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Nixono sekretorius tęs Rusk politiką? 

Rusk pramato izoliacionizmo atgijimą—ar jis tarnautų 
Amerikai? 0 ar ligšiolinėje Amerikos politikoje stiprėjo 
Amerika bei laisvasis pasaulis ai komunizmas?

Judėjimai pereinant nuo vieno
Amerikos pereinamuoju laikotarpiu naudodamiesi, suskato 
rodyti iniciatyvą Šiaurės Vietnamas, kom. Kinija, S. Sąjunga

amerikiečių atramos punktų. I 
Daugelis taip pat mana, kad 
amerikiečiai padarė klaidą, ne* | 
užimdami š. Vietnamo apa
tinės dalies — tai būtų buvę 
naudinga Paryžiaus derybom. 
Korėjoje derybos pasistūmėjo 
pirmyn taip pat, kai Amerika 
pagrasino aštresnėm karinėm 1 
priemonėm.

Siaurės Vietnamas — non 
karteli Korėjos istoriją?

Hanoi radijas lapkričio 29 ' 
paskelbė raginimą kovoti prieš 
“Amerikos agresiją” ir P. Viet- 1 
namą iki galo. Iš š. Vietnamo 
sustiprinta infiltracija pro Cam- 
bodiją. Atnaujintas P. Vietna
mo miestų terorizavimas rake
tom. Demilitarizuotoj žemoj nuo 
lapkričio 1, kada prezidentas 
LBJ sustabdė bombardavimą, 
amerikiečių žvalgyba konstata
vo 210 zonos pažeidimų. Į pa
trankų šūvius iš demilitarizuo
tos zonos amerikiečiai atsakė 
atnaujintu bombardavimu taip 
pat zonoj.

Amerikiečiai diplomatai su
tinka, kad š. Vietnamas rodo 
karingumą ryšium su nauju 
veiksmu Paryžiaus derybose. 
Kad derybos būtų sėkminges
nės, reikia kariauti — kaip bu
vo daroma Korėjos derybose.

Amerikiečiai karo vadai, kaip 
tikina NYT apžvalgininkas, sa
ko, kad bombardavimo sustab
dymas padėjo komunistam pri- ParyžiMjį 
gabenti karo medžiagas arčiau vietnamn atstovas.

Hete Vietnamas derybose 
pagaliau dalyvaus

Lapkričio 28 P. Vietnamas 
sutiko dalyvauti Paryžiaus de
rybose. Delegacija tegalės at
vykti gruodžio 8-9. Ji bus vice
prezidento Nguyen Cao Ky 
priežiūroje. Viceprezidentas yra

Dean Rusk išbuvo 8 metus bės sekretorius tėra tik įrankis 
valstybės sekretoriaus pareigo- prezidento politikai, o ir pre
se. Pasižymėjo kaip tobulas po- zidentui įkvepia politinius ėji- 
litikos technikas, ištikimai vyk
dydamas tą politiką, kuriai at
stovavo prezidentai Kennedy 
ar Johnsonas. Dabar jis išei
siąs iš pareigų. Kas bus nau
jas — dar nežinia.

NAUJI ŽMONĖS — bet ne po
litika?

Dean Rusk su šypsniu kal- 
.-sav.uuv. bėjo, kad naujam sekretoriui 

Kol P. Vietnamo delegacija diplomatas, vis prikišami tie patys kaltini
mai: esą Dulles buvo kaltina
mas vykdęs savo pirmatako 
Achesono politiką; Rusk buvo 
kaltinamas vykdęs Dulles poli
tiką; naujasis įpėdinis tikriau
siai bus kaltinamas vykdąs 
Rusk politiką. Tokia Rusk pa
staba turėtų reikšti: keičiasi pa
reigose žmonės, bet politika ar 
nesikeičia ar nežymiai.

Iš dalies tai tiesa, nes valsty:

prezidento prie kito
aštrus komunistų ir jiem nuo- pirmininkas Harrimanas per
laidų priešas. vyko į Washingtoną. Kalbama,

~ ... . , . .. kad delegacijai vadovauti bų.-

atvyks, derybos Paryžiuje su- Harrimanas nepopuliarus 
stojusios. Amerikos delegacijos tarp P. Vietnamo atstovų.

NORĖČIAU, KAD NAUJOJI IEVA 1R 
ADOMAS BUTŲ AMERIKIEČIAI. . .

Paryžtyje viceprezidentas Ky di
riguos P. Vietnamo politiką

Komuristmė Kinija—nori koegzistencijos su JAV
Komunistinė Kinija, kursčiu- nis interesas palaikyti draugiš- 

si š. Vietnamą kariauti prieš kurną su Amerika, ne su ‘Rusi- 
, Ameriką, lapkričio 26 oficialiai ja.

paskelbė siūlymą susitikti su * 
1 Nixono vyriausybės atstovais 

vasario 20 ir susitarti dėl koeg
zistencijos “penkiais princi • 
pats".

Neoficialūs susitikimai su 
kom. Kinija pradėti nuo 1955 
Ženevoje, nuo 1957 Varšuvoje. 
Tokių pasitarimų buvo 134. 
Paskutinis š.m. sausio 8. Nuo 
tada Amerika nematė tikslinga 
klausyti vis tų pačių reikalavi
mų: tegul Amerika neremia 
Taivvano; tegul ji atitraukia iš 
ten savo kariuomenę ir panai
kina bazes. Kai dabar Kinija 
pasiūlė koegzistenciją su “pen
kiais principais”, spėjama, kad 
jie yra tie patys, kurie buvo

NIXONO patarėjai
Nixonas paskyrė savo pata

rėju apsaugos bei politikos rei
kalam Henry A. Kissingerį iš 
Harvardo universiteto. Gimęs 
Vokietijoje, su tėvais atvyko j 
Ameriką 1938, bėgdamas nuo 
Hitlerio grėsmės. Kissingeris 
pakeis Baltuosiuose Rūmuose 
dabar esantį W. W. Rostową. 
Rostowas buvo pakeitęs Mc 
George Bundy.

KAS AMERIKIEČIAI — kon
servatoriai ar liberalai?

Louis Harris anketa rado, 
kad 38 proc. apklaustų ameri- 

pareikšti Indijai: abipusis inte- Stočių laiko save konservaty- 
gralumo ir suverenumo priva- 
žinimas, nepuolimo sutartis, ne
sikišimas į vidaus reikalus, / ly-

Senato slaptame posėdyje bu
vo svarstomas apsaugos biudže
tas. Sustota prie sumų antirake- 
tinei apsaugai Nors posėdis bu
vo slaptas spalio 2, bet Ameri
koje taip jau nutinka, kad po 
kurio laiko tos paslaptys lei
džiamos skelbti. Sustojame prie 
Congr. Record paskelbto po
kalbio tame posėdyje tarp dvie
jų komisijos narių — šen. Jo- 
seph S. Clark, Pa. dem., ir šen. 
Richard B. Russell, ginkluotų 
pajėgų komisijos pirmininko. 
Pokalbis rodo galvojimą žmo
nių, kurie bijo karo, bijo ir 
taikos, vedančios į karą. O to
ki žmonės yra šiuo metu gau
sūs Amerikoje.

Šen. Clark teiravosi: ar tie
sa, kad valandų eigoje mes ga
lėtume sunaikinti Maskvą, o 
jie tokiu pat būdu Washingto- 
ną, New Yorką ir Philadelphi-

RusmII: Ne valandų, bet 
minučių eigoje mes galėtume 
sunaikinti Maskvą, taip pat jie 
minučių eigoje galėtų sunaikin
ti Washingtoną, New Yorką ir 
Philadelphiją.

Clark: Tai šioji apsaugos sis
tema nieko negali padėti.

RusmII: šiam pareiškimui aš 
nepritariu. Vienas iš asmenų,

IZRAELIO KERŠTAS
Izraelis gruodžio 1 įsiveržė 

37 mylias į Jordaniją ir sunai
kino du tiltus. Tai buvęs kerš
tas už sabotažo veiksmus. Prieš 
mėnesį tokis kerštas buvo 
egiptiečiam — įsiveržė 140 my
lių ir susprogdino du tiltus.

— Jordanija ir Izraelis gruo
džio 2 kovėsi lėktuvais, gruo
džio 3 apsišaudė trejetą valan
dų patrankom.

kuriuos senatorius (Clark) lai
ko autoritetais, yra buvęs sek
retorius McNamara. Jis turėjo 
savo smegenyną, kuris reikalą 
studijavo ir priėjo savo išvadą. 
Jo analizė rodė, kad net “re
ta” sistema (apsaugos raketų) 
galėtų išsaugoti gyvybes dau
geliui milijonų amerikiečių.

Clark: Jis sakė, kad tai būtų 
jau po to, kai apie 30 ar 40 
milijonų amerikiečių būtų už
mušti.

Russell: Tai žinau, bet nėra 
reikalo sakyti, kad jei mes 
negalim išgelbėti visų, tai mes 
geriau matykim juos visus už
muštus.

Clark: Ateina laikas, kad jei 
dešimtys milijonų gyventojų 
bus užmušta, tai civilizacija bus 
sunaikinta, ir jei kiek žmonių 
dar išliks urvuose gyvų, tai ne: 
didėlis jau bus skirtumas.

RusmII: Jei mes turėsime 
pradėti vėl nuo kito Adomo ir 
Ievos, tai aš norėčiau, kad jie 
būtų amerikiečiai, o ne rusai— 
ir aš norėčiau, kad jie būtų 
šiame kontinente, o ne Euro
poje.

Leiskite man pasakyti, kad 
McNamara toliau liudijo: jei 
mes eisim pirmyn ir sudarysim 
apsaugos sistemą, tai mes ga
lėsime turėti 80 milijonų ame
rikiečių po 
rėmimo.

Clark: Iš 
rikiečių.

Russell: žinoma, jei mum pa
liks 80 mil. amerikiečių, — 
koks bus tada milžiniškas at
statymo darbas. 80 mil. ameri
kiečių gali atstatyti šią valsty
bę palyginti per labai trumpą 
laiką, ir nors tai būtų liūdnas 
ir tragiškas laikotarpis, aš ma
nau, kad tai būtų vis tiek ge
riau negu visos tautos žuvi
mas.

MOKYKLA UŽDARYTA

Ocean Hill-Brownsville mo
kykla nr. 271 uždaryta dėl riau
šių. Riaušės vyko ir kitose de
šimtyje mokyklų. Policininkus 
mokiniai ir nemokinlai apmė
tė akmenim, buteliais.

viais, 32 proc. “vidurio žmo
nėm”, tik 17 proc. liberalais.

________  ______________ , 36 proc. konservatyviųjų lai- __  
gybė bei tarpusavio nauda at- ko ir Nixoną konservatyviuoju 
skirais klausimais._______________ ir tik 13 proc. laiko konser- [

Kanados min. pirm. Trudeau, vatyviuoju ir Humphrey. f
porą kartų buvojęs kom. Kini
joje, pereitą savaitę skatino servatyviųjų gavo 
Amerikos vyriausybę persvar
styti santykius su kom. Kini
ją. Jis manąs, kad Sovietai la
biau baiminasi Kinijosnei Ame
rikos, o ir Kinijos esąs dides-

ir tik 13 proc. laiko konser-

Sovietą Sąjunga skubinasi — su sutartim ir su pavergimu
Maskva keliais atvejais skati

no Ameriką skubinti susitari
mus — tvirtinti atominę sutar
ti, tartis dėl raketinio ir kito
kio nusiginklavimo. Skubina, 
gal būt, dėl to, kad lengviau 
būsią susitarti su prezidentu

panteros” nariai lapkričio 29 
apšaudė policijos nuovadą. Su
žeistų nebuvo. Newarke gruo
džio 1 du baltieji metė grana-

DĖL OLANDŲ KATEKIZMO
Olandijos teologų pagarsėju

sį katekizmą lapkričio 30 6 kar
dinolų komisija pripažino ne vi
sur suderintą su katalikų Baž
nyčios tiesom — dėl gimto
sios nuodėmės, dėl angelų bu
vimo, dėl Kristaus realaus bu
vimo eucharistijoje, Marijos ne
kalto prasidėjimo ir kt

— Popiežius Paulius Berne
lių mišias laikys plieno dirbtu
vėse Taranto mieste, pietinėje 
Italijoje, kur skurdžiausias gy
venimas.

— Amold Zweig, vokiečių ra
šytojas, žydas, lapkričio 26 mi
rė Berlyne, sulaukęs 81 metų. 
Buvo sionistas, išbuvo Palesti
noje 15 metų, grįžo į rytinį 
Berlyną.

— Nixonas pasiuntė gub. 
Scrantoną į Persiją, Libaną, 
Egiptą, Izraelį, Jordaniją ir Sau- 
di Arabiją. Kelionė truks nuo 
lapkričio 29 iki gruodžio 11.

— Keliuose per savaitgalį žu
vo 625.

— New Yorke streikai nesi
baigia. Dabar lapkričio 30 po
licininkų sąjunga atmetė su
tartį, dėl kurios jau buvo susi
tarę. To laukiama dabar iš gais
rininkų ir sanitarijos darbi-

Po šio pokalbio senatas 45:25 ninku. Con Edison 20,000 dar
ias į “Juodosios panteros” bus- balsais patvirtino sumas raketi- bininkų streikuoja nuo gruo-
tinę — 4 sužeisti. nei apsaugai. ■ dfio 1.

LBJ. Pastarasis tam. palankus, teisę kištis ir į vakarų Vokieti- 
Jis svarstąs šaukti specialų se- jos reikalus, kad užkirstų ke- 
nato posėdį atominei sutarčiai lią nacizmui. Jugoslavija pa

skelbė raminimą, kad jai sovie
tinės invazijos pavojaus nesą. 
Tačiau būdinga, kad iš Rumuni
jos išgavo Maskva sutikimą 
rengti Rumunijos teritorijoje 
karimus manevrus (kaip savo 
laiku Čekoslovakijoje).

Ko Sovietai nori iš vakarų 
Europos, rodo Prancūzijos pa
vyzdys. Kai pastaruoju laiku 
santykiai tarp Amerikos ir 
Prancūzijos pradėjo atšilti, So
vietų Zorinas du kartu lankėsi 
pas de Gaulle — užtikrino, kad 
sovietų judėjimas Viduržemio 
jūroje neturįs karinių tikslų;

ano atominio susi-

200 milijonų ame-

Henrx A. Kissinger — Nixo- 
no patarėjas

Baltrušaitis ir Valiūnas
Rinkimuose Nixonas iš kon-

47 proc., 
Humphrey 32. iš “vidurio žmo
nių” Nixonas gavo 43, Hum- nas, lydimas prof. J. Baltrušai- 
phrey 42. Iš liberalų Hum- čio, buvo priimtas Prancūzijos 
phrey gavo 62 proc., Nixonas užsienių reikalų ministerijos Vi- 
26. - ■ dūrinės ir Rytų Europos sky

riaus direktoriaus.
Pasikalbėjimo metu buvo pa

liesti ypač tą Europos dalį lie- 
čiantieji tarptautinės politikos 
klausimai, ta proga buvo pa
tvirtinta, kad Prancūzijos vy
riausybės nusistatymas dėl Lie
tuvos ir kitų Baltijos kraštų nė
ra pasikeitęs, ir kad tų valsty
bių Įjungimo į Sovietu Sąjun
gą nepripažinimas yra ir bus 
išlaikytas.

Prancūzijos užsienių reikalų 
ministerija gyvai domisi Lietu
vos nepriklausomybės byla ir 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto veikla. (Elta)

Lapkričio 21 d. Paryžiuje Vil
ko pirmininkas dr. J. K. Valiū-

mus ne tiek konvencijose pri
imtos platformos, kiek patarė
jai, vieši ir slapti. Prezidentai 
keičiasi, užkulisiniai įkvėpėjai 
pasilieka pastovesni. Iš tikrųjų 
prezidentai Eisenhoweris, Ken
nedy, Johnsonas santykiuose 
su Sovietais reiškė tą pačią li
niją - koegzistenciją, pradėtą 

j nuo “viršūnių konferencijų” ir 
privestą iki “tiltų statybos”.

Ar ši koegzistencinė politika 
, buvo naudinga, rodo rezultatai 
, stebėjimo: ar jos dėka labiau 

sustiprėjo Amerikos jėgos ir jos 
tarptautinė įtaka ar Sovietų?

. Ar tariamosios koegzistencijos 
dėka sustiprėjo taika, tautų ir 
asmenų laisvės? Deja, arčiau 
tikrovės bus atsakymas, kad lai
ko eigoje ši politika daugiau 
veikė Sovietų ekspansijai. Jei. 
taip, tai yra atsakymas, kad to
kia politikos kryptį nustatan- 
tieji Amerikos autoritetai var
giai ėjo teisingu keliu. To viso 
laikotarpio politika sudarė į- 
spūdj, kad Amerika ir Sovietai 
siekia pasidalyti pasaulį įtakų 
sferom, ir Europos valstybės 
daros vis labiau priklausomos 
nuo šiųdviejų susitarimo.

Rusk dabar reiškė nuogąsta
vimą, kad masėje bus išaugęs 
reikalavimas keisti Amerikos 
politiką — keisti ta prasme, 
kad turėtų didėti Amerikos izo- 
liacionizmo siekimas. Tai Viet
namo nepavykusios politikos 
vaisius. Tai jau nuovargio, abe
jingumo politika, kuria tik pa
sinaudotų antrasis partneris.

McNAMAROS AR NIX0N0 
receptas?

Prezidento LBJ laikais san
tykiam su Sovietais vyravo ap
saugos sekr_ McNamaros teori
ja apie koegzistencijos galimy
bę: esą abeji žino, kad atomi
nis karas negalimas; esą reikia 
nusiginklavimo ir apsiginklavi
mo pusiausvyros tarp tų dviejų 
valstybių; esą reikia Amerikai 
atsisakyti nuo ginklų pranašu
mo, tada ir Sovietai savo biu
džetą pasuks ūkio, ne ginklų 
gamybai...

Iš tokios teorijos ėjo ir Ame
rikos tolerancija Sovietų eks
pansijos užsimojimam (net Če
koslovakijoje!); tolerancija So
vietų ginklam šiaurės Vietna
me. Tuo keliu buvo vykdoma 
Vietname prezidento Johnso- 
no politika. Koki jos bėdini 
vaisiai, šiandien matome.

Nixonas rinkiminėse kalbose 
pasisakė už susipratimą su So
vietais taip pat. Tačiau pasisa
kė už derybas ne rodant savo 
silpnumą, atsilikimą, bet prie - 
šingai - rodant pranašumą. 
Tik jėgos pranašumą Sovietai 
laiko rimtu argumentu. Sovie
tai ir siekia, kad Amerika už

tvirtinti.
Savo ruožtu Maskva skubina 

suveržti satelitus. Varšuvoje šį 
mėnesį numatoma Comecono 
konferencija — satelitų ir So
vietų ūkinė sąjunga. Siekiama 
satelitų ūkį pajungti centrali
zuotai direktyvai iš Maskvos, 
kaip 1962 buvo siekęs Chruščio
vas.

C. L. Sulzberger (NYT) ver
tina, kad “Maskva dabar tie
siog atmeta bet kokią komu
nistinių režimų tautinę nepri
klausomybę." Vyrauja Brežne
vo “doktrina, kad Maskva turi 
teisę kištis į reikalus tos socia
listinės valstybės, kanoje sočia- Tai gestai Prancūzijai sulaikyti tais santykiais su rytų Vokieti- paganda varoma per vietinius 
lizmas atsiduria grėsmėje; turi nuo artėjimo su Amerika ja ir pažadais ją pripažinti. tariamuosius pacifistus. Siūlo

ma skubiausiai patvirtinti ato
minę sutartį, nusiginklavimą, o 
patys Sovietai didina ne tik 
ginklus, bet vykdo naujas ag
resijas.

Ar Niionas pasiduos Rusk 
minimai izoliacionizmo nuotai
kai? Ar Nixonas vykdys dery
bas, paremtas Amerikos jėgos 
pajautimu? Ar Nixonas tenkin- 
sis trijų savo pirmatakų vykdo
ma egzistencinių nuolaidu poli
tika?

Kad Niionas neis izoliacijos 
keliu ir kad rodys daugiau at
sparumo, norėjo tikėti P. Viet
namas. Vilfių daugiau rodo ir 
Europa. Net ir de Gaulle.

Bet viltys paprastai esti di
desnės, nei jos įvykdomos. Gal 
žymia dalim pasitvirtins Dean 
Rusk su šypsniu tartas pareiš
kimas, kad Nizono valstybės 
sekretorius bus kaltinamas

—Vokietijoj Bavarijos krikš
čionių socialų unija kaltina koa
licijos partnerius socialdemok
ratus — teisingumo ministeri

.... ... . . Heinemanną ir užsienių reikalų siliūliuotų, pasijustu nuvargusi.
siule u*1”1*! santykių gerinimą. ministerio patarėją Batorą slap- izoliacijos pasiilgusi" Tokia pro-

Motery klubų federacija* pirmininko. Nuotr. L. Tanratatefo vykdąs jo, Rusk, politiką.
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Prieš keletą mėnesių Frank
furte atgijusi vokiečių komu
nistų partija (Deutsche Kommu- 
nistische Partei — DKP) pri
skaito 10,000 narių, daugiausia 
iš buvusios KPD (Kommunisti- 
sche Partei Deutshlands), už
darytos 1956 vasarą. Tai nebū
tų jau taip daug tokioje valsty
bėje, kaip Vakarų Vokietija. 
Vokiečiai dėl to ne
sijaudina: geriau mažiau, negu 
perdaug. O ir pati DKP nesi
skundžia ir tikisi sekančiuose 
rinkimuose pasiųsti Į parlamen
tą vieną kitą atstovą.
KOM. PARTIJA PALAIDOTA
Jau toli tie prieškariniai lai

kai, kada vokiečių komunistai 
savo narius skaičiavo milijo
nais. 1931 rinkimuose jie surin
ko suviršum 6 milijonų balsų. 
Po 18 metų, tuojau po karo jie 
pasiuntė 5 atstovus į ką tik su
sikūrusios Federalinės Vokieti
jos parlamentą, bet 1953 rinki
muose, įau negavo nė vieno at
stovo. Tai buvo galo pradžia. 
Tiek dėl Maskvos, tiek dėl Ul- 
brichto — to ‘‘Demokratinės 
Vokietijos respublikos’’ diktato
riaus elgesio komunizmas ta
po tironijos ir priespaudos sino
nimu. Komunistų partija pasi
darė dorų vokiečių priešu.

Reikia pripažinti, kad komu
nistų partija Vokietijoje niekad 
neturėjo laimės. Persekiota Hit
lerio, turėjo garbinti Molotovo- 
Ribbentropo draugystę, vėliau 
Staliną, paskui jį drauge su 
Chruščiovu pasmerkti ir pava
dinti “didžiuoju niekšu”. Besi
baigiančiam ligoniui "malonės 
šūvį" paleido Fed. Vokietijos 
valdžia, 1965 rugpiūčio 17 už
darydama DKP. Ji jau buvo 
praradusi viską — net ir gar
bę.

Prieš 15 metų teismas komunistų partiją uždarė, o dabar 
partija atsidarė nąuju vardu

kur tų kraštų totalitarinis reži
mas neleidžią viešai veikti ko
munistų partijom. Užsienių rei
kalų ministeris WiUy Brandt 
argumentavo: esą leidimas vie
šai veikti komunistam pakels 
Federalinės Vokietijos prestižą 
kitų demokratinių kraštų aky
se. Esą komunistai pūs Į tą pa
čią tautinę dūdą. Dar yrą ir ki
tas argumentas: lengviau yra 
kontroliuoti partiją, kuri veikia 
ne pogrindyje, o viešai.

GIMĖ NAVJA KOM- PARTIU
Tokiqję atmosferoje pama

žu subrendo pasiryžimas rody
ti gerą valią ir komunistams. 
Vieną dieną vidaus reikalų mi
nisterijos oficialus biuletenis 
paskelbė, kad naujų partijų i- 
sikūrimas Federalinėje Vokieti
joje nėra reikalingas specialaus 
leidimo: taigi ir komunistai ga
li sukurti partiją ir jai parink
ti, kokį tik nori vardą. Ji irgi 
turėsianti Įstatymais garantuo

tą globą. Tai nesą nieko nau
ją: taip parašyta konstitucijo
je. Tai buvo iš valdžios pusės 
aiškus pakvietimas, ir jis pri
imtas po ilgo svarstymo ir abe
jonių. Pagaliau Hamburge su
sidarė iš senosios kompartijos 
narių komitetas, kuris užmezgė 
ryšius su vidaus ir teisingumo 
ministerijomis. Po draugiškų 
pasikalbėjimų ir išsiaiškinimų 
pereitą rudenį su valdžios 
palaiminimu gimė n a u-

Kariuomenės šventės minėjimas Elizabeth, N.J. lapkričio 23. Naujai pašventintą ramovėm/ vėliava bučiuoja 
skyriaus pirm. Lanys. ' Nuotr. V. Maželio

KOM.PARTIJOS PASIGESTA
Imta manyti, kad vidaus tai

kos, saugumo ir demokratinės 
santvarkos pastovumo požiūriu 
KPD uždarymas buvo netikslin
gas ir nereikalingas. Kam rei
kėjo uždaryti partiją, kuri sa
vo mažumu, bloga reputacija, 
niekam nekliuvo, buvo visai ne
pavojinga. Tai buvo tarsi ma
žas spuogelis ant sveiko demo
kratijos kūno. Ilgainiui imta tar
si pasigesti komunistų partijos 
Vakarų Vokietijoje. Moteris, 
kai turi ant veido spuogelį, jį 
ne tik nenaikina, bet dargi pa
ryškina: tas priklauso prie vei
do grožio. Laisvai veikianti ko
munistu partija turi tik paryš
kinti demokratinės laisvės gro
žį. Iš kįtos pusės imta manyti, 
kad komunistu partija Federa
linėje respublikoje gali pasi
tarnauti Vokietijai suvienyti.

Daugelis vokiečių ėmė galvo
ti, kad demokratinės respub
likos santvarkoje turi turėti 
laisvę visi piliečiai kurti kokias 
tik nori partijas. Juk Vokieti
ja buvo vienintelė iš MEC pri
klausančių valstybių, uždraudu
si komunistų partiją ir todėl 
panaši į Ispaniją ir Portugaliją.

STATYBA PAGAL VIENĄ BENDRĄ ŠABLONĄ
Net ir valdinėj spaudoj Lie

tuvoj protarpiais iškylą vienas 
kitas balsas, bešaukiąs pagal
bos prieš sunkiai beatitaiso- 
mą, tiksliau tariant — mažiau
sia kelis dešimtmečius pasilik
siantį Lietuvos veido žalojimą. 
Bet tuo tarpu iš Maskvos val
domoji mašina veikia saviškai, 
nepaisydama jokie “sentimen
tų”. Tą vyksmą gana ryškiai 
pavaizduoja jaunosios kartos 
lietuvio inžinieriaus architekto 
Alfonso Kazlausko įrodinėji
mai, paskelbti valdiniame žur
nale iemės ūkyje, 1968 m. 10 
nr. Jis rašo:

“Pasižvalgę respublikoje, ne
sunkiai įsitikiname, kad tiek iš
likę, tiek ir seniau likvidavęsi 
mūsų kaimai ir daugumą mies
telių, kadaise susikūrė rinkti
nėse tų apylinkių vietovėse: 
prie upelių, ežerų, netoli ar 
prie pat miškų, kur ir grąžu, 
jauku, ir sveika, patogu, žodžiu, 
kur žmonės jaučiasi gamtos 
prieglobstyje ir gali naudotis 
visais jos malonumais. Todėl ir 
besiorganizuojančių kolūkių na

LIETUVOJE

riams nekildavo rimtesnių abe
jonių, kur parinkti centrinę gy
venvietę: ja savaime tapdavo 
kuris nors visais atžvilgiais pa
togiausias kaimas. Jeigu kolū
kius stambinant ir iš viso kei
čiant jų ribas, būtų žiūrima, 
kad ir po pertvarkymų parink
toji gyvenvietė liktų centrine, 
tai šiandien nereikėtų tuo klau
simu šimtams užsiiminėti, ne
kiltų nesusipratimų, kur sukel
ti žmones iš 260 tūkstančių 
vienkiemių. Bet įvyko kitaip . . . 
Kolūkių teritorijos buvo po ke
liskart keičiamos, neatsižvel
giant Į parinktas gyvenvietes, 
ir daugelis jų atsidūrė pakraš
čiuose. užkampėse. jau visiškai 
nebetiko centrinėmis. Iškilo rei
kalas nustatyti naujas vietas 
gyvenvietėms ... padaryta ki
ta stambi klaida, atsižvelgta 
vien į ūkio ribas, jo stambumą, 
žemės masyvo konfigūraciją, iš
leidžiant iš akių žmones, kurie 
tose gyvenvietėse įsikurs ir gy
vens ištisus dešimtmečius ...

Nuėjus priešingu keliu, dauge
lis kaimų, susikūrusių patogiau
siose vietose, atsidūrė naujai 
suformuotojo žemės masyvo pa
kraštyje, o naujoms gyvenvie
tėms teko rinkti tuščias, vėjo 
gairinamas vietas. Todėl ne
nuostabu, kad į jas nenoriai 
keliasi žmonės iš vienkiemių, o 
susikėlę, negeru žodžiu mini 
(suprask, keikia. E.) projektuo
tojus ir kitus, kurie prisidėjo 
prie tų neteisingų sprendimų”. 
Išvertus į atvirą kalbą, tie “ki
ti” yra visa komunistų partija 
ir Rusijos valdžia . ..

Toliau architektas sako: “Ap
maudu, kad šiandien dar nere
tai miestelį nuo miestelio ga
lima atskirti tik pagal kokį 
nors seną pastatą (paprastai pa
gal bažnyčią. E.), o ne pagal 
naujus kultūros namus, mokyk
las. kino teatrus ar kt. Supa
našinę rajonų ir kitų miestelių 
centrus, turėtume pasimokyti 
ir to nekartoti, statydami nau
jąjį kaimą”.

Prie to pareiškimo pridėtos 
dvi naujų pastatų grupių nuo
traukos. Atrodo, kad tai visiš-

Philadclphijo je lapkričio 17 paminėtą Antano Olio 10 mėty mirtie* sukaktis. Minėjimą rengė ALT Sąjungos 
skyrius. Nuotraukoje dalis minėjime dalyvių. Iš k. į d. Vincentas Gruzdys, Vincas Maialaitis. Jonas Purinas, 
Jonė Kaulinienė, Kazys Karpius, Juzė Augaitytė, Vincas Maciūnas, Bronė Malalaitienė, Česlovas Tamašaus-

kai tos pačios vietos nuotrau
kos, tik viena iš arti, kita 
kiek iš toliau. O parašas po to
mis nuotraukomis sako:

“Žemaitija ir Suvalkija — 
skirtingos etnografinės zonos 
su savitomis architektūrinė
mis tradicijomis, tačiau tiek 
vienur, tiek kitur statomi vie
nodi visuomeniniai, kultūriniai 
ir gyvenamieji namai, gyven
vietės vienodai išplanuojamos. 
Todėl, tur būt, tik gyve
nantieji jose ir fotografas 
galėtų pasakyti, kad viršutinė
je nuotraukoje matyti Kapsuko 
(Marijampolės. E.) veislininkys
tės stoties, o apatinėje — Kre
tingos tarybinio ūkio gyvenvie
tė”. (Elta)

Automobiliai Vilniuje
Miestų statybos projektavi

mo instituto skyriaus viršinin
kas Vilniuje pasakoja (švytu
rys, nr. 16» kad 1953 melais 
Vilniuje buvo tik i53 nuosa
vos mašinos, pernai jų buvo 
4600. (E).

ją komunistų partiją, 
pasivadinusi “Deutsche Kom- 
munistische Partei”, trum
pai: DKP. Kadangi senoji kom
partija, kuri vadinosi ‘-Kommu- 
mstischę Partei Dęutsęftlands” 
(KPD) ir buvo uždaryta kaip 
antikonstitucinė, tai senojo var
do nebuvo galima atgaivinti. 
DKP yra jau “nauja” partija.

NAUJOJI ATSISUKO VĖL 
Į MASKVĄ

Partijos steigiamajame seime 
Frankfurte susirinko 500 de
legatų, beveik visi iš senosios 
KPD. Netrūko nei raudonų vė
liavų, nei Markso bei Lenino 
paveikslų. Tik, kaip pastebėjo 
laikraščių atstovai, nebuvo tos 
istorinės valandos atmosferos. 
Daugelis delegatų atrodė pasi
metę. Per dvylika izoliacijos 
metų jie, tiesa, neprarado dok
trinos, kuri niekad negali būti 
pamiršta, bet trūko partijos pa
pročių. Jie nežinojo, kaip sa
vo tarpe tituluotis: “Genosse” 
(Draugas), ar “Herr Genosse” 
(Ponas draugas). Nebuvo kalbų 
nei apie programą, nei apie sta
tutą — visa tai palikta kitais 
metais šauksimam partijos kon
gresui. Niekas neužsiminė apie 
Vokietijos kelią į socializmą. 
Tačiau Maskvos linija buvo la
bai aiški: pagirtas Čekoslovaki
jos okupavimas ir pakviesta vi
so pasaulio komunistai jungtis 
aplipk Sovietų Sąjungą.

Atlikę šią svarbiausią parei
gą, delegatai užsiėmė darbinin
kų reikalais, kartodami darbi
ninkų unijų reikalavimus, tarp 
kurių ir Kalėdų priedus. Mat. 
Vokietijoje prieš Kalėdas tar
nautojai ir darbininkai gauna 
trečdalį mėnesinės algos šven
čių priedo. Dabar reikalauja
ma pakelti tą priedą iki 40 
proc. algos. Taigi seimas atro
dė ramių buržujų susirinkimas, 
nors vyko be jokių diskusijų: 
viskas buvo tik monologas. Tą 
ramybę bandė sukrėsti vienas 
iš delegatų, kuris dramatišku 
balsu pareiškė: “Neturėkime 
iliuzijų, jei dabar esame legali 
partija. Tas nereiškia, kad sa
vo kelyje nesutiksime didžiau
sių kliūčių. Partijos uždarymas, 
lyg Damoklo kardas, kabąs tik 
ant plauko, nuolat ant mūsų 
galvų.” Bet jo šūkiai nerado at
garsio tarp seimo delegatų. Vie
nas kitas besišypsodamas pa
kėlė akis į viršų, lyg ieškodami, 
kur kabo tasai Damoklo kar
das.

SENAS VADAS NAUJOJ 
PARTIJOJ

Naujosios DKP “draugai” ži
no, kad jie vieni būsimuose rin
kimuose niekad nesurinks 5 
procentų visų balsų, kad pagal 
rinkimų įstatymą galėtų pra
vesti į parlamentą savo atsto
vus. Todėl Dortmunde sudary
tas koalicinis komitetas būsi
mų rinkimų reikalui. Į jį įeina, 
be komunistų, visokie kairieji, 
visokie “taikos apaštalai”, uni
jų radikalieji sluoksniai. Atei
tis parodys, kaip tokia “koalici
ja” veiks. Dabar paaiškės ir 
Max Reimano, senosios kom
partijos vado, padėtis, kuris, 
teismui atšaukus arešto nutari
mą. grįžo iš Rytų Vokietijos. Ir 
grižo ne bet kaip: prabangiu 
“Mercedes" automobiliu ir įsi
kūrė Duesseldorfe. Jis sakosi 
užsiimsiąs tik vienu dalyku: 
rehabilituoti ir legalizuoti buvu
sią KPI). Bet. greičiausia, jam 
teks naujosios partijos vadovy
bė.

Vokiečiai juokauja, kad se
nas vynas perpiltas į naujas 
statines. Bet reikalas yra rim
tesnis ir vertas pamąstyti. At
kurti Vakaruose Maskvai pri
klausančią komunistų partiją, 
kai rusai dar yra Čekoslovaki
joje. kai kitos Vakarų kraštų 
kompartijos daugiau ar mažiau 
rausta iš gėdos dėl Čekoslova
kijos okupavimo, yra ne drą
sos. o greičiau silpnumo ir 
nuolaidos ženklas. Vakarų Vo
kietija savo nuolaidumo gestu 
daugiau praras, negu laimės.

Dr. V. Mar.

VAITKUS FŲNĘRAL HOME. Notary Public. 197 Webster Avė. Cambridge 
Mass. Prąnas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčią šermenims dykai. Aptarnaują Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

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

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

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

THEODORE VVOLINN1N, INC. — E. Josepii Zebrovvski, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7Lh Street, New York, N. Y. GK 5-1437.

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funeral Home. Koply
čios galimos, Kur tik reikalingos. 395 Autumn Avė., Brooklyn, N.Y. Iizu8; 
tel. 2 <7-0004.

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEVV
BK11AUN, CON1\. leL BA y-1181.

BUYUS FUNERAL HOME, Mano Teixcira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Latayette St., NevvarK, N.J. 0<iuo; tel. MArket 2-01/2. Paruošiamos gar
bingos laidotuves. Modeliuos koplyčios, oras vedinamas.

N. F. VVALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. 87-34 ootii Street VVoodnaven, N. i. 11-ikr, <2112) M1 ž-4343 ir 
20oa Mernck Avė. Merrick, N.Y. llubb tulb) IK o-U3Uo.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieKa visus patarnavimus suuarant siuntimus ir uzsanunt 
kitas dovanas j Lietuvą, neitas patarnavimus — žemos Kainos. 3<u omon 
Avė., Brooklyn, N.Y. 'relei. EV 4-4952

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkinio, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į musų įstaigą. Pildomi nuėsto, valsty
bes ir federalmes valdžios mokesčių (Income Tas.) pareisnimai. — 11U-U4 
Jamaica Avė., Richmond Hili, N. Y. 11418; tel. Virgima 6-ibUU.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti, dnrnum užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant musų arba pirkėjo žemes. Statybų atnešam 
sąžiningai pagal susitarimą uz labai prieinamą karną, ’lel. (Oloj AJN l-ZSbl.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas— vestuves: spalvota ir juoua balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno dainų nuotrauKos ir kiti loto 
patarnavimai. 422 Menahan St. RidgewooU, N.Y. 11237; Tel. HY 7-4677.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietus. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama karna.

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

JUOZO ANDRU&IO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodiiaven N.Y. 11421; VI 7-4477.

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

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 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 CORP. 200 Orchard St. New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

DOVANŲ SIUNTINIAI j LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimą. Firma Union Tours egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu, ir tų siuntinių išsiun
timu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. Mes turime didelį 
pasirinkimą įvairių siuntiniams daiktų — geriausių siuntimui ir tai pigiau
siomis kainomis; pas mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams 
ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų — UNION TOURS 
1 East 36th St. New York, N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago, 
III. 2219 W. Chicago Avė. 60622; Los Angeles, Calif. — 344 North La Brea 
Avė. 90036.

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 50ę. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., P.O. Box 9112, Newark, N.J. 07104, arba į Darbininko administraciją, 
910 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

DEXTER PARK
K PHARMACY

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER 
Mlchigan 2-4130

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

BESTYVAY 
TRAVEL AGENCY

Kelionės plačiame pasauly 
UTLLIAM R. BEST 

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

NEW YORK CHICAGO

LITAS Invcsting Co., Ine.
specializuojasi trumpalaikiu paskolų. nekilnojamo turto, ir akciją 
biržos srityse. Visos autorizuotos LITO akcijos yra išparduotos. Va
dovybės žiniomis tai pirmoji lietuviu suorganizuota bendrovė, kuri 
akcijas išplatino jas užregistruodama Sccuritics Exchangc Komisi
joje. — Susipažinimui su bendrovės veikla kviečiame prisiųsti savo 
adresą, pasinaudojant žemiau atspausdintu blanku.

LITAS Investing Co.. Ine.
86-01 lllth Street. Richmond Hill. N. Y.

Mielas Pirmininke,

Susipažinimui su LITO veiklu prašau prisiųsti 11*68 
m. pirmo pusmečio veiklos apyskaitą.

Vardas ir pavardė .. .

Adresas

...................... . .................... .... . Zip Codc .......... ..
DAR.
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agr. P. Vasinauskas (Dotnuvo-

stituto laukininkystės skyriaus 
vedėjas) mėnesinio žurnalo že
mės ūkio šių metų 10-me nu
meryje: Lygina du kolchozus,

THE WORKER

L>HcmSH tvarko JtEDAKCtNB KMMSŪAT

Yra du kolchozai - dėl ko'vienas blogas, antras geras1

dus, kitame sklandus, ir ieško 
to skirtumo, priežasties.

Vėl išvyko 49. Iš šių skaičių ma
tyti, kad kolūkis remiasi at
vykstančiais iš įvairių vietų. Ne
turėdamas kitos išeities, ūkis 
nuolat skelbiasi laikraščiuose, 
kad jam reikalingi traktorinin
kai,. melžėjos, kalvis, suvirinto
jas ir tt Kolūkyje nėra dar
naus dirbančiųjų kolektyvo”.

Po Padėkos dienos—Balio šalpa
Kaip dauguma šio demokra- Ir anų išgyvenimų autoriai, 

tiško krašto jaunų tradicijų, ir skaitytojai šiandien jau gy- 
taip ir Padėkos diena kilo iš vena kitokiose , sąlygose. Ta- _____ _____ ______
mažos grupės žmonių gražios čiau ir šiandien dauguma mūsų Uų užmojų, tvirto charakterio 

sesių ir brolių indrai tebene- žmogus . Nesiskaitydamas nei 
ša pavergėjo naštą arba pavie- sveikata, nei su šeimos rei- 
niai kenčia kalėjimų celėse. Dar r - - - — - _ 
nemaža yra ir tokių, kurie, sunmeninei gamybai tikis ge- 
nors ir. laisvame pasauly, dėl 
senesnio amžiaus ar silpnos 
sveikatos negali niekur pašto- darbiu kuriuos reikėtų 

. dirbti šakėmis, čia nebėra...
Bet visi laimėjimai įgyjami čia 
labai sunkiai — daugiau ner
vų įtempimo kaina. Sunku pa
tikėti, bet šio kolūkio konto
roje, dirbtuvėse, fermose, bu
tuose ir kiemuose'juntama ne
pasitenkinimo atmosfera...” ,

— Kodėl? — klausia P. Va
sinauskas ir bando išsiaiškinti:

“Atsakymas, manau, 
šiuose skaičiuose. 1958 me
tais kolūkyje buvo 128 dirban
tieji. Per dešimti metų iš dar
bo pasitraukė 103. Priaugo jau

idėjos.
ši šventė yra paremta Aukš

tesnės Būtybės pripažinimo 
faktu ir Jai priklausančios pa
dėkos pareiškimu.

Padėkos šventės idėja savo 
kilme ir prasme yra labai arti
ma mum, Amerikos lietuviam. 
Jos idėja kilo iš žmonių, kurie, 
kaip ir mes, persekiojami pa
bėgėliai, atvyko į šį kraštą ieš
koti laisvės. Jiem, kaip ir mum, 
bėgimas ir pirmieji žingsniai 
naujame žemyne nebuvo leng
vi. O kai jungtinis darbas ir vil
tingas ryžtas pradėjo rodyti 
gražius vaisius, jie nepaskendo 
naujuose patogumuose ir neuž
miršto pareikšti padėkos Tam, 
be Kurio žinios nė plaukas 
nuo galvos nenukrinta.

viai įsikurti ir tebęsia sto
vyklinį benamio gyvenimą. 
Šiem ir aniem pagelbėti gera
širdžių Amerikos lietuvių ini
ciatyva buvo įsteigtas Bendra
sis Amerikos Lietuvių Fondas 
— Baltas. Jau kone ketvirtį 
šimtmečio jis dirba našų šalpos 
darbą.

Savo gražioje artimo meilės 
istorijoje Baltas sušelpė tūks
tančius tėvynėje, Sibire ir trem
tyje vargstančių sesių ir bro
lių. Kol mūsų tėvų žemė yra 
okupuota,- kol lietuvis neturi 
laisvės, tol Balto misija yra gy-

“žinau kolūkį”, — rašo P. 
Vasinauskas, — “kurio pirmi
ninkas labai išsilavinęs, dide -

kalais, jis visiškai atsidavęs vi-

rai mechanizuotas. Šimtui hek
tarų arimų — 5 traktoriai To-

Tą “nervingą” kolchozą P. 
Vasinauskas lygina su Panevė
žio rajono Paežerio kolchozu, 
kuriam bene nuo pat įsteigimo 
vadovavo senos kartos (ir mo
kyklos) agronomas J. Zabiela
vičius ir dabar laikomas to kol
chozo garbės pirmininku. Pa
teikia Zabielavičiaus laiško iš
trauką, kurioje tasai maždaug 
atskleidžia savo “pasisekimo 
paslaptį”. Zabielavičius rašo:

“Kolūkio teritorijoje svetimo 
turto pasisavinimas, tinginiavi
mas, girtuokliavimas ir kitos 
ydos nuo senų senovės buvo 
smerkiamos. Kiekvienas kaimas 
turėjo ir dabar tebeturi savitą 
charakterį. Žiliškių, Palankių, 
Vėpų, Velniakių ir kitų kaimų 
žmonės buvo darbštūs, apsišvie
tę, tvarkingi. Subendrinus visų 
žemes ir sukūrus kolūkį, vals
tiečių charakteris ir pažiūros

štai nepasikeitė. Visuomeninis tur
tas — žemė, trobos, gyvuliai— 
kaip buvo, taip ir liko ju pa
čių turtas. Jie nieko nelietė, 
net suvisuomeninto 630 ha

Atseit, Zabielavičius sugebė- susirenka pasiskirstyti darbus 
jo prisitaikyti prie neišvengia- prie džiovyklos, ^aktualumas

— nerašytas bandymiečių į- 
statymas. Darbų vadovas visa
da gerai apgalvojęs. Dėl to dar
bininkus paskirsto per keletą 
minučių. Jam niekad nereikia 
daryti pakeitimų. Visi įrankiai
— kastuvai, dalgiai, šakės — 
tvarkingai sudėti čia pat, san
dėliuke, ir niekam nereikia 
gaišti ko nors beieškant čia 
pat arkliai, traktoriai, maši
nos. Po paskirstymo praeina vos 
kelios minutės, ir kiekvienas 
jau dirba savo bare. Nežinomi 
atsitikimai, kad kas ko nors 
nerastų ar būtų sugadinta. Ne
girdėta, kad kas ką lauke palik
tų, ar sugedus neatneštų, ne
atvožtų prie kalvės. Kalvis ti
no, kad iki ryto turi būti su
taisyta. šeštadieniais, kiemas vi
sada nušluojamas ir viskas su
tvarkoma. Visada prižiūrimi 
laukų keliukai. Apie namus dar
bininkų daržai visuomet apra- 
vėti pasodintos gėlės. Čia nie
kad negirdėti rietenų niekad 
niekad neprapuola”...

Svarbiausias veiksnys, kad 
tokios prieš 40 metų sukurtos 
tradicijos nesuiro ir dabar, 
Vasinausko nuomone yra ta ap 
linkybė, kad čia dirbantieji 
“bemaž visi Dotnuvos apylin
kėje gimę, augę”.

“Savaime suprantama”, —

mo reikalavimo — kolchozo įkū
rimo, priimdamas kiek galima 
mažiau “revoliucijos”, palikda
mas kiek galima daugiau daly
kų taip, kaip buvo. Svarbiau
sia, anot Zabielavičiaus, — 
“Svieto perėjūnai čia neatklys
ta, užtenka savų žmonių”.

P. Vasinauskas nuo savęs 
priduria, jog svarbiausia esą 
tai, kad Paežeryje iki šiol išsi
laikė kaimiškos brigados: 
“Kiekvienas didesnis kaimas — 
viena brigada. Kiekvienos bri
gados kolektyvas nuo senų se
novės suaugęs į vienalytį vie
netą. čia nebuvo nusiskundi
mų, kad jaunimas masiškai bėg
tų į miestus. Žmonių kolekty
vą, kuris susietas giminystės. 
ir kaimynystės ryšiais, pasiro
do, reikia labai branginti”, nes 
jis esąs ne menkesnis turtas už 
traktorius, trąšas ir visokias 
kitokias gamybos priemones.

Šiandien "beveik, visi .Ameri
kos lietuviai yra gražiai įsikūrę, na rudenį yra ruošiami Balfo 
Dauguma gyvena nuosavuose šalpos darbui lėšų telkimo va- j 
namuose, turi pastovius darbus 
nežemo atlyginimo profesijose. 
Visa tai, be abejo, yra gyvos 
iniciatyvos, nenuilstamo ryžto 
ir nelengvo darbo vaisiai.

Tačiau to pasekmėje yra la
bai lengva užmiršti skaudžius 
praeities pergyvenimus —oku
pacijos baimes, karo padarytas 
skriaudas, bėgimo pavojus, 
nepritekliaus ir ipažeminimo die
nas skurdžiose stovyklose. Ka
žin, ar nėra pavojaus užmiršti

va ir būtina Dėl to kiekvie- nimo 19. Atvyko iš'kitur . 113. miško’

Prisimena P. Vasinauskas ir 
Dotnuvos bandymų stoties ko
lektyvą, sudarytą daugiau kaip 
prieš 40 metų: “Per ilgą laiką 
vyko daug pasikeitimų. Vie
ni mirė, kiti išėjo j pensiją. 
Vienas kitas pasitraukė dirbti 
kitur. Tačiau bandymų stoties 
sukurtos tradicijos išliko iki 
šių dienų, lygiai kaip išliko ta 
pati žemė. Kiekvieną rytą, kaip
ir prieš 40 metų, darbininkai

jai.
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Tikime, kad praėjusioji Pa-.l 
dėkos diena mum, lietuviam, 
buvo ne tik poilsio,, pasivaišini- 
mo ir pramogavimo diena. Ji 
kartu buvo prisiminimo ir nuo
širdžios užuojautos apraiška, j 
Prisiminimo, kiek mes patys iš
kentėjom ir kokiose sąlygose 
esam dabar. Prisiminimo taip 
pat, kad ir šiandien dar tebėra i 
daug mūsų sesių ir brolių, ku- i

net ir aukščiausio laipsnio au- rie savo varge su viltimi laukia j 
kas — tuos mūsų tautos sūnus pagalbos iš mūsų. Efektin 
ir dukras, kurie savo gyvybes giausiai jiem galim padėt jung- 
paaukojo Sibiro taigose ar va- darni savo ryžtą, darbą ir aukas 
karų kacetuose. Nejaugi galim į Bendrąjį Amerikos Lietuvių : 
užmiršti kun. Stasio Ylos “žvė- Fondą — Balfą.
rys ir žmonės dievų miške” Savo svaria auka Balfui ne

samprotauja P. Vasinauskas,— 
“kad gamybinis kolektyvas nė
ra mechaniškas vienodų indivi
dų junginys. Kolektyvas suside
da iš daugybės savitų asmeny
bių, turinčių savus poreikius sa
vą pažiūrą į gyvenimą, užima
mas pareigas, drausmę ir pa
našius bendro sambūvio daly
kus. Žmonės turi skirtingą in
telektą, išsilavinimą, specialy
bės žinias, kultūrinius pomė
gius, estetinį skonį, skirtingą 
valią, amžių ir tt. Bet kai šie 
skirtingi individai yra išaugę 
vienoje nedidelėje teritorijoje, 
pamėgę savuosius papročius, sa
vąją aplinką, kai jie kalba ta 
pačia tarme, nuo mažens iki 
smulkmenų žino vienas kito 
dorybes ir silpnybes, kai jie tu
ri bendrą savitą charakterį, su- 
jais dirbant viename kolektyve 
galima žymiai daugiau padaryti, 
negu su atsitiktinai suburtais 
žmonėmis”.

Deja, tik po 10-ties Lietuvos 
kolektyvizacijos metų toks Va
sinauskas gavo progos viešai 
pareikšti tokią privačią nuomo
nę. Ir tai, čia kalbama tik apie 
paskirus kolchozus. Kas išdrįs 
pasiūlyti ir pareikalauti, kad to
kios mintys, kaip Zabielavi - 
čiaus ir Vasinausko, būtų tai
komos ne tik paskiriems Lietu
vos kaimams, o ir visai Lietu
vai? (Elta)

Amerikos Lietuvių TarybospraiuŠimas
Amerikos Lietuvių Tarybos 

konferencija, 1968 lapkričio 
23 susirinkusi Chicagoje, Bis- 

į mareko viešbutyje, pareiškia, 
kad Amerikos Lietuvių Tary
ba, įsikūrusi 1940 metais, pa
sirinko savo uždaviniu kovoti 
už Lietuvos išlaisvinimą, ginti 
lietuvių tautos reikalus, apie 
bolševikų daromas skriaudas 
lietuvių tautai informuoti JAV 
valdžią ir visuomenę, kad jos 
padėtų lietuviam nusikratyti ko
munistinės vergijos.

Šie pagrindiniai ALT tikslai 
lieka nepasikeitę ir šiandien.

Sovietų Sąjunga, pavergusi 
Lietuvą, laisvės jai nesugrąžins.

Iliuzijos, kad bolševikinis dės- jungimo į Sovietų Sąjungą, ir 
potizmas palaipsniui sulibera- kooperuos su draugingomis ki
lęs ir sudemokratės, nepasitvir- tų tautybių organizacijomis.

Amerikos lietuvių Taryba 
palaikys draugingus santykius 
su lietuvių veiksniais, siekian
čiais laisvės lietuvių tautai, bet 
griežtai kovos prieš subversyvi- 
nį elementą, besiveržiantį į lie-

ja-
Amerikos Lietuvių Taryba 

stengsis ir toliau vienyti lietu
vius kovai prieš Lietuvos pa
vergėjus — sovietinį imperia
lizmą, informuos visuomenę, 
ypač jaunimą, keldama aikštėn 
komunistų piktadarybes ir aiš
kins jo klastingumą.

Amerikos Lietuvių Taryba at
meta betkokį kolaboravimą 
tarp laisvame pasaulyje gyve
nančių lietuvių ir Lietuvos pa
vergėjų.

Amerikos Lietuvių Taryba 
kooperuos su JAV valdžia, ku
ri nepripažįsta svetimos valsty
bės smurto akto — Lietuves į-

knygoje savo paprastumu gilų, tik žodžiu, bet ir darbu pa- į L
širdį draskantį pareiškimą, kad, reikšme meilę ir užuojautą H < ,■ |j
jei kada pasiseks išeiti į laisvę, vargstančiam broliui lietuviui 9 |l
nieko daugiau nenorės, kaip tik O šiuo veiksmu ir mūsų pade- / d I
juodos duonelės, kurią valgys ka Aukščiausiajam bus pra- LM Klubų Federacijos suvažiavime New Yorke Waldorf Astoria viešbutyje lapkričio 30 d. Iš k. j d. Fede- Todėl kova dėl Lietuvos iš-
ir valgys, be sustojimo... sminga. pirT' /’ J°"uik2itė’ viešnla Wa,ter varney Magee, Gen. Federation of women's ciubs pirmi- laisvinimo bus tęsiama su ne-

° ■’ & nmkė (jai lietuvaites prisega gėlę), toliau — Lietuvos atstovas VVashingtone J. Kajeckas, ir M. Galdikienė. . ~ .
K. P. Geisčiūnas Nuotr. L. Tamošaičio mažesniu pasiryžimu ir energi- tuvių visuomenę.

tino. Tai parodė š.m. rugpiūčio 
21 sovietų karo jėgų įsiverži
mas į Čekoslovakiją ir jos lais-

sminga.

JONAS JAŠKAUSKAS

LEMTINGOS 
DIENOS

APYSAKA

(D *

Išėjus iš bažnyčios, Joną ir Adomą apspito žmo
nės. Teiravosi apie savo vaikus bei gimines, kurių laukė 
— nesulaukė ir apie jų likimą nieko nežinojo. Ne
daug ką juodu galėjo jiems pasakyti.

Savo išvaizda ir laikysena juodu skyrėsi nuo kitų. 
Nors Jono drabužiai aptrinti, bet miestiškai pasiūti. Gi 
Adomas, pasipuošęs nauja pilka eilute, “Panamos” skry
bėle, su spindinčia lazdele rankoj, šiame būryje atrodė 
lyg iš kitos planetos nukritęs.

Gal ta skirtinga išvaizda, o gal nemažas būrys ap
link susirinkusių atkreipė dėmesį dviejų, pro šalį jojan
čių vokiečių žandarų, ir jie nulipę nuo arklių, pareikala
vo dokumentų.

Vokiečių kalbos nemokėdami, nors suprato, ko reika
laujama, dokumentų rodyti neskubėjo, čia pat pasitaikė 
vietinis mokytojas Kazys Zaranka, jau neblogai vokiškai 
susikalbąs, ir pasisiūlė pabūti vertėju. Jaunuoliai paro
dė dokumentus: Jonas neseniai gautą “Personalaus- 
weis”, o Adomas rusišką pasą ir kažkokį pažymėjimą, 
kuriame nebuvo jokio antspaudo. Jono dokumentas bu
vo visai autentiškas, ir žandarai tuoj jį grąžino. Bet, 
vartydami Adomo pasą ir nieko nesuprasdami, pradėjo 
prie jo kibti. Adomas šaltai atsakinėjo, o mokytojas 
vertė.

Žandarams nujojus, išsiskirstė ir žmonės. Liko tik Jo
nas su Adomu, mokytojas ii du broliai — Kazys ir Anta
nas Šalčiai.

Mokytojas visus pakvietė pas' save. Netoli švento
riaus vartų stovėjo trys jaunos merginos. Visiems pasi
sukus eiti pas mokytoją, viena, priėjusi prie Jono, užkal
bino:

— Atsiprašau, ponas Jonai. Jūs manęs gal nepa
žįstate. Esu Ona Surdegytė.

Jonas gerai prisiminė savo pusseserę Onytę, tačiau, 
išvažiuodamas į Rusiją, ją paliko tik paauglę trylikos 
metų mergikę, o dabar matė gražiai nuaugusia panelę. 
Paprastai, kaimietiškai apsirengusi, namuose austa pil
ka suknele, ant galvos užsirišusi ploną gėlėtą skarelę. 
Jos tamsiai kaštaninių plaukų garbanos krito ant sau
lės ir vėjo nugairintos dailios kaktos. Taisyklingai iš
lenkti tamsūs antakiai ryškino jos juodas, su žalsvu at
spalviu, gyvas, malonias akis.

Pagalvojęs, jog mergaitė turi kokį svarbų reikalą 
ir su ja gali tekti ilgiau sugaišti, Jonas patarė jo lau
kiantiems draugams eiti, o jis juos pasivysiąs.

— Labai džiaugiuosi tave sutikęs ir matydamas taip 
gražiai išaugusią panelę. Ir ne bet kokią, o žavingą gra
žuolę.

— Koks Sa grožis, — tarė mergaitė, truputį raus
dama ir nuleisdama žemyn akis.

— Dievaži, sakau tiesą... O kaip laikosi teta? — 
teiravosi Jonas. Dėdę sutikau savo atvažiavimo dieną. 
Jei ne jis, ilgai Imčiau turėjęs laukti už durų, kol sesuo 
pareis. Juk nežinojau, kur ji slepia raktą. Taigi kaip lai
kosi teta?

— Ačiū. Ji sveika, — jau kiek drąsiau prašneko 
Onytė. — Mama prašė, jei aš jus.. .tave susitiksiu, kad 
pakviesčiau, grįžtant iš bažnyčios, su ponu Adomu pas 
mus užeiti.

— Labai ačiū! Tikrai užritime! Neatsisakys ir Ado
mas tokia malonia proga pasinaudoti.

— Atleiskite. Atleisk, — vėl kalbėjo Onytė. — Prie 
šventoriaus laukia mano sesuo Marytė su drauge... 
Gal nueitume pas jas?

— Jei jos nenori eiti pas mus, galime nueiti. Ma
rytė, spėju, ta truputį žemesnė. O kas ta antra mergaitė

— Tai Stasė Liulytė iš Lėlių kaimo.

Besikalbėdami priėjo prie mergaičių. Onytė Joną su
pažindino. Marytė, dvejais metais už seserį jaunes
nė, buvo visai kito tipo. Kiek žemesnė, blondinė, mels
vų akių. Gražiai ir ji nuaugusi, tačiau daug lėtesnė, ne
kalbi. Jei ką sakydavo, tai pirma gerai apsvarstydavo. 
Jų draugė iš visų energingiausia. Daug ir drąsiai kal
banti, kartais prašaunanti pro šalį, tačiau dėl to nesijau
dinanti ir neliūstanti. Veido bruožai ne iš taisyklingųjų, 
bet šiaip gana daili ir simpatinga. Už savo drauges atro
dė vyresnė. Taip galėjo ir imti, nes Jonui išvažiuojant, 
jau buvo subrendusi panelė.

Jonas, pasisveikinęs su Stase, juokavo:
— Kadangi mes dar ne taip gerai pažįstami, aš ne-. 

drįsčiau jus vardu vadinti.

— Ir ne giminės, — pridūrė Stasė.

Jonas.
Taigi. Tuo tarpu ir ne giminės, — patvirtino

— Tuo tarpu? — paklausė Stasė.

— Na, taip! Gal kai labiau susipažinsime, atrasime 
giminystės ryšį.

— Jei pradėsime aiškintis nuo Adomo ir Ievos...

— Jei nuo Adomo, tai susigiminiuosime greit. Jis gi 
mano pusbrolis.

— Aš kalbu apie pirmuosius tėvus — Adomą ir 
Ievą.

— Kam tiek toli siekti? Be to, ten ir Ieva nereika
lingai . maišosi.. Geriau pradėkime aiškintis nuo mano 
pusbrolio. .

— Ar jis tave, Jonai, prašė papiršliauti? —paklau
sė Onytė.

— Ne. Apie tai nekalbėjo. Norėdamas su panele 
Stase greičiau susigiminiuoti, aš pats šį kelią pasirinkau, 
kaip artimiausią.

— O ar neradai artimesnio? — truputį šelmiškai
paklausė Onytė.

— Artimesnis, jei ir būtų, gali būti labai į kalną, 
sunkiai įkopiamas, — atsikirto Jonas.

— Jūs manote, kad Adomui to kalno nebūtų? — 
paklausė Stasė.

— Jis už mane patvaresnis, lengviau įveiktų bet 
kokį kalną.

— Ar jis pratęs kalnais vaikščioti? Ar į daugelį 
jau yra įkopęs?

— To negalėčiau tikrai pasakyti. Gal, esant progai 
panelė Stasė pati jį paklaustumėte.

—D kam man klausti?
— Pirma tearavotės. Maniau — svarbu.
— Visai ne! — tarė lyg pyktelėjusi.
— Tai palikime tą klausimą atvirą. Vėliau gal sa

vaime paaiškės, — uS>aigė Jonas kalbą ir kreipėsi į 
Marytę: — Kodėl tu, Maryt, mūsų tokiame rimtame po
kalbyje nedalyvauji?

— Aš nesuprantu, apie kokius kalnus jūs čia kal-
bate.

— Gal pameni pasaką apie sėdėjusią ant kalno ka
ralaitę. Jauni vyrai norėjo įkopti. Pirmam įkopusiam ka
ralius buvo pažadėjęs savo dukrą. Daug kas bandė, bet 
vis nesėkmingai. O vienas vis tiek įkopė ir gavo kara
laitę. Mes čia atkuriame tą pasaką, — paaiškino Jonas.

Mokytojas, nesulaukęs Jono, atėjo jo ieškoti.
— Galvojau, kur jūs pražuvote. O čia, pasirodo, ma

loniai leidžiate laiką.
— Manėt, kad žandarai sugrįžę nusivedė?
— Ne. TTk pagalvojau, kad, susitikęs tris gražias 

paneles, mus visai pamiršote.
— Panelę tik vieną susitikau, o Onytė ir Marytė 

mano seserys,atsakė Jonas. — Jūs juk pažįstami?

— Mes tai pažįstami. Tik aš nežinojau, kad jos turi 
brolį, — kiek nustebo mokytojas.

— Gal ne visai tiksliai pasakiau. Esu tik pusbrolis, 
— paaiškino Jonas.

— Anksčiau panelių aš nekvieįtiau, bet, jei sutik
tumėte, kviesčiau dabar valandėlei pas mane užeiti, — 
kalbėjo mokytojas.
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Rūpestis kaip išlaikyti lietuvišką parapiją
Antano Sabalio pranešimas LFB suvažiavime lapkričio 9 d. 

Maspetho lietuviij parapijos salėje
jos. Taip yra: jei tu patekai 
pas gerą vyskupą, tai gerai, o 
jei ne — tai tu nieko neturėsi.

Lietuviu Fronto Bičiuliu sim
poziume lapkričio 9 buvo svars
tyta Pasaulio Lietuviu Bendruo
menės veikla tarp III ir IV sei
mo. Kalbėjo: Vytautas Volertas, 
paliesdamas reikalus, surištus 
su tėvynės laisvinimu, Jūra 
Gailiušytė-Viesulienė — apie

jaunimo veiklą ir jo uždavi
nius. Lietuviškos parapijos rū
pesčius nagrinėjo Antanas Sa
balis. Čia ir spausdiname jo 
pasisakymą, nurašytą iš mag
netofono juostos. Moderato
riumi buvo Vytautas Vaitiekū
nas.

Ar religinė bendruomenė 
šiuo metu yra tautinė atrama, 
ar nutautinimo priemonė? — 
Tai yra vienas iš sunkiausių, ir 
pagrindinių klausimų, čia ir 
mėginsime tą klausimą paliesti.

JAV, Kanadoje ir kitur daž
nai lietuvių bendruomenė re
miasi religine bendruomene.

Dvi yra pagrindinės religinės 
bendruomenės, tai būtent — 
protestantų ir katalikų. Katali
kiškųjų bendruomenių yra daug 
daugiau. Tai apie jas pirmiau
sia ir kalbėsime.

Kaip yra nevienodos atski
rų kraštų lietuvių bendruome
nės, taip yra nevienodos ir lie
tuvių religinės bendruomenės. 
Kai kalbame apie religines ben
druomenes, tai tokiu atveju 
mes šnekame apie lietuvių ka
taliku parapiją. Šios parapijos, 
arba bendruomenės, kiekviena
me krašte kaip save išmano taip 
ir gano.

Aš negalėčiau pasakyti daug 
smulkmenų apie kitus kraštus, 
bet, pavyzdžiui, Europoje nėra 
tokių lietuviškų parapijų, kokių 
yra Amerikoje. Tik norėčiau iš
ryškinti vieną dalyką, kuris bus 
-svarbus mūsų tolimesnėm dis
kusijom. Europoje yra lietu
vių parapijų su lietuviu kuni
gu, ir šalia — tos parapijos pa
state yra vysk. Brazio religinis 
centras. Panašių pavyzdžių turi
me ir kituose kraštuose.

Mes Amerikoje turime prie
šingą procesą. Užuot turėję sa
vas bendruomenes, mes duoda
me vadovus kitom religinėm 
bendruomenėm.

Pietų Amerikoje, aš šaky - 
čiau, daugumoje vienuo
liai turi savo parapijas. Pana
šiai yra ir su Š. Amerika. Pa
vyzdžiui, Toronto didžioji Pri
sikėlimo parapija yra vedama 
pranciškonų. Montrealyje di
džioji parapija yra vedama jė
zuitų iš Chicagos.

Ir todėl, kaip sako — savi 
marškiniai arčiau, — priėjom 
prie JAV. Apie JAV parapijas 
daugiausia gal ir kalbėsiu, nes 
šios bendruomenės yra pačios 
didžiausios ir pačios gausiau
sios.

Parapijų skaičius mažėja
Turiu čia statistiką tarp 

1960-1966 metų. Iš statistikos 
matyti, kad turime 96 parapi
jas. Tas skaičius visą laiką kei
čiasi. Ir jūs žinote kodėl?

Per paskutinius, sakykim, 
septynerius metus tas skaičius 
nukrito nuo 118 iki 96. Šalia 
lietuviškų parapijų mes turi
me 611 lietuvių kunigų. Vie
nam kunigui tenka maždaug 
660 lietuvių.

Ar parapija yra tautinė 
atrama?

Tai yra tokia bendra mūsų 
religinių bendruomenių padė
tis. Dabar mes einame prie į- 
domesnio klausimo ir, būtent, 
ar religinė bendruomenė, para
pija, šiuo metu yra tautinė at
rama, ar nutautinimo priemo
nė? Tai yra vienas iš sunkiau
sių klausimų, dėl ko lietuviai 
dažnai iš visų pusių apsišaudo.

Pirmiausia pažiūrėkim, 
kas parapiją daro lietuvišką.
Mano nuomone, parapiją lie

tuviška padaro keturi pagrin
diniai elementai. Tie elemen
tai būtų šie: 1. aplinka, arba 
pats pastatas, 2. pamaldos, 3. 
kunigas — klebonas arba vi
karas, 4. socialinis parapijos 
vaidmuo lietuvių bendruomenei. 
Praktiškai tai reikštų ką nors 
panašaus į tai, ką mes šiuo 
metu dabar turime — sėdime 
lietuvių parapijos salėje.

Kunigas — visa nulemia
Man atrodo, kad iš visų šių 

keturių elementų vienas turi 
lemiamos reikšmės. Ir tas ele
mentas yra parapijos kunigas. 
Juk iš praeities gerai žinome,

jei parapijos kunigas yra lietu
viškas, tai bažnyčioje yra lietu
viško meno, tai yra lietuviškos 
pamaldos, parapijos salėse yra 
lietuviškų paveikslų. Jis mielai 
priima lietuvius Įvairiems susi
būrimams. Jeigu tas elemen
tas — kunigas — pasidaro ne
palankus, tai tuo pačiu pražūs
ta ir visi kiti elementai. Tada 
mes gauname parapiją, kurio
je yra tik lietuvių kilmės kuni
gas. Iš šio trečiojo elemento 
matome, kokią reikšmę turi ku
nigo vaidmuo apskritai bend
ruomenei, kaip toji bendruome
nė yra sudaryta ir sustatyta.

Vokietijoje, kaip minėjau, 
yra vokiečių parapija, bet lie
tuvis kunigas. Ten tas ketvir
tasis — socialinis — elementas 
yra puikiausioje tvarkoje. Jei 
nežinotum, kad tai vokiečių pa
rapija, pasijustum lyg Ameri
kos lietuvių parapijoje, nes vi
sa tvarko kunigas.

Šio krašto religinė sistema
Taigi — šiam pagrindiniam 

elemente susiduria lietuvių reli
ginė bendruomenė iš vienos pu
sės, o iš kitos pusės stovi šio 
krašto religinė sistema. ŠĮ “sis
temos” terminą mes nukalėm 
prieš kokius 8 mėnesius, kada 
mano draugai studentai “Atei

ties” žurnalo reikalais studija
vo kai kuriuos nelietuvių ku
nigų paskyrimus Į lietuvių pa
rapijas Pennsylvanijoje.

Šitoji sistema, mes manome, 
yra visiškai nesuinteresuota tais 
keturiais elementais, kurie, 
kaip mes sakome, daro parapi
ją lietuvišką. Kai sakau — vi
siškai nesuinteretuota, neturiu 
galvoje absoliutaus klausimo 
pastatymo. Vis dėlto mes priei
name prie bažnyčios hierarchi-

Tokioje padėtyje mes turime 
iš vienos pusės lietuvišką oend- 
ruomenę, kuri yra daugiau ar 
mažiau religinga, iš antros pu
sės — mes turime sistemą. Jų 
vidury mes turime pati pagrin
dinį elementą kunigą. Toji lie
tuvių bendruomenė tuoj pajau
čia, kaip tas pagrindinis ele
mentas klebonas — žiūri Į lie
tuviškus reikalus.

Parapijos misija — 
nedefinuota

Nors parapijas turime nuo 
labai seniai, bet parapijos misi
ja lietuviškumo atžvilgiu visą 
laiką buvo nedefinuota. Tiesa, 
mes turėjom Įvairių pasisaky
mų; mes sakome, kad parapijas 
reikia remti, kad jos yra rei
kalingos ir geros. Sakome, kad 
reikia jas turėti. Sakome, kad 
jų pražuvimas būtų didelis nuo
stolis mums ir kaip lietuviams 
ir kaip religinės bendruome
nės nariams. Bet visa lietuviš
kos parapijos, kaip lietuvių 
bendruomenės, misija niekada 
nebuvo definuota.

Priešingai, sistema šios para
pijos definiciją turi aiškią. 
Kai tik iškilo koks klausimas, 
toji sistema tą definiciją pa
naudojo. O jos definicija yra la
bai paprasta. Tautinė parapija 
yra reikalinga tik tai tam, kad 
aptarnautų angliškai nemokan
čius žmones. Jei mes prie to
kios sistemos šauksimės pagal
bos, tai mes nieko negausime, 
nes mes visi pakankamai mo
kame angliškai.

Todėl būtų vienas iš pagrin
dinių dalykų — kokiu nors bū
du prieiti prie lietuvių religi
nės bendruomenės definicijos. 
Kokia yra jos misija?!

(Bus daugiau)

Antanas Sabalis Liet. Fronto Bičiulių rytinės apygardos suvažiavime kalba 
kaip išsaugoti lietuvišką parapiją. Nuotr. V. Maželio

Lietuvis amerikiečių poetų tarpe

Tėv. Leonardas Andriekut, O.F.M., kalba New Yorko poetų klube. Sėdi są
jungos vicepirmininkas Charles Angoff. Nuotr. V. Maželio

Pirmą kartą amerikiečių poe
tų sąjungos (The Poetry Sode- 
ty of America) istorijoje svečiu 
kalbėtoju pakviestas lietuvis. 
Tai Įvyko lapkričio 27, kai tėv. 
dr. Leonardas Andriekus, O.F. 
M., lietuvių pranciškonų pro- 
vinciolas, akademijos narius ir 
svečius supažindino su lietuvių 
poezija.

Susirinkimą atidarė ir prave
dė Charles Angoff, sąjungos vi
ceprezidentas. Fairleigh Dickin- 
son universiteto profesorius ir 
daugiau kaip 40 knygų auto - 
rius. Jis parašė Įvadą ir nau
jam L. Andriekaus eilėraščių 
rinkiniui “Amens in Amber”. 
Įvade jis pažymi, kad tarp rin
kiny išspausdintos kūrybos eilė
raštis “To Autumri’ laikytinas 
vienu iš geriausių eilėraščių, šia 
tema parašytų per paskutinius 
50 metų. Gi susirinkimo daly
viam pristatydamas autorių, C. 
Angoff dar priminė, kad visas 
rinkinys savo rūšies poezijoje 
laikytinas vienu iš geriausių per 
paskutinius 25 metus.

T. Leonardas Andriekus pus
valandžiu apribotoje paskaitoje 
sintetiškai pristatė lietuvių poe
ziją, klausytojus supažindinda
mas su krašto aplinka, kūrimo 
sąlygomis bei pagrindiniais kū
rėjais. Pradėjęs Mažvydu ir Do
nelaičiu, baigė pačiais jaunai
siais. Kvietėjų pageidavimu pa
baigoje paskaitė keletą eilėraš
čių iš naujausio rinkinio.

Amerikiečių poetų sąjunga j 
nuosavas ir puošnias patalpas, 
122 East 58th Street, New 
York, N.Y., renkasi 8 kartus 
metuose — spalio-gegužės mė
nesiais. Pirmoj daly išklausoma 
svečio paskaitos. Taip, pav., spa
lio mėn. susirinkime apie grai
kų poeziją kalbėjo prof. Andre 
Michalopoulos, lapkričio mėn. 
apie lietuvių poeziją t. L. And
riekus, gruodžio mėn. — apie 
turkų poeziją prof. Talat Sait 
Halman. Lietuvių poezijos api

būdinimas sutraukė apie 200 
sąjungos narių ir apie 30 sve
čių lietuvių.

Antroj susirinkimo daly pra
vedami literatūriniai nagrinėji
mai. Nariai mėnesio laikotar
pyje gali atsiųsti savo eilėraš
čius (lapkričio susirinkimui bu
vo atsiųsta 131). Speciali komi
sija išrenka 6 geriausius. Kiek
vienam susirinkimui parenka
ma kitas skaitytojas ar skaity
toja ir kritikai. Lapkričio susi
rinkime eilėraščius deklamavo 
šekspyrinė artistė Patricia Pear- 
don, o po kiekvieno eilėraščio 
pastabas pareiškė literatūros 
kritikė Mrs. Marsh ir Columbi- 
jes universiteto profesorius bei 
literatūros kritikas prof. Mil- 
ton Kaplan. Po jų kritikos ga
lėjo pasisakyti dalyvaują na - 
riai. Apsvarsčius visus eilėraš
čius, prieita prie balsavimų ir 
geriausiem paskirtos 20 ir 10 
dol. premijos. Po to paskelbti 
visų eilėraščių autoriai, kurie 
iki tol diskusijų dalyviam bu
vo nežinomi. Susirinkimo pre
mijos tik simbolinio pobūdžio, 
nes sąjunga skiria keliolika 
metinių premijų nuo 3,500 
dol. iki 200 dol. Visas susirinki
mas užtruko pustrečios valan
dos.

— Prel. Jonas Balkonas, 
JEK pirmininkas, spalio 27 
lankėsi Chicagojc ir tą dieną 
Įvykusiame centro valdybos po
sėdyje padarė pranešimą apie 
Jungtinio Finansų Komiteto 
darbus ir kasos stovi. Iš pra
nešimo paaiškėjo, kad iki šiol 
surinkta apie 23,000 dol. Turė
ta išlaidų apie 6.000 dol. 6, 
800 dol. išmokėta PLB seimo 
ruošimo komitetui seimo nuos
toliam padengti (tiek pat gavo 
ir VLIKas) ir 2.300 dol. PLB 
valdybai menininkų išvykai j 
Pietų Ameriką finansuoti Cen
tro valdyba iki šiol negavo nie
ko. Taip pat paaiškėjo, kad lė
šos telkiamos išimtinai tik iš 
apylinkių.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
Introduction to Modern Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika, aiškinama 

anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruošė 
L. Dambriūnas, A. Klimas ir W. Schmalstieg. Kietais viršeliais, 480 
psl. $7.00.

Lithuanian Reader for Self-lnstruction, by William R. Schmalstieg and An
tanas Klimas. Priedas prie Introduction to Modern Lithuanian. $1.00.

Timeless Lithuania by Owen J. C. Norem, B.D., L.L.D. $4.00.
Lithuania and Lithuanians, compiled by J. Balys. Bibliography. $5.00.
The Balts, by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places. 286 psl. $7.50.
Lithuania under the Soviets, by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, 

300 psl., kietais viršeliais. $7.00.
Vytautas the Great—Grand Duke of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. $3.00.
Tvventy Years’ Struggle for Freedom of Lithuania, by J. Audėnas. $2.50.
The War Against God in Lithuania, by Dr. J. Savasis. $1.25.
GuerriKa Warfare on the Amber Coast, by K. V. Tauras. $3.00.
Leave Your Tears in Moscow, by B. Armonas. $4.00.
Tannenberg, by C. R. Jurgėla. The Battle of Tannenbcrg. $2.00.
The Refugee, by K. C. Girtautas. $3.50
Crosses, by V. Ramonas, romanas. Kietais viršeliais. $4.00.
Selected Lithuanian Short Stories. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.
Lithuanian Quartet. Barono, Katiliškio, Landsbergio ir Šeiniaus kūriniai. 

$5.00.
Lithuanian Folk Talės. $4.50.
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00.
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
The Ordeal of Assad Pasha, by I. Šeinius. Satyra. $2.00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
The Maker of Gods, by St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00.
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00.
Bobby VVishingmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių- 

anglų kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.
Popular Lithuanian Recipes, by J. Daužvardis. $2.50
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $1.25.
Art Collection of the Lithuanian Franciscan Fathers, by P. Jurkus. Lietuvių 

menininkų paveikslų albumas. Didelio formato. $5.00.
Lithuania, by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00.
Dedication of the Chapel of Our Lady of Šiluva. 50C.
Our Lady of Šiluva, by Rev. John C. Jutt. 50č.
Thaddeus Kosciuszko the Champion of Freedom, by A. D. Yuknis. 50C.
Lithuania, short pamphlet about Lithuania. 50ę.
English-Lithuaman Dictionary, by V. Baravykas (ca. 30.000 žodžių). $6 00.
Lithuaman-English, by B. Piesarskas, B. Svcsevičius (ca. 27,000 ž.) $.>.00.
Lithuaman-English, V. Pcteraitis, 602 psl. Kietais viršeliais. $7.00.
Lithuaman-English & English-Lithuanain kišeninis žodinėlis. $2.00.
Photographs / Algimantas Kezys, S.J. - meniškas albumas. $1.00 
Avvakening Lithuania, by Dr. Jack J. Stukas. $5.00.
Footbridges and Abysscs, a nove! by A. Baronas. $5.00.
Rejuvenation of Siegfried Immerselbe. a novcl by Ig. Šeinius $5.00.
Noon at a Country Inn, by A. Vaičiulaitis. $4.00.
Nimblcfoot the Ant and Hcr Adventurcs. by V. Tamulatis. $1.00.
The Delugc, a Love Story of Ancient Times, by M. Vaitkus. $1.00.
The Mountain Dovcs and othcr African Folktalcs. N. M. Zobarskas. $3.50.
Amens in Amber. Leonardo Andriekaus poezija anglų kalba. Kaina 1 dol. 
Elevcn Lithuanian Artists in Australia. Kieti virs. Albumo formatas. $6.00. 
The Way of the Nation. by J. Juodis (paveikslų albumas i. $7.00.
History of Lithuania, by Dr. V. Vaitekūnas. $1.00.
The Battle of Grunvvald. ari --Historical Novcl. $3.00.
The Forest of Anykščiai, by A. Baranauskas. $2.00.
Lithuania, Land of Heroes. by L. Valiukas. $1.75.
The Scasons. by K. Donelaitis. $3.00 (kietai- $1.0O».
Ambarita, by J. Narūne, pasaka. SI.00.
Sonata of learus. by Jurgis Gliaudą. $5.OO.
Essays in Greck Politics. by R. Sealey. $6.00.
Tundra Talės. Nota M. Zobarskas.ed. 5 00.
The Winnowing Winds. by Bailey. $1.00. .
The Lithuanian National Rcvolt of 1941. by Dr. A. M. Bndrcckis. $1 (*♦’.
Lithuanians in Canada. by I'r. Gaida. S. Kairys. J. Kardelis, J. Puzinas. A. 

Rinkūnas, J. StingaHa. Kietais viršeliais. 370 psl.. kaina S dol.
The Cemetcry of Nations in the Sibcrian Tundra, by H. Tautvaišu. Kaina 

1.75 dol.

Šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunama: 
DARBININKO ADMINISTRACIJA

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. Keinėžio, 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 Į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad būčiau, Tėve mūsų, šv. 
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 bals, 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 
Bohemc — G. Puccini ir La 
Wally — A. Catalani. Mergaitės 
troškimas ir lietuviška daina— 
abi Fr. Chopin; Kur prapuolė 
tas kelelis ir Abejonės — Al. 
Kačanausko, Ne margi sakalė
liai — J. Tallat Kelpšos, Ty
kiai. tykiai, viena liaudies dai
na. harmonizuota Br. Budriu 
no, ir Dobilėlis — A. Vanagai
čio — V. Jakubėno. Mono, kai
na 6 dol.

Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmu lietuviška opera. 
Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokšteliu. 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 
\Villoughby Avė.. Rrooklyn. N. 
Y. 11221. (Siuntimui pridedama 
50 c., Kanadoje 1 dol ).
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PUSVALANDŽIO ŽVILGSNIS I ALT KONFERENCIJĄ
Lapkričio 23 gan puošniame 

Bismark viešbutyje Chicagos 
vidurmiesty įvyko metinis 
Amerikos Lietuvių Tarybos su- 
važiavimas-konferencija, kur da
lyvavo 38 atstovai, eilė svečių, 
jų tarpe buvę Alto pirmininkai 
L. Šimutis ir inž. A. Rudis, taip 
pat beveik visų lietuviškų laik
raščių atstovai. “Darbininko” į- 
galiotam atstovui, deja, dėl 
darbo sąlygų (šeštadienis ame
rikiečių dienraščių spaustuvė
se yra pati sunkiausia diena, 
nes baigiamos paruošti didžiu
lės sekmadieninės laidos) kon
ferencijoje teteko dalyvauti tik 
pusvalandį. Bet akimirkos į- 
spūdis liko gana teigiamas.

Visų pirma konferencijos da
lyvių tarpe teko pastebėti eilę 
jaunimo atstovų. Tai žinia, kad 
kai kurios organizacijos, kaip

Vasario 16 dienos signataro palaikai
Ėmus rūpintis paminklu ant 

prel. Kazimiero šaulio, Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signa
taro, kapo, paaiškėjo, kad tas 
klausimas turėtų būti spren
džiamas kitaip.

Kuklus paminklas ant dabar
tinio kapo Šveicarijoj atsieitų 
per pustrečio tūkstančio dole
rių. Bet esama aplinkybių, dėl 
kurių būtų netikslinga ten sta
tyti paminklą. Kapo vieta nėra 
užtikrinta nuosavybė (žodžiu 
dovanota, ir dovanotojo įpėdi
niai galėtų pareikalauti palai
kus iškelti). Pačios kapinės to
li nuo Lugano miesto, o dėl 
tiesiamo greitkelio jų dalis ga
li būti iškeldinta.

Dėl to Romos lietuvių popie
žiškos kolegijos vadovybė siū
lo šio garbingo asmens kapui 
vietą savo koplyčioje, pamink
linėse Romos Verano kapinėse, 
jeigu lietuvių visuomenė parū
pintų lėšų apmokėti tik palai
kų perkėlimo išlaidom, kurių 
būtų apie 1000 dolerių.

Nekylant abejojimų, kad ant
rasis pasiūlymas tikrai yra ge
resnis. lietuvių visuomenė kvie
čiama padėti taip sutvarkyti nu
sipelniusio mūsų tautos vyro 
amžino poilsio vietos klausimą.

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

Nuotr. R. Kisieliaus

KULTŪROS ŽIDINĮ 
NEW YORKE

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

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)

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

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui ____________ _______ ____ ___ ___ __

ADRESAS ........        -............ ........
........................               Zip Code---  -----

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax Deductible)

Mielas Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

REPORTAŽAS 15 CHICAGOS

Tautinė s-ga ar Santara-Šviesa, 
atstovavimo kredencialus yra 
suteikusios jaunesniems žmo
nėms, net studentams. Tai tik
rai šviesus reiškinys. Ar tie jau
nieji atstovai kiek orientuojasi 
bendrame Alto darbe ir politi
koje, tai jau kitas klausimas.

Kai jūsų korespondentassu 
“Draugo” redaktorium V. Alsei
ka atvyko į Lincoln vardo po
sėdžių salę Bismark viešbutyje, 
kur laisvą kėdę sunku buvo be
rasti, Alto valdybos narys J. 
Jasaitis darė pranešimą apie 
paruoštą genocido parodą, ku
rią finansavo Altas. Genoci
do paroda tai vienas iš pasku
tiniųjų Alto iniciatyva įvykdy
tų uždavinių. Ši paroda, kur su
rinkta tiek daug dokumenti-

Aukas siųsti kviečiama šiuo ad
resu: Rev. Z. Ignatavičius, Col- 
legio Lituano San Casimiro, Via 
Casal Monferrato 20, Roma, 
Italy. Prašoma nurodyti, kad lė
šos skirtos prel. K. šaulio palai
kų perkėlimo išlaidoms apmo
kėti. Perkėlimą atlikus, bus vie
šai paskelbta visa tų išlaidų 
apyskaita. (Elta)

LATVIŲ MEDALIAI
Baltijos Aidų radijo progra

ma Clevelande yra pavyzdin
ga priemonė lietuviams, lat
viams ir estams pasikeisti in
formacija apie savo veiklą iš
eivijoje, stiprinti bendradarbia
vimą savo tarpe ir vieningai 
atstovauti Baltijos kraštų išei
vių interesams amerikiečių vi
suomenėje ir Amerikos Tauty- 
vių Sąjūdyje (American Na- 
tionalities Movement).

Baltijos Aidų radijo progra
mą įsteigė Juozas Stempužis 
1962. Lietuvių, latvių ir estų 
bendruomenės kalba anglu ir 
savomis kalbomis. Latvių sky
rių redaguoja Eriks levinš (lat
vių bendr. pirm.), estų — An- 
dreas Traks (estų laisvės k-to 

nės medžiagos, ilgai bylos lais
vajam pasauliui lietuvių kan
čias ir laisvės siekimą ilgoje 
okupacijos naktyje.

Adv. S. Bredes iš New Yor- 
ko perskaitė Alto iždo globėjų 
patikrinimo aktą, iš kur suži
nojom, kad nuo praėjusių me
tų birželio 1 iki šių metų gegu
žės 31 Altas turėjo 26,137.69 dl. 
pajamų ir 26,095.21 dol. išlai
dų. įvairiose taupymo bendrovė
se yra laikomas atsarginis kapi
talas 28,734.14 dol. sumoje.

Po šių dviejų paskutinių pra
nešimų konferencijai pirmi
ninkavęs P. Dargis davė kiek 
laiko diskusijoms. Papunkčiai 
buvo diskutuotas kiekvienas 
pranešimas, kurių buvo šeši. 
Trumpas ir pritariančias disku
sijas dėl Alto pirm. inž. E. 
Bartkaus pranešimo taikliai re
ziumavo Šviesos-Santaros atsto
vas dr. J. Valaitis. Jis pabrė
žė, kad Alto veikloje ryški 
nauja gyvybė ir žymiai daugiau 
padaryta kaip tik dėlto, kad 
naujasis Alto pirmininkas su
gebėjo darbų naštą padalinti 
vienodai visiems valdybos na
riams.

Kai kas gal buvo susidaręs 
Įspūdį, kad Šviesos-Santaros 
žmonėms nebeįdomus Lietuvos 
laisvinimo darbas, nes jie per 

pirm.), lietuvių — Raimundas 
Kudukis (ALT skyriaus pirm.).

Laisvojo pasaulio latvių or - 
ganizacijų federacija, įvertinda
ma šios radijo programos reikš
mę, Latvijos nepriklausomybės 
50 m. sukakties proga, Juo
zą Stempužį, Baltijos Aidų ir 
lietuviškų Tėvynės Garsų radi
jo programų Clevelande direk
torių, apdovanojo sidabriniu 
"Latvia pro merito" medaliu, 
kuris buvo įteiktas lapkričio 
16 Clevelande, Latvijos sukak
ties iškilmėse. Ta pačia proga 
latvių medaliai buvo įteikti se
natoriui Frank J. Lausche, Am. 
Nationalities Movement pirm. 
Ralph J. Perk ir J. Carroll univ. 
profesoriui Michael Pap. (Elta)

Dail. V. Rato grafikos kūrinių parodoje Philadelphijoj e lapkričio 24 d. šv. Andriejaus parapijos salėje susi
rinkę klausosi parodos atidarymo Įvadinio žodžio. Nuotr. V. Gruzdžio

daug smarkiai užsiangažavę 
bendradarbiavimui su Lietuva, 
ypač su meno ir kultūros dar
buotojais. Bet pusvalandžio 
žvilgsnyje į Alto konferenciją 
į akis krito ryškus vaizdas, kad 
busimoji Lietuvos laisvė 
samariečių! ir tautininkui 
katalikui vienodai brangi ir yra 
pats svarbiausias visų siekių 
tikslas, nors kartais priemonės 
tam ir kraštutiniai išsiskiria.

ir 
ir

Visų Alto valdybos narių pra
nešimai buvo iš anksto atspaus
dinti ir išdalinti konferencijos 
atstovams.

rytojaus dieną su- 
konferencija iki 

valandos praėjusi

Kaip teko 
žinoti, Alto 
paskutinės 
nuosaikioje ir darbingoje nuo
taikoje, neiškilus jokiom aštres
nėms diskusijoms.

Trumpo žvilgio išvada: Ame
rikos Lietuvių Taryboje dau
giau demokratijos atsirado ta
da, kai jai vadovauti stojo nau
jas žmogus, atstovaująs jaunes
nę, jau už Lietuvos ribų aukš
tuosius mokslus baigusią kartą.

VI. Rmjs

ARGI NETURĖTŲ RŪPINTIS VISI?
Lapkričio 16 d. vakarą pasi

taikė maloni proga pabūti Wor- 
cesterio lietuvių būrelyje, kuris 
yra pamilęs šv. Antane gimna
ziją Kennebunkporte, Maine. 
Gimnazijai sušelpti buvo su
ruošta vakarienė su mokinių 
programa, muzika ir šokiais.

Tai nebe pirmas kartas. Jau 
beveik 10 metų, kai \Vorceste- 
rio lietuviai kas rudenį ruošia 
šv. Antano gimnazijai parengi
mus. Stebėtina, kad jų nenu
alsina metai ir amžius. Iš da
lyvavimo jų pobūvyje susitelkė 
žiupsnis minčių, kurias norėtų
si viešai paskleisti.

VVorcestery šv. Antano gim
nazijos rėmėjų būrelis yra vie
ningas ir apima tiek vyresniuo
sius. tiek vėliau atvykusius lie
tuvius. Čia rasi žymius abiejų 
pusių veikėjus. Jie našiai su
geba savo tarpe susikalbėti. Na
rių būrelis turi apie 120. o į 
gimnazijai ruošiamus pobūvius 
atsilanko apie 200 asmenų. Bū
reliui pakaitom vadovauja vy
resniosios ir ateivių kartos 
žmonės. Dabar jo pirmininkas 
yra muz. Z. Snarskis.

Visu jų pagrindinė jungtis— 
tai įsitikinimas, jog šv. Antano 
gimnazija yra naudinga Ameri
kos lietuviam ir reikalinga vi
sų paramos. Tas gilus Įsitikini
mas skatina juos mokėti 
ni nario mokestį, rinktis 
būvius, lankyti įvairiom 
gom pačia gimn. 
cesterio lietuviai 
jos svečiai. Ji 
pianiną ir 
reikmenų, 
imtis.
tinti panašion vciklon ir kitų 
miestu lietuviu bendruomenes.

štai panašu palankumą ėmė 
rodyti ir tolimo Rockfordo. III., 
tautiečiai. Lietuvių ten yra ne-

meti- 
Į P0' 

pro- 
\Vor-

iažniausi 
yra jai nupirkę 

daug kilu būtinų 
Tai lyg savotiška iš

kąri visgi turi |ėgos ska-

— Į Amerikos Lietuviu ta
rybą grupės paskyrė šiuos at
stovus: Liet. Katalikų federa
cija — E. Paurazienę, A. Alek
sį, prof. dr. J. Stuką, J. Jasai
tį, L. Jarą, K. Kleivą ir kan. V. 
Zakarauską; Socialdemokratų s- 
ga — dr. P. Grigaitį, J. Talalą, 
M. Gudelį, S. Michelsoną, Š. 
Bredes. J. Skorubską ir J. Va
laitį; .A. Liet. Tautinė Sanda
ra — St. Gegužį, M. Kaspa
raiti, dr. K. Šidlauską, J. Kuzą, 
A. Devenienę, J. Gulbinienę ir 
M. Vaidylą: A. Liet. Tautinė 
s-ga — V. Abraitį, E. Bartkų, 
dr. S. Biežį, T. Blinstrubą, J. 
Jurkūną. K. Karpių ir A. Tre
čioką: Liet. Kat. susivienijimas
—prel. dr. J. Boll, dr. V. Ši

maitį ir V. Kvetkų: Am. Liet, 
susivienijimas — B. Pivariū- 
nienę, E. Mikužiūtę ir P. Dar
gi: Santara-Šviesa — L. Vė- 
žienę, dr. G. Gedvilą ir dr. J. 
Valaitį: Liet. Kat. Moterų s-ga 
— G. Kaneb, O. Ivins-Ivinskai- 
tę ir E. Vilimaitę; Liet. Studen
tų s-ga — Vyt. Kasniūną, Jr., ir adresu grąžinti iki gruodžio 
E. Modestavičių ir. R. Panarą;
Liet. Vyčių s-ga — L. Paukš
tą, J. Evans ir St. Vaitkų.

daug, bet jie gražiai susiorga
nizavę į Lietuvių Bendruome
nės vienetą. Kaip tik LB apy
linkės susirinkime visi Rock- 
fordo nariai nutarė sušelpti šv. 
Antano gimnaziją ir suaukojo 
200 dol. Tą pat tikisi padaryti 
kasmet. Toks palankumas su
kėlė didelį šv. Antano gimna
zijos vadovybės dėkingumą. 
Taip pat ir Chicagoje yra gau
sus mūsų mokyklos bičiulių bū
relis. kuris kasmet ruošia jai 
šelpti pobūvius.

Tačiau Worcesterio lietuviai 
tame žygyje yra pirmieji. Jie 
pradėjo ir sėkmingai tęsia savo 
labdaros darbą. Dėkojant jiem

d. dr. A. Kisielius, B. Raita, dr. V. Ramanauskas, dr. A. Daltrūkč 
Skrinsko.

dr. A. Ccpuho ir dr. J

PAVEIKSLŲ IR SKULPTŪRŲ 
LOTERIJA

Jungtinio Finansų Komiteto 
valdyba praneša LB apylinkių 
valdybom ir visuomenės žiniai, 
kad lietuvių dailininku suauko
tų 29 paveikslų ir 2 skulptūrų 
loterijos lošimas bus gruodžio 
29 d. 2 vai. p.p. lietuvių para
pijos salėj. 64-14 56 Rd. Mas- 
peth, N.Y. Spauda ir visuo
menė prašoma dalyvauti.

Loterija verta gerokai susi
domėti, nes visi minėti daili
ninkų kūriniai labai vertingi 
(keletas tūkstančių dol.). Kiek
vienas lietuvis nors už dolerį 
turi nupirkti bilietą. Tai įgalins 
laimėti paveikslą ir Lietuvos 
valstybės '50 m. atstatymo su
kakties proga bus prisidedama 
prie lietuviškų kultūrinių ir Lie
tuvos laisvinimo darbu rėmimo.

Loterijos bilietai gaunami vi
sose LB apylinkėse ir pas spau
dos platintojus.

Bilietų šakneles su pavarde 

20 d.: United Lithuanian Fi- 
nance Committee—29 VVest 57 
St. New York 10019.

už paskutinio pobūvio auką 
(250 dol.), norisi linkėti, kad ir 
kitų miestų lietuviai eis Wor- 
cesterio lietuvių pėdomis. Jau
nimo išlaikymu tautiškose greto 
se dabar yra susirūpinę visi. 
Daug dėmesio teikiama va
saros jaunimo stovyklom. Sv. 
Antano gimnazija savo paskir
tim ir pastoviu jaunimo ruo
šimu gyvenimui išsiskiria iš vi
sų mūsų pedagoginių instituci
jų. Tai vienintelė tokia mokyk
la Amerikoje ir Kanadoje.

Argi ja neturėtų rūpintis 
didžiuotis visi?

ir

Tėv. Leonardas
Andriekus, O.F.M.

Šv. Antano gimnazijos 
rektorius

— Ohio Lietuviu Gydytoju 
draugija savo dvyliktąją kultū
rinę premiją 1,000 dol. šiais me
tais paskyrė už žurnalistiką 
Broniui Railai. Premijos Įteiki
mas Įvyko lapkričio 23 Holiday 
Inn svetainėje, Boston Hts., 
Ohio, metiniame draugijos su
sirinkime, i kuri atsilankė virš 
80 asmenų.

— Inž. chemikas Jonas Ru- 
gis širdies smūgio ištiktas mirė 
lapkričio 24 “Gajos” susirin
kime, Marijonų vienuolyno sa
lėje, Chicagoje. Velionis buvo 
gimęs 1901 vasario 4 Švėkšno
je, Tauragės apskr. Mokėsi Pa
langoje, Mogiliave, Vilniuje ir 
Kaune. Chemijos inž. mokslo 
laipsni Įsigijo Belgijoje, Gent 
universitete 1928.

— Kanados Lietuviu Bend
ruomenės naują švietimo ko
misiją sudaro: pirm. L. Tamo
šauskas, vicepinn. J. Andrulis, 
protokolų sekr. A. Bušinskaitė, 
aplinkraščių sekr. V. Taseckas, 
ižd. R. Kutkienė, narė L. Sen- 
kevičienė. Pirmame savo posė
dy komisija sudarė detalią P. 
LB seimo paskelbtiem 1969 lie
tuviškos šeimos ir švietimo me
tam programą ir nutarė 1969 
kovo 22 šaukti Kanados šešta
dieninių mokyklų mokytojų su
važiavimą Toronte.

— Lietuvos laisvės kovos me
tu veikloje Vliko išleista brošiū
ra LITHUANIA, 30,0 0 0 egz., 
jau baigiama išplatinti. Rengia
ma antra tos brošiūros laida, 
irgi 30,000 egz. (E.)

— Vliko seimas šaukiamas 
posėdžių gruodžio 7-8 New 
Yorke. Seime spręsti numaty
tieji- klausimai perduoti St. Lū
šio pirmininkaujamai nuolatinei 
Vliko tarybos teisių - politikos 
komisijai, kuriai pavesta pa
rengti atitinkamų nutarimų pro
jektus. (E.)

— Dail. Evos Kubbos dvi sa
vaites trukusi trečioji indivi
dualinė paroda buvo surengta 
White Studio Exhibition galeri
joje Adelaidėje, Australijoje. 
Dailininkė buvo išstačius! apie 
45 kūrinius. Ši lietuvaitė daili
ninkė parodose yra laimėjusi 
22 premijas. Jai yra tekę da
lyvauti reprezentacinėse Aus
tralijos dailininkų parodose Ja
ponijoje, pietryčių Azijos kraš
tuose, Europoje ir P. Ameriko
je.

IEŠKOMAS
Broliai Kazimieras ir Vytau

tas Sarpalius ieško savo tėvo Ka
zimiero Sarpaliaus, kurs anks
čiau gyveno Worcester, Mass., 
Baltimore, Md., ir Brooklyn. N. 
Y. Jis pats arba žinantieji pra
šomi pranešti Darbininko ad
ministracijai: 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.
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Lietuvos kariuomenes iubilie jaus minėjimas Schwetzingene
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f r Trečias didelis ir pavojingasSchwetzingene esąs lietuvių 
dalinys yra 8591 inžinerijos 
kuopa. Jos specialybė — tiltų 
statyba. Kadangi Schwetzinge- 
nas netoli (apie 50 km) nuo 
Romuvos, tai vyrai kiekviena 
proga čia svečiuojasi ir pade
da. Kai prieš 5 metus buvo sta
tomi gimnazijos rūmai, jie atvy
ko net su savo mašinomis ir at
liko žemės darbų už daugelį 
tūkstančių DM. Kucpos vadas 
kpt. J. K. Valiūnas yra drauge 
ir Vokietijos lietuvių bendruo
menės pirmininkas. Ta aplinky
bė skatina jį ir kuopą dar la
biau remti Romuvą ir joje vyk
domus parengimus.

Vasarą, kai parke išdygsta 
skautų palapinės, kai pasigirsta 
stovyklaujančių vaikų krykšta
vimas, Vasario 16 gimnazijos 
kieme pasirodo kuopos sunkve
žimiai, prikrauti maisto gami
nių ir kitų gėrybių. Prieš Ka
lėdų šventes kuopos vyrų siųs
tas Kalėdų senelis aplanko gim
nazijos moksleivius ir juos ap
dovanoja. Romuvos eglutės iš
kilmėse dalyvauja ir patys 
rai.

Moksleiviai ir gimnazijos
dovybė nelieka skolingi kuopai. 
Kviečiami, įvairių švenčių pro
ga jie atsilanko kuopoje, pašo- 

,.katautinius šokius, padainuo
ja, mokytojai paskaito paskai
tas. šitas glaudus bendradarbia
vimas jau yra tapęs tradicija.

Kam geriau pritiktų minėti 
mūsų kariuomenės jubiliejų, jei 
ne lietuvių darbo kuopų vy
rams? Nors darbo kuopos Vo
kietijoje tėra pagelbiniai ame
rikiečių kariuomenės daliniai ir 
juose tarnaują vyrai nieku bū
du neatitinka tikriem kariam 
statomų reikalavimų, tačiau ir 
jie tarnybos metu nešioja kari
nes uniformas, yra susipažinę 
su karine drausme bei lengvai
siais ginklais ir kartais dėvi

Kai 1918 vasario 16 visam 
pasauliui buvo paskelbtas Lie- priešas buvo lenkai Želigovskis 
tuvos nepriklausomybės atsta- stengėsi prijungti prie Lenkijos 
tymas, kaimynai nė nemanė ne tik Vilnių ir jo kraštą, bet ir 
gerbti mūsų tautos' valios. į lais
vam gyvenimui prisikėlusį kraš
tą pirmieji ėmė brautis raudo
nieji rusai. Buvo -jau prigar- ' 
mėję apie 30 tūkstančių gink
luotų raudonarmiečių. Kol lie
tuviai organizavo savo dalinius, 
jie spėjo užimti Vilnių ir apie 
du trečdalius Lietuvos. Bolševi
kai pradėjo supti Kauną, kur 
buvo prisiglaudusi laikinoji vy
riausybė. Jų tikslas buvo pa
versti Lietuvą sovietine respub
lika ir įjungti į Sovietų Rusi
ją. Tėvynę gelbėti pirmieji su
kruto carinės Rusijos kariuome
nėje tarnavę lietuviai karinin
kai ir moksleiviaL Visi jie bu
vo savanoriai ir sudarė mūsų 
kariuomenės branduolį, čia pa
skaitininkas pastebėjo, kad mi
nėjimo dalyvių tarpe yra sava- 
noris-kūrėjas Pliauska. Jis bu
vo pagerbtas smarkiais ploji
mais..

Pirmasis įsakymas Lietuvos 
kariuomenei išleistas 1918 lap
kričio 23. Ta diena ir laikoma 
oficialiu Lietuvos kariuomenės 
gimtadieniu, nors atskiri viene
tai buvo pradėti anksčiau or
ganizuoti. Savanorių gretos _ _ _
taip greitai augo, jog 1919 sau- u? tautos laisvę kovoję as- 
sio 5 jose jau buvo per 3,000 
vyrų. Iš visų buvo apie 12,000 
savanorių, jų tarpe apie šimtas 
Amerikos lietuvių ir tiek pat 
moterų. Vyrai atvyko ir tarna
vo kariuomenėje savais drabu
žiais apsirėdę, o daugelis ir sa
vais ginklais apsiginklavę. Tik 
1919 vasario mėn. pradėtos da
linti uniformos. Vėliau nupirk
ta iš vokiečių senų vokišku ir 
rusiškų ginklų. 1919 kovo mė
nesį paskelbtas mobilizacijos į- 
sakymas. Į kariuomenę stoją vy
rai gerai žinojo, kad jų laukia 

v _ kietos kovos su žymiai gauses-salmus. . .v . , ., ”,
t i i — x - i mu priešu. Anų laiku musu ka- l lapkričio 22 lietuvių kuo- fcuvo ne - d-nė

pos vyrų sumosi, Lietuvos ka- kariuomenė,
nuomenes jubiliejaus minėji
mą iš' Romuvos atsilankė Va- Kovos su raudonaisiais rusais, 
sario 16 gimnazijos direkto- bermontininkais ir lenkais 
rius V. Natkevičius, gimnaz. ku-

vy-

va-

visą Lietuvą. Mūsų narsi kariuo
menė tuos kėslus sužlugdė. 
1920 lapkritis atnešė nemažės- 
nius laimėjimus už 1919 lap 
kritį. Lenkai buvo smarkiai su
mušti ties širvintais bei Gied
raičiais ir atblokšti atgal. Bū
tų buvęs atsiimtas ir Vilnius, 
jei nebūtų Įsikišę alijantai ir 
sustabdę lenkams nepalankias 
kovas.

Po visų karų ir mūšių atėjo 
kūrybingas taikos metas. Mūsų 
kariuomenė tapo ne tik kari
nio ruošimo, bet kartu fizinio 
lavinimo bei grūdinimo ir švie
timo institucija. Reikia žinot, 
jog pirmaisiais pokario metais 
buvo rekrutuojama apie 15-20 
procentų beraščių. Tai vienas 
liūdniausių carinės ir kaizeri
nės okupacijos palikimų. Ka
riuomenėje analfabetai būdavo 
išmokomi skaityti ir rašyti.

Lietuvos kariuomenės kūri
mosi ir kovų kelias buvo at
vaizduotas karo muzejuje. Il
gainiui jis tapo tautine švento
ve ir patriotizmo mokykla, čia 
kiekvieną vakarą, nuleidžiant 
valstybės vėliavą, jaudinančio
mis apeigomis būdavo gerbia-

Lietuvių liaudies meno parodėlės dalis Williams School, New London, Connecticut

NEW LONDON, CONN.
Lietuvių liaudies meno paro

dėlė privatinėje Williams mer
gaičių gimnazijoje tęsėsi visą 
mėnesį. Parodėlei eksponatus 
surinko ir išdėstė dailininkė 
Audronė Pakštienė. Mokyklos 
vadovybės pakviesta ji ta proga 
skaitė mokiniam paskaitą apie 
lietuvių liaudies meną. Parodė
lės dalies fotografiją ir trumpą 
aprašymą Įsidėjo vietos dienraš
tis “The Day”.
Inžinierius Mikas Pakštys, dir

bąs General Dynamics bendro
vėje, Groton, Conn., buvo iš- . 
vykęs į Monterey, Kalifornijo
je, kur dalyvavo Vibracijos 
technikos simpoziume. Rengėjų 
pakviestas, inž. Pakštys skaitė 
Šioje konferencijoje paskaitą 
apie dinamišką statybos anali
zę. naudojant skaičiavimo maši
nas (kompiuterius). Taip pat jis 
dalyvavo šiuo klausimu diskusi
niame ratelyje.

vojusioje Lietuvos pogrindy 
prieš sovietinę okupaciją.

Tikros, reguliarios Lietuvos 
kariuomenės nebeturime. Buvo 
svajojama mūsų kariuomenės 
tradicijas išlaikyti prie karinių 
amerikiečių ir anglų pajėgų 
esančiose tautinėse darbo kuo
pose. Kai kuriose jų ir dabar 
tebevyrauja lietuviška dvasia, 
nors yra gerokai atmieštos sve
timtaučiais./

Lietuvių karių šiandien už
tiksi visame pasaulyje — pra
dedant sovietine armija Euro
poje ir Azijoje ir baigiant ame
rikiečių daliniais Vietname bei 
Tolimuose Rytuose: Lietuviai, į-
vilkti i sovietinių karių unifor- riene. 
mas, buvo priversti dalyvauti

R. Sibeika, Phila, Pa., J. Lu- 
shis, Easton, Pa., Kun. A. Biels
kis, Maizeville, Pa., A. Miškinis, 
Pittston, Pa., J. Zeidat, Los An
geles, Calif., K. Ralys, Cleve- 
land, Ohio, J. JasuleviČius,

menyš. Taikos metu Lietuvos 
kariuomenė turėjo 16-24,000 vy
rų.

Sovietai, okupavę Lietuvą 
1940, panaikino mūsų kariuome
nę, įjungdami ją į raudonąją 
armiją. Vietoj kapelionų buvo 
įvesti politrukai. Lietuvių dali
niai atskiesti rusais. Prieš pat 
sovietų-vokiečių karą, 1941 bir
želio mėn. į lietuvių dalinius 
atvyko daug karininkų ir apie 
1,000 kareivių. Kilus karui, da
lis mūsų karių pabėgo iš raudo
nosios armijos, o kita dalis bu
vo išgabenta į Rusiją.

Vokiečių okupacijos 
buvo bandymų atkurti lietuvių 
kariuomenę savisaugos daliųių, 
vietinės rinktinės ir kitokiais 
pavidalais, tačiau vokiečių gink- Bronx, N.Y., V. Keličius, Pgh. Eliz. N.J.

gėdingoje Čekoslovakijos oku
pacijoje. Žinoma, kad vienas lie
tuvis tankistas sudegė Prahos 
gatvėje.

Tik laisva ir nepriklausoma 
Lietuva galės vėl atkurti savo
kariuomenę. “Telieka gyva Lie- Seattle, Wash., A. Dainis, Char- 
tuvos karių dvasia mūsų širdy
se”, baigė valandą trukusią pa
skaitą buv. kuopos kapelionas 
kun. Br. Liužinas.

Minėjimas baigtas visų sugie
dotu Lietuvos himnu.

Kuopos vadas kpt. J. K. Va
liūnas pakvietė visus Į svetai
nę pasišnekučiuoti. Svečiai bu
vo pavaišinti kareiviška vaka-

J. Lukošius

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
15 dol. — A. Balsis, Rego vett, Irvington, N.J., J. Ardys,

Park, N.Y. Cherry Hill, N.J., W. Aglen,
12 dol. — Kun. J. Matutis. Phillipsburg, N.J., S. Adomaitis,

Hartford, Conn. N. Haledon, N J., B. Preikštas,
.... T i Oakhurst, N. J., A. Pietarienė,11 °°*- — J- Krukonis, Pa- . ’ A A. XT T ’ A. Daunoras, A. Atkoms, Kear-

terson’N JL ny, N.J., N. Polovinskas, A.
Po 10 dol. — M. Yasevce, Juškys, K. Bartys, A. Valaitis,

lotte, N.C., M. Šimkus, Balt. 
Md., F. Ventriglio, Annapolis, 
Md., 0. Andriuškevičius, Dr. A. 
Damušis, S. Cibulskis, Detroit, 
Mich., P. Lickuš. A. Švagždie- 
nė, Cgo, III., J. Novaelis, Rivie
ra Beach, Fla., K. Tamos, S. 
Bairūnas, Hartford, Conn., V. 
Virbickas, Brookfield, 
C. Kronkaitis, New 
Conn., O. Ivanauskas, 
Conn., K. Stasiūnaitis, 
Conn., A. Savokaitis, 
J., J. Gaidis, D. Antanavičius, 
Worcester, Mass., S. Liepas, 
Boston, Mass., O. Venskas, 
B. Galinis, A. Paliulis, Dorches- 
ter, Mass., M. Zeringienė, West- 
field, Mass., V. Kubilins, West- 
wood, Mass., E. Lescinskas, W. 
Quincy, Mass., S. Petrulionis, 
Quincy, Mass.

0.50 dol. — S. Jasutis, Long 
Beach, Calif.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidų

Conn.,
Haven, 

Putnam, 
Newton, 
Eliz., N.

N.L.

Tomas Mickus»*-

W AT E R FORD, CONN.

Nuostabus jaunuolio išgydymas
New Londone, Conn., rugpiū- 

čio 18 įvyko didelė automobilio 
nelaimė: trys berniukai buvo 
užmušti, o du labai sunkiai su
žaloti ir iki dabar tebesigydo li
goninėse. Vienas iš sužalotųjų, 
Tomas Mickus, Amerikoj gimu
sio lietuvio Martyno Mickaus, 
gyv. Waterforde, sūnus jau bu
vo beveik išrašytas iš gyvųjų
tarpo. Automobilio nelaimės

Barisas, Wor-

Veda K. Merkis

12
Jurg. Eže2

3
4
5
6

Frederic Eitis Davison, 51m. 
amžiaus, rugsėjo 15 gavo gene
rolo laipsni. Tai trečias neg
ras, pasiekęs toki laipsni JAV 
kariuomenės istorijoje.

14
15
16

4 dol. — C 
cester, Mass.

Po 5 dol.
Rapids, Mich., J. 
sted, Conn., P. 
braham, Mass.

metu

K. Būdvytis, J. Matulaitis, B-
klyn, N.Y., R. Šidlauskas, A. 1 
Maceika, J. Maurukas, J. Kri
vickas, Rich. Hill, N.Y., A. Ma
žeika, Jamaica, N.Y., A. Matu- 
lonis, Maspeth, N.Y., A. Vai- 
shvila, Woodside, N. Y., P. 
Ivaškevičius, So. Ozone Pk., N. 
Y., A. Mačiulis, Jackson Hgts, 
N.Y., A. Jonynas, Middle Vil
lage, N.Y., F. Stuper, Flushing, 
NY., A. Grigaliūnas, Daven- 
port, K. Mitinąs, Fremont, Cen- 
ter, N.Y., K. Krinickas, Bogo- 

Bieksha, Lake Worth, Fla., J. ta, Col., A. Krancevičius, Uti- 
Rokas, St Petersburg, Fla., M. ca, N.Y., A. Kiselis, Amster- 
Kvekshas, Bums, Ore., A. Ziz- dam, N.Y., R. Jftasiulonis. Būf- s 
minskas, Racine, Wisc., J. Bal- 
nionis, J. Mikaila, Detroit, Mi- 
chigan, Dr.. S. Daugėla, Wash., 
D.C., A. Keblys, Montreal Can., 
Arminas, Waterbury, Conn., J. 
Caesar, Windsor, Conn., A. 
Maciūnas, E. Lenk, A. Benikas, 
New Britain, Conn.. G. Stuo- 
pis, Sharon, Mass., R Ambro- 
zaitis, Arlington, Mass., A. Va
lančius, Brighton, Mass., V. šir- 

chore vadovu M. Liuberskiu. Choras dalyvauja gruodžio 8 didžiajame koncerte Franklin K. Lane mokyklos AhlkoniS, P. Grinkevi
saWje. čius, So. Boston, Mass., J. Ke- ke Hiawatha. N.J., H. Shields.

košius ir reikalų vedėjas mo- niais. Jieznu, Alytumi. Pirmo- 
kyt. V. Bartusevičius. sios aukos už tėvynės laisvę —

savanoriai karys Povilas Luk
šys, žuvęs Taučiūnų kaimo lau
kuose prie Šėtos, ir karinin
kas Juozapavičius, nukautas 
ant Nemuno tilto Alytuje. 1919 
lapkričio mėn. bolševikai buvo 
išblokšti už Lietuvos sienų.

Vos tik spėta apsiginti nuo 
vieno priešo, tuoj ėmė brautis 
kitas — Bermonto-Avalovo da
liniai, sudaryti iš baltųjų rusų 
ir vokiečių. Lemiamos kauty
nės su jais įvyko 1919 lapkri
čio 22 Radvilišky ir jo apylin
kėse.

Minėjimą pradėjo kuopos va
das. Jis pristatė savo vyrams 
svečius ir pakvietė buv. Vasa
rio 16 gimnaz. direktorių bei 
ilgametį kuopos kapelioną kun. 
Br. Liubiną skaityti paskaitą.

Prelegentas pirmiausia nuro
dė, kad Lietuvos kariuomenė Į- 
kurta ne prieš pusšimtį metų, 
bet žvmiai seniau. Karalius 
Mindaugas ir didieji mūsų ku
nigaikščiai turėjo dideles ir ge
ras ginkluotas pajėgas, kurių 
pagalbą buvo išplėtę Lietuvos 
ribas toli į rytus.

visiems, pne Kaienaonaus isiaiaų andPffė 77 nrocpntai io- padengimo prisidėjusiems, nuoširdžiai meili apaege Ii procentai JO
luotųjų pajėgų vadovybė nesu- Pa. , po 2 dol S Cianas M Pe- d«k°iarne- laukiame spaudai para- kūno. Du mėnesius jis buvo ne-

Pirmieji susidūrimai su rau- teikė tiems daliniams reikiamo 6 dol. — M. Lankus, Wall- ters B’klyn N Y K Petrikas m'’s ,r l“ neats-epus”L --------------- nanra^ai kritišku licmnin sara.
savarankumo. Vietinės rinkti- kili, N.Y.
nės arba Plechavičiaus dalinių 
bandymas baigėsi tragiškai.

Tur būt, paskutinė pastanga 
sukurti savo kariuomenės 
branduolį buvo tėvynės apsau
gos arba žemaičių rinktinė. 
1944 vasarą, kai bolševikai 
jau buvo okupavę daugiau kaip 
pusę Lietuvos, greitomis subur
ti kariai užėmė fronto liniją iš
ilgai Ventos upės, bet bolševi
kų tankų buvo išsklaidyti.

Gražiausios Lietuvos karių 
tradicijos — ištikimybė duotai 
priesaikai ginti tėvynę, drąsa ir 
pasiaukojimas — išsiskleidė 
Lietuvos Laisvės Armijoje, ko-

Forest Hills, N.Y., V. Urbana- 
P. Senunas, Gr. vičius, Spring Valley, N.Y., L. 

Brogis, Win- Novick, Bronx,“ N.Y., T. Tallat- 
Shapras, Wil- Kelpša, V. Adams, Paterson, N.

J., R, Šlepetys, Brick Town, 
N.J., J. Liubinskas, Bayonne, 
N. J., G. Janson, Union, N.J.. 
V. Misiūnas, Eliz. N. J., V. 
Begenis, Phila, Pa, 0. Skupei- 
ka, Hollywood, Fla., M. Klimas, 
Brockton, Mass., S. Bujanaus- 
kas, Ansonia, Conn., F. Jenuso- 
nis, New Britam, Conn., Rajec
kas, Waterford, Conn., K. Mar
cinkus, Cgo., m.

1.50 dol. J. Gečas, Dayton, 
Ohio,

Po 1 dol. — J. Matulaitis, 
A. Andružis, E. Karpus, J. Sma- 
lys, V. Sadauskas, J. Žukas, O.

Po 3 dol. E. Culada, B. Wal- 
lace, K. Zvinis, J. Kuveikis, A. 
Cergeles, R. Kuscherait, T. 
Kancis, P. Bivainis, N. Stel- 
son, A. Lugauskas, E. Kašėta, 
B’klyn, N.Y., J. Liobė, E. Pū
relis, E. Ramonis, P. Judickas, 
V. Dubauskas, B. Endriukaitis, 
J. Dabusinskas, Woodhaven, 
N.Y., P. Mackus, K. Krinic- 
kas, Maspeth, N.Y., G. Gudelis, 
Rich. Hill, N.Y., S. Garban, 
Howard Beach, N.Y., S. Patam
sis, Babylon, N.Y., E. Prekeris, Adams, R. Valinskas, E. Wit- 
Kew Gardens, N.Y., V. Sidzi- kus, J. Šalkauskas, A. Kača- 
kauskas, Flushing, N.Y., H. Zei- nauskas, J. Kuodis, K. Morris, 
kus, Queens Village, N.Y., J. 
Jasaitis, Great Neck, N.Y., B. 
Baroniunas, New Hyde Park, 
N.Y., G. Skučas, Charleston, S. 
C., R. Novak, Bronx, N. Y., Dr. 
L. Piro, Rye, N.Y., Kun. A. 
Grigaitis, Amsterdam, N Y., J. 
Jurkus, M. Makauskas, Roches- 
ter, N.Y., V. Kezenius, Balt., 
Md., E. Praninskas, Kun. S. 
Stanevičius, Cgo., I1L, E. Cio- 
cys, Prov. R.I., Dr. R. Giedrai
tis, Santa Monica, Calif., - M. 
Gardis, Miami Beach, Fla., J

oėkinga darbininko paprastai kritiškų ligonių sąra- 
a. -ninistracija še. Du kartus jam buvo suteik-

__ e__ ti paskutiniai religiniai patarna
vimai. Tomas, 22 m. amžiaus, 

Pranešama Darbininko skai- jau buvo paskirtas kelionei į 
tytojam, kad šiomis dienomis amžinybę. Tačiau septynių dak- 
pasiųstas 1969 metų spalvotas tarų grupė nenustojo vilties ir 
Darbininko kalendorius, kurį ėmėsi operacijų. Jie nuuninėjo 
piešė P. Jurkus. Kalendorius j0 odą nuo nenudegusio kūno 
patrauklus ir skaitytojai labai dalies ir perkeldinėjo ant ap- 
prašomi aukoti bent 1 dol. iš- degusiųjų vietų. Kai paprastai 
laidom padengti. Yra skaityto- tik 50 proc, tokias perkeldin- 
jų, kurie paaukoja net keletą tos odos kūnas prisiima, šiuo 
dolerių spaudos reikalam, bet 
daugelis per eilę metų nepri- 
siunčia jokios aukos spaudai 
paremti. Todėl šiais metais 
kviečiame visus skaitytojus 
prisidėti nors maža auka. Kas 
norėtų gauti daugiau 1969 me
tų kalendorių, prašom kreiptis 
į Darbininko administraciją pri
dedant 1 dol. išlaidoms.

Lugano olimpiadoje. JAV koman
da skaudžiai sudorojo Kanadą, įvei
kusi santykiu 4-0. JAV didmeistris 
Reshevsky įveikė Kanados čempio
ną Yanofskj, paskelbdamas matą 3 
ėjimais. Čia toji partija. Reshevskv 
— white; Yanofsky — black:

PQ4 — PKN3
PK4 — BN2
NKB3 — PQ3
NQB3 — NQ2
BQB4 — NN3
BN3 — PQB3

atveju jis prisiėmė net 95 prc. 
Galima įsivaizduoti jo, tėvų ir 
artimųjų kančias. Tomo svoris 
nukrito nuo 162 iki 90 svarų. 
Operacijos dar nebaigtos. Jos 
daromos Cambridge, Mass., 
miesto ligoninėje, kur jis buvo 
perkeltas rugpiūčio 20, nes ten 
buvo daromi specialūs apdegi- 
mų srityje tyrinėjimai ir ligoni
nė turi visus . tam reikalingus 
modernius įrengimus. Ligoninė 
buvo vos pastatyta ir Mickus 
buvo vienas pirmųjų pacientų.

Gydytojai pavojų Tomo gy
vybei laiko praėjusiu. Jis pra
deda atgauti svorį, atsirado no
ras valgyti ir tikimasi Kalėdom 
bus namie. Jo artimieji jo išsi
gelbėjimą iš mirties ir sveika
tos atgavimą laiko beveik ste
buklu.

falo, N.Y., Kun. J. Buikus, Ro- 9 QB3 
me Italv, S. Mikalauskas, P. Ma- lft PR’ PQ’ 
leckas.Keamy, N.J., H. Sava- 11 
rese, Metuchen, N.J., J. ži
lius, N. Haledon, N.J., F. Sa- 
ranko, Paterson. N.J., S. Pri- 
bush, Linden, N.J., K. šešto
kas, Rahway, N. J.. J. Laitušis. 
Union, N.J., C. Saltanis, New- 
ark, N.J., K. Va lūžis, J. Puzin. 
Eliz., N. J., J. Aidukas, Clif- 
ton, N.J., B. Kasukauskas, I-a-

QQ3 — PK4 
PxKP QK2 
PxNP — RPxP. 
PB3 - BB1 
BK3 QxKP

17 BxN -- QxN 
PQR4 — PQR4 18 BK3 — QxN'P 
NKN5 NR3 19 000 - PxP

20 NxP - NB4
21 P.B5 NN6 ?

PR5 - BN5 22 NB6 Rėsigns.
Pataisome praeitam skyriuj < lap

kričio 22 > skelbtos partijos Bnich - 
Butkus. 23-jį ėjimą, kuris turi būti: 
23 PxP - BxP.

Iš Fernschach 11 68, sužinome, 
kad Parancevičius įkeltas pirmuoju 
pakaitu į Kanados rinktine, kuri 
dabar dalyvauja koresp. Šachmatų 
VII olimpiadoj.

Bostono tarpk tūbinėse. praeitą 
penktadienį Harvardo universitetas, 
kuris pirmauja MET lygos varžy
bose. vieSėjo So. Bostono Lietuvių

piliečių draugijoje ir išsivežė per
gale 4-1. •'Championship" divizijoje. 
Baltijos komandai trūko vieno žai
dėjo.

Lietuvių R įveikė Tufts universi
tetą 3-2. Komandai laimėjimą lėmė 
inž. Rimo Karos<v hr jaunuolio V’yto 
Paliulio pelnyti taškai. Abiem ko
mandom trūksta pakaitų. Kas ga
lėtų įsijungti į tarpklubines varžy
bas. būtų mielai laukiamas. Ko- 
mandų kapitonu telefono nr.nr.: K. 
Merkio 268-1282. B. Skrabulio 
436-5139.



enasssss

plokšteles uz penkis dolerius

Lietuvos Senos ir Naujos 
Dainose Įdainuota solistų ir 
ciioro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybes, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naktele, Prieš tolimą kelionę, 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve-

MATUBt TVFIST

13 
O

liet dainų: Ramunės daina, 
naktuže rami, Pradalgiuose, 
spė tėvelis, Dobilėlis, Na,-

liet.

TO H4CS 
YOUBAD 

CANCEL OR CHANGE 
TbL: GL2-2923

tai kas? Tulpės, 
lė nemari, Jau atėjo 
lis, Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu 
po langelio, Oi berneli vientu
rį ir Vakaras.

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

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

Kur Banguoja Nemunėlis, 
Sol. Algirdo Brazio, įdainuota 
16 liet, kūrinių: Kur banguo
ja Nemunėlis, Suvirtas, Pate
kėk aušrine, Siuntė mane mo
tinėlė, Pilu stiklelį, Kur bakū
žė samanota, Ilgesys, Kur tas 
šaltinėlis, Aria iš op. “Graži
na”, Tėve Mūsų, Sveika Mari
ja ir Šventa Nakus.

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

Lietuvos Aidai. Charles
Daubaro akordeonu įgrota 16 'Lietuvon Atsiminimy
lietuviškos muzikos dalykėlių: m* Jubiliejaus koncertas:
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palankėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos.

40 Lietuviškę Meliodijy įgro
ta su simfonijos orkestru: E 
rytų šalelės, Atskrend sakalė-

. lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
vėnų maršas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka- , ,
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus Persiuntimui pridedama 50 c.

su solistais ir choru įdainuota: 
Tėviškės namai, 0, ramybe, Oi 
berneli vienturį, Avietėlė, My
liu tave, Man ne vistiek, Pa
likta šalis, iš op. “Eglė žalčių 
karalienė”, Lietuva, iš (^“Gra
žina”. Taip pat “Dominikas ir 
Motiejus, ir jų draugas Timo
tiejus”. 1

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

vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 1 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
0 čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, Šią nakte- j 
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę.
Iš šio sąrašo išsirinkus tris il

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

Prisiuntimui pridedama 50 
centų. Hiuanian. Puikus lietuvių kai* 
»bos vadovas su 40 pamokų, 

T/K, C. gramatikos priedu, skmtyinąis 
ir žodynėliais. Tekstas ir pąaiš- 
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 

pirmoji lietuviškai — puiki galimybė iš-
FUTBOLAS 

Užpereitą sekmad.
Lietuvių Atletų Klubo koman- mokti. Parengė L. Dambriūnąs, 
da pralaimėjo futbolo pirmeny- A Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
bių rungtynes pas čekoslovakus Išleido lietuviai pranciškonai 
0:1 (0:0). LAK žaidė šios sūdė- Brooklyne. 479 psl., kietais vir- 
ties: Malinauskas I; Bandziukas. Sėliais. Kaina 7 doL
Budraitis, Remeza II, Kreicas; Labai naudingas priedas pra- 
Vainius U, Vainius III; Mali- dedantiems mokytis, lietuvių 
nauskas II, Mrozinskas, K Ii ve č- kalbą: Lithuanian Readęr for 
ka II, Markei (Jurkuvėnas). Mū- S*lf-|nstruction. Parengė W. R. 
siškiai priešpaskutinėje vietoje Schmalstieg ir A Klimas. Kaina 
stovinčius čekoslovakus visą 1 dol.
rungtynių laiką spaudė, bet ne- DARBININKAS
sugebėjo rasti vartų. Rungty- 910 WiHovghby Avė.
nių pabaigoje atsitiktiniu prasi- Brooklyn, N. Y. 11221 
veržimu priešininkas pasiekė
vienintelį rungtynių įvarti ir 
pergalę.

Geriau pavyko mūsų 
mažučiam, kurie prieš Gott- 
schee laimėjo 1:0. Jaunučiai vis 
turi vargo su sudėtimi ir pra
laimėjo prieš tą patį Gottschee 
0:8. Atrodo, kad reikės koman- 
don, kad ir nenoromis, pradėti 
imti ir nelietuvius, nes savų ne
užtenka.

Atlotas

|PĮf Ve^šjįš: Py*!* Kėžys* 
tw 4-i$88, o-u nu anąste 
VHtage, N.Y. 11878.

CLERK TYSHST
Soom eDcperience

General Office Work
HMtovm

C«U LO 4-5370 — ExL 25 SERVICE

•ę»TW ma«8 
iMiba

8MP. M1NKUB

BOSTON, WOKORSTER 
BROGKTON, * 
Vedėjas P. VISCHOS

TeL JU 6-7209 
FM bangomis 105,? MC

WHIL - 1430 kii. MedtorO, Mas*. 
Sekmadieniai* nuo 11 iki 12 vmL

LIETUVIŠKŲ MELIODUŲ 
RADIO VALANDA 

girdima kiekv. Šeštadienį 3-4 p.p. 
iŠ Detroito stoties WJL£>-AM - 1400 
kilo. Pranešėjai: Patricia Bandža h 
Algis Zaparackas; vedėjas — Ralph 
Valatka, 15756 Lesure, Detroit, Mich. 
48227; teL 273-2224.

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGUN AVICIŲ3 

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

TeL: 249-4502
Sekmadienį —- nuo 12 iki 1 pj».

PITTSBURGH, PA. 
VVZUM, 1590 banga 

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

TėL 563-2754 
Sekmadieniais 12:00 iki 12:30 v. pą>.

PHILADĖUPHIA, PA. 
WTEL, 860 kilocycles 

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

PO 5-0932 
šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 puk

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 ikJ 1(^30 ryto

HELP WANTED

MECHANIC HELPERS

Electrical and Plumbing 
exp., benefits and O.T.

$2.00 hr.
Mr. Hayes — 255-8677

Mechąnics
Exceilent Opportunity for Men 

looking for nev/ future in 
high paying elevator Industries

MULLAR ELEVATORS
501 West 42nd Street, N. Y.C. 

Call 279-3000

RESTAUBANT

Full Hong formerly The New World 
Imi for finest of Chįpese 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

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

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

Mentei & Doren, Ine.
83-12 Cooper Avenue

Gtendale, N.Y. 111227
Tol. 894-4188

I’M WILD ABOUT

GIRLS^GIRLS—GIRLS
3 needcd for swinging firpn! Salary plūs.

WHAT’S IT ALL ABOUT — CALL ALFIE 

Saturday between 9-12 Noon — (203) 236-2955

WQMEN
WILL TRA1N LIGHT FACTORY 
work 7AM - 8:30PM 4E 3:30 PM to 
Dūdnight, preaaium pay for evening

MacQuestin Fkway ML Vernon, N Y

NEW YORK 
Telep&one

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, 
ALERT INDIVIDUALS WHO 
WANT PRESTIGE AND WILL 
AČCEPT RESPONSIBILITIES

» Deal with the Public 
» Ūse your initiative 
• Are exposed to a variety 

of activities
SALARY IS 

EXCELLENT! 
and rangės up to: 

$128.50 per week! 
with unlimited opportunities 
to movė on to management 

positions paying 
$10,000 PER YEAR 

or more!
FOR ADDHTONAL 

INFORMATION

an interview call:
Mr. J. lannone 

Between 9 AM and 5 PM 
Monday through Friday.

212 - 889-9994

NEW YORK 
Telephone

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

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

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

PARTS MAN — exp. for Truck 
Dealership pleąsant working condi- 
tions many benefits. Apply DODGE 
TRUCKS INC. 58-80 Borden Avė. 
Maspeth N. Y. 894-3430 An Equal 
Opportunity Employer

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

DISPLAY

PAULMAX WIGS

Wigs - Falls - Wigglets 
Custom and Ready-Madc 

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

PATS AUTO BOOY 
COLLISION SPECIALISTS

Top guality Body and Fender work 
on foreign and domestie cars 

You Can't Beat Pat's 
For Quality and Service

YE 2-7542 
61-15 32 Avenue, Woodside 

9U';« of our customers are 
recommended

RETAIL TAILOR & DROP STORE 
for sale Parkchester area Bronx — 
very reasonable. This is a great op
portunity to become well-to-do -- 
greąt potenUaL C«U UARRY. 6M -

SCAGLIONES Bowling 
Fishing Supplies 

Bowltng Balis - Bags - Shoes 
87 Victory Blvd — Open 6 days a 
week for the Holidays 12-9 PM. 

Call SA 7-7373

ANNE PARNISI INC
CUSTOM DRESSMAKING 

Original designs we also do altera- 
tions and redesigning — 150 Wood- 
bury Road in Woodbury 

Call 516 -692-2975

BELLE CREST 
ADULT HOME

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

516 - 749-0541

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:
DE 2-5281 or 769-4249 ~’

RECOLOR CARPETING 
SOFA—DOG STAINS 
Your Home CleanGlow 
Ali Work Guaranteed 
------  Call M U 9-1910 -------

PLANNING ?. 
A PARTY or A DANCE

At your Service 
Band and Entertainment 

Call AT 9-1027 ask forMr. Dailey

GENERAL PAINTING
CEILINGS $12 - ROOMS $35 

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

and EXP WAITERS
Nice working conditions 
LARCHMONT L0DGE 

1890 Palmer Avenue 
Call 914 - 834-0100

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

INSPECTORS; Electrical & Mecha- 
nical, Sheet metai, Wire men, As- 
sembters, Machimsts Millers, Drill 
press, Power press and Tool crib 
attendants with some experience — 
TALLESi & COOPER INC. Div. 
LITTON INDUSTRIES, 75 Front 
St., Brooklyn (212) 8584)500

Textured vinyl and wrinkle spray- 
ers modern water washed booths, 
steady year round work, fringe be- 

. nefits including Blue Cross, Blue 
Shield & paid holidays — NANES 
MĖTAU FINISHING - 305 Third 
Avenue West, Newark, N-J. (201) 
484-6406.

UWs
or

RN’s
Apply in Person 

JONĖS NURSING HOME 

Naugatuck, Conn.; 203 - 729-4529

Livc In Facilitics

JEWELRY MEN
Modern Shop — Excellent vvorkiijg 
conditions 40 hours plūs overtime 
fringe benefits TOWN k COUN- 
TRY JEVVELRY MFG Ine. — 36 
CrystaI Street Maldcn Mass cąll 
for appointment 617-321-1282

TRUCK MECHANICS
Experienced — full beenfits hosĮš- 
taiization and pension plan — Fair 
employment practice 13.85 per hour 
REA EXPRESS 39th St. & North
ern Blvd. Long Island City, 784-0378

Iron VVorkers — experienced men 
wantcd steady all year round work 
and good vvorking conditions. Start- 
ing at $3.25 an hour with cxccllent 
chance for advanccment — S.A.S. 
IRON WORKS 88 Verte Si. Farm- 
inffdale L.I. TeL 516-249-2218

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wes+ Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus'
ALFRED W. ARCH1BALD

President

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. bnaiuia ir adv. Jonas J. Grigams. Reinaie su patarnautojais ga
ilina susikalbėti ir lietuviškaL o Turtas (Assets) virš $132,000,000

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

KODĖL?
O kodėl Kalėdų dovanoms kokio blizgučio nepakeisti į ! 
knygą? Juk Jūs mėgstate lietuvišką knygą ir ją mielai ! 
skaitote. Ir Jūsų šeimos biblioteka dar nėra pilna. Lietu- • 
vių Enciklopedijos leidykla kviečia Jus pasirinkti:

1. Lietuvių Enciklopedijos 35 tomus
2. Vinco Krėvės Raštų 6 tomus
3. “Mūsų Lietuvos” 4 tomus
4. Pulgio Andriušio raštų 3 tomus.

Kas pageidautų, atskiru susitarimu galėtų gauti labai pa- ! 
lankias išsimokėjimo sąlygas. Rašyti šiuo adresu:

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
361 W. Broadway, P.O. Box 95
So. Boston, Mass. 02127 ;

„-------

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jeweler
A. ŪSELIS 

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

Charm Beauty Shoppe 
REGINA ŪSELIENE — Tel. 497-8865

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas. 
Plaukų dažymas

267 St. Nicholas Avė., Ridgewood, N.Y.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Long Play - Stereo - Hi-Fi - Lithuanian Records

Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stereo 4150 2.60
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota___ 5.00
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir dūk. 15 liet, dainų. Stereo 4.50 3.50
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai ........... 5.00
Ar žinai tą šalį, R. Mastienės, 13 lietuviškų dainų solo.......  5.00
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00; 
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo " 
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 5.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 4.50
Dainos Lietuvai, S. Cerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų 3.50 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio 
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos ;.
Dainos, B Valterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos...........
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 liet, dainų. Stereo 4.50 
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. d. Stereo 4.50 
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. St. 4.50 
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 
Kur banguoja Nemunėlis, Al. Brazio 9 dainos, 9 giesmės .....
Lietuvos prisiminimai, L. Juodis, 14 liet, dainų akomp. gitara 
l ietuvių Tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija .......................
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 tautinių šokių ...... 2.00
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šok. Stereo 4.50 2.00 '
Lietuves kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 4.50 2.00
Glaudžia Trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 1. patriotinių maršų 
Liaudies giesmė, Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų —-----
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno ------
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.) ...-------
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co., 16 L dainų ir šokių 
Lietuvių dainos ir šokiai: 5 polkos, 4 valsai ir dainos. St.5 
Lietuvos Atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose. Stereo 4.50 
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų .......
Operų Arijos, Sol. St. Baro .......       Stereo $7.00 6.00
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 6.00
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 murikos šokių ....... 6.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 2, 12 liet, dainų-šokių ........... 3.00
Pilėnai, Liet, opera iš pavergtos Lietuvos (3 plokštelės) .......
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras...................... ............
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo ....... Stereo $6
Rožės ir tylus vakarai. V. Stankus, 11 lengvos muz. šokiai 
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio, 14 liet, dainų. SK
Trijų metų Irutė, Ir. Giečiūtės 8 liet, patriotinės vaikų dainos 3.00 
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ..... 2.00
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 5.00 
Worcest«rio Mėgėjų ratelio, 14 lietuviškų dainų ...... ......... 3.50
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos, st. $6.00 «5.00 ---------- ... 400 

4.00 
2.00 
200 
1.00 
1.00 
2.00 
5.00 
5.00

Stereo 4.50 3.50

5.00
Stereo 5.00

3.50

5.00
Stereo $7.00 6.00

4.00 
3*50 
3.50 
3.50 
5.00
3.00
4.00

7.00 
5.00 
5.00 
3.00 
4.00 
4.00 
2.00 
6.50

6.00 
5.00 
5.00
5.00 
5.00 
5.00

7 Kristatis žodžiai, 8v. Kazimiero parapijos choras .............
40 liet, dainų muzika. Tautinio orkestro leid. Stereo $5.00 
Lietuvos - Latvijos - Estijos Himnai ............................................
Lietuvos Himnas ir simfonija .... ................. ................................
Baltic Countries National Anthems (33’,į RPM) ............. .—.
National Anthcm of tbe U.8. (33% RPM) ...............................
žibuoklės, L. Stuko moterų neksteto iii. dainos. Stereo 4.50 
Lietuviškos vestuvės, piršlybos ir vedybos ...............................
Mano gimtinė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių...........................

' Operų arijos, J. Liustikaitės 12 kūrinių --------- ----------
New York© Liet. Vyrų Choro 16 Mct. dainos. ...........  Steroo$5
Suk, suk ratclj, Vilniaus choro 14 Hetoviikų d. Stereo 1.50 
Mes žengiame su daina, N.Y. vyrų okteto 17 d. Stereo 4.50 
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų ............... Stereo 5.00
Lietuviikoa giesmės, 12 liet, giesmių.....................  Stervo 5.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės................. Stereo 5.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 Willoughby Ave^ Brooklyn, N. Y. 11221

(Persiuntimo Ulaidom prašom pridėti 50C; J Kanadą $1.00)

6.00
4.00
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FRANKUN K. LANE HIGH SCHOOL

Jamaica Avė. ir Dexter Court, Brooklyn, N.Y.

BILIETAI
barių gerai įrengtas

Aukas siųskite:

«

7-6355.

ninę dali atliko Jonas Rūtenis 
ir Vytautas Čėsna. (Plačiau ki
tam nr.).

Kariuomenės šventės minėji
mas, surengtas lapkričio 30 d. 
Kolumbo vyčių salėje Woodha- 
vene, praėjo malonioje nuotai
koje. Rengė ramovėnai, paskai-

Jai planuojate ką pirkti ar 
dovanoti — pirma gaukite ka-

Mai ronio šeštadieninė mokyk
la Kalėdų eglutės proga rengia
si suvaidinti pasaką “Miegan
čioji gražuolė”.

gaunami pas rengėjus ir prie įėjimo — auka $3.00, $2.00 
ir $0.50 jaunimui. Visas pelnas skiriamas LKR Šalpai.

Kun. Kęstutis BaKys, iš Amster
damo, N.Y., dainuos solo koncerte 
gruodžio 8 Franklm K. Lane mo
kyklos salėje. Koncertas rengia
mas persekiojamai Bažnyčiai pri
siminti.

Generalinė New Yorko ir 
New Jersey chorų repeticija 
bus penktadienį, gruodžio 6, 8 
v. v. Apreiškimo par. salėje. 
Visi chorai prašomi dalyvauti.
Po repeticijos — chorų susipa- tą skaitė inž. A. Novickis, me- 
žinimas.

Cyprm Mills rajone parduo
damas pusiau atskiras 3 šei
mų mūrinis namas, antram 
aukšte du butai po 3 kamba
rius, pirmam aukšte — 6 kam-

Gruodžio 8, sekmadienį — Tylio
sios Bažnyčios paminėjimas — Kon
certas Frankiin K. Lane mokyklos 
salėje. Pradžia 4 v. popiet. Rengia 
Liet Religinė šalpa, Liet. Katalikių 
Moterų Kultūros draugija ir Vargo
nininkų -Muzikų Sąjungą.

84-09 58th Rd„ Maapoth, N.Y. 11378 
Jūsų dovanos yra atleidžiamos nuo mokesčių.

nuj,>4-i8i'i6w» Btrwt'RMun^d riausias sąlygas.
HM, M. Y. 11411. Teta. Hi 1-9720. V. Kulbokas

vimo mašinėles, radio, TV, 
magnetofonus ir kit vokiečių ir 
vietinių firmų gaminius su la- 1

Rengėjai: 
LKR ŠALPA 
LIET. KAT. MOTERŲ KULTŪROS DR-JA 
VARGONININKAI IR MUZIKAI

i 
f 
i

Pasitarimas lietuviško kry
žiaus reikalu šaukiamas gruo
džio 15 d. 12:30 v. Maspetho 
liet piliečių klubo salėje. Lie
tuviškas kryžius buvusios pa
sauk parodos aikštėje, Flushing 
Meadows Park, lapkričio 23 vėl 
buvo apdaužytas ir aplaužytas. 
Kryžiaus globos komitetas tad 
ir šaukia šį skubų visuomenės 
pasitarimą.

Aktorius Vitalis Žukauskas 
lapkričio 23 buvo išvykęs Į Cle- 
velandą, kur lapkričio 23 buvo 
Ohio gydytojų draugijos pobū
vis ir tos draugijos metinės 
premijos įteikimas. Jis dalyva
vo to vakaro programoje.

Rudens lapų šokiai, rengti 
N. Y. vyr. skaučių židinio, lap
kričio 30 d. Amerikos legijono 
salėje Woodhavene, praėjo la
bai nuotaikingai ir sėkmingai. 
Dalyvavo gražus būrys jaunimo.

Mišios už a. a. Balį Bobelį 
jo mirties metinių proga bus 
gruodžio 7 d. 9 v. r. Apreiš- 
kimo par. bažnyčioje. Tuoj po 
mišių Cypres Hills kapinėse bus 
pašventintas paminklas.

Lietuviškos kūčios rengia
mos gruodžio 15 d. Maspetho 
lietuvių parapijos salėje. Ren
gia New Yorko skautai.

DARBININKAS

GL 2-6914
— GL 5-7211

Už a.a. Teofilės Chmia-

lę, minint 2 metų mirties su- J 
kaktį, gruodžio 6 d., 7 vai ry
to bus atnašaujamos Mišios su 
egzekvijomis Maspetho lietuvių 
parapijos bažnyčioje, o gruo
džio 8 d., 1 vaL popiet — 
Great Necko katalikų bažny
čioje.

Dr. J. K. Valiūnas, Vliko 
pirmininkas, lapkričio 20 išvy
ko į Europą Lankėsi Pary
žiuj, Romoj, Bonnoj. Jo parei
gas New Yorke atlieka vice
pirmininkas J. Audėnas (E)

Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos suvažiavimas įvyko 
lapkričio 30 ir gruodžio 1 Wal- 
ford Astoria viešbutyje. Pirmą 
dieną iškilmingame posėdyje 
atstovų ir svečių buvo 200. 
(Plačiau kitam nr.).

Korpl Neo-Lituania New 
Yorke kitiem metam valdybą 
sudaro: R. Bitėnas, G. Kumpi- 
kaitė, V. Jurgėla ir T. Aleksan
dravičius. Filisterių Sąjungai 
vadovauja J. Maurukas.

Moksleivių ateitininkų tėvų 
komitetas kviečia tėvų susirin
kimą gruodžio 7 d. 12 vai. Ap
reiškimo parapijos žemutinėj 
salėj naujam tėvų komitetui 
išrinkti. Visus tėvelius prašo
me susirinkime gausiai daly
vauti.

1969 metam Darbininko 
spalvotas kalendorius — 1 dol. 
Nidos kasdien nuplėšiamas — 
2 dol. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 910 Willough - 
by Avė., Brooklyn. N. Y. 11221.

Patyręs plaukų kirpėjas Jo-
siteiraukit prieš pirkdami nau- nas Malinauskas perėmė kir- 
jus ir apsisaugokit nuo nesą- pyklą vyram. Kirpykla yra 80- 
žiningų pardavėjų. Adresas: Jo- 12 Jamaica Avė., Woodhaven,

Elena Jurgėlaitė, iš Vašingtono, dainuoja Liet. Moterų Klubų Federacijos suvažiavime New Yorke lapkričio 
30 d. Waldorf Astoria viešbutyje. Prie piano — Aleksas Mrozinskas. Nuotr. L. Tamošaičio

Laisvės Varpo likimas bus 
rendžiamas gruodžio 8 

■i 12 v. tautinės sąjungos namuo- 
’ se. Radijo stoties vadovybė at
isakė laiką radijo stotyje, tai 
£ programos rėmėjai ir sprendė- 
į- jai susirinkę nuspręs, ką toliau 
«daryti su lietuviška radijo pro

grama.
Adv. Rimantas Ivaška susir

go ir paguldytas Mass. General 
ligoninėje. Lapkričio 22 jam 
padaryta didelė operacija.

Inž. Vytautas Izbidcas, kuris 
yra dalininkas ir vienas iš di
rektorių didelės amerikiečių fir
mos, tarnybos reikalais buvo iš
vykęs į artimuosius ir tolimuo
sius rytus. Jis aplankė: Kuwait, 
Taiwan, Hong Kong ir Japoniją.

Mrasto viešojo susisiekimo 
mokestis pakeltas, vietoj 10 cen
tų dabar reikės mokėti 20 cen
tų, vietoje 20 — 25 et

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komiteto rengtam metiniam pa
rengime kalbėjo Aldona Augus- 
tinavičienė apie Vydūną.

Bostono kultūros klubo susi
rinkime kalbėjo Stasys Goštau
tas, kuris Wellesley kolegijoje 
dėsto ispanų kalbą. Jis kalbėjo 
apie Lotynų Amerikos romaną. 
Pradžioje daug dėmesio skyrė 
tų kraštų socialinei padėčiai 
nušviesti. Pats romanas esąs 
gana modernus.

Patiksliname. Darbininko 77 
nr. Įsibrovė korektūros klaida. 
“Back Door Man” orkestre gro
ja ne Algis Urbaitis, kaip bu
vo atspausdinta, bet Algis Ur- 
belis.

Ar jau įsigijai bilietus į koncertą?
Nepaprastas koncertas su 200 

dainininkų įvyks jau šį sekma
dienį, gruodžio 8, 4 vai. p.p., 
Frankiin K. Lane mokyklos sa
lėje, Jamaica Avė. ir Dexter 
Court, Brooklyn, N.Y.

Koncerto programą atliks šie 
p-iu—cjų. Brooklyno, New Jersey ir Con-

ho Pašukonio knygynas, 94- N. Y. Kirpykla atidara kasdien, neetieut chorai: Angelų Kara-
17 Jamaica Avė., Woodhaven, išskyrus trečiadienius. Atvyks- henės parapijos — vadovas M.
N. Y. (Woodhaven Blvd. sto- tant iš toliau — važiuoti BMT
tis). Darbo vai. nuo 9 ryto iki Jamaica linija ir išlipti Forest

Parkway stotyje.

Laikrodininkas specialistas, 
lietuvis, išmokęs šio amato 
Šveicarijoje, taiso įvairių rūšių 
ir firmų laikrodžius. Darbas at
liekamas naujausiais metodais 
ir pačiom naujausiom priemo
nėm. Sureguliavimas veltui. Pa-

6 v.v. Tel. HI 1-7747.

PERSEKIOJAMAI BAŽNYČIAI
LIETUVOJE PAMINĖTI 

LIETUVOS LAISVES KOVOS
METAMS UŽBAIGTI

4 vai. p. p. punktualiai

Koncerto programą išpildys:
LIETUVIŲ CHORAI iš Brooklyn, N.Y., New Jersey ir

Conneeticut
Solo programą atliks kun. K. Balčys
Diriguos: A. Aleksis, M. Cibas, Alg. KaČanauskas ir
M. Liuberskis
Pianu akomponūos: A. Prižgintas

Put namo sesery 
jubiliejus

Putnamo švč. P. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo seserys — 
vienas lietuviškiausių mūsų vie
nuolynų — daug nusipelnęs 
mūsų kultūrai, švenčia 50 gy
vavimo metų jubiliejų. Tai 
50 metų seseriško tarnavimo 
savo broliams lietuviams. Kar
tu su visa tauta jos gyvena 
džiaugsmus ir vargus.

čia, Amerikoje, didžiausias 
jų nuopelnas — jaunimo auk
lėjimas. Jau 25 m., kaip Put
namo seselės rengia vasaros 
stovyklas mūsų mergaitėms. Pas 
seseles gražios gamtos prie
globstyje mergaitės lietuviškoj 
aplinkoj praleidžia 2-4 savaites. 
Neveltui jos čiž laiką" leidžia: 
eina lietuvių kalbos kursą, mo
kosi dainų, žaidimų, darbelių, 
sportuoja, meldžiasi, dirbą ir 
linksminasi. Kasmet stovyklau
tojų būna iškart apie 120, 
apie kita tiek čia nepatenka 
dėl vietos stokos.

Bet dabar atsiranda ir toms 
išrinktosioms sunkumų: valdžios 
reikalavimai didėja, reikia ir 
lietuviškam ugdymui geresnių 
sąlygų, pagaliau ir stovyklau
tojos ir jų tėvai nori pagerini
mų, pirmiausia — daugiau erd
vės patalpose ir lengvai pasie
kiamo ežero. O vienuolynas tu-

Apie 20 latvių lapkričio 18 
Latvijos nepriklausomybės die
ną atžymėjo Jungtinėse Tau
tose. Susirinkę žiūrovų galeri
joj, kai buvo svarstomas Ki
nijos į J. T. Įsileidimo klausi
mas, apie 4 vai. jie ėmė šaukti 
“Free Latviai Stop Soviet gen
ocide!” Du iš jų net per už
tvarą perlipę iškėlė atitinkamą 
plakatą. Tvarkdariam tuo metu 
užimtiem kažkuo kitu, demons
tracija truko apie 5 minutes. 
Vėliau 18 vyrų ir viena mergi
na buvo tvarkdarių patardyti 
ir paleisti. (E)

ELIZABETH, N. J.
Švč. Marijos Nekalto Prasidė

jimo novena šv. Petro ir Po
vilo lietuvių parapijoj prasidė
jo lapkričio 30 ir baigsis gruo
džio 8 vakarą. Pamaldos ir pa-

• Liuberskis, Apreiškimo parapi
jos — vadovas Alg. Kačanaus- 
kas, Atsimainymo parapijos — 
vadovas V. Kerbelis, šv. Petro 
ir Povilo parapijos — vadovas 
V. Mamaitis, (Elizabeth, N.J.), 
šv. Juozapo parapijos — vado- 
VAS A. Aleksis (Waterbuiy, 
Conn.), Sopulingos Dievo Moti
nos parapijos — vadovė H. 
Mazur (Kearny, N. J.), Opere- nas, pasijonistas. 
tės choras — vadovas M. Ci
bas (Great Neck, N.Y.), Rūtos 
ansamblis, vadovas Alg. Kača- 
nauskas (Newark, N.J.), Dvi 
Mamytės ir dvi dukrytės, Ži
buoklių sekstetas — vadovas L. 
Stukas (Hillside, N.J.), kun. Kęs
tutis Balčys (Amsterdam, N.Y.), 
atliks solo programą. Akompo- 
nuoja A. Prižgintas.

Tai bus mūsų apylinkės dai
nų šventė. Be to, tuo koncer
tu paminėsime persekiojamuo
sius dėl Dievo ir Tėvynės bei 
iškilmingai baigsime Lietuvos 
Kovos Metų minėjimą. Tebūnie 
ši lietuvių sueiga — visų lietu
vių šeimų, organizacijų ir pavie
nių asmenų susitelkimo, rimties 
ir ryžto valanda.

Laisvėje gyvenančių ir lais- 
. vę mylinčių balsas ir jausmas 

pasieks likusius Tėvynėje, o pa
vergėjam pirmins, kad lietuviai 
svetimiem nevergaus.
Rengėjai: LKRŠ-LVMS-LKMKD

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimo Sesijos 
proga gruodžio 7 d. 7 vai. vakarą, McAlpin viešbutyje 
(Red Room) Broadway at 34th Street, New York, N. Y.

įvyks •

BANKETAS- 
KONCERTAS

Trumpą žodį apie prieš 25 metus Vliko pogrindžio veiklą 
tars dr. J. K. Valiūnas. Meninę dalį išpildys solistas Sta
sys Citvaras, jam akomponūos muzikas A. Mrozinskas.

Įėjimas $10.
Apie dalyvavimą pranešama ir čekius siunčiama ligi 
gruodžio 4 d. šiuo adresu: VLIKas, 29 W. 57th Street, 
FI. 10, New York, N.Y. 10019. Teirautis tel. 752-0099, 
vakarais TA 7-9518.
Prieš banketą ten pat nuo 6 vai.' susipažinimo kokteilis.

LITUANISTIKOS KURSŲ PA
DĖKA. UŽ TALKA RENGTĄ
JĄ! TAUTODAILĖS PARODAI

L. K. kursantų ir jų tėvų or
ganizuotoji tautodailės paroda 
ne tik buvo kultūringa popie
tė pasižvalgyti, kokia turtinga 
lietuvių tautodailė, bet ir dos
ni parama Lituanistikos Kursų 
studentam. Gautas pelnas — 
400.59 dol. — pasiųstas Chica- 
gos Pedagoginiam Lituanistikos 
Institutui užsiunčiamąLitua- 
nistikos kursą 8 newyorkiečiam 
studentam.

L K. studentai už talką ren
giant Tautodailės parodą šir
dingai dėkoja labiausiai T. P. 
iniciatorei ir organizatorei 
mkt. EI. Ruzgienei ir jos šei
mai (kuri pereitais metais taip 
pat davė veltui patalpą kursan
tams mokytis); parodą pratur- 
tinusiem savo tautodailės rin
kiniais ir pašvęstu laiku pačio-

mokslai vyks kasdien 12 vai. ir je parodoje: p. Galminienei, Ki- 
7 vai. vak. angliškai ir nuo tfolių, Kulpų šeimom, p. Kve- 
gruodžio 5 iki 8 vakarais 7:30 darienei, p. J. Matulaitienei, p. 
val. lietuviškai. Novenai vado- R Tutinienei, p. St. Bobelie- 
vauja Tėvas Geraldas Motejū- p p Drikienei ir kt; LE ri idealias sąlygas didelei sto- 

7-“ leidėjui J. Kapočiui už padova- vyklavietei įrengti. Prie ežero,
Parapijos metinis bazaras į- notus v. Krėvės raštus, gen. ramioj vietoj, jos turi 90 ak- 

vyksta gruodžio 5-6-7 parapijos kons.. A. Simučiui už Įvadinį rų seniau tam reikalui įsigy- 
salėj vakarais. Bus loterija sū ^odį, prof j stukui, “Darbi- tos žemės. Trūksta tik pastatų, 
daug laimėjimų. ninkui” už informaciją, p. Ž. Valdžia šią vietą jau pripažino

Prel. M. Kemėžis sunkiai ser- Jurienei ir kursantų tėveliam tinkama stovyklai.
ga. Parapiečiai ir pažįstami pra- <x-ganizacinį darbą, o mie- Bet pastatų seselės be mū- 
šomi už jį pasimelsti. A. Z. Hem T. P. lankytojam už šir- sų nepastatys, čia pirmiausia 

dingą dėmesį ir dosnią paramą, reikia skubiai pastatyti pagrin-
P. K. kursantaiLietuviškų kalėdinių kortelių 

galima gauti Darbininko admi
nistracijoje. Dėžutė iš 15 kor
telių kainuoja 1.25 dol. Prašo
ma iš anksto užsisakyti, kad lai
ku galėtumėte išsiųsti.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Daugeliui pageidaujant skel

biame Darbininke lietuviškų
mišių laiką sekmadieniais New te: J. L. Giedraitis, 10 Barry 
Yorke ir jo apylinkėse. Dr., E. Northport, N. Y. 11731.

Angelų Karalienės bažnyčių- TeL (516) 757-0055. 
je — 8 ir 11 vaL

Apreiškimo bažnyčioje — 8 
ir 11 vai.

§v. Jurgio bažnyčioje — 9 ir 
11 vai.

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

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

Elizabeth, N. J. — 11 vaL
Newark, N.J. — 10:30 vai.
Kearny, N.J. — 10 vai.
Paterson, N.J. — 7:30 ir 

10:30 vai.

dinį pastatą, kur būtų virtuvė, 
valgykla, administracijos įstai
ga, stovyklautojų bei svečių 
kambariai. Toliau numatomi 
atskiri pastatėliai stovyklauto
jų grupėms.

Dalis pastatų tiktų naudoti 
ir žiemą — suvažiavimams, kon
ferencijoms, kursams, studi
jų dienoms, rekolekcijoms. Tuo 
būdu apskritus metus čia būtų 
gyvas lietuviško darbo židinys, 
čia tilptų ir ateitininkai, ir 
skautai, ir kitas jaunimas, čia 

Pamatai New Tote galėtų suvažiuoti moksleiviai, 
studentąi, moterys ir kiti.

Jau kituose miestuose lietu
viai yra subruzdę šitą gyvybi
nį reikalą remti. Dabar atėjo 
Bostono eilė. Gruodžio 8 d. 5 
vaL vak. So. Bostono Lietuvių 

Gruodžio 15, sekmadienį — Lie- Piliečių klubo salėje rengiamas 
tuvižkos Kūčios. Maspetho lietuvių 
parapijos salėje, 4 Vai. p.p. Rengia 
New Yorko skautai.

Gruodžio 29, sekmadienis — Me
nininkų suaukotų paveikslų - skulp
tūros laimėjimo popietė Maspetho 
lietuvių parapijos salėje, 4 vai. po
piet. Rengia Jungtinis Finansų ko
mitetas.

AAundi**, L.I., netoli Gruodžio 31, antradienį — Naujų-
vandpnc pardundamas 6 kam- Metų sutikimas Saieva salėje, 260

r' Knickerbocker Avė., Ridgewood. N.
T. Rengia Laisvės žiburio radijo 
klubas.

dekoratyviniaie bei vaisiniai Sauaio 5, sekmadienį — Lietuvos 
■_ vyčių 41 kuopos 10 metų veikloskrūmais bei gėlėmis. Ideah vie- jubiliejinis minėjimas Maspetho lie

ta Žuvavimui, poilsiui, pensinin- tuvių parapijos bažnyčioje ir salė- 
kam. Prašoma 21,000 dd. Tei- 6414 R<*d- Maspeth. n.y.
rautis vakarais ir savaitgaliais oekmadienis — Mairo-

n*o mokyklos Kalėdų eglutė. Ap- 
reilktmo parapijos salėje, Brooklyn, 
N.Y. Rengia Maironio mokykla.

Vasario 8, ftettadtenį — Užgavė
nių vakaras. Rengia New Yorko 
ateitininkai Maspetho lietuvių para
pijos salėja.

Kovo 2, sekmadienis — Kariuko 
mugė Maspetho lietuvių parapijos 
salėje. Rengia New Yorko skautai.

kongregacijos auksinio jubilie
jaus minėjimas. Tai bus iškil
minga vakarienė su jaunimo at
liekama meno programa ir jau-1 
nimo šokiais. Ateikime, kas ga
lėdami, visi ir pasidžiaukime su 
seselėmis jų švente, paremki
me jų darbą — paaukokime jų 
didžiajam užsimojimui. Juk jos 
stovyklą stato ne sau, o mums. 
Visi šie nauji užmojai — se
nelių poilsio namai, jaunimo 
stovykla — tik didina joms 
darbus ir rūpesčius. Bet sese
lėms visa yra lengva, kai mato 
visuomenės atjautimą ir gerą 
širdį! Tad padėkime joms sta
tyti jaunimo stovyklą — pas
tovų kultūrinį centrą, kur bus 
vietos visiems, kur jaunimas 
pratinsis dirbti lietuvybės dar
bą, bendrauti, pramogauti. 0 

... mes, vyresnieji, jausimės atli-
įvestas gazo apšildymas. Vieno Numanomus psrenglmue pranerti ke savo pareiga, kad augti be
būto nuoma apmoka visas B- *?«*?*- tuviškam jaunimui sudarėm go
laidas. Teirautis telefonu TA riausias salvgas.


