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Prezidentas de Gaulle: frankas neigus nuvertintas
Dešimties valstybių ekspertę siūlymą nuvertinti franką de G. 
atmetė. Spėjama, krizę organizavo tarptautiniai spekuliantai

Prezidentas de Gaulle lapkri
čio 23 vėl nustebino pasaulį. 
Po pasitarimo su vyriausybe jis 
paskelbė, kad frankas palieka
mas tos pačios vertės. O dvi die
nas Bonnoj posėdžiavę 10 vals- nėm savaitėm vykusią spekulia- 
tybių finansiniai ekspertai buvo 
priėję išvadą, kad piniginė kri
zė teišsprendžiama dviem ge
riausiais būdais: arba Vokietija 
pakelia markės kursą, arba 
Prancūzija franką nuvertina,

Vokietija 'griežtai atsisakė sa
vo markės vertę kelti. Eksper
tų nuomonė tada sustojo prie 
antrosios galimybės. Visi tik 
svarstė, kokiu procentu frankas 
bus nuvertintas (officialus fran 
ko kursas 20 Amerikos centų). 
Bonnoje susirinkusieji finansi
niai autoritetai pažadėjo Pran
cūzijai 2 bilijonus dol. paskolos 
finansam stabilizuoti.

Kai de Gaulle nuvertinimą 
atmetė, likosi atviras klausimas, 
kokiom muitų, eksporto varžy
mo ir savojo eksporto rėmimo 
priemonėm vyriausybė gelbės 
franką. Tačiau <po de Gaulle

kus ir riaušes, kurios sutrukdė 
gamybą ir pareikalavo iš Pran
cūzijos iždo didelio aukso kie
kio. Amerikos iždo sekretorius 
nurodė dar ir kitą — paskuti-

nas pasiuntė de Gaulle telegra
mą, užtikrindamas visokią para
mą, kokia tik bus jo galioje. O 
iždo sekretorius H. H. Fowler,

de Gaulle sprendimą, pareiškė 
visai pritariąs prezidentui de
Gaulle.

Kur yra franko krizės prie
žastis?

Prancūzijos vyriausybė kal
bėjo apie gegužės mėnesio strei-

ciją. N. Y. Times spekuliantų

Prezidentas de Gaulle

INTEGRACIJA Į BALTUOSIUS ar — juodasis legijonas?
rinko ir vardą — Naujosios Af
rikos Respublika. Tokia respub
lika tepasiekiama kovos ir re
voliucijos keliu. Revoliucinio ju
dėjimo vadas yra Robert F. 
Williams, pabėgęs iš kalėjimo, į 
kurį buvo patekęs už apgrobi
mą N. Carolinoj. Dabar jis at
sidūręs Tanzanijoje, Afrikoje. 
Iš ten jis vadovauja sąjūdžiui 
Amerikoje ir palaiko ryšius su 
kom. Kinija, Kuba ir Sovietais.

Negrų vadų didžioji dalis pa- le”. Rašte jis smerkė kurstyto- 
sisako už integraciją — įsilieji- jus, ekstremistus, neminėdamas 
mą j baltąją Ameriką. Tos pras- jų vardais. (O toki kurstytojai 
mės buvo ir lapkričio mėn. pa
skelbtas raštas. Roy Wilkins, 
kuris yra vadas organizacijos 
“National Association for the 
Advancement of Colored Peop-

yra Carmichael, Brown, Clea- 
ver).

Mažuma betgi yra karinges
nė ir siekia segregacijos, savos 
juodosios valstybės, kuriai pa-

Dėl Vietnamo derybų—skiriasi
Dėl Vietnamo derybų nuo- — Vietname demilitarizuoto- Pačioje Amerikoje veikia jo vie- 

monės skiriasi tarp apsaugos je zonoje nuo bombardavimo su- tininkai — Milton ir Richard 
sekretoriaus grupės ir valsty- stabdymo registruoti jau 22 Henry, abudu iš Detroito, 
bės sekretoriaus. Apsaugos se- -----.........................
kretorius Clifford norėtų tuo
jau derėtis su š. Vietnamu, ne
kreipdamas dėmesio į P. Viet
namą. Dean Rusk atsargesnis ir 
be P. Vietnamo vyriausybės pri
tarimo žygių daryti nenori.

priešo žygiai; Amerikos žvalgy- p ..............
binių nuginkluotų lėktuvų per ’ jiZ'turėtil
tą laiką viršum š. Vietnamo nu
šauta 4.

— Italijoje vyriausybės krizė _____________  ______
nebaigta. Kr. demokratai lap- ru didžiuose miestuose, kur yra 
kričio 24 arinko Mariano Ru- juodieji gyventojai.

— Vokietija jau pakėlė 4 mor kandidatu, kuris turėtų Respublikos šalininkai orga- 
proc. savo išvežamom prekėm siekti kr. demokratų, socialis- nizuoja ir slaptą ginkluotą jė- 
muitus ir sumažino 4 proc. į- tų ir respublikonų koalicijos.
vežamom. Tokiu būdu padarė
Vokietijos rinką prieinamesnę 
užsieniui ir užkirto kelią fran
ko plūdimui į Vokietiją.

— Anglų spauda demaskavo 
sovietų poetą Jevtušenko —esą 
jis yra sovietų propagandistas, 
kuris kelbia, kad tik Sovietai 
yra laisvės gynėjai. Jevtušen
ko buvo kandidatas į Oxfordo 
universitetą literatūrai dėstyti. 
Bet konkurse jis atsidūrė trečio
je vietoje.

— Maskvos Pravda lapkričio 
24 aiškino, kad J. Tautų kariuo
menė turi teisę pašalinti Izrae
lio kariuomenę iš užgrobtų 
arabų žemių.

gą — jos esą apie pustrečio
— Vokietijos koalicinėje vy- tūkstančio ir vadinasi “juodasis 

riausybėje konfliktas, kai pe- legijonas”.
reitą savaitę rytų Vokietijos W N:A R- vadai neseniai kelia‘ 
brechtas paskelbė slaptą vaka- vo i Afriką, susitiko su Wil- 
rų Vokietijos socialdemokratų l*3108’ su Kinijos partizanų eks- 
pažadą pripažinti rytų Vokieti- Pertais ir aptarė ginkluotos jė- 
ją. Socialdemokratai dabar gi- S08 finansavimą. N.A.R. vadai 
nasį rugpiūčio 30 — rugsėjo 1 turė-

— Pan American lėktuvas, 3° .81aPtą konferenciją PhiladeL
lapkričio 24 iš New Yorko skri- phijoje. Nors konferencija 
dęs į Puerto Rico, buvo pagrob- buv0 labai slapta, bet policija 
tas ir nuvairuotas į Kuba. Per turėjo joje savo informatorius, 
18 valandų antras toks pagro- kurie surašė 217 puslapių prane* 
bimas. ' šima — kaip informuoja Paul

— Looj l.l.nd _ N» Y«r. į0“ Da‘ly C0lUmn '“P“60 
ko traukiniai nuo lapkričio 24 
streikuoja. Kasdien jie perveža 
90,000 keleivių. Streikuoja taip — Amerikoje turinčių teisę

(Tokia pat teise turėtų paša- pat New Yorko psichinių ligų balsuoti yra 122 mil., balsavo 
linti ir Sovietų kariuomenę iš trys ligoninės. Streikas persime- 73 mil. 40 proc. nesiregistravo 
užgrobtų kraštų!). tė ir | Buffalo. ar nėjo balsuoti.

kombinacijas taip aprašė: esą 
spekuliantai tikėjo, kad Vokieti
jos markės vertė bus pakelta; 
tad jie ėmėsi supirkinėti mar
kes už frankus ir svarus, tikė
damiesi, kad netrukus frankas 
ir svaras turės būti nuvertinti.

Prieš akis buvp aiškus didžiulis 
pelnas. Dideli idėl to frankų ir 
aukso kiekiai! iš Prancūzijos 
suplaukė į Vokietiją. Bendrai 
nuotaikai pasiduodami, dauge
lis ir privačių asmenų savo tur
tą skubėjo perkelti iš Prancū
zijos bankų į Vokietijos ar 
Šveicarijos.

Tarp spekuliantų, kurie fran
kus ir svarus , keitė j markes, 
N. Y. Times ypačiai mini ja
ponų bankus, o taip pat ameri
kiečių. Kas buvo už šių bankų, 
nespėliojama, tačiau būdingas 
spekuliacijos sutapimas — tai 

' vyko po Čekoslovakijos invazi
jos, ir pati krizė sprogo kaip 
tik po Nato konferencijos.

Spekuliantai (finansiniai ir 
politiniai) būtų laimėję iš fran
ko nuvertinimo. Pralaimėję bū
tų Prancūzijos prekybininkai, 
tarnautojai, kurie gyvena iš pi
nigais gaunamo atlyginimo; pra
laimėtas būtų pasitikėjimas pre
zidentu de Gaulle.

Prezidentas de ' Gaulle, nors 
78 metų, parodė griežtą spren
dimą dabar, kaip jis parodė po 
gegužės riaušių. Lieka sekti, ko
kiais užsienio prekybos muitais, 
kredito apribosimais ir kitom 
priemonėm gamybai jo vyriau
sybe mėgins aAiatyti pasitikėji
mą franku. (

— Paryžiuje lapkričio 25 fran
kas biržoje sustiprėjo po de 
Gaulle paskelbtų reformų. Spe-

Kardmolo John Krol. Phila-

Latvia and Lithuania, 
which lošt their independence 
on that.day in 1940.

Please make further arran- 
gements with Monsignor Dow- 
ling.

With prayerful best Wishes, 
I am

Amerikos senatas atsijaunino
ne Packword — 36. Tačiau 12 
senatorių per 70 metų. Seniau
sias bus Young (Ohio), 79 m.

— Dėl Nixono vyriausybės 
sudėties tebeina gandai. Dabar 
spauda skelbia, kad apsaugos 
sekretorium būsiąs dem. šen. 
Jacksonas (iš Seattle). Delegaci
jos pirmminku Paryžiaus dery
bose būsiąs H. Cabot Lodge, Jr.

Po lapkričio 5 rinkimų sena
tas pajaunėjo. Amžiaus vidur
kis bus 57.0 metai. Pereitame 
senate buvo 57.7. Seniausias se
natorius Hayden (Aliaska), 91 
m., pats pasitraukė. Senatoriai 
Morse, 68 metų, ir Clark, 67, tu 
rėjo atiduoti vietas jaunesniem 
— Packvvord, 36, ir Schvveiker, 

Pagal N. Afrikos Respublikos ^2. Jauniausias senatorius be- 

paimti valdžią juodosiose vals
tybėse — Mississippi, Georgia, 
S. Carolina ir šiaurės bei vaka-

Geriausia jei pasikarsite patys
Čekoslovakijos likimas naikina "liberalizacijos" mitą, 
bet jis naikina ir rezistencinį vadovavimą tautoje.

dėl pavergtųjų tautų pamaldų 
su specialiu Baltijos Kraštų pri
siminimu

Mr. Stanley A. Gečys
Chairman
The Baltic-American Commit- 

tee

čekoclovakijos raida buvo su
kėlus optimizmo ir tarp kai ku
rių politiką sekančių lietuvių. 
Čekoslovakijoje nuo sausio mė
nesio pradėtos' liberalizacijos 
reformos, vykdomos Čekoslova
kijos pačios komunistų partijos, 
rodėsi patvirtins teoriją, vaka
ruose labai populiarinamą, apie 
komunizmo neišvengiamą “libe- 
ralizaciją” ir jos eigos “gradua- 
lizmą”. Tie žodžiai reiškė tikėji
mą, kad patys komunistai pa
laipsniui rieda link žmonišku
mo, asmens laisvių ir atsipalai
davimo nuo Maskvos. Čekoslo
vakija rodėsi tokios “liberaliza
cijos” ir ‘gradualizmo’ avangar
das. Kai kas iš mūsų jau pikti
nosi, kad prie Čekoslovakijos 
prisegamas “satelito” vardas— 
ji gi esanti jau beveik nepri
klausoma ...

Tuo “gradualizmo” bei “libe
ralizacijos” optimizmu buvo mė
ginama grįsti ir Lietuvos atei
tis. Gal ir jai turės ateiti švie
sus Čekoslovakijos likimas? ...

Čekoslovakijos okupacija bu
vo smūgis tam "gradualistinės 
liberalizacijos" mitui. Okupaci
ja palaužė optimizmą. Palaužė 
palaipsniui, kaip palaipsniui bu
vo laukiama liberalizacijos au
gant. Čekoslovakijoje ėmė rody
tis atvirkščias “gradualizmas” 
— nuo laisvių į prievartą. Ta
me kelyje Čekoslovakijai gresia 
priartėti prie Lietuvos likimo.

Su dėmesiu sekame metodus, 
kuriuos Sovietai dabar varto
ja Čekoslovakijos "liberalizaci
jos" reiškiniam likviduoti ir 
rezistencijai palaužti.

N. Y. Times laiko “nauja” so
vietine taktika, kad Dubčekas 
buvo paliktas savo vietoje, vir
šūnėje — kaip partijos sekreto
rius, bet jis buvo izoliuotas pa
čios partijos biurokratinėje ce
lėje. Jei partijos centro ko
mitete Dubčekas turi šalininkų 
daugumą; jei partijos prezidiu
me jis turi taip pat daugumą, 
tai padiriguota sudaryti 8 as
menų organą, kuris patikrintų 
pavasari užsimotas reformas. 
Naujame organe vyrauja tie, ku
rie pasisako už “kompromisus”. 
Jo branduolį sudaro triumvira
tas: slovakų partijos šefas Gus- 
tav Husak, čekų partijos šefas 
Lubomir Strougal, Slovakijos 
min. pirmininkas Oldrich Cer- 
nik. Dubčekas taip pat Įeina, 
bet jis liko tik iškaba.

Dar blogiau — Dubčekas 
pats turėjo paskelbti apie tuos 
kompromisus, kuriais atsisako
ma nuo liberalizacijos užsimotų 
reformų. Turėjo, vadinas, atsi
sakyti nuo to, kuo buvo už
degęs jaunimą, turėjo, brutaliai 
tariant, sovietų paduota virve 
pats pasikarti jaunimo akivaiz
doje.

Rezultatai? — N. Y. Times 
vertinimu, pastebimas tarp Če
koslovakijos jaunimo atitoli
mas nuo Dubčeko. Tą savaitę, 
kada studentai rengė streikus 
protestui prieš laisvių naikini
mą, nebebuvo plakatų su besi
šypsančių partijos vadu: nebe
buvo šauksmų: "Dubčekas- Dub
čekas!"

Po paties laikraščio vertini
mu, protestuojantis jaunimas, 
darbininkija, intelektualai pasi-

9660 Pine Road 1 
Philadelphia, Pa. (19115)

Dear Mr. Gečys:
I am pleased to advise you 

that I have reserved Sunday 
aflįernoon, Jone 15, for the pro- jp- - Sovietai visuomenės vei- mistišką rezisten-
posed-Ecumotncal Service for kėjus kišo j kalėjimus, gabeno ei jot procesas likviduojasi, 
the oppressed people in ali the į Rusijos gelmes ar į čia pat į- 
occupied countries with a spe- steigtus koncentracijos lagerius. Čekoslovakijoje Sovietai
cial commemoration for the Čekoslovakijoje jie buvo suma- suspėjo panaudoti jau ir propa- 
three Baltic countries of Esto- nę pavartoti tą patį metodą, bet gandai: Budapešte partijų kon- 

kuliantai dabar puolėsi supirki- ą,ja ' - - ,.
nėti dolerius.

Viena iš de Gaulle priemonių- 
prancūzas gali pirkti svetimos 
valiutos tik lOD dol. oficialia 
kaina vykdamas kaip turistas 
užsienin. Prekybininkas gali 
gauti dienai 40 dol., bet bend
ra suma ne didesnė kaip 400 Sincerely in Christ, 
dol. Kita priemonė — biudžetas John Cardinal Krol
sumažintas dar 900 mil. Archbishop of Philadelphia

juto netekę politinės vadovy- 
3altijos kraštuose, Vengrijo- 0 sovietam tai reiškė opti-

staiga jį pakeitė. Sugalvojo, kaip ferencijoje sovietinė delegaci- 
N. Y. Times (lapkričio 24) pa- ja jau galėjo paskelbti Cekoslo- 
stebėjo, “išgraužti visą rezisten- vakijos partijos rezoliuciją, kaip 
ciją” pačių čekoslovaku dan- įrodymą, kad "Čekoslovakijos 
tim. Išgraužti “taikingu”* būdu, partija pati nusprendė surigy- 
O tas būdas tai — sunaikinti re- venti su naujom realybėm" 

zistencijos vadų kultą tautoje, Taigi__“pati”
padaryti taip, kad tie vadai pa- 
tys nusiimtų rezistencijos aureo
lę, sugriautų tautos akyse sa-. ^^a pavadinta nauja taktika 
vo mitą, paliktų rezistencijos O’ JĮ tlkrai būtų nauja!) rezis- 
kovotojus nusivylusius vadovy- tencijai likviduoti vartojama

ir tarp išeivijos. Anksčiau — be.
Čekoslovakijos rezistencijos kiek sovtetinė propaganda kal- 

herojus jaunimui buvo par- bėjo prieš lietuvių “veiksnius”, 
tijos vadas Dubčekas. Sovietai Kad rankos būtų pasiekę, juos 
buvo jį suėmę, buvo galvoję būtų tuojau likvidavę Stalino 
.partijoje jo vietoje kitą paso- “
dinti. Bet padarydami jį kanki
niu, jie pakurstytų rezistenci
jos ugnį. Ir jie padarė kitaip, likviduotų.

likvidavimo metodais. Naujas 
metodas siekia ne likviduoti, 
bet pasiekti to, kad patys susi-

O susilikvidavimo eigai spar-
— Egipte lapkričio 24 uždą- tinti reikia — 1. surasti “dissi- 

ryti visi universitetai dėl stu- dentų”, kurie, atsižvelgdami į 
dentų riaušių. “naujas realybes”, toltų nuo 

bendrosios veiksnių sutartos 
Lietuvos laisvinimo linijos ir 
patys virstų naujos linijos 
veiksniais; 2. sukurt tylą apie 
“veiksnius”, kad akys nuo jų 
autoriteto būtų nusuktos; 3 su
darinėti tokias “naujas realy
bes”, kuriose veiksniai patys no
rėtų tylėti, vengdami tarti sa
vo žodį; Sovietų akyse tegul jie 
ir toliau egzistuoja savo celė
se izoliavęs!, o masė teeina ir te- 
susigyvena su “naujom realy
bėm”. *

Kažin ar N. Y. Times žodis, 
takomas Čekoslovakijai, negre
sia būti taikomas ir lietuvių iš
eivijai — žodis, kad visuome
nėje ima slūgti rezistencijos 
banga?

Jei ir taip būtų: jei veiksniai 
izoliuotus! tyloj; jei visuomenėj, 
įsigalėtų abejingumas (ko taip 
siekia sovietinė propaganda), tai 
tylą ir abejingumą sudrumsčia 
protarpiais sporadiškas jaunimo 
prasiveržimas — tokis kaip New 
Yorke vyčių piketai — prasi- 

___ _____ __________ ________________,K,_ veržimas to jaunimo, kuris tebe- 
kctuooe buvo JrMol: Mae rumiiun laisvą Lietuvą, tet ne komuniettaą Lietuvą? Rauuč^jTp^na«MtoJa*Hetv- jaučia negalįs “susigyventi SU

vius artistus. Buvo dalinami h- penataue turinio lapei lai lietuviu ir angly kalba. Nuotr. L. Tamoftatcio naujom realybėm”.



DARBININKAS 1968 m., lapkričio 27 d., nr. 78

Amerikos teisininkas klausia,o sovietų diplomatas atsako
... ■' . . < • - -V- ji.-

TVtlgžniįlca&t O kaip SU Ratojos valstybių apsisprendimu?
Diplomatas: O jos gali atsiskirti bet kuriuo metu , . ,

Amerikos universitetai prak
tikuoja pąsikvįestį svetimos 
valstybės atstovus su praneši
mais. Praktikuoja tai atskiros 
profesinės bei akademinės or
ganizacijos. Taip pądarė ir teistų mokyklos profesorius 

S- Prakab Stoba pastebėjo,
sąjunga š.m. balandžio 25-37 
Wą$hingtone.

Dabar mūsų bendradarbis A. 
A. yra atsiuntęs ištrauką iš 
tos sąjungos apyskaitinio JęHi-

fq gąlę Rpsijns suteiktą. ąp-

Uos pęregkinta, ęųgęstijuoją 
paralelę su fcftų Hlriisių impe
rialistinių valstybių užjūrinėm

kan Sęchrty of totprpnttaą*

nual Mneting Md «t Wą4l»iĮ«g* 
ta, D£., April 25-27, IMT.

PAKLAUSIMAS:
To leidinio 213-214 pusi, pir

ma atpasakojamas So. Dakotos 
universiteto teisių mokyklos 
profesoriaus S. Prakąh Sinha 
konstatavimas ir paklausimas 
dėl Baltijos valstybių:

“South Dakotos universiteto

vyriom Rusijos imperijoje, ve
dę Prie kai kuriųjų atsiskyri
mo. Estija, Latvija ir Lietuva 
paskęlbė sąvo nepriklausomy
bes ir sudarė sąvo tautines vy
riausybes 1917 ' 1918. Tačiau 
šios valstybės 1940 buvo įjung
tos į Sovietų Sąjungą kitokiom 
priemonėm nei pačių tautų pa- 
sirinkimas- Estijos- Latvijos ir 
Lietuvos nepriklausomas nuo 
Sovietų Sąjungos buvimas ir jų 
paskesnis į Sovietų Sąjungą į- 
jungimas kitokiom priemonėm 
nei šių teritorijų gyventojų ya-

grafinis ta prasme, kad tradi
cinės kolonijos buvo užjūrinės, 
o Baltijos teritorijos buvo šali
mais su aneksuojančia valsty
be. Jungtinė} Tautų politika ir 
praktika yra didžia dalim atli
kusi tradicinių kolonijų dekolo
nizaciją. Prieš jas dabar turėtų 
stoti klausimas, ar apsisprendi
mo principą derėtų praplėsti ir 
į prjsibečiančias kolonijas, kuo 
jos ir skiriasi nuo užjūrinių. 
Profesorius Sinha paklausė Mr. 
Nasinovsky apie Sovietų nusi
statymą dėl tokio siūlomo pra
plėtimo”.

SPAUDĄ

fWįT-
Teilbąnto ontologijoje apie 

feMgMa evoliuciją nėra palikę 
vietos krikščionybės pagrin-

TęUhąnfe 4ėką “religija yra vir
tusi mokslina, o mokslas rriiei- 
piu”, - prof. Naretoa vadina 
“gniiai skambančia savo iš-

kakties minepmo progrąmps dalyviai ii k. j d.Hennkas Savickas
Violeta Bendžiūtč, Oną SaKiūnienė ir Aušra Zerr ir akomponatorč Anelė Kąulipytė, vakaro kalbėtojas prof.
jonas Puzinas. Nuotr. V. šalčiūno

PROF. A MACEINA NUIMA KARŪNĄ NUO GALVOS 
filosofui, kurie garbinamas tęology ir komunisty

Mūsų žurnaluose esti labai 
turiningų straipsnių, kurie ne 
visada pasiekia negausų šių lai
kų skaitytojų koatingentą. Die
ninė ar savaitinė spauda gali 
pasitarnauti bent atkreipdama 
savųjų skaitytojų dėmesį į 
anuos žurnalų raštus, perkelda
ma į savąsias skiltis vieną ki
tą tų žurnalų idėją ir pratur
tindama savųjų skaitytojų gal
vojimą bei pažinimą.

šiuo tikslu kreipiame dėme
sį į naujausią Aidę nr., spalio 
mėn. Jis pasirodė su įdomia ir 
nauja medžiąga. pažymėtina, 
kad čia gyvenamieji faktai ir Ir lietuviškoje spaudoje, tuose 
idėjos ne tik informuojami, pačiuose Aiduose bei Drauge, 
bet ir kritišką! vertinami. Ver- kai kurie autoriai Teilhardą pri
tinamosios pastabos padeda ėmė su entuziazmų.

Prof. Ą. Maceinos straips
nis Aiduose yra '‘bomba” šiam 
liętųyjškąm teįhęrdinnui. Ma- 
cęiną pripažįstą, |^4 “Teilhar- 
dfts yra buvęs giliai religingas 
žmogus, turėjęs net mistinių 
prekių”; pažymi, kad “Die
vą? yrą jo pasaulėžiūroje pra
džia ir pabaiga, Alfa ir Omega, 
kaip jis pąts jį nuolatos vadi- 
«w”.

toriais ir naujom mintim pa
lindus krikščionybės mokslą. 
Jie džiaugiasi: esą “Tęilhardas 
padaręs, kad šiandien religija 
virtusi moksline, o mokslas re
liginiu”. Susidomėję juo betgi 
jr sovietai jr 1965 jo veikalą 
“La phenoųiene humanin” išsi
vertę i rusų kalbą su prancūzų 
komunisto marksisto ideologo 
Garaudy įvadu, nes jis yra pri
siėmęs darvinistinę evoliucijos 
teoriją, ją taiko žmogaus kūno 
ir dvasios kilimui bei raidai.

skaitytojui blaiviau orientuotis 
toje kasdienoje, kuri jį veikia 
svaiginamai kaip reklamą. An
tanas Maceina šiuose Aiduose 
kritiškai vertina populiarų ir 
madingą Teilhard de Chardin; 
Vt. Vt. išsamiai informuoja ir 
kritiškai vertina PLB trečiojo 
seimo eigą, nurodo rengėjų pra
silenkimus su pačia bendruo
menės konstitucija, nurodo pra
silenkimus su bendrąją, politi
ne linija tos delegacijos, kuri 
atsidūrė valstybės departamen
te; Juozas Girnius kritiškai pa
žiūri į tame seime buvusią dr. 
K. Keblio paskaitą apie valsty
biškumą bei tautiškumą.

Sustojame čia prie Teilhard 
de Chardin 1881-1955 gyve
nusio prancūzų jėzuito, paleon
tologo ir antropologo, kuris <Uto- 
šiuo metu tiek yra išpopuliarė
jęs. kad yra

ATSAKYK f
Tolinu duodamą Sovietų pa

reigūno Nasinovsky atsakymą. 
Atsakymą -pakartojame anglų 
kąlba, kaip jis yra užrašytas 
minėtame leidiny:

"In roply to Mr. Sinha (Nasi- 
novsky) noted Hąat in 1914 Fin- 
|and. Ėstom*/ Lftote, apd Lith- 
uania had been given self de- 
termination. In 1939 the lašt 
three unapunously tumed to 
the U-S.S.R. and reųyested ąd- 
misrion. They are štili sover- jaukęs labiau, nei pati Maskva 
eign within the Union and can 
wifhdrąw at any time".

Vadinas, sovietinio pareigū
no pareiškimu, 1914 (!) Suomi
jai, Estijai, Latvijai ir Lietu
vai buvo suteiktas apsisprendi

mas. 1939 (!) pastarosios trys 
vieningai kreipėsi į U. S. S. R.

ra suvąreninėE Sovietu &|juib' anątata ir balaeaiuotojss. Moderniškap koptygą ĄfftMSMĮją ftabridge ir Bostoną. TR 6-6434.
gos vHuje IT gąh ątsisįprti bet rmaTlg ;>> -------------
kiinuo metu (f)- BARsiya r?-,' (3RABQ|8J^g, RAT/SAMUOTOJAB. 2 modernios

Sęnieji ririEi sąMydąyp: vrį ri3U; Enr»OT70.
da mietu znai! — meluok, betsu saiku! Sovietui Rusios NATTHkl* tat-LA* KOME - Moderni koplyčia, Air-con-
SU sami. oOVieiinęs misijos diUoued. A. J. Baltčm-Battiėnaa* Licensed and Notary Public. 660
diplomatas, tur būt. turi prie- Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.
šingą įsakymą: vri. da mieri ne •>' ■
znai — meluok be saiko!... —

Mūsų bendradarbis A.A. ma
no betgi, kad būtų tinkama ir 
gera proga, jei mūsų teisinin
kų organizacija painformuotų 
Amerikos tarptautinės teisės 
sąjungą, kiek tas jų svečias 
yra jiem primelavęs — datas, 
skaičius, faktus ir teises su

derni koplyčią. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

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

FRANK J. VOGĘL laidotuvių direktorius — McCue Funerai Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Aulumn Ave^ Brooklyn, N.Y. 113U8; 
tel 277-5604.

to norėtų. Gera proga painfor
muoti amerikiečius tarptauti
nės teisės atstovus, ką apie 
Baltijos valstybių inkorpora
ciją bei galėjimą iš Sovietų at
siskirti sako kiti tarptautinės 
teisės autoritetai, kurie yra tuo 
klausimu ir veikalus išleidę.

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 
BRITAIN, CONN. TeL HA 9-1181.

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

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriau Daug vietos automobiliams 
statyti 87-34 80th Street VVoodhaven, N. Y. 11421, (2112) M1 2-4343 ir 
2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) E'R 6-0303.

Pavyzdingiausiame kolchoze
“Kolchozininko dienos” pro

ga Vilniaus Tiesa (spalio 13) įsi
dėjo savo bendradarbio papa
sakojimą apie jo pasidairymą 
Kauno pašonėj esančiame Pa- 
jėsio kolchoze ir pasikalbėjimą 

, su to kolchozo pirmininku. Pa- 
jėsio kolchozas — vienas iš “iš
augusių ir suklestėjusių” kol
chozų pavyzdžių. Vienas iš jo 
pranašumo tarp kaimyninių 
kolchozų pagrindų, be abejo.

- yra jo artima kaimynystė su 
Kauno miestu. Kitas — gal ir 
pats kolchozo pirmininkas, ku
ris tvarko kolchozą maždaug 
kaip sumanus ir sąžiningas 
“buržuazinio”-dvaro urėdas.

I Iš pasikalbėjimo su tuo pir- 
| mininku iškilo ligšiol viešai dar

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

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkinio, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi nuėsto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04

neminėtas reiškinys, gerokai 
diskredituojąs rublio vertę, nors 
kaip tik rubliais mątuęjąmąs - Jamaica Avė., Richmond Hill, N. Y. 11418; tek virgmia 6-i»oo. 
kolchozuose dirbančiųjų gyve
nimo lygio; kilimas. Pirminin
kas dėstė šitaip:

“Seniau pagrindinis rūpestis 
buvo padaryti tiek pinigų, kad 
galėtume gerai atlyginti už dar
bą ... Bet dabar iškilo atvirkš
čia problema. Mokėti galim, bet 
bijom permokėti. Kai melžėjos 
uždirbdavo po keturiasdešimt 
rublių per mėnesį, iš vienos so
dybos į fermą ateidavo dvi mo
terys. Dabar uždirba šimtą pen
kiasdešimt ir eina tik viena. 
Vadinasi, geriau atlyginant už 
darbą, iškyla pąvojus prarasti 
dalį darbininkų. Dai^r mėgsta
ma kalbėti, k^d.r ųą padidin
ti la nes

pašarų bazė

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

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoaa balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno daroų nuotraukos ir kiti tolo 
patarnavimaL 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL H Y 7-4677.

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

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

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baidų 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 Aven Woodbaven N.Y. 11421; VI7-4477.

minu turinį ir parodo, kad Teil- 
hardo filosofijoje pagrinde yra 
vadinamas monizmas, t.y. vie
nos būties pradas — medžiaga. 
Ęokybinio, taigi esminio, skir
tumo tarp kūno ir dvasios ne
są. Taigi Teilhardo ontologijos 
pagrinde yra materializmas, 
nors pridengtas skambiais, bet 
miglotais žodžiais.

Kitas dabar populiarus teo
logas Rahneris mėgino Teilhar
do teoriją pataisyti, bet ir jis 
neišsiveržė iš materializmo sri
ties. Dėl to prof: Maceina su
taria su tais filosofais, kurie
tvirtina, kad Teilhardo, Rahne- tinimas anai populiariai figūrai 
rio dialektinio materializmo šiame Aidų numery nėra baig- 
antologinis pagrindas yra tas tas. Jo tęsinys bus su dėmesiu 
pąjs. Dėl to Tęilhardas ir buvo sekamas ne tik teilhardizmo ša- 
priimtinas sovietų filosofam, lininkų.

. " F'
“Norėčiau tik pridurti, kad nu0. 
dialektinis materializmas šiuo 
atžvilgiu yra žymiai nuosekles
nis negu Tęilhardas ar Rahne- k!Isįmj!^I?kųJ^.gini.m_ą~ 
ris bei jų sekėjai. Dialektinis 
materializmas nesibijo savą 
ontologiją vadinti materialisti
ne ir dvasią padaryti ontologiš
kai priklausotaą nuo medžia
gos”.

Teilhardo ir jo garbintojų 
klaida, anot A. Maceinos, pir
miausia ta, kad Tęilhardas, 
mokslininkas, “reikalavęs moks
linės plotmės nemaišyti su fi
losofine plotme, praktiškai Šias 
plotmes nuolatos maišęs... ši 
maišatis tačiau vilioja visus 
tuos, kurie nebepakelia tikėji
mo kaip laisvo apsisprendimo. 
Todėl jie ieško ‘mokslinio’ sa
vam tikėjimui pagrindo ir 
džiūgauja esą tokį pagrindą ra
dę Teilhard de Chardino siste
moje ...”

Prof. Maceinos kritiškas ver-

Filosofinių sąvokų sklaida, gi- 
susikūręs teil- lią, subtilią, suprantama tik 1» 

hardizmo sąjūdis, apimąs visus biau filosofijoje ir logikoje įsi- 
kraštus”. Teilhardu ypačiai su- gilinusiam skaitytojui, Maceina 
sidoinėję naujieji katalikų teo- skrodžia Teilhardo galvojimo 
logai, laikydami jį naujais me- metodus, jo terminus bei tų ter-

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

ir visas Ūkio pagrindas, o ma- $6G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vėdėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
BC vėl kamuoja abejonės. Pa- Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077 ; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 

2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special pnce 

for Weddings and Parties. Home-made Bologna.__________________ _______

SUPERIOR PIECE GOODS COR P. 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

ar benorės kas dirbti gyvuli
ninkystėje. Juk darbas fermo
je sunkesnis”.

šitaip “socialistinio ūkio” ve
dėjas dėsto pažiūrą, kuri pa
prastai SU pasipiktinimu priki- Europą. Užeikite ir įsitikinsite! 
šama darbdaviams kapitalis
tams: “Atlyginimų didinimas 
tik tvirkina darbininkus” ...

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson

įElta)

—Naujojoj Vilniaus (respu
blikinėj) bibliotekoj sekmadie
niais rengiami plokštelių kon- 
certai. Įtaisyta stereofoninė apa
ratūra. Pirmojo lapkričio sek
madienio koncerto programoj 
buvo Liszto, Weberio, Rims- 
kio-Korsakovo ir Ravelio kūri
niai. Stereofoniniai klausytu- 
vai namie Lietuvoj dar reteny
bė. (E.)

Vilniaus laikraščiuose lapkri
čio 3-4 buvo straipsnių apie 
poetą K. Binkj, — 75 metų nuo 
jo gimimo sukakties proga.

(E.)

DOVANŲ SIUNTINIAI | LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimą. Firma Union Tours egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžūttas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu, ir tų siuntinių išsiun- . 
tunu. 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, 
HL 2219 W. Chicago Avė. 60622; Los Angeles, Calif. — 344 North La Brea 
Avė. 90036.____________________________________________________________

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą. Ilgai laukti vaistai 
nuo. reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Deksnio mostis, dabar vadinama "Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3 dol., 
8 uncijų 5 dol. Persiuntimui pridedama 50£. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., P.O. Box 9112, Newark,. N J. 07104, arba į Darbininko administraciją, 
910 Wilioughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

Tnutednffto parodoje Woodha«me lapkričio 17 d. 8. Kidoltenė prie oovo stalo. Parodą surengė UtuaMstinty 
pedagoginių kursų studentai.

DEXTER PARK
H PHARMACY K 
“ Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER 
Mlchigan 14130

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

BESTWAY 
TRAVEL AGENCY

Kelionės plačiame pasauly 
WILLIAM R. BEST 

84-14A Jamaica Avenue 
Woodhaven, N. Y. 1'1421
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CHICAGO,NEW YORK

LITAS Investing Co., 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 1141 h Street, Richmond Hill, N. Y.

Mielas Pirmininke,

Susipažinimui su LITO veikla prašau prisiųsti 1968 
m. pirmo pusmečio veiklos apyskaitą.

Vardas ir pavardė

Adresas

DAR.
Zip Gode------



DARBININKAS

čius, kūrėjas savanoris, teisi- pavičius. 
įtinkąs, paskutinis pasiuntinys 
ir įgaubtas ntinisteris Sovietų

nėję Vienoje, savo knygoje 
“Lietuvos 'kariuomenė”, kurią

1S51 hM AMERIKĄ, LDS

Kas Lietuvos laisvės atbudimą rėmė ir kas griovė
■fathers -Karininkas Ladas^Natkevū nės, karininke Antanas Juozą- liais atvejais buvo rinktas sri- pirmųjų valdininkų saujelė jau*, tikroji pavardė) priimamas į

x„-_- mo atstovu, vienoje savo atsi- tėsi kaip audrų mėtomame pra- komunistų partiją Netrukus jis
Karininkas Antanas buvo vy- minimų knygoje rašo apie kiurusiame laive atviroj jūroj, jau savo gimtinėje — pirmai-

ras jaūnas, tik 25 m. pilnas drą
sių pajėgų ir pasišventimo.

Tik štai vasario 13. d- Alytu
je karininkui - Antanui buvo 
skirta didvyriškai mirti nuo 
priešininko kulkos. Tą dieną 
rusų kariuomenė Alytų buvo 
apsupusi iš trijų . pusių Aly
taus tiltas buvo užstotas rusų, 
bet velionis, manydamas, kad 
tenai stovi nežymios rusų pa-

irUKT.MNtAS

Padėkos diena primena tuos Netekus artimesnio ryšio su 
laikus, prieš 347 metus, kai gamta- ir žemės darbu, ima ro- 
Piymoutho piligrimai dabartį- dytis, .lyg viskas tepriklauso 

' nėję Massachusetts valstijoje nuo paties^ žmogaus 
kėlė pokylį, dėkodami Dievui 
už pirmųjų vargo metų derlių. 
Nesunku ir šiandien suprasti 
anų žmonių nusiteikimą.

Atvykus į svetimą kraštą, to
li už marių, nebuvo žinios, ko
ki pavojai ir vargai gali ištik
ti. Atsikėlė čia iš gimtos šalies, 
ieškodami didesnės laisvės savo 
įsitikinimam. Bet kas bepalik- 
tų iš laisvės, jei gyvybė atsi
durtų pavojuje?

Nauja jų būtis priklausė nuo 
daugelio nežinomų veiksnių, ta
čiau pats pagrindinis buvo Nau
josios Žemės derlius. Kad jų 
vargingas triūsas davė vaisių, 
to gero nelaikė vien savo nuo
pelnu. Dėkojo Dievui už tėviš
ką ranką, kad ji apvaizdžiai 
tvarkė jų gyvenimą. Ir iš jų 
širdies kilo dėkingumas.

Visatos Kūrėjui dėkingesni 
yra žmonės, artimesni gamtai 
ir labiau nuo jos priklausą. 
Gamtos grožio, jos gyvastingu
mo ir įvairumo veikiami, la
biau pajaučia ryšį tarp Dievo 
ir žmogaus. “Būk pašlovintas, 
Viešpatie, su visais savo tva
riniais” — liejosi giesmės žo
džiai iš šv. Pranciškaus Asy
žiečio jausmų, sukilusių saulės 
žaroje, paukščių čiulbėjime ir 
gėlių kvapsnyje. Ir tai nebuvo 
koks pagoniškas gamtos išgy
venimas, jos garbinimas, o į- 
žvelgimas Dievo didybės ir ge
rumo mus gaubiančioje gamto
je. Joje randame savo gyvybei 
atramą, poilsį po darbo ir dva
sios praskaidrinimą po liūdesio.

nuo J® 
fabrikinio darbo ir atlyginimo, 
už kurį krautuvėse gali gauti

tant ir kurią išleido 1919 “Lie
tuvos Atstatymo Bendrovė”, 
veikusi New Yorke (JAV), ra
šo: .. -

L “Nauji 1919 metai Lietuvos 
gyvenime turi palikti didžių di
džiausios atminties. Teisybė, jėgos, ir norėdamas gelbėti 
jie reikšmingi ir visam pašau* valstybinį kariuomenės turtą, 
Įiui, bet Lietuvai jie davė dau- stengėsi prasimušti per tiltą, 
gybę nelaukiamų valandų.

Lietuva atsidūrė karo stovy-gas pasidaro viešpats, tasai Lietuva atsidūrė karo stovy- 
Mamoną kuriam tarnaujama, je su rusais. Vasario mėnesį 

įvyko jau tikrų rimtų kovų.” 
(81 psL).

Toliau skaitome:
’■ “Gindami - nepriklausomos 
'Lietuvos vėliavą, mūsų vyrai 

karžygiai žū^a karo frontuose. 
Jų mirtis mūsų tautos sielon 
kas kartas deda sunkesnių at- 
dūsių, kuriais lemta šiandien 
gyventi visos Lietuvos sūnums.

šiandien vieną tų vardu ir 
tenka paminėti — tai garbin
gai

0 yra pasakyta: dviem valdo
vam negali tarnauti.

Tuo nesakoma, kad miestiš
kas gyvenimo būdas būtų nie
kam tikęs, kad visiem reikia 
iškrikti į laukus. Miestas savo 
ruožtu remia kaimą, naudoda
mas jo darbo vaisius, gi savo 
darbu parūpina kaimui reikme
nų. Prasta tėra mieste dides
nė nedėka ir įsitikinimas, kad 
žmogus tepriklauso nuo aukš
tesnės civilizacijos. Jis priklau
so nuo aukštesnės už žmogų 
jėgos.

Jis pasakęs: “Ar žūsiu, ar turtą 
išgelbėsiu!...” Bet būta apsi
rikta. Rusų pajėgos buvo dide
lės. Bet karininkas Antanas 
puolęs pirmyn, dar tris kartus 
iššovęs ir ten, ant Alytaus til
to. priešininko šūvis mirtinai jį 
sužeidė. Jo arklį taip pat nu
šovė.” (120,122-123 psl.)

Adv. Rapolas Skipitis, kuris 
1919 sausio 16 buvo paskirtas 
Kauno miesto ir apskrities tai
kos teisėju, vėliau ėio atsa
kingas Kauno apygardos teismo 
valstvbės gynėjo pareigas, ke
lis sykius buvo ministru, ke-

1919 metų tarnautojų nuotai- Išsilaikysim, išplaukėm į kran-

“Mūsų berneliai, paklausę vy
riausybės atsišaukimo, būriais 
traukė į Kauną ir stojo sava
noriais į mūsų kariuomenę. 
Nors jie menkai buvo apsiren
gę ir jų apavas buvo prastas, 
bet tas jų šventas pasiryžimas 
ginti nuo priešų tėvynę mum si Kanadoje, pasaulinėje paro- 
nepaprastai kėlė ūpą. Smalsio
mis akimis palydėdavom tuos 
kaimo bernelių būrius, o ne 
vienam jautresniam žiūrovui iš 
džiaugsmo ašaros per skruostus 
nuriedėdavo... žiaurus, nera
mus, nervus draskąs pereina
masis laikotarpis. Iš vienos pu
sės blykčiojo viltis atkurti sa
vą nepriklausomą valstybę, gi 
iš kitos — frontas su bolše
vikais prie Kauno vartų, visiš
kas vokiečių okupacinės admi
nistracijos pakrikimas, o sava
sis valdžios aparatas tik pradė
tas organizuoti. Bolševikų agen
tai nesivaržydami rėkavo savo 
šūkius, platino savąją spaudą ir 
šen ir ten drožė viešai prakal
bas ... Atsikuriančios Lietuvos

siais 1919 metų mėnesiais rau
donoji armija priartėja prie 
Alytaus. Juozui Vitui, gerai pa
žįstančiam šias apylinkes ir 
žmones, karinė vadovybė pave
da atlikti sudėtingą uždavinį — 
prasiveržti į baltųjų (savanorių

Kiekvieną dieną reikia kreip
ti savo akis ir mintis į Dievą, 
kurio malonė leidžia šiame 
krašte gyventi gerovėje. Yra 
šalių, kurios tos laisvės ir lais- 
mės neturi. Lanko gamtos ka
tastrofos, sirgdo epidemijos ir 
alkina badas, slegia nežmoniš
ka priespauda ir vergija. Kuo 
šis kraštas yra labiau išskirtas 
iš kitų? Ar pačių žmonių triū
su, sumanumu, sugyvenimu? 
Jei tai ir turi reikšmės, tai vis 
dėlto nepamirština, kad kiek
viena šalis ir kiekvienas žmo
gus yra Dievo saujoje. Gali bū
ti iš jos paleistas savo neda
liai. Užtat ir skatinama piligri
miška dvasia dėkoti ir melsti 
Dievą nepalikti mūsų be apsau
gos.

Net ir audringame marių siū- Padėkos jausmui sukonkre- 
bavime, anot M. K. Čiurlionies, tinti Amerikos vyskupai per ei- 
“girdi tarytum religišką ilgėji- ię metų šios šventės proga su- 
mąsi” savo Viešpaties, Galybių ruošia vartotų drabužių rink- 
Dievo. liavą pasaulio varguomenei su

šelpti. šiemet tokia rinkliava 
Žmonėm nuo gamtos tolstant, vykdoma lapkričio 24-30. Lietu- 

dėkingumas Kūrėjui palaipsniui viškoji šalpa — Balfas — iš 
mažėja. Tai galima pastebėti tautiečių šia proga irgi prašo 
didesniuose miestuose, kur žmo- vartotų drabužių ir piniginių 
nės susikuria savo technišką aukų, skiriamų skurstančiam

kovojęs ir žuvęs dėl tėvy-

Milwaukėe lapkričio 16-17 buvo tarptautinė mugė, kurioje dalyvavo • 24 įvairių tautų šokėjų grupės. 
Buvo demonstruojami ir tautų valgiai. Toje mugėje dalyvavo ir lietuviai. Nuotraukoje Teresė Balčiū
nienė visus vaišina pyragaičiais, šią nuotrauką įsidėjo The New York Times lapkričio 21 d. laidoje 
maisto, madų ir šeimos sekcijoje.

ar nuskęsime anarchijos ir bol
ševizmo jūroj?... (“Nepriklau
somą Lietuvą statant”, leidykla 
“Terra”, Chicago. 1961.)

Vilniaus miesto vykdomojo
komiteto pirmininkas J. Vii- lietuvių ginamą, K.T.) Alytų, 
džinnas pereitą vasarą lankė-. užmegzti ryšius su vietos ko

munistais, suorganizuoti par
tizanų būrį, kuris iŠ užnugario 
smogtų baltiesiems (1-jėm pės- 
tin. pulkui, lietuviams savano
riams, K.T.), kai tik raudono
ji armija pradės puolimą fron
te. Jaunasis komunistas šį už
davinį atlieka stačiai pavyzdin
gai. Sėkmingai pereina frontą 
.. .ramiausiai atvyksta į Aly

tų. Neilgai trukus jis, dabar jau 
su keliais nelegalios partinės 
organizacijos nariais, grįžta į 
savo dalinį pargabendamas 
tikslių ir vertingų žinių apie 
baltųjų kariuomenės pajėgas. 
Dar kelis kartus jis eina per 
fronto liniją ten ir atgal, padė
damas Alytaus komunistam 
pergabenti ginklų partizanų bū
riui, kuris suteikė rimtą pagal
bą raudonajai armijai užimant 
Alytų.” (Vilniaus šeimininkai, 
“Pergalė”, Vilnius, 1967, Nr. 
6.)

1919 vasario 13 Alytuj ant 
tilto nelygioje kovoje krito I-jo 
pėst. pulko vadas Antanas Juo
zapavičius, pirmasis karinin
kas žuvęs dėl Lietuvos laisvės! 
Kaip aiškėja iš J. Vildžiūno atsi
minimų, karininką Antaną Juo
zapavičių nužudė rusų komu
nistų penktoji kolona iš pasa
lų, užėjusi iš užnugario, padė
dama raudonajai armijai oku
puoti Alytų K. Telga

doje — Expo 67. Kai kas iš 
lietuvių pristatinėjo šį buvusį 
aukštą NKVD pareigūną ir 
1941 birželio deportacijų vyk
dytoją kap Vilniaus burmist
rą-

Sovietų Rusija keliais atve
jais nuo 1917 bandė Lietuvą 
pavergti. Jau 1918 kovo 12 at
sišaukime dėl nutarimo ratifi
kuoti Lietuvos Brastos sutartį 
Leninas rašė: “Žemės, kurių 
dabar netekome, nėra praras
tos visiems laikams ir iki am
žinybės.” (S. Miglinas, “Lietu
va sovietinės agresijos doku
mentuose”. (“Tremties” leidyk
la 1958, 19 psl.)

1918-20 lietuvių tauta vienin
gai pakilo savanoriais ir “ne
nugalimą raudonąją armiją” 
sumušė, o jos likučius išstūmė 
iš lietuviškų žemių!

Tik 1940 Sovietų Rusija, ko
laboruodama su hitlerine Vokie
tija, sulaužė visas sutartis ir 
užėmė Lietuvą.

J. Vildžiūnas, Vilniaus mies
to vykdomojo komiteto pirmi
ninkas, buvęs aukštas NKVD 
agentas, paskelbė atsiminimus, 
kuriais tvirtina, kad nišų ko
munistai karinės vadovybės į- 
sakymu veikė 1919 metais Aly
tuje ir kitur, kenkdami nepri
klausomai Lietuvai ir lietuvių 
savanorių daliniam.

J. Vildžiūnas rašo:
“Su Juozu Vitu susipažinau 

tik atvykęs dirbti į Vilnių. 2i- i 
nojau, kad jis, pirmojo pisau- 
linio karo metais išvykęs f Ru- į 
siją, turėdamas vos 16 metų, į 
buvo mobilizuotas į caro armi- ; 
ją.. .1918 m. jis jau kovoja I 
raudonosios armijos eilėse : 
prieš Komilovą, haidamakus, 
vokiečius, Krasnovą, Denikiną. 
1919 metų pradžioje persikelia 
į Vakarų frontą, arčiau Lietu
vos, į kurią veržėsi grįžti, čia 
1919 metų sausio mėnesį pir
mojo skrajojančio partizanų 
būrio kovotojas Jonas Valū
nas (tokia buvo Juozo Vito, taip 
pasivadinusio tik 1921 metais,

Lietuvaitė, tautinių šokių grupės 
narė, Milwaukee rudens mugėje 
užkandžiauja, ši nuotrauka buvo 
įdėta lapkr. 21, New York Times, 
aprašant Milwaukee mugę.aplinką. tautiečiui pagelbėti.

;ololo;olololo;olololo;o^^

6)
— Sveikinu! Turėsi gerą žmoną. Sukursite gražią 

šeimą. Bet kaip turėčiau suprasti, kad, sužieduotinę pa
likęs, vienas atvažiavai?

— Svarstėme ir šiaip, ir taip. Jei matysiu kad čia 
galima įsikurti, tada sugrįšiu vesiu, ir parvažiuosime 
abu, o jei ne, tai...

— Betgi tokiu laiku pavojinga ir atgal važiuoti. O 
gal tu jau prisitaikei prie naujojo režimo?

— Niekur nesitaikiau ir netaikysiu. Bolševikams 
vergauti nenoriu ir nevergausiu. Noriu būti laisvas, — 
išdidžiai atsakė Adomas.

— Aš tikiu, tačiau, būdamas jos vietoj, vieno ne
būčiau leidęs važiuoti.

— Ji manimi pasitiki, ir aš jos neapvilsiu. Grįšiu jos 
pasiimti. O kaip manai, ar bus galima čia įsikurti?

— Tu turi ūkį, tai duonos užteks ne tik tau, bet ir 
žmonai. O kaip reikalai vystysis toliau, šiandien dar sun
ku pramatyti. Juk, tur būt girdėjai, kad Lietuvos Ta
ryba paskelbė Nepriklausomybės Aktą bet okupantas su 
ja dar nesiskaito: kaip vargino žmones, taip tebevargi
na. Paskutinį kiaušinį ar pieno lašą reikia jam atiduoti

— Tą okupantą reikia greičiau vyti lauk!
— Tuo tarpu dar nėra kam. Jaunų vyrų beveik nė

ra, o senesnieji prigąsdinti.
— Ar iš Rusijos dar maža grįžta?
— Mūsų apylinkėj aš vakar parvažiavau pirmas, o

tu šiandien antras.
— Manau, pradės atsirasti daugiau, jei tik bent 

kiek palengvės sienos perėjimas. Ar ilgai kelionėj iš
buvai?

— Nuo žemutinio Naugardo važiavau septynias sa
vaites.

— O aš iš Petrapilio parvažiavau per tris dienas.
— Tu moki nugalėti kliūtis. Ar ir karantine nebu

vai?
— Daviau 1000 rublių, ir buvo karantinas. Pini

gas visur veikia. Pats turėjau susitaupęs, o ir Olė visas 
savo santaupas įdavė parvežti. Prisimeni? Esu pasako
jęs, kad jos tėvai netoli Mintaujos turėjo plytų fabrikėlį, 
kurį dar prieš karą pardavė ir visus pinigus paėmė auk
su. Dalį pasiliko sau, o kitus padalino tarp vaikų: tarp 
Olės ir jos brolio. Olė išvažiavo į Petrapilį studijuoti, o 
brolis jau nuo seniau Petrapily gyveno. Buvo karinin
kas. Karui prasidėjus, greit pateko frontan ir po poros 
mėnesių žuvo. Išvažiuodamas karan, savo dalį paliko 
Olės apsaugoj. Sūnui žuvus, tėvai nuo jo dalies atsisa
kė, ir viskas liko Olei.

— Tu žinojai, kad ji tokia turtinga?
— Kol susižiedavome, ji man nesakė. Bijojusi, kad 

aš galįs labiau norėti aukso negu jos. Pasakė tik pasiren
gus man išvažiuoti. Ne tik pasakė, bet, bijodama pas save 
laikyti, įdavė parvežti. Žinai, koks ten dabar gyvenimas.

— Už tokį pasitikėjimą ji verta pagarbos.
— Ne tik pinigus, bet ir geresnius drabužius įdavė. 

Ten jie dabar nelabai ir reikalingi. Proletarai išsipuo
šusių nemėgsta. Be to, ką nors vertingesnio pavojinga ir 
namuose laikyti.

Valandėlę abu tylėjo, tada Adomas vėl prašneko.
— Kai tik pradės daugiau rastis jaunų vyrų, pra

dėkime organizuotis, kad, laikui atėjus, būtume pasiren
gę-

— Spėjau jau ir aš apie tai pagalvoti. Bet dar tenka 
palaukti, kol kiek daugiau suvažiuos.

Privažiavus kaimą Jonas išlipo, pažadėdamas kiek 
vėliau užeiti. Prieš išsiskiriant, Adomas prašė niekam 
nepasakoti apie jo susižiedavimą. Taip būsią geriau, o ir 
mergaitės dar galėsiąs paerzinti.

ATLAIDAI
Sekmadienį Jonas su Adomu nuėjo į Kalnų miestelį, 

į Švento Antano atlaidus. Prieš karą į šiuos atleidus 
privažiuodavo žmonių iš labai toli, čia megzdavosi nau
jos pažintys, susitikdavo giminės. Vieni važiuodavo pa
simelst, kiti, ypač jaunimas, pasirodyti ir kitus pama
tyti. Būdavo ir tolių, kurie įsigėrę ieškojo progų suvesti 
su savo priešininkais sąskaitas — pasipešti.

Į atlaidus žmonės važiuodavo gražiais arkliais, ve
žimais bei pakinktais, puošdavosi gražiausiais, kokius tu
rėjo, drabužiais. Ypač jaunimas stengdavosi neblogiau 
atrodyti už kitus. Mergaitės atlaidų proga iškaulydavo 
iš tėvų pinigų iš pirktinių medžiagų, pas geriausias apy
linkės siuvėjas siūdavos naujas sukneles. Kai kurioms 
tekdavo pasitenkinti ir naminėmis medžiagomis; jų pa
čių išsiaustomis. O aukštaitės audėjos nagingos; iš plo
nai suverptų vilnų ar linų išaušdavo tokias medžiagas, 
kad nelabai galėjai atskirti nuo pirktinių. O kai kada 
naminė net gražesnė.

Jauni vyrai prieš atlaidus pasistengdavo gerai at
šerti savo arklius, juos išplukdydavo, iš vakaro supin
davo karčius; kai prieš išvažiuojant, išpindavo, jie būda
vo susigarbanoję, kaip jaunosios plaukai, einant į jung
tuves.

davos, bet, tyliam orui esant, skardas pasiekdavo net 
kitos parapijos ribas. O varpų skambėjimas, susiliejęs 
su giesmių garsais, taip pat toli nuaidėdavo.

Sumą laikydavo kuris nors garbingas apylinkės 
prelatas ar kanauninkas. Pamokslui sakyti parinkdavo 
gerą balsingą pamokslininką, kad žmonės ne tik bažny
čioj Dievo žodį girdėtą, kad jį išgirstų ir tie, kurie dėl 
spūsties turėdavo pasilikti šventoriuj.

Pamaldoms užsibaigus, visi išsipildavo iš bažnyčios 
ir pasiskleisdavo po miestelį. Prasidėdavo linksmoji at
laidų dalis: seniai nesimačiusių giminių susitikimas, kvi 
tūnai į svečius, jaunimo pažintys, piršlybos... Tokie at
laidai ne vienam jaunuoliui ar jaunuolei nulemdavo 
ir tolesnį gyvenimą: atnešdami šeimyninę laimę ar ne
laimingas vedybas, nesibaigiantį širdies skausmą, vargus. 
Piršliai melagiai atlaidų metu nesnaudė ir ieškojo pro
gų ką nors supiršti.

Taip buvo seniau. O dabar? šiandien čia nesima
to gražiai išsipuošusio jaunimo. Jaunų vyrų maža. Jų 
drabužiai nepuošnūs, nes nėra iš ko ir kur nusipirkti. 
Mergaičių kiek daugiau, bet jos išvargusios nuo sun
kaus darbo. Nesant vyrų, joms tenka atlikti ir tuos dar
bus, kurie skirti tik vyrams. Jos taip pat neišsipuošu- 
sios. Senesnieji žmonės tai jau visai apskurę. Negi gali

Bažnyčioje žmonės netilpdavo. Besimeldžiančių bū- patys puoštis, kai ją vaikai tinkamos aprangos neturi,
davę pilnas šventorius. Procesijoje aplink bažnyčią da- Nesimato nė linksmai besišypsančių veidų.
liaudavo bent dvideSmt tanigų. Mergaitės Bsipuošu- Mote bestaeMamos mąsto apie savo vyrus, bro- 
S!OS baltom suknelėm, negavo altortbre, vėtayų tas- kurią Sa nėra, nežinia kur vargsta, ne-
pinus, o vyrai, su baltomis kamžomis, — baldakimą, vė- ania kada ir ii viso ar irii.
liavas, žibintus ir kitus bažnytinės procesijos papuošalus. Kunigų, kurią seniau daug privažiuodavo, taip pat 

Choras galingai traukdavo šventas giesmes. Savų nėra. Be leidimo važiuoti į svetimas parapijas draudžia-
choristų neužtekdavo. Vargoninikai vieni kitiem juos ma. Maldininkai susirinko tik artimieji. Iš toliau nevalia
skolindavo, kad, reikalui atėjus, kai jų parapijoj bus at- važiuoti, o ir arklių nėra. Choras negieda, varpai ne
laidai, patys galėtų pasiskolinti. Jaunimas tokiose "pa- skamba, žmonės kartais pašneką kad varpai esą kaž-
skolose” mielai dalyvaudavo. Juk tai didelė garbė, nau- kur paslėpti ar į žemę prasti, bet niekas tikrai netino,
joą pažintys ir kiti įdomumai. Tokiu būdu net ir maža- Vieną rytą jiems nesuskambėjus, žmonės, pažvelgę į
me Kalnų miestely choras susidarydavo iš 60-70 žmonių - varpinę, pamatė tik tuščią vietą. Kai pradėjo teirautis,
arba net iš daugiau. Jam vadovauti kviesdavo kurį nors sužinojo, kad vokiečiai juos išvežė kaip metalą, tinkantį 
iškilesnį aplinkinės parapijos vargonininką. Kai toks cho karo reikalams. Ar tai tiesa — nežinia.
ras užgiedodavo, ne tik artimesniuose kaimuose girdė-. (Bus daugiau)
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Bendras darbas
Vienas iš svarbiausių rezulta

tų ir buvo, kad vyresniuosius ir 
jaunesniuosius suartino ir Įga
lino drauge dirbti.

Jaunimas, kaip aš pati iš 
praktikos žinau, dažnai bijoda
vo eiti į valdybas, nes yra ga
na daug skirtumo tarp vyresnių
jų ir jaunesniųjų. Mes, jaunes
nieji, esame užaugę čia, Ame
rikoje, ir mūsų darbo metodai 
skiriasi nuo vyresniųjų.

Vyresnieji Lietuvoje ar Vo
kietijoje išmoko veikti skirtin
gais būdais ir metodais. Buvo 
baimė, kad vyresnieji dažnai 
nukirsdavo jaunimą, pasakyda
vo: vaike, to nemoki veikti, ką 
čia kalbi.

Kada vyresnieji buvo pri
versti šaukti jaunimą į darbą, 
turėjo eiti į dialogą, ko anks
čiau vengė kai kurie vyresnie
ji-

Dabar susidarė situacija, ka
da reikėjo kalbėtis. Vyresnieji 
sužinojo, ką jaunimas galvoja, 
nes tik besišnekant tai galima 
sužinoti, o ne iš šono žiūrint. 
Jaunimas išmoko gerbti vyres
niųjų nuomonę, kas yra labai 
svarbu. Kai jaunimas išklauso 
vyresniųjų nuomonės, tada jau
nieji supranta, kodėl taip ar 
kitaip yra daroma. Kai vyres
nieji sužino, kaip jaunimas 
galvoja, galima susitarti, atras
ti kompromisą. Taip buvo nau
dinga ir vyresniem ir jaunes- 
niem. Jaunimas kartais buvo 
nepagarbus vyresniesiems, ir 
man atrodo, kad ir šiuo atveju 
jaunimas, bendraudamas su 
vyresniaisiais, daug ko išmoko.

Jaunimas įnešė truputį dau
giau demokratinio proceso į 
lietuvių veiklą. Kiek esu girdė
jusi apie veiklą Lietuvoje, ji 
buvo skirtinga nuo Amerikos. 
Yra sunku priprasti prie to
kio demokratinio proceso, kur 
kiekvienas gali turėti savo nuo
monę, pabalsavus priimt daugu
mos nuomonę. Dažnai lietuvių 
tarpe jausdavosi nepasitenkini
mas, kad daugumos nuomonė 
yra valdanti. Jaunimas gi Ame
rikoje prie to yra pripratęs. Vy
resniem, manau, tas demokra
tinis procesas yra labai naudin
gas.

Jaunimo kongresas išugdė 
visą eilę jaunimo vadų. Jauni
mo organizacijos šiek tiek krei
pė dėmesį į vadų parengimą. 
Skautai rūpinosi, kad jų orga
nizacijoje būtų vadų, ateitinin
kai, kad jų moksleiviam būtų 
kas vadovauja. Tačiau nė vie
noj organizacijoj nesirūpinta, 
kad išaugtų vadų Lietuvių Ben
druomenei. Kas gi bus, kai vy

Watcrbury, Conn. 4v. Juozapo parapijos choras su vadovu muz. A. Aleksiu atvyksta j New Yorką ir daly 
vaus didžiajame koncerte gruodžio 8 d. A. Aleksu bus vienas iš dirigentų.

resnieji pasitrauks iš Lietuvių 
Bendruomenės veiklos lauko?

Ir tie jaunamečiai, kurie ga
lėjo pasireikšti jaunimo kong
reso komitete, komisijose, la
bai daug ko išmoko, nes, kaip 
buvo sakyta, veikti išmoksta
ma veikiant. Didelis yra moks
las — toleruoti kito nuomonę- 
ir kartu dirbti. Taip kongreso 
proga išauginta daug vadų: Za- 
pareckas, Tallat-Kelpšaitė, Sau
laites ir kt.

Sužinojo apie lietuviškas 
organizacijas

Taip pat svarbus ir teigia
mas reiškinys buvo, kai jauni
mas daug sužinojo apie lietu
viškas organizacijas.

Labai dažnai kalbama apie 
Altą, PLB. Jaunimas nenori tų 
kalbų klausytis, nes nenori pa
sirodyti, kad tų dalykų nežino. 
Taip yra, kad dauguma jau
nuolių nežino, kas yra Altas. 
Vlikas, kad yra tokia PLB ir 
kokia jos santvarka.

Kai jaunimas pradėjo dirbti 
ir rengti kongresą, kai ėmė va
žinėti peticijos reikalais, tada 
išaiškėjo, kas tos lietuviškos 
organizacijos. Taip didelis jau
nuolių skaičius sužinojo, kokia 
yra mūsų bendruomenės san
tvarka, kokios organizacijos, ką 
jos dirba, ką dirba Vlikas, Al
tas, PLB , kokios politinės par
tijos ir 1.1.

Susipažino su padėtimi 
Lietuvoje

Taip pat jaunimui paaiškėjo 
dabartinė padėtis Lietuvoje. Aš 
manau, kad šeimose mažai 
aiškinama jaunuoliam ir gim
nazistam, kas iš tikrųjų atsiti
ko su Lietuva, kokia dabar ten 
padėtis, koks Amerikos nusi
statymas Lietuvos klausimu ir 
pan.

Nors PLB buvo pasakius, 
kad rengiamas laisvojo pasau
lio lietuvių jaunimo kongresas, 
bet vistiek Zapareckas ir kiti 
iškėlė klausimą, kodėl negali
ma jaunimo pasikviesti iš Lie
tuvos. Tada kai kurie labai iš
sigando: Dieve mano, koks čia 
per klausimas. Tie, kurie žino 
dabartinę Lietuvos padėtį ir 
Amerikos nusistatymą, tie ir 
nusigando. Tačiau jaunimui nė 
į galvą neatėjo, kad jis to ne
gali padaryti.

Ir tiem visiem komitetuose 
ir tiem, kurie su tuo klausimu 
susidūrė, reikėjo paaiškinti, ir 
jie būtų sužinoję, kodėl nega
lima kviestis , nes tas klausi
mas yra labai nelogiškas.

Bet tik tokiu būdu, pats da
rydamas klaidas, jaunimas iš
moksta.

Išmoko įvertinti vyresniuosius
Taip pat, kaip minėjau anks

čiau, jaunimas išmoko įvertinti 
vyresniųjų pastangas, kodėl jie 
karščiuojasi, sunkiai dirba, ko
vodami dėl Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo arba lietu
vybės išlaikymo.

Kai jaunuolis pats dirbo, au
kojo pinigus, jis tada įvertino 
ir vyresniųjų pastangas.

Išmoko techniškų darbų
Jaunimas taip pat išmoko į- 

vairių techniškų darbų. Pavyz
džiui, daug kas nežinojo, kas 
yra protokolas ir kaip jis ra
šomas. Dabar išmoko rašyti ir 
protokolus ir laiškus, išmoko 
rašyti į spaudą, kaip suredaguo
ti pakvietimus, kaip vadovauti 
susirinkimui, posėdžiui ir pan.

Įvertino Bendruomenę
Pagaliau, man atrodo, prigi

jo bendruomeninė mintis. Dar 
prieš II PLB seimą nebuvo pa
sitikėjimo ta Bendruomene. 
Kai pamatė, kad toji Bendruo
menė gali nuveikti tokius dide
lius darbus, jaunimo pažiūros 
pasikeitė teigiama linkme. Jis 
pripažino PLB labai reikalinga 
organizacija. Taip daugiau jau
nimo įsitraukė į Bendruomenės 
pagrindines pozicijas. Pavyz - 
džiui, Šveicarijos krašto valdy
bos pirmininkas yra Algis Ge- 
geckas, 23 metų medicinos dak
taras, Naujojoje Zelandijoje — 
Vytautas Grigaliūnas, apie 30 
metų, kuris sumaniai vadovau
ja Bendruomenei, Vokietijos 
krašto tarybon įėjo Arvydas 
Lingė — 33 metų inžinierius.

Jaunimo sekcija
Prie PLB įsisteigė jaunimo 

sekcija, kuri mano toliau tęsti 
darbą. Sekcija palaiko ryšius 
su pasaulio lietuvių jaunimu. 
Buvo prašyta ir prie kiekvie
nos krašto valdybos įsteigti 
jaunimo sekciją, kuri rūpintųsi 
jaunimo reikalais ir įtrauktų į 
darbą kuo daugiau jaunimo, 
nes šiaip valdyboje nėra užten
kamai pareigų, kad galėtų visi 
įsijungti į pirmininko, vice
pirmininko darbus.

Per jaunimo sekciją jauni
mas palaiko ryšius su PLB. 
PLB valdyba gavo daug laiškų, 
kur prašė knygų, plokštelių ir 
kitokių dalykų.

Kongresas paskatino darbui
Ką pasaulio lietuvių jaunimo 

kongresas padarė tiem kraš
tam, neįmanoma įvertinti. Tai 
pamatė, kai PLB pareigūnai 
važinėjo po pasaulį, kai patys 
šnekėjosi su įvairių kraštų jau
nimu. Visi, kurie buvo kongre
se. kalbėjo su neapsakomu en
tuziazmu. Jau kai kurie buvo

Philadelphijos Bendruomenės Balso radijo programos vedėjas Henrikas Savickas užrašo programą Kristaus
Karaliaus šventės minėjime. Nuotr. K. Cikoto

atsiskyrę nuo lietuviškos bend
ruomenės, pasitraukę nuo lie
tuviškos veiklos. Kai kurie ne
mokėjo nei lietuviškai, bet jie 
staiga pasijuto esą lietuviais. 
Ypatingai Argentinos lietuviai 
buvo sujaudinti jaunimo kong
resu. Ryšys su kitais kraštais 
jiem duoda moralinį ir dvasini 
paskatinimą dirbti dėl Lietu
vos.

Jaunimo kongresas taip 
pat davė daug moralinės para
mos ir Lietuvoje esantiem lie
tuviam. Per radiją buvo nuo
lat siunčiamos žinios, daug kas 
sužinojo apie čia vykstanti jau
nimo kongresą.

Sutelkė daug pinigu
Pasaulio jaunimo kongresas 

parodė, kad mūsų išeivija yra 
turtinga. Tam reikalui Ameri
koje ir Kanadoje suaukojo 
50,000 dol. iš kongreso paja
mų gautą — 40,000 dol. Viso 
biudžetas buvo per 90,000 paja
mų. Tai buvo surinkta per vie
nerius metus.

Taip, Lietuvių Bendruome
nė yra turtinga. Jei ji imtųsi 
organizuoti pagrindinį finansų 
komitetą, būtų pats geriausias 
dalykas. Tada visi aukotu vie
nam centrui, kuris jau savo ke
liu pinigus skirstytų visiem rei
kalam. Tikėkimės, kad tai bus 
padaryta per ateinančius 5 me
tus.

Kaip jaunimą užangažuoti 
per ateinančius 5 metus, kad 
jis įsijungtu į darbą?

Manau, kad III šeinio svar
biausias nutarimas buvo su
rengti II jaunimo kongresą 
1970 m. Vėl nauja jaunimo kar
ta ateis į darbą. Gal prisijungs 
ir padės tie, kurie anksčiau dir
bo jaunesniem. Ir vėl bus di
delis judėjimas.

Daugiau dėmesio jaunimo 
darbui

Sakyčiau, kad Bendruomenė 
yra ta organizacija, kuri tu
rėtų parodyti daugiau dėmesio 
jaunimo profesiniam darbui.

Kartais mūsų spaudoje per 
daug matome, ką nuveikė tie. 
kurie ir taip žinomi, kurių dar
bai jau yra aprašyti kitur, o 
per maža dėmesio kreipiame, 
ką daro jaunas žmogus.

Kai kurie mūsų alumnai turi 
nepaprastai įtakingas pozicijas 
universitetuose. įmonėse. Mes 
to neišnaudojame. Jie galėtų 
būti labai įtakingi mūsų reika
lui ir galėtų daug padėti, bet 
niekas nekreipia dėmesio, ką 
jie daro.

Kas nors turėtų suorgani
zuoti alumnus į vieną jungini. 
Bandė Lietuviu Studentų Są
junga įsteigti alumnu organi
zaciją. Nesėkmingai. 0 visi a- 
lumnai turi gerus darbus, turi 
daug pinigų, nes gerai uždir
ba, tai jie būtų vieni iš pagrin
dinių lietuviškų reikalų rėmėjų. 
Tačiau niekas ju neapsiiina su
organizuoti. Tai nebūtų taip 
sunku. Gal tai galėtų padaryti 
Lietuvių Bendruomenė?

Mišrios šeimos
Taip pat reikėtų parodyti 

daugiau tolerancijos ir drau
giškumo mišriom šeimom. Aš 
turiu keletą draugių, kurios iš
tekėjo už kitataučių. Man daž
nai nusiskundžia, kad jie yra 
visiškai atstumti nuo lietuviš
kos visuomenės. Kai Lietuvoje 
kas vedė kitatautę, nesu girdė
jusi, kad jie būtų išmesti iš 
lietuvių visuomenes. Kiek mes 
turime kitataučių, pvz., prof. 
Eretas, kurie yra Lietuvai daug 
gero padarę. Kodėl mes negali
me užangažuoti ir jų Lietuvai? 
Užuot juos atstūmę, pritrauki
me juos!

Atsiminkime, kad yra daug 
daugiau moterų, negu vyrų lie
tuvių. Kaip p. Volertas minė
jo, bus tokių, kurios ištekės 
už amerikiečių ar kitataučių, 
nes neturi kito pasirinkimo. Jei 
moteris nenori likti viena, tai 
turės pasirinkti kitatautį, nes 
tikrai lietuvių neužtenka.

Išauginti daugiau vadų
PLB turėtų sudaryti bran

duolį vadovų, kuriuos reikėtų 
parengti specialiam darbui. Ne
reikia daug vadovų, bet reikia 
gerų vadų. Reikia sudaryti kad
rus, parinkti asmenis, kurie 
tinka specialiam darbui, ir juos 
išauginti. Jie turi dirbti su kuo 
nors kitu. Aš išmokau iš p. 
Kamanto, iš p. Barzduko, dirb
dama kartu su jais, klausdama 
jų, kad jie man parodytų, kaip 
tas daroma, kaip anas daroma. 
Pats jaunuolis tų dalykų neiš
moksta. Veikdamas tik gali iš
mokti veikti. Jeigu tokie jau
nuoliai būtų numatyti specia
liam darbui ir jei jie būtų pa
rengti, tada turėtume vadų, o 
vadų labai reikia.

Daugiau dėmesio 
kitiem kraštam

Taip pat reikia dėmesį kreip

DAINOS LIETUVOS KAIME
Literatūros ir meno bendra

darbis (spalio 5) štai ką pasa
koja apie dainavimą kaime:

“Prieš keletą mėnesių Pas
valio rajono laikraštyje teko 
skaityti straipsnelį, kuriame 
skundžiamasi, jog kaimuose 
tilsta daines. Nebeišgirsi nei 
šienpievių, nei rugelių plovė
jų dainų. Nebeskardena jos ir 
tradicinėse pasvaliečių geguži
nėse. Jaunimas ar nebemoka, 
ar nebenori dainuoti? Neseniai 
teko apsilankyti tame krašte, 
pasėdėti “prie alučio ' — kai
mo vestuvėse. Kur vestuvės — 
ten jaunimas, ten ir dainos. 
Jaunimas dainuoja, mielai ir 
daug dainuoja! Bet ką9

Viską, tik ne savo krašto, 
ne savo tėviškės dainas. Ir 
sklinda iš Vokietijos. Graiki
jos, Meksikos ir dar. perkūnė
lis žino, iš kur atklydusios me
lodijos, jaunų skambių balsų 
traukiamos, puikiai akordeonu 
pritariamos. Miestas kaimui de
da negailestingą antspaudą ..."

(Elta) 

ti į kitus kraštus. PLB valdy
ba praeitą penkmetį neturėjo 
užtenkamai laiko ir gal netu
rėjo užtenkamai žmonių, kurie 
palaikytų ryšius su užsieniu. Aš 
labai daug skundų girdėjau P. 
Amerikoje, ypatingai Europoje, 
kad PLB nekreipė dėmesio, 
ypač švietimo klausimais. Kiek 
sykių jie prašė knygų ar plokš
telių Vasario 16 gimnazijai, ir 
nieko negavo.

Tikime, kad ši PLB valdy
ba daugiau kreips dėmesio į 
juos.

Politinė veikla
Taip pat jaunimą reikia į- 

traukti į politinę veiklą. Gal tai 
turi atlikti Vlikas, PLB?

Vliko buvo prašyta ir paža
dėta, kad jis surengs simpo
ziumą jaunimo organizacijom 
ir kad tame simpoziume bus 
nagrinėta lietuvių santykiai su 
Lietuva. Jau praėjo pora metų, 
kaip prašyta, tačiau dar nieko 
nepadaryta. Tas yra labai svar
bu — kokiu nors būdu reikia 
jaunimą įtraukti į politinę veik
lą.

Kongreso nutarimas politiniu 
klausimu daug kam nepatiko, 
bet pažiūrėkim rš kitos pusės. 
Tas nutarimas parodė, kad mū
sų jaunimui Lietuvos politinė 
partijų santvarka nepatinka. 
Jie prie jos nepripratę, jos ne
supranta. Jie supranta tik ame
rikonišką santvarką.

Kituose kraštuose gal tai ir 
supranta, nes ten gal yra pa
našios partijos, kaip kad buvo 
Lietuvoje. Bet daugumas jau
nimo yra JAV ir Kanadoje. 
Tad kokiu nors būdu reikia 
juos išauklėti tom partijom, ar 
partijų santvarką pakeisti, kad 
jos būtų prieinamos jaunimui. 
Tas parodė, kad reikia ką nors 
daryti šiuo klausimu, nes jau
nimas neįsijungs į lietuviškas 
partijas.

Kiek pastatė namu
Pats sovietinės administra

cijos Lietuvoj (respublikinių 
ministrų tarybos) pirmininkas 
J. Maniušis rugsėjo gale (26 
d.) Tiesoj rašė, kad iš vienkie
mių iškeliamom šeimom iki to 
meto šiemet buvo pastatyta 
1276 narnai. O jo pavaduot. V. 
Vazalinskas spalio 13 tvirtino, 
kad per šių metų devynis mė
nesius “užbaigta ir atiduota 
1850 namų ". Išeitų, kad 574 
namai išdygo per tris paskuti
nes rugsėjo dienas . . .

Apie pernykščius metus Va
zalinskas sakė, kad “tik 87 in
dividualiniai gyvenamieji na
mai keliamiems iš melioruoja
mu žemių'' buvę pastatyti per 
devynis mėnesius (t. y., iki 
rugsėjo galo). O kitas Maniu
sio pavaduotojas, Ksaveras Kai
rys. šią vasarą Maskvos laik
raštyje tvirtino, kad praėjusiais 
metais į naujas gyvenvietes 
perkelta 1829 vienkiemininkai. 
Kas viršininkas, tai statistika.

(E)

Plokšteles
NAUJOS ILGO GROJIMO 

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES

Lietuvos Nepriklausomy
bės 50ties metų paminėjimui 
prisiminti: Pulkim ant kelių; 
Marija, Marija; Šventas, Šven
tas; Malda už tėvynę; Lietuvos 
himnas; Graži tu mano tėvyne; 
Mano malda; Palikta šalis; Kur 
giria žaliuoja; Nemunas. Išpil
do solistai ir parapijų chorai. 
Kalbos prel. Kemėžio, vysk. V. 
Brizgio, St. Bačkio, vysk. Bo- 
land, W. Rodino ir kit. Stereo, 
bet galima naudoti ir mono, 
kaina 5 dol. Išleido Dr. J. Stu- 
kas per Eurotone Int. Ltd.

. Lietuviškos Giesmės. Gies
mė i Šiluvos Mariją, Varpas 
kad bučiau, Tėve mūsų, sv. 
Kazimierai, Sveika Marija, Gai
lestingoji Marija, Sveika Mari
ja, Motina Dievo, Mano malda, 
Iš šios mūs žemės, Skaisčiausio
ji Marija, Kad širdį tau skaus
mas, Jėzau pas mane ateiki. Iš
pildo sol. A. Brazis, L. Stukas 
su Žibuoklių moterų oktetu, 
akomponuojant A. Kačanaus- 
kui. Stereo, bet galima naudo
ti ir mono, kaina 5 dol. Išlei
do Dr. J. Stukas per Eurotone 
Int. Ltd.

Mano Gimtinė. Lietuviš
kos lengvos muzikos rinkinys. 
Tėvynė Lietuva, Auksinis ru
duo, Sningant, Rudens pasaka, 
Smalsuoliai, Du miestai, Kai tik 
vyšnios bais, Užuomarša, Lietu
viškas letkis, Suk, suk ratelį, 
Vilniaus stogai, Trio baloje, 
Miško takais, Mano gimtinė. Iš
pildo sol. V. Noreika, D. Ma
žeikaitė, D. Cibulskytė, J. Ba- 
raanauskaitė, E. Kuodis ir ki
ti, orkestrui palydint. Išleido 
Montrealio liet, radijo vai. ve
dėjas .L. Stankevičius. Kaina 5 
dol.

Aukuras: Kalėdos Lietu
voje, Tau brangi tėvyne, Lietu
vos paukštelių daina, Tekėjo 
saulelė, Lopšinė lėlytei, Grįšim 
grįšim, Daina apie avižą, Dai
nuojanti jaunystė, Pavasaris, 
Rudenėlis, Žiema ir Vasarėlė: 
deklamacijos ir dainos su solis
tais. Vysk. Valančiaus lituanis
tinės mokyklos mokinių choras, 
dirig. A. Mikulskio. Kanklinin
kam vadovauja O. Mikulskienė. 
Išleido Fine Music Records, Cle- 
veland, Ohio. Stereo, bet gali
ma naudoti ir mono. Kaina 5 
dol.

Lietuviškos Vestuvės. Ku
piškėnų vyresniosios kartos me
no kolektyvo etnografinis vaidi
nimas, piršlybos, mergvakaris, 
užgėrų rytas, piršlio korimas, 
sodo pirkimas ir pačios vestu
vės, atliekamos dainom, dek
lamacijomis ir pašnekesiais. Iš
leido Montrealio Mažosios Lie - 
tuvos Bičiulių draugija. Kaina 
5 dol.

Sol. Janina Liustikaitė įdai
navo operų arijas ir dainas: 
Adriana Lecouvreur — muz. F. 
Cilea; Mefistofele — A. Boito, 
Perlų ieškotojai — G. Bizet, La 
Boheme — G. Puccini ir La 
Wally — A. Catalani. Mergaitės 
troškimas ir lietuviška daina— 
abi Fr. Chopin; Kur prapuolė 
tas kelelis ir Abejonės — AI. 
Kačanausko, Ne margi sakalė
liai — J. Tallat Kelpšos, Ty
kiai, tykiai, viena liaudies dai
na, harmonizuota Br. Budriū- 
no, ir Dobilėlis — A. Vanagai
čio — V. Jakubėno. Mono, kai
na 6 dol.

Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmų lietuviška opera. 
Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokštelių. Dainuoja Vilniaus 
operos solistai ir choras. Kašta
vo 12 dol.. dabar su persiunti
mu — 6 dol. Graži dovana Ka
lėdų proga. Teliko tik keliolika 
albumų. Gaunama Darbininko 
administracijoje.

šios bei kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske. 910 
VVilloughby Avė., Rrooklyn. N. 
Y. 11221. (Siuntimui pridedama 
50 c., Kanadoje 1 dol ).



Organizuoja ekumeninę dien«
jubiliejinių metų minėjimo 

plane, kurį prieš pusantrų me
tų pateikė svarstyti minėjimo y- mnksloiviai ateitinin

kai davė įžodį. Meninę progra-

saros pradžioje buvo išsklaidy
tas. Tai buvo didelis smūgis

tas Gečys, vienas iš tolimųjų 
punktų buvo ekumeninė diena 
— pamaldos, dalyvaujant jose 
visiem pabaltiečiam, įvairių 
krikščionių tikybų žmonėm. 
Praėjusią vasarą įvyko šiuo rei
kalu keli pasitarimai su pabal- 
tiečių atstovais bei vadovau
jančiais dvasininkais. Paruoštas 
ekumeninės dienos projektas ir 
su juo kreiptasi į Philadelphi
jos arkivyskupą kardinolą John 
KroL Šiomis dienomis gautas 
arkivyskupo atsakymas, kurį 
čia ir dedame.

Ekumeninės pamaldos vyks 
šv. Petro ir Povilo katedroje. 
Į jas kviečiami ir kitų paverg
tų tautų tikintieji. Vienas iš oną pirmininkai. Pagrindinę 
kalbėtojų šių pamaldų metu, 
tikimasi, bus pats kardinolas 
John KrbL K. Č._

suomenei, kuri nuoširdžiai rė-: 
mė ir įvertino chorą. LB vaL

auklėjimą, jo svarbą ir jo sto chorą vėl grąžinti į aktyvų vi-, 
suomeninį gyvenimą. Ir štai il
gametis chorvedis Leonas Kau
linis sutiko vėl vadovauti cho
rui, jeigu susidarys reikalingas 
skaičius dainuojančių. — Su
telkti chorą reikia pasiaukoji
mo, kantrybės ir geros valios 
tiek iš dainuojančių, tiek iš 
chorvedžio. Todėl gruodžio 8,

me gyvenimo. Philadelphijos ir 
pietinės New Jersey lietuviai 
spalio 29 buvo pakviesti į po
būvį - pietus, kuriuos suruošė 
etninėm grupėm Nixon-Agnew 
Campaign Committee. Lietuvių tuoj po lietuviškų mišių, šv.

Andriejaus parapijos salėje yra 
šaukiamas “Vilties” choro susi
rinkimas. Nuotaikos atrodo ge
ros ir reikia tikėtis, kad Kalė
dų naktį girdėsime gražias ir 
nuotaikingas giesmes.

dalyvavo virš 50. Tai buvo gau
siausiai atstovaujama grupė. 
Pobūvio metu buvo pristatyti 
etninių grupių komitetų už Ni-

bAKfelHlMKAS

Jungtinis Finansų Komitetas, telkdamas lėšas, yra surinkęs H dailininkų paveikslų, kuriuos leidžia laimėji
mam. Nuotraukoje prel. J. Balkūnas (d.) JFK pirmininkas, ir Henrikas Miklas laimėjimų vadovas.

S

Į IŠ VISUR

Kristaus Karaliaus šventė. 
Spalio 27 d. šv. Andriejaus 
parapijos salėje Philadelphijos 
ateitininkai suruošė Kristaus 
Karaliaus Šventės minėjimą, į 
kurį atsilankė gausus būrys lie
tuviškos visuomenės. Šventė 
pradėta mišiomis, kuriose atei
tininkai dalyvavo su vėliavo
mis. Pritaikytą tai dienai pa
mokslą pasakė kun. dr. Širvai
tis. Salėje minėjimo metu jau

kalbą pasakė pobūvio garbės 
svečias pulkininkas John Ei- 
senhower.

|domi paskaita. LB Philadel
phijos apylinkės valdyba lap
kričio 3 visuotiną susirinkimą 
paįvairino įdomia paskaita. Al. 
Vaškelis skaitė labai gerai pa
ruoštą studiją apie Mykolaitį- 
Putiną. Autoriaus kūrinius pa
iliustravo iš magnetofono juos
telės. Apgailestautina, kad ne
didelis skaičius visuomenės te- 
atsilankė. Paskaitos apie mūsų 
žymiuosius rašytojus tai nedaž
nas įvykis, ir visuomenė tu
rėtų parodyti daugiau susido
mėjimo. Ypač tai svarbu jauni
mui, nes tai gera proga pažin
ti savo rašytojus.

Atgaivinamas Vilties choras. 
Visus džiuginęs Philadelphijos 
“Vilties” choras dėl įvairių prie

šiais mietais šv. Pranciškaus 
bažnyčioj Kristaus Karaliaus 
šventė buvo švenčiama iškil
mingiau, negu paprastą sekma
dienį. Per penkerias mišias gra
žiai giedojo solistai.

Rugsėjo 29 ir 30 Motinų Ar- 
kibrohjos narės suruošė suau
kotų vartotų rūbų išpardavimą.
Pelnyta 163 dol. parapijos nau- kų darželį ir turi nuosavus na- 
dai. mus, atšventė auksinį jubilie-

Spalio 10, sekmadienį, buvo jų. Rėmėjų komitetas, kuriam 
suruošta parapijos vakarienė, šiemet vadovauja Murauskienė,

Kariuomenės šventės minėji
mas. Philadelphijos ramovėnai 
lapkričio 30 skiria Lietuvos 
kariuomenei prisiminti ir pa
gerbti. Žuvę kariai ir partiza
nai už Lietuvos laisvę bus pri
siminti maldose gedulingų mi
šių metu, šeštadienio rytą, 9 
vai. šv. Andriejaus parapijos 
bažnyčioje. 6:30 vaL vak. šv. 
Andriejaus parapijos salėje į: 
vyks kariuomenės šventės mi
nėjimas su pramogine dalimi. 
Pagrindinę kalbą pasakys Vy
tautas Volertas, meninę pro
gramą atliks solistės OnaPliuš- 
konienė ir Aušra Mačiulaitytė- 
Zerr. Philadelphijos ir jos apy
linkių lietuviai yra maloniai 
kviečiami dalyvauti bažnyčioje 
ir salėje.

S.MJ...

ŽINIOS Iš
Nekaltai Pradėtosios Marijos 

vienuolės, kurios čia veda vai-

TORONTO
jo keletą klasikinių dalykų. Vi
siem akomponavo D. Skrinskai- 
tė - Vikontienė. Sveikinimo kal

jungtinis Finansų komitetas sutelkė paveikslų
Jubiliejiniai metai artėja vykia, PLB seimas, menininkų 

prie pabaigos. Netrukus prade- išvyka į P. Amerikos kraštus 
sime peržiūrėti, ką per šiuos ir eilė kitų darbų sudarys ga- 
metus padarėme svarbesnio ne
gu eiliniais metais. Žvilgtelėjus 
atgal, jau galima spėti, kad 50- 
čio sukakties manifestas, tau
tinių šokių šventė, P. Ameri
kos lietuvių jaunimo studijų 
savaitė, jubiliejinė skautų sto-

Dayton, Ohio
Balto rinkliava Daytono ir 

apylinkių lietuvių tarpe vyk
doma Šv. Kryžiaus parapijos 
draugijų sąryšio. Išsiuntinėta 
paraginimai įteikti savo aukas 
parapijos salėje arba atsiųsti 
paštu. Tenka pasidžiaugti, kad 
daugelis lietuvių atlieka savo 
kasmetinę pareigą labai uoliai. 
Kai kurie, atsiunčia savo aukas 
dar prieš rinkliavos paskelbi
mą. Pernai B,alfui buvo surink
ta 511 doL .Tikimasi, kad ir 
šįmet panaši suma bus surinkta.

Daytono draugijų sąryšis 
kiekvienais metais suruošia ne

na turtingą tautinio kraičio at
sargą. Tiem darbam atlikti buvo 
išleista stambios sumos pinigų, 
surinktų laisvo aukojimo būdu.

Aukų vis dar trūksta, todėl 
raginama ir laukiama, kad kiek
vienas lietuvis prie jų prisidė
tų. Iki šiol iš aukotojų bene 
ryškiausiai iškyla mūsų meni
ninkų grupė, suaukojusi Jung
tinio Finansų Komiteto ruošia
mai visų laisvojo pasaulio lie
tuvių loterijai per 30 paveiks
lų bei skulptūrų. Tai daugtūks- 
tantinis įnašas lietuviškiem rei
kalam remti. Šitos istorinės lo
terijos laimėjimų traukimas į- 
vyks gruodžio 29 Maspetho lie-

tuvių parapijos salėje. Bilietų 
dar galima gauti LB apylinkė
se, liet, knygynuose, pas pla
tintojus ar JFK centre. Bilie
to kairia 1 dol. (6 bilietai už 
už 5 dol.).

Visi pasinaudokime šia isto
rine proga, kur už doleri gali
ma laimėti nuo 50 iki 700 dol. 
vertės meno kūrini.

Būtų gražu, kad, siųsdami 
šiemetinius kalėdinius sveikini
mus, įdėtame bent po vieną me
no loterijos bilietą. Atsininkim, 
kad doleris, atiduotas už lote
rijos bilietą, yra kartu ir mū
sų įnašas p tautinio kraičio at
sargą, o taip pat gali tapti la
bai stambią kalėdine dovana 
mūsų sveikinamam artimajam.

— Dr. Adolfas Damušis, gy
venąs Detroite, A. L R. Ka
talikų federacijos kongrese bu
vo išrinktas į valdybą, kurioje 
jis yra vicepirmininkas ir di
rektorius “Dainavos” stovyk
los reikalam. Prisiųstoje ir Dar- - 
bininke patalpintoje žinioje 
apie federacijos valdybos na
rių pasiskirstymą pareigomis jo 
pavardė buvo praleista.

Dr. P. Daužvardžiui, Lie
tuvos gen. konsului Chicagoje, 
lapkričio 16 buvo įteiktas Lojo
los universiteto konsularinis 
medalionas. Medalį įteikė uni
versiteto rektorius kun. James 
Maguire, S. J., universiteto ar
mijos rezervo karininkų paruo
šimo korpo baliuje, kuriame da
lyvavo 500 kadetų ir daug ki
tų svečių.

— Kpf. Juozas Zalenas, U- 
nited Air Lines lakūnas, gyve
nąs La Grange, III., per 9 sa
vaites vairavo sprausminį lėk
tuvą, išnuomotą prezidentiniam 
kandidatui Richard Nixonui 
rinkiminės kampanijos metu. 
Kapitonas 53 metų, United ben
drovėje tarnauja jau 25 metus.

— Daktarai Giedrė ir Rimas 
Sidriai, Streator, III., paaukojo 
trečią tūkstantinę Lietuvių Fon
dui, tuo pagelbėdami baigti pu
sės milijono sumą.

— Muz. Zenonas Jonušas, 
Kolumbijos karo laivyno or
kestro dirigentas, lankosi pas 
savo artimuosius Omahoje. Be 
laivyno orkestro muz. S. Jonu
šas dar diriguoja dviem mote
rų ir vienam mišriam konser-

dzinas, krašto valdybos pirm.
dr. S. Čepas, Toronto apylin-

Svečių buvo arti 200. Valgių ga- surengė tikrai šaunų minėjimą, kės pirm. G. Balčiūnas, pran-
minimui vadovavo uoli parapie- kurio programą sudarė kon- ciškonų parapijos klebonas tė- rinkliava bet ir Lie
tė Juzė Stepulionienė, kuri, ne- certas, sveikinimai, kalbos ir vas Placidas Barius, O.F.M.,
baigusi vakarienės ruošti, ap- vakarienė, kurioje dalyvavo protestantų parapijos klebonas 
sirgo širdies priepuoliu; pagul- per 300 asmenų. Koncertas bu- kun. Žilinskas. Ilgesnę kalbą 
dyta į ligoninę, gydosi, sveiks- vo labai Įvairus. Roma Mastie- pasakė J. Matulionis. Visiem 
ta. nė iš Chicagos padainavo visą gražiai padėkojo viršininkė se-

Spalio 3-11 buvo vartotų rū- eilę naujų dainų ir arijų. To- selė Rita, anksčiau buvusi dr. 
bų vajus pasaulio varguome- ronte ji dalyvavo pirmą kartą Trimakienė. Koncertas - vaka- 
nei. Suaukotieji rūbai suskirs- ir nusipelnė visų simpatijos, rienė praėjo labai gražiai, 
tyti, supakuoti į 23 dėžes. Vietinė poetė Laima Svegždai- 
1067 svarai pasiųsti į bendrą tė pasirodė su savo eilėmis.
tam tikslui sandėlį. J. Sk. Prof. St Kairys smuiku pagro-

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 
Jaunimo centrui aukojo
Po 300 dol.: Dr. Antanas ir Stasė Skėrys, Woodhaven, N.

(pažadėjo 1,000 dol.).
Vytautas Vebeliūnas, Richmond Hill, N.Y.

Prisikėlimo parapijos Katali
ku Vyrų draugija pirmą kartą 
po atostogų turėjo savo posėdį 
lapkričio 10. Patvirtinta ta pa
ti valdyba su pirmininku V. 
Sonda. J. Matulionis padarė 
pranešimą apie naujai organe 
zuojamą Kanados lietuvių ka
talikų centrą.

Toronto kūrėjai - savanoriai 
lapkričio 16 turėjo savo meti
nį balių - pasilinksminimą. Sa
vanoriai naudojasi Toronto vi-

torijos chorui. Konservatorijo
je taip pat dėsto pučiamųjų 
instrumentų klasėje.

— Inž. Bronius Nainys, 
JAV centro valdybos pirminin
kas, Detroite ruošiamame jubi
liejinių metų užbaigiamajame 
subuvime gruodžio 8 pasakys 
pagrindinę kalbą.

Inž. Jurgis Bobelis

NEW LONDON, CONN
Išvyko inž. Jurgis Bobelis

Grotonė esančios povandeni
nių laivų statyklos (Electric 
Boat Co.) vyriausias gamybos 
darbų viršininkas inž. Jurgis 
Bobelis išvyko į Newport 
News, Virginia, laivų statyklą 
dar aukštesnėm pareigom. Ten 
persikelti jį pakvietė tos bend
rovės prezidentas. Jis ten bus 
generalinio superintendento 
padėjėjas. Toji bendrovė, pa
lyginus su Electric Boat, yra 
daug didesnė — dirba 25,000 
darbininkų ir yra labai plačios 
apimties — stato ne tik po
vandeninius laivus, bet ir lėk
tuvnešius ir visus kitokius jū
rų laivus. Todėl tenai šiam ga
biam, darbščiam ir jau aukštai 
iškilusiam lietuviui inžinieriui 
ir administratoriui atsidaro dar 
platesni ateities akiračiai

Į naują darbą inž. J. Bobe
lis jau išvyko. New Londone 
pasiliko jo žmona ir 4 vaikai, 
kurie lanko vietos mokyklas. 
Jie išsikels, greičiausia, tik 
po ateinančių metų vasaros

Sv. Kryžiaus bažnyčios Alto- atostogų. Vietos nedidelė LB. 
riaus draugija ir Seminarijos apylinkė neteks veiklių ir nuo- 
stipendijos fondo komisija su
rengė pietus parapijos salėje 
ir gautą pelną — 526 dol. pa
skyrė abiem draugijom pusiau. 
Pietų vyriausia šeimininkė bu
vo Anna Scott. Stipendijos fon
do komisijos pirmininkas yra 
Juozas Petkus, o altoriaus drau
gijos pirmininkė — Marija Lu- 
kienė.

Lietuvos vyčiai kas mėnesi 
25 dol.: Algimantas Jankauskas, Woodhaven, N. Y. (pažadėjęs nansų komitete, Algis Nausė- surengia religines diskusijas

tuvos Nepriklausomybės bei 
Pavergtųjų tautų savaitės mi
nėjimus ir k. Sąryšio pirmi
ninkas yra Leonas Ražauskas, 
sekretorius Pranas Gudelis. 
Sąryšio susirinkimai vyksta kas 
mėnesį.

Jono Jaškausko, Daytono ko
respondento. Darbininke spaus
dinama apysaka “Lemtingos 
dienos” sudomino visus dayto- 
niškius, o ypatingai jo draugus 
ir pažįstamus.

Šv. Kryžiaus parapija nupir
ko iš Prano Gudelio žemę, 
esančią prieš bažnyčią ir įrengs 
automobiliam statyti vietą. Pa
žymėtina, kad Pranas Gudelis 
iki šiol per daugelį metų leido 
parapijai be nuomos naudotis 
tuo sklypu ir dabar jį pardavėsuomenės palankumu, taigi ir

275 dol.: Mr. Mrs. Benediktas Jankauskas, M.D., West Brentwood, svečių netrūksta. Jie vis dar žymiai sumažinta kaina, 
šelpia Vokietijoj pasilikusius.
kurių didelė dalis yra ligoniai 
ir be sveikatos.

Po 100 dol.: Mrs. J. Juozapavičius, Woodhaven, N.Y. (pažadėjusi Lituanistinis seminaras vei
kia ir šiemet. Jį lanko baigę 
šeštadieninę lituanistinę mo
kyklą. Užsirašiusių jau yra 60 
asmenų.

Sporto klubo "Aušra" nau
joji valdyba pasiskirstė parei
gomis: Aloyzas Kuolas — pir
mininkas, Jonas Danaitis — vi
cepirmininkas ir kartu su Br. 
Genčium bei Alfonsu čižiku fi-

N. Y.
110 dol.: Stepas Zobarskas, Woodhaven, N.y.

1000 dol. vitražui).
Em. Radeckis, Richmond Hill, N.Y.
Algis Vedeckas, New York, N.Y.

95.60 dol.: Helen Steinis, Newark, N J.

širdžių narių.
Inž. J. Bobelis gimė 1924 ge

gužės 24 Lietuvoje. Technikos 
mokslu studijavo Vytauto 
Didžiojo un-te Kaune, Austri
joje — Grąže ir Vokietijoje—

Štutgarte, kur 1949 gavo me
chanikos inžinieriaus diplomą. 
1958 Massachusetts Technolo
gijos institute (Cambridge, 
Mass.) baigė pramonės įmo
nėm vadovavimo studijas ir į- 
gijo magistro laipsnį. Tais pat 
metais pradėjo dirbti Electric 
Boat Co., kaip planavimo inži
nierius, ir dėl ypatingų gabu
mų ir nepaprasto darbštumo 
bei pasišventimo pareigose jis 
greit iškilo į administracijos 
viršūnes. O dabar dėl tų jo ypa
tybių jį išviliojo viena di
džiausių laivų statyklų Ameri
koje dar atsakingesnėm parei
gom. Linkime dar didesnės 
sėkmės.

— Komp. Viktorui Banaičiui 
pagerbti, jo penkerių metų 
mirties atminime, gruodžio 7 d. 
8 v. v. rengiamas jo kūrinių 
koncertas .Clevelando Music 
School Settlement salėje, 111 
25 Magnolia Dr. Koncerte da
lyvauja pianistė Aldona Kepa- 
laitė, sol. Juzė Krištolaitytė - 
Daugėlienė, pianistė Birutė 
Smetonienė ir sol. Salomėja 
Nasvytytė - Valiukienė. Apie 
komp. V. Banaitį kalbės Aldo
na Augustinavičienė. Koncertą 
globoja LB Clevelando I apylin
kės valdyba.

Po 50 dol.: Mr. Mrs. P. Dulkė, Woodhaven, N.Y.
E. Jankauskas, Woodhaven, N.Y. (pažadėjusi 100 dol.).
A. Malinauskas, Woodhaven, N.Y.

30 dol.: Ona Saukaitis, Bristol, Conn.

300 dol.)
10 dol.: P. Vasiliauskas, Woodhaven, N.Y.

das — vicepirmininkas ir kar
tu su Eliziejum Siekiu bei Da-

Jurg. Ežer.

— Prel. Vytautas Balčiūnas 
šiomis dienomis baigė ruošti ir 
įteikė Kapočiaus spaustuvei II 
Vatikano Susirinkimo dokumen
tų vertimo rankraštį trečiajam 
“Krikščionis Gyvenime” veika
lų serijos tomui. Salia ruošimo 
spaudai šios serijos veikalų, jų 
spausdinimo priežiūros ir rūpi
nimosi jų platinimu, jis ir to
liau vyksta vesti rekolekcijų 
lietuvių parapijom, vienuoli
jom bei atskirom grupėm, kur 
tik yra kviečiamas. Nuo šios 
vasaros jo naujas adress: Vil
ią Maria, P. 0. Box 82. Thomp
son, Conn. 06277. Tel. (203) 
923-9359.

BALTIMOBE. MD,

kurio nors nario namuose. Kvie- salėj, buvo sėkmingas. Publiką 
čiami visi, kurie tik nori daly- žavėjo solistas Vaclovas Veri-

Koncertas, kuri lapkričio 23 kambariuose ir galėjo pasigar- 
suruošė LB Baltimorės apylin- džiuoti šiltom ir šaltom aus- 
kė Lietuvių svetainės didžiojoj trėm.

šv. Alfonso mokyklos vaiku
čiai kartu su seselėm kazimie- 
rietėm ruošiasi metinei kalėdi
nei programai, kuri Įvyks gruo
džio 1 šv. Alfonso mokyklos

Altoriaus ir rožančiaus drau- salėj.
gijų moterys metines vaišes ir 

.................... — “i
sekmadienį, tuoj po 8:30 vaL P™“ kart°s !ie,.u«1Į*’ sunf 
mišių šv. Alfonso mokyklos k,os "S05 la>>kr?’ 17 ™,rc 
salėje. Mišias aukojo dvasios sav0 namu10“ buvo
vadas prel. L. Mendelis. supratus hctuve ir. kol svei-

r kata leisdavo, dalyvaudavo hc-
Sodalietės gruodžio 1, sekma tuviškuosc parengimuose. Už j 

šv. Alfonso suaugusiu klu- dienį, turės labai svarbų su- vėlę gedulingos mišios Šv. Al
bas lapkričio 3 turėjo populia- sirinkimą šv. Alfonso mokyk- fonso bažnyčioje paaukotos lap- 
rų austrių balių. Austrės gau- los kambariuose. Pradžia — kričio 20. Palaidota Holy Rė
domos Chesapeake Bay vande- po 8:30 vai. mišių. Po susirin- deemer kapinėse. Nuliūdime Ii-

niu Laurinavičium krepšinio ko- vauti. Lapkričio 29 diskusijos kaitis iš Toronto ir solistė Dai- -. lantriAm 94
mitete, K. žabienė — sekreto- bus Mykolo J. Petkaus namuo- va Mongirdaitė iš Bostono. Taip P«sry™ turėjo lap 10 .

T _____ * cAltrriHiani nn v^IPo 5 dol.: V. Goris, Woodhaven, N.Y.
M. Čižauskas, Woodhaven, N»Y. (pažadėjusi 100 dol.). rė, VI. Simonaitis ir Juozas se. Diskusijos labai naudingos pat daug juoko iš publikos iš-
Jurgis Juodis, Brooklyn, N. Y., 100 albumų “Tautos Petronis — parengimų vadovai, suaugusiųjų religiniame švieti- gavo Antanas Gustaitis su sa-

Barbora Brooks . Brokas,

Keliu”. Algis Stuopis — mergaičių me AJ. _ vo poezija. Programą darniai
Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis! krepSnto sekcijos vadovas, At pravedė aktorius Jonas Kaa-

, ^sartis stalo teniso -Mindaugo mirtis- lapkričio aus 35 ,s a timores.
Įamžinkite save .ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe sekcijos vadovas, Vytautas As- vaidinama Toronto vi-

Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi trauskas — golfo sekcijas va- suomGnei vaidino Hamiltono 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite dovas, Algis Malinauskas — aktoriu grupė 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentooae. Mūsų padėka ir lengvosios atletikos vadovas,' H 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: Stasys Kėkštas — plaukimo Lietuviu Namy bendrovė Ha- nyse, kurie siekia Baltimorę. kimo bus trumpos rekolekci- ko duktė Aldona ir keturi anū-
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avenue, sekcijos vadovas, Kazimieras miltone likviduojama. Parduo- Klubo nariai su draugais susi- jos, kurias praves dvasios va- kai.
Brooklyn, N.Y. 11221. Žebrauskas — ūkvedis. damas ir sklypas. rinko šv. Alfonso mokyklos das kun. Antanas Dranginis. Jonas Obelinis •



K. V. ZAKARAUSKAS
nika, kuri yra naudojama ban
dymam su augalais ir gyvuliais, 
gali būti pritaikyta ir žmogui. 
Jau nuo senų laikų chirurgi-

Ar galima žmogų biologiškai 
manipuliuoti”, ar ne? Ar ga

li žmogus savo biologini for
mavimąsi tvarkyti taip, kaip 
jam patinka? Pastaraisiais lai
kais šie klausimai su dideliu 
susidomėjimu nagrinėjami. De
ja, ne visi vienodai Į juos at
sako. Dažnai tokie atsakymai 
prieštarauja vieni kitiems. Tai 
priklauso nuo to, kas ir kaip 
tokią manipuliaciją supranta. 
Katalikai siekia aiškumo, kad 
žmogus būtų apdraustas nuo 
kišimosi Į jo gimimu Įgytą sub
stanciją.

HAPPY THANKSGIVING DAY!
YOUR BAKER

7703 13th Avenue 
Brooklyn, N. Y.

BE 6-2416
Mr. Kari Barstadt, Prop. F.A.Bartlett

Tree Expert 
Company

345 UNION AVĖ.

WESTBURY, L. I.

(516) 334-0648

ED KEVIL MOTORS 
Ine.

969 Market Street 
Paterson, N. J. 
(201) 684-0900

S. BADILLO & COMPANY 
JEWELERS 

762 Westchester Avė. 
Bronx, N. Y. 

589-0550

TRYLON RAILINGS 
and AWNINGS

136 Park Avenue 
Lyndhurst, N.J 
(201) 939-8282

Exclusive
MERCEDES BENZ 

Service and Parts 
Your Mercedes Benz tuned,ACME BEAUTY SUPPLY

For the Finest in Hair 
Preparations 

. Čosmetics by Lady Francis 
1331 Coney Island Avė.

Brooklyn, N. Y.

inspected and road tested 
indoors safely on our new 

Dynamometer

Jerome Garage

XOCHITL
Mexičan Rėstauranf ” ; ’ 7 

“For the Finest oį Food”

1956 Jarome Avė.
Cor. Tremont Avė.

583-2110

146 W. 46th Street 
New York City ?

PL 7-1325 LA SALLE
Steak House

3161 E. Tremont Avenue 
(Bet. Westchester Sq. and 

Bruckner Blvd.) 
Business Men’s Lunch and 
Modern Cocktail Lounge 
plūs the finest in steaks, 

chops, sea food
Catering for small parties

TA 4-5272

MORRI'S 
HAIR STYLING 

SALON
3423 Quentin Rd. 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. 376-9891

Your Hosts, Johnnie & Pat

i t pnępi i f Visit the only German- *
CONTRACTOR American Restaurant in the

1 Mt. Pleasant Parkway East Bronx
Livingston, N. J. Unter den LindenCall

(201) 657-1757 3276 Westchester Avė.
I<ast stop—Pelham Bay Station
Businessmen s Luncheon

Dinners Served Daily
Our Specialty

German Home Cooking
GEORGE’S Sauerbraten
DRIVE IN JOHN WAGNER, Prop.

943 S. Elmora Avė. Free parking
TAElizabeth, N- J- 

Open 7 Days a Week
We Cater to the Family 

Call (201)355-0854

BROWN’S
RYAN3 

RESTAURANT
Lobster House

The Finest in Lohster Service
Finest in Catering 

Wedding - Engagements
Special Thanksgiving Dinner 
Fine Food, Exėellent Service 

A Family RestaurantAli Sočiai Functions
From 30-90 people 
comfortably seated Point Lookout
32-07 34th Avenue 

Astoria, Queens 
Tel. 278-9217 or RA 8-9820

Call 516 GE 1-3196 or 98 
Ask for 

Elaine & Jim Brown

SAN JUAN CAFĖ
209 Perry Street 

Trenton, N.J.
Where Good Friends Meet

Call (609)392-2442
Mr. Raymond Torres, Prop.

MOTT HAVEN
TRUCK PARTS

1 •

SACRED HEART 
CHURCH

• HUDSON HEIGHTS 
STATION

NORTH BERGEN, 
New Jersey

429 BRUCKNER BLVD. 
BRONX, N. Y.

Call CY 2-7600

iškelta, kad tos žymės, kurios 
anksčiau buvo laikomos mirties 
ženklu, kaip alsavimo sustoji
mas, širdies plakimo sustoji
mas, kūno atvėsimas, raumenų 
sustingimas, pomirtinės dėmės 
ant kūno, šiandien nėra pakan
kamos, nes dirbtinėmis medici
nos priemonėmis pavyksta tokį 
“mirusį” žmogų atgaivinti, juo 
mažiau galioja tokie kriterijai 
tada, kai mirtis Įvyksta staiga, 
nelaimės atveju.

Prof. Bokkelmann tame kom 
grėsė, kuriame dalyvavo 2000 
chirurgų iš Vokietijos ir iš už
sienio, pareiškė: “Žmogus gy
vas, kol jis miršta-” Kiekvie
nu atveju organų perkėlimas 
tik tada tęsąs galimas, kada 
davėjo smegenys neduoda re
fleksų, nustoja plakusi širdis, 
dingsta alsavimas.

Taigi dar kartą tenka prisi
minti, kad čia ir iškyla sun
kiausia moralės problema. Sun
kesnė už širdies perkėlimą su 
visokiomis jos komplikacijomis, 
kurios ateityje tikriausiai bus 
nugalėtos. Pagrindinė proble
ma — iš kur gauti perkėlimui 
širdi. Kokią širdį galima per
kelti? Kadangi perkelti galima 
tik gyvą širdį, tai išeina, kad 
širdies davėjas turi mirti tik 
prie operacinės salės durų. O 
širdies priėmėjas turi būti taip 
pat čia paruoštas. Nors nelai
mės atveju žmogus yra sunkiai 
sužeistas, jo smegenys sužalo
ti, nors jis netekęs sąmonės, 
bet jo kraujo apytaka ir kvė
pavimas veikia. Tokiame stovy
je jis gali būti ištisas savaites 
ar mėnesius. Antai rusų chi
rurgam 1962 pavyko fiziką Le
vą Landau, mirtinai sužeistą 
susisiekimo nelaimėje, per 12 
dienų kelis kartus iš kliniškos 
mirties “prikelti”. Jis buvo gy
vas dar keletą metų, nors jo 
protavimo galia ir buvo su
menkėjusi.

Esminis klausimas širdies

rurgija jau gali vieną sergan
tį inkstą visai pašalinti. Statis
tiniai daviniai rodo, kad tokių 
pacientų trys trečdaliai pa
sveiksta. Bet iki šio laiko or
ganų perkėlimui iš vieno indi
vido Į kitą dar yra didelė kliū
tis ta, kad organizmas svetimą 
kūną atmeta. Dar nėra pilnai 
nugalėta vadinamoji imunbio- 
loginė kliūtis. Bet reikia tikė
tis, kad ir šis sunkumas 
pašalintas.

Organų perkėlimas iš 
mirštančio žmogaus

Labai svarbu, kad perkelia
masis organas būtų kuo švie- 
žesnis. Jei organas paimamas 
jau kiek laiko praėjus^ po žmo
gaus mirties, tai jis yra beveik 
be vertės. Organas turėtų bū
ti išimtas dar žmogui tebemirš- 
tant. Bet prieš tokį veiksmą 
keliami protesto balsai, žmo
gaus būtis nėra koks nors nu
sidėvėjęs lėktuvas ar automo
bilis, iš kurių išimamos dar 
naudingos dalys. Bet, iš kitos 
pusės, yra reikalas sunkiai ser
gančio žmogaus gyvybę gelbė
ti. Tai ir klausimas, ar galima 
iš mirštančio žmogaus be jo 
aiškaus sutikimo kurį nors or
ganą pasisavinti.

Sunki mirties problema ...
Medicinoje iškyla ypatingai 

sunki moralės problema su to
kiu pacientu, kuris, sakysim, 
automobilio katastrofoje sun
kiai sužeistas, kurio smegenys 
jau mirę, bet kurio širdis dar 
plaka ir dirbtinėmis priemonė
mis dar ilgai galima jos gyvą
jį plakimą palaikyti. Jei tokiais 
atvejais būtų leista širdis išim
ti, tai mediciniškos technikos 
pažangos dėka būtų galima pri
pildyti ligonines tokiais gyvai
siais “lavonais”. Bet ar galima 
tokių dar gyvų “lavonų” vei
kiančius organus panaudoti 
perkėlimui į kitų ..pacientų or
ganizmą? Ar žmogus jau tikrai 
yra I”ir^s’ kai i° smegenys ne- Reiškia, žmogus, kurio šir- 

. m vnia ‘d duoda jokių refleksų? Į šį klau- (jįs jr vįsa krautojaka dar vei-
to ligoninę, po 10 valandų mi- sima turi būti surastas teisin- nėra miręs Ar gydytojas 
re' S35 atsakymas. turi tada teisę išimti iš žmogaus

San Francisco širdies gydy- dar gyvą širdį? Ligonis iki 
tojai kreipėsi į gydytojus, tei- paskutinio širdies suplakimo 
sininkus, teologus, kad jie pa- yj-a gyvas, nors ir nepagydo- 
dėtų išspręsti širdies transplan
tacijos legalumą. Ateityje tokių

gančiam žmogui pagelbėti, da
rė su juo Įvairius bandymus, 
šiandien galima tai bandyti 
daug platesniu mastu. Pavyz
džiui, paimti iš sveiko žmogaus 
inkstą ir jį perkelti kitam. Tie
sa, tai dar rizikingas dalykas, 
kadangi tik ketvirtadalis gavu
siųjų naują inkstą išgyvena il
giau kaip metus, šiandien chi-

bus

WOBC ESTES. MASS. 
tarybos posėdis, kuriam vado
vavo valdybos pirmin. Pr. Sta- 
nelis, sekretoriavo Pr. Račiu- 
kaitis.

Svarbiausias posėdyje svars
tytas klausimas buvo 1969 m. 
Vasario 16-sios minėjimas. 
Nutarta minėjimą rengti dvie
jose vietose: reprezentacini — 
Lietuvių Klube (vasario 16) ir 
jaunimui — šv. Kazimiero pa
rapijos salėje (vasario 23).

Priimtas P. Molio pasiūly
mas atspausdinti trumpą infor
macinę (kokių keturių pusla
pių) brošiūrėlę apie Lietuvą.

Lietuvių Bendruomenės* pietūs
Gruodžio 1, 1 vai. Maironio 

parke rengiami tradiciniai Lie
tuvių Bendruomenės pietūs. 
Kviečiama ko daugiau lietuvių 
atsilankyti. Pietų auka — 2.50 
dol.

Tragiška jaunuolio mirtis
Worcesterio lietuvius pri

trenkė vietos spaudoje pa
skelbta žinia, kad Joanos ir 
Zigmo Dabrilų 15 metų sū
nus Svajūnas nelaimingu atsi
tikimu mirtinai nušautas. Lap
kričio 11 iš ryto Svajūnas su 
dviem kaimynystėje gyvenan
čiais draugais išvyko Į greta na
mų esantį miškelį medžioti. Vie 
nas iš draugų eidamas parkri
to, jo> užtaisytas šautuvas iššo
vė, ir kulka perėjo per Svajū-

Piliečių klubo sukaktis
Lietuvių Piliečių Klubas at

šventė 65-rių metų sukaktį. Ta 
proga lapkričio 3 klubo patalpo
se surengti iškilmingi pietūs. 
Dalyvių buvo apie 400, jų tar
pe visa eilė garbės svečių.

Pobūvį malda pradėjo kun. 
M. Tamulevičius. Sugiedoti 
himnai. Klubo vicepirmininkas 
J. Tribandis tarė Įžanginį žo
dį ir pristatė programos vedė
ją Ch. Tagminą (Jagminą), tre
čius metus pirmininkaujantį 
klubui. Paskui buvo pristatyta 
visa klubo valdyba ir garbės 
svečiai — kongresmanas Ha- 
rold D. Donohue, apskrities ko- 
misionierius J. Asper, šv. Ka
zimiero parapijos klebonas ku
nigas J. Jutkevičius, Massa- 
chusetts valstijos senatorius D. 
Folley ir atstovas V. Shea, 
Bostono Sandaros pirm. A. Čap
likas, Worcesterio Lietuvių Ta
rybos ir LB pirm. Pr. Stane- 
lis, buvęs ilgametis klubo pir- 
nin. Jonas Dirvelė, klubo stei

gėjas Jonas Mansonas (Mance- 
vičius) ir kiti.

Sukakties proga klubą svei
kino kongresmanas H. D. Do
nohue, komisionierius J. Asper, 
senatorius D. Folley ir kun. J. 
Jutkevičius.

Iš klubo praeities
Lietuvių Piliečių Klubas į- 

steigtas 1913 rugsėjo mėn. pir
mojo šv. Kazimiero parapijos 
klebono Juozo Jakščio. Angliš
kai jis buvo pavadintas Lith- 
uanian Naturalization and So
čiai Club. Jo tikslas buvo sueiti 
pabendrauti ir padėti savo na
riam tapti JAV piliečiais. Pir
mieji susirinkimai vyko parapi
jos bažnyčios rūsyje, o tų pa
čių metų pabaigoje išsinuomo
tos patalpos Green gatvėje. 
1913 prie Quinsigamondo eže
ro įsigyta vasarvietė, kuri ir 
šiuo metu vasarą tris mėne
sius veikia.

Klubo narių skaičius greit au
go, ypač po pirmojo pasaulinio 
karo. 1929 nupirktas mieste že- * 
mės sklypas (12 Vemon St.) 
ir pastatyti nuosavi namai. Po 
trylikos metų namai sudegė. 
Narių skaičius pasiekė 10 0 0. 
Klubo patalpos pagrindinai bu
vo atnaujintos ir tapo lietuvių 
veikimo centru. Keliolika or
ganizacijų čia šaukė susirinki- .. ... . _.. . . . - - nlus giliai užjaučia,mus, renge įvairias pramogas— 6 J
koncertus bei vaidinimus. 1928 
klubas tapo pašalpine organi
zacija.

Po antrojo pasaulinio karo 
įvestas stipendijų fondas, tei
kiąs narių vaikam stipendijas. 
Kasmet išmokama 2,00 0-40 0 0 
dol. Pirmenybę turi studentai mėnuo po 200 dol. Be to, šim- ketą kriterijų kurie turėtų pa
su gerais pažymiais. tas dolerių paskirta šeštadieni- dėti gydytojui nustatyti žmo-

1959, vedant per Worceste- nei mokyklai. Numatyta, esant gaus mirtį. Tik dr. Collins pa-
rį greitkelį (East Side Express- rimtam reikalui, ir ateityje ją brėžtinai primena, jog tie gy-
way). klubo patalpos pateko į paremti. dytojai, kurie mano, kad mir-

Svajūnas Dabrila buvo bai
gęs šeštadieninę lietuvių mo
kyklą ir lankė šv. Petro vidu
rinės mokyklos antrą klasę. Bu
vo ateitininkas ir skautas. Pa-
šarvotas Dirsos laidojimo kop- operacijų skaičius gali labai 
lyčioje. Prie jo karsto garbės pa<jaugėti. Vienos savaitės bė- 
sargybą ėjo ateitininkai ir gyje gali būti padaryta tūks-sargybą ėjo ateitininkai ir 
skautai Lapkričio 15 palydė- tanėiaT 
tas į šv. Kazimiero bažnyčią. 
Gedulingas pamaldas atlaikė 
kun. J. Jutkevičius, asistuoja- ninkas pareišiė: Gydytojai tu- 
mas Aušros Vartų klebono ku
nigo M. Tamulevičiaus ir kun. 
J. Steponaičio. Palaidotas Not
re Dame kapinėse.

Svajūno mamytė yra šešta
dieninės mokyklos mokytoja. 
Tad ne tik visa Worcesterio lie
tuvių visuomenė, bet ir šešta
dieninės mokyklos mokytojai, 
mokiniai ir jų tėvai didžio 
skausmo valandoje J. ir Z. Dab-

Dr. WiHiam Likoff, Ameri
kos kardiologų kolegijos pirmi-

ri pirmiausia išspręsti klausi
mą, kas iš tikrųjų yra mirtis 
ir kada gi ji Įvyksta. Ar žmo
gus jau miręs tada, kai iš sme
genų negaunama refleksų? Se
niau buvo manoma, kad žmogus 
yra miręs tada, kai širdis su
stoja plakusi. Dr. Collins A- 
merikos gydytojų metiniame 
suvažiavime yra pareiškęs, kad 
tik gydytojas, o ne kas kitas

Tūkstantinė Lietuviu Fondui
Lapkričio 19 Sv. Kazimiero 

parapijos salėje Įvyko Labda
ringos draugijos ir Maironio 
parko narių susirinkimas. Nu
tarta Įstoti į Lietuvių Fondą su 
1,000 dol. Įnašu, Įmokant kas

gali nuspręsti, kada mirtis jau 
yra Įvykusi. Tiesa, sako jis, 

i gydytojas nėra įpareigojamas 
panaudoti kokią nors ekstraor- 

i dinarinę priemonę prailginti 
žmogaus gyvybei, kai ji jau 

i yra atsidūrus beviltiškoje pa- 
> dėtyje. Jis išskaičiuoja net pen-

mas. Gydytojai neturi teisės iš 
sunkiai sergančio žmogaus at
imti gyvybės likučių. Tai yra 
esminė problema širdies perkė
lime. Gali būti tik labai reti 
atvejai, kurie leistų perkelti 
širdį nepadarius nusikaltimo: 
kai širdies davėjas miršta prie 
operacinės salės durų, už ku
rių ant stalo guli jau beveik 
parengtas širdies priėmėjas.

Dr. Likoffas Įspėjo Washing- 
tono mokslo akademiją, kad 
širdies transplantacija yra dar 
tik bandymų stovyje. Todėl to
kias operacijas tegalima atlik
ti tik panaudojant visą moks
linį patyrimą. Turi būti griež
tai paisoma žmogaus savisau
gos dėsnio. Davėjas turi būti 
tikrai miręs, o'priėmėjui turi 
grėsti neišvengiama mirtis.

Todėl nenuostabu, kad dėl 
pirmųjų širdies perkėlimo ope
racijų (Kapštate, Pietų Afriko
je, o vėliau — New Yorke, 
JAV) beveik viso pasaulio žy
miausi gydytojai pareiškė ne
palankią nuomonę. Todėl ir 
mum, katalikam, širdies perkė
limo leistinumo ar neleistinu
mo problema turėtų būti kiek

greitkelio rajoną ir buvo nu- Gruodžio mėn. įvyks valdy- tis įvykusi, kai žmogaus sme- galima aiškesnė, 
griautos. Laikinai klubas buvo bos ir direktorių tarybos rinki- genys nustoja aktyvumo, turi — .......
išsinuomojęs patalpas 45 Mill- 
bury gatvėje Vėliau buvo nu
pirktas sklypas 67 Vernon gat
vėje ir pastatytos naujos pa
talpos, kurių iškilmingas atida
rymas įvyko 1963 gegužės 1-5. 
Pastatas reprezentacinis, ne 
tik lietuviam, bet ir visam mies
tui teikiąs garbės, čia rengia 
pramogas ne tik lietuviai, bet 
ir kitataučiai. Vasario 16-sios 
minėjimai taip pat vyksta klu
be. .
Organizacijų tarybos posėdis,

Lapkričio 15 klubo patalpo
se įvyko lietuvių organizacijų

mai. Tad šiame susirinkime no
minuoti kandidatai į valdybą. 
I svarbesnes pareigas nominuo
ti beveik visi buvę praeitų me
tų valdybos nariai: į pirminin
kus — K. Adomavičius, vice
pirmininkus — J. Pipiras, sek
retorius — J. Miliauskas, fi
nansų raštininkus — O. Ker
šienė, iždininkus — M. ščyg- 
la ir kt.

Maironio parko ūkvedžiu su
sirinkimas patvirtino direkto
rių tarybos pristatytą A. Kau- 
Ševičių, kuris tas pareigas eina 
jau keletą metų. Pr. .

būti atsargūs, nes smegenų 
aktyvumas kartais gali tik lai
kinai sustoti, o tai reikštų, kad 
žmogus dar nėra miręs, nes ga
li būti atgaivintas. Jei smege
nys ir nustoja funkcionuoti, 
bet širdis dar gyva — ji dar 
gali būti priversta plakti, o tai 
reiškia, kad žmogus dar gyvas. 
Tokiu atveju širdis būtų iš
imta iš gyvo žmogaus.

čia susiduriama su moralės, 
etikos ir teisės problemomis. 
Tai buvo svarstoma ir Vokie
tijos gydytojų — chirurgų kon
grese (Muenchene). Ten buvo

Diskusijos televizijoje
Pietų Afrikos širdies chirur

gas dr. Bamardas 1968 sausic 
29 Romoje vedė televizijoje 
diskusijas apie organų perkėli
mus su žymiausiais Italijos chi
rurgais. Jam buvo pateikti ne 
tik moksliniai ir praktiški me
dicinos meno klausimai, bet ir 
moraliniai, kurie iškyla tokias 
operacijas vykdant. Taip pat 
buvo keliamos ir antropologi
nės problemos apie žmogaus 
gyvybę ir jo mirtį, apie žmo
gaus asmenybę ir apie jos tu
rimas teises. Ir iš viso buvo iš
keltas klausimas, kas yra žmo
gus, ką jis gali ir ką jis pri
valo. Žmogus nėra savo gyvy
bės viešpats, jis tik jos nau- 
dovaldis ir užvaizdą. Kada pa
galiau žmogus yra laikomas 
mirusiu? Ar turi kas teisę, 
žmogui mirus, jo kūnu kaip 
nori disponuoti? Negalima per 
anksti žmogų paskelbti mirusiu, 
kad jis taptų organų aukotoju. 
Buvo iškeltas klausimas, ar iš 
viso galima iš kito žmogaus pa
imti kokį nors organą ir jį 
perkelti kitam. Taip pat buvo 
paliestas ir klausimas, kas yra 
žmogaus širdis. Ar ji yra tik 
kraujo siurblys, ar daugiau kas.

(Bus daugiau)

Kanados sidabrinių monetų 
pakeitimas nikelinėmis valsty
binę pinigų kalyklą taip perkro
vė darbu, kad teko šauktis ame
rikiečių paramos. JAV valstybi
nei kalyklai buvo duotas užsa
kymas pagaminti 75 milijonus 
kanadiškų 10 centų monetų, 
nes kanadiškoji kalykla per 
mėnesį nukaldina tik 10 milijo
nų monetų, kurių nepakanka 
rinkos poreikiam patenkinti.

Judas buvo pirmasis, kuris 
išėjo, nelaukęs mišių pabaigos. 
— “Critic”.

AIRSHIP TAVERN
Where Good Friends Meet 

Navel Air Station

Road 
Lakehurst, N. Y.

Call:
(201) 657-4921

DELI CITY
433 7th Avenue 
New York City 

Next to Madison Sq. Garden

DELI CITY
Next to the Empire 

State Building

DELI PLAZA
Times Square 

Crossroad oį the World 
For the Finest of Foods

BRIDGE 
AUTO BODY 

CO.
Ine.

Route 46 & Boulevard 
East Paterson, N. J.

Call:
(201) SW 7-4040

FURNITURE 
FINISHING 

ANY COLOR 
Repairs — 

French Polishing

Peter Lepre
Furniture
Finishing

2050 Cross Bronx Expressway 
TY 2-3650 

E ves — TA 3-1738

Palty Boy’s
Sunoco Service

Station
Open 7 Days a Week 

We do General 
Auto Repairs

1855 East Tremont Avė. 
Bronx

Call TA 3-3843

A
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STENO-TYPIST
Varied Diversified Work 

Good Skills, Lite Experience 
Excellent Company Benefits

VVONDER BREAD
3362 Park Avenue
Near E. 166th Street

būry Road in Woodbury 
Call 516 - 602-2975

THUNDER STANG 
TRAVEL AGENCY

te, Oi lantrian lankiau Oi. tU 
Jteva, Jevute, Augu pas teve-

ja Nemunėlis, Surištas, Pate* 
Ir Air SŪįBtė mane mo
tinėlė, Pily stikięlj, Kur Įiyfcn- 
žė samanotą, Ilgesys, Kur tas

■gggję.yigRyjBrjrr
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P
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tai tais?
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na”, Tėve Mūsą, Sveika 
ja ir Šventa Naktis.

LietuvcM KanMi*: O. Mi
kulskienei vadovaujant įgrota: 
Pas močiutę augau, Suktinis, 
Supinsiu dainužę, Pas motulę, 
Rugučiai, lAmciūgėli.s, Naujie- 

. nos, Sėjau rūtą, Siuntė mane 
motinėlė, Kepurinė, Per girią, 
girelę ir Sveikas Jėzau.

Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palaukėj,'Laisves varpo dat 
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, šią nedėlėlę, Plaukia Ne- liu tave, Man ne vistiek, Pa- 
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos.

40 Lietuvišku Meiiodiję įgro
ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
vėnų maišas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi

kyk. Aunu, ąunu baltas kojas, ____ ______
Myliu tave, Plaukia sau laive* Algis Baparaekas; vedėjas —Balpb 

” ‘ **' VuMfra, 15750
48227; teL 273-2224.

lis, Kąi ateis pavasarėlis, įš op. 
“Birutė” Sesutėlės -r- lelijėlės 
ir iš op. “Dana” moterų cho
ras.

“Lietuvos Attiminimę" 
25 m. Jubiliejaus koncertas: 
su solistais ir ch<n*u įdainuota: 
Tėviškės namai, 0, ramybe, Oi 
berneli vienturį, Avietėlė, 14y*

HARTFORD, CONN.
Ved. ADG. DBAGON AV1CHJS 

WBMI > FM 95.7
273 Vlctoria Rd, Hartford 14, Conn.

TeL: 249-4502
Sekmadienį — nuo 12 iki l nųv j

MARINU OETJCAD MFG. CO

W©«EN
W1LL> TRAIN UGpr FACTORY 
wrork TAM - 3:30PM: ik 3:30PM to

way Nice Pak Products, Ine. 150 N. 
MacQuestin Pkway MLVemon. NY

Equal Opportunity Employer

NEW YORK

YOUBAD 
CANCEL OB CHANGE 

Tol: GL2r2923

SERVICE

ANNE PARNISI INC

BELLE CREST 
ADULT HOME 

Home Away from Home 
On beautiful sheltęr island excel- 
lent food, care and accomodations 
24 hour supervision, Catholic church 
within the area. N.Y. certification. 
State Road Shelter Island — Phone 

516 - 749-0541

AIRLINE TICKETS 
PRIVATE CAR RENTAL 

GROUP TOURS - CRUISES 
CHARTER BUS - HOTELS 
Open Eves. and Saturdays 

122-25A New York Blvd. 
Cor. Baisley & N.Y. 
Jamaica, N.Y. 11434 

723-4300 
Name It We’H Arrange It

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkotporuotaiš 1863 '

460 West Broadway. South Boston Massachusotts 

"Kur tūkstančiai taupo'milijonus*

ALFRED W. ARCHIBALD
President

8k> banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
o. buaiuia ir adv. jonas J. Gnga^us. Reikale su patarnautojais gar 
Įima susikalbėti ir lietuviškai. • Tūptas (Aasets) virš $132,000,0Q0

Current dividend 5% on all accounts.

Dabar moka 5% V^S11 rūžių taupomus pinigus.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

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

Darbininkas, 910 WUloughby 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 $7.0U

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS 
52 Shady St. W. Pgh., Penna. 15228 

TeL 563-2754 
Sekmadieniais 124)0 iki 12:30 v.

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

Šios 4 lietuviškos muzikos il
go grojimo plokštelės gauna
mos už penkis doL Paskiros 
plokštelės kaina 1.50 doL šių 
plokštelių yra nedidelis kiekis 
(anksčiau buvo parduodamos 

putinėli. Gieda gaideliai, Lietu- P° dol.). Norį įsigyti prašomi 
va brangi, Aš padainuosiu dai- kreiptis: Darbininkas, 910 Wil- 
nų dainelę, įpykus buvo vaka- loughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 11221-

Persiuntimui pridedama 50 e. i02 nuiionai
moterų ir 98 milionai vyrų.

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 kilocycies 

BENDRUOMENES BALSAS 
1203 Green SU Phila, Pa. 19123 

PO 5-0932 
•eštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p.pu

nų dainelę, Tykus buvo vaka-

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 ik* 1QOO ryto

Has Severai career 
*. positions available as: 

CUSTOMER
REPRESENTATIVES 

Many opportunities are available 
if you are either a High School 

Graduate, or an evening 
COLLEGE STUDENT...

WE ARE SEEKING POISED, 
ADERT INDIVTDUADS WHO 
WANT PRESTIGE AND WIDD 
ACCEPT RESPONSIBIDITIES

Y-o-u ...
• Deal with the Public
• Ūse your initiative
• Are exposed to a variety 

of activities
SALARY IS

and randės up to: .

vakaras. Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar pienuojate fcą pirkti ar Amžiąus atžvilgių — 19 milio- 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys dovanoti — pirma gaukite ka- nų gyventojų dar nesulaukė 5 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų talogėlius apie rašomas, skaičia* metų amžiaus, o 19 miiionų jau 
marių, Ant kalno, Du gaideliai; -------- — w ~~
0 čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėle, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, Šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais

~ esame mes gimę.

vimo mašinėles, radio, TV, virš 65 metų. Virš 20 metų su- 
magnetofonus ir kit vokiečių ir laukusių Amerikoje priskaito- 
vietinių firmų gaminius su la- ma 120 miiionų gyventojų.
bai sumažinta kaina. Klauski
te: J. L Giedraitis, 10 Barry 
Dr., E. Northport, N. Y. 11731. 
Tel. (516) 757-0055.

SUPERTENDENT VVANTED
Coney Island 28 apt., Walk up. No 
4 oiL Salary plūs 4 room front apt. 
Main floor. Man may work out.

’ Tel. 474-2044

with unlimifttrdpportunities , 
to movė on io management

positions paying
$10,000 PER YEAR

or more!
FOR ADDITIONAL 

INFORMATION 
or to arrange for 
an intervievv call: 

Mr. J. lannone 
Between 9 AM and 5 PM 
Monday through Friday. 

212 - 889-9994

NEW YORK 
Telephone

E šio sąrašo išsirinkus tris U- ^ ".ršty dc-.lbft, D.rbin.nU 
go grojimo plokšteles, moka- ****Rhl

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.

H. W. MALĖ H. W. MALĖ

JEWELRY MEN
Modem Shop — Excellent vvorking 
conditions 40 hours plūs overtime 
fringe benefits TOWN & COUN- 
TRY JEWELRY MFG Ine. — 36 
Crystal Street Malden Mass call 
for appointment 617-321-1282

Electronic and Mechanical in lab on 
electro-mech Products knowl AM/ 
FM phono, chassis layout testing, 
mfg. Salary commensurate. Min. 5 
yrs. exp. Brooklyn 385-7880.

Plaukų

laidotuvės yra tikėjimo 
paliudijimas.

2701 West 66th Street 
Chicago, III. 60629

"Proying Honds" 
by Abrecht Dūrer

LITHUAN1AN MARTYRS 
CHAPEL FUND

PL 3-5300

North SU., PO. Bos 9112, ifewarfc, K J. 07104.

PARTS MAN — exp. for Truck 
Dealership pleasant working condi
tions many benefits. Apply DODGE 
TRUCKS INC. 58-80 Borden Avė. 
Maspeth N. Y. 8*4-3430 An Equal 
Opportunity Employer

Machinist and Production Workers 
day shift no defense work steady 
permanent work manufacturer of 
eye glass frames liberal fringe ben
efits profit sharing MARINE OP- 
TICAL, MFG CO 28 Mahler Road 
Roslindale, Mass 617-524-5100 — 
MJB.TA. DELIVERY MEN

Hand truck deliveries, steady. per
manent. $2.50 per hour. mušt have 
good references. Call 947-9405 be- 
tvveen 10 AM & 5 PM.

If you are making less than $150 
per week our nationwide company 
can offer you opportunity and secu- 
rity in the Insurance field. We need 
persons who have cars. are ambi- 
tious, willing to work. We train you 
and furnish contacts. Bankers Mul- 
tiple Line Ins. Co. Call Mr. Julian, 
273-2790.

TRUCK MECHANICS
Ekperienced — full beenfits hospi- 
talization and pension plan — Fair 
employment practice $3.85 per hour 
REA EXPRESS 39th St. & North
ern Blvd. Long Island City, 784-0378

Prisiuntimui pridedama 50 
centų.

DETAILER — Structural Steel ex- 
perienced with building and bridgc 
detailing. Min. 5 years experience. 
Salary commensurate with ability 
KARL KOCH ERECTING, 233-0816

Visi padėkime

LIETUVOS
KANKINIU 
VARD|
įamžinti paminklinėje 
lietuvių koplyčioje 
šv. Petro bazilikoje Romoje. 
Laiko jau nedaug. 
NeatidMiokite įrašyti save 
ir savuosius koplyčios 
kūrėjų tarpe.

Aukoms adresas:

universal
r FUHOUU.OMPELme. •

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

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

Mentei & Doren, Ine.
83-12 Cooper Avenue 

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

PARDUODAMA. VAISTŲ LABORATORIJA Ir ofisas. Plačiai žinomi vaia-

Wanted. MEN to work in ELEVA- 
TOR CAB SHOP. Steady work, 
good salary. Montclair Industries 

25-14 50th Street 
VVoodsidc, N.Y. 
932-2616 or 721-1500

Iron Workers — experienced men 
wanted steady all year round work 
and good working conditions. Start- 
ing at $3.25 an hour with excellent 
chance for advancement — S.A3. 
IRON WORKS 88 Verde St. Farm- 
ingdale LJ. Tel. 516-249-2218

Alfa Jeweler
A. OBELIS

Garantuotas laikrodMg taisymas v
Aukso, ptatiaos žiedai su deimantais o Viso pasaulio įvairūs laik- . 
rodžiai 9 InpOTtuott indai • Įvairūs papuošalai moteriai.

' ---------------- "'OP -------------------

Chanu Beauty Shoppe
Tol. 497-8865

$

Siunčiu už prenumeratą $

Spaudai paremti

MECHANIC HELPERS

For Quality and Service

recommended

594-1050

H. W. MALĖ

Wigs - Falls - Wigglets 
Custom and Ready-Made 

166 West 72nd Street N. Y. C. 
Tele 799-4030 — Special Prices

BOOKKEEPER F/C

MANHATTAN

CABINET MAKERS Woodworkers 
- Machine Men - Draftsmen - Bench 
Men - Wood Finishers - Helpers - 
Apprentices. — steady job, lots of 
overtime, good working conditions 
Pilot Woodworking Co. 105 Ampr 
Avė. Carlstadt, NJ. (201) 438-0200

Work in country-like surroundings 
in near Norwalk, Conn., where you 
may swimm and fish! Shank Metai 
Products Co has three openings for 
Punch press set-up man, Sheet Met
ai mechanic, Maintenance man good 
salary and benefits. Call (collect): 
(203) 838-4747 ask for Gobei, Katz.

Electrical and Plumbing 
exp„ benefits and O.T.

PLANNING 
A PARTY or A DANCE

RANDAZZO RUG CLEANING
Floor polishing upholstery cleaning 
all work done at reasonable rates 
we guarantee all our work — 3026 
Avenue U, Brooklyn, N. Y. Call: 

O E 2-5281 or 769-4249

$2.00 -hr.
Mr. Hayes — 255-8677

Close to all Subways

35 Hr. Wk. Paid Vacation 
CA 6-2344

. GARFIELD CUSTOM 
WOODWORKING 

Cabinets for Stores Homes and Of- 
fices ceiling wall paneling formica 
work fumiture repair & polishing 
418 C.P.W. (Comer 102nd Street) 

-------  866-4420 -------

PATS AUTO BODY 
COLDISION SPECIALISTS

EXP DINING ROOM CAPTAIN 
and EXP WAITERS 

Nice working conditions 
LARCHMONT DODGE 

1890 Palmer Avenue 
Call 914 - 834-0100

Top ąuality Body and Fender work 
on foreign and domestic cars 

You Can’t Beat Pat’s

GENERAL PAINTING
CEILINGS $12 - ROOMS $35 

Also plastering. Old walls repaired 
with sheetrock or paneling. Clean 
and dependable. Call: 846-9624

RECOLOR CARPETING 
SOFA—DOG STAINS 
Your Home Clean Glow 
Ali Work Guaranteed 
-------  Call MU 9-1910 -------

YE 2-7542
61-15 32 Avenue, VYoodside 
90% of our customers are

CLERK TYPIST to $90

Excellent Opportunity 
for ambitious person

At your Service 
Band and Entertainmcnt 

Call AT 9-1027 ask for Mr. Dailey

Už kalendorių

PIRMAI)JANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9

i

New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9*3047 
RMgewood«: 56-64 Myrtle Avenue — VA 1-7068 

AS 4-3210Arterijoje: 28-28 Stęinway Street
Florai Park, L.L: 259-17 HilIsMe Avė. — 3434116
E. Northport, Liu 250-A Lark FioM Rd, 516-757-0901

INSPECTORS: Electrical & Mecha
nical, Sheet metai, Wire men, As- 
semblers, Machinists Millers, Drill 
press, Power press and Tool crib 
attendants with some experience — 
TALLER & COOPER INC. Div. 
LITTON INDUSTRIES, 75 Front 
St., Brooklyn (212) 858-0500

HELP VVANTED DISPLĄY

PAULMAX WIGS

Tcp Benefits — Good Advancement

GIRL/BOY

Friday, dental studio Office, 
Good Salary. Ali Benefits

PL 7-5408

RESTAURANT

Full Hong formerly TheNew World 
Inn for finest of Chinese food spe
cial family dinners open 7 days a 
week we specialize in take out or- 
ders catering for all types of parties 
under the personai supervision of 
Tommy Yuen 1554 Myrtle Avė cor. 
Wycoff Avė Ridgewood — 456-8673

MEISTERISKA IR KULTŪRINGA NAMŲ APYVOKA

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

Vokiški importuoti baldai išimtinai gaunami

AD0LF SCHRAGER’S FURNITURE
336 East 861h Street — Tel. TR 9-0400

(Tarpe 1-mos ir 2-ros gatvių)
Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

SCHALLER&WEBER
AUGSCIAUSI0S KOKYBES PRODUKTAI

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

Franklin Sq., UI.: 981 Hempstcad Tpxe. — 437-7677 

Flushfnge: 41-06 MainTStreet — Hl 5-2552 

Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1156 

Poughkeepsle, N.Y.: 450 Main SL


