
10 CENTŲ

Laisvės kovos metų viena istorija, 
kuri apibūdina mus — nebūtinai išmintimi spindmčius; 
apibūdina mūsų priešus — nebūtinai teroru grasančius

Kongrese jaunesniųjų perversmas prieš vyresniuosius
Senate tai pasisekė padaryti E. M. Kennedy. Atst. Rūmuose nepasiseke M. Udall. 
Ar naujas demokratinis kongresas sugyvens su nauju prezidentu respublikonu?

Kongresas, 91-sis susirinko 
sausio 3. Atstovų Rūmų pirmi-

Cormack, daugumos vadu Carl 
Albert, jo pavaduotoju Hale 
Boggs — tie patys, kurie buvo 
anksčiau.

Senate kiek kitaip. Daugumos 
vadu pasiliko kaip buvęs Mike 
Mansfield. Bet jo pavaduoto
ju išrinktas šen. Edward M. 
Kennedy vietoj buvusio tose 
(pareigose Louisianos šen. Rus- 
sell Long, turinčio 20 metų 
kongresinę patirti.

Metų pradžioje: 
politines įtampos 
taškai
Metai nauji — rūpesčiai se

ni, kuriuos paveldi Nixono vy
riausybė iš Johnsono. Pernai 
Amerikos politikai pagrindinis 
klausimas buvo Vietnamas. Jo 
sprendimas ir šiemet, spėjama, 
nusitęs; jėgos bus alinamos; 

" Amerikos prestižas Azijoje blu
kinamas—Pueblo istorija Ame- 
rikos prestižui tarp Azijos kraš-

Galėtum laikyti, kad tai eili
nė parlamentinio gyvenimo pro
cedūra. Dėmesį atkreipi betgi į 
ją nes per ištisą mėnesį buvo 
varoma užkulisinė kova dėl 
“valdžios” Kongrese. N. Y. Ti- “perversmas’ 
mes apibūdino šią kovą kaip 
“jaunųjų liberalų” kovą prieš 
“konservatorius”. Kovos piršti
nę buvo metęs Arizonos kong- 
resmanas Morris Ūdai, pareikš
damas pretenzijas į McCor- 
macko vietą. Kova buvo remia
ma argumentais, kad Kongreso 
prieky reikia jaunesnių ir verž
lesnių jėgų, kada preziden
tas yra priešingos partijos — 
respublikonas. Tai buvo kova ir 
prieš ligšiolines Kongreso tra
dicijas — pirmenybę pagal vy
resniškumą Kongreso darbe. 
Ūdai kovą žiauriai pralaimėjo.
J. W. McCormack, 77 metų, pu
sę savo gyvenimo praleidęs 
Kongreso darbuose, buvo per
rinktas 3:1 santykiu.

Senate kova prieš tradicijas 
iš dalies laimėta: Kennedy 31, 
Long 26. Nors pagal vyresniš
kumą pirmenybė būtų, turėjusi 
tekti senatoriam Long ar Mus-

(Pasakymas, kad ėjo kova 
tarp “liberalų” ir “konservato
rių” nėra tikslus, nes ir Mc 
Cormack laiko save liberalu; 
tiksliau būtų pasakius, kad tai 

vadinamų “ko
vingųjų liberalų”, kurie turi at
ramą Americans for 
tie Action ir pačiame 
mes).

Ar Kongresas bus 
naujam prezidentui respubliko
nui? Kongresas, kaip buvo, taip 
ir pasiliko demokratų rankose: 
243 dem., 192 resp. — Atstovų

Democra-
N. Y. Ti-

palankus

Rūmuose ir 57 dem., 43 
— Senate. Nauju veidų viso 
39 — 20 dem., 19 resp. 
dentas Nixonas tiesioginio 
šio turės su Kongreso vadais 
McCormacka, Mansfieldu, Di 
senu. Visi trys praeityje
parodę plataus rūpesčio bend 
rais valstybės reikalais, ne par 
tijos; visi trys didelio nuosaiku 
mo žmonės. Gal dėl to N. Y 
Times ir vertina, kad preziden 
tui Nixonui būsią lengviau su 
sikalbėti su Kongresu, negu ta 
būtų buvę, jei prezidentu būti 
išrinktas H. H. Humphrey.

Kaip Nixonas renkasi valdžiai žmones
Nauja vyriausybė turi laisvę 

atleisti 6500 pareigūnų ir pa
skirti naujus. Apie 936 pareigū
nai reikalingi senato tvirtinimo, 
413 tik prezidento, o kiti jau 
atskirų sekretorių žinioje.

Žymėtina, kad N. Y. Times 
teigiamai vertina Nixono pasi
rinkimus į aukštąsias pareigas. 
Tai esą dėka puikios organiza
cijos, kuri buvo sukurta per

ną į Baltuosius Rūmus. Nixo 
nas skiria naujus žmones, ku 
riais jis asmeniškai gali pasiti 
keti. Tie savo ruožtu tokius pa 
atrenka sau į padėjėjus. Prie 
šingai buvo daręs prez. Ken 
nedy, kuris pvz. valstybės se 
kretoriui Rusk tiesiog buvo pri 
metęs Chester Bowles.

Tarp naujų skyrimų valsty 
bės departamente paskelbt

18 mėnesių ir kuri atvedė Nixo- jau šie: sekr. ^vaduotojas EI 
, y< z : -srAsj-— -- liot .I. Riehagįron, advokatas i

lesnis už Vietnamą ima darytis 
vidurinių rytų klausimas. Į me
tų galą Sovietai augino konflik
tus tarp Izraelio ir arabų ne 
tam, kad pradėtų naują karą, 
ne tam, kad konfliktą geruoju 
likviduotu, bet tam, kad patys 
Įsitvirtintų arabų teritorijose, 
Viduržemių jūroje ir turėtų sti
presnę kortą derybų žaidime 
su Nixonu. To žaidimo Sovietai 
nori ir jam rodo iniciatyvos.

Rytų Europoje nematyti, kad 
pernai sustiprėjęs sovietų spau
dimas atsileistų. Baiminamasi, 
kad jis bus pratęstas į Jugosla
viją, vakarų Vokietiją Vakarų 
Europa pradeda jausti paniką 
dėl Sovietų stiprėjančios eks
pansijos, bet pati nepaslenka 
savos jėgos organizuoti. Kad pa
sitikėjimas Amerikos apsauga 
nesilptų, Amerika jau dabar 
imasi demonstruoti savosios ka-

reikalam jau karjeros diplomą- 
tas U. Alexis Johnson, dabar at
stovas Japonijoje.

Nauji žmonės paskirti ir į Pa
ryžiaus derybas. Nuo sausio 20 
vietoj Harrimano delegacijai 
atstovas Vokietijoje; jo pava
duotojas bus New Yorko ad
vokatas L. E. Walsch vietoj Cy- 
rus R. Vance. P. Vietnamas tuo 
patenkintas. Manoma, kad de
rybos dėl naujų žmonių bus už
delstos kuriam laikui.

Ta istorija jau baigta. Nors 
tokios pat rūšies istorijos dar 
tik pradėtos. Tai iš Lietuvos at
vykusio V. Noreikos koncer
tai. Reagavimas į juos lietuvių 
spaudoje ir nespaudoje atrodo 
panašus į medžiagą tragikome
dijai, paremtai nesupratimais, 
nesusipratimais, gudriom intry- 
gom. Finale aškėja veikėjų vei
dai — vieni kvatoja, kad pasi
sekė; kiti suglumę, kad apsiga
vo ar davėsi apgaunami; treti 
klouniški, kai jiem teko dviejų 
veidų kaukes nešioti: vienoj pu
sėj rūsčiai herojišką, antroj pu
sėj nužemintai atgailoj ančią; 
dar kiti po kovingų kalbų pa
ilsę ir sumigę.

Pašėkam tos medžiagos dalį, 
kuri paryškina istorijos eigą ir 
jos veikėjus.
ILIUZIJOS IR SENTIMENTAI 
(pirmas veiksmas)

Koncertai sutikti palankiai 
(tik New Yorkas piketavo). Lan
kytojai norėjo žiūrėti į koncer
tus dvejopai: dainos mylėtojų 
akim, gimtojo krašto ir visa, kas 
iš jo, pasiilgusiom širdim.

Tos rūšies pergyvenimu pir
miausia prabilo T. Žiburiai (spa
lio 24), koncerto vertinimą baig
dami: “Gerai, kad su koncertu 
nebuvo siejamos žodinės kal
bos, o pasitenkinta gėlių kal
ba .. .Gėlės pasakė tai, ko 
trokšta išeivija atvykusioms iš 
pavergtojo krašto”.

Su didesniu entuziazmu pra
bilo Naujienų (lapkričio 13 
bendradarbis. Nesitenkino pasi
gėrėjimu daina, o leidosi ir į po
litinį žodyną: “Jeigu čia kultūri
nis bendradarbiavimas, tai 
prieš jį nieko neturiu”. O tuos, 
kurie koncerto fakte įžiSrėjo nlam menui” — toki jų sieki- 
politinį momentą, pasiskubino maj jšrygjanti tarp išeivijos lie-

nis bendradarbiavimas su Lietu
va plačiau atsidaro... Tik ul- 
trareakcinis elementas neremia 
meninių pokylių. Didelė išeivių 
dauguma remia” (lapkričio 10).

Taip atitraukta uždanga nuo 
sentimentu pridengtų akių, ir 
atvirai parodytas antrinis, o gal 
ir pagrindinis koncertų tikslas 
— politinis.

Ėmė apie tai šnekėti ir pa
triotinės spaudos veikėjai. Tai 
lyg antra to paties veiksmo da
lis: praregėjimas—praregėjimas 
to, ko anksčiau nenorėjo maty
ti ar prileisti. T. Žiburiai (lap
kričio 28) vedamajam: “Kai ku
rie išminčiai pataria atskirt kul
tūrinius dalykus nuo politinių 
—vengti pastarųjų, ribotis tik 
kultūriniais, -privatiniais”. Ta
čiau “pavergtojo krašto meni
ninkų pasirodymas š. Ameriko
je nėra be politinio atspalvio 
.. .dabartiniai Lietuvos val
dovai ir meną, ir kultūrą pa
jungia politiniams bei propa
gandiniams tikslams. Pvz. vie
nas tokių tikslų yra netiesio
giai minkštinti išeivijos prieši
nimąsi sovietinei okupacijai. 
Antai, L. Diržinskaitė, užsienių 
‘ministerė’, pernai grįžusi iš 
Kanados Vilnium, pareiškė, 
kad lietuvių išeivių atsparumas 
komunizmui nyksta.”

Eltos Informacijos priminė, 
kad po 1967 koncertų Kanado
je V. Noreika buvo apdovano
tas liaudies artisto titulu ir bu
vo perduoti ta proga jo pareiš
kimai: esą “visi lietuviai, kurie 
Kanadoje gėrėjosi jo dainavi
mu, iš tikrųjų gėrėjosi ne kuo 
kitu kaip tarybiniu menu”.

“Nesipriešinimas komuniz
mui”, pagarbinimas “tarybi-

gumą Europai ginti.
Vakarų Europą skaldo vidu-

gos kaip ir Amerikoje. Ameri
kos viduje, kaip pastebėjo FBI 
direktorius Hooveris, pernai bu
vo populiarinamas šūkis — ‘tei
sė nesutikti’; į šiuos metus atei
ną teroristinės taktikos populia
rinimas. Terorą kaip politinę 
priemonę ima skelbti labiausiai 
vadinama “naujoji kairė”, ku
rios branduolį sudarą Students 
for Democratic Society. Teroro 
taktika stiprėja ir “juodojoj jė
goj”.

Tamsus metų paveikslas bet
gi šviesėja atkreipus akis į 
Amerikos masę — rinkimai ir 
opinijos anketos rodo, kad ma-

Čekoslovakai smauglio glėbyje
Maskva vis labiau spaudžia kreiptas prieš parlamento pir- 

Čekoslovakiją pačių čekoslova- mininką Smrkovsky, kuris šiuo 
kų rankom. Sausio 4 kom. par- metu yra laisvių simbolis, ku-
tijos prezidiumas griežtai įspė
jo studentus ir darbininkus, 
kad nerengtų protestų prieš ru
sus ir už reformas, įspėjo spau
dą nes gali būti nauja sovie
tų intervencija.

Maskva siekia nutildyti čeko- 
slovakų laisvės vadus. Partijos 
vadas Dubčekas jau išjungtas 
iš pareigų, pritildytas, ir lau
kiamą kad bus priverstas dar 
taip kalbėti, kaip Maksva dik
tuos. * čekoslovakai laiko Dub- 
čeką pervitų matų žmogum, ku
ris sužadino laisvės troškulį. 
Dabar Maskvos spaudimas nu

apšaukti “fanatikais -ekstremis
tais”.

Ir Keleivis (lapkričio 20) sten
gėsi atsieti koncertą nuo poli
tinių priemaišų. “Aplamai tai 
buvo nuoširdus pabendravimas 
su menininku, kuris turėtų lik
ti nenuspalvintas jokiais politi
niais motyvais”.

Taigi — menas sau, politika 
sau. Koncertas gi ne politika—

Tai gimtosios žemės senti
mento ir politinio naivumo dik
tuojama iliuzija. Ji netrukus tu
rėjo būti sugriauta. i
ILIUZIJŲ GRIUVIMAS (antras į 
veiksmas)

Iliuzijas sugriovė atvirai Chi- ( 
cagos "Vilnis", kuri paprastai 
nepagaili pikto žodžio nepri
klausomai Lietuvai ir jos atsto
vam; nepagaili gero žodžio Lie
tuvos pavergėjui. “Vilnis” ke
liais atvejais lapkričio mėn. jau ' 
atvirai žiūrėjo ne tiek į meninę 
koncerto prasmę, kiek į politi
nę. Rašė: “Chacagoje koncertą j 
rengė naujieji ateiviai, kurie ne
tolimoje praeityje artimai su
gyveno 
seit, 
“Draugo” leidėjais. Jie atliko 
gražų darbą. O dabar pamatė, 
kaip jiems atsilygino “vaduoto
jai”. Net grūmojo piketuoti 
koncerto salę. Sako, iš polici
jos ir leidimą buvo gavę, bet.. 
Pabijojo” (lapkričio 15)..” At
rodo, kad Virgilijaus ir Žanetos 
Noreikų apsilankymas Chicago- 
je ir keliose kitose vietose su
laužė veiksnių frontą. “Drau
gas” įdėjo koncerto skelbimą. su departamentu ir gavo paaiš- 
“Naujienos” nedėjo. “Keleivis' ’ “
entuziastingai garsino. “Kultūri- nieku dėtas, čia grynai lietuvių

tuvių.
Dirva (gruodžio 6) str. “Nesu- 

silikviduokime patys” atvirai ir 
tiesiai demaskavo sovietinę po
litiką, kurios siekiama Noreikos • 
koncertais: “Noreika atsiųs
tas sovietinio Lietuvos okupan
to ne džiuginti išeivijos lietu
vių jo talentu, bet panaudoti jį 
kaip Įrankį”.

Ir Naujienose (gruodžio 13) 
kitas bendradarbis pasuko 180 
laipsnių kampu kitaip nei pir
masis bendradarbis — atmetė 
ano teigimus, pakartojo su pri
tarimu Darbininko, Dirvos, 
Laisvosios Lietuvos ir kL pasi
sakymus.

žodžiu, “praregėtas” koncer
tų politinis tikslas. Bet to pra
regėjimo žodžiai jau buvo sako
mi, kai V. Noreika savo kon
certus baigė, o A. Laurinčiukas 
paskelbė, kad tokios meno 
aukštumos pasiekiamos dėl to, 
kad Lietuva “pasirinko socializ
mo kelią”.

Mirė prelatas 
Mykolas Kemčžis
Prel. Mykolas Kemėžis, Eli- 

beth, N. J., lietuvių parapijos 
klebonas sausio 3 mirė ir pa
laidotas sausio 8.

Dar pernai vasarą, birželio 
14, Darbininke buvo apie pre
latą rašoma: “Elizabetho, N. J., 
šv. Petro ir Povilo lietuvių pa
rapijos klebonas prel. M. Ke
mėžis švenčia 35 metų kunigys
tės, 15 metų klebonavimo Eli- 
zabethe ir 10 metų nuo pakėli
mo į prelatus sukaktį, ši trigu
ba prelato sukaktis bus pami
nėta birželio 16”.

Po pusmečio jau tenka pami
nėti tik biografinius duomenis, 
kurie rašomi mirusiem:

Gimė 1907.X.28 Newark, N. 
J.į’ kunigu įšventintas 1933. 
VI.10 ir paskirtas asistentu į 
Paterson, N. J.; 1935-39 buvo 
asistentu perkeltas į Elizabeth; 
nuo 1939 Jersey City lietuvių 
parapijos administratorius, nuo 
1941 Bayonne, N.J., klebonas 
ir nuo 1953 klebonas Eliza- 
bethe.

Parapijose velionis reiškėsi 
kaip sumanus administratorius, 
vyčių organizatorius. Prelato ti
tulą jam suteikė popiežius Jo
nas XXHI. Velionis buvo dos
nus lietuviškom vienuolijom bei 
kitom institucijom, skirdavo me
tines premijas moksleiviam.

rį dėl to remia studentai, dar- \
bininkai ir grasina streiku, jei :
jis bus išimtas iš parlamento „v
pirmininko pareigų. Smrkovs- I 
ky kreipėsi į studentus bei dar- I 
bininkus, kad nestreikuotų ir I 
nesunkintų padėties dėl to, kad ■ 
jis bus nušalintas nuo pirmi- ■ ..
ninko pareigų.

Svarbiausi dabar žmonės, ku-šfl 
rie turi daugiau Maskvos pasi- ■ 
tikėjimo, yra G. Husak, pėrė- ■ 
męs pareigas iš Dubčeko kaip 
Slovakijos partijos sekretorius, Prei. m. Kemeso
O. Cemik, nrin. pirmininkas, L. 1“
Strougal, Čekijos partijos sek- SUJUDIMAS DEL 
rotorius. IZRAELIO

' Dėl Saugumo Tarybos pa-
— Maskvos spauda ėmė kai- smerkimo gruodžio 31 Izraeliui, 

tinti Jugoslaviją: esą ji sukėlu- kuns sunaikino Libano 13 
si Čekoslovakijoje

KALTININKO IEŠKOJIMAS
su 'vaduotojais’, at- (trečias veiksmas) 
“Naujienų” ir Kurie iš pat pradžių manė, 

kad koncertais siekiama palauž
ti lietuvių pasipriešinimą oku
pacijai ir, anot Diržinskaitės, 
laimėti išeivijos nesipriešnima 
komunizmui, o toliau ir Lietu
vos inkorporacijai į Sovietų Są
jungą, kreipė akis į valstybės 
departamentą, ar čia jo tokis 
planas. Antai, A. Mažeikos Jr., 
■painformuotas, kongresmanas

kinimą: esą departamentas čia

reikalas. Tokia išvada aiški iš 
departamento rašto, kurio min
tys taip dėstomas.

“Jungtinės Valstybės — rašė 
departamentas kongrosmanui— 
laikosi prievarta įvykdytos Bal
tijos valstybių — Latvijos, Es- 

. ^1°® *r L*etuvos —inkorpora- 
Wallace. Paulius VI. Trumanaš, nePriPįin,lmo
McCarthv. Metais anksčiau: Ei- Pol',,kos T*«“ fanome 

. . . ... ...... senhoweris. Johnsonas. Gra- U.p patapo Sovietų pastangas
_ . ______  _____,________  , Kom. Kfaijo gruodžio 27 bos sprendimą pasmerkė ir 16 ti tikėjimo grynumą, kuris daž- ham, R. Kennedy, Paulius VI, Portiką paiauzt ir esame

me gruodžio 27 lėktuvo katas- galbai iŠ Amerikos atvykti į susprogdino fandenilinę bom- senatorių — 8 demokratai ir 8 nai pažeidžiamas klaidingai su- Dirksenas. Nixonas. Wallace, P*s,renSf J,em tai sukliudyti.
respublikonai. .prastos pažangos vardu. Reagan, Truman. (mtkelui į 2 psU

ką ir teisę, nusistatymas prieš 
smurto toleravimą vidaus gy
venime, prieš nuolaidas ir pres
tižo išdavimą užsienių politiko
je.

— Bradford, Po., sausio 6 
lėktuvui sudužus žuvo 11, išli
ko 17.

— Afganistano lėktuvo kata
strofoje prie Londono sausio 5 
žuvo 50 iš 63.

-r CMcagoįe O’Hare aerodro-

trofoje žuvo 25 iš 40.

Amerika siunčia
Europon 15,000 __ _ _ ___ __ Paulius VI sausio 6 šv.__  __________

‘revizioniz- lėktuvų, kilo dideli žydų pro- ro bazilikoje pakonsekravo 12 PAGARBOJ
Pet- KAS DIDŽIAUSIOJ

Amerika lėktuvais nuo sau- m0’ sąjūdį. testai. Protestuose kaltinama
šio 5 perkelia iš Kansas Į Vo- Persijoje sausio 3 žemės Saugumo Taryba, valstybės de- 
kietiją 15,000 kariuomenės, o <" 
taip pat perskrenda 96 bombo- 300, namų sugriauta 800. vi, kad jie laikosi dvigubo ma- 
nešiai. Vokietijoje pagal Čeko- — Atominės sutarties tvirti- to — nepasmerkė Atėnuose ap- 
slovakijos sieną bus manevrai, nimą, kurio norėjo prezidentas šaudyto Izraelio lėktuvo, o pa- 
Šiuo žygiu Amerika norinti pa- ‘~ /L — - -
rodyti Europos sąjungininkam, ti, iki bus naujas prezidentas. uojautą Libanui. Saugumo Tary- apaštalų, b taip pat pareigą gin 
kad tėra valandų klausimas pa- — I

naujų vyskupų. Jų tarpe yra ir
—------- - prel. Paulius Marcinkus, prieš

drebėjime žuvo 50, sužeistų partamentas, popiežius Paulius 46 metus gimęs Cicero, m., lie- 
" ‘ tuvių emigrantų šeimoje Iškil

mių pamoksle popiežius nau
jiem vyskupam priminė jų dva- 

LBJ, senato vadai sutarė atidė- smerkė Izraelį ar pareiškė už- sinį paeinamumą iš šv. Petro ir

Anketos rodo, kad 1968 šie 
žmonės amerikiečių buvo la
biausia gerbiami: Eisenhoweris, 
Johnsonas, Ed. Kennedy, Billy 
Graham, Nixon. Humphrey,

McCarthy. Metais anksčiau: Ei-

Europą. bą 5 megatonų jėgos. .prastos pažangos vardu.

t



DARBININKAS

Vieno žmogaus veikla Lietuvos laisves kovos metais lakto-

vieno žmogaus teatro vykdyto-

Irakas taip pat plačiai žinomas,

tas bevedi vieno žmogaus Lie
tuves laisvinimo rezoliucijų or
ganizatorius Lietuvos bylai J. 

.. Tautose kelti. Dabar štai iš to
limos Naujosios Zelandijos turi
me duomenų, kaip tenykštis 
lietuvis yra atžymėjęs 1968' — 
Lietuvos Laisvės kovos metus.

1. Ryšium su sovietų atga
bentu į N. Zelandiją demonst
ruoti filmu “Niekas nenorėjo

tadtą, tas lietuvis suorganizavo
kolo-

Atsaky damas į tą raštą N. Ze- 
ląndįįog užsienių reiklų mipw 
terį> užtikrina, kad N. tahnrii 
įe» vyriausybė turi daug pn» 
tankumo Baituos kraštam ta' 
tautam kr ctafitas apyaSmtaUįat 
kad šias tautos ris dar atimta* 
jaiauybą savo tikimą laisvai

kad Austrai 
altijes valsty-

Australuos

“Kaip apskritai žinoma, JAV

bių įjuBįpmo į Sovietų 
ir kad Australijos atstovai 
tinėse Tautose, dažnai

mo ir 
naikinimo

JOSEPH GAR8ZVA

zicijos nepalaiko. Ogi šiokios

2. Ryšium su Jungtinių Tau
tų paskelbtais 1968 metais — 
Tarptautiniais Žmogaus Teisių 
Metais N. Zelandijos Baltiečių 
Klubo vardu tas keturis, kaip 
klubo pirm., suorganizavo ir iš
siuntinėjo laisvojo pašau- 
tio valstybių galvom ir 
Naujosios Zelandijos par
lamento nariam raštą, kreipian
tį dėmesį Į tai, kad prieš 50 
metų atgavę savo nepriklauso
mybę, Lietuva, Latvija, Estija 
šiuo metų yra neteisėtai inkor
poruotos į Sovietų Sąjungą ir 
paverstos jos kolonijomis, iš
naudojamos ūkiškai ir grasomos 
sunaikinti savo tautinį savitu
mą. Rašto išvadoje apeliuoja
ma į jo gavėjus — atitinkamų 
valstybių vyriausybes, kad jos 
keltų ir remtų Baltijos vaisty

ta D. Britanijos ministeris pir
mininkas per savo atstovą pa
reiškė pasitenkinimą dėl rašte 
išdėstytų pažiurti;

Kipro respublikos preziden
tas arkivyskupas Makarios pa
reiškė savo ^palankumą rašto tu
riniui, o Kinijos prezidentas 
Chiang Kai-Shekas užtikrino, 
kad Kinijos atstovai Jungtinė
se Tautose padarys viską, kas 
galima, kad Baltijos tautom bū
tų atstatytos teisės bei laisvės.

Filipinų prezideno vardu už
sienių reikalų ministeris atsi
liepdamas į raštą, užtikrina, kad 
Filipinų vyriausybė nuoširdžiai 
parems Baltijos valstybių nepri
klausomybės atstatymo bylą J. 
Tautose.

JAV valstybės departamen
tas prezidento Johnsono vardu, 
atsiliepdamas į raštą, aiškina:

gano į Sovietą Sąjungą. JAV 
be nukrypimo šiokią politiką 
vykdo, tęsdamos paskutinių lais
vų Baltijos vyriausybių paskir
tų dipieasatinių atstovų pripaži
nimą ir atitinkamomis progomis 
Jungtinėse Tautose pateikda
mos pareiškimus.

“Svarstant klausimą dėl ini
ciatyvos iškelti Jungtinėse Tau
tose Baltijos kraštų nepriklau
somybės atstatymą ir laisvų rin
kimų pravedimą, tatai reškia pa-

tokia iniciatyva Jungtinėse Tau-

Tautose suduotų kietą smūgį 
Jungtinėm Valstybėm ir pa
saulio akyse rimtai pažeistų JV 
poziciją šioje byloje. Dėl to 
Valstybės Departamentas įti
kinęs, kad Jungtinių Valstybių 
iniciatyva Baltijos Valstybių 
iniciatyva Baltijos Valstybių by
lą šiuo metu kelti Jungtinėse 
Tautose nebūtų tikslinga ir kad 
Jungtinių Valstybių pastan
gos Jungtinėse Tautose pada
ryti daugiau, nei šiuo metu yra 
daroma, nepatarnautu Baltijos 
tautų naudingam tikslui.

3. Ryšium su Sovietų Sąjun
gos karine invazija į Čekoslo
vakiją tas lietuvis, Pavergtųjų 
Europos Tautų Komiteto N. Ze
landijoje pirmininkas, suorga
nizavo ir įteikė protesto pareiš
kimą Sovietų Sąjungos ambasa
doriui N. Zelandijoje ir nuora
šą N. Zelandijos ministeriui pir
mininkui. Savo atsiliepime N. 
Zelandijos ministeris pirminin
kas pažymi, kad “tolimesnėj 
perspektyvoj Rusijos pastan
gos išlaikyti visišką prievarti
nę savo kontrolę- Rytų Europo
je yra pasmerktos nesėkmei”.

4. Tas lietuvis kaip Paverg

ambasadorių N. Zelandijoje 
mandagumo vizito (vizitas būtų 
tuoj įvykęs po Sovietų invazi
jos į Čekoslovakiją). Jis taip 
pat ryšium su invazija suorgani
zavo viešą protesto mitingą, 
kuriame iš 3 buvusių lietuviš
kų plakatų 2 buvo plačiai mini
mi zelandiečių spaudoje.

5. Tas lietuvis rašo pasipikti
nimo ir pataisos laiškus tom or
ganizacijom ir pareigūnam, 
kurie savo viešuose pareiški
muose apie Sov. Sąjungos ag
resijas ir jų aukas nutyli Bal
tijos valstybes.

Kas tas Baltiečių klubo, Pa
vergtųjų Europos Tautų komi
teto, N. Zelandijos lietuvių 
bendruomenės “triukšmada
rys”? Nagi Česlovas Liutikas, 
prieš 65 metus gimęs Žemaiti
jos šiaurėje, Bugeniuose, Tirk
šlių vals., mokytojas, agrono
mas, visuomenės darbuotojas. 
N. Zelandijoje įsikūręs nuo 
1951. Savo politiniu nusistaty
mu, atrodo, arčiausiai valstiečių 
liaudininkų būtų, bet savo ne
pailstama veikla apima visiem 
lietuviam rūpimus dalykus.

Duok, Dieve, jam sveikatos 
ir mūsų išeivijai kuo daugiau 
tokių nuotaikų darbuotojų.

K.V.T.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL. HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
ditionod. A. J. Baitoa-BattrOnas, Ueenaed Manager and Notary Public. 660 
Gnuad St, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5643.

STEPHEN AROMISKIS (Artnakauskas) — Giaborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

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

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 
BR1TA1N, CONN. TeL BA 9-U8L

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira» Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Nearark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. — 87-34 80th Street Woodhaven» N. Y. 11421, (212) MI 2-4343 ir 
203» Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR 8-0303.

KOVOS METŲ VIENA ISTORIJA
(atkelta iš1 psl.) kas sakė sveikinimo kalba!).

i • ; -i__ s. •k* Vlikas ši veiksmą nuleido“Pagal minėtą politiką,
damiesi, diskutuodami stt Sovie
tų pareigūnais artistinių grupių 
ar asmenų mainus, jiem aiškiai 
davėme suprasti, kad privačiai 
surengti mainai — atsilankymai

tylom, galėtum priekaištauti, 
kad veiksnių nebeliko; nebeli
ko veiksnių veiksmui, o tik ma
nifestam; galėtum karčiai lygin
ti: laisvės kovos metais šis 

menininku i Kaitrios valstvbes P° m^e^ų į orą ir ria sąmoningai iškraipytas ži-
-k ' • t,. h°1; - ♦ P° VIos konkrečiu kovos atve- nias. Kodėl iškraipytas, “Kovos

arba menm.nku atvykimas is tų £ į muos New Yorko felrn" taip aiškina

nakties sargybinius, kuriuos tik- “Vytauto Kazakevičiaus pa
vardė gerai žinoma kiekvie
nam, kas pavarto Gimtąjį kraš
tą ar Pergalę. Jau kuris metas 
jis pastoviai rašinėja apie užsie
nio lietuvius. Tai labai savo
tiškų “raštų” autorius. Kai kas 
jam norėtų būti dėkingas, kad 
jis bent kreivame sovietiniame 
veidrodyje parodo šį tą, ką 
režimas rūpestingai stengiasi 
nutylėti. Bet kažin ar tas dė
kingumas vietoje?

Pavadinti V. Kazakevičių en
kavedistu vien tik todėl nedrą
su, kad toji organizacija, kurio
je jis turi didelį pasitikėjimą ir 
įdomų darbą stebėti laisvųjų 
lietuvių gyvenimą, nuolatos kai
talioja savo pavadinimus, sle
pia juos nuo dienos šviesos, ir 
žmogus nežinai, kaip ji kokiu 
metu iš tikrųjų dar, jau ar vėl 
vadinasi Tiek to.

NAUJAS ENKAVEDISTU METODAS IŠEIVIJAI SKALDYTI
Kruopoje leidžiamas Lietu

vių Fronto Bičiulių biuletenis 
“Kovos keliu” Nr. 2 (61) rašo, 
kaįep iš Lietuvos ateinanti spau
da informuoja apie išeivijoje 
veikiančias organizačijas. ’Spau- 
dos leidėjai, žinodami, kad to
kia “Pergalė” ar “Gimtasis 
kraštas” nekliudomai pasiekia 
laisvuosius lietuvius, jiem ski-

SPAUDA ir voldemarininkų, atleiskite, 
Kazakevičius nebuvo ir nebus. 
Visi jo straipsniai rodo, kad jis 
gerai nusimano “išeivijos geo
grafijoje”. Kartais if itaoda su
prasti, kad jam net mūsų nusi- 
čiaudėjimai žinomi. O štai ėmė 

x - i_ r* j . * • ' ‘ ir sulygino LFB su voldemari-atsiskaitydamas su tautotyriain-

Vis dėlto negalima tylomis 
-' praeiti pro Jutir. sęvietinio pa

reigose išra^^toną Paskuti
niame Pergalės žurnalo nume
ryje (1968 nr. 11, 183-184 psl.), 
atsiskaitydamas su tautotyrinin- ... „ . .. x . „ 
kų J. kalta už jo straįsnil ' “nkals 03

Gudrios enkavedistinės lapės 
vylius: voldemarininkais pava-

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Avė., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Reat Estate. Namų pirkimo, pat* 
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios moKesčių (Income Tax) pareiškimai. —- 110-04 
Jamaica Ave^ Richmond HiU, N. Y. 11418; tek Vlrginia 6-1800.

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

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

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavera. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotu viniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kainą

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 ANDRULIO Rėal Estate, Insurance; Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta* 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave^ 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 HiB, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, 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 liet, skilandžius, sūrius. take afi orders spedal prieš 
f<w Weddings aM Parties. Hmne-made Bologna.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002,

valstybių negati įeiti į US-U. S.
S.R. aminų sutarties ribas. ... . . ....1_ ..... rmtojas rado automobihuose“Tai pažymmt, musų politika . -
nesiekia uždrausti atvykti į nueSanaus-
Jungtines Valstybes asmenim "MORALAS" (po spektaklio) 
vien tuo pagrindu, kad jie at- Spektaklis baigtas, ir nėra 
vyksta iš minėtų valstybių. Mr. prasmės kaltininkų ieškoti šalia 

savęs. Tuo patarnautum tik 
anam okupanto politiniam sie
kimui. Nėra reikalo badyti vie
nas kitą: tu išdavikas, o tu fa
natikas — ekstremistas (tegul

Noreikos atveju, jis buvo įsi
leistas ne komcerciniais tikslais, 
bet kaip turistas. Pagal mūsų 
patikimas žinias jo pasirody
mai šiame krašte buvo jo atsi
liepimas į Amerikos lietuvių tie terminai pasilieka spaudoje, 
grupių kvietimus”.

Dirvos (gruodžio 6) bendra
darbė atkreipė kalbą į lietuvių 
veiksnius ir nukreipė atsakomy
bę nuo jų: “Visuomenė kaltina 
veiksnius, kad nepamoko, kaip 
mums elgtis įvairiais atvejais, 
lyg P^ys nepažintame komuniz
mo metodų”.

Naujienos (gruodžio 12): “Ma
nome, kad šiuo atveju svarbiau
sią klaidą padarė Alto vadovy
bė. Vietoje tylėjusi, ji turėjo 
aiškiai įspėti visą Amerikos vi
suomenę, kas yra Virgilijus 
Noreika, kas jį siunčia ir kas 
nusineš viso koncerto pelną”.

VNko seime (gruodžio 7-8) 
vienas iš pranešėjų kalbėjo: 
kiekvienas toks “ryšių su kraš- pasjndio Lietuvis pakartojo in- 
tu veiksmas turi būti svai$- formaciją iš Dirvos) tokio “ry- 
tomas skyrtem. Nekalbėjo, ar klausimo” nesvarstė. 
Vlikas šį su Noreika veiksmą « '^nesvarstė” galima suprasti 
svarstė ir ar mėgiūo derinti dėl 
jo išeivijos opiniją, kad nebūtų 
pasiektas okupanto poetinis 
tiksiąs — paskaidyti išeiviją, 
pasidaryti sau naują argumen
tą, Dkžinskaitės anksčiau iš
reikštai minčiai: vą jie tikrai 
nesipriešina- komunizmui. (O 
pasiskaklymo faktą vaizdžiai 
paryškino vyčiai: vyčių jauni-

kuriai jie įprasti).
Prasminga betgi nukreipti dė

mesį toliau. Anglijoje, antai, 
mėgino infiltruoti į universite
tą literatūrai Evtušenko, taria
mai sovietinį liberalą. Vadinas, 
ekspansija ne tik čia, bet ir ki
tur, ne tik per meną, bet ir per 
mofaslą. Tačiau anglai apsižiū
rėjo, kad tai sovietų propagan
distas.

Nukreipiam dėmesį ir į Če
koslovakijos teatrą, atsisakiusį 
įtraukti į savo repertuarą vei
kalus tų tautų, kurių kariuome
nė žygiavo pernai į Čekoslova
kiją Vadinas, ir tose sąlygose 
savigarba ir rezistencija gyva.

Dėmesio verta ir Amerikos 
latvių vadovybė, kuri (kaip

Laisvę nr.. 42, Kazakevičius i- 
dėjo tokį perlą:

“Būctinga tai, jog straipsniui 
vieta buvo surasta voldemari
ninkų (vadinamų “Lietuvių Fr. 
Bičiulių”) “poetikos žurnale”, 
pasižyminčiame kraštutiniu fa
šistiniu politikavimu” (183 p.).

Kazakevičius labai gerai žino, 
ką rašo, už tat dar kartą tame 
pat straipsnyje, perėjęs prie bi
čiulio dr. A. Klimo, pakartoja:

“Mėgsta iš ekstremistinės po
zicijos apie “vadavimą” papo
litikuoti ir kalbininkas Antanas 
Klimas iš Rocbesterio. Jis netgi 
yra “Vyriausios Lietuvių fron
to bičiulių tarybos” narys, ty. 
įeina į buvusių voldemarinin-

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat Silkinės, 
- maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios

nors pasakys apie voldemarinin- 
kus, o tie jau tikrai neliks sko
lingi ir su kaupu atsilygins. Juk 
ne taip seniai enkavedistiniuo- 
se archyvuose buvo iškasti buv. 
voldemarininkų gen. sekreto
riaus Z. Blyno dienoraščiai, 
kuriuose plačiai nušviesti kai 
kurių asmenų išsišokimai prieš 
Laik. Vyriausybę 1941 m. Jeigu 
anksčiau Kazakevičiui ir nebu
vo aiškus skirtumas tarp šių 
dviejų grupių, tai, perskaitęs 
tuos dienoraščius, jis juos gerai 
įsidėmėjo.

Savo metu paskelbtieji Bly
no dienoraščiai sovietams geis
tųjų vaisių neatnešė: nesulau
kė lauktojo “buržuazinių nacio
nalistų” apsikapojimo dėl praei
ties. Neišdegė tada, tai neiš
degs nė dabar, nors Kazakevi-

Tote naivus, kad nesusigau- čius tariasi galįs pamėginti sa- 
skirtumas tarp LFB vo enkavedistinę laimę.’’

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Avė., 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL TW 7-3061, namų 849-1060 (nuo 9 r. iki 9 v.)

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Deksnio mestis, dabar vadinama “Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3 doL, 
8 uncijų 5 doL Persiuntimui pridedama 500. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., P.O. Box 9112, Nevvark, NJ. 07104, arba j Darbininko administracijų, 
910 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

T«L (212)497-8865

Alfa Jeweler
A. Ū S E LIS 

Garantuota* laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

Charm Beauty Shoppe
REGINA CSELIENE — Tel. 497-8865

.. .Klimo priklausymas “fron
tininką” vadovaujančiam rate
liui terodo jo ideologinį ultra-

Plaukų dažymas
267 St Niekotas Ave^ Rklgewood, N. Y.

Bdexter park
PHARMACY O

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

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

WE DELIVER 
Mkhigan 2-4130

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing Co^-Inc.
specializuojasi trumpalaikių paskolų, nekilnojamo turto, ir akcijų 
biržos srityse. Visos autorizuotos LITO akcijos yra iiparduoto*. Va
dovybės žiniomis tai pirmoji lietuvių suorganizuota bendrovė, kuri
akcijas išplatino jas užregistruodama Securttie* Exchange Komisi
joje. — Susipažinimui su bendrovė* veikla kviečiame prisiųsti savo 
adresą, pasinaudojant žemiau atspausdintu blanku.

LITAS Investing Co., Ine.
Investment. travel service & insurance
86-01 114th Street, Richmond HilI, N. T.
Mielas Pirmininke,

Susipažinimui su LITO veikla prašau prisiųsti 1968 
ni. pirmo pusmečio veiklos ap>'skaitų.

Vardas ir pavardė

ZlpCode

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

BESTWAY 
TRAVEL AGENCY

Kelionės plačiame pasauly 
WU>LIAM R. BEST 

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

ir diplomatiškai — vadinas, ne
same tiek naivūs, kad sakytume 
net jum, savo draugam, apie 
klausimus, kurie priklauso prie 
tokių, kurie viešoje spaudoje 
netikslinga svarstyti...

O rezistenciniai, t.y. nevieši 
metodai, gal būt, galėtų surasti 
būdų, kurie atskirtų pelus
nuo grūdų: užkirstų kelią ir 

mas piketavo, o vyčių pinmnin- neutralizuotų okupanto politi- 
r nius siekimus, bet prisiimtų tai,..

— Kantata iMylira naują lietuviam tinką brangu ir 
traukinį, kuris kelionę tarp To- kas juos dar labiau jungtų, 
runto ir Montreafin sukorė Nevėlu galvoti apie tai ir da- 
per 3 vai. 59 minules — vi- bar, nes ateity anie siekimai 
durkis 89 mylios per valandą, bus sustiprinti.



Kerta šaką, kurios
ŽMONIJOS

tins baėniSnd įtakos paveikti

Augustą laikyti iš senovės lau
kiamu Mesiju (pateptuoju). Ro

tai trakusį, valdymą praminė 

vianas Augustas, skirtingai nuo 
jo dėdės ir pirmatako Kajaus 
Julijaus Cezario, visiškai neve- 

kai, vėliau istorijos pritariami, 
prie jo pirmapradžio vardo pri
dėjo pravardę “Augustus”. Pa
ti seniausia to žodžio prasmė 

ar net šventasis. Vėlyvesnių 
amžių istorijoje vargiai surasi
me kitą šitokio ilgio visuoti
nės tiikos laikotarpį.

DABARTIES KARAI
, Jei neminėsime smulkių Af
rikos genčių tarpusaviu pešty
nių, šiuo laiku 3 karai kelia pa
saulio rūpestį. Tai Izraelio ir būtini visose civilizuoto gyveni- 
arabų, Vietnamo ir prieš auto
ritetą. Mano giliausiu įsitikini
mu, pastarasis yra daug pavo- 
jmgesms ir žalingesnis negu 
abu pirmieji. Karas prieš auto
ritetą įneša netvarką į Bažny
čios gyvenimą, chaosą į valsty
bės santvarką ir pakerta Vaka
rtį pasaulio civilizacijos šaknis.
Aš tik stebiuos ir negaliu atsi
stebėti, kad šituo klausimu ne
rodoma reikiamo susirūpinimo.
Nėra pakankamai kalbama 
rašoma. Girdėtis, kad pats 
Tėvas manąs prabilti.
AUTORITETO TINKAMAS 
PRATIMAS IR JO PRIGIMTIS

Daug žmonių nusistatė prieš 
autoritetą vien tik dėlto, kad 
nesupranta, nežino, kas jis yra.

.. Autoritetasnėra, kažkoks _bau-. ___
bės, bet pats reikalingiausias dinacijos ir vadovybės niekas 
tvarkingo, našaus,J. kultūringo nebus atsiekta, kad kiekvienam 
bei civilizuoto gyvenimo veiks- einant savu kebu, darbo bend-

bei 
šv.

SU-

Pl6 valdybos vieepirm. jaunimo reikalam Milda Lenkauskienė ir JAV LB 
centro valdybos pirmininkas Bronius Nainys tariasi jaunimo reikalais.

Nuotr. A. Gulbinsko

nys, elementas. Teoretiškai ne- 

tant autoritetą, civilizuotas pa
saulis neįstengtų pragyveni nei

Autoritetas yra kiekvienas as
muo, kuris tino ką Ir kaip rei
kalinga daryti jo atstovaujamo
je srityje. Taigi, autoritetas šei
moje yra tėvai, mokykloje — 
mokytojai, ligoninėje — gydy
tojai ir slaugės, gatvėje — ju
dėjimą tvarkąs policininkas, 
Bažnyčioje, dvasiniuose bei re
liginiuose reikaluose — įvai
raus laipsnio bei rango dvasi-

Išskaičiuojant tuos visokių 
autoritetų pavyzdžius, laipsniai 
bei rangai tapo paminėti kal
bant apie dvasininkus. Klaidin
ga būtų galvoti, kad jie yra 
užtinkami tik Bažnyčios sąran
goje. Jie yra neišvengiami ir 

mo srityse: valstybės ar mies
to administracijoje, kariuome
nėje, susisiekimo tinkle, švieti
mo bei sveikatos priežiūros apa
rate; netgi didesniuose ūkiuose 
bei dirbtuvėse, kur randame 
“formenus”, inspektorius, kont
rolierius, direktorius, prezidi- 
dentus. Tokia sistema atsirado 
ne kieno nors primesta, -padik
tuota, bet paties gyvenimo pa
reikalauta.

žmonės, būdami vienas kito 
reikalingi ir turėdami kartu gy
venti bei dirbti, iš savo pačių 
patyrimo pamatė, kad teisių bei 
pareigų paskirstymas būtinas, 
kad vienokia ar kitokia eilės 
tvarka (hierarchija) reikalinga, 
kad be jos bendras darbas visiš
kai neįmanomas, kad be koor-

Negatana nesutikti su iš| 
segusiu pamokslininku _ B 
Grabam, kuris vienoje savo 
levizijos kalboj neseniai p 
kęs: “Jeigu moraliniam autkęs:
tetai .
derama vieta auklėjime,

civilizacijos neišgelbės l 
minės, nei vandenilio 
bos. Ji bus sugriauta _ 
iš kitur atėjusių barbarų, 
mūsų pačių tarpe iZ__ ,
vandalų. Visi geros valios — 
nės turėtų melstis, kad tie, ku
rie šiuo mietu veda 
nę kovą prieš autoritetą, ; 
prastų ir atsisakytų mūsų * 
čioniškos civilizacijos Z--------
šių negarbingos rolės.”

AUTORITETAS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOJE

Neseniai viena tvirta ir labai 
inteligentiška katalikė paklau
sė manęs: “Kunige, ar nemanai, 
kad Kristus turėjo galvoje mū
sų laikus, kada Jis sakė: “ .. .iš
vysite pranašo Danielio pa
skelbtą sunaikinimo nuobodą, 
stovinčią šventoje vietoje” 
(Mat. 24, 15)? Man atrodo, kad 
jokiam kitam istorijos laikotar
piui anie Kristaus žodžiai ne
tinka taip gerai, kaip mūsų lai
kams, kada Kristaus vietinin
kas yra puolamas, kritikuoja
mas kaip tik tų, kurie iš to pa
ties Kristaus vietininko ar jojo 
pirmatako (nesvarbu — tiesio
giniai ar per kitus!) įgavo au
toritetą ir teisę, kalbėti ir mo
kyti Bažnyčioje.”

Daug tiesos yra anos mote
riškės samprotavime. Radika
lūs šalininkai matomai pamiršo 
ar ignoruoja Bažnyčios Įkūrėjo 
pasakymą, kurį reikia laikyti 
konstituciniu.'. Turiu galvoje 

mane išrinkote, bet aš jus iš
rinkau, ir paskyriau jus, kad ei
tumėte ir neštumėte vaisių ...” 
(Jono 15, 16).

Nebijodami priekaištų, kad 
esame “pretensionalūs”, galime 
teigti, kad vienas tų vaisių, ku
rių Kristus laukė iš savo pa
siuntinių, yra ta krikščioniško
ji civilizacija, kuria džiaugiasi 
ir teisėtai didžiuojasi geriausio
ji ir pažangiausioji pasaulio da
lis. Kad Katalikų Bažnyčia bu
vo, jei ir ne vienintelis, bet tik
rai svarbiausias veiksnys krikš
čioniškosios civilizacijos susikū
rime ir išsilaikyme — šitą fak
tą pripažįsta daugelis garbingų 
ir objektyvių asmenų, kurie 
“nėra iš šios avidės” (Jono 10, 
16).

PASIUNTINYBĖS STRUK
TŪROS PRANAŠUMAS

Daugeliui ateina į galvą klau
simas, ar būtų Bažnyčia pasie-

NAUJOS

paminėjimui 
__ . Pulkim ant keltų; 

Marija; šventas, šven- 
Maida už tėvynę; Lietuvos 

Graži tu mano tėvyne;

Sv. Andriejaus parapijos klebonas kun. J. Degutis skautų kūčiose dalinasi 
paplotėle su jaunu skautu, ialia paskautininkfe M. Raugienė.

Nuotr. V. Gruzdžio

Palikta šalis; Kur 
‘ ^23. Išpil-

___ : parapijų chorai. 
preL Kemėšio, vysk. V. 

, St Bučkio, vysk. Bo- 
, W. Rodino ir kit Stereo, 

~~' ū naudoti ir mono, 
_i 5 doL Išleido Dr. J. Stu- 

__ j per Eurotonė Int Ltd.
. Lietuviškos Giesmės. Gies

mė į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad būčiau, Tėve mūsų, šv.

* 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-

kusi pirmiau suminėtą vaisių, — tai būtų per ilga digresija 
jei ji nebūtų per amžius ištiki
mai laikiusis pagrindinio savo 
struktūros bruožo, kurį aš anks
čiau pavadinau konstituciniu, nėjęs vieno istorinio fakto. 
Tai pasiuntinybės principas.

Vyskupas pašventina kunigą 
ir paskiria jam vietą ir darbą. 
Kunigo autoritetas turi atramą. 
Tai vyskupo autoritetas. Jei ku
nigas nesiderina prie vyskupo 
direktyvų, jei jis paneigia vys
kupo autoritetą, jis kerta šaką, 
ant kurio pats sėdi. Tas pats 
su vyskupu. Jis gauna sa
vo misiją arba paskyrimą iš po
piežiaus. Jo autoritetas turi stip
rią atramą. Tai popiežiaus au
toritetas. Pastrašpinėėilėstvar- 
ka čia nesibaigia. Popiežius irgi 
gauna savo pasiuntinybę iš 
Kristaus per Petrą. , Petras ga
vo savo įgaliojimus tiesioginiai

. iš Bažnyčios įkūrėjo rankų, jis, 
savo ruožtu, perduoda tuos įga
liojimus savo _ teisėtiem įpėdi
niam. Ir taip, skaitydami istori
jos lapus, mes regime Bažny
čioje realizavimą pranašiškos Sa 2 valandų vaidybai, 
liamono vizijos: “acies bene or- Premijom skiriama 1,500 dol. 
dinata” — pulkai gerai sutvar- Pirmoji premija numatyta 1,000 
kyti.

Čia vienas kitas galėtų pri
kišti, kad esama daug krikščio
niškų religinių bendruomenių, 
kurios neturi nei popiežijos, net 
ir episkopato institucijų, ir vis 
dėlto gyvuoja ir veikia. Šių ei
lučių autorius gyveno eilę me
tų apylinkėje, kur buvo negau
si katalikų diaspora greta dau
gelio kitokių religinių grupių. 
Būtų galima papasakoti nema
ža faktų, kurie gražiai ir relje
fiškai pailiustruotų Katalikų 
Bažnyčios struktūros bei tradi
cijos pranašumą. Bet nedarysiu Algimantas Dikinis ir Mykolas 
to dėl dviejų priežasčių. Firma Drunga.

(nuklydimas). Antra — baimė 
nusikalsti ekumenizmo dvasiai. 
Bet negaliu susilaikyti nepami-

Jonas Wesley, Metodistų Baž
nyčios įkūrėjas, nenorėdamas 
palikti savo pozicijos Didžiojoje 
Britanijoje, bet nujausdamas, 
kad jo įkurtoji religinė bendruo
menė galės turėti gerų progų 
Naujajam Pasauly, pats bū
damas anglikonų kunigas, da
vė Tomui Cooke vyskupiškus

Literatūros 
konkursas

Jau prieš keletą mėnesių JV 
lietuvių Bendruomenės švieti- 
mo. Taryba paskelbė-konkursą 
parašyti jaunimui (teenagers), 
tinkamiem dviejų žanrų kūri
niam: apysakai ir drangai. Apy- 

kaip 150 mašinėle rašytų pus
lapių, o drama — nuo 1.30 iki 

dol., o antroji — 500 dol. Jei 
neatsirastų tinkamų premijuoti 
veikalų, tai vertinimo komisija 
galėtų ir kitaip nuspręsti.

Rankraščiam įteikti terminas 
— 1969 kovo 15. Rankraščius, 
pasirašytus slapyvardžiu, ir į at
skirą voką įdėjus savo tikrąją 
pavardę, adresą bei telefoną, 
siųsti adresu: JL Vaišnys, 
2345 W. 56th St., Chicago, m. 
60636.

Konkurso vertinimo komisi
ja: Vincas Ramonas (pirm.), Ju
lija Gylienė, Saulė Jautakaitė,

PLOKŠTELES
kui. Stereo, bet galima naudo
ti ir mono, kaina 5 doL Išlei
do Dr. J. Stukas per Eurotone 
tat Ltd.

Mano Gimtino. 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 vaL ve
dėjas .L. Stankevičius. Kaina 5 
dol.

Aukuras: Kalėdos Lietu
voje, Tau brangi tėvyne, Lietu
vos paukštelių daina, Tekėjo 
saulelė, Lopšinė lėlytei, Grįšim 
grįšim, Daina apie avižą, Dai
nuojanti jaunystė, Pavasaris, 
Rudenėlis, Žiema ir Vasarėlė: 
deklamacijos ir dainos su solis
tais. Vysk. Valančiaus lituanis
tinės mokyklos mokinių choras, 
dirig. A. Mikulskio. Kanklinin
kam vadovauja O. Mikulskienė. 
Išleido Fine Music Records, Cle- 
veland, Ohio. Stereo, bet gali
ma naudoti ir mono. Kaina 5 
dol.

Sol. 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. Budriū- 

.. no, ir Dobilėlis — A. Vanagai- 
čio — V. Jakubėno. Mono, kai
na 6 dol.

Palangos Juzė, ilgo grojimo 
Hi-Fi nauja plokštelė. Vaidina 
profesionalai aktoriai žemaičių

šventimus ir pasiuntė jį orga
nizuoti Metodistų Bažnyčios 
Amerikoje. Jono brolis Karolis 
(Charles Wesley) pakreipė gal
vą paguščiojo pečiais ir paklau
sė: “Taip tai taip! Jonas uždė
jo rankas ant Tomo Cooke.... 
Bet kasgi uždėjo rankas ant Jo
no?” \

“SUNAIKINIMO NUOBODA 
ŠVENTOJE VIETOJE"

Kada girdi, kad kaikur iš sa
kyklų vyriausiam Bažnyčios au
toritetui įžūliai prieštaraujama 
ir jis demagogiškai kritikuoja
mas; kad kaikur katalikiškose 
aukštojo mokslo Įstaigose ‘ex 
cathedra’ skelbiami autentiško 
Bažnyčios mokslo iškraipymai; 
kad kaikur (Los Angeles) pagy
venusių, netekėjusių “damų” 
būrys akiplėšiškai reikalauja 
sau tikrų seselių-vienuolių tep
siu bei privilegijų pripažinimo; 
nors jos, sprendžiant iš jų pasi
imto stiliaus, užsimojimų ir ypa
čiai ,įš jų elgesio Su jų teisėtu 
viršinftiku — Vyskupu Ordi
naru, neturi nei trupučio tikros . tarme. RCA gamybos. Įvadas 
vienuoliškos dvasios; kada paga- M. Jonynienės, angliškas teks- 
liau, esant šitokiai konjunktū- tas S. Makaitytės. Kaina 5, dol. 
tai, pradeda imti tikinčiuosius 
visiškai pagrįsta baimė, kad 
netgi klausykloje mažiau sava
rankiškos sielos nebūtų veda
mos į klaidą, tada, viso šito aki
vaizdoje, negali nepagalvoti, 
kad tai tikrai sunaikinimo nūo- 
boda, stovinti šventoje vietoje. 
Ir kam nėra svetima meno sri
tis, tam savaime prisimena šiur
pulinga Gounod’o sukurta ir į 
jo operą “Faust” Įterpta “Wal- 
purgijos naktis” ... Nelaimei, 
prie viso to neiškentė neprisi- 
dėjus dargi dalis katalikiškos 
(gal tik “katalikiškos”?) spau
dos.

(Bus daugiau)

Šios bei kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221. (Siuntimui pridedama 
50 c., Kanadoje 1 dol.).

— Jono Karvelio prekybos na
mai Chicagoje leidžia plokšte
les, Įkalbėtas mūsų kultūrinin
kų: Jono Aisčio, Kazio Bradū- 
no, Aloyzo Barono, G. Vasiliaus
kienės, Birutės Pūkelevičiūtės, 
Henriko Nario ir Liūnės Sute
mos. Taip pat leidžiamos A. 
Šabaniausko, D. Dolskio, Pupų 
Dėdės ir Dėdienės lengvos mu
zikos plokštelės.

NELĖ MAZALA1TĖ

BE VALANDŲ
Nuplyšo uolos atbraila, su

drebėjo žemė — tiktai vienai se
kundei, tiktai pusei akimirkos
— ir viskas buvo pasikeitę: kris
talo vazoje rožė buvo truputį 
pasenusi, ir gražiausioji mote
ris buvo truputĮ pasenusi, ir sie
la ir širdis, kiekvienas namas, 
ir laivas okeane, ir elektrinės 
žvakės, ir kvapios vaško žva
kės, ir triumfas žmogaus balse
— sutinkant laikrodžio dūžius.

Viskas, visur pajuto Laiką.
Tai tas Laikas, kuris nešasi 

senatvę, kaip sėjėjas sėtuvę, ir 
jo sėklos yra karčios.

Tai jo žengimas yra tylus, ir 
yra girdimas. Senieji metai bu
vo tiktai pasilenkę pasižiūrėti, 
ii kur kilo šitas griausmo ir 
tylos mišinys, laukiantis ir go
dus, ir girtas, ir pilnas išeikvo
jimo, ir pagiežos, ir nenumato

mų garsų, neišskiriamų gaidų 
— pasilenkė per langą, iškaltą 
dangaus ir žemės sienoje — ir 
iškrito. Nesigailėkime, jie buvo 
seni, nėra seniems ateities nei 
darbo — tegyvuoja Nauji me
tai, tegyvuoja, tegyvuoja.

O kad mes visi truputį pase
nome, tai juk drauge, tai bend
ruomenė, — bet nekalbėkime 
apie tai.

Aš turiu kitą vargą, aš klau
sausi— ką tu giedi, sielą ma
no, ką dainuoji, širdie, kaip tar
tų poetai?

— Ten nebuvo laiko, ten ne
buvo tiltų, ten žemė vaikščiojo 
savo kelią aplinkui saulę, apsi- 
rišus galvą skaisčiu dangum, 
kaip skarele, ir nejausdama, 
kad sukasi. Jai nerūpėjo dės
niai nei atradimai, ten sruve
no gyvenimas, kuris neapsiklor 
ja ledu — jis buvo kaip žie

das, kurio gale ar viduryje yra 
ir mirtis — tačiau tai nėra svar
bu: jis neturi užbaigos. Ir kur 
yra pradžia, kur vidurys žiede, 
kur galas? Tėra gyvenimas.

— Ten neišseko taurės senų 
metų pabaigoje, nes jos nebu
vo pripilamos, ten netirpo puo
tos žvakės, linguodamos nuo 
šokio, ir taip greičiau priartin- 
damos užgesimą — ten ne
buvo atžymėjimo tarpų visu
moje: žmonės kėlėsi rytą taip 
pat aiškiai žinodami, kad gyve
na, kaip vakare gulėsi nega
nydami laikrodžių.
— Ūbavo zuikiai mėnesieno

je, mėnulis kedeno didžiau
sios avies vilnas ir dalino žvaigž
dėms verpti, ir kitur buvo iš
tiestas baltas minkštas milas, 
ir mėlynos Palangos marios 
kabojo nenukrisdamos — tą 
naktį, kaip ir kitą. Arba krito 
sudūžėjusios žvaigždės, kaip se
no medžio kelmas, kuris spindi, 
arba kaip senos gulbių plunks
nos, kai paukščiai prisiaugina 
naujas — ir krisdamos klojo ja
vų želmenis, ir spaudė tvoras, 
ir iš eglių darė bažnyčių bokš

tus — niekas nestebėjo, kad 
naktis yra skirtina, kitokia ne
gu kitos — ir jeigu aptafė ją, 
sakė paprastai: sninga

— Arba, galėjo skambėti 
speigo varpeliai po stogais ir 
palangėse, juodasis speigas bal
tumoje žengė laužydamas žiog
rius, ir niekas nenorėjo atidari
nėti durų, kad pažvelgtų į nak
tį, ir pate budriausias šuo už
siklodavo ausis būdoje šiaudais, 
kad negirdėtų vagies. Bet to, jis 
žinojo — nėra vagių.

— Bet nebuvo nuostabu, kad 
ir lytų ne todėl, kad žiema suk
lydo, ar buvo užmiršus savo 
darbą — tai tiktai, kad aukš
tai buvo susirinkę šuliniai ir 
versmės už ttebesų šienų, juos 
reikėjo išpilti į žemės šulinius 
ir upes, ir tam tiko bet kuris 
metas, ir toji naktis — niekas 
neužsirašinėja kalendoriaus vir
šelyje.

— Viskas ir visi kėlėsi to
kie pat jauni iš ryto: jie ne
buvo sutikę to plyšio, kurį rei
kėjo peršokti, -- kaip taria tie, 
kurie bijo Laiko avys ir 
ėriukai jaunai bliovė pašaro, ir 

arkliai guviai gurkšnojo vande
nį ir grikšnojo dobilus, ir var
nos tokios juodos, kad, atrodo, 
galėjo sutepti sniegą — be jo
kio susigraužimo lakstė vir
tam žardienos, ir tingiai bėginė
jo katinas, ir paskui labai dai
liai ir atidžiai jis laižė savo le
tenėles troboje prieš ugnį.

— Ir liepsnodami alksniai 
kvepėjo, ir kvapus buvo kros
nių molis. Kap kasdieną, kaip 
visada—vakar, užpraeitais me
tais, prieš dešimti metų, ir — 
šiuose namuose prieš šimtą me
tų — niekas nepripažino Lai
ko valios: žiedas buvo tobulas, 
sulydytas gyvenimu ir mirti
mi, kodėl rūpintis?

— Tačiau, kaip svetimas 
paukštis, buvo prisimaišęs vie
nas — tam atrodė mokyklos 
atostogos perilges, ir nuobodu
lys persunkus — nes čia ne
šventė neramios vigilijos, kaip 
mieste, čia miegojo ramiai ir sti
priai, ir nepylė švino į burtų 
dubenį, ir nespaudė delne pa
degto popieriaus lapo, kad še
šėlis rodytų paslėptus ir besi
artinančius dalykus: namų sie

nos nepriėmė netikrų pranašys
čių ir gyvenantiems čia nerū
pėjo tas, ko nebuvo duota žino
ti atvirai. O tam vienam, jų 
jauniausiam, jų vieninteliui trū
ko: ir muzikos — čigoniškų 
smuikų, ir pakvaišusių būbnų. 
ir kvailų varinių dūdų. Bet 
ypač valso.

— Ir vidurnakčio valandos, 
begalinio laikrodžio, kuris mu
ša tiktai Naujus Metus, visada 
naujus, visada naujus —visada 
jaunus.

— Kodėl tiktai dabar su
prantu ir žinau, kodėl atradau 
kur yra vieta, kurioje niekas 
nesensta, o gyvena, kodėl tik
tai dabar?

— Ir kaip kiekvienas, kuris 
nešamės nerimą, neišmintin
gai kremtuosi: — Ar buvau aš 
tas, kuris savo troškiniais, kaip 
nedoros dvasios medijumas. pri
šaukiau Laiką? Ir jis sugriovė 
viską.

— O. neišsenkanti taurė, nes 
esi pripildyta nereikalingu vy
nu — ilgesiu! O ramybė, gy
venime. tėviškė!

— Mano tėviškė.



Nauji) vadą mokyti 
Moksleivią^ateitininką kursai ir konferenčtji
1968 gruodžio 27-29 įvyko Kursų komendaųtąs tavo AL landfc JI

dalyvavo 66 moksleiviai iš įvai- Arūnas Bielinis. Programų ei-
- rių vietovių Siaurės Amerikos .

kontinente.
Kursų tema buvo “Penki atei

tininkų principai”. Katalikišku-

goję vykdytojai

MoksteMM būft š&afiivę gifi&iVb M»MėlviU *At-kų ceftL

tano, Chicagos, Cicero, Cleve- vo Rimas Laniauskas.

principo temomis kalbėjo Vy-

Kursai buvo kondensuoti ir 
sunkūs; jaunimas dirbo nuo 
9:30 ryto iki 9 vaL vakaro, tris 
dienas iš eilės.

Kursam pasibaigus įvyko ne
paprastas suvažiavimas — kon
ferencija, kuri išklausė kuopų 
atstovų pranešimų ir išrinko 
naują MAS centro valdybą 
dviem metam.

Rinkimai turėjo įvykti per
nai, tačiau pernykštis suvažia
vimas nutarė rinkti valdybą 
šiemet, prašydamas esamą cent
ro valdyba pasilikti vienerius 
metus. Todėl ši konferencija ir 
vadinama nepaprasta, nes įvy
ko po trijų metų nuo CV rinki
mų.

Naujojį MAS centro valdyba 
išrinkta Toronte, Kanadoje.

Jos branduolį sudaro studen
tai at-kai, studijuoją Toronto 
universitete: Laima Gustainy- 
tė, Gabija Juozapavičiūtė, Jo
nas Puteris ir kun. Jonas Staš
kevičius. Konferencija baigėsi 
Naujų Metų sutikimu ir mišio- 
mis, kurios buvo aukojamos N. 
Metų naktį Dainavos koplyčio
je.

Kitą dieną, 1969 sausio 1, 
ateitininkų jaunimas išsiskirstė 
pilnas entuziazmo ir ryžto nau
jiem darbam. (u)

Tėvą pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui - 
Jaunimo centrui aukojo
150 dol.: Juozas ir Marija Juozapavičiai, Woodhaven, N.Y.

doL).

Po 100 dol.: Vytautas Augustinas, Richmond Hill, N.Y.
N. N. Woodhaven, N.Y.
Franc Brucas, Woodhaven, N.Y. (pažadėjęs 300 
Mrs. V. Budrecki, Elizabeth, N.J.
Ona Dailidienė, Syracuse, N.Y. įrašo a.a. vyra Praną Dai
lidę.
Marcela Klimas, Elmont, N. Y.
A. Spaicys, Woodhaven, N.Y. įrašo a.a. žmoną Mikali
ną.

Po 50 dol.: Abažorus ir Kairis šeima, Woodhaven, N. Y.
Mr. Mrs. John Kwiklis, Woodhaven, N.Y. (pažadėję 100 
dol.).
Mrs. M. Minčiunas, Woodhaven, N.Y.

40 dol.: Ona Saukaitis, Bristol, Cohn.
Po 25 dol.: Algimantas ir Teresė Landsbergiai, Upper Marlboro, 

Md.
Vincas Padvarietis, Richmond Hill, N. Y. (pažadėjęs 100 
dol.).
Elzbieta Serkšnienė, Bloomfield, Conn.
Mr. Mrs. Jonas Valukonis, Detroit, Mich.,
Mr. K. Zaukas, Woodhaven, N.Y. (pažadėjęs 100 dol.). 

20 dol.: Raphael Sealey, Berkeley, Calif.
Po 10 dol.: Mr. J. Dabužinskas, Woodhaven, N.Y.

M. Kubilius, New Britain, Conn.
Anna Jacobouski, Dorchester, Mžss.
C. J. Krušinskas, Woodhaven, N.Y.
V. Povydis, Brooklyn, N.Y.
Julia Shestale, Brooklyn, N.Y.
Vytas ir Sigita Ramanauskas, West Willington, Conn.
Adele Smolskis, Nonvodd, Mass.
Mrs. J. Statkus, Brooklyn, N.Y.
Mr. Mrs. C. Valmchiis, Woodhaven, N.Y.
Mr. J. Vaineikis, Chicago, DL
D. Waiculonis, Waterbury, Conn.
Mrs. Aleksandra Žukas, Woodhaven, N.Y.
P. Žilionis, New York, N.Y.

Po 5 dol. ir mažiau: O. Kazlauskas, J. Jusionis, M.D., J. Yodstlu- 
kis, U. Mickevičiūtė, O. Gailius, Rev. J. MikalajūriSs, 
L. Morkūnas, A. Yonkauskas, L. Peldunas, M. Belskis, 
G. Stonys, E. Hevulis, W. Adamskis, V. B. Tamulis, M. 
Šidlauskas, B. Vyčienė, A. Valatkaitis, M. šaulys, K. Vii- 
džius, P. Z. Zuyus, W. Tamashėwski, W. VadiŠiutė.

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!
Įamžinkite save ir savo šeimas mirusjus šiame kilniame datbe 

Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite doetti* auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pfrmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka , ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jtoų. Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 DųtaMfeK Aveilie, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

KAIP GALVOJA PATYS JAUNIAUSI? J 
Būreliai diskutuoja apie Amerikos 

ir lietuviu kiiltfir<į
Lteltaty kultūra — 
fUtatanū kultūra

šiose diskusi tosėtavo bend
rai diskutuojama apie Ameri
kos kultūrą ir lietuvių Lietuvo
je bei Amerikoj^ kultūras.

Amerikos luĄūro **ra 
pogrįkta fkdmika

Mokslai, kurie studijuoja 
daugiau patį žmogų, jo asme
nį, jo galvojimą, yra Amerikos 
bendruomenės neskatinami. 
Vietoje literatūros, psichologi
jos ar kitų moksli yra skati
nami technikos, gaintoš moks
lai, nes jie Veda žmogų ir tuo 
pačiu bendruomenę į matomą, 
greitą pažangą. Humanita
riniuose moksluose (neš dirbi 
su abstraktiniais dalykais — 
žmogaus siela, mintimi, galvoji
mu) tos greitos pažangos nė
ra. Ji eina ir auga pamažu. Net 
ir Amerikos meilė matyti dide
lė technikos įtaka. “Kompiute
rių” išraižyti numeriai sudaro 
techninius meno abstrakto pa
veikslus. Tuo yra aiškiai įrodo
ma, kad Amerikos kultūrą do
minuoja technika.

Monastery, 680 BųstaridL A vedle, ▼sMyte. ti k. j d. V, Bražėnas, Z. Dapkiene, V. BaietOnas, L. Garsienė. A. Oraoūnevtčrus. stovi: A. Gruzdys, A. Ra-

. Albinas ir Ieva Trečiokai šventė savo gyvenimo 75 metų sukaktį. Iš k. j d. prel. J. Balkūnas, Mrs. E. Mulks,
Lietuvių kultūra, sukurta dl- Ieva Trečiokienė, V. Količienė, Albinas Trečiokas, kun. P. Geisčiūnas. Pagerbimas įvyko gruodžio 15 Eliza- 

bethe. Nuotr. V. Gruzdžiodžiumoje nepriklausomybės lai
kais, kaip lietuvių asmenybės 
išreiškimas po daugelio metų 
priespaudos ir svetimų įtakos, 
yra didžia dalimi pasilikusi fi- 
losofinė kultūra. 1940 metais 
techninis pasaulis Lietuvoje bu
ri) dar nėįsigalėjęs, o tik pra
dėjęs formuotis ir reikštis. Tuo 
pačiu humanitariniai ir “liberal 
aits” mokslai buvo Lietuvoje 
labai skatinami. Atėjus pasauli
niam karui, lietuvių kultūra ne
turėjo daug galimybių toliau 
formuotis ir buvo tokia atvež
ta į Ameriką, o Lietuvoje — 
nutrūko. Dabar lietuviškoji kul
tūra, paveikta rusiškosios ir 
amerikietiškosios aplinkos, nė
ra vieninga, bet skiriasi.

Lietuvių kultūra Amerikoje 
yra daug paveikta Amerikos 
technologijos, bet dar turi tra
dicinius panašumus į origina
liąją lietuvišką kultūrą, nepri- 
kiaisomybėš laikotarpyje suda
rytą Lietuvoje.

& istorijos matome, kad 

Hartfotdo LB apygardos suvažiavimas
Gruodžio 8 Hartforde įvyko 

LB apygardos valdybos ir apy-

dis. Jo tikslas buvo apsvarstyti, 
kaš nuveiktą ir kas darytina 
Connecticut Lietuvių Bendruo
menės Veikloje.

Apie spalio mėnesį įvykusį 
informacinį seminarą painfor
mavo V. Bražėnas. Seminaro 
pagrindinis tikslas buvo ištirti 
būdus, kaip efektingiau veikti 
Lietuvos laisvinimo ir lietuviš
kos kultūros išpopuliarinimo rei
kaluose, panaudojant tam tiks
lui amerikiečių Spaudą, tele
viziją ir radiją. Skaityti refera
tai apėmė tokias sritis, kaip lie
tuviško liaudies meno parodė
lių suruošimą, laiškų spaudai ir 
valdžios pėreigūnam rašymo 

kultūra svetimame krašte dau
giau kaip tris generacijas neiš- 
šilaiko. Taigi prieiname išvadą, 
kad jei Lietuva netolimoje atei
tyje neišsilaisvins, lietuviškoji 
kultūra Amerikoje praras savo 
tautinę asmenybę ir mirs.

Normaliose sąlygose filosofi
nė kultūra geriau išsilaiko, nes 
ji daug glaudžiau surišta su in
dividu. Technika yra neasme- 
ninė. .

Ar kultūra Lietuvoje išsilai
kys, priklausys nuo to, kaip ir 
kiek ji bus komunistinės okupa
cijos paveikta.

Čia yra 16-18 metų mokslei
vių diskusinio būrelio mintys. 
Būrelio diskusijas pravedė Al
gis Čepas, moksleivis iš Toron
to, sekretoriavo Algis Maciū
nas iš Philadelphijos.

Būrelyje buvo 12 savanorių 
moksleivių'' ' 

stilius bei techniką, pagaliau, 
galimumai lietuviam pasirodyti 
televizijos ir radijo programo
se.

Vienas seminaras buvo pra
vestas anglų kąlba. šiame semi
nare dalyvavo Waterburio mies
to burmistras ir keli amerikie
čių visuomenės atstovai.

Įdomių pranešimų padarė 
svečiai iš New Yorko, New Jer- 
sey, Pennsylvanijos. Į susirin
kimą taip pat atsilankė New 
Yorko ir New Jersey LB apy
gardų pirmininkai A. Vakselis 
ir K. Jankūnas. Seminaro pa
ruošime daugiausia prisidėjo 
vietinis jaunimas, Lyvijai Gar- 
sienei vadovaujant.

Pavergtųjų Tautų ir Pabaltie- 
čių reikalais kalbėjo Z. Straz

das, nurodęs dvi demonstraci
jas, suruoštas dėl Čekoslova
kijos užpuolimo, ir peticiją 
JAV prezidentui tuo pačiu rei- - 
kalu. Lietuviai surinko daugiau
sia parašų. Bendravimas su pa- 
baltiečiais esąs darnus ir drau
giškas.

Liečiant jaunimo klausimą, 
L. Garsienė pabrėžė, kad mo
kyklinio amžiaus jaunimą rei
kia stengtis įtraukti į bendruo
menės veiklą anksti ir nelau
kiant, kol jie pasidarys bend
ruomenės nariais.

Informacijos reikalais prane
šinėjo A. Dragūnevičius. Jo 
vadovaujama ‘Tėvynės Garsų” 
radijo valanda girdima visoj 
valstijoj. Visi bendruomenės 
pranešimai skelbiami nemoka
mai. Švietimo srityje nutarta 
suruošti apygardoje veikiančių 
šeštadieninių mokyklų mokyto
jų suvažiavimą.

Apie LB. dabartinę reikš
mę ir jos ateitį plačiau kalbė
jo apygardos valdybos pirm. 
V. Balčiūnas. Anot jo, bendruo
menės vaidmuo pasidarė toks 
didelis, jog be jos lietuvių or
ganizuotumas šiame krašte pa
sidarytų beveik neįmanomas. 
Jeigu tokia bendruomenė būtų 
įkurta ne prieš dešimt, bet prieš 
penkiasdešimt metų, etninė lie
tuvių grupė J. A. Valstybėse tu
rėtų dešimteriopai didesnį svo
rį, nekaip dabar.

Toliau iškėlė minti, kad bend
ruomenės stiprybė remiasi jos 
narių aukšta kokybe. Tai yra in
teligentiškas kolektyvas, suce
mentuotas dviejų idėjų: tauti
nės lietuvių kultūros puoselėji
mo ir Lietuvos išlaisvinimo sie
kimo. šios dvi idėjos veikia ta
rytum koks cementas. Pašalin
si šitą cementą — ir bendruo
menė subyrės kaip kortų name
lis, ko, be abejo, trokšta mūsų

vys-

Lietuviai pas 
Clevelando 

vyskupą
Gruodžio 12 Clevelando

kūpąs Clarence G. Issenmann 
priėmė Amerikos Lietuvių Ta
rybos Clevelando skyriaus de
legaciją, kurią sudarė skyriaus 
pirmininkas inž. Raimundas Ku- 
dukis, kun. Kęstutis Žemaitis, 
Marytė Gailiušytė ir Rimas La
niauskas. Virš pusvalandžio 
trukusio pokalbio metu vysku
pas prisiminė jam pažįstamus 
lietuvius, jų dovanas, Lietu
vos nepriklausomybės atgavi
mo jubiliejų ir domėjosi, kas 
vyksta Lietuvoje šiuo metu. 
Taip pat su dėmesiu peržvel
gė jam įteiktą Sibiro mergai
čių maldaknygę bei vysk. Vin
cento Brizgio Lietuvos religinės 
padėties pristatymą.

Delegaciją padėkojo už anks
tesnį nepriklausomybės jubilie
jaus priminimą vyskupijos baž
nyčiose ir prašė vyskupą prisi
minti persekiojimuose žuvusius 
lietuvių vaikus gruodžio 28 mi
šiose bei paskirti Clevelando 
vyskupijoje paskutinį šių metų 
sekmadienį Lietuvos ir visos 
persekiojamos Bažnyčios jauni
mui, JTL

I IŠ VISUR

priešai, ir ko nesupranta negau
si grupelė naivių veikėjų.

Susirinkimas vieningai 
tarė valdybos pirmininko 
monei, jog organizacinis 
numas diktuoja, kad centro val
dyba turėtų būti renkama apy
linkių atstovų konvencijose, ir 
šia prasme bendruomenės įsta
tai turėtų būti keičiami.

Susirinkimui sumaniai pirmi
ninkavo Z. Strazdas; sekretoria
vo L. Garsienė.

pri- 
nuo- 
tęsti-

— Pranešama Darbininko 
skaitytojam, kad nuo 1969 sau
sio 1 Darbininko prenumera
ta Amerikoje ir kituose kraš
tuose nuo 7 dol. pakeliama iki 
8 dol. Siunčiant prenumeratą 
už 1969 metus, prašom pridė
ti vieną dolerį. Ta pačia proga 
reiškiame padėką skaitytojam, 
kurie laiku apsimoka metinę 
prenumeratą. Atsilikusių pra
šom irgi nedelsiant prisiųsti, 
nes laikraštis skolon daugiau 
nebus siunčiamas. Medžiagom 
ir spausdinimo išlaidom paki
lus, administracijai susidaro di
deli nuostoliai, kai didesnis 
skaitytojų skaičius lieka skolin
gi. — Darbininko administra
cija.

— Prel. Paulius Marcinkus, 
popiežiaus vertėjas ir jo ke
lionių palydovas, paskutiniu lai
ku buvo paskirtas svarbiom pa
reigom įstaigoje, tvarkančioje 
Vatikano finansines operacijas. 
Sausio 6 Paulius VI jį pakon- 
sekravo tituliariniu Ortos vys
kupu.

— Dr. Feliksui Proscevičiui, 
buv. Tauragės apskrities gydy
tojui, sausio 11 sukanka 84 me
tai amžiaus. Šiuo metu jis gy
vena Kolumbijoje, Medellino 
mieste, kur dirba socialinio 
draudimo ligoninėje kaip medi
cinos gydytojas.

— Monika Lembertienė vie
toje šventinių sveikinimų paau
kojo Balfui 15 dol.

— ''Šviesa, kuri užsidegė”, 
Anatolijaus Kairio 3 veiksmų 
tragedijėtė,- vaidinama Los An
geles dramos sambūrio sausio 
11, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Thomas Starr King Jr. High 
School salėje. Režisūra Dalios 
Mackialienės, dekoracijos Algio 
Žaliūno, scenovaizdis Vlado 
Giiio ir Baiio Mackialos. f'

— Lilijos Šukytės koncertas 
Washingtono Meno galerijos 
auditorijoje Įvyko gruodžio 15. 
Pianinu palydėjo George Po- 
sėli. Programoje buvo išpildyti 
Mozarto, Schuberto, Strausso, 
Poulenc ir Morawetz kūriniai. 
Koncertas buvo transliuojamas 
per muzikinę WGMS radio sto
tį. Washingtono dienraščiuose 
“The Evening Star” — Donald 
Mintz ir “The AVashington 
Post” Alan M. Kreigsman 
gražiai įvertino L. šukytės dai
navimą. Laikraščio skiltyse, o 
taip pat ir radijo muzikos ko
mentatoriaus buvo pažymėta, 
kad jauna menininkė yra gi
musi Lietuvoje, dainavimą stu
dijavusi Kanadoje ir dabar yra 
Metropolitan operos solistė.

— Toronto lietuviai filatelis
tai, energingo jų vadovo kun. 
Br. Jurkšo rūpesčiu, nukaldino 
sidabro ir bronzos medalius Lie
tuvos nepriklausomybės 50 me
tų sukakčiai paminėti. Medalių 
diametras 40 mm. Bronzinis me
dalis kainuoja 3 dol., o sidabri
nis — 12 dol. Medaliai gauna
mi adresu: Rev. B. Jurkšas, P. 
O. Box 127, Toronto 19, Ont. 
Canada.

— JAV LB centro valdyba 
ir šiais metais paruoš ir išsiunti
nės LB apygardom ir apylin
kėm anglų kalba straipsnių tiks
lu išspausdinti juos vietinėje 
spaudoje Vasario 16 proga Cen
tro valdyba taip pat paruoš ir 
Įrašys i Įuostas dvi trumpas ra
dijo programas. Medžiagą spau
dai gaus visos LB apygardos ir 
apylinkės, tačiau juostelės bus 
siuntinėjamos tik pagal užsaky
mą. Centro valdybai pakvietus, 
visą medžiaga ruošti mielai, su
tiko Leonardas Valiukas \ įsi 
suinteresuoti gauti medžiagos 
yra prašomi kreiptis tiesiog i L. 
Valiuką adresu: (xonardas Va
liukas. P. O. Box 77048. Los 
Angeles. Calif. 90007.

— Ieškomas dr. Algis Liau
koms. Apie ii turi žinių pra
šomi pranešti adresu: Mrs. An- 
na Zubritsky. 87 Pottsvillc St. 
Cressona, Pa. 17929.



DARBININKAS 1969 m., sausio 7 d.,

ŽinioS iš Toronto,
AaMUldvtMiMj h*

ĮZioji jėga. Ligi Sol Kanadoje 
buvo žinomos dvi' jėgos —-ang
lai ir prancūzu. Bet anglai yra 
valdžioje. Jie pramonėje irūky. 
Jų rankose valstybinės įstaigos. 
Jų kalboje spurda, radijas, te
levizija. Jre yią įsistiprinę-, nors 
sudaro tik daugiau kaip trečda
li visų gyyęntojų. Dabar į£u£ 
beco prancūzai jau .protestuo-

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

ja prieš šią lyg ir ntisistovėju- 
sią tvarką ir jau plakuoja be
veik apie nepriklausomybę, nors 

. ir jie sudaro mažiau kaip treč
dalį gyventojų. Trečioji jėga 
būtų visos kitos tautybės. Ir ji 
jau pradeda reikštis. Gausios 
ukrainiečių grupės iniciatyva 
Toronte gruodžio 13-15 vyko la
bai įdomi konferencija, kurio
je dalyvavo 20 tautybių, net es
kimai, indėnai ir kt Organizato
rius buvo ukrainietis senato
rius P. Juzik. Kiekviena tauty
bė siuntė po du atstovus, bet 
stebėtojais ir net kalbėtojais ga
lėjo jų būti ir daugiau. Priim
tos kelios rezoliucijos, kurios 
bus įteiktos atitinkamom vyriau
sybėm. Ypač pabrėžtas mo
kyklų reikalas. Norima, kad vy
riausybės prisidėtų prie kiekvie
nos tautybės mokyklų ir moky
tojų išlaikymo. E lietuvių daly
vavo Kanados LB krašto valdy
bos pirmininkas dr. S. Čepas ir 
politinio komiteto pirmininkas 
B. Sakalas. E spaudos dalyva
vo dr. P. Gaida ir A. Rinkti
nas. Pageidautina, kad šis pra
dėtas svarbus judėjimas nepa
sibaigtų tik šia konferencija. 
Tai yra tik žalia pradžia. Rei
kia eiti ligi tvirtos organizaci
jos sudarymo ir politinių reika
lų pareiškimo.-

Lituanistinės Mokyklos ir vai
kų darželio kalėdinė eglutė, 
kaip kasmet, taip ir šiemet bu
vo rengiama gruodžio 15. Pub
likos prisirinko didžioji Prisikė- 
limo parapijos salė.^Nors prog-

Audrė Staknytė, Regina Leleivaitė, E. Girnys, Audronė Bru- raina bUVO neilga, bet tinkamai _
Nuotr. l. Tamošaičio sudaryta ir labai įvairi. Galėjo atėjo toks žmogus į ligoninę ir

Nuotr. L. Tamošaičiolš k. j d. V. čečetienė, V. Sutkienė, J. Laucevičienė ir M. Karečkienė.

Kanklininkę būrelis su mokytoja T. Ozikiene: 
žinskaitė ir Ramunė Stonytė.

Europos pavergtų tautų moterys minėjo savo sukaktį
pasireikšti visi talentai, nuo pat- 
mažiausių ligi ^džiausiu. Pro
gramai vadovavo mokytojos V. 
Balsienė ir V. \ JCuprevičiūtė.

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko Ša
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininkų. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. L Šveikauskas — 
Attomey-at-Law, Co-operative Bank 
Plaza, 1864 Centre Si., West Rosbury, 
Mass. 02132.

AR LIGA SURIŠTA SU DARBU? 
Klausimas

Prieš 4 mėnesius darbe, kel
damas sunkią dėžę, pajutau ašt
rų skausmą pilve. Nieko nie
kam nesakiau. Maniau, gal tuoj 
praeis. Aštrus skausmas praėjo, 
bet vis tiek pilve nejaukus jaus
mas tęsėsi. Vėl nieko niekam 
nesakiau. Baigiau darbą tą die
ną ir, grįžęs namo, tuoj nuėjau 
pas šeimos, daktarą. Jis apžiū
rėjo, bet nieko nerado.

Kitą dieną vėl nuėjau į dar
bą, bet neišdirbau pilnos die
nos. Skausmai darėsi vis bloges
ni. Tada pasakiau savo “fore- 
manui”, kad jaučiuosi negerai, 
ir jis mane išleido namo. Grį
žęs patelefonavau daktarui, pa
sakiau jam, kad skausmai žiau
rūs, ir jis net pats pasisiūlė at
važiuoti į namus. Atvažiavo, ap
žiūrėjo ir liepė tuoj važiuoti Į 
ligoninę.

Ligoninėj man buvo padary
ta visokių tyrimų. Paaiškėjo, 
kad turiu apendicitą. Pagulėjus 
dvi dienas, man padarė apendi
cito operaciją.

Kiek pasitaisęs, pradėjau gal
voti, nuo ko susirgau, ir pada
riau išvadą, kad man suskaudo 
pilvą nuo sunkios dėžės kėli
mo. Žmona paskambino mano 
darbdaviui į fabriką. Pranešė 
jam, kad aš susirgau nuo darbo 
ir kad jis man privalo mokėti 
algą pagal įstatymus. Jis tada 
nieko nepasakė, bet kitą dieną

ti, katro daktaro (darbininko ar 
draudimo bendrovės) nuomonė 
būtų teismo “priimta”.

Patariu Tamstai pasikalbėti 
su savo daktaru. Greičiausiai jis 
Tamstą užtikrintų, kad apendi
cito priepuolis nėra surištas su 
dėžės kėlimu. Žinoma, aš neži
nau, kokio sunkumo buvo ta 
dėžė, kaip Tamsta kėlei ir kas 
ir kaip atsitiko. Jei Tamstos 
daktaras bus nuomonės, kad nė
ra “teisinio ryšio” su darbu, ta
da Tamsta nusiraminsi ir ne
besirūpinsi šiuo reikalu. Tams
ta nori, kad vilkas būtų sotus 
ir ožka sveika. Jei nenori gin
čytis su darbdaviu, užmiršk vi
są reikalą, juo labiau, kad neži
nia, ar iš viso laimėtum šią by
lą.

PASKOLOS
Klausimas

Prieš keletą metų mes pasko
linome savo dukteriai ir žentui 
tam tikrą pinigų sumą namam 
nusipirkti. Jie tuos namus nusi
pirko- abiejų vardu. Dabar, 
kiek mes su žmona jaučiame, 
pas juos yra nesutarimų, kurie

kartais gali privesti prie skyry
bų ar pan. Tarp kitko, jie turi 
vaikų. Skolindami pinigus, jo
kio dokumento nesudarėme. Ar 
galėtų viena duktė, be savo vy
ro, dabar pasirašyti paskolos 
dokumentą, nes tik jai ir buvo 
pinigai duoti ir kokiu būdu tą 
paskolos dokumentą reikia su
daryti, kad kokiu nors atve
ju mes galėtume savo pinigus 
atgauti.

Darbininko skaitytojas, 
N. Y. valstija

Atsakymas
Jei duktė pasirašys paskolos 

dokumentą (promissory note), 
tada tik ji, o ne jos vyras 
bus atsakinga už paskolos grą
žinimą. Jei žmogus nepasirašė, 
jis nėra atsakingas, nors ir tu
rėjo naudos iš žmonai pasko
lintų pinigų.

Skolinant pinigus namam 
pirkti, jei namai yra abiejų 
vardu, reikia būtinai paimt abie
jų parašus, kaip daro bankai.
Skaitytojui, vakarinėj Massa- 
chūsetts valstijoj

Jei pirkėjas buvo nepilname
tis, kai pirko, — jis turi pilną 
teisę reikalauti iš Tamstos sa
vo pinigų. Jei jis tebeturi auto
mobili. jis turės ji Tamstai grą
žinti. Iš kitos pusės, jei jo ne
beturi, — tada Tamsta vistiek 
turėsi jam grąžinti jo pinigus,, 
nepaisant to, kad jis nebeturi 
to automobilio.

Nesvarbu, ką jis Tamstai 
yra pasakęs apie savo amžių. 
Jei jis gali įrodyti (gimimo met
rikus pateikęs), kad jis yra ne
pilnametis, jis turi teisę gauti 
savo pinigus atgal. Jo tėvai nė
ra atsakingi už jo “darbus”.

mane apklausinėjo. Viską susi
rašė.

Ligoninėj teko išgulėti net 
dvi savaites, nes atsirado kaž-

Mielam kolegai Liudui Stukui, jo broliams: prof. Jokūbui. 
Augustui ir Petrui su šeimomis, jų BRANGIAI MAMYTEI 
mirus, gilią užuojautą reiškia

ALRK Vargonininku ir Muzikų 
Sąjungos Centro Valdyba

Gruodžio 7, Carnegie Interna
tional Center patalpose, New 
Yorke, Pavergtų Tautų Moterų 
Taryba (The Council of Euro- 
pean Women in Exile) suren
gė savo veiklos 15 metų sukak
ties minėjimą ir kartu turėjo 
kalėdinę programą.

Ši organizacija, kurią sudaro 
visų Europos pavergtų tautų at
stovės, tarp kurių įeina ir He-

Lietuvių programoje jaunų 
lietuvaičių kanklininkių grupė, 
vadovaujama T. Dzikienės, pa
skambino 2 kalėdines giesmes. 
Mūsų programa labai sujau
dino kitatautes, kai kuriom net 
ašaros pasirodė akyse.

Vaišių metu, kurias paruošė 
pačios atstovės, draugiškai pa
sidalinta šventės įspūdžiais, su

sipažinta su svečiais, palinkėta 
šiai vieningai moterų organiza
cijai ir toliau ištvermės ir pasi
sekimo užsibrėžtuose siekiuose.

Lietuvių grupei vadovauja M. 
Karečkienė; kitos atstovės —V. 
čečetienė, J. Laucevičienė, V. 
Leskaitienė, M. Noreikienė, V. 
Sutkienė ir G. Žilionienė.

M. K.

Visiem patiko tautiniai šokiai, 
kuriuos atliko jau didesnieji, ir 
dainos, kuriom vadovavo jaunas 
vyras A. Paškauskas, mokyklo
je dėstąs muziką ir dainas. Paš
kauskas pats dar gimnazistas, 
bet, atrodo, gabus muzikas ir 
jau moka jaunimui vadovauti. 
Po programos Įteiktos moki
niam dovanos, sukūlusios ne
maža entuziazmo.

kokių komplikacijų. Grįžus na
mo, teko vėl gulėti ir saugotis. 
Taip praėjo du mėnesiai, ir aš 
nė cento iš darbovietės nega
vau. Už ligoninę sumokėjo, nes 
■mes fabrike' turime sveikatos 
draudimą.

Pagal mano skaičiavimą man 
priklauso apie devynių savaičių 
alga, kurią jie atsisako mokėti. 
Ar galiu juos priversti man pi-

AfA

MORTAI STUKIENEI
mirus, prof. dr. Jokūbą Stuką ir jo žmoną. solistą Liudą Stuką 
ir kitus brolius bei gimines nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

OPERETES CHORAS
ir jo vadoras Mykolas Cibas

tuvės, turi tikslą bendromis jė
gomis kovoti prieš bendrą prie
šą — komunizmą už savo tautų 
laisvę, už žmogaus teises, apie 
kurias nuolat kalbama Jungti
nėse Tautose.

Kadangi, kiekvienos valstybės 
atstovės turi savo specifinius 
papročius

Didžiai Gerbiami Ponai 
Redaktoriai,
Būkite malonūs atspausdinti 

savo laikraštyje šį Vasario 16 
gimnazijos mokytojų

tradicijas, laišką:
todėl visada yra ruošiamos jūsų bendradarbis 
bendrcs šventės, kuriose kiek- Laukis “Darbininko”

mgus sumokėti? Nenorėčiau jų 
traukti į teismą, nes pas juos 
jau dirbu virš 17 metų. Tačiau 
nustoti virš tūkstančio dolerių 
taip pat negaliu. Prašau patar
ti, ką man daryti.

Ligonis, N. Y. valstija

Kanados Lietuvių Bendruo
menės krašto valdyba reziduo
janti Toronte, veikia energin
gai ir sistematingai. Paskuti
niuose posėdžiuose sudaryta 
kultūros komisija, kuriai pir
mininkauja prof. St Kairys. Ko
misija turi daug planų ne tik sa
vo vidujiniame darbe; kartu ji Atsakymas 
planuoja išeiti už savo ribų ir 
reprezentuoti savo veiklą kana
diečių tarpe bei jų valstybinių 
įstaigų plotmėje. Sudaryta ir ki
ta svarbi institucija — šalpos 
Fondas, kuris Kanados lietuvių 
gyvenime reiškiasi kaip Ameri
kos Balfas. Jam pirmininkauja

Laiškas redakcijai
nes pedagogines priemones. Jo
se, be abejo yra ir vadinamų 
prievartinių: mokiniai “verčia
mi” laiku ateiti į pamokas, 
“verččiami” rašyti klasės ir na
mų darbus ir 1.1. Be šitokių 
“prievartinių” priemonių neišsi
verčia nė pačios moderniausios 
mokyklos. Be jų neapseina nė 
lietuvių k. mokytojai mūsų gim
nazijoje. Ar tai jau nacizmas?

Niekas neklupdo mokinių už 
tai, kad jie “nesukalbėjo lietu
viškai”. Taip pat iki šiol niekam
neteko dėl lietuvių kalbos mo- A. Kuolienė, 
kyklos apleisti, jei tuo “tenka 
apleisti’ 
nis pašalinimas iš gimnazijos.
Jei kuris mokinys betgi nenori 
ar tingi mokytis lietuvių k., tai 
jam pačiam “tenka” pasitrauk
ti iš gimnazijos, kaip jam lygiai 
“tenka” iš jos trauktis patenki
namai nesimokant kurio kito 
dalyko.

Jei autorius norėtų lietuvių 
k. nuvertinti tiek, kad ji nepri
lygtų kitiems gimnazijoje dės
tomiems dalykams, gimnazija

tarybos

Bronius 
. .. _____ 73 nr.

vienos tautos atstovės pasirodo (1968 lapkričio 8), straipsnyje 
: su savo programa, tautinio me- “Nacizmas, komunizmas ir lie- 

no bei literatūros parodėle. tuviai Vokietijoje”, yra nepabo- 
Šios sukakties proga atstovės jęs tieses arba bent dvipras- 

irgi surengė tradicinę kalėdinę miškais neaiškiais išsireiški- 
' programą ir vaišes. Tarybos pir- mais ją iškreipęs.
minmkė ponia M. Detar (jugo- Netiesa, kad gimnazijoje lie- 
slavė) atidarė šventės minė ji- tuvių k. mokoma ir lietuvišku
mą ir trumpu žodžiu apibūdino mas skiepijamas prievartinėm 

; šios organizacijos 15 metų veik- priemonėm. Gimnazija savo 
; lą. tikslams siekti naudoja įprasti-

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome i» iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 920 WiUoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 22221

Prašau pratęsti prenumeratą 1969 metams.

Vardas ir pavardė

Adresas
DARBININKAS naiijiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $8.00.

Už kalendorių

Siunčiu už prenumeratų

Spaudai paremti

Siunčiu skolų už m.

Veiksnių konferencijoj, įvyk- 
manomas prievarti- siančioj Toronte 1969 sausio 

mėn. PLB valdybos iniciatyva, 
dalyvaus ir Kanados krašto val
dyba.

Dr. J. Songaila apmokėjo vi
sas išlaidas už tautinius lietu
viškus drabužius, kurie buvo į- 
teikti Ottawos valstybiniam mu
ziejui Lietuvių Bendruomenės 
vardu. Drabužiai išausti Tamo
šaičių ir pasiūti M. Jokubynie-

vargu ar dar galėtų vadintis 
lietuviška. Susidaro įspūdis, kad 
Jūsų bendradarbis kai kurios 
mokytojus pravardžiuoja na
ciais už tai kad jie labai sun
kiomis aplinkybėmis stengiasi 
vaikus išmokyti lietuviškai. Mo
kytojų taryba tai labai apgailes
tauja.

v Vasario 16 gimnazijos mo-

I

Vadinamam “workmen’s com- 
pensation” gauti darbininkas 
privalo įrodyti, kad jo sužeidi
mas arba liga yra “surišti” su 
jo atliekamomis darbo pareigo
mis. Teisiškai tai vadinasi “cau- 
sal connection”. Darbininkas 
privalo įrodyti, kad jo liga “at
sirado” dėl tokios priežasties, 
kuri “priklauso” nuo jo darbo 
sąlygų (arising out of and in 
tire course of employment). Jei 
tokio “ryšio” neįrodytam, byla 
būtų pralaimėta. Toks “ryšys”, 
žinoma, yra mediciniško pobū
džio. Teismas išklauso daktarų 
liudijimo ir tik tada nutaria, ar

Jei būtų byla sprendžiama 
teisme, Tamstos daktaras liudy
tų, ar, jo nuomone, Tamstos 
operacija buvo su darbu susi
jusių sąlygų pasekmė. Tamstos 
darbdavio draudimo bendrovė 
irgi turėtų savo ekspertą —dak
tarą, kuris liudytų greičiausiai,

Irgi dialogas
Berniukas:
— Matai tą vyrą? Jis mūsų kad tokio “ryšio” nėra.

mokyklos vedėjas. Man atrodo, Reikia žinoti, kad medicinos 
kad jis storiausias žmogus visa- mokslas nėra toks tikslus, kaip 

pavyzdžiui matematika. Dviejų 
gerų ir nusimanančių daktarų 
nuomonės gali būti skirtingas 
dėl ligos “priežasties” ir net 
dėl diagnozės. Todėl, jei reika
las atsidurtų teisme, niekas ne
galėtų Iš anksto tiksliai nuspė-

me pasaulyje.
■ Mergaitė:

—- Ar žinai, kas aš esu? Aš 
mokyklos vedėjo duktė.

— O ar žinai, kas aš esu?
Rytojų taryba ir —Ne.

direktorių* — Ot gerai!

Mylimai Motinai,

MARIJAI BANAITIENEI
Kalifornijoje mirus, dukrai Ramutei su šeima, sūnui Si
gitui ir jo žmonai Daivai nuoširdžią užuojautą reiškiame 
ir kartu liūdime,

" Meile ir Tadas MICKAI
Long Branch, N. J.

MMMM

Mūsų mylimai ir brangiai
AvA

SOFIJAI SMETONIENEI
mirus, dukrą Mariją Valušienę ir jos vyrą, sūnų Julių Smetoną 
ir jo šeimą, seserį Jadvygą Tubelienę giliai užjaučia ir drauge liūdi

F incė Jonuškaitė. Saulius ir Dalia Zauniai.
Giedrė Zauniutė, krikšto duktė

AfA

SOFIJAI SMETONIENEI
mirus dukrą Mariją Valustcnę ir jo* vyrą, sūnų Julių Smetona 
ir jo šeimą, seserį Jadvygą Tubelienę giliai užjaučia ir drauge 

‘ liūdi

LIETI'VIŲ MOTERŲ KLI BŲ FEDERACIJA
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lį, Stildiukėiis

SoL Algirdo

Lietuvos Kenklės: O. Mi
kulskienei vadovaujant įgrota: 
Pas močiutę augau, Suktinis,

Bugščiai, Lenciūgėlis, Naajie-

girelę ir Sveikas Jėzau.

M Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palaukėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
gabalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Nėr 
munėbs, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos.

mčįtaio prieš tarpt, meistrę Rairiktt, 
pralaimėjo pasaulio čempionei Ga- 
prindašvili ir lygiom baigė su tarpt, 
meistre Bilunova.

Bostono tarpklubinėse, gruodžio 
20 abi Lietuvių komandos laimėjo. 
Pirmoji (Championship Di vision) į- 
veikė Cambridge YMCA 3:2. Po pil
nų ta£kų laimėjo: Joris Ozols, įvei
kęs buv. Bostono čempionų D. Schef- 
ferį ir Kazys Merkis — Bostono 
ekspertų T. Edelbaumą.. Lygiomis 
sužaidė Aleksas Klinovas su meist
ru Harry Lyman ir Algirdas Leona
vičius su H. Dondis. Lietuvių “B” 
sužaidė dar geriau, pelnijusi 3 taš
kus iŠ 4 partijų (1 Hko dar nebaig
ta): Bronius Skrabulis, Rimas Ka
rosas ir L. Icenogle pakrovė taškus 
^nums. Tik jaunuolis Vytas Paliulis

lepamjoa tarpt, turnyrų laimėjo 
Sov. didmeistris Korčnojus su 14 tš., 
Danijos didmeistris Larsen ir Sovie
tų — Spaskis pasidalino antrų vietų 
po 13 tš., pasaulio čempionas Pet
rošiau liko ketvirtas su 11% tš.

Romanas Arlauskas, korespon- 
dencinių šachmatų didmeistris, pa
sipuošė nauju titulu, laimėdamas' 
1968 metų Pietų Australijos šach
matų pirmenybes, įvykusias Adel
aidėje. Tarp jo įveiktų atsidūrė did
meistris latvis L. Endzelins, lenkas 
Sulik, Australijos jaunių čempionas 
Graske ir kt.

Sveikinimai iš Australijos. P. Lu
košiūnas, XIX sporto šventės šach
matų vadovas, atsiuntė sveikinimus 
SA. Metuvių šachmatininkams nuo 
Eisų sporto šventės dalyvių Naujųjų 
Metų proga.

TO PLACB 
YOUB AD 

CANCEL OR CHANGK
Tol.: GL2-2923PADĖKA

Mano brangiam, mylimam gy
venimo draugui Pranui Lember- 
tui amžinybėn iškeliavus, kad 
ir metam be jo praėjus, mes 
negalime jo niekada užmiršti 
Ir dėkingi esame visiem drau
gam ir pažįstamiem, kurie velio
nį prisiminė: dalyvavo pamaldo
se, paminklinės lentos šventi
nimo iškilmėse.

Aš ir šeima dėkojame kuni
gam: prel. kun. J. Kučingiui 
(ypač už jo gražų žodį velio
niui), kun. dr. A. Olšauskui ir 
kun. kan. Mykolui Vaitkui (Rho- 
de Eland) už jautrias pamal
das. _______ ___________ ___

Muz. Broniui Budriūnui —už širdžiai dėkinga visiem arti ir 
gražią muzikinę pamaldų dalį ir 
nuoširdžiai pagiedojusiem solis
tam O. Deveikienei ir R. Dab- 
šhn; ypatingai buvo malonu iš
girsti giesmę su Pr. Lemberto 
žodžiais.

Dėkingi esame nemažam bū
riui lietuvių, kurie atsilankė ka
pinėse ir tiem" artimiem drau
gam, kurie ir metų a.a. Pra
ną. gražiai jęržiąnnė, jautriais 
žodžiaįs jį apibudino savo kalbo
se prie pašventinto velionies 
paminklo: dėkojame kalbėto
jam B. Railai, B. Brazdžioniui,

B. Budriūnui, A. Devenienei, 
Alei Rūtai ir visa pravedusiam 
E. Arbui.

Dėkoju D. Railienei, A. Braz
džionienei ir D. Mitkienei už 
puikias rožes ir kittrfdas gėles, 
padėtas ant Prano kapo.

Taip pat, dėkojame 
kurie mirties metinių 
apie Praną Lembertą
spaudoje ir patiem laikraščiam 
talpinusiem veitonies nuotrau
kas ir jį prisimmusiem: “Lie
tuviams Vakaruose”, “Dirvai”, 
“Keleiviui”, “Darbininkui”, 
“Draugui” ir kitiem.

Negaliu užmiršti ir esu nuo-

HELP WANTED

visiem, 
proga 

parašė

Machine Assembters - Machinist - 
Model Makers immediate positions, 
steady excellent conditions; Stein- 
way Station on IND Subway Tele- 
Sonic Packaging Corp 37-11 35th 
Avenue Long Island City — Call 
361-2550

GCNMAL Atrrv MT 
SERVICE 

Opre fftMK 7 AM toenc 
Over 36 yeisnof esperienee 
Feny Avė A FObridre Street 

CamdenNJ.

EXP CARPENTRY
FINISHEP BASKMŠŽNTS 

Wood Panetfaf Cetangs Ctosets 
AU wori£ gėarėtiteed

CaU 2<
835-5995 -.....— -z- -

Mechanics
Excellent Opportunity for Men 

looking for new future ta 
high paytag elevator Industries

MULLAR ELEVATORS
501 West 42nd Street, N. Y.C.

Call 279-3000

Microseople Office Cle&ning Co. w. 
25 yrs escpeilencė. Modern ėiethods 
A eųtepineht. Trata 4Ur personael 
in newest mefhods. Spečialize ac- 
counting tar Office deaning. We 
save on peper vroėfc, tbke i tooaey. 
10% diseount. CaU 372-5037 or write 
1818 Anthony Avė. Bronx, N.Y.toli esantiem draugam, kurie 

laike tų taip sunkiai praleistų 
metų be mano mylimiausio Pra
no manęs neužmiršo ir visaip 
guodė tankiais skambinimais te
lefonu, laiškais, aptonkymms, 
kurie dažnai nuveždavo mane į

H. W. MEMAUE
O naktuže rami, Pradalgiuose,

CLERK TYPI8T

rų seksteto įdainuota 14 fiet

DISPLAY

289-6878.

Laisves žiburys — NEW YORK —

PATS AUTO BOUY

BOSTON. MASS

H. W. MALĖ

INSPECTORS: Etectrical A Mecha-

BO8T0N, WORCE8TER

DETROIT, MICH.

žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa*

doL 'Norį įsigyti

lė nemari, Jau atėjo rudenė
lis, Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu

40 LiufuvHkę Molioc&re UF0" 
ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytą šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line-

J.; TaUat Kelpšai, Paterson, N. 
J. — V. Eitmanienei, N. Hale- 
don, NJ.; W. Adam, Paterson, 
N. J., — Onai Merecky, Pomp-

step. minkus 
WLYN —1360 kilocydes 

ir FM 101.7 banga

nistraciją: 910 Willoughby Av.. 
Brooklyn, N.Y. 11221.

General Helpers men A women shift 
8:30 „to 4:30 PM-A 4:30 to 8:30 ex- 
cellent benefits vacations pension 
pleasant working conditions, cafe- 
teria. Loft Candy Corp. 40th Avė. 
Vernon Blvd. L.I.C. Bus 102 from 
Queens Plaza get off at 40th Avė. 
Tel. 784-3200

SEWING MACHINE 
OPEUATORS

Petrikienė, 
— E. Jese

WJLB stotis — banga 1400 
SeStadksteds 3:00 iki 4:00 p.p. 
Pairtais Bandža tel. 278-3285

General Ofifce Wevk

Call LO 4-53to—ExL25

W*»PM. Phene 212-.796-0418 
DRAGON GATE IMPORT CO.

161 VVest 57th Street, N.Y.C.

VEMjasP. VISGINIS 
rthur SL, Brockton 18, 

TeL JU 6-7209

—- Taip! Kai mama šukuoda
vo man plaukus, aš norėjau, 
kad ją visai neturėčiau.

Vedėjas — Ralpb J. Valatka 
15756 Lesure Detroit, Mich. 48227 

tetef. 273-2224

klausytojas vis žiūri į laikrodį, 
—sako ją vienas.

— Broleli,—atsiliepia kitas.

— Esti ir blogiau, kai klausy-

apio tiltą, O, ramunėle, pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas,

Ask for
Mr. RICHARD SWITLIK, Jr.

CAKE BAKER 
Salary $250 — 6 days 

all around 
GREENPOINT B'KLYN 

Call 383-9288

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
WHIL - 1430 kit Medford, Masa. 
8ekmadieniate nuo "Ii iki 12 vM.

dieniais 9-10 vai. ryto WHBI 105,9 
FM banga. Vedėjas: Romas Kezys, 
TW 4-1288, 62-15 6MH PI., Middle 
VUJage, N.Y. 11379.

lis, Kai ateis pavasarėlis, iš ep. 
4<Binite” Sesutėlės — lelijėlės 
ir iš op. “Dana” moterų cko- Ebcperieneed on single needle and 

mutttpte nMKhines. Steady work — 
nice vvorking conditions.

SWITLIK PARACHUTE CO.

1325 E. State St Trenfton, N J.

RAMJO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda

NEW YORKE ______
deStadtariais šuo 5 iki 6 vaL WEVD
1330 KiL 97.9 Mg-Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Štokas, 1016 Seklei-

A. Dambrauskaitės įdainuota

•342

S PM to 4 PM A u nr to 7 AM

MECHANICS

talogėlius apie rašomas, skaifi» 
rimo

M. Petronienei, Maspeth, N.Y.; 
0. Šimkienė — S. Shimkui, abu 
iš Scianton, Pa.; T. Mickus, 
Long Beach, N.., — S.T. Mic
kevičiui, Omaha, Nebr.; E. Kar- 
piutė — A. Zinke, abi iš B’klyn,

Nauji DARBININKO skaitytojai
E. Dirmauskas, Phiia, Pa., A. 

Fischer, Monsey, N. Y., J. R. Si- 
manavičius, Toronto, J. Osu- 
chas, Hartford, Conn., E. Rad
zevičiūtė, Chieago, DL, R. Eige- 
lis, Chandler, Ariz., A. Mičiudas,
Buenos Aires, Argentina, M: N.Y.-; P. Tikmienė — sūnui AI- 
Jezavitas, Worcester, Mass., O.- girdui Jokūbaičiui, Hillside, N< 
Navidomske, Bridgeport, Con- 
neetieut, V. Sinkevičius, NevV 
Britam, Conn., M. Užupes, 
Talcottville, Conn., L. Urich, 
Maspeth, N.Y., V. Venckus, De- 
troit, Mich., R. Giedraitis, E. 
Northport, N.Y., P. A. Stank* 
virius, Albany, N.Y., A. J. Ry- 
savy, Jackson Hgts, N. Y., P. 
Šukys, Providence, R.L, A. Balt
rušaitis,. Toronto, Canada, A. J. 
Šavelskis, Ridgevood, N. Y. 
A čerba, Forest City, Pa., J. 
Karmuza, W. Haven, Conn., J. 
Yurkšaitis, Paterson, N. J., R 
Baliūnas, APO, N.Y.N.Y., E. 
Oždas, AJO &F. Cafif., K. 
Vitkus, BrooHya, N.Y., K. tu-

JUOKELIAI
Blogio skirtumai

Du dažni prelegentai apta- 
rūrsa’Vo pa&tįi > "

— Niekas taip nemaloniai ma
nęs neerzina, kaip tai, kad ma-

Esu visiem dėkinga, kurie 
mane suprato ir neapleido taip 
sunkiose gyvenimo dienose.

Monika Lembertienė ir 
sūnus Vitalis su šeima

Sewing Machine Operator* 6xperi-

HJ. (600)587-3300 — ask for Mr. 
Richard 9witMk, Jr.

AAA XMAS L (TE S SALE

patinėli, Gieda gaideliai; Lietu* 
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus

šią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar

marią, Ant kaino, Du gaideliai,

lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę.

B šio sąrašo išsirinkus tris il
go grojimo plokšteles, 
ma tik penki doleriai Atskira 
plokštelė kainuoja 2 doL (Buks-

Brooklyn, N.Y. 11221.

Persiuntimui pridedama 50 c.

B’klyn, N. Y. — R. Kraujafis, 
Famūngdale, N. Y.; K. M. Straz
dai, Woodhaven, N.Y. — Ph. 
Skabsdkai, Riehmond Hill, N. Y.: 
Vietoj mirusio M. Abrudo pre
numeratą perėmė Ig. Povilavi- 
čms, Yonkers, N.Y.

D. čampienė, Owings Mills, 
Md., — J. Papievim, Hartford,
Conn.; B. Pūras — B. Tam tad, kaip tavo paskaitos metu 
pauskienei, abu iš E. Chicago, 
Ind.; B. Graužinis, Los Ange 
les, Calif. — V. J. Graužimui, 
San Diego,a Calif.; 
Great Neck, N.Y.
Vidutei, Fort William, Ont. Ca tojas, metęs žvilgsiu į laikrodį, 
nada; N. Butkienė — broliui 
M. Katuliui, Snuthtown, N. Y.

Sveikmame naujus skaityto
jus ir dėkojame užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem me
tam 5 deri. Jaunavedžiam ir ka
riam vienerius metus laikraštis 
siunčiamas dovanai. Prenume*

įsitikinti, ar jis nestovi...

Jaunystės troškimai
Po daugelio nesimatymo me

tą susitiko du jaimą dieną drau
gai Dalijasi įspūdžiais:

— Ar išsipildė kuris tavo jau-

semMers, Mactanists MHlers, Drill 
press, Power prese and Tool crib 
attendants with some experience — 
TALLER A COOPER INC. Div. 
LITTON INDUSTRIES, 75 Front 
St, Brooklyn (212) 858-0506

Automotive Used Car reeondition 
man and maintenance man for used 
car lot. Esceflent salary plos frtnge 
benefits 40 hrs week plūs overtime 
Call Mr. Tim Byme — Vince Byrne 
Chevrolet, 251 Maža 
1V.T; 914 MO 6-5144

(291) 983-686B —KkL2V7

3>1SSU after 5FM8»1«I8 - An

EXP CLfCKCH

Call ST 0-0100

Top qas»ty Bsdbr Md PMer wo«fc

YouCan’tBretPbes 
ą»«y retf Įfarefce

YE 2-7542

RETAIL TAILOR * DROP STORE

VM patekim*

LIETUVOS
KANKINIŲ 
YAR»4
jamttntl pamfokllnije

km jų tarpe.

LCmOANMIb 8AWTY46 
OMFEI. FUteE t


