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LAISVES KOVOS METAI Sveikata grįžta tik palaipsniui . . . 
Amerikos dar ne visa spauda pagijo nuo manijos tar
nauti Maskvos interesui, bet kova prieš maniją eina, 
ir gijimo ženklai rodosi

Juodoji jėga gatvių karą pakeitė patalpų okupacija?
Kai Sovietai okupuoja valstybes, su jais siekiama derėtis; Juo 
doji jėga okupuoja patalpas, kad su ja irgi derėtęsi . . .

New Yorkas virto pavyzdžiu, 
kaip “juodoji jėga” ima keisti 
taktiką: vietoj gatvių riaušių, 
kurios pridaro žalos daugiausia 
patiem juodiesiem, ima vartoti 
gausiau mokyklų okupavimą 
bei mokyklų streikus.
OCEAN ... NESANTAIKA 
NEBAIGTA

New Yorkas, laimingai šiom 
dienom išvengęs" gaisrininkų ir 
sanitarijos darbininkų streiko^ 
negali susitvarkyti su mokyk* 
lom, kur nesantaikos kibirkštį 
įskėlė konfliktas tarp žydų ir 
negrų. Nėw Yorko miesto mo
kyklos negali veikti iki šiol nor
maliai dėl Ocean Hill-Browns- 
ville konflikto su mokytojų fe
deracija. Mokytojų federacija 
reikalauja, kad būtų grąžinti Į

NEW YORKO UNIVERSITETE 
NESANTAIKA PRASIDĖJO

New Yorko universitetas pra
simanė atskirą istoriją, kurioje 
lemiamas vaidmuo tenka vėl ra
siniam elementui.

Studentų grupė, vadovauja - 
ma Hatchett, juodojo veikėjo, 
kvietė studentus nuo spalio 14

vietas mokytojai, kurie pavasa
rį buvo vietinės švietimo admi
nistracijos pašalinti. Vietinė 
švietimo administracija, naudo
damasi decentralizacijos princi
pu, nenori jų priimti, nes juo
diesiem vaikam nori juodųjų 
mokytojų. Miesto švietimo va
dyba ir mokyklų superinten
dentas Donovan ėmėsi visokių pradėti streiką. Nesantaikos už- 
kompromisų, bet jais negalėjo 
patenkinti nei vienų nei antrų. 
O milijonas su viršum vaikų 
taukia mokslo.

N. Y. Times neremia moky
tojų federacijos, matydamas, 
kad federacijos užsispyrimas 
(formaliai dėl vienos mokyklos 
Nr. 271) veda į didesnę įtam
pą — tarp baltųjų ir juodųjų 
apskritai ir tarp juodųjų ir žy
dų specialiai.

Jei naudojiesi teise nesutikti—Maskvoje
Maskvoje spalio 11 nuteistas Spalio 14 pranešta ir apie 

Pavel Litvinov 5 metam, Larisa teismą dar šešiem iš Leningra-

ucmazga prasidėjo prieš metus. 
Tada Hatchett, mokytojas, 
straipsny kaltino, kad žydai 
mokytojai New Yorke gadina 
negrų vaikų dvasią. Straips
nis buvo palaikytas antisemitiz
mu. New Yorko universitetas 
betgi š.m. rugpjūčio mėn. pa
skyrė, Hatchettą ‘Martin Luth- 
er King afro-amerikiečių cent
ro” vedėju. Pakilo protestai, 
bet Hatchett buvo laikomas 
universitete patariant A. Gold- 
bergui. Jau ir universitetui bu
vo per daug, kai prieš savaitę

New Yorko mokyklose mokytojus pakeitė policininkai

— New Yorko .universitete 
skyriuje Bronxe spalio 14 su- 

Daniel, kurios vyras jau sėdi do. Jie kaltinami skleidę slap- sprogdintos dvi bombos — su- 
kalėjime, 4 metam, kiti 3 — tą laišką čekoslovakam ir rerš- traukyti telefonai, gaisrininkų.

’ *. _ ’ . . ----- priemonės.po 3,2 metus, 10 mėnesių. Tik kę jame simpatijas Dubčekui.
šiuo kartu nuteisti ne Į kon-   ■ ■     ..................... ........———-----—■
centracijos stovyklas, bet į

Apollo 7 skrenda laimingai
ten palikti apsigyventi.

viceprezidentą Humphrey, Nix- 
oną ir mokytojų federacijos pir
mininką Shankerį Hatchett vie
šai išvadino “rasistiniais ben- 
kartais”. Po poros dienų buvo 
atleistas. Atleidimas ir buvo 
nauja kibirkštis šimtinei stu
dentų, daugiausia juodųjų, spa
lio 11 užimti dvi universiteto 
patalpas, kol Hatchett nebus 
grąžintas Į savo pareigas .. .Kad 
reikalavimas būtų įspūdinges
nis, paskelbė streiką.

New Yorko pavyzdžiu dvi 
negrų studėhtų organizacijos 
Chicagoje spalio 12 pasiskelbė 
taip pat jau organizuojančios

mokyklų boikotą.
Patalpų užiminėjimo ir mo

kyklų uždarinėjimo banga eina 
toliau. Philadelphijoje juodieji 
mokiniai susikovė su baltai
siais, ir superintendentas dvi 
mokykas laikinai uždarė. Chica- 
goje vidurinės mokyklos juo
dieji paskelbė boikotą, reikalau
dami daugiau mokytojų negrų. 
Pittsburghe eilėje mokyklų pa
mokos taip pat nutrauktos tre
jetui dienų. Santa Barbara, Ca- 
lif., “juodųjų studentų sąjun
ga” spalio 14 užėmė patalpas, 
iki jų reikalavimai bus paten
kinti.

Opinija perduoti Kiniją ko
munistam, perduoti Kubą Cast- 
rui — buvo paruošta Ameri
koje N.Y. Times redaktorių. 
Tos prokomunistinės opinijos 
čempionas redakcijos štabo na
rys B. Matthevvs jau išėjo į pen
siją. Pasitraukė iš aktyvios tar
nybos spaudoje ir Įtakingasis 
koegzistencijos kurstytojas W. 
Lippmann. Jų liniją betgi tę
sia su ypatingu atgresyvumu to
ki plunksnos veteranai kaip 
Drew Pearson — -per N. Y. 
Post. Jewish Press ir kt. laik
raščius.

Vienas Pearsono raštas buvo 
paskelbtas "VVaterbury Repub- 
lican". Jame mėgino pateisinti 
sovietinę vergiją rytų Europoje, 
atvaizduodamas ją kaip ūkinę 
palaimą satelitiniam kraštam.

I šį Pearsono raštą tame pat 
laikrašty (kurio ištrauka mus 
pasiekė L. B. dėka) rugsėjo 19 
atsakė A. Campė. Jis pakarto
jo Pearsono pareiškimą,’ kad 
esą Sovietų europiniam sateli
tam “reikalingas jų didžiojo 
kaimyno Maskvos bendradarbia
vimas ir globa kaip vidurio 
Amerikai reikalinga jos didžio
jo kaimyno Washingtono glo
ba”. Pakartojo ir Pearsono tei
gimą, kad “raudonoji armija 
dabar yra didžiulė ekonominė 
geradarybė šiem rytų Europos 
kraštam, nes jie gauna globą, 
neeikvodami savo biudžeto”. 
Satelitų padėtis esanti tokia, 
kokioj atsidurtų J. Valstybės, 
jeigu “mes galėtume 70 bilijo
nų, kuriuos išleidžiame apsau
gai, pavartoti švietimui, kovai 
su skurdu ir savo didžiųjų mies
tu reikalam.”. :

džiavimui, kada Pearsonas ly
gioje plotmėje pastato J. Vals
tybes ir Sovietus — lyg ir J. 
Valstybės vykdytų imperializ
mą, agresiją, priespaudą, geno
cidą, kolonializmą, kaip tai da
ro Sovietai rytų Europoje.

Campė demaskuoja Pearsono 
rodomą sovietinės okupacijos 
ūkinę palaimą rytų Europos 
kraštam: esą ją lygindamas su 
J. Valstybėm, Pearsonas netie
siogiai perša ūkinę palaimą, ko
kią J. Valstybės turėtų pajus
ti, jei jas okupuotų Sovietų, ki
nų ar Castro raudonoji armi
ja ...

Taip negalvoja — primena 
Campė — nei čekai, slovakai, 
kurie nori pašalinti raudonąją 
armiją iš savo krašto; taip ne
galvojo nei lietuviai, kurie 
1941 sukilimu, o paskiau eilės 
metų partizaniniu karu kovojo 
prieš raudonosios armijos oku
paciją.

Kodėl Pearsonas — klausia 
Campė — nekalba apie “eko
nominę gerovę” lenkam, pran
cūzam, belgam, atneštą nacių? 
Kodėl nesiūlo, kad Nasseris su
teiktų globą ir ekonominę ge
rovę Izraeliui?.

Baigdamas rašo: esą reiktų 
Niurnbergo teismo tokiem laik
raštininkam, kurie pateisina, re
mia tironiją, pavergimą, geno
cidą ...

Tektų pridėti: Niurnbergas 
buvo vienkartinis teismas, bet 
tokio teismo rolę gali atlikti 
laiškų rašymas spaudai, jie 
kreiptų viešąją opiniją nusisuk
ti nuo tokių spaudos piktnau- 
dotojų. A. Campė savo atliko

sveikiname už tai!
Laiško autorius A. Campė

Spalio 11 Apollo 7 iškilo į paliktosios dalies, į ją įsijung-
Teismas jų nusikaltimą vadi- erdves su trim astronautais: ka- ti, kad galėtų grįžti drauge į že-

no “antisocialine veikla, nemo- pitonu William M. Schirra, ku- mę, tikriau sakant, į vandenį,
raliu gyvenimo būdu, viešosios ris jau trečiu kartu keliauja, su Pirmuosius uždavinius astro-
tvarkos ardymu”, o taip pat majoru D. F. Eisele ir civiliniu nautai jau yra atlikę sėkmin-

girtavimu”, astronautu W. <
skleidimu šūkių, kurie “šmeižė Apollo 7 buvo išsviestas į erd- 
Sovietų tautą”. Koki tie šūkiai, ves Saturno raketos — galin- 
nebuvo spaudoje paskelbta. O giausios lig šiol. Jos jėga pri

lyginama 100 spraūsminių lėk
tuvų.

Apollo 7 skirtas uždavinys 
erdvėje atlikti tokius veiks
mus, kurie bus reikalingi kelio
nėje į mėnuli — atsiskirti ra
ketos smaigaliui, keliauti sky- turėtų būti kelionė į mėnulį, 
rium, paskui vėl sugrįžti prie -------------------------------------

‘parazitizmu’

jie buvo — “Tegyvuoja laisva 
ir nepriklausoma Čekoslovaki
ja”, “Laisvės Dubčekui”, “Gė
da okupantam”, “šalin rankas 
nuo Čekoslovakijos”. Tie šūkiai 
buvo skelbiami Raudonojoj 
aikštėj, kai Sovietai okupavo 
Čekoslovakiją.

Cunningham. gan Bet jie turi išbūti erdvėje 
11 dienų, padaryti 163 ratus 
apie žemę —viso 4,5 mil. my- 
lių.

Jei viskas gerai eisis, nauja 
raketa, Apollo VIII, apie Kalė
das turės apkeliauti su astro
nautais apie mėnulį 10 ratų, bet 
jame nenusileisti ir grįžti į že
mę. Tik apie 1969 metų galą

Sovietai grasina čeky mokyklom
Sovietų gen. Ivan Pavlovsky, 

okupacinės kariuomenės vir
šininkas, laišku pagrasino įves
ti kariuomenę Į čekoslovakų 
mokyklas, jei mokytojai nekal
bės palankiai apie Sovietų Są
jungą. Mokyklas jis vadino 
“kontrevoliucijos lizdais”.

— "Šveicarijoje iš esamų

— JAV valdžioje auga susi
rūpinimas, kad Sovietai pažadė
jo Egiptui iki 1969 vidurio 100- 
150 lėktuvų, 500 tankų.

— McGeorge Bundy, buvęs 
prezidentų JFK ir LBJ patarė
jas saugumo reikalais, dabar 
Fordo fondo prezidentas, spa
lio 12 pasiskelbė esąs už bom
bardavimo Vietname sustabdy
mą, už amerikiečių laipsnišką

Prezidentas Johnsonas stebi Apollo 7 pakilimą

demaskuoja Pearsono sudarinė- Iš kito miesto ir kitoks bal- 
jamą opiniją, kuri lygi piktžo- sas. Daug jaunesnis balsas ir

sveikesnis ... "Champaign Ur-

—Čekoslovakijoje yra 15,000 
žydų, 800 jau išvyko pro Vie
ną į Izraeli, kiti 2,300 prašosi 
pagalbos tam pačiam tikslui.

— Maskva pasikvietė vaka
rų Vokietijos prokurorą ir da
vė jam iš Maskvos archyvų nau
jos medžiagos, kuria galės su
daryti apie 1,000 naujų bylų už pasitraukimą, nors sutarties su

š. Vietnamu ir nebūtų prieita. Ii laimėti. Jam turėjo pagelbėti tai atsisako dalyvauti disputuo
se su Wallace; Nėra jam reika
lo dalyvauti disputuose ir su 
Humphrey ir tokiu būdu rekla
muoti savo oponentą, kada 
Nixonas yra prasinešęs toli į 
priekį. Demokratų mėginimas 
per Kongresą sudaryti sąlygas 
tokiem debatam televizijoje 
nepavyko — Kongresas jau iš-

6,500 čekoslovakų 1,050 pa- nacių nusikaltimus, 
prašė azylio. Už savo tėvynės 
ribų čekoslovakų esą 70,000.

— Apsaugos sekr. Clifford iš 
Nato konferencijos Bonnoje 
spalio 12 lankėsi vakarų Ber
lyne su pareiškimais, kad Ame
rika imsis visokios akcijos va
karų Berlyno apsaugai, žodžiai 
buvo skirti vokiečių nuotaikai 
stiprinti.

— Brazilijoje, Sao Paulo, ___________________
spalio 12 nušautas amerikietis j 
studentas, buvęs Vietnamo ka- M, 
rys kap. Ch. R. Chandler. Žudi
kai paliktame lapely rašo, kad B 
tai kerštas už Guevarą ir Viet- B 
namą. y/

— Kun. Daniai Berrigan,jė- B
zuitas, ir dar 8 jo draugai spa- B 
lio 10 nuteisti už naujokų šau- B 
kimo bylų sudeginimą Baus- ostrene ftoanev kumta 
mė bus skirta lapkričio *8. Ji Urbone*, JubH. komiteto pirm, J. Mikaila, finansų kum lt. pirm, M. Slm*. St, MmoUdnas, *ekr„ VI. Statkus, 
„i;_« ifi •*«*»»*, kore*p.; stovi: A. Kasputis, A. tiurku*, M. Vitkų*, V. TamotiOnas, A. Nakas, koresp.. B. Neve-
gaunu OUU IKI lo metų Kaiejl- rausk**, A. Zaparacka*, K. Ražauska*, P. Gritkeli*, J, Mikulionis ir V. Urbonas. Trūksta: E. Bulotienės, St.
mo ir 22,000 dol. baudos. Garllausko, J. Rufllenlen**, Vi. Paužos, J. Valukonio, K. Veikučio ir Frank Zaper.

bana Courier" (kuris redakci
ją pasiekė E. V. dėka) rugsėjo 
20 aprašė trijų asmenų svars
tymus Illinois universitete dėl 
Čekoslovakijos. Studentam 
klausytojam plojant, buvo pa
skelbta svarstymų išvada —pa
smerkimas J. Valstybėm, kad 
jos “labai atsakingos” už Če
koslovakijos invaziją — jos 
nepajudino nė piršto invazijai 
sulaikyti. Politinių mokslų pro
fesorius R. Merritt tvirtino, kad 
per paskutinius penkeris -šeše- 
ris metus JV buvo atsakingos 
už visas intervencijas Europo
je. JV paliko Sovietam carte 
blanche “daryti, kas jiem patin
ka, be jokios baimės, kad Ame
rika intervenuos”...

Apie tikrąją padėtį Čekoslo
vakijoje kalbėjo atvykęs iš ten 
studentas, studentė. Kalbėjo 
taip pat ukrainietis...

Mūsų bendradarbis su laik
raščio iškarpa pridėjo ir pasta
bą: “Studentų tame forume bu
vo, kiek tik toj salėj tilpo, ži
noma. tai mažas procentas vi
sos Illinois universiteto studen
tijos, nes čia jų 31,000 su vir
šum. Tačiau iš šio universiteto 
mūsų visuomenėn daug įtakin
gų žmonių atėjo (Vygantas, šo- 
liūnas. Kleiza, Avižienis, Košu- 
ba ir kt.). Gal ir tarp amerikie
čių iš čia išeinantieji darys i- 
takos... Jei taip galvojantys 
žmonės valdys Ameriką už 20 
metų, tai Rusijai bus ko rūpin
tis. o pavergtiem kaštam yra 
vilties".

Antrasis amerikinio gyveni
mo epizodas rodo, kad viešojon 
opinijon gali grįžti sveikas gal- 

kuriai spalio 13 buvo pritarę vojimas. 
sąjungos atstovai.

— VVashingtone spalio 14 
paauglių gaujos daužė langus ir 
plėšikavo. Policija juos išsklai
dė. bet suimti nieko nesuėmė.

— Kongresas, devyniasde - 
šimtasis, spalio 14 baigė sesiją, venime — gradualizmas. kuris

— Teismas Sirhen B. Sirhan, reikštų laipsnišką sveikos nuo-

PREZIDENTO RINKIMAI TIK UŽ TRIJŲ SAVAIČIŲ
— N. Y. Times indorsavo 

Humphrey, N.Y. Daily News 
indorsavo Nixoną.
RESPUBLIKONŲ IR DEMO
KRATŲ VALDŽIOJE

U.S. News ... rašo, kad Jung
tinių Valstybių prezidentų bu
vo 7 respublikonai ir 5 demok
ratai. Respublikonų valdžioje 
Amerika buvo 33 metus, demo
kratų 36 metus.

I - - _ - — Mokytoju trečias streikas
siskirstė siūlymo nepriėmęs. g savaįčiu eigoje New Yorke pa- 
Humphrey padėtį mėgina gel
bėti prezidentas LBJ.

Viceprezidentas Humphrey susirėmimas su Nixonu ir Wal- 
vis nenustoja vilties, kad jis ga- lace televizijoje. Nixonas griež-

— Nixono pusėje esą 391 
i elektorius, Wallace 53, Humph- 
į rey 32 —skelbia U.S. News and 

W. Report. Prezidentus išrink
ti reikia 270 elektorių.

— Šen. Frante J. Lausche, 
Ohio demokratas, pasisakė už 

Į Nixoną. Esą jis geriausiai pasi
ruošęs tom pareigom iš visų 
kandidatų. O dėl Humphrey—

skelbtas nuo spalio 14.
— Policininku sąjunga New 

Yorke spalio 14 atmetė sutarti.

Jei pupularu kalbėti apie 
“gradualizmą" komunizmo rai
doje link liberalizacijos. tai ver
ta telkti dėmėsi, kiek “gradua- 
lizmas" ims reikštis Amerikos 
akademiniame bei spaudos gy-

'jis duoda pažadus, kurių jis kuris nušovė šen. R. Kėnnedy. vokus atgavimą po ilgai ilgai
prasidės gruodžio 9. trunkančios galvojimo ligos.Niiotr. J. Gaižučio negalės tesėti”
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Žmonės, kuriuos išaugino nepriklausoma Lietuva

Originalu
Nepriklausomoje Lietuvoje 

išaugusių intelektualų kartą 
Sovietai jau pirmos okupacijos 
metu žiauriausiai apnaikino. 
Šios kartos žymi dalis veikėjų, 
vadovavusių jau visuomeni
niam kultūriniam gyvenimui, 
buvo suimti pirmoje genocido 
bangoje — 1940 metų liepos 
12. Jie buvo laikomi kalėjimuo
se, nuteisti be teismo daugiau
sia 8 metam į koncentracijos 
lagerius ir išgabenti. Tokis li
kimas ištiko ir dr. Igną Skrups- 
kelį, kuriam šiemet būtų 65 
metai amžiaus, o pernai suėjo 
25 metai, kai jis žuvo vergų dar
bo stovykloje.

Apie jį, apie jo šeimos pa
statytą jam paminklą, origina
lų, prasmingą, dedam čia prof. 
dr. Antano Kučo atsiliepimą. 
Red.

KANKINIO PALIKIMAS:
Grįžęs po savo studijų Lie

tuvon, Ignas Skrupskelis įsijun
gė į visuomeninį darbą: 1934- 
1940 redagavo mėnesinį žurna
lą Židinys, nuo 1936 m. buvo

paminklas žuvusiam dr. Ign. Skrupskeliui
je. Tai tikrai originalus ir la
bai vertingas paminklas- Verta 
arčiau pažinti jo foną ir jį pa- 
tj-
MARIENBURGO GADYNES 
PRŪSAI:

Kaip vėliau įprasta vadinti, 
Mažosios Lietuvos likimas am
žių bėgyje buvo margas, var
gingas, bet kartais ir spalvin
gas. Tai liečia senovėje aisčių 
arba baltų apgyventus plotus, 
išsitiesusius pamariais tarp Ne
muno ir Vyslos. Senieji istori
niai šaltiniai vietinius gyvento
jus ėmė vadinti prūsais. Jų var
das ypač išgarsėjo, kai į pavys
ti 1230 m. atsibastė Mozūrų ku
nigaikščio Konrado atkviestas 
Kryžiuočių ordinas, gimęs kry
žiaus karų metu Palestinoje. Il
gai nelaukdamas, ordinas kar
du ėmė plėsti sau valdas, pul
damas prūsus ir kitas lietuviš-
kas gentis, ir 1283 m jau at
sidūrė prie Nemuno. Tai bu
vo vokiečių ordinas, pasinešęs 
krikštyti pagonis. Tolimesnį jo 
slinkimą Į rytus sulaikė Lietu
vos valdovai.

XX Amžiaus dienraščio redakci
jos narys ir nuo 1939 m. jo vy
riausias redaktorius. 1940 bir
želio 15 užgriuvus rusų bol
ševikų okupacijai, liepos 12 jis 
buvo suimtas ir nuteistas 8 me
tus į Vorkutą, kur 1942 gruo
džio mėn. žuvo kankinio mir
timi.

Po 25 metų šio tragiško žuvi
mo velionies šeima — Alina 
Skrupskelienė ir vaikai: Enata, 
dr. Viktorija ir dr. Kęstutis-Ig- 
nas — ėmėsi įamžinti vyro ir 
tėvo atminimą, savo darbu ir 
lėšom išleisdami jo veikalą 
“Lietuviai XVIII amžiaus vokie-
čių literatūroje”.

Sis veikalas vokiškai para
šytos disertacijos (Die Litauer, 
in der deutschen Literatur dės 
18. Jahrhunderts) vertimas, už 
kurią Vienos universitetas Ig
nui Skrupskeliui suteikė dakta
ro laipsnį 1932 gruodžio 1. 
Rankraštinis originalas tebėra 
Vienos universiteto biblioteko-

Ordinas buvo karių vienuolių 
teokratinė valstybė. Savo dva
ruose jie įvedė baudžiavą. Lais
vi tebuvo vokiečiai atėjūnai ko
lonistai. XIV šimtmetis bu
vo nuolatinių karų sii Lietuva 
laikotarpis: ordino galybės, žy
dėjimas. Jo galybę 1410 m. mir
tinai pakirto Vytautas ties Žal
giriu. Beveik pribaigė Lietuvos 
Lenkijos valdovas Kazimieras 
1466 m., pavertęs ordiną savo 
vasalu. Ordinui nieko daugiau 
nebeliko, kaip gerintis Lenkijos 
valdovui. Todėl savo didžiuoju 
magistru 1511 m. išsirinko Al
brechtą, Brandenburgo mark
grafo Fridricho Hohencolemo 
ir karaliaus Kazimiero dukters 
Sofijos sūnų. Sofija buvo tikra 
Šv. Kazimiero sesuo. Albrech
tas tuojau nuvyko į Krokuvą ir 
klaupė prieš savo dėdę Žygi
mantą, nuo 1506 Lietuvos Len-

perkelta į. Karaliaučių. Nuo ta
da ordino valdose buvo dau
giau lietuvių, negu vokiečių. 
1525 m. Albrechtas metė or
dino magistro abatą, perėjo į 
protestantų tikėjimą ir pasiskel
bė Prūsijos kunigaikščiu. Buvę 
ordino broliai, tapo dvarinin
kais. Albrechtui parūpo savo 
kunigaikštijos kultūrinis ir reli
ginis gyvenimas. Prireikė lietu
viškai mokančių kunigų, 1541 
m. įsteigė Karaliaučiuje aukš
tesnę akademinę mokyklą, ku
rios vedėju pasikvietė iš Lietu
vos Abraomą Kulvietį. 1544 
m. ta mokykla paversta univer
sitetu. Reikėjo parūpinti tiky
binių raštų lietuviškai, buvo tei
kiamos stipendijos paruošti lie
tuviams kunigams. Albrechto 
laikais paspartinta kolonizaci
ja pritraukė daugiau lietuvių. 
Jis net planavo panaikinti bau-

sinaudodamas Lenkijos karu su 
Švedija (1665-1666), kurfiurstas 
Fridrichas Vilhelmas užėmė 
lenkų valdomas žemes ir tuo 
tiesiogiai sujungė Brandenbur
go ir Prūsijos žemes. Jis sustip
rino ir centralizavo krašto ad
ministraciją ir paruošė stiprią 
kariuomenę. Tuo jis atvėrė sa
vo sūnui Fridrichui (1688-1713) 
kelią įsteigti nepriklausomą 
nuo Šv. Romos imperijos Prū
sijos valstybę: 1701 sausio 18 
Karaliaučiuje jis vainikavosi 
Prūsijos karalium.

Visas tas procesas turėjo sa
votišką paruošimą. Visų pirmą 
buvo kritikuojamas ir niekina
mas ordinas. Paskui buvo įro
dinėjama, kad jis buvo užgro
bęs prūsų žemes ir juos išnai
kinęs belikę tik tiesioginiai 
tų žemių gyventojai, prūsų gi
minės lietuviai. Tokiu būdu šv.

J. B. 8HALIN8-4ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P*way Sta.)> Woodbaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nęimnkamal viaoae miesto dalyse. TeL VIrguua 7-4499.

8IMONSON Funeral Home— Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 
gaiMgRat pata^taulame ąatnčjinuK>se» 8kaxnbinti 847-0300, Wm. H. Simon- 
son, RKht 11 iną y n i rin t įįijhi jstaigos: 19104 HillsidB Avenue Richmond Hill,

_____________ _________
VAITKŲ* FUNERAL HGM£. Notozy Public. 197 Webster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balaamuotojaa. Moderniška 
kepiyga Permenims ĄyfcaL Aptąrnguįa Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.

I 1 U JįjįjĮjy-MĮJII. j ... ............................... ...

4OSSPH GAftSŽVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
kopiyčtae. 231 Bedford Aveąua, feeoklyn, 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 (Armąkauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

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

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funeral Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autumn Avė., Brooklyn, N.Y. 1x208; 
tek 277-5604.

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 
BR1TA1N, CONN. TeL BA 9-1181.

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

tuvos.

SkrupskelisDr.

kijos karalių, atlikdamas vasa
lo ištikimybės priesaiką.

KARALIAUČIAUS GADYNE:

Po pralaimėto 1454-1460 ka
ro ordinas neteko daug žemių 
vakaruose, net savo sostinės

džiavą, bet tai jam nepasisekė.
1618 m. pasibaigė Prūsijos 

valdovų vyriškoji giminė. Bran
denburgo kurfiurstas Jonas Zig
mantas vedė paskutinio kuni
gaikščio dukterį Oną ir per tas 
vedybas Prūsija atiteko Bran-

Marienburgo. Sostinė buvo denburgo Hchencolernams. Pa-

Romos imperijai šis kraštas nie
kados nepriklausė. Išvada: 
Fridrichas gali būti Prūsų kara
lium, drauge valdydamas Bran
denburgo beveik ligi Reino nu
sidriekusias žemes, buvusias im
perijosorbitoje. : >

(Bus daugiau)

DU ROBINZONAI AUSTRALIJOJE IŠ LIETUVOS

nors

prašneko 
kurie išgy- 
ir nenori iš 
jiem siūlo

pasiekė iš Los 
P. dėka) laikraščio 

rugsėjo

Australijos spauda 
apie du lietuvius, 
veno 17 metų urve 
jo trauktis, 
butą.

Redakciją 
Angeles (V.
“Sunday Telegrapti 
22 dienos lapas, kuriame apra
šoma šių dienų “urvinių žmo
nių” pora Australijoje, prie 
Sydney miesto. Sensacingiau
sia mum betgi tai, kad ta pora 
vadinasi Steponas Pietiošys, 
70 metų, ir jo Žmona Jenntfer, 
57 metų, — abudu kilę iš Lie-

LATVIŲ JAUNIMUI BERLYNE

liapuodžiuose ant užtvarų, su- nereikia. Bet pareigūnas pata- 
krautų iš akmenų prie urvo an- rė ir net blankus užpildė, kad 
gos, buvo gėlių. Viduje pilna 
visokio laužo, per eilę metų su
rinkto -r- net seno automobi
lio durys. Miegojo ant senų 
drabužių krūvos. Rengėsi sku
durais. Vienintelis jų pundas 
buvo, kaip vaikai pasakojo, 
kad negali pasislėpti nuo ly
taus ir vėjo.

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. 87-34 80th Street VVoodhaven, N. Y. 11421, (2112) M1 2-4343 u 
2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FK O-03U3.

GREEN CORNER RESTAURANT — Frances Č. Saldokas savininkas. 
Jauki vieta maloniai praleisti laiką. J čia vietos lietuviai sueina pasikal
bėti, pasivaišinti. Pravažiuojantieji ar atvykusieji j VValerbury, sustoję čia 
sutiks saviškį. Įvairiausi vietiniai ir importuoti gėrimai. 34 ureen Street, 
VVaterbury. Cpnn., TeleL (203) 754-9995. .........
GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir ssaudėjimo jau gaunami, lai 
Deksnio mostis, dabar vadinama “Kee-Leet Rub". i^ežutes; 4 uncijų 3 dol., 
8 uncijų 5 dol. Persiuntimui pridedama 5Oę. Kreiptis: Koyal Prodųcis, Norui 
Sta., P.O. Box 9112, Newark, N.J. 07104, arba i uarbimnKO admimstiaciją, 
910 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

Elta Pressedienst, Vliko Vo
kietijoje vokiečių kalba leidžia- 

. masis biuletenis, vietoj regu
liaraus rugpiūčio mėnesio 8-jo 
numerio išsiuntinėje skaityto
jams N. E. Sūduvio knygą Al
lein, ganz allein".

Toks reguliaraus informaci
jos biuletenio pakaitalo pasi
rinkimas nebuvo atsitiktinis.
Biuletenio redakcija pridėjo 
prie knygos savo 8-to numerio 
vieną puslapį (vietoj įprasti
nių keliolikos puslapių), kuria
me paaiškina, kad knyga “Al- 
lein, ganz allein” siūloma pa
skaityti ryšium su Berlyne tu
rėjusio įvykti latvių jaunimo 
kongreso uždraudimu. Tas kon
gresas turėjo įvykti vakarų Ber-

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. E V 4-4952

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi nuėsto, vaisty-. 
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 11U-U4 
Jamaica Avė., Richmond Hill, 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. Statybą atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. TeL (516) AN 1-2864.

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

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavem. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuvimai pietūs. Pirmos jūžies lietuviškas maistas priei
nama kaina '

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Sakiną Co. Lietuviška Ir 
eur<4>ietiška 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.________ ___________________________________________________

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

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

S A G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. VVe take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made 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! 

Jie išgyveno prie Sydney 
priemiesčio Killarney Heights 
kalno pakriaušės urve 17 me
tų ir jautėsi laimingi. Apie juos 
žinojo aplinkiniai gyventojai; 
jų vaikai dažnai aplankydavo 
“urvinius žmones” ir su jais 
susidraugavo.

Viena 12 metų mergaitė sa
kėsi lankanti juos reguliariai 
jau treji metai. Ji niekad ne
mačius juos turint pinigų. Vai
kai atnešdavo sausainių, keps
nių. Bet pagal vaikų 
mą Pietrošiai niekad 
davo jų maisto ar 
“Mes klausdavom, ar 
reikia maisto, bet jie atsakyda
vo, kad tuo nesirūpintume”. Jie 
maitinosi šliužais, triušiais, 
žiurkėm, kurias užtikdavo krū
muose.

Priešais urvą buvo Įsitaisę 
kuiną kai kurių spaudos kole- darželiuką, kuriame augo mėtų 
gų supratime apie Baltijos kraš- *r vienas citrinos medelis. Gė- viskuo patenkinti, nieko jiem ar savaitgaliais 
tų problemą. Ką galima pasaky
ti apie tokias pastabas, kaip 
kad baltiečiai esą “rusų emigra
cijos dalis ”? Tam nežinojimui, 
bent kiek jis liečia Lietuvos sek
torių, paveikti priešinga link-

“Savo taikinga, ir drausmin
ga laikysena baltiečių egzilų 
grupės visur yra susidariusios 
gerą vardą. Todėl absurdas su
mesti juos į vieną katilą su 
“diversantais’’ bei “teroristais”, 
kaip to pageidauja sovietinin- 
kai”.

“Peržvelgę vienos vakarinės 
Vokietijos spaudos dalies šim
tus pranešimų ir straipsnių, pa
stebėjome, švelniai tariant, su
sirūpinimą keliantį uniformiš-

pasakoji- 
neprašy- 

ko kito, 
jiem ne-

jie gautų pensiją. “Kai pasa
kiau, kad jie gali gauti 13 dol. 
savaitei — pasakoja pareigū
nas — jie buvo pritrenkti. Jie 
nieko nebuvo tikėjęsi, nieko 
nebuvo prašę, o dabar jie gali 
gauti daugiau, nei galėjo kada 
pasvajoti”. Pensijos pasiūlymas 
betgi tuojau buvo sutiktas jų 
paklausimu: ar tai nereikš, 
kad jie turi išsikelti iš urvo? 
o gal net išvykti iš Australijos?

Apie “atradimą” buvo pa
skelbta laikraščiuose, televizijo
je. Vietiniai lietuviai tuojau 
pasiūlė suieškoti jiem butą, jei

binti, bet jie praktikai — tuo- jie nori. Bet jie buto nenori; 
jau susisiekė su “Gelbėjimo ar
mija’ 
mijos pareigūnas atvyko
daržovių dėže, paskiau prista- tų. Anot vienos 12 metų mer- 
tė drabužių.

Spaudos herojais jie virto ta
da, kai toje apylinkėje apsigy
veno amerikiečio šeima su še
šiais vaikais. Vieną dieną šie 
amerikoniukai taip pat aptiko 
“urvinius žmones”. Buvo nuste-

nenori išsikelti iš urvo, kur 
(Salvation Army), ir ar- tiek metų jie buvo laimingi. Ir 

su vaikai nenori, kad jie išsikei

-gytės, taip įdomu juos aplan- 
Ir pareigūnui jie sakėsi esą Ryti ir pasikalbėti po pamokų

lyne liepos gale, bet vakarie
čiai sąjungininkai — Berlyno iPras^n’°j biuletenio
globėjai beveik pačiose kongre
so išvakarėse jį sustabdė, sau
godamies užrūstinti savo rytinį 
sąjungininką ... (Tiesioginė už- 
draudėja. berods, buvo vakari
nio Berlyno valdžia, bet vyrau-

pateikiame savo skaitytojams 
šią knygą — “Altein, ganz al
lein”/..* (Elta)

_______ _______ ____ ______ — Tik dabar Lietuvoj po tru- 
ja įsitikinimas, kad ji tai pada- Puti aižėja, ką padarė Palan- - j 
riusi globėjų patariama bei ška- S°i pernykštis viesulas.^ Anks-

čiau buvo kalbėta apie jūros til
tą, pajūrio kavinę (tie jau at- 

Elta-Pressedienst lydraštyje statyti), kai kuriuos kitus pa- 
prie kalbamosios knygos tarp status, įr tik šiek tiek apie par

ką. Dabar (rugsėjo 20-Tiesoj) 
jau kalba ir apie parką:

tinama).

ko kita sakoma:
“Apgailėtinas uždraudimas 

palietė visus baltiečius. Nes dar 
nė viena jų Berlyne kada nors 
susirinkusi grupė neturėjo jokio 
sumetimo pakenkti vokiečių 
laisvės bylai. Priešingai. Baltie- 
čiai visam pasauly stoja už 17 
milijonų vokiečių apsisprendi- 
mo teisę lygiai, kaip ir už pen- klcvai ir. V'"f

— IŠVEŽTA 2500 kietmet- 
rių medienos, nuvalyti skverai 
ir aikštės, pasodintos gėlės, de
koratyviniai medeliai. Ypač nu
kentėjo maumedžiai, sidabriniai

kiu milijonų savųjų tautiečių teritorijoj* priekaitoma apie
1500 medify kelmų.. .(Ejsavose tėvynėse”.

RICHMOND HILL DORAN'S FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich
mond Hill, N.Y. 11419, TeL 641-9441 - MI1-7702. Krautuvė atidara kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa
siunčiamos į visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
progom buketai ir pristatoma į nurodytą, vietą arba namus. Savininkai — 
John Doran ir Alice Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

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

DOVANŲ SIUNTINIAI j LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimą. 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, šupakavimu, ir tų siuntinių išsiun
timu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. Mes turime didelį 
pasirinkimą įvairių siuntiniams daiktų — geriausių siuntimui .ir tai pigiau
siomis kainomis; pas mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams 
ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų — UNION TOURS 
1 East 36th St. New York, N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago, 
UI. 2219 W. Chicago Avė. 60622; Los Angeles, Calif. — 344 North La Brea 
Avė. 90036.

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing (<>- Ine.
specializuojasi trumpalaikių paskolų, nekilnojamo turto, ir akcijų 
biržos srityse. Visos autorizuotos LITO akcijos yra išparduotos. Va
dovybės žiniomis tai pirmoji lietuvių suorganizuota bendrovė, kuri 
akcijas išplatino jas užregistruodama Securities Exchange Komisi
joje. — Susipažinimui su bendrovės veikla kviečiame prisiųsti Savo 
adresą, pasinaudojant žemiau atspausdintu blanku.

LITAS Investing Co.. Ine. 
86-01 114th Street, Richmond Hill. N. Y.

Mielas Pirmininke,
Susipažinimui sh LITO veikia prašau prisiųsti 1968 

m. pirmo pusmečio veiklos apyskaitą.

Vardas ir pavardė .............................. .....

Adresas ....  .........-........................... .

Vaikai ir "Gelbėjimo armijos" pareigūnas lanko jų urvų

..................................................................... ZtpCode....................
DAR.



DARBININKAS

I

910 WIIXOUGHBY AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y. 11221,

EMtorlal Office GL S-12B1 e BuaineM Office GL 2-Z9Z3

THE WORKER cnueCoenKM) t>y franciscan fatkers 
Etas mm 1915 metą, 

1951 aujuagt AMERIKĄ. LOS organe DARBININKĄ Ir LIET. 2INIA8

Laikražti tvarko REDAKCINI KOMISIJA.

Talka už taiką
Ketvirtoji Pauliaus VI encik

lika “Christi Matri rosarii” (Ro
žančiai Kristaus Motinai), pa
skelbta 1966 rugsėjo 19, kai 
kurių komentatorių paminima 
tik kaip popiežiaus atnaujintas 
kreipimasis į pasaulį bendros 
taikos reikalu. Paulius VI 1965 
spalio 4 — šv. Pranciškaus 
šventėje — lankėsi Jungtinių 
Tautų sesijoje kaip tik tam, 
kad visus pakviestų į taikų vals
tybių bendradarbiavimą, už • 
baigiant jau iškilusius karus ir 
išvengiant naujų. Priartėjus to 
apsilankymo metinėm, pritaiky
ta enciklika šv. Tėvas ir vėl 
atnaujino kreipimąsi taikos rei
kalu.

šioje enciklikoje, šalia bend
ro kvietimo į taiką,, popiežius 
atkreipė tikinčiųjų dėmesį ir Į 
maldos, ypač rožančiaus mal
dos, reikalą. Gal ne vienam ir 
iš katalikų, kurie norėtų dėtis 
“pažangesni” už Vatikano Susi
rinkimą, laiko Marijos kultą bei 
rožančiaus maldą “atgyvenus”, 
šis popiežiaus kvietimas nu
skambėjo keistai ir nepatogiai. 
Bet Paulius VI tam paskyrė 
net pusę enciklikos.

privalo remtis teisingumu ir 
žmonijos laisve bei atsižvelgti Į 
asmenų ir bendruomenių teises, 
kitaip ji bus nepastovi ir nepa
tvari”.

Okupuotos Lietuvos padStis ir išei v ij a
Pridėkime prie šio skaičiaus 

pusę milijono žmonių gaunan
čių pensijas, moksleivius bei 
moteris, prižiūrinčias namų 
ūkį, ir gausime tikrąjį Lietuvos 
vaizdą. Žinau, nuobodūs ir šal
ti tai yra skaičiai, tačiau juos 
reikia prisiminti. Jc^ia demo
kratinė šalis neišnaudoja taip 
žmonių, kaip Sovietų Sąjun
ga.

Maskvoje, tačiau, yra spren
džiamos ne tiktai Lietuvos eko
nominės problemos. Kremlius 
tvarko visus, įvairių mūsų kraš
to gyvenimo sričių, reikalus. Jis 
vadovauja komunistų par
tijos veikimui (neužmirškime, 
kad Lietuvos komunistai net 
neturi savo savarankiškos par
tijos), nustato visų įstaigų eta
tus, taigi dirbančiųjų skaičių, 
studentinio jaunimo kontin
gentus, t.y., kiek studentų ir 
kuriuos mokslus galės eiti, pla
nuoja mūsų miestų bei kaimų 
ateitį iki mažiausių smulkme
nų, išdirba kultūrinio gyveni-

S. Lozoraičio, Jr^ Lietuvos pasiuntinybes prie šv. Sosto sekre
toriaus, paskaita PLB III seime New Yorke (2)

Kaip vyriausias ganytojas, 
šv. Tėvas ragina taikos reikalu 
kreiptis į Kristų — Taikos ku
nigaikštį ir Jo Motiną Mariją, 
vadinamą taip pat ir Taikos 
Karaliene.

Didėjant nelaimėm ir nesan-
taikom, turėtų pagausėti ir ti- mo gaires, tvarko ir seka Baž- 
kinčiųjų maldos. Tad popiežius 
enciklikoje ypatingai kviečia 
spalio mėnesį paskirti kasdieni
nei rožančiaus maldai. Jis taip 
pat primena, kad ir visuotinia
me n Vatikano Susirinkime, 
dogmatinėje konstitucijoje apie 
Bažnyčią, rožančiaus malda jo
kiu būdu nebuvo atmesta, nes 
Susirinkimo dalyvių buvo pri
imta, jog “pamaldumo praktika 
Dievo Motinos atžvilgiu, reko
menduota Bažnyčios autoritetų 
amžių bėgyje, laikytina aukšto
je pagarboje”.

nyčios bei dvasiškių reikalus, 
na, ir, aišku, per savo sau pu- 
mo organus stropiai prižiūri 
gyventojus.

Pagaliau, tikslu apsaugoti 
kraštą nuo laisvės erezijų, so
vietai jį izoliuoja ne tiktai nuo 
vakaru, bet ir nuo kitų sateli
tinių šalių, šalia Albanijos, Lie
tuva lieka daugiausia izoliuotas

rytų Europos kraštas. Kokia 
yra ši izoliacija mums gali labai 
vaizdžiai pailiustruoti šios so
vietinės statistikos: 1966 be
veik 9,000 lietuvių mokslinin
kų bei studentų dalyvavo įvai
riose konferencijose Sovietų 
Sąjungoje. 137 dalyvavo pana
šiose konferencijose užsienyje, 
įskaitant satelitines valstybes. 
Tais pačiais metais 11,0 0 0 
mokslininkų dalyvavo įvairiuo
se suvažiavimuose Lietuvoj. Iš 
jų 4,000 buvo atvykę iš Sovie
tų Sąjungos, 13 — iš užsienio.

šie skaičiai geriau už bet ku
riuos aiškinimus Įrodo, jog Lie
tuva. kurią nuo Paryžiaus ir 
Londono skiria 2 vai. skridi
mo, tikrumoje yra dar taip to
li nuo vakarų Europos, kaip 
Mongolija. Reikėtų dar pridur
ti, kad beveik visi Lietuvos 
miestai ir kaimai atvykstantiem 
iš užsienio yra uždrausti. O juk 
gyvename ne viduramžiais, o 
20 amžiaus antroje pusėje.

Idėjos keičia pasaulį. Nuo jų 
tad, nuo visa to. kas yra nau
ja, priešinga ar tiktai skirtinga 
marksizmui - leninizmui, reikia

riausiu atveju patenka į spec- < 
fondus, kuriais naudojasi tiktai i 
rinkti amenys. Atgarsiai apie < 
naujas meno sroves, socialinių 
ar politinių mokslų pažangą, 
apie lietuvių išeivijos gyveni
mą sunkiai teprasiskverbia į 
Baltijos kraštus. Ką šitoks su
varžymas reiškia krašto kultū
rai, visuomenės informacijai 
bei orientacijai, paskiro žmo
gaus dvasinio gyvenimo ir kū- . 
rybingumo pilnam išsivystymui, 
yra aišku. Tokiu būdu yra ban
doma sukurti naująjį sovietiš
ką žmogų, stovintį veidu į Mas
kvą.

Kokios pastangos yra daro
mos galimai greičiau suvirškin
ti lietuvį ir jį ištirodyti rusiš
koje jūroje, rodo šie skaičiai. 
Nuo 1940 metų iki 1965 metų 
okupuotoje Lietuvoje buvo iš
leista 32,000 knygų. Beveik pu
sę išleistų knygų sudarė kny
gos rusu kalba arba verstos iš 
rusų kalbos. Durys Į vakarus 
palieka tvirtai užsklęstos, gi į 
rytus jos yra plačiai atvertos, 
ne tik ideologinei komunizmo, 
bet ir. grynai rusiškos kultū- 

lietuvių tautą apsaugoti. Štai ros Įtakai, 
kodėl didesnė užsienyje išleis
tu knygų ir periodinės spaudos 
dalis nepasiekia Lietuvos ar ge

Prisiminkime dar, 
skaičius valstybinėse 
partijoj, pramonėje,

kad rusų 
Įstaigose, 
net kol-

Enciklikoje prisimenami per
sekiojami Bažnyčios nariai: 
“spalio mėnesyje, pašvęstame

1 rožančiaus Karalienei, mūsų 
maldos ir prašymai turėtų būti 
padvigubinti, kad Jos užtarimu

1 prašvistų visiem žmonėm tik
ros taikos ir taip pat tikros re
liginės taikos aušra, nes 

! šiuo metu, deja, ne visiem yra 
1 leidžiama laisvai išpažinti savo 

tikėjimą”.
’ Netikintieji gali niekais nu- 
' leisti popiežiaus kvietimą į tai- 
■ ką ir raginimą į maldą. Jiem 

medžiaga kalba aiškiau už dva
sią. Tikinčiųjų gi tarpe Pau- 

Karui užbaigti ir keliui į mi- liaus VI balsas neabejotinai ra- 
nimas blogybes pastoti, Pau- do ir ras atgarsį ir pritarimą, 
liūs VI kviečia į susitarimą, nes čia tik primenama, kad 
nors tai tektų įvykdyti “kai- malda tampa galingesnė, kai 
kurių nepatogumų ar nuosto- kviečiame su mumis į bendrą 
lių kaina”. Tačiau tuoj popie- Taikos kunigaikščio prašymą į- 
žius primena, kad “ši taika sijungti ir Taikos Karalienę.

Aiškiai paminėdamas karo 
nelaimę rytinėje Azijoje, popie
žius enciklikoje primena eilę ir 
kitų blogybių, kurios drumsčia 
ramybę ir kitose pasaulio šaly
se. Enciklikoje minimos “didė
jančios lenktynės atominių 
ginklų gamyboje, nepažabota 
tautinė ekspansija, perdėtas sa
vos rasės garbinimas, užsidegi
mas revoliucijom, prievartinė 
piliečių segregacija, nekaltųjų 
žudymai” kaip dar didesnių at-
eities tragedijų priežastys.

LMKF valdybos narės su viešniomis New Yorko klubo surengtame V. Lozoraitienės pagerbime. Iš k. j d. l-je 
eilėje: I. Banaitienė, V. Šileikienė, J. Vytuvienė; il-je eilėje: M. Noreikienė, A. Kazickienė, dr. M. Kregždienė, 
G. žilionienė, viešnia V. Lozoraitienė, A. Simutienė, V. Cečetienė, V. Rutenienė. Trūksta pirmininkės V. Jo- 
nuškaitės ir sekretorės N. Ulėniėnės. Nuotr. L. Tamošaičio

chozų administracijose yra ne
mažas. Prisiminkime Lietuvoje 
esančius sovietinius dalinius, ta
da pasidarys aišku, kodėl Vil
niuje daugiau nei pusė mokyk
lų yra rusiškos ir kodėl mūsų 
sostinės gatvėse yra nelengva 
rasti lietuviškai kalbantį. Mum 
yra net sunku įsivaizduot, kiek 
pastangų, tvirtos valios ir ne
paprasto sumanumo reikalauja 
kova prieš svetimųjų antplūdį. 
Jau vien dėl to mes turime di
delę moralinę pareigą laisvėje 
— išlaikyti savo lietuvybę.

Kokios yra šioje sunkioje 
padėtyje Lietuvos gyventojų 
nuotaikos? Nėra lengva jas pa
vaizduoti, nes juk tauta suside
da iš įvairių sluoksnių, įvairaus 
amžiaus įvairaus išsilavinimo 
žmonių. Beveik pusė gyventojų 
jau susidaro iš jaunesnių kar
tų, kuries nepriklausomybės 
laikų nėra mačiusios ir nebe
galėjo gauti grynai lietuviško 
auklėjimo. Jos taip pat nėra 
pergyvenusios žiauriausių stali
ninio laikotarpio persekiojimų, 
kurie vyresniųjų atmintyje 
yra palikę neišdildomus pėdsa
kus. Vis daugiau Lietuvos rei
kalų našta gula ant jaunesnių 
pečių, vis platesnis darosi jų 
veikimo laukas ir vis gilesnė 
tampa jų Įtaka. Nuo jų didele 
dalimi priklausys mūsų tautos 
ateitis bei likimas, jie sudarys 
mūšų krašto būdingus bruožus. 
Jų svarbą krašto gyvenime ga
lima lengvai atspėti, prisimi
nus, kad apie 140,000 viduri
nės ir jaunesniosios kartos tech
nikų yra Įsijungę Į darbą ir 
apie 30.000 jaunimo studijuoja 
universitetuose bei 
muose.

Pirmiausiai, reikia 
būdu pabrėžti, kad, 
svetimųjų viešpatavimo, nuola
tinės prenagandos ir Įvairiau
sių suvaržymų; jaunosios'lietu
viu kartos paliko grynai, giliai, 
karštai lietuviškos. Sąmoninga 
meilė savajam kraštui iuneia vi
sus jaunuosius ir labai dažnai 
paliečia ir kompartijos eiles. 
Prisirišimas prie savo tėvynės 
naujoms kartoms nėra kažko
kia miglota romantika, o labai

iechniku-

ypatingu 
nežiūrint

konkretus jausmas, kuris jun
giasi su pasiryžimu ginti savo 
krašto reikalus ir stiprinti visą 
tai kas yra jam naudinga, štai 
kodėl jaunieji nori mokytis, 
dirbti, statyti, gerinti, kurti ir 
pralenkti kitas sovietines res
publikas. Jie gerai supranta, 
kad šitokiu būdu jie stiprina 
krašto pozicijas ir jo savitumą. 
Štai kodėl, nepaisydami labai 
komplikuoto administracinio 
aparato ir priešingų sovietinių 
direktyvų, jie deda pastangas 
racionalizuoti, sumoderninti, at
naujinti įvairių sričių darbą. 
Ypatingas dėmesys yra kreipia
mas liaudies menui, praeities 
paminklams, miestų senųjų da
lių išsaugojimui, savitos archi
tektūros kūrimui, ir visam lie
tuviškos kultūros gyvenimui. 
Dėka šių pastangų, kurios turi 
nugalėti įvairiausias, dažnai la
bai sunkias kliūtis, kultūrinis 
gyvenimas, ypatingai didesniuo
se centruose, yra gyvas.

Paskutiniųjų metų laikotar
pyje jaunųjų spaudimo pasėko
je yra pastebimi pasikeitimai 
lietuvių literatūroje, kuriai, 
kaip sako patys Lietuvos rašy
tojai, buvo taikomos dialekti
nio materializmo tezės. Yra la
bai įdomu iškelti šiuos pasikei- 
timus, kurie atsispindi jaunų
jų rašytojų veikaluose. Klausi
mai šiandien sprendžiami 
per žmogiškumo prizmę ir me
ninės analizės centre stovi ne 
apnuogintos politinės ar socia
linės problemos, o daugiau mo
ralinės situacijos, dvasinė 
žmogaus vertė, kuri tampa 
svarbiausiu jo vertinimo krite
rijumi. Skaitytoją norima auk
lėti ne tiesioginiais pamoky
mais ar teigiamais pavyzdžiais, 
o estetiniu pergyvenimu, kuria
me glūdi žmogų tobulinanti jė
ga. Literatūra vis laviau nori 
remtis objektyviu tikrovės pa
žinimu, fiksuojančiu ne tik tei
giamas, bet ir neigiamas gyve
nimo puses, nes tik visapusiš
kas gyvenimo pavaizdavimas su
daro jauniesiems priimtiną me
ninę tiesa. Pagaliau, kaip pas
tebi Lietuvos kritikai, vyksta 
intensyvi visu literatūros rūšių 
ir formų modernizacija, kurią 
diktuoja tiek vidinė pačios li-

(nvkelta į 4 psl.)

Į DIDŽIUOSIUS VANDENIS
Petras Dominas — inteligen
tiškiausias Europos plėšikas

koše ir nutarė gyventi iš savo neapsiėjo be šūvių. Dominas 
mažos pensijėlės. “Brolija” pa
skyrė jam prie pensijos prie
dą: nedidelę dalį kiekvieno bū- 
simojo grobio.

(13)

net keletą kartų pykštelėjo i 
minią, rodančią per daug dide
lį įžūlumą ir pavojingai arti be
sibraunančią prie veikėjų, šau
dė savo mylimu FN-pistoletu ir 
kliudė tik Martos Šlenbekerie- 
nės krepšį, kuriame ji nešėsi 
pirkinius. Nuostoliai nedideli— 
kulka perskrodė porą kiauši
nių ir įstrigo į žuvies konservų 
dėžutę.

šiam viskas nesisekė. Jau 
pirmą naktį, kai jis bandė iš 
geležies laužo krūvos išsirinkti 
pakenčiamą seną automobilio 
numeri, kuriuo iškylaujant ga-

Geltę bombos
Ir tolimesni žygiai, jau be 

Herberto, nebuvo visiškai 
sklandus. Taip, pavyzdžiui, toks 
Gelsenkircheno auksakalys 
Miollers, kurį aplankė balan
džio 14, pajutęs, jog į parduo
tuvę braunasi neprašyti svečiai, 
ėmė juos iš antro aukšto bom
barduoti gėlių puodais. O Do
minas į šį beveik draugišką 
mostą atsakė šūviais iš apačios.
Tuo tarpu Helmutas, nekreip- prasmiška užuomina, 
damas dėmesio į vyksiantį dia-

linkybę išnaudojo ir Domino į 
“brolija”. Greitai ji savo veik- \ 
lą išplėtė į kaimyninę Olandiją. \

1964 birželio pradžia buvo la- \ 
bai graži. Petras Dominas ir \ 
Helmutas Balkis su savo damo- \ 
mis Įsirengė stovyklą Hilversu- \ 
me. į

Laiko paįvairinimui jie suren- | 
gė iškylą į Amsterdamą pas 
brangenybių pirklį Juozą Indė

Advokatė Kreuzer apie šį į- ną. Viskas vyko pagaly įprastą 
vyki sužinojo iš laikraščių. Kai šabloną: Helmutas^ iškraustė 
netrukus ją ir jos dukras ap- ’
lankė Dominas ir Helmutas, šei-

brangenybių už 32 tūkstan
čius markių (8 tūkstan
čius dolerių). Herbertas jokių 
atsakingų pareigų tame žygyje 
neturėjo, bet visas darbas vy
ko taip nesklandžiai, lyg vien

lėtų pakeisti savąjį, kaip erkė tik jo buvimas nelaimę trauk- 
prikibo panaktinis. Turėjo įsi- tų...
kišti Dominas ir paleisti keletą 
šūvių kad jo atsikratytų. Tas 
menkniekis taip sujaudino Her
bertą, kad, grįžtant namo, jis 
drebėjo kaip epušės lapas. Do
minas turėjo jį prilaikyti, kad 
nesusmuktų.

Dėl nepasisekusio bandymo išbarstytos ant šaligatvio, 
apšvarinti Benningą Gelsenkir- 
čhene Herbertas, aišku, nebu
vo kaltas. Ką jis galėjo daryti, 
kad siena, skirianti Busmano 
kavinę nuo brangenybių krau
tuvės, buvo tokia stora, jog ne
galėjo išlaužti. Tą naktį turėjo 
pasitenkinti dvidešimčia mar
kių, užtiktų kavinės kasoje.

Negalima vadinti gerai vyku
siu ir apsilankym? pas auksa
kalį Grovę Essene 1964 balan
džio 1, nors ir laimėta

vitriną, o Dominas dengė jį il
gavamzdžiu FN. Laimikis — 

mininkė pasitiko juos nedvi- brangenybės 50 tūkstančių mar- j 
kių (12,500 dol.) vertės.

Kvaila ožka— Mano ponai, girdėjau, jog ......................
Vos tik Helmutas taikliais ramiai atliko savo darbą: Siegene vėl siautėjo pavojingi Teisingai liaudies patarlė sa- 

smūgiais pramušė šarvuotame šiuo kartu ne plaktuku, bet kir- jaunuoliai, — tarė šelmiškai ko, jog nėra namų be dūmų. Ar 
lange skylę, tuojau pradėjo viu sutrupino vitrinos stiklą ir grasindama pirštu. tai dėl per ilgo kaitinimosi sau-
staugti vitrinoje įrengta aliar- auote susišlavė visas joje bu- dėl !temPt0 ruošimo-
mo sirena. Jis šaltakraujiškai vusias brangenybes. .uSj *lt^ si svarbiam žygiui tą dieną Do-
iškraustė prekylangį, tačiau da- šis nuotykis jiem pasirodė ’ minas buvo nervingas. Jis iš
lįs vertingų brangenybių liko toks linksmas, jog negalėjo at- — Sako, jog viena moteris- P®rė kailį savo sužieduotinei 

sispirti pagundai kiek ilgiau kė užšoko per neatsargumą ant Betty apmėtė ją supuvusiais 
juo pasmaguriauti. Po valandos kulkos, — juokavo Dominas. pomidorais ir išvadino kvaila
jie autobusu pravažiavo pro ožka I
Midlerso parduotuvę, stebėda- 
nu smalsuolių spūstį ir polici- u Bendroji no viską papasakoti policijai. I
jos rodomų pavėluotų uolumų. RinkaTarp šešių kai- DomiM Ue 8™™™' nejaudi-

Gegužės 1, kaip tikriem dar- myninių kraštų baigia išnykti Jis labai
- - - - - j 't n 6 Betty nėra tokia isterikė, kad į-

je prie vairo ir drebėjo ne 
tiek dėl savęs, kiek dėl brolio. 
Visi nervai buvo taip įtempti, 
jog vos pajėgė pavairuoti auto
mobilį namo. Keletą dienų po 
to jautėsi silpnas ir priblokštas, bo žmonėm pridera, Dominas žmonių ir prekių judėjimą truk-
Jis galutinai įsitikino, kad di- ir visa jo “brolija”ilsėjosi ir dančios užtvaros. Jokių kliūčių
dėlės įtampos, pilni pavojingų pramogavo, o jau rytojaus die- nebėra vokiečiam vykti į Pran-
akimirksnių žygiai, kur kiekvie- ną aplankė Valterį Jegerį, Šie- cūziją, Olandiją, Belgiją ar Ita- Sesnts: ne tik mažiau kalbėjo

. lengvina darbą Betty iš savo pusės pagrasi-

duotų jį (policijai. Tačiau nuo 
tos dienos jis buvo su ja atsar-

na sekundė vaidina lemiamą geno auksakalį. Laimikis — pa- Ii ją atostogauti ar ko nors nu- 
vaidmenį, ne jam. Todėl atsisa- puošalai šimto tūkstančių mar- sipirkti ir atvirkščiai. Beveik jo-

apie savo planus, bet ir savo 
pistoletų nebedavė jai saugoti.

kė dalyvauti tolimesnėse išvy- kių (25,000 dol.) vertės. Ir čia kios sienos kontrolės. Tą ap- (Bus daugiau) Perkūno namai Kaune



Nežinoma šventoji, lietuvių liaudies skulptūra iš Panevėžio apskričio. Kaip kitą “medalio pusę”

Kada lietuvio kūrinys yra lietuviškas-
Antano Rinkūno paskaita, 

skaityta PLB trečiajame seime 
New Yorke rugsėjo Į, buvo at
spausdinta bent keliuose laik
raščiuose (Darbininke Nr. 63, 
64, 65). Iš tos paskaitos kilo ei
lė neaiškumų, nes yra pasisaky
mų kurie neturi nei aiškios, 
nei galutinės, nei labai naudin
gos apibrėžties. O kai kuris sa
kinys dargi tah žmogų klai
dinti.

Suprantu ir įvertinu A. Rin
kūno rūpestį dcaiinti lietu - 
višką kūrybą.

Eilė metų ir tūkstančiai die
nų, kaip mes visi tuo rūpes
čio apgulti, bet... “kokius kū
rinius mes iš tikrųjų laikome 
lietuviškais kūriniais?” (citata 
iš A. R.), taip ir toliau palieka 
neaišku, nes reikiama formulė 
ir toliau lieka nesurasta.

Ilgos citatos, dviejų skirtin
gų intelekto žmonių (Ant. Kai
rio ir dr. J. Girniaus) ir tų ci
tatų aiškinimas problemos nei 
išaiškina nei suranda patenki
nančią išvadą. Dr. J. Girniaus 
trečiojo kultūros kongreso ati
daromosios paskaitos cituotas 
sakiuos: “Pagrindinė sėkmė 
yra savo tautinės gyvybės kū- 

z rybinis reiškimas ir tuo pačiu 
mūsų iš tėvynės pasitraukimo 
Įprasminimas.” Tas sakinys lyg 
ir būtų nepertoliausiai nuo tos 
reikiamos formulės, bet toli
mesnėmis citatomis ir aiškini
mais A. Rinkūnas dr. J. Girnių 
paverčia beveik beideologiniu 
tarptautiniu liberalu.

Del A. Rinkūno “Mūsų kultūros ir švietimo rūpesčiai”
DAJL. K. ŽOROMSKISpradeda cituoti Anat. Kairio 

vieną paskaitą: “Kas daro kū
rybą lietuviška”. Ištrauka pri
kimšta neatsakingų, užgaunan
čių ir diktatūrinio palinki
mo sakinių.

Palikdamas ten esamus pasi
sakymus apie literatūrą ir mu
ziką spręsti tos srities atsto
vam, paimsiu 
čius sakinius 
bos sampratą.

tik dailę liečian- 
ir bendrą kūry-

mūsų dailininkę

PADAUŽŲ ELGESYS-AM ERIKOS LAISVIŲ PRAŽŪTIS
Paskutiniais metais Amerika 

išgyvena slegiantį jaunimo 
maištavimo procesą. Šiandieni
nių paauglių palinkimas Į chao
są kelia nerimą ir susirūpini
mą sociologų, teisėjų, policijos, 
o ypač psichologų ir mokytojų 
tarpe. Triukšmadariai, norėda
mi bet kuria kaina atkreipti Į

JULIUS VEBLAITIS

save visuomenės dėmėsi, reiš-

s ra.
O kadangi manas, kaip pa

sirodė, yra tik tautinis, tada gi 
kiekvienas lietuvių dailininko 
gerai Ir sąžiningai išspręstas 
meno uždavinys ir bus lietuviš
kasis menas.

saka. Ne istorija. Ne žodis. Li
teratūrai — taip! Literatūrai 
tai svarbus elementas. Bet tik 
ne plastiniam menui. Dailia
jam menui “žodis” yra tik 
vienas iš daugelio elementų ir 
tas pats skolintas iš literatū
ros. Tuo pačiu kaip skolinys jis 
nėra labai svarbus. Gali jis 
būti ir gali jo nebūti. Tai šių 
dienų menas yra ne tik teore
tiškai, bet ir praktiškai Įrodęs.

Pavyzdžiui — gaidys. Tas 
pats žodis reiškia ir žodį ir 
daiktą, bet jis reiškia ir tą ne
laimingąjį “kas”. O tuo tarpu 
visokiausio meno (ne vien dai
liojo) pagrindinė problema — 
užduotis ir jėga yra “kaip”.

Todėl ne kas “gaidys”, bet 
kaip (gaidys). Šiame “kaip” ir 
glūdi ta reikalingoji gyvybė ir 
ji susideda iš tam tikros eilės 
estetinių elementų, be kurių 
meno uždavinio sprendimo nė-

Dar prieš 20 metų, dar prieš 
15 metų buvo norima abstrak
tųjį meną apšaukti “tarptauti
ne kalba”' (Weltsprache). Kada 
abstraktusis menas apėmė visą 
pasauli, — dideliam visų nuste
bimui, pasirodė paradoksaliai 
priešingas įvykis. :

Kaip joks kiias meno stilius 
— abstraktusis menas visiškai 
įrodė savo tautiškumą ir to tau
tiškumo estetinius pradmenis.

Šiandien tarptautinėse mo
dernistų parodose niekam ne
kyla abejonės, kad šis pa
veikslas yra amerikono, anas 
prancūzo, anas japono, ispano, 
belgo. Meno žinovam tuo klau
simu nebereikia net užrašy
tų kortelių.

Kur yra tautiškumo šaknys? 
Daiktuose? Ne! Simboliuose? 
Taip pat ne!

Čia grįžtame atgal prie dr. 
J. Girniaus (A.R. cituoto) saki
nio, kad “pagrindinė sėkmė yra 
savo tautinės gyvybės kūrybi
nis reiškimas”, nors A.R. to
limesnėse eilutėse ir apgaili, 
kad nebuvo prcgos paprašyti 
prelegentą paaiškinti, ką jis lai
kė “tautinės gyvybės kūrybiniu 
reiškimu”.

Yra kažkas už mūsų pasą
monės, ko svetimos Įtakos ne
gali sunaikinti, ir todėl be rei
kalo dažnai drebama ir abejoja
ma dėl tų tariamųjų “svetimy
bių”. Taigi, šis kažkas už musę 
pasąmonės ir yra tautinė gyvy
bė.

Jeigu kas turėjo ar tebeturi 
“idea fix”, kad meno tautišku
mas priklauso nuo tam tikrų 
daiktų, nuo tam tikrų emble
mų, simbolių ar, pagaliau, te
matinio turinio, tai mes dar la
bai toli būtume nuo “bendrų 
terminų” suradimo.

Tautinis menas yra tam tik
rame išsireiškimo būde, bet 
ne tam tikrame daikte.

Tą patį daiktą ar tą pačią te
mą (sakykim, Kristaus nukry
žiavimą) japonas tapys vienaip 
vokietis kitaip, prancūzas dar 
kitaip. Todėl, savaime supran
tama, lietuvis darys dar kitaip. 
Šiame “kitaip” ir glūdi tautiš
kumas, tame savitame išsisaky
me.

O kas yra tas savitas išsisa
kymas?

Tai yra kitokia mintimi, kito
kiu būdu sprendimas tos pa
čios problemos.

O kas yra meninė problema?

Taip kad Ariat. Kairio paci
tuotos citatos yra neatsakin
gos, užgaulios kolionės, o ta 
prasme ir neišmanymo parody
mas. Stebiuosi, kaip rimtos iš
vaizdos žmogus A. R. galėjo ši
tokius sakinius cituoti ir juos 
dar PLB naujai programai kaip 
kompromisą pasiūlyti. O kas 
svarbiausia — po visų tų šau
nių sakinių, Įsakančių pageida
vimų — nei vienu sakiniu 
mum neduoda žinoti, ką jie lai
ko lietuviškuoju menu? Būtų 
tikrai įdomu sužinoti, 
taip pat patriotas, ir 
labai gerai žino, jog 
nors nežinojimo šiuo
tikrai nenorėčiau pasilikti kur 
nors klaidoje.

"Daugumas 
net nesistengia būti lietuviški. 
Jie nesistengia kuo nors pa
brėžti savo išskirtinę vietą išei
vijos mene. Priešingai, stebint 
jų kūrybą, atrodo, kad jie gina
si lietuvybės, sąmoningai iške
lia kosmopolitizmą, lyg nelie
tuviai būtę..."

Ką gi! Žavinga! Mandrūs ga
li atrodyti šie “gražūs” saki
niai? Kaip gi ne!

Gaila. Be paprasto ir kiek už
gaulingo patoso tie sakiniai dau
giau nieko neverti. Tie sakiniai 
gautų vertę tik tada, jei prileis- 
tume, kad Anat Kairys meno 
klausimuose visai nesiorientuo- 
ja. .

:• Toliau:
“Nelietuviško turinio kūri

niai neturėtų būti premijuoja
mi, nežiūrint, kad gerai para
šyti. Tai nėra lietuviška kūry
ba, nors rašyta lietuvių kalba.” 

O kaip su Hemingvėjaus “Se
niu ir jūra”, Kazantzakio “Pas
kutinis Kristaus gundymas” ar 
“Šv. Pranciškus” ir visa eile 
kitų kūrinių? Kokių tautų au
toriai jie, apie kokius tautų he
rojus rašo?

Ir va, po visų anų Anat. Kai
rio sakinių eina A. Rinkūno iš
vada:

“Atsižvelgiant Į išimtinę ir 
tragišką būklę, kurioje mūsų 
tauta šiuo metu yra atsidūru
si, kompromiso baze vis dėlto 
norėčiau laikyti Anat. Kairio 

kytojas turi atsargiai klasėje lietuviškosios kūrybos sampra- 
dėstyti savo pažiūrą ar nuomo- tą." 
nę apie gyvenimą. Jis bando “ ‘ 
auklėti, ne vien tik teikti ži
nias. Jis žino, kad auklėjimas 
tvarko vaikų tarpusavio san
tykius su kitais mokiniais, <su

deda jau beveik nuo darželio, 
kai vaikas pradeda savo aplin
koje girdėti sąvoką ‘my rights’ 
— daugiausia namuose ir gat
vėj. Daug tėvų tą mintį ugdo ir 
palaiko vaiko sąmonėj, lyg mo
kytojai ir mokykla būtų kokie 
priešai ar pataisos namai. Mo-

nes esu 
Dievulis 
dėl ko 
reikalu

“menas 
daugiau 
pasenęs

viena ir

(Bus daugiau)

Kaip čia dabar? Išvadinti dai
lininkus “nelietuviais” ir saky
ti, kad tai yra “kompromiso 
bazė”...

Atleiskit, kad toks “kompro
misas” apkartino gomurį ir su
kėlė nemalonų juoką.

Tik ačiū Dievui, kad ir pa
čiam A. Rinkūnui toliau kyla 
beveik kontradikcinis klausi
mas: “O kur yra lietuviškojo 
turinio kriterijus, pagal ku
riuos kriterijus nustatinėsime 
lietuvių sukurto kūrinio lietu - 
viskumą?”

Lyg nuotaikai pataisyti prisi
miniau gimnazijos draugą. Jo 
brolis kažkur užsienyje studija
vo politinius mokslus. Atrodo, 
šis vaikinas buvo išgirdęs 
brolio ir mum su visu išdidu
mu pakišdavo tokį sakinį: “Tai 
jei norit ginčytis, susitarkime 
pirma dėl terminų.”

Ak tu, velykini zuikį! Dėl 
tokių terminų mes tada tarda- 
vomės?!

Taip, grįžtant atgal, — kur 
yra lietuviškojo turinio kriteri
jus? Pagal kokius kriterijus nu
statinėsime?

Gerai, tarkimės. Mano išmin
timi:

estetinė formulė yra 
visoms tautoms ta pati.

A. R. teigimas, kad 
savo prigimtimi yra 
tarptautinis” yra jau 
ir neįrodytas. Priešingai, yra j- 
rodytas meno tautiškumas.

Paskutiniuose dešimtmečiuo
se galutinai išaiškėjo, kad me- 

Tokia kryptis yra labai žalin- nas savo dvasia yra tautinis, o 
ga, ir mes tai galime pastebė
ti iš kasmet didėjančių nusikal
timų statistikos. Padaužos turi 
būti iš mokyklos pašalinti ir 
patalpinti pataisos namuose.
Kol įvairūs varžtai mokyklom sų tautų dailininkų aukščiau- 
ir mokytojam nebus nuimti, 
kol nebus tuo reikalu padary
ta radikalių potvarkių bei-pa
keitimų, tol nenuoramų ir 
triukšmadarių skaičius Ameri-

Pagrindinis sunkumas prasi- koje tolydžio didės ir didės.

tarp savęs ir mokytojo. O mo
kytojai deda daug pastangų to
kius nenuoramas atvesti i tvar
ką. Jie tai daro su atviru nuo
širdumu ir nepaprasta kantry
be! Bet kur tau! Vaikai, parė
ję namo, pripasakoja tėvam 
Įvairių fantazijų apie tariamą

kiasi Įvairiomis formomis. Jie mokytojų rūstybę, jų neteisy- 
vis ką nors boikotuoja, triukš- bę ir tt. Tėvai, pripratę pa- 
mauja. Vis stengiasi kuo nors taikauti, atskuba į mokyklą sa

vo vaiko “teisių” ginti, savo 
“balandėliui” teisybės ieškoti.

Pastatuoju metu ši anarchiz- Mokyklos direktorius dažnai pa- 
mo banga jau pereina iš uni- sikviečia ir mokytoją Į “kryž- t.t. Mokytojai tai žino, tačiau 
versitetų ir į žemesnes mokyk- minę” ugnį. Na, ir prasideda administracija jiem pataria į 
las, net pradines. Mokiniai ne- tėvų aimanavimai: girdi, kaip' auklėjimą nesigilinti, o laikytis 
jaučia atsakomybės nei tvar- mokytojas galįs mokini viešai

nepaprastu“pasir«aikšti”.
Padėtis mokyklose

kai, nei autoritetui, (čia kalba
ma apie valdines mokyklas, nes 
privačiose tvarka dar yra labai 
pagarbioje vietoje.) Mokytojų 
užpuldinėjimai ir Įžūlumas kla
sėje darosi “normalus” reiški-

apibarti ir sudrausti klasėje. 
Tai esą pažeidžia jaunuolio oru
mą, jo mentalitetą ir t.t. Reikia 
pasakyti, kad mokyklos direk
torius kone visais atvejais pa
laiko savo mokytoją, nes jam 

nys. Mokyklos turto naikini-, pačiam yra tekę būti panašioje 
situacijoje, mokytoju esant.

Įspūdžiai iš Europos
Šio rašinio autoriui pereitą 

vasarą teko praleisti svetimų 
gui kyla klausimas: kodėl šie kalbų mokytojų institute Miun- 
pragaištingi “žygdarbiai” yra chene, taip pat Vienoje ir Ciu- 
toleruojami? Nes gi šie jauni riche. Buvo gera proga į šių lai- 
žmonės greit taps ateities va- kų maištaujančio jaunimo pra
dais, kaip sakoma, bus krašto blemas bendrai pažiūrėti su vo

kiečių pedagogais. Reikia pasa
kyti, kad gimnazijose ten to
kios mokinių pažiūros į tvarką 
ir drausmę dar nėra ir nenu- 

Indiferentiškumas tvarkai ir matoma, kad greit būtų. Di- 
autoritetui prasideda šeimoje, dėsnio masto išsiveržimai pa
galima sakyti, nuo pat lepšio, sireįškia tik studentų tarpe, ta

čiau tai labiau politinio at
spalvio demonstracijos, sakysi
me, garsusis Dutchkės inci
dentas Berlyne. Kai vokiečiai 
pamato tokius filmus, kaip The 
Blackboard Jungle, ar Up the 
Downstairs Case, jie kraipo gal
vas, nenorėdami patikėti, kad

hias eventualiai veda prie kny
gų draskymo, langų daužymo 
ir net pastatų padeginėjimo. 
Kiekvienam mąstančiam žmo-

vairuotojais. Krašto, kuris lai
komas laisvės užuovėja ir duo
da vadovaujanti toną pasaulyje.

Vaikai ir šeima

Apgailėtina, kad Amerikoje 
yra gana didelis nuošimtis šei
mų, kurios tai kategorijai pri
klauso. Tėvų pataikavimas daž
nai yra tiesiog besaikis. Priei
nama net prie to, kad vaikai 
pradeda nustatyti šeimos gyve
nimo gaires. Tada jie nuspren-

tik dėstomo dalyko, čia ir išky
la sunkumai. Tiek mokyklos di
rektoriaus, tiek mokytojų tei
sės bausti prasižengėlius yra 
gana ribotos ir menkos. Moki
niai nejaučia baudos efekto, 
nes įvairūs potvarkiai juos ap
saugoja. čia ir vėl iškyla ta 
nelemtoji “rights” sąvoka.

Mokytojai žino, kad gera 
bendro darbingumo nuotaika 
klasėje yra svarbiausioji moky
mo ir ugdymo sąlyga. Drausmė 
yra didelis imperatyvas. Tačiau 
drausmė turi būti pagristą vidi
niu mokinio įtikinimu. Rei
kia ne vien paprasto, aklo 
klusnumo: jis turi būti sąmo
ningas mokinio įsitikinimas, 
kaip dorybė. Deja, Amerikoje 
mokytojas, policininkas ar tei
sėjas yra dažnai vaizduojami 
tamsiom spalvom. Bendruome
nė jiem yra uždėjusi varžtus, ir 
jie negali atlikti savo darbo 
efektingai, čia daug prisideda 
negatyvi spauda ir televizija, 
nes jos, kaip taisyklė, iškelia 
įvairius padaužų “žygdarbius”, 
padaužas padarydamos beveik 
nukentėjusiais skriaudžiamai
siais.

Lozoraičio paskaita 
(atkelta is 3 psl.) 

teratūros augimo būtinybė, tiek 
visa šiolaikinio meno atmosfe
ra. Nes kai literatūra ima svars
tyti amžinuosius žmogiškos eg
zistencijos klausimus, jau neį
manoma įvertinti jos vien poli
tinio aktualumo aspektais. Kai 
ji pasineria į painiausius žmo
gaus psichikos klodus, jau ne
begalima išmatuoti jos vien so
ciologinėmis formulėmis, šito
kiu keliu jaunieji bando eiti, 
tačiau tas nereiškia, kad jų ke
lias yra lengvas.

Dar labai neseniai jie patys 
siūlė išgyvendinti iš spaudos 
neapibrėžtas tam tikras for
mules, kuriomis kažkam lyg gra
sinama. ir kas čia smerkiamas, 
pasidaro aišku. pasiskaičius 
kompartijos direktyvas: “Par
tija visad rems tikrąjį novato
riškumą. teisingą žodi, naujus 
ieškojimus mene, literatūroje 
ir moksle. Tačiau ji smerkė ir 
visada pasmerks tokius veika
lus. kurie iškraipo gyvenimo es
mę. kurie tariamu objektyvu
mu tarnauja priešingos klasės 
interesams. Nėra šviesesnio, kil 
nesnio pašaukimo kūrėjui, kaip 
tarnauti didžiųjų komunizmo 
idealų vardan darbininkų kla
sei".

džia, kur šeima eis, ką darys, tai tiesa. Gavę atsakymą, kad 
kur praleis atostogas, koks tu- didmiesčiuose tai yra gana daž- 
rės būti automobilis, televizija, nas reiškinys, jie didžiai nu- 
ir Lt. Savo pareigų trūkumus stemba ir kone reiškia užuo- 
tėvai bando atpirkti tūpčioji- jautą savo kolegom. Vienas 
mais bei vaikų papirkinėjimais, bavaras mokytojas, dėstąs 
tačiau tai greit juos priveda Miunchene muziką, man pa- 
prie Jie pto galo: jie tampa visiš- reiškė, kad pas juos mokyklose 
ki bejėgiai. Psichologai tokias 
apraiškas vadina tėvų nepa
sitikėjimu savimi (parenta! in 
security).

Toksai atžalynas, patekęs mo
kyklon, greit pajunta konfliktą

tai būtų stačiai nesuprantama 
ir neįmanoma. Jo žodžiais ta
riant, tai esą “durchaus uri- 
glaubUch” (visai neįtikėtina).

Kas darytina?

tik didžiųjų jo vadų atsiekimai 
įeina į visuotiną (tarptautinę) 
istoriją, į bendrąjį visų žmo
nių pasiektą lobyną. Ir va, to
kio kvaliteto atsiekimas yra vi-

sias tikslas. Jis yra bendras vi
siems, tarptautinis tikslas. Tai 
kvaliteto įnašas. Jis yra tauti
nis ir tarptautinis kartu, bet 
pats dailininkas visuomet pasi
lieka tautinis.
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Kali. Klemensas Razminas pasakoja apie lietuviškas 
radijo transliacijas is Vatikano į Lietuvą

Razminas

bar gyvenąs Romoje ir dirbąs 
Vatikano radijo stotyje, reng-1 
damas lietuvišką programą. I 
Ameriką atvyko kaip PLB sei
mo delegatas, dalyvavo seime, 
paskui lankė lietuviškas koloni
jas: Putnamą, Kennebunkpor- 
tą, Hamiltoną, Torontą, Daina
vą, Chicagą, New Yorką. Ke
liavo per tas vietas, medžioda
mas medžiagą savo radijo prog
ramom — darydamas visokius 
pasikalbėjimus.

Būvo ir mum įdomu patir
ti, kaip veikia lietuviškas Va- | 
tikano radijo skyrius. Juk jis 
kasdien pasiekia aną kraštą, 
ten nuneša savo mintis, per
duoda žinias.

Kaip pateko į radijo stotį
Kan. Klemensas Razminas il

gą laiką gyveno drauge su ar
kivyskupu J. Skvirecku ir buvo 
jo sekretoriumi. Kai arkivysku
pas mirė, tai kan. K. Razmi
nas iškeliavo į Romą. Tai buvo 
prieš dešimtį metų. Ten tuoj ir 
įsijungė į Vatikano radijo lie-

— tuvišką skyrių.
Programma Lituania

Vatikano radijo stotis yra di
delė. Pačios studijos sutelktos 
Vatikano rūmuose, jo soduose, 
gi siųstuvai yra toli už Romos 
miesto. Radijo antenos yra nu
kreiptos į tuos kraštus, kur 
siunčiamos programos.

Iš viso dabar Vatikano pro
gramos siunčiamos 30 kalbų į 
visą pasauli. Programos tauti
nėm kalbom pasiekia Afrikos, 
Azijos tautas. Pasiekia ir Balti-

jos kraštus, nes ten siunčiamos 
programos lietuvių ir latvių kal
bomis.

Lietuviška programa yra la
bai sena, pradėta siųsti bene 
prieš 30 metų. Pirma buvo tik 
savaitinė programa, o pokario 
metais ji perorganizuota ir pa
versta kasdienine programa.

Kasdien kalba 15 minučių
Programos yra tik 15 minu

čių. Ji transliuojama Romos 
laiku 7:15, Lietuvoje girdima 
8:15 v.v. Programa nebekarto- 
jama. Sekmadienio programa 
užima pusę valandos. Ji prade
dama 9:30 Romos laiku.

Bangos yra šios: 25 metrų, 
31 metro ir 41 metro.

Kas siunčiama į Lietuvą
Suprantama, pirmiausia siun-

čiamos religinio gyvenimo ži
nios. Tos žinios atrenkamos iš 
gana gausių radijo biuletenių. 
Lietuviška programa gauna spe
cialius radijo žinių biuletenius 
iš Vatikano centrinės stoties, iš 
Italijos, Austrijos, Vokietijos. 
Iš jų parenkama, kas būtų įdo
mesnio.

Lietuviška informacija paren
kama iš visos lietuviškos spau
dos. Prie šios lietuviškos infor
macijos ir dirba kan. K. Raz
minas. Be informacijos, duoda
ma įvairių pasikalbėjimų, mu
zikos. Tokių pasikalbėjimų ne
maža padarė, keliaudamas per 
Ameriką.

Užrašoma į įuostą
Visa programa užrašoma į 

garsinę juostą ir paliekama ra
dijo stočiai. Kun. Antano Kar
do rūpesčiu nupirktas geras re
korderis, kuris tinka radijo 
programom perduoti. Tai pa
lengvina programų parengimą. 
Šiaip -programas rengia du 
žmonės, o trečias skaito.

Visą programą išlaiko
finansuoja Vatikanas. Lietuviai 
turi ir savo skyrių, savo kam
barį, kur nuolat budi vienas iš 
redaktorių.

Iš Romos dar siunčiama kita 
programa. Ją išlaiko Italijos 
vyriausybė. Programos vadovas 
ir redaktorius — dr. Juozas Gai
lius.

Kaip girdima Lietuvoje
Lietuviškasis skyrius turi tik

rų žinių, kaip programa girdi
ma Lietuvoje. Iki šiol jos nie
kas netrukdė. Žmonės mėgo jos 
informaciją ir mielai jos klau
sėsi. Kaip bus toliau, to niekas 
nežino. (p. j.)

ir

Aut JURGIO VYTAUTO KRIŠTOLAIČIO LAIDOTUVĖS

Waterburio lietuviai dalyvauja respublikonų rinkiminėje kampanijoje. Nuotraukoje L. Garsienė su Ed. May 
(k.), kandidatu j JAV senatą ir suGaetano Russo, kandidatu j JAV kongresą. Jų nuotraukos tilpo Waterbury 
Republican. <

“ROTA” PŪČIAI
Wyoming klonio L. B. apylin

kės vadovybė, prisidėjus orga
nizacijų atstovam, rugsėjo 29 
suruošė Lietuvos valstybės įkū
rimo ir nepriklausomybės at
statymo minėjimą -- koncertą. 
Programą atliko “Rūtos” an
samblis iš N.J. ir solistai.

Apie tai buvo skelbiama ne 
tik lietuviškoj ir vietos anglis 
koj spaudoj, bet ir per WBAX 
radijo stotį, ši radi
jo stotis neretai pa groja 
ir “Rūtos” ansamblio įdainuotų 
plokštelių. Už tai nuopelnas 
priklauso nenuilstančiai organi
zacijų veikėjai N. Bajorienei.

Koncertą svariu žodžiu atida
rė LB apylinkės pirm. V. Pau
lauskas. Programos vedėjas P. 
Katilius pristatė svečius—“Rū-

SUŽALIAVO WILKES BARRE. PA
ku žalumu, jaunystės gyvata 
lietuviškumu. Dieve, duok 
gai jam išsilaikyti ir džiuginti 
bei žadinti lietuvių širdis.

Paminėtinas ir dr. B. Kaslo 
žodis, pasakytas prieš antrąją 
koncerto programos dalį. Dr. 
Kasias pažymėjo, kad, kol 
skambės lietuviška daina ir 
giesmė, tol bus lietuvių tauta 
gyva, ir Lietuva veikiau atsi
kratys baisiosios bolševikų oku
pacijos.

Trumpu žodžiu, lietuvių ir 
anglų kalbomis, prabilo viešnia 
L. Stukienė. Ji, be to, praneši
nėjo ir choro bei solistų atlie
kamus dalykus.

Pirmoje koncerto dalyje an
samblis žavėjo publiką šau
niais lietuviškais tautiniais dra
bužiais. šios dalies pabaigoje 
pasirodė populiariosios “D v i 
mamytės ir dvi dukrytės”. 

__ o______  ____________  su. Tai ano daugelis lietuvių Akordeonu pritariant, jos pa- 
lietuvių tarpe buvo šviesus kul- kolonijų. Girdėjome ji anks- dainavo tris liaudies dainas, 
tūros žiburėlis. Ilgametis Vasa- *^au Įr ”a- Gaila, kad dabar, publika jas sutiko šiltai.
rio 16 gimnazijai remti Kaiser- neturėdamas sau akompania- Antroje koncerto dalyje an- 
lautemo būrelio narys. toriaus, L Stukas buvo privers- *sambiis pasirodė su puošniais

solis-

Alg.
nega

li
il-

sekiojamos Bažnyčios (Kirche 
in Not) kongresuose ir pan. 
renginiuose. »«~-Kaiserslauterno

tos’’ ansamblio chorą ir 
tus.

Ansamblio dirigentui 
Kačanauskui susirgus ir
lint atvykti, koncertą pravedė 
ansamblio chormeisteris Liu
das Stukas. Jis ne tik dirigavo, 
bet ir akomponavo, ir tai jam 
puikiai pavyko. Kaip dirigen
tas jis pasirodė gilus, jautrus, 
kartu ir kuklus. Nemenkiau pa
sirodė ir kaip akompaniatorius. 
Programoj pažymėtas akompa
niatorius A. Prižgintas neatvy
ko.

Visi dvidešimt penki progra
mos numeriai, neskaitant visai 
mažai pastebimų netikslumų, 
buvo atlikti be priekaištų. Ne 
be reikalo choras ir solistai su
silaukė iš publikos ilgų šiltų 
katučių ir net bisų.

L. Stukas Dievo apdovano
tas gražiu sultingu baritono bal-

Rugsėjo 20, Kaiserslautemas Visi stebi koplyčioje atvira- skyrids. Bet ir jis gražiai su -
Vokietija. Oras rudeniškas: me karste gulintį velionį, tokį tvarkytas.
žvarbokas vėjas gena žemus de- sulysusį ir pageltusį — teliku- Lygiai 12:45 vai. popiet lai- 
besis, kurie laikas nuo laiko pa- si tik .oda ir kaulai. Rodos, dotuvių procesija, kuriai vado- 
purškia lietumi. Šimtatūkstan- kaip paskutinėmis dienomis vavo kun. B. Liubinas, asistuo - .
tinio miesto vienintelėse kapi- prieš mirtį jis begalėjo ir pajų- jamas kunigų J. Riaubūno ir Prieš keletą metų buvo emi- as P°r? programos numenu su koncertiniais drabužiais, šios 
nėse prie koplyčios nuolat spie- dėti. O mirė ne lovoje, bet žiū- V. Damijonaičio, iš kapinių ko- gravęs į JAV-bes, bet, nespėjęs sav0 so o pa eis i .u

— Solistės Janinos Liustilcai- 
tės lietuviškų dainų ir arijų 
plokštelę netrukus išleidžia 
RCA bendrovė Chicagoje. Į- 
dainavo šiais metais Romoje. 
Plokštelė bus gaunama popu
liariose Chicagos prekybos į- 
staigose, rytinėje JAV dalyje 
ir kitur. Solistė, sutvarkiusi sa
vo plokštelės reikalus, šiom die
nom grįžta į Toronto.

— Dr. Rimas Vaišnys, Yale 
universiteto profesorius, šiais 
metais dėsto geologijos depar
tamente Illinois valstybiniame 
universitete, Urbana 111., Ten 
jis 'persikėlė su savo šeima. 
Vaišniai vasaros atostogas pra
leido mokytojų stovykloje Dai
navoje.

— Lietuvos vyčių centro val
dybos posėdis įvyks spalio 20, 
sekmadienį, Chicago Midvvay 
House patalpose, 5400 S. Cice
ro Avė. Susirinkimą 1 vai. pra
dės pirm. dr. J. J. Stukas.

— Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungos tarybos po
sėdis įvyks spalio 19 Clevelan- 
de, kur reziduoja ir LKDS cent
ro komitetas. LKDS tarybą su
daro CK nariai, sąjungos sky
rių pirmininkai ir įvairių sąjun
gos organų vadovai; viso 22“aš- "7 
menys. Ta proga Clevelando 
krikščionių demokratų skyrius 
ruošia pobūvį. Skyriui vadovau
ja Petras Tamulionis, L. Leknic- 
kaš ir P. Mikšys. (KDI)

— Inž. Bronius Nainys, JAV 
LB Centro Valdybos pirminin
kas su ponia yra pakviesti 
garbės svečiais dalyvauti Lat
vijos 50-ties metų nepriklauso
mybės šventės minėjimo iškil
mingame atidaryme ir oficia
liame priėmime, kuris įvyks 
spalio 17 Washingtone.

— Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų sąjungos 
naujai išrinkta centro valdyba 
pasisskirstė pareigomis: pirm. 
— Jaunutis P. Nasvytis, vice- 
pirm.—dr. Stepas Matas, ižd.— 
Rimvydas Minkūnas, sekr. — 
Mečys Balys, narys PLIAS rei
kalam — Juozas Augustinavi- 
čius, narys teisės reikalam —... - . dalies pabaigoje, vis plojant ir

tonjoje ne vienas jo pasigedo. nesirengiant ^tytis. dirigen-
Gražiai koncerte pasireiškė tas L. Stukas paprašė auditori-

čiasi didesni ar mažesni būre- rėdamas televiziją (rugsėjo 17 plyčios patraukė benamių sky- sušilti, grižo atgal Vokieti-
d. 8:30 vaL vak.). Rado jį gai- riaus linkui. Kelionė trako apie ion-

na kelionę savo mylimuosius, lestingoji sesutė ligoninės tele- pusvalandį. Kunigai visą kelią Velionis buvo giliai tikin- solistai, kurių buvo net keturi, ją sudainuoti kartu su ansam-
giedojo lietuviškai laidotuvių Hs* Atsiskyrė su šiuo pasauliu 

mais ir skausmais, čia yra užmigusį. Toks, anot kun. Liu- psalmes. Tos liūdnos giesmės būdamas geruose santykiuose 
daugeliui priminė laidotuves su Dievu ir žmonėmis. Užtat 
Lietuvoje, kai anksti rytą per laidotuvėse dalyvavo ne tik gau

sus būrelis tautiečių, ne tik 
Schwetzingeno bei Darmstadto 
lietuvių kuopų atstovai, bet at
sisveikinti su juo atvyko taip 
pat amerikiečių karininkas, vo
kiečių profesinių sąjungų at
stovas, pora ligoninės seserų 
(Oberschvvester) ir kt.

Velionis labai mylėjo Lietu
vos gamtą. Jam ją visą laiką 
primins prie kapo ošiančios 
kvapnios pušys, bepradedą 
gelsti beržai, iš toli krauju rau
donuoją putinai ir šermukš- vienetas. Čia, Wyoming klony- bei. 
niai. je, jis plačiai sužaliavo meniš- —— ■

liai žmonių. Jie palydi Į amži-

su kuriais teko dalytis džiaugs* vizijos kambary vieną amžinai

uostas, aerodromas ar geležin- bino pamokslo, pasakyto prie 
kelio stotis, iš kur prasideda kapo duobės, buvo ir visas ve-
kelionė į anapus, vyksta atsi
sveikinimas, skyrybos. Gyvieji 
grįžta tęsti savo žemiškos ke
lionės, žinodami, kad ir jie gal

lionio gyvenimas. Jis niekam 
neužkliūdavo nei žodžiu, nei 
darbu, jokio triukšmo, jokių 
sūkurių aplink save nekėlė, 

po metų, gal dviejų ar dešim- Nors buvo visų mėgiamas, tu-
ties tikriausiai iš čia išvyks. Mi- rėjo daug bičiulių ir artimųjų, 
rusieji jų laukia. bet liko vienišas: nesurado tik

rosios draugės, su kuria būtų 
galėjęs dalytis džiaugsmais ir 
skausmais...

Kaiserslautemo kapinės ki
tokios, negu kitos mirusiųjų 

nų. Jie atvyko palydėti į amži- poiįio vietos Vokietijoje. Tai ~ __
na kelionę ir atsisveikinti su didžiulis pušynas — parkas. bus aplėkta 
savo bičiuliu, mielu bendradar- Sunku ir pastebėti ribą tarp 
biu, kaimynu Jurgiu Vvtautu miško ir kapinių, jei tokia iš vi- 
Kržštoiaičiu. ' " so -ra‘ Pradžioje susitelkę se

ni, puošniais paminklais ap
statyti turčių bei didikų šeimų

Jau nuo vidurdienio prie 
Kaiserslautemo kapinių girdė
ti lietuviškai šnekučiuojant. 
Būrelis prie koplyčios pamažu 
didėja. Susirenka per 80 asme-

bundančius laukus sklido nepa
mirštami visų šventų litanijos 
melodijos garsai.

Prie kapo gražiu pamokslu 
su velioniu atsisveikino jo bi
čiulis kun. B. Liubinas ir lietu
vių 8593 LSCo inžinerijos kuo
pos Kaiserslautemė vadas ka- 
pit. Venckus. Krištolaitis palai
dotas tarpe 30 savo tautie
čių, kurių kapus jis daug metų 
prižiūrėjo. Reikia tikėtis, kad 
ir jo amžino poilsio vieta ne-

Išskirtina Fl. Shirm, kuri, at- bliu populiarias sutartines. Ir 
likdama Aleks. Kačanausko taip, jam akomponuojant, bu- 
“Vai tu karvelėli” ir su choru vo sudainuota “Ar aš tau, sese, 
solo “Moterų choralą’ 
dos” operos, patraukė visų dė
mesį savo sultingu kultivuotai 
valdomu “aksominiu” sopranu. 
“Rūtos” ansamblis gali didžiuo
tis savo eilėse turėdamas tokią 
puikią solistę ir choristę. Pažy- limesnių vietų. Susidomėjimas 
mėtina, kad ponia Shirm nėra 
lietuvė, kaip ir keletas kitų an
sambliui priklausančių, tačiau sitarė, kad publikos galėjo bū- 
pamilusi lietuvišką dainą ir žo- ti apie 600.
dį- Lietuviška “Rūta” Wyoming

“Rūtos” ansamblio choras klonyje sužaliavo, suklestėjo ir 
yra gražus ir darnus vokalinis pažadino daug širdžių lietuvy-

K.Kr.

iš “Ai- nesakiau” ir “Buvo gera gaspa-
dinė”.

Pažymėtina, kad koncertan 
atvyko svečių pilnas autobusas 
net iš Binghampton, N.Y., iš 
Eastono, Scrantono ir kitų to-

koncertu-minėjimu palyginti 
buvo gana didelis. Rengėjai pra-

Tuoj po laidojimo apeigų 
kun. B. Liubinas amerikiečių 
koplyčioje aukojo už velionį 
mišias.

__________ ____ _____ A. a. Jurgis Vytautas Krišto- 
lis Hamiltone (Kanada), kita se- toliau, proatos^Sika kiek kuk” laitis buvo gimęs 1924 liepos

Velionio giminės likę ar iš*
vykę toli: sesuo Lietuvoje, bro- Į,apaį Einant pagrindiniu taku

24 Vaitkiškių kaime, Kudirkos 
Naumiesčio valsč. Gimnaziją 
baigė Vilkavišky 1941. 1944 su 
tūkstančiais tautiečių pasuko 
Vokietijon. Rytprūsiuose teko 
daug vargti ir alkti. Prie nusil-

Bronius Galinis, narys —Ro
mualdas Bublys. ALIAS centro 
valdybos adresas: J. P. Nasvy- 
tis, 1606 Terrace Rd., Apt. 
1605, E. Cleveland, Ohio44112. 
Iždo reikalais kreiptis adresu: 
R. Minkūnas, 6911 Seven Hills 
Blvd., Seven Hills, Ohio, 44131.

Toronto akademikų draugi*

šuo ir dar du broliai — JAV- fesnės, bet taip pat rūpestin-
bėse. Viena sesutė dainininkė gaj įr skoningai sutvarkytos
Juzė Krištolaitytė -Daugėlienė miestiečių “sodybos”. Gale,
dar liepos mėnesį iš CIevelan- netoli amerikiečių koplyčios,
do buvo atvykusi Vokietijon prisiglaudęs pats kukliausias
aplankyti jau tada sun- benamių užsieniečių, čia vadi- - -
kiai sirgusio brolio. Ta proga namu heimatlose Auslaender, Pūsio bėglio prikibo liga, kuri
ji dainavo Vasario 16 gimnazi- " ...................................... '
jos moksleiviam ir mokytojam 
Romuvoje, lietuvių darbo kuo-

jos pirma šio sezono paskaita 
įvyks spalio 19, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Prisikėlimo para
pijos salėje. Paskaitininkas — 
Vyt. A. Jonynas iš Montrealio.

— Juozo Brogio, Darbininko 
skaitytojo iš Winsted, Conn., se
suo mirė rugsėjo 20. Palaidota 
iš šv. Juozapo lietuvių parapi
jos Waterbury, Conn., Kalvari
jos kapinėse.

— Jaunųjų dainininkų tradi
ciniame Dirvos konkurse rug
sėjo 28 Clevclande I vietą lai
mėjo Violeta čižauskaitė —Bal
čiūnienė, II — Vytautas Nakas, 
III — Dalia Zikaraitė. Kon
kurse dar dalyvavo. Leonilija 
Nakutytė.- Liucija Buivydaitė. 
Viktorija Grigelaitytė. Juozas 
Aleksiūnas ir Astra Vilija But
kutė.

pos amerikiečių armijoje vy 7^1
ram Schwetzingene, tautiečiam
Kaiserslauterne. Dainavo pro 
ašaras, todėl, tur būt, tokia jau
dinanti buvo jos daina. Galima
sakyti, kad dainuodama atsi- į- ' ' . --

sveikino su broliu Vytautu iki 
ncbepasimatymo. Gi velionį į 
kapą palydėjo brolių ir seserų 
atsiųstos gėlės. Atnešė jų ir ki
ti, tikrai daug ir gražių: rožių, 
astrų, gvazdikų, iš viso net 16 
didelių vainikų.

iki pat kaisto jį lydėjo. Po ka
ro gydėsi įvairiose Vokietijos 
sanatorijose. Ilgą laiką gyveno 
Miunchene, kur buvo vargo (sa
vaitgalio) mokyklos mokytoju. 
Vėliau stojo į lietuvių 8593 LC 
Co inžinerijos kuopą, kurioje 
dirbo iki pat mirties. Aktyviai 
dalyvavo bendruomeninėj veik
loj. Priklausė Lietuvių Fronto 
bičiuliams, eilę kartų buvo Eu
ropos Fronto bičiulių valdybos 
nariu. Domėjosi kultūrinio bei 
politinio gyvenimo apraiško
mis.. Velionį neretai galima bu
vo sutikti studijų savaitėse, Per-

pas Highland Blvd., Higliland Parke,
Brooklyn, N. Y. Baigiami ruošti pastatui
planai.Laukiam talkos!—-Aukasprašom

ŽIDINĮ Ncw Yorkc. Įsigytas žemes skly

Los Angelas, CMK, A. Sirgedas ir A. Niūne
vaitė. / ' . Nuotr. L. Kanto

— V. Adamkui kandidatuo
jant į Chicagos miesto sanita
rinio distrikto patikėtinius, Ci
cero gyventojai irgi sudarė rė
mimo komitetą, į kurį įeina ke
liasdešimt asmenų: inž. Miliū
nas, dr. F. Kaunas, dr. P. Ki
sielius, S. Žemaitienė, Žukaus
kienė, Žukauskas, Jr., ir kiti.

iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiimiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

Mielas lietuvi, paremk lietuviu pranciš
koną pastangas pastatyti KULTŪROS

siysti lieluviy pranciškonu vienuolynui
680 Bushwick Avė., Brooklvn. N. Y. 11221
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Edmundui Simonaičiui 80 metų
Ilgamečiui Mažosios Lietuvos 

Tarybos pirmininkui, Vasario 
16 gimnazijos kuratorijos na
riui ir Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės prezidiumo vicepir- . tufo, pirmasis demokratiniu 
mininkui Erdmonui Simonai
čiui sukanka 80 metų.

Erdmonas Simonaitis yra gi
męs 1888 spalio 30 Spečiuose. 
Tilžės apskr. Lankė Šilutės ir 
Tilžės gimnazijas, buvo Tilžėje 
ir Pilkalnyje vyriausias teismo 
sekretorius. 1912 įsteigė Tilžė
je Lietuvių Klubą ir aktyviai 
veikė visose lietuvių organiza
cijose Mažojoj Lietuvoj, daly
vavo Vydūno lietuvių giedoto
jų chore. 1915-18 kaip vokiečių 
kariuomenės karys buvo karo 
frontuose Galicijoj ir Prancūzi
joj. Apdovanotas Geležiniu Kry
žium. 1918 buvo vokiečių spau
dos skvriaus narys Vilniuje, 
kur susipažino su Lietuvos Ta
rybos nariais ir kitais veikėjais.

Atskyrus Klaipėdos kraštą 
nuo Vokietijos, persikėlė iš Til
žės į Klaipėdą. Klaipėdoj bu- 
bo Prūsų lietuvių susivie
nijimo reikalų vedėjas. Ali- 
antam paėmus Klaipėdos kraš
tą savo globon, vedė derybas 
su prancūzų administracija ir 
buvo direktorijos narys. Ruo
šė su J. Budriu ir kt. veikėjais 
sukilimą prieš Klaipėdos kraš
to direktoriją, kuri norėjo Į- 
kurti prolenkišką Freistaatą. 
1923 pirmininkavo sukilėlių di
rektorijai ir po sukilimo buvo

gubernatoriaus pavaduotoji 
1924-26 Šilutės apskrities vir 
ninkas. 1926 sausio 12, po p 
galiojimo Klaipėdos" krašto st

du išrinktasis krašto direktori 
jos pirmininkas. 1926 lapkriči 
mėn. krašto seimelio vokieti 
ninku dauguma pareiškė jan 
nepasitikėjimą, kad nesutiki 
atsiklausti tėvų, ar ju vaika 
mokyklose privalo būti moko 
mi lietuviu kalbos.

Nuo 1930 gruodžio iki 193' 
buvo Klaipėdos apskrities vii 
šininku. po to apie metus Klai 
pėdos miesto vyriausiu burmis 
ru. Paskui vokietininkų direkto 
rijos buvo atleistas ir pasiųsta 
į pensiją.

Buvo Klaipėdos šaulių rinkti 
nės vicepirmininku.

1939 nacių Vokietijai užgre 
bus Klaipėdos kraštą, paskuti
niu Lietuvos traukiniu išvyko 
iš Klaipėdos i Kauną. 1941 pra
sidėjus Vokietijos — Sovietų 
Sąjungos karui, gestapininkų 
buvo suimtas ir išlaikytas Mau- 
thauseno ir Dachau kacetuose 
iki 1945 balandžio 29. Ameri
kiečiai jį iš čia išlaisvino.

1946, atnaujinus 1918 Tilžėje 
sudarytą Mažosios Lietuvos Ta
rybą. Fuldoje vėl buvo išrink
tas jos prezidiumo pirmininku 
ir šias pareigas eina iki šiol.

Nuo- 1948 ligi 1968 (išsky
rus 3 metus) buvo Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės tary-

Edmundas Simonaitis

retų pasisekimo. Simonaitis bu
vo tas asmuo, kuris, sukilimo 
idėjai iškilus, ne tik persiėmė 
ja, bet dirbo energingai, suma
niai ir drąsiai. Tikėjo sukilime 
pasisekimu ir ištesėjo iki galo.” 

Jaunesniajai kartai sukaktu
vininkas yra pavyzdys, kaip rei
kia kovoti už savo tautos inte
resus ir lietuvybės išlaikymą 
iki senatvės. Jis yra simbolis 
Mažosios Lietuvos, kuri ir Šian
dien mum visiem gali būti tau
tiniu pavyzdžiu. Daugiau kaip 
500 metų būdama nuo savo 
tautos kamieno atkirsta, toji 
taūtos šaka nenudžiūvo: var
gais sielvartais laistoma, ji 
skleidė negęstančios sąmonės 
lapus, rūpestingai saugodama 
protėvių palikimą.

E. Simonaičio sukaktuvėm 
rengti sudarytas komitetas iš 
O. BartuseviČienės, dr. P. Kar: 
velio ir mokyt. Fr. Skėrio. Mi
nėjimas numatytas lapkričio 2,
šeštadieni, 4 vai. popiet, Her- 
mannshofo svetainėje Hems- 
bache, apie 4 km nuo gimnazi
jos. Pagrindinę sveikinimo kal
bą pasakys iš Montrealio (Ka
nados) atvykęs “Lietuvos Pa
jūrio” buvęs redaktorius ir maž- 
lietuvių veikėjas Ansas Ly- 
mantas. Iškilmės bus įrašytos | 
magnetofono juostelę, kuri vė
liau bus panaudota lietuvių ra
dijo programom JAV ir Kana 
doje.

Visais su minėjimu surištais 
klausimais prašome kreiptis į 
mokyt. Fr. Skėrį gimnazijos ad
resu. Dovanos ir sveikinimai 
bus viešai įteikti. Sukaktuvinin
kas kiekvienam asmeniškai pa
dėkos.

F r. Skėrys

bos narys, taip pat ilgametis 
Krašto valdybos narys. Keletą 
metų ėjo pirmininko ir vicepir
mininko pareigas. Buvo Vliko 
narys Reutlingene. Mažosios 
Lietuvos reikalais 1954 lankėsi 
JAV ir Kanadoje, šiuo metu 
yra gimnazijos kuratorijos na
rys, išrinktas per paskutinę Vo
kietijos Krašto tarybos sesiją 
balandžio pradžieje. Vienęriem 
metam išrinktas Vokietijos 
Krašto tarybos prezidiumo vice
pirmininku.

Už nuopelnus lietuvybei ap
dovanotas Gedimino , ordinu, 
Vytauto Didžiojo ordinu ir Šau
lių žvaigžde.

Pažymėtinas Simonaičio vaid
muo 1923 metų Klaipėdos suki
lime. Sukilimui vadovavęs a.a. 
Jonas Budrys taip jį įvertino: 
“Simonaičio vaidmuo sukilime 
yra ne eilinis. Jo atsistojimas 
priešakv, drąsa, krašto ir žmo
nių pažinimas laidavo pasiseki
mą. Jis neišsigando grasinimų, 

Be to, buvo sudarytos įvai- net savo lietuvių draugų. Drą- 
rios komisijos, kurių tikslas iš- šiai galiu pareikšti, kaip ir tuo- 
plesti kuopos veiklą ateinam met, taip ir dabar: nebūtų Si

monaičio — nebūtų ir 1923 
dėsniam narių skaičiui aktyviai metų sukilimo. Nesvarbu, kad 

, pasireikšti toje veikloje.ties. Prieš desimti metų kuo-

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
Brooklyn - Queens Lietuvos 

vyčių 41-ji kuopa pirmąjį po 
vasaros atostogų susirinkimą 
turėjo rugsėjo 15 Angelų Ka
ralienės parapijos salėje. Susi
rinkimo uždavinys buvo išrink
ti naują kuopos valdybą ir nu
statyti ateinantiem metam veik
los gaires. O šie metai labai 
svarbūs, švenčiant Lietuvos v- 
bės atstatvmo 50-ties metu su- .. . , ,. ~ .., .. . • . tiem metam ir duoti progos di-kakti. L. Vyčiu 41-ji kp. neuz-

Naują valdybą sudaro: Ro- 
nald Volod — pirmininkas; Phi
lip Skabeikis — vicėpirm.; Bi
rutė Liobytė — sekretorė; Vy
tautas Radzivanas — iždinin
kas; Rimas Vebeliūnas — so
cialinių reikalų vedėjas.

“Laiškų lietuviams” straipsnio konkursas 
Tolerancija ir ištikimybė prin
cipams, kryžiuojantis pažiūroms 
ir nuomonėms

“Laiškų Lietuviams” žurna
lo redakcija, atsižvelgdama į 
faktą, kad lietuvių išeivių vi
suomenėje pasitaiko nemaža 
nesantaikos, nesutarimų ir susi
skaldymo, ir norėdama tautie
čių tarpe skleisti darnaus su
gyvenimo mintį bei dvasią, 
1968-1969 metų rašinio kon
kursui parinko atitinkamą te
mą, būtent, “Tolerancija ir iš
tikimybė principams, kryžiuo
jantis pažiūroms ir nuomo
nėms” (kaip yra lietuvių visuo
menėj ir kaip turėtų būti).

Rašinys (straipsnis, beletristi
nis vaizdelis ir kt.) turi būti ne 
ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasi
rašytas slapyvardžiu ir išsiųs
tas kartu su atskirame vokely
je įdėta tikrąją pavarde bei ad
resu “Laiškų Lietuviam” redak
cijai, 2345 W. 56 th St., Chi- 
cago, III. 60636, U.S.A. Kon
kurso terminas^— 1969 vasario

25 dol. Paskutinės dienos ganyklose

gerokai 
lietuvių 

joje pa-

I (pašto antspaudo data). At
siųsti rašiniai tampa žurnalo 
nuosavybe ir gali būti jame 
spausdinami. Vertinimo komisi
ja bus paskelbta vėliau. Skiria
mos premijos: I — 100 dol.,
II — 50 dol. ir III — 25 dol. 
Premijom jau paskyrę yra: 100 
dol. — V. Kuliešius ir 
— Pr. Razminas.
Konkursas ir jaunimui

Jaunesnioji karta 
kritikuoja vyresniųjų 
išeivių visuomenę dėl
sutaikančios nesantaikos ir susi
skaldymo. Naudinga būtų ir 
jiems leisti pasisakyti, — ne 
tiek pakritikuoti, kiek ieškoti 
išeities. Todėl ta pačia aukš
čiau minėta tema skelbiamas 
rašinio konkursas ir jaunimui, 
ne vyresniam kaip 20 metų am
žiaus (siunčiant rašinius, pažy
mėti “jaunimo konkursui”). 
Skiriamos dvi premijos: I —50 
dol. ir II — 25 dol.

"Laiškų Lietuviams" 
redakcija

WURCESTER MASS.

vienas kitas pritarė sukilime Dovaną pažymėjimai—geriausia dovana 
pa atsiskyrė nuo senjorų ir vei- Komisijom paskirti pirminio- INTERTRADE EXPRESS geriausių Amerikos, Vakarų Eu- Haičio namų kapelionas kun. V.

CORP., 125 East 23rd St., Se- ....
cond Floor, New York, N. Y. 
10010, praneša, kad geriausia 
ir vertingiausia dovana jūsų gi
minėm ir draugam Lietuvoj ir 
SSSR yra dovanų pažymėjimai. 

Su dovanų pažymėjimais jū
sų giminės per Vneshposyltor- 
gą gali pirkti prekes specialio
se dolerių krautuvėse. Tai yra 
krautuvės, apie kurias esate 

.daug sykių girdėję iš giminių 
ir draugų, ten apsilankiusių. Jū- 

; sų giminės galės ten pasirinkti

miršta ir savo 10 m. sukak-

Minėjo Putnamo seselių 
sukakti

Rugsėjo 29 šv. Kazimiero pa
rapijos Putnamo seselių rėmė
jai surengė tos vienuolijos 50 
metų sukakties minėjimą. Bu
vo mišios, kurias aukojo kleb. 
kun. J. Jutkevičius. Pamokslą 
pasakė rėmėjų gildos cent. val
dybos pirmininkas prel. P. Ju
ras. Per mišias giedojo Putna
mo seselės.

Jubiliejiniai pietūs buvo 1 
v. Maironio parke. Dalyvavo 
daug garbingų svečių, daug vie
tos ir apylinkės lietuvių. Visus 
susirinkusius pasveikino sky
riaus pirmininkė Watkins, mal
dą sukalbėjo kun. J. Jutkevi- dalyvauti, dalyvavo motina Au-

kun. Bakanas, viešų mokyk
lų direktorius K. Pauliukonis 
su žmona, Mot. Sąjungos įkūrė
ja U. Daukantienė, Brocktono 
Moterų Sąjungos 15-tos kuopos 
pirm. — Keblinskienė ir k.

Meninėje programoje septy
nios seselės Jatliko montažą, 
kur pavaizdavo visą jų istoriją 
— nuo įsikūrimo iki šių dienų. 
Moterų Sąjungos 5 kuopos pen
kios narės (Ginkus, E. Ginkus, 
Sanders, Žemaitis ir N. Thamp- 
son) padainavo keletą dainų. 
A komponavo Olga Keršytė.

Pabaigoje žadi tarė motiniš
kojo namo viršininkė seselė M. 
Paulė. Motinai Aloyzai negalint

kia savarankiškai.
..... . bert Novak, spaudos informaci-

T** jai — Vytas Radzivanas. pramo-
41-p kuopa išaugo j dideli ir J 
stipru jaunu Amerikos lietuviu .__ . . - „.H J _ - . * cius, nanu verbavimui — Joa-vieneta. Dauguma yra antros ar ’ . ... uv^Ar.„x .. - . _ ... ... na Mažeikaite, nauja “Kardotrecios kartos čia gimė lietu- , , . . .. .. ..... ... & : redaktore — Nijole Meseika ir
X131.’ . J?’ a y1?- ir J?35 nauja tautiniu šokiu grupės ve-
kutmiostos emigracijos levu dėja_ Kazytė Visockaitė, 
vaikai. Tarpusavis sugyvenimas J
yra labai darnus. Kuopos naujas adresas yra:

60-02 Cooper Avė., Ridgewood 
N .Y. 11227, “Kardo” redakci
jos naujas adresas — 23rd El
ton St., Brooklyn, N.Y. 11208.

Pradėdama šių metų veiklą, 
kuopa organizuotai vyko į

k»: kultūros reikalam -Ro- «ulių galėjo tai pusgarsiai net 
pagvildenti, tačiau be vietinio 
politinio žinomo krašto veikė
jo, kuris sutiktų drąsiai stoti 
priešaky, joks sukilimas netu-

Pats susirinkimas praėjo ga
na gyvai. Pranešimus iš Lietu
vos vyčių seimo Philadelphijoj 
darė kuopos atstovai dr. Ray- 
mond Fitzgerald, Denis Mažei
ka. Vvtas Radzivanas ir Kazy
tė Visockaitė. Iš New Yorko- Baltijos kraštų kultūrinį festi

valį. kuris buvo sekmadienį.
vimo pranešimus padarė atsto- spalio 6, Trenton, N. J. 
vai Birutė Liobytė, Joana Ma- v___ _____ . .„ -i. -x- • ™.-i- en. u -tu Kuopos nariai susirinkimozeikaite ir Philip Skabeikis. . r , .. ._ _metu su didžiausiu užsidegimu

Po pranešimų buvusioji vai- nustatė naujas veiklos gaires

New Jersey apskrities suvažia-

Newarko Lietuvos vyčių 29 
kuopa po vasaros atostogų pir
mą susirinkimą turėjo rugsėjo 
17 šv. Jurgio salėje. Susirinki
mas pradėtas malda, kurią su
kalbėjo kun. P. Totoraitis. Ma
ry Stonis ir Mrs. Edw. Schmidt 
padarė pranešimus apie 
metini vyčių seimą. Kuopa svei
kina dr. Jokūbą Stuką, naująjį 
vyčių centro valdybos pirmi
ninką. Jis yra antrasis iš kuo
pos, išrinktas tom svarbiom pa
reigom. Pirmasis buvo Joseph 
A. Sakevich.

Buvo pranešta, kad 56 vy
čių seimą globoja New Yorko

REGISTRUOJAMI NUO NA- 
CIŲ-SOVIETŲ OKUPACIJŲ 

NUKENTĖJĘ LIETUVOS 
GYVENTOJAI

čius. Programai vadovavo Matu- gusta su kitomis seserimis.
Paskutini žodį tarė rėmėjų 

Zakaras. Jis supažindino su gar- skyriaus pirmininkė Watkins. 
bės stalo svečiais ir kai ku- Ji padėkojo visiem, ypač šei
riuos pakvietė tarti žodį. mininkėm. Vyriausia šeiminin-

Pirmas kalbėjo Tagmanas, ke buvo skyriaus vicėpirm. ži- 
lietuvių piliečių klubo pirminin- džiūnienė. Jai talkino: Doman- 
kas, kepyklos savininkas, iš- tienė, Pranckevičienė, Marcin- 
rinktas į miesto tarybą. Klubo 
vardu jis įteikė seselėm auką 
ir savo kepyklos vardu — gra
žų trijų aukštų tortą.

Seselė M. Charlene, parapi
jos mokyklos vedėja, sveikino 
motinos Adoratos ir visos šv. 
Kazimiero vienuolijos vardu. 
Kun. J. Jutkevičius turėjo anks
čiau išvykti, Jo vardu sveikino 
kun; J. Steponaitis.

Moterų Sąjungos 5 kuopos 
vardu sveikino vicėpirm. San
ders, Liet. Labdaros draugijos 
vardu vicėpirm. J. Pipiras. Tė
vų pranciškonų rėmėjų 1-mo 
skyriaus vardu sveikino pirm. 
Z. Snarskis, Socialinio klubo 
vardu — p. Milienė, Organiza
cijų Tarybos ir Bendruomenės 
vardu — pirm. P. Stanelis.

Pietuose dalyvavo: seselių ka
pelionas kun. St. Yla, Atho- 
lio kleb. kun. A. Jankauskas.

ropos ir vietinių prekių specia
liomis nužemintomis kainomis.

Dovanų pažymėjimai yra ke
turis kartus vertingesni už pi
nigus. Jūsų giminės tai patvir
tins. Specialios dolerių krautu
vės veikia daugelyje miestų, ir 
dar daugiau jų atidaroma. Jū
sų giminėm Vneshposyltorgas 
praneš, kuri krautuvė jiem ar
timiausia. Tada jie galės pirk
ti prekes asmeniškai, arba ga
lės jas tomis pačiomis žemo
mis kainomis užsisakyti paštu 
iš katalogo, kurį gaus iš Mas
kvos.

Nėra jokio mokesčio už šį pa
tarnavimą nei siuntėjui, nei ga
vėjui. Išlaidas apmoka Vneshpo
syltorgas. Minimalinis užsaky
mas — 50 dol. Maksimumui 
nėra ribos — galite siųsti kiek 
norite ir kada norite.

Jūs tik turite pasiųsti tikslius 
giminių vardus bei adresus ir 
pridėti čekį arba piniginį orde
ri. Viskuo kitu pasirūpins IN- 
TERTRADE EXPRESS CORP.

Jei norite, kad jūsų giminės 
Lietuvoj ar Rusijoj gautų pi
nigų rubliais, Intertrade Ex- 
press Corp. gali tai padaryti 
per užsienio prekvbos banką 
Maskvoje. Jūsų giminėm bus 
išmokėta pilna suma, be jokių

kevičienė, Alytienė, Juškienė, 
Spirauskienė, Parulienė, Abro
mavičienė, šermukšnienė, Gar- 
sienė, Gailiūnienė, Matusaitie- 
nė ir Savukynaitė.

Gėles, kurios tą dieną puo
šė altorių bažnyčioje, dovanojo 
p. Mancevičienė. Baigiamąją 
maldą sukalbėjo kun. St. Yla. 
Visi dar sugiedojo Ilgiausių 
metų. J.M.

Lietuvos Tyrimo Institutas 
renka medžiagą apie nukentė
jusius nacių ir sovietų okupa
cijų metu Lietuvoj. Tam tikslui 
yra atspausdinti klausiamieji la
pai — anketos. Jas užpildyti 
prašomi visi tie, kurie patys yra 
nukentėję nacių ar sovietų 
okupacijų metu (pradedant Klai
pėdos krašto užėmimu 1939 
m.), ir tie, kurie turi žinių apie 
nukentėjusi savo giminaitį, bi
čiulį ar pažįstamą. Kiekvienam 
asmeniui vartojama atskira an
keta. Surinktoji medžiaga bus 
panaudota išleisti knygai anglų atskaitymų. Pristatvmas atlie- 
kalba apie martirologiją ir ge- karnas per 10-14 dienų. Už 10 
nocidą Lietuvoj. dolerių išmokama 9 rubliai. Per-

V. R. lietų galima gauti pas Christiną Klausiamieji lapai gaunami siuntimo mokestis — 2.75 dol.

ateinantiem metam ir numato ir New Jersey apskritys, 
jas vykdyti gana įdomiai.

Visas New Yorko ir apylin
kės lietuviškas jaunimas, kuris

, šalia pasilinksminimų norėtų
konkrečiai dirbti Lietuvos lais-

dyba peržvelgė savo darbus. At
sisveikindamas pirmininkas dr. 
R. Fitzgerald pabrėžė pagrindi
nius kuopos laimėjimus. 0 jie 
buvo šie: į kuopą įstojo visa 
eilė nauju nariu; kuopa išleido’ 
mėnesini laikraštėlį “Karda; at- . . . . . . „vimmo darba, kviečiamas prisi

jungti prie Lietuvos v y č ių 
Brooklyno-Oueens kuopos.

Šiais jubiliejiniais laisvės ko
vos metais L. vyčių 41-ji kuopa 
pradeda naują dešimtmetį. Kas 
norėtų dalyvauti šiame darbe 
— laukiame.

gaivino anksčiau veikusią tauti
nių šokių grupę, kuriai teko da
lyvauti kaimyninėse lietuvių ko
lonijose. kitų tautų šventėse, 
tautinių šokių šventėje Chica- 
goje; kuopa per Kalėdas ir Va
lentino dieną surengė gražiai
pasisekusius šokius.

Artėjantiem kuopos valdy
bos rinkimam nominacijos ko- 
misijon išrinkta Ieva Trečio
kienė ir Mrs. Schmidt.

Kalbėta apie kuopos pietus 
ir šokius, kurie bus spalio 12 
šv. Jurgio salėje Newarke. Pra
džia 7 v., pietūs — 8 v.v. Įėji
mo auka — 6 dol. Parengimui 
vadovauja Christiną Yakavo
nis ir Jack Remeika. Visada šie 
vyčių parengimai sutraukia 
daug žmonių. Tikimasi, kad ir 
dabar parengimas pasiseks. Bi-

Broliui d:dakui PAULIUKAIČIUI, O.F.M.
rnrius. jo giminėms ir pranciškonams nuoširdžia užuojautą

KĘSTUTIS ČERKELIPNAS 
S[>orto žurnalo vardu

Introduction to Modom Li
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo * 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti- Parengė L. Dambriūnas. 

Yakavonis — MitcheI 2-9360 ir Lietuvos Tyrimų Institute, PLB už sumą iki 30 dol. ir 10 proc. A. Klimas ir W.R. Schmalstieg.
pas Jack Remeika — Essex 3- kraštų valdybose, apygardose, už sumą virš 30 dol. Visi užsa- Išleido lietuviai pranciškonai
7540. apylinkėse ir kitose Bendruo- kvmai pilnai garantuoti ir ap-

Susirinkimas baigtas malda menės nurodytose organizacijo- drausti.
ir himnais. Kitas susirinkimas se bei įstaigose. Visos ir visi
bus spalio 15 toje pačioje sa- kviečiami prie šio lietuvių tau-
lėie.

Pietum rengti komitetas rug
sėjo 22 posėdž ?vo pas Christi
ną Yakavonis, kuri visą komi
tetą gražiai pavaišino. Aptarta 
visokie reikalai, surišti su pie- stitute, Ine., 29 West 57 Street,

tai labai svarbaus darbo prisi
dėti.

Užpildyti lapai siunčiami 
Lietuvos Tyrimo Institutui šiuo 
adresu: Lithuanian Research In-

tų ir šokių rengimu. F.V. New York, N.Y. 10019.

Jei norite savo gimines ir 
draugus Lietuvoj ir SSSR pa
daryti laimingus, siuskite jiem 
dovanas per Intertrade Erpress 
Corp.. 125 East 23rd St.. 
cond Floor, New York, N. 
10010. Tel.: 982-1530.
Reikalaukite neapmokamų 
talogų. (skelb.)

Brooklvne. 479 psl.. kietais vir 
šeliais. Kaina 7 dol

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

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

ka-
DARBININKAS 

910 Wiltoughby Ava. 
Brooklyn, N. Y. 11221

Proriacial Saperior 
Franciscan Monastery 
Kennebunkpon, Maine 
04046
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Tek (212) 441-3110 / 890-7743

BESTWAY 
TRA VĖL AGENCY 

Keliones plačiame pasauly 
WILLIAM R. BEST 

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

DEXTER PARK ufe 
H PHARMACY l£fl 
9F Wm. AaaataM, B. S.

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WBDEUVER

Mlchigan 2-4130

Cobra yra nauja* priedą* prie Fairiane 1969 serijos. *i* automobili* ar tai 
taftų bandoma* visu greičiu Dearborno bandymo kelių posūlduėse (viršuj) 
ar važiuoji* tiesiu keliu (apačioj), visada Klaiko keangetidją pajėgumo ir 
kitai* atžvilgiai*. Galima pasirinkti arba su sportidta stogu (virtoj ir apa
čioj) arba hardtop modeli. Visi Cobra modeliai aprūpinti standartiniu 428 
kOb. inčų V-8 motoru. Galima pasirinkti ir 428 Cobra Jet Ram-Air modelį.

YOUBAD

T«L:GL24923

Sitvici

keta. Prtees range from a k>w 310.00 
to 325.00. Free delivery ta Freeport. 
249 W. Sumišė Hwy. Freeport, N.Y. 
(next to Radtke's Realty) FR 8-6017

THE TOWNHOU«ę — 860 Amold

rėMdėnt hotel for theėe over 65. 
Maid Service A 3 meal* d*By (201)

sSOUTH BOSTON SAVINOS BANK

460 West Broadvray, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus 

ALFRED W. ARCH1BALD 
President

Mo banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. baaūna ir adv. Jonas J. Gngauis. Retaaie su patarnautojais ga
ilina susikalbėti ir UetuviškaL • Turtas (Assets) virš 3132,000,000

Current dividend 5% on all accounts.
Dabar moka 5% rūMų taupomus pinigus

LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES 
PAPIGINTOM KAINOM RADIJO M06IAM0S

1949 FA1RLANE - Coly 
ra yra naujas Fordo priedas 
prie Fairiane modelio, automo-

Keturios ilgo grojimo lietuviš
kos plokštelės už penkis 

dolerius

1. Tėvynės Meilė Nemari, 
A. Dambrauskaitės įdainuota 
13 liet dainų; Ramunės daina, 
0 naktuže rami, Pradalgiuose, 
Liepė tėvelis, Dobilėlis, Na, 
tai kas? Tulpės, Tėvynės mei-

Trys ilgo grojimo lietuviškos 
plokštelės už penkis dolerius

1. Lietuvos Senos ir Naujos
Dainos: Įdainuota solistų ir 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naktele, Prieš tolimą kelionę, 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 'lė nemari, Jau atėjo rudenė- 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve- lįs, Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu ^8®* N-Y- u379- 
lį, Stikliukėlis. po langelio, Oi berneli vientu-

2. Suk, Suk Ratelį, Vilniaus br Vakaras,
tautinio choro ir solistų įdai- 2. Lietuviy Tautiniai šokiai,
nuota 14 liet, dainų: Suk, suk gvedo ansamblio ir Aitvarų 
ratelį, Stok ant akmenėlio, Pa- kvarteto 14 liet, šokių: Aštuo- 
lankej, Bernelis tinginėlis, Mer
gaičių daina, Nida, 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 manė mo

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 daina, Daina 
apie tiltą, 0, ramunėle, pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas,

xNEW YORKE .

1330 KiL 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 
fer Rd. Hillside, NJ. 07205; tek 201- 
289-6878.

Laisvės žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir angių kalbomis sekma
dieniais 9-10 vai. ryto WHB1 105,9 
FM banga. Vedėjai: Antanas Mažei
ka VI 5-6332 ir Romas Kezys TW 
4-1288, 62-15 69th PL, Mlddle Vil-

BOSTON. MASS 
Vedėjas 

STEP. M1NKU8 
WLYN — 1360 kilocycle* 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniai* nuo 1 - 1:38 vai. p p.

BOSTON, WORCE8TER 
BROCKTON, ' 
Vedėjas P. VIŠČINIS 

173 Arthur SL, Brockton 18, Mas*. 
TeL JU 6-7209 

FM bangomis 105,7 MC 
neg. iš WKOX, Framingham, Mase 

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
WHIL-1430kiL Medforg Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

tūlių rinkoje turinčio didelį pa
sisekimą. Su Cobra šis pasiseki
mas 1969 metais turės būti dar 
didesnis.

1968 Fairiane modelio buvo 
parduota devyniomis dešimti
mis procentų daugiau negu 
1967. Įvedus naujus patobuli
nimus, atrodo, bus dar dau
giau parduodama.

šešiolikos modelių grupė 
1969-tie m metam pasižymi 
ekonomiškumu, aukšta kokybe 
ir patogumais. Į šią grupę įeina 
Fairiane, Fairiane 500, Cobra, 
Torino ir Torino GT serijos.

1969 FORD. — Fordas 1969- 
tiem metam yra naujai supla
nuotas, su ilgesnėm bei žemes
nėm linijom išorėj ir su dides
niais patogumais viduj.

“Fordo išvaizda yra 
Mes tikimės,^ kad 
Fordu važinės daugiau
kiečių, senų ir jaunų, negu bet 
kada anksčiau,” pareiškė John 
Naughton, Ford Motor Compa- 
ny viceprezidentas ir Ford Di-

GENERAL COLL1S1ON 
d. INSURANCE WORK 
412 90th Street Brooklyn 

Bet. 4th and 5th Avės.
Expert fast dean work — Call TE 
9-0161 — ask for JOĖ SCIOSCIA.

RAD'S MOVERS 
2 MEN and VAN 

REASONABLE RATES 
LOCAL MOVERS 

-------  Call 649-1004 -------

H. W. FEMALE

/OPERATORS EXPD.
Singer mach. - for ladies robes 

Steady - good pay - Union benefits 
ALLEGRO GARMENTS INC. 

3611 14 Avė. Brooklyn TR 1-0818
Work near Home

VVork near home EXP. OPERATORS 
ON HAIR PIECES — steady work, 
nice workiog conditions. CARUSEL 
PRODUCTS 9 Whlte Street, Bklyn. 
CaU 497-1000 ask for Mr. Ramon.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą 

dedamas šis lapelis. Prašome iį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:

Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1968 metams.

Vardas ir pavardė

Adresas

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7JM). .

Už kalendorių 3

Siunčiu už prenumeratų $.

Spaudai paremti 8-

RADIO VALANDA 
girdima kiekv. šeštadienį 3-4 pp. 
iš Detroito stoties WJLB-AM -1400

tinėlė, Pilu stiklelį, Kur bakū
žė samanota, Ilgesys, Kur tas
šaltinėlis, Aria iš op. Graži- “Birutė” Sesutėlės — lelijėlės 48227; tet 273-2324.

‘Dana” moterų cho- hartforo, conn.
Ved. ALG. DRAGOM AVICIUS

Lietuvos Atsiminimę" 
Jubiliejaus koncertas:

su solistais ir choru Įdainuota: 
Tėviškės namai, O, ramybe, Oi

MyilU tave, Plaukia sau laive- Algis rarkas; vedėjas — Ralph 
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. Valatka, 15756 Lesure, Detroit, Midi.

na”, Tėve Mūsų, Sveika Mari- ir An • XX
ja ir šventa Naktis. ras.

nauja, 
šiemet 
ameri-

DISPLAY

Visit Beautiful GRAYMOOR

Svarbiausi dalykai visai nau
juose modeliuose yra ilgesnis 
bei žemesnis išorinis išplanavi
mas, geresnės galimybės tvar
kytis; erdvesnis vidus, ekono-

B. COLEMAN JONĖS 
INTERIOR DESIGNER 
372 Central Park WesL, 

New York City 
Call 866-6305

We Take Fride in Our VVork

and enjoy a day of Christian encounter with the Friars
Every Sunday — July through October

.L~jes: 10:45, 11:45 and 12:45; Nove na to St. Anthony 2PM;Folk Masses: 10:45, 11:45 and 12:45; Nove na to St. Anthony 2PM; 
Ecumenical Service and Bible reading with song 3 PM.

Picnic Grounds - Snack Bar - Ample Parking - Gift Shop
WEEKDAY MASS — 11 A.M.

Spedal arrangements for organizations and groups. For further In
formation write: Fr. Jeremiah Kelliher Graymoor Friars, Garrison, 
N.Y. 10524; Telephone: GArrison 4-3671 (Code #914). Write for 
FREE Visitors’ Directory.

4. Lietuvos Kanklės: O. Mi
kulskienei vadovaujant įgrota: 
Pas močiutę augau, Suktinis. 
Sopinsiu dainužę, Pas motulę, 
Rugučiai, Lenciūgėlis, Naujie
nos, Sėjau rūtą, Siuntė mane 
motinėlė, Kepurinė, Per girią, 
girelę ir Sveikas Jėzau.

WBMI-FM 95.7 miškumas ir puikus važiavi-

‘‘ BEAUTY SALON
Late Nite Thursday and Friday 

We make vromeh beautiful 
394 Utica Avė., Brooklyn 

Tel. 771-8590 Open Sunday
PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais
tai bei mostis nuo reumatizmo. Labai pelninga įmonė. Rašyti: P. Deken, 
North Sta^ P.O. Box 9112, Newark, NJ. 07104.

25 m. TeL: 249 - 4502
mas. WHITE PLAINS

bemeli vienturį, Avietėlė, My
liu tave, Man ne vistiek, Pa
likta šalis, iš op. “Eglė žalčių 6 t*l 663-3754
karalienė”, Lietuva, iš op.“Gr»- setanuMenMs ittfė iki 12:39

5. Težydi Vėliai Lietuva, Lie- žiną” Taip pat “Dominikas ir
tuvos Vyčių choro, vadovau- Motiejus, ir jų draugas Tuno-

8ekmadienį — nu. 1Ž iki 1 Fordo bendrovės pagerinta
uždegimo sistema tinka visiem 
motoram.

DHILADELMHA, FA.

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga

Veda K. Merkis

A Home Away from Home. Every- 
thing for the Honeymoon Couple. 
Catbolie Church nearby. Call (914) 
WH 8-5351 — Mrs. Campbell.

NURSING HOME
LAISVĖS KOVOS METAIS

nuota 17 lietuviškų damų: E-
sim girion, Beaaštanti aušre- &06 ♦ lh
lė, Viėtos, Oi, motinėle, Mergai- 8™)“° pW®eles gąana- 
tė, Kas tas miežio grūdas, CHe- ““ 
da gaideliai, Per Klausufių uly- 
tėlę, Laisvųjų daina, Man liūd
na, Daina, daina, Vežė mane 
iš namų, Šią naktelę, Tu, ma
no motinėle, Pasisėjau žalią rū
tą, Sėdžiu po langeliu ir Vyčių 
himnas.

plokštelės kaina 1.50 doL Sbų 
plokštelių yra nedidelis kiekis 
(anksčiau buvo parduodamas

kreiptis: Darbininkas, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.

6. PaverghN Tėvynė* mūri- Persiuntimui pridedama 50 c. 
ka, Nr. I. įdainuota solistų ir 
chorų 12 liet dailių: Sesuo 
irioji Vilija, žvaigždute, Pas- 
varscyk ancela, Kaip gi gražus 
rūtelių darželis, Kūmute širde
le, Atskrend sakalėlis, Oi nėra 
niekur, šokių scena, Pasveiki
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, Palankėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklM siū-
bavo, šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos.

Iš šio sąrašo išsirinkus tris ii* 
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.

Kviečiame talkon DARBININKUISHANES HOME FOR ADULTS 
Owned and operated by Registered 
Nurse, good food, home cooking — 
Catbolie Church within walking dis- 
tance Upstate N.Y. CaU (607) 397- 
5121 or write 10 Cook Street Wor-

DARBININKO administracija iš savo pusės daro visa, 
kad nereikėtų laikraščio kainos kelti. Palyginus su pirmą
ja kaina prieš 50 metų, 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

Pasaulio komandinės pirmenybės 
prasideda spalio 17 d., Lugano mies
te, Šveicarijoje. Dalyvaus per 50 ko
mandų. Visų stipriausia komanda 
bus Sovietų S-gos, jos priešaky loš 
pasaulio čempionas Petrosjan, toliau 
Spassky, Korčnoj, Tali. Geller, Po- 
lugajevsky. JAV komanda taipogi 
imponuojanti: Fischer, Reshevsky, 
Evens, Benko. R Byrne, Lombardy 
— visi didmeistriai. Kanados ko
manda įrašyta tokia: Yanofsky, 
Suttles. Macskasy, Day, Witt.

Lietuvos komanda dalyvavo pa
saulio p-bėse, pradedant 1930 m.. 
Hamburge, ir baigiant 1939 m., Bu
enos Aires. Geriausiai pasirodė 1933 

Spali* 19, šeštadienį — Darbinin- m. Folkestone ir 1937 m. Stockhol- 
ko metini* kottafcttas St. Matthias me. abu kartu iškovojusi septintų 

vietų. Folkestone žaidė: Mikėnas. 
Vaitonis. Vistaneckis, Abramavičius, 
Luckis. Stokholme — Mikėnas, Vai-

WATE«tBURY, CONN. 
WWtG - AM - 1246 

Ved. AMT. PAUUtiS

HELP WANTED

EARN $250

Kas norėty stelbti* Darbininke wood, M.Y. Pradžia 7:30 v.v
T Spalio 27, sekmadieni — Kristaus

Karaliaus šventės minėjimas. Ren- tonis. Vistaneckis, Luckis, Abrama- 
gia Katalikų Federacijos New Yor- 
ko ir New Jersey apskrities valdy
ba Maspetho lietuvių parapijos sa
lėje. Pradžia 12 vai.

vičius.
Ignas Žalys, buvęs Montrcalio ir 

Ouebeco čempionas iš Montrealio 
atvyksta j šių metų Bostono miesto

Lapkričio 2, šeštadienį — Neo- pirmenybes, kurios įvyks spalio 19- 
Lithuanų metinis balius Traveler’s 20 d. d., Boylstono klube. Bostono 

čempiono vardas buvo 5 kartus lai
mėtas lietuvių: 1949 m. laimėjo P. 
Tautvaišas, 1950 ir 1951 m. — K. 
Škėma, 1959 ir 1964 m. — G. Svei-

laidotuves yra tikėjimo

Ray KerMie Dir. 
PL 3-5300

by AfcrvcM DGew

Hotel, La Guardia.
Lapkričio 9, šeštadienį — Lietuvių 

Fronto Bičiulių rytų apygardos su
važiavimas 1 v. popiet Maspetho pa
rapijos salėje. Vakarienė ir šokiai kauskas.

Bostono M ET lygos varžybos pra
sideda spalio 25 d. So. Bostono L. 
Pil. Dr-jos šachmatų klubas daly
vauja su dviem komandom: "Cham- 
pionship” divizijoje (komandos ka
pitonas Kazys Merkis) ir "B" divi
zijoje (kapitonas Bronius Skrabu- 

sios Bažnyčios paminėjimas — Kon- Us'-
ccrtas Franklin K. Lane mokyklos Didmeistri* Arthur Bisguier, N.Y. 
salėje. Pradžia 4 v. popiet. Rengia laimėjo Great Plains turnyrų Lu- 
LieL Religinė šalpa. Liet. Katalikių boc- Texas. pakrovęs 6%-% tš. 
Moterų Kultūros draugija ir Vargo
nininkų -Muzikų Sąjunga.

Gruodžio 31. antradienį — Naujų
jų Metų sutikimas Saieva salėje, 280 Vidutiniškai Žmogus turi 80, 
Knickerbocker Avė, Ridgewood N. plauku, kurių kiekvienas
Y. Rengia Laisvės žiburio radijo r ... J. -is—
klubas. Y111 nuo ©-O® 0-1 milimetro

Vasario 8, šeštadienį -— Užgavė- storumo.
niy...v?k^IT'w Yorko Plaukai greičiausiai auga jau-
ateitininkai Maspetho lietuvių para- ... . «. *
pijos salėje. nysteje, apie 18 amžiaus metų.

Numatomu* p^rengtmm pramtti Per mėnesį plaukai užauga vi-

8 v.v. ten pat.
Lapkričio 17, sekmadienį — Litu

anistikos pedagoginių kursų studen
tai ir tėvų komitetas ruošia tauto
dailės parodų Apreiškimo parapijos 
salėje, 12 v. popiet.

Gruodžio 8, sekmadienį — Tylio-

Maukai

__ _______ naši, žmogus per mėnesį iš- 
hm, N. v. mii, TctaL HI i-ifflM, augina 800 metrų plaukų.

per week or more
WE NEED ADVERTISING 

Telephone Salesmen & Salesnvomen 
EXPERIENCED or 
WE WHJj TRAIN 
Mušt speak English

Appiy or Phone 
69S-4456 

MR. LESTER
Suite 915 - 350 5th Avenue

REAL ESTATE

HIGHLAND PARK, Modern Brick 
2 Family, finished basement, large 
yard. gas heat, A-l area — $25,000, 
AP 7-5521.

IN HIGHLAND PARK
1 family solid brick 7 room house 
detached. 3 bedrms, 1’4 baths. new- 
ly installed gas hot water boiler. 
brass pipes, fin. basement with built 
in bar, 1 car garage. In beautiful 
tree lined residential area. Tel. 212- 
MI 7-5835.

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

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

Mantui & Doren, Ine.
83-12 Cooper Avenue 

Glendale. N.Y. 111227
Tel. 894-4188

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 dol.

Kviečiame užprenumeruoti DARBININKĄ 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 kitų 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 WiUoughby Avė., BrooHyn, N.Y. 11221

Prašau siųsti DARBININKĄ ...

Vardas ir pavardė

Adresas

Laikraštį užsakė

Siunčiu už prenumeratų *. aukų 3. Viso 3 „.

metam
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Lietuvių Fronto Bičiulių N. 

Y. sambūrio susirinkimas kvie
čiamas spalio 18 d., 7:30 v.v. 
dr. B. Radzivano namuose, 84- 
16 UOth St, Richmond Hill, 
N. Y. Dienotvarkėje: praneši
mas iš LFB studijų savaitės 
Dainavoje, LFB Rytų apygardos 
suvažiavimo reikalai ir kiti 
klausimai. Visi nariai prašomi 
dalyvauti.

New Yorko Lietuvių vykdo
masis komitetas už Nixon-Ag- 
new, kurį sudaro R. Kezys, St. 
Gudas, V. Maželis, K. Miklas ir 
dr. V. Paprockas, spalio 8 daly
vavo pasitarime su New Yorko 
komiteto už Nixbn-Agnew vado
vais. Lietuvių komitetas prista
tė savo veiklos planą, kuri va
dovybė įvertino teigiamai. Po
sėdis vyko Nixon-Agnew rinki
minės akcijos vyr. būstinėje, 
Commodore viešbutyje, New 
Yorkė.

■ ■*
Cypress Mills šiaurinėj daly

je parduodamas 2 šeimų mū
rinis namas su vandens apšil
dymu. žemės plotas 20x150. 
Gerame stovyje, 
tel. 277-1239.

Laikrocfininkas 
lietuvis, išmokęs

Informacijai

specialistas, 
šio amato 

Šveicarijoje, taiso įvairių rūšių 
ir firmų laikrodžius. Darbas at
liekamas naujausiais metodais 
ir pačiom naujausiom priemo
nėm. Sureguliavimas veltui. Pa- 
siteiraukit prieš pirkdami nau
jus ir apsisaugokit nuo nesą
žiningų pardavėjų. Adresas: Jo
no Pašukonio knygynas, 94- 
17 Jamaica Avė., Woodhaven, 
N. Y. (Woodhaven Blvd. sto
tis). Darbo vai. nuo 9 ryto iki 
6 v.v. Tel. HI1-7747.

f

Administraciia

GL 2-6916
GL 5-7281
GL 2-2923

Stasys Lūšys rugsėjo mėne
sį atostogų buvo išvykęs į Eu- * 
ropą. Dabar kartu su dukra. Vi
da Lušyte lanko tolimuosius ry
tus. Į New Yorką grįžta spalio 
pabaigoje.

NEWARK, N.J.
Švč. Trejybės naujo klebono 

kun. Jono Schamo sutikimo 
banketas rengiamas spalio 20 
d. 1:30 v. popiet (po 12 vai. mi
šių), parapijos salėje. Pakvieti
mus į banketą prašom įsigyti iš 
anksto. Rengėjai prašo sugrą
žinti pakvietimus, kurie negalės 
dalyvauti.

Naujųjų Metų sutikimą Švč. 
Trejybės parapijos salėje ren
gia Jersey City LB valdyba. Sta
lus iš anksto prašom užsisakyti.

Pedagoginių lituanistikos kursų studentai ir lektoriai. Sėdi iš k. j d. J. Kregždienė, dr. A. Budreekis, Alt. 
Samušis, E. Ruzgienė; stovi: Aida Palytė, Jūratė Balsytė, Rita Čepu lyte, Algis šimukonis, Aušra Kregždytė, 
Aldona Samušytė, Rasa Navickaitė ir Astra Ruzgaitė.

MASPETH, N.Y.
Minėjo 60 m. vedybinio 

gyvenimo sukakti
Spalio 6 Povilas ir Anastazi

ja Augustinai minėjo 60 metų 
vedybinių metų sukaktį. Sekma
dienį Atsimainymo V. J. bažny
čioj buvo atlaikytos mišios jų 
intencija. Dalyvavo trys sūnūs: 
Juozas, Kazimieras ir Jonas su 
savo žmonom ir duktė Marytė 
Kulienė — našlė. Taip pat da
lyvavo 11 anūkų ir 4 proanū- 
kai.

Leonas Balconas po sunkios 
operacijos Wyckoff Heights li
goninėj gydosi namuose, 56- 
39 Remsen Place, Maspelh.

Kun. Prano Bulavo 25 metų
kunigystės sukaktis rugsėjo 29 sa Navickaitė, Aida Palytė, Ast- 
buvo gražiai paminėta. Bažny- ra Ruzgaitė, Aldona Samušytė 
čioje dalyvavo suvirs 700 žmo ir Alg. šimukonis. Kursų seniū
nių, o bankete, kuris įvyko nai: Astra Ruzgaitė ir Alg. Ši- 
Queens Terrace restaurante,— mukonis.
per 600 žmonių.

Metinė lituanistikos kursų New Yorke apžvalga
1967 spalio 22 lituanistinę 

^Maironio mokyklą Brooklyne 
baigusių studentų-mokinių ini
ciatyva, tėvam pritariant, pra
dėti lituanistikos kursai. Kur
sų programai pasinaudota peda
goginio lituanistikos instituto 
Chicagoje projektu.

Numatytas mokomasis perso
nalas: A. Masionis, Ve. čižiū- 
nas, A. Bendorius, dr. Alg. Bu- 
dreckis, J. Matulaitienė, E. 
Ruzgienė, J. Kregždienė ir A. 
Samušis.

Po pirmojo skelbimo Darbi
ninke pirmieji į kursus užsire
gistravo: Jūratė Balsytė, Rita 
Cepulytė, Aušra Kregždytė, Ra-

nomis ir valandomis privačio
se patalpose. Per metus buvo 
pravestos 25 sesijos (po 2-3 va
landas). Lietuvos istoriją dėstė 
dr. Alg. Budreekis, lietuvių k. 
ir literatūrą — J. Kregždienė 
ir A. Samušis, rašymo ir skai
tymo metodiką — E. Ruzgie
nė.

Vadovėliai ir pratimai imti iš 
ped. lituanistikos instituto. Nau
dotasi ir dėstytojų užrašais.

Kursam aukojo: LB New 
Yorko apygarda — 25 dol., LB 
Queens apylinkės valdyba—10 
dol., dr. Anastazija Goeldnerie- 
nė — 20 dol., LMKF New Yor
ko klubas — 25 dol. Viso —80 
dol.

Išlaidos: ped. lituanistikos in
stitutui už lietuvių k. pratimus

— 25.50 dol., kelionpinigiai lek
toriam, darbų paruošimas ir k. 
—53 dol., korespondencijai — 

1.50 dol. Viso — 80 dol.
Liko skolų už patalpas ir mo

kytojam už darbą.
Šiais metais pirmasis pasita

rimas įvyko rugsėjo 15.
Pasikalbėta dėl ateinančių 

metų darbo plano. Prieita prie 
visiškos negalimybės vienu me
tu tęsti pradėtąjį darbą. Visų 
kursantų pareikšti įsipareigo
jimai laisvalaikiu susikryžiuoja 
su kursų darbu. Liko vieninte
lė išeitis: jungtis į pedagoginio 
lituanistikos instituto neaki
vaizdinį bendrojo lavinimo kur
są, atliekant pratybas su buvu
sių lektorių pagalba.

Kursai vyko įvairiomis die-

Toronto Prisikėlimo parapijos choro mergaitės Nuotr. M. Pranevičiaus

CHORO KONCERTU

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIM^^

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
Toronto, Kanada

JAUNIMO CHORAS
dainuoja

DARBININKO
METINIAME

KONCERTE

Spalio mėnesio kultūrinis su- 
batvakaris, kuris įvyks spalio — 
19 d. 7:30 vaL vak. Tautinės S- 
gos namuose, 484 E. 4th St. 
So. Bostone, yra skirtas poetas- 
rašytojo kanauninko Mykolo 
Vaitkaus 85 metų gimtadienio 
sukakčiai paminėti. Subatvaka- 
ry dalyvaus ir pats kanaunin
kas Vaitkus. Programoje: Rita 
Ausiejutė, Birutė Vaičjurgytė, 
Jurgis Jašinskas ir Raimundas 
Žičkus skaitys sukaktuvininko 
kūrybą. Rita ir Birutė skaitys 
jo poeziją, o Jurgis ir Raimun
das — prozą iš įvairių kanau
ninko raštų.

Gintaras Karosas kandidatuo
ja respublikonų sąraše į Massa- 
chusetts seimą atstovu. Jo apy
linkė — So. Bostonas ir dalis 
Dorchesterio. Jis savo kalbose 
sako, kad jis yra iš rusų oku
puotos Lietuvos. Spalio 20, sek
madienį, jo rinkimam parem
ti ruošiamas gražus parengi-___
mas. Parengime prižadėjo daly
vauti Mass. gubernatorius Vol- 
pe ir kiti žymūs respublikonai. 
Programą atliks solistė Daiva 
Mongirdaitė ir solistas Stasys 
Liepas. Pradžia 5 vai. p.p. Į- 
ėjimas 3 dol.

Smuikininko Izidoriaus ir Ele
nos Vasyliūnų 30-ties metų 
vedybinio gyvenimo sukakties 
paminėjimas bus spalio 20 d.

' 1 vai. Buroko klube, 163 I.Iar- _ 
vard St. Cambridge, Mass. Mi
nėjimas bus su menine progra
ma, šokiais ir valgiais. Minėji
mo vadovas — kun. Vakavi- 
čius. Meninę programą atliks 
kun. Valkavičius, solistas Jurgis 
Lisauskas, Marija Petrauskienė 
iš Hartford, Conn. ir kiti. Įėji
mas asmeniui 3 dol. Minėjimą 
rengia Moterų Sąjungos 4-ta 
kuopa. Smuikininkas Izidorius 
Vasyliūnas yra vienas iš tų gy- 

. vųjų lietuvių muzikų, kuris be 
jokio nuovargio ir tremty puo- 

parinkta, kad nebūtų perdaug selėja lietuvių kompozitorius, 
sunki. Ji tūri ir tokių dainų, savo lėšomis leidžia jų kūri- 
kur choras gali parodyti visą sa- nius ir pats juos išpildo kon- 
vo pajėgumą.

Atvyksta studentų choras! bet ir amerikiečiam. Elena Va- 
Tai tikrai reta proga, daugiau syliūnienė bendradarbiauja laik- 
negu reta. Tad kviečiami visi 
pabūti su jaunimu ir paklausy- kame visuomeniniame gyveni-

Baltų koncertų trylikta seri
ja prasideda spalio 25 su estės 
Ive Patrason (sopranas) kon- 

I certu. Gruodžio 6 pasirodys 
i latvių 'pianistas Arthur Ozo- 

lins, o 1969 kovo 14 — mūsų 
! Daiva Mongirdaitė. Visi koncer

tai vyks Bostone. Jordan Hali 
salėje 8:30 vai. vak. Pakilus sa
lės nuomai, pakilo ir bilietų kai
nos. Abonentiniai bilietai (vi- 

| šiem 3 koncertam): parteris 
! ir balkonas 7.50 ir 5 dol., stu

dentam 3 dol. Galima užsisaky- 
į ti iš anksto adresu: The Baltic 
i American Society of New 
i England, Ine. c/o Miss Mara 

Efferts, 62 Toxteth Street, 
Brookline, Mass. 02146. Tel. 

į BE 2-8239. Atskiriem koncer
tam bilietai bus pardavinėjami 
Jordan Hali kasoje savaitę 
prieš koncertą.

Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros Klubo pirmajame šių me
tų susirinkime kalbėjo teisinin
kas Vytautas Vaitiekūnas apie 
laisvųjų lietuvių bendravimą 
su pavergta Lietuva. Jo paskai
ta ir vėliau atsakymai į klausi
mus buvo labai apgalvoti ir ge
ri. Jis nesimetė į kraštutinu
mus, o tik aiškino daugiausia iš 
teisinio požiūrio, kas šiuo atve
ju teisinga ir gera, ko reikė
tų vengti, šiame susirinkime 
kultūros klubo pirmininkas 
Bronius Mikonis pristatė ir vi
są šių metų kultūros klubo val
dybą: vięepirm. — Edv. Janso
nas, sekretorė — Laima Jasai
tienė, iždininkas — Jonas Va- 
liukonis ir narys — Alė čerš- 
kienė.

a.s.

certuodamas ne tik lietuviam,

Paščiuose ir dalyvauja lietuviš-

me.
Koncertas bus šį šeštadienį, ------------------------------------------

miestą, nueiti į Radio City. Iš- spalio 19 d., St. Matthias salė- riem gros net du orkestrai — 
važiavę 7 v.v., keliaudami per 
naktį, ryte jau bus Toronte.

Jų atvežama dainų programa 
patrauks visus. Ji rūpestingai

Lietuviško jaunimo yra ne- sekmadienį vakare. Sekmadienį ti to nuostabaus choro, 
maža ir Chicagoje, ir New Yor- jie nori apžiūrėti New Yorko 
<e, ir kituose miestuose, bet 
ik Torontas sugebėjo sudaryti 
dudentų chorą. Tai yra vienm
etis studentų choras už Lietu
vos ribų. Chorui vadovauja ku- 
ngas Br. Jurkšas.

O kas gražiau dainuoja už 
;tudentų chorus. Visur .jie reiš
kiasi savo jaunatve ir save

Toronte 
savo gerą 
koncerta- 
ir važinė-

je, 58-15 Catalpa Avė. Kaip nu
važiuoti, nurodyta plane, kuri 
čia spausdiname atskirai.

Po koncerto bus šokiai, ku-

Gutauskų orkestras ir jaunimo 
kapela, vadovaujama Dudučio. 
Taip pat veiks bufetas, užkan
dinė, spaudos kioskas.

jų jo iškylų buvo į Montrealj 
kur susilaukė visų dėmesio.
Į New Ycrką atvykdamas, cho

ras padaro pačią didžiausia ke
lionę. Išvažiuoja penktadienic 
vakare, keliaudamas per naktį, 
ryto 7 v. pasieks salę. Salė
je papusrvčiaus ir rerstucs. 
Paskui išvažiuos pas žmones 
pailsėti. J Torontą išvažiuoja

gražiais balsais. Ir 
choras yra susidaręs 
vardą, daugel kartų 
vęs pačiame Toronte 
j°s no Kanadą. Viena iš didžių

Toronto Prisikėlimo parapijos studentų choras, diriguojamas kun. Br. Jurk- 
šo. Chore gieda 58 asmenys. Choro koncertas bus šį šeštadienį, spalio 19, 
St. Matthias salėje, 58-15 Catalpa Avė., Ridgewood, N.Y.

1968 spalio 19, šeštadienį, 7:30 
ST. MATTHIAS 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 it palaikyti lietuviškos spaudos darbus.

Kaip nuvažiuoti į Darbininko vakarą

Planas, kaip nuvažiuoti J DARBININKO vakarų. Salė yra Catalpa Avė. Ge
riausiai iėlipti Myrtle Wyckoff stotyje, eiti Myrtle Avė. iki Onderdonck Avė. 
ir pasukti į kairę. kur bus Catalpa Avė. Metropolitan linija valiuojant, gali
ma Mlipti Seneca arba Forest Avė. Autobusai eina d Woodhaveno ir Rich
mond Hill, sustoja arti salės, Myrtle ir Onderdonck Avė.


