
Gerai, kai didieji mus paremia . . . 
Bet pasitikėti tikrai galima tik savom jėgom, sujung
tam į ryty bei vidurio Europos federaciją

Čekoslovakijos ir Lenkijos 
nepriklausomybių sukaktys bu
vo minėtos gausiom kalbom 
Pavergtų Europos Tautų Seimo 
posėdy spalio 28. Abiejų tautų 
nepriklausomybių prisiminimas 
buvo sujungtas j vieną dieną, 
nors Čekoslovakijos nepriklau
somybė buvo paskelbta 1918

Masarykas Įteikė prezidentui W. 
Wilsonui, kuris idėjai pritarė. 
Tom pat dienom (spalio 26) 
susirinkimas Philadelphijoje 
taip pat pritarė Masaryko de
klaracijai apie nepriklausomy
bę 50 milijonų žmonių nuo 
Baltijos iki Juodųjų jūrų ir 
Adriatiko.

Richard Nixon - Jungt. Valstybių 37-tas prezidentas
Lapkričio 5 rinkimuose Jung

tinių Valstybių prezidentu iš
rinktas Richard M. Nixon, vi
ceprezidentu Spiro M. Agnew.

Kongrese respublikonai lai
mėjo šiek tiek senatorių ir kon- 
gresmanų, tačiau tiek Atstovų 
Rūmai, tiek Senatas pasilieka 
demokratų kontrolėje.

Rinkimų kova buvo įtempta, 
ir balsų skaičiavimo eiga per 
visą naktį darė dramatišką įs
pūdį. Su pirmais 5 procentais 

"balsavusių Nixono persvara bu
vo žymi; Nixonas 42 proc., 
Humphrey 36 proc., Wallace 
23 proc. Toliau padėtis keitėsi. 
Apie pusę balsų suskaičius, 

o Humphrey laimėjus ne tik Con- 
necticut, Massachusetts, bet ir 
didžiąsias valstijas New Yorką 
bei Pennsylvaniją, laimėjimas 
persvėrė Humphrey naudai 600, 
000 balsų, o procentais santy
kis buvo tokis: Humphrey 41, 
Nixonas 39, Wallace 20. Toliau 
Wallace procentai vis mažėjo, ir 
du didieji varžovai ėjo be
veik lygiomis — 42:42, 43:43 
proc. Tik su vidurinių vakarų 
ir vakarų valstijų duomenim 
balsai pamažu ėmė augti Nixo- 
no naudai. Suskaičius 88 proc, 
balsų, padėtis buvo tokia: Hum- 
phrey 27,563,732, Nixonas 27, 
901,059, Wallace' 8^81,973.

Lemiamos reikšmės elekto- 
rių skaičiui turėjo Californija, 
Ohio, Illinois, kur balsų skirtu
mas už Nixoną ir Humphrey 
iki galo nebuvo žymus. Tebuvo 
aišku, kad Humphrey nesurinks

reikalingo 270 elektorių skai
čiaus. Bet nebuvo aišku, ar su
rinks Nixonas. Pirmiausia Nixo- 
no naudai išėjo Califomijos 
duomenys. Toliau Nixonas lai
mėjo Ohio. Jo likimą tegalėjo

Vidurimuose rytuose

60 laivų, per metus prisidėjo 
20. Ginkluoja ir kursto Egiptą 
prieš Izraelį. Atsilygindamas 
Egiptui už patrankų šūvius per 
Sueso kanalą, Izraelis subombar
davo Egipto naftos valyklą, 
elektros stotį, du tiltus per Ni
lą. Nuostabiausia, kad Izraelio

Sovietai stiprina savo laivyną 
Viduržemio jūroje — dabar esą

nulemti Illinois, kuriame su
skaičius 91 proc. balsų, Nixo- 
no persvara buvo 74,000. Tik 
Illinois 26 elektoriai galėjo 
pakelti Nixono naudai elekto
rių skaičių iki 287-17 daugiau 
nei būtina.

Rinkimų eigoje aiškėjo, kad 
Wallace surinko arti 9 mil. bal
sų, bet pakenkė daugiau Nixo- 
nui nei Humphrey. Aiškėjo taip 
pat, kad prieš rinkimus opiniją 
teisingiausiai buvo atspėjęs 
Gallupas.

spalio 28, Lenkijos 1918 lap
kričio 11. Toks minėjimo su
jungimas vienon dienon gale- 1 
tų būti laikomas simboliu pa- 1 
stangų ieškoti, kuriuo keliu ga
lėtų būti sujungtas ir dviejų 
valstybių likimas bei išlikimas 
ateityje. Ties šiuo klausimu pla
čiausiai sustojo vienas iš pas
kutinių kalbėtojų — dr. Josef 
Lettrich (Čekoslovakija).

Kalbėtojas teigė — tautos, 
norėdamos išlikti laisvos, turi 
būti ir saugios, o saugios bus 
tada, kad bus pajėgios ir vie
ningos. Čekoslovakijos valsty
bės likimu kalbėtojas iliustravo, 
kad pasitikėt, didžiųjų valsty- 
bių garantijom yra iliuzija. Jau
na Čekoslovakijos valstybė mė
gino saugumą sau garantuoti 
sąjunga su vienu iš didžiųjų 
— su Prancūzija. Kai atėjo kri
tiškas momentas, ta sąjunga pa
sirodė be vertės — Muenchene 
Čekoslovakija buvo išduota. Iš
mėgino Čekoslovakija ir kitą są
jungą—antrojo pasaulinio karo 
eigoje nusigręžė į rytus ir su
darė sąjungą su Sovietais, šios 
sąjungos rezultatas — valstybi
nės nepriklausomybės ir as
mens laisvių palaidojimas __
Išvada ne tik Čekoslovakijai, 
bet ir kitom rytų bei vidurio
tautom, didesnėm ir mažės - sakė, yra neišvengiamas po 50 
nėm, — saugumą užsitikrinti metų patirties. Vidurio bei ry- 
reikia savom sujungtom įė- tų Europos federacija būtų ta 
gcm, sąjunga tų tautų, didės- idėja, kurią galima būtų skiepy- 
nių ir mažesnių, kurios s ro f i pavergtom tautom kaip atei-

BOMBARDAVIMĄ SUSTABDĖ, tačiau 
derybos Paryžiuje irgi sustojo be Pietų 
Vietnamo Hanoi lapkričio 2 paskelbė,

kad J. Valstybės sutiko su ke
turių nepriklausomų delegacijų 
dalyvavimu Paryžiaus derybo
se — Amerikos, šiaurės Viet
namo, pietų Vietnamo ir “Iš
laisvinimo fronto”. Prezidentas 
Ho Chi Minh paskelbė bombar
davimo sustabdymą šiaurės 
Vietnamo laimėjimu ir paragi
no sustiprinti pasiryžimą kovo
ti ir laimėti pietų Vietnamo iš
laisvinimą ir sujungimą.

P. Vietnamo parlamente lap
kričio 2 prezidentas Thieu pa
skelbė, kad P. Vietnamas dele
gacijos į Paryžiaus derybas ne
siūs, jei “Išlaisvinimo frontas” 
dalyvauja kaip nepriklausoma 
delegacija, o ne š. Vietnamo de
legacijos dalis. Iš Thieu pareiš
kimo aiškėjo, kad tarp Ameri- 
kės ir-P. Vietnamo vyriausybės 
nebuvo iki galo išsiaiškinta ir *•0 rytų vidurio Europą ir apima ties viziją.

Istorija betgi nusisuko nuo 
tos idėjos. Minėti kraštai, ne
trukus tapę nepriklausomi, sa
viesiem interesam atidavė pir
menybę prieš bendrąjį visų in
teresą. O tas bendras interesas 
turėjo būti visų saugumas, pa
siekiamas tuo būdu, kad dalis 
savo nepriklausomybės būtų 
aukojama bendram saugumo 
reikalui. Rūpinosi kiekviena sa
vuoju interesu, iki visos tos tau
tos viena po kitos buvo palai
dotos dviejų galingų kaimynų 
konflikte.

Dabar nereali rodos jungti
nės Europos idėja. (Pritilo Euro
pinis Sąjūdis^ pritilo ir tedera , ~ 
listai!) Realios jėgos neturi ir 
J. Tautos tautų laisvei bei sau
gumui garantuoti. Tenka grįžti 
prie senosios idėjos — jungtis 
rytų bei vidurio Europos tau
tom. Pavergtu Europos Tautų 
Seimas — kalbėjo Lettrichas 
— yra anos idėjos nauja for
ma. Seimas turėtų praplėsti sa
vo siekimus ir tapti užuomazga 
būsimai rytų bei vidurio Euro
pos politinei, ekonominei ir ap
saugos struktūrai, kuri pajėg
tų atsispirti agresinėm didžių
jų valstybių jėgom ir užtikrin
ti savo tautose kultūrinę, ūki
nę pažangą. Tokis sprendimas,

Paryžiaus derybose nuo ge
gužės 13, po pusšešto mėne
sio akligatvio, padarytas nau
jas žingsnis — šiaurės Vietna
mo bombardavimo sustabdy
mas, kurį skirtingai pristatė be
siderančios šalys.

Prezidentas LBJ spalio 31 
paskelbė davęs įsakymą sustab
dyti bet kokį šiaurės Vietnamo 
bombardavimą nuo lapkričio 1 
8 v. r. Paskelbė taip pat, kad 
Paryžiaus derybose nuo lap
kričio 6 galės dalyvauti P. Viet
namo delegacija, o taip pat “Iš
laisvinimo fronto” atstovai... 
Ką už tai Hanoi pažadėjo, LBJ 
neskelbė.

(Harrimanas Paryžiuje buvo 
pareiškęs š. Vietnamo atstovui, 
kad LBJ sustabdys bombarda
vimą, jei 1. š’ Vietnamas su
tiks, kad Paryžiaus derybose susitarta dėl bombardavimo su- nuo Baltijos iki Juodų- •
būtų Saigono vyriausybės at- stabdymo sąlygų. . Aj^atiko. Iškilmių proga šiai idėjai pri-

Prezidento Thieu pareiški
mas iš naujo pagilino įtampą 
tarp Amerikos ir P. Vietnamo. 
Amerika dabar davė suprasti, 
kad derybos Paryžiuje bus tę
siamos, nors laikinai ir be P. 
Vietnamo delegacijos. Tikima, 
kad po savaitės kitos P. Vietna
mas duosis perkalbamas.

zona nebus peržengiama, 3. jei
P. Vietnamo miestai 
bombarduojami).

tarė df. Dimitrovas (Bulgari-.

nebus

Yietkongas Paryžiuje 
skebia reikalavimus
Vietkongo delegacija, vado

vaujama Mrs. Nguyen Thi 
Binh, lapkričio 4 jau buvo Pa-

helikopteris lapkričio 1 naktį Bombos Vietname ir rinkimai Amerikoje ryžiuje. Binh tuojau pat aero-

— Amerikos žvalgybiniai 
ginkluoti lėktuvai viršum

galėjo įskristi į Egipto teritori
ją 100 mylių ir sugadinti tiltą, 
kuris tik prieš 2 mėnesius bu
vo atidarytas.

Kitas Izraelio kovos frontas
— Jordanas, per kuri vyksta 
susišaudymai su Jordanijos te-. 
ritorijojė esančiom Palestinos 7 ir truko trejis metus ir 9 mė- 
partizanų grupėm. Viena tų gru nesiūs. Per tą laiką buvo 11 pri- 
pių lapkričio 4, vadovaujama stabdymų ar sustabdymų. Prieš- 
Syrijos karininko, surengė riau- paskutinis buvo žymiausias — 
šes prieš Amerikos atstovybę. 
Ją apraminant žuvo 16, sužeis
tų 40. Karalius Husseina pa
skelbė, kad ta grupė tarnauja 
svetimos valstybės interesam.
Turėjo galvoje Syriją.

drome paskaitė koresponden
tam Vietkongo pagrindinį rei
kalavimą — turi būti pašalin-

Kodėl bombardavimas su- kad bombardavimo sustabdymo 
stabdytas? — Vyriausybė aiški- laikas nebuvo atsitiktinis. Esą 
na, kad tai rizika, kuri atidaro prezidentas LBJ norėjęs parem- įa $ vyriausybė sudary- 
duris derybom dėl taikos. ti rinkimuose Humphrey. New 

, .__ „ , Yorko demokratu atstovas už-Rizika nebe pirma. Bombar- ... . __x x .tikrino N.Y. Post atstovą, kad davimas prasidėjo 1961 vasario . , , ,. , ’r sustabdymas padės demokra
tam rinkimuose, nes parodys, 
kad demokratai galėjo padary
ti tai, kas respublikonam atro
dė neįmanoma. Kai kurie dip
lomatai vertina, kad sustabdy
mo suderinimas su rinkimų die
nom labiau priklausė nuo 
Hanoi ir Maskvos. Esą Sovie
tai mirtinai neapkenčia Nixo-

Kodėl kaip tik dabar? —Kri- no. Sovietai spaudę Hanoi vy- 
tikrai , anot Times, klausia, ko
dėl nesustabdyta anksčiau. t Ta
da būtų išvengta nuostolių, ku

Rytų bei vidurio Europos są- ja). Anksčiau panašiai buvo kal- 
jungos idėja nėra nauja. Tik bėjęs St. Korbonski (Lenkija), 
šiuo kartu stipriau pakartota, priskirdamas ir Lenkijai, kaip 
Idėja, kaip Lettrich nušvietė, didžiausiai valstybei, ir daugiau- 
kilo pirmojo pasaulinio . karo šia atsakomybės, jei ši idėja ne
metu, kai abidvi minimos tau- buvo paversta gyvenimu, kai 
tos dar nebuvo savo valstybi- valstybės buvo laisvos. Su pa
neš nepriklausomybės atstačiu- našia idėja (kaip informuota 
sios. Tada čekoslovakų ir len- Darbininke š. m. kovo 29) 
kų vadai — Ignacy Paderevvs- Amerikos lenkų sąjunga “Free 
kis, busimasis Lenkijos min. Eagles Organization, Ine.”
pirmininkas, ir Thomas Masary- met sveikino memorandumu 
kas, busimasis Čekoslovakijos Lietuvos sukaktis. Europoje ta 
prezidentas, 1916 Paryžiuje bu- pati idėja buvo žinoma “in- 
vo sutarę kurti Čekoslovakijos termariumo” vardu, 
ir Lenkijos sąjungą. Buvo suta
rę taip pat šią idėją paskleisti 
Amerikoje.

Masarykas ir Paderewskis pa
sirodė 1918 rugsėjo 15 N. Y. 
mitinge Amerikos piliečių, 
kilusių iš rytų bei vidurio Eu- laimėje, o laimės pasiekus jos 

— Prancūzijoje įsakyta uždą- ropos. Po Paderewskio ir Ma- vėl užmirštamos, iki nauja ne
ryti Prancūzijoje ............

nę- 
š. 

Vietnamo skraido ir lapkričio 
4 pranešė, kad iš šiaurės trau
kia sunkvežimių kolonos link 
Laos ir Cambodijos. Prie Cam- 
bodijos sienos Amerikos lėktu
vai invaziją tebebombarduoja.

— Saigone lapkričio 5 buvo 
demonstracija paremti prezi
dento Thieu nusistatymui dėl 
derybų Paryžiuje.

sie-

Idėja savo esme yra teisin
ga ir gera. Teisinga, nes nie
kas iš šalies neduos nei lais
vės nei saugumo, jei jam ne
bus intereso. Tragiška bet
gi. kad geros idėjos gimsta ne-

tą kita, draugiška š. Vietnamui. 
Iš Amerikos reikalauja: turi 
atsisakyti nuo Saigono vyriau
sybės rėmimo, atitraukti ka
riuomenę iš Vietnamo, panai
kinti savo bazes; tada P. Viet
namas sudarys “koalicinę vy
riausybę”, veikiančią pagal “Iš
laisvinimo fronto” programą.

veikiančią saryko kalbų buvo priimta re- 
amerikiečių organizaciją, kuri zoliucija kurti vidurio Europos 
varė propagandą prieš Vietna- demokratinę uniją. Masarykas 
mo karą. Oficialus paaiškini? į buvo išrinktas unijos pirminin- 
mas: jos veikla kenkia dery- 4<u, Paderewskis vicepirminin- 

Pagal N. Y. Post informaciją bom.
Hanoi vyriausybė per prancū- 

riausybę, kad leistųsi į dery- jų agentūrą buvo pasiuntusi 
bas. Maskva dabar teigiamai prezidentui LBJ slaptą žinią, 
vertina bombardavimo sustab- jęa(j Hanoi suinteresuotas dery- 
dymą, kaip didžiosios kliūties bom jėi bombardavimo sustab- 
pašalinimą taikos derybom.

Kiek iš tikrųjų bombardavi
mo sustabdymas prisidėjo prie 

__  4...........................................rinkimų rezultatų, nei Gallupas 
jimą skriaudų, vokiečių padary- j Tautų diplomatai mano, nei Harris nespėjo patikrinti, 
tu karo metu.______________________ ■ ■■■■ —  —- ■■...... .....— ---------------

š.m. kovo 31 prezidentas leido 
bombarduoti tik į pietus nuo 19 
paralelės. Padarius 11 nuolai
dų, kodėl nesurizikuoti dvylik
ta, kuri galinti atvesti į taiką.

DERYBŲ PASLAPTYS — 
NEBEPASLAPTYS

laimė, pasibeldžia. Toki likimą 
išgyveno ir ši idėja, dabar vėl 
aiškiau atgyjanti.

Gerai betgi bent tiek, kad 
žmonės kreipia dėmesį į atei-

— Lenkijos kardinolas Wy- 
szynskis lapkričio 4 išvyko į 
Romą. Jam nebuvo leidę išvyk- nų n. Y. Post priskaičiuoja
ti nuo 1965, kada Lenkijos tiek — viršum šiaurės Vietna- 
vyskupai pasiuntė Vokietijos mo Amerika neteko 911 lėktų- 
vyskupam laišką, kuriame pasi- vu už 2 bilijonus dol.: neteko 
sakė už susipratimą ir dovano- 710 lakūnų.

dymo, kol valdžioje yra John- 
sonas. Taip elgtis — rašo laik
raštis — Hanoi vyriausybę ska
tino Amerikos opinijos anketos, 
kurios rodė ateisiant į valdžią 
Nixona. Rinkimų momentas

_N~York.lapknao4ma. Maskva Čekoslovakus tebesnaudžia bombardavimui sustabdyti bu. 
joras Lindsay ir mokytojų fe- r vo patogiausias.
deracijos pirmininkas Shanker — Sovietų Pravda vėl kalti- — Prancūzija pagal U. S. Drew Pearson tame pat laik- 
nieko nesutarė dėl mokyklų na Čekoslovakijos kom. parti- News.. .informaciją siekia at- rašty rašo, kad Sovietai šiau-
streiko. Shanker kreipėsi į gu- ją. kad joje “revizionistai” per- naujinti santykius su P. Viet- rėš Vietnamą taip pat spaudė
bematorių, kad šauktų seimelio sekioja tikruosius “patriotus”, namo vyriausybe.
nepaprastą posėdį, bet gu- kurie nori rengti krašte susirin-
bematorius nukreipė visą rei- kimus. Tie "patriotai’' yra

Maskvos Šalininkai, ir tuos jų 
susirinkimus kursto Maskva.

— Vakarų Berlyno “kairie- 
lante gegužės mėn., surastas ji” studentai lapkričio 4 suren-

kalą vėl į majorą Lindsay.

— Scorpion, atominis povan
deninis laivas, nuskendęs At-

— Malaysia J. Tautose davė 
suprasti turinti žinių, kad kom. 
Kinija rengiasi duoti š. Viet- 
namui atominius ginklus.

derėtis. Sovietai norėjo atstaty
ti gerus santykius su Amerika, 
kol neatėjo Nironas. Esą-So
vietai baiminosi, kad Nixonas 
atnaujinsiąs šaltąjį karą.

- Laikrodžiu* atsuko Jung- namo atstovui, kad derybų po-
400 mylių nuo Azorų salų 10, gė demonstraciją, ir susirėmi- tinėse Valstybėse 48 valstijos, sėdis, numatytas lapkričio 6,
000 pėdų gilume. Su juo žuvo me su policija buvo sužeistų Neatsuko tik Arizona ir Hava- negalės įvykti be P. Vietnamo
99 vyrų įgula. 150 — daugiausia policininkų. jai. delegacijos.150 — daugiausia policininkų. jai.

ku. Rezoliuciją 1918 spalio 19 ties galimybes, ateities vizijas.

opelio 28 kalba «r. 4. Lettrich. Nuotr. V. Maželio



2 DARBININKAS 1968 m., lapkričio S d., nr. 72

Dialogas tarp komisaro ir krikščionies
"Pąikaįam IŠminHą — kaip su
griauti namai, o bepročio žino
jimas —- nesuprantami žo
džiai" (Ekl. 21,21).

☆

Dialogas —, mūsų laikų ma
dingiausias žodis. Jis virto be
veik stebuklingu raktu atrakin
ti užvertom durim į politikos, 
kultūros, religijos rūmus.

Politikoje dialogas vadina
mas derybom. Tikima; kad de
rybos, nors eitų metus ar de
šimtį, duos kompromisinį suta
rimą ir taiką.

Dialogas pasaulėžiūros bei 
religijos srity dabar vadinamas 
ekumeniniu bendravimu. Tiki
ma, kad jis duos objektyves
nį religinių tiesų pažinimą, reli
ginį suartėjimą, tikėjimo vie
nybę ir bendradarbiavimą.

Politikos dialogo rezultatus 
šiom dienom matome akivaiz
džius Korėjos, Vietnamo, Vo
kietijos sujungimo, Čekoslova
kijos likime.

Religinis dialogas sėkmin - 
gesnis, kur yra bendras religi
nis pagrindas — bent tas. kad 
abudu partneriai išpažįsta Die
vą. Rezultatas nesėkmingas, 
kur tokio pagrindo nėra; kur 
vienas partneris Dievą išpažįs
ta ir Jį gerbia; kitas partneris 
Dievo neišpažįsta ir kovoja 
prieš Dievą išpažįstančius. Re
zultatas nesėkmingiausias,' kai 
vienas partneris nėra pasiruo
šęs dialogui.

Kaip tokiame religiniame 
dialoge reiškiasi pirmasis 
(Krikščionis) ir antrasis (Komi
saras), sutirštintai vaizduoja 
Hans Urs von Balthasar kny
goje “Cordula”:

■'. ☆

Komisaras: (gerai nusitei
kęs): Drauge krikščioni, ar gali 
man pagaliau aiškiai pasakyti, 
kas esate jūs, krikščionys? JKo 
gi jūs norite iš mūsų pasaulio? 
Kame jūs matote mūsų egzis
tencijos teisę? Kokia yra jūsų 
misija?

Krikščionis: Pirmiausia mes 
esame žmonės, kaip ir visi kiti, 
kurie bendradarbiauja ateities 
kūrime.

Komisaras: Pirmuoju daly
ku tikiu, antruoju noriu tikėti.

Krikščionis: Kuris laikas mes 
jau esame “atvin pasauliui”, o 
kai kurie mūsiškiai jau yra vi
sai rimtai “supasaulėję”.

Komisaras: Visa tai man at
rodo tik įtartina kunigų kalba. 
Faktiškai būtų dar gražiau, jei 
jūs — “žmonės, kaip visi kiti”'-
— atsiverstumėte į žmogaus 
vertą egzistenciją. Bet eikime 
prie reikalo; kam jūs dar esate 
krikščionys?

Krikščionis: Šiandien mes 
esame subrendę krikščionys, 
galvojame ir veikiame pagal 
moralinę atsakomybę.

Komisaras: Noriu tuo tikėti 
nuo to laiko, kai jūs save prista
tote kaip žmonės.

Krikščionis: Tas ne tiek svar
bu; svarbiausia šiandien rasti 
šio laiko žodį. O tas žodis — 
artimo meilė. Kas myli artimą
— myli Dievą.

Komisaras: Prileidus, kad 
Dievas yra. Bet kadangi jo nė
ra, tai jūs nemylite.

Krikščionis: Mes jį mylime 
ne objektyviu, o tik suvokia
muoju būdu.

Komisaras: Aha, taigi jūsų 
tikėjimas neturi objekto. Tęs
kime toliau. Dalykas jau ima 
aiškėti.

Krikščionis: Viskas nėra jau 
taip paprasta: mes dar tikime 
Kristų.

Komisaras: Tatai jau esu gir
dėjęs. Bet man atrodo, kad jūs

Kristų. * • ku b«voĮ>rimit yTi«s krikštų.
Komisaras: Kas čia per vėl- nybės patirtis. Prie to buvo pri-

nias? Imi kalbėti jau kinietiš- P®r istorinio Jėzaus gyve
nimo įvykius, apie kuriuos mes 
iš tikrųjų mažai žinome, kad 
galėtume būti tikri, jog....

Komisaras: Ir tai jūs vadina
te atsivertimu pasauliui? Lie
kate ir toliau obskurantais. Ir

kai? -
Krikščionis: Kerygma yra 

graikiškas žodis ir reiškia ge
ros naujienos skelbimą. Mes 
esame paveikti tikėjimo nau
jienos žodinio paskelbimo.

Cicero. III. Balfo tradicinio vajaus atidarymas ir naujos Balto 14 skyr. valdybos sudarymas įvyko spalio 9 
dr. Petro Kisieliaus namuose, l-je eilėje iš k. i d. St. Kisielienė, vicepirm. J. Maldeikienė, II vicepirm. J. Pu- 
pelienė: II eilėje C. v-bos g. sekr. Alb. Dzirvonas, ižd. Br. Motuzienė, buvęs skyriaus ižd. ad. inž. J. Arštikys, 
pirm. Ona Zailskienė, Chicagos apskr. vicepirm. K. Bružas ir dr. P. Kisielius. Nuotraukoje nėra sekretorės 
O. Galvidienės.

KAS LAISVES ILGISI IR KAM JI NUSIBODO
SPAUDAAidai su Nr. 7 pradėjo ru

dens sezoną. Rašiniai rūpestin
gai .sudoroti ir tinka skaityto
jui, labiau intelektualiai išpru
susiam. Reiškiasi jaunesnė ir 
jauniausia mokslininkų karta— 
ne tie, kuriem jau rengiami ju
biliejai—Istorikas kun. R. Kra
sauskas (Roma) labai kruopš
čiai surinko duomenis apie 
veiklą dr. Zenono Ivinskio, ku
rį jis vadina “mūsų laikotarpio 
žymiausiu istoriku”. Dr. P. Rėk
laitis (Vokietija) atkasė Gardi
no miesto ir Gardino lietuvių 
vaizdus iš 1567 m. — Hans 
Adelhauserio piešiniuose ir pa
gal juos padarytuose Nįurnberi 
go piliečio S. Heldt nuspalvin
tuose piešiniuose bei jo pieši
nių kodekse esą 11 atskirų Lie
tuvos gyventojų tipų. Dr. Rėk
laičio aprašyti piešiniai yra 
ankstesni už lig šiol populia
riuosius Ragainės klebono T. 
Leppnerio veikalo prūsų lietu
vių raižinius 1690-1744.

Tarp naujausios mokslininkų 
generacijos, dirbančios šiuo me
tu Amerikos universitetuose, 
randam čia brandžios straips
nius dviejų autorių — dr. V. 
Skrupskelytės ir dr. A. Paš- 
kaus. Pirmoji davė Aloyzo Ba
rono kūrybos analizę — para
šytą subtiliai, psichologiniu for
maliniu žvilgsniu. Antrasis rašė chiavelizmą. Kaip Tassas skel-

ir 
per-

Sovie- 
su Če- 
tikras

apie istorinį Kristų labai mažai Bęomisar|ę: O yęą toji 
žinote. ‘ jūsų naujięųą?

Krikščionis: Sutinku. Prąk- MM* Svarbią^ tą- 

tiškai beveik nieko nežinome. 831 kunuą

A *- SHALINSAAUNĄKAl ~ UJdotuvių direktorius. 84-03 Jamaica Avė. 
(prie Forest FW8y Sta.), Won6hw—u N.Y. 1142L Suteikia garbingas laido
tuves. Kopiyčfcs nemokamai visose ratesto dalyse. TeL VIrginia 7-4499.

is? Wę|rter Avę. Cambridge 
ir balaamuotojas.' Moderniška 
iridge Bostoną. TR 6-6434.

kuris...
Įfc sąko, ę^Lin, 

to ir męs mokome, i£ šiame da
lyke mes nesame reikalingi jū
sų pagalbos. Gražu, kad paga
liau ir jūs priėjote prie tokios 
išvados. Tik likviduokite galu
tinai savo mistinę akrobatiką, 
kuri su mokslų nieko bendro 
neturi. Tik tada galėsime kal
bėtis apie evoliuciją. Į kitus 
klausimus nenoriu kištis. Jei 
jūs patys tiek mažai žinote, tai 
mums nesate pavojingi. Bus su
taupyta ne viena kulka, skirta 
pakaušiui. Męs kibire turime 
labai naudingų stovyklų, kurga
limą įrodyti savo meilę artimui 
ir sėkmingai bendradarbiauti 
evoliucijos - mokslui, Ten jūs 
laimėsite daugiau, negu savo 
pamokslais iš sakyklų.

KriįĮščfafiįs (kiek nusivylęs): 
Jūs neįvertinate dinamiškos 
krikščionybės eschatologijos. 
Mes kuriame būsimą Dievo ka
ralystę. Laisvė, lygybė,- brolybė 
— štai mūsų išeities taškas. ;

Komisaras: Gaila, kad kiti 
šiuos šūkius paskelbė, o ne jūs. 
To kitų lengva ir jums vapalio
ti. Jūsų krikščionybė nėra ver
ta nė skatiko.

Kfikžčionfs: Bet vistik jūs 
esate su mumis. Ar žinote, kas 
jūs esate? Tu, pvz., galvoji pro
tingai ir garbingai,- tad' esi ne
žinomas krikščionis.

Komisaras: Nebūk įžūlus, jau
nuoli. Man jau gana šip pokal
bio. Esate patys 
tad mums neneik

BALSAMUOIOJAS. 2 modernios 
N.y. 11211; EV 8-9778.______

- X'r 
E —JpodsBd koplyčia, Air-con-

Ueensed Manager and Notiury Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

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

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

tCARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 
BR1TALN, CONN. TeL BA 9-1181.

BUYU6 FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, N J. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingoj laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. 87-34 80th Street Vįfoodhaven, N. Y. 11421, (2112) M1 2-4343 ir 
203$ Merrick Ąve. Merrick, N.J. U566 (516) FR 8-0303.

GRE£l? CRUN&8BS8TAURĄNT — Frances C. Saldukas savininkas. 
Jauki vietą maloniai praleišti laiką. į čia vietos lietuviai sueina pasikai- 
bėU, psriyąUHntL Pravažiuojantieji ar atvykusieji į VVaterbury, sustoję čia 
sutiks savjMcį. Įvairiausi vietiniai ir importuoti gėrimai. 34 Green Street, 
VVaterbury, Corm., Telef. (203) 754-9995.

RIMOS IB JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntuuus ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Avė, Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952
jbHN;OR8tAN ĄGENCy / Insurance - Real Estate. Narnų pirkimo, par- 
davimo Ir visais reikalais kreU»kitė3 į. mūaų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės vaMžtos mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 - 
Jamaica Ave^ Richmond HiU, N. Y. 11418; teL VIrginia 6-1800. n

ANDRIUS ARBIONĄS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuziuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam 
sąflninąal pagal susitarimą labai prieinamą kainą. TeL (516) AN 1-2864.

apie John Dewey —. “progre
syvios mokyklos filosofą”, ku
ris davė pagrindus nė tik šios 
dienos Amerikos mokyklai, bet 
ir galvojimo bei gyvenimo sti
liui.

Tarp žurnale liečiamų dabar
ties reiškinių dėmesį sustabdo
me ties apžvalginiu sugretini
mu dabarties žmonių, augan
čių laisvės nepritekliuje, 
žmonių, augančių laisvės 
tekliuje.

Pirmieji laisvės ilgisi:
“Nėra nuostabu, kad 

tų Sąjunga taip pasielgė 
koslovakija. Nors tam
laisvėjimas ir vyksta sovietuose, 
jis plaukia ne iš partijos, o jos 
nepaisant. Tai rodo rašytojų ir 
intelektualų nutildymo ban
dymai. Stalinizmas tebėra gy
vas. Tik pačiuose žmonėse lais
vės ilgesys ima nustelbti bai
mę, kuri anksčiau visus buvo 
sukausčiusi. Savo ruožtu pati Prancūzijos studentus į “ręvo- 
partija ima baimintis, kad ir 
pačioj Sovietų Sąjungoj laisvės 
ilgesys nesukrėstų jos režimo, 
ši baimė pasiuntė sovietų tan
kus Į Čekoslovakiją...

“Sovietų žygis nebuvo nau
jiena — jis atitiko stalininį ma-

bė, visi sovietų veiksmai buvo 
“skirti taikos tikslams”, nes pa-______
čių čekoslovakg "'“partiniai ir verstų 
valstybės veikėjai kreipėsi ... __________
prašydami suteikti broliškai če- hasar “Cordula odęr dęr Ernst- 
koslovakų tautai neątidėlioja- F.inriędę1n 1966) • ‘ ' 
mą pagalbą”.

“Bet iš tikro nuostabi buvo 
čekoslovakų laisvės ryžtis. Pra
dėtas laisvinimasis iš primestos 
prievartos pasirodė taip visus 
suvienijęs, kad sovietų melas 
atsigręžė prieš juos pačius — 
neatsirado nė kvislingų! Ne 
“kontrevoliucinės jėgos”, o pa
tys čekoslovakų komunistai 
vykdė laisvinimąsi. Tai ir liudi
ja, kaip žmogui ir tautai natū
ralu ilgėtis laisvės, nepaisant, 
kokia ideologija dengtų tironi
ją”
O antrieji laisve bodisi:

“.. .kai Rytuose prasideda 
laisvės ryžtis, Vakaruose prasi
deda laisve bodėjimasis, ir bū
tent—ne apatiškas, o agresyvus, 
kupinas įniršio ir revoliucinės 
aistros. Jis šį pavasarį išvedė

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

VYTĄUTĄ8 BELECKĄS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison Su, 
Ridgeffood, N.Y. TĖV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be
to, duodami pelaidotnviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama Įmina

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragą^* šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

. Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
l at- ST2-5938- x ■'

,____,__ _  _ __ ks.
(Originalas: Hans tirs votį Balt

£l 
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Pavergti/ Europos Tautų seimas spalio 28 paminėjo Lenkijos ir Čekoslovakijos 50 metų nepriklausomybės 
sukaktj. H k. j d. J. Audėnas, St. Lozoraitis, lenkų atstovas St. Korbonsky. Niiotr. V. Maželio

Liuciją” su komunistų ir anar
chistų vėliavomis. Jis ir šiame 
krašte plačiai sklinda — nuo 
Columbia u-teto riaušių 1 i - 
gi demokratų konvencijos Chi- 
cagoje.

“Daug įvairių sąjūdžių sute
ka šion srovėn, bet bendras jos 
vardiklis — laisve bodėjima
sis. Dvasinėj tuštumoj sunku ir 
laisvam būti. Tada ir užsilieps- 
nojama įniršiu prieš visus ir 
viską šiai savo pačių tuštumai 
pridengti.

“Tariamai kovojame už dau
giau laisvės—už absoliučią lais
vę. 0 iš tikro kuriama anarchi
ja, kuri laidoja laisvę.

“Puošiamas! “nauja kaire”, o 
faktiškai žiebiamas naujas fa
šizmas, kada demokratijoje“da- 
lyvavimas” paverčiamas prie
vartos griebimusi ir “nekantru
mo” vardan demonstruojamas 
militantiškas fanatizmas.

“Jaučiamasi avangardu, o iš 
tikro esama reakcine apraiška, 
nes ateitį svajojama praeityje— 
Rousseau “gamtos žmogaus” 
primityvizme. Daug kuo da
bartinėj santvarkoj pagristai 
piktinamasi. Deja, anąrchinio 
sąmyšio kėlimas nieko nepage
rina, greičiau — pablogina".

Pastaraisiais metais sustiprė- 
jusios Lietuvos architektų ir ki
tų kultūrininkų pastangos išsau
goti ir, kiek įmanoma, atgaivin
ti senuosius Lietuvos kultūros 
paminklus yra “krislas akyje” 
šimtanuošimtiniam bolševikam.

Rugsėjo pradžioj viešai buvo 
pareikštas šešių architektų ir 
šešių istorikų protestas dėl su
manymo senojoj Vilniaus tvir
tovėj įrengti aludę. Architektas 
J. Baršauskas skatino išstudi
juoti (ir gal iš dalies restau
ruoti) Barboros Radvilaitės rū
mų liekanas. Dabar spalio 10- 
11 Lenino jubiliejinių partijas 
vadų susirinkime kultūros rei
kalų administratorius L. šepe
tys pasmerkė “praeities idealiz
mą”, kokis reiškiasi straips
niuose apie paminklų apsaugą. 
Jo pareiškime skambėjo Niki
tos Chruščiovo pažiūrų aidas. 
Chruščiovas kadai “perkūnais 
svaidėsi” prieš Lietuvos pa
minklų apsaugos srities veikė
jus, kam jie, esą, atstatinėja 
“feodalų pilis ir religinių prie
tarų buveines”. Tai buvo taiky
ta bandymui aptvarkyti vieną 
kitą apardytą bažnyčią ir ypač 
restauruoti Trakų pilį. Trakų 
pilies restauravimas vėliau bu
vo išteisintas, nes šiaip taip ta
po suderintas “su ideologine ir 
ekonomine logika”: pilyje “ap
gyvendino” Lenino stovylą, o 
pačią pilį pavertė pelningu tu
ristiniu “atrakcionu”.

L. šepetys Lenino tezę (kad 
reikia visapusiškai įsisavint pra
eities palikimą) Štai kaip išaiški
no: “Kultūrinis palikimas yra 
ne tik tai, kas sukurta prieš 
šimtą metų, bet ir tai, kas pa
statyta prieš dešimtį ar penkio
lika”. Įsidėmėtina, kad tai api
ma kaip tik pirmųjų penkerių 
Chruščiovo viešpatavimo metų 
statybą... į, . (Elta)

JUOŽ0 ANDRU4IO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil- 
dymas, Mutual FVnds—pinigų iųvestacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta- 
dfeniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. 103-55 Lefferta Blvd. Richmond HiU, N.Y. 11418. Tel VI 3-3544.

8 A G HĄISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. U421, VI$-5077; 340 Grand St Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-432$. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet skilandžius, sūrius. We take aU orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

8UPERI0R PIĘCE GOOD8 CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės 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 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson
Heights, N. Y. NE 9-6620. 

DOVANŲ SIUNTINIAI | 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. Mūsų 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 
pasirinkimą įvairių siuntiniams daiktų — geriausių siuntimui ir tai pigiau
siomis kainomis; pas mūs 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 221$ W- Chicago Avė. 60622; Los Angeles, Calif. — 344 North La Brea
Avė. 90036. ' ~

8dexter park 
PHARMACY 

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

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

WE DELIVER 
Mlchigan 2-4130

Tel. (212) 441-3110 / 896-7743

TĮtAVEL AGENCY 
Kelionės plačiame pasauly 

WILLIAM R. BEST
84-14A Jamaica Avenue
Woodhaven. N. Y.. 11421

NEW YORK

LITAS Investing Co., Ine.
CHICAGO

specializuojasi trumpalaikių paskolų, nekilnojamo turto, ir akcijų 
biržos srityse. Visos autorizuotos LITO akcijos yra išparduotos. Va
dovybės žiniomis tai pirmoji lietuvių suorganizuota bendrovė, kuri 
akcijas išplatinu jas užregistruodama Securities Exchange Komisi
joje. — Susipažinimui su bendrovės veikla kviečiame prisiųsti savo 
adresą, pasinaudojant žemiau atspausdintu blanku.’

LITAS Investing Co., Ine. 
86-01 llith Street, Richmond HiU, N. Y.
Mielas Pirmininke,

Susipažinimui su LITO veikla prašau prisiųsti 196S 
m. pirmo pusmečio veiklos apyskaitą.

Vardas ir pavardė ....

Adresas

DAR.
Zip Codc ....

-t*-"
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Pareigos ir meilė tautai
Tauta yra natūralus visuome- daliu būdų mylėti ir ginti tėvy

ninis junginys, kuris, būdamas 
sąmoningas savojo vieningumo, 
kilmės ir civilizacijos atžvil
giais, siekia išlaikyti ir išvysty
ti savuosius kultūrinius ele
mentus, siekia pilnutinirrįo žmo
gaus asmenybės, čia ir yra tau
tybės esmė, jos prigimtis, jos 
kilnieji tikslai ir josios svarba 
bei vertė.

Santykio tarp individo ir tau
tos apimtyje yra teisių ir pa
reigų supratimas, kuris kyla iš 
gamtos įstatymo.

šv. Tomas Akvinietis rašo: 
žmogus kitų atžvilgiu turis įvai
rių pareigų, atsižvelgiant į jų 
kilnumą bei geradaringumą. 
Vienu ir kitu atveju tos parei
gos pirmiausia priklauso Die
vui, kaip pirmajam mūsų bū
ties principui. Bet antroje vie
toje mūsų būties principais yra 
mūsų gimdytojai Įr tėvynė bei 
tauta. Todėl po Dievo žmogus 
esąs labiausiai skolingas gimdy
tojam ir tautai.

Taigi, yra pareiga gerbti sa
vo tautą. Tai ir atliekame, de
ramai laikydamiesi tautinių tra
dicijų, papročių, kalbos, savo
sios kultūros, žodžiu, viso to, 
kas sudaro intelektualinį, mora
linį ir visuomeninį savosios tau
tos paveldėjimą. Tyrinėdami 
savosios tautos genijų ir savo
sios dvasios takus, sekame gar
binguosius ir skausminguosius 
tautos istorinius įvykius, kurie 
ir yra tautybės maistas.

Ir išeivis visuomet pasilieka 
savosios tautos sūnus, kaip sa
vosios giminės dvasinis vaisius, 
kaip ženklas neišdildomo savo
sios kultūros tipo, savosios ci
vilizacijos nešėjo. Savosios mo
tinos giliai būtyje įdiegto tau
tinio ryšio ir kilmės sąmonės 
niekada negali nutraukti ar iš
naikinti.

Iš tų pačių šaltinių, iš kurių 
kyla pareigos savajai tautai, 
kaip viena pagrindinių pareigų 
yra natūrali prievolė mylėti ją 
pastoviai pirmenybės meile.

nę...” (Leonas XIII).
jMeilė tautai ir tėvynei yra spe

cialaus švelnumo, su tam tik
ru intymiu ir giliu saldumu, ku
ris verčia dvasią virpėti džiaugs
mu ar liūdesiu, kai dalykai pa
liečia savąją gentį. Jau kadaise 
Platonas ragino žiūrėti į tėvy
nę kaip į savąją motiną. Iš to 

’šv. Augustinas iškėlė tautines 
pareigas į sūniškumoaukštybes.

Meilė pasiliktų nevaisinga, 
jeigu tarnyba tautai nebūtų 
nuolatinė ir gausi besirūpinant 
jos gėriu, ypatingai, kada tėvy
nė yra pavergėjų prispausta ir 
naikinama. Meilė yra bendrai 
priimtoji sąvoka, kuri reiškia 
“norėjimą kitam gero”. Linkė
jimas gero visuomet turi sąry
šį su gero darymu. Kiekvienas 
veikimas yra tikslingas. Gi tau
tinis tikslas, kaip matėme, pa
sireiškia saugojant ir plečiant 
kultūrinius elementus, iš kurių 
susidaro bendroji etninės vie- 
nybės--sąmonėžmogiškosios as
menybės pilnam tobulumui.

Pijus XII yra pareiškęs: “Nė
ra reikalo bijoti, kad puoselė
jamoji krikščioniškoji mokslo 
universali visuotinės brolybės 
sąmonė būtų priešinga meilei 
ir tradicijoms bei garbei savo
sios tėvynės .. .nes ta pati dokt
rina moko, jog meilės prakti
kavimas eina pagal Dievo nu
statytą tvarką, pagal kurią rei
kia labiau mylėti ir daugiau ge
ro daryti tiems, kurie yra mum 
artimesni specialiu ryšiu”.

Panašiai kalba ir n Vatika
no susirinkimas savose konsti
tucijose: “Piliečiai didžiadva
siškai ir ištikimai teugdo savy
je tėvynės meilę, tačiau ne 
siaurą, o tokią, kad visuomet 
drauge būtų siekiama gerovės 
visai žmonių šeimai, apjun - 
giančiai įvairiais ryšiais tarp sa
vęs susijusias rases, tautas 
kraštus”.

Taigi, tautinis junginys, sa
vo natūraliu impulsu mylėda
mas ir gindamas tautinį kultū
rinį paveldėjimą, gina savo pa-

Trisdešiml keturi asmenys savitumui tie reikalavimai ma- 
Lietuvoj rugpjūčio mėn. buvo žai tepalieka vietos, iš tikrųjų 
apdovanoti 1968 metų respub- apie tokius dalykus nė neuž- 
likinėmis premijomis už atlik- simena. Ką Rusijos komunistų 
tus darbus bei sukurtus kuri- , partijos vadai pabrėžia, yra štai 
nius mokslo-technikos ir 
ratūros — dailės srityse.

Premijuotieji, darbai 
giansia tokio pobūdžio, kad, Im
dami gerai atlikti, galėtų būti 
lygiai teigiamai įvertinti vieno
kios ar kitokios politinės ideo
logijos akimis žiūrint Tačiau 
premijų komiteto {urmininkas 
Lionginas šepetys (LTSR kultū
ros ministras) visus tuos dar- 

. bus uoliai sieja su komunistų 
, partijos politika. Esą, tie dar

bai “rodo tolesnį lietuvių kul- 
, taros klestėjimą ir turtėjimą” 
. ir “Komunistų partijos politi

ka literatūros ir meno srityje 
užtikrina gerą, sveiką, tikrai 
kūrybišką atmosferą, palaiko 
tokį klimatą, kuris leidžia gerai 
pasireikšti kūrybinių darbuoto
jų individualybėms, polinkiam, 
žadina savitus meninius ieškoji
mus, skatina dirbti ir suteikia 
moralinių jėgų darbui”.

Vos trims dienoms praėjus 
nuo tokio kompartijos politikos 
apibūdinimo, ta partija — jos 
centro komitetas Maskvoj — 
paskelbė autentiškesnį už L. 
šepečio priminimą, kaip ji su
pranta savo ir visų savo pa
valdinių taigi ir mokslinin
kų bei menininkų — uždavi
nius. Individualybei, polinkiam,

Trisdešimt keturi asmenys

lite-

dau-

eno kūriniai iš partijos
žuazinės — kova, atspindinti srityje ar kurortų perspektyvi- 
proletariato ir buržuazijos, so- nis planavimas. Toki darbai bei 

kūriniai, kaip Zinkevičiaus mo
nografija apie lietuvių tarmes, 
J. Degutytės poezija, J. Gaudri
mo lietuvių muzikinės'kultūros 
istorija, R. Gibavičiaus grafi
kos kūrinių dalis — matyti ir 
lietuvių išeivių (vadinamų “bur
žuazinių nacionalistų”) sluoks
niuose, ir daugeliu atvejų ly
giai palankiai sutikti bei verti-

pozicijų nesutaikomumą. V. 
Leninas yra pabrėžęs, kad ‘mū
sų uždavinys — nugalėti 
visą kapitalistų pasipriešinimą, 
ne tik karinį ir politinį, bet ir 
idėjinį, giliausią ir stipriausią 
pasipriešinimą’. Imperialistinė 
buržuazija remiasi svarbiausia 
nacionalistiniais , revizionisti
niais ir kairuoliškais elemen- ■ 
tais, mėgina atbukinti klasi
nę sąmonę, susilpninti idėjinę- 
politinę socialistinių šalių vie
nybę, išskirti darbo žmonės”.

“Nėra ir negali būti neutra- 
lizmo, kokių nors kompromisų 
kovoje su buržuazine ideolo
gija: klasiniai principai nesu
taikomi, jie nugali kovoje. De
maskuoti buržuazinę ideologi
ją — marksistų-leniniečių re
voliucinė pareiga”...

Šiemet Lietuvoj premijuotie
ji mokslo darbai ir meno kūri
niai vargu ar turi tiesioginio 
ryšio su tokiais partijos reika
lavimais. “Socialistinės-buržua- 
zinės ideologinės kovos” požiū
riu tie darbai ir kūriniai neut
ralūs. Pavyzdžiui, tam tikrus 
rašmenis “naskaitvti mokanti”

“Politinį darbą vairuoti taip, 
kad tarybiniai žmonės būtų auk
lėjami ištikimybės Lenino prie
sakams dvasia, kad jiems būtų 
skiepijamas komunistinis įsiti
kinimas, nesitaikstymas su ka
pitalizmu, buržuazine ideologi
ja ...”

šie priminimai paskelbti nu
tarime, raginančiame rengtis 
paminėti Lenino šimtąjį gimta
dienį, kurs bus 1970 metų ba- 
landžio mėnesį. Tam tikslui ir 
kultūros ministerija, tarp ko 
kita, įpareigojama:

“numatyti geriausių dramos 
ir muzikos spektaklių konkur- 
sus-apžiūras, temines koncertų 
programas, iškilmingas šven
tes su Lenino šūkiu ‘Menas — 
liaudžiai’ Maskvoje, Leningra
de ir sąjunginių respublikų sos
tinėse, meno festivalius atski
ruose miestuose, susijusiuose 
su V. Lenino gyvenimu ir veik
la, dailės parodų organizavi- 
mą ...

Apie individualių polinkių 
“laisvę” kompartijos nusiteiki
mas ryškiausiai išsakytas ypač mašina, dirbtinio šilko (triaceta- 
šiosė atsišaukimo pastraipose: to) savybių tyrimai, sieros ar

“Šių laikų nasaulyje vyksta mangano elektrocheminis pa- 
nepaprastai aštri dviejų ideo
logijų — socialistinės ir bur-

to)/savybių tyrimai, sieros ar

naudojimas, kvantinės atomo 
teorijos, tyrimai kardiologijos

Maironio Šeštadieninėje mokykloje Brooklyne giesmių moko kun. L. Budreckas

malones
____ -..į—■- ....

narni Iš visų premijuotų kūri
nių nebent tik vienas V. Gečo 
paveikslas “1919 metai Lietu
voje” maždaug tiesiogiai atsi
liepia į kompartijas skelbiamus 
reikalavimus.

Iš to kyla klausimas, ar ver
tingi mokslo ir meno kūriniai 
Lietuvoj pasirodo tik komunis
tų partijos globos dėka, ar kaip 
tik nepaisant tos “globos”.

(Elta)

POSĖDŽIAVO LKDS TARYBA
Taryba taip pat išrinko tris 

vicepirmininkus: dr. K. Šidlaus
ką, P. Vainauską ir kan. V. Za
karauską. (CK vicepirm. P. Raz- 
gaitis taip pat yra ir Tarybos 
vicepirmininku).

Technišku Tarybos posėdžių 
šeimininku buvo LKDS Cleve- 
lando skyrius, kuriam vadovau
ja pirm. P. Tamulionis ir val
dybės nariai maj. teis. L. Lek- 
nickas ir teis. P. Mikšys.

Valdyba posėdžių proga šeš
tadienio vakare Čiurlionio na
muose suruošė Tarybos nariam 
priėmimą, Į kurį pakvietė poli
tinių organizacijų spaudos bei

Praeitoj konferencijoj suda
ryta Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungos Taryba spa
lio 19-20 susirinko savo pirma
jam posėdžiui Clevelande Čiur
lionio namuose. Posėdžiuose da
lyvavo: Tarybos nariai iš New 
Yorko, Chicagos, Detroito ir 
Clevelando. Dalyvavo ir keli 
kviestiniai Sąjungos nariai — 
svečiai.

Posėdį atidarė Tarybos pirm. 
A. J. Kasulaitis.

Trumpus pranešimus Vidurio 
Europos Krikščionių Demokra
tų Unijos (DCUCE), Vliko ir 
Leono XIII Fondo klausimais _ 
padarė Tarybos vicepirminin- radijo žmones. Viso buvo apie 
kas, LKDS atstovas Vliko Tary- 70 žmonių. . 
boj, CDUČE vadovybės narys ir 
Leono XIII Fondo valdybos pir- 
min. P. Vainauskas. Finansi
nius reikalus referavo Centro 
Komiteto ižd. H. Idzelis. Raštu 
pranešimus prisiuntė “Tėvynės 
Sargo” redakcija ir administra
cija. Ilgesnis pranešimas apie 
LKDS veiklą ir planus buvo pa
ruoštas raštu ir išsiuntinėtas 
nariams dar prieš posėdį.

Specialiu laišku Tarybą svei
kino lietuviškosios krikščioniš
kosios demokratijos tėvas kun. 
M. Krupavičius. Raštu minčių 
pateikė ir LKDS atstovai: Vo
kietijoje dr. P. Karvelis ir Bra
zilijoje prel. P. Ragažinskas.

Taryba, pritarusi Centro Ko
miteto linijai principiniuose 
klausimuose, savo darbą ribo
jo skyrių veiklos, spaudos ir fi
nansų klausimais. Nutarta suak
tyvinti naujų narių įjungimą, jų 
politinį švietimą, kreipti dides
nį dėmesį i lėšų kaupimą, pa- 
dažninti “Tėvynės Sargo” ir 
LKDS Biuletenio leidimą, iš
studijuoti galimybes leisti KD 
Biuletenį anglų kalba.

Svarstytas lietuvių krikščio
niškosios demokratijos istori-

Sekmadienį buvo posėdis ir 
mišios už neseniai mirusius na
rius. Tarybos suvažiavimas 
baigtas specialiu pasveikinimu 
prel. Mykolui Krupavičiui.

(KDI)

JONAS ŠVEDAS 60 METŲ

Rugsėjo 26 d. 60 metų am
žiaus susilaukė buvęs vilniškio 
“Lietuvos” ansamblio vadovas 
Jonas švedas. (Liet. Encikl. jo 
gimimo data pažymėta “1908. 
X.9”, bet dabartinis “Lietuvos” 
ansamblio vadovas Vladas Bar
tusevičius cituoja paties švedo 
tokį pareiškimą: “Gimiau 1908 
metų rugsėjo 26 dieną Liepo
joje'’. Tad, arba J. švedas lai
kosi senojo kalendoriaus datos 
ir 13 dienų “pasisendina”, arba 
L.E. biografas bus antrą kartą 
perskaičiavęs tą datą į naująjį 
kalendorių).

Nuo 1962 J. švedas nebedir
ba savo sukurtame ansambly
je. Perdavė jį vienam iš savo 
mokinių. Bet tebėra liaudies in
strumentų katedros vedėjas Vil-

M. Matukas jos parengimas ir išleidimas. niaus konservatorijoj. (E.)“Gamtos įstatymas verčia spe- ties gyvybę.

PETRAS DOMINAS IŠPLAUKĖ
I DIDŽIUOSIUS VANDENIS

Petras Dominas — inteligen-
J. L. tiškiausias Europos plėšikas

(18)
— O vis tik nesu eilinis žmo

gus. Ir tai svarbiausia. Geriau 
meteoru staigiai nušvisti ir 
tuoj užgesti, negu visą gyveni
mą slankioti kitų ‘šešėlyje.

Tik advokatei dr. Kreuzer ta 
byla aiškiai nepatinka. Ji buvo 
įpratusi toje pačioje salėje sė
dėti kitame suole ir vaidinti ki
tą vaidmenį.

Betty Rusienė dažnai kei
čia drabužius ir šukuoseną. Jos 
moteriškas instinktas skatina 
ją pasirodyti žavia ir patrauk-

žudymą “dėdės’ 
jo sesers Linos Liunerne, jis 
pasigėrė iki sąmonės netekimo. 
Rytojaus dieną savo šauniuoju 
Mercedes smogė tiesiai į medį.

Kaltinimas

lia.
Liucė Balkienė nemėgsta fo

tografų. Ji visą laiką demon
struoja paprastumą ir kuklumą. 
Procesas ją vargina. Ji trokšta 
tik vieno.— kad greičiau baig
tųsi visa ta makalynė.

Keturi broliai Balkiai — Hel
mutas, Gerhardas, 
ir Haris — laikosi 
mandagiai.

Paulius Cicheckis
Kai pajuto, kad Dominas sten
giasi suversti jam kaltę už nu-

Herbertas 
ramiai ir

nervinasi.

minui aukščiausios bausmės, nynų kuris, jo tvirtinimu, bus
Vakarų Vokietijoje mirties panaudotas kriminaliniam
bausmė panaikinta, todėl jis manui kurti,
siūlo teismui nubausti gaujos 
vadą kalėti sunkiųjų darbų ka- teismą, kuriam, tur būt, 

aiškėtų kai kurios svarbios 
bylos paslaptys, kaip, pavyz
džiui, advokatės dr. Kreuzer 
santykiai su Dominu, “dėdės” 
Albrechto ir jo sesers nužu
dymas ir kitos, jei būtų suras
tas būdas jam perskaityti.

Tas dienynas domina ne

ro-

tik 
pa-

lėjime iki gyvos galvos.

Painiavos ir pramogos
Bylos nagrinėjimas užsitęsia 

keletą mėnesių. Reikia apklaus
ti per pusantro šimto liudinin
kų bei ekspertų išklausyti gy-

Albrechto ir nėjų kalbų ir pareiškimų kalti- ~ , .. -• x..
namųjų pasiteisinimų vykti į h k
vietos apžiūrėjimus ir Lt

Procesas imtų nuobodus, jei 
bulvariniai. laikraščiai nepasi
stengtų jį paįvairinti. Kiekvie
name posėdyje jie sugeba su
rasti kurių nors sensacijų. YpačProkuroras perskaito griežtą 

kaltinimą. Gauja įvykdė 75 ple- sekamas kiekvienas Do- 
Smus, šešis pasikėsinimus nu- kiekvienas mostas,
žudyti, dvi žmogžudystes, pa- už dėmesį jis atsjlygina tuOi 
grobe turto už daugiau kaip suteikia gausios . medžią- 
milijoną markių vertes. Už tai 
gaujos nariai turi būti be jo
kio pasigailėjimo nubausti. Di
džiausias kaltinimas krauna
mas ant gaujos vado Petro 
Valdemaro Domino pečių Bet 
jie nelinksta.

Iš pažiūros atrodo, kad Do
minas • visiškai nejaučia naštos 
sunkumo: visados žvalus ir są
mojingas, visados džentelmeniš
kas, ypač su damomis. Bent tol, 
kol koks nors netikėtas įvykis 
jo neįsiutina. O kai įsikarš
čiuoja, jis pasisvaido ir tokiais 
išsireiškimais, kaip “kad šer- 
shi į snukį, tu purvina kiaule”.

Prokuroras reikalauja Do

nori ypač žurnalistai, kurie už
uodžia ten dideles sensacijas. 
Laikraščių redakcijos nesigailė
tų daug tūkstančių markių, jei 
autorius išduotų raktą, kuriuo 
būtų galima atrakinti dienyne 
užrakintas paslaptis. '

Tačiau Dominas kietas kaip 
titnagas. Atrodo, kad jis ne 
juokais yra nusistatęs ateityje 
pats eksploatuoti savo kūrybos 
turtus. Kalėjime juk turės pa
kankamai laiko rašyti ir, jei no
rės, dar patobulinti savo slap
tąjį kodą. O kad teks už pinu
čių praleisti daug jaunų mete
lių, visoje Vokietijoje niekas 
tuo neabejoja. Net ir pats Do

Kaip geras strategas jis dau
giau puolė, negu gynėsi Kalti
namasis kaltino visus — teisė
jus, prokurorą, policiją, spaudą 
ir visuomenę. Vienas laikraštis 
taikliai pastebėjo, jog Domi
no kalbos metu susidarė įspū
dis, kad bylos dalyviai susikei
tė vaidmenimis: Dominas sėdo 
į prokuroro kėdę ir visus su
sodino į kaltinamųjų suolą.

Iškalba yra didelė Dievo do
vana, tačiau ne visur ir ne vi
sados ji paveiki. Geriau už pa
tį geriausią kalbėtoją kalba fak
tai. Jei kalbėtojas prieštarauja 
gyvenimo faktam, neturi laukti 
pasisekimo. Tur būt, ir teisė
jus bei prisiekusius posėdinin- 
kus nedaug tepaveikė Domi
no iškalbingumas. Tai parodė 
1967 vasario 10 paskelbtas 
Dortmundo prisiekusiųjų teis
mo nuosprendis. Dominas pa
smerktas 15 metų kalėti sun
kiųjų darbų kalėjime su teise 
po 15-kos metų bausmę prail
ginti, jei teismas ras, kad jis 
vis dar pavojingas visuomenei.

gos laikraštininkų plunksnai.
Spaudos - puslapius dažnai 

margina ne tik Domino nuo
traukos, bet ir jo pareiškimai. 
Jis neigia teisėjų kompetenci
ją jį teisti, nes jie patys esą di
desni nusikaltėliai — buvę na
ciai. Jis plūsta fotografus ir mjnas 
laikraštininkus, aštriomis pasta- „. . la. . . . 
bonus suglumina jam nepalan
kius liudininkus ir ekspertus.

Domino slaptaraštis
Visiem didelis galvosūkis yra

Domino slaptaraštis, kurio iš- Jis buvo pasirašęs 64 puslapius, sinaudojo teismas ir spauda, nu- be pilietybės, 
aiškinti nepavyko geriausiem (

Bausmė kiek mažesnė, negu 
prokuroras reikšdavo. Tai dėl 
to, jog nepasisekė šimtaprocen- 
tiškai įrodyti žmogžudystės.

Helmutas Balkis, tas didysis

mėtų. Advokatė dr. Mariana 
Kreuzer (58) gavo šešerius me
tus už pagalbą ir slėpimą. Teis
mui taip ir liko paslaptis jos 
santykiai su Dominu. Betty 
Rusienė (27), keturių vaikų 
motina ir Domino palydovė die
ną ir naktį, turės sėdėti viene
rius metus ir dešimt mėnesių.

Dominas nenuleidžia nosies
Skelbiant teismui nuospren

dį, salė buvo pilna žurnalistų 
ir kitokių smalsuolių Petras Do
minas ir paskutinę minutę pa
teisino į jį sudėtas viltis. Tele
vizijos, radijo ir spaudos repor
terius jis pasitiko su plakatu, 
kuriame savo ranka buvo įra
šęs: “šalin, jūs melagiai spau
dos gangsteriai, kitu atveju 
— šausiu”. Teismo nuosprendį 
pavojingiausio pokario plėšikų 
gaujos vadas išklausė šypsoda
masis. Gražiausius savo gyveni
mo metus jis praleido už pinu
čių. Normalus gyvenimas jam 
yra ne laisvėje, bet už niaurių 
kalėjimo sienų. Laisvėje jis ne
bemoka judėti: nuolat susidu
ria su įstatymais ir jų saugoto
jais. Jo teisingumo suprati
mas yra skirtingas nuo daugu
mos žmonių.

Kas yra Dominas?
Vokiečių laikraščiai rašė, jog

kaltintuoju
Dominas buvo žadėjęs pas

kutiniame savo žodyje teisme kalėjas ir “rašytojas”, kurio 
pasakyti daug įdomių dalykų, parašytu kalėjime dienynu pa- Dominas yra lietuvis pabėgėlis

_ . . Niekas nenori
tačiau vėliau apsigalvojo ir savo teistas 13 metų kalėti taip pat tokio “karžygio” turėti savo

vokiečių šifro specialistam. Juo kalbą sutrumpino iki septynio- sunkiųjų darbų kalėjime. Jo tarpe. Ir vokiečiai stengiasi jo
gaujos vadas parašė savo die- likos puslapių broliui Gerhardui paskirta 11 atsikratyti. Iš tikro gi jis buvo

ne pabėgėlis, bet repatriantas, 
taigi Vokietijos pilietis. Neaiš
ku tik, ar jis vokiečių piliety
bę iki šiol tebeturi, ar jos at
sisakė po karo gyvendamas Bel
gijoje.

Byla baigėsi, bet sensacijų 
dar galima susilaukti

Baigėsi Domino gaujos byla, 
nuskambėjusi per Vokietijos, 
Olandijos ir daugelio kitų kraš
tų radijų televiziją ir spaudą. 
Kai kas ją gretino su Angli
jos Banko apiplėšimu, kurio 
metu pagrobta apie pustrečio 
milijono svarų. Bet ar -tikrai 
baigta? Vokiečių televizija jau 
pagamino filmą, pavadintą 
“Pėdsakai veda į Amsterda
mą”. Filmavimas vyko Miun
chene, Dortmunde ir Amster
dame. Intriga paimta iš Domi
no gaujos bylos, vadinasi, au
tentiška. Tačiau vardai turėjo 
būti pakeisti. Televiajos žiūro
vai vietoje Petro Domino ma
tys Pit Servatą, vietoj advoka
tės dr. Kreuzer — dr. Thal- 
mann. Dominą (Servatą) vaidina 
populiarus aktorius H. Bennet. 
o dr. Kreuzer (dr. Thalmann) 
— E. Schneider, populiarioji 
vokiečių operečių dainininkė.

Gali būti, kad ir Dominas te
sės savo pažadą: naudodamasis 
po paslaptingu šifru užrakinta 
dienyno medžiaga, parašys kri
minalinį romanų kuris gali duo
ti paskatą ir kino filmui paga
minti

(Pabaiga)
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Psichoanalizė benediktinų vienuolyne
Belgas vienuolis benedikti- ri tvtfko vienuolijų sambūrius uotą ieškoti Dievo. Vieno psi- tos dietinis tavas savyje stej 

nas kun. Gregorijus Lemefcie- ir kĮiHąį vadovauja kard. Auto- chotogo buvau nuteiktas, jog tironiškąjį tavą, hbiau Bybi 
ras Meksikoje, Ahuacatitiano niutti, prieš tokius bandymus viėnnbbita gyvenimas veikia nitgu mylimą, > būtų geria 
kaimo apylmltoje, netoli Cuer- griežtai nusistačiusi. Kun. asmadžs raminamai, sū pašto jėi paprastas®

kėtano vardu.
Tame benediktinų vienuoly

ne vyko neįprastų dalykų Visi 
vienuoliai buvo perėję psichoa
nalizės eksperimentą, ir visi 
kandidatai prieš įžadus turėjo 

draustas dėka kardinote Otta- ližė veikia pasauliečius. Tačiau 
vieni, kurią, labai nenoriai pri- greit pastebėjau, jog vįemfoiy-

pieštai Pauliui VL

masi drastiškų priemonių." To
dėl kun. lemercieras kreipėsi

Naujasis veinudynas 1960
draugijų ir psichoana-

sėjo savo kukliu, asketiniu ir 
disciplinuotu charakteriu. To
mas Merton, garsusis JAV tra- 
pistas, pareiškė: “Tai vienas žy
miausių ir drąsiausių eksperi
mentų moderniame vienuolijų 
gyvenime”. Vienuolynų Kongre
gacija namą užtvirtino 1959.

Bet argi tai jau buvo sėk-

rimam. Be to, tas vienuolynas, 
vienintelis toks pasauly, buvo 
tapęs psichoanalizės centru, 
prieinamu visiem — pasaulie
čiam ir dvarininkam, tikin
tiem ir netikintiem, visiem, tu
rintiem psichologinių proble
mų. čia buvo vartojama grupi
nė analizės forma, kurią išvys
tė dr. G. Ouevedo, Meksikos mė? Visai ne. 1959 du nariai 
psichoanalitikų draugijos narys.

Nenuostabu, jog šis kun. Le- 
merciero naujadaras sukėlė 
triukšmą spaudoje ir bažnyti
niuose bei psichoanalitiniuose 
sluogsniuose. Jei eksperimentas 
būtų sėkmingai vystęsis ir jei 
dvasinė vyriausybė būtų leidu
si jį tęsti, jis būtų galėjęs turė
ti svarbių pasekmių ateičiai.

Vienuolynų Kongregacija, ku-

pradėjo reikštis aliarmuojančio
mis nėurotinėmis žymėmis. Su
sirūpinęs kun. Lemercieras pa
siuntė juos pas vieną savo pa
žįstamą psichoanalitiką, kuris 
tačiau nebuvo specialistas psi
choterapijoje. Tad ir jo prakti
ka, atlikta patarimų ir sugesti
jų būdu, nedavė jokių rezulta
tų. “Aš priimdavau visus kan
didatus, kurie tik pareikšdavo
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ADELE
(Vaizdelis iš praeities laikų)

bandyti pats.
Minėtoji draugija pasiuntė į 

vienuolyną dr. Ouevedo, kuris 
ir pats panorėjo pastudijuoti 
religinius jausmus. Kun. Le
mercieras pasidavė tiem nuoty
kiam, nežinodamas, kur jie pa
galiau jį nuneš. Penkių more
nų laikotarpy, po 4-6 sesijas 
per savaitę, jis perėjo psicho
analizės tyrimus. “Si analizė— 
tai pati sunkiausioji mano gy
venimo asketinė patirtis. Ji 
man atvėrė akis bei blogio gel
mes manyje, kurių nepajėgė at
verti nei sąžinės sąskaitos, nei 
rekolekcijos, bet tuo pačiu lai
ku tai buvo ir mano gyvenimo 
dvasinių džiaugsmų šaltinis.” 
Jis patyrė, jog jo, kaip kultivuo
to europiečio, asmenybė raidiš
kai dominavo vienuolyną, jog

Našlė Kerbienė su savo bro-
liu New Yorke kadaise turėjo 
šešių kambarių butą. Kai mu
du su Alfonsu perėjom ten gy- 
venti, jau radome du gyvento
ju — Juozą ir Klemą. Aš ir Al
fonsas, kuiį vadinome Alfu, 
greitai apsipratome ir susidrau
gavome su kitais.

Būdavo, kai šventadieniais 
turėdavom laisvo laiko, pradė
davome “išdykauti”, kad nere
tai Seimininkė turėdavo įsikišti 
su samčiu rankoje, atbėgdama 
iš virtuvės.

Kartą mūšų šeimininkė pra
nešė, kad atsikrausto gyventi 
jos tolima giminaitė — Adelė.

Mes, keturiese, turėjome dū

kė būdavo savame kambaryje, 
šalia kurio būvo dar atskiras 
kambarys, į kurį ir atsikraustė 
Adelė.

Mer^na buvo vidutinio ūgio, 
tamsių plaukų. Nors nebuvo iš 
gražiausių, bet ji turėjo pa
trauklų veidą, gražiai besijuo
kiančias akis ir žavią šypseną. 
Jos akių žvilgsnis kiaurai šir
din persmigdavo.

Iš karto tuo metu mūsų gy
venimas pasikeitė. Visi surim- 
tėjom ir greitai visi, kaip sa
koma, pamilom Adelę.

Nei vienas nenorėjom prisi
pažinti, bet visi žinojome, kad 
ji visų mylima — toji mūsų 
Adelė.

O kaip Adelė? Ji laikėsi rim
tai, kiekvienam šypseną mes
dama, bet šiaip į kitokius san
tykius nesileisdama. Buvo vi
siem vienodai meili, o mes iš 
kailio nėrėmės jai pataikauti.

Vienas iš mūsų — Juozas— 
buvo kiek vyresnis, žinojom, 
kad turėjo ir pinigo susitaupęs, 
juk nebuvo išlaidus.

Kartą Juozas ir prasitarė — 
ims ir ves Adelę. Visi užside
gėme pavydu: kaip tai? Iš mū
sų Adelės atimti negalima.

savo ruožtu spaudė Adelės 
veidą ir taip gramozdiškai ją 

Savo kambariuose kartą užsi- lamdė, o Adelė — lyg užma- 
darę tai svarstėme. Juozas pra
dėjo mus įtikinėti, kad anks
čiau ar vėliau visvien turės ap
sivesti. Visi su tuo sutikome. 
Juozas dar pridėjo: vyručiai, 
kai aš Adelę vesiu, tai nei ne
manykit pas mus gauti kam
bario. Aš nepasitikiu.

rinuota— akis į jį įdobusi žiū
rėjo ir šypsojosi.

Mums jis prisistatė — Ju
lius Gremėzdas — gėlininkas. 
Mat, jis kažkurioje saloje prie 
gėlių augintojo Ufrfięs.

Toks to svečio atsilankymas 
ir, be to, Adefes elgesys —bu-

kurios aukščiau nebuvo 
ma rodyti. Psichoanalizė,
kurtas anfcsHan .nebųvn drįsta
ma rodyti. Bsiėhoanaiisė, išlais
vindama žmones nuo nereik^j 
tintos bumės, neurocė6, svyra- 
mi ir abejojimų, pamažu 
mokė mylėti savo artimą.
; Tačiau čia susutaria^ k> 
ta problema- Pagal Froido ori*

Ouevedo išvystė grupinį tyrimo 
būdą, kad tokiu būdu sutaupy
tų laiką ir išlaidas. Tačiau jis 
perspėjo kita. Lemercierą, jog 
po psichoanalizės seansų kuni
gas galįs nustoti visų savo vie
nuolių

esanti neurozė. neigimai jaus* 
mai tiįrįprapulti, kai per pšk 
ehoterj iją pacientas pagydo- 
ni3s. Ąpau xrBQKmm psicnofo 
gai gana šnairai žiūrėjo į įvy
ktus Cuernėvacos vienuoiyria.
g*i

Mu&mcitytĮ sustctomeji* 
įprantamas, kai pristatę* 
jog Freudas ir kitos pb

Kun.
ois 

mas 
narna, 
jo 
jos priėmė 
beveik kaip dogmą, savo 
netikėjimą. Jie niekados
bandė savo
per griežtą analizę 
nesirūpino, kokių religinių 
pulsų jų pačių netikėjimas 
pė. Be abejo, yra geras 
kas, kad psichoanalizė 
susekti ir surasti visus 
nių jausmų iškrypimus 
tik kyla iš neurotinės
tai ir yra, ką mes dabar daro
me Cuernavacos vienuolyne. 
Bet nereikėtų maišyti religinių

Daktarui Ouevedo ir jo pa
galbininkei dr. Zmud vado
vaujant, visi vienuoliai ir kan- 
didatai, grupėmis po 8, du kar
tus per savaitę, sesijomis, ku
rios tęsėsi po pusantros valan
dos, perėjo psichoanalizės eks
perimentą.

Kokios pasekmės? Iš 60 vie
nuolyno bendruomenės narių 
40 pasitraukė. Pačiam kun. Le- 
mercierui paskelbus šiuos da
vinius, kai kuriuose katalikų 
laikračiuose pasirodė straips
nių, kaltinančių, jog “psicho- iškrypimų su tikruoju tikėji

mu. Mino manymu, yra ir ateis
tinė neurozė, kuri užsitarnauja 
būti studijuojama.”

Psichoanalizėje yra vietos 
ir Dievui

Reikia pripažinti, jog visi psi- 
choterapininkai savo darbų pa
grindu ima Freudo metodą. Bet

religi- 
kurie

analizė ištuština vienuolynus..” 
Tačiau kun. Lemercieras manė, 
jog pasitraukusieji dėkingi, jog 
jiem atsivėrė akys, jog tikra
sis jų pašaukimas yra grįžti į 
pasaulietišką gyvenimą.

Psichoanalizės eksperimentas 
neatbaidė kandidatų. 1966 vėl 
įstojo 7 kandidatai, ir taip vie- tai nereiškia, kad jie visi priim

tų visas jo filosofines išvadas 
bei įsitikinimus Dr. Ouevedo 
naudojasi Freudo metodu, bet 
kartu įjungia ir Jungo origina
lias mintis. Jungas buvo pats 
mylimiausias Freudo mokinys, 
tačiau jis sukilo prieš savo mo
kytoją kaip tik dėl tos pačios

nuolynas vėl turėjo 30 narių.
Kokia apčiuopiama nauda iš 

tų seansų? Pirmiausia pakilo 
uolumas bei darbštumas. Savo 
kasdieniniam būtiniem reika
lam patenkinti vienuoliai užsi
ima visokiais amatais: sidabro 
ir medžio ■ drožimu, meniniu 
spausdinimu medžiagose, kera
mikos darbais. Pagal kun. Jungas skelbia, kad po asme- 
Lemercierą, psichoanalizė pada- nine pasąmone, kuri yra šu
tė juos kūrybtagesniais ir pa- tramdytų instinktų būsena, yra 
budino kai kuriuos paslėptus ir bendrinė pasąmonė, bend- 
meninius talentus. Vienuolyno rą visiem žmonėm. Bendrinė

Kaip psichologas J u n - 
nebandė n a g r i n ė- 

Dievo buvimo klausimo, 
jis lengvai susekė “Dievo 

atvaizdą” žmogaus asmenybėje,
jo pasąmonėje.

Ką apie tai galvoja Bažnyčia? 
Dabar jau yra psichoterapinin- 
kų ir kunigų, ir pasauliečių ka
talikų. Tačiau aukštesnės baž
nytinės sferos psichoanalizę ar
ba ignoruoja, arba kalba tik 
apie reikalą būti atsargiem. 
Šv. Sosto 1961 liepos mėn. iš
leistasis raštas “Monitum’ 
draudžia kunigui būti analizuo
jamam be tiesioginių viršinin
kų leidimo arba skelbti, jog

__ ____ _________ ___________ psichoanalizė būtina stojant į Įvyko taip, kaip kard. Ottavia-
rankdttbių dirbtuvė išsiplėtė pasąmonė reiškiasi mitais/ tiky- vienuolyną ar kunigystę. ni buvo prannatęs: daug skau- 
taip. bad net reikėjo samdyti bmiais simboliais ir apeigomis Vienuolynų Kongregacija džių pergyvenimų ir nemaža as- 
66 pašalinių darbininkų. Šutau- Tfe reiškiniai išreiškia psichi- Įr naudojo aną raštą,
pyta daug pinigo, nes dingo nės veiklos giliausią stovį ir ga- bandė uždrausti Cuemava- 
daug ligų, kuries tebuvo vien Ii vaidinti skatinančią ir rikiuo- cos eksperimentą. Kun. Lemer- 
psichologinės kilmės. Taip pat jaučią rolę pasąmonei plėtojan- 
sutvirtėjo atsakomybės jausmas tis į platesnį ir sąmohingesnį 
biri įvairios rūšies iniciatyva, lyjįį. Taigi, jei ir pasitaiko iš-

Juozas savo piršlybas pradė
jo nuo šeimininkės Kerbienės, 
kuri apie tai tūrėjo pranešti 
Adelei

Ir kas? Adelė visai nenuste
bo, bet savo pasakė — na, da
bar! Ji tą pat pasakydavo, kai 
mes kai kada prisitaikę ją pa
bučiuodavote į ausį. Būdavo ji 
nei supyksta, nei jaudinasi, tik 
sau ramiai tardavo — na, da
bar!

lė Juozui nei žodelio. Vis bū
davo su visais draugiška. Išsky
rus Juozą, mes kiti džiaugia
mės, kad Adelė neatitenka vie
nam.

Grįžę kartą iš darbo, radom 
nepaprastą vaizdą — pas šei
mininkę iš kažkur atsibalado- 
jęs svečias. Toks gramozdiškas, 
lyg arklio padgaūs veido, iška
potas randais. Labai nesimpa
tiškas ir begaliniai nekultūrin
gas. Tarnavęs laivuose, buvęs 
geras peštukas. Toks ir čia. 
Pasidėjęs jau apytuštį degtinės

vo lyg perkūnijos trenkimas, 
o ypač Juozuk Greitai išsiskyrė
me iš jų draugijos ir, suėję į 
savo kambarius, galvom finga-

si Į mūsų buvusį linksmą gyve-

metęs piktą dvasią.
Adelė pasidarė niūri ir vis 

žiūrėdavo užsimąsčiusi į tolį. Į 
mūsų daromus pokštus atsaky
davo dirbtina šypsena. Visi gai-

Julių Gremėzdą.
Tai ilgai nesitęsė. Kartą parė

jus iš darbo, šeimininke pasa
kė naujieną, kuri mus visai 
pritrenkė. Sako, šiandien Ju
lius Gremėzdas su Adele buvo 
miesto rotušėje. Girdi, išsiėmę 
vedybų leidimą ir po savaitės 
— vestuvės.

Juozas, širdgėlos pagautas, 
greit išsikraustė kitur. Mes li- 
kusfeji dar norėjom, kad įvyk
tų koks stebuklas ir kad Ade
lė su arklioveidžiu išsiskirtų ir 
vėi čia gi^tų. Tačiau tai neįvy-
ko.

Taip ir mes pavieniai išsi
skirstėme. Norėjom ant Adelės 
pykti ir keiktis, bet kai vaizduo
tėje pasirodydavo Adelės toks 
mums patrauklus veidas, pilnos 
juoko gražios akys, taip visas 
piktumas ir sutirpdavo. Ir mes 
matydavome Adelę tada tokią, 
kokia ji buvo anksčiau gyveni
me — mūšų laimingose dieno
se.

P. Narvydus

Šiluvos Dievo Motina, dail. J. Su
bačiaus kūrinys Sopulingosios Die
vo Motinos parapijos vienuolyne 
Kearny.N J. - ?

krypimų religiniuose, jausmuo
se, patys savyje jie nėra neuro
zė.
gas
ti
bet

“Zinoma yra tiesa, jog psi
choanalizės kilmė ir ankstyva
sis jos vystymasis rišasi su ne
sveikų reiškinių žmoguje stu
dijomis. Nenormalumas iššau
kia mokslinį susidomėjimą ir 
teikia progos daugiau sužinoti 
apie normalumą. čia svarbu pa
brėžti, jog psichoanalizė pažen
gė toliau už tuos pirmuosius 
siaurus rėmus; ji tapo mokslu 
viso žmogaus ir visų žmonių 
bendrai. Psichoanalizės techni
ka yra ne tik mediciniškas neu
rozės gydymas, bet ir nepaly
ginamas metodas įžvelgti žmo
gaus gilumom Aš pats vienuo
lyne esu pasikeitęs visiškai. 
Mano pamokslai ir pamokymai, 
vietoje mokytojo dėstymo mo
kiniam, tapo asmeninėmis evan- 
gelinėmis meditacijomis pa
siekti brolių vidines stygas, 
perduodant jiem savo paties 
dvasinę patirtį su gyvastingu 
užkrečiamumu”.

Kun. Lemercieras buvo įsiti
kinęs, kad jo vienuolynas pa
siekė paskutinį tarpsnį, kai ta
po įsteigtas jame psichoanali
zės centras. Kitos vienuolijos 
užlaiko ligonines, prieglaudas, 
o Cuernavacos vienuolynas 
praktikavo psichoanalizę. Da
bar, kas tik norėjo, galėjo ten 
atvykti ir, specialistam vado
vaujantį gydytis nuo nervinių 
negalavimų. Taip psichoanalizė 
nustojo būti vien turtingųjų pri
vilegija. Pacientai užsimokėda
vo už gydymą, tuo pačiu laiku 
padirbėdami vienuolyno dirbtu
vėse.

Netenka viltis, kad popie
žius šį eksperimentą patvirtin
tų, nors ir gavęs palankų kar
dinolų komisijos pranešimą. 
Bažnyčia nenori būti kieno nors 
instiguojama kokį sprendimą 
padaryti. Klasinis žvilgsnis į 
žmogų kol kas turės pirmeny
bę prieš gilumos psichologiją. 
Bet kaip ilgai?

Vėliausiomis žiniomis, šis 
benediktinų psichoanalizės cen
tras Cuernavacoj pernai bene
diktinų konfederacijos primo 
kardinolo Guto tapo uždarytas.

meninių tragizmų.

NAUJOS ILGO GROJIMO

cieras save teisino šiaip: jis 
pradėjęs savo paties terapiją 
prieš “Monitum” pasirodymą, 
dėl to neturįs reikalo ieškoti už- LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES 
tvirtinimo. Be to, kaip viėnuo- 1. Lietuvos Nepriklausomy- 
lyno viršininkas, jis turįs teisę bes 50ties metų paminėjimui

prisiminti: Pulkim ant kelių; 
Marija, Marija; Šventas, Šven
tas; Malda už tėvynę; Lietuvos 
himnas; Graži tu mano tėvyne; 
Mano malda; Palikta šalis; Kur 
giria žaliuoja; Nemunas. Išpil
do solistai ir parapijų chorai. 
Kalbos prel. Kemėžio, vysk. V.

Vatikano

. leisti savo pavaldiniam pereiti 
psichoanalizės tyrimus. Tie ir 
kiti argumentai neįtikino Vie
nuolynų Kongregacijos, nežiū
rint to, jog kai kurie kanoniš
kieji vizitatoriai pareiškė pa
lankius įspūdžius. Po ilgo aiški
nimosi ir asmeniškų pasikalbė
jimų šv. Sostas pavedė 3 kar- Brizgio, SL Bačkio, vysk. Bo- 
dinolų komisijai reikalą peržiū- land, W. Rodino ir kit. Stereo, 
rėti. bet galima naudoti ir mono,

Viskas priklausys nuo kaina 5 dol. Išleido Dr. J. Stu
kas per Eurotone Int. Ltd.

Eksperimentas nebuvo greit 2. Lietuviškos Giesmės. Gies- 
pasmerktas dėka kard. Ottavia- mė į Šiluvos Mariją, Varpas 
ni, nes jis pramatė asmenines kad būčiau, Tėve mūsų, Sv. 
vienuolių tragedijas, kai, uždą- Kazimierai, Sveika Marija, Gai
lius Cuernavacos vienuolyną, 
jie turės pasišalinti arba per- ja, Motina Dievo, Mano malda, 
eiti į kitus namus ir kitokias 
sąlygas. Tačiau netiesiogiai ji Marija, Kad širdį tau skaus-

lestingoji Marija, Sveika Mari-

Iš šios mūs žemės, Skaisčiausio-

daug įtakos turėjo ir Cuemava- mas, Jėzau pas mane ateiki. Iš- 
cos vyskupas Mendez Arceo, ku- pildo sol. A. Brazis, L. Stukas 
ris net buvo kun. Lemercierą su Žibuoklių moterų oktetu, 
pasikvietęs asmeniniu teologu akomponuojant A. Kačanaus- 
II Vatikano Susirinkimo metu, kui. Stereo, bet galima naudo- 
pasakydamas dėmesio sukėlusią ti ir mono, kaina 5 doi. Išler- 
kalbą Sv. Petro aulėje, kai jis do Dr. J. Stukas per Eurotonc 
pareiškė nusistebėjimą, jog Int. Ltd.
Schema XIII (Bažnyčia moder- 5. Lietuviškos Vestuvės. Kil
niajame pasauly) net nepami- piškėnų vyresniosios kartos me-
nėjo psichoanalizės. no kolektyvo etnografinis vaidi-

Pats kun. Lemercieras savo nimas, piršlybos, mergvakaris, 
reikalą yra išdėstęs įvairiuose užgeni rytas, piršlio korimas, 
dokumentuose ir tuos raštus sodo pirkimas ir pačios vcslu- 
yra dalinęs Susirinkimo tėvam, vės, atliekamos dainom, dek- 
Tarp kitų dalykų jis ten yra pa- lamacijomis ir pašnekesiais. Iš
reiškęs: “ .. .Bažnyčia, atsisaky- leido Montrealio Mažosios Lie - 
dama psichoanalizės, praras in- tuvos Bičiulių draugija. Kaina 
teligentijos mases ... Visas 5 dol. 
krikščioniškasis dorovės moks
las turėtų būti persvarstytas šia 
gilumos psichologija; krikščio
niškasis mokymas turėtų būti
perteiktas Šia nauja pažiūra į Y. 11221. (Siuntimui pridedama 
žmogų...'

Šios bei kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske. 910 
Willoughby Avė.. Brooklyn. N.

50 c., Kanadoje 1 dol.).
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ROCHESTER, N.Y.
Sėkminga "žibuoklių'' 

viešnagė
Spalio 19 čia rengtas “Ži

buoklių” seksteto koncertas su
silaukė gražaus pasisekimo. Mo
terų šešetuko programa buvo į- 
vairi ir patraukliai sudaryta. 
Trys iš jų pasirodė ir atskirai 
(su solo ir dueto dainomis): Ge
novaitė Mazur, Edna Mack (Mac
kevičiūtė) ir Aldona Pitkunigie- 
nė. šešetuko dainos praskam
bėjo darniai ir pakiliai. Kai ku
rias teko ir kartoti.

Su solo dainomis pasirodė ir 
šešetuko vadovas ir akompania
torius Liudas Stukas. Savo sul
tingu, patraukliu ir skambiu ba
ritonu jis greitai pagavo klausy
tojų dėmesį. Padainavo: V. Klo- 
vo “Siuntė mane motinėlė”, L. 
Stuko “Mano mergužėlė”, o taip 
pat porą dainų lietuvių ir ang
lų kalbomis iš Richard Rodgers 
“Oklahoma”. Kai kurias dainas 
kartojo. Sol. L. Stukas yra gi-

MIRĖ IZIDORIUS TARULIS,
CICERO LIETUVIŲ VEIKĖJAS

Rugsėjo 30 staiga mirė Izi
dorius Tarulis, žymus senosios 
kartos Cicero lietuvių veikėjas. 
Iš vakaro jis dalyvavo Zarasiš- 
kių klubo susirinkime jam pir
mininkavo. Ten pasijuto susir
gęs. Rytojaus dieną jis buvo 
nuvežtas Į šv. Kryžiaus ligoni
nę, kur ir mirė.

Suaukota daug mišių, prineš
ta daug gėlių, daug dalyvavo 
laidotuvėse. Visa tai reiškia, 
kad įvertinovelionies darbus.

Petkaus ir sūnaus laidojimų 
namuose šv. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioj ir šv. 
Kazimiero lietuvių kapinių kop
lyčioj visas apeigas atlikinėjo 
kan. Vaclovas Zakarauskas.

Bažnyčioje pamaldų metu 
gražiai giedojo velionies gimi
naitė solistė Genovaitė Mačytė.

Palaidojus pietūs buvo Račiū
no valgykloje.

Velionis buvo gimęs 1891 ba
landžio 5 Užėniškiu km., Vaja- 
siškio parap.. Zarasų apsk. 
1909-10 gyveno Petrapily, Ru
sijoj. 1911 atvyko Amerikon.

Apsigyvenęs Cicero, III., per 

Kultūros židinio pradinio plano modelis, darytas archit. Adolfo Tyliaus. Planuojama salė, lituanistinės mokyklos 
patalpos, organizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, 
koplyčia, vienuolynai, ils planų modelis bus toliau vystoma* ir tobulinamas, tiek viduj, tiek iiorėj.

Nuotr. R. Kisieliaus

Miela* Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

męs JAV, dainavimo ir muzikos 
— pedagogo mokslus baigė N. 
Y. Yra dainavęs beveik visose 
rytinio Atlanto pakraščio lietu
vių ap-kėse, o taip pat daug dai
nuoja per brolio prof. dr. J. 
Stuko vedamą radiją.

“žibuoklių” seksteto daini
ninkės trys yra gimusios JAV, 
bet jų lietuvių kalba be prie
kaišto, tarimas aiškus. Sekste
tą sudaro: Edna Mackevičiūtė, 
Aldona Pitkunigienė, Loreta 
Stukienė, Genovaitė Mazur, Ona 
Skurvydienė ir Bronė Venskie- 
nė. Jų dainų repertuaras —ga
na didelis. Labiausiai jos žino
mos savo koncertais ir išleisto
mis plokštelėmis New Yorko, 
Pennsylvanijos ir New Jersey 
lietuvių apylinkėse. Vieno iš jų 
labiausiai reikėtų pageidauti, tai 
nepagailėti šypsnio, kai išeina 
dainuoti.

Solistui akomponavo R. Oba- 
lis. Rengė liet, radijo klubas.

50 metų dalyvavo šios koloni
jos lietuvių darbuose: R a u- 
donos rožės draugijoj, parapi
jos chore, SLA kuopoj, Lietu
vių namų savininkų klube; Al
to, SLA seimuose dažnai atsto
vas. 1935.11.16 įsteigė Zarasiš- 
kių klubą.

Nuoširdus, visiems vienodai 
artimas, tolerantas, nuolat ren
kamas į valdybas. Zarasiškių 
klubui ir SLA kuopai pirmi
ninkavo per 30 metų.

Pusę šimto metų spaudai ra
šinėjo žinutes apie lietuvių vei
kimą. Parašė dramos veikalą 
“Zarasinė" (nespausdintas), ku
ri zarasiečiai scenos mėgėjai 
sėkmingai vaidino. Didžią dali 
gyvenimo skyrė lietuviškiem 
reikalam. Iki pensijos pasto
viai beveik vienoj darbovietėj 
dirbdamas, lietuvio vardą tin- 
kumoj aukštumoj išlaikė, buvo 
net keturiais diplomais bei gar
bės ženklais apdovanotas.

Buvo vedęs 1916 birželio 24 
d., ir su žmona Marija gražiai 
sugyveno.

Jonas Juodvalkis

Putnamo seselių koncertas
Lapkričio 9, šeštadienį, šv. 

Jurgio liet, parapijos salėje ren
giamas koncertas, kurį atliks 7 
lietuvės seselės iš Putnam, 
Conn., padainuodamos lietuviš
kų dainų ir pastatydamos sce
nos vaizdelį. Tikimasi, kad šis 
pirmas seselių lietuvaičių kon
certas rochesteriečių bus priim
tas su atviromis širdimis, gau
siai atsilankant.

Karių minėjimas 
gruodžio 1

Karių ramovės rengiamas lie
tuvių karių minėjimas įvyks 
gruodžio 1, sekmadienį, 3 vai. 
p.p. šv. Jurgio liet, parapijos 
salėje. Pranešimą padarys dr. 
K. Ambrozaitis, dainuos sol. 
Leonas Baltrus. sb

JAUNIMO STUDIJŲ 
DIENOS

New Haveno moksleivių atei
tininkų kuopa ruošia visam 
gimnazijos amžiaus jaunimui 
bendrą studijų dieną, kuri bus 
gruodžio 8 šv. Kazimiero para
pijos salėje New Havene.

Programa bus tokia: 10:30— 
mišios; 12 — pietūs; 1:30 — 
Antano Saulaičio, S.J., ir Eligi- 
jaus Sužiedėlio paskaitos, dis
kusijos; 3:30 v. popiet — skau
tiški žaidimai; 5:00 popiet — 
užkandžiai. Nors nebus šokių, 
bet vistiek tikimės, kad jauni
mas susidomės, nes tai pirmas 
toks bandymas. Taip pat bus 
gera proga susitikti daug jau
nimo, kurio kartais neturime 
sąlygų matyti. Bus proga su 
juo pasidalinti mintimis.

Visi laukiami! Jei kas turi ko
kių klausimų ar nori gauti pa
tarimų, tegu kreipiasi į pirmi
ninkę Gitą Merkevičiūtę. 17 
Lincoln St., New Haven,Conn. 
065,11.

Kuopos valdyba

Vykite šalin!
Kai Braunams gimė sūnus, 

jie pasiuntė laimingosios moti
nos broliui tokio turinio tele
gramą: :

“Tik ką atsirado nuostabus 
vaikinukas, tavo giminaitis”.

Labai greitai jie gavo atsaky
mą:

“Jokio giminaičio neturiu. 
Vykite tą apgaviką šalin”.

Sol. Daiva Mongirdaitė dainuoja šv. Antano gimnazijoje Kennebunkport, Maine. Akomponuoja J. Gaidelis. 
Mongirdaitės koncertas gimnazijos mokiniams Įvyko spalio 27 d. Sv. Antano gimnazijos lietuviško švietimo 
programoje kasmet yra bent 4 aukšto lygio koncertai.

KANADOS LIETUVIŲ DIENA TORONTE
Kasmet rytinėj Kanados daly 

rengiama lietuvių diena. Ji 
rengiama vis kitoj apylinkėj. 
Šiemet toji diena buvo Toron
te.

Paprastai ji . vyksta Darbo 
dienos proga, bet šiemet, atsi
žvelgiant į daugelį parengimų, 
kartu ir į 50 metų Lietuvos ne
priklausomybės minėjimus, bu
vo švenčiama tik spalio 26. Die
nos programa buvo sutrumpin
ta.

Svarbiausias ir reikšmingiau
sias šios šventės punktas buvo 
simpoziumas tema — kaip gali-

Hamiltone dainuos
Hamiltono ateitininkai sen

draugiai jau eilė metų ruošia 
rudenį didžiulį parengimą — 
spaudos balių, kurio pelną ski
ria jaunimo spaudai: vaikų lai- 
raštukui “Eglutei”, jaunimo 
žurnalams “Ateičiai”, “Skautų 
Aidui” ir vietinei jaunimo veik
lai.

Šis parengimas — spaudos ba
lius — visada susilaukia dide
lio pritarimd iš visuomenės. 
Paskutiniųjų parengimų sve
čius sunkiai besutalpino erd
vios Jaunimo Centro patalpos. 
Rengėjai šiem parengimam vi
sada parenka pačias geriausias 
menines pajėgas.

Anskstyvesniųjų spaudos ba
lių programas išpildė solistė 
P. Bičkienė: dramos aktoriai: 
E. Dauguvietytė — Kudabienė. 
A. Žemaitaitis: Toronto vyrų 
kvartetas: dramos teatras “Au
kuras”; Londono meno ansam
blis “Baltija”, garsioji Clevelan- 
do tautinių šokių grupė “Gran
dinėlė'’.

Šių metu spaudos baliaus me
ninei programai išpildyti pa
kvietė “Žibuoklių’’ sekstetą iš 
Netvarko. Sekstetui vadovauja 
solistas L. Stukas. Šis meno vie
netas yra pasižymėjęs savo 
koncertais rytinėse JAV-bių lie
tuvių kolonijose, koncertavo su 
dideliu pasisekimu Waterbury- 
je, Bostone. Brooklyne ir daug 
kartų pačiame, Nevvarke. Pasku
tinis seksteto koncertas buvo 
spalio 19 d. Rochesteryje. Ha- 
miltoniečiai ir apylinkių lietu
viai su dideliu susidomėjimu 
laukia “Žibuoklių“ seksteto at
vykstant i Hamiltoną lapkričio 
9 d. Šis meno vienetas pirmą 

ma sustabdyti Lietuvos rusi
nimą.

Simpoziume dalyvavo šie 
žmonės: Vliko atstovas J. Au
dėnas, kun. F. Jucevičius, M. 
Vasiliauskienė ir dr. P. Lukoše
vičius iš Montrealio. Vadovavo 
Toronto apylinkės pirmininkas 
advokatas G. Balčiūnas.

įdomiausia kalba ir svarbiau
sia buvo kun. F. Jucevičiaus, 
kuris, šiemet būdamas Lietuvo
je. praktiškai pamatė visą pa
dėtį. Visų kalbėtojų buvo kon
statuota. kad rusinimas Lietu
voje eina visomis kryptimis ir

Žibuoklių sekstetas
kartą koncertuos Kanados že-' 
mėje.

Taip pat ateitininkai sen
draugiai baliaus metu pristato 
lietuvius abiturientus, baigu
sius 12 gimnazijos klasę. Šiais 
metais baigusiųjų gimnaziją su
sidaro labai gražus būrys —26 
jaunuoliai. Pristatymo metu 
KLB Hamiltono apylinkės val
dyba visada prisiminimui įteik- 
dav<j- po-4ietuvislcą knygą, šie
met, esant tokiam gausiam 
būriui abiturientų, žada prie 
dovanų įteikimo prisijungti vi
sados nuoširdžiai remias jauni
mo veiklą parapijos klebonas 
prel. dr. J. Tadarauskas.

Šio baliaus metu yra renka
ma spaudos baliaus karalaitė, 
kuriai įteikiama dovana. Me
cenatu spaudos baliaus karalai
tės dovanai sutiko, kaip ir per
nai, būti vienas didžiausių ne
kilnojamo turto pardavimo įs
taigų savininkas Balys Kronas.

Spaudos baliaus metu orga
nizuojamas didžiulis bazaras-lo- 
terija. Bazarą nuoširdžiai re
mia kolonijos verslininkai pini
gais. už kuriuos perkami įvai
rūs fantai. Ateitininkai sen
draugiai labai dėkingi visiem už 
tas aukas, nes ši jų parama 
rengėjus dar labiau skatina 
dirbti jaunimo reikalams.

Rengėjai kviečia visus ir iš 
visur gausiai dalyvauti ir tuo 
paremti jaunimo spaudą ir jo 
veiklą.

Koncerto pradžia — punktua
liai 7:30 v.v. Salė bus atidara 
nuo 6 vai. vakaro. Jaunimui 
stalai rezervuoti.

J. Šilelis 

visais frontais. Ypač tai reiškia
si rusų žmonių nuolatiniu siun
timu i Lietuvą. Rusai važiuoja 
į Lietuvą kaip amaras.

Lietuva jau sukomunistmta, 
ir ūkis jos eina pagal Maskvos 
diktatą, bet rusinimas nesusto
ja ir nesustos. Todėl ir kova su 
rusinimu turi būti tęsiama vi
sais būdais.

Gaila, kad pasiklausyti šių 
rimtų kalbų susirinko ne dau
giau kaip 150 asmenų.

Vakare į balių su šokiais ir 
kitomis linksmybėmis susirinko 
minia apie 1,600 asmenų. Čia 
gražiai pasirodė iš Clevelando 
atvykusi Grandinėlė.

iš Toronto į Chicagos kata
liku pasaulini suvažiavimą buvo 
nuvykę: Prisikėlimo parapijos 
kleb. Tėvas Placidas, dr. J. Sun- 
gaila ir J. Matulionis. Chicago- 
je ir yra įsteigta Pasaulio Lie
tuvių Katalikų Sąjunga ir iš
rinkta vadovybė.

DETROITO ATEITININKŲ 
ŠVENTĖ

Spalio 20 Dievo Apvaizdos 
bažnyčios rūsyje Detroite aten 
tininkai suruošė arbatėlę.

Jaunųjų ateitininkų grupės į- 
ėjo su maršu “Su daina”.

Atskirų vienetų globėjos pa
sakė po žodį. Jaunučių globė
ja — J. Damušienė, jaunesnių
jų moksleivių — V. Kundrotie- 
nė, vyresniųjų moksleivių — 
A. Milmantienė, vėliau perdavu
si pareigas J. Rugienienei.

Buvo paskelbti naujai įsto
ja ir perkelti nariai. į jaunu
čius Įstojo trys nauji nariai, i 
jaunesniuosius moksleivius bu-
vo perkeltas Vytautas Keblys, 
iš jaunesniųjų į vyresniųjų 
moksleivių grupę buvo perkelti 
aštuoni, naujai įstojo Aldona 
Petrauskaitė ir Daiva Petrulytė, 
o iš vyresniųjų, baigę gimna
ziją. išėjo Jonas Nakas, Kristi
na Kutkutė, Birutė Baltrušaity
tė ir Kristina Milmantaitė.

Po oficialios programos ir ar 
batėlės buvo mažas laužas su 
programa. Iš jaunučių Paulita 
Abariūtė ir Živilė Idzelytė gra
žiai padeklamavo eilėraščius ir 
Vidas Neverauskas paskambino 
pianinu. Jaunesnieji moksleiviai 
atliko kolektyvinę melodekla
maciją — Fausto Kiršos “Smui
kelį”. įvadą paskaitė Ramunė 
Mikulionytė. Akordeonu akom

— Simpoziumas Pabaltijo 
kraštų klausimu Toronto uni
versitete buvo suruoštas lap
kričio 2-3. Prelegentų tarpe bu
vo ir du lietuviai: kun. Pr. Geis- 
čiūnas ir prof. Vyt. Vardys. 
Simpoziumą organizavo pabal- 
tiečiai studentai.

— A. Stempužienės ir D. La
pinsko koncertus Venezuelos 
sostinėj Caracas globojo tenykš
tė Mozarto vardo muzikos mė
gėjų draugija. Sekmadienį, spa
lio 20 d., 7:30 vai. vakaro jų 
koncertas buvo televizijoje. EI 
Universal (sostinės dienraštis) 
tą dieną spausdino išsamią re
cenziją apie jų koncertą, Ve- 
nezuelos-Amerikos Centre. ‘Li- 
tuana’ buvo pirmas recenzijos 
žodis. Televizijoj skelbimuose 
žymėjo “mezzo soprano lituana 
Aldona Stempuzis” ir “compo- 
sitor Darius Lapinskas, autor 
de las operas ‘Lokys' y ‘The 
Plague'.’’ (Ei

— JAV LB centro valdybos 
posėdis įvyko spalio 27. J posė
di atsilankė Jungtinio Finansų 
Komiteto pirmininkas prel. Jo
nas Balkūnas ir padarė prane
šimą apie komiteto veiklą ir ka
sos stovi.

— Lietuvos pasiuntinybė Wa- 
shingtone spalio 12 buvo į- 
traukta i vienuolika lankomų 
pasiuntinybių. Ta proga pasiun
tinybėj lankėsi daug vietinių 
gyventojų ir turistų. Visi buvo 
supažindinti su gintaro išdir
biniais,- lietuviškais margučiais 
ir lėlėm, Sibiro kalinių rožan
čium, liaudies išdirbiniais ir ki
tais lietuviškais eksponatais. 
Prieš keletą dienų ponia Kajec- 
kienė, grįždama vakare iš krau
tuvės, buvo juodukų užpulta 
prie pat pasiuntinybės durų ir 
parmušta žemėn. Pagrobtas 
rankinukas su keletą dolerių, 
rožančium ir lietuviška malda- 

'Rriyge. Nuvežus ligoninėn, pada
ryta keletas susiuvimų. Valsty
bės departamentas O. Kajeckie- 
nei pareiškė užuojautą.

— Prel. dr. Audrys-Juozas 
Bačkis, buvęs ligšiol nunciatū
ros sekretorium San Jose, Costa 
Ricoje, liepos 1 pakeltas į pir
mojo nunciatūros sekretoriaus 
rangą. Nuo lapkričio 1 jis pa
skirtas tom pareigom i nuncia
tūrą Ankaron. Turkijon. Į pa
skyrimo vietą išvyksta lapkri
čio pirmoj pusėj.

ponavo Rimas Kasputis. Pen
kios dainininkės — Taura Za
rankaitė, Rita Neverauskaitė. 
Vida Nakaitė, Ramona Pikūnai- 
tė ir Kristina Veselkaitė —pa
dainavo dvi dainas: “Už jūrų 
marių” ir “Geltona, žalia, rau
dona”. Jaunučiai sušoko “Noriu 
miego, saldaus miego“. Buvo 
apie devyniasdešimt jaunuolių 
ir daug tėvelių. Arbatėlė labai 
gražiai pavyko.

★

Lapkričio 9 vyresnieji moks
leiviai ruošia iškyla i atomi
nės energijos fabriką prie Mon- 
roe. Michigąp, vadovaujant dr. 
A. Damušiui.

Birutė Kutkutė

KULTŪROS ŽIDINĮ
NEW YORKE

Pranciškonų Kultūros židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto visų prašome kiek galint didesne 
auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)

Siunčiu auką_______ statybų fondui ir prašau įrašyti mane (mūsų šeimą/mūsų mirusiuosius) j:
□ Garbes fundatorius ($1000) □ Fundatorius ($100)

[~] Amžinuosius narius ($500) □ Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu išviso paaukoti ateityje statybų fondui ............. ..... . ....... ................ ............ ............

ADRESAS................................   -......-............................. ............
................                   Zip Code__ ___

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax Deductible) Hamiltono vyresnieji moksleiviai ateitininkai s u dvasios vadu prel. dr. J. Tadarausku ir glo
bėju J. Piciniu. Nuotr. A. .Iiitaičio

WORCESTER, MASS.

Spalio 20 mirė Jurgi.-- Palai
ma. sulaukęs 74 metu amžiaus. 
Gtveno 26 Moti St. Turėjo 
kiautine, i pensija išėjo prieš 
porą metų.

Buto gimęs Kaune Jo tetai 
buvo Mykolas ir Marija Mor- 
kunaite Palaimos Priklausė 
lietuviu klubui ir kitom draugi 
jom Palaidotas i> st Kazimie
ro parapijos bažnyčios

Nuliūdime paliko žmona ()- 
na (Žigaitei Zumiene Palai- 
įmone, riti podukros Katan 
m Kuzmiskas. Karolina Marku 
nas. posūnis Juozą.- Zuma 6 
arnikai u 3 proanūkiu Vi.-i gt- 
tena \\ or< e.-tert jo

Velioni- .-kaitė Darbininką 
jvr 40 metų.
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Atrodo grūstis, bet kiekvienas savo take — lazdelės perdavimas 4x100 m estafetiniame bėgime

įstaigos, kuri 
kuris sugeba

Atsakymas
Nėra tokios 

šelptų žmogų,

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENČ sutiko 2«- 
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininkų. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. L Šveikauskas-— 
Attorney-at-Law, Co-operaHve Bank 
Plaza, 1864 Centre St., We$t Rozbury, 
Mass. 02132.Ilifc

Lietuviai olimpiniuos žaidimuos 1968

dirbti, uždirbti ir privalo savo 
šeimą išlaikyti. Patariu Tamstų 
sūriui nueiti pas vietinf advoka- 
tą ir su juo pasikalbėti dėl va
dinamųjų “voluntary bankrupt- 
cy proceedings”. Tokiu atveju 
kreipiamasi ne į valstijos (sta
tė), bet į federalinį (federal) 
teismą, prašant paskelbti ‘bank
rotu’. Advokatas išpildo visas 
reikalingas 
labai daug) 
visų skolų 
sąrašą. Kai 
“prašytoją” 
rotu, 
ta” ir nebėra teisinės prievolės 
jas mokėti.

Žinoma, tai nėra malonus ar
ba garbingas žingsnis ir nėra 
pageidautinas reikalas nei biz
nyje, nei asmeniškame “kredi
te” (credit). Tačiau, nesant ki
tokios išeities, yra geriau im
tis tokios įstatymų numatomos 
priemonės, negu tęsti beviltiš
ką padėtį.

laikė: “Nemušk jo taip smar- 
.. kiai — jis lietuvis!”

Amerikinėj spaudoj ir toj pat 
ABC televizijos programoj, lie
tuviai, toli gražu ne rusiškom 
pavardėm ir vardais, buvo va
dinami rusais. liesa, vieną va
karą ABC pranešėjas užakcen
tavo, kad gimnastė Larisa Pet- 
rik yra ne rusė, bet ukrainietė. 
Betgi to nepadaryta, kalbant 

’ apie Čepulį ar Paulauską.
New Yorko Daily News bend

radarbis Gene Ward, savo raši
nį iš Meksikos spalio 28 d. taip 
pradėjo: “The hulking Russian, 
lones Čepulis, was dressed for 
the kili”. New York Times ben
dradarbis Davė Anderson lap
kričio 1 d. paskelbė pasikalbė
jimą su savo laiku buv. pasau
lio sunkaus sv. bokso meiste
riu Max Schmelingu (Vokieti
ja). Schmelingas buvo Meksikoj 
ir štai jo viena citata, kur jis 
kalba apie amerikietį boksinin
ką Foreman: “They shouldn’t 
take his vietory over the Rus
sian teo seriously”. Tiems ku
rie rašo laiškus spaudai ir tele
vizijai lietuviškais reikalais, čia 
dėkinga dirva pasireikšti.

Apskritai, į akis krito, jog 
SS rinktinei stigo lietuvių leng- 
vatlečių. Užtat sužibėjo latvis 
Janis Lusis, ietį numetęs 90,10 
metrų (aukso medalis). SS mo
terys Meksikoj liko be aukso 
medalių, o iš vyrų, be latvio Lū
šio. SS gavo tik dar du auksi- 
nukus: trišuolį laimėjo Sane- 
jev su 17, 39 m ir 20 km ėji
mą nusvėrė Golubniči 
1:33.58,4val.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

nelaimėm ištikus, 
padėjom, kiek galė- 
patys esame senyvo

KAIP VAIKAM PADĖTI? 
Klausimas

Mūsų sūnus yra vedęs vieti
nę amerikietę ir su ja turi tris 
vaikus. Jie yra vedę 9 metus 
ir neprastai sugyvena.

Prieš du metu mūsų sūnaus 
šeimą ištiko net trys nelai
mės: žmona rimtai susirgo, vai
kas nusilaužė koją, ir sūnus dar
be susižeidė dešinės rankos 
nykštį ir negalėjo dirbti tris 
mėnesius. Jie gavo pašalpą iš 
kažin kokios įstaigos, bet iš to 
buvo labai sunku jiem pragy
venti.

Tokiom 
mes jiem 
darni, bet
amžiaus ir gyvename kukliai, iš 
pensijos. Sūnus, mums neži
nant, pradėjo skolintis pinigų 
iš visokių giminių ir pažįsta
mų. Grįžęs į darbą, pradėjo 
skolintis iš banko ir pagaliau 
iš “finance companies”. Mes 
nežinojome, kad jis mokėjo to
kius aukštus procentus, kurių 
mes už savo sutaupąs banke 
negauname.

Taigi, dabar vaikai yra pra
siskolinę tiek, kad skęsta sko
lose. Sūnaus algos užtenka tik 
procentams apmokėti, o iš sko
lų išlįsti jiem yra neįmanoma. 
Mes tikrai nežinome, kiek jie 
tų skolų turi, bet marti sako, 
kad jie gauna visokių grasinan
čių laiškų iš ištaigų, kurioms 
yra skolingi. Marti tebeserga, 
dirbti negali, o vaikai yra jau
ni ir jiem "nuolat ko reiltia. Mū
sų vaikas sulyso, naktimis ne
miega, ir mes nežinome, kaip 
jam padėti. Jis dirba sunkiai 

Kijevo. Dar buvo atvykęs ir Britanija) su 11,6 ir Golomazo- . fabrike, o vakarais dirba iki 12
treneris Ričardas Vaitkevičius, va (SS) su 11,7. 100 m baig- Pinigų kalykla Plačios gatvės vaj gazolin0 stoty. Užsimuš ir

... - - Lietuvos pinigų kalykla bu- Girtas vyras grįžta namo pir- tada našlė ir našlaičiai paliks vi-
vo Įrengta “Spindulio” bendro- mą valandą nakties ir sako žmo- saj fe pagalbos. Ar yra kokių

Be priekaišto suorganizuoti 
XIX olimpiniai žaidimai Meksi
koj jau pasibaigė. Jei prieš tai 
actekų sostinė virpėjo neramu
mais, tai nuo spalio 12 visi ne-

KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

čius iškiliausius, nereikia už
miršti ir tų, kurie iškopia į pir
mąjį šešetuką, o kartais ir de
šimtoji Vieta didelis laimikis. ~ 

Kedenant lietuviškus reika
lus, minėtina lietuvaitė Irena 
Macijauskaitė-Piotrowski, Mek
sikoj atstovavusi Kanadai. Ji 
dalyvavo 100 m bėgime. Ant
rame iš pirmųjų šešerių užbė- 
gimų Irena parodė laiką 11,3 
sekundžių ir, po amerikietės 
Bąilles su 11,2, užėmė antrą 
vietą. Tuo būdu pateko į ket- 
virtbaigmę, kur savo užbėgi- 
me, vėl su 11,3, liko trečiąja— 
šį užbėgimą laimėjo Swezinska- 
Kirzenstein (Lenkija), su 11,1 
(pakartotas pasaulio rekordas),

dis, Juozas Jagelavičius, Zig- Prasistūmusi iki pusiau baig- 
mas Jukna, Jonas Motiejūnas, mės, Irena iškrito, nes savo už- 
Kiti aštuonvietės įgulos nariai bėgime liko šeštąja su 11,5, 
buvo iš Maskvos, Leningrado ir bet už savęs paliko Jonės (Didž.

šeimininkai suspindėjo tokiais 
kokiuolimpiniais žaidimais, 

dar nėra buvę.

Mus pirmiausia domina, kiek 
sportininkų iš Lietuvos dalyva
vo ir kaip jiems sekėsi olim
pinėse varžybose. O tokių bu
vo dešimtukas — jo tarpe pus- 
sunkio svorio boksininkas D. 
Pozniakas iš Vilniaus, sako
ma. ne lietuvis. Kiti daugiau
sia irkluotojai: penki Žalgirio 
aštuonvietėj (šią valtį ir buvo 
atsivežę į Meksiką): Antanas 
Bagdonavičius, Vytautas Brie-

Įėjo stebėti per televiziją. ABC 
bent keletą kartų per dieną ro
dė olimpinę programą. Kai bu
vo transliuojama sunkaus svo
rio boksininkų dvikovė tarp lie
tuvio Čepulio ir amerikiečio 
Foreman, vienuolikos metų lie
tuvaitė New Yorke taip ir neiš-

per

Taip stovi raitųjų sporto dalyviai, kai gauna medalius

Plačios gatvės
SS aštuonvietė su vairininku mę nulėmė juoduke Tyus 
olimpiniuose žaidimuose už- (JAV) per 11,0 (naujas pasau- 
ėmė trečią vietą (bronzos me- no rekordas).
dalis). Be to, lietuvis Apolina- į olimpinius žaidimus nuvy
rąs Grigas su vienu maskvie- įę lietuviai, žiūrovai iš JAV ir 
čiu irklavo dvivietėj valty, bet Kanados jautriai sekė savo tau- 
jiems į pirmąsias vietas nepavy- tiečių pasirodymą, turėjo pro

gų su jais pasikalbėti, pabend
rauti. Vienas inžinierius iš 
New Yorko, stebėjęs SS aš - 
tuonvietės valties treniruotę, 
riktelėjo: “Vyrai, laikykitės!” 
Bent keturios galvos staigiai at
sigrįžo į tą pusę, iš kur pasi
girdo lietuviškas šauksmas.

Kiti, likę namie, žaidimus ga-

SS krepšinio rinktinėj, kuri 
šiemet iš tradicinės antrosios 
vietos smuktelėjo į trečiąją (pu- 
siaubaigmėj pralaimėjo Jugo
slavijai 62-63), vienu iš pagrin
dinių žaidikų buvo Modestas 
Paulauskas, sukalęs nemažą taš
kų kapitalą. Padėtis: 1. JAV, 
2. Jugoslaviją, 3. SS, 4. Brazi
lija.

Bokse, be jau minėto vilnie
čio Pozniako, kuris savo svory
je laimėjo aukso medalį, baig
mėj nugalėjęs rumuną Mo- 
nea, sunkiame svoryje iki pat 
baigmės sėkmingai kovojo Jo
nas Čepulis. Paskutinėj dviko
vėj. su JAV negru Foreman, 
priešininkas buvo aiškiai prana
šesnis, ir Čepulis turėjo pasiten
kinti sidabro medaliu.

apatiniame aukšte.
Įrengė ją pati bendrovė, ku

rios 51 proc. akcijų priklausė 
valstybės iždui.

Darbai kalykloje prasidėjo 
1936 m. birželio mėn.

Visa kalyklos patalpa — dvi 
salės ir sandėlis — buvo visiš
kai izoliuota nuo kitų bendro
vės patalpų. Geležinės durys iš 
koridoriaus buvo vienintelis į- 
ėjimas. Langus saugojo plieni
nių štangų grotos.

giai devintą.
— Nemeluok, —pyksta žmo

na, — nuo restorano iki namų 
tik trys trumpos gatvelės!

— Trumpos tai trumpos... 
Bet gi jos plačios!

Kalėjime
— Kiek tave nubaudė?
— 99 metus. 0 tave?
— 75.
— Tai gulkis į lovą prie du

rų. Išeisi pirmasis.

kreiptis, kad padėtų vaikams iš
sinarplioti iš bėdų ir vėl ant 
kojų atsistoti. Visokie žmonės,

Naujus Metus pasitikdami vi
si jau buvo gerokai įkaušę. Vai
šingas šeimininkas keldamas 
taurę susvyravo.

— Vaje, šūktelėjo viešnia, 
—man ant galvos išliejai vi

są vyną!
— Ne, ne visą, — sumurmė

jo kaltasis — kelios bonkos 
dar liko.

formas (kurių yra 
ir patiekia teismui 
ir “turtų” (assets) 
teismas paskelbia 
(petitioner) bank- 

- visos skolos “išnyks-
galintieji dirbti, tingi ir gauna 
visokių pašalpų iš valdžios. Mū
sų vaikas ne tinginys ir jį bė
dos yra užpuolusios be jo pa
ties kaltės. Būtume dėkingi už 
Tamstas patarimą.

Susirūpinę tėvai,
Ohio valstija

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jeweler
Garantuotas laikrodžių taisymas

Aukso, platinos žiedai su deimantais o Viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai o Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIEN® — Tel. 497-8865 flBH

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas. 
Plaukų dažymas

267 SI Nicholas Avė., Ridgewood, N.Y.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome i* iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughby 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

Stasys šapamis, tarnaująs 
sovietinėj armijoj Maskvoj, da
lyvavo modernioj penkiakovėj. 
Jis neiškilo iki medalių, bet 
SS komandiniai užėmė antrą 
vietą, kai pirmoji atiteko Veng
rijai.

Tiems, kurie domisi meda
lių statistika, galima priminti, 
jog lietuvių pasirodymas Mek- | 
sikoj buvo itin sėkmingas. Iš
skyrus dvivietę valtį, visi kiti
susižėrė olimpinius medalius, 
padėję laimėti komandoms ar 
pavieniui išryškėję. Kaip sako
ma, olimpiniuose žaidimuose 
nėra tiek svarbu medaliai, kiek 
dalyvauti, nes normos, atranka 
didelė ir prasiskverbia tik pa- 
tvs geriausieji pasaulyje. Paga
liau. medalius kartais lemia die
nos forma ir visokie atsitikti
numai. Dėl to, kalbant apie pa-

1.. H

••uo»e vandenyse Vilniaus Žalgirio vyrai Irklavo olimpiniuose žaidimuose Meksikoje 1M>

NAUJI AUTOMOBILIAI 
1969 THUNDERBIRD

Penkioliktieji amžiaus metai 
šiam ištaigingam Fordo automo
biliui prideda daugiau ištaigin
gumo ir daugiau ypatingų įren
gimų.

Dideli omamentacijų pakei
timai bei kiti patobulinimai ir 
toliau kelia jo vardą kaip “vie
nintelio pasaulyje”.

Dvejaduris Thunderbird 
1969 metais yra žemesnis, su 
naujais pasirinkimais, į kuriuos

- įeina elektrinis saulės stogas ir 
elektra šildomas užpakalinis 
langas. Saulės stogas, randa
mas dvejų ar trejų durų Lan
dau modeliuose, atskleidžia vai
ruotojui ir keliautojam atvirą 
reginį su klasiškai keliaujančio 
automobilio bruožais.

1969 FORDO SUNKVEŽI
MIAI. — Ilga 1969 metų For
do sunkvežimių eilė turi įspū
dingą skaičių naujų įrengimų ir 
pasirinkimų, pritaikytų pirkėjo 
reikalavimam.

Ecoline ir Club Wagon seri
jos su tam tikrais pritaisymais 
gali būti naudojamos kaip mo
kyklinės. kurtuazinės. parodi
nės, stovyklinės ir kitokios au
tomašinos. (Praneš.)

Siunčiu už prenumeratų $.

Spaudai paremti

NASHUA TRUST COMPANY
MEMBER F. D.I.C.

Už kalendorių

I

Ištaikingų Thunderbird antombiHų •vienintelė pasaulyje" išvaizda 1969 
metam yra patobulinta stiliaus ir inžinieriniais pagerinimais bei naujais 
pasirinkimais. Dviejų durų Landau modeliai (viršuj) turi iAtaikingesnj sto
gų su baltom kolonėlėm. Tarp 1969 m. pasirinkimų įspūdingiausias tai 
elektriškai įgalintas saulės stogas tapačioj i. Saulės stogas, prieinamas 
Landau modeliuose, atidaromas Ir uždaromas mygtuku stogo dangtyje.

Be jūsų 
mes esam niekis

CORNER EAST PEARL & MAIN 

HUDSON OFFICE, 4 DERRY STREET 

DRIVE-UP, ACROSS FROM CITY HALU



EXP. OPCkATOR8

SERVICESteady work» nįce vrortting eondi- 
tions work near tome WOMAN’S

TO PLACK 
TOUBĄD 

CANCĘL OE CHANGE
Tat: GL2-2923

LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Trys ilgo grojimo lietuviškos 
plokštelės už ponias dolerius

£AStt!!W*a*

EkR UTTTCHER
For Gaaęrat Faotory I

Day shift steeRy ntee working con
ditions VENETEAN BUND 
CO. 18 FeUows Street Be - *

C17-427-0402

choro 11 liet dainų: Mergužėje 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naktele, Prieš tolimą kelionę, 
Užstalės daina. linginė bobų* 
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve*

tau kas? Tulpės, Tėvynės mei
lė nemari, Jau atėjo rudenė
lis, Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu 
po langelio, (H boneti vientu
rį ir Vakaras. ■

2. Liotuvię Tautiniai šokiai, 
švedo ansamblio ir Aitvarų 
kvarteto 14 het šokių: Aštuo-

Laisvė* žiburys — NEW YORK — 
Ustuvtų ir angių kalbomis <wėrnw^- 
dieniais 9-10 vaL ryto WHB1 105,9. 
FM banga. Vedėjas: Romas Kezys, 
TW 4-1288, 62-15 69th PL, Middle 
Village, N.Y. 11379.

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, Fęstivąjinis Klumpakojis, Kalvelis, Sadutėj 
valsas, Šėriau, šėriau sau žir- žiogelis, Vakaruškos, Audėjėlė, 
gelį, Žaliojoj lankelė], Melžėjė- 
lės ir meistreliai, Dainelė apie 
tiltą> Per šilelį jojau, Naktigo
niai ir Ramunėlės.

Sukčius, Linelis, Jevaro tiltas,

BOSTON. MASS 
Vedėjas ' 

STEP.MENKUS 
WLYN —13*0 kilocyctes 

ir FM 101J banga 
Sekmadieniai* nuo 1 > 1:30 vai

PACKERS ON 
CONTAINERS

No experience necessary. All shifts 
day afternoon A evening 8-4, 4-12, 
12-8 — steady work nice working 
conditions — SEALRIGHT COM- 
PANY INC. Route 303 Orangeburg 
N.Y. (914) EL. 9-3500.

CANINE OBEDIENCE 
BY-KRAKT 

HouseUreaking problems correction 
obedience training resuits guaran
teed. We come to your home 

TW 7-4447

GENERAL COLLISION 
& INSURANCE WORK 
412 90th Street Brooklyn 

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

3. Kur Banguoja Nemunėlis, 
Sol. Algirdo Brazio, įdainuota 
16 liet, kūrinių: Kur banguo
ja Nemunėlis, Suvlitas, Pate
kėk aušrinę, 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 Šventa Naktis. *

4. Lietuvos Kanklės: O. Mi- 
- kulskienei vadovaujant įgrota:

Pas močiutę augau, Suktinis, 
Supinsiu dainužę, Pas motulę, 
Rugučiai, Lenciūgėlis, Naujie
nos, Sėjau rūtą, Siuntė mane 
motinėlė, Kepurinė, Per girią, 
girelę ir Sveikas Jėzau.

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-

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. .

4. "Lietuvos Atsiminimu" 
25 m. Jubiliejaus koncertas: 
su solistais ir choru įdainuota: 
Tėviškės namai, 0, ramybe, Oi 
berneli vienturį, Avietėlė, My
liu tave, Man ne vistiek, Pa
likta šalis, iš op. “Eglė žalčių 

-karalienė”, Lietuva, iš op.“Gra- 
žina”. Taip pat “Dominikas ir 
Motiejus, ir jų draugas Timo
tiejus”.

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON,
Vedėjas P. VIŠČINIS 

173 Arthur St, Brockton 18. Masa. 
Tel JU 6-7209

FM bangomis 105,7 MC 
meg. iš WKOX, Framingham, Masa 

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
WHIL ■ 1430 kil. Medford, Masa. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vWL

LIETUVIŠKŲ MEL1ODLTŲ 
RADIO VALANDA 

girdima kiekv. šeštadienį 3-4 p.p. 
iš Detroito stoties WJLB-AM - 1400 
kilo. Pranešėjai: Patricia Bandža ir 
Algis Zaparackas; vedėjas — Ralph 
Valatka, 15756 Lesure, Detroit, Mich. 
48227; tek 273-2224.

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNAVIČIUS

WBMI - FM 95.7
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn.

TeL: 249-4502
Sekmadienį — nuo 12 iki 1 m.

EXP OPERATORS ON MERROVy 
& SINGER machines for knita — 
steady fully air conditioned LOUIS 
C. BARILE CO. INC. 106-03 Liber
ty Avė. Ozone Park, Queens. Phone 

VI 3-7030

TERRACES
M ADE BEAUTIFUL

Asphalt Vinyl Mosaic Ules— Free 
estimates — J. TURNER 2423 7th 
Avenue N.Y.C. Call 283-6238

EXP OPERATORS
Mušt do a Complete Garment 

Steady Ali Year Round EMI C AR 
181 E 108th Street N.Y.C. Tel. 534- 
9239 — Work near Home

JOHN COESTER — Oųalified Li- 
censed Contractor for Office, store, 
restaurant and home improvements 
We do exceilent work, reasonable 
prices. Call for free estimates — 

VI 9-5803

GIRLS - WOMEN VVaręhouse Help 
no experience necessary Day Shift 
8:30 AM to 5PM excėllent benefits 
MERCO ENTERPRISES 536 Broad 
Hollow Road Melville, LJ. off L.I. 
Expressway on Route 110 — Call: 

516 - 694-8990

CLERK TYPIST
Steady permanent work - liberal 
fringe benefits - profit sharing 

MARINE OPTICAL MFG. CO 
28 Mahler Road Roslindale, Mass. 

617 - 524-5100

BELLE CREST 
ADULT HOME

Home Away from Home
On beautiful šhelter island excel-: 
lent food, care and accomodations 
24 hour supervision, Catholic church 
within the area. N.Y. certification. 
State Road Shelter Island — Phone 

516 - 749-0541

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.). Norą įsigyti prašomi 
kreiptis: Darbininkas, 910 Wil-

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS 
52 Shady St. W. Pgh., Penna. 15228 

Tel. 563-2754 
Sekmadieniais 12:00 iki 12:30 v. p.p.

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- 11221 
tą, Sėdžiu po langeliu ir Vyčių 
himnas. - Prisiuntimui pridedama

Cook & Chambermaid Waitress for 
Catholic rectory in Bergen Co., NJ. 
20 min fr GW Bridge. Courpl cotn- 
sidered, salary open, recent refs. 
Blue Cross/Blue Shield Mahor med 
life insur and pension—all without 
cost. 201-445-6077 or write Box M 
75, 350 Fifth Avfc, NYC, Room 915

THUNDER STANG
TRAVEL AGENCY ,

FREE Consultation Delivery 
AIRLINE TICKETS 

PRIVATE CAR RENTAL 
GROUP TOURS - CRUISES 
CHARTER BUS - HOTELS 
Open Eves. and Saturdays

122-25A New York Blvd. 
Cor. Baisley & N.Y. 
Jamaica, N.Y. 11434 

723-4300
Name It We’ll Arrange It

6. Lietuvos Aidai. Charles cen^
Daubaro- akordeonu įgrėta 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palaukėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie- JAV komanda kvalifikavosi į 
fnvičknc nnlknc baigmę, šachmatų olimpiadoj, švei-
lUVlSKOS poiKOS. carijoje. nors ir lošia be savo žy

mūno Bobby Fischerio. JAV įveikė 
Prancūziją 3:1, Austriją 2^:1^, 
Australiją ir Venesuelą po 3%:^ 
ir Mongoliją 2% :1%,-tačiau pralai
mėjo Danijai 1’^:2% (Reshevsky 
pralošė prieš Larseną, o Evans, 
Benko ir Lombardy sulošė lygio
mis*. Į baigmę įėjo po 2 komandas 
iš 7 grupių, būtent: Sovietų S-ga 
ir Philipinai; JAV ir Danija; Jugo
slavija ir Lenkija; Vengrija ir Ka
nada; Vak. Vokietija ir Rumunija; 
Argentina ir R. Vokietija; Bulgari-

Persiuntimui pridedama 50 c. ją ir Čekoslovakija.

Iš šio sąrašo išsirinkus tris il
go grojimo plokšteles, moka
ma tik penki doleriai. Atskira 
plokštelė kainuoja 2 doL (anks
čiau buvo parduodamos po 4 
doL 'Norį įsigyti papigintų 
plokštelių, prašomi rašyti: Dar
bininkas, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

ElJTi
Universai šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjūno 
paliudijimas.

PHILADELPHIA, PA. 
*WTEL, 860 kiiocycles

BENDRUOMEN8S BALSAS 
1203 Green SL, Phila, Pa. 19123

LAISVĖS KOVOS METAIS

Kviečiame talkon DARBININKUI
DARBININKO administracija iš savo pusės daro visa, 

kad nereikėtų laikraščio kainos kelti. Palyginus su pirmą
ja kaina prieš 50 metų, DARBININKO prenumerata šian
dien turėtų būti triguba — apie 10 dol. Tuo tarpu DAR
BININKO skaitytojai gauna laikraštį už 7 dol. Tai pigiau- 7 
sias mūsų laikraštis. ;

Norėdama ir toliau už tą kainą DARBININKĄ išlai
kyti, administracija šaukiasi talkos. DARBININKUI rei
kia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiū
lyti DARBININKĄ užsisakyti. . . ... .

Tam tikslui dabar skelbiamas DARBININKO vajus 
ir naujiem skaitytojam daroma nemaža nuolaida.

Kas prisius 2 dol., DARBININKĄ gaus iki šių metų 
pabaigos. Kas prisius 7 dol., gaus 1968 ir 1969 metam. 
Kas suras 5 naujus prenumeratorius, gaus dovanai lietu
viškų knygų už 10 dol.

Kviečiame užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba 
artimiesiems, kurie DARBININKO dar neskaito. Para
ginkite draugus bei pažįstamus, kad užsiprenumeruotų 
papigintai arba prisidėkite auka, kad galėtume siuntinėti 
tiem, kurie nori skaityti, bet negali užsimokėti. Administ
racija gauna nemažai tokių prašymų iš kitų kraštų ir 
pačios Amerikos. .

DARBININKO skaitytojų talka šiais 1968 reikšmingais 
metais surasti naujų skaitytojų padės administracijai il
giau išsilaikyti nekeliant DARBININKO prenumeratos. 
Jei kiekvienas pasiryš prisidėti prie vajaus ir paieškoti 
naujų skaitytojų, nebus sunku to pasiekti.

Palengvinti išsiųst^prenumeratą, dedama ši atkarpa.

Prašau siųsti DARBININKĄ metam

Vardas ir pavardė

Adresas

JONAS DANISAS, 61 Satland St., Brooklyn, N.Y.

DARBININKAS - 910 WiHoughby Avė., BrooUyn. N. Y. 11221

Prašome iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:

GARFIELD CUSTOM
♦ - WOODWORKING

Cabinets for Stores Homes and Of- 
fices ceiling wall paneling formica 
work fumiture repair & polishing 
418 C.P.W. (Corner 102nd Street)

WILL TRAIN LIGHT FACTORY 
work 7 AM - 3:30PM & 3:30 PM to 
midnight, premium pay for evening 
shifts Cosmetic Firm air-cond'nd. 
Liberal benefits, near 241st St. sub- 
way Nice Pak Prpducts, Ine. 150 N. 
MacQuestin Pkw*y MLVemon, NY

50

JAV komandai naujas nemalonu
mas: iki šiol buvo skelbta, kad pa
siektos pasekmės grupėse nebus |- 
skaitomos į baigminius žaidimus, o 
dabar nutarta įkeltų dviejų koman-

loughby Avė., Brooklyn, N. Y. PO 5-0932

DISPLAY

Veda K. Merkis

Open Sunday

RESTAURANT

Nemo

vir-

Iš šveicarų spaudos matosi, kad 
Fischeris iš JAV-bių komandos iš
brauktas ir kad George Kaltąnow- 
sky pasiėmė JAV komandos kapi
tono pareigas, o tarptautinis meist
ras Donald Byme įkeltas J koman
dą. D. Byrne žaidė 4 kartūs ir pel- 
nijo 3% taško(I) ketvirtoj lentoj. 
Spaudos iškarpomis iš Šveicarijos 
mus aprūpina Lietuvos sporto vete
ranas Stasys Garbačiauskas.

"Proying Hands" 
by Ąlbrecht Dūrar

Ray Kerbelto, Olr. 
PL 3-5300

------- 866-4420 -------

WATERBURY, conn 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS

B. COLEMAN JONĖS 
INTERIOR DESIGNER 
372 Central Park West 

New York City 
Call 866-6305

We Take Pride in Our Work

beĄuty salon
Late Nite Thursday and Friday 

We make women beautiful 
394 Utica Avė., Brooklyn

Tel. 771-8590

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.

DĘTĄL CONSTRUCTION CO.
General ČontractOrs, specializing in 
all kinds of work. HoUywood kit- 
chens, finished basements & alter- 
ation work — free estimates. Call 

685-4738

near Pauling, N.Y. Established 75 
years corner lot parkirig & building 
business Ist fl. 2 rėnted apartments 
2nd floor. Ezcellent income terriffic 
opportunity 914-878-9992 Eves 914 
BR 9-8416 Asking price *55,000.

H. W. MALĖ

MEN-—GUARDS full and part rime 
immediate employment Peekskill 
Ossining 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

Work near home J & N American 
Service Station 720 Spring St. Rte. 
#1 Eliza beth NJ. Automechanics 
steady all year guaranteed' $10.000 
a year — fringe benefits uniforms 
supplied 5 paid holidays. Call 201 
289-8222 ask for NICK

Machinist and Production VVorkers 
day shift no defense work steady 
permanent work manufacturer of 
eye glass frames liberal fringe ben
efits profit sharing MARINE OP- 
TICAL MFG CO 28 Mahler Road 
Roslindale, Mass 617 - 524-5100 —

GENERAL FACTORY WORK
Day shift Steady work

Nice working conditions work near 
home — apply in person SILVER 
LAKE COOKIE CO. INC. — 1299 
North Grand Avė. Baldwin L.I.

WANTED 
assistant bookkeeper 

full time, benefits. Call 456-0300
- from 8 to 4:30, ask Mr. Lohman.

Laikraštį užsakė ....

Siunčiu už prenumerata *. aukų *. .. Viso *.

PA IEŠKOME
Lietuviu Auditorijos Bendroves

šerininky
KAZIMIERAS URBONAS, gyvenęs 557 Graham Avė., B’klyn, N.Y.

pirmojo rato rezultatą. Išdavoje: tn-amatifrrvt
Danija 2% - JAV 1%. fa. fa-ESi

pamokų,

JAV komanda sekmadienį, spalio Vjnimai * ansln 
27 d. baigminėj grupėj įveikė Va- 
karų Vokietijų' 

Reshevsky Unzicker 
P. Benko ^:HL.Schmid 
R. Byme K. Darga ir
D. Byme 1:0 H. Pfieger A. Klimas g W-K.
Bostono tarpidubinėse, spalio 25 .

d. Harvardo tndversųetas sudorojo BroomynB. ^79 P*L, 
Cambrfdge 4:Į. Ir Boylstono Įdubas inHaig Ubu 7 dol 
tuvių^B pralaimėjo prie* Boyiston Labai naudingas priedas pra- 
b 2:3. Lapkričio i d. Lietuvių B dedantiems mokytis lietuvių 
važiuoja į DorchesterJ. o BoylMono kalba- UfhtaMktM for
I-jt atvyksta į So. Bostono Lietuvių ^7?' . «
P. D. klubų rungtynių "Champion- $9lf-ln*trvctloiL Parengė W. R. 
riiip” divizijoje. Schmalstieg ir A. Klimas. Kama
------------- ---------- T---------- •------- 1 dol

PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vato- DARBININKAS
910 Willougliby Ava 

Brooklyn, N. Y. 11221 'North SU.. P.O. Bok 8112, Newarfc, N J. 07104.

Full Hong formerly The New World 
for the finest of Chinese food spė
riai family dtnners open 7 days a 
week we specialize in take out or- 
ders catering for all types of parties 
under the personai supervision of 
Tommy Yven 1544 Myrtle Avė cor.

Kas norėt? slnMtis DarMmnka

TRUCK MECHANICS
Experienced — fuU beenfits hospi- 
talization and pension pian — Fair 
employment practice *3.85 per hour 
REA EXPRĖSS 39th St. & North
ern Blvd. Long Island City, 794-0378

NURSING HOME

8HĄNE8 HOME FOR ĄOULTS
. Owned and operated by Ręgiptered 
Nurse, gbod food, home cooMng — 
Catholic Church within walking dis- 
tance Upstate N.Y. Call (607 ) 397- 
5121 or write 10 Cook Street Wor- 
cešter.'N.Y.

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gaust pagalbų. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, tankų, kojų nutirpimo Ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Dekanių moatla, dabar vadinama wReo Lest Rub”. Dėtutėa: 4 uncijų 3 dol., 
8 uncijų 5 dol. Persiuntimui pridedama SOy. Kreiptis: Royal Products, North

810 WUloughby Avenue, Brooklyn, N.T. 11221.

JURGIS AKELAITIS, 26 Saint Nicholas Avė.. Brooklyn, N.Y. 

MRS. MARY AKELAITIS, R.F.D., Hudson, Ncw York 

STEFANIA KLEIZIENĖ. 35 Alyssum Avė., So. Huntington, N.Y. 

JOHN RA VINIS, 40 Grand Street. Brooklyn. N.Y.

ANTANAS SILINSKA.S, 422 Ralph Avė., Brooklyn, N.Y. 

JONAS KRINEVICIŪS. 60-40 56 Road, Maspeth, N.Y. 

PETRAS VERšUVIS. 409 So. 5th Street Brooklyn, N.Y. 

CONSTANT KULIS,-gyvena Chicago. Illinois

Giminės ar draugai, kurie žino minėtų šėrininkų antrašus, arba 
jų padėtis, malonėkite pranešti iždininkui, ries jų šėrų dalis bus 
perduodama New Yorko valstybės priežiūroje, jei valdyba neišmo
kės šėrų sumos šeimai ar giminėm iki 1969 m. Kreipkitės pas:

Petras J. šlapiką (itd.) 69-12 M Road, Maspeth, N.Y., Hl 6-1155; 
S. P. Brvsack Realty, Ine, 45-05 41 St, L. I. City, N.Y., RA 9-4243

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 Barry 
Dr., E. Northport, N. Y. 11731. 
TeL (516) 757-0055.

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDA2YMO 
reikalais kreipkitės j gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są
žiningai atliks visus darinis.

Mantai & Dore n, Ine.
83-12 Cooper Avenue 

Glcndalc. N.Y. 111227

Td. 894-4188
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Raugtai Hew Yorke
Lapkričio 6, šeštadieni — Lietuvių 

Fronto Bičiulių rytų apygardos su- 
važtavimaa 1 v. popiet Maopetho pa
rapijas salėje. Vakarienė ir šokiai 
8y.V.tenjpaL

Lapkričio 17. sekmadieni — Litu
anistikos pedagoginių kursų studen
tai ir tėvų- komitetas ruošia tauto
dailės parodų Apreiškimo parapijos 
salėje, 12 v. popiet

Lapkričio 30, šeštadienį ir gruo-

SS.

1968 m., lapkričio 5 d., nr. 72

Lieėuviy Motery Klubp F*cto- apyHhfoą suvaBavimas bus šj terų Federacijos šuvažiavS: —S 
racijos pirmininkė Vincė Jo- savaitgalį, lapkričio 9. Pirmasis u<uvoa Nepriklausomybės atgavi- j 
nuškaitė — Leskaitienė L. M. 
K.F. New Yorko klubo narių 
susirinkime kalbės tema: “Lie
tuvos moterys kultūros baruo
se”. Susirinkimas įvyks jos bu
te 147-18 Hoover Avė.,. Jamai- 
ca, N.Y., lapkričio 10, sekma- rūmas, vakarienė, 'šokiai. Vis- Liet. ReUgtnė Satpa. Liet. Katalikių 
dienį, 4 vai. popiet 1 -----

.. i .. ’tapijos salėje../
Ieva Trečioktenė ir Voromka 

Budrecki, Darbininko skaityto
jos iš New Jersey, siunčia svei
kinimus iš savo kelionės iš 
West Indies.

Katalikių Motery Sąjungos 
24 kuopa lapkričio 10, sekma
dienį, 12 vai. (tuoj po sumos) 
šaukia susirinkimą Angelų Ka
ralienės parapijos salėje, Broo- 
klyne.

"žibuoklių" sekstetas, vado
vaujamas, solisto Liudo Štoko, 
lapkričio 9 koncertuos' ateiti
ninkų spaudos baliaus metu 
jaunimo centre Hamiltone, Ka
nadoje.

mo 50 metų jubiliejaus minėjimas 
ir LMKF 20 metų veiklos sukak -posėdis 1 vaL skiriamas orga- 

mzarimam reikalam, 3:30 v. ties mdimės. vieta: waidorf Asto- 
popiet bus viešas simpOTinmaS rijos vienbutis New Yorke.
tema: PLB penkmečio veiklos ęroodžio % Mkmadienį — Tyiio- 
plahas nuo m iki IV seimo, va- MOS Bažnyčios paminėjimas —Kon- 

»».on „ certas FrankHn K. Lane mokyklos7 Prad±ia 4 v. popiet. Rengia

kas vyksta Maspetho liet pa- Moterų Kultūros draugija ir Vargo
nininkų -Muzikų Sąjunga.

Gruodžio 31, antradienį — Naujų-

Glebe Parcel Service, Ine. 
siuntinių įstaiga, kuriai vado
vauja Jane Sešienė, persikėlė į 
naujas patalpas: 956 Eližabeth 
Avė., Eližabeth, N.J. 07206. 
Tel. (201) 354-7608.

Parduodami nauji ir meniški 
tautiniai drabužiai po 100 doL 
Dydis: 14 ir 16. Skambinti va
karais 849-1409.

Paieškomas jaunas žmogus, 
kuris norėtų išmokti, kaip taisy- - -
ti namų šildymą, stogam nžęlė- puokštes Marytei * šalinskienei 
ti vandentekius/Tuo pačiu lai- Afttaai Žumbakienei. Taipgi 
ku bus gerai apmokamas? Si- dėkojame už pareikštas užud- 
imamas i darbą ir kuris jau tu- jautas, atsilankiusiem į atsisvei- ri praktilos Darbo valandomis kinbną į šalins Funeral Home 

Woodbavene. Ypatinga padėkaskambinti EV 3-9181.

Jaunučiai ateitininkai prašo- jų Metų sutikimas Saieva salėje, 260 
mi registruotis pas R. Balsie
nę, teL: TR 4-1538, nes ne visų 
adresai yra žinomi. Tėvai, ku
rie norėtų savo vaikus — ber
niukus ir mergaites — kurie 
lanko vietinių mokyklų I iki IV 
skyrius, prirašyti prie jaunučių 
ateitininkų, prašomi skambinti 
nurodytu telefonu. Netrukus 
bus pradėti susirinkimai.

Padėka
Brooklyno vienuolyne, staiga 

mirus broliui. Didakui Pauliu- 
kaičiui, O.F.M., už jo vėlę už
prašė šventas mišias: Marytė 
šalinskienė, J. Ph. Višniauskai, 
A.I. Lubai, P. Urbonavičienė, 
P. L. Varniai, B. Valužienė, K. 
Vainius, Žvinių šeima, E. Vai
nienė, Dėdinai, Sirgėdų šeima, 
M. Vizgirdienė, D. Bulvičiutė, 
Galenskai, V.A. Minsevičiai, J. 
Miklasevičius, Jasinskų šeima, 
Antanas Jr., Arturas, Patricia 
ir Edmundas Lubai, Dr. Saldan
čiai, EL Vaitiekūnienė, P.* Ga- 
giehė, kuri. Michael D. Meilach, 
O.F.M.. Nucširdžiai dėkojame. 
Reiškiame padėką už gėlių

Knickerbocker Avė., Ridgewood, N. 
Y. Rengia Laisvės žiburio radijo 
klubas.

Vasario 8, žežtadienj — Užgavė
nių vakaras. Rengia New Yorko 
ateitininkai Maspetho lietuvių para
pijos salėje.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos švietimo 
ir informacijos vadovui V. Radziva- 
nui, 84-16 110th Street, Richmond 
Hill, N. Y. 11418. Telef. HI 1-9720.

Sol. Janinos Liustikaitės 
plokštelė

Įdainuotos arijos šių operų: 
Adriana Lecouvreur — muz. F. 
Cilea; Mefistofele — A. Boito, 
Perlų ieškotojai — G. Bizet, La 
Boheme — G. Puccini ir La 
Wally — A. Catalani. Mergaitės 
troškimas ir lietuviška daina— 
abi Fr. Chopin; Kur prapuolė 
tas kelelis ir Abejonės — Al. 
Kačanausko, Ne margi sakalė
liai — J. Tallat Kelpšos, Ty
kiai, tykiai, viena liaudies dai
na, harmonizuota Br. Budriū- 
no, ir Dobilėlis — A. Vanagai
čio — V. Jakubėno.

Mono, kaina 6 dol.

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo valdyba. Iš k. į d. Antanas Senikas, Jurgis Kiaunė, Emilija čekienė — 
pirmininkė, Saulius Sirusas ir Liudas Tamošaitis. Nuotr. L. Tamošaičio

IŠLEIDŽIAMA ANGLŲ K. KNYGA APIE LIETUVĄ
Lietuvos laisvės kovos me

tam baigiantis, lietuvių išeivija priemonėmis, 
jau yra atlikusi visą eilę dide-

kultūros kon- Fondas, eilę metų telkęs lėšas kiečiui skaitytojui, šiuo metu 
šokių šventė, 
bendruomenės

lių darbų, kaip 
gresas, tautinių 
pasaulio lietuvių 
seimas ir kiti.

Visų minėtų
mui lietuvių visuomenė sudėjo 
daug protų, daugybę darbo 
rankų, tūkstančius dolerių ir ne
suskaičiuojamą daugybę poil
sio valandų. Niekas tiksliai ne
įvertins mūsų kūrėjų įnašo į 
tas manifestacines šventes, ku
rių dėka galėjome parodyti sa
vo tautos kultūrines vertybes 
ir išeiti per spaudą, radiją ir 
televizija i kitataučių mases.

Šios didingos šventės jau pra- ania”. Iliustruotas, apie

žygių įvykdy-

tik jau kitais keliais, kitomis ciklopedijos redaktorius, u-to 
istorijos profesorius peržiūrėjo 

Lietuvos Nepriklausomybės kalbą ir stilių pritaikė ameri-

leidiniui anglų kalba apie Lie
tuvą, savo įsipareigojimus bai
gia įgyvendinti. Veikalas para
šytas penkių autorių. Jo turi
nys: prof. Jonas Puzinas — 
Lietuvos proistorė; prof. Juo
zas Jakštas — istorinė dalis; 
dr. Albertas Gerutis — Lietu
vos nepriklausomybės laiko
tarpis; dr. Algirdas Budreckis 
— Rezistencija krašte ir veikla 
užsienyje nepriklausomybei at
gauti; Stasys Lozoraitis —Lie
tuvos laisvės kovos perspekty
vos.

Veikalas pavadintas “Lithu-
600

veikalas jau surinktas, ir korek
tūros išsiuntinėtos autoriam 
peržiūrėti. Tai ilgo, tylaus, pa
stovaus ir kruopštaus minėtų 
autorių darbo vaisius.

Veikalą platins pati leidykla 
po 12 dol. Tačiau užsisakius 
per LNF, atsieis tik 10 dol. 
Jau dabar galima jį užsiprenu
meruoti, prisiunčiant 10 dol. 
čekį.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo Valdyba: Emilija Čekie
nė, pirmininkė, 87-80 96 St., 
Woodhaven, N.Y. 11421, Jurgis 
Kiaunė, vicepirmininkas, Anta
nas Senikas, sekretorius, Sau-Šios bei kitos lietuviškos mu- 

rikos plokštelės gaunamos Dar- eitY- mfisU siekis Lietuvai puslapių. Leidžia Manyland iįus Sirusas, iždininkas, Liudas
bininko Spaudos kioske, 910 laisvės ir toliau turi būti kelia- Books leidykla. Patyręs anglų Tamošaitis, direktorius.
Willoughby Avė Brooklyn, N. mas 5370 kitataučių tarpe, kalbos stilistas, amerikiečių en- 
Y. 11221. {Siuntimui pridedama 
50 c., Kanadoje 1 doL). N. Y. Balio skyrius pradeda vajų

Lietuviy rajono-parduodamas nuoširdų, visokeriopą patarna- -r™“*
3 šeimų namas. Naujas gazo vimą. Teatlygina Visagalis vi- Kariuomenės šventė

Spalio 28 Balto Centro patai- ganizacijų šie atstovai: Petras 
stud. atei-poje įvyko New Yorko Balto Sandanavičius

skyriaus komiteto posėdis, tininkai, Bernardas šeibys ir 
• . Lapkričio 23 sukanka pen- skyriaus komite- Jonas Gurinskas — Korp! Vy-

Tevai Pranciškonai kios dešimtys metų nuo Lietu- pirmininkas kun. J. tis, Birutė Liobytė ir Joana Ma-
Jl- vos kariuomenės atkūrimo.

tų dviejų butų nuoma paden- Siunčiant Kaladę ir kitokius 
gia visas išlaikymo išlaidas, mo- sveikinimu*, nors ir neužlipinta- 
kesčius ir skolą. Skambinti po me voke, vis tiek reikia prili- 
7 vai. vak. (516) 536-4484. pinti pašto ženklų už 6 centus. 

Prilipinus tik 5 centus, paštas

šildymas. Arti Jamaica trauki- šiem!
nio Crescent stoties. Vienas 6 
kambarių butas jau laisvas. Ki-

Nors Lietuvos kariuomenė bu
vo pradėta organizuoti kiek 
anksčiau, tačiau šią dieną 1918 
buvo išleistas pirmasis įsaky
mas kariuomenei. Ta diena im- 

Laikrodininkas specialistas, išrinks po 1 centą iš tuos svei- te laikyti oficialia kariuomenės
* įsteigimo diena. Vėliau ji tapo 

DvbMnku, pristotas ad- * Lietuvos kariuomenės šven- 
resą, rieneriem metam tonfla. švenčiama visge Lietuvoje.

. . . mas dovanai jaunavedžiam ir “ ’ M
ir pačiom naujausiom pnemo- tamautojam-ka
nem. Sureguliavimas veltui. Pa- Administracija laukia Jū- 
siteiraukit pnes pirkdami nau- . 
jus ir apsisaugokit nuo nesą- aoresi1- 
žiningų pardavėjų. Adresas: Jo- Prtlnumdratoriai, pakeisdami 
no Pašukonio knygynas, 94- savo adresą, prašomi admlnisb 
17 Jamaica Avė., Woodhaven, racijai pranešti ne tik naują, 
N. Y. (Woodhaven Blyd. sto- bet ir seną adresą. Taip pat 
tis). Darbo vaL nuo 9 ryto iki neužmirikite pridėti pašo rip 
6 v. v. Tel. HI1-7747. code ttumorto.

lietuvis, išmokęs šio amato kinimus gavusių asmenų. 
Šveicarijoje, taiso įvairių rūšių 
ir firmų laikrodžius. Darbas at
liekamas naujausiais metodais

nėm. Sureguliavimas veltui. Pa-

Tą dieną buvo pagerbiami žu
vusieji už Lietuvos laisvę ka
riai, meldžiamasi bažnyčiose, 
paraduojama gatvėse.

Lietuvai netekus nepriklauso-

Pakalniskis, dr. E. Noakas, M. 
Virbickienė, A. Kaunas ir J. 
Jankus.

Į šį posėdį buvo sukviestos vi
sos New Yorko didžiosios jau
nimo organizacijos, kurios su
darė Balto vajaus komitetą: stu
dentai ateitininkai, Korp! Neo- 
Lithuania, Korp! Vytis, skaučių 
Neringos ir skautų Tauro tun
tai ir Lietuvos Vyčių 41 kuopa.

Į posėdį atsilankė minėtų or-

Lionė Juodytė- Mathews, akom- 
mybės kovos už laisvę nešibai- ponuojama muziko Liudo Sto
ge. Tik, nesant reguliarios ka- ko. Bus pašventinta ir neseniai 
riuomenės, kovoti išėjo visa įsigyta skyriaus vėliava.
tauta. Tai ypač išryškėjo 1941 Akademijoj pradžia 7 vai. 
metais, tautos sukilime, kuris 
trumpam laikui pajėgė atstaty-

vak. Įėjimas visiem laisvas ir 
nemokamas. Skyrius kviečia vi-

žeikaitė — Lietuvos vyčių 41 
kuopa, Vytautas Jurgėla — 
— Korp! Neo-Lithuania, Kęstu
tis Bileris — skautų Tauro tun
tas ir Giedrė Stankūnienė—- 
skaučių Neringos tuntas.

Posėdyje plačiai buvo aptar
ta būsimo Balto vajaus eiga ir 
nusistatyta vajų šiais metais 
pradėti nuo lapkričio 4.

Sudarytos spaudos ir radijo 
komisijos, šiose komisijose 
dirbs visas New Yorko jauni
mas. Spaudos komisijos darbam 
vadovaus skautų ir skaučių bei 
akademikų skautų atstovai. Ra
dijo komisijos darbams vado
vaus ateitininkai, Korp! Neo- 
Lithuania ir Lietuvos vyčių 41 
kuopa.

PADĖKA

Mūsų mylimam vyrui ir tėveliui

Albinui Stadalninkui
mirus, 

mums sunkią valandą paleng
vinusiems reiškiame širdingiau
sią padėką: kun. Juškevičiui už 
dvasinį patarnavimą, J. Valu- 
šaičiui ir G. žemaitaičiui už at
sisveikinimo žodį, dr. E. Ka
minskui, Juozui Valaičiui ir G. 
žemaitaičiui už karsto nešimą, 
ir visiems draugams bei pažįs
tamiems, kurią pavardžių ne- 
įstengiam paminėti, už gėles, 
šv. Mišias, dalyvavimą atsi
sveikinime ir už palydėjimą 
paskutinėje kelionėje.

Nuliūdę lieką žmona Valerija, 
sūnus Romas, duktė Nijolė, 
žentas Jonas U lėnas ir 
brolis Vytautas su šeima.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo 50 metų sukaktis Bostone 
minima lapkričio 10, sekmadie
nį. 10 vai. ryto pamaldos §v. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje, So; Bostone, 3 vai. popiet 
iškilmingas minėjimas Liet. 
Piliečių D-jos auditorijoj, So. 
Bostone. Bažnyčioje ir audito
rijoje organizacijos dalyvauja 
su vėliavomis. Minėjime kalbės 
Vliko vicepirm. Juozas Audė
nas iš New Yorko. Meninę da
lį atliks Worcesterio Meno Mė
gėjų Ratelio dainininkai, šo
kiam gros skautų orkestras iš 
Worcestėrio, veiks bufetas.

Dr. Henrikas Nagys spalio 
26 skaitė paskaitą Bostono lie
tuvių bendruomenės kultūros 
klube. Paskaitos tema: Žemi
ninkai ir nužemintieji. Tai dvi 
mūsų vėliausios poetų kartos. 
Viena pradėjusi rašyti ir bren
dusi II-jo pasaulinio karo sū
kury, o kita vaikų ar kūdikių 
amžiuje palikusi gimtąjį kraštą, 
užaugusi ir pradėjusi kurti išei
vijoje. Pirmuosius dr. Juozas 
Girnius pavadinęs žemininkais, 
o antruosius dr. V. Kavolis nu
žemintaisiais. žemininkų kartą 
sudarę penki poetai: Juozas 
Kėkštas, Alfonsas Nyka-Niliū- 
nas, Vytautas Mačernis, Kazys 
Bradūnas ir Henrikas Nagys. 
Nužemintieji: Algimantas Mac
kus, Liūne Sutema, Vitalija 
Bogutaitė . ir dar vienas kitas. 
Dr. Nagys paskaitą iliustravo 
minėtų poetų kūryba. Pradėjo 
žemininkais: Kazio Bradūno ei
lėraščiu — Sapnas apie šiau
rę. Po to Nykos Niliūno — El
dorado, Algimanto Mackaus — 
Kaimo ir upės sankryžoj, Liū- 
nės Sutemos — Nebėra nieko 
svetima, Bradūno — Vitražas, 
KėkSto — Kareivis ir poetas, 
Nykos-Niliūno — Orfejaus me
dis ir Motinos daina, Mačernio 
— Gyvenimui, Mackaus — Ber
niukas Jerekas. Sutemos — Nie- 
keno žemė ir apie augintinį, 
Bogutaitės—Dainuoki, broli, sa
vo likimą, Mackaus — Chapel 
B ir eilė kitų. Pabaigai klubo 
narių prašomas, paskaitė ir sa
vo — Mėlynas sniegas, Išrink
tieji ir Atsisveikinimas. Žemi
ninkai dainavę apie žemę, apie 
šiaurę, kuri esanti Lietuva, apie 
tai, ką išgyveno ir jautė tame 
karo audrų sūkury, kada daina
vo patrankos ir švietė kelius 
gaisrai, kada žemė nuo prisi
sunkusio kraujo virto raudonu 
moliu. O nužemintieji nebetu
rėjo savo žemės. Jiem gimtoji 
tėvų kalba jau buvo svetima ir 
reikėjo ieškoti žodžių išsireiški
mam ir net jų nesurasti. To
dėl pas juos nebėra erotinio ir 
socialinio mintijimo, nebėra 
manieringų formų. Todėl 
Liūne Sutema ir dainuo
ja, kad nebėra nieko sve
tima. Ar atsiras ir išaugs 
lietuviai poetai svečiose šaly
se, ar atsiras jų kartos, priklau-

a----- ------------------------ ------------ -- -------

uetuvnį to ncmiiį Rytį ApygMo
1968 m. lapkričio 9, šeštadienį

3 vai. 30 min. 
suvažiavimo proga rengia viešą

SIMPOZIUMU
PLB naujojo penkmečio pianas

Referentai: Tėvynės reikalu — Vytautas Volerras 
Lietuviškų parapijų reikalu — Antanas Sabalis 
Jaunimo reikalu — Jūra GailiuŠytė-Viesulienė

Moderatorius: Vytautas Vaitiekūnas
(įėjimas laisvas)

7 vai. 30 min —VAKARO PROGRAMA

PARTIZANŲ PAGERBIMAS
parengė Salvinija Gedvilaitė

įėjimo auka: $5.00; studentams ir moksleiviams $3.00; tilt j lo
kius — $1.00. Visi kviečiami dalyvauti.

VAKARIENE IR ŠOKIAI
Šokiams gros Kazio orkestras — Veiks baras.

ti Lietuvos nepriklausomybę. 
Vėliau, antrosios bolševikinės 
ohipacijos metu, tautos nelygi 
kova su okupantu truko ilgiau 
kaų> dešimtmetį. Tokiu būdu, 
šalia žuvusiųjų karių ir šaulių 
nepriklausomybės kovų metu, 
savo gyvybės auką ant tėvynės 
aukuro sudėjo tūkstančiai suki
lėlių ir partizanų ir tūkstančiai 
bevardžių tautiečių, savo krau
ju apšlakstę ne tik Lietuvos že
mę, bet ir bolševikinės Rusijos 
kalėjimų sienas ir milžiniškus 
Sibiro tundrų plotus. Jie visi 
įsirikiuoja į nenutrūk^ančias 
Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę 
gretas. Jie teikia mum stipry
bės kovoje už Tietuvos laisvės 
atstatymą, jų auka šviečia mum 
viltimi. Artėjanti lapkričio 23- 
oji yra labai tinkama diena 
jiem pagerbti.

Ta proga LVS “Ramovės” 
N J. sičius lapkričio 23, šešta* 
dien|« Lietuvių Laisvės salėje, 
Rtizabethe rengia atitinkamą 
akademiją. Progai pritaikytą 
kalbą pasakys pedagogas Anta
nas Masionis. Dainuos, solistė

sus tautiečius šioje akademijo
je dalyvauti.

Akademinei programai pasi
baigus (9 vai. vak.), toje pat 
salėje įvyks iškilminga vaka
rienė su koncertine, tų pačių 
menininkų atliekama programa. 
Kvietimai į vakarienę gauna
mi pas skyriaus narius, Liet. 
Laisvės salėje, Elizabethe, ir K. 
Trečioko įstaigoje, Newarke.

Spaudoje jau buvo skelbta, 
kad šiais metais LVS “Ramo
vė”, pagerbdama žuvusius už 
Lietuvos laisvę, yra nutarusi į- 
nešti į Lietuvių Fondą Neži
nomojo kario vardu 5000 dol. 
šios vakarienės pelnas ir yra 
skiriamas tam reikalui. Sky
riaus nariai tikisi sulaukti šiam 
tikslui visuomenės paramos.

Lapkričio 24, sekmadienį, 
už visus žuvusius už Lietuvos 
laisvę bus aukojamos mišios ir 
sakomi atitinkami pamokslai 
šiose lietuvių parapijų bažny
čiose: 10 vai. 30 min. ryto švč. 
Trejybės, Newarke, ir 11 v. 
ryto šv. Petro ir Povilo, Eliza
bethe. KJ.

Bostono Liet PHiečių CravgljN nsiHuaM įtaisytas eleveiterlua. Pagal 
lietuvitkas tradicijas, užsikėlus pirmą kartą, pakabintas vainikas. I*
k. į d. William Pink, Eugenijus Manomaitia—inžinierius, Jim Galante. 
D. L. Galante, Stanley Griganavičius — klubo vedėjas, Jackus Sonda

Keleivio redaktorius. Nuotr. E Ketvirčio

sys daugiausia nuo mūsų pačių 
ir lituanistinių mokyklų, kiek 
jose bus išmokta.

Baltu draugijos koncertų 
šių metų sezoną pradėjo estų 
solistė Ive Patrason — sopra
nas iš Kanados. Jos biografijo
je sakoma, kad du metus dai
navusi pirmaeiles soprano par
tijas Suomijos nacionalinėj ope
roj Helsinky. Solistė yra visai 
jauna, o dainos meno mokslus 
baigusi Kanadoj. Tada net pra
dedi abejoti, kada ji ten galė
jo dainuoti. Solistės pasirink
tas repertuaras: Sibelius. Dvo
rak. Puccini. Duparec. Berlioz. 
Tubin, Bleive. Aav ir Saar. Su 
kiekvienu kompozitorium solis
tė keliavo dvasiniam pakilime, 
liūdesy bei ilgesy ar net kan
čioj. Ji ne tik dainavo, bei 
jautė ir gyveno tuo. ką dainuo
ja. Skambus, gražus ir išlavin
tas balsas. Kultūringas ir gra
žus koncertas. Solistės palydo
vas Tonu Kalam gali ne tik pa 
lydėti ir vesti dainininkę, bet 
ir pats galėtų atlikti fortepio- 
no koncertus.


