
Nato taryba aptars Europos konferenciją 
JAV senate spaudimas ištraukti karius
šią savaitę kelias dienas 

Briuselyje posėdžiaus Nato mi- 
nisterių taryba, svarbiausias 
pakto narių politinis organas, 
šį kartą bus nuodugniai svars
tomas ir pasirengimas Euro
pos saugumo konferencijai, ku
rią perša sušaukti Varšuvos

kė, kad tuojau atnaujins pas
tangas kuo greičiau pravesti 
senate tuo reikalu atitinkamą 
rezoliuciją. Tokios rezoliucijos 
prezidentui neprivalomos, bet 
jų atsiradimas yra rakštis pre
zidento akyje — visada geriau, 
jei prezidentas ir senatas to-

Dr. Joseph Lettrich, 64 metų am
žiaus, lapkričio 29 nuo širdies smū
gio mirė New Yorke. Tai didis če- 
koslovakų laisvės kovotojas ir lais
vam krašte daugelio organizacijų 
vadas, nukentėjęs nacių okupaci
jos metu, 1948; komunistam pa
ėmus valdžių, pasitraukė į užsienį. 
JAV-bėse vadovavo Čekoslovakijos 
Laisvės Komitetui, o paskutiniais 
metais ir Pavergtų Europos Tautų 
Seimui.

JAV ir Vokietija bendrais tyrinėja erdves
Vokiečiai daro satelitą Helios Saules link lėkti

Bonna. — V. Vokietija ir 
Amerika yra pradėjusios dviša
lį bendradarbiavimą erdvių ty
rinėjimo srityje. Darbus sutar
tinai tvarko Amerikos NASA ir 
V. Vokietijos mokslinių tyri
nėjimų ministerija. Naujoji V. 
Vokietijos vyriausybė tą bend
radarbiavimą mielai plės toliau.

vo patvirtintas konkrečiu veiks
mu: visai neseniai V. Vokieti
jos satelitą Ažūrą iššovė į erd
ves Amerikos raketa Skautas iš 
vienos NASA bazės Kaliforni
joj. Ažūro satelitas, sveriąs 
155 svarus, iššautas į poliarinę 
orbitą tyrinėti Žemės radiaci
jos juostų, -šiaurės pašvaisčių

Bendradarbiavimas. . pradėtas 
1965.

Po Ažūro ateis satelitas He
lios (tai senovės graikų švie
sos dievo vardas). Bus Helios 
I ir Helios H. Tuos satelitus vo
kiečiai suprojektuos, pagamins 
ir išbandys, o Naša juos į erd
ves paleis. Sis satelitas skirtas 
Saulės tyrinėjimui.

Pirmas skrydis saulės Imk 
numatytas' 1974 iš Cape Ken-

lai-
Ka-

Lietuvių gydytojų dovana astronautams
Pasaulinės Lietuvių Gydyto

jų Sąjungos centro valdyba A- 
merikos astronautams — Ed- 
win Aldrin, Neil Armstrong, 
Michael Collins, kurie pirmieji 
pasiekė mėnuli, pasiuntė sveiki
nimo laišką ir tikrai retą ir Į- 
domią dovaną. Ta dovana yra 
statinaitė, kokių 5 colių aukš
čio, papuošta gintarais, išpiaus- 
tyta. Viduje yra Įpilta smėlio 
iš Zarasų ežero dugno.

Laišką ir dovaną pasiuntė 
aeronautikos centrui Washing- 
tone. Laiške pažymima, kad

smėlis yra atvežtas iš sovietų 
pavergtos Lietuvos.

Savo originalia ir simboline 
dovana daktarų centro valdyba 
norėjo priminti Lietuves var
dą šiame istoriniame žygyje į 
mėnuli. Kartu norėjo pasakyti, 
kad šiandien pavergta Lietuva 
yra toliau nei mėnulis. Ji la
biau užmiršta nei mėnulis.

Daktarų sąjungos centro val
dybą sudaro: pirmininkas dr. 
Vadovas Pąprockas, vicepirmi
ninkas — dr. Vytautas Avižo
nis, sekretorius — dr. Bronius

ir Saulės švitulių.
Pagal susitarimą, V. Vokieti

ja pagamina tokį satelitą kaip 
Ažūras ir su juo vykdo tyri
mus. Amerika prisideda prie 
tos programos suteikdama tech
ninę konsultaciją, priemones 
satelitui iššauti ir leidžia pasi
naudoti visame pasauly turimo
mis sekimo stotimis satelitui 
sekti ir duomenis rinkti.
Satelitas Helios
Amerikos NASA yra jau 

džiusi į erdves Anglijos,
nados, Italijos, Prancūzijos ir 
Europos Erdvių Tyrinėjimų 
Centro satelitus, tačiau bend
radarbiavimas su Vokietijos 
erdvių tyrinėtojais yra daug gi
lesnis — abi šalys dalyvauja 
programos parengime darbus ■* 
pasidalinusios nuo pradžios iki 
galo, o ne tik kokiame viename 
tarpsnyje. Taip paaiškino NA
SA ststovas Bonnoje su erdvių 
tyrinėjimo technologija vienaip 
ar kitaip susirišusių Vokietijos 
pramonės Įmonių vadovams. V. 
Vokietija yra vienintelis kraš
tas, su kuriuo Amerikos NA
SA yra tokiu būdu susirišusi.

Rumunijos prezidentas ir- kompar
tijos vadas Nicolae Ceausesęu, ku
ris kartu su premjeru ir užsienio 
reikalų ministru ką tik tik lankėsi 
Anglijoj tartis dėl prekybos ir Eu
ropos reikalų.

nedy Floridoje, antras sektų 
1975, jei viskas vyks gerai. 
Abiejų satelitų numatytas ke
lionės ilgis yra milžiniškas — 
jie turi nuskristi septynias de
šimtąsias nuotolio, esančio tarp 
Žemės ir Saulės.

7 Kaip liudijo NASA atstovas 
vokiečių auditorijai, satelito He
lios programos sumanytojai yra 
vokiečiai. Ji labai patikusi ame
rikiečiam, todėl ir sutarta ją 
vykdyti kartu, didžiąją darbo 
dalį paliekant vokiečiams. NA
SA tyrinėtojai tiek toli į sau
lės sistemą dar nesą su savo 
projektais įsibrovę.

pakto blokas.
Nato nariai buvo sudarę ko

misiją sudaryti sąrašui proble
mų, kurios galėtų atsirasti ry
šium su konferencijos sušauki
mu. Ir menami atsakymai, ku
rie turėtų ateiti iš anos pusės. 
Ir taktika, kurios reiktų lai
kytis tuos klausimus keliant 
Kitaip tariant komisija turėjo 
paruošti visą medžiagą apie tai, 
kokiu atsakymu į pakvietimą 
atsiliepti. Į Varšuvos bloko pa
kvietimą Nato nariai ilgai nebu
vo linkę rimtai žiūrėti, nes vis 
dar buvo manoma, kad Mask
va su savo satelitais tik tuš
čius balionus laido. Dabar pra
dėta manyti, kad reikalas gali 
būti rimtas, todėl ir pasiryžtą 
reikalą rimtai apsvarstyti.

Antras svarbus reikalas yra 
Amerikos kariuomenė Europoj: 
kaip ilgai ji ten bus? Tuo rei
kalu pradėta rūpintis po to, 
kai Amerikos senatas pradėjo 
spausti prezidentą pradėti sau
sumos kariuomenės išvežimą iš 
Europos. Šią savaitę demokra
tų vadas šen. Mansfield pareiš-

kiais reikalais kalba viena kal
ba.

Į Briuseliu išvykusią Ameri
kos delegaciją Įeina trys svar
biausi kabineto nariai: valsty
bės sekretorius W. Rogers. 
krašto apsaugos departamento 
Laird ir finansų Kennedy. Tei
giama, jog delegacija įgaliota 
sąjungininkams pasakyti, jog 
tuo tarpu apie JAV karių išve
žimą negalvojama — tas rei
kalas galįs pasidaryti aktualus 
tik po kokių trejų metų, bet 
jokiu būdu ne prieš Europos 
saugumo konferenciją, jeigu to
kia galėtų susirinkti. -

Dėl tų kalbų apie Amerikos 
karių išvežimą Europoje esą - 
ma didelio rūpesčio. Visi, gal 
tik Prancūziją išskyrus, yra lin
kę manyt, kad Amerikos divi
zijas iš Europos ištraukus šiau
rės Atlanto paktas liks tik blo
gos rūšies popieriaus gaba
liukas. Sekretorius W. Rogers 
yra įgaliotas juos nuraminti ir 
dar kartą priminti, kad ir kiti 
savo įnašus kiek padidintų, nes 
vienos Amerikos pečiai nega
lės visos naštos pakelti.

Naujokus parinks 
loterijos būdu

Washingtonas. — 1970 me
tais vyrai bus parinkti kari
nei tarnybai nebe sena tvarka, 
bet loterijos būdu. Jau ištrauk
tos 366 kortelės su mėnesio var
du ir data. Kas bus gimęs kor
telėse pažymėta data, tas gaus 
kvietimą pagal kitą, irgi loteri
jos būdu nustatytą tvarką, at
vykti patikrinimui. Dabar lote
rija palietė visus tarp 19 ir 26 
metų amžiaus. Kitais metais nu
matyta žvejoti kandidatus tik 
19 metų amžiaus grupėje.

Ta proga sustiprėjo nusista
tymas persvarstyti visą karinės 
prievolės sistemą, nes ir nauja
sis būdas dar visų negerovių 
nepašalina. Prez. Nixonas ban
dys Įtikinti kongresą, kad rei
kia eiti prie savanorių kariuo
menės gi privalomą karinę tar
nybą taikos metu pąnaikinti.

Sutelktinė pagalba 
senam geležinkeliui

New Haven geležinkelio 
bendrovė, nepajėgdama su
rinkti pakankamai pinigų su
sidėvėjusiam inventoriui atnau
jinti, susijungė su Grand Cent
ral. Tas susijungimas pagerins 
finansinę padėtį tik per kele
rius metus, bet New Haven li
nijos į vakarus nuo New Yor
ko kasdien aptarnauja 36,000

— Gen. Westmoreland, buv. keleivių, kasdien vykstančių
JAV karinių pajėgų vadas 
Vietname, dabar armijos šta
bo viršininkas^. pareiškė, kad 
Vietnamo karas* tikriausiai jau 
būtų buvęs baigtas, jei nebū
tų buvęs sustabdytas Š. Viet
namo bombardavimas.

JAV kongreso atstovų rūmai 
priėmė rezoliuciją, remiančią 
prez. NixonoA>pastangas siekti 
Vietname “teisingos taikos”. 
Ušsienio reikalų komisija re
zoliucijos projektą svarstė už
daromis durimis, kas turėtų sa
kyti, jog prezidentūra suteikė 
komisijai tokių žinių, kurios 
dar visuomenei neskelbiamos.

— Turkija pradeda drausti 
naudotis jos aerodromais lėktu
vams, kuriais vežamos komunis
tų karinės medžiagos arabų 
kraštams. Tik dar nežinoma, 
kaip Turkija praves krovinių 
patikrinimą.

dirbti
Transportui tomis 
jomis pagerinti reikia didelių 
remontų,, naujų stočių, vagonų 
ir kitokio inventoriaus, bet su
sijungusioji bendrovė viena 
pati tokio didelio investavimo 
negali pakelti.

Dabar rasta 
New Yorko ir 
bematoriai, iš 
vo seimelių 
New Haven geležinkelio bėgių 
išnuomos ir per dvejus metus 
linijoj padarys reikalingus pa
gerinimus. Didžiausią dalį pini
gų duoda federalinis iždas, 
skirtumą po lygiai sudeda N. 
Y. ir Conn. valstijos. Tik tokiu 
būdu begalima pradėti atnau
jinti sudėvėtus JAV geležinke
lius, kuriuos į finansines bė
das įstūmė du didžiausi gele
žinkelių priešai — lėktuvas ir 
automobilis.

New Yorką. 
lini-

APOLLO 11 ŽYGIS ATŽYMĖTAS VOKIEČIŲ MEDALIU

Lietuvių gydytojų dovana astronautam Nuotr. V. Augustino

tokia išeitis! 
Connecticut gu- 
anksto gavę sa- 
pritarimą, dalį

Pasisakyta už Europos Rinkos plėtimą 
Pompidou atvežęs naujų planų

Haga. — Bendrosios Rinkos svarstytas ir du kartus Pran- 
narių vyriausybių galvų cūzijos vetuotas. Šiandien Ang-
pasitarimai vykę Rinkos sustip- Ii joj jau yra stipri banga u/ tai, 
Tinimo kryptimi — Prancūzija kad nereikia eiti į Bendrąją 
pasisakiusi ir už naujų narių Rinką, bet pasilikti common- 
priėmimą ir bendravimo praplė- wealtbo bendruomenėj. Anglai 
timą į užsienio politiką ir kitas 
sritis. Geriau susivokti bus ga
lima tik komunikatą paskelbus.

Į Rinkos narius dabar prašo
si Airija, Norvegija ir Danija. 
Anglija formalaus prašymo dar 
nėra įteikusi, bet jos priėmimo čiais kandidatais numatyta pre
kiausimas jau buvo du kartus dėti 1970 pirmoj pusėj.

apskaičiavo, kad Į Rinką nuė- V. Vokietija pirmąjį žmogaus 
jus pabrangs pragyvenimas, išlipimą Mėnulyje atžymėjo me
nes reikės brangiau mokėti už daliais. Viršuje matomos abi 
importuojamus žemės ūkio pro
duktus.

Pasitarimus su - besiprašan-

pusės medalio, nuliedinto Ame
rikos raketų tėvui Wernher 
von Braun pagerbti. Jis yra vo
kietis, atsiviliotas Amerikon po 
karo, vadovavęs Amerikos ra-

ketų sukūrimui. Apačioje yra 
du medaliai Apollo 11 kelionei 
į Mėnulį įamžinti. Pirmieji du 
paveikslai vaizduoja viršutines 
medalių puses, o trečiasis 
abiem medaliam bendrą antrą
ją pusę. Vieno medalio pirmoj

MIRĖ VYSK. JAZEPS RANCANS, 
ėjęs Latvijos prezidento pareigas

Gruodžio 2 vėlų vakarą, dvi 
minutės prieš dvylika, Grand 
Rapids, Michigan, mirė vysku
pas Jazeps Rancans, Rygos 
vyskupijos augziliaras, Latvijos 
seimo vicepirmininkas. Pagal 
Latvijos konstituciją, jis Aabar 
teisėtai ėjo Latvijos preziden
to pareigas, nes buvo žuvę ir 
prezidentas ir seimo pirminin-
kas.

Buvo gimęs 1886 spalio 26 
Nautrani, Latvijoj, mokėsi Kau
no kunigų seminarijoje, tad ge
rai mokėjo lietuviškai, sekė lie
tuvišką spaudą. Būdamas Vo
kietijoje, artimai bendradarbia
vo su Lietuvos laisvinimo veiks
niais, o kai būdavo New Yorke, 
aplankydavo ir Darbininko re
dakciją.

Kariai grąžinami 
už atsiprašymą

Š. Korėja šią savaitę turėjo 
grąžinti tris JAV karius, kurie 
rugpjūčio mėn. beskraidydami 

■helikopteriu paklydo ir pateko 
už demarkacijos linijos į Š. Ko
rėjos pusę.

Jei atsimenam, P. Korėjoje 
dar yra apie 50,000 JAV ka
rių, bet jie ten pasiliko Jungt. 
Tautų vardu. Karą baigus, bu
vo pasirašytos tik paliaubos, 
bet š. Korėja niekad nesutiko 
pradėti taikos derybų. Dabar 
santykius palaiko iš abiejų Im
siu sudaryta armisticijos komi
sija, kurios būstinė yra demar
kacijos zonoj. Toji komisija 
tvarkė ir tų trijų karių sugrą
žinimą.

š. Korėjos atstovai vis tvir
tino, kad helikopteris buvo at
vykęs šnipinėti, ir reikalavo 

. tą “nusikaltimą” pripažinti. J. 
Tautų vardu veikią amerikie
čiai tvirtino, kad tokio nusikal
timo nebuvo, todėl nėra apie 
ką ir kalbėti. Dabar atrodo, kad 
kariai grąžinami už Amerikos 
atsiprašymą, kuris turės būti 
raštu įteiktas karius grąži- 

■ nant.

Vysk. Jazeps Rancans

— Sovietų maršalas Grečko, 
dabar krašto apsaugos minist
ras, neseniai lankėsi Kuboje, o 
grįžęs skelbia armijos laikraš
ty, kad Kuba bus aprūpinta 
moderniausiais ginklais. Dabar 
jau mįslė Washingtonui atspė
ti, ar tų ginklų tarpe bus ir ra
ketos su atominiais sprogme
nimis, dėl kurių 1962 m. prez. 
Kennedy buvo pasirengęs ka
riauti, jei Rusija nesutiks rake
tų atsiimti. Chruščevas tada 
kapituliavo ir raketas išsivežė 
atgal. Už tą nuodėmę kariškiai 
prisidėjo prie jo pašalinimo.

— Kanados Ouebeko provin
cijoj netoli Maine valstijos sie
nos sudegė Nursing Home be 
veik su visais jo gyventojais, 
kurie buvo seni ir ligoti.

Hipiai žmogžudžiai

pusėj yra astronautai 
strong, Aldrin ir Collins, kito
— žmogus ant Mėnulio su nusi
leidimo vežimėliu. Antrojoj a- 
biejų medalių pusėj yra toks 
užrašas: “Erdvė priklauso žmo
gui — Dievas ją sutvėrė”.

Arm- — Vietname esą žwą nuo 
1965 m. mažiausiai 300,000 ci
vilinių gyventojų. Dauguma žu
vusi nuo aviacijos ir artilerijos 
bombardavimų. Tokias žinias 
turi surinkusi viena senato ko
misija, kuriai pirmininkauja se
natorius E. Kennedy.

areštuoti žudikai, kurie rugpjū
čio 9 d. Los Angeles apylin 
kėse labai žiauriai nužudė ar
tistę Sharon Tate ir jos ketu
ris svečius. Visi trys žudikai— 
vienas bernas ir dvi merginos 
— priklausė valkataujančių hi
pių gaujai. Jų amžius — 19. 
21 ir 23 metai. Gauja praktika
vusi koki tai gyvenimo būdą, 
kurio pagrindinis bruožas bu 
vęs ritualinis žudymas.



Del Baltijos aukso Anglija kalba prieš tarptautinę teisę
• • ■ \ z

pareiškę, kad Baltijos valsty
bių įjungimo Anglija nėra de 
jure pripažinusi; yra pripažinu
si tik de facto. O tokiu atveju 
trečios valstybės nuosavybė ne
perduodama tai valstybei, kuri 
yra ją užėmusi. Taip Anglija 
darė ir su carinės Rusijos tur
tu, archyvais — juos laikė sa
vo kontrolėje ir Sovietų Sąjun- 

>. gai perdavė tik tada, kai ją de 
jure pripažino 1924.

Anglijos teisės ir pareigos 
priklauso nuo jos santykių su 
Baltijos valstybėm. Anglijos vy- 
riausybės atstovai sako prof.

tok| fckų

na valstybė nenorėjo neteisia- išvežtas 4 Rusiją. Jis Ispanijai ni Anglijos vyriausybės pasitei- 
gai pelnytis, kita tebesipelno.

1. Latvija —- sajto Loebėr—

7-44W.

koplyčios. 231 Bedford Avenuet Brooklyn. N.Y. 11211; EV 8-9770.dėti mūsų klientam, kurie tu-

Modentiška 
TR 6-6434.

HAttREW P. BALLAS FUNERAL BUME — Moderni koplyčia, Alr-con- 
dttionėd. A. X Batton-Baltrūhas, Ucenaed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

ko autorius — sutarčių su bu
vusia valstybe nepadaro niė- ? 
kinių. O tokios sutartys dėl 
prekybos tarp Anglijos ir Lie
tuvos veikia nuo 1922, Angli
jos ir Latvijos nuo 1923,. Ang
lijęs ir Estijos nuo 1924. Tai- • 
gi Lietuvos, Latvijos ir Bstijos 
bankai pagal tarptautinę teisę 
tebėra aukso savininkai.

Tarptautinė teisė dėl nuosa
vybės respektavimo nėra paki
tusi. Ją sutvirtina ir Jungti
nių Tautų 1948 paskelbtoji 
Žmogaus teisių deklaracija, ku
ri apie nuosavybės neliečiamy
bę pabrėžia: “Niekas neturi bū
ti savos nuosavybės atimtas” 
(str. 17).

Nepripažinusi inkorporacijos 
de jure, Anglijos vyriausybė 
tegali laikyti svetimą nuosavy
be savo kontrolėje. Eilę Ang
lijos vidaus ir tarptautinių Į- . 
statymų nurodydamas, - auto
rius sako, kad Anglija nusikals
ta tiem Įstatymam, kurie drau-

nėra grąžintas. Jei Sovietų Są- sinimą, kodėl ji taip padariusi, 
junga norės tuo auksu ntokėti Užsienių sreikalų nūnisteris 
už prekfes, kurias gaftina iš* tteergė ftrown stelbė tris ar

Vliko surengtame simpoziume lapkričio 30 d. Kultūros Židiny kalba prel. L. TUtebčk Wc5, Wtau St Lūšys — 
vadovavęs simpoziumui, prof. St.'Žymantas iš Los Angeles, Calif. Nuotr. V. Maželio

3. Britanijos vyriausybė “ne
būtų pateisinta, laikydama ver
tybės užblokuotas neribotam 
laikui, nes tai reikštų, kad tos 

■ vertybės nedaro niekam gero”.
Ptof. D. A. Loeber pakarto

ja, kad tie Anglijos vyriausy
bės argumentai yra prieš tarp
tautinę teisę.

•TEPHEN AROMISKIS (Armekauskae) — Graboriua-balaamnotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

BUYUS FUNĖRAL HOME, Mario Ttfseira. JT. laidotuvių direktorius. 428 
L&fayette SL, Newark. NJ. 07105; teL MArfcet 2-5172. Paruošiamos gar-

RIMD8 IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių {staiga didžiaja-

svetimo turto, jei ji naudojasi 
Baltijos auksu sutartyje su So
vietais.

Kodėl Anglija itetiteMo suvie-

Sovietų reikalaviman^ pripa
žinti jiem Baltijos auksą nėra 
teisinio pagrindo. Jei Anglijos 
vyriausybė Sovietam nusileido,

£ Kazakevičius prieš lituanistinių mokyklų mokytojus. Kodėl! 
kevičius juos niekina, vadina 
egoistais.

Kazakevičius turi šiame kraš
te ir savo pasaulėžiūros ir savo 
politinio nusistatymo draugu— 
bedievių,, komunistų, Mask

vos garbintojų tarp Laisvės,

spaudžiama Sovietų Sąjungos. 
Sovietai spaudė Angliją nuo 
1940. Autorius pakartojo so
vietų teisininko Vilkovo liudiji
mą, kad 1941 Sovietai sustab
dė mokėjimus ankščiau minė
tom Anglijos firmom, nes Ang-

vo” Lietuvos, Latvijos, Estijos 
banku auksą, deponuotą Angli
jos banke. Sovietų vyriausybė 
1945 kovo 15 painformavo 
Angliją, kad sutinka toliau mo
kėti minėtom firmom, kai tik 
Anglija atiduos Baltijos auksą. 
Vilkovo aprašomam Sovietų 
diplomatiniam spaudimui Ang
lija nusileido po 27 metų prie
šinimosi. Anglija pagal 1968 
metų sutartį prisiėmė atsakomy
bę pasipelnyti iš nuosavybės, 
kuri priklauso tretiesiem. k 
Anglija bus laikoma neteisin
gai. pasipelniusi, ligi ji atsily-

tfesuje lapkričio 12 V. Ka
zakevičius, pasirašęs kaip “kul
tūrinių ryšių su užsienio lietu
viais komiteto pirmininko pa
vaduotojas”, atsiliepė dėl pran
ciškonų gimnazijos. E s ar 
“Nors mokykloje vyravo na
cionalistinė -klerikalinė auklėji
mo dvasia, tačiau gimnazija vis 
dėlto padėjo bent daliai vaikų 
... išmokti lietuviškai”.

E tų žodžių atrodytų, kad 
Kazakevičius nuoširdžiai supra
to tos mokyklos reikšmę ir jo 
širdyje susirūpinimas lietuvy
bės išlaikymu persvėrė jo nu
sistatymą prieš jam nepatin
kamą pasaulėžiūrą. Bet taip 
tik atrodo, nes po anų žodžių 
ima kaltinti gimnazijos vado-

liavę vaikus “nuo tėvų krašto 
realybės”. Kaltinimą suvisuoti
na ir kitų lituanistinių mokyk
lų mokytojam. Esą: “Lituanis
tinėms mokykloms vadovauja 
žmonės, kuriems visų labiau
siai rūpi ne nacionaliniai, o 
siaurai ir egoistiškai klasiniai 
interesai, šią vasarą Įvyko šių 
mokyklų mokytojų studijų sa
vaitė, kurios visa dvasia buvo 
antiliaudiška nacionalistiškai 
klerikalinė”. Esą: “Negalima

SPAUDA

ugdyti lietuvybės šmeižiant gim
tąjį kraštą”.

Šiuose žodžiuose Kazakevi
čius peši

ėukštyn kojom. Faktinė tiesa draugai yra sukūrę daug litua- 
yra ta, kad tie Kazakevičiaus nistinių mokyklų? Kur jų to- 
vadinami “nacionalistai ir kle- ^os mokyklos? Jei jų^n»a, tai, 
rikalai” mokytojai idealizmo pa- va^inas, ne KazafcėviCiaus vie- 
rodė labiau hėi kuri kita profe
sija — tiek Lietuvoje, tiek iš
eivijoje. Ar ne mokytojai pir
mieji pasipriėšino 1940 metais 
Katine rusų užmačiai mokytojų 
kongresą paversti rusų raudon
armiečių tribūna? Mokytojai ir 
nacių okupacijos laikais išsau
gojo jaunimą nuo svetimos į- 
takos ir net nuo pagrobime 
prievartos darbam. Už tai eilė 
mokytojų užmokėjo savo laisve 
ir kai kurie gyvybėm Stuttho- 
fe. Mokytojai ir išeivijoje per 
porą dešimčių metų palaiko lie- 
tuvišką švietimą, aukodami-jau- 
nimui savo nuliekamas nuo
sunkaus darbo valandas. Už jų 
idealizmą, pasiaukojimą mes
juos gerbiame — geriname

Lietuvių literatūros mokymas 
okupuoto! Lietuvoj

laimingu būdu sveiko proto 
nepraradęs mokyklų inspekto
rius Lietuvoj pasižiūrėjo, kaip 
marksizmo - leninizmo dvasioje 
išauklėti mokytojai dėsto lietu
vių literatūrą Lietuvos mokyk
lose, ir išsigando: nejaugi mo
kytojus reikia teisman atiduo
ti? (Švyturys, '69-17).

Ne, kiekvieną kartą kaltinti 
mokytoją, esą, nesąžininga. Ra
do jis ištisą virtinę mokytojų 
kaltes lengvinančių aplinkybių 
ir tik tik stačiai pirštu neparo
dė į tikruosius kaltininkus, tik 
susilaikė, turbūt vengdamas 
pats atsidurti kaltinamųjų suo
le... Bet jis parodė keletą bū
dingų pavyzdžių, ką iš literatū
ros pamokų daryti yra ištreni
ruoti dabartiniai mokytojai. Pa
sakoja:

“Tauragės rajono mokyklo
je stebėjau literatūtos egzami
ną žodžiu. Klausaisi atsakymų 
ir stebiesi, kaip menkai moki
niai išprusę. Beveik visų rašy
tojų, kūrusių iki 1940 metų, 
knygos vertinamos paviršuti
niškai, Viėntl mastu: vaizdavo 
sunkų valstiečių gyvenimą, pa
rodė niūritte»«humiazinės san
tvarkos vaizSus .7^ O kuo ski
riasi Žemaitė nuo J. Biliūno ar 
S. Nėris nuo A. Venclovos?

Ave^ Brooklyn, N.Y. TeleL EV 4-4952

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Iteai Estetą. Namų pirkimo, par*

ANDRIUS ARMONA8. statybininkas — iMg Iriamfe stato tvatama dydžio 
naujas namus, kuriuo* galima tuoj Įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybų atliekam

VYTAUTAS BELECKAS, «*▼. Wteter Gardai Tavera. 1883 Madtom SU 
Ridgauood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramoguns. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmo* ittttea hėtuvižkas maistas priei
nama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. UetuvUka ir 
europletiėka duona ir pyragai, žventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.___________ _____ ____________________________________________

JUOZO ANDRULIO Real Estete, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
antomoMių, 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 Ave^ Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

8 & G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigtntnm kainom priimame užsakymus vestuvėms ir. pobūviams. 
Pristatom į namus liet skilandžius^ sūrius. We take all orders apecial price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, modemiš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Avu Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New Ycnk, N.Y. 10002, 
AT. 4-8319. inimmės medžiagos jūsų artintiesiems—-importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigisuiskunis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietu* j 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackaon 
Helghts, N. Y. NE 9-8820.

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

kUriud* Kaza-

mokyklom atsidėjusius. Kaza-

švietimu, 
kėVičius n

Kazakevičius kaltina moky
tojus, kad jfe esą “šmeižia gim
tąjį kraštą”. Ir vėl faktai kalba 
priešingai. Niekas gimtąjį kraš
tą tiek nešmeižė ir nešmeižia 
kaip okupacinė spauda, kuria 
naudojasi Kazakevičius, šmei
žė ir tebešmeižia gimtojo kraš
to istorinę praeitį. Dar labiau 
šmeižė ir tebešmeižia gimtojo 
krašto netolimą praeitį — 
nepriklausomą Lietuvą. Kazake
vičius ir jo spauda gimtąjį 
kraštą giria tiek, kiek jis pasi
duoda Maskvos užmačiai; ta 
spauda labiau garbina ne gim
tąjį kraštą, o gimtajam kraštui

munizmą ir okupantinį režimą.

giau mokiniai atsakė į klausi
mus apie naujausią literatūrą. 
Sunku jiems buvo nagrinėti .E. 
Mieželaičio, J. Marcinkevičiaus 
kūrybą. Mat, nebuvo tų tradi
cinių štampų, kuriais jie įpra
tinti vertinti literatūrą” . . .

0 štai ir pavyzdžiai, kaip bū
tent, įpratinti:

“Mokytoja supažindina vai
kus su Vaižganto “Pragiedru
lių” ištrauka “Napalys darbus 
dirba”. Perskaičius dalį teksto, 
pedagogė klausia: — Su ko
kiais žemės ūkio padargais dir
ba Napalys? Pasakykite, ar rei
kėtų taip vargti Nap’aliui, jei 
jis gyventų socialistinėje visuo
menėje? Mokiniai atsako: — 
Napalys — buržuazinės san
tvarkos auka, dirba su arklu. 
Socialistinėje visuomenėje Ne-

“Taip, tai tiesa”, samprotau-

1018 Schleifer Rd. Hillside, NJ. 07205; teL 201-280-8878.

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vaL ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
82-15 «9th PI., MMdle VHlage, N.Y. 11379.

PO 5-0032.

dieni nuo 12 iki 1 p.p. — 273 VMtorfa RA, Hartford, Conm, teief. 249-4502.

DETROIT, MICH. — UetuvNkų melodijų radto valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 fld 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka^ 17888 VVarvrtck, Detrott, Mich. 48219, teL 537-5550.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Haas. — Vedėjas P. VNčmfs. 173 
Arthur SL, Brockton, Mėsa., tel. JU8-7209; FM bangotais 107.9 mc. WHIL 
1430 Hl. Medford, Mass. sekma <WcniafB nuo 11-12 VM.

BOSTON, MASS. — Vedėjas 8tep. Ninku*, WLYN 1380 kflocyctes Ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p-p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127

val ryto per WCMF-FM, 98,5 mc. Stabo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580

mo

fui A. ROtancOvui, kurio pomirtines

sąlygomis Napalys iš tikrųjų

fh&itMYlkmti tokia kūrinio ana-

f M M. “Dešimtoje klasėje mokytoja 
nagrinėjo Krėvės “Raganių”,

KazatevrčtoB ptsisttngė įtž- 
kinti, kad jo žodžiuose parody
tas BUtoirtipftlimas lietuvybe išei- 
vijojė yrū klastingas. 0 mės 
buvom norėję galvoti apie šį 
“ryšininką” geriau. Manome 
betgi, kad Lietuvoje yra nuo
širdžiau galvojančių apie lietu
vybę Išeivijoje it Kazakevičius O ką ji darys, kad taip ft- 
wėra jų dmgoMNs reiškėjas. mokyta mokyti. (Elta)

tai liko nepaliesta”.
“Matyt, mokytoja, iškelda

ma buržuazinės santvarkos kri
tikos idėją, nė nepagalvojo, 
kad meilės gamtai ir darbui 
idėja jaoMmdi irgi labai svar-
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Jungtinio Finansų komiteto apyskaita

Trys susitikimai
Padėkos savaitgaly buvo 

keletas lietuviškų susitikimų, 
kurie verti ypatingo dėmesio 
savo pasiektais rezultatais ar 
mėginimais?

Labiausiai — lietuvių moks* 
lininicų susitikimas Cbicagoje. 
Jį lankiusių liudijimu, susitiki
mas pateisino i ji dėtas viltis. 
Susimezgė ryšiai tarp lietuvių 
mokslininkų ir Chicagos visuo
menės, kuri gausiai lankė sim
poziumo darbus. Darbai pasi
žymėjo rūpestingu pasiruoši
mu. Bendravimas reiškėsi vie
ninga mokslinio darbo dva
sia ir vieningu pasiryžimu šį 
bendravimą paversti nuolati
niais organizuotais ryšiais aka
demijos ar mokslo draugijos 
vardu.

Lietuviškos vienybės ir 
mokslinės kultūros demonstra
cija čia buvo gal didesnė nei 
kultūros ar jaunimo kongresai. 
Laimėta nauja pakopa aukštyn.

★

Laimėjimu tenka laikyti ir 
ateitininkų savaitgalio kursus 
Putname. Kursai žymėtini čia 
jau dėl to, kad juose kitokia 
dvasia nei šiaip jaunimo suva
žiavimuose. Tos dvasios pagrin
dinė žymė — konkretus dar
bingumas, apkraujant kiekvie- 
na kursų dalyvį uždaviniais, 
kurie priverčia kiekvieną indi
vidualiai pasitempti ieškant 
sprendimo. Kiekvienas dalyvis 
pasijunta pastatytas, anot St. 
Šalkauskio, prieš “momento rei
kalus” ir juos turi spręsti pa- 

. gal “principų reikalavimus”. 
Sėkmingai padirbėjęs, kursų 
dalyvis nusiteikia kritiškai su
tikti savosios aplinkos 'madin
gus reiškinius.

Porą metų praktikuojami toki 
kursai jau parodė aiškiai ap
čiuopiamus rezultatus. Juos 
lankę nustoja plaukę pasroviui 
su mase ir įsigyja iniciatyvos, 
visuomeninės dinamikos lenkti 
sau prieinamą gyvenimą pagal 
savo siekimus.

šiuo keliu jaunimui grįžta pa

naši dvasia, kokia prieš kapą 
metų sukūrė ateitininkų sąjū
dį, turėjusį lietuvių tautai ne
įkainojamos pozityvios reikš
mės.

Pozityvus mėginimas buvo 
Vliko simpoziumas New Yor- 
ka Lietuvos laisvės klausimais. 
Mėginimo rezultatai vertinami 
nevienodai. Vienus patenkino 
pati iniciatyva klausimus atnau
jinti. Kitų nepatenkino nega
lėjimas klausimų išdiskutuoti 
visu konkretumu ir atvirumu.

Jei tai bus laikyta nesėkme, 
tai jos svarbiausia priežastis 
greičiausiai bus buvęs svarsty
mo metodas. Metodo atžvilgiu 
politikos reikalam vadovaujan
tieji dažnai atsiduria prieš dve
jopą pasirinkimą: pasirinkti re
zistencinę diskreciją, uždaru
mą, ar pasirinkti parlamentinę 
viešumą, atvirumą. šiame 
krašte gyvenant sunku atsispir
ti pagundai visus klausimus 
svarstyti viešumoj. Viešu 
svarstymu laimimas įspūdis, 
kad veikiama. Bet laisvinimo 
darbai ne visi priklauso vieša
jai sričiai. Panašiai kaip karo 
metu karinės strategijos rei
kalai. O laisvės reikalai ir da
bar didele dalim tebėra “ka
ro” pobūdžio. Opieji klausimai 
reikalingi rezistencinio uždaru
mo. Tiesa, tokis uždarumas ne
duoda reklamos. Bet jo veik
los rezultatus jis duoda veiks- 
mingesnius.

Kol tai nebus suprasta, lais
vinimo klausimais bus prikal
bėta daug bendrų žodžiu, bet 
nuveikta bus ne tiek daug.

Dėl metodo net ir politinės 
diskusijos galėtų pasimokyti iš 
anų kursų, kuriuos sėkmingai 
ėmė rengti ateitininkai. Tokių 
kursų uždarumas, įgalinąs kal
bėti atvirai, ir konkretumas, 
imdamasis atskirų klausimų 
sprendimo, galėtų būti sėkmin
gas net ir politinio švietimo, 
švietimosi, laisvės kelių ieškoji
mo diskusijom.

1968 metai buvo pavadinti 
laisvės kovos metais. Veiks
nių sutarimu buvo suorganizuo
tas Lietuvos Valstybės Atstaty
mo Penkiasdešimties Metų 
Jungtinis Finansų Komitetas, 
kurio tikslas — telkti lėšas, kad 
tais laisvės kovos metais mūsų 
veiksniai finansiškai būtų pa
ikesni reikštis kultūrinėje ir 
politinėje srityje. Jungtinis Ko
mitetas pradėjo darbą 1967, 
baigė — tik šiais metais. Vi
suomenės žiniai skelbia šią apy
skaitą:

Pajamos: aukos iš organiza
cijų ir pavienių asmenų JA V- 
bėse — 30,331.41 dol.; iš Vli
ko atstovybės Venecueloje — 
95 dol.; iš LB Naujojoj Zelan
dijoj — 130.79 dol.; iš JF K-to 
Kanadoje — 1,034.50 Kanados 
dolerių arba 956.91 JAV dol.

Viso aukų gauta — 31,514. 
11 dol.

Išlaidos: Komitetas pervedė 
Vilkui per Tautos Fondą — 
12,525 dol.; išmokėjo Lietuvių

Bendruomenei? LB pasaulio 
kongresui rengti komitetui — 
6,800 dol., L. B. siųstiem me
nininkam į Pietų Ameriką — 
2,500 dol., JAV LB centro val
dybai — 3,225; viso — 12,525 
dol.; vajaus medžiagos spausdi
nimui — 3,220.01 dol.; daili
ninkui už projektus — 200 
dol.; pašto išlaidom — 468.18 
dol.; paveikslų laimėjimų pra- 
vedimui — 226.26 dol.; pa
veikslų įrėminimam — 98.17 
dol.; laikraščiam už skelbimus 
— 523.65 dol.; radijo valan
dėlėm už skelbimus — 300.30 
doL; kelionės išlaidom — lėk
tuvo bilietam į Clevelandą, De
troitą ir Chicagą vajaus organi
zavimo reikalu — 213 dol.; 
banko išlaidonr — 14.54 dol., 
reikalų vedėjui atlyginti — 
1200 dol. -r

Viso išmokėta — 31,514.11 
dol.

Jungtinis Finansų Komite - 
tas, norėdamas įjungti į lėšų 
telkimą ir tuos lietuvius, ku

rie ekonomiškai mažiau pajė
gūs, suprojektavo penkis leidi
nius, būtent: 1) užkliją automo
bilio atramai — “Communist 
Russia get out from Lithua- 
nia”, 2) ant automobilio lango 
klijuotiną Lietuvos kontūrinį 
žemėlapį su įrašu “5001 An- 
niversary of the Lithuanian In- 
dependence 1918-1968”, 3) su 
tokiu pat įrašu vokus, 4) su 
panašiu įrašu pašto ženklo imi
taciją ir 5) bilietų knygutes 
trisdešimčiai dailininkų paveiks
lų laimėti, šie leidiniai buvo 
išsiuntinėti LB apylinkėm bei 
specialiem komitetam, kad pla
tintų už nustatytą labai žemą 
kainą. Vienur uoliau, kitur 
menkiau šie leidiniai buvo pla
tinami. Iš visų leidinių laimėje 
mų knygutės davė daugiausia 
pajamų, būtent — už išplatin
tas knygutes gauta 7,380 dol.

•
Žemiau paduodamų vietovių 

atsiųstos atsiskaitymo sumos 
rodo, kaip atskirose Lietuvių 
Bendruomenės apylinkėse buvo

trys muzikai, kurie koncertuoja šį savaitgalį. Izidorius Vasyliūnas (k.) ir jo sūnus pianistas Vytenis, kon
certuoja gruodžio 6 Jordhan Hali Bostone, gi kun. V. Valkavičius (d.) ir su tuo pačiu pianistu Vyteniu Va- 
syliūnu koncertuoja gruodžio 7 Persekiojamos Bažnyčios koncerte Elderts K. La ne mokyklos salėje Brook- 
!yne. Koncertą rengia moterų kultūros draugija ir Liet. Religinė šalpa.

talkinama JF Komitetui, bū
tent:

Phoenbc, Arizona, apylinkė
— 254 dol.

Los Angeles, Calif., apylin
kė —100 dol.

Colorado apylinkė — 35.50 
dol.

Connecticut valstijoj: New 
Britain apylinkė — 53.50 dol.; 
Bridgeport — 50 dol.; Darien- 
Stamford — 24 dol.; Hartford
— 1,277.56 dol.; New Haven
— 307.41 dol.; New London—
203.50 dol.; Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyno seselės, 
Putnam — 157 doL; Water- 
burio “Spaudos” kioskas —10 
dol.; Waterbury apylinkė — 
23 dol.

Viso Čoiinecticut valstijoj— 
2,105.97 dol.

Floridos valstijoj: Auksinio 
Trikampio, Tampa apylinkė — 
40 dol.; Lakeworth lietuviai 
per kun. A. Senkų — 57 dol.

Viso Floridos valstijoj — 97 
dol.

Illinois valstijoj: Aurora apy
linkė — 120.28 dol.; Bridge
port — 275 dol.; Brighton 
Park — 1,072 dol.; centrinė a- 
pylinkė Cbicagoje — 16 dol.; 
Cicero — 269 dol.; Gage Park
— 260.25 dol.; MarguettePk.
— 932.50 dol.; Melrose Park
— 38 dol.; East St. Louis —
120.50 doL; Roseland — 101. 
10 dol.; Rockford — 25 dol.; 
Lemont — 9.50 dol.; Chicagos 
LB apylinkės ir L.V.A. 50 me
tų sukakties finansų k-tas — 
133 dol.; Wąukegan apylinkė
— 200 doL; Lietuvių Vetera
nų S-gos Ramovė — 25 dol.; 
“Draugo” tarnautojai — 76 
dol.

Viso Illinois valstijoje — 
3,673.13 dol.

Indianos valstijoj: Beverly 
Shores Amerikos Lietuvių Klu
bas — 99 dol.; East Chicago 
apylinkė — 344.20 dol.

Viso Indianos valstijoj — 
443.20 dol.

Marylando valstijoj: Baltimo- 
rės L.V.A. 50 metų sukakties 
finansų komitetas — 861 dol.

Massachusetts valstijoje — 
Bostono apylinkė — 731.99 
dol.; Brocktono lietuviai per 
kun. V. Valkavičių — 16 dol.; 
Brocktono lietuviai per kun. V. 
Valkavičių — 16 dol.; Law- 
rence apylinkė — 29 dol.; Wor- 
cesterio lietuvių organizacijų 
taryba ir jungt. finansų komi
tetas — 914.86 dol.

Viso Massachusetts valstijoj
— 1,691.85 dol

MicHgario valstijoj: Detroito 
jubiliejinių metų finansų komi
tetas — 4,282.39 dol.; LB 
Grand Rapids apylinkė - 
686.60 dol.

Vįso Michigano valstijoj - 
4,968.99 dol.
New Jersey valstijoj:

Elizabeth apylinkė — 784.63 
doL; Jersey City — 5 dol; 
Kearny Harrison — 70 dol.; 
Linden — 71 dol.; New Jer
sey Lietuvių Taryba Nevvarte
— 1,041.50 dol.; Paterson apy
linkė — 1,005 dol.; Pietų Nev 
Jersey apylinkė — 53 dol; 
Lietuvos Atsiminimų radijas, 
dr. J. Stukas — 58 dol.

Viso New Jersey valstijoj- 
3,088.13 dol.

New Yorko valstijoj: New 
Yorko I apylinkė — 35 dol; 
Queens apylinkė — 524 dol; 
Maspetho apylinkė — 500 dol, 
Woodhaveno apylinkė — 
197.64 doL; Manhattan-Bronx 
apylinkė — 115 dol.; New 
Yorko apygarda — 106.60 dol; 
Balfo centras — 23 dol.; Lie
tuvių R. Katalikų Federacijos 
New Yorko ir New Jersey ap
skritis — 525 dol.; New Yor
ko Amerikos Lietuvių Taryba
— 850 dol.; L.M.K.F. New 
Yorko klubas — 138 dol.; lietu
viai pranciškonai Brooklyne— 
70 dol.; “Ramovės” knygynas 
Woodhavene — 47 dol.; “Ai
dų” knygynas Woodhavene— 
20 dol.; Great Necik apylinkė
— 1,030.52 dol.; Lietuvos 50 
metų jubiliejaus komitetas Am
sterdame — 25 dol.; Buffalo 
Lietuvių Klubas — 137.75 
dol.; Rochesterio apylinkė — 
39.50 dol.; Schenectady lietu
viai per kun. A. Petraitį —14 
dol.; Albany lietuviai per kun. 
M. Gyvą — 55 dol.

Viso New Yorko valstijoj— 
4,453.01 dol.

Cleveland, Ohio, jungtinis fi
nansų k-tas —1,500 dol.;

Omaha, Nebraska, lietuvių 
komitetas — 317.77 dol.

Pennsylvanijos valstijoj: Phi 
Įadelphijos apylinkė — 1,086. 
50 dol.; Šiaurės Rytų Pennsyl- 
vanijcs apylinkė — 100 dol.; 
Easton, Pa., lietuviai per kun. 
A. Baboną — 170 dol.

Viso Pennsylvanijos valstijoj
— 1,350.50 dol.

Kermit, Texas, lietuviai per 
kun. J. Burkų — 30 dol.

Wiscon$in valstijoj: Ratine
WlSCOIlSin apylinkė --- 62 dol.;

VAIŽGANTAS

ŽEMAIČIŲ ROBINZONAS

(8)
Aš benamis, o visą amžių ne- 
pakamaminkausi ir nesipyksi 
su šeimininkais dėl prapuoli
mų, kaip aš pernai dariau.

nesivaidytų. Vadinas, būkite 
man kumetininkai, ordinarinin
kai, pusininkai ar kaip ten tiks 
pasivadinti. Geriausia — Anta
nas, nebe Ontė, Kaniavų gaspa-

no, o mažiau pragaišties der
liuje ir pekuje.

Dabar stovėjo prieš kits ki
tą du jaunikiu, tvirtai pasiry
žusiu sudaryti šeimas ir gyven
ti padoriai, kaip gyvena tik iš 
savo rankų darbo, o ne iš 
sukčiavimo.

Vinco veidelis, nors žiemos 
vėjų supūstas, tebešvietė raus
vu baltumu; tai labai derėjo 
juodiems ko gausiai pažėlu- 
šiems uosteliams. Visas lieknas 
jo pastamentas tebebuvo liau
nas, nenusipenėjęs, sunkia dar
bu dar nesustingintas, itin gra-

— Tai veskiva bobas abudu dorius. Būti savarankus suvar- žiai laisvėje išaugintas. Visa tai

tvers, nebeištrūksi; kai suspaus 
glėby, tik viauktelėsi.

Kaip visi labai stiprūs ir il
gi žmonės, Ontė buvo labai ra
mus ir taikus. Savo kumščio jis 
dar nebuvo nuleidęs nė ant ko, 
nors kilojo jį dažnai. Susigynęs 
su jaunikliais, baisiai smarka
vo (su savo amžininkais jis nie
kados ramiai nesikalbėjo); pa
baigoje rodė savo kumštį pla- 
dės didumo ir grasė ištašky
siąs, kad nė šlapia neliktų o 
niekada nieko neužgavo. Kad 
būt ką užgavęs, gal ir iš tikro 
būtų atsitikus nelaimė. Tai jau
tė jauni pašaipininkai ir, prie

tytis. Kai orai leido, pamiršda
vo net raką valgyti. Sėdinėjo 
ant ronų vaikštinėjo aplinkui 
ir nuo vienos statybos iki ki
tos, ir džiaugės jų augimu. Nu
simanė lyg trobos buvo buvu
sios iš jų Imančios medžiagos. 
Augo kaip jų pačių sielos, jei 
ne kūno, gemalas.

Seneliams malonu buvo, kai 
mūrininkai pamatė aukštus pa
matus iš lygių akmenų ir bal
tų kalkių. Iš jų galėjo jau nu
matyti, kokia bebus išdidi gy
venamoji troba, kai jos asla 
taip aukštai pakilusi. Jų troba 
buvo erdva, bet žema. Pamato

skaityti kiekvieno sienojo ša
keles, — tiek prisižiūrėdavo 
jiems, kai buvo ruošiami varta- 
liojami dėti.

Rentinys ręsti dar nieko. 
Juk ir šulinys turi rentinį, kar
tais labai gilų; o jis — tik šu
linys, urvas gilyn, geras kam 
galui pasidaryti, daugiau nie
kam. Bet kai sienose ėmė ro
dytis angos langams ir durims, 
troba ėmė atsimerkti kaip ak
las gimęs šunaitis, žiūri, kruta, 
gyvas, čia žiopso kiaurynės— 
pro jas žiūrėti; čia vėl lyg savo 
glėbį išskėtė didesnės angos— 
pro jas landžioti. Vaurų vaiz-

Racine-Kenosha — 61 dol.
Viso Wisconsin valstijoj — 

123 dol.
Seattle, Wash., apylinkė — 

28 dol.
N. Zelandijos apylinkė — 

130.79 dol.
Vliko atstovybė Venecueloj 

— 95 dol.
... Kanados Jungtinis Finansų 
Komitetas — 956.91 JAV doL

Centro JF Komitetas betar
piai surinko iš pavienių asme 
nų už laimėjimų bilietus ir ki
tokią medžiagą bei aukų — 
5,210.36 dol.

Viso aukų surinkta — 
31,514.11 dol.

toti, o neatsakingas už jokius Ontei labai patiko; Vincas ro- 
ūkio nuostolius, kurių tiek dės jam lyg dvaro ponaitis ir 
daug esti. jo, vargšo bežemio, siela tebe-

— Kaip tu... tamsta, ponas silenkė poniškumui.
Vincentai, visa tai sugalvojai? Paties sUpnlolio o,^ yei-
- nudfiugc. Ontė ir kone puo- nebuv0 skafetus tofc 

rausvas. Ir negalėjo būti. Jo 
motina buvo neturtė, karvės 
neturėjo, temaitino ųsavo pie-_____ ______ -___
nu, o ir jai pačiai tiek beras- krust Reiškia, kankintojas žiau- Kavalerija žvengė patenkin-

veik neturėjo; pirmas vainikas duotė jau apgyvendino trobą; 
jau matė, kas pro langus ir ko 
žiūrinės, kas duris vėrinės: šei
mininkas vienaip, rimtai, mer
gės ūmai, palikdamos praviras, 
vaikiai šiurkščiai, lyg būtų rei
kėję priveikti durų pasipriešini
mą, jas atidarant ar uždarant

Ribojas vidaus patalpos ir
prašyte prašos, kad atsitiktini Kanados dol. Likusią sumą, ap- 
lankytojai darytų sumetimus, mokėjus Elaidas, paskirstė tarp 
kas čia bus ir ar tinkama bus. Kanados LB-nės ir Tautos Fon- 
čia bus didžioji troba: bene do atstovybės Kanadoje.
per didelė? O čia mažoji troba: 
bene per maža? čia didysis ai-

kits kito kibdami dėl menko 
daugio, Ontei labai įkyrėti ne
drįso.

Nemušė nė ašvienio, kuriuo 
dirbo, nors žiauriai šiurkščiai 
jį tuzakojo. Kad pagriebs už 
atvarslų ar už apynasrių, kad 
temptelės, tai, rodos, žandą 
arkliui nulauš, o arklys nė ne-

kartu, dar šį, nors vėlybą ru
denį: ša į trobą, tu į trobelę.

— Į kurią trobelę? — atsi
klausė Ontė, lyg neprigirdėda- 
mas.

— Į tą, kurią pasistatysime
galulaukėje. Klausyk, Onte: už 
gyvus pinigus dirbdamas, tu 
niekados savo lizdo nesusisuk
si. Aš ir sumaniau tau pavesti prisižiūrėjau ir patyriau, kad ___ _________ ________ ______
bent 5 dešimt lauko, pastatyti taip sutvarkyti kumečiai esti la- davos. Baltumą ėmė naikino pa- ravo tik iki tol, kada jau pra- ta? 0 ^curi žinanti šposą, neti-
viežlybą trobelę — kumetyną biau patenkinti, pne vietos la- v^ąriški ir vasariški vėjai ir deda skaudėti. ketai atsiliepdavo:

- Aš. -
gandus, kėlės tai padaryti: ėmė 
suolelį ir jo kojom bastelėjo į 
lubas.

— Kytriai.. 
bloznai nusivylę.

Visą kaimą ir apylinkę Ka
niavos užtiesta troba ir ypač

to jam rankos bučiuoti.
— Taip daro grapas Zubo

vas. Aš ten kaimynavau, tai

gulėjo ant žemės; po juo te
buvo po vieną akmenį, dėl to 
puvo, o lubas geras vyras sa
vo galva siekė ar žagrę statant 
savo kojomis. Dėl to ir buvo 
juokaujama vakaruojant:

— Kuri dabar, mergelės, ko
jomis lubas pasieksite?

Kanados Jungtinis Finansų 
Komitetas viso surinko Kana
doje 11,071.65 Kanados dole
riais. E surinktų pinigų Kana
dos JFK atsiuntė JAV Jungti
niam Finansų
1,034.50 Kanados dol. ir Tau
tos Fondui New Yorke 1,300

Komitetui

viežlybą trobelę — kumetyną biau patenkinti, pne vietos la- v^ąriški ir vasariški vėjai ir 
ir tvartelį su klėtele, visa po biau prisirišę ir ūkininkui dir- < 2 , . "
vienu stogu, tai labai patogu;x ba tiek pat atsidėję, kaip ir dienelė nuo saulės patekė- 
ir tave ten, trobelėje, ne tvar- sa^L n®s ne visa žino, kur ma
telyje, nebijok! įgyvendinti su no? kur tavo. Taip ir cicilikams 
kuria Vone. Ašvienis būtų ben- labiau patinką, kai darbo ant- 
dras, padargas bendras, ganyk- rininkar esti savarankūs.
la bendra, darbas bendras, nuo
daikto, o krescencija skyrium: tingas—visa kuo geriausiai at- 
grūdai ir šiaudai. Laikykis kar- rokuoji, kuo išmintingiausiai 
vių, prielaidų ir mišk sau su sutvarkai Sąlygos geros, ką ir rios pusės pažiūrėsi, visa rami- 
žmona iš savo krosnies, kad besakyti. Nerčiuos E kailio, no, kad esama kuo pasikliauti: 
prie vienos plytos dvi bobos kad abejiem būtų daugiau pel- kai atsistos nepastumsi; kai nu-

šauto, pūtė deginę jį kas mie-

jimo iki pat užsileidimo, nuo 
lopšio iki pat šių metų. O kad

Ir visiems nusi

— Bopiga, kad esi gerai raš
tai vis dėlto išaugo žaliūkas, 
sakytumei, sportiškai išlavin
tais nariais ir raumenimis, nors 
Herkulesą iš jo lipdyk. E ku

Miško darbų seneliai Vaurūs 
nematė, tik apie juos iš savo 
kaimynų girdėjo. Bet kai sušilo 
ir trobos ėmė dygti kaip dide
li kurmarausiai, jie buvo nuo
latiniai darbų pristovai. Ateis 
per slėnį po pusryčių ir bus rėja stebino ir jie tyčia davė 
iki pietų. Arba ateis popiet ir vingi, užeidami pasižiūrėti, kaip 
išbus ilgas valandas iki vaka- vainikas ant vainiko gula. Se
ro, kada darbininkai ims skirs- neliai Vaurūs būtų galėję su-

kalbėjo mažasis — vaikams; o gal ant
raip? Čia priemenė su kaminu, 
čia viralinė; su girnomis ar 
jau be girnų? Dabar vis dau
giau malūnų, nebetenka važi
nėti už kelių mylių, daugiau 
baltai sumalti. <

Visiem talkinusiai Jungti- 
1 nis Finansų komitetas nuošir

džiai dėkoja. Lygus dėkui ir 
; organizacijom bei asmenim, ku

rie ir mažesne suma prisidėjo 
prie užsibrėžto bei veiksnių pa
vesto Jungtinio Finansų Komi- 

! tcto aarbo.



DARBININKAS

L. Andriekus - naujoje poetinėje rolėje

rėv. Leonardas Andriekus skaito savo eiles literatūros vakare vienuolyno 
bibliotekoje Kennebunkporte, Maine.

: LEONARDAS ANDRIEKUS

Savo karaiienei

I
 Atmink naktis

Sapnu pily, 
Žvaigždes, >

į Atklydusias i ežerą.
Visa pilis ant Dievo klystžvakių ilsėjos. 
Tik mes ilgėjomės vėluojančio sūnaus 
Iš pustuštės

; Žvaigždžiu buveinės.

> Bangos atodūsy, s
; Švendryno kuždesy
> Girdėjome sūnaus žingsnius,

Ir užkvietėm žvaigždes giedot lopšiniu, £
> ■ Kai tik jisai, >

Aušrinės vedamas, 
Nužengs sidabro Icpšin.

į i
Bet jis nenužengė, 
Sapnai užduso. 
Pilis Įpuolė liūdesin — 
Mes, be vilties žiūrėdami į margą dangų, 
Kas naktį kaltinom aušrinę. 
Kam ji praganė

> Vieną klystžvakę.

Su vėlyvu rudeniu ar žiemos 
pradžia dingsta išvykos į gam
tą. Turėtų būti daugiau laiko 
ir knygai. 0 artėjant Kalėdom 
knyga gali būti dėmesio verta 
ir kaip švenčių dovana. Ima
me tad pristatyti knygas, ku
rių susikrovė geroka kupeta. I- 
mame pirmą nuo viršaus, va
dinas. vieną iš paskiausių, nau
jausių — Leonardo Andrie- 
kaus “Fo Dievo antspaudais”.

L. Andriekaus poezijos nuo 
1955 pasirodė keturios knygos. 
Paskutinėje “Po Dievo ant
spaudais” L. Andriekus yra ki
toks poetas nei ankstesnėse. 
Ankstesnėse jis reiškė tiesio
giai savus išgyvenimus — iš 
santykių su Dievu ir Dievo lie
tuviškuoju pasauliu. Naujos 
knygos pobūdį paaiškina antri
nis knygos vardas — “Vytau
to Didžiojo godos”. Vadinas, L. 
Andriekus grįžta prie istorinio 
asmens,, kurį Maironis dainavo 
savo poezijoje ir vaizdavo dra
mose. Vytautas buvo pagrindi
nis asmuo ir Balio Sruogos dra
moje “Milžino paunksmėje”. 
Tačiau Sruoga priėjo prie Vy
tauto kitaip nei Maironis — 
Vytauto nerodė ir neleido jam 
kalbėti, tik kiti apie jį kalbėjo 
ir jo įtakoje veikė. Kiti buvo 
Vytauto šešėly — Milžino pa
unksmėje. L. Andriekus tik ir 
leidžia pačiam Vytautui kal
bėti — kalbėti taip, kad išreikš
tų jo pergyvenimus dramatiš
kiausiose padėtyse — santy
kiuose su tėvu, kuris buvo ka
lėjime pasmaugtas, santykiuo
se su žmona, kuri pasiliko ka
lėjime, kad vyras pabėgtų, san
tykiuose su pusbroliu Jogaila, 
dėl kurio klastos turėjo bėgti 
pas kryžiuočius ir jų pagalbos 
prašyti, santykiuose su kryžiuo
čiais, kuriems už pagalbą turė
jo Žemaičių žemę užrašyti, san
tykiuose su pralaimėjimu prie 
Vorkslos ir laimėjimu Žalgirio 
laukuose, negavimu karaliaus 
vainiko ...

Vytautas Andriekaus poezijo
je yra šarūniškas savo tempe
ramentu — su dideliu nerimu, 
polėkiais ar, kaip Andriekus vi
są skyrių vadina, “laisva dva
sia”. šarūniškas charakteris su
kilnintas aiškiu jo visų pastan
gų valstybiniu tikslu — Lietu
vos gerove.

Andriekaus eilėraščiai yra 
Vytauto monologai anose dra
matinėse situacijose. Poetas čia 
tampa lyg aktorium Vytauto 
rolėje.

Toks Andriekus yra įdomus, 
nes naujas, originalus.

Gal būt, jis bus pajutęs, kad 
po trijų stambių knygų reikia 
ieškoti naujų kelių, nes kitaip

ateina grėsmė kartotis. Tačiau 
senajam poetui virsti naujuoju 
nėra lengva. Ypačiai intymiam 
lyrikui, kcntempliuojančiam, 
sunku prisiimt priešingą rolę— 
virst herojišku, dramatišku poe
tu. Poetui, operavusiam vais
kiom trapiom vaizdų miniatiū
rom, staiga reikia pereiti prie 
monumentalaus vaizdo, prie jė
gos, kurios reikalauja herojiš
ka dramatiška rolė.

Monologas savo esme artėja 
Į retoriką. Tarp retorinių prie
monių, kuriom operuoja L. An
driekus, labiausiai dėmesį pa
traukia strofos konstrukcijos 
būdas. Strofa laisvo eiliavimo, 
laisvo eilučių skaičiaus, laisvo 
eilučių ilgio, bet geriausių ei
lėraščių strofoje esti du retori
niai periodai, pirmas trumpes
nis su kilimu ir slūgimu, ant
ras ilgesnis tokio pat charakte
rio. Abudu jungia švelnus ri
mas ar bent asonansas. Ta mu
zikinė frazė ir yra čia įdomiau
sia.

Blankesnė vaizdinė pusė. 
Dažnai poetas turi tenkintis 
konvencionaliais epitetais: ka
rališka didybė, begalinė urna, 
eiklusis žirgas, išdidūs bokštai, 
karališka puikybė, atkaklus 
priešgina, klajūnas vėjas, at
šiauri naktis. Kad išsiveržtų iš 
publicistinės grėsmės, poetas 
Vytauto kalbai kolorito mėgi
na duoti naujadarais, sudurti
niais žodžiais — šventgirės, 
naktovidžiai, šviesžemės, mirt- 
nešos, žvėrbalsis, beržlapiai, 
šventdvasė, siaubmečiai, klyst
žvakės, liūnžvakės, tieskalba, 
šviesnaktė, baltkalniai...

Ne visi eilėraščiai lygios poe
tinės jėgos. Tarp tų, kurie skai
tytoją labiausiai pagauna, tek
tų žymėti — Pas svetimus, Po 
Jogailos vedybų, Lenkams 11, 
Žemaitijai II, Motinai I, II, Sa
vo karalienei II, IH. Gal tai bus 
tie eilėraščiai, kurie savo lyri
ka artesni ankstesnei kūrybai.

Tur būt, nebus prasilenkta 
su tikrove spėjant,.kad naujo
je rolėje poeto raida gali būti 
panaši kaip ankstesnėje poezi
joje, kuri stipriausiai pražydo 
su antrąja knyga.

Andriekaus visos knygos — 
puošnios — tai T. Valiaus dar
bas. Šioje knygoje abstrakti
nės iliustracijos, didelės, per 
visą puslapį, daro įspūdį neri
mo, dramatizmo, susiderinan
čio su poezijos nuotaika.

(Leonardas Andriekus, Po 
Dievo antspaudais, Vytauto Di
džiojo godos, Iliustravo Telesfo
ras Valius, išleido Pranciško
nai, New Yorkas, 1969, 106 
pusi.).
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PROF. DR. A. LIUIMA 
LANKOSI AMERIKOJE

L K. Mokslo Akademijos pir
mininkas prof. dr. A. Liuima, 
S. J., lapkričio 25 atskrido į 
Chicagą dalyvauti Lietuvių 
Mokslininkų suvažiavime. Jis 
yra suvažiavimo rengėjų pa
kviestas garbės svečiu dalyvau
ti Mokslo ir kūrybos simpoziu
me. Prof. dr. A. Liuima jau 
daugelį metų profesoriauja Šv. 
Grigaliaus popiežiškame univer
sitete Romoje, yra parašęs ke
lis mokslinius veikalus, nuo 
1960 vadovauja L. K. Mokslo 
Akademijai ir yra redaktorius 
jos stambių leidinių: Suvažiavi
mo Darbų III-VII tomų ir Met
raščio I-V tomų. Gavęs trum
pas atostogas, jis išsirengė ke
lionėn ir lapkričio 25 TWA li
nijos lėktuvu išskrido iš Ro
mos ir tos pačios dienos vaka
re pasiekė Chicagą. Apsistojo 
pas Tėvus Jėzuitus (2345 W. 
56th St., Chicago, III.). Tuoj 
po Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo jis keliaus į Kanadą, 
Toronte susitiks su dr. J. Sun- 
gaila, L.K.M. Akademijos To
ronto židinio pirmininku, ir ap
tars VIII-jo Akademijos suva
žiavimo, įvyksiančio 1970 rug-

Ne, jo mokytojas neapleido 
jo — štai vėl priėjo ir ne tuš
čiomis rankomis — ant kak
lo jam užkabino grandinę, o 
prie jos buvo pritaisytas taikos 
kryžius.

— Kodėl atkaklieji, atsiliku
sieji vadina tai sulaužytu kry
žium? — sako jo mokytojas,— 
bet jis tinka tau. Išviso tu la
bai deriniesi prie kilnios eise
nos — žilas ir apiplikęs, rim-

LAPKRIČIO MĖNESIO AIDAI
Straipsniai: S. Petrikonis — 

Pozityvios mintys apie Leniną; 
Ant. Maceina — Ateizmas ir 
komunizmas; Alaušius — Aldo
na Gustaitė; Vincas Trumpa — 
Napoleono legenda; Zenonas 
Ivinskis — Liublino unija ir 
jos šešėliai. ■

Iš grožinės literatūros: Stasė 
Šakytė — Eilėraščiai (iš ciklo 
“Pradingusi vasara”); Aldona 
Gustas — Eilėraščiai.

Apžvalgoje: “Akademiška re
klama ir “mužikiška” kritika; 
Ant. Mažiulis — Tautotyrai 
skirtas gyvenimas (apie dr. J. 
Balį); dr. P. Rėklaitis — Pir-

sėjo 1-6 Toronte, paruošimo rei
kalus. Iš Toronto prof. dr. A. 
Liuima atvyks į Brooklyną pas 
Pranciškonus, paskui lankysis 
Bostone ir apie gruodžio vidu
rį grįš prie savo darbų Romo
je.

moji lietuviška iliustruota kny
ga vaikams; J. Vaišnora, MIC
— Bažnyčia, kuriai “priešta
raujama”.

Recenzijos: Pr. Pauliukonis
— Lietuva 700 metų sūkuriuo
se; Stasys Barzdukas — Dr. 
Pr. Skardžiaus “Lietuvių kal
bos kirčiavimas”.

Viršelio 1 psl. — Adomas 
Galdikas: Audra rimsta. 4 psl.
— Alfonsas Dargis: Kompozici
ja nr. 208 (aliejus, 1969). šis 
numeris iliustruotas N. Vede- 
gytės-Palubinskienės grafikos, 
Vlado Vaičaičio tapybos ir Pra
no Gasparonio skulptūros dar
bų nuotraukomis.

Aidus leidžia lietuviai pran
ciškonai; redaguoja dr. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St., Bos
ton, Mass. 02122; administruo
ja T. Benvenutas Ramanaus
kas, O.F.M., 680 Bushvvick Av., 
Brooklyn, N. Y. 11221.

PRISIMINTAS KOMPOZITORIUS
ALEKSANDRAS KAČANAUSKAS

Lapkričio 16, sekmadienį, pri
siminta kompozitoriaus Alek
sandro Kačanausko mirties de
šimts metų sukaktis. Ta proga 
5 vai. Brooklyno Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje buvo mi
šios, kurias koncelebravo: ku
nigas J. Pakalniškis, kun. V. 
Pikturna ir kun. A. Račkaus
kas. Ceremonijų meisteriu bu
vo kun. Pr. Geisčiūnas. Mišio
se dalyvavo ir parapijos klebo
nas kun. J. zAleksiūnas.

Parapijos choras, diriguoja

sukurtas mišias. Taip pat cho
ras giedojo Aleksandro Kača
nausko Maldą už tėvynę.

Mišių metu solistai giedojo 
Aleksandro Kačanausko kūri
nius. Louise Senken pagiedojo 
Stiprybės šaltinį, Liudas Stu- 
kas — Už klystančius žmones.

Po mišių parapijos žemuti
nėje salėje buvo surengtos vai
šės, kuriose dalyvavo apie 40 
žmonių. Vaišes surengė kom
pozitoriaus sūnus Algirdas Ka- 
čanauskas. Vaišių metu kalbą

'.NELĖ MAZALAITĖ

BALADĖS APIE TAIK|
IŠTRAUKOS IŠ KNYGOS DEŠIMTOJI MŪZA

KOTAS
Pasikalbėjimas telefonu bu

vo labai trumpas.
— Ateik į centrą, — įsakė 

balsas, — ateik pasiruošęs, jei 
reikės ir toliau keliauti, ateik 
su uniforma.

Balsas net nelaukė atsaky
mo — jis žinojo, kad nebus 
jokių atsikalbinėjimų, kad šau
kiamasis ateis tada ir taip kaip 
lieptas.

Jis atėjo.
Centre judėjimas buvo toks, 

jog aiškiai rodė tikslų pasiruo
šimą kovai, atvykėlis buvo pa
gautas nuotaikos, jis norėjo pa
šokti, palypėti aukštyn ir pra
bilti, nutvilkyti visus, kaip ža
rijomis savo žodžiais — tačiau 
jam nebuvo aišku apie ką reik
tų kalbėti: jis dar nežinojo su
šaukimo tikslo. Jis tiktai žval
gėsi ir pamažu pradėjo pavy
dėti jaunystės, ir ilgu plaukų 
ir įdomių barzdų — ūmai jis

mas.
Tačiau jis nebuvo užmirštas 

— tas, kurs buvo pakvietęs 
jį, atsirado, ir atvykėlis keis
tai suabejojo: kaip yra, kad 
prie kiekvieno susitikimo anas 
atrodo vis kitaip — bet ir vi
sada pažįstamas. Savo širdyje 
jį buvo pavadinęs mokytoju— 
nes argi nevedė jis minias, ar 
neklausė jo, ar nebuvo jo bal
sas nusveriamas. kad ir didžiau
sioje žmonių krūvoje?

— O. — tarė tas, vadinamas 
mokytoju, — aš užmiršau pri
dėti, kad norėjau pilnos unifor
mos — juk sutana daro dides
nį Įspūdį. Dar kiek palaukus, 
manau, jau pradėsime išleisti į 
demonstracijas kunigus su li
turginiais apdarais — ir iš pas
kos važiuos maži sunkvežimiai 
su duonos kepalais ir šventą
ja vodka. taip, tas ateis, bet 
dabar dar gali nubaidyti vieną

— Koks mūsų tikslas šian
dien? — klausia kunigas, ir 
jam atsako jo mokytojas.

— Man patinka, kad jūs ne- 
vargstate labai apsišviesti iš 
visų pusių, štai kddėl yra labai 
lengva nukreipti jus į teisingą 
kryptį: šiandieną žygiuosime už 
ugnį.

— Ar vėl susidegino mūsų 
brolis budistas? — klausia ku
nigas, ir jo mokytojas taria šal
tai:

— Kas yra budistas? Koks 
žiaurus atsilikimas! Jei kalbu 
apie ugnį — tai reiškia, kad de
giname karą, neteisingą karą, 
šio krašto žiaurumą, kad muša
me būgnus, atsitraukimo ženk
lą — šitai yra tautos valia, tai 
turim pasakyti kiekvienam tau
toje — jos pačios valia.

Kunigas tylėjo — jis buvo 
tautos dalis.

— Esi geras, — tarė jo mo
kytojas, — tiktai per tokius ga
lime įvykdyti paskutinį tikslą. 
O. matau, kad tavo akyse yra 
klausimas — kokį tikslą. Nerei
kia galvoti — žinok, kad tavo 
pareiga, kad visų čia esančių 
uždavinys būti kotais — aš 
pasirūpinsiu, kad būtų kotui 
uždėta galva. Nebijok, plakato

pasijuto menkas ir nepastebi- kitą bailią atsilikusią dvasią. galva. Kaip nesupranti juoko! uždavinio.

Aš mėgstu juoktis, o, kaip aš 
mėgstu — ir yra tiek daug pro
gų, kad galima perplyšti, kaip 
pasakoje zuikio lūpa. Atsimeni 
piligrimų nakties kelionę nese
niai? Ir varpus? Kaip nuosta
bu, kad jie padeda, patys pa
deda, kad varpai nustos žado 
amžinai, kad žvakės niekuomet 
nebedegs ties bažnyčiomis nei 
viduje, štai kur tikrasis juo
kas! Ar girdėjai kaip vyskupas 
išaiškino, kad niekas nepalies 
Vietname tikinčiųjų, kai jie vėl 
bus po raudonu calūnu? Pa
saulio opinija sulaikys valdan
čiųjų komunistų ranką — jie 
taps 'švelnūs ir geri — taip, 
koks kilnus pasitikėjimas žmo
nėmis, kokia puiki psichologi
ja. Ir jis labai gerai atrodo 
TV. Ir aš turėjau linksmą va
karą.

Suėjimas virė kaip verpetas, 
spalvomis, plaukuotomis galvo
mis, plakatais, kunigas vėl bu
vo paliktas vienas, ir jis bijojo, 
kad nebūtų užmirštas, nes štai 
jau prasidėjo žygiuotė, ir jam 
nebuvo pasakyta kur ji bus 
nusukta, ir atrodė, jog galimas 
dalykas reikės keliauti — žo
džiai apie traukinius ir autobu
sus skraidė, kaip balandžiai 
tarp minios — o jis buvo be

tas kunigas, ne koks vos išsiri
tęs iš seminarijos — taip, la
bai geras kotas. Ar moki ge
rai We shall overcome? — pa
galiau ne taip svarbu kaip šauk
si, tiktai kad garsiai, ir kad 
svyruotum į taktą. Beje, kaž
kokios mažos mažumos teolo
gas neseniai rašė, kad tai tai
kos ir tiesos ilgesio giesmė, — 
jeigu labai norėsi juoktis, 
prisimink tai. Taip, jūs sutei
kiate man linksmų valandų — 
jūs, žmonės.

Jis įbruko į kunigo rankas 
po lazdą su plakatu, ir į aptriu
šusią plaukų sruogą įkišo bal
tą gėlę — ir paplojo per nu
garą.

— Tik nenusimink, yra ir 
daugiau nejaunų — o kad būtų 
nešesnės kojos, iš abiejų pu
sių duosiu tau eisenoje po vie
nuolę. Po jauną. Juodą ir bal
tą. Tik nešk aukštai iškėlęs pla
katus. nenuleisk, kad ir imtų 
pavargti rankos — žinok, kad 
tu neši teisybės ugnį.

Su didžiausia pagarba kuni
gas pažvelgė į jam įtikėtą naš
tą — viename plakate buvo 
užrašyta:

“Nekaltas Šiaurės Vietnamo 
kareivių kraujas tegu kren
ta ant mūsų krašto žmonių ir 
jų vaikų vaikų.”

Ir antrame:

mas Algirdo Kačanausko. pagie
dojo ištisas kun. Gedimino Šu
kio Taikos Karalienės garbei

pasakė muzikas Mykolas Cibas, 
apibūdindamas Aleksandrą Ka- 
čanauską ir jo kūrybą.

Kompozitorius Aleksandras Kačanauskas savo darbo Kambaryje"Shalom!"
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Pranciškonų sukaktis Bridgevillėje
Prieš 20 metų Bridgeville, 

Pa., šv. Antano parapijos kle
bonui kun. A. Jurgučiui dėl 
nusilpusios sveikatos negalint 
eiti klebeno pareigų, lietuvių 
parapija atsidūrė pavojuje. Ji 
buvo mažytė ir paskendusi di
delėse skolose, dėl to vyskupas 
jau galvojo ją prijungti prie 
vietinės Bridgevillės parapijos. 
Tai patyrę susipratę lietuviai 
sujudo ir tarėsi su Pittsburgho 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nu kun. M. Kazėnu, kaip gel
bėti parapiją. Jie pasišaukė pa
galbon ir tuometinį Lietuvos 
pranciškonų provincijolą tėv. 
Justiną Vaškį.

Po ilgesnių svarstymų buvo 
prieita išvados, kad kun. A. 
Jurgutis paliktų klebono parei
gose ir paprašytų pranciškonus 
jį pavaduoti. Gi vyskupui lei
dus, pranciškonai su paupie
čiais stengsis gelbėt parapiją 
iš skolų. Vyskupas su šiuo pla
nu sutiko ir 1949 lapkričio 14 
keturi tėvai pranciškonai ir 
vienas broliukas atvyko į Brid- 
gevillę. Tai buvo tėv. Pranciš
kus Giedgaudas — atostogau
jančio klebono pavaduotojas, 
tėv. Barnabas Mikalauskas — 
Pittsburghe ėjusių “Lietuvių 
Žinių” redaktorius ir tėv. Alek
sandras žiubrys — studentas. 
Šie paskutinieji du jau kurį lai
ką gyveno šv. Kazimiero klebo
nijoje Pittsburghe. Tėv. Vik
toras Gidžiūnas turėjo būti su
sidariusios vienuolinės šeimos 
viršininkas.

Parapiečiams bažnyčioje lap
kričio 20 pranciškonus prista
tė pats provincijolas, tėv. Jus
tinas Vaškys. Pamatę tokį pul
ką pranciškonų, parapiečiai lyg 
ir nuogąstavo. “Neišlaikėme 
vieno kunigo, o dabar atvyko 
keturi”. Iš tikro, jiems tereikė
jo išlaikyti tik vieną klebono 
pareigas einantį kunigą, kiti 
pragyveno iš savo darbo už pa
rapijos ribų. Parapiečiai tačiau 
ėmėsi darbo, daugiau pradėjo 
aukoti, ruošė įvairius parengi
mus, kortų vakarus, loterijas, 
piknikus, kurie davė papildo
mų pajamų ne tik parapijai iš
laikyti, bet ir skoloms mokėti. 
Jau pirmasis klebonas tėv. 
Pranciškus Giedgaudas, ku
ris klebono pareigas ėjo gana 
trumpai (1949.XI.14-1951.V. 
15). ne tik apsitvarkė einamuo
sius reikalus, pataisė bažny - 
čios šildymą ir langus, nauju 
stogu uždengė bažnyčią, bet 
pradėjo mokėti ir skolas.

Kiti tėvai važinėjo su misi
jomis ir patarnavimais į lietu
vių ir kitataučių parapijas. Tė
vas B. Mikalauskas ir toliau re
dagavo “Lietuvių žinias”, da
lyvavo Pittsburgho lietuvių ko
lonijos gyvenime, buvo dauge
lio organizacijų, net ir Lietu
vių Bendruomenės pirmininku. 
Su muziku J. Stankūnu suor
ganizavo stiprų iš tremties at
vykusio jaunimo chorą. Tėv. 
Viktoras Gidžiūnas taip pat

A. Kačanauskas kalba prie pianisto Alekso M rozinsko karsto lapkričio 23 M. Valinskienės koplyčioje, atsi
sveikindamas New Yorko muzikų ir vargonininkų vardu. Kairėje velionies sūnus Saulius Mrozinskas.

Tėv. Aleksandras Žiubrys, O.F.M.

reiškėsi visuomeninėje veiklo
je, rašė spaudoje, platino lietu
viškus laikraščius, kartu su 
Pittsburgho Lietuvos Vyčiais 
atidarė Lietuvių Katalikų radi
jo valandą.

Bridgevillėj pranciškonams 
begyvenant, pranciškonų veik
los barai plėtėsi ir kitur. Be 
anksčiau leidžiamo “šv. Pran
ciškaus Varpelio” ir 1949 va
sarą perimto Vokietijoje lei
džiamo “Aidų” žurnalo, jiems 
buvo perleisti trys iki tol JAV 
katalikų leisti laikraščiai: “Lie
tuvių Žinios” Pittsburghe, “Dar
bininkas" Bostone ir “Ameri
ka” Brooklyne. Visi trys buvo 
sujungti i vieną, du kartu sa
vaitėje išeinantį, _ “Darbinin
ką”. kuris buvo sumanytas leis
ti Brooklyne. Tam tikslui ku
riant Brooklyno pranciškonų 
vienuolyną ir spaustuvę, Brid
gevillės viršininkas buvo pa
skirtas Brooklyne viršininku, o 
klebonas spaustuvės vedėju.

Tada klebono pareigoms bu
vo paskirtas dabartinis klebo
nas tėv. Aleksandras Žiubrys. 
Tiesa, kun. A. Jurgutis iki mir
ties (mirė 1952) buvo klebonu, 
bet jokiu pareigų nėjo ir į pa
rapijos tvarkymą nesikišo. Tė
vas A. Žiubrys, visuomet uo
lių ir darbščių parapiečių re
miamas. pastoviai mokėjo sko
las. bažnyčioje įvedė centrali- 
nį šildymą, įtaisė naujus var
gonus. atremontavo kleboniją, 
pastatė Fatimos šventovę ir 
erdvią parapijos salę. Šiandie
ną jis su parapiečiais planuoja 
statyti naują bažnyčią, nes sko
los senai išmokėtos ir statybos 
fonde jau turi apie 140.0 0 0 
dol. Visa tai parodo ką gali pa
daryti maža parapija, kai ji su
siklauso ir vieningai dirba.

Parapiečiai savo kleboną ir 
bendrai pranciškonus nuošir
džiai myli ir gerbia. Dvidešim
ties metų bėgyje, bet jau minė
tų, jų čia gyveno nemažai: tėv. 
Steponas Ropolas, tėv. Benve- 
nutas Ramanauskas, tėv. Bene
diktas Bagdonas, tėv. Kęstutis 

Butkevičius, tėv. Bonaventūra 
Zajančkauskas (čia ir miręs), 
tėv. Norbertas Švambarys, tėv. 
Jonas Adomavičius, tcv. Kle
mensas žalalis, tėv. Kazimieras 
Venslovas, br. Sebastijonas ir 
br. Kazimieras.

Savo laimėjimais pasidžiaug
ti ir anam prieš 20 metų pran
ciškonų atvykimui prisiminti, 
parapiečiai su klebonu lapkri
čio 17 suruošė gražią šventę. 
Šventėje dalyvavo,- mišias lai
kė ir pammokslą pasakė vysk. 
Vincentas M. Leonard. Jam a- 
sistavo tėv. V. Gidžiūnas ir tėv. 
B. Mikalauskas. Po pamaldų sa
lėje buvo sukaktuvinis banke
tas su programa, vaišėmis ir 
kalbomis. Banketui pirmininka
vo Domininkas Scacchitti. Pa
rapijos choras padainavo kelias 
angliškas ir lietuviškas daine
les. Po dainų sekė vaišės, o po 
jų kalbos. Pirmininkaujantis ke
liais sakiniais nušvietė parapi
jos istoriją ir pranciškonų įna
šą į jos gyvenimą. Pranciško
nų provincijolas tėv. Leonar
das Andriekus kiek ilgesnėje 
kalboje nušvietė Pittsburgho 
ir Bridgevillės reikšmę Lietu
vos pranciškonų įsikūrimui A- 
merikoje. Vysk. V. M. Leonard 
savo kalboje pabrėžė, kad Brid
gevillės šv. Antanas, pranciš - 
kenams perėmus parapiją, ta
po stebuklingas, nes jis išgel
bėjo parapiją nuo pražūties, 
išmokėjo dideles skolas ir ap
saugojo bažnyčią, kad ji ne
būtų nugriauta vedant didelį 
kelią (kelias turėjo eiti tiesiog 
per bažnyčią, bet klebonui pra
šant, buvo nukeltas toliau). 
Kleb. tėv. Aleksandras Žiubrys 
padėkojo parapiečiams, kurie 
padėjo pasiekti jam virš minė
tų laimėjimų ir už pagerbimą, 
suruoštą pranciškonams. Kal
bėti buvo pakviestas ir buvęs 
kleb. tėv. Pranciškus, kuris pa
sidžiaugė parapijos laimėji
mais. Sveikino dar ir tėv. Ka
zimieras Venslovas. Be jau mi
nėtų pranciškonų, šventėje da
lyvavo virš 20 apylinkės kuni
gų. Pamaldų metu bažnyčia bu
vo pilna tikinčiųjų, o salė vos 
besutalpino svečius.

Tai nepaprasta ir įspūdinga, 
anot vyskupo, sukaktis, nes to
kias sukaktis nėra įprasta ruoš
ti. Ji yra ne kas kitas, kaip 
tik spontaniškas krikščioniškos 
meilės pareiškimas savo dva
sios vadams ir kartu pasidžiau- 
gimas bendro darbo vaisiais. 
Tai pavyzdys, kur be propa
gandos vyksta nuoširdus eku
meninis bendravimas ir dar
bas.

T. V. Gidžiūnas, O.F.M.

— Operetė Consilium Facui- 
tatis spalio 25 pakartota Adelai
dėje, o gruodžio 6 bus stato
ma Melbourne. Šią operetę į 
sceną iškėlė dainininkės G. Va
siliauskienės vadovaujamas vy
rų oktetas Klajūnai.

žymiajam bibliografui A. Ružancovui pagerbti lapkričio 1 St. ir Irenos Balzekų namuose Chicpgoje buvo su
rengtas pobūvis. Iš k. į d. — P. Veronika Petrulienė-Ružancovaitė, p. Ružancovienė—našlė, A. Petrulytė — 
velionies dukraitė ir K. Baltramaitis. Nuotr. J. Kasakaiėio

POBŪVIS BIBLIOGRAFUI A. RUŽANCOVUI PAGERBTI
Lapkričio 1 Balzeko lietuvių 

kultūros muziejus pagerbė a. 
a. Aleksandrą Ružancovą.

A. Ružancovas buvo gudų 
kilmės, bet nuoširdus lietuvių 
tautos bičiulis. Tai jis įrodė sa
vo darbais.

Gimė 1893 rugpiūčio 12 Viaz- 
meje. Baigęs ten gimnazija, 
Maskvos universitete studijavo 
humanitarinius mokslus ir ge
rai susipažino su bibliografija. 
I-jo pasaulinio karo metu bai
gęs karo mokyklą, dalyvavo 
frontuose. Nuo 1919 iki 1940 
tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 
Buvo ugniagesių inspektoriu
mi ir centrinės kariuomenės 
bibliotekos viršininku. Turėjo 
pulkininko leitenanto laipsni. 
Už nuopelnus Lietuvai buvo ap
dovanotas Vyčio Kryžiaus or
dinu. Centrinę kariuomenės bi
blioteką jis' išugdė iki 45,000 
tomų, sutelkdamas joje daug 
retų ir vertingų knygų. Kariuo
menės daliniuose ir karo įstai
gose organizavo bibliotekas ir 
ruošė jom bibliotekininkus, 
pats vesdamas kursus, kuriuo
se supažindindavo ir su biblio
grafija, kadangi pats veikė Lie
tuvos bibliografinėje tarnybo
je. talkindamas prof. Vacį. Bir
žiškai.

Tremtyje, Vokietijoje, tęsė 
bibliografinį darbą. Įsteigė Lie
tuvos bibliografijos biuletenį 
Knygų Lentyna. Tą darbą pasi
aukodamas, uoliausiai dirbo iki 
mirties, ištikusios jį 1966 lie
pos 24 Danvillėje, III. Knygų 
Lentynoje paskelbė apie 2000 
tremtyje išleistų lietuviškų kny
gų ir arti 9000 periodinės spau
dos aprašymo straipsnių. K. L. 
buvo siuntinėjama veik viso pa
saulio žymiosiom bibliotekom, 
tuo pasitarnaudama lietuvių 
kultūros ir Lietuves garsini
mui.

Velionis paliko nemažą ver
tingą bibliografinį archyvą, ku
rį jo palikuonys dabar perda
vė Balzeko lietuvių kultūros 
muziejui (4012 Archer Avė., 
Chicago), kur jis bus prieina
mas tuo reikalu besidominčiai 
visuomenei. •

Pagerbtuvių pobūvyje, kuris 
įvyko Stasio ir Irenos Balze- 
kų namuose Chicagoje. dalyva
vo velionies našlė, duktė, žen
tas ir dukraitė ir apie 60 Lietu
vos istorija ir knyga besirūpi
nančių asmenų. Kalbėjo Lietu
ves generalinis konsulas dr. P. 
Daužvardis. profesorius gen. S. 
Dirmantas. Lietuvių Bendruo
menės centro valdybos 
pirmininkas Br. Nainys. Tautos 
Praeities leidinių redaktorius 
Jonas Dainauskas ir kt.~ Visi 
įvertino Balzeko lietuvių kultū
ros muziejaus iniciatyvą globo
ti velionies A. Ružancovo dar
bus. Velionis domėjosi knyga, 
knygos organizacija, kad ji bū
tų prieinama kiekvienam ja be
sidominčiam. Taip pat visi ap
gailestavo. kad jau treji me

tai nuo A. R. mirties, o vis dar 
neatsiranda, kas galėtų tinka
mai tęsti jo lietuvių kultūrai 
taip vertingą darbą.

šeimos vardu už tėvo pager
bimą gražiu žodžiu visiem pa
dėkojo velionies duktė Veroni
ka Petrulienė-Ružancovaitė. Po
būviui vadovavo Kazimieras 
Baltramaitis, kurio dėdė Silvest
ras Baltramaitis dar Petrapilio 
laikais pradėjo lietuviškos bib
liografijos darbą. Visiem pobū
vyje dalyvavusiem, ypač ve
lionies našlei Ružancovienei ir 
kitiem jo šeimos nariam, trum

AUKSINIO JUBILIEJAUS ŠVENTE
PROVIDENCE, R.l.

Lapkričio 9 Šv. Kazimiero pa
rapija Providence. R. L, at
šventė savo 50-ties metų su
kaktį.

Diena buvo pilka, lietus, ro
dos, mėgino nuplauti penkių 
dešimtmečių dulkes, o žmonių 
prisirinko pilnutėlė bažnyčia. 
Padėkos mišias koncelebravo 
vysk. V. Brizgys su prel. P. Ju
ru, P. A., prel. J. Balkūnu, ku
nigu J. Jutkevičium ir kun. V. 
Martinkum. parapijos klebonu. 
Per mišias giedojo parapijos 
choras ir solistas Benediktas 
Povilavičius. Vargonais grojo 
Vytenis Vasyliūnas.

Penkiolikai parapijos jaunuo
lių mišių metu buvo suteiktas 
sutvirtinimo sakramentas. Vys
kupas Brizgys per pamokslą 
ragino lietuvius laikytis savų 
tradicijų ir tarė trumpą žodį 
konfirmantam. •

Po mišių daugiau kaip 250 
parapiečių ir draugų susirinko 
parapijos salėje pietum ir ofi
cialiai šventės programai. Kle
bonas kun. V. Martinkus, pa
sveikinęs atvykusius, pakvietė 
prel. V. Balčiūną sukalbėti mal
dą. Po Amerikos ir Lietuvos 
himnų programos vedimą per
ėmė parapijos patikėtinis Vla
das Kachanis.

Susirinkusius žodžiu sveiki
no vicegubernatorius J. Gar - 
raghy. Buvo perskaitytos svei
kinimo telegramos iš Rhode 
Island gubernatoriaus F. Licht, 
senatoriaus C. Pell, tėvo dr. 
Leonardo Andriekaus ir dr. B. 
Matulionio.

Šventėje dalyvavęs prel. D. 
Reilly pasveikino visus Rhode 
Island vyskupo Russell J. Mc 
Vinney vardu. Jis taip pat la
bai nuoširdžiai kalbėjo apie 
šios parapijos kūrėjų drąsą ir 
ištvermę.

Kun. Jonas Jutkevičius VVor- 
cesterio Šv. Kazimiero parapi- 
pijos klebonas, savo ir Liet. 
Kunigų Vienybės vardu palin
kėjo parapijai sulaukti 75-to ju
biliejaus. Po jo kalbėjo para
pijos kaimynas amerikietis lai
dotuvių direktorius Russell 
Royle, kurio įtakingomis pas

pu nuoširdžiu žodžiu padėkojo 
muziejaus vedėjas Stasys Bal- 
zekas.

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus, šalia kitų vertingu dar
bų, ketina organizuoti kartote
ką visų lituanistinių knygų, pri
einamų Amerikos bibliotekose. 
Tam tikslui jau turi paramą iš 
Newberry bibliotekos Chicago
je, su kuria BLK muziejaus bi
bliotekininkas Jurgis Kasakai- 
tis yra nuolatiniame kontakte.

Kalpas (Joginius

tangomis Lietuvos vardas daž
nai pasiekia valstijos bei mies
to valdžios duris. Jo paauko
tomis gėlėmis šventės metu bu
vo išpuošta bažnyčia ir salė. 
Nebūdamas nei lietuvis, nei pa- 
rapietis, jis nuo senų laikų pa
deda parapijai ir lietuviam.

Tarp kalbų buvo įterpta ir 
meninė programa, kurią atliko 
sol. Benediktas Povilavičius. a- 
komponuojamas Vytenio Vasy- 
liūno. Solistas padainavo ketu
rias dainas ir vertai susilaukė 
gausių plojimų.•

Į šventę atvykęs Amerikos 
senatorius J. Pastore paliko su
sirinkusiem giliausią įspūdi. Jis 
sveikino tuos tūkstančius, ku
rie, atvykę į šį kraštą, ne tik 
naudojasi krašto gėrybėmis, 
bet ir patys prisideda prie tų 
gėrybių kūrimo savo stiprybe 
ir darbu. Prisimindamas taikin
gos Lietuvos dalią, jis apgailes
tavo žmonijos padėtį, kad ji 
toleruoja skriaudą ir neteisy
bę. Ragino saugoti atsineštą 
ugnį, nes, jai užgesus, niekas 
jos nebeuždegsiąs.

Susirinkusiem buvo pristaty
ti trys parapijos steigėjai: Jo
nas Dvareckas, Vincas Ban- 
kauskas ir Jokūbas Rusas.

Providence miesto majoras 
J. A. Doorley taip pat atvyko 
ir sveikino susirinkusius, lin
kėdamas, kad po lietaus pasiro
dytų saulė ne tik čia. bet ir vi
sai lietuvių tautai.•

Sukaktuvinį žodį tarė prel. 
Jonas Balkūnas. atvykęs" čia 
kaip fr tradicinės šventės pro
ga. Mat, dar jaunas kunigas bū
damas, jis dalyvavo bažnyčios 
šventinimo apeigose, paskui sa
kė pamokslą sidabrinio jubilie
jaus proga, ir štai dabar vėl 
atvyko pakalbėti auksinio jubi
liejaus šventėje. Prel. Balkū
nas kalbėjo apie šimtameti lie
tuvių katalikų Bažnyčios me
di Amerikoje, kuris per tą lai
ką išaugino 121 parapinę šaką 
Nors dvylika iš tų parapijų 
jau užsidarė, bet pati Bažnyčia 
dar stipri. Todėl prel. Ralkū-

— Amerikos Lietuviu Tary
bos suvažiavimas įvyks gruo
džio 13, šeštadienį, 9:30 vai. 
ryto Bismarck viešbuty, Chica
goje.

— Devyni lietuviu chorai 
šiuo metu veikia Australijoje. 
Visi jie drauge apjungia 270 
choristų. Taigi, kiekviename 
chore vidutiniškai yra po 30 
dainininkų. Melbourno ir Ade
laidės choram priklauso po 50 
choristų. Per 20 metų visi lie
tuviai choristai lietuviškai dai
nai paaukojo 80,000 darbo va
landų.

— Akademikų draugija To
ronte rengia paskaitą gruodžio 
6. šeštadieni, 8 vai. vak. Prisi
kėlimo muzikos studijoje. Pa
skaitą skaitys geologijos ma
gistrė Jadvyga Rimšaitė, tema: 
Geologija nuo mėnulio iki že
mės gelmių. Šiuo metu ji dir
ba Ottawoje kaip geologė ty
rinėjimo srityje.

— Philadelphijos ir apylin
kės ateitininkų sendraugių su
sirinkimas įvyks gruodžio 13 
d. 7 vai. vak. Juzaičių bute.

— Čeiistas Mykolas Saulius 
šiuo metu yra 3.000 mylių kon
certinėje kelionėje kaip Den- 
ver Symphony narys. Denverio 
simfoninis orkestras trijų savai
čių bėgyje duoda 30 koncertų 
gretimose valstijose: Kansas, 
Nebraska. Texas, Oklahoma ir 
Colorado. Šiem simfoniniam 
koncertam diriguoja Arthur 
Fiedler, Bostono Pops Sympho
ny dirigentas.

— P. Maldeikis, padedamas 
V. Čižiūno, G. Ivaškienės, St. 
Petersonienės, A. Rinkūno ir 
J. Tamulio, redaguoja “Švie
timo Gaires”, praplėstas i lietu
viškojo ugdymo žurnalą. Lei
džia JAV LB Švietimo Taryba. 
Straipsnius ir lietuviškojo švie
timo kroniką siųsti red. P. Mal- 
deikiui, 1836 So. 49th Court, 
Cicero, Illinois 60650.

— Jonas K. Karys atidavė 
spaudai savo trečiąjį veikalą 
“Numizmatika”. Knyga Imma- 
culata Press, Putnam, Conn. 
jau renkama. Apie Naujuosius 
Metus ji, tikimasi, pasirodys. 
Knyga turės apie 350 psl. ir 
bus gausiai iliustruota. Išpar
duoto “Senov. Liet. Pinigų” vei
kalo klišes J. Karys perdavė 
“Alkos” muziejui Putname, 
Conn.

— Kun. St. Šileika paskir
tas naujuoju Vasario 16 gim
nazijos kapelionu.

— Pr. Joga, Clevelando vys
kupo Valančiaus lituanistinės 
mokyklos vedėjas. Švietimo 
tarybos paskirtas ketvirtosios 
mokytojų studijų savaitės pro
gramos vadovu. Studijų savaitė 
bus Dainavoje 1970 rugpiūčio 
16-23.

— Ieškomi "Židinio" 1927 m. 
7-8, 9 ir 10 numeriai, kurie yra 
reikalingi nukopijavimui vie
no kūrinio. Kas turėtų minėtus 
numerius, labai prašomi pasko
linti Pasaulio Lietuvių Archy
vui, 5620 So. Claremont Avė.. 
Chicago, III. 60636.

nas ragino tą vieną iš lietuvių 
Bažnyčios šakų, šv. Kazimiero 
parapiją, laikytis lietuviškos 
kalbos ir lietuviškų tradicijų. 
Lietuvių kankinių vardan įgim
toji tautos teisė negali būti pa
neigta. kad lietuvių Bažnyčios 
medis netaptų bevaisis.

Iškilmių pabaigoje klebonas 
kun. V. Martinkus padėkojo 
visiem, kurie prisidėjo prie 
šventės darbų, ir visiem, ku
rie nežiūrėdami lietaus, pripil
dė bažnyčią ir salę Ta pačia 
proga klebonas ragino tuos, ku
rie atsitraukė nuo parapijos, 
grįžti atgal ir palaikyti savąją 
bažnyčią, kad šv. Kazimiero pa
rapija galėtų dar stipriai at - 
švęsti 75-tąją sukakti

Uždarymo palaiminimą sukal
bėjo iš šios parapijos kilęs kun 
Antanas Kacevičius. A.K.
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Pienas - gamtos stebuklas
Pienas, kaip gyvybės šalti

nis, buvo žinomas nuo amžių. 
Babiloniečiai ir egiptiečiai kar
vę laikė dievybės simboliu ir ją 
vaizdavo kaip žemės ir žmoni
jos maitintoją. Salomonas ra- ' 
gino savo žmones gerti pieną ■ 
kaip geriausią maistą, teikiantį 
stiprybę išlaikyti savai gen- ! 
čiai. Izraelitai garbino auksi- ’ 
nę karvytę-veršiuką ne tik kaip ' 
turto (aukso) simboli, bet ir 
kaip gyvybės išlaikytoją. Indai . 
ir dabar tebegarbina karvę ir 
ją laiko šventu gyvuliu. Hipo- ’ 
kratas gyrė pieną kaip svar- ; 
biausią žmogaus maistą, o Ne- 
rono žmona Poppaca kasdien 
maudydavosi asilyčių piene, ti
kėdama tuo išlaikyti jaunystę 
bei grožį. Marco Polo patyrė 
iš totorių ir mongolų, kad jų 
genčių stiprybė glūdi vartoji
me - fermentuoto kumelių pie
no — kumiso, kuris ir dabar 
yra jų pagrindinis maistas.

Pienas yra gyvybės išlaiky
mo proceso padarinys. Jis yra 
ypatingai sudėtinga medžiaga, 
pagaminama celularinių pieno 
liaukų audinių.

DR. HENRIKAS ARMANAS

Pieno cukrus yra vienalytis 
ir nekomplikuotas paprastas 
pieno komponentas. Jis duoda 
pienui saldumo skonį ir yra še
šis kartus mažiau saldus už vai

Pienas susideda iš vandens 
(87 proc.), riebalų (4 proc.), cuk
raus (5 proc.) ir mineralų. Rie
balai ir baltymai duodą pie
nui baltą,, tirštą ir nepermato
mą savybę, o enzymai — ypa
tingą skonį.

Riebalai piene yra emulsijos 
formos ir tirpsta žemiau kūno 
temperatūros, padary
dami pieną lengvai 
virškinamą kūdikio orga
nizme. Riebalų emulsijos laše
liai, esant tam tikrom sąlygom, 
pakyla į pieno paviršių ir su
daro grietinėlės sluoksnį. Kon
centruojant ir spaudžiant grie
tinėlės riebalų lašelius, gauna
mas. sviestas (80 proc. rieba
lų ir 20 proc. vandens). Pieno 
gliceriduose randama apie 150 
įvairių riebalinių rūkščių. da
rančių pieno riebalus labiau
siai sudėtingus iš visų gamto
je randamų riebalų.

vandenyje ir randamas tiktai 
piene. Jo dėka bakterijos vei
siasi ir laikosi piene, gaminda
mos pieno rūkštį, kuri padeda 
žarnose absorbuoti iš pieno į 
organizmą mineralus, kalkes ir 
fosforą, kurie yra gyvybiniai 
faktoriai jaunos gyvybės kaulų 
formavimui ir augimui.

Piene randame mineralų, bet 
kone visiškai nėra geležies. Pa
tirta, kad suaugęs žmogus, o 
ypatingai moteris, jeigu var - 
toja perdaug pieno, gauna ma
žakraujystę, nes pienas ne tik 
neturi geležies, bet ir sulaiko 
geležies absorbaciją žarnose 
ir kitų maisto dalių, kurios turi 
geležies. Todėl vidutinio am
žiaus, o-ypatingai seniem žmo
nėm nepatartina gerti daug 
pieno.

Be mineralinių dalių, piene 
randame peptonų, nitrogeninių 
barių, dujų, aromatinių me
džiagų ir šiek tiek vitaminų.

Pieno produkciją — laktoge- 
nezę tvarko harmonai. Nėštu
mo metu hormonų kiekis krau- 
juje didėja, kartu didėja pieno 
liaukų celių skaičius. Veikiant 
oksitocino hormonui, perpildy
tos pieno celės susitraukia; pie
nas išspaudžiamas į pieno ka
nalų sistemą ir į surinkimo taš^ 
ką. Kiekviena celė pagamina 
1/8 pieno lašo per parą. Vi
sas šitas aparatas vadinamas 
Golgi aparatu.

nas turi tik 3/4 normalaus pie
no vertės.

Moters pienas, ypatingai bal
tymai, skiriasi ne tik nuo gy
vulių, bet netgi nuo kitų mo
terų pieno. Tai priklauso nuo 
savitų genetinių ypatybių, cha
rakteringų tik vienai moteriai. 
Todėl pats idealiausias kūdi
kio maistas yra jo motinos pie
nas!

Moters pieno baltymai turi 
7 proc. linoleininių rūkščių, ku
rių gyvuliniam- piene visai 
nėra, šios rūkštys yra surištos 
su labai greitu kūdikio centri
nės nervų sistemos augimu ir 
proto išsivystymu bei inteligen
cija.

nas. Jis per maistingas kūdi
kiui, bet labai geras maistas su
augusiam žmogui. Įdomu, kad Adv. Dr. M. ŠVHKAUSKIENĖ sutiko 

šiam* laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais Mausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininkų. Klau
simai siųstini jos adresu; Dr. M. L

operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Rozbury, Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems 

“Darbininko” skaitytojams, ku
rie man linkėjo geros sveika
tos.

ALKOHOLIS IR SKYRYBOS 
Klausimas

Mes turime didelį sielvartą, 
didelį kryžių.

Mūsų vienturtė, kai augo, 
buvo tokia gera, tokia maloni 
ir meili. Bet tie metai jau se
niai praėjo, o dabar liko tik 
širdies skausmas. Kai duk
relė ištekėjo už kitataučio, mes 
buvome labai nelaimingi. Bet 
išeities nebuvo, ir mes su tuo 
susigyvenome. Kai jie pradėjo 
nesugyventi, mes laikėmės, 
kiek galėdami, nuošaliai, tikė
damiesi, kad gal jie susitvar
kys. Bet kai sužinojome, kad 
mūsų duktė geria ir kad virto 
tikra alkoholike, mum atrodė, 
kad mūsų gyvenimas baigtas 
ir nebėra kur eiti. Kai žentas 
atėjo pas mus, skųsdamasis 
dėl savo žmonos, mes nenorė
jome juo tikėti, nors įtarėme, 
kad kažkas negero vyksta mū
sų dukters gyvenime.

Kai įsitikinome, kad duktė 
yra alkoholikė, nutarėme, pasi
tarę su savo daktaru, ją pa-

kad
ger-

ma-

pradėjo verkti. Prisipažino, kad, 
yra vedęs kažkokią merginą, 
kuri laukianti jo kūdikio. Jis 
man atsisakė pasakyti, kas ji 
yra ir kada ją vedė.

Tamsta gali įsivaizduoti ma
no baisią tragediją. Verkiau, 
pykau, plūdau vaiką, ir tuo pa
čiu laiku man širdį dėl jo skau
dėjo. Jis man sakė, kad jam 
gaila taip pasielgus, bet kad 
dabar jau esą pervėlu.

Po kiek laiko gimė mergai
tė. Marti atsisakė su manim tu
rėti reikalo, ji neleido man nė 
dukraitės aplankyti. Jie apsi
gyveno pas jos tėvus.

Susisiekiau su marčios tė
vais ir jiem pasakiau, kad no
rėčiau savo dukraitei padėti pi
nigais ir daiktais, jei jų duktė 
man leistų. Marčios tėvas man 
pasakė, kad jų duktė yra tik 
18 metų amžiaus, psichiškai 
nesveika ir visiškai nesiskai
to su savo tėvais.

Po kiek laiko mano sūnus 
išsiskyrė, su savo žmona (sepa- 
ration), nors jie oficialiai netu
ri “divorce”. Sakosi labai my
lįs dukterį, bet neapkenčiąs sa
vo žmonos.

Atsiprašau, kad tokią ilgą is
toriją Tamstai surašiau. Bet aš 
tikrai turiu svarbią teisinę pro
blemą. Paskutiniu laiku pradė
jau negaluoti. Daktaras man sa
ko, kad mano širdis netvarkoj. 
Noriu sudaryti testamentą, bet 
nežinau, ką man daryti.

Vieną vaiką teturiu ir norė
čiau jam viską palikti. Bet jis 
pasidarė nesukalbamas, ir ne
galiu jam visiškai atsiduoti. Jis 
išleidžia kiekvieną centą, kurį 
uždirba, ir amžinai mane pra
šo pinigų. Jei jam palikčiau sa
vo amžinatilsio vyrelio taip sun
kiai uždirbtą pinigą, — jis vis
ką išleistų, ir paskui pats būtų

čiau išgirsti Tamstos nuomonę, 
kad žinočiau, ar jis man gerai 
pataria. Lietuvių advokatų pas 
mus nėra, o kitataučiui' ir, be 
to, labai užimtam advokatui 
— kas jam rūpi mano vargai.

Iš anksto tariu lietuvišką 
ačiū.

Našlė, Massachusetts

Kiekvienam advokatui rūpi 
jo kliento reikalai. Esu tikra, 
kad vietinis Tamstos advoka
tas Tamstą suprastų ir atjaus
tų. Jei Tamsta neturi sunku
mų išsireikšti angliškai, netu
rėsi problemos su savo advo
katu.

Be to, galiu Tamstai pasaky
ti, kad Tamstos problema su 
sūnum ir jo šeima nėra jau to
kia reta ir išimtinė, kaip Tams
ta manai. Daug žmonių turi pa
našių problemų, ir advokatai 
su tokiomis problemomis susi
duria beveik kasdien savo prak
tikoje.

Bendrai kalbant, man atro
do, kad Tamstos atveju tiktų 
vadinamas ‘spendthrift trust”. 
ši “trust” rūšis numato sąly
gas, kuriomis pinigai ar kitas 
turtas gali būti išmokami ir ku
riem tikslam. Pvz. galima 
numatyti, kad procen
tai būtų naudojami Tamstos 
sūnaus gerovei ir išlaikymui, o 
pats kapitalas jam gali būti iš
mokamas vėliau, dalimis. ši 
“trust” rūšis yra gera tuo, kad 
jokie skolininkai negali prisi
kabinti prie paliekamų pinigų. 
Galima taip pat numatyti, kad 
dalis pinigų tektų Tamstos duk» 
raitei ar vaikaičiam, jei jų dau
giau būtų. Galima taip sudary
ti “trust”, kad marti negalėtų 
nė piršto pridėti prie palieka
mų pinigų.

Patariu pasitikėti savo advo
katu arba paimti kitą, kuriuo 
pasitikėtum. Svarbiausias rei
kalas yra papasakoti advokatui 
smulkiai, nieko neslepiant, sa
vo aplinkybes ir pareikšti savo 
norus. Jis paruoš Tamstos tes
tamentą pagal jam pareikštus 
norus.

klausti, ar gali žentas priversti 
savo žmoną jam suteikti sky
rybas dėl to, kad ji gerdavo 
prieš išgydymą. Bijome, 
ji vėl nepradėtų-smarkiai 
ti. .

Gyvenam Massachusetts,
žame miestelyje. Čia nėra lie
tuvio advokato. Yra keli kita
taučiai. Ar mum kreiptis į juos 
tuoj pat, ar laukti, kol žentas 
pasiims pats advokatą?

Seni tėvai, Massachusetts

Atsakymas
Patariu Tamstom nesikreipti 

į advokatą tol, kol žentas im
sis priemonių skyrybom gauti. 
Gali būti, kad jis tik pagilino 
žmonai prašysiąs skyrybų, jei 
ji pradės vėl gerti. Taip pat 
patarčiau Tamstom rimtai ir be 
pykčio pasikalbėti su žentu. To
kioj situacijoj yra gerai išklau
syti abi puses.

Prileidžiu, kad Tamstų duk
tė, būdama sanatorijoj^ buvo 
psichiatro globoje. Manau, kad 
būtų gera, jei Tamstos pasitar
tume! su juo. Gal jis ras rei
kalą pasikalbėti su savo pacien
tės, atsieit Tamstų dukters, vy
ru. Nežinia, ar Tamstų duktė 
geria dėl savo šeimyninės ne
santaikos, ar ji turi vargo su 
savo vyru todėl, kad ji geria, - bėdoj. Be to, nenorėčiau, kad 
Psichiatro nuomonė šiuo atžvil
giu būtų labai svari.

Beje, manau, kad Tamstų 
žentas neturi teisinio pagrindo 
skyrybom ieškoti. Massachu
setts valstijoj viena iš pripažįs
tamų teisinių priežasčių skyry
bom gauti yra “gross and con- 
firmed habits of intoxication”, 
t.y. vienes pusės “tęstinis” ir 

Iš karto jos vyras žadėjo pri- nuolatinis girtuokliavimas. Jei 
sidėti prie gydymo išlaidų, žentas būtų kreipęsis į teismą 
Iš viso reikėjo mokėti 300 do- prieš tai, kai Tamstų duktė va
irių per savaitę. Daktarai sa- žiavo į sanatoriją gydytis, gal 
kė, kad jie nežino, kiek tas gy- jjg įr būtų ką laimėjęs. Kadan- 
dymas užtruks, žentas pasiža- gi jis to nedarė, reiškia, jis jai 

“atleido” už buvusį jos elgesį 
(condonation). Dabar, mano 
nuomone, teismas jam skyrybų 
nesuteiktų.

Bet — kaip kūdikystėje ir 
jaunuose metuose pienas yra 
gyvybės šaltinis, taip žmogaus 
gyvenimo saulėlydyje jis gali 
būti nelaimių ir mirties sukė
lėjas. Nustatyta, kad pienas, 
kaip pažymėjau, sukelia gele
žies stokos anemiją —- maža
kraujystę, skatina inkstų ir tul
žies akmenų susiformavimą, or
ganų sukalkėjimą, didina ar- 
teriosklerozę, sukeldamas net 
širdies atakas.

šilto pieno stiklas sukelia 
malonų poilsio ir miego norą. 
Kas serga nemiga, šiltas pie
nas prieš gulant padeda užmig
ti. Bet... žmogaus gyvenimo 
šešėliam einant ilgyn, lėtėjant 
ir apmirštant kūnui ir jaus - 
mam, pieno vartojimas dar la
biau sulėtina gyvenimo pulsą.

Turint galvoje, kad, artėjant
.<^°m;;,žm°gusT..gaU 7 sanatoriją. B’tato'ji 

nenorėjo važiuoti, mus ir savo 
vyrą plūdo ir prikaišiojo, kad 
mes visi norime jos atsikraty
ti. Paskui, po ilgų prašymų ir 
daugelio ašarų, sutiko. Ta sa
natorija yra netoli mūsų gy
venamosios vietos, ir mes lan
kėme dukterį kas antrą dieną.

pieno

ir energijos negu moters pie

tai 
palengvina pieno 
ir jo sunaudojimą

Pieno baltymai-proteinai yra

Gyvulių pienas nėra vieno
das. Artimiausias sudėtimi mo
ters pienui yra karvės pienas. 
Jis turi tris kartus daugiau bal
tymų, tą pat kiekį riebalų, ma
žiau cukraus ir keturis kartus 
daugiau kalcijaus ir druskų. 
Maitinant kūdikį karvės pienu, 
dėl geresnio virškinimo patarti
na kiek atskiesti jį vandeniu ir

pakeisti pieną kitomis Dievo 
duotomis jam gėrybėmis, ku-‘ 
rios gyvenimą palaikytų ir pra
ilgintų, o naujagimiui tik vie
nui vienas pienas yra gyvybės 
ir gyvenimo eleksyras, — jis 
pasilieka didžiausias gyves gam
tos stebuklas ir žmonijos ir gy- 
vulijos egzistencijos bei au
gimo šaltinis!

jo žmona gautų dalį mūsų pi
nigų ir turto. Ji tikrai yra nie
kam tikusi beprotė, ir man gai
la savo dukraitės, kuri turi 
su ja būti.

Žinoma, aš nueisiu pas vie
tinį advokatą. Bet labai norė-

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES 
Long Play - Stereo - Hi-Fi - Lithuanian Records

koloidalinėje suspensijoje ir tu- pridėti cukraus. Ožkos pienas 
turi daug daugiau baltymų ne
gu moters ar karvės pienas. Ož
kos pieno baltymai randami ho- 
mogenizuotame pavidale; 
dar labiau 
virškinimą 
organizme. 

Pridėjus

ri tris komponentus: kazeina, 
albuminą ir globuliną. Be to, 
yra grandinė amino rūkščių vie
netų. Apie 80 proc. baltymų 
yra kazeinas. Piene yra ketu
ri kazeinai, kurių kiekvienas 
turi įvairų genetinį variantą. 
Albuminas ir globulinas iš tik
rųjų yra tik baltymų komplek
sas. Pridėjus enzymą, reniną, 
kazeinas yra sukrešinamas ir 
vanduo yra išskiriamas. Sukre- 
šintas kazeinas be vandens yra 
naudojamas sūrio gamybai. Ki
tas pieno baltymas yra beta- 
lakto-globulinas A, B, C ir D 
formose. Pakaitinus pieną, ši
tas baltymas išsiskiria iš pie
no kaip vandenilio sulfidas ir 
duoda ypatingą skonį ir kva
pą karštam pienui. Vienas lit
ras pieno atstoja penkis kiau
šinių baltymus.

prie pieno bulgarų 
bacilą, ši produkuoja 
rūkštį, kuri sukrešina (surau- 
gina) pieną, šita bacila, su rau
gintu pienu atsidūrusi žarno
se, sunaikina žalingas bacilas, 
gaminančias nuodingas dujas. 
Teks pienas turi komercinį var
dą — yogurt. Jis yra gerai virš
kinamas; apsaugo žarnas nuo 
dujų ir vidurius nuo išpūtimo.

Pieno stiklas turi net 160 ka
lorijų. Karvės pienas turi dau
giau riebalų, baltymų ir cuk
raus ir duoda daugiau kalorijų

dėjo prisidėti po 75 dol. kas sa
vaitę. Duktė išbuvo senatorijo- 
je 14 savaičių, žentas tik du 
kartus mum davė po 75 dole
rius, o mes sumokėjome netoli 
5000 dolerių.

Dukteriai grįžus, mes vis bi
jojome tos dienos, kada ji vėl 
pradės gerti. Bet, laimei, ji grį
žo tikrai pasikeitęs žmogus. Nė 
lašo neėmė į burną ir elgėsi vi
sais atžvilgiais kaip padori, ge
ra žmona. Mes buvome laimin
gi ir patenkinti, kad sugebė
jome jai padėti.

Praėjus kuriam laikui, duk-
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Lauksiu tavęs, 12 lengvos muzikos kūrinėlių 
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos kūrinėlių 
Vytauto Bacevičiaus piano kūriniai 
Antano Pavasario operų arijos ir liet, dainos 
Vaclovo Daunoros operų arijos ir liet, dainos 
Laužų aidai, 4 oktetų skautiškos dainos 
žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos 
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos 
Pilėnai, opera iš 3 plokštelių, V. Klova 
G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiai 
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys_____
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ...------
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai ----------------- 5.00
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai......... ............... 5.00
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių Stereo 4.50 2.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 2.00
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota------  5.00
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai----------
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X i rXI albumai po $5.00 
A. šabaniausko, lengvos muzikos 12 šokių-dainų Nr. 3 ------
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ------------- Stereo
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 4.50 
Dainos Lietuvai, S. Cerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio .........  ......
Dainos, A. Stempužienės 24 lieL dainos................Stereo $7.00
Dainos, B. Valterienės 8 liet dainos, 7 operų ištraukos--------
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų. Stereo 4.50 
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. d. Stereo 4.50 
Dvi Mamytės jr dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. St. 4.50 
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dūk. 15 liet, dainų. (Stereo) 
tJetuvių Tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija --------------------
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šok. Stereo 4.50 
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 4.50 
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 
Liaudies giesmė. Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų ...-------
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno ------
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pt 2 žod.) ............
Lietuvos atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose (Stereo) 
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų ........ 
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šoktų 
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių------
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 2, 12 liet. dainų-šokių----------
Operų arijos ir lietuviškos dainos, V. Noreika ---------- ------- ■■
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika................
Lietuviškos vestuvės, piršlybos Ir vedybos................................
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras....................................
^tutem ų g a rsa i. V. Stankus. 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 
Garbė Tau, Viešpatie. Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 

. Tėvynei auko jam." Dainavos ansamblio. 14 liet, dainų. St. $6 
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ....
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 
Worvesterio Mėgėių ratelio. 14 lietuviškų dainų----------- -----
Suk, suk rateli, Vilniaus choro 14 Betuviškų d„ Stereo 4450 
Varpas, Toronto choro 8 Bet. dainos ir 6 liet, operos (Stereo) 
7 Kristaus žodžiai. 8v. Kazimiero perapHos choras ...... .......
40 HeL dainų muzika. Tautinio orkestro leki. _ Stereo $4450 
Lietuvos - Latvijos - Estijos Himnai_____________________ _
Baltic Countries National Anthems (33HRPM) ----------- -—
National Anthem of the U.8. (33% RPM)---------------------- ----
žibuoklės, L. Štoko moterų seksteto 14 L dainos. Stereo 4.50 
Mano gimtinė. 14 lengvos muzikos kūrinėlių------------- ---------
Operų arijos, J. Uustikaitės 12 kūrinių ...... —...................... .
New Yorko LieL Vyrų choro 16 Bet. dainų....... Stereo $2.00
Operų Arijos. Sol. SL Baro.........~ .......... Stereo $7 00
Mes žengiame su daina. N.Y. vyrų okteto 17 d. Stereo 4.50 
Aukuras, vaikų įdainuota 14 lieL dainų ................ Stereo 5.00

. Stereo 5.00 
Stereo 5.00

PROBLEMA SU SŪNUM 
IR JO ŠEIMA

Klausimas
1965 mirė mano vyras. Mirė 

širdies liga, kuria sirgo nuo 
1959. Jis nedirbo nuo 1960 va
sario mėnesio. Aš pati pradė
jau dirbti nuo 1960 gegužės 
mėnesio. Kol dirbo, mano vy
ras labai gerai uždirbdavo, ir 
mes taupiai gyvenom.

Turėjom vieną sūnų, kurį 
mylėjom labiau negu savo gy
vybę ir kuriam davėm viską, 
ką galėjom . Vyrui mirus, ga
vau draudimo (life Insurance) 
nemažą sumą, ši suma pagal vy
ro testamentą buvo palikta sū
naus mokslo išlaidom padeng
ti. Kitas turtas, pvz. namai ir 
santaupos banke, buvo palik
tas man, o ne sūnui.

Sūnus baigė kolegiją (col- 
lege) ir pradėjo ruoštis magist
ro laipsniui. Per tą laiką pa
stebėjau didelį pasikeitimą jo 
elgesy. Pareidavo vakarais iš
gėręs, ir kai aš jį paklausda
vau, kur buvo, įžūliai atsaky-

Lietuviai saleziečiai
PERSITVARKO — ĮSIGIJO 

NUOSAVYBĘ PRIE ROMOS

Lietuviai saleziečiai persi
tvarko iš pagrindų. Kaip žinia, 
jie ilgai gyveno prie Torino, 
kur turėjo net savo gimnaziją, 
spaustuvę. Praeitais metais at
sikėlė į Romą. Buvo prisiglau
dę bendrame saleziečių name. 
Dabar štai įsigijo nuosavybę 
Frascati mieste, prie Romos. 
(Frascati — vynuogyno kraš
tas, žinomas ir tos rūšies Fras
cati vynas).

Saleziečiai nori įsikurti savo 
lietuvišką provinciją, surinkti 
visus vienuolius, kurie yra iš
blaškyti po daugelį pasaulio tė mum nusiskundė, kad jos vy- 
kraštų. Surinkę vienuolius, jau •r^s retai tebūna namie, kad jis 
stengtųsi ugdyti ir patį vienuo- dažniau ir dažniau pareina 

vėlai vakare ir. sako, kad esąs 
labai pavargęs; kad jis su ja 
nesršnekąs, bet einąs tiesiai gul
ti, o iš ryto išeinąs nė pusry
čių nepavalgęs. Tikėjomės, kad 
tai praeis, kad jis pasitaisys ir 
kad jie vėl sugyvens. Po kiek 
laiko duktė atėjo pas mus, ap
siašarojusi ir jau išgėrusi. Sa
ko, jos vyras norįs su ja išsi
skirti, prašąs skyrybų (divor- 
ce).

Mes esame religingi žmonės. 
Buvome labai nepatenkinti 
dukters pasirinkimu. Mes ne
norime skyrybų. . . - .

Dabar norime Tamsta pa- ^o, kad tai ne mano raka- 
-------------  las. Jis man pareiškė, kad ne

lyną.
Įsigyta nuosavybė salezie

čiam perėjo nuo lapkričio 1. 
Ten yra nedidelis žemės skly
pas ir pastatai. Nuosavybės kai
na — 125,000 dol. Sumokėta 
jau pusė kainas. Lietuvių pa
stangas parėmė ir vyriausias 
saleziečių ekonomatas, didelis 
lietuvių bičiulis kardinolas Sa- 
more ir nemažas skaičius kitų 
dosnių lietuvių. Skolos beliko 
tik 62,500 dol.

Nuosavybė pavadinta Vytėnais
Įsigyta nuosavybė pavadinta 

lietuvišku vardu — Vytėnais. 
Ir kodėl gi?

Kai 1934 m. kūrėsi salezie- ~ . besimokysiąs ir kad pradėsiąs
čiai Lietuvoje, Vytėnuose bu- dovybės ir vienuolijų kongre- dirbti. Aš jį maldavau, kad

■ - - - - - gacijos Vatikane. Saleziečių Ro- baigtų mokslą, o jis jokio dė
mes provinciolas ir generalinis mesio į tai nekreipė, 
saleziečių ekonomatas išdavė - - - - 
raštus, kuriais garantuojama 
lietuvių saleziečių nuosavybė.

Įsikūrus belieka ■ , išmokėti 
skolas. Paramą ir auką galima 
siųsti adresu: Lituani Don Sos
to. Via Colonna 2, 09044

vo pirmieji jų namai. Toje vie
toje buvo sena Vytenio pilis, 
kurią žmonės prieš tai vadino 
Samkumi.

Trisdešimt penkerių metų 
sukakčiai atžymėti, kartu ir Lie
tuvai prisiminti — naujoji nuo
savybė pavadinta Vytėnais.

Nuosavybę įsigyjant, buvo _ ______ ,
Nuotr. V. Matelio atsiklausta saleziečių centro va- Frascati — Roma, Italy.

Reikalai vis ėjo blogyn. Sū
nus pradėjo vis dažniau parei
ti į namus girtas ir nesukalba
mas. Vieną baisią naktį, kai aš 
jo laukiau 3 vai. ryto, manyda
mi, kad gal jam atsitiko ko
kia nelaimė bevairuojant ar 

jis parėjo namo ir

Lietuvos 90-ties m. mlnė^mo giesmės.
DARBININKO ADMINISTRACIJA
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LMK Federacijos New Yorko Klubas
Albinas Elskus — Adria. Dailininko kūrinių paroda vyksta šį savaitgalį Kolumbo vyčių salėje Wood- 
havene, 88-22 BSth Street.

A f A
DOMUI PENIKUI

staiga mirus, jo žmonai Teodorai Penikienei, sūnums 
Gerimantui ir Romualdui ir jų šeimoms gilią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

SERVICE

Acorn Construction Corp. Large A 
small construction serving Nassau, 
Suffolk. Extensions, dormers, com- 
plete kltchen moderniz&tion, base- 
ments, paneUing, garages, fireplaces, 
aU custom building. Manny Scarpi- 
nato, 680 East Jericho Tpke. Hun- 
tington— HA 7-6696

CBS. PAINTING
EXTERIOR and INTERIOR/

Fully insured. Free Estimates.
Ali work done at reasonable rates.

3023 Wallace Avė. Bronx
(212) 654-2499

FALL SALE on everything — all 
types Home Improvement — ALL- 
VENT HOME IMPROVEMENT, 
Ine. Hours 8 am - 9pm. 4305 White 
Plains Rd. (nr. 236th Street). Call: 

324-8470 - 8471

SEABROOK HILL 
NURSING HOME

A HOME AWAY FROM HOME
160 West Front Street 

Keyport, N. J.
Call 201-264-2027

TONY CRUZ TRUCKING 
LOW RATES

Any Type of Work 
We also do Local Moving 

Call — 
781-9707 or 795-3438

TO PLACE
YOUBAD

CANCEL OR CHANGE 

■M.: GL2-2923

DISPLAY

SMITTVS MOVING 
9 TRUCKING

LOCAL and LONG DISTANCE 
New and U sėd Furniture 

Bought and Sold 
174 Belmont Avė. Newark 

Call (201) 242-6898

LEATHER SU EDE
UNBEUEVABLE LOW PRICES!

Samples — one-of-a-kind, odd lots, 
bankrupt stock LADIES COATS — 
Suėdė |39.99 special, Leather $59.99, 
Special leather dresses $19.99. Cus
tom made leather apparel, eocpert 
repairs and alterations

AL’S SPORTSWEAR
36 Clinton St. (Nr. Stanton St.) 

Daily 11-7, Sunday 10-6. YU 2-2580

Staiga netekus brangaus vyro, tėvo ir senelio
AJA

DOMO PENIKO,
p. T. Penikienei, sūnums Gerimantui ir Romualdui su 
šeimomis ir visiems artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime

Aldona ir Julius Maldučiai 
Nijolė ir Jonas Ulėnai

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

Taip nelauktai į amžinybę iškeliavus
1 AfA

DOMUI PENIKUI
jo sūnus — mūsų mielus draugus — 

Gerimantą ir Romualdą su šeimomis, 
jo mylimą žmoną Teodorą didžio skausmo valandoje 

užjaučia ir drauge liūdi

KEZIAI,
ALKSNINIAI

Pirmųjų mirties metinių mišios 
už

A. f A.

Vandos Goeldnerytes
- Augustaitienes

vėlę
bus tėvų pranciškonų koplyčioj Brooklyne 

gruodžio 14, sekmadienį 10 vai. ryto. 
Prašau draugus ir ją prisimenančius 

kartu su manim pasimelsti.

DR. A. GOELDNERIENE

Po 2 dol.: Iš Conn. valstijos: 
J. Kisielius, V. Kronkaitis, New 
Haven, A. Rakauskas, E. Hart
ford, P. Buškevičius, Hartfofd,
M. Kerpienė, M. Giraitis, Put- 
nam, A. Simmons, Windsor, K. 
Vaitaitis, 01d Saybrook, L. Gu
delis, Cos Cob, F. Stirbys, V. 
Sinkevičius, R. Butrimas, New 
Britain, Wm. Skelte, Bethle- 
hem, F. Prekeris, Stamford. 
Mišrūs: V. Radzevičius, G. Bag
donas, A. Kondrat, Elizabeth,
N. J., R. Didžbalis, Linden, N. 
J., V. Bioševas, Harrison, N. J., 
M.’ Samatas, Plainfield N. J-, 
M: Juodffltienė, Union,N. J., 
K Kulys, Englewood, N. J., B. 
Miniataitė, P. Kassel, M. Krip- 
kauskienė, A. Čepėnas, A. 
Skrupskelis, B. Masiokas, M. 
Liulevičienė, Chic. III., J. Gri
gaitis, Lement, III., kun. V. Ka- 
tarskis, Vandalia, 0., G. Juš- 
kėnas, P. Kazakas, Cleveland,
O. , kun. A. Babonas, A. Kup
činskas, V. Alantas, S. Barvy- 
das, Detroit, Mich., A. Masai- 
tis, Dearborn, Mich., M. ži - 
linskienė, So. Boston, Mass., 
T. Tattan, Boston, Mass., A. Sa- 
baitis, Brockton, Mass., F. Gė- 
rulskis, Islington, Mass., J. Nai- 
kelis, Millbury, Mass., A. Pet
kevičienė, Dracut, Mass., A. 
Ambrozaitienė, Somervil- 
le, Mass., J. Šaukimas, Law- 
rence, Mass., 0. Piešina, West- 
wood, Mass., A. Stravinsky, 
Methuen, Mass., J. Puzinas, A. 
Peštenis, Phila., Pa., A. Kru
šnia, Pgh., Pa., R. Jakas, Nor- 
ristown, Pa., S. Gudaitis, Uni
on Dalę, Pa., šv. Kazimiero se
serys, Newtown, Pa., J. Palu
binskas, Baltimore, Md., A. Gru
žauskas, Sun City, Ariz., S. Ru-

S. Prakapas, Toronto, Ont. Ca- 
nada, A. Tamašaitis, Kingston, 
Ont., Canada, L. Pocius, Lon- 
don, Ont Canada.

Po 130 dol.: W. M. Chase, 
Hartford, Čonn.

Po 1 dol.: E N. Y. valšt.: E. 
Mažukna, P. Urbonavičius, J. 
Milius, M. Grušnienė, H. Kir- 
kyla, J. Uskus, Brooklyn, I. O- 
kūnis, L. Tiškus, Flushing, A. 
Fedronas, "J. Butkus, J.Mikla- 
ševičius, New Hyde Pk., 0. 
Liepinaitis, Yonkers, P. Telei- 
sa, Ozone Pk., A. Kirkilą, Nes- 
conset, B. Banzevičius, Amster- 
dam, P. Etyns, Massapeųua Pk;,< 
P. Paulauskas, Maspeth, K 
čiuoderis, Fort Lee, I. Raz- 
mantas, PežtrI River, S. Rusilas, 
Hagaman, I. Garunkštis, Jeri
cho, E. Damijonaitienė, Pough- 
keepsie, R7 Ayre, N. Y.C, B. 
Saladžiuviene, O. Shirvila, Ro- 
chester, N. Y. Mišrūs: K. Ka
minskas, Portland, Ore., B. Uže- 
mis, J. Ordinas, Phoenix, Ari
zona, J. Stankus, Los Angeles. 
Calif., L. Briedis, Maywood, 
Calif., A. Dainis, Charlotte, N. 
C., J. N. Bray, Seattle, Wash., 
A. Vaškas, J. Grauslys, Na- 
shua, N. H., O. Ogilvis, Oma
ha, Nebr., V. Ainoris, St. Pe- 
tersburg, Fla., R. Kontrimas, 
Barrington, R.I.

Visiems, prie kalendoriaus išlaidų 
padengimo prisidėjusiems, nuoširdžiai 
dėkojame. Laukiame spaudai para
mos ir neatsill-epusių.

Dėkinga DARBININKO 
Administracija

Leonardo Andriekaus eilė
raščių rinkinys — Po Dievo 
antspaudais — Vytauto Didžio
jo godos — jau atspausdintas 
pranciškonų spaustuvėje Broo
klyne. Hiūstravo dail. T. Va-

Graži ir vertinga dovana Ka
lėdoms. Vyriški šveicariški HY
MOSER 18 karatų aukso laik
rodžiai už pusę kainos. Rašy
ti: S. V. Staras — Importer, 
23 Mendon St., Worcester, 
Mass. 01604. Tel. 757-2034.

MR. AMEDEO’S 
BEAUTY SALON

Latenite Thrus Creators of Classic 
Coiffures — Complete line of Hair 
Goods. 10 Sherman Avė. Raritan, 
NJ. Call 201-526-0106

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDAŽYMO 
reikalais kreipkitės į gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są- 
žmiiųai atliks visus darbus.

Mentei & Doren, Ine.
83-12 Oooper Avenue 

Glendale, N. Y. 111227
TeL 894-4188

H. W. MALĖ

• PRODUCTION VVORKERS
• WAREHOUSE MET?
• TRUCK DRIVERS

Good Paying Company 
Benefits.

Call S. TARDY 
(617) 894-4020

GENERAL BATTERY 
& CERAMIC CORP.

55 Rumford Avė., Wattham, Mass.
An Equal Opportunity Employer

CHATEAU LIOUORS
THE COMPLETE SPIRIT SHOP
273 Route 46 (Across from Lake)
. ’ Budd Lake 07828

" " Dial 347S65O

C. M. M.
CARPENTRY & F L OCR WAXING
General maintenance for commer- 
cial, industfial and home ūse. Call: 

583-2440

Vlrginia 9-4496
A R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Comtnnation
Windows and Doors .

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWO0D AVĖ.
Brooklyn, N. Y. 11208 

-------- Allen R. Shipley ----------

dys, Michigan City, Ind., M. 
Scharf, Crowley, Tx., M. Sta- 
nis, Clearwater, Fla., P. Kara
binas, SL Petersburg, Fla., A. 
Baradas, Los Angeles, Calif., 
T. M. Mickus, Alexandria, Va., 
J. Palevičius, Hudson, N. H.,

liūs. Knyga turi 106 puslapius. 
Didelio formato. Kaina 3 dol. 
Gaunama Darbininko adminis
tracijoje.

Darbininko spaudos kioskas 
su naujom knygom, muzikos 
plokštelėm, kalėdiniais atviru
kais ir suvenyrais pakviestas

HBHAtUANn DESBC R1EKVS& taktt 
vokiškos sncutnas

SCHALLER&WEBER
AUGSCIAUSIOS K0KTB8S PRODUKTAI 

Mūsų krautuvėse guiatBios dtifanos 
Kelionei ir TV užkandžiai — tampiai, pndriBEtioB mėsos, Betttvfika duona ir kiti produktai

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Vorkc M Avb. (SS-86 M.) » TR9-304Ž 
Rldgswos<s: 66-59 Myrtte Aicifrb V A MM*
Arterijoje: 2S-2* Stelmvay ttrrtl M 
Florai Park, ULs 25»-f7 HHtoMb AW.
K. Northport Ulu 25S-A Lartc FMIHd.

FMMcHd Mr L.I.: fBI AlWUMMdl Tpkfc «7-n77 

WhrtMngo: *1-66 MaM atrodk — Hl 5-2552 

)oclwon Holglito: 82-10 37tb Awnao — bE 5-1159 

PMBMMtpotat 9KY.: 9M «Mn M — 019-989-0070

Į Persekiojamai Bažnyčiai Lie
tuvoj prisiminti koncertą Fran- 
klin K. Lane mokykloj gruo
džio 7 d. Ta pačia proga bus 
priimamos Darbininko prenu
meratos. Naujiem skaitytojam 
pirmiem metam Darbininkas tik 
5 doi. Visais reikalais kreiptis: 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn, N. Y. 11221. 
TeLGL 2-2923.
Moufa litfuviška pUokilolė:

Akkitės Stogo, A. Stephens 
choro Įdainuota 18 dainų, ste
reo, 4.50 doi.

MUda Kvedarienė, 5 Dnim St., 
Iseiin, N. J. 08830. Tel. (201)
283-1981.

Warehousc Help — Growing Engle- 
wood Firm has excellent permanent 
opportunities: VVarehouseman, Ma- 
terial handlers, Order packers — no 
exp req, 8am-5pm. Starting salary 
$90 per week, merit increases. Adv 
opp’ty thru promotion from within. 
Fringe benefits. Call Mr. Mente- 
leone, Tower Crossman Corp. 1 W. 
Forest Avė., Englewood, NJ. 201 - 
567-6900. Equal Opp’ty Employer.

H. W. FEMALE

WOMAN—mid-years, may be Euro- 
pean newcomer, for general house- 
work, sleep-in, own room, TV, bath, 
mušt' speak English, references re- 
quired. Call (201) 762-2223

DEKTERPARK 
RH PHARMACY na 
“,Wm. Anastad, B. S.
THn JAMAICA AVENUE

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

WE DEUVE3R
Michigan 2-4130

r

AUTO PARTS 
CLERK & COUNTER MAN .

Experienced preferred will consider 
ambitious person as trainee. Com
pany benefits. Contact Mr. Rich- 
arch Johnn — Call VI 6-8150

Scale Men major Company has op- 
enings in Edgewater plant for fully 
qualified scale men with high speed 
packing production exp. — $4.46 to 
$4.76 per hr. excellent benefits and 
working cond. Call (201) 943-6300 
for appointment. An Equal Oppor
tunity Employer.

TEXTILĖ REFOLDER
Exp on ,woven knit fabrics, $3.00 
per hr.. new modern plant. Steady,
overtime, good benefits. BLENDS, 
Ine. 5 Garden St. Moonachie, N. J. 
201—342-1300 ask for Mr. Solomon.

LATHE HANDS—Experienced 
Capable of reading bhie prints and 
setting up own work. Non Dėfence. 
Fully paid hospitalization and med- 
ical benefits. Vacation, holidays, 
siek leave. Age no barrier. Ask for 

' MR. ED. JAEGER
MANHAS8ET MACHINE CO.

409 Bayview Avė. Amityville, L.I.
516-691-8411

• PRODUCTION 
WORKERS

• WAREHOUSE MEN
• TRUCK DRIVERS

Call S. Tardy 
(617) 894-9020

GENERAL BATTERY & 
CERAMIC CORP.

55 Rumford Avvmie 
VVALTHAM. MASS.

An equal opportunity employer

Kviečiame talkon!
DARBININKO administracija daro visa, kad nereikėtų 

laikraščio kainos kelti. Tuo tarpu DARBININKO skaitytojai 
gauna laikraštį už 8 dol. Tai pigiausias mūsų laikraštis.

Norint ir toliau už tą kainą mūsų laikraštį išlaikyti, 
reikia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiūlyti 
savo draugams DARBININKĄ užsisakyti.

Kas prisius .1 dol. su nauju adresu gaus susipažinimui 
iki žiu metų pabaigos. Kas prisius 6 dol., gaus vienerius me
tus; už 7 dol. Darbininką gauna šiuos ir 1970 metus.

Kviečiame pasinaudoti šiuo laikinu metų pabaigos papi
ginamu ir užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba artimie-

auka, kad galėtume siuntinėti tiem, kurie nori skaityti, bet

DARBININKO skaitytojų talka surasti naujų prenume-

laikraščio kainos. Administracija taip pat prašo nedelsti atsi
lyginti už 1969 ir 1970 metus. Raginimas sudaro nereikalin
gų išlaidų.

Palengvinti išsiųsti prenumeratą dedama ši atkarpa. 
Prašome ją užpildyti ir pasiųsti adresu: DARBININKAS 
910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.

Siunčiu už umerata $

dovaną. Laikraštį siuntinėti

Vardas ir pavardė

Adresas



1969

GL 24916
GL 5*7281
GL 2-2923

Naujųjų 'Motų sutikimą ren
gia Laisvės žiburio radijo klu
bas gruodžio 31 gražioje, lietu
viam pažįstamoje salėje —Sai- 
eva’s Hali, 260-262 Knickerbo
cker Avė., Brooklyn, N. -Y. N. 
Y. ir apylinkės lietuvių visuo
menė maloniai kviečiama atsi
lankyti į šį tradicinį pobūvį, 
kur savo draugų tarpe prie

ŽINIOS

vo lapkričio 29, šeštadienį, Car- 
ter viešbutyje, Clevelande. Iš 
New Yorko dalyvavo: dail. J. 
Bagdonas, adv. S. Briedis ir 
kun. P. Geisčiūnas, Balfo reika
lų vedėjas, kuris direktorių po
sėdyje atstovavo kun. V. Pik
tumai. Tą pačią dieną Cleve- 
lando Balfo skyrius paminėjo 
savo veiklos 25 metų sukaktį.

Kun. P. Geisčiūnas, Balfo rei
kalų vedėjas, buvo išvykęs į 
Detroitą, kur lapkričio 23 pa
minėta vietos Balfo skyriaus 
25 metų veikla. Jis pasakė pa
mokslą ir dalyvavo sukaktuvi
niame minėjime.

Paukštyčių ir skaučių drau
govių sueiga įvyks gruodžio 13 
tuoj po pamokų Kultūros židi
nio patalpose.  __ _ _

Darbininkas kitą savaitę dėl 
7 Marijos Nekalto Prasidėjimo 

šventės išeis tik vieną kartą — 
trečiadienį.

Pirmadieni yra Marijos Ne
kalto Prasidėjimo šventė. Ka
talikai tą dieną privalo išklau
syti mišias.

Rapolas Kručas, plačiai žino
mas vietinis fotografas, parda
vė Maspethe namą ir persikėlė 
gyventi pas dukrą kol atsiras 
vietos Matulaičio namuo
se Putname. Namus parduo
dant buvo atsiradę kliūčių, bet 
advokatas Steponas Briedis vis
ką palankiai sutvarkė.

Juozas ir dr. Sofija Kungiai, 
Newark, N. J., Kultūros Židi
nio statybai prisiuntė 115 dol. 
vietoj gėlių prie a.a. Vlado 
Dilio karsto.

Pas dr. Vytautą Slavinską, 
Monticello, N. Y., šį sekmadie
nį, gruodžio 7, bus metinis Fra- 
ternitas Lithuanica 
rinkimas.

LMF New Yorko 
rinkimas bus 
10 d. 7:30 v.v. pas 
Ulėnienę, 32 Euclid Avė., Broo
klyne.

Jonas Gružauskas su žmona 
šį rudenį išsikėlė iš Ozone 
Park, N. Y., į Sun City, Arizo
noje, kur yra patenkinti oru, 
žydinčiais medžiais bei lau
kia draugų juos aplankant 
Taip pat džiaugiasi, kad ir to
liau gauna Darbininką, iš kurio 
sužino New Yorko apylinkės 
gyvenimo nuotaikas.

Ona Kubilienė vietoj kalėdi
nių sveikinimų 15 dol. paauko
jo Balfui.

narių susi-

klubo susi- 
gruodžic 

Magdaleną

Lietuviškų kalėdinių korte
lių galima gauti Darbininko ad
ministracijoje. Dėžutė religinių 

~iš 12, tautiniais motyvais iš 10 
kortelių kainuoja po 1 dol. Pra
šoma iš anksto užsisakyti, kad 
laiku galėtumėt išsiųsti.

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 persiun
timu — 8 dol. Graži dovana vi
sokiom progom. Teliko tik ke
liolika albumų. Gaunama Dar
bininko administracijoje.

lankyti į 
kur savo draugų __
skanios vakarienės, su _ 
muzika sutiksite N. Metus, 
dabar galima užsakyti et__
pas Šimas mūsų rėmėjus: And
riušis — Real Estate 87-09 J 
maica Avė., Woodhaven, N.Y. 
11421; Ant Gudonis — 2-25 
33rd SL, Fairlawn, N.J., te
lef.: (201) SW 7-5299; Litas Tra- 
vel Service — 94-10 Jamaica 
Avė, Woodhaven, N. Y. 11421, 
telef.: (212) 847-5522; ' Br.
Macijauskienė — 429 Highland 
Avė., Kearny, N. J. 07032, tel. 
(201) 998-6797; V. Padvarietis 
— 87-40.127tb St, Richmond 
HiR, N. Y. 11418, teL: 847-56 
19; J. Poderis — 111-19 117 
St., Richmond Hm, N. Y. 
11419, telef. MI 1-1772; Dan. 
Wolosenko — 80-69 90th Av., 
Woodhaven, N. Y. 11421, tel: 
642-2213; L Vilgalienė — 36 
Hicks La., Great Neck, N. Y. 
11024, telef.: (516) HU 2-66 
84.

Ieškomas vyras degtinės 
krautuvei (liąuor store), supran
tąs kiek apie biznį ir knygų 
tvarkymą, ne jaunesnis 18 m., 
nesenesnis 63. Gali būti ir stu
dentas, mokąs laisvai angliš
kai. Darbo valandos nuo 4 iki 
10 vai. vakaro. Teirautis telef. 
843-3544.

Ieškomas vyras, kuris galėtu 
prižiūrėti našlės dvejus namus 
ir galėtų jos namuose gyventi. 
Informacijai teL TA 7-4764.

A. a. Vlado Dilio

doL Darbininko

švietiam 
prisiminimui velionies našlė I- 
zabelė Dilienė iš E. Orange, 
N. J., Darbininko spaudos rei
kalams prisiuntė auką — 50 

vadovybė
nuoširdžiai dėkoja ir kartu liū
dinčiai našlei siunčia nuošir
džią užuojautą.

Kaip pasiekti Maironio Mo
kyklos Tėvų Komiteto rengia
mo pobūvio vietą?

Jonas ir Petronėlė Strijauskai

Užkandžiaujama Maironio iežtadieninėje mokykloje. Nuotrauka i* fotografo R. Kisieliau* archyvų. Mokyk
la šiais metais mini savo veiklos 20 metų sukaktį. ~ ’

SU DOMU PENIKU ATSISVEIKINANT
Domas Penikas buvo visada 

gerai nusiteikęs žmogus, linkęs 
juokauti. Uoliai dalyvavo Lietu
vių Bendruomenės veikloje, ėjo 
visokias pareigas, reiškėsi tau
tininkų judėjime, rašė spaudo
je.

Buvo jis gimęs 1907 balan
džio 15 Kelmėje, Raseinių ap
skrityje. 1929 baigė Šiaulių mo
kytojų seminariją ir iki 1935 
metų buvo pradžios mokyklos 
mokytojas. 1935 perėjo dirb
ti į finansų ministeriją, šalia 
darbo dar studijavo ekonomiją 
Vytauto Didžiojo Universi
tete. Mokslus baigė 1937.

Pasitraukęs iš'Lietuvos 1944 
vasarą, pokarinėje Vokietijoje 
išvystė gražią kultūrinę veiklą 
— Dillingene leidc ir redagavo 
Mūsų Kelią. Vokietijoje sureda
gavo ir išleido vokiškai lietu
viškų novelių rinkinį.

Į Ameriką atvyko 1949. Ap
sigyveno Brooklyne. čia buvo 
įkūręs Vagos leidyklą, išleido 
aštuonias knygas, 1952-54 bu-

Iš judriosios New Yorko lie
tuvių visuomenės staiga pasi
traukė Domas Penikas. Sekma
dienį, lapkričio 30, dar jis da
lyvavo Vaižganto minėjime, ku
rį surengė Neo-Lithuanų kor
poracija, dar svečiavosi su mi
nėjimo programos dalyviais, 
pirmadienį dirbo Tėvynės laik
raščio spaustuvėje.

Pasikaukus iš spaustuvės 
raidžių rinkėjui, ten jis dirbo 
prie linct'pc ir pagelbėjo išleis
ti Tėvynę. Pirmadieniais būna 
paprastai daugiausia darbo. Jis 
pasiliko jo užbaigi, kad ryto
jaus dieną būtų galima toliau 
tęsti naujus darbus. Apie 9 v. 
vak. pastebėjus degančią' švie
są. jis buvo rastas jau ištiktas 
širdies priepuolio. Buvo pašauk
ta policija, buvo nuvežtas į li
goninę, bet — viskas veltui. 
Jis buvo miręs. Jis mirė gruo
džio 1 vakarą.

vo, pasitenkino tik tuo, ką pa
darė vienas. Kai Tėvynės spaus
tuvėje prireikė žmogaus, jis 
nuėjo ir ten talkinti.

Velionis paliko žmoną Teo
dorą, sūnus Gerimantą ir Ro
mualdą su šeimomis. Buvo pa
šarvotas M. šalinskienės laido
jimo koplyčioje. Atsisveikini
mas — ketvirtadienį 7:30 vai. 
vak., laidojamas penktadienį, 
gruodžio 5, iš Angelų Ka
ralienės parapijos bažnyčios.

Velionis ir Darbininko redak
cijoje buvo dažnas svečias. Vi
sada ateidavo ne tuščiomis — 
visada atnešdavo kokį nors 
bendruomeninį raštą, pasikal
bėdavo ir bendruomenės rūpes
čiais. Darbininko redakcija šia 
proga visai šeimai reiškia nuo
širdžią užuojautą.

Sayeva salė, 260 Knickerbo- 
cker Avė., Ridgewood, N. Y., 
yra prie Willoughby Avenue 
kampo: 5 skersgatviai nuo 
Myrtle Avė. ir tiek pat nuo 
Myrtle ir Broadway. Artimiau
sios traukinių stotys: BMT 
Myrtle — Broadway (Jamaicos 
linija) ir Knickerbocker Avė. ar 
Central Avė. (Myrtle Avė. EI). 
Autobusu B-55 ar B-54 prie 
Knickerbocker ar Willoughby 
Avė. kampo. Automobiliu — 
nuo 'Myrtle Avė. ir Broadway 
susikirtimo 5 skersgatviai į

AUKSINE VEDYBŲ SUKAKTIS
Lapkričio 23 Jonas ir Petro

nėlė (Mačinskaitė) Strijauskai, 
Darbininko skaitytojai ir Pran
ciškonų Kultūros Židinio rėmė
jai, gyv. Richmond, Hill, N. 
Y., šventė savo vedybinio gy
venimo 50 metų auksinę su
kaktį. Prieš 50 metų, 1919, jų
jungtuvės įvyko Karmelitų baž- na, o klebonas kun. Antanas 
nyčioje Kaune; jų moterystę ta- Petrauskas Įteikė dovaną. Bu
da palaimino kun. šova. 1969

lapkričio 23, sekmadienį, 
vai. lietuviškos giedotos mišios 
Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje Brooklyne buvo au
kojamos sukaktuvininkų inten
cija; mišias aukojo ir trumpu 
žodžiu sukaktuvininkus pa
sveikino kun. Vytautas Piktur-

11

Domą* Penikas

Persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje 
paminėti

4 vaL p-p.
FRANKLIN K. LAN E MOKYKLOS SALĖJ E 
Jamaica Are. ir Dexter Ceurt, Brooklyn, N.Y.

NEW YORKO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS 
dirigentas muzikas Vytautas Strolia 
Solo, smuiko ir piano programą atliks: 
solistė DAIVA MONGIRDAITĖ 
solistas ir smuikininkas
KUN. VINCAS VALKAVIČIUS 
pianistas ir akomponuoja 
VYTENIS VASYLIŪNAS

Įėjimo auka 13.00, 32.00 ir 50* jaunimui
(Visas pelnas skiriamas LKR talpai)

Lietuviu Kataliką Religinė Šalpa 
Liet. Kat. Motėm Knltūroo Dr-ja

GRAŽI KALĖDINĖ DOVANA 
LIETUVIŠKA PLOKŠTELĖ

Žemiau išvardytos ilgo gro- vo vienas iš 
jimo (mono) plokštelės parduo
damos po 2 dol. kiekviena:

Linksmų Kalėdų, Rūtos an
samblio.

Dainuojam su Rūta, Nr. 1.
Vėl dainuojam su Rūta.
Lietuvos Aidai, akord. Ch. 

Daubaro.
Dainos iš Lietuvos, sol. L. 

Juodytės.
Tėvynės meilė nemari, A. 

Dambrauskaitės.
Žibuoklės, L. Stuko moterų 

sekstetas.
Lietuvių senos ir naujos dai

nos.
40 liet, meliodijų su simfoni

ja-
Suk, suk rateli, chorai ir so

listai.
Pavergtos Tėvynės dainos 

Nr. 1.
Pavergtos Tėvynės dainos 

Nr. 2.
Lietuvos kanklių muzika.
N. Y. vyrų choro mono ar

ba stereo.
šios bei kitos plokštelės ir liturginę komisiją, kuri sutarti

nai su kunigais numatys pa- Įėję, 
maldų tvarką ir parūpins lietu
viškom mišiom lektorius.

Gruodžio 9, antradienį, pra
dėsime metinį parapiečių lanky
mą — kalėdojimą. Apie kuni
go apsilankymo datą ir laiką 
pranešime atviruku. Jei kas ne- 
galėtute tą dieną priimti kimi- nūs Zigmo ir Aušros Dičpini- 
go, paskambinkite klebonijos 
telefonu: EV 7-2111. Kalėdo
jimas yra skiriamas namų pa
šventinimui kr kunigų asmeni
niam kontaktui su parapiečiais

daktorių.
Kai čia buvo organizuojama 

Lietuvių Bendruomenė, velio
nis tuoj įsijungė į jcs organi
zavimą, buvo LB apygardos val
dyboje, buvo ir pirmininku, rū
pinosi Lietuvių Fondo, Tautos 
Fondo reikalais, padėjo tiem 
fondam telkti lėšas.

Visą laiką bendradarbiavo 
spaudoje: rašė Lietuvos Aide, 
Jaunojoj* Kartoj, Momente ir 
k. 1934 išspausdino Gcethės 
pasakos Gražiosios lelijos verti
mą.

Paskutiniu laiku ir čia buvo 
įsigijęs savo Vagos leidyklai 
spaustuvę, kurioje atliko ir į- 
vairius užsakymus. Spaustuvės 
darbo neplėtė ir neorganiza-

vo gautas Šv. Tėvo palaimini
mas.

Tą pačią dieną 4 vai. popiet 
sukaktuvininkų namuose įvy
ko vaišės, kuriose dalyvavo ar
timieji bičiuliai. Įdomu paminė
ti, kad jungtuvių pamergė Ona 
Zilinskaitė-Dailidienė, dabar 
gyvenanti Syracuse, N. Y., ga
lėjo ir į šias sukaktuvines vai
šes atvykti. Ji trumpai nupasa
kojo apie Jono ir Petronėlės 
jungtuves, įvykusias prieš 50 
metų, to meto atgimstančios 
Lietuvos nuotaikas ir besiku
riančią Lietuvos kariuomenę. 
Pažymėjo, kad jau tose jung
tuvėse dalyvavo trys Lietuvos 
kariuomenės uniformuoti ka
riai.

Sukaktuvininkam buvo įteik- raitės, gausite autentiškus fir- _______ __________ r____r_____
ta gražių dovanų, perskaitytos raų katalogus. Kreiptis adresu: palaikyti Kunigui “atsilankius,
sveikinimo telegramos ir laiš- J- 1*. Giedraitis, 10 Bany Dr., galėkite užsimokėti parapijos
kai iš Kanados ir kitų tolinės- E. Northport, N.Y. 11731. Tel mokestį (1970 m. parapijai pri-
nių vietovių ir palinkėta dar (516, 757-0055. klausymo mokestis bus 10 do-
daug saulėtų ir sveikų dienų Prenumeratoriai, poketodomi lerių), užprašyti mišias, užsisa- 
sidaukti. adresą, prašomi acbnMah ^yti laikraščius, padaryti Jūsų

Sukaktuvių iniciatorius Imi- racijai pranešti ne tik naują, adresų pataisas ir pareikšti Jū- 
<’ vo giminaitis Gasparas Velič- bot ir eoną adrooą. Taip pat pageidavimus.

------- «, —. . -X,. New Yorko apylinkės ateiti
ninkai gruodžio 14 turės ad-

knygos gaunarttos: Darbininkas, 
910 Willoughby Avė., Brook
lyn’, N. Y. 11221. (Persiuntimui 
pridedama 50 c.)

Nesiduokite apgaunami ir ne
permokėkite! TV, radio, ad- 
ding ir rašomas mašinas gausi
te pigiausiai ir sąžiningai per 
SPARTĄ. Prekės tiesiai iš fir
mų sandėlių, taisymas fabriko 
paruoštų tos firmos mechani
kų Jūsų bute. Pranešę kuo do-

įfi Steponis.

APREIŠKIMO PARAPIJOS ŽINIOS
Kad parapiečiai būtų paruoš-Kad parapiečiai būtų paruoš- ventinio susikaupimo 11-tos 

ti dalyvauti mišiose, planuoja- valandos jų intencija laikomas 
mišias ir po to komunijos pus
ryčius žemutinėje parapijos sa-

ma iš parapiečių suorganizuoti

Smuikininko Izidoriaus Vasy- 
liūno metinis koncertas įvyks 
gruodžio 6 šeštadienį, 8:30 vai. 
vak. Jordan Hali salėje, Bos
ton, Mass. Jo palydovas prie 
fortepijono, kaip ir visuomet, 
bus daktaras Vytenis Marija 
Vasyliūnas. Programoje Franz 
Schuberto, Edvardo Griego ir 
Jono švedo veikalai, švedo so
nata bus pirmą kartą išpildoma 
Bostone. Kompozitorius Jonas 
švedas gyvena Clevelande, O- 
hio. Jis dėsto fortepijoną Čle- 
velando muzikos mokykloje. Jo 
veikalų Bostone išpildė And
rius Kuprevičius ir Aldona 
Stempužienė. Jo smuiko sona
ta yra stambesnis veikalas, 
trankąs virš dvidešimti minu
čių. Ji parašyta 1961. Bosto
no nuoširdūs lietuviškosios mu
zikos mylėtojai nepraleis pro
gos pasiklausyti naujos smui
ko sonatos.

Whist party įvyks gruodžio 
6, šeštadienį, 8 vai. vak. para
pijos salėje, 492 E. 7th St. Šios 
savaitės parengimo pirmininkė 
Elena Simonavičiūtė.

Naujų sodaliečių narių iškil
mingas priėmimas įvyks gruo
džio 8, Marijos Nekalto Prasi
dėjimo šventėje, prieš 7:30 va
karines mišias šv. Petro lie
tuvių bažnyčioje. Pamaldas at
liks klebonas kun. A. Baltrašū- 
nas.

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo šventės minėjimas suta
po su sekmadieniu, lapkričio 
23. Lietuvos Veteranų Sąjun
gos Ramovės Bostono skyrius 
minėjimą pradėjo Šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje. Mišias auko
jo kun. Al. Kontautas. Organi
zacijos dalyvavo su vėliavomis. 
Toliau minėjimas buvo tęsia
mas Lietuvių Piliečių D-jos sa
lėje. Jį pradėjo skyr. pirm. B. 
Bajerčius. Amerikos Legiono 
Stepono Dariaus postui vado
vaujant, buvo įneštos vėliavos. 
Muzikas Julius Gaidelis pa
skambino Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Kun. A. Janiūnas su
kalbėjo invokaciją. Lietuvos 
garbės konsulas adv. Anthony 
Shallna prisiminė kaip Lietu
vos kariuomenės savanoriai kū
rėjai atsiuntė Lietuvos konsu
lui New Yorke Budriui Lietu
vos vėliavą, o konsulas Shallna 
ją įteikė Stepono Dariaus pos
tui. Posto vadas Trapenskis sa
kė, kad vėliava ir dabar puošia 
posto patalpas. Konsulas Shall
na toliau pasakojo, kaip įsi
kūrus Jungtinėm Tautom, vi
sų valstybių konsulai, reziduo
ją Bostone, buvo Amerikos Le
giono pakviesti į bendrą šven
tę. Lietuvos konsulas nebuvęs 
pakviestas. Kon. Shallna para
šęs legiono vadui laišką, įrody
damas, kad Lietuva buvo už
miršta. Po to tuojau* gavęs pa
kvietimą ir buvęs pasodintas už 
garbės stalo. Tai yra pavyzdys 
kaip reikia dirbti. Prelegentas . 
Vilius Bražėnas koncentravosi 
kaip visi lietuviai turi dirbti 
amerikiečių tarpe Lietuvos rei- - 
kalui. Progų yra, tik reikia ini
ciatyvos.

Vaizdelį prie partizanų ka
po Vėlinių naktį suvaidino Bi
rutė Adomavičiūtė, Aldona Da-

Lapkričio mėnesį šv. Krikš
to Sakramentu buvo apdovano
ti: 1) Tauras Jonas Vebeliūnas, brilaitė ir Vilija Leščinskaitė, 
sūnus Vytauto ir Vandos Ve- 
beliūnų; krikšto tėvais buvo An
tanas ir Irena Ivaškai. 2) Po
vilas Antanas Dičpinigaitis, sū-

gaičių; krikšto tėvais buvo dr. 
Juozas Dičpinigaitis ir Regina 
Starolis.

Guodžio 27, šeštadienį, susi
tuoks Vladas Laurinaitis, prieš 
10 m. atvykęs g Australijos, ir 
Aldonia Gavienas, prieš metus 
atvykusi iš Argentinos — ten 
gimusi ir augusi, mūsų parapi
nio choro narė.

Lapkričio mėnesį palaidojo
me Joną Vištartą, Praną Arma- 
kauską. Joną Novak ir Mary 
Tzandedick. Amžinąjį atilsį 
duok jiems, Viešpatie. K.L.B.

Solistė Daiva Mongirdaitė, a- 
komponuojant J. Gaideliui, pa
dainavo lietuvių liaudies ir ki
tų dainų, o taip pat ir operų 
arijų.

Solisto Benedikto Povilavt- 
čiaus dainų ir arijų rečitalis 
yra gruodžio 7, sekmadienį, 
3:30 vai. popiet Lietuvių Pilie- • 
čių D-jos auditorijoje.

L.B. Kultūros klubas, kuris 
gražiai veikė eilę metų, pradė
jo šlubuoti, šiais metais iš tri
jų susirinkimų, kurie turėjo bū- 
ti, sušauktas tik vienas.


