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Dvasia į butelį atgal nebesuvaroma 
"Teisė nesutikti" ar "teisė nepritarti" išpopuliarėjo įr 
Bažnyčioje — nepritariu popiežiui, vyskupui, kunigui.

Sovietų didysis planas Europai paimti j replesH

pagaliau—pačiam sau...
Užtenka permesti akim tik 

Brooklyno vyskupijos laikraš
čio “The Tablet” porą trejetą 
paskutinių numerių, kad pama
tytum, kaip išaugo tarp Baž
nyčios atstovų tai, kas politi
niame gyvenime imta vadinti 
“teise nesutikti” ar “teise ne
pritarti” (right to dissent).
Nepritarimas popiežiui:

tono arkivyskupo elgesį ir skel
bė pirmame puslapy, kad Kana
dos vyskupai kitaip pažiūrėjo 
į visą enciklikos reikalą: esą 
Kanados vyskupai gimimų kon
trolės klausimą paliko asmeni
nei sąžinei, o apaštalinis dele
gatas Kanadoje arkivyskupas 
Clarizio paskelbė, kad Kanados 
vyskupų pareiškimas esąs vi-

Prancūzai susirūpino grėsmė iš Alžiro. 
Nato susirūpino Viduržemio jūros saugu* 
mu. Jugoslavija dairosi Amerikos para* 
mos. O Sovietai tik ramina, tik ramina . •.

nitzer, Nato karinis viršinin
kas, aštriai kaltino Prancūzijos 
kariuomenės pasitraukimą iš 
Nato, kalbėjo apie reikalą pa
vartoti, jei reikės, atominį 
pranašumą; ragino sudaryti Na
to bendrą komandą prie Vidur
žemio jūros padėčiai sekti. To
kia komanda būsianti sudaryta 
lapkričio 21.

Jugoslavai aliarmuoja d ė I 
Rumunijos ir savo likimo. Ne
oficialiai teiravosi, ar Ameri
ka duotų pagalbos, jei Jugos
lavija gintųsi nuo galimos 
resijos.

Sovietai mėgina Ameriką 
raminti. Spalio 6 Gromyko 
tikrino valstybės sekretorių D.

Prancūzai susirūpino sovieti
ne grėsme iš Afrikos. Prieš de 
Gaulle paskelbtą planą sukurti 
drauge su Sovietais Europą 
iki Uralo jie pamatė kitą rea
lesnį planą — Sovietų planą pa
imti vakarę Europą į reples. 
Prancūzų ' dėmesys labiausiai 
krypo į Sovietų stiprinimąsi Al- 
žire. Pagal Paryžiaus L’Aurore 
žinias tame Alžire, iš kurio pa
sitraukti Prancūziją ragino J. 
Valstybės, dabar jau eilė mėne
sių didinami skaičiai Sovietų 
instruktorių, technikinių pata
rėjų. Tie namai, kuriuos pasta
tė prancūzai vietos gyvento
jam, dabar gyvenami sovieti
nių šeimų, ir jų vaikai lanko 
rusiškas mokyklas. Rusai sta
to raketų bazes, tvirtinasi di- Rusk, kad Jugoslavija neįeina į 
džiajam Cabir uoste, kuriame 
stovėjo Prancūzijos laivynas.

Po Čekoslovakijos invazijos 
Nato konferencija susirūpino 
Sovietų laivyno stiprinimu Vi
duržemio jūroje. Jų laivai sto- ma į šiaurinį Nato sparną, ku- 
vi Aleksandrijos (Egiptas), La- riame yra; Norvegija. Tačiau 
takijos (Lyrina) uostuose. Van- Kosypino larikymasts Suomijo-

ag-

ap- 
už-

Strėlėm nužymėti nauji sovietiniai karinės atramos taikai: Čekoslovakija, Egiptas, Syrija, Alžiras

sai suderintas su popiežiaus en
ciklika. Laikraštis taip pat pa
skelbė, kad dar kiti 15 kunigu 
jėzuitų iš Georgetown universi
teto prisidėjo su pareiškimu 
prie nubaustųjų kunigų prieš 

kad Brooklyno 
vyskupijos 170 kunigų paskel
bė apgailestavimą dėl arkivys
kupo elgesio ir pritarimą nu
baustųjų kunigų pareiškimui. 
Nepritarimo arkivyskupui ban
ga išaugo.
Nepritarimas redaktoriui:

Pritariu — nepritariu persi
metė ir Į pati “The Tablet” 
laikrašti. Pirmiausia paties 
“The Tablet” valdybos vicepre
zidentas paskelbė^kad “The 
Tablet” kritika arkivyskupui O’ " 
Boyle nėra visos valdybos bal
sas; kad tas balsas nepatamau- 
ja Bažnyčiai. Paskiau pasipylė 
laiškai ir telefonai — vieni už, 
kiti prieš.

Žaidimas tebeina, žaidimas, 
kuriame vieni kritikuoja popie
žiaus, arkivyskupo, redakto
riaus pažiūras ir elgesį, kiti kri
tikuoja kritikuojančius. Žaidi - 
mas, kurio rezultatus vieni ma
to šviesius — išsiaiškinimą, ki
ti mato tamsius — autoriteto, 
bet kurio autoriteto, pakirtimą.

Kas darosi šiame siaurame ‘ 
Brooklyno -Washingtono rate, 
tas pats reiškiasi visoje Ameri
koje, o gal ir Europoje. Nors 
Amerikos vyskupų konferenci-

Nepritarimo dvasią tarp Baž
nyčiai atstovaujančių asmenų 
išryškino popiežiaus Pauliaus 
enciklika prieš gimimų kont
rolę (Humanae vitae). Ji buvo 
lyg akmenėlis į kūdros pavir
šių — nuo to akmenėlio staiga arkivyskupą; 
susiūbavo bangos bangelės — 
“nepritariu”. 

“Nepritariam” triukšmingai 
atskambėjo iš sostinės, kai Wa- 
shingtono arkivyskupijoje apie 
40 kunigų paskelbė raštą, kad 
jie nepritaria popiežiaus encik
likai. Tiem nepritarimą pareiš- 
kusiem kunigam atšovė jų tie
sioginis viršininkas Washingto- 
no arkivyskupas kardinolas O’ 
Boyle .— jis nepritarė jų nepri
tarimui ir pavartojo savo turi
mą administracinę teisę jiem 
nubausti — didžiajai daliai at
ėmė teisę sakyti pamokslus, 
mokyti, išpažinčių klausyti. Va
dinas, išjungė iš pareigų, ku
riose jie galėtų daryti “nepri
tariančios” įtakos. 
Nepritarimas arkivyskupui: 

Nepritarimo kamuolys riedė
jo toliau, demonstruodamas ne
pritarimą jau ir Washingtono 
arkivyskupui — suinteresuoti 
kunigai kreipėsi į civilinį teis
mą; pasauliečių organizacija pa
rūpino namus, kuriuose nuken
tėję kunigai galėtų gyvent (ma
terialiniu atžvilgiu jie nenu- 

rizuotos Ijnį^s. _ar padaro pa- niai politikai, kurie mano, kad kentėjo, nes arkivyskupas pa-
__  Amerikos atstovas Bunke- našll žingsni’ tada prezidentas bombardavimo sustabdymas liko jiem algą, tik nuėmė dar- 

galės bombardavimą sustabdy- gali išgelbėti Humphrey pade- bą!). Brooklyno “The Tablet” ja pritarė popiežiaus encikli-
ti. — S. Vietnamo atstovas iš tį rinkimuose. vedamajame kritikavo Washing- kai; nors Škotijos pora arkivys

kupų ir penketas vyskupų da
bar paskelbė pritarimą; nors pa
galiau kardinolas Felice, ponti- 
fikalinės komisijos kanonam 
reformuoti pirmininkas, 
Romano” laikrašty paskelbė į- 
Spėjimą teologam ir vyskupam, 
kurių nuomonės priešingos po- 
piržiaus enciklikai — priminė, 
kad teisę mokyti Bažnyčios var
du jie esą gavę iš popiežiaus; 
nors/ spaudos pranešimu, po
piežius rengia naują encikliką, 
kuria norįs pagrįsti popiežiaus 
autoritetą; nors — dar dauge- 

būti tokių “nors”, ta
čiau neatrodo, kad ratas galė
tų būti atsuktas atgal, banga su
stabdyta. Visas nepritarimo iš
pūtimas žmonių akyse atrodo 
panašus į aną pasakos dvasią, 
kuri buvo uždaryta butelyje ir 
įmesta į jūros dugną; kai žve
jas ištraukė butelį ir atkimšo 
kamštį, dvasia pradėjo kilti iš 
butelio, išaugo milžinu ir ėmė 
grasinti pačiam žvejui. Pasakos 
žvejas buvo gudrus: suabejojo, 
ar milžinas tokis galingas, kad 
galėtų tilpti butelyje. Milžinas 
savo galybę įrodė — įlindo į 
butelį. Tada žvejas užkimšo 
kamštį ir įmetė atgal į jūrą...

Nepritarimo dvasia, kitų 
maitinama neišmintingo auto
riteto piktnaudojimu, išaugo 
milžinu. Vargiai kas ją galės 
suvaryti atgal į butelį ir įmes
ti į nežinią. Ji laisvai ar ne
laisvai siautės iki autoritetų nu
žudymo, panaikinimo ar iki su-

Ar LBJ bus prikalbėtas stabdyti bombardavimus Vietname?
Bombardavimas bus sustab

dytas — tokis gandas plačiai 
skelbiamas viešumoje. Baltieji 
Rūmai įspėjo, kad derybose 
niekas nesą pasikeitę. Tačiau 
gandam pagrindą duoda tokie 

_ ’ įvykiai: ,
denyse priskaitoma tiri 50 lai- je reiškė, kad jis atvyko žve- 
vų. Tik per 10 dienų skaičius joti ne tik žuvę, bet sutvirtinti

Sovietų commomvealth ribas; 
kad vakarų Berlynui numato
moj ateity negresia sovietinio 
bloko pavojus.

Mažiausio dėmesio kreipia

us Saigone tris kartus tarėsi su 
Saigono vyriausybe dėl galimo 
sustabdymo. — Amerikos at
stovas Harrimanas Paryžiaus 
derybose Įspėjo: tegul š. Viet
namas laikosi sutartos dimilita-

derybų skubiai išvyko į Mask
vą ir Hanoi. — Prezidentą te- 
bespaudžia jo buvusių patarė
jų Goldbergo, Bali, McGeorge 
Bundy pareiškimai už sustabdy
mą. Spaudžia ir vidaus parti-

padidėjo 8. Nato konferencijo- savu įtaką ir prieš tą šiaurinį 
je spalio 15 gen. L. L. Lem- Nato sparną.

Maskva primetė Prahai sutartį
Sovietų min. Kosyginas su koslovakijos min. pirmininku 

palydovais spalio 16 atvyko Į černiku. Sutartis dar nepaskelb- sipriešino. 
Prahą pasirašyti sutarties, kuri ta, tačiau teigiama, kad joje 
buvo sudaryta Maskvoje su če- Čekoslovakija prisiima neribo- 

■ tam laikui sovietų kariuome-
— Mokytojų federacijai pa- nės įgulas; pasižada laikytis 

skelbus streiką, spalio 15 bet- Maskvos režimo ir komunizmo

U Thant, gen. sekretorius,

New Yorke WaMsrf-Astoria vieiboty spalio 14 tautybių atstovam priėmimas, kurį surengė Nixono - Agnew

spalio 15 pasiūlė keturių didžių
jų konferenciją, kuri paremtų 
J. T. įgaliotinio Jarring misiją 
viduriniuose rytuose. Nei Ame
rika nei Sovietai siūlymui ne-

gi 420 mokyklų su 6,778 mo- priešininkam neduoti jokio 
Rytojais ir 68,000 mokinių dir- laisvo veikimo Maskvai buvo 
bo, 479 mokyklos buvo uždą- reikalingą tokia sutartis, kad 
rytos. Bendras New Yorke mo- prieš pasaulio opiniją galėtų at- 
kinių skaičius yra 1,1 miL, mo- remti kaltinimus, jog Sovietai 

smurtu laiko Čekoslovakijoje 
—- Shanker, mokytojų federa- okupaciją. Dabar sutartis, tai- 

cijos pirmininkas, dabar reika* gį <<lajęyą valia” 
lauja, kad Ocean Hill-Browns- .
ville būtų panaikinta decentrali-
“cSaL.s Kas tie mokiniai ir kas mokytojai

— Mapras Lindsay spalio 15 J J
kalbėjo žydų centre dėl mo- New Yorko konfliktas dėl rioje atskiros bendruomenės 
kyklų streiko. Kai jis apkaltino mokyklų išryškino du frontu: gauna teisę turėti įtakos į savo 
mokytojų federacijos vadovybę 
dėl neteisėto streiko, kilo 
triukšmas prieš Lindsay, ir jis 
išvyko.

— Kom. Kinijos prezidentas 
Liu Shao-Chi, kaip Pekingo ra-

kytojų 58,000.

— Prezidentas LBJ siunčia 
valstybės sekretoriaus pavaduo
toją Katzenbacbą į Jugoslaviją. 
Tai demonstracija prieš Sovie
tų grasinimus Jugoslavijai.

— Varšuvoje studentas žy
das K. Topolskis, buv. Lenki
jos ministerio sūnus, nuteistas 
18 mėnesių už Lenkijos šmei
žimą: esą jis sakęs, kad “tik 
žydai tepajėgia valdyti Lenki- 
ją”-

vaikų švietimą. Kitas frontas 
yra atstovaujamas Ocean Hill- 
Brownsville gyventojų.

Nors mokytojai paskelbė 
streiką, bet jie pralaimėjo ma
joro Lindsay pritarimą, o taip 

dijas spalio 14 pranešė, nete- — New Yorko universiteto pat ir spaudos.
ko visų pareigų partijoje. Mao kancleris Cartter pranešė, kad Kas yra tie gyventojai bei jų
Tsetungas suėmė visą valdžią 95 proc. studentų lanko pa- vaikai mokiniai ir kas yra mo- — Viceprezidentas Humph- — Nixonas optimistas: tikisi, — New Yorko miesto kont-
kaip seniau Sovietuose Chruš- skaitąs, nepaisydami agitacijos kytojai, rodo N. Y. Post skel- rey pasiūlė savo oponentam kad respublikonai gaus iki 30- rolieriai rado, kad kovai su
čiovas. streikuoti. Streiko iniciatoriai, biami skaičiai. Esą New Yorke ginčus televizijoje šį savaitgalį. 40 naujų kongresmanų ir iki 8 skurdu fondai buvo eikvojami

— Sovietų sporto psichologai kurie reikalauja, kad Hatchett daugiau kaip 50 proc. mokinių Pasiūlė net apmokėti vienas vi- naujų senatorių. Daugumai At- remt kovai prieš mokyklų strei-
yra negrai ir portorikiečiai. sas išlaidas — 160,000 dol. Nė stovų Rūmuose reikia 31, sena- ką. Sumos, skirtos paruošti jaū-
Daugiau kaip 90 proc. moky- vienas nesileidžia į ginčus, ir te 14. nimui kvalifikuotai profesijai,
tojų yra baltieji. New Yorke teksią Humphrey ginčytis su buvo eikvojamos pasiųsti triukš-
60 proc. mokytojų yra žydai tuščiom kėdėm. n-i 1 • • • madariam į Chicagą demokratų . - .
(Hatchett skelbė, kad 80 proc.), — Vakarę Berlyno spalio 16 Ucl latviŲ jaunimo konvencijos metu. sinaiKinimo.

ziją ir paragino komunistus grąžinti. o mokyklų vedėjų ir kito admi- nacionaldemokratų partija są
mokslininkus ją taip pat pa- — Fordhamas, jėzuitų uni- nistracinio personalo žydų skai- vo skyrių uždarė, kad sąjungi- 
smerkti. versitetas, pasiskelbė nustojęs čius dar didesnis. Detroite 32 ninkai nesusilauktų sovietinių

— kelionę aplink mėnulį pla- buvęs jėzuitų valdomas ir per- proc. mokytojų jau yra negrai, priekaištų dėl “nacių rėmimo”.
nuoja š.m. gruodžio 20. Ji bū- vedamas pasauliečiam — kata- Chicagoje 33 proc.
sianti 7 dienų. Trys astronautai likam ir nekatalikam. Univer-

mokytojų federacija nori savo 
rankose turėti visą mokymo 
kontrolę; jos pirmininkas Shan- 
ker dabar reikalauja panaikinti 
vadinamą decentralizaciją, ku-

atsisakė dalyvauti tarptautinia- būtų grąžintas į universiteto 
me suvažiavime Washingtone, personalą, skelbia, kad strei- 
kadangi psichologų sąjungos kuoja iš 42,000 bendro skai- 
pirmininkas prof. F. Antonelli čiaus apie 18-22,000. Universi- 
pasmerkė Čekoslovakijos inva- tetas nepasiryžęs Hatchetto

kampanijos organizatoriai. Už stalo dėžinėje matyti Agnew. Priekyje lietuvių komiteto Nixonui remti pirmi
ninkas R. Kezys, Darbininko red. K. Buėmys, O.F.M., Dirvos atstovė E. Cekienė. Nuotr. V. Maželio

HUMPHREY GINČYSIS SU TUŠČIOM KEDEM?

kongreso Berlyne Nepritarime* pačiam sau:

Latvių jaunimo kongresas tu- resmanų ir 6 senatoriai kreipė- 
O toki priekaištai paskutiniu rėjo įvykti vakarų Berlyne lie- si į valstybės departamentą pa-

— Sovietę* poetas Jevtušen- laiku buvo skelbiami rytų Vo- pos 26-31. Tik liepos 25 Ame- aiškinimo. Atsakymuose depar-

Nepritarimo milžinas siekia 
nužudyti kitų autoritetą. Civi-
liniame gyvenime jis žudo vy
riausybės. policijos autoritetą, 
šeimos gyvenime — tėvų auto-

tik apskris mėnulį 70 mylių sitetas taip pat neremsiąs jokių ko buvo pasiuntęs Brežnevui kietijos vidaus ministerio. rikos, Anglijos ir Prancūzijos tamentas apgailestavo nepato- ritėtą. Mokyklos gyvenime —
atstu ir grįš į žemę. kurmi, kurių tikslas buvo stip- ir Kosyginui protesto telegra- — Birch Sodely paskelbė sa- komendantai pranešė, kad kon- gurnus, kurie susidarė rengė- mokyklos vadovybės autoritetą.

— Sovietuose sustiprėjusi ar* rinti religinį švietimą. Studen- mas dėl invazijos į čekoslova- vo įsitikinimą, kad komunistam gresas Berlyne nebus leistas, jam, bet paneigė, kad vakarie- Bažnyčios gyvenime — popie-
mijos įtaka. Jos veikimą remia tų universitete 11,000 — dau- kiją. Dabar jis gavo atsakymą seksis geriau Niaono valdžioje Apie tai Batunas laiškais pra- čiai buvo paveikti sovietinio žiaus, vyskupo, kunigo. Nužu-
Brežnevas. Ji nulėmusi ir če- giausia katalikų. Atrodo, kad — jo drama, kuri turėjo šiom negu Humphrey, kaip jiem se- nešė Kongreso nariam. Į laiš- protesto; esą tai nepriklauso- džius visus autoritetus, pasilie-
koslovakijos okupaciją. Prieš reformos imamasi, norint gau- dienom eiti teatre, išimta iš kėši geriau Eisenhowerio vai- kus atsakė 21 kongresmanas ir mas vakariečių sprendimas ven- ka dar vienas žingsnis — nu
buvęs Susiuvąs. ti valdžios paramą. repertuaro. džioj negu Kennedy. 16 senatorių. Tarp jų 13 kong- giant įtampos. (nukelta į 2 pslj



Žmonės, kuriuos išaugino nepriklausoma Lietuva (2)

Nusikalsta gamtai, kurie tautai atima jos gimtąją kalbą
gadyn£US PAS,R,NKTOJI Dr. Antanas Kučas apie dr. Igno Skrupskelio vejjęalą

Ignas Skruskelis savo studi
ją pradeda su Prūsų karalystės 
įsteigimu. Veikalas yra.padalin
tas į tris pagrindines dalis: Kul
tūrinis lietuvių gyvenimas Prū
suose XVBQ amžiuje; Pagrindi
niai idėjinės raidos bruožai; ir 
Lietuvybė XVIII amžiuje. Pir
moje dalyje apžvelgia lietuvių 
padėtį karalystėje, jų švietimo 
ir bažnytinio gyvenimo orga
nizavimą ir lietuvių spaudinius. 
Antroje dalyje supažindina su 
ano meto filosofine bei politi
ne pažiūra į tautybę, kalbą ir 
valstybę, didžiausią dėmesį tel
kiant į Hamano ir Herderio raš
tus. Trečioje dalyje susitelkia
ma apie lietuvių kalbą, dorovę, 
papročius, istorinį vertinimą ir 
baigiama didžiuoju lietuviu pa
triotu Martynu Liudviku Rė
za (1777-1840).

Prūsų karalystėje grūmėsi 
trys skirtingos tautybės: padė
ties viešpačiai vokiečiai, lenkai

Ml*4 Kai 1«X *. 
'iaaM* mifr 
iš HMfcyklų

X B. BHALINS-8ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Foreat P*way SU-h N.Y. U43L Suteikia garbingas laido
tuves. RriįdyMn? Ifam mteeto dalyse. TeL VIrginia 7-4499.

Kilnus patarnavimas nuo 1887 mel 
tumą. fkMBHnti 8<7-<>m W«- H- 
igmt URM Hiltal^

metų. Kuo

Hill,

taBe. 197 Wėteter Avė. Cambridge 
na-tria jf bglssmuotojes. Moderniška 
Cam^dyę įg Bostoną. TR 6-6434.

ir lietuviai. E pradžių buvo 
stengiamasi derinti visų intere
sus, kol nukrypo į vokiečių 
persvarą. Karalystės gyventojus 
sumažino 1709-1710 metų ma
ras. Karalius tad kvietė keltis 
į Prūsiją vokiečius protestan
tus (zalcburgiečius, švabus ir 
šveicarus), taip pat ir lietuvius Peržvelgdamas raštus autorius 
iš Lietuvos. Tuojau buvo pra
dėta rūpintis gyventojų švieti
mu. Ypač daug pastangų padė
jo Fridricho įpėdinis Fridrichas 
Vilhelmas I, kuris lietuviams 
ir lenkams įsteigė seminarus ir 
stipendijas Karaliaučiuje ir Ha
lėje paruošti dvasininkams. Bu- mokinį Herderį (1744-1803). Gi- 
vo plečiamas ir lietuvių mokyk
lų tinklas, ir žiūrima, kad vis
kas būtų dėstoma lietuviškai. 
1800 m. statistika rodo, kad lie
tuviškuose valsčiuose veikė 411 
lietuvių pradžios mokyklų: 
Gumbinėje 58. Labguvoje 20, 
Įsrutyje 127, Tilžėje 52, Ragai-

nėję 60, Klaipėdoje 85; jų tar- tas būtų MM* 
pe 8 buvo pusiau lietuvių, pu- ją yrą išjudŪM 
siau vokiečių. Autorius daro via jausmai, 
išvadą: “XVIII amžius su savo rasti žmonijos ir kiekvienos at

skiros tautos istoriją. Gimtąjį 
motinos kalba yra gražiausia 
gamtos dovana, kuri negali bū
ti pakeista jokia kita žmogiška 
dovana. Nusikalsta gamtai ir 
kultūrai tas, kuris tautai atima 
jos gimtąją kalbą. Kiekviena 
tauta turipati savyje egzisten
cijos teisę ir neturi būti kitos 
tautas valdoma, ir būtų idealu, 
kad kiekviena tauta tuo pačiu sertacija paremta gausiais šal
telėtų ir savo valstybę. —šie 
Herderio žodžiai tarsi sakomi 
XX-jo amžiaus pasauliui.

Kamanas buvo pietistas, gi
liai religingas, tautos arba 
žmonių auklėjimą jis kreipė į 
tiesioginį Dievo apreiškimo šal
tinį, jam nepriimtinas raciona
lizmas, jis polemizuoja su Rous- 
seau, kuris norėtų religiją vi
siškai išjungti iš jaunimo auk
lėjimo. Herderis leidžiasi į po
litinius plotus. Savo jaunose 
dienose jis labai apsidžiaugė,

plačia tolerancija lietuvybei ne 
tik padėjo ugdyti lietuvių mo
kyklas, bet tokiu pat mastu pa
dėjo ir lietuvių raštams” (25 p.).

plačiau nagrinėja Donelaitį.

ŠIOS GADYNES IDĖJINIAI 
PAGRINDAI:

Gan vaizdžiai autorius prista
to Kamaną (1730-1788) ir jo

męs Karaliaučiuje, Kamanas 
aiškiai pasisako esąs rytprūsis 
ir papeikia Herderį, kad jis gė
dinasi priklausyti prūsams. 
Juodu jungia bendras sutari
mas dėl kalbos ir tautybės 
reikšmės. Kalbą juodu laiko pir
mesne už protą. Be kalbos pro-

Ganyklų laukai Maž. Lie tuvoje, Nemuno slėnyje

Nėra Lietuvos komunistų partijos, o tik Maskvos būrys.
Spalio 3 valdančioji klasė Lie

tuvoj surengė dar vieną jubilie
jų. “Lietuvos komunistų parti
jai — 50 metų”, skelbė raudo
nomis raidėmis Tiesa, o Soviets- 
ka|a Litva rusiškai antrino, tvir
tindama, kad Lietuva jau pusė 
šimtmečio esanti po Lietuvos 
komunistų partijos vėliava.

Sukakties esmė buvo steng
tasi tą dieną aiškinti ilgokuose 
straipsniuose ir kitą dieną iš- 
spausdintoj dar ilgesnėj A. 
Sniečkaus kalboj, kurią jis spa
lio 3 buvo pasakęs Vilniaus Fil
harmonijos šMėj, iškilmingame 
sukaktuvin. vietinės valdan
čiosios klasės susirinkime. Bet 
tik tie. kas prisivertė atidžiau 
perskaityti tuos straipsnius ir 
ir kalbą, galėjo pastebėti, kad 
ši sukaktis surengta ne laiku 
ir apibūdinta klaidingai. Ne lai
ku todėl, kad pagal “metrikas” 
Lietuvos komunistų partija bu
vo pagimdyta ne prieš 50, o 
prieš 48 metus, ir pusės šimt
mečio neišgyveno, kadangi 
prieš 28 metus jau buvo nu
marinta. Tie faktai, nors ir pra
bėgomis, buvo paminėti sukak
tuviniuose straipsniuose ir A. 
Sniečkaus kalboj.

LIETUVOJE “mansardoj”, ir, kaip liudija 
Sniečkus, jie veikė ne savaran
kiškai, nei ne Lietuvos darbo 
žmonię įgaliojimu ar vardu, o 
pagal Rusijos komunistę parti
jos Centro Komiteto instrukci
jas, perduodamas per to komi
teto į Vilnių atsiųstus agentus: 
Kapsuką, Angarietį ir kitus. 
Kaip iš tų pareiškimų aišku, jie 
tada
galų kūdikį”, kurį pavadino

jąyraišMro 
via jausmai.

įjungtam N.Y. 11211; KV 8-9770.

P. BALLA8 FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con-

su SreoKyn. y.Y<w; grwo.

VEIKALAS ŠIANDIEN:

Studija baigiama Rėzos su
rinktų dainų aptarimu ir ana
lize. Tai paskaičius, lyg norė
tųsi, kad apie tą Karvaičių kai
me, Neringoje, gimusį lietuvį 
patriotą būtų daugiau. Visa di-

STEPHEN AROM IŠKIŠ (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

THEODORE WOLINNIN, INC, — E. Joseph Zebrowski, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, New York, N.Y. GR 5-1437.

FRAhįK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funeral Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autumn Avė, Brooklyn, N.Y. 11208; 
teL 277-5604.

tūriais, kruopščiai aptartas pa
siimtas laikotarpis, dėstoma 
nuosekliai, su meile tiesai ir 
objektyviai.

Įvade: Apie veikalą ir auto
rių tikrai dailiai ir kondensuo
tai pasakyta apie esminius da
lykus. Jo gale pridėtas P. S., 
man atrodo, visai nereikalin
gas. Jei kas žvelgs į vėlesnę li
teratūrą ar naujai atsiradusius 
šaltinius, gali tai paskelbti ki
tur. Dr. Ignas Skrupskelis pa- 

______  ____ ---------------sistatė labai gražų paminklą, 
kai po 17574762 m^ okupaci- kuriam Priekiniai “skulptoriai” 
jos rusai atitraukė savo kariuo- *'*’ 
menę iš Prūsijos. Kurį laiką 
pagyvenęs Rygoje, jis ėmė gir
ti rusų tautą kaip labai taikią 
ir ramią, ir manė būsiant gera, 
jei rusai sujungtų visas slavų 
tautas, ir net visą Pabaltijį su 
Suomija. Prūsų absoliutizmas 
tautinius pasireiškimus slegia, 
o rusai padėtų jiems išsivystyti. 
Tačiau Lietuvos Lenkijos pada
linimas greitai išgydė Herderį 
nuo tų “idealų.” Paskui ėmė 
žiūrėt į AustrrjĮLir Brandenbur
gą kaip jungtinę Europos pu
siausvyros jėgą?' 

Gilindamasis^ kalbas ir su
sipažinęs su.-J“““’“’---- --
nomis, jis

vargu ar tiktų. "
Veikalas aktualus ir dabar, 

todėl jį priimam su džiaugsmu 
ir padėka, ir labai patariame pa
skaityti visiems šviesuoliams, 
studentams, pedagogams, visuo
menininkams ir politikams, 
ne vien istorikams.

(Ignas Skrupskelis: LIETU
VIAI XVHI AMŽIAUS VOKIE
ČIŲ LITERATŪROJE, Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademija, 
Roma, 1967. XIX — 172 psl. 
Tiražas 1200 egzempliorių).

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET. NEW 
BRITAIN, CONN. TeL BA 9-1181.

BUVUS FUNERAL. HOME, Mario Teūceira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette Sti, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar- 
bingos laidofyi^^. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. 87-34 80th Street VVoodhaven, N. Y. 11421, (2112) MI 2-4343 u 
2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (.516) FR 8-0303.

GREEN CORNER RESTAURANT — Frauces C. Saldukas savininku. 
Jauki vieta maloniai praleisti laiką. į čia vietos lietuviai sueina pasikal
bėti, pasivaišinti. Pravažiuojantieji ar atvykusieji į VVaterbury, sustoję čia 
sutiks saviškį. įvairiausi vietiniai ir importuoti gėrimai. 34 Green Htieel, 
VVaterbury, Conn., Telef. (203) 754-9995.

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudejuno jau gaunami. Tai 
Deksnio mostis, dabar vadinama "Kee-Leef Rub”. Uežutes: 4 uncijų 3duL, 
8 uncijų 5 dol. Persiuntimui pridedama 5Uę. Kreiptis: Koyal Products, Kunti 
Sta., P.O. Bok 9112/Newark,^N;J. 07104, arba p uarbunnko administracija, * 
910 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.
RIMOS IR JUOZO ŪRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuniuuus ir uzsakaui 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Avė., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952 į

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi nuėsto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė., Richmond Hill, N. Y. 11418; teL VIrginia 6-1800.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam

iuviškomis dąi- 
SkVėtis -lietuviu

Dvasia į būt

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoaa balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbu nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan SL Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridcewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rū$ies lietuviškas maistas priei-

daug grakštunio ir graikiško -. ... ~
meilumo. To paveiktas, jis. jau niesti tai, kuo vakar tikėjai; su- 
į savo pasauliu., planą įtraukia nieltinti tei> ką vakar garbinai, 
visų pirma mažąsias tautas, ku- (Kas nori pavyzdžio, gali nu- 
rios gyvena su mumis ir tarp 
mūsų. Kritikuodamas absoliu
tizmą, kurį graikai vadino tiro
nija, o mūsų laikais diktatūra, 
jis jau kalba beveik prąnašiš-

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA < Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938._______________________________________ , _____________

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Eunds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477,kreipti akis į tokius garsius vy

rus kaip Amerikoje vyskupas 
Pike, kuris perėjo kelis tikėji
mus, ar į Anglijos kunigą Da- 
vis, kuris Vatikano konsilijoje 
buvo vyskupo patarėjas, o iš jos 
grįžęs metė ir kunigystę ir pa
čią Bažnyčią. Taip pat Mary- 
lando jėzuitų provinciolas E. J. 
Sponga).

Vieniem tokia asmens kaita . 
rodysis šviesiais tiesos ieškoto
jais, naujais pranašais, kiti juo
se matys tamsų savęs praradi
mą ir sunaikinimą.

O asmens susinaikinimo, ku
ris yra pagrindas visokiem au
toritetam ir laisvom instituci
jom sunaikinti, ir siekia anti- 
v’-istine dvasia, sąmoningai in- 

Iruojama į “Dievo tautą”.

, JUOZO MISIONO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.

S A G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woddhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus lieti skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna._______________________

8UPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard Sti New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonė* medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į

griūti, kaip besieliai Trojos žir
gai, kad , būtų pašalintas iš ke
lio despotizmas, ta didžiausia 
humaniškumo kliūtis, ir užtik
rinta laisvė kiekvienam besi
veržiančiam pirmyn” (83 p.).

Lietuvybės rėmėjų anais lai
kais būta ir daugiau, pav. rašy
tojai B. Naubert, L. v. Baczko, 
Pilypas Ruigis ir Karaliaučiu
je gimęs filosofas Immanue- 
lis Kantas (1724-1804), kuris pa
rašė prakalbą Milkės lietuvių-

Bet Tiesa sukaktuviniame 
straipsnyje bent skliaustuose 
prasitarė kiek tiesos apie tą su
važiavimą. Būtent, kad tai bu
vo ne Lietuvos komunistę par
tija, o “Lietuvos ir Vakarę Bal
tarusijos Komunistę Partija". 
Ir pridėjo dar paties Kapsuko, 
to suvažiavimo organizatoriaus, 
pasisakymą apie patį suvažiavi
mą. Esą, “Jis aiškiai atsistojo 
Rusijos proletariato ir Tarybų 
valdžios pusėj”.

Dar daugiau apie tai pasa
kė Sniečkus. Anot jo, 1918 pa
vasarį ir vėliau “Grįžtantieji iš 
Rusijos į gimtąjį kraštą lietu
viai bolševikai čia rado ištroš
kusias socialinės ir nacionali
nės laisvės darbo žmonių ma
ses”. Tačiau socialinę ir nacio
nalinę (tautinę) laisvę jis su
prato saviškair vietoj laisvės 
jie ėmė siūlyti bolševizmą ... 
“šiomis sąlygomis", sako Snieč
kus, “1918 m. pavasarį prasi
dėjo komunistų partijos įkūri
mo darbas Lietuvoje. Jam idė
jiškai vadovavo lenininis Rusi
jos Komunistę partijos Centro 
Komitetas per Lietuvių sekci- 

Sukaktį švęsti buvo sugalvo- jų Centro Biurą, kurio prieša
kyje buvo Vincas Kapsukas ir 
Zigmas Angarietis ... 1918 m. 
1-3 Vilniuje nelegaliai įvykęs 
komunistinių organizacijų su
važiavimas suvienijo jas į mark
sistinio - leninistinio tipo 
komunistų partiją... Jos kū
rėjų tarpe buvo V. Mickevičius 
-Kapsukas, P. Eidukevičius, K. 
Kemovičius, K. Požėla, I. Gaš
ka ir visa eilė kitų ištikimų 
liaudies sūnų”. z

Ta visa eilė nebuvo dide- Or p.^ Naujienų redaktorių*, HgamotN Alto eotrrotortu* bei
1c, jei sutilpo medinio namo vicepirmininką*, spalio 16 švenčia 85 metų sukakti.

ta tuo pagrindu, kad 1918 spa
lio 1-3 nuošaliame Vilniaus 
skersgatvyje esančio nuošalaus 
medinio namo pastoginiame 
kambaryje Įvyko, kaip dabar sa
ko, ‘pirmasis Lietuvos komu
nistų partijos suvažiavimas”. 
Taigi čia. Vilniuje, prasidėjęs 
tą diena organizuotas Lietu
vos komunistų partijos veiki
mas. (Dabar tame name įrengė 
partijos istorijos muziejų, kurio 
atidarymas buvo “jubiliejaus” 

__ iškilmių dalis).

Vilniuje pagimdė “nele-

( nukelta į 3 psl.)

RICHMOND HILL DORAN'S FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich- 
m<md Hill, N.Y. 11419, TeL 641-9441 - MI1-7702. Krautuvė atidara kasdien 
nuo 9 vaL ryto iki 9 vaL vak.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa
siunčiamos į visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
progom buketai ir pristatoma į nurodytą, vietą arba namus. Savininkai — 
John Doran ir Alice Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson

Tokis žvilgsnis į bažnytinių 
toritetų griovimą ir griuvimą 
reiškia jokio aliarmo. Tereiš- 
i įspėjimą kantriai stebėti ir 
ikti. Laukti, kol turintieji 
toritetą ir mokomąją galią 
■s aiškų žodį ir vienybėje su 
piežium, koleginio išsiaiškini- 
> keliu ir autoritetu kitiem 
s šviesa ir kelrodžiu. Laukti 
p pat kantriai, iki didesnio 

mažesnio masto teologai 
spertai, kurie pasitiki savuo- 
autoritetu, po eilės atsitren- 

nų į kietą 'tikrovę, praras 
rdėto “nepritarimo” pagun- 
. Tas kelias iki suartėjimo, ži- 
i, netrumpas.
Dėl kilusios maišaties kaltin- 
popiežių Joną XXIII, kam jis 
ravėrė langą”, nebūtų teisin- 
. Jis norėjo praverti Bažny- 
« langą, kad pro jį sklistų į 
šaulį tikėjimo srovė. Bet jei- 

pasaulio srovė pūstelėjo 
o langą į Bažnyčios vidų ir 
pučia dulkes ar net šiukšles 
kai kada ir galvas), ar tai nė- 

... taip pat apsivalymo ir atsi
naujinimo kelias? .

DOVANŲ SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimą. Firma Union Tours egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūšy ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu, ir tų siuntinių išsiun
timu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. Mes turime didelį 
parinkimą įvairių siuntiniams daiktų — geriausių siuntimui ir tai pigiau
siomis kainomis; pas mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams 
ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų — UNION TOURS 
1 East 36th SL New York, N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago, 
HL 2219 W. Chicago Are. 60622; Los Angeles, Calif. — 344 North La Brea 
Avė. 90036.

NEVVYORK CHICA60

LITAS Investing Co^ Ine.
specializuojasi trumpalaikių paskolų, nekilnojamo turto, ir akcijų 
biržos srityse. Visos autorizuotos LITO akcijos yra iiparduotos. Va
dovybės Žiniomis tai pirmoji lietuvių suorganizuota bendrovė, kuri 
akcijas išplatino jas užregistruodama Securrties Exchange Komisi
joje. — Susipažinimui su bendrovės veikla kviečiame prisiųsti savo 
adresų, pasinaudojant žemiau atspausdintu blanku.

LITAS Investing Co., Ine.
86-01 114th Street, Richmond HilL N. Y.

Mielas Pirmininke,
Susipažinimui su LITO veikla p radau prisiųsti IMS 

m. pirmo pusmečio veiklos apyskaitą.

Vardas ir pavardė J............. ...................................  —......

Adresas ..........  .............................................. ...... ............

........................      Zip Code — 
DAR.



LalkrattJ tvarko REDAKCINE KOMISIJA.

paprastai aiškiai parodo, kad 
partija eina ne tiktai prieš jau* 
nuosius Lietuvos rašytojus, ku
riems ji nori apkarpyti spar
nus, bet prieš laisvą kūrybą,

910 W1LLOUGHBT AVĖ. 
M 11221

THE WORKER
lrLICT.MNIA«

Ar prisidėjau prie misijų?
Spalio 20 yra paskelbta kaip 

misijų diena, čia misijų die
na reiškia pareigą pinigine au
ka paremti tuos dešimtis tūks
tančių vienuolių ir nevienuo- 
lių, vyrų ir moterų, kurie Azi
jos, Afrikos, lotynų Amerikos 
kraštuose skleidžia Bažnyčios 
dvasią.

šiandien Bažnyčios dvasia 
skleidžiama ne tiek žodžiu, 
kiek darbais — statomos baž
nyčios, mokyklos, ligoninės, 
našlaitynai, prieglaudos. Tie 
darbai vietos žmonių gyvenimą 
daro sveikesnį, šviesesnį, soli
daresnį, taikingesnį. O tai ir 
yra Kristaus karalystės žemėje 
ženklai.

Toki darbai reikalauja dides
nių sumų. Už tat Amerikos vys
kupai pasiryžo šiemet surinkti 
šiom misijom 22 mil. dol.

ši spalio 20 dieną prabyla 
man ir tau į sąžinę klausimu: 
ar neužmiršom sava auka pri
sidėti prie šios prasmės misi
jų? * 1

Misijų žodis iš įpratimo pa
žadina mūsų vaizduotėje toli
mus kraštus, džiungles, pus
nuogius žmones, tarp jų su
juostu vienuolio drabužiu žilą 
barzdotą baltąjį žmogų.

Mūsų laikais atsirado ir ki- 
tokis misininko tipas — moks
lus baigęs jaunuolis ar jaunuo
lė, idealizmo pagautas, įstojęs 
į Peace Corps narius. Jis ati
duoda tam tolimam darbui su
tartus metus ir, gyvenimo pa
tirtim bei rimtim papilnėjęs, 
grįžta prie įprastinio gyvenimo.

Bet yra sritis, kuri šaukiasi 
misininko specialiai lietuvio 
jaunuolio. Vokietijoje Vasario 
16 gimnazija šaukiasi vieno ki

nimo kasdienybę tuos dekalogo 
dėsnius, kurie bendruomenės 
gyvenimui duoda daugiau tai
kos, sugyvenimo, susipratimo, 
solidarumo bei tarpusavio pa
galbos, tai tikinčiojo misija pa
šviesti savo artimui savu krikš
čioniškojo gyvenimo 
džiu.

Tave ir mane vertins 
pagal tai, kaip dažnai
sakramentų. Vertins pagal tai, | 
kaip mes elgiamės, išėję iš | 
bažnyčios ir atėję į šiokiadienio | 
kasdienybę. Kiek mumyse tada i 
šviečia artimo supratimas, jam I 
paslaugumas. Ir priešingai — i 
daugelis bus atstumti nuo Baž-1 
nyčios tų, kurie bažnyčioje mu- I 
šėsi į krūtinę, o darbovietėje I 
skriaudė darbo žmogų, politi- 1 
kos lauke neteisingai elgėsi su I 
oponentu. Jie vykdo misijas i 
taip pat, bet tai jau antikristo 1

Sekame dar ir kitą sritį, kur misijos.
atliekamas didelis darbas arti- Ir čia vėl sąžinės klausi- I 
majam artimui — šeštadieni- mas: kiek mano ir tavo elgesys " 
nės mokyklos. Su tyliu pasigė- buvo misija Kristaus karalystei, 
rėjimu turim žymėti, kad yra kiek antikristo?

to mokytojo iš Amerikos. Mi
sininko dvasios, tokios kaip 
Peace Corps, ir čia reikia.

LMKF. New-Yorko .klubo suruoštame V. Lozoraitienės pagerbime įteikė gėles G. žilionienė (stovi viduryje). 
H k. f d, — Sirusienė, Purelienė, Banaitienė, Svalbonienė, Cečetienė, Alksninienė, Kazickienė, V. Lozoraitienė, 
Ranitienė, Eimutienė, Diržienė, Kemešienė, Aleknienė, Skobeikienė. Nuotr. L. Tamošaičio

jaunų vyrų ir mergaičių, kurie 
baigę mokslus dalį savo laiko 
atiduoda šiom mokyklom kaip 
mokytojai,. Tai misininko dar
bas.

Misininko pasiaukojimo šian
dien reikia ir tiem, kurie ima
si vadovauti organizacijom. Į 
vadovus traukia jau ne garbė, 
ne ambicija. Traukia labiau 
pareigos pajautimas — aukoti 
savo laiką ir darbą tiesiogiai 
ne sau, o artimajam artimui.

šitaip suprantant misijos 
prasmę, tas žodis gali prabilti 
į sąžinę man ir tau klausimu: 
ar nesu skolingas šios misijos 
savo artimiausiom broliam ir 
ypačiai jaunesniem draugam?

★

Misijos gali turėti dar kitos 
prasmės, nesusietos nei su die
na nei su pinigu, nei su orga
nizacinė veikla Jei misijų tiks- 
las yra praplėšti Kristaus kara
lystę žemėje, t.y. įvesti į gyve-

pavyz-

kiti ne 
einam

Okupuotos Lietuvos padėtis ir išeivija
S. Lozoraičio, Jr^ Lietuvos pasiuntinybes prie šv. Sosto sekre
toriaus, paskaita PLB III seime New Yorke (3)

kas partijos atitrūkimas nuo 
realybės, žmogaus nepažinimas 
ir jaunųjų nesupratimas mums 
išaiškina sovietų bejėgiškumą 
idėjinėje plotmėje, tai yra, ten,

Atidžiam stebėtojui, sekan
čiam krašto gyvenimo eigą, jo 
spaudą ir literatūrą, nėra sun
ku pastebėti tas dideles pas
tangas, kurios yra daromos pa
laikyti tautinę dvasią visuome
nėje ir ypatingu būdu jaunųjų 
tarpe. Nebūtų naudinga iškelti 
čia atskirus faktus. Tačiau ga
lima ir reikia pabrėžti, kad, 
kaip anais laikais mūsų knygne
šiai, taip šiandien dešimtys 
tūkstančių įvairių sluoksnių ir 
amžiaus lietuvių tyliai ir kant
riai dirba mūsų krašto labui. 
Visi gerai supranta esamą pa
dėtį ir jos uždėtas ribas. Visi 
taip pat gerai žino, jog neišven
giamai reikia atiduoti tam tik
rą duoklę kompartijai, atlikti 
oficialiąją dalį. Tačiau ir šios 
priverstinos prievolės yra daž
nai išnaudojamos savo tiks
lams. Neretai,, sakykim, yra 
skleidžiamos įdomesnės infor
macijos apie užsienio lietuvius, 
smalkiai kritikuojant jų “bur-

DARBININKAS

šai išreiškiamos nuomonės, ku
rios yra nepaprastai, išstudijuo
tai dviprasmiškos, žodžiu, yra 
naudojamos visos priemonės ir 
rezistencinė dvasia gali pasi
reikšti teatro scenoje taip, kaip be organizacinių rėmų, yra šiuo 
ji gali būti dešifruota kurio 
nors laikraščio straipsnyje.
Žmonės, sunkių sąlygų ir įvai
rių pavojų pamokyti, subrendo 
ir pasidarė atsargūs bei išradin
gi-

Jaunimo tarpe yra ir aiškes
nių rezistencijos pasireiškimų. 
Nereikia čia grįžti į 1956 me
tus, kada manifestacijos buvo 
įgavusios viešą ir beveik masi
nę formą. Net ir šiais metais, 
ypatingai moksleivių bei studen
tų tarpe, buvo pastebėti įdo
mūs reiškiniai, kaip antai pat
riotinio turinio lapelių dalini
mas arba šūkių pasirodymas 
gatvėse. Šitoje dvasioje visuo
met kuriuo nors būdu yra at
žymima Vasario 16.

šalia įgudimo gyventi ir 
veikti sovietų nustatytuose, 
varžančiuose rėmuose, krašte 
yra taip pat pastebimas lyg 
ir paslaptingas visuomenės su
siklausymas, kurio dėka .pasi
priešinime galima pajusti tam 
tikrą liniją bei kryptį. Dabar
tinėje mūsų tautinės kovos sta

dijoje, tačiau, formaliai organi
zuota rezistencija nebūtų nau
dinga. Sąmoningas krašto ak
tyviosios dalies darbas, pagrįs
tas susiklausymu ir giliai įsi
šaknijusiais tautiniais idealais,

tarpu pati efektingiausią prie
monė, nes praktiškai neapčiuo-
piama ir todėl mažiau pavojin
ga-

Aišku, būtų nerealu galvoti, 
kad krašte ilga okupacija nėra 
palikusi jokių pėdsakų ir nėra? 
palietusi bent tam tikros dalies 
jaunimo galvosenos bei įsitiki
nimų. Kai kada yra girdėti tei
gimų esą sovietinis režimas yra 
atlikęs pozityvų darbą švie
timo, sveikatos arba pramonės 
srityje. Yra ir galvojančių, jog 
šiais laikais Lietuva negalėtų 
egzistuoti kaip savarankiškas 
kraštas, šios nuomonės reiškia
si daugiausiai tuose sluoksniuo
se, kurie yra mažiausiai infor
muoti apie pasaulinius įvykius, 
apie įvairiose srityse daromą 
pažangą, žodžiu, kurie nėra tin
kamai intelektualiai pasiruo
šę atremti diegiamą ideologiją 
ir varomą propagandą. . —. r- 
" ^Daug dažniau kaikuriuos lie
tuvius pribloškia nematymas 
artimoje ateityje naujų galimy
bių, kurios leistų padėčiai pa

sikeisti. Kitus slegia ir neigia
mai veikia nuolatinė kontrolė, 
pamokymai, negalėjimai iš
reikšti savo tikros nuomonės, 
laisvos iniciatyvos užsmaugi- 
mas ir melas. Visi šie faktai 
kartais nuveda į pesimizmą, in
diferentiškumą aplinkai ir ga
lop atstumia nuo pozityvaus gas Romoje suardyti bažnyti-
darbo. Neretai šitokios nuotai
kos vyrauja aukštų kompartijos 
pareigūnų šeimose, kuriose gal
būt geriau ir aiškiau negu kur 
kitur matosi skirtumas tarp 
gražių žodžių ir realybės.

“Mes nekenčiame skambių 
frazių, nes norime patys gyven
ti, patys galvoti, patys atsaky
ti už savo poelgius.” štai 
trumpai išreikšta jaunųjų filo
sofija.

Mano paminėtas pesimizmas 
neretai stumia žmogų ne į abe
jingumą, o priešingai verčia jį 
susimąstyti ir ieškoti gyvenime 
kažko gražesnio ir šviesesnio, 
tai yra tų elementų, kurių šiuo
laikinis gyvenimas sunkiai tega
li duoti. Kyla diskusijos apie 
žmogaus egzistenciją, jos pras
mę, apie amžinas vertybes. Ne- 
retai šis.-.kelias veda į Bažny
čią, kurioje ieškantiems atsive
ria naujas, iki šiol nematytas, 
pasaulis.

Neužmirškime, kad tiktai 
maža jaunimo dalelytė turi ga
limybę jau iš vaikystės dienų 
gauti religinį auklėjimą. Bažny
čiai yra atimta viena jos pa
grindinių misijų, t.y., moky
mas, todėl šitas uždavinys ten
ka šeimai. Religinės formacijos 
stoka jaunųjų tarpe sudaro 
Bažnyčiai didėlį rūpestį. Jos dar
bas, be atitinkamų teisių, su 
vis mažėjančiu dvasiškių skai
čiumi, kuris tegali būti tik da
linai papildomas, yra nepapras
tai sunkus.

Bažnyčios rūpesčiai šiandie
na nėra materialinio pobūdžio, 
o liečia pačią klausimo esmę. 
Jai yra palikta forma, tačiau 
yra daroma viskas, kad toji 
forma liktų be turinio, kad 
Bažnyčia pasidarytų lyg tuščias 
kevalas ir kad savo grynai iš
orine egzistencija liudytų pa
sauliui, jog sovietinė konstitu
cija garantuoja religinę laisvę, 

tačiau patys tikintieji, pasiekę 
aukštesnį sąmoningumo laips
nį, yra jos atsisakę. Tuo labiau 
mus jaudina palyginamai dide
lis tikinčiųjų skaičius, dvasiš
kių pastoracinis darbas ir Baž
nyčios tvirta laikysena, kuri 
iki šiol nėra davusi nėi vieno 
stambesnio atskalūno.

Gal ir todėl ji yra rakštis so
vietų akyse. Gal todėl paskuti
niu metu sovietai deda pastan- 

nės organizacijos susiklausymą 
ir pakirsti jos moralinę jėgą. 
Būdingi yra tuo atžvilgiu Lie
tuvos sovieto užsienio komisi
jos pirmininko Niunkos siūly
mai pagerinti Taetuvos bažny
čios padėtį ir santykius su šv. 
Sostu, jei šis paskirtų savo at-

(nukelta į 4 psl.)

Iš Lietuvos
(atkelta iš 2 psl.)

“Lietuvos — Vakaru Bielorusi- 
jos Komunistų Partija (b)”.

šios partijos vaidmuo Lietu
voje buvo numatytas panašus 
į vaidmenį, kokį po poros me
tų Vilniuje atliko generolas Že- 
ligowskis: tašai “išgelbėjo” Vil
nių Pilsudskiui — Lenkijai, o 
VDniaūs palėpėj pagimdyta par 
tija, atsivedusi bolševikų armi
jos pulkus, kėsinosi “išgelbėti” 
visą Lietuvą Leninui-Rusijai. 
Tik kai tas “gelbėjimas” nepa
vyko, tada, 1920 rudenį, kaž
kur Rusijoj, buvo neva įkurta 
“Lietuvos Komunistų Partija 
(bolševikų)”. Ji vargais nega
lais veikė Rusijoj, iš dalies Lie
tuvos pogrindžiuose, ir, vos 
sulaukusi 20 metų amžiaus, 
1940 spalio 8 buvo iš esmės 
numarinta, tai yra, įjungta į ru
sų komunistų partiją. Vėl ta
riant Sniečkaus “sukaktuvinės” 
kalbos žodžiais — "Nuo to lai
ko Lietuvos Komunistų partija 
yra vienas iš Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos būrių, ku
ris veikia TSKP Centro Komi
teto vadovaujamas"...

Taip tose ne laiku ir ne vie
toj surengtose sukaktuvėse ta
po prisipažinta, kad nėra jokios 
Lietuvos Komunistų partijos, o 
yra tik Kremliaus valdovams 
paklusnus būrys, kuriam leista 
puoštis popieriniu vardu.

(Elta)

PETRAS DOMINAS IŠPLAUKĖ 
Į DIDŽIUOSIUS VANDENIS

Petras Dominas — inteligen
tiškiausias Europos plėšikas

Įvyko susišaudy - 
mas. Policininkai keletą kartų 
kliudė, bėglių automobilį ir su
žeidė Helmutą į žastą. Jiem pa
sisekė pasprukti tik dėl to, kad 
mašina buvo geresnė. “Ernos”

Iš tokio žmogaus daugiau bė
dos, negu naudos. .

riiam plauti ir batam valyti, bet 
šiaip ji manęs nedomina”.
' Kas kita dr. Kreuzer ir jos 
šaunios dukros. Su tokiomis 
damomis negėda niekur pasiro
dyti. Jos visada ir visur randa 
tinkamą žodį ir mostą.

Kad nereikėtų nuolat klausy
tis Betty bambėjimo, rugpjūčio 
8 Dominas persikėlė gyventi 
pas kalėjimo draugą Vilių Kre- 
merskoteną į Unną.

Netoli , buvo “Dėdės Albrech-

rė, tiesiog į Kioslingo rankas į- 
griuvo leizgyvis Albrechtas. Be
tempiant į lovą, jis mirė.

Laiptų papėdėje parkritusi 
garsiai dejavo Lina. Ji buvo šū
vių sužeista į žastą, kulšį ir pil
vą ir taip pat greitai mirė. Bet 
prieš mirdama dar spėjo pasa
kyti, kad ją su broliu užpuolė 
plėšikai, ir prašė skubiai iš
kviesti policiją.

Po kelių minučių atskubėjo 
budėję policininkai. Nusikaltė
lių ir pėdos jau buvo atšalę.

Jame įrašytas toks pasikalbėji
mas.

Dominas sako:
— Vaikine, tik pagalvok, aš 

du pasiunčiau į aną pasaulį.
— Kur?
— Svetainėje — savininką ir 

jo seserį.
— Žmogau, kaip tu galėjai 

taip pasielgti? Kodėl netaukšte
lėjai šeimininkui kumščiu taip, 
kad jis sukniubtų?

— Mano bendras su juo im-
J""* J“*“? K*"““StTjS stėsi, bet neįstengė patiek šei-

lankydavo tolimojo transporto 
sunkvežimių vairuotojai Joje 
padavėja dirbo Kremerskote- 
no podukra Irmgarda. Ji paša-.

dėdė Albertas ir jo sesuo Lina mininkas bėgo prie durų šauk- 
buvo nušauti iš to paties FN 
pistoleto, iš kurio buvo šaudo
ma vykdant įsilaužimus pas Bol-

damas: ‘Paleisk mane, paleisk’. 
Staiga jis pačiupo gėlių puodą 

____ __________ ___ ____ ir sviedė į mane. Aš spūstelėjau
landą Dortmunde, pas Mioller- gaiduką. Išsigandusi įbėgo se

suo. Man nieko kito neliko, 
kaip tik ir ją patiesti. Klausyk, 
vaikine, bet apie tai niekam nė 
žodelio. Nebandyk pasakoti 
žmonai, nes abu paklosiu.

Visa ta istorija Helmutui ne
lipo prie širdies. Įsilaužti ir 

_________ __________________ grobti yra vienas dalykas, o žu- 
r_______ r________________ __________ _____ Tie pinigai ir užtraukė 70 tūliu. Bet vos tik prisiartino dyti — kitas^ Savo dienyne Hel-

ir sustabdė mašiną, jis šoko no tas jos ypatybes tada,kai metS senukui dėdei Albrechtui prie puošmenų krautuvės, ‘
laukan, atsiskyrė nuo draugui! nieko geresnio nebuvo matęs nelaimę. Ne tik jam vienam, ‘ "
nusviedė šalin pistoletą. ir patyręs. Dabar, kai jis išplau- bet ir jo netekėjusiai 59 metų

Laimikis buvo neprastas. Jo kė į plačiuosius vandenis, kai seseriai Linai, rugpjūčio mėne- 
vertė siekė 90 tūkstančių mar- ėmė lankytis geruose nestora- siP® jį atostogavusiai ir padė
klų (22,500 dol.). Bet Gerhar- nuošė, naktiniuose klubuose, jusiai šeimininkauti.
dui nedaug jo teteko. Už paro- play-boys pobūviuose, Betty Be savininko, svetainėje gy
dytą bailumą Dominas skyrė pradėjo rodytis jam per prasta, veno dar melžėjas Kioslingas 
jam tik menką grobio dalį. To- nuobodi, niekuo neišsiskirianti su žmona. Naktį iš rugpjūčio 
kia buvo provizoriška bausmė. 
Vėliau “brolija” visiškai atsi
sakė naudotis jo patarnavimais.

Domino > kivirčai su Betty 
dažnai kartojosi. Dingo anks
čiau buvęs intymumas ir jauki 

motoras nuolat spragsėjo, at- šeimyninė atmosfera. Po pakar-
ko įprotį surinktus pinigus nesidarinėjo automobilio durys, totinio Betty grasinimo poli- . . - _ . - - , .

kurias vienas policininkas ture- cija Dominas dar labiau atša- Į 
jo nuolat ranka prilaikyti. lo. Tur būt, prie to prisidėjo ir

Tame žygyje po pusmečio LI ten
pertraukos dalyvavo ir Gerhar- vofart* Kreu2er w dukras ^tifadS žtaitL 

das. Ir dargi ginkluotas. Jis Jo nebepatenkino labai jau 
taip išsigando policijos, kad vi- miesčioniška Betty išvaizda, jos 
siškai neteko galvos. • Vos tik atvirumas ir
bėgliai nusikratė persekiotojų prieinamumas. Jis labai verti-

iš tūkstantinės priemiesčio mo- 24 į 25 apie 2 valandą jie bu
telėlių minios. Domino išsireiš- vo pažadinti smarkaus beldi- 
kimu: “Ji gera man marški- mosi į duris. Vos tik jas pravė

są ir Brekselį Gelsenkirchene, 
pas Jegerį Siegene ir t.t

RugpiūČio 17 Dominas, Ci- 
checkis ir Helmutas Balkis, vi
si ginkluoti, buvo nuvykę į 
Dortmundą aplankyti auksaka
lio Riušenbeko. Važiavo tam 
reikalui “pasiskolintu” automo-

sileido metalinių pinučių užuo
laida Pavėluota Nusivylusius 
draugus Dominas guodė: “Aš 
žinau kai ką geresnio. Netoli 
Unnos yra svetainė, kurios šei
mininkas visus pinigus laiko na
muose. 50 tūkstančių markių 
laimikis tikras”.

Laukdamas teismo, kalėjime 
Helmutas Balkis rašė dienyną.

nė

mutas pastebi, kad “nors tru
putis žmogiškosios garbės” vis 
dėlto turi pasilikti. Nuo to lai
ko jis pradėjęs savo vado veng

Policija rimtai imasi darbo

Policijai aišku, kad apylinkė
je siaučia pavojingi ginkluoti 
plėšikai, tačiau ji nežino, kas 
tą gaują sudaro.

(Bus daugiau) N»otr. V. Maželio
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Išlaikė žurnalų gyvastį
Brolio Didako Pauliukaičio, O.F.M., mirties proga

Spalio 7 lietuvių pranciško
nų šeimą aplankė mirtis. Iš 
Brooklyno vienuolyno ji išsive
dė brolį Didaką Pauliukaitį, 0. 
F.M., dar jauną žmogų, vos su
laukusį 44 metų amžiaus. 
Nors jau ir anksčiau jautėsi ne
stiprus, bet mirė staiga. Krito, 
ištiktas širdies smūgio, ties vie
nuolyno durim, eidamas prie 
gydytojo.

Brolis Didakas Pauliukaitis 
platesnei lietuvių visuomenei 
mažiau tėra žinomas. Būdamas 
pas pranciškonus, jis visą laiką, 
beveik per dvidešimt metų, dir
bo spaustuvėje. Čia buvo jo pil
no veikimo sritis. Šiuo darbu 
jis ir užsitarnauja lietuvių 
pranciškonų bei visuomenės pa
garbos ir dėkingumo. Brolio 
Didako gyvenime tikrai yra įdo
mių atžvilgių, kuriuos, bent po 
mirties, reikalinga atskleisti.

Pas lietuvius pranciškonus
Brolis Didakas, anuomet Vin

centas Pauliukaitis, pas lietu
vius pranciškonus atvyko labai 
anksti. Mes jo sulaukėme tada, 
kai turėjome tik vieninteli 
vienuolyną Greene, Maine. Ko
kios ateities galėjo tikėtis tasai 
jaunas žmogus? Atsimintina, 
kad jis buvo gimęs Kanadoje, 
Montrealio mieste, o lietuviai 
pranciškonai anuomet visi bu
vo ką tik atsikraustę iš trem
ties. Lengva įsivaizduoti skir
tumus, kurie neišvengiami 
tarp skirtingos padėties bei 
auklėjimo žmonių.

Bet tie skirtumai neatbaidė 
Vincento Pauliukaičio. šeimoje 
gautas auklėjimas jį traukė 
prie lietuvių vienuolių. Jis mie
lai prisijungė prie mūsų 1947 
m., jau gerai prasilavinęs moks
le ir atlikęs karinę tarnybą. 
Dirbo, kas jam buvo skiriama. 
Naujokyną atliko Kanadoje, ar
timai susipažindamas su save 
gimtojo krašto pranciškonais. 
Vienok tai jo nepaveikė. Bro
lis Didakas, padaręs laikinius į- 
žadus, grįžo pas lietuvius į Mai
ną. Tai įdomus atvejis, žinant 
kiek Kanadoje ir Amerikoje gi
musių lietuvių jaunuolių nuei
na į kitataučių vienuolijas. Lie
tuviškosios jiems atrodo sveti
mos.

Broliui Didakui Pauliukaičiui 
gi lietuvių pranciškonų būrelis, 
vos tik įsikūręs po II pasauli
nio karo Amerikoje, atrodė sa
vas. čia jis prisitaikė ir pralei
do visą gyvenimą, melsdamasis 
bei sunkiai dirbdamas. Vyres
nieji jį pramatė spaustuvės 
darbui, ir šioje srityje leido la
vintis. Jis greit tapo specialis
tas ir pagrindinis mūsų spaus
tuvės Brooklyne ramstis.

Prie spaustuvės darbo
Spaustuvės darbas yra sun

kus, sudėtingas ir pilnas įtam
pos. Retai kas iš pasauliečių jį 
pasirenka, nors čia. Ameriko

Brolio Didako Pauliukaičio. O.F.M., laidotuvės. M. Sal inskienės laidojimo koplyčioje Woodhavene kalba pran
ciškonų provincijolas Tėv. Leonardas Andriekus.

je, pas kitataučius yra labai ge
rai atlyginamas.

Brolis Didakas Pauliukaitis, 
kaip vienuolis, dirbo be jokio 
atlyginimo. Būdamas stiprios fi
zinės sudėties, jis pajėgė labai 
daug užsimoti ir atlikti. Per 19 
metų brolis Didakas atspausdi
no visas iš pranciškonų spaus
tuvės išėjusias knygas ir visus 
žurnalus. Kaip neapmokamas 
darbininkas, jis savo auka pra
ilgino arba tiesiog išlaikė kažku
rių žurnalų gyvastį. Juos buvo 
galima spausdinti už pigesnę 
kainą arba veltui.

Čia ypatingai paminėtinas 
kultūros žurnalas “Aidai”. Nuo 
pat persikėlimo į Ameriką, ne
skaitant pirmųjų metų, visus 
“Aidų” numerius atspausdinę 
brolis Didakas. Jis, kiek tik 
galėjo, stengėsi gražiai paruoš
ti iliustracijas, išlyginti jautrų 
tekstą ir nesivėluoti. Gyvenant 
žurnalo redaktoriams kitame 
mieste, brolio Didako apsukru
mas ypatingai buvo reikalingas.

Jis dirbo ko nuoširdžiausiai. 
Pasiryžęs ką nors atspausdinti 
paskirtu laiku, nepaisė viršva
landžių. Prašomas eiti poilsio, 
teisindavosi, kad ištversiąs — 
nesąs dar pavargęs. Atrodyda
vo, lyg kaltas,, kad per ilgai dir
ba. ir būdavo paliekamas kar
tais iš savotiško gailesčio.

Tokio pasiaukojimo pagrin
das buvo įsitikinimas, jog dar
buojasi Dievui ir savo tautos 
žmonėms. Brolis Didakas gerai 
žinojo, kad jo atspausdinta kny
ga ar žurnalas pasiekia žmones 
tolimiausiuose pasaulio kraštuo
se. Jam buvo aišku, kaip šiais 
laikais sunku išeiti knygai, kai 
spausdinimo kainos aukštos, o 
skaitytojų maža, čia brolis Di
dakas ir suvokė savo misiją. Iš
leisdamas į pasaulį knygas bei 
žurnalus, jis jautė, kad jie ne
ša šviesą lietuviui, laukiančiam 
jos kur nors pasaulyje. Jis taip 
pat suprato, kad geros spau
dos šviesa negęsta, žmogus ge
rą veikalą paskaito ir po labai 
daug metų. Ypatingai mes kal
bėdavom, kad jo atspausdintos 
knygos bei žurnalai kada nors 
pasieks Lietuvą ir bus tenai 
dvasinis maistas išalkusiam tie
sos žmogui.

Bet spaustuvės darbas, atlie
kamas per daugelį metų blogo
se patalpose, ėmė neigiamai 
veikti brolio Didako sveikatą. 
Iš pradžios pradėjo skųstis reu
matizmu, paskui jau ir širdim. 
Padėties pakeisti nebuvo įmano
ma. Iš vienos pusės, velionio į- 
sibėgėjimas dirbti, iš kitos pu
sės. viltis skubiai paruošti tin
kamesnes spaustuvei patalpas 
stiprino jį sunkesnėse valando
se. Brolis Didakas su didžiau
siu dėmesiu klausydavosi kal
bų apie projektuojamą Kultū
ros Židinį, kur pramatomas tin
kamas kampas ir naujai spaus
tuvei. Deja, byla dėl žemės užsi

tęsė ilgokai. Dabar gi, kai jau 
konkrečiai žengiame prie staty
bos, brolio Didako nėra.

Paskutinė kelionė
Mes jį su giliu skausmu išly

dėjome į aną pasaulį — pir
miausia maldomis Shalins šer
meninėje Brooklyne, paskui 
jau vienuoliškomis laidotuvė
mis pranciškonų centriniame 
vienuolyne Kennebunkporte. 
Maine. Į šį mūsų vienuolyną 
velionis buvo atvežtas lėktuvu 
spalio 10, padėtas naujoje kop
lyčioje, apgiedotas ir apverktas. 
Laidotuvės, vadovaujant pro- 
vinciolui ir dalyvaujant velionio 
giminėms, pranciškonams iš ki
tų vienuolynų, šv. Antano gim
nazijos mokiniams ir būreliui 
pasauliečių, įvyko spalio 11. 
Bendras mišias laikė 12 kuni
gų prie atviro karsto.

Pagaliau brolis Didakas Pau
liukaitis buvo išlydėtas i greti
mą Biddefordo miestelį — į 
vienuolių pranciškonų kapines. 
Maino rudens diena buvo labai 
saulėta ir jauki. Rudens spal
vomis pasidabinę medžiai pake
lėse atrodė lyg iškilmingos vė
liavos. Šviesi diena buvo tin
kama paskutinei kelionei velio
nio, kuris savo darbu bei gyve
nimu skleidė šviesą. Mes mal
dose prašėme Viešpati taip pat 
amžinos šviesos jo sielai, prie 
kapo giedodami Viešpaties An
gelas.

Mes taip pat dėkingom šir
dim prisimenam visus tuos, ku
rie maldomis, atsilankymu, gai
lesiu bei užuojauta. Brookly
ne ir Kennebunkporte, prisidė
jo prie brolio Didako Pauliukai
čio išlydėjimo į aną pasaulį.

T. Leonardas Andriekus, OFM
Provinciolas

BALTIMORĖS ŽINIOS
Kalėdojimas, metinis para- 

piečių lankymas, pradėtas spa
lio 8. Kunigai A. Dranginis ir 
Antoszewski aplankys visus, pa
laimins namus ir paliks šei
moms paplotėlių Kalėdom ir ka
lendorių N. Metams. Kiekvieną 
sekmadienį iš sakyklos bus pra
nešta, kokios gatvės bus kalė- 
dojamos. Taip pat bus praneš
ta ir per lietuvišką radiją.

Suaugusiu klubo susirinkimas 
buvo spalio 13. Išrinkta nauja 
valdyba, kalbėta apie Halio - 
ween vakarą, kuris rengiamas 
spalio 26 šv. Alfonso mokyklos 
salėje. Gražiausiem kostiumam 
ir kaukėm bus teikiamos premi
jos.

40 valandų atlaidai praside
da spalio 20 d. 10 v.r. Didysis 
parapijos choras ir mokyklos 
vaikai dalyvaus procesijoje. Vi
si parapijos nariai kviečiami da
lyvauti šiuose atlaiduose. Atlai
dai baigsis mišiomis ir procesi
ja spalio 22 vakare.

DARBININKAS

Stacijos Kennebunkporte

INFORMACIJOS SEMINARO
Spalio 19, šeštadienį, 1 vai. 2. Lietuvos byla viešoje spau- 

iki 7 vai. vak. 48 Green St.. doje — Lyvia M. Garsienė, Wa- 
Lietuvių Klube, AVaterbury, tertown, Conn.
Conn., įvykstančiame informa- 3. Lietuviškos informacijos 
cijos seminare diskusijos vyks šaltiniai ir viešosios bibliote- 
trijose sesijose — simpoziju- kos — Antanas Sabalis, AVood- 
muose su trimis 10 minučių i- haven, N.Y.
vadiniais pranešimais kiekvie
noje sesijoje.
I- ji Sesija

1. Lietuvos laisvės klausimo 
kėlimas gatvėse ir aikštėse — 
Gintaras Šlapkūnas, AVaterbu- 
ry, Conn.

2. Lietuvių liaudies meno pa
rodos amerikiečiam — Dalia 
Dzikienė, Hartford, Conn.

3. Amerikiečių organizacijų 
ir susirinkimų naudojimas — 
Zenonas Seliokas, Southbury. 
Conn.

4. Diskusijos.

II- ji sesija
1. Amerikiečių radijo ir TV 

Lietuvos klausimui — Gabrie
lius Mironas. Philadelphia, Pa.

— Lietuviu posto 154 jau
tienos vakarienė bus spalio 20 
Eastern Center ir Eastern Av. 
Pradžia 1 v., baigsis 6 v.v. Be 
jautienos bus ir kitų skanių val
gių. Šokiam gros orkestras. Bi
lietus prašom iš anksto įsigyti.

Magdalena Žalegirienė, pir
mos kartos lietuvė, ilgai gyve
nusi Baltimorėje ir sulaukusi 
gražios senatvės, staiga mirė 
spalio 6. Velionė buvo susipra
tusi lietuvė ir ištikima šv. Al
fonso parapietė. padėjo rengti 
įvairius parengimus. Sūnus Jur
gis ilgą laika giedojo parapijos 
chore. Gedulingos mišios buvo 
aukoto^ už jos siela su trimis 
kunigais spalio 9. Palaidota Mo
ly Redeemer kapinėse. Liko nu 
liūde sūnūs Jurgis. Galkas. 
Juozas ir dukra Viktorija.

Jonas Obelinis

4. Diskusijos.
Ill-ji sesiįa-A)

1. Lietuvos klausimas rinki
minėje kompanijoje — Aleksas 
Vakselis, Richmond Hill, N.Y.

2. Mūsų informacijos dabarti
nis stovis — Romas Kezys, 
Middle Village, N.Y.

3. Organizuotos informacijos 
galimybės — Antanas Mažeika. 
Jr.. So. Ozone Park, N. Y.

4. Diskusijos.
III. j i sesija -B) anglų kalboje 
— lygiagrečiai su lietuviškąja 
sesi j a.

1. Lithuanian Freedom and 
public opinion — Mr. Antanas 
Mažeika, Jr.

2. American Organizations— 
foru m for the Lithuanian 
cause — Mrs. Gloria Biliūnas, 
Stamford, Conn.

3. The Mechanics of Infor
mation — Mrs. Lyvia M. Gar- 
sys.

4. Discussion.
Seminare dalyvauti kviečia

mi visi suinteresuotieji — moks
leiviai. studentai, jaunesnioji 
karta ir vyresnieji — iš viso 
Atlanto pakraščio Seminarą 
organizuoja Conn. LB apygar
da. vykdo politinis ir jaunimo 
komitetai. Papildomai informa
cijai kreiptis į Romą Keniausy- 
tę. 77 Pierpont St.. AVaterbury, 
Conn Tel. (203) 756-5333.

Kaip atvykti i informacijos 
seminarą

Važiuojant automobiliu:
A. Iš Mcrritt Parkway. va

žiuoti Rt. 8 į šiaurę. Išvažiuoti 
IVaterbury So. Leonard St. — 
iVashington Avė. Exit. važiuoti

5

[iš VI
— Teatro festivalis Chicago- 

je įvyks Padėkos dienos savait
galyje. Jis bus užbaigtas iškil
mingu banketu gruodžio 1. Bus 
meninė programa, šokiai; pa
gerbti teatro darbuotojai.

— Pulgis Andriušis, atvykęs 
iš Australijos į LPLB III seimą, 
eilėje lietuvių kolonijų dalyva
vo literatūros vakaruose. Spa
lio 15 iš Los Angeles išskrido į 
Australiją. Šiuo metu P. And
riušis redaguoja savo raštus, 
kurių išeis trys tomai. Pirmas 
jau išspausdintas. Leidžia Liet. 
Enciklopedija.

— Dail. Jadvygos Paukštie
nės darbų paroda vyksta spa
lio 12-31 Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje.

— Aldona ir Vytautas Ka
mantai persikėlė gyventi iš Cle- 
velando į Chicagą. Jų naujas 
adresas: 17 W 722 69th Str., 
AVestmont, III. 60559. Tel.: 
(312) 968-7598.

— Lietuviu Fondas planuoja 
nario ženkliukus ir liudijimus 
su simboliu — raudonas žibin
tas su LF raidėmis. Ženkliuką 
galės įsigyti kiekvienas Lietu
vių Fondo narys. Liudijimą 
gaus tie nariai, kurie bus įsto- 
jų į LF narius iki šių Lietuvos 
laisvės kovos metų galo.

— Lietuviu Studentu Sąjun
gos suvažiavimas įvyks lapkri
čio 28-30 Chicagoje, Sheraton 
viešbutyje. Suvažiavimą rengia 
Chicagos skyriaus valdyba, ku
riai pirmininkauja Algis Ankus.

— Tadas Degutis, lietuvis
pranciškonas, rugsėjo 22 Ne
kalto Prasidėjimo šventovėje 
AVashingtone iš vyskupo augzi
liaro priėmė diakonato šventi
mus kartu su kitais šešiais klie
rikais.

— Aloyzo Barono romanas 
“The Third AVoman” išverstas 
į anglų kalbą. Išleido Many- 
land Books leidykla. Kietais vir
šeliais, su P. Jurkaus aplanku. 
Kaina 5 dol.

PROGRAMA
toliau palei Rt. 8 keturius blo
kus iki antros šviesos, kur, po 
tiltu (tiesiog — laikantis gat
vės vidurio), įvažiuoti į River- 
side St. Pirma gatvelė į kairę 
bus Green St. Antrame bloke 
dešinėje — Lietuvių Klubas, 48 
Green St.

B. Rt. 8 iš šiaurės, išvažiuoti 
pirmu išvažiavimu po Rt. 1-84 
sankryžos, AVashington Avė. 
Exit, apvažiuoti veik pilną ratą 
kairėn, įvažiuoti į Riverside St.. 
toliau sekti “A” instrukcijas.

C. Važiuojant Rt. 1-84 nuc 
Hartford ar nuo Denbury (iš 
N. J. ar Penn. per Tappan 
Zee tiltą ar iš Manhattan — 
Saw Mill River Pkwy) Avater- 
būryje, Rt. 8 sankryžoje, suk
ti į Rt. 8 South link Nauga- 
tuck-Bridgeport. Tuoj išvažiuo
ti AVashington Avė. Exit. Toliau 
sekti “B” ir “A” nurody
mus.

Pranešę atvažiuoja autobusu 
ar traukiniu bus pasitikti stoty
je. Rengėjai

PUTNAMO SESERŲ 
SUKAKTIS

Spalio 15 sueina 50 metų nuo 
Nekaltai Pradėtosios Marijos Se 
serų Kongregacijos įsteigimo. 
Šį auksinį jubiliejų seserys pa
minės spalio 20 Putnam, Conn.

Ta proga įvyks akademija 2 
v. popiet. Joje kalbės Juozas 
Kajeckas. Lietuvos atstovas, 
kun. R. Krasauskas iš Romos ir 
kongregacijos vyriausioji vado
vė — Motina M. Aloyza. Meni
nę dalį išpildys iš Chicagos at
vykusi solistė Prudencija Bič- 
kienė ir prof. Vytautas Marijo- 
sius..

Padėkos mišias aukos prel. 
P. M. Juras, o pamokslą sakys 
prof. kun. St. Yla. Po mišių 
bus vaišės.

ANDRIUI TRAINAVIČIUI

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 
Jaunimo centrui aukojo
1000 dol. Antanas Ramanauskas (testamentu palikimas).
1000 dol. Marcelė Garelis. Verona. N.J.
250 dol. Anicetas Grigaliūnas. Davenport. Iowa įjau anksčiau 

aukojo 500 dol.).
200 dol. T. A. Bernatonis. Vokietija
Po 100 dol.: Jonas Žemaitaitis. Brooklvn. N.Y.

E. Pavelitcs. Brooklvn, N.Y.

A. a. Antano Kirkylos laidotuvėse vietoj gelių statvbai aukojo:
20 dol. Lietuviu Veteranų Ramovės N V skvrius.
10 dol. J. Liaukus ir šeima. AVoodhaven. N.Y.

Visiem aukojusicm teatlygina A isagalis!
Įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 

Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Musų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund, Franciscan Monastery, 680 Bushuuh A\cnue, 
Brooklyn. N.Y 11221.
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Šventė širdy — darbas rankose

SKAUTU 
PASTOGĖJE

Informuoja: JAV Atlanto Rajono LSS-LSB Vadijos

Redaguoja:
ps. Birutė Kidolienė, 94-08 Jamaica Avė. Woodhaven, N. Y. 11421 

Tel. Hl 1-3894 (Area code 212)

ŽVILGSNIS SKAUTIŠKON PRAEITIN
PS. B. KIDOLIENĖ

New Yorko vyr. skaučių ži
dinys pradėjo naujus skautiš
kus metus, sušaukdamas židi
nio narių sueigą. Tačiau ši pra
dinė sueiga buvo neeilinė. Ji 
buvo ypatinga net keliais at
vejais.

Pirmiausia, sueiga Įvyko di
delės skaučių bičiulės ir rėmė
jos Birutės Novickienės na
muose. Ji drauge su viešnia v.s. 
Viktorija čečetiene pravedė tik
rai Įdomų pašnekesį apie skau- 
tų-čių kūrimąsi nepriklausomo
je Lietuvoje ir apie patį skau- 
tavimą, kada Liet. Skautų Są
junga buvo dar gana jauna, 
nuo įsikūrimo iki bolševikų o- 
kupacijos.

Šioje sueigoje dalyvavo taip 
pat ir jaunosios N. Y. Nerin
gos tunto vyr. skautės, vyr. sk. 
akademikės ir vyr. sk. kandida
tės.

B. Novickiene pradžioje pa
sveikino visas susirinkusias, ku
rių buvo tikrai gražus būrys, ir 
toliau perdavė sueigos eina
muosius reikalus vesti židinio 
pirmininkei vyr. sk. si. Živilei 
Jurienei. Sesė Živilė padarė 
trumpa praėjusiu metų veiklos 
apžvalgą ir sueigai pristatė dvi 
naujas židinio nares, būtent: 
ps. Giedrę Budreckienę ir vyr. 
sk. si. Rimą Gudaitienę. Aptar
ti ateities planai, pareikšti su
manymai ir nustatyta data ki
tai sueigai.

Toliau buvo pašnekesys, ku
riame B. Novickiene prisiminė 
praeitį. Skautų Sąjungos kūri
mosi laikotarpi. Nors skautų 
sąjūdis. įsteigtas Baden-Powel- 
lio 1907 metais, buvo dar labai 
jaunas, tačiau kai kurie lietu
viai moksleiviai, ypač I-jo karo 
metu Rusijoje, jau buvo įsijun
gę i skautiškus vienetus. Ji per
davė savo įspūdžius, kada dr. 
J. Alekna 1918 Vilniuje jai 
pareiškė, kad ši organizacija ga
li daug gero duoti lietuviškam 
jaunimui, ir stačiai pasakė: pa
dėk mums!

Įsteigta Skautų Paspirties D- 
ja pagal Petrapilyje išdirbta dr. 
J. Aleknos ir v.s. V. šenber- 
go projektą, šion draugijos vie
na iš pirmųjų įstojo B. Novic- 
kienė.

Skaučių židinio susirinkime spalio 14 pas B. Novickienę. Iš k. į d. 2. Jurienė, I. Garunkštiene. M. Noreikienė, 
A Novickas, B. Novickiene, B. Kidolienė tr V. Čečetienė. Nuotr. V. Maželio Prie maudymosi baseino

1919 birželio 27 dr. J. Alek
na tampa Skautų Paspirties D- 
jos pirmininku ir pirmuoju 
Skautų šefu.

Kūrėsi skiltys. Pirmoji mišri 
skiltis įkurta Vilniuje kapt. 
Petro Jurgėlos-Jurgelevičiaus. 
Kaune pirmąją skiltį įkūrė K. 
Vaitkus.

Toliau v.s. čečetienė papasa
kojo apie savo pirmuosius įspū
džius lietuvių skautų tarpe. Į- 
stojusi į skautų organizaciją 
Rusijoje, grįžo Lietuvon 1922 
ir įsijungė i lietuvių skautų ju
dėjimą. Tuomet dar skautišką
jį darbą dirbo bendrai ir bro
liai ir sesės. Sesės vienos ta
čiau ruošdavo savo draugovių 
sueigas. Visai atskirai veikė ru
sų. lenkų ir žydų draugovės.

Draugovių veiklos kelias bu
vo gana sunkus. Neturėjo patal
pų sueigom, trūko vadovių. D- 
vės sukruto ruošti gabesnes 
mergaites skiltininkėm. Paruo
šus jaunų, energingų vadovių, 
skautės pradėjo jaustis tvirčiau, 
ir 1923 iškilo mintis, kad bū
tų galima skirtis nuo brolių ir 
veikti mergaitėm atskirais vie
netais. Atsirado Skaučių Sky
rius. kurio pirmoji vadovė bu
vo Vaitkuvienė. Nustatytos se
sių uniformos. Jau ir provinci
joje kūrėsi nauji vienetai-drau- 
govės. Kadangi paskiros drau
govės nešiojo skirtingų spalvų 
kaklaraiščius, nutarta juos su
vienodinti. Tokiu būdu apipa
vidalintos sesių uniformos. 
1923 Eigulių miške įvyko pir
moji mergaičių stovykla. 1924

MIELI BROLIAI IR SESĖS,
Sukaktuviniai metai jau eina 

prie galo. Dar lieka juos iškil
mingai užbaigti lapkričio 1 die
nos iškilmingomis sueigomis. 
Svarbūs ir nuotaikingi lietuviš
kajai skautijai šie 1968 metai. 
Ilgam laikui užteks prisimini
mų.

Vienetai prašomi savo lapkri
čio 1 d. sueigas kuo vaizdžiau 
aprašyti ir kartu su nuotrauko
mis prisiųsti “Skautų Pasto
gės" redakcijai.

Juk mūsų noras yra. kad lie
tuviškoji visuomenė žinotu, 
kaip skautai gyvuoja, ką dirba.

ps. B. Kidolienė

Skautės su savo rėmėja Birute Novickiene 1924 m. prie Karo muziejaus Kaune. Iš k. j d. l-je eilėje Slučkai- 
tė, Masiulytė (Panevėžys), ll-je eilėje A. Veitaitė, M. Gricevičiūtė (Šiauliai), V. Setponaitytė-Bulokienė, B 
Novickiene (Kaunas), A. Blynaitė (Panevėžys), šenbergienė, V. šikeraitė - čečetienė (Kaunas), lll-je eilėje 
Petkevičiūtė (Pan.), Siundžiutė (Marijampolė), J. Bainiškaitė-Jonaitienė (Naumiestis), Bradauskaitė (Laz
dijai), Staugaitytė (Marijampolė).

pirmasis vadovių suvažiavimas. 
Tais pačiais 1924 sesės atsisky
rė nuo bendros su broliais vei
klos ir pradėjo veikti savaran
kiškai, kaip atskira šaka. Jom 
daug talkininkavo B. Novickie- 
nė.

1930 skautai susilaukė pa
galbininku. Į skautišką darbą į- 
traukta visa eilė mokytojų — 
vadovų.

B. Novickiene ir v.s. čečetie
nė vaizdžiai prisiminė stovykla
vimą Lietuvoje. Visi žinome 
Lietuvos gamtos grožį, ir ne
nuostabu. kad lietuviai skautai 
tapo ištikimi gamtos draugai. 
Skautų įstatai buvo kiekvieno 
skauto-ės laikomi didelėje pa
garboje ir ištikimai vykdomi.

MAŽŲJŲ SKAUTŲ STOVYKLA KENNEBUNKPORTE
Papildomoji V-ji tautinė sto

vykla Atlanto rajone praėjo su 
dideliu pasisekimu. Joje daugu
moje stovyklavo jaunesnieji ra
jono skautai — vilkiukai ir 
paukštytės. Šią stovyklą priglau
dė lietuviai tėvai pranciškonai 
Kennebunkport, Maine.

Stovyklautojai buvo apgyven
dinti palapinėse tėvų pranciš
konų sodybos ribose, gi maiti
nosi vienuolyno gimnazijos val
gykloje.

Nors buvo jau vasaros ga
las. bet oras pasitaikė gana 
palankus. Aplinka graži, o ma
žųjų nuotaika puiki, entuziaz
mas didelis.

Gražiuose sodybos pievų pa
kraščiuose ankstų rugpiūčio 
18 rytą išaugo eilės tvarkingai 
išrikiuotu palapinių. Aplink jas 
triūsė skautiškas atžalynas. Ne
trukus jau ir viskas sutvarky
ta. ir virtinės išsirikiavusių vil
kiukų žengė dainuodami i val
gykla pietų.

Praktiškieji skautavimo daly
kai visuomet buvo pirmaeiliai 
skautiškoje veikloje. Vertinami 
visi skautiški papročiai. Net 
pats Baden-Powellis, 1923 apsi
lankęs Lietuvoje, pamatęs ir pa
žinęs lietuvius skautus, nesigai
lėjo jiems pagyrimų ir gėrėjosi 
jais.

Jos nuoširdžiai patarė kiek
vienai jaunesnio amžiaus skau
tei įsigyti ir atidžiai perskaity
ti skautiškus vadovėlius mer
gaitėm: Skautybė M ergai - 
tėm — parašyta Baden-Powel- 
lio ir išversta į lietuvių kalbą 
O. Saulaitienės, išleista 1938 
Lietuvoje ir Skautybė Lietuvai
tei, išleista Liet. Skaučių Sese
rijos 1963. Šie vadovėliai api-

Nors jų jaunos kojos ir dai
nelė dar nevisai derinos, tačiau 
džiaugsmo nušviesti veideliai 
spindėjo saulėje, o žvalios, ne
kantrios akutės ieškojo staig
menų. Na, o stąigmenų čia ne
stigo: skanūs valgiai, linksmi 
žaidimai, baseinas, jūra, laužai. 
Nors laužai vyko prie netikros 
ugnies, bet jų programos buvo 
linksmos ir įdomios.

Gerų vadovų priežiūroje nie
kas iš stovyklautoju nenuobo
džiavo. Gražu buvo žiūrėti į ma
žuosius. apsirengusius tvarkin
gomis skautiškomis uniformo
mis. tvarkingai visur žygiuojan
čius ir traukiančius lietuviškas 
patriotines ir skautiškas dal ps. J. A. Starėnas

Vilkiukai su savo vadovais Kennebunkporte

ina skautybės istoriją, liet, skau
tų — čių įsikūrimą ir istori
ją. Iš jų įgytas žinias laikyti sa
vo gyvenimo kelrodžiu žen
giant skautišku keliu tremtyje. 
Taip pat negalima užmiršti ir 
pagal išgales ir sugebėjimą tal
kinti kultūriniam reikalam iš
eivijoje, tuo atiduodant savo į- 
našą Tėvynei.
Pabaigus oficialią sueigos dalį, 

pasivaišinta kavute. Prelegen
tės papuoštos rudens gėlėmis 
ir židinio vardu jom įteikta po 
kuklią dovanėlę — medžio dro
žinį. Židinio sesės, kupinos gra
žių įspūdžių ir pasisėmę nema
žai dvasinio peno, skirstėsi i 
namus, dėkingos abiem už tik
rai neeilinę sueigą.

nas. Viskas čia vyko kartu. Ir 
žaidimai, ir užsiėmimai, ir įvai
rūs pasirodymai.

Savaitei baigiantis, rikiuotė 
ir dainelė pasidarė darnesni. Iš 
saulėj nudegusių veidelių galė
jai išskaityti, kad jaunos šir
delės liūdnos, nes baigėsi sto
vykla.

Gaila, kad tolimesnių vieto
vių jaunieji negalėjo čia daly
vauti.

Visi išsiskirstė į namus ku
pini įspūdžių ir neužmirštamų 
stovykloj praleistų valandų. Vi
si skardžiai atsisveikino “Iki pa
simatymo kitoje stovykloje!” . .

O SPORTAS
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Ateinantį sekmadienį Lietu
vių Atletų Klubo pirmoji fut
bolo komanda žaidžia pirmeny
bių rungtynes vėl namie, t.y. 
Atlantic Avė. ir Fountain St., 
East N.Y. Mūsų priešininku yra 
Yonkers SC. Po pereito sek
madienio gero pasirodymo į 
šias rungtynes galima žiūrėti su 
pasitikėjimu. Rungtynių pra
džia 1 vai. Pirmenybių lentelė
je dabar LAK iš 12 komandų 
stovi 6 vietoje.

šeštadieni mažučiai, dar vis 
eina be pralaimėjimo, žaidžia 
prieš Doxa, Eintracht Ovai, As- 
toria LI.

LAK: DALMATINAC 
2:2 (0:1)

Negalima buvo atpažinti mū
sų futbolininkų šiose rungty
nėse. Prieš individualiai žy
miai pranašesnį priešininką su- 
kovota ambicingai ir ryžtingai. 
Ak, kad mūsų vyrukai visose 
rungtynėse įdėtų tiek nuošir
daus kovingumo. LAK žaidė 
šios sudėties: Jankauskas; Ma
linauskas I, Budraitis, Remeza 
II, Kreicas; Vainius II, Mrozins- 
kas: Malinauskas 11, Klivečka 
II, Trampas, Bandžiukas (Šilei
kis). Pradžioje rungtynių atro
dė, kad mūsiškiai sveiko kailio 
neišneš. Priešininko puolimas 
be paliovos bombarduoja mū
sų vartus. Tik laimė ir gerai 
dirbąs vartuose Jankauskas 
gelbsti nuo įvarčių. Nors žai
dimas ir vyksta prie mūsų var
tų, bet geresnės progos mūsiš
kių. Klivečka II pasiekia pir
mą rungtynių įvartį. Ir antrą
jį mūsų įvartį, esant pasekmei 
1:1, pasekia tas pats Klivečka 
II po puikaus solo praėjimo. 
Baisu ir pagalvot, ką veiktų mū
sų puolimas be Giedriaus Kli- 
večkos. Visą rungtynių naštą iš
tempė gynimas. Viduryje kie
tas ir tvirtas Remėza II. asis
tuojamas Budraičio, stabdė ju
goslavų puolimus. Pažymėti
nas dar kartą mūsiškiu vyriš
kas kovingumas. Nepavykus ko
kiam deriniui, nekrista į despe
raciją, bet su dar didesniu už
sidegimu stota kovon. Pastebė
kime, kiek kartų iš puolimo grį
žęs Mrozinskas, draugiškai gel
bėdavo vargan patekusį Kreicą.

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
SUKAKTUVINIAI ŽENKLAI

Lietuvių Skautų Sąjungos su
kaktuviniai metaliniai ženklai 
prisisegti prie uniformos ar dra
bužių pradedami dėvėti lietu
vių skautijes įsikūrimo 50 me
tų sukakčių dieną -— lapkričio 
1 d.

Sukaktuviniai ženkleliai yra 
dviejų rūšių:

a) visiem LSS-gos nariams— 
ženklelis, kurio pagrindinė su
kaktuvinių metų emblema ža
liame fone, ir

b) rėmėjams — ženklelis, ku
rio emblema raudoname fone.

LSS nariai (skautininkai-ės. 
vadovai-ės ir visų laipsnių bei 
šakų skautai ir skautės) gali pa
tys įsigyti ženklelį ir ji nešioti.

Rėmėjų ženkleliai vietovėse 

Net ir kiti mūsų puolikai vy
davos! priešininką net iki mū
sų baudos aikštės. Antrojo kė
linio pusę teko baigti dešimty
je. Susižeidė Trampas ir, deja, 
teko patirti, kad negalės žaisti 
ilgesnį laiką.
Nutylint keletą silpnesnių vie

tų, visai komandai tenka pagy
rimas. Mažas lietuvių žiūrovų 
būrelis, kuris, atrodo, po pana
šių rungtynių didės, ėjo namo 
geroj nuotaikoj.

šeštadienį mažučiai pirmeny
bių rungtynėse įveikė German- 
Hungarian B 1:0, o jaunučiai 
turėjo nusileisti Bavarians 0:5.

Atletas

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Jaunas kanadietis Lawrence Day 
iš Ottawos, drauge su tarptautiniu 
meistru Donald Byrne. Penna. lai
mėjo Atlantic Open pirmenybes, abu 
surinkę po 7-1 tš. Dalyvavo rekor
dinis skaičius šachmatininkų, būtent 
329! L. Day pasigėrėtinai sudorojo 
buv. Massachusetts čempionų George 
Proll. Trenton, N.J. Čia toji partija. 
Proll žaidė baltais, Day juodais.

1 P-K4 P-QB1
2 P-QB3 n-kb:i
,5 P-K5 N-Q4
1 P-Q1 P-K3
5 N-B3 B-K2
6 B-K2 0-0

0-0 PxP
8 QxP N-QB3
9 QKl P-B-l

10 PxPe p. PxP
11 B-R6 P-B4
12 Q-B2 R-B3
13 B-KN5 R-N3
14 BxB QxB
15 R-Kl P-N3
16 QN-Q2 B-N2
17 B-Bl Q-N2
18 K-Rl R-KB1
19 N-B4 N-B5
20 N-Q6 N-Q5!
21 NxN
Resigns

RxP!

Ką baltieji bedarytų, vistiek sek
tų matas.

Bostone matysime Igną žalį, buv. 
Montrealio čempioną, dalyvaujantį 
Bostono atvirose šį savaitgalį, ku
rios vyks Boylstono klube. Bostono 
čempiono titulą yra iškovoję mūsų 
vyrai 5 kartus, būtent. P. Tautvai- 
šas, Kazys Škėma ir Ged. Šveikaus
kas; pastarasis laimėjo 1959 ir 1964 
metais.

Raupsuotieji, kurių šiandien 
yra 30,000, pasiuntė prašymą 
Vatikanui, siūlydami paskelbti 
šventuoju belgą kun. Damijoną 
de Veuster, kuris nustebino 
pasaulį savo apaštalavimu tarp 
sergančių raupsais Havajų sa
lose. šešiolika metų darba
vosi tarp tų nelaimingųjų, už
sikrėtė ir mirė raupsų liga, su
laukęs 49 m. amžiaus.

teikiami skautų organizaciją 
remiantiems asmenims, kaip 
dėkingumo ir pagarbos pareiš
kimas. Vietovėse vadovai ir va
dovės, Įteikdami ženklelį nusi
pelniusiam rėmėjui, gali drau
ge įteikti ir kokį rašytą adre
są. liudijimą ar pan.

Ženkleliai užsidėdami sukak
tuvinės sueigos proga nuo lap
kričio 1 d. ir dėvimi neribotą 
laiką. Tuos ženklus taip pat ga
lima įsigyti ar jie gali būti į- 
teikti ir vėliau.

Sukaktuviniu ženklu kainos: 
LSS nario — 2.00 dol., rėmėjo 
— 3 00 dol. Ženklų reikalais 
rūpinasi USS Tarybos Pirmijos 
narys s. C. Kiliulis. 51 Torrey 
St.. Dorchester. Mass. 02124.

Mažosios V-tosios stovyklos vadovybės dalis
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Charm Beauty Shoppe

Plankų dažyįnąa
267 St Niekotas Ave^ Kdgevood, N.Y.

Work kone PR. GRERATORS 
QN HAIR PIBGES —

9-5v»L 
TeL 2tt-MS-niS Can 497-1B99 auk for 3fc. Samoa.

LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ 
KPARDAVIMAS

Trys ilgo grojimo lietuviškos 
plokštelės už penkis dolerius

1. Lietuvos Senos ir Naujos 
Dainos: Įdainuota solistų ir 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
teaugi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naktele, Prieš tolimą kelionę, 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve
lį, Stikiiukėlis.

e
DBCTER PARK A 
PHARMACY B 

Wm. Anastesi. B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Streat) 
Woodhaven, N.Y. 11421

WE DELIVER
Mldugan 2-4130

DtSPLAY

B. COLEMAN JONE8 
INTERIOR DESIGNKR 
372 Centrui Purk West 

New York City 
CaH 866-6305

We Take Pride in Our Work

YOVBAD
CANCEL OB CHANGE 

ToL: GL2-2923

j-• • . •- •' •''•r'

SSRVICi

THE TOWNHOU$E — 860 Arnold 
Avė. Potat Pleasant, N. J. A aevr 
resident hotel for those over 65. 
Maid Service A 3 meals daily (201) 
899-0575, or write: 3601 Herberts- 
ville Rd. Pornt Pleasant, NJ.

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES 
PAPIGINTOM KAINOM

Keturios ilgo grojimo lietuviš
kos plokštelės už penkis 

dolerius

Geriausia dovana 
Vertingiausia dovana 
DOVANŲ PA2YM&JIMAI 
J. A. V. DOLERIŲ 
PAŽYMĖJIMAI 
PILNAI GARANTUOTA 
GREITESNIS PRISTATYMAS.

A L I C I A 
BEAUTY SALON

Late Nite Thursday and Friday 
We make women beautiful 
394 Utiea Avė., Brooklyn

Tel. 771-8590 Open Sunday

GENERAL COLLIS1ON 
4 INSURANCE WORK 
412 90th Street Brooklyn

Bet. 4th and 5th Avės.
Expert fast clean work — Call TE 
9-0161 — ask for JOE SCIOSCIA.

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 
dedamas šis lapelis. Prašome iį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darlnnįnkas, 910 WUloughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1968 metams.

Vardas ir pavardė__________________________________

Adresas ----------------------------------------------------------------
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00

Už kalendorių $.__________

Siunčiu už prenumeratą $.._________

Spaudai paremti $.____ ______

2. Suk, Suk Ratelį, Vilniaus 
tautinio choro ir solistų įdai
nuota 14 liet, dainų: Suk, suk 
ratelį, Stok ant akmenėlio, Pa
laukėj, Bernelis tinginėlis, Mer
gaičių daina, Nida, Festivalinis 
valsas, Šėriau, šėriau sau žir
gelį, Žaliojoj lankelėj, Melžėjė- 
lės, ir meistreliai, Dainele apie 
tiltą, Per šilelį jojau, Naktigo
niai ir Ramunėlės.

3. Kur Banguoja Nemunėlis, 
Sol. Algirdo Brazio, įdainuota 
16 liet kūrinių: Kur banguo
ja Nemunėlis, Suvlitas, Pate
kėk aušrine, Siuntė mane mo
tinėlė, Pilu stiklelį, Kur bakū
žė samanota, Ilgesys, Kur tas 
šaltinėlis, Aria iš op. “Graži
na”, Tėve Mūsų, Sveika Mari
ja ir šven^ Naktis.

4. Lietuvos Kanklės: O. Mi
kulskienei vadovaujant įgrota: 
Pas močiutę augau, Suktinis, 
Supinsiu dainužę, Pas motulę, 
Rugučiai, Lenciūgėlis, Naujie
nas, Sėjau rūtą, Siuntė mane 
motinėlė, Kepurinė, Per girią, 
girelę ir Sveikas Jėzau.

1. Tėvynės Meilė Nemari, 
A. Dambrauskaitės įdainuota 
13 liet, dainų: Ramunės daina, 
O naktuže rami, Pradalgiuose, 
Liepė tėvelis, Dobilėlis, Na, 
tai kas? Tulpės, Tėvynės mei
lė nemari, Jau atėjo rudenė
lis, Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu 
po langelio, Oi berneli vientu
rį ir Vakaras.

2. Lietuviu Tautiniai šokiai. 
Švedo ansamblio ir Aitvarų 
kvarteto 14 liet šokių: Aštuo- 
nytis, Landutė, Lenciūgėlis, 
Sukčius, Linelis, Jevaro tiltas, 
Klumpakojis, Kalvelis, Sadutė, 
Žiogelis, Vakaruškos, Audėjėlė, 
Mikita ir Suktinis.

3. Žibuoklės, L. Stuko mote
rų seksteto įdainuota 14 liet 
dainų: Ruduo, Gėlių daina, Vėl 
gegužės naktis, Avietėlė, Man 
ne vistiek, Joninių daina, Daina 
apie tiltą, O, ramunėle, pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 
Myliu tave, Plaukia sau laive
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. 
“Birutė” Sesutėlės — lelijėlės 
ir iš op. “Dana” moterų cho
ras.

TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
yra vertingiausia dovana ir 
daug geresnė negu siuntiniai. 
Jūsų giminės tai patvirtins. 
Todėl, kai planuosite siųsti 
siuntini, nesiųskite siuntinio. 
Geriau siųskite 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMĄ ir 
pamatysite kaip jūsų giminės 
bus patenkinti.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
įgalina jūsų gimines pirkti 
specialiose dolerių krautuvėse 
per Vneshposyltorgą 
geriausios rūšies Amerikos, 
Vakarų Europos ir vietines 
prekes. Jūsų giminės tai 
patvirtins.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
įgalina jūsų gimines pirkti 
specialia nuolaidų kaina. 
Jūsų giminės tai patvirtins. 
JOKIO MOKESČIO 
nei siuntėjui nei gavėjui.

RUBLIAI į SSSR 
Jei norite giminėm pasiųsti 
rublių pinigais, mes galim tai 
padaryti per Foreign Trade 
banką Maskvoje 
Jūsų giminės gaus 
pilną sumą be atskaitymų. 
Pristatoma per 10-14 dienų. 
Už 9 naujus rublius mokama 
$10.00. Patarnavimo mokestis 
$2.75 už sumą iki $30.00 ir

▼Iii ofaakymū

WHITE PLAINS 
FOR HONEYMOONERS 

A Home Away from Home. Every- 
thing for the Honeymoon Couple. 
Catholic Church nearby. Call (914) 
WH 8-5351 — Mrs. Campbell.

RAD’S MOVERS ‘ 
2 MEN and VAN 

REASONABLE RATES 
LOCAL MOVERS 

---------- Call 649-1004 ----------

TRUCKING on Contract Basis — 
$250 to $300 per week Manhattan 
and L.I. City only. Šame day Ser
vice. WILLIAM BURKE TRUCK
ING CO. 507 W 52nd Street N.Y.C.

— LT 1-7458
NURSING HOME

SHANES HOME FOR ADULTS
Owned and operated by Registered 
Nurse, good food, home cooking — 
CatholicChurchvrtthin walkingdis- 
tance Upstate N.Y. Call (607 ) 397- 
5121 or write 10 Cook Street Wor- 
cester, N.Y.

DWAN AUTO BODY INC. Reliable 
_expert repairs on collision damage 
body & fenders, painting. estimates 
for insurance. Open 5’lt days a week 
1404 BlendeU Avė. TA3-8755 or TA 
3-8003 — ask ' for Frank Toscano.

MEIŠTERIŠKA IR KULTŪRINGA NAMŲ APYVOKA

Pilnas namų apstatymas arba pavienis pasirinkimas papuošimui bet 
kuris baidas. — šie ir daug kitų iš Vokietijos importuotų baldų 
miegamųjų apstatymui. ~ - - ...

Vokiški importuoti baldai išimtinai gaunami

HELP WANTED

EARN $250
per week or more

WE NEED ADVERTISING 
Telephone Salesmen & Saleswomen 

EXPERIENCED or 
WE WILL TRAIN 
Mušt speak English

Apply-or Phone 
695-4456 

MR. LESTER
Suite 915 - 850 5th Avenue

N- Y. C.

EXP OPERATORS 
ON DRESSES

Steady, nice working conditions, 
Work near Home

BARON DRESS
402 5th Avė Bklyn, Tel. 768-5206

ADOLF SCHRAGER’S FURNITURE
336 East 86th Street — Tel. TR 9-0400 

(Tarpe 1-mos ir 2-ros gatvių)
Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

REAL ESTATE

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite — įsitikinsite!

5. Težydi Vėliai Lietuva, Lie
tuvos Vyčių choro, vadovau
jant muz. Faustui Stroliai, įdai
nuota 17 lietuviškų dainų: Ei
sim girion, Beauštant! aušre
lė, Vištos, Oi, motinėle, Mergai
tė, Kas tas miežio grūdas, Gie
da gaideliai, Per Klausučių uly- 
tėlę, Laisvųjų daina, Man liūd
na, Daina, daina, Vežė mane 
iš namų, šią naktelę, Tu, ma
no motinėle, Pasisėjau žalią rū
tą, Sėdžiu po langeliu ir Vyčių 
himnas

7. Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palaukėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimdri, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos.

4. "Lietuvos Atsiminimu" 
25 m. Jubiliejaus koncertas: 
su solistais ir choru įdainuota: 
Tėviškės namai, O, ramybe, Oi 
berneli vienturį, Avietėlė, My
liu tave, Man ne vistiek, Iš
likta šalis, iš op. “Eglė žalčių 
karalienė”, Lietuva, iš op.“Gra- 
žina”. Taip pat “Dominikas ir 
Motiejus, ir jų draugas Timo
tiejus”.

šios 4 lietuviškos muzikos il
go grojimo plokštelės gauna
mos už penkis dol. Paskiros 
plokštelės kaina 1.50 doL Šių 
plokštelių yra nedidelis kiekis 
(anksčiau buvo -parduodamos 
po 4 dol.). Norį Įsigyti prašomi 
kreiptis: Darbininkas, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.

Persiuntimui pridedama 50 c.

New York, N.Y. 10010
Tel 992-1539

Autorizuotas American Espress 
Company ir Podarogifts Ine. 
atstovas.

T*L (212) 441-3110 / 9N-7743

BE8TWAY 
TRAVOj AGENCY 

Krimsis pioiiame pesaufy 
muMMiLBan

m. Y, 11421

HIGHLAND PAR K, Modern Brick 
2 Family, finished basement, large 
yard. gas heat, A-l area — $25,000, 
AP 7-5521.

IN HIGHLAND PARK
1 famiiy solid brick 7 room house 
detached. 3 bedrms, baths, new- 
ly installed gas hot water boiler, 
brass pipes, fin. basement with built 
in bar, 1 car garage. In beautiful 
tree lined residential area. Tel. 212- 
MI 7-5835.

H. W. MALĖ

MEN—GUARDS full and part time 
immediate employment Peekskill - 
Ossūiing area steady all year round 
no exp and no agency fee apply in 
person 9 AM - 5 PM or call collect 
914-452-2450 — Interstate Security 
Service 62 Market St. Poughkeepsie 
N. Y.

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St) — TR 9-3047 Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — Ą37-1ST7
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astenijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210

Flushinge: 41-06 Main Street — Hl 5-2552

Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154Florai Park, L.I.: 259-17 Hillside Avė. — 343-6116
E. Northport, L.L: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801 Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St — 914-454-9070

___________________

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ-DOVANAS į LIETUVĄ
ir įvairius USSR kraštus

naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRU KI, AGENCY,

Iš šio sąrašo išsirinkus tris ii-
go grojimo plokšteles, moka- Pratoma* *k*iibtanli.
ma tik penki doleriai. Atskira GLenmoro 2-2923 
plokštelė kainuoja 2 dol. (anks- ____ ______ _ _ _ _
čiau buvo parduodamos po 4 
dol. 'Nori įsigyti papigintų 
plokštelių, prašomi rašyti: Dar
bininkas, 910 Willoughby Avė.. 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Joi planuojate ką pirkti ar 
dovanoti -— pirma gaukite ka- 
talogėlius apie rašomas, skaičia
vimo mašinėles, radio, TV, 
magnetofonus ir kit vokiečių ir 
vietinių firmų gaminius su la
bai sumažinta kaina. Klauski
te: J. L. Giedraitis, 10 Bany 
Dr., E. Northport, N. Y. 11731. 
Tel. (516) 757-0055.

Prisiuntimui pridedama 50 
centų.

Lietuve* Atatminknų Radt* Valanda 
NEW YORKE ______

fcttadleniata nuo 5 iki 9 vaL WEVD 
1330 KU. 97 A Mg. Fm. Direktorių* 
Dr. MrtAa* J. Stuka*. 1016 BdiM- 
fer Rd. Hinrid*, NJ. 07396; toL 
389-9878.

Latevta žibury* — NCW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 9-10 VaL ryto WHBI 106,9 
FM banga. Vedėjai: Antanas Mažei
ka VI 5-6332 ir Roma* Kezy* TW 
4-1288, 62-15 69tk FL, Mddto VU- 
lage, N.Y. 11379.

BANIO FB06RAM0S

WOMEN work near home, will train 
light factory work 7 AM to 3:30 PM 
and 3:30 PM to Midnight. Premium 
pay for eve shifta —- Cosmetic Firm 
— air conditioned. Liberal behefits, 
near 241 St Subway

NICE PAK PRODUCTS 
INC.

150 North McQuesten Pkwy. 
ML Vernon, N.Y.

Savininkas — Helmut Vollmer 
206 East 86th Street 

(tarp 2 ir 3 Avė.)

TeL RE 4-4428
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vaL p.p.

Visit Beautiful GRAYMOOR
and enjoy a day of ChHstian encounter wtth the Friars

Every Sumfoy—Juk through October
Folk Masscs: 10:45, 11:45 and 12:45; Novena to St. Anthony 2 PM; 
Ecumenical Service and Bible reading with song 3 PM.-

Plento Grounds • Snack Bar - Ample Parklng - CRft Shop
WEEKDAY MASS— 11 A.M.

Spėriai arrangemėnts for orgaiUzattons and groups. For further In
formation write: Fr. Jeremiah KeHiher Graymoor Friars, Garrison, 
N.Y. 10524; Telephone: GArrison 4-3071 (Code #914). Write for 
FRGS Viritor*' Dtaectory.

(Liccnsed by Vncšposyllorįį)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA
Tel. (212) 581-6590

(212) 581-7729

1776 Broachvay, New York, N. Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, PA.----- 126 Tilghman Street ..............
BALTI MORE, M O. — 1900 Fleet Street .......................
BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue ..............
BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ___ _______
CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ..... ......
CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue__
DETROIT, MICH.— 11601 Jos Campslu Avenue .. .. 
FARM INGO ALE, N J. — Freevvood Acres ................
HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos C am pa u Avenue 
HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avė. . .......
JERSEY CITY, NJ. — 219 Montgomery Street.........
LOS ANGELES, CAL. — 107 So. Vermont Avenue .... 
NEWARK, NJ. — 250 Market Street ........J.____
NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue ....................
PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue ......
RAHWAY, NJ. — 717 W. Grand Avenue .............. ..
ROCHE8TER, N.Y___ 958 Rudson Avenue .................
SO. BOSTON, MASS. — 390 W. Broachvay ............ .
SOUTH RIVER, NJ. — 49 Whitehead Avenue ........
SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street__
TRENTON, N J. — 1152 Deutz Avenue ............-____
UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street ....................

HE 5-1654 
Dl 2-4240 
IN 7-6465 
TX 5-0700 
HU 6-2818 
PR 1-0696 

365-6780 
.. 363-0494 

365-6740 
. 249-6216 
HE 5-6369 
DU 5-6550 
Ml 2-2452 
OR 4-1540 
PO 9-4507 

. 381-8997

... AN 9-1120
CL 7-6320 

.... 475-9746 

... EX 2-0300
RE 2-7476
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NADnĖN0&«2
S*. Jurgio lietuvių parapijo

je 40 vaL atlaidai vyks šį sek
madienį, pirmadienį ir antra
dienį, spalio 20, 21, 22. Pamal
dos ir pamokslas 7:30 vai. vak. 
Pamokslus sakys tėv. dr. Vik
toras Gidžiūnas, O.F.M.

Aušros Vartę parapijos tra
diciniai metiniai pietūs bus spa
lio 20, sekmadienį, 1 vai. pa
rapijos salėje. Pietų rengimo 
komitetas ir parapijos klebo
nas kviečia visus parapiečius ir 
parapijos rėmėjus atsilankyti.

-Kun. Jurgis Gurinskas nuo 
spalio 12 paskirtas Aušros 
Vartų parapijos klebonu. Iki 
šiol jis buvo tos parapijos ad
ministratorius. Šioje parapijoje 
jis išbuvo kunigu 27 metus. Iš 
Lietuvos išvykęs 1940 metais, 
1941 atvyko Amerikon ir tuoj 
sustojo Aušros Vartų parapijo
je.

Audronė -Meilė Bufvydaitė- 
Butvay spalio 15 išskrido į Pa
ryžių tarnybos reikalais. Ji tar
nauja J. P. Steven bendrovė
je, vadovaudamas madų ir skel
bimo skyriui. į. Paryžių suva
žiuoja iš viso pasaulio įvairių 
madų kūrėjai, bus demonstruo
jamos naujos mados. Audronė 
Butvydaitė demonstruos pačios 
sukurtas rudens spalvas.

Spyros P. Skouras, vienas iš 
stambiausių 20th Century Fox 
filmų bendrovės savininkų, spa
lio 14 Waldorf-Astoria viešbu
ty, New Yorke, sukvietė vaka
rienės įvairių tautybių spaudos 
ir radijo atstovus bei tautinius 
komitetus Nixon-Agnew rinki
minei kampanijai palaikyti. Da
lyviai atstovavo 37 skirtingom 
tautybėm. Lietuvių dalyvavo 
virš 20 asmenų. Darbininkui 
atstovavo Kornelijus Bučmys,

Romas Kozy*, Laisvės Žiburį 
rio radijo programos vedėjas^ 
išrinktas New Yorko lietuvių ] 
komiteto už Nixon-Agnew pir-j 
mininku. i

Lietuvos Laisvės Komiteto] 
patalpose spalio 4 įvyko neo-1 
ficiali lietuvių politinės veiklos j 
vadovų konferencija, sušaukta 
Lietuvos diplomatijos šefo S. 
Lozoraičio New Yorke lanky
mosi proga. Dalyvavo min. St. , 
Lozoraitis, Lietuvos pasiuntiny
bės Vatikane sekretorius S. Lo
zoraitis, Jr., gen. konsulas Ani
cetas Simutis, Vliko valdyba ir 
Lietuvos Laisvės Komiteto na
riai. Susirinkimą pradėjo trum
pu pasveikinimu abiejų komi
tetų pirmininkai — V. Sidzi
kauskas ir dr. J. K. Valiūnas. 
Min. Lozoraitis apgailestavo, 
kad laisvojo pasaulio lietuviai, 
diskutuodami santykių su pa
vergtaisiais lietuviais klausi
mus, dažnai peraštriai išsireiš- 
kia ir dėl to kyla nereikalingų 
nesutarimų mūsų visuomenėje. 
St Lozoraičio nuomone, pats 
svarbiausias mūsų vadovaujan
čių veiksnių uždavinys yra efek
tinga informacija apie Lietu
vą svetimiesiem. Tai esą svar
biau, negu diplomatinių notų 
rašymas.

Brooklyno pranciškonų vie
nuolyno šią savaitę vyksta re
kolekcijos, kurias veda kun. 
dr. J. Vaišnora, MIC.

J urkiu. Studentų choras Šį savaitgalį atvažiuoja į New Yorką ir koncertuoja Darbininko metiniame koncerte.

N. Y. Lietuvių .Gydytojų d- Apreiškimo parapijos c h o - 
jos susirinkimas bus spalio 26 ras spalio. 2 0 d. po 11 vai. mi- 
d. 6 v.v. gydytojo Pov. Le- šių kviečia visus choristus da- 
geckio namuose, 85-19 164 St, lyvauti choro susirinkime. Var- 
Jamaicoje. Dienotvarkėje nu- gonininkas — muzikas Algir- 
matyta pirmininko dr. V. Avi
žonio žodis ir apyskaitinis pra
nešimas apie dr. A. Budreckio 
išleistą knygą anglų kalba. Kny
gos išleidimą rėmė draugija. 
Kalbės ir pats knygos autorius, 
dr. A. Narvydas skaitys paskai
tą apie paplitusią modernią rugsėjo 24 suruošė vaišes New 
narkomaniją.

das Kačanauskas kviečia nau
jus narius stoti į chorą. Repe
ticijos vyksta kiekvieną sekma
dienį po 11 vai. mišių. Dabar 
mokomasi naujų lietuviškų mi
šių.

David Rockefeller ir ponia

CAMBRIDGE, MASS.

Vatikano II susirinkime nu
tarė, kad bažnyčios ir parapijos 
tvarkyme turi dalyvauti ir pa- 
rapiečiai. Remdamasis šiuo nu
tarimu, Bostono kardinolas į- 
sakė tokias tarybas sudaryti 
spalio mėnesį.

Spalio 8 d. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje 
buvo sušauktas parapiečių susi
rinkimas. Kleb. kun. S. Saulė-

Bostono lituanistinė mokyk
la mokslo reikalam įsigijo skai- 

'■ drių. Reikalingas prožektorius.
Jei kas turėtų atliekamą ir ga
lėtų perleisti mūsų mokyklai, 
prašome pranešti tėvų komi
tetui — I. Nenortienei, tel. 
825-1832.

Mokyklos pobūvis jau artėja. 
Lapkričio 16 prašome visus 
Bostono ir apylinkių lietuvius 
atsilankyti j Šią puotą. Tikrai 
pamatysite, dar ko neregėjote. 
Gardžią vakarienę gamins p. 
Venckai. Bus įėjimo bilietų lo
terija ir kiti laimėjimai.

Nežiūrint, kad šiais metais 
yra nemaža parengimų, kvie
čiami visi atsilankyti ir parem
ti lituanistinės mokyklos išlai
kymą.

Taip pat komitetas praneša, 
kad N.
Charter 
Mass.

Balto
labai reklamuotas, bet sutrau
kė labai mažai publikos — be 

Yorke reziduojančių svetimų nas visus supažindino su para- programos dalyvių ir šeiminin- 
valstybių konsulų garbei The pijos tarybos paskirtimi. Susi- kų atsilankė tik 93 žmonės. 
Chase Manhattan Bank priėmi
mų salėje. Be konsulų dar da
lyvavo įvairių bankų preziden
tai ir finansinių institucijų va
dovai. Vaišėse taipgi dalyvavo 
Lietuvos ir Estijos generaliniai 
konsulai Anicetas Simutis ir 
Ernst Jaakson su žmonomis.

Metų sutikimas įvyks 
House, Cambridge,

vakaras, nors ir buvo

ELIZABETH, NJ.
Bendruomenės žinios

Elizabetho lietuvių visuome
nėje pradeda įeiti madon me
tinis — kaukių balius. Ir pa
mažu jis darosi vis populiares
nis turbūt dėl to, kad ši pra
moga yra skirtinga nuo įprasti
nių pobūvių. Tai lyg naujo vė
jo pūstelėjimas į blankią mū
sų kasdienybę.

Tad ir šiais metais spalio 26 
šeštadienį, 7 v.v. Liet. Laisvės 
Salėje, 269 Second Street, Eli
zabetho L. B. Apylinkė rengia 
įspūdingą kaukių balių. Praei
tyje matėme gana įdomių kau
kių,. atvykusių iš arčiau ir to
liau, net iš Philadelphijos, dau-

New Yorko Lietuvių vyru 
choras, iki šiol savo repetici- 

- jas rengęs Lietuvių Atletų Klu
be, nuo spalio 1 persikėlė į P. 
Bručo “White Horse” patalpas, 
86-16 Jamaica Avė., Woodha- 
vene. Atletų Klubo patalpomis 
choras naudojosi nuo pat pir
mųjų choro dienų. Choras nuo
širdžiai dėkoja Liet. Atletų Klu- 

l* bo vadovybei u? parodytą nuo
širdumą ir sudarytas sąlygas

ALRK Federacijos New Yor
ko — New Jersey apskritis spa
lio 27 d. 12 v. tuoj po sumos 
rengia Kristaus Valdovo šven
tės minėjimą Maspetho lietuvių 
parapijos salėje, 64-14 56 Rd., 
Maketu., N H Programoje- giaasja Ueturtų jailnimo

O.F_M. Tarp eilre kalbėtojų Spi- įdomiausios kaukės bus pre- darb^."
ro T. Agnew padėkojo emigran- muafane ™ Kviečiami mijuojamos Programą išpildys 
tam už įnašą į Amerikos pažan- dalyvauti. populiarių kūrinių dainininkė
gą, o taip pat pasidžiaugė, kad Juozas Parojus kuriam lai- Violeta Bendžiūtė iš Philadel- 
Amerika esąs vienintelis kraš- kui paguldytas Jewish Chronic phijos. Salė bus skoningai iš- 
tas, kur demokratinėje laisvėje Disease ligoninėje, East 49 Št. puošta Audronės Bartytės. šo- 
suteikiamos tokios iškilimo ga- ‘ir Ruthland Rd., Flatbush, kiam gros populiarus orkest- 
limybės — juk tiek jis pats, Brooklyne. Draugai ir pažįsta- ras. Bendruomenė laukia gau- 
tiek demokratų kandidatas į mi prašomi ligonį aplankyti, saus tautiečių antplūdžio.
viceprezidentus esą pirmos kar
tos amerikiečiai, gimę iš Euro
pos emigrantu.

Laikrodininkas specialistas, 
lietuvis, išmokęs šio amato 
Šveicarijoje, taiso įvairių rūšių 
ir firmų laikrodžius. Darbas at
liekamas naujausiais metodais 
ir pačiom naujausiom priemo
nėm. Sureguliavimas veltui. Pa- 
siteiraukit prieš pirkdami nau
jus ir apsisaupokit nuo nesą
žiningu pardavėjų. Adresas: Jo
no Pašukonio knygynas, 94- 
17 Jamaica Avė., Woodhaven, 
N. Y. (Woodhaven Blvd. sto
tis). Darbo vai. nuo 9 ryto iki 
6 v.v. Tel. HI1-7747.

Pranešame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad s.m. 
spalio mėn. 15 d. 5:30 ryto staiga atsiskyrė su šiuo pasauliu mano 
mylimas vyras ir nepamainomas tėvas

Česlovas Daukantas

Repeticijos naujose patalpo
se vyksta 7:30 v.v. antradie
niais tenorams ir trečiadieniais 
— bosams. Chorui vadovauja 
muz. Vytautas Strolia.

Zenonas Jurys, vienas iš pir
mųjų šio choro dalyvių, nega
lėjęs praeitą sezoną lankyti cho
ro, vėl sugrįžo į choro eiles. 
Laukiama ir kitų buvusių cho
ro narių. Be to, labai kviečia
mi visų balsų nauji choristai. 
Choro dalyvis Petras Nekrošius 
nuo rudens apsigyveno Hart
forde ir ten įsijungė į muz. 
Petraičio vadovaujamą chorą.

sulaukęs 59 m. amžiaus.

Nuliūdusi žmona Aleksandra 
sūnūs Jurgis ir Ričardas 
dukterys Inga ir Daina

Visi kviečiami šeštatfienį.
spalio 19, j Darbininko

aMAMA* uju i AMAdh&A cnoras is loronro.

gų Grinkevičienė atsikvietė ir 
vyrą iš Lietuvos. Grinkevičius 
gimęs Amerikoj ir yra Ameri- 

. kos pilietis, bet jo išvykimui 
[ buvo daroma daug kliūčių. Bos- 
* tone Marytė užaugo ir baigė 

pradžios ir mokytojų kolegijos 
mokslus. Dabar yra mokytoja.

Baltų draugija Bostone pra
deda tryliktuosius veiklos me
tus — tryliktąją koncertų seri
ją. Kasmet būna trys koncer
tai, kurių programą atlieka ku
rios nors vienos tautos me
nininkai. Iš lietuvių per eilę 
metų yra koncertavę visi žy
mesnieji menininkai, šių metų 
sezoną pradeda estė Ive Patra- 
son, dainininkė. Dainavimo ji 
mokėsi Kanadoje, Julliard mu
zikos mokykloje New Yorke, 
dainavo Helsinky, Suomijos tau
tinėje operoje, kur porą metų 
buvo pagrindinis sopranas. 
Jos koncertas bus spalio 25 d. 
8:30 v.v. Jordan Hali. Gruo
džio 4 bus latvio pianisto Ar- 
thur Ozolins koncertas. Jis dar 
jaunas vyras, gimęs Vokietijo
je, muzikos mokslus baigęs Ka
nadoje, Toronte. Ten koncer
tavo su simfoniniu orkestru. 
Lietuvių koncertas bus kovo 
14. Dainuos Daiva Mongirdai- 
tė.

Programą pravedė skyriaus pir- 
min. Antanas Andriulionis, kal
bėjo naujasis Balfo reikalų ve
dėjas kun. P. Geisčiūnas, bale
tą šoko Danutė Lukauskaitė iš 
Kanados. Po programos buvo 
vaišės ir šokiai.

Lietuvių Fondo kvotą Bosto
nas jau užpildė — įnešė jau 
20,000 dol. Paskutinieji Bosto
no šimtininkai buvo: Motiejus 
ir Ona Mockapetriai, Jonas F. 
Mockevičius iš Cambridge, 
Mass., Juozas ir Antanas Liut- 
koniai ir Česlovas ir Laima Ki- 

v. popiet. Vaišių metu bus ir liūliai. Ant. ir Ona Andriulio- 
meninė programa. _ niai ir Juozas Bakšys užbaigė

► šimtinėmis Bostono kvotą. Da
bar Bostone yra 111 Lietuvių 
Fondo narių. Nors Bostono kvo- 

I ta ir užpildyta, bet aukos bus 
renkamos ir toliau, šiemet Lie
tuvių Fondas nori pasiekti pu
sės milijono doL Kultūros rei
kalam šiemet iš Fondo procen
tų bus paskirta 25,000 dol.

Marytė Grinkevičiūtė, kurios 
balsą Bostono ir apylinkių lie
tuviai girdėdavo per eilę metų 
iš Lietuvių radio valandos kiek
vieną sekmadienį 10 vai. ryto, 
spalio 5 ištekėjo už Victoro Al
berto Lospenato, Jr. Marytė at
vyko į Ameriką su motina ir 
broliu, o tėvas liko Lietuvoje. 
Prieš porą metų po didelių var-

rinkimas išrinko tarybos vice
pirmininku Kaštaną 
sekretore bei iždininke 
ne Palaima ir įgaliojo 
piečius — A. Pastelis, 
ine Tasonis, S. Martisauskas ir 
Leo Shakalis — pakviesti su
tinkančius dirbti penkiose ko
misijose. Kitas parapijos susi
rinkimas bus spalio 22 d. 8 v.v.

Samalį, 
—Arle- 
4 para- 
Joseph-

Kun. Jonui Klimui spalio 27 
rengia priimtuves. Jis čia vi
karu yra nuo spalio 3 d. Pri
imtuvių vaišės pradedamos 3

si kėlimo parapijos studentų choro 
dirigentas. Choras iį savaitgalį 
koncertuoja Darbininko vakare.

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDAŽYMO 
reikalais kreipkitės j gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są
žiningai atliks visus darbus.

Manfel & Doren, Ine. 
83-12 Čooper Avenue

Glendale, N, Y. 111227 
Tel. 894-4188

PADĖKA
š. m. rugsėjo mėn. 23 

mirė mano mylima žmona
Valentina Mrozinskienė-

Misiūnaitė.
Dėkoju visiem giminėm,

artimiesiem, bičiuliam, pa
žįstamiem už pagalbą, pas

laugą; visiem, kurie ją lankė 
ligoninėje jos ilgos ligos me
tu ir teikė visokeriopus pa
tarnavimus. Dėkoju visiem 

muzikam, pareiškusiem man- 
užuojautą laiškais ir per 
spaudą.

Dėkoju visiem už užprašy
tas mišias, gėles atsiųstas 
prie velionės karsto, dalyva
vimą pamaldose, palydėju- 
šiem į kapus.

Dėkoju Marytei šalinskie- 
nei, šermeninės koplyčios 
savininkei, už malonų patar
navimą. Dėkoju Aušros Var
tų parapijos klebonui kun. 
J. Gurinskui, kun. A. Kar
dui už rožančiaus sukalbėji

mą, atlaikytas pamaldas ir ki
tus religinius patarnavimus.

Ypatinga padėka priklau
so Vytautui Kidoliui, kuris 
padarė lietuviškais motyvais 
kryžių ir jį pastatė ant jos 
kapb.
Dar kartą visiem nuošir

dus ačiū.
Aleksas Mrozinskas

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
Toronto, Kanada

JAUNIMO CHORAS
dainuoja

DARBININKO 
METINIAME 

KONCERTE

1968 spalio 19, šeštadienį, 7:30 
ST. MATTHIAS SALĖJ 

58-15 Catalpa Avė., Ridgewood, N. Y.

Chorui vadovauja: Kun. BRONIUS JURKŠAS

Kaip nuvažiuoti į Darbininko vakarą

PROGRAMOJE: lietuvių kompozitorių ir liaudies dainos.

• Įėjimo auka: 3 dol.; rezervuotos 4 dol.; studentams 2 dol.

• Pradžia 7:30 vai. vakaro

• Veiks Darbininko Spaudos kioskas.

• šokiams gros Gutauskų orkestras 
ir Dudučio kapela jaunimui.

• Veiks pilnas bufetas su užkandžiais bei gėrimais.

Kviečiami visi atsilankyti, pagerbti dainuojantį jaunimą, 
atvykusį iš Kanados ir palaikyti lietuviškos spaudos darbus.

Ftanss, kaip navattooti) DARBININKO vakarą. Sali yra Catalpa Avė. Ge
riausiai MHpti Myrtle Wyckoff stotyje, eiti Myrtle Avė. iki Onderdonck Avė. 
Ir pasukti | kaby, kur bus Catalpa Avė. Metropolitan linija važiuojant, gali
ma išlipti Semta arba Forest Avė. Autobusai eina H Woodhaveno Ir Rich- 
mond H i II, sustoja arti saNs, Myrtle ir Onderdonck Avė.
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