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Kanados lietuvių diena praėjo dideliu pasisekimu
Kanados lietuvių diena, iš ei

lės tryliktoji, rugsėjo 2-3 Mon- 
trealy buvo didinga. Darė įspū
dį gausumu — iš Kanados, iš 
Jungtinių Valstybių, tvarkingu
mu, programos atlikimo lygiu. 
Lietuvių diena šiais metais ypa
tingesnė tuo, kad ji buvo lais
vųjų lietuvių organizacinė ir 
meninė manifestacija šalia pa
rodoje įvykdytos pavergtos Lie
tuvos menininkų manifestaci
jos.

šeštadienį buvo sportiniai ir 
meniniai pasirodymai. Krepši
nio varžybose dalyvavo Mont
realio “Tauras”, Toronto “Auš
ra”, “Vytis”, šokiuose rodėsi 
šios grupės: Chicagos “Gran
dis”, Hamiltono “Gyvataras”, 
Londono “Baltija”, Montrealio 
skautų, vyčių, Toronto “Ginta
ras”, Waterbury “Suduva”. Dai
navo Aušros Vartų parapijos 
choras. Tos pat dienos vakarą 
buvo balius su “iškiliosios Ka
nados lietuvaitės” rinkimais.

Sekmadienio programoje 
maldos su vysk. V. Brizgio 
mokslu, iškilmingas aktas 
koncertu, kuriame reiškėsi
noji kanadietė Lilija Šukytė ir 
Hamiltono “Gyvataras” bei Auš 
ros Vartų .parapijos choras.

Rengimo naštą pakėlė mont-
realiečių komitetas, kuriam pir- Lj|ija šukytė Montrealio koncerte. 
mininkavo R. Verbyla- Nuotr. Tony’s Photo Studio

pa

su

Taip pat ir Europos studijų savaite bei
L. K. Mokslo Akademijos suvažiavimas
Vokietijoje Vasario 16 gim- buvo ir L. Katalikų Mokslo A- 

narijoje rugpiūčio 19-27 ivyko kademijos suvažiavimas. Daly- 
. ... ... . ‘ viu buvo apie šimtinė- Iš visos

metine studijų savarte, jau 14- g Australijos 5
ji, o rugpiūčio 23-27 ten pat Plačiau bus kitu kartu.

P. Vietnamo rinkimai rugsė
jo 3 praėjo su lauktais rezul
tatais — į prezidentus bei vice
prezidentus išrinkti dabartiniai 
prezidentas Nguyen Van Thieu 
ir min. pirmininkas Nguyen 
Cao Ky (katalikas ir budistas). 
Gavo 35 proc. balsų.

Prezidento LBJ nusiųsti 22 
stebėtojai rado rinkimus vyk
dytus tvarkingai. Prieš rinki-

mus N. Y. Times ir šen. R. Ken- 
nedy ypatingai kalbėjo apie 
būsimus klastojimus, farsus. Po 
rinkimų ir vienas ir kitas apie 
tai-tyli, bet skubinas abudu tą 
patį pareikšti — kad išrinkto
ji vyriausybė turinti derėtis su 
š. Vietnamu ir su Vietkongu, o 
Amerika turi nustoti bombar
davus.

Komunistai puolimus sustiprino
Vietname rugsėjo 4-5 kauty

nės įvairiose vietose, ypačiai 
Mekongo Deltoje ir šiaurinėse 
provincijose, komunistai išplė
tojo agresiją ir kautynės laiko
mos žiauriausios per porą pas
kutinių mėnesių.

Š. Vietname priešlėktuvinė

PREZIDENTAS PASIRINKS generolų ar McNamaros pusę
GENEROLŲ SUKILIMAS — tis susilaiko nuo atsakymo, ta

čiau priminė, kad šiais metais 
Prez. Johnsonas rugsėjo 1 prezidentas jau du kartu nepa- 

griežtai paneigė skilimą vyriau- rėmė McNamaros, o priėmė, 
tegul ir su kompromisu, gene
rolų reikalavimus. Linkstama į

prieš McNamarą?

sybėje dėl Vietnamo karo; at
metė ir galimą apsaugos sekre
toriaus McNamaros pasitrauki
mą, jei prezidentas paremtų 
generolų liniją. Tačiau N. Y. 
Times, C. S. Monitorir po pre
zidento pareiškimų griežtai te
bekartoja apie “generolų suki
limą” prieš McNamarą. Drama
tizuodama “sukilimą”, minėto
ji spauda įrodinėja, kad karui 
vadovauti turį civiliai asmens. 
Priminė ir istorinį įvykį, ka
da Korėjos kare gen. Mac Ar- 
thuras norėjo vykdyti savo stra
tegiją, ir tada prez. Trumanas 
jį atleido. Tai sugestija, kad ir 
prezidentas Johnsonas spirtųsi 
prieš generolų norus Vietnamo 
kare.

išvadą, kad prezidentas sudali
nęs įspūdį, jog remia vieną ir 
antrą pusę, bet tuo pridengs 
naują nuolaidą generolam, ku
rie nori pirmiausia leidimo ke
turiem aerodromam bombar

duoti.

gynyba sustiprėjo. Per metus 
raketų bazių skaičius nuo 50 
pakilo iki 200. Į Amerikos 
lėktuvus buvo paleista viso 
3,500 raketų; kliuvo 76 lėktu
vam. Priešlėktuvinių pabūklų 
skaičius pakilo iki 8,000. An
tranke pasaulio kare Berlyną 
gynė tik 450 pSbūklų.

Prieš rinkimus buvo sustip
rintas teroras prieš civilinius 
gyventojus — per vieną savai
tę nužudė, sužeidė ar pagrobė 
1,000. Nuo sausio 1 nužudė 
2,807, sužeidė 3,770, pagrobė 
2 8 4 4. Tariamieji “pacifistai” 
prieš šį civilinių gyventojų žu
dymą nesirengia protestuoti.

jubiliejus
Brooklyno diecezijos arkivys- 

kupas-vyskupas Bryan J. Mc 
Entegart rugsėjo 8 mini 50 m. 
kunigystės jubiliejų, šiemet bir
želio 13 suėjo 10 metų, kai jis 
vadovauja Brooklyno diecezi
jai.

Vysk. Bryan J. McEntegart 
gimė New Yorke 1893 sausio 
5. Mokėsi katedros mokykloje 
ir Manhattano kolegijoje, ku
rią baigė 1913. Baigęs šv. Juo
zapo seminariją Dunwoodie, ku
nigu įšventintas 1917 rugsėjo 
8. Magistro laipsnį iš sociologi
jos mokslų gavo Katalikų uni
versitete 1918. Dvejus metus 
dar gilino studijas, po to 23 me
tus dirbo New Yorko diecezijo
je ir profesoriavo Fordhamo 
universitete. 1943 suorganiza
vo šalpos organizaciją NCWC 
ir buvo pirmas jos direktorius. 
1943 buvo konsekruotas Og- 
denburgo vyskupu. 1953 lie
pos 11 paskirtas Katalikų uni
versiteto Washingtone rekto
riumi. 1957 balandžio 16 pa
skirtas Brooklyno vyskupu. Tas 
pareigas perėmė 1957 birželio 
13. 1966 gegužės 12 jam buvo 
suteiktas asmeninis arkivysku
po titulas.

Arkivyskupas jubiliatas bus 
pagerbtas keliomis progomis. 
Rugsėjo 8 jį sveikins diecezi
jos dvasiškiai, rugsėjo 13- pra
džios ir aukštesniųjų mokyklų 
mokiniai, rugsėjo 16 — vienuo
lės seselės, rugsėjo 20 — pa
sauliečiai.

Padėkai už parodytą prielan
kumą jubiliatą pasveikino ir lie
tuviai pranciškonai, gyveną 
Brooklyno diecezijoje. Atsaky
damas į pasveikinimą, arkivys
kupas didžiavosi pranciškonų 
nuveiktais darbais ir džiaugėsi

lietuviais pranciškonais jo die
cezijoje kaip ypatinga Dievo do
vana. Jau anksčiau davęs leidi
mą keltis j geresnę vietą, apie 
naujus planus pastebėjo: Maty
damas jūsų ateities viziją, aš 
jus laiminu.

PAŽINSITE JUOS IŠ JŲ VAISIŲ ... 

Amerikos pokario politikos vaisiai: geri — laisvam pa
sauliui, geri komunistam, negeri Amerikai

— Vatikano įsakymu, po 18 
mėnesių tyrimo, rugsėjo 4 užda
rytas Meksikoje benediktinų 
vienuolynas, kurio viršininkas 
tėvas Lemercier praktikavo sto- 
jantiem į vienuolyną psichoa
nalizę. Pats vienuolis Lemer
cier pasitraukė iš Bažnyčios.
....— Čekoslovakijos lėktuvas 
rugsėjo 5 pakeliui į Kubą nukri
to ir sudegė Gander su 69 
keleiviais.

— Amerikos universitetuose 
studijuoja 7,000 afrikiečių, So
vietų bei satelitų universitetuo
se 9,000. .

KUR SKIRTUMAS — tarp ge- ~ Amerikos Balsas skelbiasi 
nerolę ir McNamaros? turis 43 milijonus klausytojų

McNamara pasisakė prieš proc. viso pasaulio gali
ojus taikinius š- Vietname. klausytojų. Komunistų val- 
Argumentavo, kad bombardavi- tomuose rytų Europos kraš- 
mas neturės lemiamos reikš- tuo9e klauso 23 proc., kom. Ki

nijoje 3 proc. Amerikos Bal
sas transliuoja 37 kalbom.

— Vyriausio teismo teisėju 
prezidentas paskyrė Thurgood 
Marshall. Tai pirmas negras 
vyriausiame teisme. U. S. News 
vertina, kad jis sustiprins vadi
namų “liberalų” grupę.
— Automobilių Amerikoj da

bar yra 90 mil., 1956 buvo 56 
mil., 1975 numatoma iki 114 
mil.
....— Ar policija brutali? Taip 
— atsakė Gallupo apklausinėto- 
jam tik 6 proc. baltųjų ir tik 
14 proc. negrų.
....— Prezidentas de Gaude rug
sėjo 6 išvyko j Lenkiją. Lenki
jos katalikai reiškė nepasiten
kinimą, kad de Gaulle pasida
vė Lenkijos valdžios spaudžia
mas ir atsisakė nuo vizito kar-

mės Vietnami karui baigti. Ha- 
noi ar Haiphongo uosto bom
bardavimas rizikuoja įvelti į ką
rą suk. Kinija ar susilaukt iš 
Sovietų spaudimo dėl Berlyno. 
McNamaras pasisakė už dabar
tinę padėtį ar net laikinį bom
bardavimo nutraukimą, jei tai 
artintų derybas.

Aviacijos, armijos ir mari
nų Vietname vadai pasisakė už 
didesnę laisvę karinei vadovy
bei parenkant bombardavimo 
taikinius. Jų nuomonei pritarė 
senato komitetas,, vadovauja
mas John Stennis — rugpiūčio 
31 jis kreipėsi į prezidentą su 
rezoliucija dėl atsižvelgimo į 
karinės vadovybės nuomonę.

KĄ PASIRINKS LBJ — gene
rolus ar McNamarą?

Didžiausias klausimas —ra
šė rugsėjo 5 Chr. Sc/Monitor 
—, ar LBJ atsisakys paremti klausia, ar de Gaulle laidys šū- sitaikė su esama padėtim bent 
McNamaros nuomonę. Laikraš- kius: tegyvuoja laisva Lenkija!). 30 metų.

Europos studijų savaitės ir L.K.M. Akademijos »uv atiavimo dalis. Atpažįstami dr. Z. Ivinskis, Tėvas 
Bernatonis, dr. J. Grinius, prof. W. Jaskeviėius, S.J., prel. L. Tulaba. Nuotr. kun. J. Dėdino

Laikotarpy tarp Nepriklauso- balsų skaičium su J. Valsty- 
mybės dienos ir Darbo dienos bėm.
— vertina Time žurnalas rug- Sustiprino ūkiškai ir —tebe
sėjo 8 — Ameriką ištiko “Azi- stiprina: gaudami paramą iš A- 
jos flu”: nervingumas dėl Ame
rikos politikos; nervingumas 
tiek aštrus, kada pagal Harris 
anketas parama LBJ karo poli
tikai Vietname iš 72 procentų 
nukrito iki 61.

Karo nesėkmės įtakoje ne 
vienas ima kritiškai peržvelgti 
ir pačius Amerikos užsienių 
politikos pagrindus. Ima juos 
matuoti tuo pačiu m a - 
tu, kuriuo patys politikos 
planuotojai matuoja savo suma
nymus, planus. Tokis matas 
yra Amerikoje populiarus prag
matizmas, kuris išpažįsta, kad 
veiksmo teisingumas ar klaidin
gumas tegali aiškėti iš to veiks
mo rezultatų. Tik laiko perspek
tyvoje, kada veiksmo vaisiai 
yra subrendę ir nukritę; kada 
matai, ar tie vaisiai geri ar blo
gi, tada gali sakyti, ar anie 
veiksmai buvo teisingi.

šitokiu pragmatiniu matu jau 
galima vertinti Amerikos poka
rinę politiką. Jau matyti, ar A- 
merikos įtaka pasauly stiprėja 
ar silpsta; ar Amerikos įtaka 
sustiprino pasauly tokias ver
tybes kaip taika, laisvė, ūkinė 
gėrovė.

NORIU, BET NEGALIU tokioj padėty yra arabai
Arabų konferencija Khar- 

toum, Sudano sostinėje, rugsė
jo 1 pasisakė prieš taiką su 
Izraeliu, prieš Izraelio pripa
žinimą, bet už “jungtines pas-

....— Šią vasarą 11 miestų neg
rų riaušėse ir gaisruose žuvo 
4 gaisrininkai, buvo sužeisti 
418,-sudeginto turto nuostoliai 
siekia 207 mil.

....— Vokiečiu opinijoje 15 pro
centų atsisakę nuo Vokietijos

Nuo pokarinių laikų pradžios 
vienas Amerikos politikos re
zultatas aiškus — Amerikos pa
galba nekomunistiniam pasau
liui buvo pozityvi: sustiprino 
saugumą, sustiprino ūkinę gero
vę, sustiprino atsparumą anar
chistinėm jėgom iš vidaus, ap
saugojo nuo agresijos iš šalies. 
Tai pajuto Europos valstybės, 
Azijos, lotynų Amerikos, Afri
kos.

Nuo paskutinio karo pabai
gos aiškus ir kitas Amerikos

dinolui Wyszynskiui, (Satyrikai sujungimo idėjos, 30 proc. su-

tangas Izraelio agresijos padari- ras dar nepanaikino). Laikoma 
niam likviduoti”. Tie neaiškūs tai Amerikos ir Sovietų spaudi- 
žodžiai džiugino Amerikos spau
dą: juose matė arabų atsisaky
mą nuo karo su Izraeliu, ieš
kojimą sugyvenimo taikingu ke
liu. (Husseinas ir Nasseris pri
vačiai kalbėjo apie davimą Iz
raeliui teisės naudotis Aųabos 
įlanka, apie vakarinio Jordano 
kranto demilitarizavimą, apie 
Izraelio prekių, bet ne Izraelio 
laivais plukdymą Sueso kana
lu). ...... . _________ .._____ ,

Vakaruose džiaugsmą didino raelis atmetė jo tarpininkavi- tų pradžioje Sovitetai teturėjo
ir arabų nutarimas panaikinti mą, ir Nasseris nepriėmė jo savo pusėje tik savuosius bal-
draudimą gabenti naftą (Aiži- projektų. sus, dabar jau rungtyniauja

mo rezultatu. Džiaugsmo nesu
kėlė konferencijos nutarimai 
betgi Syrijai, kuri konferenci
ją boikotavo, ir Palestinos iš-* 
laisvinimo komitetui, kuris 
protestui išėjo iš konferencijos 
nutarimą skaitant.

Tarpininko rolę mėgino su- politikos rezultatas — Ameri- 
vaidinti Jugoslavijos Tito — kos santykiai su komunistiniu 
siunčiojo savo atstovus į Ame- pasauliu sustiprino komunisti- 
riką, Paryžių, keliavo į Mask- nes jėgas, ne Amerikos. Susti- 
vą, Egiptą. Nepasisekė: ir Iz- prino politiškai: Jungtinių Tau-

merikos, Sovietai savus ūki
nius resursus nukreipia savo į- 
takai stiprinti Afrikoje, lotynų 
Amerikoje, Azijoje, ir net tarp 
Nato narių.

Sustiprino Sovietų ir kitų 
komunistų įtakos ekspansiją: 
atidavė jiem valdyti ne tik ry
tų bei vidurio Europą, atidavė 
trečdalį Vokietijos; atidavė Ki
niją, atidavė Kubą. O šiandien 
Sovietai tiesia rankas Amerikos 
įtakai išstumti iš vakarų Euro
pos; Sovietų laivynas užima 
Viduržemio jūros uostus ir gar
siai skelbia, kad Amerikos lai
vynas turi išsinešdinti iš šio 
baseino.

Sustiprino militariškai: JV 
turėjo atominį monopolį; mora
toriumais JV stabdė savo ato
minę pažangą, o tuo metu So
vietai galėjo prisivyti Ameriką, 
ir šiandien jie rikiuojasi jau 
kaip lygus partneris.

Sakoma, kad Amerikos poli
tika tiek paveikusi Sovietų sa
telitus, kad jie mažiau priklau
somi nuo Maskvos nei anksčiau. 
Tai laimėjimas. Tačiau šiai rai
dai įvertinti tinka nukreipti dė
mesį, kokia raida yra įvykusi A- 
merikos santykiuose su jos “sa
telitais” — jos europiniais ir 
Azijos sąjungininkais- Ar tie 
sąjungininkai ne labiau atšo
ko nuo Amerikos nei satelitai 
nuo Maskvos? Si atsipalaidavi
mo nuo Maskvos ir Washing- 
tono raida nėra Amerikos nau
dai.

Pokario politinių vaisių balan
sas, neigiamasis balansas, lei
džia daryti išvadą: jei politikos 
su komunistinėm jėgom vaisiai 
yra Amerikos silpnėjimas paly
ginti su komunistinėm jėgom, 
tai tos politikos pagrindai ne
buvo ir nėra teisingi. Galima 
ir' kita išvada: jei sakysim, kad 
tie pagrindai buvo ir yrą tei
singi. tada ta politika siekia 
keno kito laimėjimų, tik ne A- 
menkos.



Ignas Molinas, 
Clevelandas, Ohio

DARBININKAS

Įtampoje, kai mano viršininkas jau buvo suimtas
..■ĮML f n—» Ignas • •

šių atsiminimų autorius, buvo Epizodas is lietuviškų įstaigų pasipriešinimo, ginant lietuvių 
1941 Lietuvos laikinosios vy
riausybės paskirtas švietimo jaiiitimą nuo naciu pasikesinittio
ministerijoje departamento di- • , r
rektorium. Kai ministerija bu- -• • ’ ", ; :
vo paversta švietimo vadyba ir niečio Hoefkes kalba. Jfc be jo
jos priekyje atsistojo tarėjas faų įvadų ėmė kalbėti, kad gy- 
dr. Pranas Germantas, L Ma- ypname tam metą. Dabar esą 
.lėnas Įstaigoje išsilaikė ir virto fpnta rūpintis ne pramogom, 

ne šokiais, bet visas dėmesys 
turi būti nukreiptas į pergalę ir 
tuo garantuoti sau tinkamą gar
bingą ateitį. Nes fuehreris sa
kąs, kad kiekvienas gaus po 
laimėto karo tai, ką jis bus už
tarnavęs. Taigi Įtikinkite savo 

į Stutthofą. Tada visas švieti- jaunimą, kad vainikuotus! gar
nio vadybos likimas gulė la- blogais laurais ir garantuotų 
blausiai ant I. Malėno pečių, sau ir savo tautai laimingą a- 
šiuose atsiminimuose jis ir , teitį. šiuo metu jūs turite ge- 
vaizduoja vieną pasikėsinimo ir riaušių progą tai atlikti, nes 
gynimosi_epizodą, kadą genera: priešingu atveju galite pavėluo- 
linis komisariatas pakartotinai ti. JauŽ&nas tūri būti įtikintas, 
mėgino verbuoti iš aukštesnių- kad kitos išeities nėra, kaip 
jų mokyklų savanorius dar- tapti herojais.. 
bam, kariuomenei ir švietimo 
vadovybę vertė tam talkinti.

artimiausiu dr. Germanto pa
tarėju.

1943 m. kovo mėn. dėl pa
sipriešinimo suorganizuoti lie
tuvišką legioną dr- Germantas 
su kitais intelektualais vokie
čių buvo suimtas ir išgabentas

Generalinio komisariato ini
ciatyva buvo sušauktas aukštes
niųjų mokyklų direktorių su
sirinkimas iš visos Lietuvos, 
švietimo tarėjas dr. P. German
tas jau buvo' suimtas ir išvež
tas Į Stutthofą, Į koncentraci
jos stovyklą (mirė 1945). Jo vie
toje sėdėjo Įgaliotinis dr. Rie- 
fenstahl, buvęs Berlyno gimna
zijos direktorius, daugiau aka
demikas, kuris vengė rodyti i- rektorius, kad dabar tuo klau- 
niciatyvą kištis Į vietos reika
lus, bet kas jam Įsakyta, turė
jo atlikti.

Susirinkimas buvo sušauktas 
9 valandai ryto Kaune Ateiti
ninkų namuose (Laisvės alėja 
Nr. 3) trečiojo aukšto saliukė- 
je. Iš Berlyno buvo specialiai 
atvykęs švietimo ministerijos 
referentas Hoefke,

Tos mintys is Hoefke bur
nos plaukė kaip reikalavimai, 
tariami viršilos tonu. Nuotai
ka Įsitempė. Direktoriai, paty
rę susirinkimo tikslus, atrodė, 
lyg sukviesti laidotuvėm- Po 
berlyniškio kalbos, baigtos Heil 
Hitler, savo, nuomones pasa
kyti turėjo direktoriai. Taip 
berlyniškis pasiūlė. Bet direk
toriai tyli, kaip musę kandę. 
Niekas nė neprasižioja. Aš i- 
muosi apgailestauti padętį, kad 
taip išėjo; mėginu teisinti di- 

simu pasisakyti jie negalį, nes 
nežino, ką jaunimas tuo rei
kalu pasakys; jie turi pirma su 
jais pasikalbėti.

Praėjo dar kokios penkios 
minutės, ir visi tebetyli. Paga
liau atsistoja Ukmergės moky
tojų seminarijos direktorius A. 
Vokietaitis, buvęs ilgą laiką 

studentų pradžios mokyklų inspektorius, 
dvikovėj žiauriai sužeistu,.vei
du. Ji atlydėjo generalinio ko
misariato švietimo referentas 
Vaičies (iš Klaipėdos krašto, 
mokąs gerai lietuviškai), taip 
pat gen. komisariato referen
tai —teisės, finansų — ir keli 
visai nauji, kurių aš visiškai ne
pažinau- Atvyko ir Įgaliotinis 
dr. Riefenstahl. O iš mūsiškių 
— visi gimnazijų ir kitų aukš
tesniųjų mokyklų direktoriai 
ir aš, kaip tų mokyklų virši
ninkas.

Susirinkimas pradėtas berly-

patyręs pedagogas (miręs 
'1950). Jis negalėjo pakęsti tos 
tylos ir prabilo:

— Ačiū ponui referentui ui 
pasakytą kalbą, bet mes šiuc 
atveju nieko negalim pasakyti, 
Yra mūsų viršininkai; mes 
laukiame iš jų žodžio, nes jie Vėliavos prie’Jungtinių Tautų New Yorke. O kur Lietuvos vėliava? 
už mus gali pasakyti. Ką jie pa- Nuotr. v. Maželio
sakys, tą mes darysime.

A. Vokietaičio žodžiai mane 
lyg karštu vandeniu apipylė. 
Versti atsakomybę bejėgei va
dovybei (šiuo kartu faktiškai

Nw*r. V.

/irš dvidešimt didžiųjų vaisty
siu gubernatorių ir miestų bur- 
nistrų įsijungia į Rezoliucijom 
temti Komitetą

Los Angeles, Calif. — “Pa
baltijo kraštai jau eilę metų 
renčia tyliai komunistų ver
gijoje, ir yra pats laikas Jung
inėm Tautom tuoj sugrąžinti 
aisvę Lietuvai ir kitom dviem 
Pabaltijo respublikom,” — taip 
iiom dienom rašė Rhode Island 
valstybės gubernatorius John 
■L Chafee Rezoliucijoms Rem- 
i Komiteto vadovybei, Įsijung
iamas į tą vienetą.

/iri M gubernatorių Ir bur- 
nbtrę įsijungia į Komitetą

Rhode Island gubernatoriaus 
lobn H. Chafee pėdom pasekė 
;ie didžiųjų valstybių guberna- 
toriai ir miestų burmistrai, taip 
pat Įsijungdami Į Rezoliucijom 
Remti Komitetą: gub. John W. 
King (New Hampshire), gub. 
Stan Hathaway (Wyoming), gu- 
bern. Harold LeVander (Minne
sota), gub. David F. Cargo (New 
Mezico), gub. Paul Laxalt (Ne
radai, gub. John A. Volpe 
(Massachusetts), gub. Spiro T.

mond P. Shafer (Pennsylva- 
nia), burm. Joseph M. Barr 
(Pittsburgh), burm. Herbert A. 
Spurgin (Santa Monica, Calif.), 
burm. Robert King High (Mia- 
mi, Fla.), burm. Milt Grabam 
(Phoenbc, Ariz.), burm. Terry 
D. Schrunk (Portland, Ore.), 
burm. Thomas R. Byrne (St. 
Paul. Minn.), burm. Hugh J. 
Addonizio (Newark, N.J.), bur- 
mist. Tom. Currigan (Denver,

man) tom sąlygom nebuvo be 
zikos. Vokiečiai galėjo pasida
ryti išvadą — pasiųsti iš švieti
mo vadybos ir naujus žmo
nes paskui tarėją į Stutthofą. 
Dalis vokiečių pakilo ir sustojo

prie durų. Direktoriai dar la
biau ėmė nervintis.

— Jūs mano nusistatymą vi
si žinot, — pradėjau kalbėti Į 
direktorius. — Jums esu tuo 
klausimu jau pakankamai ra
šęs (direktoriai žinojo, kad ga
vus vokiečių raštus reikia ieš
koti iš jų išsisukinėjimo). Aš da-.

JUNGTINES TAUTOS TURI TUOJ

šiuo atveju kalbėti negali. Tam 
esate jūs ir sušaukti, kad jiem 
išaiškintumėt, ką čia girdėjote, 
ir pamatytumėt jų reagavimą. 
Tai svarbiausia ir sėkmingiau
sia. Juk čia prievarta nevarto
jama, tai laisvas noras...

Atrodė, kad vokiečiam mano 
žodžiai patiko. Jie sutiko, kad 
direktoriai važiuoja namo ir ti
ria mokinių nusistatymą... Jie 
tur būt, tai suprato kaip agita- 
vimą, kad mokiniai stotų į ka
riuomenę.

Maždaug pora savaičių po į- 
vykusio direktorių susirinkimo 
pirmas atsiliepė Prienų gimna
zijos direktorius kun. Feliksas 
Martišius (miręs 1956). Rašte 
teisinosi, kad nėra norinčių sto
ti savanoriais. Dėstė ir priežas
tis, kodėl tokių neatsirado. Su
minėjo visus mokinius po 17 
metų amžiaus — kiekvieną 
skyrium. Pirmiausia tuos, ku
rie nesveiki, paliegę, fiziškai 
nestiprūs, taigi karinei tarny
bai netinka. Paskui minėjo ir 
kitus, vis teisindamas, kad jie 
dar jauni, niekur toliau nuo 
tėvų nekeliavę, prie tėvelių pri
pratę ir nenori nuo jų skirtis.

Žinojau, kad Įgaliotinis dr. 
Riefenstahl yra labai geros nuo
monės apie kun. Martišių kaip 
žmogų — lankydamasis Prienų 
gimnazijoje buvo direktoriaus 
Martišiaus ne tik tinkamai pa
vaišintas rūkytais lašinukais, 
bet dar ir į kelionę direktorius 
jam Įdėjo kilogramą sviesto 
stikliniam indely. Supažindin
tas su kun. Martišiaus paaiškini
mu, dr. Riefenstahl nusišypso
jo ir vokiškai tarė: “Gerajam 
kunigui Martišiui turite pagel
bėti”. Esą vokiečių vyriausybė 
tokio rašto jam nedovanos, nes 
raštas bus palaikytas pasityčio
jimu. “Praneškite jam telefo
nu, kad savo raštą pakeistų pro
tingesniu”.

Skambinu Prienų gimnazijos 
direktoriui kun. Martišiui, kad 
rašytų naują akylesnį, geriau 
motyvuotą raštą.

— Negaliu geresnio, jame 
tikra tiesa, jis nuoširdžiai pa-

— Bet netinkamas, norime 
kito — geresnio! — šaukiu 
per išeikvotas ir vos girdimas 
baterijas.

— Kalbėkit dar garsiau, nes 
negaliu išgirsti...

— SĮ raštą grąžinsime, nori
me geresnio! — šaukiu kiek į- 
manydamas. Bet direktorius ne
supranta ko aš noriu. Papra
šau prie telefono raštvedį- Ma
nau pasakysiu jam, ir jis tikrai 
supras. Tas tik paklauso ir vėl 
grąžina direktoriui...

Nesusikalbėjom. Teko siųsti 
žmogų (rodos, nuvyko inspekto
rius A.K.), kuriam Įdaviau pa- 
keistino rašto naują redakciją. 
Paprašiau, kad direktorius pasi
rašytų. Jis tai padarė, ir mes, 
išvertę Į vokiečių kalbą, pa
siuntėme generaliniam komisa
riatui.

Kitų mokyklų direktoriai su
rado patys individualinius jų 
mokyklai tinkančius paaiški

nimo būdus. Tik labai maža di
rektorių dalis pranešė, kad at- 

___  ___ _ _____ sirado keli norį eiti savano- 
kiant įgyvendinti, — t. y7~i riais;JT”.buI0._?!!?aus.“ “*!e' 

keiti Lietuvos bylą Jungtinė
se Tautose ir ją ten tinkamai 

(Maryiand), £ub. Ray- apginti.
Lietuvos bylos iškėlimas J. 

Tautose yra milžiniškos apim
ties žygis. Į ji jungiasi visos 
stipriausios amerikiečių pajė
gos, o mes tam reikalui netu
rime pagailėti nei pastangų, 
nei darbo, nei laiko ir nei pi
nigo. Visais šio žygio reikalais 
rašyti: Rezoliucijom Remti Ko
mitetas, Post Office Box 
77048, Los Angeles, California

90007. 4.T.

Colo.) ir burm. J. D. Braman, 
(Seattle, Wash.).

Kiek seniau Į Rezoliucijoms 
Remti Komitetą jau buvo Įsi
jungę dar šie gubernatoriai ir 
burmistrai: burm. John F. Col- 
lins (Boston, Mass.), burm. Ri- 
chard J. Daley (Chicago, UI.), 
gub. Otto Kerner (Illinois), bur- 
mist. Frank T. Lamb (Roches- 
ter, N.Y.), gub. John A. Lo- 
ve (Colorado), gub. George Rom 
ney (Michigan), burm. Jotais F. 
Shelley (San Frandsco, Calif.), 
burm. James H. J. Tate (Phi- 
ladelphia, Penh.) ir būrin. Sa- 
muel Wm. Yorty (Los Angeles, 
Calif.).

Įtakingieji amerikiečiai spau
džia JAV-Mę vyriausybę

Išvardintieji ir šimtai kitų 
žymių ir įtakingų amerikiečių 
jungiasi prie mūsų, spaus
dami visomis išgalėmis ir prie
monėmis krašto administraciją, 
reikalaudami JAV-bių Kongre
so priimtą rezoliuciją (H. 
Con. Res. 416) nieko nelau-

suvaldomi nuotykių ieškoto
jai”, ir jų kiekis nesiekė vie
nos rankos pirštų iš visos Lie
tuvos mokyklų.

Buvo laimėta laiko- Vokie
čiai paskiau jau nė nesikreipė i 
švietimo vadybą. Patys sufabri
kavo atsišaukimą į mokinius. 
Panaudojo mano pavardę 
(be vardo), panaudojo dar kau
niškio direktoriaus V. K. pa
vardę. Bet buvo jau per vėlu. 
Tur būt, 
mokyklas 
nėti.

savo atsišaukimo į 
nespėjo nė išsiunti-

1962 nų rūpėjo 6 <L, nr. S8

Norite geros meniškos fotografijos —
trtžyndSL t

VYT. MAŽELIS
; TgLHYMb»7-Un

421 Mėtota* MtoM* IWg*wood, IroolĮya, N. Y.

Daug sutaupysi pirkdamas per SPARTĄ radiją, radio- 
consoles, color ir kt. TV, tapė recorderiai, patefonai, fono
grafai, įv. skaičiavimo mašinos, cash registeriai, rašomos 
mašinėlės visomis kalbomis. Visi gaminiai Telefunken, 
Grundig, Zenith, Burroughs, Olympia, Royal, etc. Kata
logus ir informacijas gausite tik pranešę savo adresą —
J. L GIEDRAITIS. 10 Barry Dr.. E Northporf. N.Y. I I73f

97-9 M* fM
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LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

sekmadieniais, 9 * 10 vai. ryto
WHBI 1053 FM banga

Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

82*15 89th PU Middle Village, N.Y. 11379
Vedėjai:

ROMAS K EŽY S — TW 4-1288
ANTANAS MAŽEIKA — VI 5-6332

Nauja New York© mieste — parduodami ir taisomi
GRUNDIG - TELEFUNKEN - BLAUPUNKT - NORDMENDE

Nei. radijai, kamb. radijai, Hi - Fl (stereo), jrekordavimo aparatai, 
nežiojami stereo fonografai

GERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP.
Specialistai patarnavimui ir visos dalys įvairiems Europos gamybos 
aparatams

Lengvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais — 
61-05 39fh AVĖ, WOODSIDE, N. Y.

Paskambinkite: TW 9-3900 ir nurodys, kaip lengva pasiekti jų vietų.

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės į

Insurance - Real Estate
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareižkimaL — TeL Vlrginia 6-1800.

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.
TeL Vlrginia 6-1300

NEW YORK CHICAGO

| LITAS hvesting Co., hc. |
| Paskolos — geromis sąlygomis • Aukžtos palūkanos už indėlius |
? Primename, kad suinteresuoti asmenys dar gali tapti LITO savinin- |
| kais—bendrininkais įsigydami LITO akcijas. Akcijų kaina $12.00 |
š už vienetą. Akcijos parduodamos tik susipažinusiems su “Offering |
| Circular” kurį galima gauti tiesioginiai iš LITO bendrovės. |

86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418— (212) 441-6799 j
6755 S. Western Avenue Chicago, III. 60636 — (312) 476-2242 l

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairių moteriškų drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
ktinas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bliuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ. Woodhav«n, N.Y. 11421

— TeL 849-7240 —

- HAVEN REALTY -
Real Erta+o • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance

TTsertlnr nuo 9 11d 8 vai; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.
87-09 Jamaica Av*» Woodhaven 21, N.Y. TeL VI 7-4477

flNTS 6AH®< TA’

VYTAUTAS BELECKAS

turiniai pietos. Pirmos rOMM Be>

1889 MADI8ON STREET 
•ROOKLYN 27, M. Y.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška Ir eurapietiška duona ir pyragai 
šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA tr ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
-86-40 ITAM STREET 8R00KLYN, N. Y. 11208



DARBININKAS

DARBININKAS BROOKLYN, N. yT 11221 Don Kichoto įtaka turizmui Lietuvoje
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Naujų mokslo metų angoje.
Mokslo dienos tik trumpam 

buvo atitolintos vasarinės at
vangos. Atvanga yra reikalinga 
kiekvienam darbui, kad būtų 
galima toliau dirbti naujom jė
gom. Nauji mokslo metai dide
liam jaunimo skaičiui bus pir
mieji, ir nemažam būriui pas
kutinieji- Jei būtų galima su
sikeisti vietomis, labai daug 
kas mokytųsi dar uoliau. Su
brendimas ir gyvenimo patyri
mas parodo, kad mokykla galė
jo duoti daug daugiau, negu ja 
buvo pasinaudota. Užtat visi 
jaunuoliai, kurių gyvenimas dar 
nešaukia būtinam kasdienos 
darbui ir dar gali mokytis, pa
darys labai išmintiengai,
šiemet sukaups visas savo jė
gas semtis iš mokslo visa, ką 
tik gali. Niekas nėra gailėję
sis, kad uoliau ir daugiau mo
kėsi.

Ispanai turi garsų rašytoją 
Cervantes, parašiusį dar gerės
iu veikalą Don Kichotą. Jis 
yra išverstas ir į lietuvių kal
bą, todėl manome, jog daugu
mas yra jį skaitę. Kaip žinome, 
autorius savo pasaulinio garso 
kūriny geniališkai pašiepia rite
rius. Jis aprašo ispanų bajoro 
Don Kichoto ir jo tarno Sančo 
Panco trankymas! po La Man- 
čos provinciją ir jų kvailiausius 
žygius: kovos su vėjo malū
nais, su kiaulių banda, su vyno 
maišais ir t.t.

Niekas, žinoma, netiki, jog 
tie literatūriniai personažai yra 
kada nors gyvenę. Nepaisant 
to, apsukrūs turizmo organiza
toriai dabar nužymėjo kelius, 
kuriais bebaimis riteris prieš

šeštadieniais nesudvejoja vai
kučius atvežti į lituanistinę 
mokyklą, o sekmadieniais į 
lietuviškas pamaldas. Jų pasiau
kojimas dabar įvertinamas su
sipratusių tautiečių. Ateityje 
jie susilauks dėkingumo ir iš keletą šimtų metų neva keliavo, 
savo atžalyno, kurs dabar tas 
valandas gal mieliau praleistų 
su kaimynų vaikais žaidimų sū
kury.

skelbdamas savo širdies damos 
Dulcinejos grožį ir dorybes. 
Turistam rodomi malūnai, su 
kuriais Don Kichotas kovojo, 
smuklės, kuriose nakvojo ir

jei

Lietuviam turėtų dar rūpėti, 
kad mokslas neatskirtų nuo 
savo tautos. Mokykloje atitols- 
tama nuo savo tautos dvejo
pu būdu: kai visai pasiduoda
ma svetimajai įtakai ir kai ne
sistengiama geriau pažinti savo 
tautos. Savame krašte to negali 
atsitikti, nes mokykla atlieka ir 
tautinį švietimą. Svetur reikia 
patiem rūpintis pagilinti savo 
lituanistines žinias.

Daugel metų didesnėse lietu-

šeimos reikšmė esamom są
lygom yra pati reikšmingiausia 
lietuviškam reikalui. Kur šeimo
se su vaikais nebekalbama lie
tuviškai, ten lietuvybė jau mirš
ta. Pasiteisinimas, kad lieka 
“lietuviška dvasia”, yra gana 
menkas: ji taip pat netrukus iš
blės. Tauta tvirčiausiai laikosi 
sava kalba. Kas jos nemoko sa
vo vaikų, nemoko ir savo tau
tos mylėti taip, kaip ji turi bū
ti mylima. Yra graudu, kada 
apie Lietuvą kalbama su “mei
le”, bet tokia iškreipta ir dar
kyta lietuvių kalba, kad, rodo
si, norima tik pasityčioti. Jei 
taip būtų kalbama angliškai, tai 
būtų palaikyta užgavimu. Lietu
vių kalba pamiršta dėl to, kad 
jos savo laiku nesimokyta nei 
šeimoje nei mokykloje.

Tikintiesiem dar turi rūpė
ti, kad mokslas neatitolintų nuo 
Dievo. Šio krašto mokyklose 

vių kolonijose veikia pagelbi- ypa labai stiprus ateizmas, ku- 
nės lituanistikos mokyklos. Kur yjg dažnai vadinamas “sąžinės 
šeštadieninės mokyklos yra, laisve”. Daug kur po ta prie- 
būtų tėvų nusikaltimas, jei sa- danga įkvėpiamas netikėjimas, 
vo vaikų neleistų į jas ir tų nes draudžiama kalbėti apie ti- 
mokyklų neremtų. Pasiteisini- kėjimą, draudžiama melstis 
mas, kad tai “vaikus apsunki- prieš pamoikas, draudžiama net 
na”, yra ne tik pasitamavimas priminti Dievo vardą. Supran-
lepšiškumui, bet ir aiškus nusi- tama dėl ko didėja privati- 
gręžimas nuo savo tautos. Tė- nių katalikišku mokyklų skal
vi nesulauks ateityje padėkos čius Kur jos yra kataiikų tėvų 

J pareiga pasirinkti tas mokyklas, 
nors tai ir kainuotų. Jokiu pini-

iš savo vaikų, kad juos lepino 
arba nutautino.

Džiugina ryžtas tokių tėvų,
kurie, dėl darbovietės ar kitų paskui nenupirksi tikėjimo, 
aplinkybių priversti apsigyven- ’ ’ "
ti toliau nuo lietuviškų .centrų,

jei jis bus susilpnintas arba vi
sai prarastas.

Lietuvoje nuveš tave ten, kur nieko nebuvo

skanų vyną gėrė. Siūloma net
gi pajodinėti ant asiliuko, ant 
kurio ištikimas tarnas ir gink
lanešys Sančo Panco savo poną 
lydėjo...

Sumanymas nužymėti Don 
Kichoto maršrutus pasisekė. 
Turistam, keliaujantiem tais 
maršrutais, kelionė teikia įvai
rių pramogų. Jie išgirsta šim
tus linksmų" istorijų, atnaujina 
pažintį su pasauliniu Cervante- 
so kūriniu, susipažįsta su Ispa
nijos kaimu ir jo žmonėmis, pa
ragauja skanių ir pigių La Man- 
čos vynų ir valgių. O turizmo į- 
staiga ir gyventojai surenka iš 
svečių, kurie be šitos išmonės 
ten nekeliautų, brangios užsie
nio valiutos ir išpopuliarina sa
vo kraštą užsieniečių tarpe. Re
zultatas yra tas, kad vieni ir 
kiti patenkinti.

Matyt, panašiai reikia vertin-
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Kanados lietuvaites gražuolės 13-toje Kanados lietuvių dienoje Mon
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ti ir okupuotoje Lietuvoje ruo
šiamus jaunimo žygius liaudies 
kovų šlovės keliais. Tegu ta šlo
ve niekas ir netiki, bet žygiuo
dami jaunuoliai patenkina savo 
troškimą keliauti, geriau pažįs
ta gimtąjį kraštą, įvairių vieto
vių žmonių gyvenimą, papro
čius, tarmes. Čia jie turi gerą 
progą išbandyti savo patva
rumą ir dar labiau užsigrūdinti.

O tų žygių organizatoriai 
metų gale galės pasigirti Mask
vai, kad štai, kaip šauniai pa- 
minėjom 50-ąsias Rusijos revo
liucijos metines: Lietuvoje su
darėme per 160 sovietinės 
liaudies kovų šlovės maršrutų, 
kuriais pervedėme apie pusant
ro šimto tūkstančių jaunuolių ir 
senelių. Jais žygiavo komsomol- 
cai, Laisvanoriškos draugijos 
armijai, aviacijai ir laivynui 
remti nariai, vadinamųjų revo
liucinių kovų veteranai ir kiti. 
Liepos mėnesio vidury visi žy- 
gininkai susirinko į respubliki
nį sąskrydį, pavadintą “Tų die
nų šlovė neišblės”. Dalis jų 
pasiųsta net į Leningradą, kur 
liepos pabaigoje įvyko visasą
junginis sąskrydis. Tokia, rei
kia manyti, bus šių žygių orga
nizatorių šiemetinė apyskaita.

Tik vienu, ir tai svarbiausiu 
dalyku, Lietuvos komunistų 
partija negalės pasigirti, būtent 
— kad jai pasisekė įtikinti jau
nimą, jog visa, kas tų žygių ir 
sąskrydžių metu buvo pasako
jama, yra gryna teisybė. Ir kas 
gi patikės, kad toks galingas re
voliucinis sąjūdis, koks jis da
bar vaizduojamas partinių pro
pagandininkų, 1917, 1913 ir 
1919 metais neva buvęs apėmęs 
plačiąsias Lietuvos liaudies ma
ses, turėjęs tiek daug pasišven
tusių kovotojų ir raudonosios 
rusų armijos remiamas, nei iš 
šio nei iš to supliuško, kaip 
muilo burbulas?

Kas gi jį sužlugdė? Turėjo 
būti kokia didelė ir stipri pa
jėga, kuri, kaip komunistai tvir
tina, kraujuje paskandino ma
sių remiamą revoliuciją ir so
vietinę santvarką ir išvijo lie
tuvių bolševikų ir raudonųjų 
rusų pulkus. Arba ... visa tai, 
ką seneliai veteranai ir parti
niai propagandininkai pasako
ja, yra grynas prasimanymas, 
kaip ir Cervantes Don Kicho-

miečių pulkus ir su jais bendra
darbiavusius vietinius įvairaus 
plauko nusikaltėlius.

Savanorių kovas lengvino vi
suotinis vietos gyventojų prita
rimas bei parama ir didėlė bol
ševikų neapykanta. Kur tik pa
sirodydavo lietuvių kariai, vi
sur jie būdavo sutinkami atvi
romis širdimis ir išskėstomis 
rankomis, žmonės juos vaišin
davo, tiekdavo žinias apie prie
šą, nurodydavo kelius, kuriais 
būdavo galima netikėtai už
pulti bolševikus ir suduoti jiem 
skaudžius smūgius. Raudonar
miečiam ir su jais susidėjusiem 
lietuviam tik plėšimais ir žmo
nių žudymais pasisekdavo apsi
rūpinti maistu, todėl visi jų bi
jojo ir nekentė.

Komunistiniai propagandinin-

kai pasakoja net apie du lietu
vių pulkus — Žemaičių ir Vil
niaus — kovojusius bolševikų 
pusėje. Tačiau jie nepasako, 
kiek tie pulkai turėjo karių ir 
kur jie dingo. Apie kokius nors 
vėlesnius tų pulkų karo veiks
mus Rusijoje nei vadinamieji 
revoliuciniai veteranai, nei rau
donosios armijos istorikai nei 
niekas kitas nieko nesako ir ne
rašo. Tūkstantiniai daliniai ne
galėjo dingti, lyg į vandenį bū-, 
tų įkritę. Jie ir nedingo — jų 
iš viso nebuvo. O buvo tik ne
gausios bandos, susitelkusios 
iš vietos kriminalinio elemento 
ir iš vokiečių nelaisvės paspru
kusių rusų karių. Norėdamos į- 
sigyti ginklų, jos iš pasalų už
puldinėdavo silpnesnes vokie
čių įgulas. Kadangi apiplėšinė
jo ir žudė turtingesniuosius 
gyventojus, dhbar jų nariai lai
komi klasiniais kovotojais ir 
revoliucionieriais.

Skundžiamasi kiaulių auginimo tvarka
Ksaveras Kairys, tas pats, 

kuris Montrealyje sovietiniame 
paviljone buvo rodytas kaip 
“Lietuvos vicepremjeras”, at
seit didelį svorį Lietuvos valdy
me turįs pareigūnas, per mask- 
vinį laikraštį skundžiasi Lietu
vai primesta kiaulių auginimo 
tvarka ... Maskvos Sielskaja 
Žizn' liepos 26 įdėjo K. Kairio 
straipsnį tuo klausimu. Liepos 
28 to straipsnio santraukėlę at
spausdino ir Tiesa Vilniuje.

“Vicepremjeras” rašo, kad 
pirkėjai labai pageidauja kiau
lienos, gautos paskerdus jau
nus, specialiai išaugintus ir 
nupenėtus gyvulius. Tai beko
nas, jo gaminiai. Bekonas, sa
ko, niekad neužsiguli ant pre
kystalių, bet jo maža, ir pir
kėjui siūloma riebi kiauliena, 
kurios daugelis nenori. K. Kai
rys toliau primena, kad:

“Daugelį metų Lietuvos kiau
lių augintojai plėtė bekoninį šė
rimą. (Pats Chruščiovas kadai 
prisiminė, kad Lietuvoj jau se
niai turima gero patyrimo toj 
srity, ir ragino pritaikyti tą pa
tyrimą kolchozuose. E.) Vaiz
das staiga pasikeitė nuo 1962 
metų, kai buvo nustatytos da
bartinės supirkimo kainos. Ū- 
kiai greit persitvarkė ir prista
to riebią kiaulieną. Tai jiem 
naudingiau. Juk nupenėti rie
bią kiaulę karkas lengviau. 
Mažiau reikia patalpų, darbuo
tojų. Gauti gerą bekoną žy
miai sudėtingiau. O jį realizuo
jant (Maskvos nustatytomis kai

nespecializuotais ūkiais, išaugi
nančiais pilnaverčius bekonus 
paprastose fermose! Ką daryti 
mūsų respublikos kaimo gyven
tojams, kurie nuo seno gami
na puikų bekoną! Dabar tekia 
produkcija laikoma nekondici- 
ne, nors ji ir pačios aukščiau- - 
siūs kokybės.”

Iš viso nustatytieji kiaulių 
supirkimo standartai esą neti
kę: “Sakysim, kaip nustatysi 
gyvo gyvulio odos storį? O to 
reikalaujama, ir priėmėjai daž
nai bekonus skiria į mėsines 
kiaulės. Ūkiai, auginantieji 
daug kiaulių, praranda šiuo at
veju dideles pinigų sumas. Be 
galo sunku, laikantis standar
to, nustatyti mėsos raumenin
gumą ... Labai silpnai spren
džiamas aprūpinimas transpor
tu kiaulėms vežti. Nepritaiky
tose mašinose kiaulės susižei
džia, ir puikūs bekoniniai par
šai priskiriami prie mėsinių ka
tegorijos ... šeimininkai visuo
met turi būti užtikrinti, kad 
jie laiku galės atiduoti produk
ciją. Deja, dabar tokio užtikri
nimo nėra”.

Nusiskundimas atrodo rim
tai pagrįstas. Bet būdamas at
spausdintas laikraštyje ir pasi
rašytas neva vicepremjero, jis 
liudija ne tik apie kiaulių, o 
ir apie kvislinginės valdžios pa
dėtį Lietuvoj. (Elta)

JO RANKA
O. NENDRĖ

pasiėmė knygą. Jo kambario 
durys plačiai atsidarė. Jonas 
pamatė Balį. Jis buvo vien
plaukis, veidas išvargęs, akių 
žvilgsnis, lyg žmogaus staiga iš
budinto iš baisaus sapno ...

ti 1) vo gerumu neduotų pavyzdžio
Jonas Balį randa namie. kitiem, — kalba Balys — Ta- 
— Kas tave, Jonai, atvijo vo vietoie’ nekiščiau savo pirš

tų prie šio reikalo.
— Ką tu patartum atvažia

vusiai žmonai? — žiūri Jonas 
į Balį.

— Patarčiau grįžti į namus 
ir... melstis! — susimąstęs 
sako Balys.

pas mane šiuo laiku? — pasi
tinka Balys Joną su šypsena.

— Ateinu pasitarti! Grįžęs iš 
darbo, radau svečių iš kaimo. 
Jie atvažiavo areštuoto ūkinin
ko lankyti, kuris neįstengė 
valstybei duoklės atiduoti, — 
dėsto reikalą Jonas.

— čia jau blogai. Jis bus nu
teistas, nes yra liaudies prie-

Po metinių iškilmių komu
nistinės valdžios minėjimo, Jo- 

šas... Liaudies priešams pro- nas sugrįžęs negali nieko dary- 
letarų diktatūra negali turėti 
pasigailėjimo, jie visi turi būti 
be pasigailėjimo sunaikinti, — 
labai rimtai kalba Balys.

— Bet tai neteisinga! —pik
tinasi Jonas.

— Teisinga yra tai, kas naktį nenori, kad žmonės tu- — Turime išlikti. Mes dar 
esame reikalingi čia. Dovanok, 
kad įsiveržiau pas tave, Jonai. 
Bet man buvo taip skaudu, kad 
daviausi vedamas, nesipriešin
damas. Gal galiu nusipraust, 
reikia eiti į darbą. Pažiūrėsim, 
kas bus dar galima gelbėti.

naudinga proletarijatui! — tvir
tina Balys.

— Bet tas ūkininkas buvo 
labai geras žmogus! — liūdnai 
sako Jonas.

— Nesvarbu! Geras buožė tu
ri dar greičiau išnykti, kad ša

ti, nes jam liūdna ir pikta, kad 
melas, gražiais tiekos rūbais ap
sivilkęs, skambėjo ilgas .minė
jimo valandas iš kalbėtojų lū
pų. Jis ilgai vartosi lovoje, gir
di sunkvežimių ūžesį, kurie šią

rėtų ramybę.
— Kodėl taip skardenasi? 

galvoja Jonas, nutraukęs 
mintis.

Lange pradėjo reikštis 
žara. Jonas paliko lovą, 
tesi pavargęs, bet atsikėlė ir

savo

jau-

Tą dieną darbe žmonės kai-i 
ba tik būtino reikalo verčiami 
Rašomajai mašinėlei nutilus J 
daugelis braukia ašaras... Po' 
darbo Jonas eina namo aplin-i 
kiniais keliais pro stotį. Egy-i

Svyruodamas priėjo prie kėdės vulinių vagonų aidi vaikų verks-' 
ir neprašomas sudribo.

— Kas atsitiko, Baly? — pri
bėga Jonas.

— Jie veža į stotį žmones!— 
prasivėrė mėlynos Balio lūpos.

— Kas? — sudrebėjo Jonas.
— Komunistai! Šiąnakt su

ėmė tūkstančius. Moterų aima
nos, vaikų verksmas ir senių 
dejonės girdimos toli už sto
ties ... Stotyse ilgiausi gyvuli
nių vagonų traukiniai pripildo
mi mūsų ramiais žmonėmis.. 
Ne, negaliu apie tai kalbėti... 
Tai siaubas, ko riet įsivaizduo
ti nebuvo galima! — savo 
galvą panarina ir pradeda verk
ti- Balys...

Jonas klauso pastyręs Balio 
pasakojimo ir tyliai kartoja:

— Ne, ne tai negali būti!
Balys pamažu nusiramina. Jis 

pakelia į Joną savo rudas akis, 
kuriose matyti ryžtas:

mas ir moterų balsų ūžėsys.Į 
Jonui rodosi, kad jo ausys pa-: 
gauna žodį:

— Vandens!
— Jie trokšta! Duokite van-i 

dens! — piktai šaukia Jonas, į 
bet jo lūpos neišleidžia šauks- 
mo!

Jonas pasijunta bejėgis. Pro-_ 
tas neleidžia jo Į stotį, kad pa-j 
duotų ištroškusiems vandens./ 
Ten durtuvai, šautuvai ir kito
kie duriamieji ir ša 
ginklai vandenį nudažytų krau-j 
ju... Jis grįžta namo ir vėl ne
gali ne tik miegoti, bet ir skai
tyti.

Į darbą Jonas eina kasdien. 
Balys taip pat dirba. Jonas nie
kuomet nesutinka Balio žvilgs
nio; jo rudosios visada kažko 
ieško ant grindų. Iš ministeri
jos išvežė tarnautojų su šei- 
nomis, keletą ir jaunų. Balys, 
eidamas pro Joną, sustoja, ap
sidairo ir tyliai šnibžda:

— Protingi žmonės da 
namuose nenakvoja! Aleksotoj 
šlaituose labai patogu! — ap-į

Jokios didelės karinės pajė- . _ ....
gos, kaip žinome, anuomet Lie- nomis- papildomos išlaidos 
tuvoje nebuvo. Bet jos ir nerei- neapsimoka”.
kėjo. Pakako keleto prastai “Kelią bekonui į mėsos kom- 
ginkluotų ir dar prasčiau kariš- binatus užtvėrė
kai apmokytų, bet drąsių ir standartas, kuriame pasakyta, 
ryžtingų lietuvių savanorių bū- jog bekonines kiaules galima 
rių, kad išvytų iš mūsų tėvy- auginti tik specializuotuose ū- 
nės Maskvos siųstus raudonar- kiuose... Na, o ką daryti su

neapsimoka”.

valstybinis

Nuo liepos 1 dienos daugu
moje Lietuvos įmonių ir įstai
gų jau įvesta penkių darbo die
nų savaitė.. Įvedus penkias dar
bo dienas savaitėj darbo laikas 
nė kiek nesutrumpintas: kaip 
buvo, taip ir liko 41 darbo va
landa savaitėj. Tik šeštadienio 
valandos dabar pridėtos prie 
kitų dienų pamainų, jas atitin
kamai pailginus. (Elta)

sieliuose iaoai patogu. — ap* ---------------- -—---------- ------------------
sisukęs Balys skuba i savo 
rių.

(Bus daugiau)

t djo« centro vicedlroktor*, Rlchard Phmrick — rvHgiMo skyriau* P; Ru**”’
Į Fal Nelghborhood New* redaktorių*, T*v. Gintautą* Sabetaitl* lnf*rmacijo* centro direktorių*, 
t Nuotr. Uosto Juodvalkio
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. . . . Dail. William Witkų prisiminus;
Anais laikais, kai dar Brook

lyne buvo pilna naujųjų atei
vių, pirmą kartą pamatėm dai
lininką WIIHam Wttltę. Jis užė
jo valgyklėlėn, kur mes sėdė
jom, laukdami vakarienės. Su
sipažinome. Tai buvo malonus 
ponas, su lengva šypsena, žils
telėjęs, su tipingais ameriko

Nustebom, kad jis būro dai
lininkas, lietuvis, čia gimęs ir 
augęs ir gražiai kalbėjo lietu
viškai. Čia jis išėjo mokslus. 
Tai buvo senos senos emigran
tų kartos sūnus. Jo tėvai turė
jo atkeliauti į šį kraštą dar 
anais spaudos draudimo lai
kais, gal net po 1863 metų su
kilimo. Toji karta pati buvo 
mažo mokslo, bet mokslą bran
gino, — visom išgalėm leido 
savo vaikus mokytis. Štai ir 
Wffliamas išaugo, buvo inžinie
rius ir dailininkas.

Teko ir vėliau jį matyti įvai
riose parodose. Jis nesišalino 
lietuvių, priešingai dar buvo su
kūręs lietuvių dailininkų drau
giją, kurioje jis vienas buvo Čia 
gimęs ir augęs, o visi kiti — 
“dypukai”.

Štai to malonaus dailininko 
jau nebėra. Paseno ir jis, pa
vargo, kaip ir jo nutapytos tro
belės, seni tiltai, laivai. Perko
pęs per 80 metų, jis dar dirbo, 
gyveno draugystėje su savo kū
nu, nesiskųsdamas didelėm li
gom. Dar penktadienį jis nu
tapė paveikslą, o sekmadienį, 
rugpiūčio 6, jis iškeliavo pas 
Didįjį Tapytoją.

Pagal jo paties norą buvo pa
laidotas iš Maspetho lietuvių 
bažnyčios, degant žvakėm, var
gonam gaudžiant ir artimie
siem didžiai liūdint.

Jis buvo gimęs New Yorke 
1886 rugpiūčio 22. Mokėsi 
Pratt Institute, Art Students 
League New Yorke, National

mus, medžius. Tapydamas neri- j 
blaškė, neieškojo audringos iš-1 
raiškos, bet rainiai dėjo brūkš- ] 
nį prie brūkšnio, sukurdamas 
daugiau antikinę nuotaiką. Jo 
paveikslai turi truputį ilgesio, 

šypsenos, kurią ta
rėjo ir pats autorius tapytojas, i

Salia tapybos jis buvo ir in- ' 
žinierius, buvo lietuvių inžinie
rių ir architektų sąjungos na
rys, išrado ir užpatentavo pri
taikomą paniografą — kopija
vimo mašiną.

Velionis vertino mokslą —ir 
savo vaikus išleido į mokslus. 
Duktė Rūta yra žymi moksli
ninkė biologė, profesoriauja 
Fbrdhamo universitete ir vado
vauja biologijos katedrai. Pas 
ją Greenwich, Conn., ir gyve
no velionis. Vienas 
yra vaistininkas ir 
vaistinę Brooklyne, 
nūs — inžinierius.

jo sūnus 
turi savo 
antras sū- 
------fpj)

Į

i

| Dabar jūs galite aplankyti savo artimuositte Lietuvoje — i 
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universitete, priklausė Art 
dents League, Cape Cod 
Association, Art League 
Long Island, American Artists 
Profesional League.

Savo dailininko karjerą pra
dėjo 1906 piešdamas iliustraci
jas. Nemaža iliustracijų, karika- 
tūru, vinječių nupiešė ir lietu
vių spaudai. 1925 susiorganiza
vo Brooklyne meno ratelis, kur 
jis buvo narys ir sekretorius. 
1953 įsikūrus lietuvių amerikie
čių dailės sąjungai, buvo jos 
pirmasis pirmininkas. Pirminin
kavo Byram Art Society.

Kaip dailininkas yra suren
gęs daug įvairių parodų, daly
vavo grupinėse parodose. Dir
bo aliejum, akvarele, tempera. 
Labiausiai domėjosi tapyba.

Tapė saikingame realistinia
me stiliuje, pamėgęs Amerikos

StU- 
Art 

of

— Sol. Stasys Baras, komp. 
Darius Lapinskas ir Leokadijos 
Braždienės vadovaujamas Jau
nimo centro studentų ansamb
lis spalio 7 atstovaus JAV Ex- 
po ‘67 tautų festivalyje. Kvie
timą prisiuntė ir lietuvių pasi
rodymu rūpinasi Expo ‘67 JAV 
atstovybės vadovybė. Jauni
mo centro studentų ansamblis 
buvo gavęs kvietimą dalyvauti 
parodos Lietuvių dienos prog
ramoje. Deja, dėl lėšų stokos 
turėjo atsisakyti. Būsima an
samblio kelionė į Montrealį rei
kalinga lietuvių visuomenės pa
ramos. Maloniai prašome aukas 
siųsti adresu: Lietuvių Informa
cijos Centras, 5620 S. Clare- 
mont Avenue, Chicago, Uli-

Šiluvos koplyčia Washingtone Nuotr. R. Kisieliaus

MALDININKŲ KELIOM 
l WASIIINGTOY\

Laisvojo pasaulio lietuvių dos
numo dėka JAV tautinėje šven
tovėje Washingtone, D C., bu
vo įrengta didinga Šiluvos lie
tuviška koplyčia. Pereitais me
tais rugsėjo 3 buvo pakonse- 
kruotas koplyčios altorius, o 
rugsėjo 4 įvyko iškilmingas __  _ ______
koplyčios dedikavimas. Ta pa- kelionę į §iiUvos koplyčią Wa- 
čia proga Washingtone, D. C., shingtono šventovėje.. Tokios

3-5 įvyko religinis lietuvių ka
talikų kongresas. Tiek koply
čios dedikacijos iškilmėse, tiek 
religiniame kongrese dalyvavo 
daug laivojo pasaulio lietuvių.

Amerikos Lietuvių Kunigų 
Vienybė yra nutarusi kiekvie
nais metais ruošti maldininkų
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šią sekmadienį po Šiluvos šven
tės — rugsėjo 8. šiais metais 
maldininkų kelionė ruošiama 
rugsėjo 10. Maldininkam mi
šios Šiluvos koplyčioje buvo lai
komos 3 vai. popiet. Mišias au
kos ir pamokslą pasakys tėv. 
dr. Viktoras Gidžiūnas, 0.F-M.

Visos JAV lietuvių parapijos 
yra raginamos tą dieną ruošti 
ekskursijas į Washingtoną ir į- 
sijungti į bendrą maldą už Lie
tuvą.

— Gajutė Valterytė, solistės 
B. ir med. dr. K. Valterių duk
tė, prieš metus baigusi uni
versitetą, paskirta Anglijos 
skaučių vadeive. Valterių šei
ma po karo iš Vokietijos emi
gravo į Angliją ir dabar gyve
na Hereford mieste. B. Valte- 
rienė prieš porą metų yra įdai
navusi plokštelę, kurios jau 
antroji laida baigiama išparduo
ti.senus užkampius, tiltus, na- nois 60636. (LIC) Statler Hilton viešbuty rugsėjo kelionės pramatomos artimiau-Technical Institute Fordhamo

JTttotr. R. Kisieliaus

MtLi MAžALAItfe

SIELVARTAS

Kartą naktį negalėjau užmig
ti.

Nebuvo miesto dulkių, nei 
gąsdino gaisrininkų vežimai, 
nei rėkavo neramūs gatvės žmo
nės — ne: kvepėjo oras, liepos 
dūzgė atsilikusių bičių darbadie
nio aidu, iš vakaro giedojo 
paukščiai, bet aš nemiegojau 
dėlei liūdnumo-

Einant gulti, netyčia, su lem
pa pastūmiau maldaknygę, ir ji 
nuplasnojo atsivėrusiais pusla
piais ant aslos, ir spalvomis 
pasipylė šventi paveikslėliai. 
Kai surinkau juos, mano širdis 
akimirkai sušalo, kaip daigas 
šalnoje: nebuvo vieno. Mažo, 
mažiausio iš visų —ir kai klups
čiomis apieškojau visą kamba
rį — jo nebuvo. Ir aš neužmi
gau.

Kaip aš laukiau aušros ir 
kaip prasidžiaugiau, kad teka 
saulė, ir kaip skubėjome į 
koplyčią, pas . šventą Antaną! 
Jttk gyvename vasaros laisvas 
dienas. Jo sodyboje — juk va
karykščiai buvome čia, kai vie- 
nUOliai giedojo Jo stebuklų nuo
stabų pagarbinimą, ir nuo tos 
giesmės sielos buvo persikėlu- 
sios Namo.

Ir ten, koplyčioje, ten —(aš 
bijojau galvoti, kad ne ten)— 
iškrito mano paveiksliukas. Bet 
— pieva žaliavo, kaip viltis, ir 
rasa kvepėjo, kai ėjome — 
bet baimė nenustojo augti: jei- 
gū ten ir buvo nupuolęs že
mėn, kas galėjo jį pastebėti, 
ir radęs kas norėtų saugoti, to
kį mažą, tokį seną — nes kito
je pusėje buvo įrašas: 1935 me
tai.

Tačiau argi nebūtumėte gir
dėję apie mūstį šventąjį iš Kre
tingos? Ar nesiSatikia jo žem
dirbiai dingite gyvuliui, ir elge
ta pametęs litą, ir gimnazistas 
drebąs dėl egzaminų, ir moti
na, kuri meldžiasi už paklydė
lį vaiką? lt Jis nebuvo apvy
lęs nė vieno, tikrai reikalingo

paramos — Jis yta ieškotojas 
ir atradėjas, ir grąžintojas pra
rastų brangenybių: mano pa
veikslėlis buvo padėtas pagar
biai ir dailiai ten, kur laikomos 
maldaknygės..

O, aš žmau, kodėl taip ver
tino tas, kas buvo pakėlęs: bu
vo pažvelgęs į pilną užrašą, ir 
tenai skaitė, jog tais metais 
vienos draugės motinai buvo at
vežtas rugsėjo aštuntą. Iš Šilu
vos.

Aš nebuvau verta, kad man 
grąžintų tą turtą.

Kiek kartų iš Tėviškės bu
vo keliavę mano namiškiai, ge
rai pasirengę ilgai kelionei, 
šventam keliui, važiavo arkliais 
-— ar aš kada prašiausi drau
ge? Nebent labai maža. Bet pas
kui? Juk tai mokyklos laikas! 
Žinoma, tai tiktai pasiteisini
mas, visada galėjai išvažiuoti, 
jeigu tik būtum troškęs. Bet aš 
nedariau to.

Ir vėliau, kai Motina, jau 
liūdna našlė, su savo širdimi ir 
gedėjimu važiavo pas Gailestin
gąją — ne, aš nesisiūliau, 
man atrodo dabar, tarytum ir 
atsikalbinėjau: kada nors, ne 
dabar.

Aš tiktai begaliniai laukiau 
ją grįžtant — aš išeidavau už 
sodo, aš stovėjau ant Laukimo 
Kalno — kaip vadinu dabar— 
ir žiūrėjau į kelią, ir laukiau. 
Ir kai sulaukiau, man atrodė, 
jog užteko to šventumo, kurį ji 
atvežė, aš jutau, kad ją atsekė 
stebuklų gyvenimas — juk už
teko gauti malones per mo
tiną, argi ne?

O. nuostabusis laike! Kaip 
gražiai buvo Jos pasirinktas 
metas pasirodyti piemenėliam, 
kai lapai dar nėra išėję, bet 
rengiasi, kai dar yra žydėjimas 
bet paskutinis, kai oras sausas, 
kai kvepia šilojai, sirpsta bruk
nės. ir ant saulėtų kalvų rie
šutai gliaudosi iŠ savo Šeimos 
pirštinėlių ir išsibarsto žolėje-

Ir labai skamba laukai, gal to
dėl, kad rugių nebėra dirvose, 
nei avižų, nei kito vasarojaus, 
ir pradeda darytis gražiai liūd
na — o, rugsėjį!

Ir kaip aukso rėmai Marijos 
šventei, yra karališkasis minė
jimas, kurį švenčiame tą pa
čią dieną — valstybinė šven
tė, Vytautinė. O, RUGSĖJĮ!

Bet aš nežinojau kas yra 
sielvartas, kas yra pavėluotas 
gailestys — dėl to ką galėjai ir 
nepadarei.

Aš galėjau ir tada, kai Kot
ryna, mano draugė, ta, kurios 
tėviškė yra tas pats kaimas, 
kaip ir žemaičių Vyskupo Mo
tiejaus — ji, kuri vyko iš mū
sų miesto Kauno, ir vadino ma
ne, ir aš vėl sakiau: ne šiais 
metais, kada nors. Kodėl? Ko
dėl? — klausiu save, kai nebė
ra prasmės atsakyti: ar nenorė
jau kelionės vargo, ar kad ne
mėgstu žmonių kamšaties, ar 
noras pasilaikyti tą šventą Vie
tą kaip romantišką, nepasiekia
mą svajojimą? Ar tingėjimas? 
Ar kad miestas yra po vasaros 
pabudęs į grakštų rudenį, pa
ilsėjęs nuo kaitros, nuo žmonių 
ištekėjimo į atostogas, ir tapo 
paslaptingas ir pilnas pažadų. 
Vaikštai Laisvės Alėja ir iš nau
jo susipažįsti su veidais ir nuo
taikomis. — AŠ nežinau —ko
dėl.

Tačiau žinau, kad keliaučiau 
dabar — kaip nebūtų toli, ko
kia nebūtų žmonių spūstis, kad 
ir visa Žemaitija, kad ir visa 
Lietuva susirinktų ten, kad bū
tume veidas prie veido, kad val
gis tebūtų juoda duona ir van
duo, ir nakvynė ant suminto 
purvino vieškelio, ir akmuo po 
galva — kad tik galėčiau, nuva
žiuoti!

Ir nusilenkti po Jos kojomis, 
ir pasakyti, jog gailiuos, jog 
neišsakomai gailiuosi, jog esu, 
kaip neregys senelis, tik nuo
jauta atvestas prie šulinio, kur 
buvo nuleisti Šventi bažnyti

niai daiktai, — ir praregėjęs. 
Pasakyti, kad mes praregėjome 
savo ilgesyje ir maldauti, kad 
Ji padėtų, kad Ji atkreiptų sa
vų Sūnaus Ranką gailestingu
mo puse į mūsų žemę — nes 
tiktai toji Ranka, Viena tegali 
iškelti nugramzdintą ir uolomis 
užverstą šventąją taurę —lais
vę.

Kad galėčiau, kad galėčiau!
Tokį savo raudojimą girdžiu 

tame chore, kuris yra begali
nis — tų, kurie apgaili perVė- 
lai. Ir esi liūdnas, kaip Kara
lius, kurio vainiką pavogė prie
šu. Ir esi nekantrus, ir esi silp
nas, ir junti, jog nesi užsi
pelnęs išsigelbėjimo dovanos— 
ir junti, jog nekovoji, nedarai 
nieko, kai čia, laisvieji savo no
ru griauna bažnyčias, pasmer
kia mirštančius už laisvę — ir 
išsižada pavergtųjų. Ir kartoji 
— Viskas pervėlai.

Tačiau, argi pervėlai? Argi 
tai nėra pagunda, šitas pas
merktųjų žodis? — Ar šioje 
skaidrioje rugsėjo dienoje ne
sigirdi širdis? Tų, kurie keliau
ja į Šiluvą, vargo kelią, iš bau
džiavos namų, slapstydamiesi, 
baudžiami, tų, kurie negali — 
sergantys, uždarytieji, ištremti, 
tų, kurie ir čia gyvena tą patį, 
kaip pavergtieji — kankiniai, 
išpažinėjai, kurie nešioja Šilu
vos, nuolatinio atėmimo, ir ne
sibaigiančios vilties Apsireiški
mo ženklą — ištikimybę. Ir ka
rališko vainiko atspaudą. Vie
na širdis plaka per visus že
mynus — girdžiu — ir Moti
na klausosi.

Noriu turėti viltį, kad mato 
Ji ir mane nevertą, kaip kiek
vieną kartą bažnyčioje, užver
damą maldaknygę — baimingai 
pasitikrinu — ar tebėra ten (ir 
vėl iš naujo pasižiūriu) — ar 
tikrai tebėra mažas šiluviškės 
atvaizdas, atvežtas mano moti
nai, mano draugės atvežtas, iš 
tenai, kur galėjau, o nenuva- 
živau. Tokia yra mano atgaila.
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AIR KATALIKIŲ MOTERŲ
SEIMAS

Rugpiūčio 20-23 Pottsville, 
Pa. Įvyko ALR Katalikių Mote
rų Sąjungos seimas. Dalyvavo 
22 kuopų 46 atstovės ir kelios 
viešnios. Po registracijos buvo 
malonus susipažinimo vakaras 
ir vakarienė.

Seimas pradėtas rugpiūčio 21 
iškilmingomis mišiomis šv. Jur
gio bažnyčioje Shenandoah, Pa. 
Mišias aukojo ir pamokslą pasa
kė prel. Juozas Karalius. Atsto
vės giedojo lietuviškai, ėjo prie 
komunijos. Pusryčiai buvo pa
rapijos salėje. Maldą sukalbėjo 
prel. J. Karalius. Prie garbės 
stalo buvo kun. A. Vasiliauskas- 
Wassel iš šv. Jurgio parapijos, 
kun. Č. Auglys ir šv. Kazimie
ro seselės: Laura ir Joanellia.

Pirmoji seimo sesija buvo 1 
v. popiet Necho Allen viešbuty
je. Maldą sukalbėjo kun. A. Va
siliauskas (Wassel). Pirmąjį 
posėdį pradėjo Julija Medinie- 
nė (Detroit, Mich.), centro pir
mininkė, pasveikindama a t - 
stovės. Perskaitytas praeito 
susirinkimo protokolas. Apskri
ties pirmininkės padarė prane
šimus apie kuopų veiklą.

Po trumpos pertraukos iš
rinkta seimo valdyba: pirminin
kė M. Žemaitienė (Worcester, 
Mass.), vicepirm. M. Jokūbaitė 
(Nevv Haven, Conn.), G. Meilu- 
vienė (Chicago, III.) lietuvių kal
bos sekr., Dalė Murray (South 
Bend. Ind.) — anglų kalbos se- 
kret. ir J. Rotsko (Cicero, III.) 
2-ji anglų kalb. sekr.

Rezoliucijų ir sveikinimų ko- 
misijon išrinkta: I. Jurkevičie
nė. (Shenandoah), Helen Nagy 
(Pittston), E. Vilimaitė (Chica
go, III.). Korespondentės: M. 
Marousky (Shenandoah) laikr- 
‘‘Shenandoah Evening Herald- 
Ashland Daily News”, Ona I- 
vinskaitė (Chicago. III.) “Drau
gui”, M. Petrauskienė (Hart - 

Philadelphijoje motina Ona Jurskienė sutinka savo jauniausiąjį sūnų kapi
toną Juozą Jurskį grįžtant) iš Vietnamo kovos laukų. Nuotr. K. Cikoto

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ 
DĖMESIUI

JD/.do metu pradžiai prašome užsisakyti reikalingus JAV Lietu
viu Bendruomenės Kultūros Fondo išleistus vadovėlius ir mokslo
priemones.

Vadovėliai:
LIETI VOS LAUKAI. S. Jonynienė'. V sk. -SJ.OO
TEN. KUR NEMl NAS BANGUOJA. A. Tvruolio. VI >k. 3.50 
TĖVŲ ŠALIS. S. Jonynicnčs. VII 'k. ........................ 3..)0
GINTARAS. J. Plačo. VIII T. .............. ... 4.00
'TĖVIŠKĖS SODYBA. J. Plačo. III sk. ......... 3.50
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. VI laida ............ 2.50
LIETUVOS ISTORIJA. V. Liuhvičiaus. IX sk. ar V kl. 1.25

Lietuvių kalbos pratimai:
E. Ruzgienės. I sk.......... $1.75 Z. Grybino. V sk................ $1.25
G. Česienės. II sk............$1.75 J. Plačo. VI sk. ............. $2.00
J. Juozcvičiūtės ir J. Kreivėno. VII sk........  $1.25
E. Narutienės, III sk..... $1.75 S. Sližio, VIII sk................  $1.75
S. Jonynicnčs, IV sk....... $1.75

Kitos priemonės:
Lietuvos žemėlapi'. iŠI. Lietuviu Enciklopedijas leidyklos 2.00 
Sąsiuviniai .......................................................................-..... 0.25
Platintojai gauna už mokslo vadovėlius ir priemones 15'4 nuolaidos. 

Užsakymus siųsti JAV EB Kultūros Fondo adresu:
J. BERTAStUS

5348 S. Talman Avė., Chicago, III. 60632

ford, Conn.) “Darbininkui”.
Toliau perskaityti visi svei

kinimai: buvusio Sąjungos dva
sios vado prel. P. Juro, kuris 
dėl silpnos sveikatos negalėjo 
dalyvauti; vysk. V. Brizgio, Mi- 
chael Close — Pottsville majo
ro. Su sveikinimu buvo ir do
vana — auksinis raktas su ma
joro M. Closo inicialu —Mote
rų Sąjungai, vysk. McShea svei
kinimas ir palaiminimas sei
mui, L. Šimučio L. K. Susivie
nijimo vardu, PLKOS pirm. p. 
Galdikienės, Tyliosios Baž- 
ir emgr. pirm. Venckuvienės, 
Alto pirm. A. Rudžio ir kitų.

Genovaitė Keneb (Worces- 
ter, Mass.), atstovavusi Moterų 
Sąjungą kitose organizacijose, 
sveikino ir padarė pranešimą 
apie savo veiklą. Ji sutiko at
stovauti LKM sąjungą ir atei- 
nantiem metam. Daug atsiun
tė sveikinimų ir dovanų iš ki
tų kuopų, kurios negalėjo da
lyvauti. Aukų seimui ir stipen
dijų fondui gauta daug.

Seimas pasiuntė telegramas ir 
sveikinimus: JAV prezidentui 
L. Johnson, prel. P. Jurui, vysk, 
kupui V. Brizgiui, vysk. Salat- 
kai, kard. Samore į Vatikaną, 
vysk. J. McShea, Michael Close 
— Pottsville majorui, PLKOS 
pirm. M. Galdikienei, Tyliosios 
Bažnyčios pirm. Venckuvienei, 
Alto pirm. A. Rudžiui, LK Su
sivienijimo pirm. L. Šimučiui.

Antrą seimo dieną mišios au
kotos už mirusias nares Šv. 
Pranciškaus bažnyčioje — Mi- 
nersville. Mišias aukojo kleb. J. 
Klevinskas (Klevence). Pusry
čiai buvo šv. Pranciškaus para
pijos salėje.

Po antros sesijos 4 vai. atsto
vės buvo nuvežtos autobusu į 
Ashland apžiūrėti anglių kasyk
los- Važiuojant pakelėje susto
ta pasimelsti neseniai pastaty-

Potsville, Pa., LKM Sąjungos 32 seimo dalyvės. Pirmoje eilėje prel. J. Karalius, centro pirmininkė J. Medinienė, kun. C. Auglys, S. Horta, 
D. Žilienė, M. Marousky, N. šatūnienė.

toje Šiluvos šv. Mergelės Mari
jos bažnyčioje, Maiceville. At
stovės uždegė lempas, žvakes 
ir suaukojo 18 dol. Šiluvos baž
nyčios kleb. Belskus padėkojo 
už dovaną. Bažnyčios vidus dar 
nėra baigtas. Grįžtant iš anglių 
kasyklos, vakarienė su daino
mis buvo Fountain Springs 
Country Club.

Perrinkta centro valdyba: J. 
Medinienė — pirm. (Detroit, 
Mich.), J. Rotsko — vicepirm. 
(Cicero, III.), 2-ji vicepirm. — 
S. Hotra (Detroit, Mich ), D. Ži
lienė — sekr., (Chicago, III.), N. 
šatūnienė — iždin. (Chicago, 
III.), iždo globėjos: S. Bartkai- 
tė (Chicago, III.) ir M. Druktei- 
nienė (Cicero, III.).

Stipendijų komisijos pirm, iš
rinkta E. Paurazienė (Detroit, 
Mich.). Skundų komisija: Ch. 
Serčienė (Hartford, Conn.), M- 
Genienė (Cicero, III.), Paukštie
nė (Chicago, III.). “Moterų Dir
vos” redaktorė — Dalė Mur
ray.

Švietimo ir kultūros reikalų 
komisijon išrinkta: K. Keblins- 
kienė (Brockton, Mass.), A. Sku
čienė (Brooklyn, N. Y.), M. Pet
rauskienė (Hartford. Conn.)

Rugpiūčio 23-čios sesijoj bu
vo daug diskusijų lietuvybės iš
laikymo ir kultūros reikalais.

Iškilmingas seimo vakaras 
buvo 7 v.v. Necho Allen viešbu
čio didžiojoj salėje. Šv. Pranciš
kaus par. kleb- J. Klevinskas 
sukalbėjo maldą ir pasakė kal
bą. Seimo rengėja M. Sma- 
lanskienė (Pittston apsk. pirm.), 
ir vakaro vadėja J. Tamašaus
kienė visus pasveikino. Prog
ramą pradėjo Amerikos him
nu. Šv. Pranciškaus parapijos 
jaunučiai iš Minersville, 
Pa., pašoko su vėliavėlėmis tau
tinius šokius. Paruošė mok. Ri
ta Melnick ir M. Stanchis.

Toliau sveikino J. Medinie
nė, centro vald. pirm- ir lietu
vė daktarė iš Pottsville. šv. 
Petro ir Povilo choras, Tama- 
qua, Pa., padainavo keletą dai
nų. Gražiai dainavo trečios kar
tos jauni ir vyresni jau čia gi
mę.

Pasveikintos naujos garbės 
narės: U. Daukantienė, Garle- 
vičienė. M. Smalanskienė. Dob- 
rovolskienė. D. Kamm. E. 
Demskienė. Sveikintos su gėlių 
puokštėmis narės, išbuvusios 
LKM Sąjungoj 50 metų: A. 
Ambrazaitienė (Somerville, 
Mass.). Poderienė (\Vaterbury. 
Conn.,), Paukštienė (Chicago, 
III.). Liudvinaitienė (Brooklyn, 
N. Y.)-

Didžiulė salė buvo pilna sve
čių. atstovių ir narių. Iškilmin
gas seimo pobūvis baigtas mal
da. Moterų Sąjungos ir Lietu
vos himnais.

Po iškilmių 7-ji sesija tęsėsi 
iki 12:30 vai. nakties. Seimas 
baigtas malda. Po jo dar posė
džiavo centro valdyba.

Įgaliota seimo nuoširdžiai dė
koju visiem dalyvavusiem ku
nigam, visiem sveikinusiem sei-

DARBININKAS

“Tauta, norinti išlikti atei
čiai, rūpinasi savo jaunimu . . 
taip ar panašiai užrašė olan
dai 32 klm. ilgio pylimo pa
minkle. Šią užtvanką, gal kam 
atrodančią beprasme, olandai 
kruopščiai statė ištisa eilę me
tų. Jie nugalėjo siuntančią jū
rą ir savo kraštui iš jos išplė
šė plotą sausos žemės. Žemės 
savo ateičiai — vaiku ateičiai 
ir laimei.

Prieš tremties, išeivijos šėli
mą kovoja Vokietijos lietuviai 
kasmet surengia lietuviškam 
prieaugliui lituanistines vasa
ros stovyklas. Kadangi pati Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenė 
nėra pasiturinti, tai meilia aki
mi žvelgia į religinius vadovus, 
užsiimančius jaunais krikščioni
mis ir lietuviais. Evangelikai 
porą ar tris kartus susispiečia 
kun. J. Urdzės pastogėje reli- 
giniai-tautinėms dienoms, o ka
talikų vaikus susišaukia Sielo
vados direktorius kun. dr. J. 
Aviža. Jis taip padarė ir šįmet.

Pasikvietęs eilę patyrusių tal
kininkų, Sielovados direkto
rius vasaros atostogom sukvie
tė virš 60 mažamečiu į nuo
stabiai žavų pietų Vokietijos 
Fuesseno miestelį. Zarasiečiai 
čia pasijustų namie: pustuzinis 
ežerų skalaujasi, miškeliai kve- 

. pia pušų aromatais, o Alpės, 
Alpės. . .'. Į šio miestelio jau
nimo prieglobą (Jugendherber- 
ge) ėmė riedėti geležiniais ir 
guminiais ratais lietuviškai nu
siteikęs jaunimas. Visą liepos 
26 sroveno iš Vestfalijos, Fal- 
co, Viurtenbergo. Bavarijos jau
nučiai lietuviai. Norinčiu masės, 
lovų tik 60. Kitais metais rei
kėtų bent poros stovyklų: jau- 
nutėliams ir paaugliams. Bet 
kur vieta, kur storos piniginės?

Jaunimo privažiavo virš 60. 
Susidarė ir darnus vadovų šta
bas: Ona Krutulytė-Boehm. Ali
na Grinienė. Ona Vilčinskienė, 
Birutė Girdvainytė. Arvydas 
Lingė. Fridrikas Tumosa. Mari
jus Dresleris. kun. J. Dėdinas 
ir kiti daugiau ar mažiau suma
numu, ranka bei dovanomis 
simpatizavę stovyklai.

Mažasis jaunimas (8-14 m.) 
čia susirinko atostogauti, mo
kytis ir ilsėtis. Diena iš dienos 
priešpiečiais prisistatydavo jau
nimui kuris vadovu, stovyklos 
mokytojų ir su šypsena kvies
davo įsisiūbavusius pasiklausyti 
pasakų ... O tos pasakos nu
vesdavo išpūstas akis. įtemptas

ma žodžiu bei raštu.
Ypač nuoširdžiai dėkoju sei

mo rengimo komisijai: M. Sma- 
lanskienei.. C. Spukauskienei. 
J. Gilbert. M. Marousky. J. Ta- 
manauskienei. H. Nagv. I. 
Jurkevičienei. H. Matūnienei 
ir A Shutz. kurios mus taip 
nuoširdžiai, vaišingai ir drau
giškai priėmė.

Seimo koresp.

JAUNIMUI NEGAILĖTA PASTANGŲ
ausis į tolimą šalį, kurios atei
tį kūrė didvyriai, kur merginos 
dainavo skambias dainas ir ne- 
sidažė kitaip, kaip šaltinio 
skaisčiu vandenėliu.

Pasakojo stovyklos “kriviai” 
ir nepasakų. Vaikai čia išgirdo 
apie Amerikoje lietuvių renka
mą milijono dolerių Fondą, lyg 
kokią obelį, duodančią jau da
bar vaisių. Išgirdo apie laisvų 
Lietuvių Bendruomenės vežimą, 
kuri traukia dosnūs lietuviai.

Sužinojo, kaip tvarkosi Vo
kietijos lietuviai. Sužinojo Va
sario 16 gimnazijos svarbą ir 
kad jai išlaikyti kasdien reikia 
bent dviejų metrų aukščio si
dabro vienmarkių stulpo. O kas 
čia suminės kokiomis dainomis 
suskambo Fuesseno apylinkės! 
Kas čia suskaičiuos išmoktus ei
lėraščius!

Ką davė stovykla?
Visi parsivežė tėveliam do

vanų: porą tuzinų dainų-gies- 
mių, kelis eilėraščius, nuosta
bos apie sumanius lietuvius, a- 
teities organizatorius. O svar
biausia tai. kad ne viena širdis 
įsijautė, jog reikės rengtis at
eity pavaduoti dabarties silps
tanti veikėja čia Vokietijoje, ar 
gal Lietuvoj. Tenka pasidžiaug
ti. kad eilė jaunuolių parašė 

Vokietijoje stovyklautojas ilsisi po šokio

Lietuvių grupė Fuesseno stovykloje

prašymus Vasario 16 gimnazi
jom Jaunimo stovyklos būtų 
gimnazijai mokinių rezervuaras 
jei tik tėvai suprastų mokslo 
svarbą savo vaikam. Apgailėti
na, kad daugelis siunčia savo 
jaunus vaikus į fabrikus uždar
biauti, užuot paruošti juos atei
čiai moksle.

Trijų savaičių kaip nebuvę— 
rugpiūčio 15 reikėjo grįžti na
mo- Vėl ašaros, vėl liūdnos 
dainos .... Subruzdimas. Sku
biai pasikeičiami adresai, prisie
kiami pažadai rašyti ir susitik
ti kada nors nuotaikoje, kaip 
prie atsisveikintuvių laužo Al
pių papėdėje.

Pagarba Vokietijos atsakin
giem lietuviam veikėjam, padė
ka jų geradariam!

Buvęs

.— Sporto klausimai irgi bus 
nagrinėjami JAV ir Kanados 
Lietuvių III-jame Kultūros kon
grese. Sekcijos organizavimui 
aptarti rugpiūčio 28 Margučio 
patalpose buvo susirinkę: Jo
nas Bagdonas, Jonas šoliūnas, 
Petras Petrulis. Vaclovas Klei
za. adv. Algimantas Kėželis ir 
JAV LB CV pirmininkas Jonas 
Jasaitis.
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— Baitiečiy bendras koncer
tas ivyko rugpiūčio 12 Melbur
ne. Australijoje. Koncerto pro
grama atliko lietuvių Dainos 
sambūris, estų moterų ir vyrų 
chorai ir latvių mišrus choras. 
Pirmoje programos dalyje kiek
vienas choras dainavo savo kal
ba įvairias tautines dainas.. Po 
to visti trijų Baltijos tautu jung
tinis choras atliko po dvi dai
nas lietuviškai, latviškai ir es
tiškai. Čia gražiausiai pasirodė 
Baltijos tautų draugystė ir su
gyvenimas. Trijų draugingų tau
tų dainininkai, pasipuošę tauti
niais drabužiais, harmoningai 
išpildė kiekvienos tautos dai
nas lyg visiem būtų gerai ži
nomos lietuvių, latviu ir estų 
kalbos.

— Papildymas — atitaisy
mas- Rugpiūčio 2 d. Darbinin
ko straipsnyje “Reikalas, kuris 
galėjo būti išaiškintas be ras
tų” yra nurodytas ir LB tary
bos antrosios rinkiminės apy
gardos (Chicagos) išrinktųjų na
rių š.m. liepos 19 pareiškimas, 
atsiribojąs nuo krepšininkų iš
vykos į Lietuvą, bei išvardin
tos šį pareiškimą pasirašiusių 
Inarių pavardės. Laikraštyje 
perspausdinant pasirašiusių na
rių sąrašą, praleistos dvi pavar
dės: dr. Stepono Biežio ir Teo
doro Blinstrubo. Už klaidą re
dakcija atsiprašo.

— Šv. Jurgio parapijos, Cle- 
veland, Ohio, lietuviai ir drau
gai dosniai parėmė LK Religi
nę šalpą. Kun. kleb. B. Ivanaus
kui ir vikarui kun. K. Žemai
čiui bendradarbiaujant, kun. K. 
Kuzminskas pravedė rinklia
vą. Surinkta S675.00- Džiugu, 
kad čia susidarė LKRS būrelis, 
kuris rūpinsis kaip labiau pa
remti religinę šalpą. Svarbi in
formacinė knyga apie persekio
jamą Lietuvos Bažnyčią “The 
War against God in Lithuania” 
Clevelande išplatinta labai sėk
mingai.

— Jurgio Gliaudos romanas 
Ikaro Sonata jau išverstas į ang
lų kalbą ir Manyland Books lei
dykla netrukus atiduos į spau
dą. Romaną išvertė prof. Ra- 
phael Sealcy, įvadą parašys prf. 
(.Taries Angoff. Romane liečia
mos didžiojo lietuvių dailinin
ko K. M. Čiurlionio kūrybinės 
itarpos. Knyga bus iliustruota 
dail. K. M. Čiurlionio kurmių 
reprodukcijomis. Išankstinės 
prenumeratos kaina 5 dol. Vė
liau knyga bus parduodama 
brangesne kaina. Išankstinis už
sisakymas vyksta labai sėkmin
gai Numatoma, kad romanas 
pasirodys rinkoje už poros mė
nesių.

— Lietuviu foto archyvas ši 
rudeni pradės organizuoti Jau
nimo centro patalpose Chicago- 
je kultūrines popietes. Bus ro
domos lietuviu menininku dar
bų skaidrės, pravedami pašne
kesiai. simpozijumai. r c n g i a- 
mos lietuvių fotografu parodos. 
Pirmosiom popietėm. kurios 
prasidės spalio mėnesį, yra 
pramatytos šios temos: dail. 
Leono Urbono darbai, 
spalvotos Vyto Valaičio nuo
traukos. optinis Dailininko 
Kazio Varnelio menas. Foto pa
rodose dalyvauti sutiko lietu
viai fotografai: Uosis Juodval
kis. Algis Grigaitis. Aleimantas 
Kezys, S. J.. A. Gulbinskas ir 
kiti.

— Danguolė Bartkuvicne, 
energinga veikėja ir inž. Euge
nijaus Bartkaus žmona, pernai 
Jaunimo kongreso metu rūpi
nosi operos Lokvs pastai} imi. 
Dabar v ra viena m pirmom Lie
tuvių Intormaen >> ( er.tro orca- 
nizal u iti D Bartkuv icnc vado
vauja finansų komitetui, kuris 
rūpinasi surinkti reikiamus lė
šas. kad lietuv m rėpi e. eni.u : i 
amerikiečiu spaudom, radijuje 
ir tvlev i ”.;oie batu k •> prote- 
sionaliskiau atlikta. jl.Ii
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Atgal į misijas
Jėzuitas tėvas Donatas Sl-ap- 

šys. S. J.. Indijos misijose pra
leidęs 16 metų, po kelete mė
nesių poilsio Amerikoje, vėl 
grižta Į savo misiją. Jis rašo:

Šiandien vėl palieku Ameri
ką ir šio mėnesio 30 dieną su 
Dievo malonės pagalba tikiuiosi 
pasiekti savo misiją Indijoje. 
Per tuos keletą mėnesių, pra
leistų svetingoje Amerikoje, su
tikau daug gerų žmonių ir pa
žįstamų. Jiems visiems čia dė
koju už nuoširdumą ir prielan
kumą man asmeniškai ir misi
jų darbui bei idėjai.

Gaila, kad ne visus pažįsta
mus bei misijų rėmėjus galė
jau aplankyti, nes laikas bu
vo ribotas, o nuotoliai dideli. 
Be to. kai kur ir užsukęs, nie
ko neradau namie.

šios eilutės tebūnie mano pa
dėkos išraiška. O jei kas susi
domėtų misijomis ir norėtų 
tam darbui pašvęsti savo gyve
nimą arba nors savo darbo vai
siais prie to prisidėti, terašo ar 
tesiunčia adresu:

Rev. Donatas Slapsys, S. J. 
St. John’s Church, Ahmedna- 
gar, India.

Galima siųsti ir per Gerb. T. 
T. Jėzuitus Chicagoje (2345 W. 
56 th. St.. Chicago, III 6O63S 
pažymint, kad tai persi tįstų 
man i Indiją.

Ačiū ir Sudie.

Kun. I). Slapšys. S.J.

Siųskite pinigus į Lielnvsį, 
gaunant už tai daugiausia 
be persiuntimo išlaidų Tik 
JAV dolerių pažymėjimai 
jūsų giminėm yri velti ke
turgubai daugiau nei rati
liai grynais. Jūsų gimines 
tai patvirtins. Tik JAV do
lerių pažymėjimai įgalins 
jūsų gimines nusipirkti vis
ką, ko jie nori — maisto, 
rūbų ir daug kitų, ameri
kiečių. vakarų Europos ir 
vietinės gamybos diik tų 
specialiose Vneshposyltorg 
dolerių krautuvėse žemomis 
specialiomis dolerių kaino
mis. Jūsų giminės tai pa
tvirtins.

Pilnai garantuota 
Jokio mokėjimo

Čia nėra jokio mokėjimo už 
šį patarnavimą nei siuntė
jui nei gavėjui, kadangi iš
laidas apmoka Vneshposyl- 
torg. — Užsakyk it dabar, 
užsakykit tik per

Intertrade Expris 
Corp.

125 East 23rd Street 
New York, N.Y. 1(»1Z

Prašykite nemokamo katalogo. 
Autorizuotas American Btpress

Comp.nny ir Podarogiftslnc. 
atstovas.

Putnamo mergaiėtg it»vykloje žengia mergaitės su daina Nuotr. G. Naujokaičio

Kearny, N. J.
Naujas kapas šv. Kryžiaus 

kapinėse

St. Grinevičienė, kilnios ir 
geros širdies lietuvė, Harrison, 
N.J., po neilgos ligos liepos 12 
atsiskyrė su šiuo pasauliu. Bu
vo kilusi iš Dzūkijos ir į šį 
kraštą atvyko prieš pirmą pa
saulinį karą.

St. Grinevičienė Kearny-Har- 
rison lietuviam ilgai neišnyks 
iš atminties. Ją visi pažinojo, 
nes buvo geros atviros ir gai
lestingos širdies, visur ir visada 
rėmė bažnytinius ir visuome
ninius reikalus.

Būdama lietuvė patrijotė ir 
uoli katalikė, šias savybes į- 
skiepyjo ir savo vaikam. Vyres
nysis sūnus Vincas ilgus metus 
vadovauja Sv. Vardo Draugijai 
ir Lietuvių Katalikų Bendruo
menės Centrui Kearny. N. J.; 
jaunesnysis — Volteris —A- 
merikos Oro laivyno M-Sgt., dvi 
duktor Milda ir Marytė, pirmoji 
Kearny-Harrison “Vyčių'’ kuo
pos pirmininkė, antroji dide
lė Vyčių rėmėja ir veikėja.

St. Grinevičienė, išgyvenusi 
šioje lietuvių kolonijoje dau
giau 50 metų, žinojo visa kas 
čia darėsi, priklausė bažnyti
nėm draugijom, didesnėmis au
komis rėmė parapiją, ypač nau
jos bažnyčios statymą ir kitus 
parapinius reikalus.

Mėgo lietuvišką katalikišką 
spaudą. Grinevičių namus lan
ko “Darbininkas", “Varpelis", 
“Laivas" ir kt. Paliko taip pat 
apsčiai lietuviškų knygų, kurias 
laisvalaikiu skaitydavo.

Buvo pašarvota Ašakūnų 
(Show). koplyčioje; skendo gėlė
se. o žmonių būrių būriai, at
vyko atiduoti paskutinę pagar
bą.

Iškilmingos Reąuiem mišios 
buvo atlaikytos Sopulingosios 
Dievo Motinos bažnyčioje ir 
liepos 14 palaidota Sv. Kry
žiaus kapinėse, N. Arlington, 
N. J. J- Mėl.

PHILADELPHIA. PA.
Lietinga, vėsi vasara kaip ir 

praėjo. Atostogaują ir stovyk
laują tikėjosi daugiau saulė
tų dienų, šiltesnio Atlanto van
dens ir mažiau uodų, šienligi- 
ninkai betgi yra patenkinti, 
nes šienligė dvi savaites pavė
lavo ir, reikia tikėtis, jos sezo
nas bus žymiai trumpesnis.

L. Bendruomenės Balso ge
gužine pradedame naują visuo
meninės bei kultūrinės veiklos 
sezoną. Gegužinė — piknikas 
įvyks rugsėjo 10 Olympia La
kęs vietovėje, New Jersey, prie 
130 kelio, važiuojant į šiaurę 
— dešinėje pusėje, už Brid- 
geboro pervažiavus Rancocas 
Creek. Gegužinės pradžia 12 v. 
Gegužinė pasiekiama ir auto
busu 9A, einančiu į Trentoną iš 
Union Bus Terminai Philadel- 
phijoje. Bendruomenės Balsas 
laukia gegužinėje visų jo radio 
valandėlės klausytojų.

Šeitadieninė mokykla mokslo 
metus pradės rugsėjo 16 d., 10 
v. ryto pamaldom šv. Andrie
jaus parapijos bažnyčioje. Po 
pamaldų vyks mokinių registra
cija ir tuojau pat prasidės pa
mokos Mokyklai vadovaus Rė
dą Ardienė, mokytojaus —Al

Kardinolas Samore apie Lietuvių 
Krikščionišką Demokratiją

Naujasis kardinolas Antonio 
Samore savo laiške LKDS pir
mininkui tarp kitko rašo:

“Man yra gerai žinomi Krikš
čioniškosios Demokratijos nuo
pelnai Lietuvoje, ypač žemės, 
mokslų, įstatymų ir kitų svar
bių reformų srityse, kurios pa
statė jūsų kraštą į aukštą ly
gį Europos tautų šeimoje- Tai 
turėjau progos konstatuoti aš 
pats savo akimis. Visai tai, aiš
ku, atsiliepė taip pat į tautos 
religinį ir socialinį gyvenimą. 
Ir ta įtaka dar ir šiandien yra 
gyva.

— Worcester, Mass., Mairo
nio parke LB vietos valdyba 
rugsėjo 10 d. 4 vai. rengia tra
dicini Tautos šventės minėji
mą. Programoje numatytas 
trumpas pritaikintas žodis ir 
meninė dalis.

....— 75 milijonus bušelių kvie
čių Sovietų Sąjunga šiemet 
pirks iš Kanados už 150 mili
jonų dol. Tai paskelbė Kana
dos prekybos ministeris R. Win- 
terš. Kviečiai sovietam bus pri
statyti iki 1968 liepos 1. Jų da
lis teks Kubai. Pasak Sovietų 
prekybos min. N. Poličevo, So
vietam pigiau atsieina Kubos 
aprūpinimas kanadiškais kvie
čiais, negu jų atvežimas iš pa
čios Sovietų Sąjungos. Pernai 
Maskva pirko kanadiškų gami
nių už 320 milijonų dol., o Ka
nados sovietinis importas sie
kė tik 11,654,000 dol. 

dona Rastenytė — Page, Sta
sė Kananavičienė, Teresė Ge
čienė, Vida Klemienė, dainavi
mą mokins Violeta Bendžiūtė, 
tautinius šokius — Estera Ben
džiūtė. Veiks ir vaikų darže
lis, vadovaujamas Darijos Dra- 
gūnienės, talkinant Gemai Krei- 
vėnaitei. Tėvų komitetui vado
vaus Regina Dantienė.

LB Piotryčiy apygardos val
dyba sudarė ateinantiem me
tam veiklos planą. Svarbesnie
ji jo punktai: apygardinis šeš
tadieninių mokyklų mokytojų 
bei švietimo darbuotojų suva
žiavimas lituanistinio švietimo 
problemoms aptarti: bendras 
šeštadieninių mokyklų mokslo 
metų užbaigimas — ekskursija 
į Washingtoną ir tuo pačiu ne
priklausomybės atgavimo jubi
liejaus atžymėjimas, aplankant 
Lietuvos pasiuntinybę, šešta
dieninių mokyklų mokytojų su
važiavimas numatomas Baltimo- 
rėje, lapkričio 18.

Leonardo Valiuko Rezoliuci
jų komisijos pirmininko prane
šimas, įvykęs Raugų sodyboje, 
buvo išklausytas su dideliu su
sidomėjimu. Pranešimą sekė 
gausūs paklausimai. K.č.

Kiek man žinoma, Krikščio
nių Demokratų judėjimas Lie
tuvoje, šiuo vardu yra vienas 
iš pirmųjų pasaulyje ir tai su
teikia jum ypatingą vietą 
Krikščioniškosios Demokrati
jos Sąjūdžių tarpe. Būkite dėl
to sąmoningi, vieningi ir verti 
savo pirmatakų. Nepalikte ke
lio dėl takelio. Išlaikykite gry
nus idealus, perduokite juos 
augančioms lietuvių kartoms. 
“Tautos nemiršta” — pasakė 
didžios dvasios popiežius Bene
diktas XV. Jūsų laukia dideli 
darbai, šviesi ateitis, kuri di
džia dalim priklausys nuo jūsų 
pačių.

Su šiais jausmais, linkiu jum 
sėkmės ir meldžiu Aukščiau
siąjį palaimos, užtikrindamas, 
kad Jūsų tautos ir visų lietu
vių reikalai, buvo, yra ir bus 
visados artimi mano širdžiai”. 
(Pasirašė Kardinolas Antonio 
Samorė). (KDI)

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON. MASS. 

Vedėtas 
PETRAS VIŠČINIS, 

173 Arthur St. 
Brockton, Mass. 02402 

Tel. 586-7209 
WHIL - 1430 kil. Medford, Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vidL

BOSTON. MASS 
Vedėjas 

STEP. MINKUS 
WLYN — 1360 kilocycles 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1-1:3O vai. p.p.

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, *' 
Vedėjas P. VIŠČINIS 

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

FM bangomis 105,7 MC 
meg. iŠ WKOX. Framingham. Mas& 

Sekmadieniais 8 - 9 vai. ryte

LIETUVIŠKŲ MELIODIJŲ 
RADIO VALANDA 

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

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGCNAVICIUS 

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

Tel.: 249-4502
Sekmadienį — nuo 12 iki 1 p.p.

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS 
62 Shady St. W. Pgh.. Penna 15228 

Tel. 563-275T- 
Sekmadieniais 12:00 iki 12:30 v, p.p.

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 kilocycles 

BENDRUOMENES BALSAS 
1203 Green St.. Phila. Pa. 19123 

PO 5-0932 
lettadieniait nuo 1:30 iki 2:30 p.p.

VVATERBURY. CONN. 
WWCO - AM - 12*0 

Ved ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 ik1 10:30 ryto

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

— •
Adv. M. SVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininku. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. L. Šveikauskas — 
Attorney-at-Law, Co-operative Bank 
Plaza, 1864 Centre St., West Roxbury, 
Mass. 02132.

APIE SKYRYBAS

Klausimas

Esu 38 metų moteris ir tu
riu tris vaikus. Jau keletą me
tų mudu su vyru prastai sugy
venome. Jis duoda man užten
kamai pinigų pragyvenimui ir 
vaikam aprengti. Jis negeria ir 
niekuomet nemuša nei manęs, 
nei vaikų. Aš pati dirbu tris 
dienas savaitėje ir savo pini
gus išleidžiu rūbam, dovanom 
ir panašiem reikalam. Vyras 
niekuomet nekalbėdavo apie 
skyrybas, o aš pati kartais pa
sakydavau, kad nėra prasmės 
kartu gyventi ir kad geriau 
būtų vieną kartą išsiskirti, ir 
baigta.

Prieš kelis mėnesius parėjo 
vyras namo ir man pareiškė, 
kad jis nori su manim pasikal
bėti. Vaikų nebuvo namie. Jis 
man pranešė, kad jis yra įsimy
lėjęs kitą moterį, kad jis nori 
skyrybų ir kad jis neatsisako 
išlaikyti manęs ir vaikų, jei aš 
jam duosiu skyrybas.

Man toks jo pranešimas bu
vo tikras smūgis. Nors aš ma
niau, kad jo visai nebemyliu, 
bet, kai jis man pranešė apie 
tą kitą moterį, mane prakaitas 
išmušė ir širdį suspaudė. Su
pratau iš karto, kad aš jį vis- 
tiek tebemyliu ir nenoriu su 
juo skirtis. Be to, ir vaikam yra 
geriau tėvą turėti. Aš jam tuo
jau pasakiau, kad aš nenoriu 
su juo skirtis ir nesutinku jam 
duoti skyrybų. Jis tuoj pasiu
to. Pradėjo mane plūsti, net 
pastūmė šalin nuo savęs, kai 
aš priėjau arčiau jo Jis man 
pasakė, kad jis gaus skyrybas 
ar aš sutiksiu, ar ne, kad jis 
man nė cento neduos, jei jam 
reikės skyrybas gauti prieš ma
no norą.

Nenorėčiau eiti pas vietinį 
advokatą, nes mes gyvename 
mažame miestelyje, kur visi vi
sus pažįsta ir vienas apie kitą 
paskalas leidžia. Nežinau, ar 
mano vyras jau buvo nuėjęs 
pas advokatą, ir aš nenorėčiau 
papulti pas tą patį advokatą, 
nes čia yra tik du advokatai iš 
viso. Labai prašau man per lai
kraštį pranešti: 1. ar vyras ga
li gauti skyrybas be mano su
tikimo; 2. jei jis skyrybas gau
tų prieš mano norą, ar jis ne
privalėtų duoti man pinigų vai
kam išlaikyti?

Žmona, D. P., Massachusetts

Lietuvių pranciškonų kul
tūrinei veiklai tęsti reika
lingas jaunimas.
Pranciškonai nuoširdžiai 
kviečia lietuvius jaunuo
lius tapti šv. Pranciškaus 
Asyžiečio sekėjais.
Dvasinės veiklos dirva la
bai plati.
Jaunuoliai priimami klie
rikais ir broliais. Visiems 
yra teikiama proga siekti 
mokslo.
Norint informacijų, rašo
ma šiuo adresu:

prorincial Supcrior 
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 
04046

Atsakymas
Skyrybom gauti kitos pusės 

sutikimas nėra reikalingas. įsta
tymai draudžia skyrybas, kurios 
yra vykdomos susitarus (col- 
lusion). Tačiau priežastys sky
rybom gauti yra įstatymų griež
tai apibrėžtos. Jei nėra įstaty
mų numatytos priežasties sky
rybų , prašyti, skyrybos nebus 
suteikiamos.

Iš aprašomų aplinkybių 
sprendžiu, kad Tamstos vyras 
neturi “reikalaujamos” prie
žasties skyrybom gauti. Tokiu 
būdu jam vargiai pasiseks su

Jei jūs iš anksto apmokėtu muitu siunčiate 

SIUNTINIUS j U. S. S. R. 
Jums gali kilti kai kurie 

KLAUSIMAI:
1. Kas yra GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.?
2. Kodėl pritraukė tūkstančius klijentų visose Jungtinėse 

Valstybėse?
3. Kuo Globė Parcel Service, Ine. pasižymi, patarnauda

mas savo klijentams?
Jūsų informacijai tokie 

ATSAKYMAI:
1. Globė Parcel Service, Ine., — tai firma, oficialiai auto

rizuota Vnešposyltorg’o priimti iš anksto čia apmokė
tus dovanų siuntinius j visas Sovietų Sąjungos dalis.

2. Per paskutiniuosius 37-rius metus Globė Parcel Service, 
Ine. suteikė puikiausi ir labiausiai patikimą patarna- i 
vimą savo klijentams, todėl klijentų skaičius auga kas ( 
metai.

3. a. Globė Parcel Service, Ine. gautus klijentų siuntinius
supakuoja ir išsiunčia dvidešimt keturių valandų 
laike.

b. Firmos specialiai paruoštas štabas patikrina kiek
vieno siuntinio sudėti bei leidimą siuntinyje esą- ■ 
miems daiktams. !

c. Globė Parcel Service, Ine. apdraudžia nuo bet ko
kios rūšies rizikos kiekvieną siuntinį, jo pilnoje ver
tėje.

d. Globė Parcel Service, Ine. aprūpina kiekvienam siun
tiniui pasirašytą pakvitavimą (kvitą).

GLOBĖ PARCEL SERVU 
Ine. autorizuota priimti d< 
mybos daiktams, pvz., au 
zijos priimtuvai, drabužia 

Jei jūs nesinaudojate mūsų 
patys. Aplankykite arba su 
skyriumi (kurie, jūsų patogi 
rinkimą), ir jūs turėsite dau

GLOBĖ PARCEL 
716 W«lnut St., Philadelphia,

SK YI

PHILADELPHIA, Pa 19123
632 W. Girard Avė. 
WAInut 5-8878

CE, Ine. yra PODAROGIFTS, 
rvanų užsakymus Sovietų ga- 
tomobiliai, šaldytuvai, televi- 
i, avalynė, maistas ir 1.1.

patrnavimu, — įsitikinkite 
sisickit su bet kuriuo mūsų 
imui, turi didelį prekių pasi- 
g naudos iš mūsų patyrimo.

, SERVICE, Ine.
Pa. 19106; Tel. 215-925-3455

II AI :

MINNEAPOLIS, Minn. 55414 
217 E. Hennepin Avė.
FE 2-4908______________________

BALTIMORE, Md. 21224 
3206 Eastern Avenue 
OI 2-2374 _______

NEW BRITAIN, Conn. 06051 
165 Hartford Avenue 
225-3192

NEW YORK, N.Y. 10003 
101 First Avenue 
OR 4-3930

BOSTON South, Mass. 02127 
390 West Broadvvay 
A N 8-8764 ______

OMAHA, Nebr. 68107 
5524 S. 32nd Street 
731-8577

CHICAGO, III. 60632 
4102 Archer Avenue 
FR 6-6399 PARMA, Ohio 44134

5432 State Rd. 
749-3033

B r a n c h —

CHICAGO, III. 60622 
2242 W. Chicago Avenue 
BE 5-7788

PITTSBURGH, Pa. 15222 
346 Third Avenue 
GR 1-3712

CLEVELANO, Ohio44119 
787 East 185th Street 
486-1836

ROCHESTER, N.Y. 14621
683 Hudson Avenue 
BA 5-5923

DETROIT, Mich. 48210
6460 Michigan Avė. 
TA 5-7560

SAN FRANCISCO, Calif. 94122 
1236 ■ 9th Avenue
LO 4-7981______________________

ELIZABETH, N.J. 07206 
943 Elizabeth Avenue 
201 ■ 354-7608

SEATTLE. VVash. 98103 
1512 N. 39th Street 
ME 3 1853

SPRINGFIELO. Mass. 01103 
1840 Main Street 
736 9636 RE 4-8354________

I
HAMTRAMCK. Mich. 48212 
11415 Jos. Campau Avenue 
365-6350

KANSAS CITY. Kansas 66102 
18 S. Bethany

| AT 1-1757

SOUTH RIVER, N.J. 
168 VVhitehead Avė. 
201 257-2113

TRENTON. N.J. 0«fe11
730 Liberty Street 
LY 9 9163

LOS ANGELES, Calif. 90026 
3216 Sunset 8lvd.
NO 5-9887

VINELAND. N J 08360 
Parish-Hall

Wr,t Landi* Avė. 
609 691 8423

IGA NEW YORKE 
OUTH. cor. I8th STREET 
3 — Tel. 212-982 8410

MIAMI. Florida 33137 
2755 8iscayne Blvd. 
FR 9-8712

CENTRINĖ ĮSTA 
220 PARK AVENUE S 

į NEW YORK. N. Y. 1000

Tamsta išsiskirti.
Skyrybų atveju tėvas, ku

riam įstatymai uždeda pareigą 
mažamečius vaikus išlaikyti, tu
rės mokėti už it; išlaikymą mo
tinai, jei vaikų priežiūra (cus- 
tody) yra teismo jai paveda
ma. Vyras taip pat turi pasi
rūpinti savo buvusios žmonos 
išlaikymu. 'lai vadinasi “alimo- 
ny". Vyro pasakymas, kad jis 
Tamstai nemokės nė cento, 
nieko nereiškia. Teismas nu
tars, kiek ir ką jis privalo duo
ti Tamstai ir savo vaikam, jei 
skyrybos būtų suteikiamos.

Kaip aukščiau pasakyta, 
sprendžiant iš informacijos, 
sunku būtų rasti priežastį, dėl 
kurios vyrui pasisektų gauti 
skyrybas.

Patarčiau neturėti nereikalin
gų “skrupulų" ir nueiti pas ad
vokatą. Jei Tamstos vyras dar 
nesikreipė pas advokatą, 
Tamstai vistiek būtų pravartu 
pasitarti su advokatu. Būtų su
teikta reikalinga informacija 
tuo atveju, jei pasirodytų, kad 
vyras nutarė kreiptis i teisimi 
skyrybų reikalu.
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KMS 24 kuopos susirinkimas 
šaukiamas po vasaros atostogų 
rugsėjo 10 Angelų Karalienės 
parapijos salėje tuoj po sumos, 
12 vai.
. Operetės choras po vasaros 
atostogų pradeda 49 sezoną rug 
sėjo 15 d. 8 v.v. Bručo svetai- 

- nėję, 86-16 Jamaica Avė., 
Brooklyne. Visos, visi laukiami, 
ypač jaunimas, kad ir toliau 
pratęstume lietuvišką dainą.

"Lietuvos atsiminimu" radi
jo piknike, kuris įvyks rugsė
jo 10 Royal Gardens Parke, 
Rahway, N. J., veiks ir Darbi
ninko spaudos kioskas. Bus 
puiki proga įsigyti naujausias 
lietuviškas knygas ir lietuviš
kas muzikos plokšteles, tuo pa
čiu paremiant ir lietuvišką 

' spaudą.
Ona Krušinskienė, gyvenusi 

355 Highland Blvd., Brooklyn, 
N Y., šį antradienį, 10 vai. ryto 
šv. Mykolo ligoninėje Newarke 
mirė širdies liga. Nuliūdime pa
liko vyrą Kazimierą, sūnų, ke
turias dukreles ir keturiolika 
anūkų. Laidotuvėmis rūpinasi 
Šalinskienės laidotuvių įstaiga. 
Velionė bus palydėta į amžiną 
poilsio vietą šį šeštadienį iš Ap
reiškimo parapijos bažnyčios 
10 vai. į šv. Jono kapines, clois- 
ter sekciją. Artimųjų ir pažįs
tamų prašome dalyvauti laido
tuvėse.
Atlanto rajono skautę-čię sto
vykla "Vytis" praėjo su dide
liu pasisekimu. Buvo stovyklau
ta savo nuosavoje stovyklavie
tėje, Lisbon, Conn., kuri jau 
yra pilnai išmokėta. Jau antri 
metai kaip ten stovyklaujama. 
Šiemet buvo didesnis skaičius 
jaunimo kaip pernai. Visiem 
tautiečiam, prisidėjusiem prie 
šios stovyklos pasisekimo, reiš- 

-kiama gili ir nuoširdi padėka, 
kaip iš rajono, taip ir iš visos 
Lietuvių Skautų Sąjungos vado
vybės. Ypatinga padėka Lietu
vių Bendruomenės skyriam, pa- 
aukojusiem pinigines sumas 
šios stovyklos įrengimam. Au
kojo: Worcesterio P.L.B. sky
rius — $50-00, Rochesterio — 
--- 50.00, Hartfordo — $20.00, 
Elizabetho — $20.00.

Pinigai buvo pavartoti sto
vyklinių stalų, suolų ir kitų vir
tuvės rakandų įsigijimui. Wor- 
cesterio “Maironio” klubo va
dovybei dėkojama už paskolin
tą gazinį pečių. —Skautininkas 
Juozas A. Starėnas, LSB Atlan
to Rajono vadeiva.

JAV LB V-sios Tarybos pir
moji sesija vyks rugsėjo 23- 
24 New Yorke. Atidaroma šeš
tadienį, rugsėjo 23, 10 vai. ry
to Statler Hilton viešbutyje 
(Seventh Avė. ir 33 rd- St.), 
Penn Top North salėje. Ta
rybą sudaro 35 naujai išrinkti 
nariai, CV nariai ir apygardų 
valdybų pirmininkai arba jų į- 
galioti asmenys. Sesijoje bus 
renkama nauja JAV LB vadovy
bė (CV pirmininkas, tarybos 
prezidiumas, kontrolės komisi
ja, garbės teismas). Be to, daug 
laiko numatoma vidaus reika
lam ir ateinančių metų jubilie
jui.

Sesiją globoja New Yorko a- 
pygardos valdyba, kuriai pirmi
ninkauja A. Vakselis. Į posė
džius ir į atidarymą kviečiami 
visi lietuviai, kurie domisi LB 
reikalais.

Atlanto rajono skautų sto
vyklavietės dabartinį komitetą 
sudaro: p. Liūtaveras Siemaš- 
ka — pirmininkas, p. Vytautas 
Eikinas — vicepirmininkas, s. 
Antanas Bobelis — sekretorius, 
ps. Gediminas Kurpis — iždi
ninkas, p. Vytautas Liobis — 
narys, ps. Lilija Milukienė — 
narė, ps. Juozas Starėnas — 
narys.

— Irena Mickūnai, pasižymė
jusi Kanados dailininkė, turės . 
savo “vienos moters” tapybos 
kūrinių parodą, kuri įvyks rug
sėjo 10-24 Lynn Kottter gale
rijoje, 3 East 65th. St., New 
York, N.Y. Parodą galima ap
lankyti darbo dienomis nuo 12 
iki 6 vai. popiet ir šeštadieniais 
nuo 12 iki 4 vai. popiet. Įė
jimas nemokamas.

Irena Mickūnatfė

Naw Yorko šeštadieninėj 
Maironio mokykloj nauji moks
lo metai prasidės rugsėjo 16 d. 
9 vai. ryto Apreiškimo parapi
jos mokykloje, 259 No. 5th- St, 
Brooklyn, N.Y. Tą pačią dieną 
nuo 8 vai. naujai įstojantiem 
registracija. Veikia vaikų-dar
želis specialistės mokytojos 
priežiūroje. Pavėlavę užsiregis
truoti vėliau nebus priimaYni. ''

Janina Gerdvilienė, kuri aš- 
tuoneri metai kaip dirba medi
cinos mokyklos ligoninės labo
ratorijoj, Welfare Island, yra 
pakviesta asistente į kitą ligo
ninę prie retų kraujo tyrimų. 
Paskutinius keturis metus ji 
dirbo bakteriologijos skyriuj, 
kur už įvairius atsižymėjimus 
darbe gavo net keliolika pagy
rimų laiškų, o už naujai atras
tą bakteriją Sveikatos Departa
mentas ir ligoninės vadovybė 
išreiškė asmeninę padėką, ša
lia kasdienių laboratorijos dar
bų jai tenka mokyti praktikos 
patologijos daktarus, kurie ruo
šiasi valstybiniam egzaminam. 
Išlaikę egzaminus, jie apdova
noja ją ir parašo viršininkui 
gražius laiškus. Visur ir visa
da ji prisistato kaip lietuvaitė 
ir papasakoja apie Lietuvos 
kančias ir okupantų padarytus 
nuostolius mūsų tautai —K.D.

— Naujosios Gvinėjos raup
suotieji norėtų susirašinėti su 
jaunais vyrais ar mergaitėmis 
iš JAV. Angliškai rašyti adre
su: Mr. Otto Tuotto, Hansenide 
Colony, Aitape, via Wewak, 
New Guinea.

Bostono Dramos Sambūris 
spalio 8 atvyks j New Yorką 
ir Darbininko metiniame paren
gime suvaidins Petro Vaičiūno 
5 veiksmų komediją ‘“Nuodė
mingas a n g e 1 a s”. Režisuoja 
Aleksandra Gustaitienė.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
DIDŽIAJAME NEW YORKE

Daugeliui pageidaujant skel
biame Darbininke lietuviškų 
mišių laiką sekmadieniais Nevv 
Yorke ir jo apylinkėse.

Angelų Karalienės bažnyčio
je — 8 ir 11 vai.

Apreiškimo bažnyčioje — 
ir 11 vai.

Šv. Jurgio bažnyčioje — 9 
11 vai.

Atsimainymo (Maspethe) —11 
vai. (ir 8 vai. pirmą bei pasku
tinį mėnesio sekmadienį).

Aušros Vartų bažnyčioje (N. 
Y.) —11 vaL

Elizabeth, N. J. — 11 vai.

Newark, N.J. — 10:30 vai.
Paterson, N.J. — 7:30 

10:30 vaL

8

ir

ir

leškoma nuolatinė pardavėja 
moterų drabužių krautuvei.

Didžiulis, tradicinis mre0^a ££
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 1 *e,et 849'7240-
RADIJO PIKNIKAS !

rengiamas New Jersey apylinkės lietuviams 
įvyks

Ieškoma moteris* kuri galėtų 
| pataisyti moteriškus drabužius. 

Darbą galima išsinešti namo. 
| Kreiptis teL 849-7240.

Sekmadienį, rugsėjo (Sept) 10
ROYAL GARDENS PARKE 

990 E. HAZELVVOOD AVĖ, RAHWAY, NJ.

Pikniko pradžia 1 vai. p.p. o Meninė programa 3 vai. p.p. |į 
Šokiai nuo 4 vai. p.p. grojant Gutauskų orkestrui.
Šokimo kontestai - I ši a i mėj ima i - Kiti įvairumai 

Įėjimas $1.50

Veiks DARBININKO spaudos ir plokštelių kioskas 
Lietuviškų valgių bufetas

i _ PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT! — 

t Visus maloniai kviečiame!

Dr. J. J. Stukas,Direkt.

Directions: ROYAL GARDENS PARK, 990 E. Hazelwood Avenue, 
Rahway. N .J. can be reached by Public Service Bus No. 62 from 
Ncw*ark, Eliza bet h or Linden. which stopa at the front gate. Thoae 
coming by car can take U.S. Highway 1. About 3 miles past Linden, 
bear right at Lawrence St. Circle and then around to the left, Cros
sing tre highway. Proceed over the bridge and tum left on E. Hazel- 
wodd Avė. to the Park. On the New Jersey Tumptke, take exit 12 
to Roosevelt Avenue, and tum right on Kart Street to Park.

Lietuviu jaunimo išvyka (pik
nikas), rengiama L.B, N.Y. apy
gardos valdybos ir jaunimo or
ganizacijų, įvyks ne rugpiūčio 
26, kaip anksčiau buvo skelb
ta, bet rugsėjo 9, šeštadienį, 11- 
5 vai. Sunken Meadows State 
Parke, L.I., N.Y. Programoj dai
nos, žaidimai, sportinės varžy
bos. Geriausiai pasirodžiusiem 
bus Įteiktos dovanėlės. Visas 
jaunimas (nuo jauniausio iki 17. 
m.) bus pavaišintas, bet tėvai 
prašomi atsivežti savus užkan
džius. Neturintiem susisiekimo 
priemonių, jos bus parūpintos. 
Tuo reikalu skammbinti Z. 
Dičpinigaičiui 277-69657 L. B. 
New Yorko apygardos valdyba 
apmoka visas susidariusias iš
laidas ir ragina visus tėvus leis
ti jaunimui (nežiūrint kokiai or
ganizacijai priklauso ar visai 
nepriklauso) plačiau susipažin
ti ir pabendrauti prieš naujų 
mokslo metų pradžią. Laukia
ma visų jaunuolių iš New Yor
ko ir apylinkių. Panašią išvyką 
būtų galima padaryti metine 
— tradicine lietuvių jaunimo 
švente. — Rengėjai.

Vykstantieji j jaunimo išvy
ką, važiuoja Long Island Ex- 
pressway iki 53 išvažiavimo, 
paskui seka parko ženklus. Ku
rie važiuoja Southern Prkw., 
išvažiuoja apie 42 išvažiavimą, 
seka parko ženklus. Parke rink
tis pirmas sustojimas po deši
ne.

Ieškoma moteris, norinti ap
sigyventi Williamsburgo-Maspe- 
tho rajone. Laisvas kambarys, 
galima naudotis virtuve. Skam
binti kasdien nuo 2 vai. po
piet iki 8 vai. vakaro telef. EV 
4-2437.

Parengimai Hew Yorke

Scena iš “Nuodėmingojo angelo”, kurj stato Bostono Dramos Sambūris New 
Yorke spalio 8. Nuotraukoje Marija Gineitienė — Džiaugsmo valandos na
mų vedėja, Rita Ausiejūtė — Dalia, dailininko žmona.

ŽINIOS

guli ligoninėje New Eng-
Baptist Hospital, kamb.

91 Parker Hill Avė., Bos-
Mass. 02120. Jaunimui, o

Rugsėjo 9 — Mokyklinio jauni
mo iškyla į gamtą, Sunken Mead- 
ows State Park. nuo 11 vai. Vyto 
iki 5 vai. popiet. Rengia LB New 
Yorko apygardos kultūrinis sky
rius ir jaunimo organizacijos.

Spalio 1 — sekmadienį — (atke
liama iš spalio 8 d.) — Katalikių 
Moterų Sąjungos New Yorko - Ncw 
Jersey apskrities suvažiavimas ir 
29-tos kuopos metinė vakarienė Ap
reiškimo parapijos salėje.

Spalio 8 — Darbininko metinis 
parengimas Šv. Tomo salėje, Wood- 
haven, N.Y. Bostono Dramos Sam
būris suvaidins Petro Vaičiūno 5 v. 
komediją “Nuodėmingas angelas”. 
Režisuoja Aleksandra Gustaitienė.

NAUJAS DAINŲ 
RINKINYS

Ką tik išleistas naujas lietu
viškų dainų rinkinys “SU DAI
NA”. Iki šiol buvusios panašių 
rinkinių laidos išsibaigusios ar 
sunkiai berandamos. Naujas 
rinkinys kišeninio formato, 
351 psl., atspausdintas ant ge
ro popieriaus. Dainas surinko 
Gražina šimukonienė. Rinkiny
je yra 392 populiarios lietuviš
kos dainos. Platus stovyklose 
dainuojamų dainų skyrius. Rin
kinio kaina 2 dol. šį naują, pa
trauklų ir naudingą lietuviškų 
dainų rinkinį galima įsigyti 
pas autorę, knygų platintojus 
irDarbininko administracijo-

Lietuvos general. konsulo J. 
Budrio atsiminimai “Kontržval
gyba Lietuvoje” ką tik išėjo 
iš spaudos. 224 psl. knygoje 
autorius vaizdžiai apžvelgia 
kontržvalgybos veiklą Lietuvo
je, netrukus po nepriklauso
mybės atgavimo. Šnipų ir ki
tų įtartinų asmenų sekimas ir 
jų kenksmingų siekimų atiden
gimas skaitytoją suįdomina ir 
pagauna. Kaina 2.50 dol. šią ir 
kitas lietuviškas knygas bei 
plokštees galima įsigyti Darbi- 
n i n k o administracijoje: 910 

Willoughby Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221.

Fr. Thaddeus Degutis, O. F.
M., lietuvis klierikas pranciško
nas, 
land 
518, 
ton,
ypač sportininkam, jis yra pa
žįstamas kaip Jonas Degutis, 
nes aktyviai su jais darbavosi 
gyvendamas Detroite ir Chica- 
goje. Jam darys inkstų operaci
ją ir ligoninėje teks pabūti ke
lias savaites

Dail. Antano Rukšlelės dai
lės darbų paroda bus Tautinės 
S-gos namuose, 484 E. 4th. St. 
So Bostone nuo rugsėjo 16. A- 
tidarymas 7 v. v. Tą pačią die
ną po parodos atidarymo 7:30 
v.v. bus pirmasis šių metų kul
tūrinis subatvakaris, kuriame 
kalbės dail. Antanas Rūkštelė.

| Bostono miesto -burmistrus
' šiais metais yra net keliolika 

kandidatų. Iš jų tik vienas adv. 
John W. Sears yra respubliko
nas, kiti demokratai arba, kaip 
jie save vadina, nepartiniai. 
Bostono miestas per kelias de
šimtis metų turėjo demokratą 
burmistrą, nes Bostonas laiko
mas demokratų miestu. Res
publikonai į šį postą ir nesi
veržė. Taip pat sakoma, kad 
Bostono mokesčiai yra aukš
čiausi visoje Amerikoje, šiais 
metais kandidatų sąraše į mies
to burmistrus yra ir respubliko
nas Mass. seimelio atstovas ad
vokatas John W. Sears, baigęs - 
Harvardo universiteto teisių fa
kultetą, bu v ę s U . S . laivyno 
Lieutenant Commander. Jo kan
didatūrai paremmti yra susida
ręs ir lietuvių komitetas

Andrius Juozapaitis (Juozai
tis), buvęs miškininkas, staiga 
mirė rugpiūčio 26. Palaidotas 
iš šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčios So. Bostone Forėst 
Hills kapinėse. Nuliūdime pa
liko žmoną Petronėlę, gyv. So. 
Bostone ir sūnų inžinierių Ge-

• diminą, gyv. Seattle, Washing- 
—ton.----------------—....----- -------—Spalio 15, sekmadienį — Tylos 

Bažnyčios minėjimas Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje ir salėje. Ren
gia New Yorko katalikių moterų

"Lietuva Brangi" nauja ilgo 
grojimo plokštelė, kurioje cho
rų ir solistų įdainuota: Lietu
va brangi, Per šilelį jojau, Se
nas jūrininkas, Apynėli žalia- 
sai, Nemunas, Žibuoklė, Tu pri
simink, O tu Joneli, Daina 
apie Klaipėdą, Lietuviška polka 
ir Lietus lynojo. Išleista Kana
doje. Kaina 5 dol., persiunti
mas 50 c. Darbininkas, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221.

29 spalio — Kristaus Karaliaus 
šventė. Rengia Amerikos Lietuvių 
Katalikų Federacijos New Yorko ir 
New Jersey skyrius.

Spalio 28 — Korp! Neo-Lithuania 
rengia metinį balių Travelers Hotel 
viešbutyje, prie La Guardia aero
dromo.
29 spalio — Literatūros vakaras. 
Rengia Liet. Moterų Klubų Federa
cijos New Yorko klubas, Knights of 
Columbus salėje, 86-22 85th St., 
Woodhaven, N. Y.

Lapkričio 12 — Lietuvių Katali
kių Organizacijų Pasaulinės Sąjun
gos Tarybos atstovių suvažiavimas 
Waldorf - Astoria viešbutyje, New 
Yorke.
18 lapkričio — Lietuvos Kariuome
nės atkūrimo minėjimas Maspetho 
parapijos salėje. Rengia New Yor
ko Ramovės skyrius.
2 gruodžio — Apreiškimo parapijos 
choro koncertas Apreiškimo parapi
jos salėje. Brooklyn, N. Y.
10 gruodžio -— Lietuvių muzikos 
šventė 4 vai. pp. Franklin K. Lane 
HS. Jamaica Avė., Woodhaven, N. 
Y. Rengia Liet. Katalikų Religinė 
šalpa ir Lietuvių Vargonininkų ir 
Muzikų Sąjunga.

.Gruodžio 31 — Naujų Metų su
tikimas. Rengia Laisvės žiburio ra
dijas.

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

Išnuomojami 5 ir 6 kamba
rių butai dviejų šeimų name, 
medžiais apsodintame gerame 
rajone. 8150.00. Netoli krautu
vės, mokyklos, bažnyčios ir ge
ras susisiekimas požeminiu 
traukiniu ir autobusais. Telef. 
647-3303 skambinti šeštadie
niais ir sekmadieniais visą die
ną, o kitom dienom nuo 6 iki 
10 vai. vak.

| Cyprese Mills sekcijoj išnuo-
g mojam! 2 kambariai su baldais, 
" virtuve, atskiru įėjimu. Arti Ja

maica traukinys. TeL.MI 7-37-

je, 910 Willoughby Avė., Broo- 
klyn, N.Y. 11221. Prenumeratoriai, pakeisdami 

savo adresą, prašomi administ
racijai pranešti ne tik naują, 
bet ir seną adresą. Taip pat 
neužmirškite pridėti pašto zip 
code numerio.

AUTOBUSAI Į 
VVASHINGTONA

Rugsėjo 10 rengiama kelionė 
autobusais į Washingtoną. Ke
lionė ten ir atgal — 10 dol. as
meniui. žmonės bus paimti I 
nuo Šalinskų šermeninės ir nuo 
Maspetho ir Brooklyno (Apreiš
kimo ir Angelų Karalienės) baž
nyčių. Bilietus galima užsisaky- Į 
ti pas M. šalinskienę ir klebo
nijoje iki rugsėjo 8. Autobusai 
išvažiuoja 7 v.r. ir grįš apie 11 
v. nakties.

Kardinolas Richard Cush - 
ing specialiu laišku užjautė Lie
tuvos Bažnyčią ir ragino lietu
vius už ją melstis ir aukoti. 
Liepos 16, sekmadienį, buvo 
kalbamos maldos, padaryta rin
kliava LKRŠ. Kun. klebonas A. 
Baltrushunas i r kunigai pra
vedė rinkliavą. Tikintieji nuo
širdžiai parėmė šį svarbų Re
liginės Šalpos darbą suaukoda
mi $239.28.

gyvenanti

PLAUKŲ PAŠALINIMAS 
Specialistai — įsikūrę jau 20 
metų. Rekomenduoja žymūs 
odos daktarai ir ligoninės. 41 
Winter Street — 7 aukštas, 
Boston, Mass.; Tel. 426-1340

Miss O’Sullivan

I - HHBI
Skautų sporto Šventėje Worceste- 
ryje pakeliamos vėliavos

Sunnyside,
, moteris išnuomoja baldais ap- 
f statytą kambarį. Galima naudo

tis virtuve. Butas gražioje vie
toje ir prie gero susisiekimo. 
Nuoma prieinama. Pageidauja
ma draugiška moteris. Informa
cijai telef. TW 8-5193.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

".Kur tūkstančiai taupo milijonus"
Alfred W. ArchibaM, President

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviSkai. • Turtas (Assets) virt $125,000,000.

Current dividend 5'< on all accounts.

Dabar moka už V’SU rūšių taupomus pinigus.


