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LBJ vyriausybė tiktai tęsia savo pirmatakų politikę, ku
rios vaisius — Sovietų įtaka auga, Amerikos silpsta.

1

Vietname prasidėjo ir didžioji komunistų ofenzyva
f :

Pirmas pasipriešinimo punktas atsidūrė komunistų "rankose, j
Sovietai pirmu kartu Vietnamo kautynėse parodė savo tankus

Piety Vietnamo šiaurėje ko
munistai ofenzyvą pradėjo va
sario 7, paimdami Langvei sto
vyklą — 20 mylių nuo demili
tarizuotos zonos, 4 mylios į 
vakarų šiaurę nuo Khe sanh. 
Langvei pozicijas gynė 400- 
500 vietos vietnamiečių ir kal
niečių, tarp jų buvo 26 ame
rikiečiai instruktoriai. Po 18 
valandų kautynių komunistai

vietovę paėmė. Gynėjai žuvo, 
išskyrus 76 (tarp jų ir 12 ame
rikiečių), kurie prasimušė ir pa
siekė Khe Sanh , ginamą jau 
5,000 marinų.

Kreipiamas dėmesys, kad 
šiom kautynėm pirmu kartu bu
vo atgabenti sovietiniai tan
kai — iš 9 buvo 5 sunaikinti. 
Tai ženklas, kad Sovietai pasi
ryžę karą didinti.

ATOMINE SUTARTIS—diskriminacija?
Atominei sutarčiai, sudarytai Amerikai ir Sovietam, kurie su- 

Amerikos ir Sovietų, priekaiš- organizavo sutarti.
tus tebeskelbia Italija, Brazili-  
ja, o vasario 6 prisidėjo ir Ru
munija. Sutarti laiko “diskri
minacija” atomų neturinčiom 
valstybėm. Rumunija reikalavo, 
kad sutartyje būtų pažymėtos 
garantijos beatomėm valsty
bėm nuo atominio užpuolimo; 
kad kontrolė būtų vykdoma ir

Apie galimą Khe Sanh puo
limą, tuo tarpu nėra žinios.

Saigone, Hue ir kituose pro
vincijų miestuose tebeina valy
mas. Tankais ir lėktuvais dau
žomi komunistų įsitvirtinimo 
punktai. Skelbiama, kad Saigo- 
no dar esą 500-900 vietkongų.

Per 9 dienas komunistų žu
vo 24,622, sąjungininkų 2,043, 
tarp jų 703 amerikiečiai; su- -1 
žeistų amerikiečių 3,729.

Civilinių gyventojų žuvo 
2,015. Namų sugriauta 25,000. 
Benamių esą 200,000. Tie skai- j 
čiai, žinoma, yra apytikriai, ir 
kiekvieną dieną dar keičiasi.

už karines priemones tonui.
—Louis Harris duomenim, 61 

proc. amerikiečių pasisako už 
karines priemones Vietname. 
Iš keturių trys prieš bombarda
vimo sustabdymą. Iš trijų du 
mano, kad prezidentas LBJ blo
gai kariauja.

— Sovietai paskutinėm sa
vaitėm pristatė š. Vietnamui 
100 Migų. Vietnamas dabar tu
rės viso 150 karo lėktuvų.

— P. Vietname žuvusių nuo 
sausio 30 iki vasario 7 buvo 
21,339 komunistų, 546 ameri
kiečių. Nuo karo pradžios ame- 
rikiečių žuvo jau per 16,000.

Vietname kovos tebeina, ir 
jų rezultatai neaiškūs. Namie 
amerikiečiai pergyvena pažemi
nimo jausmą ir ima ieškoti kal
tininkų, atpirkimo ožių. To
kiais atvejais priekaištai nu
krypsta Į vyriausybę.

T. Priekaištai, kad vyriausy
bė klaidino visuomenę. “Ame
rikiečiai buvo liūliuojami klai-

• dingu saugumo jausmu ir už
tikrinimais, kad mes laimime;

. kad laimėjimas jau čia pat už 
Į. kampo” (N.Y. Post). Vyriausy- 
I bė ar tyčia klaidino ar pati kly

do, neįvertindama priešo jėgos,
I kuri pasirodė organizuota, pa-
I jėgi naujai invazijai.
I 2. Priekaištai dėl nepasiruo-
I Šimo staigmenai. Prezidentas
I LBJ kalbėjo, kad apie numato- 
I mą invaziją vyriausybė seniai 
I turėjusi žinių. Ir prieš invazi- 
I ją P. Vietnamo policija buvo Į 
I spėjusi, kad pasikėsinimas ren- 
I giamas, negalėjusi pasakyti tik 

i laiko. Nepaisant to įspėjimo A- 
I merikos atstovybės sargyba ne- 
lą buvo sustiprinta, o P.^Vietnar „ _ ___ o........... ........
Į mo įgulos Saigone pusė buvę . marą,^kuris žadėjo jau 1965 
| paleisti namo. Kai kuriuos ka- grąžinti Amerikos vyrus namo, 

rininkus teroristai rado namie vadinas, žadėjo karo galą. Prie
kaištai skiriami ir valstybės se
kretoriui Rusk, kam jis kietai 
laikosi ir neprileidžiąs iki dery
bų.

Pastarieji priekaištai tektų 
sutikti kritiškai. Tiesa, kad Mc 
Namara buvo autoritetas prezi
dentui LBJ. Tiesa taip pat, 
kad Rusk tvirtai gina preziden
to politikos pozicijas. Bet tiesa 
taip pat, kad sekretoriai tėra 
vykdytojai politikos, kuri atei-

“Priešas pasirenka, kada ir 
kur stoti į kovą” (U.S. News.). 
O mes tesiginam ...

Šie priekaištai reiškia vyriau
sybės neryžtingumą vykdyti 
veiksmus iki galo, baimė 
prieš savo veiksmų padarinius 
— o ką opinija pasakys? Kon
krečiai tai reiškia: vyriausybė 
neleido bombarduoti laiku svar
biųjų karinių taikinių; neleido 
bombarduoti raketų bazių, iki 
iš tų bazių pradėjo šaudyti A- 
merikos lėktuvus; neleido blo
kuoti vandenų, kuriais Sovietai 
gabeno š. Vietnamui ginklus ir 
karo medžiagą. McNamaros pa
sakymu, vyriausybė vartojo 
laipsnišką spaudimą, “gradua- 
lizmą”. U. S. News ... vertini
mu, vyriausybės vartota gra- 
dualizmo taktika pasirodė ne
sėkminga, nes ji davė laiko 
priešui prisitaikyti prie naujo 
amerikinio spaudimo ir jį neu
tralizuoti.
4. Priekaištai taikomi LBJ vy

riausybei. Labiausiai nukreip
ti ą apsaugos sekretoriųJMcNa- --

ir čia pat sušaudė.
3. Priekaištai dėl moralės 

stokos. “Vietkongai pasakė pat 
pradžioje aiškiai, kad jie rizi
kuos viskuo, sprogdins viską, 
žudys visus, nors jiem tektų 
nieko daugiau kaip tik griuvė- 

! šiai. O kaip mes?” (James Res- 
ton, NYT).

PRIEŠ PUEBLO ISTORIJĄ 
panašus incidentas

Dar prieš Pueblo pagrobimą 
panašus incidentas buvo su 
tokiu pat žvalgybiniu Amerikos 
laivu prie Kinijos. Kinijos pa
krančių sargybos laivai įsakė 
Amerikos laivui plaukti su jais. 
Tas nekreipė dėmesio ir nu
plaukė savo keliu. Tas inciden
tas buvo žinomas Pueblo kapi- traukimu sudaryti “pasitikėji- a__v;-- • * * ,._blausiai pagerbti Prancūziją, tą patį laiką padidėjo Anglijai ja, Švedija, Danija, Anglija, Baltuosiuose Rūmuose yra pre-

De Gaulle politika tą pagarbą is 68 iki 85 proc. ir Vokietijai Suomija, Italija, Brazilija. Jau zidento natarėias W W Ros-
sumažino. GaRupo duo- iš*64 iki 65. ~~ ------ " žeriiiaū nei 75 proc.: Vokietija, Jo sIaptas planas buvo iš-
menis 1957 sausio mėn., prieš Valstybės, kuriom amerikie- Argentina, Izraelis ... Ir kiięS aikštėn prieš keletą me- 
ateinant į valdžią de Gaulle, 68 čiai reiškia palankumą, rikiuo- žemiau nei 50 proc.: Prancū-

Khe Sanh yra šiuo metu karinės įtampos centras

DĖL PUEBLO— Amerika 
klauso Rumunijos

Amerika įsakė savo atomi
niam lėktuvnešiui Enterprise 
iš Korejos vandenų pasitraukti 
per kelis šimtus mylių. Tai 
padariusi patarta Rumunijos
diplomatų, per kuriuos palaiko vrinmi vn a i .. . v. .
ryšį su š. Korėja. Aiškinama, KURIEM KRAŠTAM amerikiečiai tun daugiau simpatijos 
kad Amerika norinti tuo naši- . 1 na P61- prezidentą iš “politiniųp Amerikiečiai buvo pratę la- to iki 49 proc. Palankumas per Australija, Olandija, Norvegi- smegenų tresto” o jo atstovas

mo” dvasia

ateuidui į v<uu^u} ue uauue, oo ciai reisKia paianKumą, riKiuo- žemiau nei uu proc.: rrancu-
proc. amerikiečių reiškė šimpa- jasi tokia eile: daugiau kaip zija, Egiptas, Sovietai, šiaurės Kai kurie aiškina kad pre-
tijas Prancūzijai, dabar nukri- 75 proc. — Kanada, Šveicarija, Vietnamas, Kuba, kom. Kinija,

Vyriausybė nugriuvo dėl kalbos
zidento LBJ vyriausybė tevyk- 

kuriai simpatijų tenka tik 5 do aną planą, kuris nuo Eisen- 
proc. howerio laikų buvo reiškiamas 

“Ženevos dvasios” vardu
Belgijos vyriausybė vasario Prieš tris savaites flamai stu- LIUVENO UNIVERSITETAS (1955), o LBJ laikais gavo “til- 

7 pasitraukė. Priežastis — ne- dentai surengė riaušes prieš pavojuje tl! politikos” vardą. Ir vienas
galėjo išspręsti kalbų klausimo prancūziškai kalbančius studen- Belgijoje garsųjį katalikų u- *r arttras siekia to paties — 
tižiausiame pasauly katalikų u- tus valonus reikalavo, kad jie niversiteta ištiko streikas. Stu- “sugyvenimo” su Sovietais. O
niversitete. Liuvenas yra fla- išsikraustytų o universitetas dentai ir profesoriai kariauja sugyvenimas teįmanomas, kada 
miškai kalbančių teritorijoje, vartotų flamų — olandų kalbą, dėl kalbos, namiškai kalban- atskiri tarptautiniai klausimai 

- --------- . ■ namiškai kalbančių studentų tieji (o tokių iš 21,0 0 0 yra ^us sprendžiami taip, kad
Sovietų fiziko istorija esą 11,000, prancūziškai 9,000. 11,300) užpuolė prancūziškai sprendimas stiprintų pasauly

Maskvos Izvestija aprašė, Vyriausybė nesurado išeities, kalbančių klases ir susirėmė su Sovietų įtaką ir silpnintų Ame- 
— Saigone teroristų pogrin- Korėjoje vielų tvora vis menkiau ir menkiau sulaiko agresiją » šiaurės kaip sovietų fizikas pradėjo nes ir pati suskilo dėl simpati- policija, kai ii buvn iškviesta rikos įtaką.

dis veikė trejetukais. istoriją su Amerikos jų vienai ar kitai kalbai. tvarkai atstatyti. Dabar parla- ^ia kryptimi ir rieda sahty-
mentui perkeltas klausimas, ar k*a* Amerikos ir Sovietų 
prancūziškai kalbantieji turi iš- tarptautinėje arenoje per visą 
sikelti į valonų sritis. Univef- pokarini laikotarpi: Sovietai 
sitetas tokiu atveju būtų su- stiprėja, Amerika silpnėja sa

vo įtaka.
Atsakomybės dalį nuo vy- 

Guatemaloje socialinė ne- riausybių reiktų nuimti ir per-

Kongresas neduos pinigų tiltam? joje, tęsė Lenmgrade ir Vie- IqMS
roristai buvo pastatyti už 2.6 Atstovų Rūmai vasario 7 115- tiškai tai lietė Italiją, kuri sta- me^^Ttetovybę^a^^^ 

mil. kaip tvirtove. 77 balsais pasisakė prieš Ex- to Sovietam automobilių fabri- teisę atvyko į Frankfurtą Čia jOVMJlUS
— N. Y. Post reikalauja, kad P°rt-Import banko garantijas kus ir nori Amerikos pinigų jam paaįšįėję, kad ana mote- Pereitais metais, kaip rašo

Vietname būtų pakeistas gen. ^i kitas pinigines transakci- tam reikalui. Liečia ir Angliją. jį ne iš meilės, bet Newsweek, kai Izraelis vijosi e-
Westmoreland kuo kitu. su komunistų valdomais Atstovų Rūmų ir senato nuta- saugumo pavesta. Tada jis giptiečius per Sinajaus dyku- teisybė rengia perversmą. To- kelti visuomenės vadam —in-

1 t kraštais- Segtas buvo pasisa- rimai turės būti suderinti. kreipėsi | sovietų atstovybę , mas, Maskva paskatino Wash- kia mintim teisinosi Mary- telektualam, dvasininkam,' to-
- ~4• Tayto*» V3S3H0 7 atsi- kę$ Prieš finansavimą ir ne- Jie aiškinami kaip Kongreso ka(j ji repatrijuotų ’ ” ’
naujino akcija už vidurinių ry- munistinių kraštų, varančių pasisakymas prieš vyriausybės 1 
tų klausimo svarsty uią. Inicia- prekybą su komunistais. Prak- “tiltų politikų”. —■ Dėl PueHo patirta, kad
tyvos imasi Anglija ir Egip- ------------------------ ..... -----—----------- --------------------- pagrobimo metu, kai jis paga-
tas, kurie labiausiai suintere- . v * liau šaukėsi pagalbos, jokia pa-
suoti Sueso kando atidarymu. DemOIlStracija VarSUVOJC dėl doleriu galta negalėjo atskubėti, nes Maskva “karštąja lini- 
Ten |šalę veik išimtinai Anglį- J J P. Korėjoje Amerika teture- ||Įn metu diarma-

Varšuvoje vasario 7 apie rika, norėdama taupyti dole- jo tris lėkturas, bet ir tie bu- įo ’atomab /n“kIuota 6 bi
P. Korėjoje vasario 8 demon- 1300 asmenų, senų žmonių, de- nūs, čekius eme išrašmdi do- vo su drnnmem bombom. O to- arčiau prje Mnos vidurie’. 

stracijos prieš Ameriką montavo pne Amerikos at- tais, ir Lenkuos tankai šių «e- kios netiko Pueblo apsaugai. juo ar
-kam ji derasi viena su š. Ko- stebės Tai asmens, kūne bu- tapepnm Metine suma su- _ M pasiskelbė ga- Sau buvo 6 laivynas, juo švei
tėja dėl Pueblo. Suprantama, vo Amenkoje, pigijo teisę i so- sidaro apie 2.5 mil. dol. B š Korejos ardes 4 nesnte buvo Maskvos kalbos,
kad nuolddos derybose gali aabm draudimą ar veteranų ----------- Pueblo jūrininkų, kurie buvo
būti daromos P. Korejos są- teises gnžo i Lenkiją ir datar sužeisti.
skaita du menesiai nesulaukia čekių. — Švedija suteikė azylį 13

— ?nl..u vasario 6 bėelvs 0 nesulaukia dėl to, kad Ame- Amerikos karių dezertyrų. Sa- — Oficialiai paskelbta, kad nuo sausio 31 — viso 10,000 ėmėsi kovos prieš ilga- nius rytus..
iš rvtu Berivno oasienio mt- -------------------------------- • ' ko’ humanitariniais sumeti- Panmunjom buvo trys pasitari- žmonių. Miestas kreipėsi į teis- plaukius. Paskelbė taisykles Han<M Sovietų Sąjunga gali su-
cvbos karv oaoildė oerbėeu — Anglija ėmėsi statyti Ku- mais. Tai jau švedų pažanga— mai tarp Amerikos ir š. Korė- mą, skųsdamas, kad tai netei- dėl plaukų ir sausio 29 išsiųn- kelti ar paremti prasiveržimus 
~ - L. hai trąšų fabriką už 100 mil. prieš 23 metus tie humanita- jos — vasario 1, 3, 4. Re- sėtas streikas ir gresia miestui tė 30 mokiniu namo su laiš- tuzine vietų nuo Korejos iki Vi-
S K»* P*™” *"«“*> s»teikė P* sumelimai SvediJ°s ne- zultatu- “« 801 j0“* AmerHta epidemija., kais tėvam, kad jie bus priim- duržemio jūros”.
. . • • • a i. - skolą Kubai 45 mil., Amerika jaudino, kai jie išdavė baltie- betgi kalte apie švelnėjan-tant ir kitas vietas, pro kūnas limfom..... . , . . . protestavo. Bet Anglija pro- čius Sovietam.bėgliai pasiekė Vakarus, kanų f. ... . u •i •> • «testą nuleido niekais,skaičius pakilo iki 2,000. “

Kongresas neduos pinigu tiltam?

skaldytas.

ingtoną, kad įspėtų Izraelį su- knoll kunigai, susidėję su re- kįem įtakingiem senatoriam 
stoti ir pasitraukti per nustaty- voliuciniu pogrindžiu. Jie aiški- kajp Kennedy, Mansfieldas. Mc 
tą laiką, nes kitaip Sovietai į- n<>, kad 2 procentai gyventojų Carthy, kurių pasisakymai stip- 
sijungs į karą su visais gink- tebelaiko savo nuosavybėje 80 rjn0 ir tebestiprina vietkongo 
lais. Washingtonas mėgino kai- proc. dirbamos žemės. kovos dvasią ir silpnino A-

ministeris merikos kovos dvasią.
jos laivai.

— Kanadoje
pirmininkas Lester Pearson 5, toliau? Siu visu atsa-
sutarė su 10 provincijų prem- kingųjų dėka įvykiai atriedėjo 
jerais dėl programos, kokiu bū- jkį tokios padėties, iš kurios a- 
du visoje Kanadoje turi būti teiti jau atvirai dėsto W. Lipp-
Įvestos abidvi kalbos — anglų mannas: “Karas jau liejasi i 
ir prancūzų. Laosą, Thailandą, Cambodiją ir 

— Sanitarijos skyriaus t a r- __ Rowayton, Conn., vidurį- Korėją. Gal būt, ims lietis į 
nautojai New Yorke streikuoja nės mokyklos administracija Quemoy ir Matsu, gal į viduri- 

Ofkialiai paskoflMa, kad nuo sausio 31 — viso 10,000 ėmėsi kovos prieš ilga- nius rytus... Šalia paramos

.. nnnfsiksc — p*9*l Y- Po$t infoima- kai pasivys laikąsi bend- Ar Amerika tai priims ir nu-
čias nuotaikas. "T "rezidentą ros tvarkos. silenks pneš Sovietus, pamažu

— New Yorko automobilių buvo sakomi kad Pueblo - N«w Yorke majoras Lind- }aPdama antraeilė pasaulio ga-
vaLM’A* cHcinrnnnivnvn »u»ileukė kon- stovyklų streikas baigtas vasa- A___-ka t turėjo tokius įtaisus, kurie 15 say siekia padidinti policinin- ar v,etname ir Korėjoje

flikto su Belgija dėl žemės rio 4. Lig šiol vadovas gauda- PMk,eta metų pralenkė Sovietus. Dabar ku ir detektyvų skaičių 1010. paUrtas pažemm.mas supurtys
.n 1 ę _ . 1 .. ūkio mašinų pristatinėjimo Ku- vo savaitei 121.50, dabar gaus p p Sovietai, turėdami pavyzdį, gal- Dabar yra 28,228. Papildymas J0S.

ui pneš me os . baį Belgijos firma veikia su 65 12.50 daugiau, o p) 18 mėne- Amerikos karo laivas Ba- ės prisivyti per metus. atsieis 7.5 mil. metam. Tikima- Atsakymą iš dalies rodys ir
kurioje Vokietijos kanai tebe- proc Amerikos kapitalo. b^. sių n. pjovikai ir stovyk- che vasario 6 Viduržemio jū- _ ______ .
rodomi kaip klounai. gj|. ėmė kad Ameri- los valytojai gaudavo 99 ir roję prie Rodės salos užėjo ant 1Sn>< vėse- 11

— Amerikos koltuose 1967 kos paspaudimas kapitalo savi- 92.50. Dabar gaus priedo po uolų. Izraelio ir Prancūzijos po- meras Pa r n»°Proc* Merbių sausio mėn. bu- — Apie kun. L. Jankau*
žuvo 53,000. Nuostoliai verti- ninkam esąs kišimasis į Belgi- 10 dol., o po 18 mėnesių dar vandeniniai laivai jau ir nebe- — Šveicarijoje nuo sniego vo 3.5 proc. Nuo 1953 tai ma- mirtį pranešė Daily News ir
narni 11 bilijonų. jos vidaus reikalus. po 9. ieškomi. _ griūties žuvo 21. žiausias procentas. N. Y. Pūst.

atsieis 7.5 mil. metam. Tikima
si. kad padidėtu saugumas gat- ^ivo Pueblo gelbėjimo kelias.

jos vidaus reikalus.



DARBININKAS 1968 m., vasario 9 <L, nr. 1!

Idėjos, kurias teise Leningrado teis ii as J. B. SHAUNS-ŠALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P*way Sta.), VVoodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido-

Tik pereitų metų gruodžio 
pabaigoje laisvuosius Vakarus

tą savaičių Leningrade, teisme 
prie uždarų durų, buvo nuteis
ti keturi intelektualai, kurie

15 metų, jei imi galvoti kaip Berdiajevas ir Dostojevskis—ne 
kaip Marksas ir Brežnevas "**JttnT11 *"*** .

Komiutistinio labai stipraus,

ties organizacijai. Slaptoji poli
cija juos susekė kovo mėn., ge
rokai palaikė kalėjime betar
dant, ir pagaliau nuteisė baus
me 8-15 metų kalėjimo. Bet 
apie tai nei sovietų radijas,-nei 
spauda neužsiminė nė žodeliu.

Teismo sprendimas — 15 
metų “laisvės atėmimu” gali 
reikšti tiek paprastą kalėjimą, 
tiek ir koncentracijos stovyklo
je priverčiamuosius darbus. 
Tokia bausme buvo nuteistas 
profesorius- Ogurcevas, Tibeto 
kalbos ir literatūros docentas 
Leningrado universitete. Tryli
ka metų “laisvės atėmimo” ga
vo Dostojevskio raštų leidyklos 
sekretorius Eugenijus Vaginas. 
Kiti du, kurių vardai nežino
mi, gavo 13 ir 8 metus baus
mės.

O kaltinimas? Jie visi buvo 
apkaltinti “išdavimu” pagal So- 
vietų Sąjungos baudžiamojo ko- 
dekso 64 stt., kur kalbama ir 
apie sąmokslą pagrobti valdžią, 
už ką kodeksas pramato mir
ties bausmę. •

Pereitų metų kovo .mėn. 
slaptoji sovietų policija suareš
tavo apie 40 asmenų: studen
tų, rašytojų, profesorių, susi
būrusių apie Leningrado uni
versiteto filosofijos fakultetą. 
Pagal policijos surinktas žinias, 
kaltinamieji buvo sudarę slap
tą organizaciją, paremtą krikš
čioniškais, nacionalistiniais ir 
socialiniais principais, siekda
mi nuversti esamą valdžią.

Pagal turimas žinias iš mini
mo Leningrado teismo, tik 
du prisipažinę kalti, o policija 
liudininkais pristačiusi visą ei
lę suimtųjų, kurie bus teisia- ? 
mi vėliau. Be to, slaptoji poli
cija apkaltino nuteistuosius, 
kad jie , turėję didelį kiekį 
ginklų. Leningrado organizaci- — 
ja — policijos daviniais — tu-

mo paradoksas yra ir tas, kad 
jis bijosi taikyti savo "teisin

jų vardų, nežinome nė kitiem 
pritaikytų bausmių, kurios gali 
būti kalėjimas, vergų stovykla 
&bire ar pamišėlių namai. 
Viena aišku, nubaustieji nusi
kalto režimui dėl to, kad ban
dė Marksą pakeisti Berdiajevu 
(Mikalojus Berdiajevaš (1874- 
1948) 1922 ištremtas iš Rusi
jos, Paryžiuje įkūręs rusų emi
grantams religinę-filosofinę a- 
kademiją ir parašęs daug raš
tų filosofinėmis, religinėmis te
momis).

tu sukilimu nuversti valdžią.. vo UBiversahzmąau griežtu ao- 
Ginkluoti kuo? Juk nėra kitos vietinio marksizmo biurokratiz- 
panašios valstybės pasaulyje, mu. Tačiau aišku, kad sovieti- 
kur ginklai negali patekti į pri
vačių asmenų rankas, kaip So
vietų Sąjunga.' Tikroji priežas
tis, kuri išgąsdino režimą, yra

rankai svarstė, kuriomis domė
josi. O tos idėjos buvo ne 
Markso ar Lenino, bet Berdia-

teistųjų tarpe yra ir du, kurie 
studijavo Dostojevskį ir bandė 
kurti krikščionišką socializmą, 
nudažytą slavofilizmu ir liau- 
dizmu, — tai turi gilias šaknis 
rusų mintijimo istorijoje.

Nesant pakankamai žinių, 
negalime spręsti, kaip naujieji 
atkritėliai bandė sute

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 BedfordAvenue,Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.
MATTHtW R. BALLAS VUNERAL HOME — Moderni koplyčia. Air-con-

nio režimo pritaikytos kuo ne 
aukščiausios bausmės (po 15 
metų seka tik mirties bausmė) 
buvo paskirtos kaip tik dėl to, 
kad nuteistieji bandė įjungti

ją pažaboti, atrodo nelinkusi 
gerti Breatoeuo ir Kosygino siū-

skiedinio. Bet ar tai revoliuci
ja?

Įdomu pastebėti, kad Vaka
rų Europos kompartijų vadai 
apie Leningrado teismą tyli, 
kaip vandens į burną pasiėmę. 
Jie nešaukia dėl asmens lais-

BTEPHEN ARDMIBKIS (ArmakaeMtas) — Graborlus-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia^ 423 Metropolitan Avęraie Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.
THEODORE WDLINNIN, INC. — E. Joseph Zebrovrski, laidotuvių direkto- 
rius. Moderni kopžyčia. 123 K. Tth Street, New York, N.Y. GR 5-1437.
VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Avė. Cambridge 
Mas& Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.

JOSEPH P. SINKOWSKY, laidotuvių direktorius — liūdesio valandoje su
teiks jums patarimus ir gilią užuojautą. Laidotuvių įstaigos-koplyčios pasi
renkamos bet kurioje miesto dalyje. 4221 Park Avė. (pr. Tremont Avė), 
Bronx, N.Y. 10457; tel. 863-2475.

o ji turi būti tik ateistinė. Bet 
ar brutali jėga ir didelės baus
mės pajėgs pakeisti žmogaus vės pažeidimo, kaip tai daro 
dvasią? ■ '

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

Gal būtų peranksti spėlioti, 
kad Spalio revoliucija, kurios 
50 metų gyvavusias neseniai

jau išsigimti. Tačiau yra tikra, 
kad tam tikras procesas komu-

Juokingas yra

Posėdžiauja komitetas PLB III-jam sjimui rengti. Iš k. į d. — V. K. Jonynas, dr. A. Nasvytis, J. Šlepetys, 
prieky veidą pasukęs — Z. Dičpinigaitis. Nuptr. R. Kisieliaus

dėl įvykių Graikijoje arba Ispa
nijoje. Gal būt, ir dabar jie aiš
kins, kaip padarė Pasternako, 
Siniavskio ir Daniel atveju, kad 
revoliucija, kaip širdis, turi sa- 

į vo racijas, kurių protas negali 
suprasti.

Komunistus tad galime pa
teisinti, nes jie neturi savo 
proto, o vaduojasi Maskvos ar
gumentais. Tačiau negalime pa
teisinti tylos tų katalikę, kurie 
siekia ir ieško dialogo su ko- 

^munizmu i ' _
.. bei kompromisų religinės lais

vės srityje iš Sovietų Sąjungos, 
kuri žmogui jokios laisvės ne
pripažįsta. Netgi minties lais
vės. Juk Leningrade nuteisti 
nė dėl to, kad veiksmais pada
rė ką nors neleistino ar blogo, 
o tik dėl to, kad išdrįso min
tyti kitaip, negu kompartijos 
nustatyta. Ten teista ne žmo
nės, o idėjos, bet jos nemiršta, 
kaip žmonės. Dr. V. Mar.

RIDGEWOOD CHAPELS 663 Grandvievv Avė. (prie Gatės ir Forest Avės.) 
Alan J. Reitter - Jacob Reitter, Licensed Mgrs. Kada reikalas ištinka — 
daug lengvatų, jūsų paguodai ir patogumui, jų tarpe: 7 modernios vėsina
mos koplyčios, puikiai įrengta kaip namuose esanti patalpa — atvangai, 
kompetentingas, veiklus ir simpatingas štabas, užtektinai vietos automobi
liams pastatyti. Ridgewood, N.Y. 11227. TeL EM 6-3200.

DEUNIKS FUNERAL HOME, Thomas Deliniks, laidotuvių direktorius — 
jautriai užjaučia nelaimės valandoje ir paruošia garbingas laidotuves. 17 
Congress Avė. Waterbury, Conn. 06708; tek 753-6181.

SIMONSON Funeral Home — Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjinųiose. Skambinti 847-0300, Wm. H. Simon- 
son, direktorius. Laidotuvių įstaigos: 119-04 Hillside Avenue Richmond Hill, 
N.Y.; 97-01 lOlst Avenue Ozone Park, N.Y.

KARL0NAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 
ir tikiti launėjimę britain, čbNNl'Tel. BA 9^1181. ---• s-- .

Kolonizuotoje Lietuvoje
STATISTIKOS APIE DARBI-

NINKUS IR GYVULIUS

Pagal sovietinę statistiką, 
1967 metais trečdalį! Lietuvos 
gyventojų dirbo“ pramonėje, 
prekyboje ar kitose ūkinėse į- 
monėse: “darbinininkų ir tar-

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

JUOZO BANDZIUKO BARAS IR RESTORANAS, čia vaišinsiesi ir vaišinsi 
ne tik Amerikos veik visais gėrimais: alum, vynu ir dar stipresniais; gausi 
ir importuotų iš Europos ir kitų kraštų. — Jauki vieta susitikti, pasikalbėti 
ir džiaugtis gyvenimu su maloniais draugais. 110-12 Jamaica Avė. Rich- 
mond Hill, N. Y. 11418; tel. 846-9286.

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė., Richmond Hill, N. Y. 11418; tel. VIrginia 6-1800.

STUYVESANT JEVVELERS — Leo Urbach, Europoje išsimokslinęs laikro
dininkas. Virš 30 metų praktikos. Taisomus laikrodžius elektroniškai pa
tikrina ir reguliuoja. Metų garantija. Graviruoja vietoje. 231 Ist Avenue 
(tarp 13-14 St.s) NYC; tel. 475-2650.

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

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

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavem. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be

nautojų skaičius buvo 1,040 to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei-

rėjos* ryšius su panašiom or. MAŽIAUSIAI VADOVAUJAMA YRA REUGE^ SRITIS atrodo, neįeina dirbantieji ad-ganizacijomis Ukrainoje ir 
svarbiame pramonės centre — 
Sverdlovske, Uraluose. Taigi, 
sąmokslas buvęs visuotino po
būdžio, apimąs visą kraštą, tad 
juo labiau pavojingas, ir jo
nariai verti didesnės bausmės. emigracinius smūgius, ypač vis buvo žadama, kad išeis

Pagal rusų emigrantų Pary- t®86 srityse, kunos lengviau pilnas šv. Rašto vertimas vie-

apie pusė darbiningojo am- sidabrinio varpo kepykla - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
Žiaus gyventojų. I ta skaičių europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai.

’ Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St. Brooklyn, N.Y. 11206; .
ST 2-5938.

ministracijoj bei visų rūšių po- "■ ■" ....... ■■■■■■ .... 1 ...
nic Rnvoit niolrn nainn LITAS INVESTING CO., INC. — Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa-ms. beveik nieko naujo religi- hcijoj, teismuose, mokyklo- lūkanos 114th street Hiiį n.y. ii4is, (2i2)
mų giesmių srityje----- tenki- se ir kitose neūkinėse srityse, --------- *— ------ — - ------ — ---------
namasi senosiomis, ypač didžių- taip pat ir kariuomenėj. Meti- 

tuviškoji išeivija pradeda jaus- namas Senasis Testamentas. sven<T?.n^u'„®e

T. Žiburiuose vedamajame 
Pr. G. sausio 18:

SPAUDA . . .. Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa-

441-6799; 6755 S. Westem Avė. Chicago, III. 60636 ( 312) 476-2242.

‘Po ketvirčio šimtmečio lie- Vokietijoje, bet nėra priei-
J niame statistikos pranešime 

kur sunkėjant! lietuviškų pa- nėra paminėta, kiek žmonių 
rapijų padėtis, lietuviškojo ele- dirba žemės ūkyje. Žemės ūkis 
mente silpnėjimas ir visa eilė statistikoje vaizduojamas gyvu-žiuje žinias, tarp suimtųjų Le- pažeidžiamos. Lengviausiai pa- noje knygoje, kaip kitos tau- ,_.x . v. -- , ... .

ningrade esą taip pat literatu- *ntn,nes i°~ tos turi, bet nei per keliolika fatų veraa atkreipti hų skaičiais.
ros kritikai Kirolovas ir Vach- !• V™ mažiausiai vadovavimo, metų niekas nepasirodė. Nau- 
tinas, vienas rašytojas, kuris telkiančiu turimas jėgas. Gėrės- jasis Testamentas, jau senokai 
bendradarbiavo sovietų žur- nėję būklėje yra ukrainiečiai ir verstas, irgi labai reikalingas 
nale “Voprosy Literatury”. Nė- kitos tautines grtųies, turinčios kalbininko, stilisto ir teologo 
ra žinių, ar Leningrado intelęk- s®?0 hierarchiją, kuri savo au- rankos. Jų išeivijoje yra, bet 
tualai tarėjų ryšių su keturiais toritetu 
studentais, kurie nuteisti Mask- savybes. Mes, lietuviai, tokios 
voje, kaltinti platinę antisovie- atramos neturime. Taipgi ne
tinę propagandą.

dėmesį į religinę sritį, čia rei
kalingas autoritetingas centras, 
pajėgiąs kolektyviai planuoti ir 
veikti visos išeivijos mastu.”

Ateityje 1967 Nr. 7 kun. Kęs- 
niekas tam darbui nepanaudo- tutis Žemait is tuo pačiu lieto
jo. šeštadieninės mokyklos rei- vių religinio vadovavimo reika- 
kalingos pritaikyto tikybos va- lu atnaujino kalbą dėl savų 
dovėlio ir programos. Per tiek vyskupų Amerikos lietuviam: 
metų tai nebuvo paruošta. Rei- 
kalinga Lietuvos Bažnyčios is
torija studentams, ypač teolo- 

_ _ gams, ir kitiems. Negirdėti, 
mybię ribose, šiuo meta viso- įa(j ją t>įtų parašęs. Kam 
je Katalikų Bendrijoje vyksta prireikia, tenka naudotis sun-

Po beveik 20 metų nuo Lie
tuvos žemės ūkio sukolchozini-

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

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

REPUBLIC GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 322 Union Avė. Brooklyn, N.Y. 11211, 
EV 7-2089. Juozas Bružinskas, vedėjas. Didelis pasirinkimas įvairių vynų, 
degtinių, konjakų, midų šventėms bei kitokioms progoms.

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė.

dengia ir tautines

turime nė autoriteto, tvarkan
čio visos išeivijos religinius 
reikalus. Tragiškiausia yra tai,

Tokia yra išorinė reikalo pu
sė. Įsigilinus kyla visa eilė 
klausimų. Pirmiausia komunis
tinio režimo silpnumas. Juk ži- 
kas du nJJ* vidinės fonuos, keičiasi jos kiai begalinamais pasenusiais
kas du gyventojai tun pohci- kai kur net iš pagrin-

r“ 
. name laiKotarpyje yra gaumy- įversti (jau senokai) kad režte reikšme pasieks ir išjudins liečia ir jų nusistatymus režimo Wų pajudėti ir lietuvių išeivijos 

atžvilgiu. Bet iš antios^ pusės reiigįnės srities vadovams. Tu- 
teilihas turi įaustis tMc silp- dvasininkų, dirbančių į- 
nas Ir netikras, kad jam pa- vairiose srityse, tačiau esmi

niam religinės srities pajudi
nimui iniciatyvos mažai tematy
ti. Turime išmokslintų pašaudtiusig susikurti kitokią, negu

toe autoriteto net esamų gali*

mo, “visuomeninių” (t. y., kol
chozuose ir sovehozuose laiko- _____________________________ ______ ____ __________________
mų) karvių skaičius jau yra Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
kiek pralenkęs privačioje nuo- Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams.

f. ., r . PristatcHn i namus liet, skilandžius, sūnūs. We take all orders special price
savybėje laikomų karvių skai- for Weddings and Parties. Home-made Bologna. 
čių, būtent: kolchozuose -sov
ehozuose 445,800 karvių, o _______ _______________________________ _______________

______ __ .1, • privačioj nuosavybėj — 417, Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, Beveik jau pneš metus moks- J J -------- »— ---------- ---—x_ ---------------------- --
leiviai ateitininkai pasiūlė pra
šyti savų vyskupijų ir lietu
viams ... Kol tikslą pasiseks 
pasiekti, reikės visos eilės ir 
jaunimo it vyresniųjų žygių— 
ir į viršūnes ir savo tarpe. Rei- 

vadovėliais. Per pamaldas nau- kės gal nemaža laiko, kol šio 
dojami lietuviški tekstai taip galutinio siekimo prasmė ir

Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St. New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės.

mattytOA spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
...... . rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į

Visuomeninių kiaulių sta- Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
tistikoj rodoma 905,000, o pri
vačių tik 668,900. Užtat avys 
ir ožkos tai beveik išimtinai 
privatininkų privilegija. Kol
chozuose jų — vien tik avių

rėžia ausį. Visa paguoda — tuvių daugumą. Gal ypatingai 
spausdinamas mišiolėlis su kol uždegs kiekvieną troškimu 
naujai išverstais tekstais. Rei- atnaujinti savosios parapijos 
kia tikėtis, kad jis bus sklandės- gyvenimą”.

Prancūzijos' komunistų korespondento 
pasikalbėjimas su vysk. Labuku

Prieš kiek laiko Prancūzijos 
komunistų dienraštis L'Huma- 
niti paskelbė savo korespon
dento straipsnį apie apsilanky
mą Lietuvoje. Ten tarp ko kita 
buvo ir trumpas pasikalbėji

mą seržantą Prišibijevą, ku- dar yra kas stato. Kad mums mas su vyskupu Matulaičiu -La- 
riam viskas, kas valdžios įsak- trūksta nemažiau svarbių da- buku, kurio buvo įdėta nuo- 
mlai nėra lemta, yra uždraus- lykų, daug kas mato, bet nie- trauka ir toks pareiškimas: 
ta — net ir švilpauti gatvėje, kas nejudina. Vienas tokių da- “Turime 641 veikiančią baž- 
Prišibijevo asmenyje randam lykų — pilno šventojo Rašto nyčią ir 850 kunigų šešiose die-

tą. Bet tuo nereikia stebėtis. 
Kas bevaldytų Rusiją — caras, 
Stalnias, Chruščiovas ar Kosy- t jr stipresnio su- 
ginas, ritualinė frazė, tarną judim0 negirdėti. 
policija išvaiko bet koki atsitik- J *
tinį būrelį gatvėje, yra: “Čto
eto — konspiracija?” (Kas čia Tokioje būklėje, kurioje nie- 
— konspiracija?). Čechovo kas nevadovauja, belieka ten- 
raštuoee randame neužmiršta- kintis paminklų statymu, kol

bei mintys, ypač iniciatyva, ga
lėtų daug reikšti religinėje sri-

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION (Agentūra) W. Kacz- 
marsky, manager. 108 West 14th Street (arti 6th Avė.) New York, N.Y. 
10011; tel. CH 3-3005. Siunčiame siuntinius į Lietuvą ir į USSR. Priimame 
užsakymus šaldytuvams, TV, skalbiamoms ir siuvamoms mašinoms, "Dollar 
Certificates”, butams ir Lt. Visos išlaidos apmokamos čia. Gavėjas neturi 
nieko mokėti Užsakymai paštu išpildomi tą pačią dieną, kurią mes gauna- 

__ vos 5,800, tuo tarpu privati- me- Jūsų patogumui turime didelį prekių pasirinkimą žemomis kainomis. 
riAin nnncnvvteiA dar 15R ROO A?entflra atidaryta kasdien nuo 9:30 ryto iki 7 vai. vakaro; sekmadieniais neje nuosavyoeje uar iuo,wu 10 iki 4 pp laiku _ susitarus 
avių bei ožkų.

Šie skaičiai kolchozinei sis
temai ypač tuo būdingi, kad 
asmeninėje nuosavybėje tuos 
gyvulius išlaikantieji žemės te
naudoja apie 30 kartų mažiau 
negu kolchozai su sovehozais.

RICHMOND HILL DORAN'S FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich
mond Hill, N.Y. 11419, Tek 641-9441 - MI 1-7702. Krautuvė atidara kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vak vak.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa
siunčiamos į visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
progom buketai ir pristatoma į nurodytą vietą arba namus. Savininkai — 
John Doran ir Alice Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

RIMOS IR JUOZO BRUŽINSKŲ SIUNTiNIŲ įSTAIGA siunčia dovanų 
siuntinius į Lietuvą. Krautuvėje didelis pasirinkimas geros rūšies prekių 

(Elta) žemomis kainomis. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siuntiniai 
gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos prekės, daniški maisto 
siuntiniai, itališki akordeonai ir nylon’o ličtpalčiai. Parūpinami “dolerio 
krautuvių” kuponai. 370 Union Avė. Brooklyn N.Y. 11211; Tel. EV 4-4952.

KIEK YRA GYVENTOJŲ
Sausio 25 Lietuvoj viską 

įšventinti 8 kunigai”. skaičiuojanti statistikos valdy- c- A- voket — lietuvis advokatas — 41-40 74th Street Jackson
Vėliau (gruodžio 15) katali- ba (Sov. S-gos statistikos įstai- Heights> N- Y~ NE ----------------------------------------------

- -.............................. A. ANDRIUŠKEVIČIUS — LAIKRODININKAS - JUVELYRAS. Auksas,
. ... sidabras, deimantai, laikrodžiai^408 Jamaica Avė. VVoodhaven, N.Y. 11421, 

apskaiciavi- vi 7-2573.
gos padalinys) paskelbė:

“Negalutiniais
mais, Lietuvos TSR gyventojų 
skaičius 1968 metų pradžioje 
buvo 3,058 tūkstančiai žino -

DOVANŲ SIUNTINIAI | LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimų. Firma Uniop Tours egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu. ir tų siuntinių išsiun
timu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. Mes turime didelį 
pasirinkimą įvairių siuntiniams daiktų — geriausių siuntimui ir tai pigiau
siomis kainomis; pas mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams 
ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų — UNION TOURS

kų laikraštis Information Co- 
tiioKųue International pastebė
jo: "LHumaintė skelbia inter- 
view su Lietuvos vyskupu”. 
Perspausdino vsk. Lakubo nuo
trauką, jo pareiškimą, ir pri- nią”. 
dėjo, kad vysk. Labukas dabar Prisimintina, kad prieš bol- 
vienintelis vyskupas iš esamų ševikų-nacių sąmokslo įvykdy-

_______ ________ _ ?____ . . , _ trijų, kuriam dar leidžiama ei-, mą tame plote, kurį dabar va-____________ _ _
amžiną ir nesikeifiančią Rusi- vertimo neturėjimas. Yra velio- cezijose. Turime vieną kunigų ti pareigas, ir kad 1939 metais dina “Lietuvos TSR”, buvo i* ^t*36ui st. Nw York. n'y\ um^A^nkyimė'^ūsų siįmmT
jos ar Sovietų Sąjungos vai- nies arkivyskupo išverstas Nau- seminariją, kurioje yra 20-30 Lietuvoj buvo 1640 kunigų, 4 apie 3,215 tūkstančių gyvento- n> 2219 w- Chicago Avė. 60622; Los Angeles, caiif. — 344 Norta L* Brc*
džios filosofiją. jasis Testamentas, atspausdin- klierikų kasmet. Neseniai buvo seminarijos ir 466 klierikai... jų. (Elta) Avc-i>0036-



DARBININKAS

BROOKLYN, N. Y. 11221

THE WORKER (Tttle CopyrtMrt) FRANCI8CAN FATHERS
_____ ___

1851 aojungt AMERIKĄ, LDS o*Raną DARBININKĄ Ir LIET. ŽINIAS

Raudonos vėliavos vietojo- pinigų

Lalkrattl tvarko REDAKCINE KOMISIJA.

Vilniaus namų statybos kam įteikti atvyko nė kiek ne-
kombinatas socialistiniame 
lenktyniavime laimėjo Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos 
centro komiteto, Aukščiausio 
Sovieto Prezidiumo, Ministrų 
Tarybos ir Profesinių sąjungų

mažesnis pareigūnas, kaip 
pats statybos ministeris Kara- 
vajevas. Ta proga sušauktame

kviškis svečias vertino vilniš
kius statybininkus, kaip “ge-

Atsakymas įskaitytojo laišką
Šio laikraščio redakcijai bu

vo atsiųstas laiškas (žr. Darb. 
vasario 2) dėl Washingtone va
sario 19-21 rengiamo “opinijos 
teismo” komunizmui už jo nu
sikaltimus prieš žmoniš
kumą, įvykdytus per 50 metų. 
Laiško autorius susirūpino, kad 
“lietuviai ten nedalyvauja ir 
Lietuvos pavergimas nebus ke
liamas”. Prašė redakciją iškel
ti viešumon: “ar atitinkamos 
lietuvių organizacijos negalėtų 
padaryti čia žygių?”

rodė lordo Russell . vardu 
surengtą “tribunolą” prieš pre
zidentą Johnsoną, pasirinko ty
lą apie šį “opinijos teismą”, 
kuriame į kaltinamųjų suolą so
dinamas komunizmas.

Stebėtis tuo netenka.

Brangindama skaitytojo ak
tyvų susirūpinimą, kad lietu
viai dalyvautų, kur tik galima 
laimėti garso Lietuvos bylai, 
redakcija kreipėsi į Vliką, tei
raudamasi: ar jis turi kokių ry
šių su teismo rengėjais, ar 
dalyvauja toje byloje kaip liu
dininkas? Vliko generalinis sek
retorius buvo malonus pa
aiškinti, kad nei Vlikas į juos 
nesikreipė, nei jie į Vliką. ža
dėjo ištirti, ar organizatoriai 
nebus kreipęsi į ką nors iš lie
tuvių Washingtone.

Lietuvos delegacijos prie 
Pavergtos Europos Seimo pir
mininkas konkrečiau paaiški
no: esą teismo rengėjai kreipę
si į Pavergtos Europos Seimo 
narius, gyvenančius Washingto- 
ne (ten yra pats dabartinis sei
mo pirmininkas dr. Dimitrovas 
— lietuvių ten nėra!). Tenykš
čiai priėję, išvadą, kad sei
mui čia dalyvauti nebūtų pa
togu — nepakeliui... Teismas 
esąs lyg ir lordo Russell pa
mėgdžiojimas ir esąs pavojuje 
nueiti į kitą kraštutinumą...

AUGUSTINAS UPENAS atsilieka nuo išaugusių porei- 
kių statybinių medžiagų pra- 
m o n ė š vystymasis. Pastarai
siais metais respublikai nepa
kankamai buvo skiriama kapi
talinių idėjimų statybinių me
džiagų, pramonei ir statybos in
dustrijai vystyti..: Antai 1965 
metais kapitaliniai įdėjimai sta
tybinių medžiagų pramonei 
vystyti liko 1960 metų lygio, 
nors statybos montavimo dar
bų apimtis per tą laiką padi
dėjo dvigubai.”

Savo kalbą Kremliuje pir
masis ministro pirmininko pa
vaduotojas Kairys baigė žo
džiais: “Mes prašome TSRS 
Valstybinį plano komitetą 
dar kartą atidžiai apsvarstyti 
Lietuvos TSR gyvenamųjų na
mų ir komunalinės statybos 
klausimus bei patikslinti kai 
kuriuos skaičius”.

Svarstant ateinančių metų 
biudžetą maskviškiame ir vil
niškiame Aukščiausiuose Sovie
tuose, daugumas kalbėjusių lie
tuvių vėl skundėsi statybinių 
medžiagų stoka, statybų vilki

nimu, jų nepakankamumu ir 
prašė skirti daugiau lėšų šiem 
reikalam. Lietuvių prašymo 
Maskva neišgirdo ir kreditų o- 
kupuoto krašto statybom bei 
statybinių medžiagų pramonei 
nei šių metų, nei ateinančių 
metų biudžete nepadidino. Už
uot skyrusi daugiau pinigų, ji 
pasiuntė į Vilnių savo statybos 
ministerį su atminimo vėliava 
rankoje ir pagyrimo žodžiais 
vilniškiam statybininkam. Ta
čiau lietuviai yra reikalingi ne 
raudonų vėliavų ir tuščių pagy
rų, bet stogo viršum galvos ir 
keturių sienų, saugančių nuo 
lietaus, sniego ir šalčio.

Mūsų krašto gyventojų atsto
vus pasirenka pati komunistų 
partija. Tad nors jų balsą turė
tų išklausyti ir nežeminti visų 
akyse. Juo labiau, kad jie iš
maldų neprašo, o tik siūlo kiek 
didesnę dalį mokesčių pavida
lu iš žmonių surenkamų pinigų 
grąžinti į okupuotos 
biudžetą statybinių 
pramonei ir pačiom 
finansuoti.

jog kitose “plačiosios tėvynės” 
vietovėse statoma ne kiek ne 
geriau, bet dar prasčiau, nesgi 
kitaip vilniečiai nebūtų laimė
ję socialistinių lenktynių.

Visasąjunginio socialistinio 
lenktyniavimo nugalėtojus su
sirinkime, tarpe kitų, sveikino 
ir ministerio pirmininko pava
duotojas Kairys. Gaila, jog ne
teko niekur užtikti jo sveikina
mosios kalbos žodžių. Įdomu 
būtų buvę patirti, ką jis ta pro
ga pasakė svečiui dėl okupuo
tos Lietuvos statybų apleidi
mo.

Kairio nuomonę tuo reikalu 
žinome iš jo kalbos, pasakytos 
praėjusių metų pabaigoje Tau
tybių Soviete Kremliuje, svars
tant sąjungini, o tuo pačiu ir 
Lietuvos, šių metų ūkio pla
ną ir biudžetą. Tada jis nuro
dė, jog okupuotoje Lietuvoje 

• per pastaruosius penkerius me- 
1 tus gyventojų skaičius miestuo- 
1 se padidėjo 210 tūkstančių

vą. Maskva vėliavų, gairelių, lies statybininkų armijos 
medalių, įvairių garbės vardų meistrus”. Anot jo, “kombi- 
ir pagyrimų popierių lietuviam nato statomi namai vykusiai 
tikrai nešykšti. Paberia jų krū- priderinami prie vietovės relje- 
vas, o paskui partiniai varovai fo, sudaro gražius architektūri- 
Šaukia — apdovanojimas įpa- nius ansamblius, džiugina nau- 
reigoja, laimėjimas skatina jakurius patogiais butais ir ge

ra darbų kokybe”. Tur būt, tik 
labai retas Vilniaus gyventojas 
pritars ministerio Karavajevo 
žodžiam.

Jei svečias mokėtų lietuviš
kai ir rastų laiko pavartyti zi- 
maninę “Tiesą” bei kitus vie
tos laikraščius, dažname jų už
tiktų sostinės gyventojų nusi
skundimus Vilniaus statybų 
standartiškumu ir kareivinin- 
kiškumu, keičiančiu istorinį 
miesto veidą, jų neužbaigtumu, 
pemelig dažnai pasitaikančiu 
broku, nepunktuahu užsakymų žmonių arba 19 procentų ir to- 
įvykdymu ir tt Bet, .matyt, liau taip kalbėjo: “Nepaprastai

siekti naujų laimėjimų. Lietu
viam, aišku, būtų daug mie
liau ir naudingiau, kad “vyres
nysis brolis” siųstų į Vilnių ne 
vėliavas ir pagyrimų raštus, 
kurie gyventojų nei šildo, nei 
šaldo, nei nuo žvarbių žiemos 
vėjų apsaugo, bet skirtų dau
giau kreditų statybinių medžia
gų gamybai ir statybom finan
suoti.

Kiek daug svarbos propagan
diniam niekniekiam teikia 
centrinės Maskvos įstaigos ro-

Lietuvos 
medžiagų 
statybom

Yra pagrindo manyti, kad 
šiuo metu ir informacijos prie
monių taktika ir vyriausybė 
sutapo dėl komunizmo — ty
lėti apie jį, prieš jį nekalbėti. 
“Tiltų politikos” autoriai te
betiki, kad tylėjimas ar glosty
mas palenks komunizmo židinį 
Kremlių į šiokias ar tokias nuo-^
laidas Vietnamo reikalu. O da- do tai, jog laimėtos atminimo 
bartiniu momentu tai labai ak- vėliavos Vilniaus statybinin- 
tualu.
Galima su tokiu politikos pla

nuotojų įsitikinimu nesutikti/ 
Galima manyti, kad ji klaidin
ga — kad glostymas ir pataika
vimas Sovietų akyse tėra silp
numo ženklas. Galima pirštu 
rodyti į faktus, kurie yra vis 
nauji ir nauji įrodymai, jog So
vietai, taigi ir komunistai, te
pripažįsta realios jėgos argu
mentą. Galima aiškinti taip 
pat, kad vyriausybės pozicija 
Kremliaus akyse sustiprėtų, jei 
visuomenės opinija būtų karin
gesnė nei vyriausybės, nes So
vietai ir skelbia, kad prieš juos 
esąs tik valdantysis sluoksnis, 
o Amerikos masė su jais. Tie 
visi argumantai betgi nepakeis 
vyriausybės linijos. O ta linija 
Sovietų ir komunizmo atžvil
giu galėtų būti išreikšta pata
rimu: vyruti, neerzink šunų ...

Dabartinė linija, jei ir lei- 
Praleidžiant kitus delegaci - d?a Tautose Ame-
..... . rikos ambasadoriam tarti gnez-jos pirmininko argumentus, pa- .. „ . . , . . .- -x:_ « j \ ~ ciau apie Sovietus, tai nelei- ■žymėtina pati išvada — Paverg- ... . . ... ’ .... „ * x. r, - - , džia tu žodžiu paskleisti mase-tų Europos tautų Seimas daly- - - KL IĮ tautu VtCUJ-

vauti aname teisme įsakmiai ■,e_ ...... . - „
‘ Ta pati linija leidžia ir Pa-atsisakė. vergtos Europos Seimui pakal

bėti prieš Sovietus tarp savo 
‘Pavergtųjų” veiksnių toks keturių sienų, bet neleidžia tų 

kalbų išnešti į viešąją tribūną, 
čia, berods, gali būti ir vie- 

kysena. Ta amerikiečių spau- na iš svarbiausių priežasčių ty- 
da bei televizija, kuri plačiai lai dėl teismo komunizmui.

nusistatymas sutampa su ame
rikinės “viešosios opinijos” lai-

žiema Vingio parke Vilniuje
iKttiiw«RB;ftit'tB»at!ffi*tsnmBMtflBiimii(nmHfii«nBiitiitns!ifiittiEiiBnMB

TRYS PARTIJOS DEL VINGIO PARKO
" " Vilniuje mezgasi viešas gin- tolesnėj aikštės daly, kad susį- 

čas dėl Vingio parko ateities, darytų nuožulnus pakilimas iki 
Visi tuo parku gėrisi, didžiuoja
si, bet jo ateitį vaizduojasi ne 
vienaip. Tuo klausimu jau 
reiškiasi net trys “partijos”.

Vieni nori, kad Vingis lik
tų “kaip Labanoro giria”, tai

18 metrų (apie 60 pėdų) aukš
čio. Planų kritikai kalba įtiki
namai skambančiais argumen
tais, bet tuo tarpu nematyt, kad / 
valdžia to paisytų.

Bus ar nebus kada įgyven-
yra, žmogaus rankos beveik ne- dinti šio parko pertvarkymo 
paliestas pušynas. planai, esamoji aplinka jį žalo-

Kiti vaizduojasi Vingį kone ja ir naikina jau dabar. Jame 
kaip Vienos Praterį, — pramo
gų centrą vaikams ir nevai- 
kams.

Trečioji, “vidurio partija”, 
sutinka, kad trijų šimtų tūks
tančių gyventojų miesto centre 
nėra ko tikėtis išlaikyti nepa
liestą girią, bet prieštarauja su
manymams parką visiškai su- 
miestinti. ’ i.

Stipriausioj pozicijoj at
rodo antroji “partija”, nes ... J 5... T„ . ziausių pušų, — sako vienas jos pusėj valdžia; Jau yra , .. .\ . , . • /-*• gamtos apsaugos komiteto pa-planai, kaip parkas turės būti . . z™. tco n. \f , ’ z . ,.. - i reigunas: (Tiesa, ‘68-2) —Jastvarkomas (ar, anot kitų, žalo- , ° .... .. ’. .... ,, . . . .. tenka iškirsti. Pietrytine parkojamas). Ten numatyta įrengti , .. . ... . .. ,i. . _
4 , . . i ‘. . dalis visiškai įsretejusi. Po-parke net trys restoranai ir .... , . , , .... . miskio — to jaunuolyno, kunseile kitokių pramoginių įrengi- . .. .... . J. ._ . . , ,, . . turėtų iškirstąsias pūsis pakeis-mų. Taip pat kalbama ir apie .. v
,1 . .. ... \. ti, čia nėra. Retmes be palio-damų švenčių aikštes paverti- , ... i- u i.

t. * . * - u- vos braunasi gilyn, link parkomą amfiteatru, o tai turės bu- J
ti didžiulis žemių perkilnoji- 
mas, nes prie estrados žemės 
turėtų būti iškastos ir supiltos

dar kaip ir nėra pramoginių į- 
renginių, bet jis jau apsup
tas pramoninių įmonių: šilumi
nė elektros stotis, elektros su
virinimo aparatų gamykla ir 
eilė kitų. Visos jos kasdien 
smilkina parką dūmais ir nuo
dingomis cheminėmis medžia
gomis prisotintais garais.

< Kasmet Vingio parke iš
džiūsta 60-100 aukščiausių, gra-

širdies, šis procesas progresuo
ja ir įgauna grėsmingą pobūdį.

(nukelta į 4 psl.)

JURGIS JANKUS

PEILIO
AŠMENIMIS

TRUŲ VEIKSMŲ DRAMA
— — —— —-------------------------------------- — j-j

(27)

PRANAS
(Plodamas per kišenes)

Aš visai savaitei.

ALKSNIS

Aš irgi... Kad tik spėčiau sudoroti.

LAIMA

Eik jau, eik!

DAUGVYDAS

(Išeina kambarėlin ir po valandėlės grįž
ta su paklode).

PRANAS

Jis visada pasiruošęs, bet nesiseka. Tuos žodžius 
iš jo lūpų girdžiu jau penkti metai.

ALKSNIS

Jeigu ligi šiol nesisekė, tai manai, kad ir šian
dien nesiseks.

PRANAS
(Išėjęs su buteliu)

Norite padaryti Sodomą ir Gomorą. Galiu padė
ti ir aš. (Užlipa ant numestų indų, paspiria koja šu
kes į šerną, atkiša degtinės bonka ir apverčia. Velnias, nė

Man žinoma, sekesi, bet aš turėjau galvoj stribus. vienos stiklinės. Gal mes būsim gėrę iš butelių...

PRANAS
Verčiau sakytum, kad sekėsi.

ALKSNIS

LAIMA ALKSNIS
Na, kada -kada, bet šiandien tai jiems turėtų tik

rai nepasisekti.

DAUGVYDAS
(Laimai)

Manau būtų geriau, jeigu tu užsivilktum paltą.

LAIMA
(Galvodama)

Gerai, kai tik įžengėm pro duris. Gerai...
(Velkasi apsiaustą)

DAUGVYDAS
(Plėšo paklodę į juostas. Pranui) 

Paimt tą benzino butelį nuo kambarėlio lango.

PRANAS
Tai anie neišsinešė? Būtų pravertę.

DAUGVYDAS
Pravers ir čia.

ALKSNIS
Argi ir tą namą nori sulyginti su žeme?

DAUGVYDAS
(Rankos mostu nužeria lėkštes nuo sta

lo).
Turi būti šiokių tokių imtynių ženklai.

ALKSNIS
(Pastumia stalą ištrižai ima raikyti duo

ną ir mėto ant stalo ir žemės).

Aš paieškosiu.

(Išbėga į virtuvę ir po valandėlės grįžta 
su glėbiu stiklinių ir puodukų. -Vieni krinta 
ant žemės, kitus sustato ant stalo, prakemša 
butelį ir pilsto ir ant stalo laisto).

DAUGVYDAS
(Žiūrėdamas į šukes) 

Pasnitiškai vaikiškas darbas.

LAIMA
Nieko nepadarysi — moters išgalvotas. Bet 

tos lėkštės visos švarutėlės.

PRANAS

Manai, kad jie rinks Šukes nuo žemės ir uostinės.

LAIMA

Gal ir ne, bet mano širdis būtų ramesnė.

DAUGVYDAS

Jie daugiau apie ką turės galvoti, o per tą laiką 
tu būsi apritvarkiusi ir susišlavinėjusi.

LAIMA
Vistiek man neatrodo tikra.

- i
PRANAS

Kai maitei, kaip netikrai viskas buvo padaryta, 
reikėjo taip rasti, kai iš miesto grįžai

LAIMA

Gali imti. Gal tik man pačiai tikrumo trūksta.

DAUGVYDAS
(Paima ją už apsiausto atlapų, ir kelios 

sagos išlekia),
LAIMA

Ką tu darai!? Mano vienintelis.-..

DAUGVYDAS

Tas padidins tikrumo įspūdį.

LAIMA
Aš vis vaizdavaus, kad jie mane ras ne tik surištą, 

bet ir sumuštą. Daugi, drožk man per veidą. Drožk, 
kaip reikiant

DAUGVYDAS
(Užsimoja plaštaka ir vėl nuleidžia).

Negaliu., Viskas taip kvaila, kad negaliu. Duok ran
kas.

LAIMA
Drožk, nuo to nemirsiu. Ne taip daužė tada, kai 

norėjo iškvosti kur tavo slėptuvė. Tada tikrai maniau, 
kad mirsiu, o dabar gyventi rengiuos.

DAUGVYDAS
Duok rantus. Surišiu, kaip avį į turgų vežti, o jie 

ateis ir paims. (Ima rankas ir riša už nugaros). Ar 
neveržia?

LAIMA
Veržk ligi kraujų, kad iš akių ašaros ištrikštų. Jei

gu jūs būsite tokie švelnučiai, kas mano žodžiais tikės?

(Bu daugiau)
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Miestas, kuris primena Kauną
Waterburis su lietuviška mokykla, bažnyčia, spaudos kiosku

Waterburis yra bene lietu
viškiausias miestas visoje Con- 
necticut valstybėje. Jei pateksi 
į jį raitytais keliais iš rytų pu
sės, pasijusi lyg būtum Kaune. 
Viduryje — slėnis, upė, iš a- 
biejų šonų — krantai. Trūksta 
tik radijo stiebų, tik Laisvės 
alėjos, šiaip čia visko rasi su 
kaupu.

Telefonų knygoje
Ta lietuvių gausa prasideda 

nuo telefono būdelės. Suma
nai paskambinti pažįstamam. 
Čiumpi telefonų knygą ir, brol, 
ką ten randi! Lietuviai! Kny
gos pirmoji ir paskutinė pavar
dė lietuviška. Kur verti, vis su
tinki žemaičius, aukštaičius ir 
dzūkus.

Kadaise čia lietuvių buvo 
dar daugiau. Ištisi kvartalai 
kalbėjo tik lietuviškai.

Šlaito stebuklas
Būdami kuklūs, lietuviai ne- 

sikūrė miesto centre, bet susi
rado vietą už upelio, kalno at
šlaitėje. Tai vadinama Brookli- 
ne. Žmogui, atvykusiam iš 
Brooklyno, N.Y., čia beveik 
kaip sava vieta.

Prieš daugel daugel metų čia 
Įsikūrė lietuviai, pasistatė savo 
šv. Juozapo parapijos bažny
čią, didžiulę salę, mokyklą. Kai 
Lietuvoje buvo caro jungas, 
kai siautėjo žandarai, jau čia, 
laisvės krašte, buvo lietuviška 
mokykla. Tai liudija Į pamatus 
iškirstos raidės “švento Juoza
po lietuvių mokykla 1912”.

Ar tai ne stebuklas, kad be
raščiai, baudžiavų ir priespau
dos nuvarginti lietuviai čia su
sirinkę statė ir kūrė, mokėsi, 
trokšdami būti gerais lietu
viais, prisidėti prie atstatomos 
Lietuvos.

Čia ilgai darbavosi kun. J. 
Valantiejus, didelis patriotas ir 
lietuvis. Jis didžiavosi savo sa
le, kur viršum durų lyg i kokį 
muziejų Įeinant, padarytas di
delis Vytis.

Dabar čia veikia kun. E. 
Gradeckas. Pasitaikė jam kle
bonauti reformų laikais. Tai 
šalia didelių statybų, kurias jis 
atliko, visokių remontų, per
tvarkė ir bažnyčią, pritaikyda
mas prie naujųjų liturgijos rei
kalavimų. Išmokėjo jis ir dide
les skolas. Bet statyba nesibai
gia.

Sudie, mokyklėle
Kai šaltą dieną lankiau Wa- 

terburį, draugas lyg sušilti už
vedė į senąją mokyklą. Jis ta
rė man, kad ji bus nugriau
ta. Nebereikalinga. Pasenus.

Tikrai, kai ten vaikštai ir 
dairais, daug metų sudėta į jos 
vamzdžius, langus, duris. Mo
kykla datuota 1912 metais. Lie
tuviam ji tarnavo 55 metus.

Jei prakalbėtų tie seni laip
tai, suolai, ką jie pasakytų. 
Kiek daug šią mokyklą lankiu
sių vėliau buvo kariai, kovojo 
visuose frontuose, žuvo, kad

Lietuviškas kryžius Waterburio šv. 
Juozapo parapijos mokyklos kieme

Balys Sruoga (1896- 
1947), poetas, dramatur
gas, profesorius. Savo 
poezijoje — simbolistas, 
išaugęs iš rusų simbolis
tų. Daugiausia dėmesio 
skyrė teatrui ir dramai. 
Jo dramos istorinės, pla
čiai išvystytos, atrodo lyg 
kokios kronikos. Pro jas 
prasikiša dramaturgo fi
losofija — jo humanisti
nis patriotizmas. 
Dramose gražiausios lyri
nės vietos. Įvedama daug 
masinių scenų, šokių; taip 
poetine romantine nuo
taika apgaubia visą pra
eitį.

BALYS SRUOGA

Didis Viešpatie galybiy

Didis Viešpatie galybių, >
Kurs davei žmonėm gyvybę,

Žoleles pasodinai, — į
Kurs iš pragariškų pančių
Per Golgotos kryžiaus kančią

Nevertus mus vadavai.
Kurs gali per mirksni menką
Ir ištiest pagalbos ranką,

Ir mirtim paverst žvaigždes, —
Atsigrįžk j mūsų šalį, (
Geras Tėve visagali, —

J tavų vaikų kančias. \
Po tavų gėrybių plotį.
Monų pragaro apžioti,

Pasiklydom, kaip miške.
Išklausyk, kaip širdį gelia, 
Kur mum eit, parodyk kelią — 

Nesibaigiama nakčia.

(Iš dramos “Kazimieras Sapiega”.) Į

laisvė būtų gyva, čia kadaise, 
kai buvo atkuriama Lietuva, ki
lo sąjūdis — sudaryti lietuvių 
kariuomenės dalinį ir jį pasiųs
ti Į Lietuvą. Tie vyrai čia būria
vosi, bet niekas jų neišleido.

Čia daug kambarių, kur po
sėdžiavo lietuviškos organiza
cijos. Ten jų archyvai, pro
tokolai. Visa praeitis tenai. 
Kiek čia surengta vakarienių, 
paskaitų, diskusijų ...

Dabar — atsigyvenę ir pa
senę. Nugriauti!

Lietuviškas kryžius
Į mokyklą Įeinant, dešinėje 

pusėje stovi lietuviškas kry
žius, kurį bene 1951 metais pa
statė meistras Juozas Ambro- 
zaitis. Tada jis buvo neseniai 
atvažiavęs į šį kraštą. Dabar jis 
didelis meistras, turi dirbtu
ves, kur pilna mašinų. Jos 
piauna medį, doleri, žmogų. 
Jos ir namus stato. Ir nesuspė
ja statyti ir statyti.

Ir tam kryžiui tikriausiai 
dienos suskaitytos. Kur dings 
jis vienas našlaitis, kai mokyk
lą nugriaus.

Naikina lietuvius
Niekas netikėjo, kad kas pa

lies šią stiprią lietuvių koloni
ją. Bet kartą išsiliejo upė. Tai 
buvo bene 1953 ar 54 metais. 
Upė buvo labai pikta ir staiga 
pakilusi apsėmė daug lietuvių 
namų. Žuvo daug žmonių, žu
vo ir keliolika lietuvių.

Šią negandą ilgai liudijo ap
griauti namai, liudijo prisimi
nimų pamaldos už mirusius.

Paskui atėjo žmonės su ni- 
velyrais ir išmatavo, apskaičia
vo per šias vietas išvesti dide
lius kelius.

Dabar ant aukštų iškeltų 
rankų stovi dideli keliai. Gali 
važiuoti, kur tik nori. Gali suk
ti į miestą, gali ir tiesiai išva
žiuoti. Net pasidžiaugsi tais ke
liais, jų sankryža, kur susipina 
bent kelios linijos. Bet kas iš 
to, kad po tais plieniniais bal
kiais nebeliko lietuviškų namų. 
Viskas išgriauta iki pamatų. 
Ten, kur buvo namas prie na
mo, durys prie durų su lietu
višku žodžiu, su krautuvėle, 
dabar — tik žolė, akmuo, 
šiukšlynas.

Knygos Spaudos kioske

Vikfbr'Aa Vaitkus savo Spaudos kioske * '""įvairūs dekoratyvūs papuošalai kioske

šv. Juozapo parapijos bažnyčios fasadas

Parapijos mokyklos pamatuose įmūryta lenta

Tokie išgriauti plotai eina be
veik iki pat lietuviškos bažny
čios. Vienas blokas belikęs 
prie bažnyčios nepaliestas. Šis 
blokas kaip kokia siena saugo 
bažnyčią ir visą lietuviško gy
venimo centrą.

Knygnešys
Priešais bažnyčią yra ‘Spau

dos’ kioskas, įkurtas prieš de
šimt metų. Čia pilna lietuviš
kų knygų, laikraščių, plokšte
lių. Vargu kur kitur išsilaikė 
tiek ilgai lietuviškas knygynas.

Tai nenuilstamo Viktoro 
Vaitkaus triūsas. Jis pats bu-
ves aktorius, čia, Waterburyje, 
rengęs vaidinimus, didelis kul
tūros puoselėtojas. Jis ir at
sidėjo lietuviškos knygos plati
nimui .

Tai mūsų laikų knygnešys, 
kur šalia knygų dar sutelkė į- 
vairių rankdarbių, odos išdirbi-

Parapijos salės pagrindinis įėjimas

nių, gintarų. Sudarė ir vokiš
kos spaudos kampelį, nes čia 
užeina ir vokiečių ir mielai per
ka vokiškus žurnalus bei laik
raščius.

Per dieną visus reikalus tvar
ko pats šeimininkas, popiet, 
kai išeina į darbą, kioską per
ima jo malonios ir simpatingos 
dukros (Tikiu, kad tuo metu 
daugiau Į krautuvę užeina!).

LOS ANGELES, CALIF.
Dr. Kęstutis Valiūnas televi

zijoje Los Angeles mieste, Pie-
tinės Kalifornijos Amerikos 
Lietuvių Tarybos rūpesčiu, tu
rės galimybės padaryti pareiš
kimus bent dviejose programo
se. Su 5-ja ir 7-ja stotimis pil
nai jau susitarta. Alto pirmi
ninkas derybas veda ir su kito
mis stotimis.

Vliko pirmininkas vyksta Į 
Los Angeles pagrindiniu kalbė
toju vasario 11 Statler Hilton 
viešbutyje Pietinės Kaliforni
jos lietuvių ruošiamame Lietu
vos nepriklausomybės minėji
me.

Rezoliuciją Lietuvos laisvės 
reikalu priėmė Kalifornijos 
valstybės senatas ir asamblėja 
kartu (Assembly Concurrent 
Resoiution 9). Rezoliucijos au
torius — Earl Crandall.

Poetas Bernardas Brazdžionis 
vasario 11 Los Angeles Stat
ler Hilton viešbutyje dalyvau
ja Pietinės Kalifornijos Ame
rikos Lietuvių Tarybos organi- 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
čia judėjimas nemažas.

Jei paklausi šeimininką, kaip 
eina lietuviškos knygos, jis 
nusijuoks ir pasakys: jos nei
na, jos stovi lentynose. Taip, 
lietuviška knyga labai mažai 
perkama. Tik keli ją perka, 
skaito, o daugumą — praeina, 
lyg nematydami, nesidomėda
mi.

O vis dėlto šis “Spaudos” 
kioskas yra didelis kultūros ži
dinys Waterburyje. Išimk jį, ir 
tuoj bus tamsiau. Gražiem na
mam ir dideliem turtam, ku
riuos dabar turi lietuviai, dar 
reikia ir lietuviškos minties, 
lietuviškos knygos, kad tie žmo
nės, gyveną tarp brangių bal
dų, nesumenkėtų ir išliktų gy
vi. O tos gyvybės kaip tik duo
da lietuviška knyga.

Į Waterburį visada miela už
sukti. Čia žmonės malonūs ir 
pasisvečiuoti ir draugus aplan
kyti, pasidalinti bičiulyste. Te
gu jie ten ir išlieka tvirti ir Į- 
tikėję į lietuvišką žodį. (p.j.)

zuojamo Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimo meninėje pro-
gramoje. Skaitys naujausią sa
vo kūrybą.

Del Vingio parko
("atkelta iš 3 psl.)

O tik prieš kelias dienas Tie
sa Įtikinėjo, jog tik bolševiz
mas esąs geras gamtos mylėto
jas ir saugotojas, nes, atėmęs 
Įmones iš “egoistiškų savinin
kų”, sudaręs puikias sąlygas 
tvarkyti jas taip, kad gamtos 
turtai ir grožis būtų saugomi. 
Bet, pasirodo, komunistų pasi
savintos Įmonės dar pikčiau 
rūksta ... (Elta)

Palanga be tilto
Praėjusį rudenį Lietuvos pa

jūrį nusiaubęs viesulas nuplėšė 
ir Palangos jūros tiltą. Liko tik 
pliki poliai.

Palangos administracija da
bar išsirūpino aukštesnėse in
stancijose leidimą ir lėšų tiltui 
atstatyti. Jau įsakyta rengti til
to atstatymo technikinę doku
mentaciją. Tikima, kad šis dar
bas nebus uždelstas, nes Palan
ga dabar gi visos Rusijos nau
josios klasės atostogavietė.

(Elta).

Pelkės Lietuvoj
Viena pačių didžiųjų Lietu

vos pelkių yra Žuvintas (dau
giau kaip 5000 ha). Jos piet
rytinėje dalyje telkšo dar gana 
didelis bebaigiąs augti ežeras.

Netoli Žuvinto yra antra di
delė pelkė Amalvas (daugiau 
kaip 3000 ha). Ši pelkė labai su
dėtinga. joje galima rasti Įvai
riausių durpių bei klodų rūšių.

Kitos didesnės šio rajono pel
kės: Palios (prie Igliaukos), 
Didysis Raistas (ties Palemo
nu). Alionys (tarp Širvintų ir 
Giedraičių). Plačiava (netoli Uk
mergės), šepeta. garsi beržu 
keružiu (prie Kupiškio). Naty- 
gala (arti Panemunėlio), Dege- 
synė (prie Suvainiškio).

'Toks mūsų likimas" — nau
ja dainų — muzikos plokštelė. 
V. Bandžiūtė įdainavo: Mėly
nos akys, Vasara ateina, Lop
šinė, Naktis, Aš verkiu vie
na, Laukiu tavęs ir kitas mo
derniškas dainas. Kaina: ste
reo 5 dol., siunta 50 c.

Nauja ilgo grojimo plokštelė 
"Sigutė" jau gaunama. Vaikam 
skirtas, dainas ir pasakas išpil
do Aurelija Paukštelienė ir J. 
B. Jarai. Pasakos: Sigutė ir 
Liepsnabarzdis, Dainos: Milžinų 
šalis, Kartą karalaitis, Tindy, 
Žiema, Miegoti, vaikeli, Striu
kis beuodegis. Kaina 5 dole
riai. Persiuntimui 50<.

"Lietuviškos senos ir naujos 
dainos" — nauja ilgo grojimo 
plokštelė. Įdainuota: Užstalės 
daina, Prieš tolimą kelionę, Pa
vasario linksmybės, Bobutė ir 
Pilypėlis, Šią naktelę, Aš au
gau pas tėvelį, Tinginė boba, 
Oi tu Jieva, Jievuže, Oi lau
kiau laukiau, Stikliukėlis ir 
Mergužėlė brangi. Dainuoja: R. 
Marijošius, V. Noreika, L. Aba
rius, A. Mikalauskaitė, A. Staš- 
kevičiūtė, S. Petkevičius, V. 
Daunoras ir mišrūs chorai. Iš
leido Eurotone Co. Kaina: mo
no 4 dol., stereo 5 dol.

"Dainuoju jums, Aurelija". 
Mano gitara, Meilės ilgesys, 
Melsvas drugelis, Vandens leli
jos, Aukso žiedai, Ąžuolų šla
mesys, Baltos rožės, Einu na
mo, Vasaros lapai, Jau niekad 
ir Mama. Lengvos muzikos ste
reo plokštelė — kaina 5 dol. 
(Persiuntimui 50 c.).

"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.

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.

"Peilio ašmenimis", rašytojo 
Jurgio Jankaus trijų veiksmų 
drama. Veikale pavaizduoja
mas Lietuvos gyvenimo laiko
tarpis, kai paaiškėjo jog visi 
tarptautiniai pažadai grąžinti 
po karo laisves įautom, kurios 
per karą yra jų netekusios, yra 
niekais nuėję. Kaina 4 dol.

"Tautos keliu" — dail. Jur
gio Juodžio tapybos kūrinių al
bumas. 50 spalvingų paveikslų 
iškelia Lietuvos valstybės tęsti
numą nuo vainikuoto karaliaus 
Mindaugo laikų. Kaina 7 dol.

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

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Reader įor 
Selį-Instruction. Parengė W. 
R. Schmalstieg ir A. Klimas. 
Kaina 1 dol.

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 
plokšteles galima Įsigyti Darbi
ninko administracijoje.
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Lietuviu Fondo nauji na-

M
?< Ž.ŠĮ.

Po 5 M. K. šeštokas, Rahway. N J.
P. S. Davidonis, Milford, Conn

chester, Mass., taip pat

Zuzana Petrainienė, ankstes
nės kartos lietuvė, staiga mirė 
sausio 20. Velionė dirbo siu
vykloje. Buvo uoli parapietė, 
gera susipratusi lietuvė. Gedu
lingos mišios už jos sielą buvo 
šv. Alfonso bažnyčioje sausio

— Argentinos Lietuvių Orga
nizacijų ir Spaudos Tarybos 
posėdy nutarta Vasario 16 mi
nėjimą bendrai suruošti Vasa
rio 17 Lietuvių Centro rūmuo
se. Vasario 18. pramatyta bend
ros pamaldos Buenos Aires ka
tedroje. Po pamaldų bus pade
damas vainikas prie laisvės pa
minklo miesto centre. Štam-

PhiladelphijM lietuvių scenoje pirmą kartą pasirodė dvi mamytės ir dvi dukrytės sausio 27 LB surengtame 
koncerte. Nuotr. K. Cikoto

— Lietuvos Diplomatijos še
fas šiuo nuoširdžiai dėkoja or
ganizacijom ir asmenim, kurie 
teikėsi išreikšti jam užuojautą 
dėl ištikusio Lietuvą ir Diplo
matinę Tarnybą gedulo, mirus 
įgaliotajam ministeriui B. K. 
Balučiui, nusipelniusiam lietu
vių tautos dėkingą atminti.

Šit 1950 pradžioje atvykęs į Al- 
bany vyskupiją, ėjo vikaro pa
reigas Stillwater, Albany, Am- 
sterdam, Corinth miestų para
pijose. Nuo 1957 darbavosi Jė
zaus širdies parapijoje, Alba
ny, N.Y. Visuomet pilnas ener
gijos bei geros nuotaikos, gra
žiai vadovavo parapijos mokyk
lai ir Įvairių draugijų veiki
mui. Džiugu, kad vyskupas tin
kamai įvertino kun. Jonaičio 
pasišventimą apaštalavimo dar
be ir paskyrė jį klebonu. Gra
žios sėkmės naujose pareigo-

;

nutilti, kad paskui iš pačių sie
los gelmių prabiltume į Jį ti
kėjimo, pasitikėjimo ir meilės 
žodžiu. Susitelkimo savaitga
liai yra Verta dėmesio proga 
pasimokyti pokalbio su Die
vu, vidiniai atsigaivinti ir nu
rimti Jame.

— Musę Vyties naujas nu
meris greit bus skaitytojų ran
kose. Mūsų Vyti leidžia aka
deminis skautų sąjūdis, reda
guoja Rimantas Griškelis. Šia
me numeryje randame straips
nius — Vyresnės ir jaunesnės 
kartos dialogo reikalingumas, 
Mūsų santykiai su dabartine 
Lietuva, Mintys po A.S.S. suva
žiavimo ir daug kitų bendrų 
minčių.

— Ant.

bus 10 vai. Mišias aukos prel. 
L. Mendelis. Tą pačią dieną lie
tuvių salėje bus minėjimo pro
grama. Paskaitą skaitys prof. 
Antanas Sužiedėlis iš Washing- 
tonO, D. C, Visi lietuviai kvie
čiami gausiai dalyvauti.

Jonas Obelinis

nas, Boston, Mass., su $100 įna
šu. Nario teisės priklauso naš
lei Onai LemOnienei. A. a. Izi-

$100 įnašu Lietuvių Fonde į- 
amžinti: a.a. dr. Juozas Leimo-

pusryčių buvo susirinkimas ir 
parodytos spalvotos skaidrės 
iš įvairių Europos kraštų.

Juozas ir Morta Žakai sau
sio 28 paminėjo vedybinio gy
venimo 50 metų sukakti. Pa
dėkos mišios buvo šv. Alfonso 
bažnyčioje. Po mišių Žakai sa
vo šeimos tarpe namuose at

šventė, šią sukaktį. Abu yra su
sipratę lietuviai Ir katalikai, uo
liai dalyvauja visuose organiza
cijų parengimuose.

Dr. Stasys Ankudas vasario 
4 šv. Alfonso mokyklos salėje 
skaitė paskaitą apie žmogaus 
kūno dalių transplantaciją.

Valentino dienos vakarą 
.rengia suaugusių klubas vasa
rio 10 šv. Alfonso mokyklos 
kambariuose, šokiam gros or
kestras. '?

50 metę Lietuvos nepriklau
somybės minėjimo sukaktį ren
gia Baltimorės Lietuvių Tary
ba ir Lietuvių Bendruomenė. 
Iškilmės prasidės banketu va
sario 17, šeštadienio vakare, 
lietuvių svetainės didžiojoje sa-

čią Lietuvą šv. Petro ir Povi
lo katedroje, N. 18th. and 
Parkway. Mišias aukos vysk. 
V. Briagys. Pamokslą sakys 
preL J. Balkūnas; Vasario 11-tą 
dieną karcfinoIasJ- X Krol yra 
paskelbęs Maldos diena už Lie
tuvą visoje Philadelphijos arki
vyskupijoje.

Vasario 11, sekmadienis 3 v. 
pp. iškilmingas Vasario 16 mi
nėjimas Drezel Institute of 
Technology auditorijoje, 32nd 
and Cbestnut Sts. Pagrindiniai 
kalbėtojai -— JAV Kongreso 
narys ir Pennsytvaiiijos respu
blikonų nuominuotas kandida
tas į JAV Senatą R. Schwei- 
ker ir dr. A. Razma, Lietuvių 
Fondo valdybos pirmininkas. 
Meninę programą išpildys soL 
I. Stankūnaitė, Philadelphijos 
lietuvių choras “Viltis”, vad. L. 
Kaulinio ir Philadelphijos tau
tinių šokių grupė “Žilvinas”, 
vadovaujama V. Puzinienės.

Vasario 18, penktadienį, 
10:55 vai. ryto radijo stoties 
WFIL-FM (banga 102.1 FM) 
komentatorė Miss Connie Rous- 
sen saVo penkių minučių pro
gramos laiką skiria pavergtos 
Lietuvos klausimui.

Vasario 17, šeštadienį, 10 v. 
ryto radijo stotis WFLN (ban
ga 900 AM ir 95.7 FM) per
duos pusės valandos programą, 
pavadintą “Music of Lithua- 
nia”.

Vasario 21, trečiadienį, 6:50 
ryto KYW-TV (3-čias kanalas) 
“Today” programos metu su
pažindins su kovo 9 Sheraton

Albany Vyskupijos apaštališ
kasis administratorius vysku
pas Ėdward J. Maginu vasario 
1 raštu paskyrė kun. Petrą Jo
naitį klebonu — administrato
riumi Jėzaus širdies parapijo
je Gfoversville, N. Y.

Kun. Jonaitis — aukštaitis, 
gimęs Šeduvoje. Ten pat bai
gęs pradžios mokyklą bei gim
naziją, vėliau studijavo Kau
ne tarpdijecezinėje kunigų se
minarijoje, specializuodamasis 
kanonų teisėje. Kunigystės 
šventimus priėmė Kauno ka
tedroje — bazilikoje 1944 ko
vo 25.

Vos kelias dienas pabuvęs 
savo pirmoje paskyrimo vieto
je, Krekenavoje, turėjo trauk
tis į Vakarus. Vokietijoje dar- 

Marytt Salinėki***, it Woodhavaoa, R. Y, uoli HctuvWm reikalų rėmėja ^avosi tarpt Augsbur-
* Nuotr. B. Kisteuaua go bei Kempteno stovyklose.

Bridgeporto abu laikraščiai 
sausio 31 plačiai aprašė Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mą ir to minėjimo pagrindinį 
kalbėtoją — Alfonsą Miluką.

Al Milukas praleido aštuone- 
ris metus vergu stovyklose Ura
lo kalnuose ir prie Kara jūros 
Sibire. Iš vergų stovyklos buvo 
išleistas 1956, bet jis negalėjo 
grįžti į savo gimtą kraštą A- 
meriką.

A. Miluko tėvas Matas į Lie
tuvą grįžo 1920 m. Tuomet Al
fonsas buvo tik 9 metų. Alfon
sas užaugo ir baigė universite
tą nepriklausomoje Lietuvoje, 
kur ir pasiliko per vokiečių ir 
sovietų okupacijas. Jo laisvė 
baigėsi 1948. NKVD jį apkalti
no šnipinėjimu amerikiečiam 
ir išsiuntė į Sibirą.

Iš koncentracijos 
stovyklos išlaisvinti padėjo 
vienas vokietis, kartu ka
lėjęs su A. Miluku, šis vokie
tis savo laiškais kreipėsi į Phi- 

■ ladelphijos “The Evening and 
Sunday Bulletin” ir Amerikos 
ambasadą Maskvoje, detaliai 
aprašydamas Alfonso padėti ir

Sausio 22 — kovė 31 kny
gų anglų kalba apie Lietuvą pa
roda, , paįvairinta tautinio me
no išdirbiniais. Paroda vyksta 
Free Central Library of Phila- 
delphia (Nr 20th. and Vine 
Sts.). Atidarą darbo dienom 
nuo 9 vai ryto iki 9 vaL vaka
ro; šešt — nuo 9 vaL ryto iki 
5 vaL p.p.; sekm. — nuo 2 v. 
iki 6 vaL p.p.

Vasario 2, penktadienį, 10- 
11 vai. vak. radijo stotis WP- 
EN (banga 950 AM) per Frank 
Ford programą perdavė pokal
bį su dr. J. Stuku. Pokalbyje 
buvo paliestas dabartinis gyve
nimas pavergtoje Lietuvoje.

Vasario 8, ketvirtadienį, 9 v. 
ryto Pennsylvanijos gubernato
rius R. Shaefer priims Penn
sylvanijos lietuvių delegaciją. 
Delegacijai bus įteikta prokla
macija Vasario 16 d. sukakties 
proga.

Vasario 9, penktadienį, 
11 vai. ryto Philadelphijos bur
mistras J. J. H. Tate priims 
Philadelphijos lieutvių delega
ciją, kiiriai bus įteikta prokla
macija jubiliejinių metų sukak
ties. proga. Vasario 16 d. mies
to rotušėje bus iškelta Lietu
vos vėliava. S —-

Vasario 10, šeštadienį, 7 v.v. 
priėmimas vysk. V. Brizgiui ir 
Lietuvių Fondo valdybos pir
mininkui dr. A. Razmai. Pri
ėmimą ruošia Philadelphijos 
lietuvių parapijų klebonai, tal-

Visiems aukojusiems teatlygina Visagalis!
Mūsų padėka ir maldos. Malonėkite prisidėti, kad ir nedi

dele auka Dievo garbei ir Tėvynės labui. Aukas siųsti: Building 
Fund, Franciscan Monastery, 680 Bustreick Avė., Brooklyn. N.Y. 
11221.

Viktoras ir Alberta Šalkaus
kai už jų 15 metų darbą C.Y.O. 
organizacijoje buvo iškilmin
gai pagerbti tos organizacijos 
vakarienėje sausio 30. Jiem bu
vo įteiktos dovanos. Taip pat 
už veiklumą buvo pagerbta ir 
kita lietuvė Ona Lekevičienė^ 
Lockwich.~

Kapt. Karolis Kačauskas, ma
rinų daliniu karininkas, Viet
namo kare išbuvo 18 mėnesių 
ir sveikas sugrįžo namo pas sa
vo žmoną Betti ir tris vaiku
čius. Sugrįžimu džiaugiasi ne 
tik jo šeima, bet ir jo motina 
Marija Kačauskienė ir kiti 
giminės. Jo tėvas, Kazys Ka
čauskas, buvo žinomas laidoji
mo direktorius, miręs prieš 
trejus metus.

Pijus Kuršvietis, ankstesnės 
kartos lietuvis, ilgai gyvenęs 
Baltimorėje ir sulaukęs gražios 
senatvės, mirė savo namuose 
sausio 19. Velionis, kai buvo 
jaunas ir sveikata leido, dirbo 
siuvykloje. Buvo susipratęs lie
tuvis, dalyvavo visuose paren
gimuose. Gedulingos mišios už 
jo sielą buvo sausio 22 šv. Al
fonso bažnyčioje. Palaidotas siais metais kiekvieną mėnesio 
Holy Redeemer kapinėse. Nu- pirmą sekmadienį priėmė ko- 
liūdime liko dukra Ona, sūnus muniją. Pusryčius parengė šv.

Vardo draugijos vyrai. Po

‘ j*--

— Chicagos katalikę kapinię 
administracija atsakė į Kata
likų federacijos Chicagos apsk., 
Lietuvių Katalikų susivieniji
mo, Moterų Sąjungos, Lietuvos 
vyčių, Ateitininkų sendraugių 
ir šv. Vardo draugijos bendrą 
raštą, prašant atstatyti šv. Ka
zimiero kapinių tvarką. Admi
nistracija neaiškiai pasisako 
dėl lietuvių šv. Kazimiero ka
pinėm tikrojo vardo grąžinimo. 
Katalikų organizacijos klausi
mą studijuoja ir vėl žada kreip
tis tuo pačiu reikalu, kad ši 
skriauda būtų atitaisyta.

JuhiBejinių stebi !»• ri&dtyjh įvykšanSo banketo 
r • — . X y Arei ■ mA'*- F r* Vr“ Kr
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Koto 4, prmadteų, 8-9 v. 

v. fadijo stotis VFIL-FM (ban
ga 102.1) duoda vienos valan
dos ilgumo lietuviškos muzikos 
ptegriuną su atitinkamais ko-' 
menuras.

Kovo 9, šeštadienį:
3 vai p.p. Pabaltijo valsty

bių atstovai Washingtone (Lie
tuvos — J. Rajeckas, Latvijos 
— dr. A Spėkite, ir Ostijas — 
E. Jaakson), pagerinant pabal- 
tiečius, žuvusius kovoje su ko
munizmu, padės vainiką prie 
Laisvės Varpo.

4 vaL p.p. Spaudos konfe
rencija Sheraton viešbutyje, da
lyvaujant Pabaltijo valstybių 
atstovam Washingtone.

6:30 vaL p.p. Iškilmingas pa- 
baltiečių banketas Sheraton 
viešbučio didžioje salėje, daly
vaujant Pabaltijo atstovam Wa- 
shingtote bei žymiem JAV po
litikam, visuomenininkam, 
mte^ininkam, spaudos, radijo, 
televizijos sričių atstovam.

Birželio 1, šeštadienį, per 
KYW-TV (3čias kanalas) per
duodama pusės valandos pro
grama su iškiliaisiais mūsų dai
nos ir šokio menininkais. Pro
gramos laikas bus praneštas 
vėliau.

Aukščiau suminėtų radijo ir 
televizijos programų sąrašas 
yra tik dalinis. Daugiau pana
šių programų yra planavimo 
stadijoje. Apie jų išpildymą bū
site informuojami per Philadel
phijos “Bendruomenės Balsą” 
ir lietuvišką spaudą.

Philadelphiįos-Pietinės Jersey 
Jubiliejinių Metę Komitetas

Moterim: kovo 22-24 prave
da prel. V. Balčiūnas.

Savaitgaliui — besimokan- 
tiem $10.00, dirbantiem $15.00. 
Jei kas neturi iš ko apmokėti, 
visvien atvykite, mes mielai 
reikalą sutvarkysime.

Apie dalyvavimą studenčių- 
tų rekolekcijose prašome pra
nešti iki kovo 2. Moksleivių ir 
moterų — iki kovo 10.

Visais susitelkimą liečian
čiais reikalais kreiptis: 
Sister M. Palmira, Immaculate 
Conception Convent, Putnam, 
Conn. 06260. TeL (203) 928- 
5828.

Lauksime Jūsų atvykstant! 
Kristaus ramybės linkinti,

Susitelkimo savaitgaliu reikalu
“Žmogaus vertybė ypač plau- Susitelkimo savaitgalių tvar- 

Milerienė (Miller) — vicepirmi- kjj j© pasukimo bendrau- ka:
ninkė, Ona Jusinienė — pro- ti su Dievu. Jau pačia savo Ateitininkam studentam-stu-
tokolų sekretorė, Antanas Am- kilme jis kviečiamas su Dievu dentėm ir dirbančiam jauni-

asininkas. kalbėtis”. (E Konstitucijos mui: kovo 9-10 praveda tėvas
Be to, susirinkime priimti “Bažnyčia dabartiniame pašau- J. Vaišnys, S. J. Organizuoja 

keli svarbūs nutarimai: 1) Naš- lyje”.) ateitininkai, bet kviečiami vist
lių Ratelio mėnesiniai susirin- Gebėti tinkamai prabilti į Susitelkimo dalyviai-vės atvyks-
kimai nutarta šaukti kiekvieno žmogų, yra graži savybė. Ne- ta penktadienio, kovo 8, vaka- 
mėnesio antrą sekmadienį (bū- kartą tenka pagalvoti ir pasi- rą.
davo šaukiami pirmą sekmad.) mokyti to meno. Mokėti prabil- Moksleivėm (high school) Antanas ir eilė anūkų.
2 vai. popiet LA.P. klubo patai- ti į Dievą, su Juo aptarti savas mergaitėm: kovo 15-17 prave- 
pose, 2) suruošti Našlių Ratelio problemas, yra daugiau nei da tėvas J. Vaišnys, S J. 
vienų metų sukakties minėji- menas. Gal būt, pirma reikia 
mą; 3) iš savo iždo paskyrė lė
šų nupirkti L.A.P. klubui vie
ną stalą. Reikia pažymėti, kad 
ir pirmin. Agnė Stankevičienė 
nupirko klubte vieną stalą (Sta
lo kaina 37.50 doL).

Dabar Našlių Ratelyje yra 
51 narys. J. Bernotus

— EI Passo (Texas) vysku
pas vasario 22 d. paskelbė lie
tuvių diena. Vyskupas įparei
gojo visus klebonus tą dieną 
melstis už Lietuvą. Be to, kai 
kuriose, vietose bus re^fcamU^. 
parašai po peticija Lietuvos rei? 
kalu. (Ė.)

—Jadvyga Matulaitienė, tau
tinių šokių mokytoja sausio 13- 
14 lankėsi Chicagoje ir kartu 
su Chicagoje ir apylinkėse gy
venančiais tautinių šokių rate
lių vadovais peržvelgė šventės 
repertuare numatytus šokius. 
J. Matulaitienė vadovauja IIl
sios tautinių šokių šventės me
ninės programos paruošimui ir 
rūpinasi tinkamu programos iš
pildymu.

— Al. Barono novelę “Skolą” 
išsivertė latviai. Spausdina nau
jausiame “Treji Vartai’ 
lo numeryje.

dorius Milius, Boston, Mass., šū 
$100 įnašu. Nario teisės pri
klauso Elenai Balčiūnienei. LF 
adresas: 6643 S. Maplewood 
Ave^ Chicago, III. 60629.

Hartford. Conn.
Našlię ratelio nauja valdyba
Sausio 7 L.A.P. klubo patal

pose įvyko Hartfordo Našlių 
Ratelio metinis susirinkimas, 
kuriame išrinkta nauja valdy
ba: Agnė Stankevičienė (Stan- 
wick) — pirmininkė, Koste

nurodydamas stovyklą. Po di
delių ambasados pastangų Al
fonsas buvo išleistas iš koncen
tracijos stovyklos.

Grįžęs į Lietuvą, rado labai 
nesvetingas sąlygas. į Ameriką 
tegalėjo išvykti tik 1965.

A. Milukas papasakos savo 
pergyvenimus Lietuvos nepri
klausomybes minėjime vasario 
18. Pradžia 3 v. popiet. Be jo 
dar kalbės kongresmanas D. fr- 
ving ir miešto burmistras H. 
Curran.

Minėjimas prasidės su 11 v. 
pamaldomis šv. Jurgio bažny
čioje. Pamokslą pasakys Brid- 
gėporto vyskupas W. Carite, o 
rmšias už Lietuvą aukos kiebo- besote viešas paminėjimas pra- 
nas būti P. Pronckus. j.r. matytas padaryti vėliau metų 
. ..... ................................. . bėgyje su didele programa.

bematorius Spiro T. Agnew ir 
miesto majoras Thomas Dales- 
sandro ir kiti valstybės bei 
miesto pareigūnai. Tarp žymių 
svečių dalyvaus ir pasižymėjęs 
sportininkas Jonas Jonaitis — 
Unitas. Sekmadienį, vasario 18, 

Alfonso bažnyčioj

Albany, N.Y.
Kure Petru* Jonaiti* 

paskirta* klebonu

Krausas, “Aidų” 
skaitytojas iš Maribyrnong, W. 
Vic. Australijos, sausio 31 ra
šo: “Šiandien pas mus 110 F 
karščio! Sunku ką dirbti. Jūs 
greičiausiai šąlate.”

kapinėse. Patiko’nūiiudę'gmii- 
naičiai: Olga Donaitienė, Gor- 
donas ir Albertas Matutioniai 
ir eilė kitų giminių.

Jurgis ir Veronika Pabedins
kai sausio 28 paminėjo savo 
vedybinio gyvenimo 50 metų 
sukaktį. Padėkos mišios buvo 
šv, Alfonso bažnyčioje 10 v. 
Sukaktuvininkai, senatvės li
gų suspausti, negalėjo dalyvau
ti tose pamaldose. Abu jie yra 
geri parapiečiai, susipratę lie
tuviai. Kai leido sveikata, daly
vavo visuose parengimuose.

Sodaliečię metiniai pusry- 
ryčiąi buvo vasario 4, tuoj po 
8:30 vi mišių, kurias aukojo 
dvasios vadas kun. A. Drangi
nis. Per tas mišias prel. L. 
Mendelis išdalijo ištikimybės 
dovanas tom, kurios praėju-

riai: Stasys Daugėla, Washing- 
ton, D.C., su $100 įnašu; My
kolas ir Alisa Rakščiai, Dor-

1006 4uf. N. N., Chicago, IH.
56 A. J. Pateckis, Hartford, Conn.
29 M. O. Barssnevičiūtė, Brooklyn’, N.Y.
15 dM. E. J. Landsbergiai, Richmond HilI, N. Y.
PU 16 dūf. C. J. Globte, Fairfield, Calif.

St. Pundzevičius, Great Neck, N.Y.
J. Beikite, Grand Rapids, Mich.

2 M. A. šeibienė, Brooklyn, N.Y.
1 dėl. A. Andriušis, Brooklyn. N.Y.

H. F. Satinskas, Drexel Hill, Pa.



DARBININKAS 1968 nu vasario 9 <L nr. H

RUSUOS LITERATAI PAJUTO LAISVĖS BŪTINUMĄ
Jei komunizmas yra jau taip 

stebuklingas, kaip jį reklamuo-

sės laisvai kurti meną. Jaunuo
sius laisvės kovotojus šiandien 
remia daugybė įžymybių visa
me laisvajame Vakarų pasau
lyje.

' Ji

‘Tėviškės Žiburiai’’ nr. 3 
išspausdino Įdomų straipsnį: 
“Laisvės kovotojų portretai”. 
Straipsnio autorius Vyt. Kasty
tis mini Viačeslovo Čornovilio

- knygos rankraštį, pasiekusį To
rontą ir Paryžių. Pagal minėtą 
rankraštį šiuo metu spausdi
nama knyga prancūziškai. Ran
kraštis verčiamas ir j anglų 
kalbą. Knygoje iškeliami fak
tai, kad Maskvos teismai itin 
skaudžiai baudžia tuos, rašyto
jus, kurie panoro, kad komu
nistų partija leistų kūrėjam li
teratam praktikuoti laisvos kū
rybos principus kaip tai prak
tikuojama Vakarų laisvajame 
pasaulyje.

Tie jaunieji literatai teismuo
se buvo nuteisti ir Įmesti įvai
riem tarminam Į kalėjimus ar
ba į beprotnamius.

kas dabar ten vyksta. Ir pa
vergtoj Lietuvoj be jokio kal
tės Įrodymo šaudomi lietuviai, 
kad tik tuo masėse palaikyti 
baimę. Juk pereitų metų gale 
buvo nuteisti ir iš 5 sušaudyti 
3 lietuviai. O kiek" anksčiau 
buvo nuteisti mirti net 16 lie
tuvių: esą jie buvę prieš dvi
dešimt tris metus kažkuo nusi-

tymas, garantuojąs kiekvie
nam piliečiui teisę laisvai kur
ti. Laisva spauda esą garantuo
ta sovietinėje konstitucijoje. 
Jie prašė panaikinti griežtą 
cenzūros įstatymą. Be to, prieš, 
tai apie 100 rusų rašytojų, me
nininkų ir mokslininkų parašė 
skundą SSSR prokurorui Ru- 
denko. To skundo nuorašą jie
pasiuntė aukščiausiajam Sovie- kaltę . 
tijos teismui. Be to, po vieną 
nuorašą nusiuntė laikraščių ‘Iz- 
vestija’ ir ‘Pravda’ redakto
riam. Jie nutarė ginti 1967 sau
sio mėn. visą būrį suimtųjų 
jaunų Maskvos literatų. Keletą 
jų paminėsime: Vladimiras Bu- 
kovskis, Vadimas Delone, Eu- 
genij Kuščev 1967 rugpjūčio 
mėn. buvo “teisti” ir nuteisti 
už “chuliganizmą”. Jie savo kū
rinius — poeziją bandė viešai

Straipsnio autorius mini, kad skaityti Maskvos aikštėse ar 
ruošiamos knygos “Dvidešimt Pa^uosJ^ 
nusikaltėlių portretai” pirmą
sias rankraščio ištraukas pa-: 
skelbė “The Telegram” sausio 1 
8 ir 11 d. laidose, šių straips
nių autorius, “The Telegram” 1 
laikraščio bendradarbis, Peter 
Worthington gyveno dvejus '
metus Maskvoje ir rašė savo 
laikraščiui korespondencijas Į '
Torontą. Šioje knygoje iškelti 
sovietinių teisiną maskaradai ' 
ir parodyta kokiose baisiose są
lygose žmonės turi gyventi ir 
kurti. Kalbamam veikale bus 
sudėti V. čornovilio surinkti 
ukrainiečių literatų laiškai, pra
šymai. drąsiųjų laisvės kovoto
jų žodžiai apie sovietinių “tei
sėjų” neteisėtus žygius ir sovie
tinės konstitucijos laužymą, šio
je knygoje paliesta dvidešimt 
nuteistųjų kūrėjų intelektualų.

“Tėviškės Žiburių” straipsnis 
palietė tik ukrainiečių tautos 
idealistus laisvės kovotojus, čia 
noriu paminėti drąsiuosius ru
sų literatus. Toks “teismas” 
prie uždarytų durų vyko Mask- _______
voje. Vėl buvo nuteisti keturi B (j 
asmenys, reikalaują laisvės - B 
kūrybai. Bet vietoj laisvės jie B 
visi keturi buvo nuteisti: J. B 
Galanskovas gavo 7 metus, A. B 
Ginsburgas - 5, A. Dobro- B 
Volskis — 2 ir mašininkė V. B 
Laškova, tuos raštus perrašinė- B 
jusi, gavo 1 metus. Kaltu te- m| 
prisipažino tik vienas A. Dob- B 
rovolskis. Jis net ėmė liudyti B 
prieš savo draugus, manyda- B 
mas tuo palengvinsiąs sau B 
bausmę. T tą bylą buvo išimai- B 
šęs buvusio sovietinio užsienių B 
reikalų ministerio M. Litvino- B 
vo anūkas Paulius Litvinovas, Į 
cheminių mokslų daktaras. Jis B 
bandė apkaltintus ginti. Už tai B 
buvo atleistas iš universiteto, B 
ir. be to, jam ruošiama byla. ZB 

* '■ i
Pereitų metų gruodžio gale B 

180 tarybinių piliečių išdrįso B 
kreiptis į Sovietijos aukščiau- :B 
siąja tarybą, prašydami suteik- B 
ti kūrėjam, o ypač literatam— ■ 
rašytojam, spaudos laisvę. Pa- | 
gal šių intelektualą bendrą pra- 
šymą, turėtų būti išleistas įsta- bankete.

: anksčiau 
Viktor Chaustov drįso ginti su
imtuosius — Siniauską ir Da
nielių. Keturi suimtieji, visus 
metus iškalint!, tik š.m. sausio 
mėn. viduryje visi buvo nuteis
ti. Aleksandr Ginsburg, Jurij 
Galanskij, Aleksėj Dobrovilskij 
ir Vera Laškova iki teismo išsė
dėjo kalėjime visus metus. Dėl 
tokio Sovietijos teismo elgesio 
ėmė jaudintis daugelis jaunų 
rašytojų, menininkų, mokslinin
kų.

Aišku, Sovietijoj niekados 
nebuvo teisingumo, o melas ir 
nekaltų žmonių žudynės visa
dos pavaduodavo teisingumą ir 
teisę. Tad nėra ko stebėtis tuo,

ŠYPSNIAI IŠ ANAPUS SIENOS
Kai Stalinas jau buvo mir

ties patale, pasišaukė Chruščio
vą ir tarė: “Esu paruošęs du 
laiškus. Kai papulsi į vargą dėl 
ekonominių problemų, atida
ryk pirmąjį. Kai pateksi į tik
rus sunkumus ir tavo gyveni
mas bus pavojuje, atidaryk 
antrąjį”.

Stalinui mirus, Chruščiovas 
gana greitai pateko į ekonomi
nius sunkumus. Pagal patari
mą. jis atidarė pirmąjį Stalino 
laišką, kuriame buvo parašyta: 
“Už viską kaltink mane”. 
Chruščiovas tuoj pat nužemino 
Staliną, apšaukdamas jį despo
tu ir žmogžudžiu.

Bet 1964 atėjo Chruščiovui 
ir antrasis pavojus. Tada jis 
atidarė antrąjį laišką, kuriame 
buvo parašyta: “Paruošk du 
laiškus savo įpėdiniui”.
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ja komunistai, tai tegu nuima 
geležinę, bambukinę ir kito
kias uždangas, o tose vietose į- 
rengia vitrinas su reklamuoja
mų stebuklų pavyzdžiais. .

Kolchozo susirinkime senu
tė skundžiasi partiečiu! lekto- 

' riui, kad dabar labai trūksta 
maisto produktų ir kitų reika
lingų dalykų. Lektorius ją guo
džia:

— Visa tai tik niekis. Pa
saulyje yra šalis Sahara, kur 
net stiklinė vandens sunkiai 
gaunama.

Senutė, smalsumo sužadinta, 
klausia-

— O kiek gi ten jau metų 
valdo komunistai, kad jie jau 
net prie to priėjo?

KĘSTUTIS GAIDŽIONAS šviečiąs Miksų

Ši naktis

Km 
ii naktis 
man mirs, 
kaip paklydėlis

įą mingant 
banguojančiam 
šlamėjime 
akacijų 
prie namo.

Kaip tavyje 
atbusiu 
klausydamas 
lakštingalos;

Albanijos 
minis terių 
santykius

Enver Hodscha, 
kompartijos galva, 
posėdyje aptariant 
su Vakarais, prisipažino, kad
Albanijos padėtis esanti sun
ki ypač todėl, kad Vakaruose 
jie “visai neturi draugų, o turi 
daug priešų”.

— Tai, vadinasi, padėtis vi
duje ir užsieniuose išsilygina, 
— konstatavo vienas ministe- 
ris.

Palinkęs 
kaip 
blizganti spalva 
prinokusių kviečių.

Tu užmerksi 
akis 
kaip tą naktį.

Tyloje 
akys skęs — 
anglinėse 
tavose

Dabar 
ramybė uždara 
kaip 
jazminas 
šia valandą 
mano krašte

Aš praradau miegą

Svyruoju šaligatviu

Ar ši naktis 
mirs man?

KNYGOS PAPIGINTOM KAINOM
POEZIJA 
Atviros marios, L. Andriekaus 
Saule kryžiuose, L. Andriekaus 
Naktigonė, L. Andriekaus 
Marijos žemė, A. Tyruolio 
Žemčs pakopos, J. BlatrUšaičid : ' 
Alfa ir Omega, M. Vaitkaus 
Relikvijos, Nerimos Narutės 
Beržu pasakos, O. B. Audronės 
Sacra Via, A. Tyruolio 
Aukos taurė, S. Santvaro 
Veidrodis jūros dugne, V. Bogutaitės 
Vidurdienio sodai, B. Brazdžionio 
Poezija, J. Aisčio 
Respublika, S. Lauciaus 
Anykščių šilelis, A, Baranausko 
Karaliai ir šventieji, E. Tumienės 
AuSros žvaigždė, A. Tyruolio 
Sidabrinės kamanos, K. Bradūno 
Maironio baladės, iliustravo P. Lapė 
šviesos mergaitė, P. Naujokaičio, lyrinė poema 
šerkšno sidabras, V. Vaitkaus, eilėraščiai 
Aušros žvaigždė, A. Tyruolio, eilės 
Kai tu arti manęs, D. Sadūnaitės, eilėraščiai 
Martynas Fierro, J. Hernandez poema 
Sutemos, J. Narūnės dienraštiniai posmai 
Rožių vasara, Marijos Aukštaitės eilėraščiai 
Eilėraščiai, H. Radausko^ kietais apdarais 
Gruodas, A. Jasmanto eilėraščiai 
Ugnies pardavėjas, B. Rukšos, poezija 
Partizanų akys, J. Parojaus eilėraščiai ■,
Morenų ugnys, K. Bradūno poezija 
Neparašyti laiškai, M. Vilties, partizanų eilės 
Aukos taurė, S. Santvaro, penktoji lyrikos knyga 
BELETRISTIKA 
Valentina, A. Vaičiulaičio 
Susitikimas, J. Gailiaus 
Gundymai, J. Gailiaus 
Pabučiavimas, J. Grušo 
Kryžiuočiai, H. Sienkevičiaus (trys tomai) 
Kalvos ir lankos, A. Baranausko 
Kaimietiškoji psalmė, F. Timmermano 
Grožvydės meilė, P. Orintaitės 
Sveiki, gyvi, J. Parojaus 
Vytis ir Erelis, J. K m it o 
žvaigždė viršum girios, Alės Rūtos 
Lietuvių beletristikos antologija, II dalis 
Pirmoji pradalgė, literatūros metraštis 
Antroji pradalgė, literatūros metraštis 
Pulkim ant kelių, romanas iš Strazdelio gyvenimo 
Pulkim ant kelių, Ii tomas 
Baisusis birželis, Pr. J. Naumiestiškio 
žemės šauksmas, Alės Rūtos, apysaka 
Kur bėga Šešupė, A. Skirkos, legendos . 
Bėgiai, K. Almeno, novelės 
Taika ateina j slėnj, I. Joerg, romanas 
Vilniaus rūbas, P. Tarulio, romanas 
Sniego platumos, A. Baranausko, novelės 
Miestelis, kuris buvo mano, N. Mažalaitės 
Dailininkas Rauba, V. Ramono 
Proza, Gabijos leidinys, apysakos 
Nulaužta šaka, S. Petersonienės, vaizdeliai 
Viščiukų ūkis, A. Kairio, satyrinė komedija 
žvakidė, A. Škėmos, 2 veiksmų vaidinimas 
Vaidinimai, V. Frankienės, scenos vaizdeliai 
žiurkių kamera, J. Griniaus, 3 veiksmų drama 
Aukso žąsis, B. Pūkelevičiūtės, pasakiška komedija 
Don Kamiliaus mažasis pasaulis I ir II tomai 
Enėjidė, dr. A. Rukšos vertimas, poema 
MENAS, MUZIKA 
Art CuUectkm, pranciškonų meno galerija 
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustino 
Mūsų šokiai, II tautinių šokių šventės repertuaras 
Lietuviška muzika, C. Sasnausko 
Kalėdų balsai, mišriam chorui 
Liaudies dainos, K. Banaičio

' Garbė Dievui, kun. K, Senkaus, giesmynėlis su gaidomis 
Lietuviais esame mes gimę, J. Žilevičiaus, lietuvių dainynas dal 

navitnui arba pianui, kietais viršeliais
Giesmynėiio palydas, kun. K. Senkaus, didelio formato 
Dainos aukštam balsui su pianu II, VI. Jakubėno 
Lietuvos aidai, J. Stankūno, akordijonui 
Dainos Lietuvai, S. Čerienės-Mulks, solo balsui ir panui 
O tėvyne manoji ir Ramunė, S. čerienės, dainos po 50* 
Keep Us, O God, invocation, S. Mulks 
MALDAKNYGES 
Didysis ramybės šaltinis, prel. P. Juro 
Būk mums malonus, kan. F. Bartkaus mažas lietuviškas 

sekmadienio mišiolas
Marija, gelbėk! mus, Sibiro lietuvaičių maldaknygė 
D i,džioji savaitė
Tikiu Dievų, maldynas, parengė kun. S. Yla, 700 pusL 

~ (paauksuota, kietais odos viršeliais)
šventas Dieve, maldaknygė didelėmis raidėmis, paauksuota 

(raudonais — 4.00)
Apsaugok Aukščiausias, kun. P. Aleksos, maža knygutė 
šventos Mišios lietuviškai, pritaikyta naujai liturgijai 
Dievo vaikas, kun. J. Gutausko, vaikučiams maldaknygė 
Vadovėlis, prel. K. Vašiu, kryžiaus kelias, graudūs verksmai ete 
(VAIRIOS 
Sodybų pievelės, A. šeštoko, pievų priežiūra 
Valgių gaminimas, 505 pusi., kietais viršeliais 
Lietuvių kalbos vadovas, P. Skardžiaus ir kL 
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. J- Balčikonio 
Lietuvių Moksl. A kad. Suvažiavimo Darbai V 
Padangių keliai, astronomija, kun. P. Vaserio 
Lietuva — Europos nugalėtoja

DARBININKO ADMINISTRACIJA

Vladas Mingėla

NELAIMINGI ATSITIKIMAI 
DARBOVIETĖJE

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

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Norėčiau grįžti prie 1966 m. 
Tuomet buvo nuteistas Andrie
jus Siniavskis ir Julius Danie
lius. Jau anuomet daugybė in
telektualų ir kultūrininkų pro
testavo ir kreipėsi į komunistų 
partiją ir aukščiausias teismo 
instanciias, kad nekaltai ap
kaltintieji būtų paleisti. Kad 
taip spontaniškai ir be baimės 
jaunieji rašytojai drįsta protes
tuoti — tai šis tas naujo. Pa
sirodo, jog vien teismais, kon
centracijos stovyklomis, kalė
jimais ir net beprotnamiais i- 
dealistų laisvės kovotojų ir ko
munistai negali Įbauginti ir su
valdyti. Atrodo, jog rašytojai 
(ne visi!) pasiilgo laisvos kūry
bos sąlygų. Jiem jau negana tų 
siaurų partijos rėmelių. Tie rė- garoj. Kadangi skausmas nebu- 
meliai pasidarė persiauri ir tai 
jaučia ir supranta ne tik indi
vidai, bet šimtai ir tūkstančiai 
Sovietijoj gyvenančių šviesuo
lių. Įdomu, jog jie nesislapsto 
slapyvardžiais, bet skleidžiamus 
raštus pasirašo savo tikromis 
pavardėmis. Atrodo, jog tuos 
laisvės kovotojus Sovietijoje re
mia tūkstančiai žmonių. Todėl 
jie taip drąsiai pareikalavo tei-

Trumpai sakant, aš likau in
validu ir jau virš penkių mė
nesių kaip nedirbu. Mano fab
rikas atsisako man mokėti va- 

“workmen’s compen- 
Sako, susižeidei bedą-

Klausimas
Aš dirbu plieno fabrike. Pra

dėjau dirbti 1931 metais. Per dinamąjį 
16 metų praleidau vos vieną ar sation”. 
dvi dienas per metus. 1967 žydamas namus. Kaip jie ten 
rugpjūčio mėnesi, keldamas sužinojo apie namų dažymą, 
“štangą pajutau skausmą nu- nežinau. Matyti, visur turi šni

pų*
vo perdaug aštrus, aš niekam Kas man dabar daryti? Tu- 
apie tai nesakiau ir baigiau rėjau šiokį toki draudimą, pa- 
darbą 4 vai. kaip visuomet.
Naktį man pradėjo labiau 
skaudėti, bet iš ryto vėl buvo 
geriau, ir aš nuėjau Į darbą. 
Tai buvo penktadienis.

Mano sesuo, kuri gyvena 
greta mūsų, paprašė mane pa
dėti svainiui namus dažyti. 
Nors nugarą dar man 
skaudėjo, bet pagalvojau, 
sunku atsisakyti, svainis 
suomet man padeda kai 
kalinga pagalba. Tad visą 
tadienį mudu su svainiu dažė
me namus. Nors nugarą ir 
skaudėjo, bet neperdaugiausiai. 
Sekmadienį gulėjau visą dieną 
ir dėjau elektrinį šildytuvą prie 
skaudančios vietos. Pirmadie
nį, kaip ir visuomet, nuėjau į 
darbą. Mano darbas yra sun
kus ir reikalauja gana didelės 
fizinės jėgos. Po keletos valan
dų darbo pajutau, kad nugarą 
man vis labiau ir labiau pra
deda skaudėti, kad pasidaro 
sunku pasilenkti.

Nuėjau pas ‘foremaną’ ir pa
sakiau, kad man nugarą skau
da. Sako, ar susižeidei? Sakau, 
ketvirtadienį lyg išnarinau 
garkaulį, paskui man buvo 
sidarę geriau. Sako, nueik 
klinikos daktarą. Daktaras da
vė vaistų nuo skausmo ir liepė 

į keletą dienų neateiti į darbą. 
| Keletą dienų pabuvus namie, 
’ maniau, kad iš proto išeisiu 

dėl skausmo. Visa nugara pasi
darė nelanksti ir labai skaus
minga. Negalėjau net batu ap
siauti. žmona turėjo šniūriu- 
kus surišti.

Nuėjau pas savo daktarą. Tas 
nusiuntė į ligoninę rentgeno- kuris pasirūpins Tamstos rei- 
gramoms padaryti. Rentgeno- kalais: jis susisieks su Tamstos 
gramos nerodė jokio įlūžimo, 

| bet daktarai sakė, kad nugar-

gal kuri aš gaunu šiokią tokią 
pašalpą, bet tai nesitęs daugiau 
kaip 6 mėnesius. Kai pasibaigs, 
neturėsiu iš ko gyventi.

Skaitytojas, Michigan

vis 
kad 

vi- 
rei-

nu-

pas

Atsakymas

Jei darbdavys ar jo draudi
mo bendrovė gali išvengti mo
kėjimų, jie tai ir padarys. Tik 
labai ir labai aiškiais atvejais, 
kur suma yra nedidelė ir atsa
komybė neabejotina, darbda
vys arba jo draudimo bendro
vė nekels ginčo dėl mokėjimų. 
Net ir tokiu atveju, kuriuo 
mokėjimai yra “padaromi”, 
draudimo bendrovė labai nuo
sekliai seka reikalą ir, jei ran
da priežastį tiem mokėjimam 
nutraukt, ji kreipsis į tą įstai
gą, kuri tvarko darboviečių 
nelaimingus atsitikimus, pra
šydama leisti mokėjimus nu
traukti.

“Workmen’s compensation” 
yra mokama tik tada, kada į- 
rodoma, kad nelaimė darbovie
tėje buvo darbininko susižeidi- 
mo arba ligos “tiesioginė” prie
žastis. Tas “susižeidimas” pri
valo būti ne tik faktiška, bet ir 
teisine prasme susijęs su dar
bu (arising out of and in the 
course of employment). Tai nė
ra taip lengvai įrodoma, kaip „ 
atrodo. Nenoriu -čia išvardimi 
visų galimų techniškų, medici
niškų ir teisinių kliūčių. Žinau, 
kad Tamsta neapsieisi be teisi
nės pagalbos, todėl patariu ne
delsiant pasitarti su advokatu.

daktarais ir ves Tamstos reika- 
__ ______ ___________________________________ lą, pasitardamas su daktarais 
Louiee Sinkevičienė dainuoja solo Apreiškimo parapijos klebonų pagerbimu kaulio žiedai yra netvarkoje, tais klausimais, kurie yra me-
■ — —------ ---- ----------- *—U! *----- ----------- diciniško pobūdžio.Nuotr. R. Kisieliaus nes muskulai tempia nervą.



sk> 15 minis mūsų mylimam

./*•taU-Bėk ... ./ — ... ...... -- /___  ' . ■ pAatiMiiKAt ________________ ,_________________ , _________________ *

JUOZUI NAVICKUI,

kalniškiui ir S. Railai už

po Cypress Hills kapinėse;

kunigam V. Budreckiui ir A.

ninėje;

I

B

8TEAM BATHS, MASSAGES for 
Ladies: Tuesday and Thureday; for 
Men: Monday, Wednesday, Friday, 
Saturday and Sunday. Hours 11 AM 
to 11PM. Leonard Beckford Finish 
Steam Baths 1939 Madison Avenue 
N.Y.C. betvveen 124 and 125 Streets 

TeL LE 4-9686

ANDERSON SHIPPING SVC 
PACKING & CRATING SERVICE 

TO WEST INDIES 
CENTRAL and SO. AMERICA 
We Supply-Crates and Barrels 
1215 Prospect Avė Brome, N.Y. 

KI 2-1795. ■' KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vaL p.p. 
Užkandžiai iš nuosavos virtuvės

Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarienė
Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį.

e
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER
Mlchigan 24130

< Cff/® Savįninkas — Helmut Vollmer 
{Įf J— 206 East 86th Street

(tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York, N. Y.

Tel. RE 4-4428

)EXTER PARK 
PHARMACY

P4DEK4
Renuaras, gulėdamas mirties

Mmratio šeštadieninės mo* 
kyklos mokytojam, Tė^ų ko*

nigam: A. Račkauskui, J. Pa- Moterų Kultūros draugijai, 
kalniškiui ir S. Railai už šv.

rapijos klebonui Juozui Alek
siumi! už sukalbėtą rožinį prie

Dėkojame kanklininkių

kaitės Moksl. At-kų kuopos

moksleiviam ateitininkam, 
Y. studentų ateitininkų 
vei, giminėm ir visiem,

velioniui prie karsto gėlių, 
lankė jį šermeninėje,

Vienas meno . žinovas, Sta-. 
nekas, nutarė surasti visus tik
ruosius Renuaro darbus, sau
gomus muziejuose, įstaigose, o 
taip pat pas privačius asme
nis. Po didelių tyrinėjimų Sta- 
nekas atrado 20,101 “tikrą” 
Renuaro paveikslą.

Dabar reikia iš naujo tirti vi
sus 20,101 paveikslą arba pri-

Į Lietuvę 
geriausia ir brangiausia dovana 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI
Tik Dovanų pažymėjimai yra 
jūsų giminėm keturis kartus 
vertingesni negu pinigai. Gimi
nės tai patvirtins.
Tik Dovanų pažymėjai duoda

klydo.

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
TeL: ?67-3680

gas, batus ir daugybę kitų daik
tų — amerikietiškų, vakarų Eu
ropos ir vietinių — specialiose, 
dolerių krautuvėse Vneshposyl- 
torg labai žemomis dolerių kai
nomis. Jūsų giminės tai patvir
tins.
PILNAI GARANTUOTA 
BE MOKESČIO
Už šį patarnavimą nemoka nei 
siuntėjas nei gavėjas. Išlaidas 
sumoka Vneshposyltorg.
Užsisakyk dabar 
Užsisakyk tik per 
INTERTRADE EXPRES8 
CORP.
125 East 23rd Street
Second Flopr
New York, N.Y. 10010
Tei 982-1530
REIKALAUK KATALOGO 
VELTUI
Įgal. Podarogifts Ine. atstovas.

Ettore Galeno,

Nuotr. R. Kisieliaus

Amerikietis Han* Berliner. Rock-

virtu su 10-6 tš. Sovietai į šias p-bes

1968 S. Amerikos Pabaltie-

nauskas, Sabastopol, Calif.

Mr. S.

NKW YORKE

African-American BOOKS forchild- 
ren and adults — RICHARDSON’S 
African-American Bookstore — 870 
Nostrand Avė., B’klyn, N.Y. 11225 
771-7394 Open Thursdays till 10 p.m. 
Closed Tuesdays and Sundays.

taiga: prie SL Johns kapinių, 7954 
Metropolitan Avė., Middle Village, 
L.I., N.Y. prie St. Charles kapinių: 
1232 N. Wellwood Avė., Pine Lawn 
(via W. Babylon P.O.), LL, N.Y.

Forwarding & Shipping Co.
International Freight Forwarders 

Custom House Brokers
Air Cargo Personalized Service 

19 Rector St. - NYC - WH 3-7372 
FMC 147 — Cable GALOPEZ, NY

Berlineris įveikė 4 iš jų: Boriaenko, 
Estriną, Abromsoną ir Altšulerį; su

PAMID HAVEN RĘST HOME
Florence Csik Prop. N.J. State ap- 
proved — Aged and Retired Men 
and Women homelike and country 
atmosphere — Englishtown Road 
Jamesburg call 201 - 521-1194

Monika Navickienė, duktė Ra
sa ir sūnus Vytas

Woodhaven, N.Y., C.

HOME TYPING FOR PROFIT 
Complete Instructions $1.00 
Guaranteed M. Rodriguez 

178-15 145th Road 
Springfield Gardens, N.Y. 

Call LA 8-5120

Viso 12 komandų.
Saulius Girnius, dabar studijuojąs 

Clevelando Westem Reserve univer
sitete, buvo atvykęs savaitei atosto
gų į Bostoną. Matėsi su vietos šach-

/

DABAR: 336 East88th Street (tarp 1 ir « Avė.) N.Y.C. 
TeL TR B4400

Jeweler 
SĖLIS

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

tu;
seselėm ir mokytojam iš Our 

Lady of Wisdom Academy ir 
visai tos gimnazijos mergaičių

bėjimą rožinio prie velionies 
karsto, taip pat už dalyvavimą 
laidojimo dieną mišiose ir pri- 
ėmuskšnišv. komuniją;

Sy._ Silvestro parapinės mo- 
kyklos direktorei ir visom se
selėm ir Vll-to skyriaus moki
niam, apsilankiusiem šermeni
nėje ir užprašiusiem mišias.

Nuoširdžiai dėkojame New 
Yorko Ateitininkų sendraugių 
pirmininkui A. Benderiai už 
pasakytą jautrų atsisveikinimo 
žodį; A. Kregždžiui, kuris Lie
tuvių Fronto Bičiulių New Yor
ko sambūrio vardu atsisveikin
damas iškėlė velionies tauti
nius siekius.

Dėkojame Lietuvos Atsimi
nimų radijo direktoriui dr. J. 
Štokui ir jo štabui už pareikš
tą užuojautą radijo bangom.

Nuoširdi padėka už medžia-

reiškė užuojautą liūdesio va
landoje žodžiu, ratštu, spaudoje 
ir radijo bangomis.

Nuoširdžiai dėkojame dr. V 
Paprockui už suteiktą velimmn 
paskutinę pagelbą.

Ypač esame dėkingi dr. B. 
Radzivąnui ir poniai, A. ir R. 
Balsiams, K. Čeikauskienei 
bei S- ir S. Jankauskams, ku-

padėti šioje skaudžioje valando
je ir visą laika mus globojo.

Dėkojame Winter Garden 
svetainės savininkui V. Belec
kui už paruoštas polaidotuvi- 
nes vaišes.

Niekad neužmiršime šerme
ninės direktorės M. Valinskie
nės už suteiktą malonų patar
navimą, nepaprastą nuoširdu
mą, seserišką globą ir didelę 
moralinę bei medžiaginę para
mą.
Teatlygina Jum visiem Aukš-

nes pirmenybes, pakrovęs 13-2 tš.

22 B-R3 P-KN4
23 N-Q2 P-N5
24 N-B4 QxNP
25 NxR PxB
28 Q-B3
27 QxP

PxNP+ 
QxQ+

28 KxQ
29 R-KB1 
OA P.V* -U

BPxN!
K-K2

31 R-KB1
32 RxP

R-QB1!! 
R-B2!

33 R-B2 K-K4
34 P-4^t4?
35 p-Rą

K-Q5 
KxP

36 R-B3+ K-B7
37 P-N4 P-N41
38 P-R6
QO T>_ J&T ■

R-B5

40 R-N7*
xwcpix-
R-N5+

41 K-B3 P-N5
42 RxRP P-N6
Resigns

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Po 3 dol. — M. Yankas, Del- Po 1 doi. Mi Alexander, Tor- 

mar, Del., A. Landsbergis, rington, Conn., A. Balsys; Nau- 
Dist Hgts, Md., Dr. Armanas, gatuck, Conri., K. Baublys, 

Middletown, Conn., A. Tieli- 
kas, Manchešter, Conn., A. 
Giedraitis, V. Stadalnikas, Hart
ford, Conn., A. Rūkas, E. Hart
ford, Conn., M. Martin, A. Ry- 
lokienė, Bpt. Conn., A. Mika-

M. Yucis, Balt. Md., G. Klim, 
Vero Beach, Fla., K. Grajaus
kas, Don Mills, Ont., Can., E. 
Kripaitis, Picton, Can., A. Ma- 
silionis, Cleveland, Ohio, S. Ja- 
sutis, Long Beach, Calif., A. 
Mikėnas, G. Valiulis, Omaha, lausky, A. Kašėta, B. Tamošai- 
Nebr„ A, ę,inįpjis/A. Skrups- tis, New Br^in, , Conn., L. 
kelis, Kun. V. Gutauskas, Cgo. Gudelis, Cos eCob, Conn., V. 
III., K. Jurgutis, J. Suopys, S. Kuzmickas, S. Kuzminskas, V. 
Barvydas, V. Bublys, Detroit, Skladaitis, A. Orantas, Water- 
Mich. būry, Conn.

Po 2 dol. — M. Čižauskas, Visiems, prie kalendoriaus išlaidų 
Sable pnsidėjusiems, nuoširdžiai
. u dėkojame. Laukiame spaudai para- 

Maspeth, N.Y., Z. Grabnickas, mos ir iš neatsilikusių.
Huntington Sta., N. Y., J. Ulė- LtDr*’S'N,NKO
nas, Plainview, N.Y., M. Mule- ■ ■ ■ -
vičius, Amsterdam, N.Y., 
Pocius, Newark, NJ., J. Ardys. 
Cherry Hill, N. J., M. Baraus
kas, Jersey City, N. J.,. J. Gri- — -------------------------------

nirmenvbes užbaik su 14 2 B°StOnO P5’’ ^1’P* SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS
visas pirmenybes užbaigs su 14-2 n atvykau į So. land, Pa., A. Jalinskas, Hart-

Bostono LPD klubą rungtis suLie- ford> Conn., M. RadaviČiuS ,
Siė1SruXiTi New Britain, Conn., M. Kerpie- čių ir Lietuvių Slidinėjimo pir-
metu jauaasi žymiai sustiprėjusi, nė, Putnam, Conn., J. Tamulo- menybės įvyks vasario 17, ses-
Uetuvtų B rungsis su Bentley n. - - — ------ — -
“B” Lygoj dabar pirmauja Boylston

1 ® SPORTAS 
i- ■—sm™»—

GENERAL FACTORY WORK
Chemical manufacturer day shift 
full benefits apply in person 1:30 
to 4PM SI K A CHEMICAL CORP 
875 Valley Brook Avė Lyndhurst 
NJ.

THEO HILLEBRAND INC 
FUNERAL HOME

For integrity dependability & ethics
63-17 Woodhaven Blvd.

REGO PARK L. I.
Call NE 9-5511

rio laimėtą partiją iŠ J. Estrino, 
Sov. Š, kuris žaidė balais.

Estrin, Sov. Berliner, USA

WMte Black

1 P-K4 P-K4
2 N-KB3 N-QB3 -
3 B-QB4 N-KB3
4 N-N5? P-Q4
5 PxP P-QN4!
6 B-Bl N-Q5!
7 P-QB3
8 N-K4
9 N-N3 

10 P-KB3 
U PxN 
12 BxP+ K-JQ1

15 B-K2

17 K-Rl

20 BxN
21 B-N4

B-KN5
P-K5”

-ni

WP+
R-N3
N-K6

P-KR4!

FAini
Universal šermeninėje 

■ laidotuvės yra tikėjimo 
g paliudijimas.

"Praying Hinds” 
bj Albrecht Diirer

FUNERAL CHAPEL, INC.
S2nd Street et Lexington Ayenut 

Ray Kerbelis, Dir.
PL 3-5300

PAMINKLAI STATOMI 
VISOSE KAPINĖSE

šiam amatui pasiruošimas 
garantuoja tinkamą patarnavimą

HOLLANDER 
CYPRESS CORPORATION 

800 JAMAICA AVENUE

PEERLESS MEMORIALS
65-31 Grand Avė. Maspeth, N.Y

DA 6-2123
W. Bielanski - C. Kardovich

E. Novak

TeL (212) 497-8865

Chanu Beauty Shoppe
REGINA ŪSELEEN2 — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.HOME WORKERS
Exceptional 1968 Guide available 
51.00 also—Home Typing for Profit 
Complete instruction $1 guaranteed 
MAROD'S 178-15, 145th Road Dept- 
D2 Springfield Gardens, N j. 11434

nis, Nasbua, N. H., K. Dūda, tadienį, Horse Shoe Valley Ski- 
So. Boston, Mass., O. Šarkaus- ing Resort, Ontario provincijo- 
kas, Worcester, Mass., 0. Sle- je, Kanadoje, ši vietovė yra 65 
pavičius, Centerville, Mass., J. mylios į šiaurę nuo Toronto.
Montville, B. Gaidžiūnas, Cleve- Programoje bus vykdomas 
land, Ohio, J. Mikėliūnas, E. slalomas ir didysis slalomas
Cgo., Ind., K. Bružas, A; Rep- (Slalom and Giant Slalom).
šys, Cgo., m., Kun. J. Bakšys, Varžybos bus vykdomos šio- 

, Lake Worth, Fla., A. Griniškis, se grupėse: senjorų vyrų (virš
Tarpt, meistras Vladas Mikėnas, Toronto, Can., V. Malinauskas, 45 m.), vyrų (1&45 m.), jau-

I*8*^*8 Santa Barbara, Calif., L. Reivy- nių (14-17 m. imtinai), jaunu-
Tūjunga, Calif., S. Rašti- čių (žemiau 14 m.); moterų

ėempkoOBs vs»4y!ną ctHuL MMas kis, Monterey, Calif., A Vai- (virš 17 m.), mergaičių (14-17
m. imtinai); jaunučių mergai
čių (žemiau 14 m.)/

_____________________Prieauglio klasių slidinėto- 
jam yra leidžiama papildomai 

tuokta 68 poros, gimsta 114 dalyvauti suaugusių ar vy- 
vaikiĮ, iškasnma 3,0 0 0 tonų resnėse prieauglio klasėse. 
angHpa išlydoma 700 tonų ge- Pirmenybes vykdo Toronto 
ieties ir pitono, pagaminama Estų Sporto Klubas KALEV.
4.600 porų avalynės, padaromi Lietuvių pirmenybės bus iš- 
68 automottlUd, paninntlama vestos iš pabaltiečių varžybų
110.600 laSoraščių ir žarna- pasekmių, atskirų rungčių vi
lų, įmonės suvalgo 4,000 tonų sai nevykdant.
įvairių petitiralų ir Mgeria 2, Lietuvių slidinėtojai regist- 
600,000 litrų gktaų. ruojasi per sporto klubus ar
..h■ pavieniai ir smulkias informa-

Maciūne Shop—mechanics, machine 
operatore, general help.Acme Grld- 
Drills, and Swiss Automatic. Full 
Co. paid benefits, 2 new plants, day 
and .nite shifts. Air Spec Ine. — 17 
Speeiman Rd. Fairfield NJ, (201) 
228-1855.

Medicinos daktaras
S. A. CHERNOV

223 2nd Avė. (14 SL kampas) 
New York City — Ofisas 14 
Tel. GR 7-7697 — GR 7-7818

Gydo aštrias ir kronikas vyrų

Priėmimo valandos kasdien nuo 
10 iki 6:15 vak.; sekmadieniais 

nuo 11 iki 1 vai. p.p.

Plaukų dažymas
267 St. Niekotas Avė- RidgewoocL N.Y

S^KMADfNMIS(SUPAKYTA 12-6 • (212) 244 -1^6 •

SarLiovAirs^iic.
GERIAUSI KAILIAI 
ŽAVĖTINAI PUOLŪS

305 SIVFNTH A^or.Z7^Sl)rNFW YORKJit 10001

Vienintelis Importuotojas Amerikai

DARBININKO SKAITYTOJAM

Sauna adresu:
s 47 st.

Vardas ir pavardė

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metas 
tik |5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka 87.00

Spaudai paremti

___ w w ___ ______________ TeL (416> — 223-1372. 
1830 X0. 974 MB.FmT Diktorius S. Kėkštas yra lietuvių atstok 
Dr. Jbk&bM j. stukaa, 1016 scMei- vas pabaltiečių Sporto Federa- 
forRd^HiiiaMe, NJ. 07286; m. «0i- slidinėjimo komitete.

Varžybų pradtia 11 vai. ry- 
Latevto Ntafyą — ncw vork — to. Registracija nuo 9 vai. ryto. 
Uetuvių ir angių fcaftciMfa ^ma- Smulkios informacijos bei in- 

strukcijos išsiuntinėta visiem 
ka VI 5-6332 ir Romas Ketys TW sporto klubam.
4-1288, 62-15 69th PL, Middle VU- BALFASS<06
lage, N.Y. 11379. Cen#re valdyba

NAUJAUSI 
ir ITALŲ 

PRANCŪZŲ 
MODELIAI. 

Įvairūs kailiniy 
ir Icailiy 

papuosaly 
pasirinkimas

KAINOS. Parduodame didelioms 
kailinių krautuvėms. Prie* pirkda
mi—įsitikinkite. Patogios mokėjimo 
sąlygos. Pertaisome kailinius tr ld>

150 W. 28 St., New York, N.Y.
Patalpa No 561.

T«. CH 2-1079 — CH 2-0535 
Atidaryta darbo dienomis 8-8; šeš
tadieniais 8- 3. Liepos ir rugpiteto

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR ĮVAIRIOS 
RŪŠIES RASITE MOŠŲ SANDELYJE VISADA. Viršuje 
parodoma spinta išardoma — pristatoma bet kur JAV-se.

Adolf Schrager Fumiture, Ine.
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DARBININKAS 1968 m., vasario 9 d., nr.ll

žmona, paguldyta ligoninėn o- į 
peracijai. Ją galima lankyti 
nuo 3:30 iki 8 vaL vakaro | 
Hempstead General Hospital, j 
Hempstead, N. Y.

Solistas S. Baras atliks di- į 
džiąją dalį meninės programos ' ! 
šių metų didžiajame Lietuvos J 
nepriklausomybės 50-čio minė- 1

kaus vėlę vasario 8, laidotuvių 
dieną, t. pranciškonų koplyčio
je Brooklyne atlaikytos gedu
lingos mišios, kurias užprašė 
Bačauskų, Kubilių ir Virbickų 
šeimos.

Eufrezina Kairytė, dail. A. 
Kairio duktė, atvyko šiomis 
dienomis iš Romos, kur kele
tą metų studijavo kalbas ir dir- jime. New Yorko lietuviai tu- 
bo vienoje didelėje tarptauti- rėš progos po ilgesnės pertrau- 
nėje filmų bendrovėje kaip se
kretorė ir vertėja.

KM Sąjungos 24 kuopos su
sirinkimas bus vasario 11 d., 
tuoj po sumos, Angelų Karalie
nės parapijos salėje.

KM Sąjungos 29 kuopos su
sirinkimas bus vasario 11 d. po 
vienuoliktos valandos mišių Ap
reiškimo parapijos salėje. Pra
šomos sąjungietės dalyvauti.

Jungtinis Finansų komitetas 
išleido ir platina: ženklus, kli
juojamus ant vokų; vokus su 
atitinkančiais piešiniais, prime- mo pradžioje. Įsidėmėkime sa- 
nančiais Lietuvos atstatymo 
50 metų sukaktį. Išleido ir tri
jų spalvų skydelį, klijuojamą 
ant automobilio lango. Jis taip 
pat skirtas sukakčiai atžymėti. 
Atspaustas ant celiofano. Vi
siem piešinius padarė dail. J. 
Subačius; jis laimėjo Finan
sų Jungtinio Komiteto šiam 
reikalui paskelbtą konkursą.

kos vėl pasigrožėti šauniu mū
sų geriausio tenoro dainavimu. 
Jis atliks lietuvių dainas ir ari
jas (iš Žydės ir Giocondos). A- 
komponuos pianistė Aldona 
Kepalaitė. Ji naudosis puikiu 
Steinvvay “grand” pianu. Skųs
tis pašaliniais koncerto truk
dymais šiemet neteks, nes salė
je neveiks jokia prekyba ar ba
ras. Be to, salės scena bus sko
ningai dail. J. Bagdono rūpes
čiu papuošta. Beja, svečias so
listas giedos ir himnus minėji

lės adresą: Washington Irving 
mokykla, 40 Irving Place, prie 
16 gatvės. Irving Place prasi
deda į šiaurę nuo 14 gatvės, o 
nuo 20 gatvės pavirsta Lexing- 
ton Avėnue. Važiuojant BMT 
arba IRT traukiniais reikia iš
lipti Union Sųuare stotyje; Mi
nėjimo pradžia 4 vai. Dalyvau
kime visi ir nevėluokime’....

“VALENTINO DIENOS”

šeštadienį, vasario 10 d.
8:30 vak. - 1:00 vij. ryto

Gros du orkestrai: J. KAZLO orkestras
THE CHANGING TIMES” orkestras.
Auka: $2.00. Įskaitant užkandžius.

CLUB 880 SALĖJE
880 Jamaica Avė., Cypress Mills

Brooklyn, N. Y.
N. Y. Studentų Ateitininkų Draugovė ir 

Lietuvos Vyčių 41-ji kuopa Brooklyn-Queens

BLYNŲ VAKARAS
1968 m. vasario 17 d.

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBE
1332 HALSEY STREET 

BROOKLYNE

pasivaisinti, pasišokti, pasilinksminti 

IKI PASIMATYMO!

MINĖJIMAS
vaasrio 18 dieną, sekmadienį

V. Dabutis (k.). Kalba Vliko pirmininkas dr. K. Valiūnas. Nuotr. V. Maželio

VASARIO 16-ta SU LONG ISLAND AMERIKIEČIAIS
prie savo Įstaigos M i n e o 1 a 
mieste.

'Vasario -15 —r 10 vaL- ryto 
lietuvių delegacijai proklamaci
ją Įteikia Suffolk County Exe- 
cutive Mr. H. Lee Dennison, 
tuo pačiu skelbdamas Lietuvos

Inž. Kęstutis Miklas, JAV 
Lietuvių Bendruomenės tary
bos narys, savo pastangomis ir 
iniciatyva LB New Yorko apy
gardos vardu prasiskverbė Į i- 
vairias amerikiečių valdžios į- 
staigas bei spaudą ir

Ryšium su 50 metų, nepriklausomybės savaitę vasa- 
nepriklausomybės

radiją.
Lietuvos
platesniu paminėjimu amen - 
kiečių tarpe šiais Lietuvos 
Laisvės Kovos metais, užklaus
tas pateikė būsimų Įvykių eigą 
Long Islande:

Vasario 13 — Lietuvių dele
gacija bus priimta 9:30 vai. ry
to Nassau County Executive 
Mr. Eugene H. Nickerson, ku
ris jai Įteiks proklamaciją,

rio 18-24. Lietuvos vėliava bus 
iškelta ir kabės prie jo Įstaigos 
Riverhead mieste visą tą savai
tę.

Vasario 15 — 1 vai. popiet 
delegaciją priima Town of Oys
ter Bay Supervisor Mr. Micha- 
el N. Petito, įteikia jai prokla
maciją, -skelbia Lietuvos nepri
klausomybės savaitę vasario 
15-22 ir iškelia Lietuvos vėlia-

Visi lietuviai, gyveną . New 
Yorko apylinkėj, ypač Long Is- 
lande, yra kviečiami tą sakaitę 
sekti amerikiečių spaudą ir 
klausyti WHLI radijo nurody
tu laiku. Būtų labai pravartu, 
kad lietuviai, paskaitę straips
nius apie Lietuvą amerikiečių 
laikraščiuose ar pasiklausę ra
dijo, parašytų savo atsiliepi
mus bei padėkos laiškelius. Rei
kia pastebėti, kad tiek laikraš
čiai vietą, tiek radijas laiką 
skiria šia proga nemokamai.

I. Treinienės skundas dėl 
kultūros klubo pirmininkės vie
tos LB garbės teismo atmestas. 
Kultūros klube buvo susidariu
si tokia padėtis, kad, L Trei- 
nienei pakvietus nepageidauja
mą prelegentą, klubas išrinko 
kitą pirmininkę. I. Tneinienė 
skundėsi Garbės Teisme, kad 
klubas nepriklauso Lietuvių 
Bendruomenei ir kad ji esanti 
teisėta pirmininkė. Garbės 
teismas — pirm. V. Sidzikaus
kas, nariai Jonas Šlepetys ir 
Bronius Nemickas, — pripaži
no, kad skundas neturi pagrin
do: klubas priklauso Liet. Bend
ruomenės apylinkei,, ir klubo 
nariai, matydami vadovybės 
veiklą, nesuderintą su Bendruo
menės įstatais, turi teisę išsi-

L Kultūros klubo sausio mėn. 
į susirinkime labai Įdomiai apie 
' muzikos meną kalbėjo žino

mas muzikas — dirigentas Vy- 
į tautas Marijošius. Muziką paly

gino su kitais menais, išryški
no jos savybes. Palietė ir lie- 

į tuviškos muzikos aktualijas — 
[ Gražinos operos pastatymą, ku

riam trūkę režisieriaus, dainų 
šventės, prie kurių reikėtų pri
dėti chorų varžybas. Skatino 
rengti muzikos festivalius. Pa
sisakė ir apie koncertą Lincoln 
Centre New Yorke. Jis diriguos r'inlrt7 kita pirmininką? Sil teis- 
šiam koncertui. Klubui pirmi-

I ninkauja Beatričė Kerbelienė. 
( Pradžioje buvo pagerbti mirę 

Kipras Petrauskas ir Ipolitas 
Tvirbutas.

Juozas ir Petronė Markelio- 
niai sausio 28 atšventė savo 
50 m. vedybinio gyvenimo su
kaktį. Sukaktuvininkų intenci
ją mišios šv. Petro parapijos 
bažnyčioje tą dieną buvo au
kojamos 11:30 vai. ryto, o 2 
vai. popiet Įvyko sukaktuvių 
banketas Liet. Piliečių Kubo 
salėje? Jubiliejaus atminčiai J. 
ir P. Markelioniai parapijai pa
aukojo 50 dol.

Parapijos klebonas kun. A. 
Baltrušūnas vasario 4 buvo pa
kvietęs parapijos darbuotojus 
(chorą, kolektorius, CYO vado
vus ir CCD mokytojus) vaišių į 
Carriage House Restoraną teris. Palaidota Miesto kapinė- 
Quincey, Mass. Šiose vaišėse 
dalyvavo apie 80 asmenų.

mo nutarimas buvo perskaity
tas kultūros klubo susirinkime.

Lietuvos Vyčių Bostono kuo
pos susirinkimas Įvyks vasario 
11 d. 3 vai. popiet šv. Petro 
parapijos salėje prie E. 7-tos 
gatvės Vyčių kambaryje.

Mirusieji.
Po gedulingų šv. Petro para

pijos bažnyčioje pamaldų pa
laidoti šie asmens:

Benigna Wicas (sausio 23) ~
75m. amžiaus, gyvenusi 6 To- 
vas, Dorchester. Nuliūdime pa
liko vyrą, dvi dukteris ir sūnų. 
Palaidota Naujos Kalvarijos ka
pinėse.

Agnietė Charnosky (sausio 
25) 75 m. amžiaus, gyvenusi 
115 Stamson, W. Roxbury._ Nu
liūdime paliko vyrą ir dvi duk-

se.
Stasys Daniels (sausio 29) 

76 m. amžiaus, gyvenęs 149 W. 
8th, So. Boston. Nubudime pa
liko žmoną, sūnų, ir dukterį. 
Palaidotas Naujos Kalvarijos 
kapinėse.

Agnietė Saikūnas (sausio

New Jersey Lietuvių Tarybos pranešimas
Pagrindinis New Jersey lie- kestras. Pageidaujama, kad

skelbiančią Vasario 16 dieną vą prie savo Įstaigos Oyster tuvių Vasario 16 minėjimas moterys ir mergaitės, pagal ga-
Lietuvos nepriklausomybės die- Bajr mieste, kuri ten ir kabės bus vasario 11. Minėjimas limybę, bažnyčioje ir puotoje
na ir iškels Lietuvos trispalvę visą tą laikotarpi. Reikia pažy- prasidės 3:00 vai. popiet iškil- dėvėtų tautinius drabužius. į ra‘

■— --------- mėti, kad Town of Oyster Bay mingomis pamaldomis R. K. Kas dar neturi bilietų į puo- 1
Lietuvių Fronto Bičiulių N. apima visą rytinę Nassau katedroje (Clifton ir , Park tą, ypač New Yorko lietuviai, pa 1 0 . a ai 0

Y. sambūrio narių susirinki- County dali, į kurią Įeina visa Avė., Newark, NJ.). Po Sparnai- ir norėtų puotoje dalyvauti, iki °Jes ipmese. 
mas šaukiamas vasario 16, eilė miestų bei miestelių, kaip dų 6 v.v. Robert Treat viešbu- vasario 9 d. 9 vai. vakaro pra- j®35 *vasar’°
penktadienį, 7:30 v.v. pas p. Hicksville, Plainview, Syosset, tyje (50 Park Place, Newark, šom kreiptis pas M. Stoniutę,
Juozapavičius, 86-34 9Ist. St., Glen Cove, Massapeųua, Far- N. J.) bus akademija, puota ir telefonas: (201) 674-3723. Kossiter Dorcnester Nuiium-
Woodhaven, N.Y. Važiuoti Ja- mingdale, Bethpage, Jericho, šokiai. Kalbės senatorius Har- New Jersey gubernatorius Pa 0 a?.On^L • -31 ° 
maica linijos traukiniu iki Plainedge, East N orwich, rison A. Williams, Jr., kongres- vasario 16 paskelbė New Jer- auJ0S varuos apinese. 
Woodhaven Blvd. stoties. Pro- Brookville, Woodbury, Glen manas Peter W. Rodino, Jr., sey valstijos lietuvių diena, be Klemensas Sabet (vasario 7) 
gramoje — gyvenamojo mo- Head, Bayville, Millneck, Mut- kongresmanas James J. How- to Newarko, Elizabetho, Pater- m- amžiaus» gyvenęs 14 
mento aktualijos ir organizaci- tentown, Sea Cliff, Centre Is- ard, Jr., dr. S. Bačkis ir teisė- šono, Bayonnes, ir Lindeno Springer, So. Boston. Nųliūdi-

jas Ch. Paulius. Meninę progra- miesto burmistrai vasario 16 me Pa^^° žmoną. Palaidotas
paskaita. Bičiuliai kviečiami da- Vasario 15 Bethpage Tribu- mą išpildys “Žibuoklių” okte- paskelbė savo miestuose lietu- miesto kapinėse.

tas ir Elizabetho šeštadieninės vių diena. Prie rotušių bus iš- Bostono skautų Baltijos ir
Nellie ir Charles Johnson dos PatalPins Pačius straips- mokyklos mokiniai, vadovauja- keltos Lietuvos trispalvės, ku- Žalgirio tuntai vasario 11 d. 2

Brookl^i'NY DMukoio"100 nius apie Lietuvą ryši""1 su mi p. Bartytės. Šokiam gros pil- rios plevėsuos visą savaitę ir val popiet Lįet Piliečių D-
dol įrašydami ’ save ir mirų Lietuvos nepriklausomybės mi- name sąstate G. Bichko or- atitinkami plakatai prie rotu- namų salėje ruošia iškil- 
sius?Užauka nuoširdžiai dėko- Medžiagą šiem laikra^ ----------------------------------------------- šių skelbs praeiviam kokią su- mingą Tėvynės sueigą, šia su-
ja t pranciškonai ir ta pro- ”am P^y0^3 Vliko vai- norėtų persikelti gyven- kaktį mini lietuviai. eįga bus paminima 50 m. nuo
ga kviečia geraširdžius lįe- d- ^)OS nariai — Dr. A. Budrec- fį į ramią ir gražią vietą, ras Tas viskas atsiekta Vasario Lietuvos nepriklausomybės at- 
tuvius prisidėti aukomis prie ir R- KezYs- jau įrengtus, naujus namus. 16 rengti komiteto pasišventi- kūrimo ir taip pat 50 m. su-
židinio kūrimo kad po ilgai už- Vasario 17, šeštadienį, 2:45 Priimami užsakymai pagal as- mu ir darniu darbu. kaktis nuo Lietuvos skautų Įkū-
trukusios teismų bylos kaip ga- Popjet p®r. didfiausi?xJ5- meniškus pageidavimus. Tik P. Purenąs, rimo. Po iškilmingos sueigos

' Įima greičiau būtų galima pra- lando radlJ° stotĮ WHLI bus pusantros mylios nuo State u- NJL Tarybos spaudos atstovas bus meninė dalis, kurią išpil-
dėti statybas Aukas siiistr perduodama speciali programa - niversiteto, 1 mylia nuo aero- _ dys skautų vienetai. Į šią iškil-

: Franciscan Fathere, 680 Buslp dromo' 8 “r?0? ntt0 Skaneate- ................. mingą sueigą kviečiami visi
' wick Avė. Brooklyn N. Y. s? tos stoties P*11*110 les lake. Kreiptis: Jonas Zulpa, Veronika Arūnienė (Woodha- skautų tėvai ir So. Bostono lie-

11221. ' ’ dire^tor*um Mr- Wesley 53 Groton Avė., Cortland, N.Y. ven, N.Y.) ir jos sesuo Roza- tuviai, kuriuos po iškilmių
1 * Richards. Programa bus trans- 13045. Skambinti po 6 vai. vak. lija Frankienė (Pa.) atostogų iš- skautai pavaišins kavute ir ska-

t J Uu0jama AM (1100) * FM (607) 756-6584. vyko į Puerto Rko.
kad gavo daug naujausių (gg 3) bangomis, kurios siekia 
mųjų mašinėlių lietuviškais įr jęew jerSey ir Connecticut 
ženklais ir gali patiekti tuč tuo- valstijas. Programoj dalyvau- 
jau. Taip pat parūpina spalvo- ja “Laisvės žiburio” radijo di- 
tos Zenith televizijos apara- rektorius A. Mažeika, Nastutė 
tus. Rašykite: 10 Barry Dr., E. Umbrazaitė ir Kęstutis Miklas. 
Northport, N. Y. 11731. Tele- Proklamacijų įteikimo metu 

dalyvaus visų didžiųjų Long 
Islando dienraščių atstovai, ku- 
riuos pakvietė proklamacijas 
išduodančios įstaigos; Prokla- 
macijų kopijos bus išsiuntinė- 

įay tos pačių įstaigų visai Long Is- 
Ismdo spaudai.

niai reikalai, inž. J. Rygelio land, Oyster Bay ir t.t.

lyvauti su šeimomis.

fonas: [516] 757-0055.

10 v*L ryto: PAMALDOS Šv. Patriko katedroje (5th Avė. & 50 St.)
MHUm taiko vysk. E. SWANSTROM 
Pamoksi* sako kun. G. KUAUSKAS, S J.

4 vai po piet: MINĖJIMO AKADEMIJA Washington Irving mo
kyklos salėje, 40 Irving PL, prie 16 St, Manhattane.
Programoje:

Kalte dr. J. K. VALIŪNAS, VLIKo pirmininkas ir JOHN J. ROONET, JAV 
Atstovų Rūmų narys • Dainuoja S. BARAS, akomponuoja A. KEPALAITt 
• Poezijos pynę “Kai Lietuva prabyla” BpUdo VINCt JONUAKAJTt ir 
HENRIKAS KAČINSKAS • Įėjimo auka 5 dol., studentams — 2.50 dol.

Salė patiekiama BMT Ir IRT traukiniais MHpant Union Sq. stotyje. /

Visus lietuvius katedroje ir salėje dalyvauti kviečia rengėjai —

ne ir Lewittown Tribūne lai-

prie valdžios įstaigų, LB New 
Yorko apygardos prašomas, pa
rūpino generalinis konsulas A- 
nicetas Simutis.

NEWARK, NJ.
Lietuvos nepriklausomy

bės atstatymo iškilmingo minė-Oūk bes atstatymo iškilmingo m 
IK jimo mišiose, kurios įvyks Į

P. Purenąs,

niais tortais.

iWU<s PuMIc Affsir* direktorius Wss Rictmrds (k.) 
__ _ — . _ banga AM (1100)

Nuotr. V, Mairlio

Jėzaus širdies katedroje, New- 
ark, N. J., vasario 11 d., 3:00 v. 
p.p. dalyvauja ir puikus, daug 
koncertavęs visoje Amerikoje 
ir Kanadoje ir išleidęs keletą 
plokštelių, Rūtos ansamblis su 
dirigentu muz. Algirdu Kača- 
nausku. —K.P.T. ir FM (M3). | d. Kęstutis Miklus, Nastutė Umbrasam, Antanas Mateika.


