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Jei šio krašto balsuotojų valią anketos rodo tiksliai...

Juodoji respublika Amerikos viduje?... 
Juodųj'ų sąjūdis auga, kelia nerimą bei aliarmą tarp žy
dų. Ar Įtampą tarp jų apramdys rabbi ir sveikas protas?

Dėmesys rinkimam didesnis nei užsienio įvykiam. Nusivylę 
kandidatais, siūlo nebalsuoti: kiti balsuos kitaip nei lig šiol

Gallupas paskelbė naujus an
ketos duomenis apie balsuoto
jų nuotaikas. Jie rodo nuotai
kas pakitusias tarp demokratu, 
žydų, katalikų, darbininkų, o la
biausiai jaunimo.
Miestu atžvilgiu:

Didieji miestai nuo New Deal 
laikų buvo demokratų tvirto
vės. Šiais metais daros atvirk-- 
čiai. Gallupas rodo —

Milijono ar daugiau miestai
— už Nixoną 46. Humphrey 31, 
Wallace 14. Nuo milijono iki 
pusės milijono — už Nixoną 
39. Humphrey 37. \Vallace 15. 
Nuo pusės milijono iki 50,000
— N. 41, H. 35. W. 16. Nuo 
50.000 iki 2.500 — N. 44, H. 
27. \V. 24. Mažiau kaip 2.500
— N. 44. H. 22, W. 27.
Amžiaus atžvilgiu:

Irgi kai kas nauja — jau
niausio amžiaus balsuotojų dau
giausia yra už Wallace. Gal tai 
reakcija prieš tokio pat am
žiaus jaunimą, kuris universite
tuose ir gatvėse kelia riaušes. 
Anketa rodo —

21-29 metų — N. 39. H. 30.

— VVallace kandidatas i vice
prezidentus būsiąs ats. gene
rolas Le May. Wallace mitin
gas New Yorke bus spalio 24 
Madison Sųuare Garden.

— Nixonas spalio 2 kaltino 
vyriausybę, kad sąmoningai su
mažinusi laivyno karinę jėga. 
Atominių povandeninių laivų 
kieki apribojo 69 vietoj laivy
no numatytų 105: pereita vasa
rą išėmė iš tarnybos 50 laivų 
ir 100 laivyno lėktuvų.
— Senatas spalio uždara

me posėdyje 54:25 balsais ati
darė blokuojamas sumas prieš- 
raketinių raketų gamybai. Tai 
buvo McNamaros taupymo po
litikos vaisius.

— Meksikoje spalio 2 stu
dentų riaušės, kurios eina jau 
9 savaitės, pakilo iki atviro 
maišto: studentai kovėsi auto
matiniais šautuvais su policija 
ir kariuomene. Užmuštų 20. su
žeistų šimtai.

— Popiežiaus Pauliaus inicia
tyva spalio 20 skiriama misijom 
remti. Amerikoje siekiama su
rinkti tam tikslui 22 mil. dol. 
Pernai buvo surinkta 17 mil. Mi
sijose yra išvykę 10.000 ameri
kiečių katalikų.
— Washingtono arkivysku

pas kardinolas O'Boyle 39 ku
nigam atėmė išpažinčių klausy
mo, pamokslų sakymo ir mo
kytojavimo teisę.

The Tablet irgi pasisakė 
prieš arkivyskupo kardinolo O' 
Boyle atsisakymą leistis, kad 
konfliktą tarp jo ir jo kunigų 
spręstu tarpininkai.

— Kuboje Castro rugsėjo 28 
skundėsi sabotažo veiksmais. 
Registruota 15 didesnių ir 50 
mažesniu sabotažu. Spalio 2 vėl 
paskelbta, kad suimti 6. padegę 
drabužių sandėlius. Jie gauną 
instrukcijas iš užsieniu.

— Vakarų sąjungininkai i- 
spėjo vakaru Berlyno burmist
rą. kad neleistu “nacionalde- 
mokratų partijos" suvažiavimo. 
Vengia provokuoti Sovietus.

— Federalinis teismas spa
lio 1 įsakė uosto darbininkam
nutraukti streiką. Streiką pa
skelbė 70.000 visuose uosiuose. 

\V. 30; 30-49 metų — N. 42. 
H. 29. \V. 20; 50 ir daugiau 
metų — N. 45. H. 30. W. 19.
Išsilavinimo atžvilgiu:

Wallace daugiausia atramos 
randa tarp vidurinę mokyklą 
baigusių, Nixonas tarp kolegi
jas baigusių.

J.Tautose: Rusk ir Bebre sake pamokslus Maskvos katinui
J. Tautose spalio 2 kalbėjo Vietnamas. Išdėstė Amerikos du Rusk ir Debrė kalbų. (Jis

valstybės sekretorius D. Rusk. 
Plačiai apžvelgė Čekoslovakijos 
invaziją, smerkė ją kaip J. Tau
tų chartos laužymą: smerkė So-
vietų aiškinimą, kad tai jų vi
daus dalykas, aiškinimą, kad 
kiekvienas įstatymas tiek yra 
Įstatymas, kiek jis tarnauja 
partijos tikslam. Pažymėjo, kad 
prezidento LBJ tiltų statybą su- 
kliudė Sovietai; kad atoslūgis 
tegalimas tik laikantis J. Tau
tų chartos. Paliepdamas Scvie-
tų propagandą prieš vakarų Vo
kietiją. Įspėjo, kad Sovietų jė
ga prieš vakarų Vokietija su
silauks Nato ginkluoto atsaky-

dėjo, klausėsi bereikšmiu vei- busterio eiga senate.

— Amerikon atkeliavo Afri
kos influenza. Skiepijimas nuo 
jos apsaugąs tik iš dalies. Guo
džiama. kad ji reiškiasi lengves
ne forma.

mo. Antra jo kalbos tema buvo

Kovoje su skurdu žuvo . . . doleriai

has partijos susirinkimui išar
dyti

New Yorke televizijos 13 kanale spalio 1 buvo Mitchell Krauss pasikalbėjimas su Vliko pirmininku dr. J. K.
Valiūnu ir Pavergtos Europos Seimo informacijos vedėju dr. A. Budreckiu. (Plačiau iv. 3 pusi.)

Abidvi nuotraukos iŠ televizijos V. Maželio

— New Yorko išeikvojimai 
iš kovai su skurdu skirto fondo 
jau vertinami 3 milijonais. Bu
vo išrašomi čekiai fiktyviom 
pavardėm. Keturi tarnautojai 
suimti.

Pietu A įeinamo 
kariuomenes bus 
1 milijonas
— P. Vietname nauja mobi

lizacija ir savanoriai davė 220. 
000 naujos kariuomenės. Bend
ras jos skaičius dabar yra 750, 
000. Kitais metais 17 mil. vals
tybė turės apie milijoną kariuo
menės.

Komunistų kariuomenės 80 
proc. jau esą ištisai iš š. Viet
namo. Savo pagrindine baze jie 
laiko Cambodiją. kurioje turi 
isirengų ne tik sandėlius, bet ir 
ligonines, čambodija vis tebesi 
skelbia, kad ji neutrali.

Kolegiją baigę — N. 57. H.
24. \V. 10; vid. mokykla baigę

N. 40, H. 28. W. 24;' pra
džios mokslą baigę — N. 37, H.
36, W. 21.
Profesijos atžvilgiu:

Nuo Ne\v Deal laikų, nuo pre
zidento Roosevelto. darbininkai 

pastangas taikai su š. Vietna
mu. Skundėsi, kad visos jos bu
vo atmestos.

Prancūzijos ministeris Debrė
spalio 2 taip pat griežtu tonu 
smerkė - Čekoslovakijos invazi
ją. Tvirtino, kad atoslūgio ne
gali būt, kol Sovietų armija ne
bus pašalinta. Gynė vakarų Vo
kietiją nuo Sovietų propagan-
dos. tikindamas, kad Vokieti
jos vadų taikingi siekimai yra 
gerai žinomi.

Kai Rusk kalbėjo, devynetas 
jaunuolių kėlė triukšmą dėl 
Vietnamo, iki policija juos iš
vedė. O tuo metu Gromyko sė-

— New Yorko jaunimo pro
fesinio paruošimo administraci
jos rankose sutirpo per 14 mė
nesiu 400.000 dol. Tiek išaiškė
jo. bet spėjama, kad dingusi su
ma bus milijoninė. Piniginė apy
varta buvo žinioje Mrs. Levis, 
kurios alga buvo 19.000. Da
bar ji atleista.

— Ocean Hill-Brownsville 
spalio 1 keturiose mokyklose 
mokymas vėl nutrauktas. Neg
ru ir portorikiečių tėvai susi
rėmė su policininkais dėl grįžu
siu 83 mokytojų. Policininkų 
10 sužeista.

— Bonnoje spalio 1 nepa
aiškėjo. ar pavojus demokrati
jai eina iš “nacional demokra
tu partijos", bet paaiškėjo.kad 
tekis pavojus eina iš jos oponen
tu. kada jie mėtė ašarines bom- 

labiausiai rėmė demokratus.
Dabar tradicija krinka:

Profesionalai, biznieriai — 
N. 51. H. 24. \V. 17; tarnau
tojai — N. 50, H. 27. \V. 16; 
darbininkai — N. 34. H. 33. W.
25.
Religijos atžvilgiu:

Katalikų dauguma iš tradici
jos laikėsi demokratų. Jie ir 
dabar ištikimesni demokratų 
kandidatui, bet nebe tiek. Žy
dai atidavė Kennedy 90 balsų.

buvo panašus Į Krylovo pasakė
čios katiną, kuris kalbų apie jo 
galvažudiškus, darbus klausos 
ir toliau ėda).

N.Y. Times tiksliai įvertino, 
kad Rusk kalba teisingai ir rei
kalingai nušvietė negeroves, 
bet nepateikė, kaip Amerika 
nori tas negeroves nuveikti.

Abe Fortas dėl filibusterio nusiėmė
Prezidentas LBJ spalio 2 pri

ėmė Abe Fortas atsisakymą bū
ti vyr. teismo pirmininku. Prie 
tokio sprendimo privedė fili- 

dabar ir tas skaičius sumažėjo.
Būtent:

Protestantai — N. 47, H. 24.
W. 22; katalikai — N. 36, H.
40. \V. 16; žydai — N. 31, H. 
51. W. 3.
Vyrai, moterys:.

Tarp jų didelis nesutarimas 
dėl \Vallace:

Vyrai — N. 42, H. 26, W. 
25; moterys — N. 44. II. 32, 
W. 16.
Rasės:

Negrai išlaiko tradiciją bal-
suoti už demokratus: Baltieji— 
N. 45, H. 26, W. 21; nebaltieji 
— N. 12, H. 80, W. 0.

Opinijos tyrimo institutų patei
kiami duomenys yra kaip kor
tos, kuriom žaidžiamas patrauk
lus žaidimas. Kiek tas žaidi
mas atitinka tikrovę, pasakys 
tik lapkričio 5 balsavimai. O 
iki jų mėnuo.

— Balsuojantiem lapkričio 
rinkimuose registracijos termi
nas baigiasi ši šeštadieni.

Senate spalio 1 šen. Mans- 
fieldas norėjo paskubinti Avė 
Fortas klausimą ir pasiūlė nu
traukti filibusterį. Tam reikia 
dviejų trečdalių balsų. Balsavo
45:43 už nutraukimą. Trūko 
14 balsų. Tai padrąsino šen. 
Giffin. kuris vadovauja filibus- 
teriui, kelti balsą, kad prezi
dentas savo kandidatą atsiim
tų. Prezidentas, kaip pasakė 
Dirksenas. neatsiims, jei bent 
pats Abe Fortas atsisakytų. Fi- 
libusteris bus atnaujintas arti
miausiom dienom, nors, Dirk- 
seno pasakymu, reiktų sesiją 
per kokią 10 dienų baigti. N.Y. 
Times vertina, kad Abe Fortas 
gali dabar likti nepatvirtintas. 
Tai esąs pirmas toks atsitiki
mas filibusterio dėka.

— Atstovų Rūmuose etikos 
komisija ėmėsi tirti, kaip nu
tinka. kad atstovas nedalyvau
ja posėdyje ir net jo nėra Wa- 
shingtone. o jo balsas dalyvau
ja balsavime.

— Londone 30 metu moteris, 
išgyvenusi su vyru dešimt me
tų bevaikė, spalio 2 susilaukė 
iš karto šešetuko: 4 vaikų ir 
2 mergyčių. Viena tuojau mirė.

Streikas — kova prieš žydus?
New Yorko mokyklų streike 

Jewish Press (rugsėjo 20-27) te
matė “juodųjų rasistų” kovos 
pirmą laipsni — paimti juodų
jų švietimą i savo rankas. Ap- 
rašydamas mokyklos JHS 271
Įvykius, sako, kad juodų demon
strantų šūkiai buvo nukreip
ti ne tiek prieš baltuosius ap
skritai, kiek prieš žydus specia-
liai. “Mes nenorime žydų mo
kytojų savo mokyklose“. Kai 
juodasis policijos inspektorius 
lydėjo pro duris mokytoją, ir 
jis buvo apšauktas “a dirty Jew 
Nigger”.

Kodėl prieš žydus? N. Y. Ti
mes teminėjo. kad Ocean Hill- 
Brovvnsville iš 10 pašalintų bal
tųjų mokytojų “kai kurie” bu
vo žydai, o Jewish Press sako, 
kad tie baltieji “visi" buvo žy
dai.
Lindsay — už žydus ar negrus?

Pagal Jevvish Press majoras 
Lindsay esąs juodųjų pusėje— 
jie “laimėjo jo širdį“. Esą ne 
tik Lindsay kapituliavęs. Jis ir 
švietimo vadybos neparėmęs. 
Žydų grupės rašė peticijas gu
bernatoriui. kad Lindsay būtų 
pašalintas iš majoro pareigų. 
(Dabar, kai streikas laikinai 
baigtas mokytojų federacijos 
naudai prieš Ocean Hill - 
Brovvnsville švietimo adminis
tratoriaus McCoy norus, gal ir 
Jevvish Press opinija apie Lind
say pasikeis).
Juodųjų nauji žingsniai

Pagal laikraštį švietimo per
ėmimas į savo kontrolę esąs 
tik vienas “juodųjų rasistų" 
žingsnis. Dabar jie padarė ir 
antrą — kreipėsi per federali- 
ni teismą, kad New Yorko po
licijos departamentas, vadovau
jamas Leary, būtų decentrali
zuotas ir vietinės nuovadijos 
juodosiose bendruomenėse per
duotos į juodųjų rankas. Ši 
skundą parėmė organizacijos— 
National Lavvyers Guild. Nation
al Emergency Civil Liberties 
Committee, kurios esančios su
sijusios su komunistiniu frontu. 
Perimti vietos policiją esąs su
derintas komunistų - juodųjų 
bendras siekimas.

Toliau bus siekiama perimti 
gaisrininkus, sanitarijos ir ki
tus tarnautojus juodosiose 
bendruomenėse.
Juodoji respublika
Amerikos viduje

Jau sensacinis “juodosios jė
gos“ siekimo laipsnis, kuri skel
bia Jewish Press, yra “Naujo
sios Afrikos respublikos” (R. 

NA) sudarymas. Grupė juodųjų 
vadų buvo susirinkusi Detroi
te ir ten Įsteigusi savo būstinę. 
Jų sutarta reikalauti:

— Kadangi juodieji yra tapę 
Jungtiniu Valstybių piliečiais 
ne savu noru, tai jie nori atski
ros respublikos, kuri apimtų 
Mississippi, Alabamą, Louisia- 
ną. Georgijų ir So. Caroliną. Jei 
to padaryti J. Valstybės nesu
tiktų, tai tos valstijos pačios 
imsis “bet kurių reikalingų 
priemonių”.

— J. V. turi sumokėti juo
diesiem 200 bilijonų reparacijų 
už “skriaudas vergijos metais”.

— Nauja juodoji respublika 
Įsteigs socialistinę sistemą, ku
rioje gamybos ir prekybos prie
monės bus valstybinės.

— RNA sudarys jaunimo pu
siau karinius vienetus. Polici
jos suimti jie turi aiškintis pri
klausą naujai respublikai ir rei
kalauti, kad su jais būtų elgia
masi kaip su karo belaisviais.

— RNA jau ir valdžia suda
ryta — prezidentas Robert Wil- 
liams, nuo teisino pabėgęs Į 
Kubą, paskui į kom. Kiniją, da
bar gyvenąs Tanzanijoje; pir
mas viceprezidentas Milton R. 
Henry (jis yra pirmasis Mal- 
colm X bendruomenės steigė
jas), antras viceprezidentas Mrs. 
Shab Shabazz (Malcolm našlė), 
apsaugos ministeris H. Rap 
Brown.

Tuojau po konferencijos De
troite Henry išskrido į Tanza
niją pas Williams. Pinigais esą 
aprūpinami komunistų iš Afri
kos.
Ne visi juodieji mano, kad to

kia respublika, kuri apimtų mi
nėtas valstijas, bus įmanoma i- 
kurti. Kansas City “Congress of 
Račiai Eųuality” direktorius 
Roy Innis kalbėjo kolegijoje, 
kad respublikai gauti penkias 
valstijas nepasiseks. Bet juo
dieji turi gauti “atskiras salas”. 
Pvz. pietų Chicagą, New Yor
ke Harlemą, Los Angeles Watts 
ir 1.1. Tos salos būtų priklau
somos tik juodiesiem. Kongre
sas turįs priimti juodųjų apsi
sprendimo teisę.
Mes jiem kalną pylėm . . .

Salia tokios informacijos 
apie “juoduosius rasistus”; ša
lia informacijų, kaip “juodosios 
panteros" žmonės terorizuoja 
Brooklyne žydus krautuvinin
kus, spausdinami Jevvish Press 
ir atskirų žydų laiškai dėl žy
du paramos juodiesiem praeity: 
esą “žydas pasiūlė pagalbos 
ranką negrui jo civilinių teisių 
sąjūdžio metu, o dabar kai ku
rie negrai atsisuka ir spiauja už 
tai Į veidą. Ar tai teisinga?”

Bet tokius balsus kai kurie 
žydai tramdo. Amerikos žydu 
kongregacijos pirmininkas Phi- 
ladelphijos rabbi Maurice Ei- 
sendrath (pagal The Tablet rug
sėjo 26) Įspėjo žydus nemesti 
pilietinių teisių sąjūdžio dėl kai 
kurių antisemitinių reiškinių 
juodojoj bendruomenėj. “Mes 
turime suprasti, kad žydai yra 
saugūs tik tokiame krašte, ku
riame saugios yra visos rasės. . 
Net Stockely Carmichael ar 
Rap Bro\vn purvai neturi mūsų 
sustabdyti. Mes turime savo 
ekstremistų taip pat. bet jų eks
tremizmas nerealizuoja mūsų 
svajonės". Eisendrath pasmer
kė Ncw Yorko žydų vadus, 
kurie juodųjų pastangas turėti 
kontrole savo vietos mokyklom 
laiko antisemitizmu.

Sis balsas, gal būt. išmintin
gai įspėja nelaikyti kai kurių 
negrų antisemitizmo ar balsu 
prieš baltuosius apskritai visu 
juodųjų valios ženklais, kaip ir 
Ne\v Yorko žydu aliarmo ne
laikyti visti ž\dų kovingu nusi
statymu. Gal būt. ir viena ir ant. 
ra dauguma tenori ramybės, ku
ria stengiasi sudrumsti veiks
niai rš šalies.
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Žmonės, kuriuos išaugino nepriklausoma Lietuva (4)

Ar išeivių kelionę tik nerūpestingas pasivaikščiojimas*
Dr- A. Damušio 60 sukaktis

GREEN CORNER RESTAURANT — France* C. Saldukas savininkas. 
_ Jauki vieta maloniai praleisti laikų. Į čia vietos lietuviai sueina pasikal- 

, > bėtt, pasivaUHntL Pravažiuojantieji ar atvykusieji į Waterbury, sustoju čia 
i L _ sutiks saviškį. Įvairiausi vietiniai ir importuoti gėrimai. 34 Green Street, 

Waterbury, Conn., Tetef. (303) 754-9995. -- ...... . .

TARP "SEALANTS" IR 
DAINAVOS

Dr. A. Damušis 1945, išėjęs 
iš Bayreutho kalėjimo (drauge 
su kitais Vliko nariais ir bend
radarbiais: Br. Bieliuku, K. Bru
nium, J. Deksniu, B. Gaidžiū- 
nu, J. Katilium, dr. J. Vėb- Su grupe studentų technikų ir 

su vietiniais talkininkais įštyrė- 
me apie 1000 hektarų kalki
nio akmens klodų. Įrengtoje 
lauko cheminėje laboratorijoje jis pavadino “rišuoliais” —plas- 
išaiškinome tinkamo cementui 
kalkinio akmens reljefą. Ten 
rasta pakankamai medžiagos 
kitam cemento fabrikui. Kiekio 
ir kokybės atžvilgiu tai buvo 
pagrindinės Lietuvos kalkinės 
atsargos.

“Prieš dešimtmetį ten buvo 
pastatytas fabrikas ir “vyres
niojo brolio” įjungtas i visasą
junginį Sovietų Rusijos ūkj.

“Pirmuoju cemento fabriku 
Lietuvoje tenka laikyti profeso
riaus Prano Jodelės Įkurtą įmo
nę su šachtine krosnimi ir ru
tuliniu malūnu Pamerkyje. Dar 
prieš Pirmąjį didįjį karą jis, 
būdamas Kievo politechnikos 
profesoriumi, vasaros atostogų 
metu ištyrė kreidos klodus, iš
bandė juos laboratorijoje, 1913 
m. įkūrė įmonę ir pradėjo ga- 
minti cemenfa. Profesorių mo
bilizavus kariuomenėn, gamy
ba sustojo.

“Vilniaus kraštą atgavus, vy
kau su profesorium į tas sritis. 
Susirinkę dzūkai, seni profeso
riaus bendradarbiai, džiugiomis 
akimis lydėjo asmenį, kuris 
tiek gyvumo buvo įnešęs į jų 
apylinkę... Mano vaizduotėje 
tas viskas atrodė kaip nuosta
biai gražus anų laikų jauno in
žinieriaus Prano Jodelės pionie
riškas darbas. Gyvendamas sve
tur, gerai įsikūręs, savo žvilgs
nį ir konkretų aktyvumą krei- 

mo laukuose, buvo rasti dideli pė į savo kraštą, vedamas idea- 
kreidos klodai. Mašinos ir kros
nys buvo užsakytos čekų juo
dos įmonėse. Pamatai jau bu
vo išlieti, dalis mašinų ir kon
strukcijų buvo atgabenta, bet 
karas statybą sutrukdė.

“193940 metais buvo ištirti 
kalkiniai cechšteino klodai 
Menčių — Vegerių- Karpėnų 
kaimų laukuose Akmenės sri
tyje. Tam darbui vykdyti gele
žinkelių dirbtuvėse pasigamino-

me 15 gręžimo įrankių kom
plektų 20 metrų gilumo gręži
niams ir įsigijome vieną Į00 
metrų gilumo gręžimo mašiną.

[A ir ofįsąs. Plačiai žinomi vais- 
ninga fcpppė. Rąžyti: P. Deken,.

1946-52. 
įsikūręs 

Detroite, 
padalino

ra...), apsigyveno su šeima 
tremtinių stovykloje Kempte- 
ne; buvo ten gimnazijos direk
torius; buvo ateitininkų federa
cijos yyraiusias vadas 
Atvykęs Amerikon, 
Clevelande, paskiau 
savo gyvenimą vėl
dviem šakom: profesine ir vi
suomenine.

Profesijoje jam rūpėjo ne 
tik duoną uždirbti, bet ir dary
ti pažangos pačiame technolo
gijos moksle. Buvo noras tęsti 
mokslinius ieškojimus, kuriuos 
buvo pradėjęs Lietuvoje ce
mento srityje. Prisimindamas 
tuos praeities laikus, Damušis 
su šiluma kalba apie savo bu
vusį profesorių, gaivinusį jam 
ieškojimo ir tuo ieškojimu vi
suomenei tarnavimo norus:

“Cementas buvo mano dip
lominio darbo ir laboratorinių 
tyrinėjimų objektas daktaro 
laipsniui gauti? Entuziazmą“tai 
pramonei realizuoti paveldėjau 
iš savo šviesaus atminimo pro
fesoriaus Prano Jodelės, kuris 
buvo pirmasis cemento pradi
ninkas Lietuvoje. Jo vadovy
bėje dirbdamas Energijos Ko
mitete Lietuvos Žemės Turtam 
tirti sekcijoje, su eile bendra
darbių ir grupe studentų per 
keturias vasaras ištyrėme be
veik visas kalkines padermes 
Lietuvoje.

“Skirsnemunėje buvo 
dėtas statyti modemiškas 
mento fabrikas. Ten, prie 
muno, ypatingai Molinės

pra- 
ce- 

Ne- 
kai-

sąlygas Petroifc. £0 pilės mąr vq Išrinkus 19^ Fede- 
žesnio rnąąį# FašĮgįg amerikie- rąfajps pixąaiiiin|y, dabar yra 
čių žurnaluose, šiemet pasirodė .............. _ ‘
specialios literatūros rinkoje jo mininkas. Būti pirmininku dar 

nėra jokis nuopelnas. Nuopel
nas yra būti tolau pirmininku, 
kuris nesitenkina biurokratiniu 
esamos padėties palaikymu; ku
ris reįkalauja organizacijos vei
kime pažangos — konkrečios, 
realios, tinkamos vykdyti orga
nizacijos siekimą^. Tokis pasi
reiškė A. Damušis, būdamas fe
deracijos priekyje. Tada ir gi
mė aną didelio masto idėja — 
organizuoti jaunimo stovyklą. 
Buvo daug pasipriešinimo, daug 
Įtarinėjimų ir net šmeižtų, bet 
užsimojimas rizikuoti, detroitiš- 
kių ir iš kitur entuziastinga pa
rama viską nugalėjo, šiandien 
Dainavos organizavimas dar ne
baigtas, bet Dainavą jau pažįs
tama ir pasinaudojama ne tik 
lietuvių. .

redaguotas ir daugiausia įo pa
ties prirašytas veikalas “Sea- 
lants” — lietuviškai tą vardą

tinėųi medžiagom, kurios užpil
do pusės ar vieno colio siūles 
tarp statybinių konstrukcijų. 
Jos jungia konstrukcijas ir ab
sorbuoja jų ketvirtadalio ar 
trečdalio colio judėjimus, susi
darančius atmosferinių veiks
nių įtakoje.

Tai jau Lietuvoje išauginto 
technologo indėlis į Amerikos 
technologinę literatūrą.

Anas darbas buvo atliktas 
daugiausia laisvalaikiais. Tų pa
čių laisvalaikių turėjo užtekti 
ir kitai jo gyvenimo šakai —

L. Fronto Bičiulių tarybos pir

tį. Damušienė su sūnumis ir dukterimis

LIETUVOJE

rištinio noro pakelti savo tau
tos gerbūvi...” (Technikos žo
dis. 1968, f).

Žvilgsnį iš anos pionieriškos 
praeities A. Damušis grąžina į 
dabartinę savo gyvenamą di- 
džio tempo šalį, kurioje reiš
kiasi jis su mokslinio tyrinėji
mo aistra ir užsispyrimu. Dau
gelis jo technologinių išradimų 
buvo užpatentuoti Clevelando.. 
fabriko vardu. Dėl to metęs

Sovietijoj dabar yra išplitusi geologijos valdyba, — žinoma, 
visokių ypatingos paskirties rusų geologijos ministerijos pa- 
“dienų” mada. Rugsėjo 1 pa- dalinys. Po 10* metų atkaklių 
skirta kalboms apie naftą. Ta ieškojimą, kurių metu keletą 
proga Vilniaus Tiesoj buvo kartų buyo užtikta naftos žy- 
daug daugiau, negu iki šiol, pa- mių, pagaliau jau yra du šalti- 
pasakota ir apie Lietuvoj su- niai, iš kurių teka nafta, iš vie- 
rastą naftą. no 40-45 tonos per parą, iš kito

Visų pirma visai nedvipras- . net daugiau kaip 50 tonų.
miškai pasakė, kad nafta ras
ta Lietuvoj, bet ne Lietuvai, o 
“tarybinei Tėvynei”. (Dabarti
niame Lietuvai privalomame žo
dyne didžiąja raide rašoma 
“Tėvynė” į kasdieninę kalbą 
išvertus reiškia Rusija). Kartu 
buvo aiškiai pabrėžta, kad naf
tos ieškota “Tautų draugystės” 
būdu, būtent

“ .. .šiame Žemaitijos kampe
lyje karštai ir nuoširdžiai apsi
kabino lietuvis geologas ir ru
sas gręžimo meistras, lietuvis 
dizelininkas ir ukrainietis dar
bininkas. Jie džiaugėsi atlikę 
pareigą tarybinei Tėvynei” ...

Pripažinta, kad pagrindinis 
naftos Lietuvoj atradimo “kal
tininkas” tai profesorius Juo
zas Dalinkevičius: “Jis praktiš
kai sukūrė Lietuvos geologijos 
pagrindus ... Dar ikikariniu lai
kotarpiu sudarė geologinius že
mėlapius ir aprašė Lietuvos geo
loginę sąrangą taip gerai, kad 
jo mokiniams — dabartinei 
geologų kartai — tenka tik tiks- 
lintojų vaidmuo”.

Pažymėta, kad dar 1940 me
tais (prieš rusų invaziją Lietu
von) prof. Dalinkevičius jau 
spėjo, kad Lietuvoje gali būti 

" naftos. Jau 1946 metais, tuoj 
PO karo, tuo “ypač susidomi . ...__f . . , . » pačių, nuo darbo kultūros .Leningrado mokslininkai ir H 4 
“imasi vądcvauti gręžimo dar
bam”.

Bet tie darbai (ties Biržais, 
Akmene, Mažeikiais, Taurage) 
buvo nesėkmingi ir ieškojimas 
sustojo. Prof. Dalinkevičius 
rengė geologus, kurie tačiau sa
vo pasirengimą turėjo taikyti 
Urale, Altajuje, ir Sibiro taigo
se. Tai truko 12 metų. Tik 

Senatis New Yorkaa — miesto rotuše — City HaH Nuotr. V. Maželio 1958 Vilniuje buvo Sukurta
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liftam* P™
Jaunimo centro Chtcagoje.

Teiraukimės paties A. Damu
šio nuomonės dėl tos Daina
vos prasmės.

“Mūsų sąlygose svarbu nau
doti kiekvieną progą jauną 
žmogų pasiekti teisinga ir po
zityvia mintimi ir sužadinti ja
me aukštesnių polėkių meilę. 
Stovyklavietėje dažnai pavyks
ta to pasiekti.

“Jaunimas Dainavą laiko sa
va, ir ji tiesiogiai simbolizuoja 
jiems tėviškę. Jiems Dainava 
yra daugiau negu paprasta va
sarvietė pramogoms ar laisva
laikiams praleisti. Šiuo metu 
sunku įsivaizduotu kaip mes 
be jos galėtume apsieiti.

“Esame neeiliniuose sūku
riuose. Dažnai mes- jaučiamės, 
kąip džiunglėse, kur jaunimas 
atakuojamas abejingumu lais
vės kovai, viso ko beprasmiš
kumu, narkotiniais chemikalais. 
Tokiose sąlygose neužtenka UŽ- čios galimos, kur tik reikalingos, 395 Autumn Avė., Brooklyn, N.Y. 11208; 
imti jaunimo laisvalaikius dai
na ar šokiu. Refkia sužadinti 

_ jaunime minties alkį, ir jo 
mąstymui reikia duoti tinka
mos medžiagos. Tai ir yra Dai
navos darbo kryptis.

“Ir iš suaugusių ne visi ir ne 
visada tą uždavinį supranta. 
Kai kurie elgiasi, lyg mūsų, 
kaip pavergtos tautos išeivių, 
kelionė po pasaulį būtų nerū
pestingas pasivaikščiojimas po 
gražų vešlų sodą. Tikrumoj gi 
tai yra greičiau pavojinga ke
lionė tyrlaukiais, kur pilna plėš
rių žvėrių ir kitokių piktybių 
— be abejo, alegorine prasme. 
Kad atliktume kaip lietuviai sa
vo uždavinj, turime būti jaut
rūs savo jaunimo reikalams ir 
budrūs kovoję. (Tech
nikos žodis 1968?lj.

J. B- SHALItiS-tALINSKĄS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P'way Sta.), Woodhaven, N.Y. 1142L Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. TeL VIrginia 7-4499.

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

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedfojd Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

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

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

THEODORE WOLINN1N, INC. — E. Joseph Zebrowski, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, New York, N.Y. GR 5-1437.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funerai Home. Koply- 

teL 277-5604. _______'
SIMONSON Funerai Home — Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. Skambinti 847-0300, Wm. H. Simon- 
son, direktorius. Laidotuvių įstaigos: 119-04 Hillside Avenue Richmond HiU, 
N.Y.į;:97-01 lOlst Avenue Ozone Fark, N.Y.

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 
BRITALN, CONN. TeL BA 9-1181.

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

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. 87-34 80th Street Woodhaven, N. Y. 11421, (2112) MI 2-4343 ir 
2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR 8-0303.

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

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. Statybų atliekam 
sąžiningai pagal susitarimų už labai prieinamų kainų. TeL (516) AN 1-2864.

Apie rastos ųaftos kokybę są- 
ko: “Lietuviškoji nafta turi ma
žą lyginamąjį svorį (0.81), tai 
yrą daug lengvesnė, negu išgau
tą kąimyniniuose rajonuose. 
Kaliningrado srities naftos ly- 
ginamąsjs svoris 0.84, Baltaru
sijos — 088.. .Mūsų nafta ne
turi kenksmingų sferos prie
maišų ... Iš įps bus galimą gąu- 
ti 100 įvairių pavadinimų įr 
paskirties prpdųktų”-

Ties Gargždais būsią gręžia
ma ir daugiau gręžinių T-aimin. 
gieji yrą septintas ir šeštas. Vie
name jau 1967 prądžįoj buvo 
rasta naftos, bet tik kelios to
nos pęr parą, tai ąpie jį nebu
vo viešai nei kalbėta. Galvoja
ma apie gręžimus Salantų, Ma
žeikių, Vilkyčių apylinkėse ir 
pačioje Baltijos jūroje.

Keliamas klausimas—“ar ne
bus užteršta mūsų gamta, ar ne
nukentės mūsų paplūdimiai?” 
Pripažįsta, kad toks pavojus 
yra, bet turi vilties, kad to pa
vojaus galima išvengti, nes: 
“yra ir tokių neseniai atsiradu
sių verslovių, kąip Baškirijo
je, Ukrainoje, ir kitur, kur už
temimo pavojaus išvengta.... 
Apsisaugojimas nuo užteršimo 
iš esmės priklausys nuo mūšų

Ą. Damušis prisiverčia rasti 
laiko profesinei pažangai ir tuo 
pat metu visuomeninei veiklai, 
išeidamas iš savo filosofijos: at
likdamas tuos profesinės bei vi
suomeninės pažangos uždavi
nius, įautįosį augąs pats sąvy- 
i*-

Jis atmetą filosofavimą tų, 
kurie sako: dabar įsikursiu, o 
paskui veiksiu...

Atmeta ir nekritišką įsilie
jimų į aplinką praktiką, grįstą 
pragmatipe filosofija: “Esu 
nuomonės, kad pragmatinė dva
sią, kuria čia dažnai remiama
si ir kuri per universitetus yra 
peršamą, mums yra visai ne
priimtiną, pps payergtyjy išsį-

yr# ką»į-
(Tech

nikos žodis).
Profesinės pažangos ir visuo

meninės aukos dvasia yra bū
dinga visai Damušio šeimai: p. 
J. Damušienė turėjo ryžto baig
ti Detroite “liberal arts”; sū
nus Vytenis ruošia doktoratą iš 
industrinės psichologijos ir yra 
universiteto asistentas, Saulius 
— baigęs fiziką; dirba Los An
geles, Indrė, literatūros studen
tė, pažįstama iš veiklos jauni
me ir iš eilėraščių Ateityje; 
Gintė — prieš ją dar visa atei
tis, be abejo, ji nueis bendruo
ju visos šeimos keliu.

(BU)
------—-

— Bostonu rugsėjo 25 iš
kviesta šimtinė policijos prieš 
paauglių vandalizmą — mokyk
lų rajone mėtė į policininkus ir 
automobilius butelius bei ak
menis. Vandalizmas prasidėjo 
rugsėjo 23, kai mokyklų admi
nistracija nesutiko leisti dėvėti 
Afrikos drabužiais.

Kai antraštėje suminėjom 
“žmones, kuriuos išaugino ne
priklausoma Lietuva”, norėjo
me pažymėti, kad materialines 
nepriklausomos Lietuvos gėry
bes okupantas pagrobė, bet li
ko nepagrobiama dvasia tų. ku
rie išaugo nepriklausomoje Lie
tuvoje ir kuriem asmens idea
lą tos Lietuvos auklėtojas ideo
logas St. Šalkauskis išreiškė 
“pilnutinio žmogaus” žodžiais.

Jie tebekuria, tebekovoja, 
taip pat kitiem tebešviečia 
kitus tebešildo.

O 
ir

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; Tek HY 7-4677.

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938. 

LITAS INVESTING CO, INC. — Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa
lūkanos už indėlius. 86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418, (212) 
441-6799; 2422 W. Marąuette Rd., Chicago, III. 60629, (312)) 476-2242

JUOZO ANDRUŽIO Real Estete, Insurance. Apraudamas 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., Woo3haven 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 Leffęrts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. Tek VI 3-3544.

6 AG MAIŠTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pzisfafam į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Wpddings and Pęrtiesi. Home-madę Bologna.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
RICHMOND HILL DORAN’S FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich
mond Hill, N.Y. 11419, Tel. 641-9441 - MI 1-7702. Krautuvė atidara kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vaL vak.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa
siunčiamos į visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
progom bukėtai ir pristatoma j nurodytų vietų arba namus. Savininkai — 
John Doran ir Alice Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson 
Heights, N. Y. NE 9-6620.

DOVANŲ SIUNTINIAI į LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamų patar
navimų. Firma Union Tours egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu, ir tų siuntinių išsiun
timu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. Mes turime didelį 
pasirinkimų 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 
1 East 36th St. New York, N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago, 
III. 2219 W. Chicago Avė. 60622; Los Angeles, Calif. — 344 North La Brea 
Avė. 90036.

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

BESTHAY

DEXTER PARK
ĮįrĮ PHARMACY
“ Wm. Anastasi, B. S.

TRAVEL AGENCY
Kelionėn plačiame pasauly 

WILLIAM R. BEST 
•4-14A Jamaica Avenue 
Woodhaven, N. Y. 11421

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Mldūęen 2-4130
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Televizijoje ir kitur

Mūsų kultūrinio penkmečio planas

New Yorko televizijos 13 ka
nalas spalio 1 10 vai. v. perda
vė 20 minučių pasikalbėjimą 
su Vliko pirmininku dr. K. J. 
Valiūnu bei Pavergtos Europos 
Seimo informacijos vedėju dr. 
A. Budreckiu.

Programos vedėjas Mitchell 
Krauss apibūdino Lietuvą, pa
rodė Lietuvos žemėlapi, Kauno 
bei apylinkių vaizdus ir klau
simais davė progą lietuvių at
stovam rodyti p a r a 1 e les 
tarp Čekoslovakijos invazijos 
dabar ir Lietuvos invazijos prieš 
28 metus.

Klausimuose-atsakymuose bu
vo paliesti toki pat sovietų pro
vokaciniai metodai agresijai pa
teisinti, Ribbentropo-Molotovo 
susitarimai, Maskvos atsiųsti 
politrukai vietos okupuotam gy
venimui diriguoti, deportacijos, 
ekonominis išnaudojimas, rezis
tencija, paties Vliko funkcijos 
bei siekimai.

Kai programos vedėjas klau
sė, koki dabar yra Vliko ir lie
tuvių siekimai akivaizdoje fak
to, kad J. Tautos net Čekoslo
vakijos klausimo nesvarsto, Vli
ko pirmininkas priminė, jog 
Baltijos valstybių inkorporaci
jos Į Sovietų Sąjungą nepripa
žino Vakarų didžiosios valsty
bės. ir tvirtu balsu pakartojo 
lietuvių griežtą siekimą —pil
nos laisvės grąžinimą.

Vienas žiūrovas pasikalbėji
me galėjo pasigesti to, kitas 
kito. Nereikia betgi norėti, kad 
per tokį laiką būtų “viskas” pa
liesta. Bendras įspūdis buvo ge
ras. Programos vedėjas klausi
mus formulavo gerai, ir atsaky
mai buvo geri.

Reiškiant pasitenkinimą at
liktu darbu, tenka sustoti prie 
dviejų dalyku. kurie įgalino 
programos pasirodymą. Pirmas 
— tai Vliko pirmininko dr. 
K. J. Valiūno veržlumas asme
niniais ryšiais patarnauti Lietu
vos problemai. Jam priklauso 
pirmiausia padėka. Kitas fakto
rius — tai amerikiečių dėme
sio krypimas į Europą. Johnso-

J. L.

PETRAS DOMINAS IŠPUUKĖ
Į DIDŽIUOSIUS VANDENIS

Petras Dominas - inteligen
tiškiausias Europos plėšikas
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— Gerai, pasakysiu, — paža

da Helmutas. — Tik nesupran
tu, kam to reikia.

— Tu esi sūnus, brolis ir vy
ras. Jie tavęs neišduos. Aš vi
siem svetimas. Tik viena Betty 
visiškai pasitikiu, — paaiški
na Dominas.

Helmutas sutinka su viskuo, 
ką tik vadas siūlo. Tegul nė 
mažiausias abejonių debesėlis 
netemdo jo ištikimybės.

— Gal reikėtų įspėti Harį. 
Jis gi matė, kad tu turėjai re
volverį ir šovei, — po keleto 
minučių užsimena Helmutas.

— Ką ten Haris. Jis sėdėjo 
mašinoje ir negalėjo gerai ma
tyti, kas dedasi lauke, — pik
tai nutraukė jį Dominas.

Praleidę naktį vištidėje, abu 
grįžo namo tik kitą rytą: Hel
mutas traukiniu, o Dominas 
tramvajum. Diena buvo skirta 
poilsiui po jaudinančio žygio. 
Poilsio buvo reikalingi ne tik 
žygininkai, bet ir moterys. Jos 

no vyriausybės politikoje dė
mesys labiau krypo Į Aziją. Bet, 
tuo pasinaudodama, Sovietų Są
junga įvykdė Čekoslovakijos 
invaziją ir privertė Amerikos 
informacijos priemones atvirai 
pripažinti, kad sovietinis komu
nizmas nėra taip giliai palies
tas liberalizacijos, kaip optimis
tai buvo skelbę; kad Sovietai 
neatsisako nei ekspansijos, nei 
agresijos jėga, nei uniformi
nio komunizmo made in Mos- 
cow. Nejučiom tada nuo Čeko
slovakijos dėmesys krypsta į 
sovietinės agresijos pradžios pa
vyzdžius — į Baltijos valstybes. 
Naujas sovietinės agresijos fak
tas palengvina ir Lietuvos klau
simą judinti šalia Čekoslovaki
jos, nors daugelis status quo 
įšaldymo šalininku to ir ven
gia ir net kliudo.

Televizijos programos vedė
jo užsimojimas eiti iki agresi
jos pirmųjų pavyzdžių rodo jo 
drąsą ir pažangumą žiūrėti į 
gyvenimo faktų visą komplek
są, užuot darius išvadas apie So
vietus iš paskiru pasisakymų ar 
nereikšmingų gestu.

Manom, kad reiškiame už tai 
dėkingumą tiek redakcijos, tiek 
ir skaitytojų Vliko pirmininkui 
ir televizijos programos vedė
jui. Norėtume, kad juos pasiek
tų ir daugiau padėkos laiškų.

■t

Televizijos programos nume
ris nėra vienintelis tylos pra
laužimo pastangose. Tebus vėl 
čia priminta, kad rugsėjo 25 
New Yorko radijo stotis WK- 
CR davė pasikalbėjimą su ge
neraliniais Lietuvos ir Estijos 
konsulais — A. Simučiu ir E. 
Jaaksonu (žr. Darb. spalio 1). 
Jų buvo teiraujamasi taip pat 
paralelės tarp Čekoslovakijos ir 
Baltijos valstybių invazijos, ir 
atsakymus tegalime vertinti po
zityviai.

Šie balsai iš New Yorko gra
žiai derinasi į bendras mūsų pa
stangas pralaužti tyla — spau
doje, televizijoje, radijuje.

Tai geri žygiai šiuose laisvės 
kovos metuose.

taip pat visą naktį negalėjo 
akių sudėti. Kankino nežinia. 
Dabar, kai viskas laimingai bai
gėsi, galima ramiai pailsėti.

Vakarop Helmutas ir Domi
nas su savo mylimosiomis Liu
cija ir Betty padarė iškylą į 
Bochumą. Pravažiuojant sodą 
su apleista vištide, Dominas 
nuo visų atsiskyrė. Po poros 
minučių jis grįžo su brangeny
bėmis ir revolveriu. Pasiekus 
kanalą, jis išmetė ginklą į van
denį.

— Iš tokio laužo daugiau bė
dos, negu naudos. Jei nėra ge
ro pistoleto, nereikia nė to 
barškalo, — kalbėjo Dominas 
bendrakeleiviam, bet galvojo 
ką kita. Jis žinojo, jog pas per
šautą moterį policija suras kul
ką. Tad kuo greičiausiai turi 
pranykti ginklas, iš kurio šau
ta.

Namie visi smalsiai apžiūri 
prieš parą laimėtą grobį, kurio 
vertė siekia 30,550 markių 
(7,637 dol.). Graži sumelė, žy
gis apsimokėjo.

III LIETUVIŠKOJO 
ŠVIETIMO BARUOSE

1. Mūsų švietimo tikslai
Nežiūrint daugelio pastangų, 

konferencijų ir institucijų, lie
tuvių švietimo išeivijoje tiks
lai tebėra aiškiau nesuformu
luoti. Kaikuriuose kraštuose 
veikiančios bendniomenių švie
timo tarybos ar komisijos turi 
sudariusios savas programas ir 
išleidusios vadovėlių. Kituose 
kraštuose lietuvių švietimas su 
Bendruomenės judėjimu mažai 
tesusietas ir vykdomas parapi
jų ir atskirų organizacijų. Yra 
daug priežasčių, sudariusių šią 
būklę. Nemanau jų čia nagri
nėti ir pasitenkinsiu sustoda
mas tik ties principiniais klau
simais.

Lietuviškasis švietimas išei
vijoje yra jau kone šimtmečio 
senumo. Praeityje esame turė
ję reguliarių parapijinių mo
kyklų, kur daugelis dalykų bu
vo dėstoma lietuviškai. Turėjo
me tokio pobūdžio ir viešųjų 
mokyklų (pvz. Kanadoje, Mont- 
realyje, nuo 1916 metų veikė 
viešoji miesto mokykla, kurio
je daugumas dalykų buvo dėsto
ma lietuviškai).

šios senosios mokyklos ne
buvo centralizuotos lituanisti
kos požiūriu. Jos neturėjo bend
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Reikalingas geras ginklas
Po poros dienų Dominas vėl 

aplanko savo patarėją ir globė
ją dr. Kreuzer Essene. Advoka
tė sveikina jį su išsipildžiusiu 
troškimu įsigyt ginklą. Ji viską 
sužinojusi iš laikraščių. Spau
da plačiai rašo apie įsibrovimą 
pas Trachtę Bochume, kur bu
vo šaudoma. Sunkiai sužeista 
moteris guli ligoninėje. Bet Do
mino veide žaidžia daugiau ne
pasitenkinimo, negu pasididžia
vimo šešėlis. Taip, jis buvo įsi
gijęs revolverį, bet tokį nie
kam netikusį, jog po pirmo pa
naudojimo išmetė lauk. Dabar 
ir vėl beginklis. Dr. Kreuzer už
jaučia savo klientą ir pažada 
padėti. Tokia jau jos profesi
ja. Gi Dominas iš ilgos patir
ties žino, kad jei “Pagalbinis 
kreiseris” ką pažada, tai ir iš
pildo. Atsisveikinant jo vei - 
das jau šviečia. Išėjęs į gatvę, 
dešine ranka net paglostė kiše
nę, kurioje netrukus pupsės 
rimtas ginklas.

Prieššventiniai žygiai
Laikas — pinigai. Jo veltui 

leisti negalima. Artėja Kalėdos 
ir Nauji Metai, vaišių, sveikini
mų ir dovanų laikas. Kad vai
šės ir dovanos būtų mielos, rei
kia pinigų. O norint turėti pi
nigų. būtina veikiau pakrutėti. 
Tinginiam kepti karveliai i bur
ną nelekia.

Dominas ir broliai Helmu
tas su Gerhardu Balkiai yra

A. Rinktino, Kanados Liet. Bendruomenes pirmininko, 
paskaita PLB III Seime New orke (3)

ros lituanistinių dalykų prog
ramos, kiekviena mokykla mo
kė lietuviškai taip, kaip moky
tojams atrodė geriau.

Centralizuotas lituanistinis 
švietimas išeivijoje pradėtas 
nuo 1945 metų, kai naujieji iš
eiviai pradėjo kurti lituanisti
nes mokyklas Vokietijoje ir 
kai susiorganizavo Bendruome
nės švietimo valdyba. Šio lai
kotarpio mokyklos buvo nepri
klausomos Lietuvos mokyklų 
kopija. Jos naudojosi nepr. Lie
tuvos mokyklų programomis ir 
turėjo iš Lietuvos atsivežtus bei 
Vokietijoje perspausdintus va
dovėlius. Tiesioginis šių mokyk
lų tikslas buvo lituanistinių ži
nių perteikimas. Tačiau dar 
svarbesnis, nors oficialiai ir ne
deklaruotas, tikslas buvo išlai
kyti apie mokyklas suburtą 
mūsų jaunimą, kad jis nepa
klystų svetimame krašte, ne
užsikrėstų mūsų tautai priešin
gomis idėjomis ir nežūtu. Da
bar, jau istorijos perspektyvo
je, turime konstatuoti, kad abu 
šiuos uždavinius Vokietijos iš
eivių mokykla gerai atliko. Į 
užjūrio kraštus mūsų jaunimo 

darbštūs vyrai. Nors iki Kalėdų 
neliko nė pilno mėnesio, bet jie 
per tą laiką spėja surengti net 
keletą žygių. 1963 lapkričio 28 
Padeborne aplanko auksakalį 
Fuchsą. Laimikis — papuoša
lai už 6,200 markių (1,550 
dol.). Gruodžio 11 jų vizito su
silaukia Walkenhorstas, pre
kiaująs brangenybėmis Biele- 
felde, ir netenka prekių už 
20,000 markių (5,0 0 0 dol.). 
Gruodžio 19 iš Jaegerio parduo
tuvės Gelesenkirchene jie pa
grobia papuošalų už 10,0 0 0 
markių (2,500 dol). Tai nėra la
bai stambios sumos, bet šven
tėm pakaks.

Dovanos už dovanas
Ar nujautė Dominas, kad jo 

pažįstamų tarpe yra asmenų, 
ruošiančių jam staigmeną šven
čių proga9 Žinoma, jog turint 
tokių pažinčių kaip dr. Kreu
zer ir jos žaviosios dukros, vis
ko galima tikėtis. Kai jis nuvy
ko per Kalėdų šventes į Esseną 
pasveikinti savo gynėjos ir 
globėjos ir buvo pakviestas į 
svečių kambarį, tuoj pastebėjo, 
kad po eglute ant dovanų sta
liuko tarpe Įvairių ryšulėlių bu
vo vienas ir su jo pavarde.

Dr. Kreuzer mėgo staigme
nas ne tik teismo salėje, bet ir 
gyvenime. Dominas per jo
kias Kalėdas negavo tokios 
brangios dovanos, kaip 1963. 
Vos tik paėmė ryšuliuką i ran
kas, tuojau pajuto, kad širdis 

dauguma emigravo baigusi gim
naziją, dvasiškai stipri, naujiem 
pavojam pasiruošusi.

Nuo maždaug 1950 metų pra
dėjome naują mūsų išeivijos 
mokyklų laikotarpį, labai skir
tingomis sąlygomis kiekviena
me krašte. Gaila, kad ir Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenės 
švietimo valdyba ir Vliko lie
tuvybės išlaikymo skyrius ne
beteko savo tęstinumo. Dėl to 
per gera dešimtmetį neturėjo
me centralizuotos švietimo va
dovybės, kuri, be kitko, būtų nu
stačiusi lietuvių švietimo poli
tiką visame laisvajame pasauly
je. Tokios politikos neturime 
iki šiol. Rezultate — šiandien 
lituanistinė mokykla vieniems 
yra kone gryno mokymo įstai
ga, kitiems ji tapo savotišku 
vaikų lituanistiniu klubu. Bet 
tai dar nėra didžioji problema. 
Šiaip ar taip visos mokyklos 
patobulina mokinių lietuvių 
kalbą, išmoko lietuviškai skai
tyti ir rašyti, duoda žinių iš 
jos. Didžioji problema yra auk
lėjamoji mokyklų pusė. Pasiten
kiname tik konstatavimu, kad 
šalia šeimos mokykla yra lie

ėmė smarkiau plakti. Nejaugi 
iš tikrųjų jame ginklas? — 
pažvelgė klausiančiu žvilgsniu 
į šeimininkę, o ji tik diskretiš
kai linkterėjo galva. Greitai ati
darė puošnią dėžutę. Joje gu
lėjo į kalėdiniais piešiniais iš
puoštą popierių įvyniotas kie
tas daiktas. Mikliai jį išvynio
jo.

Pilna sauja brangenybių ne
būtų suteikę Petrui didesnio 
džiaugsmo, negu tas naujutėlai
tis belgiškas Beretta-pistoletas.

(Bus daugiau) 

tuvybės ugdymo pagrindinis 
ramstis. Bet lietuvybės ugdy
mas yra tik bendrojo ugdymo 
proceso dalis. Visam ugdymo 
procesui nuėjus lietuvių tautos 
dvasiai priešinga kryptimi, ne
tenka prasmės ir pats lietuviš
kasis mokymas.

Pavojus mūsų jaunimui nu
eiti lietuvių tautos aspiracijom 
priešinga kryptimi yra labai di
delis. Su tuo pavojumi susidu
ria mūsų moksleiviai jau vieti
nėse gimnazijose, bet ypatin
gai didelė tų pavojų įtaka yra 
universitetuose. Pasižiūrėkime 
tik į universitetų produktą — 
visame pasaulyje maištaujan
čius studentus, šį pavasarį 
britų televizijoje pasirodė dvy
lika studentų —maištaujančios 
studentijos vadų iš Euro- 
pos, Amerikos ir Azijos. Jie 
buvo paprašyti paaiškinti savo 
tikslus. “The London Observ- 
er” komentatorius Ph. Toyn- 
bee 'šitaip aprašo jų pasirody
mą:

“Ir pasirodė jie su nieku ki
tu, kaip tik su noru nepripa
žinti autoriteto, neturėjimu nie
ko konstruktyvaus ... Jų žo
džiai skambėjo labai panašiai į 
šio šimtmečio pradžios nihilis
tų ir anarchistų žodžius . . .Pa
sirodė jie kaip atstovai naujo
sios liberalinės kairės, kuriai 
nėra skirtumo tarp Kristaus ir 
Mao, tarp kapitalizmo ir komu
nizmo. kuri imasi veiksmo tik 
dėl paties veiksmo, kuri tikisi, 
kad tik viską griaunanti anar
chija atneš kažką geresnio, ko 
jie patys negalėjo apibūdinti.”

Tokiuose universitetuose au
ga ir akademiškai bręsta mūsų 
jaunimas. Ir kas iš to, kad to
kiomis bacilomis užsikrėtęs jau
nuolis, tėvų pasigailėdamas, at
eis į lituanistinę mokyklą, kur 
išmoks lietuviškai skaityti? Jo 
lietuvybės pagrindai pakirsti, 
nes, atmetus tikėjimą į tautą ir 
jos amžina išlikimą, tikėjimą į 
tautos praeitį kaip į dabarties 
aspiracijų šaltini, išmoktoji lie
tuvybė bus tik kaip griūvančio 
namo naujai nudažytas sto
gas.

Humanistiniai-idealistiniai lie
tuvybės išlaikymo pagrindai bu
vo savaime stiprūs Vokietijos 
mokvklose ir jais nereikėjo rū
pintis. Dabartiniame pasaulyje 
tie pagrindai yra labai susvyra- 
vę, tad jų išlaikymas yra vie
nas pagrindinių mūsų mokyk
lų tikslų. Tai yra didžioji mū
sų dabartinio lituanistinio mo
kymo problema.

2. Lituanistinio švietimo 
penkmečio planas

Centriniai organai. Kaip mi
nėjau, po Vokietijos laikų 
centrinių lituanistinių švietimo 
organu gana ilgai neturėjome. 
Pirmoji PLB valdyba, savo ka
dencijos antroje pusėje, suda
rė PLB kultūros tarybą, kurios 
vienas skyrius turėjo rūpintis 
ir švietimo reikalais. Šalia to, 
dabartinė PLB valdyba savo są-

statė turėjo vieną vicepirmi
ninką 'švietimo reikalams, kuris 
vėliau suorganizavo savo pirmi
ninkaujamą PLB švietimo val
dybą. Ateičiai toks dualizmas 
nereikalingas. Siūlau švietimo 
reikalus visai išimti iš PLB kul
tūros tarybos interesų srities.

Statutiniu požiūriu-gerai su
daryta PLB švietimo vadyba dėl 
daugelio priežasčių savo veikla 
nespėjo pakilti nuo žemės. Pir
masis žingsnis šia kryptimi 
būtu galutinai susitarti, ką vei
kia P.L.B. švietimo vadyba ir 
kas lieka atlikti atskirų kraštų 
švietimo organams. Siūlyčiau 
palikti PLB švietimo vadybą 
kaip planavimo, akademinių stu
dijų ir koordinavimo įstaigą, 
kitus reikalus paliekant kraštų 
valdyboms. Tuo būdu į PLB 
švietimo vadybos kompetenciją 
įeitų: bendrosios švietimo ir 
auklėjimo politikos, moksleivi
jos lituanistinio pajėgumo nu
statymas ir nuolatinis sekimas 
panaudojant mokslinį tyrimų 
būdą, principinės (nedetalizuo
tos) programos viso laisvojo pa
saulio lietuvių mokykloms nu
statymas, įskaitant švietimo ir 
auklėjimo reikalus: ryšio su at
skirų kraštų švietimo vadovybė
mis palaikymas, mažiau pasi
turinčių kraštų šelpimo vadovė
liais ir kitomis mokslo priemo
nėmis organizavimas, Įvairių 
metodologinių leidinių (Įskai
tant mokytojų vadova) leidimas, 
kiti bendrieji reikalai, atskirų 
kraštų vadovybių pasiūlyti. Vi
sa kita liktų atskirų kraštų švie
timo vadovybėms.
Metodologinis persitvarkymas. 

Metodologiniu atžvilgiu P.L.B. 
švietimo vadybai kartu su 
atskirų kraštų švietimo vado
vybėmis neišvengiamai teks 
spręsti mūsų mokyklų perėji
mą iš senovinių skyrių į mo
derniąją beskyrinę (degraded) 
sistemą. Tai bus vienas sunkių
jų, bet neišvengiamų uždavi
nių, nes, viešosioms krašto mo
kykloms vis didesniu tempu į 
naująją sistemą pereinant, mū
sų mokyklų senovinė sistema 
pasidarys atsilikusi ir tuo dar 
mažiau vaikus patraukianti, o 
dideliu patrauklumu mūsų mo
kykla jau ir dabar nepasižymi.

IV. FINANSAI
Finansų klausimas tiesiogiai 

nepriklauso mūsų temai, tačiau 
minime jį dėl to, kad kultūrinis 
ir švietimo gyvenimas jau ir 
dabar pareikalauja daug lėšų, o
ateityje jų reiks dar daugiau. 
Iki šiol minėjome, kad vis ne
turime mūsų nei kultūrinio gy
venimo nei švietimo politikos. 
Tą patį galime pasakyti ir apie 
finansus. Šiuo metu pinigus 
kultūriniams reikalams organi
zuoja visa eilė institucijų: Lie
tuvių Fondas, Kultūros Fon
das, Nepriklausomybės Fondas, 
Bendruomenė. įvairūs kiti 
fondai, mecenatai, didesnių pa
rengimų komitetai ir 1.1. Pana
ši partizaniška veikla yra ir su 
skirstvmu. Rezultate vienos 
mūsų kultūrinio gyvenimo sri
tys gauna neproporcingai dau
giau už kitas. Kol neturėsime 
bendros finansų politikos, kol 
nesurasime visiems priimtinos 
formulės, pagal kurią pinigų su
rinkimas ir skirstymas būtų 
daugiau centralizuotas ir iš 
anksto planuotas, tol vis jau
sime stabdi kultūriniame veži
me.

Negalime sakyti, kad bandy
mu mūsų finansams centrali
zuoti nebūtii buvę. Buvo, deja, 
nesėkmingų. Lygiai mažai sėk
mingas liko ir paskutinysis ban
dymas įsteigiant Jungtini Fi- 
namu Komitetą Bet tai ne
reiškia. kad nebereikia toliau 
bandyti. Gal reiktu dar karta 
toliau bandvti tą pati Jungtini 
Finansų Komitetą, kiek peror
ganizuotą9 O gal dar geriau 
būtu įsteigti prie PLB valdy
bos jungtini finansų centrą, su
daryta iš esamu finansus orga
nizuojančiu institucijų atstovu 
bei paskirų mecenatu9

1 J
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Lietuviam būtina kas keleri metai koncertuoti
Apie didįjį PLB seimo koncertu kalba dirigentas Vytautas Marijošius

1. Ar patenkintas savo kon
certu filharmonijos salėje Lin
coln centre?

Esu patenkintas, kad koncer
to pirmoje daly lietuvių visuo
menė turėjo ypatingai retą 
progą išgirsti ir būti liudinin-
kais pirmą kartą grojamų lietu
vių kompozitorių kūrinių. Dra
matinė uvertiūra ir prologas iš 
operos “Dana” Juliaus Gaidelio 
ir trijų dainų ciklas Jeronimo 
Kačinsko buvo specialiai šiam 
PLB seimo koncertui sukurti. 
Gi Vlado Jakubėno "Nejaugi 
vėl, o Dieve”, “Mano deiman
tai” ir K. V. Banaičio "Barkaro
lė” buve tai iškilmingai progai 
orkestruoti ir taipgi pirma sy
ki atlikti su pilno simfoninio or
kestro pirtarimu.

Prieš sutikdamas šiam kon
certui diriguoti, stačiau sąlygą, 
kad jubiliejinių metų proga bū
tų sukurti nauji kūriniai ir kad 
mūsų kompozitoriai (mūsų la
biausiai nuskriausti meninin
kai) lietuviškos visuomenės bū
tų išgirsti. Tokių progų, deja, 
labai retai pasitaiko. Ką tuo rei
kalu reikėtų daryti, tai vėl kitas 
klausimas.

2. Ar patenkintas pirmos da
lies atlikimu?

Būti patenkintam — ne ma
no privilegija. Tam yra ir prie
žasčių. Pirmiausia, jei lietuvių 
muzikinis lobynas turėtų dau
giau veikalų, kurie tiktų tokiai 
progai, ir didžiai gerbiami ren
gėjai dar anksčiau pradėtų pla
nuoti didžius koncertus, tai bū
tų kur kas lengviau visiem: 
kompozitoriam, dirigentam, so
listam ir technikiniam pasiruo-
šimui. Deja, mūsų sąlygomis 
tikroji padėtis yra visai kitokia.
Anksčiau parašyti veikalai yra 

arba per dideli savo apimtim 
ir tokiam dideliam orkestro sąs
tatui. kad mūsų lėšos yra per 
kuklios juos pastatyti. Be to. 
orkestrinė medžiaga jiem ne
paruošta, ir, kas svarbiausia, 
tie veikalai neparodo mūsų 
kompozitorių paskutinės vysty
mosi stadijos. Gi kamerinio po
būdžio veikalai didesnėje audi
torijoje paprastai neišpildomi.

Kas tuomet lieka-.’
Lieka tik viena išeitis —pra

šyti kompozitorių, kad. nežiū
rint riboto laiko, aukotųsi bend
ram labui ir kuo greičiausiai 
duotų ką nors naujo pagal ren
gėjų norus ir lėšas.

Sukurti veikalą ir atlikti visą 
technišką gaidų perrašymą nė
ra taip lengva. Pavyzdžiui. Gai
delio Dramatinės uvertiūros or
kestrinė medžiaga buvo baigta 
perrašinėti tik 3 dienas prieš 
mano pirmą repeticiją su or
kestru (rugpiūčio 31).

Su solistais turėjau tik viena 
repeticiją, prieš pastatant juos

INDŲ PROTĖVYNĖ PRIE BALTIJOS
BALTS AND ARYANS (Bal

tai ir arijai) — tokiu vardu In
dijoj šiemet yra išleista indų 
rašytojo ir kalbininko Suniti 
Kumar Chatterji knyga apie ari
jų (indų, iraniečių) kilminį bei 
kultūrinį ryši su lietuviais ir 
latviais. Išleido Indian Institute 
of Advanced Studies, Simla. 
1968, 200 psl.

Apie šią knygą Literatūroj ir 
Mene (1968-25) Vilniuje rašo 
Ričardas Mironas, tu pačių da
lykų tyrinėtojas. Knygos auto
rius 1964 ir 1966 metais lankę
sis Lietuvoj ir, matyt, yra ne
mažai pasinaudojęs jam tomis 
progomis Vilniuje pateikta 
medžiaga. Iš R. Mirono aprašy
mo yra įspūdžio, kad šalia moks
liškos medžiagos knygoj esa
ma nemaža ir publicistikos, ir 
tai ne tik apie lietuvių kovas 
prieš germaniškąjį “Drang 
nach Osten" — veržimąsi į ry
tus (lik ne apie Maskvos ver-
žimąsį į vakarus, ypač Į Balti- vijos jūros”.)

Darbininko redakcija, norė
dama iš arčiau pažiūrėti, kaip 
vyko koncerto parengiamieji 
darbai, programos parinkimas, 
kreipėsi j koncerto dirigentą— 
prof. Vytautą Mari josiu, pa

teikdama eilę klausimu. Prof. 
Vytautas Marijošius mielai at
sakė. Atsakyme yra Įdomių de
taliu, samprotavimu ir sugesti
jų, kurios bus Įdomios visiem 
skaitytojam. (Red.)

Prof. Vytautas Marijošius repeticijos metu

prieš orkestrą. Išskyrus Jaku- 
bėno "Nejaugi vėl. o Dieve”, 
visi veikalai solistam buvo vi
sai nauji.

Turint visą koncerto progra
mą gerokai anksčiau nuspręstą 
ir pilnai techniškai sutvarkytą, 
galima daug intymiau susigy
venti su atliekamu kūriniu, sa
ve išbandyti ir tik paskiau sto
ti scenon prieš klausytojus.

Surepetuoti pirmąją dalį su 
orkestru ir solistais iš viso tu
rėjau apie 4 valandas laiko. Vi
sa muzika nauja ir orkestrui, 
ir solistam, ir man. Turint ki
tą progą grįžti prie tų pačių vei
kalu. būtų puiku, bet kada tas 
bus?

3. Kas sudarė programą ir pa
rinko tekius kūrinius?

Aš sudariau programą pir
mai koncerto daliai, bet skai
tau. kad ji buvo bent penkiom 
minutėm per ilga. Penkiom mi
nutėm trumpesnė programa 
man duotu 15 ar 20 minučių 
daugiau laiko repetuoti kitas 
reikalingas vietas partitūroj.

Aš esu taipogi atsakomingas, 
kad mano pasiūlymas buvo pri
imtas, ir Čiurlionio ansamblis 

jos pajūrį), ne tik apie Gedimi
ną. Algirdą. Kęstutį. Birutę ir 
Vytautą (“Lietuvos Aleksandrą 
Didįjį"), bet ir apie dabartinį 
Baltu kraštų “progresą tarybi
nės santvarkos sąlygose”, kas 
rodos, vargu ką turi bendra su 
knygos tema.

Pagrindinės temos nagrinėji
me. R. Mirono liudijimu, gerai 
moksliškai ryškinami indoeuro
piečių prokalbės, sanskrito ir 
lietuvių kalbos bendrumų bei 
skirtumų pavyzdžiai (nors lietu
viškuose tekstuose esą neiš
vengta rašybos klaidų). Be to, 
autorius atmetąs teoriją, kad 
Indija buvusi baltų protėvynė. 
Buvę atvirkščiai: arijai anks
čiau gyveno dabartinėse baltų 
bei slavų žemėse, o vėliau pa
sitraukę į Rytus. (Tokia teori
ja ne šio autoriaus išrasta. In
dijoj yra tokia legenda — pa
davimas. anot kurio indų pro
tėvynė buvusi “kažkur prie Bal- 

buvo pakviestas antrajai kon
certo daliai. Nežinau, kodėl ma
no prašymas, kad ansamblis 
duotų kuo daugiau naujai pa
rašytų dainų, nepasiekė an
samblio vadovo.

4. Ar turi pagrindo N. Y. Ti
mes kritiko vertinimas, kad 
kūriniai mažai kuo tesiskyrė 
vienas nuo kito?

Matyti, kritikui susidarė toks 
įspūdis. Bet tai yra tik jo vie
no asmens nuomonė, ir nebūti
nai ji priimtina. Pav., ir be žva
kės nesunku surasti skirtumą 
tarp Kačinsko ir Banaičio. Ka
činskas savo dainų trilogijoje 

Nuotr. V. Maželio(Elta) žmogus — Elenos Kepalaitės skulptūra

yra politonalistas, o tuo tarpu 
Banaitis savo Barkarolėje — 
konvencionalus lyrikas su ke
liais nonakordų priedais, bet, 
kaip matot, iki kritiko tas ne
nuėjo.

5. Ar yra prasmės eiti į fo
kią brangią ir didelę salę?

Lietuviam būtina kas keleri 
metai koncertuoti savo reikš
mingiausius pasirodymus ge
riausiose salėse (ka.o a.a. A. 
Olis darydavo Chicagoje). Bet 
gal nebūtinai tokioj salėj, kaip 
Lincoln centras. Visais atžvil
giais Carnegie Hali būtų mum 
geresnė. Tai salė su geriausia 
akustika, labai garbinga pra
eitimi ir geriausiai mėgiama šių 
dienų menininkų. Aš bandžiau 
tai išaiškinti, bet. deja, kaip ži

not, rengėjai nutarė kitaip.
6. Ar suderinama su simfo

niniu orkestro koncertu liau
dies ansamblis?

Paprastai folklorinės grupės 
geriausia tinka savarankiai pasi
rodyti. Bet aš siūliau sujungti 
originalią lietuvių kūrybą ir 
folklorą, tikėdamasis, kad ten 
atsiras vieta mūsų kompozito
riam parodyti savo technikos i- 
vairumą.

Deja, kaip žinot, girdėjome 
tik po vieną Čiurlionio, Karo
so ir Naujalio, visa kita buvo 
Alfonso Mikulskio.

7. Kodėl taip uždelsta prog
rama?

Dėl pirmos dalies atsakiau. 
Jei klausiate apie antrą dalį, tai 
j tą klausimą turėtų atsakyti 
mano prietelius Mikulskis.

8. Ar dera tokios rūšies kon
certe taip dažnai bisuoti?

Ką reiškia “tokios rūšies", 
man neaišku. Bendrai koncerte 
dera bisuoti. Bet reiktų gal būti 
užtektinai jautriam ir suprasti, 
už ką plojama. Ar plojama 
tautiškiem kostiumam, gražiam 
jaunimui, kuris duoda net dau
giau, kaip kad gali reikalauti 
iš meno mylėtojų, ar plojama 
iš patriotiško sentimentalumo, 
bet nebūtinai iš meninės eks
tazės. Gera, kai menininkas tu
ri entuziazmą ir sugebėjimą, 
bet vargas, žinoma, kai jam 
trūksta skonio ir saiko.

Vatikano II susirinkimas

9. Kaip atrodo, ar antroje 
koncerto dalyje, kurią atliko 
Čiurlionio ansamblis, nebuvo 
per daug vienodų dainų?

Vienodumo priežastim, ma
nau, buvo tai, kad, išskyrus tris 
dainas, visos kitos buvo tik Mi
kulskio. Kiek tos dainos yra ori
ginali Mikulskio kūryba, ar tik 
liaudies melodijų harmonizaci
ja, sunku pasakyti, nors prog
ramoje ir yra pažymėta.

Tačiau, pats faktas, kad iš 
gyvų kompozitorių, sėdinčių 
Lincolno salėje, nė vieno var
do nebuvo čiurlioniečių progra
moje, tai skaudus ir nepatrioti- 
nis išsišokimas. Sutikčiau dar, 
jei paties Mikulskio dainos bū
tų tikrai vertos, kad nei Ja- 
kubėnas, nei Kačinskas, nei 
Gaidelis jam negalėtų prilyg
ti. Bet ar iš tikrųjų taip yra?

Tuo klausimu būtų gera iš
girsti daugiau nuomonių ne 
tik iš tų, kurie turi teisę pasa
kyti — patinka ar ne, bet ir 
tų, kurie supranta. Todėl ta pro
ga mano nuoširdi užuojauta 
tiem, kurie savo lėšomis išleido 
keletą rinkinių K. V. Banaičio 
dainų, kurių dauguma tikrai ga
li būti geriausi pavyzdžiai asi
metrinio ritmo ir savitos har
monijos. Deja, nė vienas jų ne
buvo Čiurlionio ansamblio pro
gramoje.

Pabaigai — labai nuoširdžiai 
dėkoju Vyr. Rengimo Komite
tui už duotą man progą nusi
lenkti lietuvių visuomenei Lin
coln centre, už progą lietu
viam kompozitoriam nors ret
karčiais pasiekti lietuvių publi
ką.

Didelis dėkui kompozito
riam, ypač VI. Jakubėnui. Ži
nau. kaip nelengva jam buvo 
dėl ligos ištesėti, ką pažadėjo. 
Iš visų kompozitorių prašau 
kritikos ir sugestijų ateičiai, 
kad geriau sektųsi realizuoti jų 
kūrybinius užmanymus. Kiek
vieną konstruktyvią kritišką pa
stabą priimsiu su padėka.

Vytautas MarijošiusLIETUVOJE
KOLONIZACIJA IS GUDIJOS
Rugsėjo 8 Tiesa Vilniuje tie

siog pirštu parodė į vieną iš so
vietinio kolonializmo Lietuvoje 
pavyzdžių. Su pasididžiavimu 
skelbė, kad “Baltarusijos ga - 
myklos projektuojamos Lietu
voje”.

Faktai pateikti toki: “Valsty
binio staklių ir kitų įrengimų 
gamyklų projektavimo institu
to Vilniaus filialas” Vilniuje 
projektuoja staklių gamyklų re
konstrukcijos projektus Molo- 
dečnoj. Gomely. Minske ir Ba
ranovičiuose esamoms įmo
nėms.

Tas valstybinis institutas yra 
Rusijos įstaiga, įsitaisiusi sa
vo skyrių ir Vilniuje, kur dirb
ti yra priimta ir šiek tiek lie
tuvių. bet kur vyrauja iš Ru
sijos atsiųsti projektuotojai. 
Tagii projektus rengia tikrai 
Lietuvoj, bet rusų valstybės į-

Šv
1967 Vokietijoje susuktas fil

mas Lux Mundi — Pasaulio 
Šviesa. Vokiečių katalikų laik
raštis “Die lebendige Zelle” ke
liais būdingais bruožais komen
tuoja jo turinį, kuriame vaiz
duojamas II Vatikano susirinki
mas ir šv. Pranciškus Asyžie
tis. į filmą protarpiais yra į- 
terptos šv. Pranciškaus gyveni
mo iškarpos.

Filme matyti, kaip iš siūbuo
jančios amžinojo miesto minios 
išsikelia šv. Pranciškaus pa
minklas: Asyžiaus atgailotojas 
su iškeltomis rankomis ir su 
savo pirmaisiais broliais sveiki
na buvusią popiežiaus reziden
ciją — Lateraną.

Asyžiaus reginyje stūkso Šv. 
Damijono bažnyčia. Čionai 
Pranciškus pergyveno savo 
pašaukimą: nuo altoriaus kry
žius jam prabilo: “Pranciškau, 
eik, atstatyk mano namus ...” 
Kryžiaus viziją pergyveno pop. 
Inocentas III: jisai regi Asyžiaus 
elgetą prieš siūbuojančią Late- 
rano baziliką; ją savo pečiais 
sulaiko Poverello.

Popiežius su palyda įžengia į 
šv. Petro baziliką: kiekvienas 
konsilijumo tėvas yra kaip šv. 
Pranciškus — Kristaus pašauk
tasis. Romėnai atsisveikina su 
Jonu XXIII. Jo sarkofagas nu
kreipia žvilgsnį į San Niccolo 
bažnyčios kriptą Asyžiuje. Čia 
Pranciškus klausėsi evangeli - 
jos, čia jam pasirodė aišku, kad 
jis turi gyventi pagal evangeli
ją. Taip pat ir Susirinkimas kit
ko nenori, kaip paklusti evan
gelijai.

Laiko dvasia tampa ryškesnė 
pasaulio miesto ir jo vilionių 
paveiksluose. Pranciškus per
spėja: “Neteiskite! .. .Elkitės 
taip, kad kiekvienas elgesys 
skatintų kitus”.

Susirinkimui svarstant apie 
šiandieninę Bažnyčios padėtį 
pasaulyje, gyvenimas eina pir
myn. Už geležinkelio stoties— 
turgavietė. Paukščių pirklys ir 
galvijų baubimas verčia sąmo
nę pagalvot apie žmogaus ir tva
rinio sąlytį. Šv. Pranciškus ir 
čia nurodo kelią. Jo paukščių 
pamokslas galioja ne tik vi
siem tvariniam, betgi ir žmo
nėm.

Vienas darbo posėdis baigia
si. Popiežius aplanko Jungtines 
Tautas Amerikoje (1965 spa
lio 4); jis kviečia pasaulį tar
nauti taikai. Pranciškus — tai
kos šauklys. Susirinkimas vyks-

staiga. Ir Įmonės, kurioms pro
jektai rengiami taip pat, jei ir 
įtaisytos Gudijoj (Bielorusijoj). 
yra tos pačios Rusijos (Sovietų 
Sąjungos) ten įsitaisytos įmo
nės. Tad šis projektavimas yra 
vienas iš daugybės atvejų, kur- 
ne Lietuvos, o rusų ūkinei-tech- 
ninei veiklai naudojama tik 
Lietuvos erdvė ir šiek tiek toje 
erdvėje esamos bei išmoky
tos darbo jėgos. (Elta)

. Pranciškus moderniais laikais
ta toliau. Bažnyčios reforma 
darbų tvarkoje. Tačiau kiekvie
na reforma prasideda paskirai. 
Kiekvienas turi pirma pats sa
ve atnaujinti. Tai galioja ne 
vien 13-jam šimtmečiui, tai ga
lioja ir šiandien.

Beturčių Šv. Domijono sese
lių vienuolynas ir pokalbis tarp 
Pranciškaus ir Klaros parodo 
tikrąją atsinaujinimo šaknį.

Filmas baigiamas popiežiaus 
uždaromuoju žodžiu: “Šių iškil
mių spalvingi vaizdai neturėtų 
susiaurinti akių žvilgsnio, jie 
turėtų nuvesti į gilų religinės 
Susirinkimo tikrovės suprati
mą”.

★

“Jei popiežiaus Jono XXI11 
‘aggiornamento’ ar Vatikano II 
susirinkimui reikėjo kokio 
švento globėjo, tai šv. Pranciš
kus Asyžietis galėjo juo būti. 
Šv. Pranciškus iš nedaugelio 
šventųjų yra toks, kuris galėtų 
jaustis kaip namie mūsų mo
derniajame pasaulyje”, — taip 
pasakė šių dienų Amerikos ka
talikų rašytoja Catherine de 
Hueck Doherty.

Šv. Pranciškus buvo neturto 
mylėtojas. Jis kalbėjo apie jį 
(neturtą) kaip koks poetas ar 
mistikas, tačiau jis įgyvendino 
jį kaip P. Amerikoj Peru kar
dinolas pranciškonas Juan 

. Landazuri, kaip Betliejuje tė
vas Gauthier ir kaip mūsų die
nose trokšta jį praktikuoti dau
gelis teologų, vyskupų, kunigų 
bei pasauliečių.

Jis mielai šypsotųsi, mum 
stengiantis panaikinti neturtą 
gausiai pertekusioje bendruo
menėje. Jis verktų prie bedug
nės, skiriančios turtinguosius ir 
beturčius pasaulyje. Bet vis dėl
to jis tikrai būtų tarp mūsų mo
derniųjų. Jis neleistų iškrai
pyti evangelijos. Jis tiesiog ei
tų per visus politikus, per veid
mainiavimą. per visas tribū
nas ir sakyklas, nežiūrint kaip 
jos vadintųsi atverdamas širdį. 
Jei kas galėtų išspręsti karo 
ir taikos klausimą, kurs perski
ria krikščionių sielas, tai Pran
ciškus būtų tas šventasis, kuris 
tai galėtu padaryti. Jam buvo 
lemta viduramžių laikais su
laužyti feodalinę valdymo san
tvarką. Kažkur Europoje dar 
yra kalnas, kurs žmonės atka
sa ginklus, šarvus, kuriuos vi
duramžių riteriai sumetė krū
von. kai išgirdo šv. Pranciškų 
kalbant apie taiką ir meile.

Jis tą pati padarytu su mūsų 
atomine jėga. Nukreiptu ją nuo 
vartojimo žmogui sunaikinti i 
tarnavimą žmonijai, paverstu 
“kardus noragais".

Kadangi pats Pranciškus bu
vo meilės liepsna, jis atneštu 
mum meilę .. .todėl jis atneštu 
mum Dievą, kurs yra meilė*

šv Pranciškus yra labai tin
kamas moderniajai Bažnyčiai 
moderniajame pasaulyje.

B. Ramanauskas, O.F.M.
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BENDRABUTIS BUS PRADĖTAS STATYTI 1969 M.
Apie Vokietijos lietuviij gyvenimą pasakojo T. A. Bernatonis

Kugsėjo 27 iš New Yorko 
leKiuvu į Europą išskrido 
ievas Alfonsas Bemato- 
nis, Kapucinas vienuolis. Susto
jęs Londone porą dienų, grįš į 
voKietiją, kut jis nuolatos gy
vena.

Būdamas Nevv Yorke, jis 
buvo sustojęs pranciškonų vie- 
nuoiyne isruukiyne. Dažnai pra
eidavo ir užeidavo Į redakciją, 
ir įskenauuamas jis užėjo atsi
sveikinti.

Šia proga per spaudą jis dė
koja visiem, kurie jį globojo 
besisvečiuojant Amerikoje. 
Dėkoja tėvam pranciškonam, 
nes pas juos buvo ilgiausiai su
stojęs.

Pažintis su jaunimu
Į Ameriką Tėv. A. Bernato

nis atvyko birželio 29. Tuoj ir 
nuskubėjo į Chicagą, į tautinių 
šokių šventę. Ją labiausiai no
rėjo pamatyti.

Atvykęs į Ameriką, norėjo 
susipažinti, kaip čia organizuo
jamos jaunimo stovyklos, nes 
pačiam dažnai tenka Vokietijo
je tokias stovyklas organizuoti. 
Tad iš gražios ir įspūdingos 
tautinių šokių šventės pasuko į 
jubiliejinę skautų stovyklą, ku
rioje buvo apie 1,500 skautų.

Lankėsi Dainavos stovykloje 
prie Detroito, dalyvavo net šim
tininkų susirinkime. Ten paty
rė visus organizacinius rūpes
čius ir palinkėjo, kad stovyklos 
komitetas stiprėtų ir pačią sto
vyklą tobulintų.

Aplankė Putnamą, kur sto
vyklavo mergaitės, Kennebunk- 
portą, kur būna berniukų sto
vyklos.

Stovyklose pamatė, kad čia 
sudaromos geros sąlygos jauni
mui stovyklauti. Tėvai ir glo
bos komitetai parodo tinkamą 
dėmesį. Tai duoda savo vaisių 
— jaunimą įjungia į lietuviš
kąją bendruomenę, ugdo jau
nimo lietuvišką nusiteikimą.

Pas bičiulius
Be to, Tėv. Bernatonis lan

kė bičiulius ir Vasario 16 gim
nazijos rėmėjus. Ta gimnazija 
labiausiai rūpėjo. Apsilankęs 

Kultūros Židinio pradinio pldno modelis, darytas archit. Adolfo Tyliaus. Planuojama salė, lituanistinės mokyklos 
patalpos, organizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, 
koplyčia, vienuolynai, 4i« planų modelis bus toliau vystomas ir tobulinamas, tiek viduj, tiek išorėj.

Nuotr. R. Kisieliaus

Miela* Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ 
NEW YORKE

Pranciškonų Kultūros židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto visų prašome kiek galint didesne 
auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)

Siunčiu auką................ statybų fondui ir prašau įrašyti mane (mūsų šeimą/ mūsų mirusiuosius) j:
□ Garbės fundatorius ($1000) □ Fundatorius ($100)
□ Amžinuosius narius ($500) □ Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui .......  _ ............................... ......... _...

ADRESAS ............  -....... ........................ . ................................ _.........................................
„............ ..... _.....            Zip Code .... -----

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax Deductible)

skatino toliau gimnaziją remti, 
aiškino naujų statybų būtinu
mą. Ginnazijos rėmimo reika
lai buvo svarbiausia, apie juos 
kalbėjo Bostone, lankėsi ir pas 
Balfo pirmininką kun. V. Mar- 
tinkų, Providence, R.I.

Bendrabutis bus pradėtas 
1969 metais

Tėv. Bernatonis yra vienas 
iš gimnazijos globėjų. Ja rūpi
nosi nuo pat pirmos dienos, rū
pinosi vadovaudamas Lietuvių 
Sielovados įstaigai. Gyvena nuo 
gimnazijos tik už 53 kilomet
rų. Tai 40 minučių kelias ma
šina. Lengva nuvažiuoti ir leng
va pamatyti, ko šiai mokslo į- 
staigai reikia. Dabar jis yra ku- 
ratorijos narys.

Gimnazijai reikia bendrabu
čio. Mokiniai dabar gyvena 
Rennhofo pilyje, kuri visai ne
pritaikyta tam reikalui. Bend
rabutis bus pradėtas statyti 
1969 metais. Visas darbas bus 
baigtas 1970. Pastatas atsieis 
apie 300,000 dol. Iš jų 200,000 
dol. duos vokiečių vyriausybė, 
o 100,000 dol. teks sudėti pa
tiem lietuviam. Suma nemaža, 
bet Tėv. Bernatonis mano, kad 
bus galima įveikti, nes Ameri
kos lietuviai visada parodo di
delį dosnumą ten, kur reika
las aktualus ir konkretus. Gal 
net kas iš Vokietijos atvažiuos 
aukų rinkti.

Senoji pilis Bendruomenei
Senoji pilis bus paskirta Lie

tuvių Bendruomenės reikalam. 
Čia bus biblioteka, archyvas, 
patalpos suvažiavimam. Pilies 
išlaikymas nebus brangus. Ti
kimasi paramos gauti iš vokie
čių valdžios.

Padėka Balfui
Šia proga Tėv. Bernatonis 

ypatingai dėkoja Balfui ir kun. 
B. Sugintui — didžiausiem gim
nazijos rėmėjam.

Dėkoja ir spaudai (ypač Dar
bininkui), kuri labai daug prisi
deda prie gimnazijos išlaikymo. 
Jos informacija, straipsniai 
gimnazijos reikalus nuneša iki 
rėmėjų ir juos suaktualina.

Žodis draugams
Atvykdamas į šį kraštą,tikė

josi aplankyti visus draugus bei 
bičiulius. Dabar su gailesčiu 
pripažįsta, kad laiko stoka ir ki
tos aplinkybės sugriovė šiuos 
planus. Nesuspėjo. Atsiprašyda
mas visų, tikisi juos pamatyti 
Vokietijoje arba vėl Ameriko
je.

Ta proga jis kviečia užsukti 
visus, kurie keliauja į Vokieti
ją. Čia prideda ir savo adresą:

Rev. A. Bernatonis
611-Dieburg.

Minnefeld 30.
W. Germany

Pastoracija tarp lietuvių
Tėv. A. Bernatonis ilgą lai

ką tvarkė Lietuvių Sielovados 
įstaigą. Dabar ją perleido kun. 
dr. J. Avižai, kuris gyvena 
Miunchene.

Jis pats gyvena prie kapu
cinų vienuolyno ir aptarnauja 
didelę lietuvių (parapiją. Jos ri
bos apima beveik keturias vys
kupijas. Kai lieka laiko nuo lie
tuvių, padeda vokiečių parapi
jai.

Dabar Vokietijoje yra 23 
lietuviai kunigai. Iš jų 6 dir
ba vokiečių parapijose. 7 vo
kiečių ir kartu patarnauja lietu
viam, 7 dirba tik lietuviam. 3 
yra ligoniai.

★

Tėv. A. Bernatonis į Ameri
ką buvo atvykęs antrą kartą. 
Pirmą kartą čia lankėsi prieš 
10 metų. Iškeliaudamas jis ti
kisi dabar kur kas greičiau vėl 
aplankyti Amerikos lietuvius.

(p.j.)

BALTIMORE, M D.
Balfo veikla

Balfo 64 skyrius spalio 5 
Lietuvių salėje rengia pirmąjį 
šio rudens vakarą. Programą 
atlieka vietinis jaunimas. Tur
tingas bufetas ir gausi loteri
ja. Vakaro pradžia 7:30.

Drabužių ir avalynės rinklia
va vyksta nuo rugsėjo 15; baig
sis spalio 15. Tinkamus dėvėti

Iš k. i d.: St. Barzdukas — PLB vykdomasis vicepirmininkas, J. Bačiūnas — PLB pirmininkas, Br. 
Nainys — JAV LB pirmininkas.

PLB VALDYBA PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS
Trečioji PLB valdyba susirin

ko pirmojo posėdžio rugsėjo 
21, 22 Clevelande. Dalyvavo 
visi devyni jos nariai. Aptarus 
PLB valdybos darbo sritis, su
tarta pareigomis pasiskirstyti 
taip: Juozas Bačiūnas — pirmi
ninkas, Stasys Barzdukas — 
vykdomasis vicepirmininkas. 
Antanas Gailiušis — sekreto
rius ir iždininkas, dr. Henri
kas Brazaitis — visuomeninių 
reikalų vicepirmininkas, dr. An
tanas Butkus — informacijos 
vicepirmininkas, dr. Antanas 
Klimas — PLB kultūros tary
bos pirmininkas, Milda Len
kauskienė — jaunimo vicepir
mininkė, dr. Vytautas Majaus- 

daiktus reikia pristatyti Lietu
vių salėn. Vėliau dar bus ir pi
nigų rinkliava.

Paskutiniuoju laiku Baltimo- 
rės lietuviškųjų organizacijų ta
ryba Balfui paaukojo 50 dol. 
Morkus Šimkus Australijoje mi
rusiam broliui pagerbti paau
kojo 20 dol. E. Railienė, pati 
nesveikuodama, Balfui atsiuntė 
5 dol.

Skyriui vadovauja dr. E. Ar- 
manienė.

Adomas Lažaitis festivalyje
Adomas Lažaitis garsina Lie

tuvos vardą ir primena jos ver
giją su savo drožiniais dalyvau
damas vienoj iš pačių didžių
jų Baltimorės krautuvių—Hutz- 
ler's 1968 festivalyje. Žmonės 
sustoja ir su įdomumu apžiūri
nėja vargo mokyklą, maldą prie 
partizano kapo, Darių ir Girė
ną. verpėjėlę ir kt.

Festivalyje demonstruojama 
akvarelė, medžiagų dažymas 
rankomis. audimas, kerami
kos gaminių dekoravimas ir ki
ti pritaikomojo meno darbai. 
Yra suruošta ir pasaulinio gar
so menininkų paroda, kurioje 
galima nusipirkti ir Lietuvoje 
gimusio dailininko Chagailio 
paveikslų. —C.S. 

Vasario 16 gimnazijoje, kai lankėsi jos didelis rėmėjas kun. B. Sugintas (su gčlčm), nuo jo kai 
rėje — Valerijonas Šimkus, dešinėje — Tėv. Alfonsas Bernatonis.

kas — finansų vicepirmininkas 
ir Antanas Rinkūnas — PLB 
švietimo tarybos pirmininkas.

Nariai pateikė savo srities 
veiklos metmenis, pagal ku - 
riuos bus sudarytas ir kitame 
posėdyje apsvarstytas bendras 
PLB valdybos veiklos planas. 
Apsvarstyti ir priimti darbo 
nuostatai, liečia PLB valdybos 
posėdžius ir įvairius procedūri
nius reikalus.

Nutarta tęsti buvusios PLB 
valdybos darbus: leisti Pasau
lio Lietuvį, sudarant redakcini 
ir administracinį kolektyvą, 
vykdyt lietuvių menininkų išvy
ką į Pietų Ameriką ir kt.

Valdybos narių iškelti ir ap
svarstyti šie klausimai: trečia
jam PLB seime kilęs konstitu
cijos peržiūrėjimas, seimo dar
bų išleidimas, santykiai su Vil
ku ir kitais lietuvių veiksniais 
ir kt. Pasitarimai su jaunimu 
ir PLB jaunimo sekcijos suda
rymas. Sekcija turės rūpintis II 
PL Jaunimo kongreso šaukimu, 
jaunimo organizacijomis, spor
tu, tautiniais šokiais ir kitokia 
jaunimą liečiančia veikla.

PLB kultūros tarybon numa
tyta įtraukti lietuvių mokslinin
kų, rašytojų, muzikų, tetralų at
stovus.

Bus sudaryta PLB švietimo 
taryba, kuri turės kreipti ypa
tingą dėmesį į lietuviškosios as
menybės formavimą ir bend
ruomeninio sąmoningumo bei 
organizacinės atsakomybės ug
dymą, skiriant tam ne mažiau 
laiko ir dėmesio už tiesioginį 
žinių perteikimą. Kultūros tary
ba pradės realias pastangas per
vesti lietuviškas mūsų mokyk
las į modernią beskyrinę siste
mą.

Pabrėžta lėšų telkimo reikš
mė visiem bendruomeniniam 
darbam vykdyti, ir šiam tiks
lui PLB valdyba pasisakė už 
šių metų Jungtinio Finansų Ko
miteto perorganizavimą į nuo
latinę tarpveiksninę finansų 
instituciją, už tautinio solidaru
mo įnašo pakėlimą bei jo iš
rinkimo suaktyvinimą, už spe

cialios bendruomenės finansų 
sekcijos prie PLB valdybos su
darymą ir kt.

Ir toliau lietuviška spauda ir 
radijas yra prašomi skleisti bei 
populiarinti bendruomeninę 
idėją, pozityviai vertinti ir ob
jektyviai informuoti apie jos 
veiklą, ryškinant lietuviškojo 
švietimo, kultūros, mokslo sie
kimus ir laimėjimus.

Posėdžio proga dr. Edmun
das ir Milda Lenkauskai suren
gė pobūvį, kurio metu buvo at
sisveikinta su buvusia PLB val
dyba. Pobūvyje taip pat daly
vavo Ohio LB apygardos, abie
jų Clevelando apylinkių, lietu
viškosios spaudos ir radijo at
stovai bei svečiai: Australijos 
LB valdybos pirm. Simas Na
rušis ir N. Zelandijos seimo at
stovas Mečys Cibulskis ir kiti.

Posėdis, trukęs 8 valandas, 
buvo darbingas. Visi klausimai 
buvo svarstomi išsamiai, kon
struktyviai ir solidariai.

Dr. A. Butkus,
PLB valdybos informacijos 

vicepirmininkas

Putname statoma stovykla mergaitėm
Rugsėjo 22 Rygelių sodybo

je Monroe, Conn., buvo susi
rinkęs būrelis žmonių. Jiem 
kalbėjo sesuo Viktorija (Keb- 
linskaitė) apie Putnamo sese
rų artimiausius darbus ir pa
skelbė, kad seserys pasiryžo 
statyt naują stovyklavietę prie 
gražaus ežero. Žemės sklypas 
— 95 akrų. Stovyklaviete galės 
naudotis visos lietuviškos orga
nizacijos. Pagrindinis jos užda
vinys — aptarnauti Rytinį 
Amerikos pakraščio jaunimą.

Seserys jau daug metų rūpi
nasi jaunimu. Turi savo bendra
butį kolegijos studentėm ir vi
durinės mokyklos mergaitėm. 
Tas mergaites moko lietuvių 
kalbos.

Seserys turi spaustuvę, kur 
spausdinama įvairios knygos, 
žurnalai. Jos leidžia vaikam 
“Eglutę”.

IŠ VISUR
— Rochesterio Tautinės Są

jungos skyrius spalio 5 d. 7 
vai. vak. parapijos salėje ruo
šia Antano Olio 10 m. mirties 
sukakties minėjimą. Paskaitą 
apie velionį laikys K. Karpius. 
Taip pat rodys filmą apie pre
zidento A. Smetonos atvykimą 
Amerikon bei jo laidotuves ir 
apie dr. J. Basanavičiaus vardo 
kultūros darželį Clevelande.

— Dr. P. Daužvardis su po
nia dalyvavo ministerio ir po
nios Lozoraičių priėmime, su
ruoštame JAV LB centro val
dybos pirm. Br. .Nainio namuo
se.

— Stasys Lozoraitis, Jr. Lie
tuvos pasiuntinybės Vatikane 
sekretorius, prieš išvykdamas 
iš Chicagos aplankė JAV LB 
centro valdybos pirmininką inž. 
Br. Nainį, pasidalino informaci
jomis ir aptarė eilę reikalų.

— Inž. Br. Nainys, Stasys 
Džiugas ir Dalia Tallat-Kelpšai- 
tė, JAV LB centro valdybos 
nariai, sutiko įeiti į Levo Pra
puolenio organizuojamą lietu
vių komitetą V. Adamkaus kan
didatūrai paremti.

— Rugsėjo 12-15 Venecijoj 
buvo XVIII Europos Krikščio
nių Demokratų Unijos (UEDC) 
Kongresas. Lietuvių delegacijo
je buvo E. Turauskienė. (Pran
cūzija), prof. J. Eretas (Šveica
rija), prel. V. Mincevičius (Itali
ja), dr. P. Karvelis (Vokietija) 
ir inž. A. Venskus (Prancūzija).

(E.)

— Lietuvių rašytojų: Bradū- 
no, Barono, Nagio, Pūkelevičiū- 
tės, Sutemos kūrybos plokštelė 
greitu laiku pasirodys rinkoje. 
Šie rašytojai yra patys įkal
bėję savo kūrybos rinktinius da
lykus. Plokštelę leidžia J. Kar
velis.

— Castelnuovo Don Bosco 
saleziečių adresas nuo rugsėjo 
24 yra šis: Saleziečių Židinys, 
Ps. S.M. Ausiliatrice 54, 00181 
Roma, Italy.

Vasarą čia vyksta didelis ju
dėjimas — čia veikia vasaros 
mergaičių stovykla. Tos stovyk
los patalpos — vargingos. Tad 
ir numatyta statyti nauji mo
dernūs pastatai, kur galėtų sto
vyklauti mergaitės.

Tos stovyklos statybai sese
lės nori surinkti tarp dviejų— 
trijų šimtų tūkstančių dolerių. 
To vajaus reikalu ir lankėsi se
suo Viktorija Rygelių sodybo
je. Su ja buvo atvykusi sesuo 
Jurgita ir Ancila. Atsivežė ir 
mergaičių pilną autobusą, ku
rios nuvyko maudytis į pajūrį.

Ir

Philadelphia, Pa.
Lietuviška muzika per ameri
kiečių radijo stoti

Sekmadienį, spalio 6 d. 9 v. 
rytą, per radio stotį \VUHY— 
FM banga 90.9 (Educational
Station) bus transliuojama lie
tuviška muzika. Šią vienos va
landos programą išrūpino Ju
biliejinių metų komitetas. o ko
mentarus paruošė Teresė Ge
čienė.

Visi, išklausę programą yra 
prašomi skambinti i stoti tele
fonu EV 2-9300 arba rašyti pa
dėkos laiškelius adresu: I’ro- 
gram Director. \V( ’ HY-FM Ra
dio Station. 4548 Markei St.. 
Philadelphia. Pa. 19139.

Labai svarbu mūsų visuome
nei gausiai reaguoti i šį įvyki, 
parodant amerikiečiam musu 
domėjimąsi lietuviškais reika
lais ir tuo užtikrinti panašių 
programų perdavimų ne tik ju
biliejiniais metais, bet ir atei
tyje.

Tai jau penktoji Jubiliejiniu 
metu komiteto radijo progra
ma amerikiečiu visuomenei

S.M.J.
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LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Trys ilgo grojimo lietuviškos 
plokštelės už penkis dolerius

KarpuSr* įsą?. LmoįpKfes W- 
201& Ifcrtte 179A Mi

liauskas 1652, PmMJŪĮcas 12|S, Skrą- 
bulis 1350, Veverk* 1500, Sirutis 
1730 ir StąlPys lSOl

Op. Bostone Lietuvių PiL D-jos 
Sftchrnatų irhthas kviečią, vietos lie
tuvius Šachmatininkus įsižagti j 
lietuvių kopaandąs Mkshi dalyvauti 
NET lygos varžybose, kurios netru
kus pradeda 1863/40 aesnsą. Kreip
tis pnrioma i K- Mnritf ūl ąM-1232 
art? i Bronių SkraM# tel GEf- 
5138- '

Dilio PIOOMMM

Laivės Žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir angių' kalbomis sekma* 
dtadais 9-10 vai ryto WHBI 105^

FAMA PA1NTERS

carpbįt lįnoleum 
INLAID and T£LE 
CAUL 24 BOURS 
CĄLĮ. 335-7559

įc cushions. Low rates, free pickup 
and deUvery. Insurance estimates. 
Ask for Cttff 993-3676 — 2515 3rd 
Avesuie, Bronx (near 138th Street)

Pilnas namų apstatymas arba pavienis pasirinkimas papuošimui bet 
kuris baldas. — Šie ir daug kitų iš Vokietijos importuotų baldų 
miegamųjų apstatymui.

Vokiški importuoti baldai išimtinai gaunami
AU work done at reąaonable rates 

We guąrąntee ah our work 
1151 Rogers Avenue, Brooklyn 

Call 2878199

METS Auto Topą Truck and Auto 
aėat covers, convėrtible tops, truck

TO rUACK 
¥OUR AD

Savininkai —- Helmiv Vollmar 
206 EMtMaStraat

CANCEL OR CHANGE TeL RE 4-4428
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai p.p. 

Užkandžiai tt nuosavo* virtuvės 
Puikiausia vokUka virtuvą: pietūa-vakartenė

Tdrautis kavinėje kur pasūdyti automobili.

SERVICE
MISTERIŠKA ir kultūringa namų apyvoka

1. Lietuvos Senos ir Naujos 
Dainos: Įdainuota solistų ir 
choro 11 liet dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, šų 
naktele, Prieš tolimą kelionę, 
Užstalės daina; Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve
lį, Stikliukėlis.

v. ryto.

Didmeistris Paul Benko š. metų ADOLF SCHRAGER’S FURNITURE

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

3. Kur Banguoja Nemunėlis, 
Sol. Algirdo Brazio, įdainuota 
16 liet, kūrinių: Kur banguo 

. ja Nemunėlis, Suvlitas, Pate
kėk aušrine, Siuntė mane mo
tinėlė, Pilu stiklelį, Kur bakū
žė samanota, Ilgesys, Kur tas 
šaltinėlis, Aria iš op. “Graži
na”, Tėve Mūsų, Sveika Mari
ja ir Šventa Naktis.

dolerius

1. Tėvynė* Meilė tyemprį, 
A. Dambrauskaitės įdainuota 
13 liet, dainų: Ęąmunėą daina, 
O naktužę rąmi, Pradalgiuose, 
Liepė tėvelis, Dobilėlis, Na, 
tai kas? Tulpės, Tėvynės mei
lė nemari, Jau atėjo rudenė
lis, Kam šėrei žirgelį. Sėdžiu 
po langelio, 01 berneli vientu- 
ri ir Vakaras.

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

3. Žibuoklės, L. Stuko mote
rų seksteto įdainuota 14 liet 
dainų: Ruduo, Gėlių daina, Vėl 
gegužės naktis, Avietėlė, Man 
ne vistiek, Joninių dainą, Daina 
apie tiltą, 0, ramunėle, pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 
Myliu tave, Plaukia sau laive
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. 
“Birutė” Sesutėlės — lelijėlės
ir iš op. “Dana” moterų cho
ras.

Lietuvos Atsiminimų"
25 m. Jubiliejaus koncertas:

4. Himnai — Lietuvos, Lai- gU solistais ir choru įdainuota' 
vijos, Estijos ir JAV, o taip pat Tėviškės namai, 0, ramybe, Oi 
lietuviški kūrimai, įgroti simfo- berneli vienturį, Avietėlė, My- 
ninio orkestro. liu tave, Man ne vistiek, Pa

Ėlorowxtzą ir gaudamas T prizų už 
grožio partijų. Benk° k>šė baltais, 
Horovvitz — juodais.

4-1288, feS-15 OOth PLį M10tŠe VH- 
lage, N.Y. 11379.

THE TOWNHOUSE — 860 Arnold

Maid Service & 3 meals daily (201) 
899-0575, or write: 3601 Herberts- 
ville Rd. Point Pleasant, NJ.

336 East 86th Street — Tel. TR 9-0400 
(Tarpe 1-mos ir 2-ros gatvių)

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

TeL (212) .497*3865

Alfą Jęwęlęr .... •
Garantuotas laikrodžių taisymas

Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio įvairūs laik- 
r rodžiai 4 Puikūs importuoti indai e Įvairūs paputriatai moterim.

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSEUENB — Te|. 497-8865

Pusmetinis striukavūnas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plautai dažymas

267 St Niekotas Ave^ Ridgėjypod, N.Y.

Visit Beautiful GRAYMOOR
and enjoy a day gf Christian encounter w$h thc Friars 

Every Sunday — July through October
Folk Masses: 10:45, 11:45 and 12:45; Novena to St^Anthony 2PM;
Ecumenical Service and Bible reading with. song 3PM-

Picnic Grounds -Smek Ęar - Ample Parking - Gift Shop
VVgKDAY MASS— II AM?

Spocial, arrangements for-organūntions and groups. Fot fUrther in- 
formation write: Fr. ^efemiati Kelliher Graymppr Friars, Garrison, 
N.Y. 10524; Telephone: GAfrison 4-3671 (C0de'\#fft4J? Write for
FREE Visitors’ Directory.

H. W. FEMALE

OPERATORS EXPD.
Singer mach. - for ladies robes 

Steady - good pay - Union benėfits 
ALLEGRO GARMENTS INC.

3611 14 Avė. Brooklyn TR1-0818 
Work near Home

EXPERIENCED OPERATORS 
ON DRESSES 

Section Work. Full Time 
and Exp. Pressers 

Fringe Benefits. Paid Holidays 
Good starting salary. 

CĄRLAND MFG CORP.
8 North Main St. Monroe, N.Y. 

(50 miles N.Y.C.)
Call 914-783^2511

Work near Home EXP. OPERATORS 
ON H Al R PIECES — steady work, 
nice workipg conditions. CARUSEL 
PRODUCTS 9 White Street, Bkiyn. 
CaU 497-1000 ask for Mr. Ramon.

OPERATORS EXP 
SEČTION WORK

Steady, good working conditions 
Many Fringe Benefits 

WEE-GIRLS — 133 W. 21st Street 
N.Y.C. lOth Floor. Apply in person.

HELP WANTED .

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir 1.1.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių augštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcel s Express Corp.
afjiliated with PODAROGIFT, Ine.

priima užsakymus Sovietų gamybos visokioms prekėms, 
jų tarpe — motociklai, televizijų aparatai, radijo transis- 
toriai, magnetofonai (tapė recorders) ir dovanų1’certifi- 
catus galima užsakyti giminėms, gyvenantiems Lietuvoje 
ir Sovietų Sąjungoje per mūsų firmą.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

5. Težydi Vėliai Lietuva, Lie-' 
tuvos Vyčių choro, vadovau
jant muz. Faustui Stroliai, įdai
nuota 17 lietuviškų dainų: E? 
sim girion, Beauštant! aušre
lė, Vištos, Oi, motinėle, Mergai
tė, Kas tas miežio grūdas, Gie
da gaideliai, Per Klausučių uly- 
tėlę, Laisvųjų daina, Man liūd
na, Daina, dainą, Vežė mane 
iš namų, šią naktelę, Tu, ma
no motinėle, Pasisėjau žalią rū
tą, Sėdžiu po langeliu ir Vyčių 
himnas.

6. Pavergtos Tėvynės muii-

likta šalis, iš op. “Eglė žalčių 
karalienė”, Lietuva, iš op.“Gra- 
žina”. Taip pat “Dominikas ir 
Motiejus, ir jų draugas Timo
tiejus”.

Šios 4 lietuviškos muzikos il
go grojimo plokštelės gauna
mos už penkis dol. Paskiros 
plokštelės kaina 1.50 doL Šių 
plokštelių yra nedidelis kiekis 
(anksčiau buvo parduodamos 
po 4 dol.). Nori Įsigyti prašomi 
kreiptis: Darbininkas, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.

ka, Nr. 1. įdainuota solistų ir 
chorų 12 liet, dainų: Sesuo žy
drioji Vilija, žvaigždute, Fas- 
varscyk ancela, Kaip gi gražus 
rūtelių darželis, Kūmute širde
le, Atskrend sakalėlis, Oi nėra 
niekur, šokių scena, Pasiveiki- 
nimo choras, Udrio daina, Vai
vos daina ir Vaivos bei Nag
lio duetas.

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

Iš šio sąrašo išsirinkus tris il
go grojimo plokšteles, moka
ma tik penki doleriai. Atskira 
plokštelė kainuoja 2 dol. (anks
čiau buvo parduodamos po 4 
dol. 'Norį įsigyti papigintų 
plokštelių, prašomi rašyti: Dar
bininkas,' 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Prisiuntimui pridedama 50 
centų.

Persiuntimui pridedama 50 c.

Kas norėtu skelbtis Darbimąke 
praSosnąs skambinti:

GLamnora 2-2923

LAISVĖS KOVOS METAIS

Kviečiame talkon DARBININKUI
DARBININKO administracija iš savo pusės daro visa, 

kad nereikėtų laikraščio kainos kelti. Palyginus su pirmą
ja kaina prieš 50 metą, DARBININKO prenumerata- šian
dien turėtų būti triguba — apie 10 doL Tuo tarpu DAR
BININKO skaitytojai gauna laikraštį už 7 dol. Tai pigiau
sias mūsų laikraštis.

Norėdama ir toliau už tą kainą DARBININKĄ išlai
kyti, administracija šaukiasi talkos. DARBININKUI rei
kia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiū
lyti DARBININKĄ užsisakyti. “

Tam tikslui dabar skelbiamas DARBININKO vajus 
ir naujiem skaitytojam daroma nemaža nuolaida.

Kas prisius 2 dol., DARBININKĄ gaus iki šių metų 
pabaigos. Kas prisius 7 dol., gaus 1968 ir 1969 metam. 
Kas suras 5 naujus prenumeratorius, gaus dovanai lietu
viškų knygų už 10 (tol.

Kviečiame užprenumeruoti DARRINItyKĄ sau arba 
artimiesiems, kurie DARBININKO dar neskaito. Para
ginkite draugus bei pažįstamus, kad užsiprenumeruotų 
papigintai arba prisidėkite auka, kad galėtume siuntinėti 
tiem, kurie nori skaityti, bet negali užsimokėti. Administ
racija gauna nemažai tokių prašymų iš kitu kraštų ir 
pačios Amerikos.

DARBININKO skaitytojų talka šiais 1968 reikšmingais 
metais surasti naujų skaitytojų padės administracijai il
giau išsilaikyti nekeliant DARBININKO prenumeratos. 
Jei kiekvienas pasiryš prisidėti prie vajaus ir paieškoti 
naujų skaitytojų, nebus sunku to pasiekti.

Palengvinti išsiųsti prenumeratą, dedama ši atkarpa.

Prašome iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:

DARBININKAS — 910 WHoughby Avė., BrooUyn, N. Y. H 221

Pratau siųsti DARBININKĄ----------------- .....---------------- metam

Vardas ir pavardė __________________________________________

Adresas -------------------------------------------------- .. -—---------------------

Laikraštj užsakė ................... .............. ,......................... ....................... __

Siunčiu už prenumeratą ............. ., aukų ------Viso S_________ _

EXP OPERATORS 
FOR INSERTING MACHINES 

Day Shift 40 Hours 
Steady nice working conditions 

U.S. PENČIŲ 100 5th Avė. N.Y.C.
Tele 924-2727

H. W. MALĖ

BUS MECHANICS
With Diesel Experience 

HELPERS & CLEANERS 
FULL TIME 

FULL BENEFITS 
Apply at 

INTER-CITY 
TRANSPORTATION CO.

730 MADISON AVĖ. 
PATERSON, N. J. 

No Phone Calls

SEAFORD HARBOR — HI-RANCH 
329,900 . 2 years young, brick and 
shingles, 60x100. 6 rooms, up — re- 
creation room laundry room and % 
bath down, 2 car garage. Make of- 
fer — O’DOWD 164-01 Northern
Blvd. TeL 939-7676.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

45 WEST 45th STREET, NEW YORK, N. Y. 10036 
Telef. 212 - 245-7905

SK YRIAI:
New York, N.Y. 10003 — 39 Second Avenue Tel.: AL 4-5456
New York, N.Y. 10011 —108 W. 14th St. (nr. 6th Avė.) CH 3-3005 
Brooklyn, N.Y. 11207 — 600 Sutter Avenue OI 5-8808
Brooklyn, N.Y. 11211 —370 Union Avenue EV 4-4952
Boston, Mass. 02118 — 271 Shawmut Avenue Ll 2-1767
Boston, Mass. 02127 — 331 West Broadway 268-0068
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60608 — 3333 South Halstead Street 
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 State Road 
Irvington, N.J. 07111 —762 Springfield Avenue 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W. 
Hamtramck, Mich. 48212— 11333 Jos. Campau Avenue 
Hartford, Conn. 06114 — 200 Franklin Avenue 
Lakewood, N J. 08701 —288 Main Street 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd.
New Haven, Conn. 06519 — 509 Congress Avenue 
Newark, NJ. 07103 — 428 Springfield Avenue 
Passaię, NJ. — 176 Market Street 
Paterson, NJ. — 99 Main Street 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th Street 
Pittsburgh, Pa. 15203 —1307 E. Carson Street 
San Francisco, Cal. 94115 ■.— 2076 Sutter Street 
Waterbury, Mass. — 905 Bank Street 
Worcester, Mass. 01610 — 169 Millbury Street 
Youngstown, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBRS

BR 8-6966 
WA 5-2737 

884-1738 
ES 2-4685 
GL 8-2256 

365-5255 
246-9738 

F O 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 
Bl 3-1797

GR 2-6387
274-6400 

PO 3-4818 
HU 1-2750 
Fl 6-1571 

PL 6-6766 
SW 8-2868 
RI 3-0440

SCHALLER&WEBER
ĄUGSCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Uieikiie — įsitikinkite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
N«w York*: 1654 2nd Avė. (85-86 St) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
AstoHJoje: 28-28 Steinway Street — . AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hillside Avė. — 343-6116 
K. Northport, UI.: 290-A Lark FloM Rd. 516-757-0601

Franklin L.I.: 981 Hempstead Tpxc. — 437-7677 

Flinhinge: 41-06 Main Street — Hl 5-2552 

Jackaon Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

Poughkeepoie, N.Y.: 450 Main St — 914-454-9070
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MASPETHO ŽINIOS
PreL Juozas Varnaitisiš Pue- 

bto, Colo., lankėsi Maspethe ir 
rugsėjo 27 išplaukė Europon.

Darbininkas kitą savaitę dėl 
Kolumbo dienos išleidžiamas 
vieną kartą — trečiadienį.

Apreiškimo parapijos Kat 
Moterų Sąjungos 29-ji kuopa 
rengia sukaktuvinius pietus šį 
sekmadienį, spalio 6, parapijos 
salėje. Pietų metu kalbės nau
jas parapijos vikaras kun. VI. 
Budreckas, kurį daugelis lie
tuvių pažįsta kaip muziką, gerą 
dainininką ir pamokslininką. 
Meninę programą praves Pet
ras Sandanavičius, sąjungietėm 
žinomas nuo mažų dienų kaip 
“Petrukas”, kuris sąjungiečių 
parengimuose visus prajuokin
davo linksmais eilėraščiais ir 
dainomis. Viešnios ir svečiai sa
vo dalyvavimu kviečiami pa
gerbti tą veikliąją katalikių mo
terų organizaciją, kuri mini 50 
metų sukaktį. Įėjimo auka tik 
3.50 dol.

A. a.1 Marijonos Adomonie
nės mirties metinių proga mi- 

... šios bus aukojamos pranciško
nų koplyčioje Brooklyne spalio 
5 d. 8 vai.; Šv. Jurgio para
pijos bažnyčioj spalio 6 d. 
12:15 vai.; ir Kennebunkport, 
Me. pranciškonų koplyčioje pra
dedamos gregorinės mišios, ku
rios bus laikomos per 30 die
nų.

. Darbininko matinis parengt
ina* įvyks spalio 19 St Matt- 
hias salėj, 58-15 Catalpa Ava, 
Ridgewood, N. Y. Tam koncer

tą jaunimo choras, kurį sudaro 
32 jaunuolės ir 30 jaunuolių. 
Kas galėtų priimti vieną ar dau
giau jaunųjų choristų nakvy
nei, maloniai prašomi paskam
binti T. Petrui Baniūnui, telef. 
GL 2-2923. Darbininko adminis
tracija už pagalbą iš anksto dė
koja.

K. Matine* išvykstančiam į 
Australiją Simui Naručiui davė 
visą eilę filmų apie Lietuvą, 
apie lietuvių dieną Nw Yorko 
pasaulinėje parodoje.

Jei pienuojate ką pirkti ar 
dovanoti — pirma gaukite ka- 
talogėlius apie rašomas, skaičia
vimo mašinėles, radio, TV, 
magnetofonus ir kit vokiečių ir 
vietinių firmų gaminius su la
bai sumažinta kaina. Klauski
te: J. L. Giedraitis, 10 Barry 
Dr., E. Northport, N. Y. 11731. 
Tel. (516) 757-0055.

Kun. Prane* Bulovas, atšven- I 
tęs kunigystės 25 metų su- į 
kaktį, išvyko atostogų visam ] 
mėnesiui

Prol. Jonas Balkonas spalio ]
6. vyksta į Wilkes Barre, Pa., 
ir pasakys pamokslą lietuvių pa
rapijos 75 sukakties minėjime.

Antanas Petkus, 57 metų, mi
rė širdies priepuoliu rugpiūčio 
25 ir palaidotas rugsėjo 30 ka
reivių kapinėse.

Tretininkę triduumas prieš 
šv. Pranciškų vyksta rytais spa
lio 1, 2, 3 d. per 7 v. mišias. 
Pamokslus sako kun. A. Pas
kųs.

Karolina A. Serbentai** ište
ka už dr. R. M. Restak spalio | 
12. Tą pačią dieną išteka ir 
B. Gedvilaitė už J. Hadziutko.

Rožančiaus draugijos meti
niai pusryčiai bus spalio 6 po 
8 v. mišių.

Allen Major, tarnavęs karo 
aviacijoje, grįždamas namo 
Wake Island rugsėjo 23 tragiš
kai žuvo lėktuvo katastrofoje. 
Jis buvo veiklus parapijos na
rys.

N. Y. lietuviai filatelistai da
lyvaus pabaltiečių filatelijos pa
rodoje, kuri bus lapkričio 2-3 
Prisikėlimo parapijos salėje To
ronte.

-B
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Toronto Prisikėlimo parapijos studentų choro mergaitės. Nuotr. M. Pranevičiaus

KĄ PADAINUOS STUDENTŲ CHORAS E TORONTO?

tonos
Vakariniai kursai suaugu- 

f šiem pradėti spalio 2 Thomas 
[ Park mokyklos patalpose. Pa- 
L mokos būna nuo 7 v. iki 10 
' v.v. Už mokslą nėra jokio mo

kesčio. Mokyklos komitetas vi- 
f sus suaugusius kviečia regist- 
Į motis ir lankyti šiuos kursus.

, Sekmadieninė mokykla nuo 
i rugsėjo 29 pradėjo veikti šv.
I Petro parapinėje mokykloje. Ji 
t skiriama tiem vaikam, kurie 

lanko viešas pradžios mokyklas.
| Aukštesniųjų mokyklų moki- 
L niam tokios tikybos pamokos 

būna toje pačioje mokyklo- 
k je trečiadieniais 7 v.v.

Kun. Jonas Klimas, kuris 19 
metų išbuvo vikaru šv. Petro 

I lietuvių parapijoje, nuo spalio 
3 perkeliamas vikaro pareigom 
Į Marijos Nekalto Prasidėjimo 
lietuvių parapiją Cambridge, 
Mass. šios parapijos klebonu 
yra kun. Simonas Saulėnas.

Spalio mėnesi rožančius šv. 
Petro parapijos koplyčioje prie 
E. 7-tos gatvės bus kalbamas 
kasdien rytais po 7 v. mišių. 
Parapijos bažnyčioje rožančiaus 
pamaldų nebus, jis bus kalba
mas tik sekmadieniais 2:30 v. 
popiet.

Sodaliečię mišios ir komuni
ja bus spalio 6 d. 9 v. parapi
jos bažnyčioje.

bių ir gražių balsų. Tai ir ke
lia visų susidomėjimą.

Į koncertą atvyksta ir iš to
liau visi muzikos ir dainos mė
gėjai. New Yorke sudaromas 
specialus jaunimo komitetas šį 
chorą pasitikti, globoti ir po 
miestą pavedžioti.

Koncertas bus spalio 19 St. 
Matthias saleje Ridgevvoode, 
ten, kur buvo literatūros vaka
ras. Po koncerto — šokiai.

Į Darbininko metinį koncertą 
atvyksta Toronto Prisikėlimo 
parapijos studentų choras. Vi
so 58 asmenys. Chorui diriguo
ja kun. Bronius Jurkšas, akom- 
ponuoja Linda Marcinkutė. At
važiuoja autobusais, atsivežda- 
mi didelį dainų repertuarą.

Mišrus choras pradeda kon
certą dainomis: Mes su rūtom 
— D. Andrulio, Kur lygūs lau
kai — Tallat-Kelpsos, Oi tu ie
va, ievuže — M. Petrausko, Ty
kiai, tykiai — choras ir solo 
(solo dainuoja L. Marcinkutė) 
—muzika N.N., drinking Song 
iš “The Student Prince”—S. 
Romberg.

Mergaičių choras toliau tę
sia koncertą ir atlieka šias dai
nas: Rūtelių darželis — J. Šve
do, Barkarolė iš op. “Hoffman-

. . .v , . ... -■ . .. t ■ no pasakos” (Baleta šoka R. iš visų lietuvių chorų. Ir pats po pamaldų parapijos salėje Ošlapienė. Dar trūksta mokyto-žiningii pardavėju Adresas- Jo- visi išvyko i netoli esančią gar- sutikus, buvo paaukoti Jungt. ne F . ... *no PaZL knygynas, 94- siaj, Pire island. «a vieni mau- Finansų Komitetui. mTklos^io S J° V’-aJam "

17 Jamaiea Avė.; Woodhąyen, dėsi Atlante, kiti paklojo savo Po susirinkimo buvo kavutė _• Jei chorai visur skimdflasi, tan . X • Naujasis tėvų komitetas -
kad nėra jaunimo prieauglio, Gudaitiene (pirm.), A. Bobelis
tai čia — atvirkščiai. Visas cho- dziaIS “ vasaros^ P®' (vicepinn.) V. Kulpa (ižd ), Na-

skaite Danute Saldattyte, VI jr
sk. mok. (Is Putnam mergaičių

Laikrodininkas specialistas, 
lietuvis, išmokęs šio amato 
Šveicarijoje, taiso įvairių rūšių 
ir firmų laikrodžius. Darbas at
liekamas naujausiais metodais 
ir pačiom naujausiom priemo
nėm. Sureguliavimas veltui. Pa
siteirauki* prieš pirkdami nau
jus ir apsisaugokit nuo nesą-

QUEENS LB APYLINKĖS IŠKYLA
Paskutinę gražią vasaros die

ną—rūgs. 21—iš ryto Queens 
LB apylinkė turėjo labai malo
nią savo narių išvyką Į Long 
Island Mastic pajūrį, pas valdy
bos pirmininką A. Ošlapą. Sau
lėtas gaivinantis rytmečio oras 
sutraukė apie 20 narių. Tarp 
narių buvo ir gen. konsulas 
A. Simutis su žmona.

Po kelionės, atsigaivinę kava, kui pasiūlius ir visiem mielai

troškę ir išalkę grįžo atgal Į 
vasarvietę.

Čia p. Ošlapienė pavaišino 
šeimininko sužvejotom žuvim 
ir kitais valgiais. Kada visi jau
tėsi gana sotūs, buvo pada
rytas trumpas susirinkimas. Ka
dangi vaišės buvo valdybos su
aukotos, tad visi surinkti narių 
pinigai — 30 dbl., pirminin-

siūnas ir D. Sablinskas, muzi
ka P. Alkantaros.

Pabaigai vėl pasirodo miš
rus choras su šiomis dainomis: 
Balandžiai — valso daina, muz. 
K. Kavecko, Pradės aušrelė 
aušti — harmonizuota B. Bud- 
riūno, šiltas gražus rudenėlis
— St. Šimkaus, Motus, motuše
— liaudies daina — M. Petraus
ko, Karvelėlis—daina su solo
— č. Sasnausko, Vergų choras 
iš op. “Nabukas” — G. Verdi.

Chore dauguma yra studen
tai, vienas kitas — vyresnių
jų klasių aukštesniosios mo
kyklos mokinys. Choras yra pa
sivadinęs studentų choro var- ronio lituanistinė mokykla pra
du. Jame iš 58 narių du treč- dėjo dvidešimtuosius darbo me
daliai yra mergaitės, o vienas tus. 19 metų šeštadieniais mo- 
trečdalis — berniukai. Tai bus kyklą buvo prisiglaudusi Ap- 
bene jauniausias mišrus choras reiškimo parapijos mokykloje.

Nauji mokslo metai Maironio mokykloje
Rugsėjo 7 pamaldomis Ap

reiškimo p-jos bažnyčioje Mai-
Šiais mokslo metais iš mo

kytojo pareigų laikinai pasitrau
kė Ona Barauskienė, Jane 
Gerdvilienė, Aldona Marijošie- 
nė ir G. Nutautaitė. Į mokyto
jų eiles .Įsijungė kun. VI. Bud- 
reckas, muz. V. Kerbelis ir E.

N. Y. (Woodhaven Blvd/ sto- kūnelius paskutinėje vasaros su priedais. Namo pradėjo sau laivelis _ st 5jmkaus 
tis). Darbo vai. nuo 9 ryto iki dienos saulėje, treti vaikščiojo skirstytis tik gerokai sutemus.

vandenyno pakraščiais. Visi iš-6 v.v. Te!. HT 1-7747. Dalyvis Komišką duetą atlieka K. Ja- ras sudarytas iš jaunų, skam-

»1 vasaros stovyklos), ir Vytautas Be nuolatinio 'šeštadienio dar-
Navickas, VIII sk. mok. (Mano bo, dar numatyta šiais mokslo 
vasara Kennebunkporte). Po metais paminėti Lietuvos ka- 
pirmutinių Įspūdžių vyko pa- riuomenę, pagerbti motinas, 
mokos. pravesti spalvingą Kalėdų eglu-

Nors daug kalbėta šiais ju- tę, pavyzdingumo, gražaus skai- 
biliejiniais metais apie didesnį tymo, rašinių ir talentų varžy- 
mokinių skaičių, vis tiek Mai- bas, suorganizuoti mokinių cho- 
ronio mokykloje pirmąją moks- ra, įvesti religinį giedojimą, 
lo metų dieną susirinko tik virš sustiprinti tautinių tradicijų 
160. mokymą.

kuris įvyks

sekmadienį spalio (Oct) 6 d.
2:00 vai. p. p.

WAR MEMORIAL BUILDING
Willow £ Lafayette Sts.

Trenton, New Jersey
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Visus kviečiame į didžiulį

MHUiB HIIUIIUIIttlHIMlilHI I

Toronto, Kanada
JAUNIMO CHORAS

dainuoja

DARBININKO
METINIAME

KONCERTE

Mūsų mielos kolegės’dr. Birutės Paprockicnės

Programą išpildys:

1. Rūtos Ansamblis, vad. A. Kačanausko
2. Solistas Liudas Stukas
3. Dvi Mamytės ir Dvi Dukrytės
4. Baltijos tautinių šokių grupė, vad. Vlado Metinio
5. Estų solistai
6. Latvių choras su solistais
7. Estų ir latvių tautinių šokių grupės
8. Trentono Veteranų orkestras

Programą praves Dr. Jokūbas Stukas • Rengia: New Jersey 
Estų, Latvių ir Lietuvių Taryba paminėti Baltijos valstybių 
50 metų nepriklausomybės paskelbimo sukaktį. • Auka $1.00

1968 spalio 19, šeštadienį, 7:30 
ST. MATTHIA.S SALĖJ 

58-15 Catalpa Avė., Ridgewood, N. Y.

Chorui vadovauja: Kun. BRONIUS JURKŠAS

PROGRAMOJE: lietuvių kompozitorių ir liaudies dainos.
• Įėjimo auka: 3 dol.; rezervuotos 4 dol.; studentams 2 doL

• Pradžia 7:30 vai. vakaro

• Veiks Darbininko Spaudos kioskas.

• Šokiams gros Gutauskų orkestras 
ir Dudučio kapela jaunimui.

• Veiks pilnas bufetas su užkandžiais bei gėrimais.

Kviečiami visi atsilankyti, pagerbti dainuojantį jaunimą 
atvykusį iš Kanados ir palaikyti lietuviškos spaudos darbus.

tėveliui

AfA

ANDRIUI 
TRAINAVICIUI

Lietuvoje mirus.
jai ir jos seimai gilią užuojautą reiškią

LIETUVIŲ N. Y. ir N. J. DANTŲ 
GYDYTOJU DRAUGIJA

PADEKITE IŠRINKTI NINON^I
• Jei tik remi Nixono kandidatūrą, dar šiandien įsijunk

• Paremk visą rinkiminę akciją savo pinigine auka!

UTHUANIAN-AMERICAN NATIONAL COMMITTF.F. 
TO ELECT NIXON AND AGNEW

Plrminiakai —. Vytautas A Kraitis, Eugenijus Bartkus 
fa* Leonardas Valiukas

Dar šiandien atsiliepk, rašydamas komiteto kasininkui. 
Duok savo pilną vardą ir pavardę, tikslų adresą ir pagal 
išgales pasiųsk piniginę auką. Kasininko adresas: Mr. Juo
zas Koje&s, 2754 Colby Aveirae, Angeles, Calif. 90064.


