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Vytai; kurie verčiasi per galvą . .■ s 
Tokio sporto sezonas Amerikoje ateina su seimininko 
pasikeitimu Baltuosiuose Rūmuose...

R. Nixonas, išrinktasis prezi
dentas, nesiskubina sudarinėti 
savo vyriausybės. Pareiškė, kad 
jos neskelbs iki gruodžio 5. Ko
kia gali būti ta vyriausybė, jis 
pats tepadarė užuominas — tai 
būsianti "atvira" vyriausybė,

Kas renge pasikėsinimą nužudyti prezidentą Nixoną?
Arabų spauda žinias apie sąmokslą Nixonui nužudyti laiko 
Izraelio provokacija. Teisybę pasakys tik tardymo duomenys

Amerikoje neatslūgsta politi
nių žudynių manija. Nužudytas 
prezidentas Kennedy; nužudy
tas prezidento žudikas; nužu
dytas dr. M. L. King; nužudy
tas šen. Robert Kennedy. Tik 
penktadienį teko skaityti N. Y. 
Post samprotavimus, kas būtų 
jei išrinktasis prezidentas, ne- 
perėmęs pareigų, dabar mirtų. 
O jau rytojaus dieną, lapkričio 
9, nustebimą sukėlė žinia apie
rengtą pasikėsinimą prieš pre- ji laiku prisistatė, 
zidentą Nixoną. Suimtieji yra' arabai iš Ye-

Brooklyno skurdžiajame ra
jone Hinsdale St. prie Livo- 
nia St. šeštadieni suimti Ahmed 
Rageh Namer ir du sūnūs, 20 
ir 16 metų. Jie apkaltinti rengę 
pasikėsinimą prieš prezidentą 
Nixoną. Jų bute rasta pora šau
tuvų, pora durklų. Kokiu būdu 
jie buvo susekti, neskelbiama, 
bet žinia, kad tik jiem susirin
kus į butą trečiame aukšte, 
kažkas paskambino policijai, ir

Praha demonstruoja, Maskva pyksta
Prahoje lapkričio 10 buvo 

antra demonstracijų banga dar
bininkų ir studentų prieš So
vietų kariuomenės buvimą Če
koslovakijoje. Pirma banga bu
vo lapkričio 7, Sovietų revoliu-

ru-

išti-
su-

— Prahoje sovietam pasisekė 
sukelti čekoslovakus prieš če- 
koslovakus. Jų surengtoje pro- 
maskvinėj demonstracijoj la- 
kričio 10 dalyvavo apie 2,000 
Maskvai palankių piliečių. Apie 
1,000 iš šalies juos apšaukė 
kiaulėm, išdavikais, kolaboran
tais. Min. pirmininkas įspėjo pi
liečius, kad prieš visus išsišoki
mus bus griežtai reaguojama.

ei jos dieną. Studentai degino so
vietines vėliavas ir šaukė: 
sai, lauk!

Tą pat dieną Sovietai ir 
kimi Sovietam komunistai
organizavo prosovietinį mitin
gą. Surado jau ir Maskvos ša
lininką oratorių David, kuris 
yra partijos centro komiteto 
narys, ir Oldrich Svetska, pa
šalintą iš partijos c. komiteto, 
buvusį Rude Pravo redaktorių. 
Matyt, sovietai ima susirasti

Maskvos spauda tebekelia 
triukšmą prieš “revizionistus” 
Čekoslovakijos partijoje.

Prieš diplomatus
snipus
— Londonas įspėjo Maskvą, 

kad dėl šnipų dengimosi diplo
matiniais titulais Anglija su
mažins sovietinės atstovybės na
rių skaičių. Pernai Londone 
Sovietų atstovybėje buvo 67, 
šeimet jau 79. Anglijos atstovy
bėje Maskvoje yra tik 40.

— Anglijoje dalis spaudos 
pasisakė prieš John Freeman 
siuntimą ambasadorium į Ame
riką. Freeman, būdamas kairio
jo laikraščio redaktorius, buvo 
prieš Nixoną.

— Pakistano prezidentas Ayub 
Khan lapkričio 10 išvengė pasi
kėsinimo. Paleisti du šūviai
kliuvo kitiem.

Kiek atsieina 
kariuomenė
— Bonna ir Washingtonas 

derasi dėl amerikiečių kariuo
menės išlaikymo Vokietijoje. 
Ji atsieina metam 900 mil. 
Pagal ligšiolinę sutartį Bonna 
sumoka 725 mil., pirkdama 
Amerikos valstybės bonus, 
sutartis baigiasi ateinančių 
tų birželio mėn.

men, prieš 13 metų atemigravę. 
Motina su trim dukterim tebe
gyvena Yemen.

Tiriama, ar šis pasikėsinimas 
turi koki ryšį šu arabu Sirhan 
B. Sirhan, kuris nužudė sena
torių Kennedy. Arabų, kurių 
yra Amerikoje apie 1 milijo
nas, vadovybė pareiškė, kad jei 
žinios apie sąmokslo rengimą 
yra tikros, tai tas sąmokslas tė
ra atskirų asmenų padaras, su 
kuriuo arabų bendruomenė nie
ko bendro neturi.

Nėra tuo tarpu taip pat jo
kių ženklų, ar suimtieji turi ką 
bendro su egiptiečiu Edvard 
Hotter, kuris buvo suimtas 
Manhattane, penki blokai nuc 
Nixono apartamento, su užtai 
sytu šautuvu ir durklu.

Beieškant ryšio tarp Ahmed 
Namer ir Sirhan B. Sirhan Ka 
lifornijoje, rasta, kad Namer 
sūnus Hussein Kalifornijoje lan
kėši. Mėginama išaiškinti, kur 
jis gavo pinigų tai kelionei, nes 
tėvas ir vaikai dirba drabužių 
gamykloje transporto skyriuje 
ir tik galus su galais suveda.

Paaiškėjo taip pat, kad poli
cijai buvo paskambinta penkta
dienį iš vieno baro asmens, ku
riam buvo pasiūlyta bendradar
biauti ir gerus pinigus uždirbti.

Du prezidentai —Nixonas ir Johnsonas lapkričio 11 susitiko Baltuosiuose 
Rūmuose ir sutarė bendrą politiką, pereinamuoju laikotarpiu.

O tačiau dėl savo likimo 
“dreba” ne vienas. Kurie buvo 
valdžioje, kai kurie (iždo sekre
torius, valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas) jau pasirūpino pa
sitraukti ir užsitikrinti patogias 
pozicijas komercinėse įstaigo-

tokia, kurioje ras vietos žmo
nės, geriausiai darbui tinkami.

Pirmieji Nixono žingsniai — 
atsisakymas vykti į Vietnamą 
be prezidento LBJ pritarimo— 
rodo jo lojalumą LBJ poli- 
litikai. Spauda skelbia, kad ir 
Humphrey būsiąs pakviestas at
sakingom pareigom — vadovau
ti delegacijai Paryžiaus derybo
se, o paskiau vadovauti Ame
rikos delegacijai J. Tautose. 
Tai turėtų demonstruoti, kad 
užsienio politikoje Amerika yra 
vieninga. Tai sykiu turėtų pa
lenkti ir demokratus Nixono 
naudai, nes Kongresas yra de
mokratų kontrolėje. Skelbiami 
spaudoje ir galimi kai kurie vy
riausybės kiti nariai — gub. 
Scrantonas, gub. Rockefelleris, 
gub. Romney. Tai vis respubli
konai, kurie save priskiria prie 
liberalų. Minimas ir A. Gold- 
bergas — demokratas.

Skelbiama, kad Nixonas pa
naikins prez. Kennedy sudarytą 
Baltųjų. Rūmų patarėjų kolegi
ją, kuriai vadovavo McGeorge 
Bundy, kuri pasiliko ir prie 
Johnsono, vadovaujama pa
skiau W. W. Rostovvo. Nixonas 
norįs tas pareigas grąžinti vals
tybės departamentui, apsaugos 
departamentui. Tik neaišku, ar 
tai reiškia tų patarėjų išjungi
mą iš įtakos prezidento politi
kai, ar tik jų perkėlimą iš vie
nos patalpos į kitą — iš Bal
tųjų Rūmų į ne tokius baltus.

Prieš rinkimus reikalavęs

ir jom da-

(NYT) su

se. Labiau rūpinasi mažesnieji 
iš didžiųjų. O tokių, kaip in
formuoja N.Y. Times, yra 70 
kabinetinių pirmūnų ir antri
ninkų, 300 kitų vadovų aukšto
se pareigose, 3000 mažesnių va
dovų federalinėse institucijose. 
Jie gali būti pajudinti ir pa
keisti naujais žmonėm. Tokia 
praktika — ateina naujos parti
jos žmogus; laukiama, kad jo 
partijos žmonės turės irgi pre
tenzijų į pirmaujamas vietas.

Labiausiai rūpestis turi 
spausti "vijoklius" — tuos pa
tarėjus, kurie nori apsisukti 
apie visas valdžias 
ryti Įtakos.

James Restonas
kartėliu rašė apie Humphrey 
pralaimėjimą — esą įžymusis 
žmogus pralaimėjo — ir tai sa
votiška ironija — iš dalies dėl 
to, kad “krizės momentu ji 
apleido daugelis tų. kurie ge
riau už kitus 'pažinojo' jo drą
sa ir sugebėjimus”. Taigi tie 
“artimieji” apleido; O N. Y. 
Post informuoja, kad net ve- 
lionies šen. R. Kennedy infor
macijos šefas ir patarėjų šefas 
Frank Mankiewicz Illinois uni
versiteto studentam aiškino: 
gal ir geriau, kad prezidentu 
bus Nixonas, o ne Humphrey; 
esą artimiausiam metui niekas 
nesąs taip pasiruošęs kaip Nixo- 
nas; esą dabartinėje gadynėje 
geriau tinkąs kompromisam 
Nixonas negu idealistas Humph
rey, kuris galįs nuvesti į kon
fliktus iki smurto. Ir Vietnamo 
karą Nixonas galįs greičiau 

—.—-baigti, greičiau priimdamas są
lygas, kurių nepriima LBJ;

Tuos žodžius skaitydamas, ga
li pamąstyti: profesionalai pata
rėjai, sukęsi apie kitus, nori 
dabar apsisukti apie Nixoną 
kaip vijokliai apie medelį. Jei 
“patarėjas” Goodwinas rašė kal
bas prezidentui Kennedy, pa
skiau rašė prezidentui Johnso- 
nui, paskui grįžo prie šen. R. 
Kennedy, tai kai tas atsisakė 
būti kandidatu į prezidentus, jį 
paliko ir nuėjo pas šen. Mc 
Carthy. Kai Robertas betgi pa
siskelbė kandidatu, paliko Mc 
Carthy ir grįžo prie Kennedy, 
kodėl jis gali nemėginti pasisiū
lyti su paslaugom ir Nixonui.

Tokia jau prigimtis vijok
lių. O jų niekad netrūksta.

Vietname kariauja, o Paryžiuje laukia
. *• **•. R“h,w- .pr^de”‘° 
LBJ patarėjas, lapkričio 10 skel
bė; kad su p. Vietnamo vyriau
sybe tariamasi ir tikimasi, kad 
jos delegacija netrukus atvyks 
į Paryžių.

Karinė vadovybė pranešė, 
kad lapkričio 10 Mekong delto-

P. Vietnamo prezidentas 
Thieu pasiūlė Paryžiaus dery-

— Louis Harris anketa po 
ikimų rodo, kad opinija yra 
iešinga ligšiolinei elektorių 
>temai — 72:14 proc. Pagei- 
luja tiesioginių rinkimų.

Washingtone lapkričio 11 pradėjo posėdžius Amerikos vyskupų konferen
cija. Paveiksle matom iš k. Detroito arkivyskupų ir konferencijos prezi
dentų John F. Darden, Chicagos arkivyskupų kard. John Cody, Baltimorės 
— Lawrence Shehan, Los Angeles kard. Francis Mclntyre.

Bet 
me-

kokiem aukom jis buvo apmokėtas
Veteranų dienos proga, lap

kričio 11, buvo prisiminta, kad 
tai 50 metų sukaktis nuo pir
mojo pasaulinio karo pabaigos
— lygiai lapkričio 11. Prisimin-

anglų 942,135, prancūzų 1.368. 
000, italų 680,000, amerikiečių 
53,513 (sužeistų buvo 204,002). 
Didelis skirtumas tarp ameri
kiečių nuostolių antrame pasau-

BALSAVIMAIS SPRENDĖ 
ir tokius reikalus

Lapkričio 5 balsavimais buvo ta, kad ketveris metus trukusia- liniame kare — 292,131 žuvo ir 
sprendžiami atskirų valstijų me kare žuvo rusų 1,700,000, 670,846 sužeisti.
specialūs reikalai. Pvz. Utah vokiečių 1,935,000, austrų-veng- 
nubalsavo leisti restoranuose rų 1,200,000, turkų 725,0 0 0, 
duoti alkoholinius gėrimus. Vir
ginijoj* tik 233 apylinkės tam 
taip pat pritarė, 10 atmetė. 
Dearbom, Mich., pasisakė už 
paliaubas Vietname ir Ameri 
kos kariuomenės atitraukimą. 
Hawaii atmetė projektą balsuo
tojo amžių iš 20 metų pakeisti 
i 19; Nobraska tokį pat pro
jektą atmetė — buvo siūloma 
iš 21 metų perkelti į 20, T*xaa rikos vardu — Nairobi. Siūly 
ir Idaho atsisakė pakelti valdi- mas atmestas.

niam tarnautojam algas, tuo tar
pu Arizona, Utah, Iowa nubal
savo pakelti. MesMchusetts pa
balsavo pasilaikyti mirties baus
mę. Califomijoj* East Palo 
to vietovė, kurioje gyvena 
proc. negrų, balsavo vardo 
keitimą — siūlė pavadinti

— McNamara, buvęs apsau
gos sekretorius, lapkričio 11 
lankėsi Maskvoje pas Kosyginą.

— Prancūzijoj* studentai ir 
mokiniai lapkričio 8 atnaujino 
streikus bei demonstracijas.

Al-. — James Earl Ray, kaltina- 
90 mas M. L. Kingo nužudymu, tu- 

pa- rėjo būti pradėtas teisti lap- 
Af- kričio 11. Bet Ray atšaukė sa

vo advokatą, ir bylą teko nu
delsti.

4 šalys, kaip skelbė š. Vietna
mas, bet dvi — šiaurės Viet
namas ir pietų Vietnamas, o 
Vietkongas gali būti su šiau
rės Vietnamo delegacija, kaip 
Amerika su pietų Vietnamo de- je buvo apšaudomi provincijų 
legacija. Planas nebuvo priim
tas, bet jis parodė pietų Vietna
mo diplomatinę kontrofenzyvą.

po rinkimų „nieko „ “gąsdinan
čio” neskelbia. r «

Žmones nori tiesio^nių

Po rinkimą
— Šen. Morse pareikalavo, 

kad rinkimų balsai būtų per
skaičiuoti, nes jis 3,772 balsais
pralaimėjo prieš respublikoną 
Pačkward.

— Nixono pirmas paskyri
mas — savo sekretorę Rose 
Mary Wood, kuri jam tarnavo 
17 metų, perkėlė į Baltuosius 
Rūmus prezidento asmenine se
kretore.

— Gubernatorių lapkričio 5 
rinkimuose respublikonai laimė
jo 5 naujus. Jie turės dabar 31, 
demokratai 19.

— Atstovę Rūmai pasikeitė 
tik 4 respublikonų naudai. Bus 
243 demokratai ir 192 respu
blikonai. Senate—58 demok
ratai ir 42 respublikonai — tik 
5 daugiau nei buvo.

— Rinkimam išlaidų respu
blikonai turėję 20 mil., demo
kratai 12, WaUace 8.

— Rinkimų duomenys dar 
negalutinai paskelbti, nors prie
dai ir neturės lemiamos reikš
mės. Iš lig šiol paskelbtų duo
menų Nixonui elektorių teko 
302, Humphrey 191, Wallace 
45.

— New Yorko mokytoju 
streikas tebesitęsia. Mokiniai be 
mokslo jau du mėnesiai. Tai 
bus gėdingiausias Nevy Yorko 
istorijoje lapas.

miestai — buvo laužomos sąly
gos. kuriom Amerika sustabdė 
bombardavimą.

— Vietnamo komunistai, ne
paisydami sustabdyto bombar
davimo, lapkričio 10 bombarda
vo 4 apskrities miestus; žuvo 
18. Lapkričio 11 bombardavo 
amerikiečių pozicijas.

W. W. Rostow mėgino mini- 
malizuoti tuos užpuolimus, aiš
kindamas, kad nuostoliai ma
žesni nei anksčiau.

— Nixonas numatąs į Pary
žiaus derybas kviesti Humph
rey. Tačiau paskutinė spauda 
mini jau ir antrą kandidatą — 
Cabot Lodge, kuris dabar yra 
atstovas Vokietijoje.

— Prez. LBJ tebesitiki susi
tikti su Sovietų vadais prieš 
pasitraukdamas iš pareigų sau
sio 20.

— Humphrey, išeidamas iš 
viceprezidento pareigų, turi tei
sę į pensiją — 19,450 dol. me
tam.

New York Times
N.Y. Times lapkričio 9 įsidė

jo Juozo Audėno, Vliko infor
macijos tarybos pirmininko laiš
ką, kuriuo jis reaguoja į kito au
toriaus V. Bogoslovskio aiškini
mą, jog Sovietai turėjo užimti 
Čekoslovakiją dėl augančios na
cizmo grėsmės vakarų Vokieti
joje. — Laiškas taikliai atsa
ko: jeigu grėsmė buvo iš Vokie
tijos, tai reikėjo Vokietiją ir 
užimti, o ne Čekoslovakiją, ku
rioje nacizmo niekad nebuvo. 
Bet jeigu Bogoslovskiui rūpi 
nacizmas, tai laiškas primena 
jam, kad 1939 pati Sovietų Są
junga sudarė slaptą sutartį su 
nacine Vokietija, ir jos pasidali
no mažesnes rytų Europos vals
tybes, jas okupuodamos. Tarp

valstybės sekr. pavaduotojas 
Katzenbach — pirmieji pasi
traukė iš vyriausybės.

pirmų to sąmokslo aukų buvo 
Lenkija, Lietuva, Latvija, Esti
ja. Kokia grėsmė buvo šios 
valstybės Sovietų Sąjungai jei
gu jas okupavo? Kokia grėsmė 
jos yra dabar, jei jas laiko 
okupuotas nuo 1940?

Tikra Čekoslovakijos ir aukš
čiau minėtų pagrobtų kraštų 
okupavimo priežastis yra ne 
grėsmė Sovietų Sąjungai, bet 
tas pats gerai pažįstamas Rusi
jos imperializmas — carinis ir 
sovietinis, — baigia laiškas.

Persiverčia per galvą ir at
sargūs diplomatai, tuo parody
dami, kad jiem ne vieta diplo
matijoje. Antai spauda negalė
jo nutylėti fakto, kad naujas 
Anglijos ambasadorius Ameri
kai yra paskirtas John Free- 
man. Jis turės perimti parei
gas nuo naujų metų. Tai tas 
pats ambasadorius, kuris 1961- 
64 buvo “kairiojo” laikraš
čio “New Statesman” redak
torius. Tada jis skelbė, kad 
Nixonas sykiu su Goldwateriu 
ir Cabot Lodge esą diskredita- 
vęsi, atsilikę nuo laiko reika
lavimų, esą neveiklumo neiš
mintingi atstovai. Dabar pats 
ambasadorius, prieš atvykda - 
mas Į Ameriką, skelbiasi, kad 
jis pakeitęs nuomonę ir kad jis 
nežinąs kito asmens, kuris taip 
narsiai būtų kovojęs, turis tas 
aukštom pareigom reikalingas 
dorybes, kurias jis. ambasado
rius. taip garbinąs.

Kai cirko aktoriai verčiasi 
per galvą, žavimės jų lankstu
mu. kai patarėjai ir diploma
tai verčiasi per galvą, palydim 
juos pasigailėjimo Šypsniu ir 
nustebimu: koki bėdini yra tie 
vyrai, o jie turi pretenzijų sa
vo patarimais valdyti valdyto
jus.

Nixonui tenka pradėti rimtą 
valdymo darbą tokioje vijok
lių ir cirkininkų aplinkoje.
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Ar pavyks kam nors tą jaunimą ps
Dr. A. Maceiiia apie dabartinį jauniitio skiliiną iHib £Bambe 
visuomenes, apie tai, ko jis dori ir ko nenoH . * • r

(prie Forest F*way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. Tel. VIrginia 7-4490.

į Laisvę žurnalas pokalbyje 
su prof. dr. A. Maceina kėlė 
klausimą: “kas atsitiko su Vo
kietijos jaunąja karta”, kuri 
ėmėsi rengti riaušes Berlyne ir 
kituose miestuose. Prof. A. Ma
ceina atsako:
'Jaunimas Rytuose ir 
Vakaruose:

— Kai rašėte šį klausimą, jis 
.buvo gal dar tik Vokietijos rei
kalas. Šiandien tačiau jis jau 
praplėstinas į visą vakarų Eu
ropą ir gal net į visą laisvąjį pa
saulį. Juk stovim iš tikro prieš 
kažkokią nesuvokiamą priešgi- 
nybę: Rytų (Lenkijos, Čekijos, 
Jugoslavijos) jaunimas ruošia 
eitynes už laisvę, Vakarų (Vo
kietijos, Prancūzijos, Italijos)
— prieš laisvę; Rytų jaunimas 
reikalauja demokratijos, Vaka
rų — plūsta demokratiją, svai
čiodamas apie kažkokią “ta
rybų valstybę”, tarsi ji nebūtų 
bandoma pašonėje. Visa tai ver
čiamus iš tikro susimąstyti ir 
apie tai pasikalbėti.

Kodėl skursta kolchozai:
Mūsų bičiulis Zenonas Ivins- 

-•- kis klausė sykį mane, kodėl 
skursta kolchozai komunistinė
je sistemoje. Jam atsakiau: 
“Atiduokite kolchozus vienuo
liam, ir jie suklestės per vie
nerius metus”. Mano atsakymo 

. prasmė yra ši: kiekviena ūkinė 
sistema, atremta į žmogaus pri
gimties idealą, yra pasmerkta 
žlugti. Jei 200 milijonų Rusijos 

■gyventojų būtų vienuoliai —te
gu ir ateizmo ‘vienuoliai’ —ko
munizmas savo ūkiu jau būtų 
pralenkęs visą pasaulį. Tai reiš
kia: jei anie 200 milijonų dirb
tų ir aukotųsi bendram 
savęs išsižadėdami, kaip 
lauja komunistinė etika 
ketika (tokia tikrai yra!),
nizmas sukurtų žemėje rojų. Ta
čiau kadangi anie 200 milijonų 
yra lygiai tokie pat saviųiyjqp 
kaip ir vakariečiai, o pati ūkinė 
komunizmo sistema pagrįsta 
nepaprastai reikliu idealizmu,

’ tai komunizmas ir virsta pra- 
' garu, čia kartojasi tai, ką savo 
’ metu yra pasakęs B. Pascal 

apie žmogų ir ką mūsų Stasys 
Šalkauskis nuolatos priminda
vo savo paskaitose: ‘Quie veut 
faire l'angle, fait la bėte’ —kas 
nori žmogų paversti angelu, 
paverčia jį gyvuliu. — štai ko
dėl Kat. Bažnyčia ir gina pri
vatinę nuosavybę, gindama tuo 
ne tik kapitalistinę sistemą, 
kaip tai prikaišioja neišmanė
liai, o žmogiškosios prigimties 
tikrovę. Žmogaus prigimtis yra 
savimyla: visų pirštai į save 
riesti. Kas šio bruožo nepaiso 
taip, tarsi žmogus iš prigim
tie degte degtų artimo meile,

- tas greitai atsiduria akligatvy- 
je. ūkinis Vakarų gyvenimas 
klesti kaip tik todėl, kad jo šis- 
temon yra limta Žmogiškoji sa
vimyla — apvaldyta, apvaržyta, 
pridengta, tačiau patenkinama, (kurį atsiuntė P. P.) spalio 29 
Vakarų ūkinė sistema rymo ne paskelbė žinomo 
ant žmogiškos prigimties idea
lo, o ant jos tikrovės. Tai labai

labui, 
reika- 
ir as- 
komu-

vos laisvės aprėpimas laisvu ap
sisprendimu reikalauja nepa
prastai aukšto dvasinio bei do
rinio subrndimo. (Demokratija 
yrė taŪUliauaia vaHymosi for
ma. Tačiau kaip tik todėl ji ir 
rymo ant žmogiškosios prigim
ties idealo, reikalaujančio turi
mą laisvę aukoti kito laisvei. 
Tačiau kadangi žmogiškosios 
prigimties tikrovė yra, kaip sa
kyta, savimyla, tai jie neaukoja 
nei savos gerovės (ekonominė
je sistemoje), nei savos laisvės 
(politinėje sistemoje) tiek, kad 
šios sistemos, atremtos į idea-

lą, galėtų skleistis bei klestėti, 
čia tad ir glūdi abiejų sistemų 
tragiką. Vakarai, tiek aukštai 
iškėlę ekonominę siste
mą, atremtą į žmogaus savimy
lą, jau nuo didžiosios prancū
zų revoliucijos vaitoja, slegiami 
politinės sistemos, atremtos į 
žmogiškąją savitvardą; demo
kratinė Vakarų sistema beveik 
periodiškai pergyvena krizę bei 
žlugimą. Kai tik išauga nauja 
karta, neregėjusi katastrofos, 
tuoj ji pradeda ruošti pati sau 
naują katastrofą. Tai pirmas ir 
gal pats giliausias pagrindas,

pradėjo aHtntti: MHHinyla rib- 
slėgė savitvardą, nes jaunimas

vę.
Ką duoda ir ko neduoda laisvė:

šis pagrindas bus dar aiškes
nis, jei prisiminsime, kad tais-

verčia. Būdama laisvei vykdy
mo būdas, demokratija irgi 
virsta grynu neiginiu. Ji teikia 
laisvės, bet neteikia jokio turi
nio: šį turinį turi susirasti bei 
pasigaminti kiekvienas pats 
sau. Hk diktatūros bei tota-

Įtariai n£a. idėjų, principų, šū- 
tifc tUtolų ir Užneria jttta liek- 
titaant ant ^titriilb. tHfiįfikrn* 
tya Hiiilfcil yHbtuMŪk tai 
tft laasėt erdvė, tarkit klesti 
dtMia; tat šią dvasią kuria kiek-

šft. VAITK0Ū FUftMAL HMlE. Notary ^UbUc. 197 Webuter Avė. Cambridge 
Mase. Fčaėas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčiai 64nupqUns dykai. AptamsųM CUniMidgs te Bostonų. TR 6-6434.

jtiįtEfrtt ŪARŠ2VA ~ GRAB0BIU8, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios

vienas pats sau. Ir Štai ši teigia
ma kūryba laisvoje erdvėje yra 
taip lygiai sunki, kaip ir laisvės 
apsirėžimas kito laisvės labui. 
Labai lengva idėjų prisiimti iš 
viršaus, iš kitų, iš valdančiųjų, 
bet labai sunku jų pasisemti iš 
savo paties vidaus, iš savos as
meninės būties, iš savo mąsty
mo bei savos veiklos. Diktatū
roje kiekvienam yra pasakoma 
ir kalte įkalama, kam jis gyve
na — vis tiek, ar ši diktatūra 
bus juoda, ar ruda, ar raudo
na. Bet niekam nėra pasakoma, 
kam jis gyvena demokratijoje. 
Demokratijoje žmogus stovi gy
venimo prasmės bei tikslo at
žvilgiu prieš visišką nežinią. Ir 
jei jis pats šios nežinios nenu
gali, demokratijos tyla virsta 
nebepakeliama. Žmogus prade
da reikalauti, kad valstybė ar 
vyriausybė statytų jam tikslų, 
teiktų jam prasmės, skleistų 
idėjų, vadinasi, kad atimtų jam 
laisvą erdvę, nes jis nežino ką 
joje veikti.

Kokiose sąlygose yra šiandie
ną jaunimas:

Jei laisvė žengia kartu su 
gerbūviu, kaip kad dabar yra 
Vakarų pasaulyje, tai virsta ga
lų gale nuobodžia (teadium vi- 
tae). Dabartinis laisvojo pasau
lio jaunimas yra augęs medžia
ginėje gerovėje. Karo siaubo ir 
pokarip skurdo jis arba visiškai 
neregėjo, arba dar buvo per 
mažas jo rimčiai pajusti, šis 
jaunimas augo visų kuo aprū
pintas. Jam nereikėjo kvaršinti 
galvos, ką rytoj valgysi ir kuo 
apsiklosi, žmogus — savimy
la jame — buvo patenkintas be
veik ligi; ę^ŪKstrtiiiĄho^-Ekono
minė scfemiraMteė savimy
lai labai gferiį'^ygų. Tačiau 
politine sistema, besireiškianti 
demokratija, neteikė nieko, nes 
ji nieko nė teikti negalėjo: ji 
teikė tik laisvės. Ir štai, kai 
nauja karta Vakaruose pasiekė 
tokio amžiaus, kai kyla gyveni
mo prasmės bei tikslo klausi
mai, ji pasijuto nežinanti, kam 
gyventi ir kam visas tasai ger
būvis tarnauju. Jaunimas jau-

NATTHtW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

6TEPHEN AROMISKIS (Arrtiakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. UŽU, EV 7-4335.

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

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funeral Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Aulumn Avė., Brooklyn, N.Y. izzutt; 
tel. 277-06U4.

KARLONAS FUNERAL HOME — 230 CMESTNUT STREET, NEW 
BKITAIN, CONN. £eL HA

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lalayette SL, Newark, NJ. 07105; tel. MArket 2-0172. raruusuuuos gar
bingos laidotuves. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

N. F. VVALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. 31-34 auth toįreet VVoounaven, M. f. mzi, (Z112) jmj. z-4343 u 
ZU3» AiemcK Avė. Mernck, N.Y. liaoti (»16) Mi s-UoUo.

GREEN CORNER RESTAURANT — l'rances C. SaiduKas savininkas.■ 
šautu vieta maloniai praieisu lainų. | čia vietom lietuviai sueuia posiaui- 
beu, pasivaišinu. Pravažiuojantieji ar aivyausmji i vv ateibury, sustoję čia 
sutins savisių. įvairiausi vietiniai ir imponuoti gėrimui, Mieeii Suece, 
Vyaierbury, conn., ’įeiei. (203)754-9990. .  '

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus suoaiant siuntimus ir uzsaKuni 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos Kainos. 3«0 umon 
Avė., Brooklyn, N.Y. Teief. EV 4-4952
JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estatė. Naiuų pirkinio, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Incouie Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė., Richmond Hill, N. Y. 1141b; teL Virgiuia 6-lsuu.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas —Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemes. Statybą atiieKairi 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. T et (516) AN 1-2864.

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

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison Si, 
Ridgevvood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortaL 

. Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938. _____________________
JUOZO ANDRUSIO Real Estate, Insurance* Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais 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 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liek skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Wed<fings and Parties. Home-made Bologna,
8UPERI0R PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002,

Dzūkų jaunimas

Amerikos liberalai, sovietą vadai, Amerikos lietuviai
Skaitytojai atsiunčia redakci

jai iškarpų iš savo vietinės ame
rikinės spaudos. Tos iškarpos 
rodo ne tik tai, ką svarsto vie
tinė spauda, bet ir tai, kas toje 
spaudoje pažadina mūsų skaity
tojų dėmesį.

WorcMter Daily Telegram

> k olų renis to
Daiid Lawrence straipsnį 

_______ apie Amerikos “liberalus” ir 
netobula (gal ir net peiktina!) Čekoslovakijos tragediją. Law- 

rence kelia aikštėn tų “libera
lų” dviveidiškumą: esą tos “li
beralų” organizacijos, tie stu
dentai ir profesoriai, kurie ren
gė demonstracijas prieš Ameri
kos vyrų siuntimą į Vietna
mą. neparodė jokios didesnės 
masinės manifestacijos prieš 
Sovietų invaziją j Čekoslovaki
ją Jie tylėjo ir tyli net tada, 
kai Sovietų vadai 
turi teisę savo karine jėga pri
mesti rytų bei vidurio Europo
je tokį režimą, kokios Maskva 
nori.

asketikos atžvilgiu, bet tai lai
duoja gerbūvį ekonomikos at
žvilgiu.

. Kodėl peikia demokratiją:

Visai priešingai yra atsiti
kę su politine Vakarų sistema, 
vadinama demokratija. Demo
kratija yra bendruomeninis val
dymas* kaip kolektyvinė nuo
savybė yra bendruomeninis tu
rėjimas. Tačiau kaip bendruo
meniškai turėti reiškia dirbti 
bendram labui, nepaisant savęs 
ir pakeliant ne sykį sunkių au
kų, taip bendruomeniškai val
dyti reiškia bendrai veikti 
bendrai laisvei, stipriai aprė- 
žiant savą laisvę. Dvi neaprėž
tos laisvės negali sutilpti toje 
pačioje erdvėje: kas nori turėti 
savai laisvei visą erdvę, paver
ta sau savo artimą, pražudy-

meilytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kabiomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus įžmogaus gyvenimo tikslas: gy- 

- vent, kad gerai gyventum, yra 
nesąmonė. Tačiau kam gi žmo
gus gyvena bei dirba, kam yra 
ana pasiektoji gerovė, šis jauni- 

ir mas nežino. Todėl dabar jis

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson 
Helgfats, N. Y. NB 9-6620. ________ ■
DOVANŲ SIUNTINIAI | LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimų. 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 
pasirinkimų įvairhj siuntiniams daiktų — geriausių siuntimui ir tai pigiau-

betgi tebėra stiprus, kaip 
anksčiau, turi kovote kovoti ir pradeda nerimti. Jis pradeda 
dėl savo gyvybių”. reikalauti drariOt. Esmėje šis

reikalavimas yra teisingas. 
Praktiška tačiau jis yra labai _____________ ___
pavojingas, nes jaunimo reika- nimnis kainomis; pas mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams 
lavimas krvnsta i demokratine ir . giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų — UNION TOURS

n 1 Kast 38th St. New York, N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago,
vaisiyuę. v Kauangl aemottia- m S19 W. Chicn.gr> Avė. 60622; Los Angeles, Calif. — 344 North La Brea
tija negali dvasios duoti, ne- Avė. MM.
virsdama diktatūra, tai jauni
mas ir kotioja demokratiją,; 
šaukdamasis tuo tarpu dar tik 
kažkokios svajonės “tarybų” pa
vidalu, kuri tačiau gali labai 
lengvai, pogrindžio lenkiama, 
virsti tikra Tarybų Sąjunga. Ta
da ateis skurdas bet bus dva-

* sios; deja, dvasids, Įsakytos iŠ
Boston Herald Traveler (pa- aukšto.

siekęs A. M. dėka) lapkričio 4 
plačiai aprašė lietuvių koncertą 
Lietuvos nepriklausomybės su
kakčiai pagerbti. Koncertas ap-- 
rašytas palankiai - solistai D. snnku ^1^ stipriausia bū- 
Stankaitytė, A. V okietaitis. Cho- tačiau ir ji šian-

dien pasimetusi; ir joje jauni
mas maištauja: Olandijos stu
dentai teologai grubiai atmetė 
popiežiaus encikliką apie celi
batą; Vokietijos studentai teolo
gai dar grubiau pasmerkė teo- 

KAS IR KUR? loginių studijų regulaminą. ne-
Km į9al«o)inius davė Viatkon- seniai priimtą Vokietijas vys- 

fo dėlagicijai Paryžiuje? Į kupų konferencijos. Abiem at 
Paryžių ji atvyko su pasais, iš- vėjais niekas neatsitiko: ieško- 
duotais Vietname “Išlaisvinimo ma ‘pokalbio’ su jaunimu... 
fronto”. Maskvoje Prancūzi- Kažkoks kvaitulys apsukęs gal-

Straipsnis baigiamas Milovan jos pareigūnai pareiškė, kad to- vas. Ar šis kvaitulys praeis, ir

Amerikiečiu spaudoje

je dabartinė valdovų grupė, 
anot vieno ruso, esanti buka- 
protiškiausia nuo pat imperato- 
rienės Onos laikų. Elementari
nės asmens teisės neveikia ir 
dabar sistemoje, kurioje “ūki
ninkas yra baudžiauninkas; ku
rioje ukrainietis ir lietuvis yra 
savoje žemėje antros klasės pi
lietis, kolonizuotas”. Esminė 
režimo žymė — smurtas 
— pasiliko ir pademonst
ruota iš naujo Čekoslovakijos 
invazija. Santykiuose su Vaka
rais šaltasis karas nėra pasibai
gęs. Jis pasibaigęs tik “fanta
zijoje tų, kurie nenori, kad pa
saulis atrodytų tokis, kokis jis 
yra”, Čekoslovakijos invazijoje 
režimas pasirodė tokis, kokis jis 
yra. Jis čia pasirodė kitoks, 
kaip atgimęs stalinizmas, tik 

skelbiasi tiem, kurie buvo prisiėmę iUu-
zijas. Čekoslovakijos komunis
tų partija buvo pradėjusi keis
tis į tokią, kokia Vakaruose va
dinasi socialdemokratų partija. 
Dėl to ši evoliucija Maskvos ir 
sustabdyta smurtu. Pačioje 
Sovietų Sąjungoje tokio keiti
mosi jokių ženklų nematyti. 
Partijos komitete nėra nė vie
no, kuris būtų “liberalas” bent 
tokio stiliaus kaip Tito ar Ceau-

Waferbury Republican (gau
tas V.B. dėka) dviem atvejais 
rašė apie lietuvių komitetus— 
vienam vadovavo dr. P. Vilei
šis: rėmė Nixono-Agnew; kitam 
vadovavo A. Balsys, G. šlap- 
kūnas ir J. Valkauskas—jis pa
sisakė už naują jų srities kong- 
resmaną, už Russo, kuris įsi
pareigojęs kovoti prieš komu
nizmą ir dalyvauja pavergtų 
tautų savaites organizuojant.

rui linkėjo geriau pasirengti pa
sirodymam. Santūriai sutiktas 
ir J. Gaidelio naujas kūrinys 
“Kovotojai” — moderništiškas 
bet ne “avangardinis”.

1 Kast 38th SL New York, N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago, 
UL 2219 W. Chicago Avė. 60622; Los Angeles, Calif. — 344 North La Brea

0DDCTER PARK 
PHARMACY ||g

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE

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

WE DELIVER 
Mlchigan 2-4130

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

BESTWAY 
TRAVEL AGENCY

Kelionės plačiame pasauly 
WILLIAM R. BEST 

84-14A Jamaica Avenue 
VVoodhaven, N.Y. 11421

Ar kas patenkins jaunimą:
Ar kuris nors kitas veiksnys 

— be valstybės — sugebės šį 
jaunimą patenkinti, šiandien

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 Hplatino jas užregistruodama Securities £xchange Komisi
joje. — Susipažinimui su bendrovės veikla kviečiame prisiųsti savo 
adresų, pasinaudojant žemiau atspausdintu blanku. .

Lm Angeles Times (gautas
V.P. dėka) spalio 27 taip pat 
apie Čekoslovakiją skelbė Lon
dono “kremlinologisto” R. Con- 
quest straipsnį, kuriame anali
zuoja, ar Maskvos režimas pa- 

ku-
laisvės gali sugyventi toje pa- ris esą nužudė daugiau nei Hit- Djilas įspėjimu laisviesiem: kių pasų nepažįsta ir vizas iš- galvos vėl prablatvės? O gal jis
damas galop ir patį save. Dvi sikeitė. Stalino režimas.

čioje erdvėje tik tada, kai jos toris, nepasikeitęs iš esmės ir “Tie. kurie nori gyventi ir su- rašė ant atskirų popierių — sa- virs valstybine forma, kaip kad
viena kitą Mvarankriltai apsirė- dabar. Ijcnino-Stalino Malenko- laukti pasaulio kitokio nei tas. vo antspaudo į anuos pasus ne- virto Rusijoje? Abi galimybės
žia viena kitos labui. Betgi sa- vo-Chruščiovo -Brežnevo linijo- kurį sukūrė Stalinas ir kuris dėjo. šiandien yra atviros.

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

Mielas Pirmininke,

Susipažinimui su LITO veikla prašau prisiųsti 1968 
m. pirmo pusmečio veiktos apyskaitų.

Vardas ir pavardė_

Adresas

Zip Codc
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by FRANCI8CAN FATKERS

IMI auJiMR* AMERIKĄ, LD8 orga^ DARBIMlNKĄ Ir LIET. ŽINIAS

LaMcrattl tvarko REDAKCINE KOMISIJA.

Laiškas kunigui
Čia pakartojame nuorašą 

vieno laiško, kuris gali turėti ir 
bendresnės reikšmės musę lie
tuviškų pamaldų reikalu:

Malonus Klebone, — Jei 
praktikuojama laiškais atsiliep
ti į laikraščių keliamus klausi
mus, tebus ta pačia teise man 
leista pasakyti savo įspūdį dėl 
pamaldų, kuriose teko daly
vauti jūsų bažnyčioje. Įspūdį 
— teigiamą. Teigiamą dėl ke
lių motyvų:

1. Ačiū, kad išdalinote pa
maldų dalyviam — ir pradžio
je įspėjote — lietuviškų maldų 
tekstus. Tai įgalino ne tik sek
ti pamaldų eigą, bet pamaldų 
dalyviam ir bendruomeniškai 
reikštis, t.y. garsiai kartoti mal
dos žodžius.

2. Ačiū, kad jūsų maldos žo
džiai, jūsų skaitoma epistola, 
evangelija, o taip pat aukoji
mo žodžiai buvo tariami taip 
aiškiai, ryškiai, kad jie be į- 
tampos pasiekė klausytojus. Tai 
įprasmino pačios lietuvių kalbos 
vartojimą pamaldose. Tai deri
nosi ir su Vatikano susirinki
mo siekimu, kad pamaldose da
lyvaujantieji suprastų mišių au
kos veiksmų prasmę.

3. Ačiū, kad jūsų pamokslo 
žodžiai kalbėjo apie aktualiuo
sius Bažnyčios klausimus. Baž
nyčioje, kaip sakėte, yra tas 
pats mokslas, tos pačios tiesos. 
Bet naujų formų yra tiek daug 
šiuo metu, kad dažnam klausy
tojui susipainioja, kur praeina
mos formos, kur nepraeinamos 
tiesos. Susipainioja tiek, kad jis 
pajunta ir pačius Bažnyčios at
stovus nebesusigaudančius, kas 
yra Bažnyčios mokslas, kas tė
ra pamokslininko paties ar skai-

žvelgti aktualiausi religiniai 
klausimai; kad į juos prieitas 
bendras atsakymas, o paskiau 
per pamokslus tas atsakymas 
(pateiktas ir lankytojam?

Tokiu atveju bažnyčios lan
kymas virstų ne tik įsakyta sek
madienine rutina, bet ir pratur
tintų lankytojų religinį pažini
mą. O tai paskatintų gal ir uo
liau lankytis, nes lankytojas 
jausis gaunąs kiekvienu kartu 
kažką naujo.

4. Dar vienas ačiū — ačiū 
už mįšių liturgijos tokį suorga
nizavimą, kuris atitinka lanky
tojų daugumos skonį... Sko
nis paprastai susidaro iš prisi
imtų tradicijų ir su jom su
derintų naujai patiriamų gyve
nimo formų. Konkretaus pavyz
džio dėliai — tebus vėl nukreip
tas dėmesys į jūsų pamaldas. 
Kokiu artimumu prašneka dva
siai suplikacijos giesmė, įjung
ta į mišių eigą — ta giesmė, 
kuri lankytojo atminime at
skamba kaip tolimas aidas iš 
jaunų dienų! Kiek vėl subtilaus 
estetinio pasigrožėjimo palieka 
ana J. Gruodžio “Tėve mūsų” 
giesmė...

Pamaldos nėra tik racionalis
tinis žodžių recitavimas pagal 
komandą; nėra tik mistikos su
vokimas. Pamaldose įsijungia 
estetinis elementas, kuris palie
ka dalyvio krūtinėje giedros 
ar melancholijos, ar optimizmo, 
protarpiais iš šio sekmadienio 
ataidinčio ir į sunkias šiokia
dienio valandas.

Suprantu, kad kitokiam klau
sytojui minėti e 1 e m e n - 
tai gali nieko nesakyti. Tai 
priklauso nuo klausytojo kul
tūrinio lygio. Mačiau negrų,

tyto laikraščio nuomonė. Gali portorikiečių formas pamaldo- 
būti pagrindo įtarimui, kad kas- se. Supratau, kad jų lygiui tai 
dieninėje spaudoje, ypačiai ne- buvo sava, nors man tai buvo 
religinio įsitikinimo spaudoje, grįžimas į primityvą, lyg grįži- 
apie įvykius Bažnyčioje daugiau mas iš Bacho į džazą. šia pras- 
kalbama, negu jis girdi pačio- me liturginės formos gali įvai- 
je bažnyčioje. Nenuostabu, jei ruoti. Bet jūsų pamaldose anos 
jis ima galvoti apie Bažnyčią liturginės formos man teko 
taip, kaip spaudoje skaito. pergyventi kaip susiderinusios 

Ar nekukli būtų sugestija, su jūsų bažnyčios lankytojų 
kad atskiros vietos Kunigų Vie- dvasia. Ta prasme pamaldos ir .. «... . . , . ... .. ,_„x- - u- u-* .. . .. Minirit Lenkijos ir Čekoslovakijos valstybių 50 metų nepriklausomybės paskelbimą Pavergtų Europcc Tau-
nybės susirinkimuose butų ap- buvo lietuviškos, įkvepiančios. tų seime kalba V. Sidzikauskas, šalia, prof. L. Krzys anowski, lenkų kongreso pirm. A. Mazevvski.

Sunkios durys, truputį čirkšte
lėjusios, atsidarė ir aš išsigan
dau, pamačius kažinkokią neįti- ' 
ketinai baisią figūrą su durtu
vu rankoje ... Tai buvo didžiu
lis vyriškis kailiniuotas, gauruo
ta apykakle ir tokia pat kepu
re, kuri ko ne visiškai dengė 
jam veidą. Suvargusioje ir ne
beaiškioje mano galvoje žaibu 
blikstelėjo mintis: “Jie suimti”, 
ir aš tai kone pradejavau, 
kreipdamosi į savo palydovus. 
“Juk tai sargyba! Lenkai juos 
suėmė?” “Nurimk,” meiliai ma
ne ramino palydovai, “žiūrėk 
jo kepurę: juk tai lietuvis sar
gybinis.” Aš pakėliau išsigan
dusias akis į sargybinio kepu
rę ir vos įžiūrėjau jos gauruo
se mažutį skydą trimis ruože
liais tautinių lietuvių spalvų. 
Aš negalėjau patikėti, jog tai ir 
yra lietuvių sargybinis, nes ži
nojau, jog tokiu lig šiol dar ne
buvo. Iš kur jis? Mes paklau
sėm jį, ar galima įeiti aukštyn; 
bet kad mes kalbėjome rusiš
kai, tai, matyti, jis nieko nesu
prato ir pramurmėjo mums ka
žin ką mums visai negirdėtą. 
Aš išvardijau posėdžiaujan
čius. Tada sargybinis vėl kažin- 
ką pramurmėjo, linktelėjęs gal
va. Mes kopėme aukštvn ir aš - 
paprašiau pašaukti . iš posė
džio vyrą. Jis tuojau išėjo. Jis 
rodės neramus, nors stengės 
būti linksmas. Nuraminęs ma-

Atsiminimai, kaip kūrėsi Lietuvos valstybinis gyvenimas (2)

ne, jis paprašė, kad eitume na
mo, pasižadėdamas ir pats vei
kiai sugrįžti. Visi mes sugrįžo
me ir ėmėm laukti sugrįžtant 
vyro. 2 vai. nakties jis sugrį
žo išblyškęs ir ėmė ramiai, bet 
ir atsargiai kaž ką man kalbėti, 
ko aš niekaip negalėjau su
prasti. Aš buvau laiminga, kad 
jis sugrįžo, kad visa mano bai
lė pasibaigė; buvau nuvargusi 
siela per keletą tų netikrumo 
valandų; štai, kodėl aš negalė
jau suprasti, ką jis man sako. 
Bet aš mačiau gerųjų mano 
draugų veidus: jie buvo liūdni. 
Visados linksma mano draugė 
suraukė antakius, ii pamirksė
jo akim ir ėmė kažin ką malo
niai kalbėti. Generolas pa
lenkė žila savo galvą ir ramiai 
ramino: “N>eko. nieke! Veikiai 
visa tai išsiaiškins ir jūs vėl bū
site draugėje.” Aš nieko nesu
pratau. Visa mačiau, visa gir
dėjau ir nieko nemačiau, nie
ko negirdėjau .. .Sniego čirškė
jimas -einant, šūviai, šiurkštūs 
lenkų šūkavimai
bildesys įšalusioje žemėje ir 
piktai pajuokianti lenko šyp
sena čia pat prie Tarybos ... 
Akyse Tarybos rūmai ir sargy
binis su įsegtu skydu gauruoto
je kepurėje. Visa -tai yra buvę,

tik, štai, praėję; gerasis mano Vyras 6 vai. ryto neišvažia- 
vyrelis su manim, tik ką jis vo, nes dar buvo galima išva- 
man taip ilgai kalba, išblyškęs, 
visi jie tokie nuliūdę? ... Ir 
kaip baisų sapną aš girdžiu bai
sų tikrumą: posėdyje nutarta 
visiems esantiems lietuvių tary
boje 6 vai. ryto išvažiuoti iš 
Vilniaus, persikraustyti į Kau
ną. šeimynoms duota pašalpas 
po 3000.

Lietuvių valdžia čia palikti 
negali, nes lenkai savanoriai, 
nuginklavę vokiečius okupan
tus, valdžią patys pasiėmė. Ar
tinas bolševikai, o lietuvių per- 
silpnos pajėgos. Jiems dar rei
kia organizuotis, reikia dirbti, 
statvti gyvenimą. Tokia kariuo
menė, kaip mane išgąsdinęs 
sargybinis gauruota kepure, tai 
ne kariuomenė ir tų pačių vos 
keletas dešimtų. Kas gi daryti? 
Bailė sukaustė man smegenis 
ir be minčių, be jausmo aš iš
virtau žemėn. Pakirdusi lovoje, 
aš išvydau išblyškusius į mane 
pasilenkusius veidus nelaimin-

... kanopų gojo mano vyro ir mano drau
gų. Buvo tylu, visi kalbėjos pa
šnibždomis. Buvo jaučiama, jog 
į tą šeimyną įėjo sielvartas; 
ten, kur taip sutartinai dirbta 
ir draugiškai gyventa sielomis 
artimų kits kitam žmonių...

prasidėjo nelinksmos dienos, 
pilnos baimės ir netikrumo. 
Kasdieną rodės vis nauji bolše
vikų įsakymai ir skelbimai: 
juos lipdė ant visų namų, ant 
visų kerčių; visur jie raibavo ir 
nepasergėti jų nebuvo galima. 
Sankrovose ir be to nedaug kas 
buvo; dabar gi jos ėmė visiš
kai tuštėti: sunku įtikėti, kaip 
greit nyko reikiamieji valgo
mieji daiktai.

Savo laikraščiuose bolševikai 
rašė einą toliau į Kauną ir to
liau visur įvesti kietos savo 
valdžios. Nebebuvo ramumo. 
Buvo įsakyta, kad visi įsiregist
ruotų, kas nori gauti duonos ir 
kitų produktų. Prasidėjo užsi- 
rašymai kategorijomis. Sujudo 
kiemsargiai su savo namų kny
gomis, sunerimo visi. Vis daž
niau ir įkyriau ėmė mane ne
raminti mintis, kas gi dabar 
darosi išvažiavusiai per Nau
jus Metus valdžiai? Kur ji? 
Taip dailiai ir draugiškai iš 
visų pasaulio kraštų suvažiavo 
bendro darbo dirbti ir taip su
tartinai buvo ėmę dirbti, atsta- 
tydami savo lizdą ir iš nieko ši
tą taisyti .. .sujudo, kaip skruz- 

_ dės savo skruzdėlyne... kurmo, ji stengėsi ir manę drauge . . . . .. _
išsivesti, kad nepalikčiau vie
na.
Vieną rytą išėjova abi į mies

tą ir mus perėmė negyvumas 
jo išvaizdos. Daugelis magazi
nų uždaryta, žmonių maža, o 
gatvių grendiniu ilga virtine ei
na kažin kokie pilki šešėliai... 
Jų daug; baisu ... Pilkos kepu
rės, pilki veidai, pilki šine- 
liai... Nusigandome, supratę, 
jog tai baisioji Europos šmėk
la, skriaudėjai, plėšikai ir už
mušėjai; visai bloga — žmo
nės: ne žmonės, tik — bolše
vikai. Negyvėlių tarpas gulė 
tarp manęs ir išvažiavusio ma
no vyro. Gyvenimas apmirė. Ir

žiuoti 6 vai. vakaro. Per dieną 
reikėjo viskas susikrauti, prisi
ruošti į kelią. Aš vos pajudė
jau — taip buvau išvargus. Ma
no draugai man padėjo. Aš ne
begalėjau rytą iš rinkos parsi
nešti produktų išvirti pietų; 
aš tik mačiau, kaip tai daro 
mieloji mano draugė. Aš dės
čiau vyro plovinius, patalus, ba
tus; visa, visa, kas tik jo buvo, 
nes mes nežinojome, kada ir 
kaip mes begalėsime 
tikti.
Tokia dykuma manęs 

toks baisumas vienai 
Į vakarą mane apėmė marinan
ti apatija; skaudu buvo jausti 
bet kuris nervas; buvau, kaip 
negyva. Vyras išvažiavo, aš pa
likau viena, pasiilgusia širdi
mi. Ruoša stengiaus numaldyti 
liūdnumą. Mano imtinys gene
rolas ir dar vienas mūsų drau
gas, grįžę iš nelaisvės, guodė 
mane, drąsino: mano draugė 
visai manęs nebeapleido, net 
naktimis ... Rytą išeidama na-

vėl susi-

laukia
smilkti

dabar jie ir kas jų laukia? Ne
tikri aidai skelbė lietuvių val
džią, spaudžiant bolševikams, 
norint iškelti į Tilžę arba į 
Klaipėdą. Bolševikų laikraš
čiuose pasirodė žinia, lietuviai 
Kaune mokiną jauną savo ka
riuomenę: “Dažnai girdisi besi
mokinančių šūviai iš patran
kų.” Nebuvo kaip tikėti. Iš kur 
jiems kariuomenės, jei prieš 
mėnesį tebuvo jų dvi trys de
šimtys kaimo bernelių savais 
kailiniais? Daug dar visokių ne
sąmonių teko išgirsti, kol vie- 

kartą vakarą užėjo pas ma- 
nepažįstamas žmogus. Apsi-

ną 
ne

(nukelta į 4 psl.)

KAS TOS “LEMTINGOS DIENOS”
Praeitame Darbininko nume- kraštui. Daugiausia autorius sū

ryje pradėjome spausdinti ii- sitelkia ties vokiečių okupaci- 
gesnę Jono Jaškausko apysaka > var§ais> j H pasitraukimu ir 
"Lemtingos dienos". ‘ sav0s administraci-

jos organizavimu.
Apysakoje vaizduojami Lie- Spausdindami šią atkarpą, 

tuvos nepriklausomos valsty- kartu norime prisiminti ir Lie- 
bės atsikūrimas, Aukštaitijos tuvos nepriklausomybės atsta- 
kaimo nuotaikos, kai dar siau- tymo 50 metų sukaktį. Kviečia 
čia vokiečių okupacija, ryškina- me visus skaityti ir drauge per
ina jaunoji karta, kuri, grįžusi gyventi anas tolimas “Lemtin- 
iš Rusijos, padeda atsistatyti gas dienas”.
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Vaikai išbėgo, o Uršulė pradėjo ruoštis apie plytą.

— Eisiu ir aš, — tarė dėdė Surdegis, — pranešiu 
namiškiams, kad toks mylimas svečias parvažiavo.

Troboj pakvipo spirgintais lašiniais, o Jonas valgyti 
labai norėjo. Traukiny buvo užkandęs duonos su sausa 
dešra. Daugiau nuo pat ryto nieko nevalgė. Kad lengviau 
būtų laukti, išėjo su vaikais pasidairyti po sodybą.

Kiemą gožė tų pačių klevų ir liepų pavėsis, kuris 
nuo neatmenamų laikų savo grožiu puošė sodybą. Gro
žis likęs tas pats, kuriuo dar kūdikystės laikais yra 
džiaugęsis. Labiau buvo matyti padaryta atmaina ūkio 
trobesiuose. Stogai apšepę, apaugę samanomis ir ap&ur- 
pę. Trobesiai tartum sumažėję ar į žemę įaugę. Visi pa
šaliai tušti. Nei ūkio padargų, nei vežimų. Visa aplinka 
dvelkė neturtu ir skurdu.

Besidairant po sodybą, sesuo atėjo kviesti valgyti, 
ir visi suėjo j trobą. Ant stalo garavo kiaušinienė su 
lašiniais, buvo pripiaustyta rūkyto skilandžio, priraikyta 
duonos, kuri nebuvo balta, bet kvepėjo taip, kaip kitad 
motinos kepta. Uršulės paraginti, susėdo už stalo. Val
gant Uršulė kiek užsimąstė. Lyg ką prisimindama, kal
bėjo:

— Vargas, Jonuk, mums čia. Bet tu gal dar dau
giau vargo patyrei. Ar teko ir kare dalyvauti?

— Teko, kur neteks.

— Ačiū Dievui, kad sveikas grįžai. Nors tu vienas 
atsiradai.

— O kaip svainis? Ar neturi žinių iš Amerikos?

— Paskutinį laišką gavau jau karui prasidėjus, o 
daugiau jokių žinių. Tada rašė išsiuntęs 25 dolerius, bet 
nebegavau jų.

Baigiant valgyt, pradėjo rinktis kaimynai. Dėdė Sur
degis, grįždamas per. kaimą namo, matyti, daug kam pa
pasakojo apie tolimą svečią. Kaimynai teiravosi, ar Jo
nas nebuvo kur sutikęs ar ką girdėjęs apie jų vaikus, 
paimtus į kariuomenę ar karo pradžioj išbėgusius į Ru
siją. Deja, Jonas nedaug težinojo. Buvo .patekęs į dalinį, 
kur lietuvių nebuvo. Dažnai lankydamasis Petrapily
je, sutikdavo savo pusbrolį Adomą Audrį ir dar keletą 
pažįstamų, daugiausia tuos, kurie Rusijoj gyveno nuo se
niau. Iš Adomo neseniai buvo gavęs laišką, kuriame 
rašė, kad Petrapilyje prasidėjęs tikras badas, todėl ma
nąs greit važiuoti Lietuvon.

— Adomas gabus ir pakankamai turtingas. Jei no
rės, greit galės parvažiuoti, — pasakė Jonas Adomo mo
tinai, savo tetai, kuri taip pat buvo atėjusi su juo pasi
kalbėti.

Saulė jau leidos, ir kaimynai pradėjo skirstytis. Jo
nas užsiminė jiems apie savo susitikimą su vokiečiu 
ir kad tas vokietis jam -liepė rytoj nuvykti Palomėn. 
Kaimynai iŠ nupasakojimo tą vokietį tuoj atpažino. Kai 
kuriems net tekę paragauti jo bizūno. Jie patarė Jonui 
nedelsiant pas jį nueiti.

— Ką padarysi. Kieno galia, to ir valia, —pasakė 
Jonas, pasiryžęs gautą įsakymą vykdyti.

Visiem išsiskirsčius, Uršulė pradėjo nerimauti, kad 
kas neatsitiktų. Jonas ją ramino:

— Nebijok. Buvau kare, pergyvenau revoliuciją ir 
sveikas išlikau. Nepražūsiu ir dabar.

— Bet, Joneli, juk pats pasakei, kad kieno galia, 
to ir valia.

— Galia kartais pasibaigia labai greit, o su ja ir 
valia. Rusijos caras kokią galią turėjo, o kai jos neteko, 
tai jo valios niekas nebeklausė ir jį patį sunaikino.

— Et, ką ag čia savo bobiška galva išmanau, — nu

sileido Uršulė. — Tai gal bus laikas ir gulti? Juk pa
vargęs iš kelionės. Paklojau tau klėty. Pirkioj tvanku, 
rytą ir musės neleidžia miegoti. Jei ir eisi Palomėn, vis 
tiek kiek ilgiau pamiegosi. Bloga, kad neturime savo 
arklio. Nuvažiuotum, o dabar plumpink pėsčias.

— Fronte būdamas, ne tiek esu išvaikščiojęs, o čia 
kelis kilometrus nueiti — vieni niekai.

Klėty, kur kitados su broliu, dar maži būdami, mie
godavo, Jonas prisiminė anuos nerūpestingus laikus.Mo
tin a, atvedusi juos gulti ir apklosčiusi, sveikindama nak
čiai, perbraukdavo savo sugrubusia nuo darbo ranka 
per pašiurpusius plaukus ir išeidama pasakydavo: “Mie
gokite, vaikeliai, saldžiai! Gerasis Dievulis telaimina jūs, 
o angelėlis tesaugo”. Ji išeidavo į trobą ilsėtis, dar pa
liepdama iš vidaus užsisklęsti duris. Juozukas, kaip vy
resnis, iššokdavo iš lovos ir užsklęsdavo.

Dienos įspūdžių, o gal gryno tėviškės oro paveik
tas, Jonas ilgai negalėjo užmigti. Gulėjo nesumerkda
mas akių. Kaime lojo šunes, sode paukšteliai sučiauškė
davo, tvenkiny kurkė varlės, o už sienos žiogai čirškė.

Ilgai vartėsi lovoj. Tik kai pradėjo sode lakštutė 
suokti, atrodė, kad jau ir rytas nebetoli, besiklausant 
jos malonaus čiulbesio, akys pradėjo merktis. Užmigo 
sveiku miegu.

Kai prabudo, saulė jau buvo gerokai pakilusi. Jos 
spinduliai veržėsi vidun per vienintelį klėties langelį, at- 
simušdami taisyklingu keturkampiu ant grindų. Laikas 
buvo keltis ir rengtis į nemalonią kelionę. Nors mie
gojo neilgai, bet jautėsi gerai pailsėjęs. Tėviškės pasto
gės miegas teikė daug jėgų.

Greit pašoko iš lovos, apsirengė ir atsidūrė prie 
šulinio. Radęs pilną medinę geldą vandens, pradėjo 
praustis. Tuojau prisistatė abu vaikai. Vienas nešė gra
žiais lietuviškais raštais išaustą rankšluostį, kitas ga
balą muilo, kuris buvo panašus į sudžiuvusi molį. Jis 
ir sunkus buvo kaip molis. Tai vokiečių karo meto 
prekė, pardavinėjama su leidiniais užimtų kraštų gyven
tojams.

Berniukų patarnaujamas, nusiprausė, susišukavo, ir 
visi trys leidosi į trobą, kur Uršulė jau laukė jų su pus
ryčiais. Jonas seniai taip skaniai valgė.

Valgant sesuo pasakojo, jog, gindama į lauką gy
vulius, sutikusi kaimynę Kaušienę, kuri sakiusi, kad jos 
vyras rengiasi važiuoti Palomėn į malūną. Jis galįs ir Jo
ną nuvežti. O atgal, jei jos vyras malūne ilgiau sugaištų, 
tai gal ir pėsčias Jonas pareisiąs.

— Nekoks jo arklys, — pasakojo sesuo toliau, — 
bet lig Palomės nutrauks, o besikalbėdami ir nepajusite, 
kaip nuvažiuosite.

Jonas žinojo, jog prieš karą Kaušas buvo turtingiau
sias kaimo ūkininkas. Turėdavo du ar tris arklius, še
šias ar septynias karves, daug avių, kiaulių ir kitokio 
turto. Dabar, išgirdęs turint tik vieną arklį, susidomė
jęs paklausė:

— Tai kaip Kaušas žemę apdirba? Juk seniau dviem 
geriem arkliam darbo užtekdavo.

— Kiek gali, tiek padaro. O ko neįveikia, tai taip 
ir dirvonuoja.

— O ką pati darai su žeme? Kas ją dirbą? — pasi
teiravo Jonas.

— Užgirių Beržinis. Tas moka su germanais su
gyventi, kai kada gal ir aukso nepasigaili, tai turi net 
tris arklius. Savos žemės tik valakas, tai paėmė mūsų iš 
pusės dirbti. Bet štai jau ir Kaušas atvažiuoja, — tarė 
sesuo žiūrėdama pro langą.

KELIONE PALOMĖN
Botagu nešinas Kaušas įėjo į trobą. Visus pasvei

kinęs Dievo vardu, Jonui padavė ranką.
— Sveikas sugrįžęs... Tai pirma kregždė būsi mū- * 

su kaime. Ir net plačioj apylinkėj. Greit suskubai.. .Ar 
kartais neteko kur sutikti mano Stasiaus? Paskutinį laiš
ką gavau iš Karpatų 1915 metų vasarą, ir daugiau jokies 
žinios.

— Ačiū, dėde, už sveikinimą, bet apie Stasių nieko 
nesu girdėjęs. Aš net nežinojau, kad jis kariuomenėj.

— Paėmė ir jį.
— Gal Dievas duos, grįš visi — įsiterpė Uršulė.
— Kurie gyvi liko. grįš. Bet ar daug gyvų bus išli

kę per tokį baisų karą? Dabar vėl revoliucija.., Vieni 
kitus šaudo be jokio reikalo — samprotavo Kaušas.— 
Tai gal važiuosime? Jau pats laikas.

(Bua daugiau)
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riiomenes 5-metis nuo III iki IV seimo

Vaitiekų-

Apie Lenkijos ir Lietuvos santykius
Lenky pulkininko atsiminimai iš Kauno (2)

DR. P. MAČIULIS

deklamacijos ir dainos su solis-

dirig. A. Mikulskio. Kanklinin-tybės aparato tarnautojų. Ir ra-

tikrovėje to nebuvo. Net ir ne

pa- 
sa- 

ir

tema —
III iki IV

biavimo, pritarimo, paramos ir 
solidarumo.

veland, Ohio. Stereo, bet gali
ma naudoti ir mono. Kaina 5

svarų.
Mūsų vyriausybė nutarė gel- Rudenėlis, Žiema ir Vasarėlė: 

bėti paliktuosius Vilniuje žmo-

IMI m., Uf£ri8o M i, ar. 74

sirodyti jiems, jog ne veltui dir-

Visą simpoziumo aprašymą 
spausdiname ištisai.

Pokalbio pobūdi, o sykiu ir 
pačios bendruomenės pobūdį į 
vedamuoju žodžiu nusakė mo
deratorius Vytautas 
nas:

Pasidarė šalta, aptemo akyse: 
čia stovėta bolševikų sargybos. 
Pareikalavo pasų, mums jų ne
buvo, bet mes apsimetėm ra
mios ir atsakėm: “Tavoriščiai! Pašte pasirodė savieji pašto

dairęs, jis tylomis paklausė 
mano pavardės ir Įdavė man 
atsitiktinai atsiųstą vyro laiš
ką. Tai buvo taip netikėta, jog 
aš bijojau atplėšti vokelį ir bai-

Vytautas Vaitiekūnas vadovauja LFB rytinės apygardos surengtam sim
poziumui apie PLB veiklą. Simpoziumas buvo lapkričio 9 Maspetho lietu
vių parapijos salėje, šalia — Vytautas Volertas. Nuotr. V. Maželio

Atsiminimai apie Lietuvos atsikūrimą
(atkelta iš 3 psl.) ma savo nustebimą, aš tatvėje

išvydau visą buri kareivių, ne
šančių karabinus. Jie ne visi 
buvo kaip vien reikiant apvilk
ti, vis dėlto jau turėjo apibrėž
tą formą, formines kepures.

...... , Ėmiau sutikti vis naujas tortingai žiurėjau į nepazistamą-

Kokius jos veiklos uždavinius rado aktualiausius LF Bičiulių 
surengtas simpoziumas

kad PLB organizacija nėra pa- nes ne valdo ar rikiuoja, o tik 
lenkta vienam centrui, nėra iš atitinkamai koordinuoja su ki- 
vieno centro nei vairuojama, 
nei diriguojama, kad PLB or-ja 
nėra ne tik centralizuotai mo
nolitinė, bet net nė federacinė. 
Faktiškai ir konstituciškai PLB 
organizacija kiekviename atski
rame krašte “tvarkosi pagal sa
vo priimtą statutą,, prisiderin
dama prie vietos sąlygų bei 
įstatymų". Tatai pripažįsta ir 
PLB konstitucijos 2 straipsnis.
Taigi pasaulio lietuvių bendruo
menės organizacija yra tik san
talka savarankiškai veikiančių 
Įvairiuose kraštuose lietuvių 
bendruomenių, yra “common- 
wealthas”, kurio bendras cent
ras atskirų kraštų bendruome-

PLB seimas priėmė "nutari
mus", kuriuos galima laikyti 
programa viso penkmečio veik
lai — iki artimiausio seimo. 
Tos veiklos aktualiausiem klau
simam išryškinti LF Bičiulių ry
tinio pakraščio apygardos su
važiavimas New Yorke lapkri
čio 9 turėjo specialų pokalbį— 
simpoziumą. Pokalbiui vadova
vo Vytautas Vaitiekūnas. Veik
los trijų sričių aktualiuosius už
davinius dėstė trys referentai: 
Vytautas Volertas, Jura Gailiu- 
šytė Viesulienė, Antanas Saba-

Mūsų simpoziumo
“PLB penkmetis nuo
PLB seimo.” Temos apimtis lai- 

Jcctarpio atžvilgiu, sakyčiau, ne
tik kukli, bet visai aiški. Sim
poziumo užmojis, kaip matote, 
yra nepalyginti kuklesnis, nei 
spaudos paskelbtas PLB valdy
bos pirmininko, kurio Įžvalga 
stengiasi net dvidešimt trečią 
PLB seimą pasiekti. Reikia pri
leisti, kad simpoziumo pastan
gos koncentruotis Į trumpesnį 
PLB laikotarpį gali būti arčiau 
realybės ir labiau sukonkretin
tos.

Temos apimtis turinio atžvil
giu gali būti labai plati, nes 
PLB apima visas laisvųjų lietu
vių tautinio gyvenimo sritis, 
kurių bent kiek nuodugnes-' 
niam svarstymui reikėtų ne po
ros valandų, o gal mažiausiai centrą —OOP. Bet jis tų “ne- 
poros dienų. Todėl simpoziu- reikalingų” žmonių negalėjo su- 
mo organizatoriai temos apim-

"Vaidincme didvalstybės rolę"
Negeriau sekėsi Lenkijai ir 

ūkio srityje. Šituo atžvilgiu len
kų Įsiskolinimas užsieniam pri
vedė net prie muitų pajamų 
užstatymo. Nepravedė tinka
mos žemės reformos, kuri būtų 
daugeliui darbo rankų davusi 
pragyvenimo minimumą. Jų pa
čių spauda guosdavosi: “Mes 
turime dešimti milijonų nerei
kalingų žmonių”. Ekonominę 
būklę geriausiai pavaizduoja 
vienas jų jaunesnės kartos ra
šytojas savo premijuotu veika
lu. Jis aprašo pasibaisėtiną kai
mo skurdą.

Tiesa, Lenkija buvo suskatu- 
si steigti savo pramonės

tokia tvarka:
Po šių įvedamųjų pastebė

jų eina prelegentų pasisaky
mai. Kaip minėta temos turinys 
apima tris dalykus — tėvynę, 
jaunimą, religinę bendruome
nę, — ir turime tris prelegen
tus. Po kiekvieno prelegento pa
sisakymo, kitiedu prelegentai, 

ba”. PLB penkmečio problemas jei ras reikalinga, pateiks savo 
nusistatymą ar pastabas kalbė
tu klausimu, taip pat, žinoma, 
ir pats moderatorius.

Po visų trijų prelegentų 
sisakymų, galės klausti ar 
vo nusistatymą pareikšti 
klausytojai.

Vėliau eina Vytauto Volerto 
pasisakymas apie PLB uždavi
nius tėvynės reikalu.

( Bus daugiau)

tų kraštų bendruomenėms, tei
kia paramą ar paskatas. Ir PLB 
konstitucijos 15 straipsnis nu
stato, kad “atskirų kraštų LB 
veiklai derinti, skatinti bei plės 
ti PLB seimo renkama PLB v-

gvaldant,todėl negalima išleis
ti iš akių PLB, sakyčiau, kon
federacinės sąrangos, kurioje 
PLB "generolai" PLB armijų 
nekomanduoja ir nerikiuoja ir 
kurioje PLB vadovaujančios vir
šūnės pastangų sėkmė perdėm 
priklauso nuo atskirų kraštų, 
pirmiausia, nuo tų, kuriuose 
yra pačios gausiausios lietuvių 
bendruomenės — bendradar-

Lietuvos Nepriklausomy
bės 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. 
Brizgk), St Bačkio, vysk. Bo- 
land, W. Rodino ir kit Stereo, 
bet galima naudoti ir mono, 
kaina 5 doL Išleido Dr. J. Stų- 
kas per Eurotone Int. Ltd.

metų atrodė kaip 1918 me
tų armija”. (248 psl.).

"Kodėl gi vokiečiai mus 
taip greit sumušė?"

Kitoj vietoj autorius sako, 
kad Lenkija buvusi nugalėta di
desniu žmonių skaičiumi ir ke
leriopai didesne aviacija bei 
motorizuotais ginklais bei tan
kais, stoka paramos iš sąjungi
ninkų anglų ir prancūzų. “Bet 
vistiek kodėl gi vokiečiai mus 
taip greit sumušė?!... Turim, 
pabrėžti, kad nebuvome pasi
ruošę karui su (vokiečiais, kad 
permaža teturėjome laiko ir rei
kalingų priemonių... Vaiva
dos, storosios ir vietos policija 
bėgo nuo vokiečių patys pir-

. Lietuviškos Giesmės. Gies
mė į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad būčiau, Tėve mūsų, Sv. 
Kazimierai, Sveika Marija, Gai
lestingoji Marija, Sveika Mari
ja, Motina Dievo, Mano malda, 
Iš šios mūs žemės, Skaisčiausio
ji Marija, Kad širdį tau skaus
mas, Jėzau pas mane ateiki. Iš
pildo sol. A. Brazis, L. Stukas 
su Žibuoklių moterų oktetu, 
akomponuojant A. Kačanaus- 
kui. Stereo, bet galima naudo
ti ir mono, kaina 5 dol. Išlei
do Dr. J. Stukas per Eurotone 
Int. Ltd.

Maivo Gimtinė. Lietuviš
kos lengvos muzikos rinkinys. 
Tėvynė Lietuva, Auksinis ru
duo, Sningant, Rudens pasaka, 
Smalsuoliai, Du miestai, Kai tik 
vyšnios bals, Užuomarša, Lietu
viškas letkis, Suk, suk ratelį, 
Vilniaus stogai, Trio baloje, 
Miško takais, Mano gimtinė. Iš
pildo sol. V. Noreika, D. Ma
žeikaitė, D. Cibulskytė, J. Ba- 
raanauskaitė, E. Kuodis ir ki
ti, orkestrui palydint. Išleido 
Montrealio liet, radijo vai. ve
dėjas .L. Stankevičius. Kaina 5 
dol.

Aukuras: Kalėdos Lietu-

Lietuvos valdžia gelbėjo 
Vilniaus gyventojus

Autorius su kartėliu mini 
mūsų pasitarimus su rusų Įgulo
mis dėl Vilniaus administraci
jos perleidimo pagal 1920 lie
pos 12 sutarti, tik nemini fak
to, kad Lietuva nuėjo gelbėti 
Vilniaus gyventojų, paliktų, 
kaip anksčiau pasisakė, “liki
mo lemčiai”, nutylėdamas ar 
nežinodamas (?), kad Vilnius 
buvo Lietuvos aprūpintas mais
tu, kurio žmonės kitur negalė
jo Įsigyti už turėtus lenkiškus 
zlotus, kai Vilniaus vaivada iš 
buv. lenkų banko išvežė turėtą 
auksą ir kitokią svetimą valiu
tą. Mūsų pasienio Įstaigom bu
vo duotas įsakymas registruoti, . .
kas ir kiek svetimos valiutos iš- v°je’ Tau brangi tėvyne, Lietu- 
siveža, bet jos neatiminėti. Pa- vos Pau^elių daina, Tekejo 
menu, kad vaivada išsivežė “^elė, Lopšinė lėlytei, Grįšim

_. ... . . mas tai karininku, tai valdi-11. Jis prabilo ramindamas, ir . , . . . x ,JĮ. pauuv otų a «, ninku, tai gydytoju. Is kur vi- 
as pasidanau drąsesne. Tik pa- „ ♦ • - A, ... ., ... \ . f sa tai? Kaip visa tai greit, lygskalausi laiska, as supratau, jog , . .. . . ,_- J 5 pasakoje, susitvarkė. Pnes pustai ne sapnas. Vvras saukė ma- . - . ,v .i - • i- * antro menesio buvo chaosas,ne.save,te kaip? Jei gali, at- dabar .. vjsa
sargiai jreliaužk į mane Bi- netikėtinoje pa-
jau kad ko tau įtiktu o vjsa kariu0_
padėti negaliu. Radosi dar ; ,.° . .... . . ,. ... mene, nedidelio žmonių bunoviena ponia, tokia pat nelai- . o ■,pvuia, f darbštumu. Susidarė visos mi-
mmg ka,p u- as ir abi sutarė- nisterjjos> kur idėjini
va bėgti. Paslapčiom^ susita- sav0 darba _ uisė lm;
reme su tydu vezeju; uz dide- Unaji 5aV(į- Uzda _ ištisos de.
bus puugus apsiėmė nuvežti žmonju ’Ant A
mudvi , Kauną. Reikėjo gelbe- ministerijos plevėsavo
tis. bėglę ilgiau likti buvo ym vėUava uj r(_
pavojingiau ... ketino būti °; a J °. dės raganių — magu darbas kratų, gal suėmimu, badavimas, . . ' . , . ..avia Į, iuu, va « unao, — Usaj naujos gadynes padė

jimas. O už pusės metų nebe
galima buvo nė pažinti visa to 
— tiek daug išaugo, atgijo ir 
sujudo visa. Su pasididžiavimu 
kėlė aukštyn galvas skruzdės 
darbuotojai atnaujintame savo 
lizde,pakirdę iš amžių miego.

o gal ir kalėjimas, kol išaiškins. 
Turgaus dieną, kai daug žmo
nių grižo iš rinkos, susisupu
sios išėjova pėsčios už miesto, 
kur sutikova savo vežėją ir iš- 
važiavova.

Neilgai trukus, sutikova už
tvarą. ‘‘Sustokite, sustokite!”

mo organizatoriai temos fepim- imti. Kita vertus, tai buvo am- - - , - .
tį turinio atžvilgiu aprėžė tik bicingas noras sukurti “Škodą”, mteji» pametę save anones Ii- menu, kad vaivada. priąim Daina anie aviža Dai-
trimis dalyte - j«. kurią turėjo čekai, nors čekai lemčiai”.,. 051-252 p), virs ketonų tūkstančių anglų
nimu ir religinė išeivijos bend- ir prancūzam buvo pardavę apie “Kaskart daugėja pabėgėlių svaru* 
ruomene. pusę savo Škodos akcijų. Len- skaičius iš Lenkijos”. Pulk. L.

kų pramonės centras iš iždo jį Vilnių laiko Lenkijos mies- 
daug kraujo iščiulpė, o grąžinti nes Įįe pabėgėliai didžiu- 
negalėjo, nes pinnon galvon moje buvo lenkų vaivadijos ir 
lenkai norėjo sumoderninti miesto tarnautojai, atbėgę 
savo kariuomenę, ko taip pat 
nepadarė, kaip atsiminimų au
torius su širdgėla pripažįsta.

Hitleriui užpuolus Lenkiją, 
jos artileriją ir gurguoles tebe- 
vežiojo arkliais, o prieš vokie
čių tankus norėjo pasipriešinti 
kavalerija.

Mes dėkingi pulk. L. Mitkie 
wicz už jo tiesų žodi, nors jam 
gal ir sunku buvo jį pasakyti. 
“Vaidinome didvalstybės rolę, 
nebūdami kariniu, o dar labiau 
ūkiniu būdu priaugę, o lenkų 
visuomenę, ypač plačiąsias jos 
mases girdėme ir maitinome

Temos apimtis plotmės at
žvilgiu nėra taip precizuota, 
kaip kad laikotarpio ir turinio 
bendruomenė — PLB — gali
ma suprasti kaip visą mūsų tau
tos diasporą, bet galima su
prasti ir tik kaip vadovaujančią 
PLB organizacijų arba net tik 
kaip PLB org-cijos vadovau
jančią viršūnę. Praktiškai mū
suose labiausiai Įsivyravęs kaip 
tiktai pastarasis PLB suprati
mas, visai išleidžiant iš akių,

“be pinigų ir be pragyvenimo 
šaltinių ir visi kreipiasi į lenkų 
atstovybę... Skaičiai karinin
kų ir eilinių karių, internuotų 
stovyklose didėja. Mūsų žmo
nių ūpas tiesiog klaikus. Iš vi
sų pusių girdisi baisūs keiks
mai bei grasinimai lenkų vy
riausybės adresu už patirtą ne
laimę ir Lenkijos sužlugdy
mą”'’... (260-261 psl.)

Knygoje pasigendama bent 
užuominos, kiek Lietuvai atsė
jo internuotųjų išlaikymas. Tai 
čia turiu priminti, kad per mė
nesį mūsų iždas jų aprūpini
mui išleisdavo po du milijo
nus litu, taikydamas intemuo-

nes, išleisdama Vilniaus pasko- vysk- Valančiaus lituanis- 
lą, kuri buvo surinkta iš vals- tinės mokyklos mokinių choras, 
tybės aparato tarnautojų. Ir ra- dirig- A- Mikulskio- Kanklinin- 
šantis šias eilutes tai paskolai kam vadovauja 0. Mikulskiene: 
turėjo paaukoti virš dviejų Išleido Fine Music Records, Cle- 
tūkstančių litų, išskaitytų iš 
gaunamos algos pamėnesiui.
Tuo būdu gyventojai nustatyta do1-

Kai visi jau buvo už stalo, 
muzikos kapela užtraukė lietu
vių tautos himną “Lietuva, tė
vyne mūsų”. Daug kam buvo 
akyse laimės ašaros iš susigrau
dinimo. Daug daug metų laukė 
jie teisės šlovinti savo tėvynę; tariama savo galybe, kuomet 
daug sunkių dienų ir savaičių f ' -

- pergyveno jie ir jų šeimynos^ kariškiui buvo aišku, kad len- tiem lenkam tokį pati davinį, pritrūks, išsikasę vietomis jau
Pas juos stovėjo nemaža ka- padėdami statyti šitą tėvynę. ginklu c tos pajėgos iki 1939 kaip savo kareiviam. net apgedusį. (Bus daugiau)

riuomenės; jos dalis jau yra Sunku buvo kai kada; gal ir • , _ _...... , , , ___  , _ __ _
gavusi dar bandymai,

sveti-
Pašte pasirodė savieji pašto mui šalių svečių sveikinimus, jie H x

tvarka galėjo Vilniaus banke Lietuviškos Vestuvės. Ku- 
savo turimus beverčius zlotus pįškėnų vyresniosios kartos me- 
išsikeisti į litus, o už litus jie no kolektyvo etnografinis vaidi- 
galėjo prisipirkti nevaržomai nimas, piršlybos, mergvakaris, 
maisto produktų, ypač riebalų, užgėrų rytas, piršlio korimas, 
Viso tame banke buvo depo- sodo pirkimas ir pačios vestu- 
nuota virs 50 milijonų zlotų! vės> atliekamos dainom, dek-

Vilniečiai buvo taip Įbaugin- lamacijomis ir pašnekesiais. Iš- 
ti išgyventų nepriteklių, kad, leido Montrealio Mažosios Lie- 
kaip man asmeniškai vėliau p. 
X. pasakojo, kai kurie sviesto 
pirkę net po bačkutę; atsargai 
užkasę, bet vėliau, pastebėję, 
kad Pieno centras sviesto ne

Mes važiuojame į Zežmarius Į ženklai, ant gelžkelių vagonų— laiminį; laimingi, kad gali pa- 
gimines, tad jokių pasų netu- lietuviški antrašai. Atvyko vi- ___ , __
rime”. Pagalvojo, pasvvravo. sekių kraštų atstovai; pasidarė jOg §j sudarė buvo savo j 
praleido; bet, sako, toliau vėl triukšminga, daug žmonių, 
užtvaras. Bailingai ir nusiminę 
važiavome nuo punkto į punk
tą, kol išgirdome naują koman
dą: “Balt!” Tai jau buvo 2ež- 
mariai, kur stovėjo vokiečių 
sargyba; dar žingsnis ir mes iš-

pastangomis.
Ar gi tai ne neįtikėtina pa

saka? i
Ai man, šita pasaka ėmė nu

blukti, nustoti žavinčios savo 
spalvos nuo to laiko, kaip atsi- 

godžių I

Aš nepajėgiu aprašyti, kaip 
aš buvau susijaudinusi, kai 
sveikino ir vaišino* ^ipnuosius 
svetimų kraštų atstovus, atvy
kusius i Lietuvą. Tai buvo pu
sėje kovo m. 1919 m. Visa pra- rado pavydeininkų, godžių I

gelbėti. Į pavakarę tą pat die- gyvenus Vilniuje, pabėgus, ne- lengvai pralobti ar netikros 1
ną mes jau artinomės į Kauną, galima buvo tikėti, jog visa tai garbės gauti; savo darbą įde- j
j mūsų kelionės tikslą, j išsigel- tikrybė, ne sapnas. Aš supra- dančių ne bendram labui, tik '
bėjimą. Žingeidaudamos žiūrė- tau, kokia laime buvo pilnos
jome mes namų ir gatvių, skais- darbuotojų širdys; tų, kurie dir-
čiai apšviestų: mes paskutiniais bo nuo pat pirmųjų sunkiųjų
laikais buvome atpratę nuo ap- dienų savo tėvynės laimi. Bu-
šviestų namų ir gatvių; mes te- 
pamatėme tamsa, tylą ir tesi
kalbėjome pašnibždomis. O čia 
vėlyvu laiku žmonės vaikšto ir 
— nebijo! Namų sienos nerai
buoja skelbimais ir Įsakymais.

asmeninei gerovei, smulkiems j 
savo reikalams patenkinti. Ta- į 
da atsirado nesantarvių, kurios j 
didėja, o ne liaujas; lyg būtų jie j 
užmiršę, kaip sunkiai yra lai
mėję visa tai, ką turi, ko nemo- ] 
ka vertinti ir ką gali patys su
griauti.

Į bendrąjį darbą sutartinai

vo žavėtina. Didelė salė, pada
binta žalumynais ir vėliavomis, 
savomis ir atvykusių svečių 
tautinėmis jų spalvomis, vei
kiai buvo pilna pasipuošusios 
publikos. Stalai lūžo nuo valgy- už tą patį siekimą, jūs skruz- 

Cia tatai savo skruzdėlyne vėl mų ir gėrimų. Ypač tai stebino dės-gamintojai, stokite, pašalin- 
darbuojasi lietuvių valdžia. po valgyklų arklienos kotlietų darni visa tai, kas kliudo gražų 

Kitą dieną sunkiai paslėpda- ir.drumzlinos pilkos sriubos. jūsų darba!

tuvos Bičiulių draugija. Kaina 
5 dol.

ScI. Janina Liustikaitė Įdai
navo operų arijas ir dainas: 
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. Budriu- 
no, ir Dobilėlis — A. Vanagai
čio — V. Jakubėno. Mono, kai
na 6 dol.

. Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmų lietuviška opera 
Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokštelių. Dainuoja Vilniaus 
operos solistai ir choras. Kašta
vo 12 dol.. dabar su persiunti- 

i mu — 6 dol. Graži dovana Ka
lėdų proga. Teliko tik keliolika 
albumų. Gaunama Darbininko 
administracijoje.

( J i ■ Šios bei kitos lietuviškos nm
/ 1 ■ zikos plokšteles gaunamos Dar
g į p ■ bininko Spaudos kioske. 910

» > • Willoughby Avė., Brooklvn. N
•vanta FU* ntWo» plamm lapkrieto 9 taaapitliu M. parapijos sataje. Ut stalo it k. | tf. v , 19.?1

J6rT&Hltaeytė.ViewW«#, VptMo Vytort. Votartao, Raugas, Filomena ignaHiene. (Siuntimui pridedama
Nuotr. v. Maželio 50 c., Kanadoje 1 dol ).
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rijampožėje, pradėjo veikti. Vie
nos dirbo ūkio ir namų ruošos 
mokykloje, kitos tos mokyklos 
valgykloje, bažnytinių rūbų ir 
rankdarbių dirbtuvėje.

Pradžioje jstojo 5 kandida
tės. Jom. vadovauti paskirta Ma
rijampolės ūkio ir namų ruo
šos mokyklos vedėja Petronėlė 
Uogntaitė. Lapkričio 1 priim
ta 10 naujų kandidačių. Išsinuo-

Nuo MarijampolCa iki Putnamo
Kaip kūrėsi Nek. Pradėtosios Mergeles Marijos kongregacija

ja Kiityimytntai
gai buvo paminėta seserų vie
nuolijos 50 metų sukaktis. Bu
vo speciali akademija su kun. 
R. Krasausko paskaita, iškilmin
gos pamaldos vienuolyno koply
čioje, vėliau — vaišės.

Sukakties proga trumpai pri
simename seserų vienuolijos 
veiklą.

Kai rusai draudė
Prieš pirmąjį, pasaulinį karą 

caro okupacijos metu Lietuvo
je buvo griežtai uždrausti bet. 
kokie vienuolynai. Buvo palikę 
penki vienuolynai, bet Į juos 
niekas negalėjo Įstoti. Jie turė
jo išmirti. Taip pat nebuvo gar 
Įima kurti nei naujų vienuoly
nų. 1910 lapkričio mėn. įsaky
mas draudė net religines broli
jas. Vėliau buvo daromos kra
tos ir ieškoma slaptų vienuo
lynų.

Slaptas moterų vienuolynas
Kun. Jurgis Matulaitis, pats 

slaptai įstojęs į marijonų vie
nuolyną, planavo sukurti nau
ją slaptą moterų vienuolyną. 
Pirmosios kandidatės turėjo bū
ti išsiųstos į Šveicariją ir ten 
parengtos. į Šveicariją išsiuntė 
ArKudirkaitę ir M. Jurevičiūtę./ 
Tai ir buvo pirmasis žingsnis 
kongregaciją steigti.

Mėginimai Petrapilyje
Bet tuo metų kilo pirmasis 

pasaulinis karas. Petrapilyje at
sirado daugiau lietuvių pabėgė
lių. Sumanyta leisti lietuvišką 
laikraštį “Vadą”, kurį kun. J. 
Vailokaičio supratimu turėjo 
spausdinti lietuvės vienuolės, 
suorganizuotos Į šv. Povilo d- 
giją, vadovaujamą kun. K. Rėk
laičio. Tos draugijos narės bu
vo pratinamos prie vienuoliško 
gyvenimo. Manyta, kad po ka
ro, grįžusios į Lietuvą, jos su- nius — Dėl “tautininkų” ir

gacija. išaugo. IMG ji turėjo 128

tulančių. Jų žinioje buvo 18

IS VISUR

Antraisiais metais išsinuoma
vo dviejų aukštų namą, atidarė 
našlaityną ir įrengė mažą spaus
tuvėlę, kuri vėliau išaugo į Še
šupės spaustuvę. Joje buvo 
spausttinama nemaža knygų ir

gė pradžios mokyklą ir 1921 
keturklasę mergaičių mokyklą 
su bendrabučiu.

Spalio mėn. Aidai
Straipsniai: Antanas Maceina £ 

— Religija ir evoliucija (apie 
Teilhard); Adomas Galdikas at
sako į Aidų redaktoriaus klausi
mus; Vt. Vt. — Pasaulio Lietu 
vių Bendruomenės III seimas;

. Aleksandras Pakalniškis — Va
karojimai Žemaičiuose; Z. Ro
mas — Kosmologijos žvilgis Į 
Visatą.

Iš grožinės literatūros: Pra
nas Visvydas — Eilėraščiai; Ju
lija švabaitė — Renku sudau
žytą mozaiką (eit); Jurgis Jana
vičius — Delyčiaus banginis.

Apžvalgoje rašo: Juozas Gir-

mokyklos, 2 spaustuvės, žemės Į 
ūkio mokykla. Vasaros metu ve-« 
dė aikšteles, dirbo socialinės 
globosjr labdaros Įstaigose.

Atvyksta į JAV
Kun. dr. J. Navicko pakviestos 

pirmos 5 seserys 1936 rugpjū
čio 18 atvyko į JAV. Jas paly
dėjo vyriausioji kongregacijos 
vadovė motina M. Teresė. At
vykusių tarpe buvo ir dabarti
nė motina M. Aloyza.

Ir čia įsikūrimo pradžia bu
vo sunki. Dirbo pas tėvus ma
rijonus Marianapolyje, marijo
nų kunigų seminarijoje Marian 
Hills. 1939 iš Lietuvos atvyko 
dar 14 seserų.

Įsikuria Conn. valstybėje
1939 m. Conn. valstybėje Į- 

sigijo inkorporavimo teisę, ku
ria kongregacija pripažinta le
galiai veikiančia institucija. 
Gruodžio 8' Thompson, Conn., 
Įsigijo namą, pavadino Vilią 
Maria. Namo viršininke ir ad
ministratore paskirta sesuo M. 
Aloyza. Suteikta jai teisė priim
ti Į noviciatą.

Įsigyja dabartinę sodybą
Dabartinė sodyba, kuri yra 

visos vienuolijos centras, Įsigy
ta 1943. 1955 pastatyta pamink
linė Marijos šventovė, 1968 pa
šventinta senelių poilsio namai;

Įsikuria Kanadoje
Antrojo pasaulinio karo me

tu kelios seserys atsidūrė Vo
kietijoje. Jos galėjo nuvykti tik 
į Kanadą. Ten ir Įsteigė savo fi- svarbiu lietuvių kultūros cent-

Batfo jubiliejinis šeimas įvyks kitais metais Chicagoje. Tuo reikalu atvykęs tarėsi Balto pirmininkas kun. V. 
Martinkus su vietos balto direktoriais. Iš k. j d. sėdi: J. Jonušaitis, D. Bobelienė, kun. V. Martinkus, E. Sa- 
mienč, kun. A. Trakis; stovi A. Dzirvonas, J. Talalas, A. Oselis, K. Repšys, A. Umbrasienė, Ed. Litvinas, F. 
Sireiiikas, R. Simokaitienė; antroj eilėj V. Šimkus, A. Gintneris, V. Baleišytė, A. Stankus, J. Mackevičius.

Kanadoje seserys turi du vai
kų darželius, talkina vaikų ka- 
techizacijai, dirba šeštadienio 
mokyklose ir su lietuvių jauni
mu.

Spaustuvė Putname
Prel. Pr. Juro padedamos, 

seserys Putname įsirengė gra
žią spaustuvę, kur spausdina
mos knygos, laikraščiai? Jos pa
čios redaguoja ir leidžia “Eglu
tę” — vaikam laikraštėlį.

Vasaros stovyklos
Seserys labiausiai pasižymė

jo vasaros stovyklų organizavi
mu. Šiemet buvo surengta jubi
liejinė 25-ji stovykla, kurioje 
stovyklavo 150 mergaičių. Be 
to, seserys vadovauja Dainavos 
mergaičių ir jaunimo stovyklai.

Putname veikia mergaičių 
bendrabutis, kuriame gyvena 
vidurinės mokyklos mokinės ir 
studentės. Jom dėstomi visi li
tuanistiniai dalykai.

Taip Putnamo sodyba virto .— lietuviai ir ukrainiečiai.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS MOKINIAI 
TAUTŲ FESTIVALYJE

J. LUKOŠIUS

Jei lietuviai moksleiviai iš 
Vasario 16 gimnazijos ir ukrai
niečiai iš Neu-Ulmo spalio 
26 nebūtų atvykę Į Darmstadtą, 
to miesto pramogų būrelio su
ruošta Europos tautų folklo
ro programa būtų buvusi visiš
kai blanki, ir šventė nebūtų nu
sisekusi.

Tą dieną Vokiečių Rytų 
Jaunimo Sąjungos Darmstadto 
pramogų būrelis šventė savo 
dešimtąsias metines. Vadinasi, 
koncertas neeilinis, todėl pro
grama turėjo būti puiki.

Kadangi būrelio nariai ar jų 
tėvai yra per pastarąjį karą ar
ba po jo išvaryti iš namų, tai 
buvo pakviesti likimo draugai

— Tėv. Leonardą Andriekų, 
O.F.M., Amerikos Poetų Drau- > 
gija (The Poetry Society of 
America) pakvietė mėnesinia
me draugijos susirinkime kal
bėti apie lietuvių poeziją. Pa
kvietimo proga — jo verstinių 
eilių rinkinio “Amens in Am- 
ber” pasirodymas anglų kalbą. 
Paskaita Įvyks lapkričio 27 d. 
7:30 vai. vakaro Amerikos Poe
tų Draugijos auditorijoje: 122 
E. 58th St., New Yorke. Lau
kiama ir lietuvių visuomenė. Jai 
Įėjimas laisvas.

— Aloyzo Barono romanas 
“The Third Woman”, kurio 
oficiali išleidimo data spalio 30, 
paminėtas “Saturday Review” 
žurnale lapkričio 2. šis intelek
tualam skiriamas žurnalas pa
prastai pamini tik apie 10 pro
centų visų išeinančių knygų.

kiečių choras, liaudies muzikos 
instrumentų palydimas. Pasvei
kinimui jis padainavo 
žinomą vokiečių dainą “Labas 
vakaras” (Guten Abend).

Labai kultūringas pranešėjas 
pasisakė už tautų susipratimą, 
pasveikino Silezijos, sudėtų vo
kiečių atstovus, lietuvius, uk
rainiečius.

Paskui prasidėjo kelionė per 
Europos rytus ir šiaurę. Pir
miesiems teko pasirodyti lietu
viams. Vasario 16 gimnazijos 
moksleivės pašoko palyginti ra
mią, bet elegantišką Kepurinę. 
Publika padėkojo gausiomis ka
tutėmis.

Po to jauna Heidelbergo dai
nininkų pora — Helgair Klaus

darys branduolį naujai vienuo- “valstybininkų”; dr. P. Rėktai- į“Į“*“'*??*/“ LvLhT LT Svečiai buvo priimti kukliai, prisitardami gitaromis, padai-
lijai. Tačiau tuo metu kilo re- VySto^Btast- MoXeąlyje. 1958^įastatytas bus tfSta Vanojo pasistatę bet draug^kai ir nuoširdaai: navo po vieną norvegų ir šuo-

Motern Draugiją prisimenant. ' vienuolynas ir vaikų darželis. ti stovyklavietę mergaitėm. Pr. Tada į^B^o’ukrainitS

kviesti vakarienės į jaunimo Visi jų šokiai buvo labai 
triukšmingi: daug akrobatikos 

vo mėn. grįžo į Lietuvą ir tuoj zio Almeno novelės. Pietūs Maironio parke buvęs turtuolių klubas, jau ge- Programos žiūrėjo 500 žmonių ma^a meno. Grupė nedidelė
pradėjo rūpintis naujos kongre- v iršelio 1 psl. — A. Galdi- Spalio 27 Labdaringa Draugi- rokai apleistas, su nemažu že- Programa didžiulėje Lichten- vos Por°s ir dar kelios mer- 
gacijos steigimu. Parengė įsta- kas: Vėjas. Šis numeris iliust- ja> kuriai priklauso Maironio mės sklypu. Ta nuosavybė, Įstei- bergo gimnazijos salėje prasi- S^ės- Vyrai tikn akroba
tus konstituciją, kurios pa- ruotas Ad. Galdiko darbų nuo- parkas, savo nariam surengė gus akcininkų bendrovę, nu- dėjo 8 v. ir tęsėsi porą valandų fie ^^to sun _ ^US 
grindų paėmė tėvų marijonų traukomis. Be to, L. Paškaus- tradicinius nemokamus pietus, pirkta 1923. Kun. J. Jakaitis į- Ją žiurėjo per 500 asmenų. ^1, kardų ir kitus sokius. Pub- 
konstituciją ir ją pritaikė mo- kaitės “vyšnių sakelė”, liaudies Svečiai turėjo mokėti po 1.50 gyta nuosavybę didžiojo lietu- Mūsų moksleiviams teko na- Sausiai pl°jo uz akrobatis-

— A. Landsbergio dramą 
“Penki stulpai turgaus aikštė
je” Toronto latvių teatras lap
kričio 9 statė Clevelande, Bo- 
hemian National Home salėje. 
Šių metų latvių teatro festiva
lyje ši Landsbergio drama lai
mėjo antrą vietą.

- Popiežiui Pauliui VI 
švenčiant penkėrių mėtų Vaini
kavimo sukaktuves. Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gos centro komitetas pasiuntė 
jam platesnį laišką, kuriame 
sveikino ganytoją sukakties 
proga, dėkojo už jo kilnius dar
bus žmonijai ir prašė neužmirš
ti pavergtosios Lietuvos ir jos 
kenčiančių žmonių. į šį laišką 
atsakė Vatikano valstybės sek- 
retorijatas paties sekretoriaus 
pasirašytu raštu, kuriame tarp 
kitko rašoma: “Jo Šventenybė 
visuomet atsimena Jus visus sa
vo maldose ir visiems jums 
siunčia gausių dangaus palai
mų.” (KDI)

voliucija ir viską suardė.

įregistruojami Įstatai
Seinuose Recenzijos: Aug. R. — Jono

Kun. J. Matulaitis 1918 ko- Meko poezija; Titas Alga — Ka- WORCESTE& MASS. nakvynės namus.

terų vienuolijai ir naujiem lai- dailininko L. Šepkos skulptū-
Fidaus

Mūsų moksleiviams teko pa
kus numerius.

kam. ra, V. Valiaus grafika,
1916 spalio 15 Seinų vysku- vinjetė.

Aidus redaguoja dr. 
nius, 27 Juliette St., 
Mass. 02122; leidžia tėvai pran
ciškonai, 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

J. Gir- 
Boston,

pas A. Karosas patvirtino nau
jos konstitucijos įstatus. Kon
gregacija buvo pavadinta Nekal
tai Pradėtosios švč. Panelės 
Marijos Vargdienių kongregaci-

Soliste Genovaite Vasiliauskienė

Solistė Genovaitė Vasiliauskienė
išleido plokštelę

- — Lietuvių Katalikų Federa
cijos suvažiavime Chicagoje 
spalio 26 išrinkta nauja valdy
ba: Pr. Povilaitis, kun. K. Tri
makas, dr. A. Damušis, dr. Z. 
Danilevičius, Ad. Viliušis, dr. J. 
Jerome, J. Paskųs, dr. J. Meš
kauskas, kun. J. Budzeika ir P. 
Kilius. Kandidatai — A. Tamu
lis ir dr. A. Skėrys. Pareigomis 
pasiskirstys pirmam posėdy.dol., vaikai — po dolerį. Daly- vių poeto Maironio garbei pa- sirodyti du kartus pirmoje pro- 

vavo virš 400 asmenų. Nors abi vadino jo vardu. gramos dalyje ir du kartūs ant-
salės, baro kambarys ir žaidi- 1924 gegužės 30 įvyko iškil- roję su keturiais liaudies 'so
mų kambarys buvo perpildyti, mingas Maironio parko atidary- kiais.
bet pietūs praėjo gana tvarkin- mas. Meninę programą atliko Pirmieji pasirodė lietuviai 
gai. Jiem vadovavo draugijos (nukelta į 6 psl.) Vakarą pradėjo nedidelis vo-
pirmininkas Kazys Adomavi
čius.
Labdaringai Draugijai 50 metų

Labdaringa Draugija oficia
liai įsteigta 1919 metų pradžio
je, tačiau jos užuomazga pada
ryta 1918 lapkričio mėn. Tada 
Europą ir Ameriką buvo užplū
dusi sunkiai pagydoma epide
minė liga, influenza. Ištisos šei
mos epidemijos buvo paguldy
tos į lovą, ir dažnai nebuvo kas

Po vokiečių vienos šokių gru
pės astuonios Vasario 16 gim
nazijos mokinių poros pašoko 
Malūną. Geras mūsų mokslei
vių pasiruošimas, drausmė, vi
krumas bei grakštumas, tauti
nių rūbų gražumas burte užbū
rė publiką. Malūnui sukantis, 
visa salė nuzikos taktu plojo 
beveik visą laiką.

Antroje programos dalyje 12 
mergaičių pašokta Blezdingėlė 
susilaukė didžiausio pasisekimo. 
Publika labai triukšmingai ir 
ilgai plojo lietuvaitėm, bet šo
kio nekartojo, nes reikėjo pa
skubinti programą.

— Genocido parodos rengi
mas reikalauja didelių išlaidų. 
Iki 'šiol visas susidariusias išlai
das (nuotraukų padarymas, do
kumentų perfotografavimas ir 
vertimas, įvairi parodos išstaty
mo medžiaga ir kt.) padengė 
Amerikos Lietuvių Taryba. Pa
rodos rengėjai prašo ir visos lie
tuvių visuomenės paramos 
šiam svarbiam uždaviniui įvyk
dyti. Aukos siunčiamos adresu: 
Amerikos Lietuvių Taryba — 
Genocido paroda, 6818 So. 
Westem Avė., Chicago, III.. 
60636.

KRAŽIŲ SKERDYNIŲ SUKAKTIS
šiais metais lietuvių visuo

meniniame gyvenime yra gana 
daug svarbių sukakčių bei mi
nėjimų. Viena itin svarbi su
kaktis yra lapkričio 22. Tą die
ną sueina 75 metai nuo Kra
žių skerdynių (1893).

mušdami. šio žiauraus įvykio 
garsas greit pasklido po visą 
Lietuvą ir po pasaulį. Pasaulio 
opinijoje rusai susikompromita
vo. Bažnyčia pasiliko neuždary-

Šiomis dienomis jau pasiro- Australijoje solistė G.
dė Australijos lietuvių solistės liauskienė kasmet aplanko lie- 
Genovaitės Vasiliauskienės dai- tuvių kolonijas, ir beveik joks 
nų plokštelė. Ją solistė Įdaina- žymesnis minėjimas neapseina 
vo Adelaidėje su simfoniniu or- be jos dainų ar ištisų koncertų. 
kestru, o pačią plokštelę išlei- Savo dainomis solistė puikiai re- g ?^ pnziun Nuo hgos zmo- okupantaj uždarytų bažny- 
do Karvelis Chkagoje. p^XTuetuv5k dX ir ^^o kajp lapai ir liko ne- čią, ir pasiiik6 ją saugoti. besi-

prezentu°Ja ueiuvlSKą aauiJ! maža našlaičių, be tėvų, be glo- diena ir nakti Gu.svetimtaučių tarpe jų ruo- & melsdami meną ir naktį. Gu
šiamuose meniniuose parengi- £................................................ bematonus atsiuntė raitus ka-

mU0Se' Jaka^° rūpesčiu įsteig- aos tikinčiuosius, vienus kar- Ii jos srityje nesuspėta.
toji Pilnųjų Blaivininkų 25 kuo- kitus visai už- A. Balaite** elegantiškiausia ir drausmin- rabučio vedėja E. Tamošaitic-
pa 1918 lapkričio mėn. suorga- ’ ’ giausia, kad mūsų tautiniai dra- nė, akordeonu palydėjo V kl.

bužiai patys gražiausi. mokinė Saunaitytė. tik praėįu-
Vasario 16 gimnazijos šoke- siais metais atvykusi iš Lietu- 

jai grįžo namo po vidumak- vos. vokiečių kalba pranešinėjo 
čio išvargę, bet patenkinti. šokėjas Radionovas.
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Vasi-

Prieš gerus metus solistė Ade
laidėje suorganizavo vyrų ok
tetą “Klajūnus”, jam vadovau
ja ir ji intensyviai ruošia įvai
riems parengimams. Ji žinoma 
ir JAV lietuviams, kai 1963 m., 
pakviesta J. Bachuno, lankėsi 
JAV lietuvių kolonijose, duo
dama savo dainų koncertus.

Šiam įvykiui paminėti filate- 
Tikintieji nesutiko, kad ru- listų draugija “Lietuva” išlei- ..... _ ....’ t & j Vėliau 6 moksleivių poros iš

pildė komišką Klumpakojį.
Programoje pasirodė vokie

čiai ir ukrainiečiai.
Malonu buvo stebėti, kad lie

tuvių šokėjų grupė buvo pati

džia vokus su paveikslu ir ati
tinkamu įrašu. Manom, kad tuo 
būdu šis įvykis bus tinkamiau- 
šiai atžymėtas. Nepriklausomo- 

VVorc^terio lietuvių veikėjo kurie išvaikė iš bažny- je Lietuvoje jo atžymėti Blate-

nizavo labdarybės skyrių, kuris 
savo veikimo tikslu pasirinko 
lankyti visus ligonius, nežiūrint 
jų pažiūrų skirtumo ir globoti 
našlaičius. Kun. J. Jakaitis pa
rengė ir įstatus. Labdaros dar
bas rado didelį pritarimą lietu
vių tarpe, ir jau 1919 pradžio-

Australijos lietuvių dienose, je buvo įsteigta atskira Labda- 
kurios šiais metais vyks Adelai- ringą Draugija. Tai buvo grynai 
dėje gruodžio pabaigoje, solistė parapinė katalikiška labdary- 
dalyvauja parengimo prezidiu- bės organizacija.
me. Jai pavesta suorganizuoti 
Australijos lietuviškojo jauni
mo koncertą. Lietuvių dienų 
metu Adelaidės Lituania choras 
atliks Budriūno kantatą “Tė- 
viškės namai”. Kantatai moterų 
chorą paruošė mūsų solistė ir

Maironio parkas
Kun. J. Jakaitis rūpinosi ne 

tik žmonių dvasios reikalais, 
bet ir jų poilsiu savaitgaliais, 
ypač sekmadieniais. Reikėjo tu
rėti nuosavą vietą lietuviškom 
organizacijom. Tokia vieta bu-

pati išpildys kantatos soprano vo surasta Worcesterįo prie-
partiją. miestyje Shrevvsbury. prie gra-

Išvykai vadovavo gimnazijos 
kapelionas kun. Riaubūnas, šo
kius paruošė ir jiems vadova
vo nuolatinė tautinių šokių bū
relio mokytoja mergaičių bend-

Mielas lietuvi, paremk lietuvi y pranci
kony pastangas pastatyti KULTŪROS
ŽIDINĮ New Yorke. Įsigytas žemes skly
pas Highland Blvd., Higliland Parke, 
Brooklyn, N. Y. Baigiami ruošti pastatu 
planai. Laukiam talkos! — Aukas prašom
siysti lietuviy pranciškony vienuolynui
680 Bushu ick Ave« Brooklvn, N.Y. 11221

Dainos Migijas žaus Ouinsigamondo ežero. Tai Chicagos filatelistu išleistas vokas Kraity Skerdynių sukakčiai paminėti |||||||||||iHtlll||||||||HlllllMIIII1lllllltllllllinilllimillflllltllllllllllllllllttlllllllll||||||
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Lietuvis, kuris drebino pasaulį 
Bokso čempijonę Jtiozę Žukausku-Sharkey prisiminus

dinės — sutraukė 75,000 žiū
rovų, gauta pajamų 1,083,580 
dol. Vėliau jis priėjo prie rung
tynių dėl pasaulio čempionato.

Pirmą susitikimą su Vokie
tijos čempionu Max Schmelin 
gu 1930 birželio 12 pralaimėjo 
4 rate už per žemą smūgi: ant
rąjį 1932 birželio 21 laimėjo, 
įveikdamas Schmelingą 15 ra
tų kaveje. Taip pasidarė sun
kaus svorio pasaulio čempionas. 
Tą titulą prarado 1933 birže
lio 29 italui Primo Carnera 6 
rate. Boksininko karjerą baigė 
1936, pralaimėjęs prieš Joe 
Louis 3 rate.

Tuo metu jis lietuvių tarpe 
sukėlė didelį entuziazmą. Ame
rikoje buvo išleistos net plokš
telės su lietuviškam dainom 
apie jį.

Išėjęs iš bokso pasaulio, pa
siliko aktyvus šiaip sporto gy
venime, dažnai dalyvavo įvai
riose sortinėse sueigose, daž
nai minimas JAV spaudoje. Jis 
g\ \ ena Eppig. N.H. Buvęs pasaulio bokso čempijonas Juozas Žukauskas- Jack Sharkey Jsuotr. V. Maželio

Kartą fotografas Vytautas 
Maželis, keliaudamas per vieną 
parodą Cclisejuje New Yorke, 
sutiko garsųjį boksininką — 
Juozą Žukauską — Sharkey. 
Ten jis nesiboksavo, bet de
monstravo, kaip reikia žuvį gau
dyti, kaip gerai užmesti meš
kerę.

Kas jį ten pakvietė? Gal 
koks žuvavimo klubas, gal ko
kia bendrovė, kuri gamina meš- 
kerkečius ar kablius. Bet to 
užteko, kad V. Maželis prikibtų 
ir užkalbintų.

Sutiktas svečias mielai kalba 
lietuviškai. Net lietuviškai skai
to. Buvo jam pakišti Aidai, ir 
jis paskaitė gana sunkų tekstą. 
Tuo metu ir buvo padaryta ši

Worc’ 3ster, Mass.
(atkelta iš 5 psl.)

Juozo Žemaičio vedamas Šv. 
Kazimiero parapijos choras, so
listė Grybaitė, smuikininkas Ži- 
danavičius ir Juozo Bliudžiaus 
vedamas dūdų orkestras.

1925 įsteigus Aušros Vartų 
parapiją, jos klebonas kun. 
Čaplikas parėmė Maironio 
parką. Pagaliau, 1929 pradžioj 
Maironio parką nupirko Labda
ringa Draugija.

Maironio parke vykdavo 
draugijų gegužinės ir ypač gau
sus parapijos piknikas. Be to, 
čia vykdavo ir įvairūs suvažiavi
mai: Pilnųjų Blaivininkų, Lietu
vių Darbininkų Sąjungos ir ki
ti. Čia lankėsi ir garbingi sve
čiai iš Lietuvos: 1926 arkiv. 
Jurgis Matulaitis, 1931 vysk. 
Pranciškus Būčys. Nuo 1954 
pradėti rengti birželio tragiškų
jų įvykių minėjimai. Tais me
tais čia kalbą pasakė Lietuvos 
Laisvės -komiteto pirmininkas 
V. Sidzikauskas. Iškilmėse da
lyvavo miesto burmistras ir V. 
Sidzikauskui įteikė miesto rak
tus. Kartą atsilankė ir kalbą pa 
sakė vyskupas John Wright.

Naujieji ateiviai, įstoję į d - 
ja. matė, kad gamtos apdovano
tai gražiai Maironio parko vie
tai stinga kultūrinių pastatų. 
Po ilgesnio laiko. 1962 Petro 
Kuzmicko pirmininkavimo me
tu. pastatyta švari, erdvi salė, 
išdekoruata lietuviškais orna
mentais, ir atnaujintas visas pa
statas. Įrengtos jaunimui spor
to aikštelės. Maironio parkas ta
po tikru lietuviu veikimo cent
ru. Čia skautai rengia tradici
nes Jonines su sporto švente, 
i kuria suplaukia gausiai jau
nimo iš rytinio pakraščio. Atei
tininkai rengia studijų dienas, 
organizacijos — koncertus, pie- 

Bronė Spūdienė (k.) ir Kazimiera Genevičienė, uolios lietuviškų reikalų rėmėjos. J. Stuko radijo piknike.

nuotrauka.
Šis vyras turi gana įdomią 

istorija. Tai boksininkas —gar
senybė, pasaulio čempionas. Jo 
tikra pavardė — Juozas Žu
kauskas, bokse pagarsėjo kaip 
Jack Sharkey. Gimė jis 1902 
lapkričio 26 Binghamtone, N.Y.

Nuo šešiolikos metų pradėjo 
boksuotis, nuo 1924 pasidarė 
profesionaliu boksininku. Jis 
boksavesi 12 metų — iki 1936 
m. Per tą laiką turėjo 50 rung
tynių. Iš jų 35 laimėjo, lygio
mis 4. pralaimėjo 9 ir 2 k.o.

Išgarsėjo 1926 kai įveikė ne
nugalimą juoduką Harry Wills, 
1927 nokautu įveikė Jim Malo- 
ney. Jo rungtynės su J. Demp- 
sey 1927 liepos 27 buvo rekor- 

tus, vakarienes, jaunavedžiai 
kelia vestuves. Ir kitataučiai 
rengia parengimus. J. Pipii o. 
V. židžiūno, J. Štaro, ūkvedžio 
A. Kauševičiaus, pirmininko K. 
Adomavičiaus ir kitų darbo 
bei pasišventimo dėka, skolos 
buvo greit išmokėtos. Daug pa
sidarbavo įtraukti visuomenei į 
Maironio parką gabi šeiminin
kė ponia Kauševičienė.

Atliktas ir antras patalpų at
naujinimas. Įrengta antra salė, 
nauja erdvi virtuvė, žaidimų 
kambarys ir kt. Padidintų pa
talpų pašventinimas įvyko šių 
metų birželio 2. Pašventino Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. J. Jutkevičius.

Iš žinomų pirmųjų Labdarin
gos Draugijos pirmininkų yra 
buvę Pranas Mankus, Vincas 
Blaveckas, Jonas Reinikis. Pet
ras Katauskas. Vėliau virš 15 
metų pirmininkavo Petras Mi
lius. dešimt metų Petras Kuz
mickas, nuo 1964 — Kazvs 
Adamavičius. Daug draugijai 
nusipelniusi yra iždo raštinin
kė Ona Keršienė, kuri nuo 
1929 yra valdybos narė.

Koresp.

Tėvu Pranciškonu lėmėju I 
skyrius lapkričio 16. šeštadie
nį, 6 vai. vak. Maironio Parke, 
52 Quinsigamond Avė.. Shrews- 
bury. Mass., rengia vakarienę 
su programa ir šokiais.

Kviečiame visus vietos ir apy
linkių lietuvius atsilankyti į va
karienę. Prityrusių šeimininkių 
būsite skaniai pavaišinti, pama
tysite programa iš lietuviu 
pranciškonu gyvenimo ir veik
los. o po to galėsite pasišokti. 
Šokiam gros puikus orkestras.

J. M

HARTFORD, CONN. KEARNY, N. J.
Spalio 26 L.A.P. klubo salė

je buvo įdomus literatūros va
karas, kuri surengė Lietuvos 
Veteranų s-gos 'Ramovė' Hart
fordo skyrius. Jis atsikvietė iš 
Philadelphijos literatu trupę su 
rašytoju Vytautu Volertu prie 
šakyje.

Parengimo programą pradė
jo L. V. s-gos Hartfordo sky
riaus pirmininkas Adolfas Mas- 
lauskas. apibūdindamas litera
tūros reikšmę žmogaus ir vi
suomenės gyvenimui. Žodi tarė 
ir pats šios literatūrinės gru
pės vadovas ir programos pa
rengėjas V. Volertas. Paprašė 
tylos, susikaupimo ir pagarbos 
lietuviškam žodžiui. Ši litera
tūrinė pynė pavadinta ‘‘Mar
gais takais keliauja žmogus-’.’

Literatūrinius kūrinius skai
tė Dalia Jakienė, Virginija Ma- 
jauskienė ir Bronius Balčiūnas.

Literatūrinę pynę skaitytojai 
pradėjo Martyno Mažvydo ka
tekizmo vertimo 1547 metų lie
tuviška prakalba: ‘‘Brolei. sese
ris imkiet mani ir skaitikiet ir 
tatai skaitidami permanikiet.” 
Paskui paskaitė Kristijono Do
nelaičio “Metų-’ ištrauką, pa
lietė Poškos “Mužiką’". Mairo
nio kūryba. Igną Šeinių. Krė
ve. Mykolaitį. Aistį. Miškinį. 
Brazdžioni. Bradūną ir kitus.

Visi skaitytojai lietuvių poe
tu ir rašytoju kūrinius perda
vė su giliu kūrybiniu ir artis
tiniu isijautimu.

Abi skaitytojos yra Marijam

polės Rygiškiu Jono gimnazi
jos auklėtinių, o kartu ir šių 
eilučių autoriaus mokinių duk
ros: Dalia Jakienė — Konstan
cijos Matulaitytės — Nenortie- 
nės dukra, o Virginija Majaus- 
kienė — Irenos Lavickaitės- 
Karalienės dukra.

Literatūrinį skaitymą paįvai
rino solistė Ona Pliuškonienė, 
pasigėrėtinai puikiai padainavu
si šešetą dainų. Jai akompona- 
vo muz. Jurgis Petkaitis.

Pabaigoje vėl žodi tarė pirm. 
A. Maslauskas, padėkodamas 
šios programos parengėjui Vyt. 
Volertui, skaitytojams, solis
tei, akompaniatoriui bei šeimi
ninkėm. Po programos buvo 
šokiai ir užkandžiai, kuriuos pa
gamino darbščios šeimininkės: 
Elvyra Švitrienė. Ona Berei- 
kienė, Leokadija Pilvelienė ir 
Salomėja Špakauskienė.

Šia nepaprasta proga kalbėjo 
ir Jonas Bernotas, ragindamas 
pirkti ir skaityti knygas, pasi
siūlydamas net padėti įsigyti. 
Tad jei kas norėtų kurią knv- 
ga nusipirkti, prašau kreiptis, ir 
knygą tuoj gausite.

J. Bernotas

L.M.K.F. klubo susirinkimas
Lietuvių Moterų Klubų Fe

deracijos Hartfordo klubo stei
giamasis susirinkimas įvyko š. 
m. birželio 5. Su L.M.K.F. veik
la supažindino Federacijos pir
mininkė Vincė Leskaitienė. at
vykusi iš Ne\v Yorko.

Susirinkusios entuziastingai 
pritarė Klubo steigimo reikalin
gumui. tačiau dėl nedidelio su
sirinkusių skaičiaus valdybos 
rinkimai atidėti rudeniui. Iš
rinktas tik organizacinis komi
tetas veiklos gairėm suprojek
tuoti ir susirinkimui sušaukti.

Antrasis Hartfordo klubo su
sirinkimas įvyks lapkričio 15. 
penktadienį. 7:45 vai. vak. Ame
rikos Lietuvių Piliečiu klubo 
patalpose. 227 Lav.rence St.. 
Hartford. Conn.

Susirinkimo dienotvarkėj su
sipažinimas su L.M.K.F. veikla 
ir tikslais, suvažiavimas New 
Yorke lapkričio 30-gruodžio 1. 
veiklos gairių svarstymas, val
dytas rinkimai ir kt.

Pagal receptą
Jaunas vyras:
— Mėsa ir pupelės dar neiš

virę.
Jauna žmona:
— Aš padariau viską taip, 

kaip buvo parašyta valgių ga
minimo knygoje, bet ten recep
tas parašytas keturiems, o mū
sų tik du. tai as viską sumaži
nau per pusę ir viriau taip pat 
per pusę trumpiau

Pagerbti dvasios vadai
Lapkričio 3, sekmadienį. 

Skausmingosios Dievo Motinos 
parapija iškilmingai pagerbė sa
vo dvasios vadus: kun. R. Ta
mošiūną (Thompson) ir kun. A. 
Žemeiki. Pirmasis minėjo kuni
gystės dešimtmetį, antrasis — 
penkmetį.

Tąja intencija abu kunigai 
sekmadienio vakare aukojo mi
šias. o po pamaldų parapijos 
salėje jiem pagerbti buvo su
ruošta vakarienė. Dalyvavo per 
200 žmonių. Visų nuotaika bu
vo pakili. Džiaugėsi ir sukaktu
vininkai. matydami toki dide
li būrį savo gerbėjų. Abu kuni
gai entuziastingai buvo sutikti, 
nuoširdžiai visų pasveikinti ir 
kukliomis simbolinėmis dovanė
lėmis apdovanoti.

Pagerbimo pobūvį atidarė 
Lietuvių Katalikų Bendruome - 
nės ir Švento Vardo draugijos 
pirmininkas Vincas Grinevi
čius, jam vadovavo parapijos 
klebonas Domininkas Pocius.

Lietuviškos mišios
Nuo spalio pradžios vienos 

mišios kas sekmadienį. 10 vai. 
ryto, būna lietuviškos. Mišių 
metu choras ir visa bažnyčia 
gieda lietuviškas giesmes. Sa
komas lietuviškas pamokslas. 
Evangelija angliškai ir lietuviš
kai skaitoma per visas mišias. 
Tikrai džiugu, kad lietuvybė šio
je parapijoje dar nėra užgesusi.

Balfo vajus
Kearny-Harrison Balfo sky

rius jau pradėjo pinigų ir dra
bužių vajų. Pinigai renkami au- 
ku lapais. Pinigu rinkimas užsi
tęs ilgesni laika. Tikimasi ir šie
met surinkti pustūkstantį dole
riu.

Visi padėkime

LIETI VOS 
KANKINIŲ 
VARI) >
įamžinti paminklinėje 
lietuvių koplyčioje
šv. Petro bazilikoje Romoje. 
Laiko jau nedaug. 
Neatidėliokite įrašyti save 
ir savuosius koplyčios 
kūrėjų tarpe.

Aukoms adresas:

LITHUANIAN MARTYRS 
CHAPEL FUND

2701 West 68th Street 
Chicago, III. 60629

Parengimai
Liet. Katalikių S-gos Kearny- 

Harrison kp. lapkričio 24 sek- 
mad. 4 v. p.p. Liet. Katalikų 
Bendruomenės Centro pa
talpose ruošia kortų vakarą. Gi 
gruodžio 8, sekmadienį, Kear
ny-Harrison Balfo skyrius tose 
pačiose patalpose ruošia taip 
pat didelį kortų vakarą su pa
įvairinimais. Bus kavutė su na
mų darbo pyragais ir tradicinis 
alutis su žirniais.

Balfo skyrius per prel. J. 
Končių įsigijo 10 egz. knygos 
“Atsiminimai iš Balfo veiklos”. 
Tai labai vertinga prel. J. Kon
čiaus parašyta knyga. Kiekvie
nas lietuvis, ne tik balfininkas, 
turėtų ją įsigyti ir pasiskaityti.

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 19G8 metams.

Vardas ir pavardė .............................................. ............... ...........

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

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

Už kalendorių $.......................

Siunčiu už prenumeratą $......................

Spaudai paremti $........................

JULIJA KASELIENE,
po ilgos ir sunkios ligos, sulaukusi 75 metų, mirė 1968 
spalio 29 d. Bergen Pines Co ligoninėje. Paramos. N.J.

Velionė su vyru ir sūnum gyveno 436 Hill Street. May- 
wood, N.J. Palaidota iš Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčios. Paterson. N.J., lapkričio 1 d.. Hackcn- 
sack kapinėse.

Reiškiame gilią užuojautą giliai liūdintiems: velionies 
vyrui Boleslovui Kaseliui. kuris daugelį metų ištikimai 
globojo sunkiai sergančią žmoną, sūnums Boleslovui ir 
Jonui su šeima bei visiems artimiesiems.

Aleksas ir Veronika
KASELIAI

A f A

DR. ALBINUI GRIGAIČIUI
m i rus

jo žmonai Jadvygai ir sūnui Algiui su šeima reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Pranas Kidohs, Andrius Ryliškis

JUOKELIAI

Užmaršus Kalėdų senelis
Vieną gruodžio mėnesio ry

tą motina su savo sūneliu už
suko į didelės parduotuvės 
žaislų skyrių, ir sūnelis tuo
jau atsidūrė ant Kalėdų sene
lio kelių.

— Na, ką tu, berneli, norė
tum gauti Kalėdoms'? — pa
klausė senelis.

— Geriausia, tai imk ir už
sirašyk, — tarė berniukas, — 
neš kitaip užmirši.

— Ne, ne, neužmiršiu, — pa
tikino jį senelis. — Aš niekad 
neužmirštu.

Motina su sūnum išėjo iš tos 
parduotuvės, vaikščiojo ir šen 
ir ten ir pagaliau užėjo į kitą 
didelę parduotuvę, kur irgi bu
vo Kalėdų senelis.

— Na, ką tu, berneli, norė
tum gauti Kalėdoms? — pasi
sodinęs ant keliu berniuką, pa
klausė senelis.

— Tu. tuščiagalvi, aš žino
jau, kad tu užmirši!

Neteko kantrybės
— Joneli, kiek kartų aš sa

kiau tau, kad tu nesikištom, kai 
suaugę žmonės kalba, o pa
lauktum, kol jie nustos.

— Aš taip ir stengiausi, ma
ma, bet jie niekada nenustoja 
kalbėję.

Užuojauta
Petras Maleckas liūdi dėl sa

vo mylimos žmonos Mikasės 
mirties. Aprūpinta sakramen
tais, mirė spalio 8. Palaidota 
Šv. Kryžiaus kapinėse N. Ar- 
lingtone. Kilusi iš Marijampo
lės apskr. Išgyveno 65 metus. 
Be vyro paliko ir sūnų, taip pat 
Petrą, dirbantį Bostone inžinie
rium atsakingose pareigose.

Kearny lietuviai reiškia gilią 
užuojautą abiem Maleckam.

J. Mėlynis
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OARBININKAS

LIETUVItKŲ PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

LIETUVI1KGS PLOKŠTELES 
PAMGMTOM KAINOM

Trys ilgo grojimo lietuviško* 
plokštelė* už penkis dolerius

Lietuvos Senos ir Naujos 
Dainos: įdainuota solistų ir 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naktele, Prieš tolimą Kelionę, 
Užstales daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve-

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

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

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

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

. 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, Atmu, aunu baltas kojas, 
Myliu tave, Plaukia sau laive
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. 
“Birutė” Sesutėlės — lelijėlės 
ir iš op. “Dana” moterų cho
ras.-; . -

.. Lietuvos Kanklės: 0. Mi
kulskienei vadovaujant Įgrota: 
Pas močiutę augau, Suktinis. 
Supinsiu dainužę, Pas motulę, 
Rugučiai, Lenciūgėlis, Naujie
nos, Sėjau rūta, Siuntė mane 
motinėlė, Kepurinė, Per girią, 
girelę ir Sveikas Jėzau.

"Lietuvos Atsiminimu"

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

Šios 4 lietuviškos muzikos il
go grojimo plokštelės gauna
mos už penkis dol. Paskiros 
plokštelės kaina 1.50 doL Šių

Tol.: GL2-2923

SERVICE

Lietuviškoje šeštadieninėje mokykloje jau karpomos iŠ popieriaus eglutės, 
jau laukiama Kalėdų.

ANNE PARNISI INC 
CUSTOM DRESSMAKING 

Origlnal designs we also do altera- 
tions and redesigning— 150 Wood- 
bury Road in Woodbury 

Call 516 - 692-2975

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

VI 9-5803

BELLE CREST 
ADULT HOME

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

516 - 749-0541

CANINE OBEDIENCE 
BY-KRAPT

Housebreakmg problems correction 
obedience training results guaran
teed. We come to your home — 

TW 7-4447

TO PLACB
YOUR AD \ 

CANCEL OR CHANGE
SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED IV. ARCH1BALD 

President

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. nuauna ir adv. jonas J. Gnga>us. ReiKa«r su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $132,000,000

Current dividend 5% on all accounts.
Dabar moka 5^0 už v^sll riišių taupomus pinigus.

LAISVĖS KOVOS METAIS

Kviečiame talkon DARBININKUI

.. 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- plokštelių yra nedidelis kiekis 
tė, Kas tas miežio grūdas, Gie- (ankščiau buvo parduodamos 
da gaideliai, Per Klausučių uly- P° 4 dol.). Norį Įsigyti prašomi

Prisitaikymas
— Aš pastebėjau, kad jūs, 

kalbėdamas su įvairiais žmonė
mis, kelis kartus pakeitėte pa
gautosios žuvies dydį!

— Taip, aš niekad nesakau 
žmogui daugiau, negu jis, ma
no manymu, galėtų patikėti.

H. W. MALĖ

MEN—GUARDS full and part time 
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

Ekonomiškumas
— Ar jūsų žmona ekonomiš

ka?
— Kartais. Ji, pavyzdžiui, te- 

pastatė 26 žvakutes ant savo 
„. w______ w________ _ t - . - . _ keturiasdešimties metų sukak-
tėlę” Laisvųjų daina, Man liūd- kreiptis: Darbininkas, 910 Wil- ties torto, 
na, Daina, daina, Vežė mane loughby Avė., Brooklyn, N. Y.
iš namų, šią naktelę, Tu, ma- 11^1.
no motinėle, Pasisėjau žalią rū- Prisiuntimui pridedama 50 RADIJO PROGRAMOS

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

THUNDER STANG 
TRAVĘL 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

tą, Sėdžiu po langeliu ir Vyčių ta

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

Universal šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 
palhxfijlmas.

"Proying Hands" 
by Albrecht Dūrer

Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 
NEW YORKE

šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. WEVD 
1330 KiL 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 
fer Rd. Hillside, NJ, 07205; teL 201- 
289-6878.

Laisvės Žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 9-10 vai. ryto WHBI 105,9 
FM banga. Vedėjas: Romas Kezys, 
TW 4-1288, 62-15 69th PI., Middle 
Village, N.Y. 11379.

Machinist and Braduction Workers 
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 —

GARFIELD CUSTOM 
WOODWORKING 

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

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

RANDAZZO RUG CLEANING
Floor polishing upholstery cleaning 
all work done at reasonable rates 
we guarantee all our work ■.— 3026 
Avenue U, Brooklyn, N. Y. Call: 

D E 2-5281 or 769-4249
TRUCK MECHANICS

Experienced — full beenfits hospi
talization and pension plan — Fair 
employment practice $3.85 per hour 
REA EXPRESS 39th St. t North
ern Blvd. Long Island City, 784-0378

RECOLOR CARPETING 
SOFA—DOG STAINS 

Your Home Clean Glow 
Ali Work Guaranteed 
------ Call MU 9-1910 ------

PACKERS—Men needed part time 
and full time shipping room gar- 
ments pleasant working conditions 
(2) coffee breaks work near home 
BAN Limited — 27 Wilburst Lyn- 
brook L.I. Call 516-599-1800

H. W. FEMALE

40 Lietuvišku Meliodiįę įgro
ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
vėnų maršas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgeli, Tylus 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai,"* 
O čia, čia, Oi lekia, lekia. Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas. Šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę.

BOSTON. MASS 
Vedėjas 

STEP. MINKUS 
WLYN —1360 kilocycle* 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

AUTO MECHANICS 
1st 2nd and 3rd Class

Call Mr. Marino shop supt of Motor 
Vehicles Sinclair Oil Co. — 37-28 
Railroad Avė LJ.C. — EX 2-1066

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

516 - 694-8990

, flnhMval
# FURERAL CHAKL INC. $

BOSTON, WORCESTER
BROCKTON,
Vedėju P. VISGINIS

173 AxtHtff St, Brockton 18, Mas*.
TW. JU 8-7209

CABINET MAKERS 
WOODWORKERS 
MACHlME MEN 
DRAFTSMEN
BENCH MEN/VVOOD FINISHERS 
HELPERS, APPRENTICES

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

MARINE OPTICAL MFG. CO
2Š Mahler Road Roslindale, Mass. 

617 - 524-5100

Ray Kerbeft*, Dir.
PL 3-5300 Sekmadieniai* nuo 11 iki 12 vM>

RADIO VALANDA

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDA2YMO 
reikalais kreipkitės į gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są
žiningai atliks visus darbus.

Marilei 4 Doren, Ine.
83-12 Cooper Avenue 

Glendale, N.Y. 111227
TeL 894-4188

H Detroito stoties WJLB-AM -1400

Valatka, 15758 Lesure, Detroit, Mich. 
48227; teL 273-2224.

HARTFORtL CONN.
Ved. ALG. DRAGUNAVIGIUS

273 Vlctorta Rd^ Bartiord 14, Cnm 
T8L: 249-4502

IBURGH, PA.

Iš šio sąrašo išsirinkus tris ii- ’ ved9j*s VYT. A. YUCTUS
go grojimo plokšteles, moka- Jėi M pirkti «r Shedy PĮĮAJPtuufc. 15228
ma tik penki doleriai. Atskira dovsneH — pirma gaukite ka- etkma(neniait nu iž:30 v. p-p. 
plokštelė kainuoja 2 dol. (anks- talogėlius a^ rašomas^ skaičia- 
čiau buvo parduodamos po 4 vhno mattiėies, radio, TV, 
dol. Nori įsigyti papigintų magnctofonoB ir ktt. voktefių ir
plokštelių, prašomi rašyti: Dar- vietinių finhtį gaminius SD la- mjg Green Dt, Pldis, Fa. 19123 
bininkas, 910 Willoughby Avė., bai sumažinta kaina. Kimski- , FO 8 88M
Brooklyn, N.Y. 11221. te: J. L Giedraitis, 10 Birry onimnTiTi nao 1^9 tai 2da p.

PHILADGLPHIA, PA

Dr., E. Northport, N. Y. 11731
Persiuntimui pridedama 50 c. Tel. (516) 757-0055. WATKRBURY, CONN.

WWCO > AM • 1M0
Ved. ANT. PALIULIS

PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais
tai bei mostis nuo reumatizmo. Labai pelninga pnonė. Rašyti: P. Deken, 
North Sta.. P.O. Box 9112, Newark, NJ. 07104.

Sekmad. 935 ik‘ 10:30 ryto

Steady jobs, loto of overtime 
Good working conditions

PILOT WOODWORKING
co.

105 Amor Avė., Carlstadt, N .J.
(201) 438-0200

EXP DINING ROOM CAPTAI N 
and EXP WAITER8 

Nice working conditions 
LARCHMONT LODGE 

1890 Palmer Avenue 
Call 914 - 834-0100 .

Truck Rechanics experienced full 
benefits hospitalization and pen.sion 
plan fair employment practices — 
$3.85 per hour mušt speak and un- 
derstand English RfeA IKPRESS 
39th St & Northern Blvd. L. I. C. 
Tel. 784-0378

REPU8LICANS and 
OEMOCRAT8:

We have a platform yoų can read 
and uhderstand. Write for free 
copy—no obllgation. The Universal 
Party. P.O. Box 518. Berkeley. Ca- 
lifomta 94701

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

WOMEN
WILL TRAIN LIGHT FACTORY 
work 7 AM - 3:30 PM & 3:30 PM to 
midnight, premium pay for ėvening 
shifts Cosmetic Firm air-cond’nd. 
Liberal benefits, near 24 Ist St, sub- 
way Nice Pak Products, Ine. 150 N. 
MacQuestin Pkway Mt. Vemon, NY

HAND SEWER
Custom made Lampshadea 

Exp prefd or beginner to train 
Excel cond’s. Apply in person 
DeMAR Lampshadc Studio 
5212 16th Avc., Brooklyn 

Call 851-9072

EXP OPERATORS ON 
NEGLIGEES

Mušt do a compiete garment piece 
work steady Union shop MASONE 
INC 40 E 21st Street Ncw York 
City 10 floor AL 4-6590

GREITOJI PAGALBA. Nenueimink, gaust pagalbų. ligai lauku vaistai 
nuo NutMUsno, ratini, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Dėtam* noMtl*, dtau* Vadnuna "Ree-Leef Rub". Dėžutės: 4 uncijų 3 dol„ 
8 uncijų 5 doL Persiuntimui pridedama 50f. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta, PO. Bok 9112, Nebark, NJ. 07104, arba j DarMninko administracijų, 
910 Wifkmghby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

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
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 5 
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 išsiųsti prenumeratą, dedama ši atkarpa.

Prašome iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:
DARBININKAS — 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 1122!

Prašau siųsti DARBININKĄ

Vardas ir pavardė

Adresas

Laikraštj užsakė

Siunčiu už prenumeratų $. aukų $. . V iso $

Alfa Jeweler

metam

Garantuotas laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio Įvairūs laik- 

Įvairūs papuošalai moterim.rodžiai • Puikūs importuoti indai

Charm Beauty Shoppe
Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas. 

Plaukų dažymas
267 St. Niekotos Ave^ Ridgewood, N.Y.

DISPLAY FURNISHED ROOMS

M ETA L CONSTRUCTION CO.
General Contractors, specializing in 
all kinds of work. Hollywood kit- 
chens, finished basements & alter- 
ation work — free estimates. Call 

685-4738

Outotanding Buy ’Meat 4 Grocery 
near Pauling, N.Y-. Established 75 
years corner lot parking & building 
business Ist fl. 2 rented apartmcnts 
2nd floor. Excellent income terriffic 
opportunity 914-878-9992 Eves 914 
BR 9-8416 Asking price $55,000.

Grand Opening of Ncw Shmvrnom 
Special—Deals Gifts 

BAVARIAN AUTO SALES 
N.Y. oldcst & largest B.M. V. dealer 
— now at 49-05 Roosevelt Avenue 
VVoodside. Phone 212 - 478-5500

RESTAURANT

Full Hong formcrly The New World 
Inn for finesi of Chinesc food spė
riai family dinners open 7 days a 
week we speciallze in take out or- 
ders catering for all typcs parties 
under the personai superviston of 
Tommy Yuen 1554 Myrtle Avė eor. 
Wvcoff Avė Ridgvwood 456-8673

ATTENTION 
OEER HUNTERS 

Rooms Dav or Wcck 
DELHI N.Y. 

Call after 6 PM (607i 746-2782

Intruduction to Modom U- 
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol.

l^abai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą. Li thuanian Reader for 
SelfJnstruction. Parengė W. R. 
Schmalstieg ir A. Klimas. Kaina 
1 dol.

DARBININKAS
910 Willoughby Avė.

Brooklyn, N. Y. 11221



8 DARBININKAS 1968 m., lapkričio 12 d., nr. 74

DARBININKAS
KADJIENOS-

Dail. Natalija Jasiukynaitė 
dalyvauja su vienu paveikslu 
“šienapiūtė Lietuvoje” Nation
al Arts Club parodoje, kuri 
atidaryta lapkričio 10 ir tęsis 
iki lapkričio 27 to klubo patal
pose. Tai yra 70-ji klubo meti
nė paroda; išstatyta aliejinė ta- 
puba ir skulptūra. Galerija 
kasdien atidara nuo 1 iki 6 v.v.

Aušrai ir Antanui Sabaliams 
lapkričio 11 gimė sūnus, ku
riam duotas Pauliaus-Antano 
vardas. Jie augina dukrelę Ri
tą.

A. a. Paulius Samulėnas, 82 
m. amžiaus, gyvenęs Livings- 
ton, N.J., mirė lapkričio 9, pa
laidotas iš Šv. Rafaelio bažny
čios Gate of Heaven kapinėse 
Hanover, N.J. Paliko liūdinčią 
žmoną Veroniką, 4 sūnus; Ma
tą, Adomą, Praną ir Paulių su 
šeimomis bei dukrą Sofiją Clay- 
son, seserį Verą Yomant ir 
kitus gimines. Velionis ilgus 
metus skaitė Darbininką. Šer
menimis rūpinosi Hcpping Fu- 
neral Home, Livingston, N.J.

Muzikas Vytautas Kerbelis, 
Maspetho lietuvių parapijos 
vargonininkas, šioj parapijoje 
pradėjęs vargoninkauti nuo 
sausio pirmos, persikėlė Į nau
ją butą, 63-23 Wheterole St., 
Rego Park, L.I., N.Y. Be savo 
tiesioginio darbo, jis moka su
derinti pianinus ir taip pat duo
da muzikos pamokas. Informa
cijos reikalais skambinti jo 
telefonu: 897-9387.

Parduodami nauji ir meniški 
tautiniai drabužiai po 100 dol. 
Dydis: 14 ir 16. Skambinti va
karais 849-1409.
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Lietuvos 50-ties nepriklausomybės metų paminėti visi $ 
New Yorko lietuviai ir pažįstami kviečiami kultūringai & 
ir įdomiai praleisti sekmadienio popietę

TAUTODAILĖS *
PARODOJE J

lapkričio men. 17 d. I
nuo 2 vai. p.p. iki 7 vai. v. $

KOLUMBO VYČIŲ SALEJE I
86-22 85th STREET, WOODHAVEN *

(prie pat Jamaicos traukinio Forest Park stoties) $

Loterija • Galima bus įsigyti audinių, juostų, medžio 8 
drožinių, gintaro išdirbinių, taut. lėlių ir k. • Kava ir $ 
kepsniai • Įėjimo auka suaugusiems $2.00, studentams 
ir moksleiviams $1.00 — Laukiame! $

Lituanistinių pedagoginių kursų studentai fį

i I
i i
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‘ RŪTOS” ANSAMBLIS 
kviečia visus į

Linksmavakarį
kuris [vyks šeštadienį, 
lapkričio 16 d., 7 vai. vak. 
Lietuvių Laisvės salėje 
269 2nd St. Elizabeth, N. J.

Programoje:
Solistai: Florencija Schirm, Liudas Stukas ir kiti; 
Dvi mamytės ir dvi dukrytės: [vairūs kvartetai, 
duetai ir kita; Ansamblio mišrus, moterų ir vyrų 
chorai. Programą praves akt. Vitalis Žukauskas. 
Šokiams gros Gene Mitchko orkestras.
Veiks turtingas gėrimų ir uzkandžiii bufetas. 
Bilietai 3 dol.; tik šokiams — 2 dol.
Bilietus galima įsigyti pas “Rūtos” ansamblio 
narius, Laisvės salėje ir prie įėjimo.

Laukiame visų atsilankant!

Vienuolynas  GL 5-7068
Spaustuve--------------- GL 2-6916
Redakcija________ GL 5-7281
Administracija ..... GL 2-2923

MASPETHO ŽINIOS
Prel. L. Tulaba, lapkričio 4 

išskrido atgal į Romą. Ameri
koje jis išbuvo du mėnesius. 
Maspethe jis svečiavosi pas sa
vo gimines.

Tėv. dr. Viktoras Gidžiūnas, 
O.F.M., lapkričio 17 praves tre
tininkam šv. valandą 3 v. po
piet. Po to bus susirinkimas ir 
vizitacija.

Viešų mokyklų streiko metu 
mokiniam pamokos vyksta pa
rapijos salėje.

Parapijos salėje bus šie pa
rengimai: lapkričio 15 sodalie- 
čių mergaičių šokiai, lapkričio 
23 — Šv. Vardo draugijos me
tiniai šokiai.

Už a.a. Ernestą Kanclerį me
tinės mišios bus lapkričio 16d. 
10 vai. ryto.

RŪTOS ANSAMBLIO 
KONCERTAS IR ŠOKIAI

Elizabeth, N.J. — Rūtos an
samblis lapkričio 16 rengia 
koncertą ir šokius Laisvės sa
lėje, 269 2nd St. Pradžia —7 
v.v.

Koncerte- bus naujų dainų, 
solo dainuos Liudas Stukas ir 
Florence Schirm. Pasirodys ir 
“Dvi mamytės ir dvi dukrytės”, 
aktorius humoristas Vitalis Žu
kauskas. Ansambliui diriguos 
Algirdas Kačanauskas. Po kon
certo bus šokiai, kuriem groja 
Gene Mitcho orkestras. Įėjimas 
3 dol. F.V.

Highland Parke parduodamas 
modernus 2 šeimų namas. Į- 
rengtas rūsys. Erdvus kiemas. 
Gazo šildymas. 25,0 0 0 dol. 
Kreiptis telef. AP 7-5521.

Liet. Fronto Bičiulių rytinės apygardos suvažiavime pranešimą daro Vliko valdybos narys Romas Kezys, į 
d.: Balys Raugas — suvažiavimo pirmininkas, Filomena Ignaitienė — sekretorė. Nuotr. V. Maželio

LIET. FRONTO RICK LIl APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS
Šių metų Lietuvių Fronto Bi

čiulių apygardos suvažiavimas 
buvo lapkričio 9 Maspetho lie
tuvių parapijos salėje. Visa 
programa buvo sutelkta į tris 
dalis: į organizacinių reikalų su
sirinkimą, simpoziumą ir parti
zanų pagerbimą bei vakarienę.

Darbo posėdis
Suvažiavimą pradėjo 1 vai. 

dr. Br. Radzivanas, New Yor
ko bičiulių pirmininkas, suva
žiavimo rengėjas. Pasveikinęs 
suvažiavimą, toliau vadovauti 
pakvietė Balį Raugą ir sekreto
riauti Filomeną Ignaitienę.

Pranešimus padarė apygar
dos pirmininkas Juozas Ardys, 
tarybos vardu kun. V. Dabušis, 
centro valdybes pirmininkas J. 
Mikonis, atvykęs specialiai iš 
CIevelando. Atskirų sambūrių 
pranešimus padarė: dr. B. Ra
dzivanas, J. Ardys, V. Skladai- 
tis, dr. R. šomkaitė ir Vliko val
dybos narys Romas Kezys.

Simpoziumas bendruomenės 
reikalais

Organizacinis posėdis buvo 
uždaras, gi simpoziumas — vie
šas. Jam tema buvo parinkta— 
PLB veiklos planai tarp III ir 
IV seimo. Ryškinti trys momen
tai. Vytautas Volertas kalbėjo 
apie tėvynės reikalus. Jūra Gai-

OPERETĖS CHORAS 
KVIEČIA Į TALKĄ

Operetės choras darbingoje 
nuotaikoje pradėjo šiuos metus 
ir rengiasi iškilmingai paminė
ti savo veiklos 50 metu sukak
tį. Jubiliejiniam koncertui ren
giama Br. Budriūno kantata 
“Lietuvos šviesos keliu”. Kan
tatai atlikti prisidėjo ir buvę 
Operetės choro nariai.

Koncertas įvyks ateinančių 
metų balandžio 19. Solo parti
jas kantatoje atliks solistai Ire
na Stankūnaitė ir Vacys Veri- 
kaitis iš Kanados.

Dar nevėlu įsijungti i choro 
eiles. Laukiama ir vyrų ir mo
terų.

Choras yra pakviestas drau
ge su kitais chorais išpildyti 
programą — Tylinčiosios Baž
nyčios minėjime. Koncertą ren
gia Liet. Religinė šalpa. Liet. 
Kat. Moterų Kultūros draugija 
ir Vargonininkų bei Muziku Są
junga. Koncertas bus gruodžio 
8 d. 4 v. popiet Franklin K. I.a- 
ne mokyklos salėje.

Choro reikalų vedėja

Laikrodininkas specialistas, 
lietuvis, išmokęs šio amato 
Šveicarijoje, taiso įvairių rūšių 
ir firmų laikrodžius. Darbas at
liekamas naujausiais metodais 
ir pačiom naujausiom priemo
nėm. Sureguliavimas veltui. Pa- 
siteiraukit prieš pirkdami nau
jus ir apsisaugokit nuo nesą
žiningų pardavėjų. Adresas; Jo
no Pašukonio knygynas. 94- 
17 Jamaica Avė., Woodhaven, 
N. Y. (Woodhaven Blvd. sto
tis). Darbo vai. nuo 9 ryto iki 
6 v.v. Tel. HI 1-7747. 

liušytė-Vicsulienė — apie lietu
viškąjį jaunimą. Antanas Saba
lis — lietuviškąją parapiją.

Moderatoriumi buvo Vytau
tas Vaitiekūnas. Pirma visus 
pristatė suvažiavimo pirminin
kas Balys Raugas, toliau žodi 
tarė moderatorius ir pakvietė 
kalbėtojus. Visų pranešimai bu
vo stropiai ir išsamiai parengti.

Perskaičius savo pranešimus, 
diskusijose kalbėjo: A. Bende
rius, kun. V. Dabušis, V. Si
dzikauskas, dr. B. Radzivanas, 
J. Giedraitis, J. Pažemėnas, V. 
Banelis. Diskusijas užbaigiant, 
į klausimus atsakė prelegen
tai. Gale viską susumavo mode
ratorius Vytautas Vaitiekūnas.

Simpoziume K iškelti klausi
mai buvo aktualūs, nes jie pa
liečia svarbiausius lietuviško
jo gyvenimo aspektus. Tad vi
są simpoziumą spausdiname at
skirai. Pradedame su šiuo nu
meriu (žiūr. 4 psl.). Toliau bus 
paskelbti visų trijų pranešimai 
ir diskusijos.

Partizanų pagerbimas
Toje pačioje salėje vakare 

įvyko ir partizanų pagerbimas. 
Jo programą atliko Salvinija 
Gedvilaitė. įspūdingai paskaičiu- 
si įvadą apie partizanų ir lais
vės kovotojų prasmę. Toliau 
buvo ištrauka iš Daumanto 
“Partizanų”, pora Mykolo Vil
ties eilėraščių ir pora partiza
nų dainų.

Savo darbui Salvinija Gedvi
laitė paieškojo ir nuotaikingos 
išraiškos. Scenoje buvo išstaty
ta visa eilė dekoratyvių žva
kių. kurios ir suteikė mistinę 
nuotaiką, apšvietė dviejų parti

Salvinija Gedvilaitė praveda partizanų pagerbimą, ku rj surengė Liet. Fronto Bičiuliai lapkričio 9 Maspetho 
lietuvių parapijos salėje. Nuotr. V. Maželio

zanų išstatytus portretus. Spe
cialiai buvo prisiminti šie di
dieji partizanų vyrai: kapitonas 
Juozas Lukša — Daumantas, 
atėjęs iš Lietuvos į Vakarus, 
parašęs “Partizanų” knygą, žur
nalistas ir leitenantas Julius 
Būtėnas, iš Vakarų nuvykęs 
pas partizanus ir ten žuvęs. Jų 
dviejų dideli paveikslai buvo iš
statyti scenoje.

Deklamuodama eiles ir skai
tydama tekstą, Salvinija Ged
vilaitė sukūrė šermeninę rau
dos nuotaiką, pati vaikščioda
ma tarp žvakių ir, pasibaigus, 
tas žvages pati užgesydama. 
Įspūdį paliko didelį. Pasibaigus 
salė net nedrįso ilgai atsikvėp
ti ir ploti.

Suvažiavimo pirmininkas pa
dėkodamas Salvinijai Gedvilai
tei, įteikė jai knygą apie 1941 
sukilimą Lietuvoje.

Vakarienė ir šokiai
Toliau buvo pasirengta vaka

rienei, sudėti valgiai, susodin
ti svečiai, kurių buvo virš šim
to. Vakarienės metu jau pradė
jo groti muzika. Po vakarienės 
buvo šokiai. į juos atsilankė 
nemažas būrys jaunimo. Šokiai 
užsitęsė iki pirmos valandos.

Vakarienėje dalyvavo eilė 
garbingų svečių: prel. J. Balko
nas, tos parapijos šeimininkas, 
Vliko pirm. dr. K. Valiūnas, 
Laisvės Komiteto pirmininkas, 
V. Sidzikauskas, LB apygardos 
pirm. A. Vakselis ir k. Šokių 
metu buvo gražu, kad jaunimas 
padainavo lietuviškų dainų.

Sekmadienį Maspetho bažny
čioje buvo pamaldos už žuvu
sius laisvės kovotojus.

Dail. Barbora Morkūnienė, 
gyv. "c'hicagoje. kurios paroda 
įvyks Balzeko galerijoje gruo
džio 7, Bostono lituanistinei mo
kyklai padovanojo vieną savo 
sukurtų paveikslų. Šis paveiks
las bus viena iš daugelio dova
nų, kurias bus galima laimėti 
mokyklos pobūvyje lapkričio 
16, šeštadieni, 7 vai. vak. Lie
tuvių Amerikos Piliečių Drau
gijos salėje, So. Bostone.

BOSTONAS PRAKIŠO
ALGIRDAS BUDRECKIS

Lapkričio penktoji buvo lem
tinga Bostono lietuviam. Pirmą 
kartą po 50 metų drįso kan
didatuoti -į valstybini postą lie-
tuvis. Apsipratęs lietuvis, galįs 
laisvai santykiauti su lietuviais 
ir su amerikiečiais.

Lapkričio penktoji buvo lie
tuvių bandymas. Bostono ir 
Massachusetts respublikonų šu
lai, jų tarpe gubernatorius 
John Volpe, šerifas John Sears 
ir leitenantas gubernatorius 
Sargent, daug ko iš lietuvių ti
kėjosi. Juk Pietų Bostono ir 
Dorchesterio apylinkėse gyve
na 6,000 lietuvių ir jų pali
kuonių, pilnateisių piliečiu. Jie 
surado energingą, jauną ir rim
tą lietuvį — Gintarą Karosą. Jie 
prikalbino jį kandidatuoti į Mas
sachusetts seimelį. Gintarą Ka
rosą parėmė politiškai susipra
tę veikėjai: Juozas Kapočius, 
Felicija Grendelytė, Feliksas 
Žaleskas, Herikas Čepas, po
nai Minkai, Vytautas Ivaška, 
Dangerutis Aukštikalnis ir Vy
tautas Brūzga. Gintaro kandida
tūrą parėmė Piliečių Klubas, L. 
B. vadovybė, Lietuvos Vyčiai 
bei keletas kitų visuomeninių 
organizacijų.

Lapkričio 5 Gintaras Karosas 
pralaimėjo, gaudamas 4000 bal
sų. Jo airiai oponentai gavo po 
5,000 balsų. Vadinasi, ne visi 
užsiregistravę lietuviai piliečiai 
balsavo už lietuvį. Išvada: ilsė
kitės ramybėje, Bostono lietu
viai, nes dabar Bostono demo
kratai ir respublikonai aiškiai 
mato, kad jūs neturit tautinio 
solidarumo bei pilietinio parei
gingumo. Lietuviai merdi Bos
tone jau 50 metų.

Nors pozityvaus nusiteikimo 
lietuviuose stinga, bet optimiz
mas yra žmogaus prigimtyje. 
Tad gal — gal kada nors lietu
viukas vėl drįs kandidatuoti į 
aukštus valstybinius postus 
Massachusettse. Dieve, jam pa
dėk! Jis daug ko galėtų pasi
mokyti iš Gintaro Karoso kan-

Bostono lituanistinė mokyk
la savo tradicinį pobūvį ruošia 
šeštadienį, lapkričio 16, Lie
tuvių Amerikos Piliečių D-jos 
trečio aukšto salėje, 368 Broad- 
way So. Bostone. Pobūvis pra
sidės 7 vai. vak. Aid. Augusti- 
navičienės iš CIevelando, Ohio, 
paskaitą apie dr. Vilių Storastą 
Vydūną, jo 100 metu gimimo 
sukakties proga. Po paskaitos, 
8 vai. bus vakarienė, paruošta 
geriausio lietuvio virėjo. Po 
vakarienės — šokiai. Jaunimas, 
norįs ateiti tik į šokius, salėn 
bus įleidžiamas nuo 9 vai. pa
pigintai. šio pobūvio ruošime 
Mokyklos Tėvų Komitetui tal
kina Kultūriniams subatvaka- 
riam rengti komisija.

didatavimo. Re abejo, šis idea
listas bus Darbininko skaityto
jas. Tat jam keletas gyveni
miškų patarimu iš anksto:

1. Kandidatuok kaip eilinis 
amerikietis. Geresni šansai lai
mėti. G. Karosas visur pabrė
žė, jog esąs lietuvis. Jis atme
tė amerikiečių patarimą pakeis
ti vardą į John ar Joe. Nesupra
to, kad lietuviai patenkinti bū
dami užsidarę savo gete. Jie 
mėgsta sakyti, jog niekas lie
tuvių neremiąs, jog nesą lie
tuvių Amerikos politikoje. Jei 
kandidatas turi mažiau 50 
metų, tai per jaunas. Jei jam 
daugiau 50 metų, tai jis per se
nas suprasti dabartinę politiką. 
Ankstesnieji ateiviai patenkin
ti sena korupcija. Jiem nesvar
bu, kad kvartalas apleistas ir 
smunka. Jie balsuoja “po se
novei”. Jei nuo 1910 balsavo už 
demokratus, tai kodėl keisti lai
kyseną dėl lietuvio kandidato? 
Jų vaikai panašiai galvoja ir 
balsuoja. Vyresnio amžiaus “dy- 
pukas” nebalsuoja, nes jis kul
tūringas, ogi amerikinė politi
ka yra cirkas. Jaunieji “dypiai” 
užsidarę savo klikose, jiem ne
rūpi nei lietuvių, nei amerikie
čių visuomenė.

2. Nesitikėk, kad “draugai” 
prisidės prie darbo. Kandidatui 
reikia bendradarbiu, kurie iš
platintų jo afišas ir plakatus, 
kurie tvarkytų korespondenci
ją. Reikalingi agitatoriai, kurie 
eitų per namus, ragindami 
piliečius užsiregistruoti ir bal
suoti. G. Karosas, pavyzdžiui, 
yra skautų ir studentų sąjun
gos veikėjas, tačiau jo kolegos 
ir bičiuliai prie minimo darbo 
neprisidėjo. Gal buvo pavydas, 
o gal įprastas mūsų jaunimo 
abejingumas. Kaip visuomet, 
mūsų jaunuoliai buvo “užim
ti”. Italiukai, lenkaitės ir airiu- 
kai savo laisvalaikį pašventė lie
tuvio kampanijai, bet jų nebu
vo pakankamas skaičius.

3. Nesitikėk, kad vietos lie
tuviu laikraštis tave rems. Ke
leivis nerėmė Karoso. Buvo po
linkis pabrėžti, kad jis jaunas 
pienburnis, nuvertinti jo pa
stangas ir blankiai aprašyti jo 
politinį mitinga. Kaikurie kitu 
laikraščiu bendradarbiai visiš
kai nutylėjo, kad yra toks kan
didatas. Ironija, kad vietos len
kų Gazeta I’olonii suprato rei
kalą ir paskatino savo skaity
tojus balsuoti už Karosą.

4. Rūk pasiruošęs šmeižtui. 
G. Karosa ėmė šmeižti vietos 
liežuvininkai Girdi. Karosas 
buvęs išmestas iš gimnazijos, 
joks studentas: jis girtuoklis, 
sėdėjęs 5 dienas kalėjime, ven
giąs karinės prievolės Bet ir to 
nepakako: geri lietuviai net 
bandė atkalbėti lenkus nuo jo 
rėmimo.

5. Neinvestuok savo pinigu 
i kampaniją l'.avvzdžiui. nors 
gavo G, Karosas plakatu ir pas 
to ženkliuku iš respublikonu 
partijos, jisai įdėjo 800 dol <a 
vo pinigų, kadangi kampam jai 
reikėjo 4 5000 dol.

Atkreipdamas dėmesį i šiuos 
įspėjimus, ateities kandidatas 
turėtu primiršti saviškius ir 
nukreipti savo energija i kita
taučius. nes ne labiau supras ir 
tinkamiau įvertins gera kandi 
datą.


