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INTEGRACIJOS DRAUGAI IR PRIEŠAI 

Šie metai vadinamai integracijai davė daugiau prieši
ninkų nei draugų dėl masinių riaušių. Kas jie — tie 
draugai ir priešai?
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Pasaulio reikalai:
Svarbi rezoliucija

Long įsi and Press spalio 5 tokiu vardu paskelbė Edgar Ansel 
Mourer straipsnį apie Baltijos rezoliuciją. Straipsnis sindi
katinis ir pasiųstas 175 laikraščiam

J.V. atstovai, kurie priėmė , 
ir senatoriai, kurie paremia H. 
Cong. Res. 416, yra gerame 
kelyje — numatant, kad juo 
eis ir po ateinančių rinkimų.

H. Congr. Res. 416 ragina 
prezidentą kelti pasaulio opini
ją. kad apsisprendimo teisė bū
tų grąžinta pavergtom tautom 
— Estijos, Latvijos ir Lietuvos.

Atstovų Rūmai priėmė ją 
(rezoliuciją) 1965 birželio mėn. 
didele dauguma. Senatas — tuo 
metu, kai aš rašau — dar ne
pasakė savo sprendimo. Gal 
būt. Amerikos balsuotojų prita
riančios nuomonės pareiškimas 
galėtų padėti abejojantiem se
natoriam apsispręsti.

Daugelis amerikiečių yra už
miršę. kad neteisėtas Baltijos 
tautų pagrobimas (ir raudono
sios Lenkijos pasiimtas gaba
las iš Lietuvos) buvo nedorybė, 
kurią atsisakė pripažinti net at
sidavę sovietiniam draugišku
mui F.D.R. ir paskiau Truma- 
nas. Kiek tai liečia J.V. vyriau
sybę. tai visos trys tautos yra 
laikomos esančios laikinai sve
timoje okupacijoje ir tebeturi 
diplomatinius atstovus Wash- 
ingtone.

Nelaimė ta. kad jokis 
Amerikos prezidentas nieko 
rimto nepadarė jom išlaisvinti, 
nei bet kuris Kongresas nepa
ragino jo į konkrečius žygius, 
kuriais Washingtonas galėtų pa
skubinti jų išlaisvinimą. Čia vėl 
mes tenkinamės įpročiu save 
apgaudinėti — pakaitalu Stim- 
sono doktrinai, kuri atsisakė 
pripažinti teritorijas, paimtas 
jėga pozityviu veiksmu.

O mes būtume galėję ir galė
tume padaryt daug dalyku. Pir
mas—kaip H Cong. Res. 416 
rėmėjai nurodo, reikalaut, kad 
neteisėtas Baltijos tautų apsi
sprendimo paneigimas būtų pa
šalintas. Antras — galėtų būti 
siekiama tiksliai suplanuotos o- 
fenzyvos pasauliui įtikinti, kad 
pikčiausias, iš tikrųjų ir vienin
telis rimtas “kolonializmas” pa
siliko Sovietų Sąjungoje —dau
giau kaip pusė gyventojų yra 
“kolonialinėje” padėty.

J V. diplomatai bet kuriose 
diskusijose dėl Rodezijos, Pie
tų Afrikos, Prancūzijos Somali- 
jos, Portugalijos užjūrinių pro
vincijų galėtų reikalauti apsi - 
sprendimo mažumom Sovietų 
Sąjungoje — ne tik Armėnijai, 
Gruzijai, Uzbekistanu! etc. bet 
ir Ukrainai, nes Hitlerio invazi
jos metu milijonai ukrainiečių 
pasirodė, kaip jie neapkenčia 
Maskvos ir imasi padėti vokie
čiam.

Per dvylika mėnesių .IV pla
ninga viešoji nuomonė plačiai 
pakeltų visų komunizmo pa
vergtų dvasią (Tarp kitko, nie
kas neatsakė į mano klausimą, 
ką Maskva darytų, jei penkios 
satelitinės valstybės kartu su
kiltų'’)

Bet Jungtinės Valstybės ga
lėtų eiti toliau — jos galėtų at
sisakyti nuo bendradarbiavimo 
su Maskva ligi to laiko, kol 
Kreml aus tironai leis trim Bal
ti įos tautom rytų Europos sate
litam ir rytų Vokietijai pa

reikšti savo politinį apsispren
dimą laisvais balsavimais. To
kia politinė ofenzyva galėtų 
visiškai pakeisti pasaulio vaiz
dą ir ilgiau užtrukusi priverstų 
pačius rusus galvoti. Žinoma, 
mes turėtume su kiekvienu to
kiu žygiu atsisakyti davę ūki
nės paramos bet kuriam komu
nistiniam kraštui, neparduoti 
jiem daiktų, kurie jiem reika
lingi pažangai, maistui.

DIDIEJI POLITINIAI BLOKAI svyru oja, trupa; mėgina nauji kurtis . . .
Politinių naujų akinančių į- 

vykių nėra. Tenka stebėti 
smulkius ėjimus, kurie rodo 
senųjų blokų aptrupėjimą, pa
stangas naujus blokus lipdyti.

TARP MASKVOS IR PEKIN- 
GO: eina Į pasmerkimą

Sovietų ir kom. Kinijos san
tykiuose naujo šalčio atnešė 
spalio 1 šventė Pekinge, iš kur 
demonstratyviai išėjo Sovietų 
ir satelitų diplomatai (neišėjo 
Jugoslavijos ir Kubos atstovai). 
Sovietai dabar pramato, kad 
Varšuvos pakto narių tarpe 
jiem pasiseks laimėti pritari
mą viešai pasmerkti Kinijos ko
munizmą.

TARP MASKVOS IR WASH- 
INGTONO: kas atatupsta ir kas 
su užsidegimu

Amerikos-Sovietų santykiuo
se VVashingtonas teberodo dau
giau aktyvumo Sovietų palan
kumui laimėti. Prie sutarties 
dėl oro tiesioginės linijos tarp 
New Yorko ir Maskvos prezi
dentas dar gali pridėti konsu-' 
larinio pasikeitimo sutartį. Lig 
šiol ji nebuvo senate patvirtin
ta dėl nepalankios atmosferos 
visuomenėje ir Kongrese. Bet 
prezidentas noris, kad net ir 
Vietnamo karo eigos metu bū
tų su Sovietais sutartys

Ruby laimėjo, Hoffa — ne
— Ruby, kuris nužudė 1963 

prezidento Kennedy žudiką Os- 
waldą, apeliaciniame teisme spa
lio 5 laimėjo — nutarta, kad 
jam byla turi būti keliama iš 
naujo, bet tik ne Dalias. Ruby 
buvo nuteistas mirti.

Sustabdė bombardavimą tarpinėj zonoj
— Vietname Amerika su

stabdė bombardavimą demilita
rizuotoje zonoje — kad tarp
tautinė komisija galėtų joje lan
kytis. Tuo lankymusi pasinau
dos komunistai.

— Anglijos vyriausybė spa
lio 4 nutarė privalomai įšaldy
ti dabartines kainas iki metų 
galo

— Brazilijos parlamentas 
spalio 3 išsirinko naują prezi
dentą Artur da (’osta e Silva— 
maršalą, buvusį karo ministerį 
Branco vyriausybėje Jis ir bu
vo vienintelis kandidatas. Ma
noma, kad ir toliau bus įtakin
ga valdžioje kariuomenė

Kaip pirmas žingsnis naujoje 
antiappeasementinėje Ameri - 
kos politikoje būtų senate pri
imta H. Cong. Res., kuri būtų 
elektrinis šokas. Jeigu ji būtų 
daugiau tik žodinis atsišauki
mas į baltų kilimo amerikie
čius balsuotojus, tai ji primin
tų Amerikos tautai, kaip maža 
VVashingtonas stengiasi laimėti 
šaltąjį karą, kuris tik ką pradė
tas tikrai kovoti.

pasirašomos. Tai rodytų nor- 
malėjančius santykius. Dėl to 
ateina eilė ir minėtai konsulari- 
nei sutarčiai, nors prieš ją ir 
pasisakė FBI direktorius Hoo- 
veris saugumo sumetimais.
Gąsdinimas konfliktu su Mask
va:

Prezidento šią artėjimo su So
vietais politiką gerai supranta 
ir jai pritaria jo paskirti nauji 
pareigūnai valstybės departa
mente. Spalio 4 senato užsienių 
komisijoje, kuriai pristatytas 
tvirtinti kaip valstybės pasekre-

Foy D. Kohler, trečiasis valstybės 
departamente, senato komisijoje.

— Apeliacinis teismas Chica
goje spalio 4 patvirtino sunk
vežimių šoferių unijos bo - 
sui James R. Hoffai ankstesnį 
teismo sprendimą — 5 metus 
kalėti ir 10,000 už unijos lėšų 
naudojimą savo reikalam.

— Manilos konferencijai pa
galiau skirta data — spalio 24- 
25.

— Kongo spalio 6 nutraukė 
diplomatinius santykius su Por
tugalija.

— Švedijos marinų helikop
teris pastebėjo Švedijos vande
nyse povandeninį laivą ir jį 
bombardavo. Kieno laivas — 
neišaiškinta ar tik nepaskelbta.

— Ženevoje iš tarptautinio 
Raudonojo kryžiaus konferenci
jos spalio 4 išėjo kom. Kini
jos atstovas — kam konferen- 
cijon įsileistas Saigono raudo
nojo kryžiaus stebėtojas.

Rot yet »»

V

torio pavaduotojas politikos rei
kalam Foy D.s Kohler, dabarti
nis ambasadorius Maskvoje, re
komendavo Vietnamo karui to
kią politiką, kuri nepakenktų 
santykiam su Maskva. Dėl to 
pasisakė prieš sustiprintą bom
bardavimą. prieš š. Vietnamo 
blokadą, nes tai “pavojingas 
žingsnis”, galįs sukelti “karinį 
konfliktą” su Sovietais. Tai 
kas kad Soyięįai sustiprino pa
ramą Vietnamui ir tą paramą 
gabena jūrom — amerikiečiai 
neturi jiem to kliudyti, kad ne- 
b ū t ų išprovokuotas karas. 
Anksčiau buvo kalbama apie 
reikalą neišprovokuoti konflik
to su kom. Kinija, dabar su So
vietais. Si naujo pareigūno po
litika įgalina tęsti karą Vietna
me iki begalybės.
"Pasikeitimas darbais":

Su pasitenkinimu minima, 
kad Amerikos Peace Corps na
rys Thomas E. Davvson, nuo 
rugsėjo 11 kalintas Baku, da
bar paleistas. Chr. Sc. Monitor 
pastebėjo, kad jis paleistas trys 
dienos po to. kai su tuščiom 
rankom buvo išleistas kancle
ris Erhardas. Kalbama apie pa
leidimą ir Erhardo išleidimą 
kaip apie tylų “pasikeitimą dar
bais". N. Y. Times vedamaja
me pasisakė, kad turi būti pa
gerbtas Sovietų “teisėtas" rei
kalavimas neįsileisti Vokietijos 
į atominės strategijos kontro
lę. Esą sąjungininkai pasirengę 
su tuo reikalavimu sutikti.
"MAŽŲJŲ" ŽAIDIMAS: Iš trijų 
blokų — naujas?

Jungtinėse Tautose spalio 4

— Atstovų Rūmų komite
tas nutarė spalio 4. kad gene
rolo laipsnis gali būti duoda
mas ir moterim. Lig šiol aukš
čiausias jom laipsnis buvo pul
kininkas.

Kancleriui Erhardui spalio 5 
partijos narių parlamente buvo 
pareikštas pasitikėjimas. Bu - 
vęs kancleris Adenaueris viešai 
pasisakė už kitą kandidatą į 
kanclerius — Eugen Gersten- 
mair, parlamento pirmininką.

— New Yorke sustiprėjo api
plėšimai — šiuo tarpu autobu
suose gangsteriai atiminėja iš 
šoferių surinktus pinigus vi
siem keleiviam matant.

— Lenkijos komunistų parti
jos viršūnės rengiamas valy
mas. Jį skelbia spauda Turį 
būti išvalytas “korupcinis ele - 
mentas”.

— Kovai su skurdu spalio 4 
senatas priėmė 1 75 bil.

A seeand fee * sk 
JM. aimež. *t mytndag ■ 
wta!^ IstetA. -
remftining > W 
motė fhan ui.
■niais,“

USl diplomais ocukt ir 
any diseū«sicn oi Rhs 
French. Scmeliland, the 

. prorihees, the oema 
tšoa the mincrtUes w! 
rot $nly Anaenia, Gett 
būt tbe Vkralne as 
sion oi that country, n 
itt&caied titeir hatred oi 
lite Gerfhans.

moRihs ot fn 
ak»rsr »hi« ižftevjp 
ail tise captives c f cc-nr 
noboėiy bas yet tmsverts

buvo susitikę atstovai 9 mažų
jų valstybių. Jie tarėsi dėl san
tykių lyginimo tarp Rytų ir Va
karų. Jie mažieji buvo iš Nato 
iš Varšuvos pakto, iš tariamų
jų neutraliųjų: Danija. Belgija. 
Rumunija, Bulgarija, Vengrija, 
Jugoslavija, Austrija, Suomija, 
Švedija. Pirmininkavo Austrija.

Kaip ir kiekviename žaidime 
visi negali laimėti. Stebima, 
kas šiame politiniame žaidime 
daugiau laimės.

Maldos už taiką Vietname
Romoje spalio 4 popiežius 

Paulius iškilmingai meldėsi už 
taiką Vietname. dalyvaujant 
150.000 miniai, ministeriui pir

ŠOKANTIS MAJORAS. Taip pavadino *j paveikslu Australijos laikrattis 
"The Australian" rugsėjo 21 ir paaitkindamas, kad tai Sydney miesto ma
joras Alderman Armstrong spaudos konferencijoje papasakojo, kas bus 
kitą mėnesj festivaly, ir tam pailiustruoti paėoko polką su lietuve Jūrate 
Relsgyte, apsirengusia tautiškai.

Rasinė integracija virto vie
nu iš svarbiausių argumentų 
rinkimų kovoje, šio argumen
to griebėsi respublikonai. Nelie
čia jie principinio klausimo: ar 
rasės lygios, ar turi naudotis 
lygiom teisėm prieš įstatymus. 
Tas klausimas išspręstas kons
titucijos 14-tame papilde. Res
publikonai eina prie praktinio 
klausimo: integracijos vykdy
mas sukėlė masines riaušes ir 
virto nesaugumu daugeliui pi
liečių; valdžia nebepajėgia šio 
saugumo gyventojam užtikrin
ti.

★
Nesaugumas labiausiai bus 

sumažinęs integracijos šalinin
kų eiles. Kas tie šalininkai ir 
kas priešininkai, įdomios me
džiagos paskelbė Harris opi
nijos tyrimas. Pagal jo duome
nis už integraciją — mokyklų, 
butų integraciją, vadinas, už 
juodų ir baltų maišymą mo
kyklose ir butų sistemoje, di
džiausias procentas yra tų, ku
rie yra baigę kolegijas, turi me- 
tinių pajamų per 10,0 0 0. Di
džiausias procentas prieš inte
graciją tų, kurie nėra baigę jo-
kių mokslų (tiksliau sakant, nei 
kolegijos nei aukštesnios mo
kyklos) ir kurių pajamos nesie
kia per 5,000. Pastarieji labiau
siai nenorėtų turėti savo kai
mynu kitos spalvos gyventojo.

Iš kur toks skirtumas nusi
statyme dėl spalvos9 New York 
Post, aiškindamas vedamajame 
Harris duomenis, atkreipia dė- 
mesi: esą negrai mėgina įsikur
ti, rajonuose, kur gyvena bąltie- 
ji su mažesnėm pajamom. BaL TtĮ luri valstybinį socialinį atei-

mininkui Aldo Moro. Parinkti 
jaunuoliai maldas skaitė itališ
kai, prancūziškai, lenkiškai, 
angliškai, ispaniškai, vietnamiš- 
kai.

tieji su didesnėm pajamom gy
vena priemiesčiuose, ir jie yra 
tuo būdu apsaugoti nuo gali
mybės gyventi . kaiminystėįe 
su negru, kurio pajamos neiš
neša būti šio turtingo baltojo 
kaimynu.

Taigi šio gausių pajamų ir 
dar intelektualo palankumas ki
tai rasei yra teorinis, platoniš
kas, kuris jam nieko nekaštuo
ja. Ano mažiau pajamų turin
čio baltojo santykis su kita spal
va esąs praktinis. Iš čia ir skir
tumas.

★
Kita integracijos šalininkų ir 

priešininkų dalis remiasi prieš 
akis turimu valstybiniu sociali
niu ateities siekimu. Galvoja, 
kad rasiniai, tautiniai, religi
niai konfliktai išnyks, kada iš
nyks tie tautiniai, rasiniai, re
liginiai skirtumai; kada jie vi
si suvirs bendrame katile, ir iš 
masės bus sukurtas naujas 
žmogus — "amerikietis". Po 
riaušių Chicagoje Ch. Sc. Moni- 
tor vedamajame piktoku tonu 
pasisakė prieš “miestus mies
te”. prieš separatines bendruo 
menes, kurios gyvena savo tra
dicijom, užsidariusios viena nuo 
kitos ir daugiau žiūri savo ben
druomenės ne visuotinių inte
resų. Esą žydai, vokiečiai jau 
įsijungė Į bendrą gyvenimą. 
Ateina metas, kad tai būtų pa
daryta ir su kitom separatinėm 
bendruomenėm . . Tai jau sa
votiškas įspėjimas.

Integracijos (rasinio, tautinio, 
religinio sumaišymo) priešinin-
kų grupė, gal v op.kitaip ir kito-

ties vaizdą prieš akis. Amerika 
yra vienintelis plotas, kuriame 
pluralistinė idėja yra taip pla
čiai įgyvendinta. Taip kaip pa
čioje gamtoje: beržynai auga 
sau, eglynai sau, kadugiai ir vėl 
sau. Nebus natūralu, jei dirbti
niu būdu mėginsi šalia beržo 
sodinti eglę ir kadugį. Nebus
natūralu, jei į katilą mesi tau
tybes, spalvas, religijas, ir iš tos 
masės mėginsi nulieti naują 
žmogų.

Toks naujas žmogus iš religi
jų sumaišymo galėtų būti nulie
tas — religinis liberalas, agnos
tikas, iš tautybių sumaišymo 
gal “tikras amerikonas” ar “u- 
niversalistas”, iš balto juodo 
gal būtų “pilkas pilietis”. Bet 
ar tai būtų valstybės idealas tu
rėti tokius piliečius? Taip, tu
rėtų atsakyti tie, kurie siekia 
totalistinės valdžios. Tokius pi
liečius lengviau valdyti. Tai kai
menės žmonės. Tai vykdoma 
Sovietuose. To norėtų ir Ame
rikoje tie, kurie tebesvajoja 
apie vienos vyriausybės valdo
mo pasaulio idealą, tie idealo 
šalininkam rūpi ne negrų kul
tūrinį socialinį lygį pakalti, 
kad jiė prilygtų baltąjį; jiem 
rūpi kurstyti socialinę rasinę 
neapykantą Jie, kai prilenda 
prie lėšų skirtų kovai su skur- 

ir panaudoja tam kurs- 
raKjeękalui. Tai rodo skan- 
iMPfapU Yorke.

Tartim idealui priešingi tie. 
kurie žiūri Į Ameriką kaip į 
pluralistinlo charakterio valsty
bę; kurie siekia ne skirtumus 
sunaikinti, bet juos suderinti; 
tegul toje pat valstybėje au
ga beržynai, eglynai, kadugy- 
nai. Visiem saulės užteks. Te
gul bus skirtingų tautybių, skir- 
tingu religijų skirtingų spalvų 
žmonės. Tai bus natūralu, or
ganiška. Tik reikia visais lygiai 
rūpintis. Tie, kurie yra atsilikę 
nuo bendro gyvenimo lygio, rei
kia juos kelti ar dar svarbiau 
paremti jų pačių kilimo pa
stangas.

Amerikos plote lig šiol dau
giau svėrė pirmųjų įtaka. Kaip 
toliau bus — belieka stebėti
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Rutgers
Barron's laikrašty rugsėjo 

17 buvo aprašyta, kaip antroje 
socialistų akademikų konferen
cijoje rugsėjo 9-11 New Yorke 
James Petras iš Kalifornijos 
universiteto pasakojosi apie sa
vo keliones po lotynų Ameriką 
ir apie ryšius su komunistų par
tizanų vadais. Laikraščio kores
pondentė sakos tik čia patyrus, 
kaip tie tariamieji akademikai 
gali taip lengvai keliauti apeida
mi visas pasų taisykles. Ji apie 
tai rašo:

—Jaunieji radikalai keliau
ja pagal universitetinio pogrin
džio nustatytą tvarką ir jo re
miami. Jis pasiunčia juos ap
rūpintus auksčiausiais akademi
niais įgaliojimais, suteiktais glo
bėjų socialistų profesorių, iš 
Kalifornijos į Tanzaniją, iš 
Michigano į partizanų stovyk
las Peru ir Čilėj, iš Massachu- 
setts į Afrikos miškus, partiza
nų grupes Mozambike ir Ango
loj. Dažnai sąskaitos yra apmo
kėtos fondo, kuris yra atleis
tas nuo mokesčių.

Robert Fitch, jaunas radika
las šioje konferencijoje, šešta
dienį kalbėjo draugam: “Aš tu
riu pasimatymą pirmadienio ry
tą su kai kuo iš departamen
to Afrikos reikalam New Yor- 
ko universitete — rengiama ke
lionė į Mozambiką pasimatyti 
su Mondlane.

“Puiku!” jie sakė. Dr. Eduar
do Mondlane yra Mozambiko 
“išlaisvinimo fronto" vadas.

profesorius ragina darbininkus vogti
Antroje “socialistų akademikų” konfere renc:

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedei**

Rutgers Genovese:
— Socialistų akademikų dar

bo posėdis sekmadienį popiet 
vyko rytinėje baliaus salėje 
(pirmininkavo žinomasis profe
sorius Eugene D. Genovese iš 
Rutgers universiteto). Tuo pat 
metu vakarinėje baliaus salėje 
turėjo susirinkimą vadai “radi- 
kalinio švietimo 
(REP), sumanyto
“Students for Democratic So- 
cietv”.

projekto” 
vadinamų

Tarptautinė žvalgybos agentū
ra:

— REP centras yra Ann Ar- 
bor. Mich. Iš ten buvo pasiųs
tas raštas 1966 rugp. 18. ku
riame buvo rašoma: "Socialistų 
akademikų konferencija atrodo 
kaip reikšmingas įvykis Ameri
kos kairės raidoje". Prie laiško 
buvo pridėti REP projektai. 
Tarp jų “tarptautinis žvalgybos 
tinklas” (International Intelli- 
gence Network). Jo tekste bu
vo giriamasi “tinklu J.V. ir už
sieniuose žmonių, glaudžiai vei
kiančių pagal tarptautinius įvy
kius. tarnaujančių sąjūdžiui 
kaip tikslus žvalgybos šaltinis . . 
Tokis tinklas, kuriame dalyvau
ja akademikai, žurnalistai, kai
riojo jaunimo vadai, partizanų 
vadai etc.. gali mums pateikti 
pirmos rūšies pranešimus ir re
voliucinių sąjūdžių analizę, in
formaciją apie užsienių politi
kos veiklos aparatą . . . Mes jau

turime ryšius Japonijoje, Euro
pos kraštų daugumoj, Kanado
je, su Guatemalos partizanais, 
Vietnamo sukilėliais bei neutra
liaisiais, Afrikos nacionalistais 
ir kitais, šie ryšiai plečiami, ir 
prie jų turime pridėti Ameri
kos akademikus su specialiu 
nusimanymu ir kontaktais ... 
Palaikydami reguliarų susiraši
nėjimą su radikaliosiom gru
pėm ir užsienio akademikais, 
mes galime padidinti jų veiklos 
laipsnį ir koordinuoti jų veik
lą su amerikiniu sąjūdžiu”.

Skaitydama, kas aukščiau pa
rašyta, aš supratau, kaip nu
tinka, kad komunistai, para
duodami gegužės pirmąją Briu
sely pernai, ir “taikos parado” 
žygininkai Penktojoj Avenue 
New Yorke šiais metais, turėjo 
tokius pat Dėdės Šamo paveiks
lus. tokius pat šūkius bei pla
katus ir šūkavo tą pat flamiš- 
kai, prancūziškai ir angliškai.

Antra socialistų akademikų 
konferencija New Yorko mies
te įtikinamai parodė, kad Ame
rikos universitetuose tarptauti
nis radikalų žvalgybos tinklas 
veikia ir kad jis yra grėsmė 
Jungtinių Valstybių saugumui. 
Aš linkėčiau, kad kai kurie 
aukštieji mūsų teisminiai parei
gūnai būtų pasiklausę socialistų 
akademikų diskusijų apie jų 
naują “penkerių metų planą" 
bendradarbiauti su “nacionali
nės revoliucijos išlaisvinimo 
karais" tirjuose kontinentuose 
ir pavartoti "nepaprastą spau
dimą" J.V. vyriausybei jai "nu
versti" (to bring it down).

Sekmadienio popietę buvo 
panelio posėdis tema “Negrų 
vergijos palikimas". Pagrindinį 
raštą pateikė Rutgers profeso
rius Eugene D. Genovese, žino
mas savo pareiškimu: “Aš svei
kinčiau Vietkongo laimėjimą”. 
Jis ragino Amerikos negrus im
tis juodojo nacionalizmo politi
kos. Kalbėdamas apie Karlo 
Markso teoriją dėl gėrybių per
tekliaus, sakė: “Mes turėtume 
būti patenkinti kiekvieną kar
tą. kai darbininkas pavagia ką 
nors iš dirbtuvės” . . .

Genovese kolegos:
— genovese kolega panelis - 

tas komunistas Herbert Apthe- 
ker buvo priešingas Genovese 
siūlomam juodajam nacionaliz
mui, tačiau jis sutiko su jo pa
žiūra dėl vogimo . . .

Disputas tarp socialistų dėl 
juodojo nacionalizmo idėjos ir 
negrų-baltų radikalų unijos bu
vo aštrus, bet iš tikrųjų neanta- 
gonistinis. Prof. C. Van Wood- 
vvard iš Yale universiteto, atsi
liepdamas dėl Genovese prane
šimo ir Aptheker pastabų, pa
sisakė esąs “liberalas”, bet pa
siskubino pridėti: “Aš sutariu 
su Apthekeriu".

Vadai ateičiai:
— Socialistų akademikų dar

bo posėdy sekmadienį po pie
tų rytinėje baliaus salėje kon
ferencija turėjo pavirsti nuola
tine mokesčių išrinkimo orga
nizacija. Prof. Genovese buvo 
išrinktas vykdomojo

thly Review redaktorius 
cialistų akademiku vykdomojo 
komiteto narys, aiškino apie 
“nuostabią pažangą, kurią nes 
padarėme nuo

ir so-

pirmos korte-komiteto

Vroclavo (Breslau) lietuvių dainų ir šokių ansamblis Vil
nelė prie Aleksandro Fredo paminklo t.m. birželio 15 d.
_____ _____________________ __ —ii,,.

BRIEDIS DAR NENEŠAUTAS, JAU
SPAUDA 

, •...
Baltijos valstybių rezoliuci

jos klausimas senate dar tik pa
judėjo — Fulbrighto komite
tas jai davė eigą. Dar klausi
mas nespėjo ateiti į senato pil
natį, o lietuvių spaudoje atgijo 
aistringas dalinimasis nuopel
nais. Nebuvo nuostabu, kad Re
zoliucijoms remti komiteto in
formacija, uoliai veikusi metų 
eigoje, ir dabar paskelbė pasku
tinės veiklos faktus, dėkojo ir 
rašė, kad darbas dar nebaigtas, 
kad reikia toliau veikti, iki re
zoliucija pasieks Jungtines Tau
tas. Labiau nustebino 
tinių informacija.

kitu šal-c

Naujienos rugsėjo 
bė, kad “rezoliucijos 
mui. . . daugiausia pasidarba
vo ALTo skyrius Clevelande". 
O rugsėjo 23 nr. jau Aldonos 
Anytos vardu imama šaipytis: 
esą “L. Valiukas pramiegojo”, 
o “clevelandiečiai. . . nulėkė į 
Washingtoną neprašyti ne
kviesti — viens-du rezoliucija ■ 
ir pravesta”. . .

Šią informaciją gali skaityti 
su pasigrožėjimu, kad Clevelan-

19 skel- 
pravedi-

de atsiradę tnagikas: viens-du. 
rezoliucija priimta — kaip zui
kis iš magiko kepurės. Belieka 
laukti, kad dar naujas “viens- 
du”, ir Cleveslando magikas, ne
prašytas, nekviestas, ištrauks 
iš kepurės Bepriklausomą Lie
tuvą ir ją įteiks savo viršūnėm 
Chicagoje. Tokiu Clevelando 
Alto pasisekimu patikėję, Alto 
konferencijos dalyviai, ko gero, 
pasiūlys Alto patį centrą per
kelti iš Chicagos Į Clevelandą..

Informaciją skaitydamas, ga
li pasigrožėti ir tikėjimo bei op
timizmo pažanga, kurios paro
dė Naujienos. Pažanga matyti 
sugretinus laikraščio pasisaky
mus per tuos keleris kovos dėl 
rezoliucijos metus.

Prieš 5 metus: “Galima 
tis, kad ji (rezoliucija) bus 
balsiai priimta senate ir 
tovų Bute . .. Kongreso
pats pasisakymas turėtų didelę 
moralinę reikšmę pavergtoms 
tautoms" (Naujienos 1961, 2 
U).

tikė- 
vien- 

Ats- 
j au

j*

labiausiai neap-

išėjau užsikimšu- 
baEaus salės. Ro-

pasidairiau į pastelines baliaus 
sa lės sienas, į kristalinius kan
deliabrus, į lubas išpuoštas kla
sikiniais motyvais, susodintais 
grakščiuose medalijonuose. Ko
kia buržuazinė aplinka revoliu
cionieriam, pagalvojau. Com- 
modore viešbutis, solidžiai įsta
tytas į Grand Central komplek
są Manhattano centre yra tik
ras simbolis vidutinės klasės a- 
merikiečių. kurie yra socialis
tam priešas, 
kenčiamas...

Ramiai aš 
siais takais iš
dės lyg aš būčiau buvus nuneš
ta į Maurkę Ravelio simfoni
jos “La Valse” pritrenkiančios 
kakofonijos finalą — tai la
biausiai pranašiškas 20 amžiaus 
kūrinys, kuriame šokėjai links
mai linguoja baliaus salėje su 
veidrodžiais, kandeliabrais ir 
durim, atvertom į artistiškus so
dus, bet jie pagaunami neper
maldaujamos jėgos, sukami 
greičiau ir greičiau, iki grindys 
dingsta iš po jų kojų, veidro
džiai dūžta, durys kyla iš savo 
vyrių nuo baisaus vėjo gūsių, 
ir nieko nebelieka — tik 
žimas ir chaosas.

Ar tai toks Amerikos 
ruomenės likimas? Toks
jei socialistai akademikai 
naujoji kairė galės žygiuoti sa
vo keliu.

sudu-

bend- 
bus, 

ir

KAILĮ DALINA
Dirva rugsėjo 30 įsidėjo 

Henriko Žemelio . ržštą, kuria
me nuvertina pačios* rezoliuci
jos reikšmę ir piktinasi, kam 
rezoliucijos reikalam sudarytas 
specialus Rezoliucijom remti 
komitetas, kuris renka ir pi
nigus. Juk “rezoliucijų-pravedi- 
mo akcija — rašo autorius — 
absoliučiai priklauso Amerikos 
Lietuvių Tarybos darbų sri - 
čiai .. . Tam darbui paremti 
veikia ALT skyriai, renkamos 
aukos”.

Kaip tuose žodžiuose parašy
ta, taip ir gyvenime turėtų bū
ti. O jei iš tikrųjų taip būtų, 
tai Altą žmonės daug daugiau 
paremtų — ne tik moraliai, bet 
ir pinigais. Tačiau autoriui ne- 
paslaptis, kad taip nebuvo ir 
nėra: Altas nuo rezoliucijų idė
jos atsisakė ir jos vykdymo ne
parėmė. Tai H. žemelis žino, o 
tokiu atveju jo aukščiau pasa
kyti žodžiai virsta ne pasmer
kimu tam komitetui, kuris re
zoliucijos ėmėsi, ne tiem “ke
liem vienos grupės asmenim", 

(nukelta į 4 pslj

84-09 Jamaica Ava., V/oodhaven 21, N. Y. Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn I I, N. Y. Tel. STagg 2-4329

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special pnce for VVeddings and Parties 

Home-Made Bologna

Siųskite į Lietuvę ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS 

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse;

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 

Cor. DELANCEY, N. Y. C.
Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak. 

S! Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškal
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba 1ND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey SL 

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintrs!

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
Mūsų jstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j vi
sus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, su
tvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašykite 
-skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui j Rytų Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711 
teii.'i.j.- ■— -r- ,r-.......... . . i- ,■ 1 i—?■ ■ ''i „d i ~i,g; i c=sm1

Cosmos Parcels Express Corp.
fl T> a

Pati žinomiausia ir patikimiausia fiiĮųą.Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant "

DOVANAS - SIUNTINIUS Į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• Boston 18, Mass., — 271 Shavvmut Avenue ...........  Ll 2 1767
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadvvay ............. A N 8-0068
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ............... EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ............... Dl 5-8808
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ............... TL C 2674
• CHICAGO 22, m. — 2222 W. Chicago Avenue ........... BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ........... WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ...........  TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ................. VI 1-5355 Į
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av„ tel. 233-8030, 246-0215
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ...........  TO 7-1575
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Avė. ............ ES 2-4685
• LAKEVVOOD, N.J. — 126 - 4th Street ....................... FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEVVARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue .............  Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.................. LO 2-1446
• NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street .... CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue .....................  AL 4-5456
• PASSAIC, NJ. — 176 Market Street ......................... GR 2-6387
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street ....................... MU 4-4619
• PHILADELPHIA, Pa. 19122 — 1214 N. 5th St., ....... PO 3-4818
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street .......  HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street .......  Fl 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 905 Bank St.......................... PL 6-6766
• VVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ...........  SW 8-2868
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ...........   Rl 3-0440

Zigmas Raulinaitis, Kario redaktorius, praveda programą ramovėnų jubiliejiniame vakare Brooklyne.
Nuot r. R Kisieliaus

Prieš 4 metus: Pasisakyda 
mas prieš rezoliuciją Kongrese, 
rašė: “Kam dėti pastangas, kad 
pirma klausimą apsvarstytų se 
natoriai bei atstovai ir nutartu 
kreiptis i vyriausybę ... O jei
gu jie nenutars? Jeigu jie klau 
simo net visai nesvarstys?'’ 
Kreipimasis Į Kongresą “veda 
prie Pabaltijo klausimo įšaldy
mo . . . O gaudyti kuchelninku 
fantazijos nėra jokios pras 
mės" (Naujienos 1962.1 8).

Šiais metais. “Lietuvos išlais
vinimo reikalui tai. žinoma, 
bus naudingas dalykas. 0 Lie
tuvos pavergėjams, jų tarnams 
ir bendrakeleiviams didelis pik 
tumas” (Naujienos 1966.9 19).

Kam sukti galvą, kuriais su
metimais laikraštis dabar džiau 
giasi ir teigiama: priima rezo 
liucijos faktą Svarbu, kad per 
tą eilę metų priėjo vėl pozity
vų vertinimą Ir tai čia tenka 
laikyti pažanga.

Priešingu keliu nei Naujie
nos nuėjo kitas laikraštis: ne 
pažangos, bet atžangos keliu

ŽEMĖS DREBĖJIMAS IR 
— POLITIKA

Klaipėdoje veikianti gelžbe
toninių konstrukcijų Įmonė 
šiuo metu gamina laiptus Taš
kente statomiem namam. Tai 
dalis Maskvos įsakytos “inter
nacionalinės pagalbos” nuo 
žemės drebėjimo nukentėju
siam Taškento miestui.

Rusų valdžios advokatai Vil
niuje piktinosi dėl pastebėji
mo. kad rusų valdžia net že
mės drebėjimą panaudoja gy
ventojam maišyti: iš Lietuvos 
siunčia žmones Taškentan su
griautu namu atstatinėti, o Lie
tuvon siunčia žmones iš Taš
kento apsigyventi. Sakė. tai 
esanti savaime suprantama in
ternacionalinė pareiga Tačiau 
kai įvyko daug skaudesnis že
mės drebėjimas Turkijoj, apie 
jokią “savaime suprantamą in
ternacionalinę pareigą" nebu
vo nei kalbos: pasitenkinta 
trumpu pranešimu, kad žuvo 
tiek ir tiek žmonių Kremlius 
neliepė — pareigos nėra

(Elta)

WEISS & KATZ, INC.
I87 ORCHARD ST.. N. Y. C. Tel. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maldytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
iallkai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus J Europą. Užeikite ir jsiUkinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard Si., New York. N.Y. 10002

REPUBLIC Lic/uor Store, Ine.
322 Union Avenue. Brooklyn II, N.Y. 

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS RRUtTNSKAS. vedėjas

Didelis pasirinkimas įvairių vvnų. degtinių, konjakų, nndų 
Šventėms bei kitokioms progoms



ilę Darbininko nume- 
rtažais ir iliustracijom 
-s skaitytojus supažin- 

religinėm iškilmėm 
js. koplyčios šventini- 
'eliginiu kongresu — 
nėnesį sutraukusiom 
us lietuvių į Washing- 
čbaigiant belieka su- 
ienu pažvelgimu tų iš-

I rengėjai paprastai 
į ir jei pasiekia jį, va- 
sšsekė; jei ne... Šilu- 
'čios įrengimas turėjo 
šti lietuvių indėlį į A- 
atalikų religinę repre- 
Tai pasiekta. Šiluvos 
reprezentuojasi bent 
už kitas tautas. Rep- 

įsi mūsų menininkų 
s. Reprezentuoja jis 

likimo svarbiausius 
:. Tačiau paliko įspū- 
na reprezentacija bū- 
i šventovės lankyto- 
iam Nelietuviam nie- 
/s lietuviški giesmių

ia duota progų pasi
tik dailininkų, bet ir 

lentam. Gausių muzi- 
asirodymų metu iš- 
visai naujų kūrinių, 
etas buvo specialiai 
>m šventėm, šalia baž- 
edojimų, net du va- 
rikos programos žavė- 
ojų minias, spėjusias 
tiaip, erdvias, nors ir 
mai dideles, sales.

jau pasigesta išsa- 
patrauklesnio lietų

jų ir poetų atstovavi-

mes turėjo tikslą šū
vių mases, tai jis pa- 
dutiniškai Susitiko, 
svarstė. To viso so- 
cšmė neabejotina, 
ikimo. specialiai iš 
ralėio kilti idėios. ku- 
žariiom, ir išsiskirs- 

ienini pvvenima. Pro- 
os rūšies pasisaky-

MAS NARVYDAS

naftos ir 
busimom 

kurios 
savo galingumu viršys visos pa
saulio elektrines...”

Ilguose Požėros reportažuose 
ieškome aprašymų, iš kurių ga
lėtume atspėti, kas laukia mū
sų tautiečių, kurie bus privers
ti padėti Maskvai įsisavinti 
“romantiškuosius” Rytus ir 
Šiaurę. O taip pat kokiomią są 
lygomis tenka gyventi ir dirbti 
tūkstančiams tremtinių, ku
riuos iki šiol okupantas tebelai
ko Krasnojarsko, Irkutsko ~ ir 
gretimose srityse ir neleidžia 
grįžti tėvynėn. Cituojame “Tie
sos” korespondento žodžius: 
“Pragyvenimo lygis čia (Jerbo- 
gačione) gana aukštas. Žmonės 
pinigų turi. Uždarbiai dideli ir 
daug visokiausių lengvatų. 
Žmogus, išdirbęs šiose vietose 
dvejus metus, pradeda gauti 
šiaurinius priedus, kurie suda
ro bevok antrąjį atlyginimą. Il
gos ir atostogos”.

Klausimas, kodėl nepaisant 
didelių atlyginimų ir privilegi
jų Sibiro taiga tebėra neap
gyventa. Ir carai davė stam
bius kreditus ir įvairias privi
legijas ten kurtis. Tačiau drą
sūs pionieriai, bandę laimę, vi
si nusvilo nagus.

Visi Požėros sutiktieji parei
gūnai yra sibiriečiai. Netgi tie 
jų, kurie iš^stambeshiiĮjų cent- 
rų, kaip Irkutskas ar Krasno
jarskas nuvyko dirbti taigon, 
žada grįžti namo. Labai jau vie
nišas ten gyvenimas. Žiemą ter
mometras krinta iki 60 laips
nių šalčio. Dar šiauriau, dar šal
čiau. Ten šaltis pasiekia net 70 
laipsnių C. Prie Europos klima
to pripratusiem žmonėm sun
ku išlaikyti tokį šaltį. Požėra 
rašo: “Pirmomis dienomis mum 
dažnai nei iš šio, nei iš to im- 

žai yra skirti prie tos “talkos” davo lašnbti iš nosies kraujas, 
beveik visą laiką skauda galva, 
tarą ji būtų suveržta geleži
nių lanku, naktimis kankina 
aštrus kosulys, pusiau realūs 
košmarai... Netgi rankos ir ko
jos rodos ne mano, o kažkieno 
kito ir dirba jos be mano ži
nios”. Tik pradėjus leistis snie
gą išnyko toji baisiai slegianti 
baltoji tyla. Bet pasibaigus bal
tajam slogučiui, žmones ir gy
vulius pradeda kankinti skau
džiai gelia uodai ir moskitai.

Laikraštininkas, pabuvojęs 
taigoje tik kelias dienas, pra
dėjo ilgėtis Lietuvos. “Guliu at
merktomis akimis, žiūriu į švie
sų mėnesienos lopinį, galvoju 
apie toli likusius savuosius, 
skaičiuoju, kiek reikėtų dienų 
pėsčiam eiti nuo žemutinės 
Tunguskos kranjų iki Lietu
vos ...”, rašo Požėra. Nesunku 
įsivaizduoti, kokią tėvynės nos
talgiją jaučia ne keletui dienų 
ir ne kaip turistai, bet kaip sun
kiųjų darbų vergai į Sibiro tai
gas ištremti lietuviai.

Tokiu, nors ir pagražintu, 
bet palyginti realiu sovietinės 
imperijos šiaurės aprašymu ko* 
munistų partijos organas tur 
būt nedaug lietuvių jaunimo te-

ma aukso, deimantų, 
dujų, tiriamos sąlygos 
elektrinėm prie Lene

AUGUSTINAS URMAS dalyvauto! tidian vystant Sibiro, 
z. Siaurės ir Tolimam Ryto ga

džią, o pasirodo ne iš tos pu- ^ąes jėgas, _«aunt labai 
, svarbus energetikos, metalur- 

./ z. gijos, chemijos, naftos, dujų,
Chruščiovas ėmėsi Sovietų celiulioeės — popieriaus, pra- 

valdžią bliprinti iš kitos pusės., r monės ir transporto įmones” 
Jis nebetrėmė į Sibirą senių, Nereikia, nė sakyti, jog Mask- 
moterų ir vaikų, bet pasirūpi
no sudaryti tokias sąlygas, kad 
būtų išvežtas jaunimas. Jo val
dymo metu į plėšinines žemes, 
daugiausia nuolatiniam' apsigy
venimui “savanoriškai” vyko 
tūkstančiai lietuvių jaunimo. 
Kelias į ten buvo lengvas, bet 
grįžimas tėvynėn sunkiai įma
nomas. Net į lietuvišką spaudą 
prasiskverbė suviliotų ir apgau
tų jaunuolių skaudūs balsai

Ar baisieji masiniai trėmi
mai ir “savanoriški” išvykimai 
iš tėvynės yra praeitis? Yra pa
grindo manyti, jog “užkariau
jant šiaurę”, Brežnevo bei Ko
sygino valdžia eis Chruščiovo 
pramintu keliu.

Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos XXIH-čiasis suvažiavi
mas š.m. balandžio pradžioje 
nutarė “sparčiau vystyti rytinių 
šalies rajonų ekonomiką”. Ge
gužės vidury .Maskvoje vykęs 
komsomolo suvažiavimas į sa
vo rezoliuciją įrašė: “VLKJS 

, _ - - ___ ;x^XV-asis suvažiavimas ragina
priverčiamųjų dąrbų stovyklo- kus pagalvoji verkti norisi Dir- komjaunimo organizacijas už- 
se. / bome, stiprinome tarybų vai- tikrinti, kad jaunimas aktyviai

Bendrosios nuotaikos pagau
tas ir Maskvos statytinis Lietu-

sitaręs, jog buvo padaryta klai
dų, kai kuriais atvejais per-

asmenimis. O Jonas Avyžius 
pernai premijuotame romane 
“Kaimas kryžkelėje” išdrįso į 

/ nusivylusto kolchozo pirminin- 
ko Martyno lūpas įdėti net t> 
Irius žodžius: “Jeigu kiekvienas 

- būtų stengęsis gyventi savo 
ne; proto, pagal sąžinę, kiek leidžia 

aplinkybės, Stalino politika bū
tų padariusi daug mažiau ža
los. Bet* fanatizmas apakino 
šviesius (?) protus, nutempė 
klystkeliais už virvutės, kaip 
klusnius šunyčius... -. O kas 
nuoširdžiai ^netikėjo, tas apsi
metė tikįs dėl riebesnio kąsnio 
arba iš baimės. — Aš nuošir
džiai tikėjau!. Viskuo! — karš
tai sušuko Martynas. — Kaip 
evangelija! Man atrodė, kad vi
sa, kas daroma tarybų valdžios 
vardu, neišvengiamai reikalin
ga, kitaip negali būti... Kla
sių kova.. / Paskui tie išveži
mai buožių. Pakliuvo ir gerų 
žmonių. Gal būt, kai kam ir pa
dėti reikėjo ... Bet priešas, 
kaipgi.... Valdžia geriau žino, 
ką daro. Ir padarė. Ir mes kar
tu. Bet kai dabar apie tuos Jai-

Nereikia nė sakyti, jog Mask
vos raginimas Vilniui yra įsa
kymas. y -

Zimaninė “Tiesa” komsomo- 
lo suvažiavimo rezoliuciją pa
skelbė' gegužės 22 Tur būt, 
neatsitiktinai ji tą padą dieną 
pradėjo spausdinti savo kores
pondento Juozo Požėros repor
tažus iš jos kelionės po šiaurės 
Sibirą.
Neapgyventų šiaurės plotų įsi

savinimo vargus komunistinė 
propaganda vadina romantika. 
Su ta “romantika” lietuvius su
pažindino Rusijos carai 40 m. 
jie trėmė į Sibirą mūsų tautie
čius už lietuviškos raštijos 
spausdinimą, platinimą ir skai
tymą. 1941 metais per 34 tūks
tančiai lietuvių buvo išsiųsti į 
“romantišką” kraštą, o per vi
są okupacijos laikotarpį tas 
skaičius daugiau negu dešimte
riopai padidintas.

Kai laisvojo pasaulio lietuvių 
atžalynas pakilusia nuotaika 
švenčia jaunimo metus, -jų bro
liai ir sesės, skaitydami komu
nistų partijos ir komsomolo va
dovybių nutarimus, baugiai 
klausia — kas bus dabar? Ar ir 
vėl iš Vilniaus geležinkelių sto
ties riedės ilgi ešelonai į toli
muosius Rytus ir šiaurę su 
šimtais mūsų tautiečių? Iš vis
ko atrodo, jog ir dabartiniai 
Kremliaus šeimininkai neišsi
vers be lietuvių “talkos”. Tur 
būt, ir Juozo Pažėros reporta-

tų įvykdytos Pabaltijo okup 
jos, nekoomškų trėmimų 
kitokių genocido formų pašo 
kūną. Klibant apie trėmin 
jie randuoti kaip praėjusi 
laimė. Ar iš tikrųjų išvežt

mas buvo vysk. P. Brazio. Bet 
jis negalėjo pasiekti dalyvių 
dėl programos blogo suderini* 
mo. Po kelių kongresui skirtų ____ _ __
valandų skubame į šventovę, leninis Stalino’vaMy- 
Po pertemptai Ogų pamaldų — metodas? Ar jie pasibaigė

jis 
dėl _ 
mo. Po

ir g auugscoę. u a»iiniur 
gas kongreso posėdis, turėjęs 
tapti masine lietuvių religine 
manifestacija, ar neliko pats

kis. Nors erdvioje, bet nevėsi
namoje universiteto sporto sa
lėje nedaug beatsilankė, o 
ir tie “uolieji” nekantriai lau
kė nors ir neilgos programos 
galo.

Jei religinis kongresas siekė 
pareikšti laisvųjų lietuvių soli
darumą už tikėjimą persekio
jamai Lietuvai, tai tas solida
rumas vėl ribojosi kongreso da
lyvių ratu. Jis nebuvo išneštas 
į amerikiečių tarpą, lietuvių bal
sas nebuvo įpintas į chorą bal
sų, šaukiančių apskritai prieš 
religijų persekiojimą Sovietuo
se — katalikų, protestantų, žy
dų, pravoslavų persekiojimą. 
Tad ir amerikiečių spaudoje 
šiom lietuvių iškilmėm paminė
ti vietos buvo skiriama gana 
taupiai.

Atskirų kolonijų Vasario 16 
ar panašiuose minėjimuose 
dažnai tenka nusiskųsti progra
mų vedėjo nepajėgumu naudo
tis lietuvių ar anglų kalbomis. 
Nesugebėjimas tinkamai naudo
tis sava kalba dar gūdžiau 
skamba, kai vadovaujama pa
našiom programom Washingto- 
no masinėse, iškilmėse.

Kur nuėjo vielos
M. Grigaliūnas, vadinamas 

žemės ūkio ministras Vilniuje, 
viename rusų žurnale nurodo, 
kad Lietuvoj yra 123 tūkstan
čiai hektarų kultūrinių ganyk
lų, bet užtvarinis ganymas esąs 
organizuotas tik devyniuose 
tūkstančiuose, nes negaunama 
spygliuotos vielos užtvarom.

PABALIŲ 
DURPYNAS

rertą varstų nuo ža- 
Latrijos sieną bu- 
ir durpynai Gal 

tabelių sodžius savo 
buvo gavęs. Kitas 

je durpyno pusėje

dausė nedidelis pu- 
kalva, apaugusi nu- 
! pušelėmis, kada- 
; šio, nei iš to kar- 
umanė tą pušinėlį 
Ir ką? Atvyko jų 

ginkluotų brūk- 
>mis, ir keliems pa
nas daukšiėčiams 
ro.
niekur nesikreipė, 
jiems patartų ar 

Taip tas — nors ir 
lės pušynėlis atite-

drauge su kruvinojo despoto 
mirtimi?

Paviršutiniškai į reikalą žvel
giant, atrodytų, jog į klausimą

Čiovui valdant nebebuvo girdė
ti išvežamųjų vaikų ir moterų 
verksmo, neliko su užkaltais 
langais ir durimis pirkių, tvar
tuose gailiai baubiančių nepri
žiūrimų galvijų ir žviegiančių 
kiaulių. Nikita, nors ir nelabai 
tvirtai, masinius žmonių trėmi
mus ir žudymus pasmerkė. Iš 
daugelio šimtų leidykloms at
siųstų veikalų jis leido išspaus
dinti vieną kitą romaną, apra
šantį viešpatavusias sąlygas

Lietuvos vytis Waterburio, Conn., lietuvių šv. Juozapo parapijos fronte. Nuotr. G. Naujokaičio

mis kryptimis. Vieni puls iš vie
nos durpyno pusės, o kiti — 
iš antros. Susirinko būriai, iš 
viso 40 vyrų. Visi “ginkluoti” 
— lazdomis, brūkiais ir “gara-

sąrą įeiti ir paleisti gyvulius. 
Kažkieno tai patarimu pasinau
doję, pradėjo durpes kasti ir 
džiovinti. Atrodo, kad durpės 
tinka trobesiams apšildyti Il
gainiui jie išmoko durpes kas
ti, džiovinti; ir dar galėdavo ve
žimą kitą parduoti

Žagarėje žydeliai, kartą pa
bandę, noriai jų norėdavo dau
žau įsigyti. Durpės buvo piges
nio® ir ilgiau šilumą palaikyda
vo. Tiesa, jų smarvė neįpratu
siai nosiai buvo iš pradžių ne
maloni. Betgi prie visko gali
ma prisitaikyti.

Kartą vasarop Guntis su A- 
domaičiu nuvažiavo durpių pa
sikasti. Kasti jau visi buvo ge
rai išmokę, turėjo atitinkamus 
kastuvus, — tai. būdavo taip 
gražiai išsmaigo, sustato lyg tai 
būtų plytos. Kai pradžiūna, tai 
parsivežę namo, sukrauna į pa
stogę, kur jos visai išsisausėja

pritraukti lietuvių atžalyną ar 
bent sumažinti jo pasipriešini
mą. '

“Tiesos” korespondentas tik
rai gabiai atliko jam pavestą už
davinį. Jis vienuolikoje rašinių 
labai romantiškai nupiešė enve- 
kų apgyventą civilizacijos nepa
liestą taigą, tūkstančiais kilo
metrų nusitęsiančią prie Lenos, 
Tunguskos bei Jenisiejaus u- 
pių, pilną įvairių žvėrių ir žvė
relių Tai Sovietų valstybinės 
medžioklės plotai, kuriose 
gausu brangiųjų akmenų bei 
metalų ir kitokių lobių Juose 
nėra jokių kelių. Susisiekimas 
žiemą, kuri trunka 9 mėnesius, 
palaikomas elniais, o vasarą— 
laivais bei valtimis. Paštas ir 
valdžios bei partijos pareigūnai 
gabenami lėktuvais.

Kokiu mastu vyksta brovi
masis į taigą, Požėra rašo sa
vo 1 I-ame ir paskutiniame re
portaže. Jis sako, kad “Ust Ku
tas (jame baigiasi iš Krasnojars
ko ateinąs Rytų Sibiro geležin
kelis. AU.) per sezoną išgabena 
iš savo sandėlių į šiaurę dau
giau kaip milijoną tonų dega
lų!... Per artimiausius penke
rius metus pervežimų apimtis 
padidės dvigubai ... Tūkstan- suvilios vykti į talką **vyres- 
čiai įvairiausių sričių specialis- iriesiems broliams” padėti ūž
tų dirba ekspedicijose. Ieško- kariauti Sibiro taigos.

sodžius siūti. Lietuvių siuvėjų* 
lyg nebuvo. >

Pabalių apylinkės sodžius ap-> 
siūdavo žydeliai ypač iš jų pa-* 
sižymėjo Leizaris. Kol buvo jau-* 
nesnis, turėjo mokinį — gizeli* 
kuris nešdavo lygintuvą ir, kai* 
vėliau įsigijo, siuvamą mašiną.*

Vėliau, kai atsirado lietuvių? 
siuvėjų, žydeliams darinį suma-* 
žėjo. Blogai tada Leižeriui sa
kėsi, ypač kai ėmė pats senti.* 
Dar pas gerus pažįstamus atė-į 
jęs išsiprašydavo darbelio. Bu-* 
vo geras kailinių lopintojasi

do, jie atvyko ilgesniam dar
bui. Buvo atsivežę durpėms 
kasti įrankių ir keletą bačke
lių savo tautinio valgio — 
“skaba putra”. O tai rūgšti sriu
ba. Kaip gaminta? Gi išverda 
puodą miežinių kruopų sriubos, 
supila į ją puodynę, dvi ar tris 
rūgusio pieno, tai ir viskas!

Eidami kur vasaros laiku į 
darbą, tai ir nešasi “putrą” kar
tu. Valgis ir gėralas sykiu.

Atvyko latviai kaip į savo, ir 
Gunti su Adomaičiu pravijo 
nuo durpių. Latviams atrodė, 
kad tai geresnios rūšies durpių 
būta, taigi kovoti verta.

Žinoma, jiedu stipriai prieši
nosi ir užtai buvo gražiai ap
kulti. Parvyko į sodžių sužalo
tomis galvomis.

Kilo sąmyšis. Latviai nori 
durpyną užgrobti, tegul neban
do! Vyrų kraujas užvirė. Dabar 
jie bus pamokyti...

Reikalą tvarkyti ėmėsi Skrip- 
kus, aukšto ūgio, stambaus su
dėjimo. Išklausinėjo nukentėju
siuosius ir teiravosi kiek ten 
latvių-

Nutarta, vieniems pabaliu ____ _______
čiams kova būtų sunki, todėl smulkiosios ir stambesnio®
vMMntm+A tnimn i n<»ivlp&Tiw . . M •prekybos. Buvo jų tarpe įvai

rių amatininkų, tačiau paaugan
ti žydų jaunuomenė paprastai 
išvykdavo į Rusijos didmies
čius. Senieji gi laikėsi vietoje ir 
maišėsi tarp lietuvių.

Seniau keletas Žagarės žyde
lių siuvėjų eidavo į aplinkinius

Taip ir vykdyta. Apsiauste į- 
siveržėlius latvius iš dviejų pu
sių. Vyko “smarki” kova, beje, 
trukusi keletą minučių Lietu
viai nulėmė “pergalę” Buvo 
perkirsti mediniai lankeliai bač
kutėms ir paleista velniop 
“skaba putra”.

Įsiveržėlius gerokai apkūlė, 
tačiau ir patiems teko. Prisaik
dino, kad latviai daugiau į Pa
balių durpyną nei kojos nekel
tų, girdi vėliau bus dar blo
giau

Ir juo būdu latviai daugiau 
nebebandė durpyno savintis.

Pasienis, kuris buvo lyg ties- 
’ tuvu nubrėžtas, skyrė Kuršo ir 

Kauno gubernijas, o gi durpy
nas buvo apie porą dešimčių 

' žingsnių į Lietuvos pusę, ir ne- 
' buvo jokios abėjonės, kam tai 
' priklauso.

Žagarės miesto du trečdaliai 
gyventojų — žydai. Jų ranko-

prisiūna lopelius, tai kaip pri
lipdyta.

Buvo rudens laikas, atėjo žy- 
dų didžios šventės.

Nuo seno kažkodėl žmonėse 
buvo leidžiami gandai o ypač 
prieš Velykas, esą, žydai turi 
nužudyti krikščionį ir jo krau
ją dėti į “macus”. Tam tikslui 
buvo sakoma, ypač tikdavęs 
jaunos mergaitės kraujas.

Latvių daugiausia buvo liūte-

tarimą jie ne krikščionys ir ui

Dabar, rudens šventėms artfcJ 
jant, vėl žmonės kalbėjo, kad 
per jų “atgailos dieną”, kurią 
lietuviai paprastai vadindavo 
“ilgoji naktis” arba “jojamoji”,1 
velnias “išnešąs” ar “nujojąs”; 
vieną žydą kažkur į balas ir! 
ten jį primurkdąs. į

(Bus daugiau) [

pasiuntė vieną raitą į Daukšius 
pranešti ir pakviesti talkon.

šauklys, nuvykęs į Daukšius, 
rado ten taip pat sąjūdį, mat,

š lėto nykstant, pa-
daukšiečiai pradė

davo balose ir dur- * ir tinka kurui.
Jiedviem tuo kartu beka- visą durpyno įvykį daukšiečiai

sant štai atvažiavo apie tuzinas' jau žinojo.
Ten vyrui tvarkė Zlabys. Su-

apie pora dešimčių vyrų. Atro- tarta “priešus” pulti dviejo-

gančius krūmokš-

baloš" ir' durpynai ar daugiau latvių vežimėlių — 
e buvo galima va- Nuotr. B. KertJeUenėa



•dė — Valanti atsakė^ kad jau tada .pajutęs, 
, visai ne betuviš- kad Viešpats šaukia jį savo vy- 
a lietuvis, ir visoj nuogynaa. Jau jis tada; žinojo,

:o kraujo. O ta- lias. Gal bot, jam padarė ne- 
irastai myli Betų- paprastai teigiamas {takos ta
sai nežinomą Lie- kie šviesūs, taurūs kunigai, 

kaip preL J. Končius, kun. J. 
Brooklyne, Wil- Pakalniškis, su kuriais Domi- 
kcijoj, ApreiškL nįnkas labai dažnai susitikda- 
ribose. Tai buvo vo ir kurie jam, kiek žinau, iki 

. Jo tėvai jau čia

jis pareiškia' rektoriui pageida
vimą važiuoti į Romą, j lietu
vių vadovaujamą šv. Kazimie
ro kolegiją. Žinoma, rektorius 
griežtai paapririSna Bet Domi
ninkasnesibijojo didesnio kon
flikto su rektorium ir su baž
nytine vyriausybe. Jis išsto
ja g seminarijos, baigia valdiš-

K Lietuvių Religinis Kongresas 
■<-. Wasiungtone, vispusiškai ap- 
t svarstęs dvasinių pašaukimų 
E krizę pasaulyje ir lietuviuose, 
lį nori atkreipti viso pasaulio lie- 
B tuvių katalikų dėmėsi, kad lie- 
B tuvių padėtis šiuo atžvilgiu yra

p. 1. Tėvynėje tik vienam vys- 
|| kupui leidžiama eiti savo parei- 
B gas, nebara nė pusės darbin
ėjgų laisvės laikais buvusių kuni- 
k--gų» žiauriausiai trukdomas jų 

prieauglis, o vienuolynai visi

kis kartą kalbėjo bažnyčioj ro
žančių lietuvių kalba, kad Do
mininkas išgirdęs susižavėjo lie
tuvių kalbos skambumu ir čia

paskutinių dienų Amerikoje la
bai daug visaip yra padėję.

su vysk. P. Braziu ir preL L. 
Tulaba, nutaria galutinai toli
mesnėm teologijos studijom 
keltis | Romą. Jis žino, kad, Lie
tuvai atgavus laisvę, jis va
žiuos į ateistų nusiaubtą Lietu
vą ir savo jaunas jėgas atiduos 
broliam lietuviam.

atodūsiai Ką jautė tėvai, išleis- q 
darni savą nė pas savus? O kad ' j 

jis ten tikrai jaustųsi kaipsa-^ 
vas su savais! -Suūžė pagaliau 
garsus- motoras ir nusinešė dre-

degančią meile Dievui ir naujai
tėvynei Lietuvai. ' _3 • b ■*. x -*1 Kiaunė skaito paskaita apie ramovfenų veiklą jubiliejiniame vakare

L. Baltrušaitiene Brooklyne. Nuotr. R. Kisieliaus

Važiuokite Fordo Naujais Automobiliais ‘67! 
Jau dabar pas Jūsų _..j. -t_ 

Pardavėjus!
> Valenti

1967 Mustang Hardtop — 
padarytas painiausiai būti pirmuoju

|Į 2. laisvajame pasaulyje nuo- 
L lat mažėja kunigai ir vienuoliai, 
r, kurie būtų vispusiškai pėsiren- 
L; gę aptarnauti savuosius.
L Todėl kviečiame visus lietu- 
||. vius katalikus, — kunigus, vie- 
L, nuolius ir pasauliečius, ypač 
[. šeimas, — išgirsti n Vatikano 

susirinkimo balsą ir su malda 
į bei vis gilesnio ^krikščioniško 

gyvenimo pavyzdžiu jungtis i 
veiklą, kad mūsų tautoje būtų 
išugdyta daugiau pašaukimų.

i Paremkime ir siųskime dau- 
’ giau kandidatų į lietuvišką ku

nigų seminariją, šv. Kazimiero 
Kolegiją Romoje ir lietuviškas 
vienuolijas.

DAUMANTO CIBO 
"ŽAIŽARAS"

Pernai išleista jaunimui kny
ga “žaižaras” nebuvo per daug 
paminėta ir baisu, kad nebūtų T- 
greit užmiršta. O tai vertingas 
leidinys (“Lietuvių Dienų”, Los 
Angelėje) su meniškomis Ados 
Korsakaitės-Sutkuvienės iliust -

indą
tišžpslj
ti “triukšmą” ir , 
arinėtĖ pasmer- / 
Į institucijai, ku- 
rbo “absoliučiai 
čio” k jo nerė- 
rinko.
nelis tokiu rafi- 
rėjo paplakti AL 
s bajoras, kuris 
ako vaiką už sa- 
vimus...
★
sidėdama H. Že- 
edamojo vietoj, 
juo solidarizuo- 
netenka. žeme- 
ne naują “atra- 
akartojo tą pati 
ėl rezoliucijos, 
iškė Dirvoje V. 
LNT pirminin- 
netus jis rašė: 

apie tokius su- 
a buvo,mažiau- 
greičiau net nę- 
tuvos klausimo 
utinėse Tautose * 
riinkybėse, ku- 
įja, būtų Lietu- 
>mybės reikalui 
agas negu nau- 
1961.10.13). Po 

> su pasitenki- 
Naujienos: “Ne
ims į talką atė- 
'alkos pirimnin- 
;.Beveik viri 
toki pat kaip 

sa tai naupeno- 
parrikšta k pa- ... t 
Senos 1961.10.

H. žanMift So
tis, V.Raetėnfe 
i taip pat: visa .
buvo ptfeiHta

» 
je spaudoje da- 
puto unMmo 
mat net skepti- 
■aolioėija, btiie- 
nukreipti aks į 
torius Javfts, 
ikimai dėl rezo- 
ik teigiamu ver- 
rgumentais, ku
rią valstybinio 
j perspektyvos

vienas iš pasaulyje tyliausių prabanginių automobilių

nantis, naujausias prabangoje. Yra 
du nauji 2 durų modeliai ir pirmą 
kartą istorijoj elegantiškas 4 durų.

M Ferds: Stipriausi, tyliausi, ge
riausiai padaryti Fordai Istorijoje. 
Pasbfenktt iš prabangių naujų LTD, 
sportinių XL, stilingų Galaxies, 
Cutoms ir wagonų.

I Mastanga: Pirmiausia pagamin
tas... būti pirmuoju. Visai naujas 
hardtop, convertible ir fast-back 
2+2. Ifustang yra ilgesnis, plates
nis ir sportiSkesnis negu bet kada. 
Ir labiau negu bet kada paruoštas 
pagal jūsų skon).
3 Tlranderbtrds: Vienintelis, jaudi

13 Fairlanes: Didelio automobilio 
talpa ir vidutinio sunkumo pajėgu
mas. Jūs galit pasirinkti iš ±L ir 
GT, cenvertibles, sedans ir wagons.

19 Falcons: Žemos karnos ir didelis 
taupumas sujungta su- nauja pra
banga. žmonės juos vadina net ma
žais bmuzinais. Pasirinkite M pui
kios klasės Sports ir Club Coupe, 
sedans ir wagons.

Geresnės MėjOs K ’67 Fordų ... Shift* 
Cruise-O-Matic transmisija automati
nė ir rankinė... automatiškas durų 
uždarymas. r- patogus vėdinimas, 
nors ir su uždarytais langais, gaivi
nant tyliai oro srovei... pritaikomas 
Tilt-Away jėgiais vairas... automa
tinė greičių kontrolė turnpike kelio
nėse . 5. magiškos wagonų durys, at
sidarančios keleiviam ir nusileidžian
čios kroviniui. Ir ‘67 Ford Motor 
Bendrovės saugumo priemonės yra 
standartas visuose modeliuose. Ke
liaukite Fordais ’67!

PABANDYKITE VAIRUOTI ’67 MUSTANC, FALCQN, FAIRLANE.FORD
AR THUNDERBIRD PAS JCSŲ FORDO PARDAVĖJĄ!

racijomis.
Pasaka apie milžiną kalvį 2ai- 

žarą parašyta Daumanto Cibo, 
vaizdaus pasakotojo ir mokan
čio idėją patiekti nejučia, lyg 
žajdtiant'v Skaitydamas vaikas 
neg^iOFSH^r^, fcški kalvio stip
rybėje norima pavaizduoti jau
no kovotojo už teisybę ir lais
vę valia ir pasiryžimas bei nar
sumas. Jaunasis kalvis žaižaras 
tai yra jis pats, šių dienų jau
nas lietuvis (vistiek, mergaitė 
ar berniukas), kuris turėtų pa
siruošti gyvenimui užsigrūdini
mu, apsiginkluoti kantrybe ir 
užsispyrimu; tik taip laimęjų 

' neteisybėmis užgožto krašto 
laisvę ir gražią ateitį.

Šiai idėjai iškelti, žinoma, 
reiktų vyresniųjų paaiškinimo 
jaunam skaitytojui. Bet skaiti- 

' nys gana gražus ir teiks malo
numo tiėm, kurie įkanda sun
kesnius lietuviškus žodžius. Pa
saka sudomintų berniukus, ku
riuos pagauna didelės kelionės, 
dideli ginklai, pavojingi priešai, 
jų išvaikymas, šalies užkariavi
mas. Sakiniai trumpi, vaizdūs, 
pilni poetiškų atskambių, kaip 
žodžiai: žibulkšt, kinkų linku, 
bruzgu bruzgu, zuu zuu dili di
li (ūžė sunkios girnos), cangu 
vangu (kalė plieną), tilinkšt, 
tiop liop, fiop liop (pabėgo ne
tikęs valdovą*) ir tt

Nors pasakojimas kiek ab- . 
straktus, bet vaizdus sakinys ir 
geros iliustracijos palengvina ir 
jaunam skaitytojui susivokti tu- Į 
riny; kalba, kaip retai šių die
nų jaunimui rašytuose leidiniuo
se, taisyklinga, skaudu ir stilin
ga. ' A.R.

MEDfiCUA MMtUSIV 
JPtDMlUS

“Injurkolegija” valdinė So
vietų Sąjungos advokatų firma, 
medžiojanti afritniuooe paliki
mas, jau turi įstrigusi savo kon
torą —•’ atstovybę ir Vilniuje 
(Luntpėūvių g. 24, 114 kamba
rys). Šiuo metu iežko Lietuvoj 
įpėdinių keturių užsieniuose 
mirusių lietuvių, (sitibbė konto
rą Vilniuje, tikisi lengviau gau
ti Amerikos tarimuose iš įpėdi
nių Hrvikalitų įgatiojimų pri
pažinimą. Ankafiau tokius įga
liojimus gaudavo giėdinius išsi
kvietę Maskvon. (Elta)

■ ■



SLA 80 metų sukakties bankete New Yorke kalba gubernatoriaus Rockefeller atstovas Mr. Thomas Bartzos
Nuotr. A. Binkius

TRYS ŠAUNIOS GEGUŽINĖS

SLA 80 M. SUKAKTIES BANKETAS
SLA 5-tos apskrities rūpesčiu 

New Yorke suruoštas organiza
cijos 80 m. jubiliejaus paminė
jimas. Iškilmingas banketas bu
vo Sheraton Atlantic viešbuty 
spalio 1.

Adv. S. Bredes, Jr., atidaręs 
minėjimą — banketą, progra
mos vadovavimą pavedė Bertai 
Pivaronaitei. žodžiu sveikino 
New Yorko gubernatoriaus at
stovas Thomas Bartzos, Lietu
vos gen. konsulas New Yorke 
Vytautas Stašinskas.

Meninėj programoj sol. Ed- 
na Mack-Mackevičiūtė, akompo- 
nuojant muz. A. Kačanauskui, 
atliko K. Kavecko Vandens le
lija, S. Čerienės Mulks Gyveni
mo aidai, Puccini Tėveli, mano

brangus. Papildomai dar atliko 
ištrauką iš My Fair Lady.

Pagrindinę vakaro kalba pa
sakė SLA pre. identas Povilas 
•Dargis. Kalbėtojas priminė, 
kad 80 metų lalkota/py daug 
lietuviškų organizacijų išnyko , 
bet SLA vis dar laikosi, nes 
organizatoriai nustatė gyveni
miškus pagrindus. Ši organiza
cija steigėsi dar Aušros laiko
tarpyje. prisidėjo prie tautinio 
atgimimo ir susipratimo ugdy
mo. Susivienijimas savo tiksluo
se numatė tautinių reikalų rė
mimą. o taip pat teikimą para
mos nariam, patekusiem i ne
laimę. Susivienijimo kuopos 
veikia daugelyje JAV vietovių. 
Prelegentas pastebėjo, kad jos

lietuviškus reikalus rėmė ne 
tik žodžiu, bet ir doleriu. Nors 
dabar organizacija turi daug na
rių ir gali džiaugtis rimta finan
sine padėtimi, bet kelia rūpes
čių naujo prieauglio klausimas. 
Baigdamas prezidentas palinkė
jo, kad 100 m. jubiliejų šven
čiant organizacija būtų dar la
biau sustiprėjusi ir nariais pa
gausėjusi.

Raštu sveikino New Yorko 
gubernatorius N. A. Rockefel
ler, New Yorko burmistras J.V. 
Lindsay, dr. K. Valiūnas, .Mote
rų Vienybė ir kt., Po sklandžiai 
pravesto minėjimo buvo šokiai.

Paskutinius tris rugsėjo sek
madienius čia buvo trys sau - 
mos gegužinės (piknikai). Vi- 
sos trys buvo Lietuvių Darže 
(Lighthouse Grove Park), East 
Hartforde.

Pirmąją rugsėjo 11 buvo su
rengęs L.A.P. klubas. Si gegu
žinė išsiskyrė iš kitų tuo, kad 
čia buvo idemi programa: Bi
rutės Šimanskienės vadovauja
ma tautinių šokių grupė puikiai 
pašoko keturis šokius: Voverai
tę, Vėdarą, Sustą ir Kal.eti. ko
kiam akordeonu akemponavo 
mirz. Jurgis Petkai.is. Fo prog
ramos svečiai ir klubo nariai 
prie geros muzikos pašoko ir 
pasivaišino.

Antrąją rugsėjo 18 gegužinę 
buvo surengusi lietuvių “Tėvy
nės Garsų” radijo valanda. Šio
je gegužinėje, kaip ir anoje. 
publika skaniai pasivaišino, pa
šoko, padainavo. Reikia pažy
mėti ponios Dziubinskienės 
suorganizuotą dainininkių bū
reli. Ji su savo dukra Graži
na Aleksandravičiene ir anūkė
mis bei Bronė Zdanienė su sa
vo dukromis — Birute ir Bro
ne — ir kitos, sustojusios ra
teliu, lyg Lietuvos lankoj šie
ną baigusios grėbti, traukė su
tartines.

Kadangi “Tėvynės Garsų” 
lietuvių radijo valanda turi 
daug išlaidų (reikia mokėti ra
dijo stočiai, pirkti dainų ir mu
zikos plokštelių, gaminti pasi - 
kalbėjimų ar pobūvių juosteles 
ir 1.1.), tai pa’amom padidinti 
buvo suorganizuota loterija: iš
leistas dali. J. Paukštienės pa

veikslas. JĮ laimėjo Stefanija 
Ra..in.4enė .s Easi įtart lordu.

Trečią — pabaigtuvių gegu
žinę rugsėjo būvu surengę 
Lietuv ių Daržo savininkai — 
tai keturios i.etuvių organi ari
jos: L.A.P. klubas, Lietuvių 
“Tėvynės Garsų” ladijo valan
da. Lietuvių Sūnų ir Dukterų 
dr-ja ir Lietuvių tautinis sui- 
vienijimas. Šios ketui los erga- 
ni acijcs drauge yra vadina
mos Hartfordo Lietuvių Drau
gijų sąryšis. Daržą — parką- i 
organizacija yia isigi tui 1917.

Hartfordo Lietuv’i Draugijų 
sąryšio valdybą sudaro p j du 
atstovu is kiekvienos ergini a- 
cijos: i dabartinę valdytą Iri
na: Antanas Ambrasas—pirm , 
Juozas Grinius — sekret., (L. 
A P. klubo): Julius Baitulionis 
— vicepirm., Konstancija Mile
rienė — narė (Lietuvių Sūnų 
ir Dukterų dr-jos): Lionginas 
Kapeckas — finansų sekrt.. Jo
nas Pakalnis — kasininkas (L. 
Tautinio s-mo-: Katarina Degu
tienė ir Julius Bytautas — di
rektoriai (Liet. “Tėvynės Gar
sų" radijo valandos-. .

Pasibaigus gegužinėm, Hart
forde prasideda baliai — ban
ketai. Pirmasis bus L. A P. klu
bo — spalio 8, šeštadieni, 7:30 
vai. vak., o antrasis — L.B. 
Hartfordo apylinkės valdybos— 
tai gubernatoriaus John Demp- 
sey pagerbimas spalio 16. sek
madieni. 3:00 vai. popiet Abu 
banketai bus didžiojoje klubo 
salėje. 227 Laevrence Str., Hart
ford, Conn. J. Bernotas

R.ndio programa lietuvių ir anglų kalbomis 
sekmadieniais, 9-10 vai. ryto

VVHBI 10’.9 FM banga
Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais

62-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11379
V e <1 ė jai:

ROMAS KEZYS — TW 4-1288
ANTANAS MAŽEIKA — VI 5-6332

LAISVES ŽIBURYS

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tu gėrimu . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno 
103-55 LEFrERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais reika
lais kreipkitės i

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

110-04 Jamaica Avenue • Richmond Hill 18. N Y
Tel. Vlrginia 6-1800

Gera naujiena siunčiantiems DOVANAS
savo giminėms į USSR pagal specialų
susitarimą su V/O "VNEŠPOSYLTORG"
Jūs dabar galite savo giminėms siųsti prekių užsakymą, 
su kuriuo jie gali Įsigyti puikiausios kokybės impoituotas 
prekes, pavyzdžiui: baldus, namų reikmenis, audeklus, 
drabužius, avalynę ir kita specialiose DOLERIŲ KRAU
TUVĖSE žemomis dolerių kainomis. O jei Jūsų giminės 
norėtų, jiems toji suma bus išmokėta grynais — vietos 

valiuta be jokių atskaitymų ar komiso.

PODAROGIFTS, INC
220 Park Avenue South (kampas 18-tos g-vės)

New York, N. Y. 10003

Tel.: 212 -228-9547

Per mūsų skyrius:
PHILADELPHI A, PA. 19106 
716 Walnut St. 
215-925-3455

MINNEAPOLIS 14. Minn.

06051

Dl 2-2374 225-3192

BOSTON South 27, Mass.

A N 8-8764

135 West 14th St. 
C H 3-2583

CHICAGO 32, III.
' 4102 Archer Avenue 

FR 6-6399

OMAHA 7, Nebr.
5524 S. 32nd Street 
731-8577

PARMA, Ohio 44134 
5432 State Rd. 
749-3033

CHICAGO 22. III.
2242 W. Chicago Avenue

PITTSBURGH 22, Pa.

GR 1-3712

CLEVELAND 3, Ohio
ROCHESTER 21, N.Y.

BA 5-5923

DETROIT 10. Mich.
6460 Michigan Avenue

NEW YORK, N. Y. 10003

OR 4-3930

1236 - 9th Avė.

SEATTLE, VVashington 98103 
1512 N. 39th Street

TO 8-7940
1840 Mam St.

RE 4-8354

TRENTON, N.J.
LOS ANGELES 26. Calif.
3216 Sunset Blvd.

MIAMI 37, Florid.

FR 9 8712

Parish-Hall

609-691-8423

A1LIAMCF
OF AME2KL

Sukaktuviniame SLA bankete New Yorke prie garbės s.a.o iš k. i d. E. Mikuziutė, P. Darais. B. Pivaronas. 
adv. Bredes, R. Budrienė, gen. kon. V. Stašinskas, kon, A. Simutis. Nuotr. A. Binkienės

Įį t' A

Mes esame maži, tad ir erdvės plėstis yra daug! Galimybių taip pat 
netrūksta. Tik reikia: daugiau akcininkų, didesnio kapitalo.

LITAS Investing Company, Ine.
100-21 89-f-h Avė., Richmond Hill, N.Y.; Hl 1-6799
6755 S. Wesfern Avė., Chicago, III.; GR 6-2242 I

i LITAS duoda paskolas lengvomis išsimokėjimo sąlygomis. Paskolų ;
pareikalavimas dažnai būna didesnis negu galime patenkinti. Jei |
nenorite tapti LITO akcininkais, galite tapti indėlininkais — galite !

1 LITUI paskolinti. Mokame aukštus procentus. Bet pirma pagalvo- ;
I kitę apie akcijas. Pirkite LITO akcijas šeimos nariams, ypač jau- ’
II nies;ems. kad j e auatu kartu su LITO bendrove. Viena LITO akci-
I- ia šiuo metu kainuoja 12 dol. Akcijų pirkimo ir bendrai informaci- ■■
j jos reikalais prašom kreiptis .i New Yorko arba Chicagos įstaigas.___

LIUDOS MIKULSKYTRS
Įvairių moteriškų drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai. apatinukai, 
bli’.'.sktrt s. kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužini. pritaikinti įvairioms progoms ir dvdžiui

! 95-04 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N.Y. II42I
— Tel. 849-7240 —

- HAVEN REAI.TY -
RpAI e IOSEPH ANDRUSIS ® Insurance
Apdraudimas gvvybės. narnu, au’emobilių. baldų ir k. Namų par- 
darimas. apdraudos TnromeTax užpildvmas Mu’ual Fnnds — P*- 
n’pnj in’ -.ctpr-i o.?

Kaedi^n nm 9 iki °. va! : šeštadieniais iki 6 vai nopier 
87 0° )am/»ica Avp. Woodhaven 2 I. N. Y • Tel. VI 7-44,

— Prie Kauno elektrinės jė
gainės užtvankos (Kauno ma
rių). ties Pravienos upeliu, stei
giamas “Tėviškės muziejus”. 
Tai turi būti lyg švedu Skan
senas. Numatoma i ta vietą per
kalti daugiau kaip šimtas seno
vinių pastatų, sodybų: gyvena
mųjų namų, ūkinių pastatų ir 
net malūnų. 30 pastatų numa- 
tvta perkelti iš Aukštaitijos. 29 
iš Žemaitijos. 23 iš Dzūkijos, 
23 iš Sūduvos ir 1.1. Atskirų et
nografiniu zonų namai būsią 
taio išdėstvti. kad sudarytų bū
dinga senoviYiio kaimo vaizdą. 
Projektui vadnvauia architek
tas R. Jaloveckas. Stengiamasi, 
kad ateinanti rudeni (vis tos ru
sų revoliucijos sukakties pro
ga .. .) būtu perkelti bent pir
mieji būsimo muziejaus pasta
tai.

Vienintelis Importuotojas Amerikai
Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintoj

WHITE IIORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. VVoorihaven. N.Y 11421
Tel Vlrginia 6-9519 

SALĖ VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR
ĮVAIRIOS RŪSIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VIS \DA
Viršuje parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur

JAV-se
A D O L F S C H R A G E R F U R N I T U R E, Ine.

Yorkvilės Didžiausia. Gražiausia Baldų Krautuvė
DABAR: 336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avenue) N.Y.C.

Tel. T R 9-0400
Adara kasdien iki 9 vai vakaro, antradieniais ir šeštad 

iki 6 v vak

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

AUGŠČIAUSTOS KOKYBĖS PRODUKTAI
Musų krautuvėse geriausios dešros

TV užkandžiai — kumpiai. įvairiausios mėsos, lietuviška duo

i Yorke:

Ri<lrewoo«l 

\stot ijoje:

56-51 Mvrtle A\

TR 9-30-17

1-7068
4-.121O

41-06 Main Street
4>7 7677

Hj 5-2552

-10 37th Avė. — Dl 5-1151

Į \oriie ueros meniškos fotografijos— i
J PORTRETO - SEIMOS - VAIKŲ
i vairių progų, vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių tr kt. nuo-
’ traukui, norite atnaujinti sena fotografiją 9 Jums geromis sąlygom!*
i oadarvs

t VYT. MAŽELIS 1
' Tol 7.4677

42? Mon^han S+reet Ridqewood Brooldyn N V 
t y

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai 
šventėms vestuvėms bei pokvbams tortai 

OAI.IA ir AI BERTAS RADŽIŪNAS sav
16-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N Y. 11206

Telefonas STagg 2-5938

tfižITES GARDEM TAVFRH 
Ine.

uvtaiiTaS BEI FC*Aį 
Sa vininka<-

Sale vestuvėms tr kitokioms pra 
mėgom*- Be to duodami polaido 
tuviniai pietūs Pirmos rūšies lie 
-uviškas maistas prieinama kaina

1883 MAOISON STREET
BROOKLYN 27. N * 

t Rldgmvood ■

tel. EVergreen 2 t>44<



516 - 863-1110H. W. MALĖ

DISPLAY

LABOR AUTOMATIC 'Totu syftem

Turinei
EV 3-1133

ELIVERYMEL*S F
NURSE RN

MAJOR OIL CO.
UNKIUE GAMINES

ATTENDANTS
NURSES-RN

Cos 06b, CtJhn. Area.
We

Mlitigraph Corp.

Newark, N-I.

Draftsmen
NURSES - RN or LPN

Prefer

CaU (516) 671-6133

tng steady emptoyment. Union be-

LttiiKijC
SPOT 
v I NC.

M4 MO 7-2133

Condttkms 
aM MOLD CORP

4421 NEW UTRECHT AVĖ. 
BROOKLYNSteady Work 

Nice Working Conditions

D DRIVERS 
: VVorit

Juniors
Work ta Midtovm New Yor! 
wKh

3-11 shift. Convalescent program. 
No bed patients, 5 6acy staff posi- 
tion or Per Diem. Pleasant working 
conditions. Phone 471-2601 —

SMALL HOSPTTAL PLŪS 
VACATION and EXTRAS
BAYRIDGE HOSPITAL

437 Ovington Avė., Bklyn

Call TE 9-1313

ŠACHMATAI
Vada K. Merkis

Didžiojo Bostono p-bės įvyks spa
lio 28-29, 5 ratų varžybose. Lietu-

AMERICAN CONTRACT1NG 
24 HOUR EMERGENCY

PARTS MAKEĘ
At least 2 years ezperience in ma- 
chining paris to dose tderances,

We also do 
General Contracting

UNITED POLISHER8 
80 B- 98 Street, Brooklyn 

Call HY 3-3395

H. W. JALE.

HOTELS

REALESTATE

8 SPORTAS FEDERATED REALTY
SENIOR CITIZEN

8Me Riffe A Ptatol Range 20 West

Olai 201 - 567-8183

THE CASTLE INN ST. JOHJTS QUEENS

ties Weddtngs * otber Sodai tune-

TR 5-6331 — 522-62*9

• 1.

2. MECHANICSNfGNT 9UPERVI8OR8
PRECI8ION SHEET M ET A L

on <tay ridft. Bccdtent opportunity

(»H)OW 8-3290

HIGH 9CHOOL GRAD6 esrn wldle METAL CRAFT8 INC.

LE 2-7188
-s

TOY DEMONSTRATORS join New 
England’s oidest and largest Toy

COl_DWELL’S Auto Driving Schort* 
82 W. Fordham Road TeL 933-1999 
Main Office 1057 E. Gunhffl Road - 
547-1674 Free pick up Service FoS

pay as you go plan Free class room 
instrnetion. Call both numbers now

Moa6ow Brook Ptrklng 
Gardeli City, L. I.

Phone 516 Pi 1-5200

7 days a week — 712 Main St IsUp 
CaU 516 1U 1-9651 or JU l-554a

No investment, no collecting, no de- 
fivering. -Call or writę T oy 

^Parties — Barbara Pully, 407 Oak 
Neck Rd., West Islip, 669-5688

Hoepital 90-02 Qoeens BHd. Ehn- 
hntst, N.Y. 11373. TeL 457-1308

kartus: 1949 — Povilas Tautvaišas 
1950 iy 1951 Kazys Škėma, 1959 
ir 1964 Gediminas Šveikauskas. So- 
Bostono Lietuvių PiL D-ja nuo 195> 
m. yra paskyrusi Bostono p-bėms

333 North Henry St., Bklyn 
CaU 389-9110 ask for Mlss DeMarco

SaddldHVok "Stop!.borte! Usten!” 
STOP: Tm yours, IX)OK: at this 6 
room Cape wifh brick A aluminnm 
erterior, fireplace smd garage . . . 
L1STEN: no mottgage proMems

NURSE 
REFRESHSt COURSE

For N.Y. State Licensed Nurses

aU benefits, tey and Mght rittft, 
openlngs. Appiy Major Port Eųulp 
Corp.-«e JM60BUS Avė. South Keu» 
ny, N J.

WANTED EXP. 
DOCK FOREMAN

: .« Steady Work 
? Nice vforking conditions

fbr 
CaU 
STEVKMATUSAK

ją. Lietuvių taurę 1963 m. laimėjo 
meistras John Curdo, tris kartus iš
kovojęs Bostono titulą. Antrojoj 
Lietuvių taurėj įrašyti šie vardai: 
1964 m. Gediminas Šveikauskas ir 
Alex Keyes; 1965 m. Alex Keyes ir 
Winiam Robertie.

Tarptautinis meistras' Hans Ber- 
liner, vienintelis JAV atstovas V-se 
pasaulio koresp. p-bėsėe, gana sėk
mingai varosi tų p-bių baigmėje, 
kurioje IT atrinktų dalyvių. Fern- 
schach 9/66 pateikia dabartinę pa- 
ėMttž «asaSL**C*^F*^»(ii*6  ̂Ab-- 
ramson, Sov, (8); Nielsen, Da
nija 4 (6); Hans Berliner, JAV 3 
(iš 4). Sovietų didmeistriai Saga-, 
rovski 2% iš 5 ir Borisenko 2% iš 
7.

A home away from home Hotel Lu- 
cerne 201 W 79th N.Y.C. % blocK 
from Broadvay & 79th Street "\f» 
block from subway. Convenient to 
everything in the beart et N.Y.C. 
Newly furnished 1-2-3 room suites 
with kitehenettes under new man- 
agement. Moderate rates EN 2-7100

RESlDeNTlAL HOTELS
Oo you need a Home for old aged. 

- pareret ot reisttve? We are ofitefing1 
our guest rooms for a few guests at 
our elegant Georgian mansion in 
Putnam County, situated on ą lake. 
Reg. Nurse in attendance 24 hrs a 
day, not nursing home guest mušt 
be ambulatory. 914 MA 8-2914. St. 
Anthonys Church within the area.

MfeCHfMCCD.

T

furnished. NOLAN COMPANY —

WANTED
MASTER MBCHANIC

to lea» a good paying trade. Appiy 
Mon. thru Friday 9 to 5 PM Tefcher

EXPER1ENCED

ALICE & MARY ZOTTA 
2 West 45th Street, New York City 

MU 7-0867

3*

VaUey Stw«un. N. Y.

RlfS & t>N*S

Mr*. -BL Geoegiou. Director of Num- 
ing -r -M^tone: <51«) VA 5-880ft

BOOKKEEPER - BANK

Burros sens No. 200, checking 
«ccounVexp., ezcellent salary, 
paid benefits. Merchants.Bank 
of NY 434 Bway.

WO 6-5500 ext 244

“Free Lite iMuruM ta 1 Year"

*E*T

ROGEME BROKERI INC.
109-35 Farmers Bivd...

4794)707 or 939-5151

If you reaBjr ws&t yoųr cpr> 
see Mario Marino’s Auto Inspection 
Service. Mario de Santis prop. Com- 
plete.brake repairs, front end Vrork, 
electrical work, tune-ups our spe- 
ciality Auto repairs—akilled mechu-
nlc. Shell Bay Rd., Mayville. Phone 
609-4656697 Cape May Court 
House.

Pereitą savaitgali vietoje nu
matytų ketverių futbolo pirnte- 
lybių rungtynių Lietuvių Atle
tų Klubo futbolininkai teturėjo

iynės buvo atšauktos. Sekma
dienį numatytas rungtynes 
iries Spring Valley pirmoji ko
manda nežaidė. East NY futbo
lo aikštė, esanti miesto parko 
iepartamento skyriaus žinioje, 
turėjo išduotus rungtynėm lei
simus dviem vienetam —mū
siškiam ir italam. Policija nesi
ėmė spręsti kurių leidimas tei
singesni ų teko mesti burtus. 
Italai buvo laimingesnį. Mūsiš-
kiai, nuėmę savo tinklus nuo 
vartų, turėjo žygiuoti namo. 
Gaila, nes pasitaikė pavydėti-, 
oai gražus oras. Težaidė tik re- 
z e r v o p ė. Pirmame kėli
nyje vos aštuGoiese, o

Ocean Grove - St Elmo, Gracious 
living for senior citizens, Hving quar- 
terš, 3 meals/day, laundry & special 
Services. Shopping area, post Office,, 
banking facilities, churches & ocean 
boardvvalk all within walking dis- 
tance. 77 Main Avė. or 201-774-9679

RESTAURANTS
CHINA OUARTER 

Finest-df Chinese FOod
Excellenl Luncheons Dinnfers Cock- 
tails. Open 7 days a week. We spe~ 
cialize in Take Out Orders

all phases of maintaaance Ezeellent 
salary. Mušt be abte to supfekvi&; 
personnM •«
OUR LĄDY OF MOUNT CARMEL;

10 County Road, Tenafly, NJ. . 
CaU (201) 568-0545 

Ask for Father Doyle

SERVICE MAN 
TO SERVICE A REPAIR 

DUPMCĄTĮNG MACHINES 

Good Starting Salary

Proftt Sharing Plan 

BELL 'Ė HOWELL CO. 
DITTO DIVI8IGN

CaU Mt LRGN FORTE 
?YU 6-9700 
for.interview

WANTED 
EXP TOCMa MAKERS

oa Mertew A Bfoding Machines

Nice Working Conditiens 
KAZ CO, INC. 

614 W. 49th Street, N Y C 
JU 6-1630

2 Auto Body & F&ider Men
1 Combination Man
1 Painter and Helper 

Steady Work 
Nice Working Conditions

WANTED OPERATORS 
ON SlfrlNG MACHINES 

Steady work all year round No exp. 
necessary — WilMng to train for 
plastlc cushfons

PATIO PAD8

WANTED EXP. OPERATORS < 
SBCTION PIECĖ W(MtK 

Steady Work 
Nice Working Conditions 
FINE GARMENTS, INC.

2100 Sumndt Avė. Union City, N J. 
CaU (201) 867-1415

CaU HI 1-1567

Hiftude Auto Body Co.

SCHOOLS

SMAILU

Liberal benefits inciude free hospi- 
tal, medical, surgfcaL Hfe Insurance,LEARN TO SHOOT at N.Ts newest 

and largest Indoor Pisto! A Rifie 
Range. Free target .practice with 
this Ad. Individual A Club member-

MACHINISTS 
LATHĖ & MILUNG MAGMINE

Work from Btae Prjnts, 
Set-up Operator — Steady Work, 

Nice working conditfons, 
plenty overtime, salary open

MICRO PRECISION CO. 
65 Warbwfton Ave^, Yonkers

Gali 914 GR 6-5475

WA!
EXPERIMENTAL

Varityper 
Corporation

ERIMESTS
Private rooms f et TVeddings, Par
ties and Sodai business mans lunch 

x 11:30 AM — YOur geniai Host
Ernest von Westem Hagen 71-28 
Cooper AvenUe near Myrtle Avė.
Glendale CaU HY 7-8229

Valley rezervine 3;3 (1:2). Var
tuose sėkmingai talkininkavo 
pirmos komandos saugas Vai* 
nius. Visus tris mūsų įvarčius 
pasiekė Daukša.

Ateinantį savaitgalį vėl nu
matytos keturios pirmenybių 
rungtynės. Šeštadienį mažučiai 
3 vai. žaidžia prieš Oceanšde 
United, o jaunučiai 4 vaL prieš 
Krylati iš Yonkers, N. Y. Abe
jos rungtynės įvyksta mūsų 
aikštėje, t y., Kast N.Y. — At
lantic Avė ir Fountain St. prie 
Logan St

Sekmadienį7 abi seniorų ko
mandos keliauja į Yonkers, N. 
Y., kur žaidžia prieš vietos 
Yonkers SC, labai nemalonų 
vienetą. Rezervinės pradeda 
12:45, o pirmosios — 2:30 vai. 
Rungtynės įvyksta Pelton Ovai 
— Van Cortlandt ir MacLean 
Avė. sankryža, Yonkers, N.Y.

pafd benefits.UbėraI

Recipe for a Glamorous Career 
by LEON AMENDOLA
NEW YOBK’S GBEATEST “HAIB BKADT .

INGREDIENTS:
First take someone who is interested te ąn exciting 
new career , ’
Add an expert faculty prepared to tearti the famous

3. Finally add attractive comfortablė surfoo&flfiagB a&d 
the rnoet modern, up-to-date etptipnedt

Mix wėll for 1000 hours blending smoDthly to produce a

VMt our school and tet us show you how we “bake the 
cake”. — Ask about our fne Užimto ptacamant aetvice.

LEON AMENDOLA SCHOOL OF HAOt FASHIONB

OX >750a Ext. 289 
UNTOEDlARCa SERVICE

Stroog, Overtime, Increases 
BROOKLYN. $& 
tSH MA 5-1212

tfANTED EXP. 
ČARPENTERS 

TO INSTALL OVERHEAD DOORS

MACHINISTS and 
LATHE HANDS 

Steady Work 
Nice Woridng Conditions 
Overtime — EaCellent Pay 

NYLACORE CORP.

experience preferred. Wlll tralu ių-

VALLEY LAUNDRY 46-48 Choreli

WANTEO

Hlgh Rates Steady Employment

Appiy

VVANTĖD EXP. OPERATORS
. on SINGER machine on Dresses — 

steady work Nice working condi
tions Many fringe benefits

MORNING DRESS SHOP, INC. 
959 Bay St., Staten Island 
Tele. GI 2-5524 9-5 PM

80 LOMON'8 
FLOOR WAXING COMPANY

Commerdal and Domestlc Floors 
Waxed

Fullyinsured For free estimates 
Call 992-8624

We specialize in thė sale of ndxers 
for Pizza from $300. We repair 
mbeers, comptetely rebuiit. Work 
completed in 24 hours. Absolutely 
guaranteed. Reasonable prices. We 
also sdl ovens and eępdpment for 
bakerieš and pastry sbops. State 
Baker* Machine 4 Oven Corp. 69 
Warren St Bklyn. ST 3-7300 ask 
f<w Michael Sofia or George Pearie.

WOMEN 
TELEPHONE 
SOUOTORS

1 PMto5 PM Daily 
Steady Job. Good pay. Advancement 

Prefer Mature Women. 
Appiy all week

SEARS. ROEBUCK & CO. 
Inter-County Shopping Center 

AMITYVILLE, L. I.
Phone: (516) 598-2200

RN32S, LFN$20perdiem 
(MJEN GARIFF 

NURSENG BOME 
(536) OR 6-7320

OPERATORS
EKpertence - Good Opportunity

18 East 55th Street New York City 
PL 2-3493

Schult — Mutual Home Ptety Plaa

J.L. Giedraiti*, 10 Bany Dr.
E Northport, N.Y.. 11731.

NEVVELL 
FUELCO.
OIL BURNERS

< FU6L OIL jį 
SERVICE

AL J.- Bartoeiewicz

192 Driggs Avė. Brooklyn

Traimng Director

D & FCOAL 
COMPANY

BUCK $17. PEA $1$
Service Is Our Motto * 

The Key to Our Saecen te Yau

RODNEY’S TRUCKINGt 
. 'FOR

t

-f
i

ž

BANK TELLER
Prefer Trsinee - Receot HS. Gtad

KDIBON 8AVING8 - 
A LOAN A8FN

WIRKRS A B0LDERKRŠ

AUTOMATIC TOLL 8Y8TCM 
3920 Menttt Are.

CaU Mr. Laftas — 335-7773



Darbininkas kitą savaitę dėl 
Kolumbo šventės išeis tik vie
ną kartą — trečiadienį. '

sėjo 26 išskrido atgal į Romą, 
kur jis nuolatos gyvena. A- 
merikon buvo atvykęs birželio 
gale. Liepos ir rugpjūčio mėne
siais pavadavo atostogaujančius 
kunigus Patersone, rugsėjo mė
nesį lankėsi Putname ir kitose 
vietose. Jis yra istorikas. Romo
je renka medžiagą istoriniam

los ir apsigyvenęs New Yorke. 
L. Drangauskas seniau yra dai
navęs Čiurlionio ansamblyje.K

kyktos salėje Woodhavene.

Korpl jiBaŲHiiiBBią New

19U Mm tRjlb 7 *
■ t- ■

--*»»>* i ■» — «. » >»■.— i y *»U 
\ LIETUVIŲ ADVOKATAI

G A. VOKET
ADVOKATAS 

41-49 T4t!r Street 
Jackau* Hdffbta N. T. 
TeL NEMrton 94620

vyrista antradieniais 7:30 v.y.
* parapijos klebonijoje. Pamo - 

kom vadovaują kun. AL Janių- t 
nas. Į. šias pamokas kviečiami

A. *. Vyto Valaičio mirties 
metinių proga mišios tais spa
lio 8, šeštadienį, 10:30 v. r. Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje. 
Paminklas ant jo kapo šv. Ka
rolio kapinėse bus šventinamas 
spalio 9, sekmadienį, 3 v. po
piet Draugai ir pažįstami pra
šomi atsilankyti ir pagerbti tą 
žymų fotografą, žuvusį motocik
lo katastrofoje praeitais metais 
spalio 4 d.

Whitman HoteL 161st St and 
89 Avė. Jamaica, N.Y. Sueigo- 
je prašomi dalyvauti visi ktw* 

porantai-ės. —VaMyba

TĖVŲ KOMITETO ' 
PRANEŠIMAS

< Maironio vardo šeštadieninė 
lituanistinė mokykla pradėjo 
mokslo metus rugsėjo 17. Nau
jai išrinktas Tėvų komitetas 
pradėjo darbą, pasiskirstyda- 
mas pareigomis: pirmininkė — 
L. Milukienė, vicepirm. 
Navickas, sekretorius — 
Bartkus, iždininkas — V. 
pa, narys — K. Norvilą.

_ Komitetas pran^a lietuviš- 
kai visuomenei, kad dar nevėlu 
leisti vaikus į lietuvišką šešta
dieninę mokyklą, šiais mokslo 
metais atidaryta nauja pagelbi- 
nė klasė, skirta visai nemokan- 
tiem lietuviškai.

Vaikus registruoti galima 
kiekviena šeštadieni nuo 9 v. 
ryto Apreiškimo parapijos mo
kykloje.

Norintieji' daugiau informaci
jų, prašomi kreiptis į mokyklos 
vedėją E. Ruzgienę, teL AX 6- 
8380.

- J. 
P. 

Kul-

Brooklyn© kolegijos Walt 
Whitman sale, kur įvyks “Ne
munas žydi” spektaklis, yra pri
taikyta masiniam pastatymam, 
turi didelę 52 pėdų gylio ir 38 
pėdų pločio sceną. Prieš sceną 
yra vieta simfoniniam orkest
rui Salėje 2482 sėdimos vie
tos, statyta prieš keleris metus, 
moderniai įrengta, todėl Daina
vos ansamblis čia galės kuo 
gražiausiai pasirodyti.

Bilietai į 'Nemunas žydi" 
spektaklį jau atspausdinti ir 
gaunami pas platintojus. Visos 
vietos salėje numeruotos. Pra
šom bilietus įsigyti anksčiau, 
kad paskui prie įėjimo nebūtų 
spūsties. Visais bilietų reika
lais galima kreiptis pas LB apy
gardos valdybos iždininką Vin
cą Padvarietį jo nauju adresu: 
87-40 127 Street, Richmond 
Hill, N.Y., 11418 raštu arba te
lefonu vakarais (212) 847-5619, 
o dienos metu (212) Vt 9-1379.

Lituanistinis Mokyklos
Tėvų Komitetas

E St Catherine, Ont, Kana
dos, atostogaudamas redakcijon 
užsuko Tėv. Barnabas Mikalaus
kas, O.FM, lietuvių parapijos 
klebonas. Jis redakcijon užve
dė dvi retas viešnias, — vieną

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
. PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
Ir balsamuibtojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC • 

Patarnavimas dten* ir naktį. Mo- 
dttnktka tMĮiįpMo. dy-
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas taniausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir j 
kitus miestus — TeL TR 6-6434

šv. Vardo draugijos mištos 
ir komunija bus spalio 9 d. 8 
vaL ryto parapijos bažnyčioje. 
Po mišių draugijos pusryčiai ir 
susirinkimas salėje po bažnyčia.

R*kol8lcci|os moterim. Jė
zaus Nukryžiuotojo seselių vie
nuolyne Brocktop, Mass., spalio 
7,8 ir 9 . rengiamos rekolekci
jos aukštesniųjų mokyklų mer
gaitėm ar jau baigusiem jau
nom moterim. Bostonietės, ku
rios norėtų dalyvauti šiose re
kolekcijose, prašomos kreiptis 
į šv. Petro parapijoje gyve
nančias seseles.

Aukštesniosios mokyklos Pa
talpose, Thomas Park. spalio 5 
buvo pradėti vakariniai kursai. 

.Kursai nuo kitos savaitės bus 
pąmokcsir ^atadiento dingę. MūsiĮ.reikalavimai,'vtr^femų^r 

karais nuo 7 iki 10 v. Kursuo
se bus dėstoma: piešimas, siu
vimas, tortų kepimas ir jų puo
šimas,. keramika, rankdarbiai, 
mezgimas ir įvairūs sportai Už 
mokymąsi kursuose mokėti ne
reikia. /
Mirusieji.

Po gedulingų šv. Petro para
pijos bažnyčioje pamaldų palai
doti šie asmens:

Magdalena Gabriūnas (rug
sėjo 9) 84 m. amžiaus. Velionė _ 
gyveno 4 Upland Avė., Dorches-

Pasisako “Mūsų miestelio” autorius Thornton Wilder
Mūsų miestelis nėra pristato- v riau atvirkščiai, mažą miestelį Ir pastatymo metodas randa ša

mas kaip gyvenimo paveikslas 
mažam New Hampshire mieste
lyje ar kaip pomirtinio gyveni
mo spėliojimas (tą elementą aš 
tiesiog iš Dantės Skaistyklos 
paėmiau). Tai yra bandymas at
rasti brangiausias vertybes kad 
ir paprasčiausiuose gyvenimo į- 
vykiuose.Savo ieškojimą pada-

pastatydamas priešingiausiose vo pateisnimą — pirmuose 
begalinio laiko ir vietos dimen- dviejuose veiksmuose yra bent 
sijose, šiame veikale nuolat pa- kelios kėdės ir stalai, bet kada 

Emilija po mirties aplanko že- 
“tūkstan- mę ir virtuvę, kurion ji paten

ka savo dvyliktajame gimtadie
ny, tos kėdės ir stalai jau yra

sikartoją žodžiai (kaikas tai pa
stebėjo) yra “šimtai’
čiai” ir “bilionai”. Emilijos 
džiaugsmas ir vargai, jos al-

TeL EVergreea 7-4335

Stephen Arariskis
(ARMAKAU8KA8)

Grabelius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

Juozas Blažaitis išlaikė archi
tektūros egzaminus ir įsigijo 
teisę verstis architektūros prak
tika New Yorko valstybėje. 
Kaip architektas jis dirba vie
noje privačioj bendrovėj Man- 
hattane.

dovanos yra mažavertės pagal- sų viltys, mūsų desperacija yra 
vojus apie bilionus mergaičių, 
kurios gyveno, - gyvena ar ku
rios dar gyvens. Kiekvieno in
divido absoliutinės realybės tei
gimas tegali būti tiktai vidinis.

Nauję plokštelių taip pat bus 
galima gauti Darbininko spau
dos kioske spalio-9 ^v. Tomo pa
rapijos salėje Woodhavene.Apretškuno parapijos šv. Var

do draugijos mišios, bendra ko- Naujos plokštelės yra: St Ba- 
munija ir pusryčiai bus spalio ro įdainuotos sijos, Laužų ai- 
9 d. 8 v. r. Po pusryčių-bus dai, Lietuvos atsiminimų radijo 
svarbus susirinkimas. - Nariai—phAštelė^-irdĖbr^ - - r -
prašomi dalyvauti.

mūsų prote, mąstysenoje, bet 
ne daiktuose, ne “dekoracijo
se”. Moljeras yra pasakęs, jog 
teatrui reikalinga tik platfor
ma ir viena ar dvi aistros. šio 
veikalo kulminaciniam taškui 
tereikia vien penkių kvadrati
nių pėdų lentos ir troškulio su
žinoti, ką mums gyvenimas 
reiškia.

(Iš “The Pas$ionate Playgoer”)

•ETfiĮE 2*048--'7^ "

Matthew P. Balas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRŪNAS

Licensed Manager
& Notary Public

660 Grand 8L, Brooklyn 11, N.Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

pijjj.Tr

iš Kanados, kitą iš Argentinos.
Tolimoji viešnia iš Argenti

nos buvo Estela Kriuklytė, Tėv. 
Barnabo Mikalausko sesers 
dukra. Argentinoje gimusi ir
užaugusi, specialiai atvykusi į dū
savo dėdės 25 metų kunigystės 
jubiliejų. Dabar apžiūri Ameri
ką ir greitai iškeliaus vėl Ar
gentinon.

Antroji buvo Albina 
tienė, iš Wellando, Ont., 
dos. Atvykusi apžiūrėti 
Yorko.

Marytė šulnytė, atvykusi į 
New Yorką ir sustojusi pas M. 
Šalinskienę, lankėsi Darbinin
ko redakcijoje. Ji yra iš Bue
nos Aires, Argentinos. Ameri
koje pirmą kartą lankėsi 1961, 
dabar atvyko į jaunimo kong
resą ir nori čia pasilikti. Ar
gentinoje studijavo mediciną, 
dirbo ligoninėje. Nori ir čia 
studijas tęsti.

Ji yra gimusi Kėdainiuose ir 
prięš pat karą tėvų atvežta į 
Argentiną, kur užaugo ir pra
dėjo mokytis.

PRANEŠIMAS ___________ _____________ _
Dėl susidėjusių tediniškų , ter, Masš. Palaidota miesto ka- 

kliūrių, skelbtasis lietuvių At- pinėse.
Santaros * šviesos Federacija lėtu Klubo daūės darbų laimė-

rengia Metmenų — kultūrinio j^o vakaras, turėjęs įvykti čius (rugsėjo 17) -74 m. amž.
žurnalo literatūros vakarą šeš- SP3^0 1 įvyks lapkričio 26 d Velionis gyveno 21 Stelhnan
tadienį, lapkričio 5 d. 8 vai v, 8 v.v. Lietuvių Atletų Klubo sa- Rd., Roslindale, Mass. Nuliūdi-
Carnegie Endovment salėje, ^je. Bilietų dar galima įsigyti me paliko žmoną ir dvi dukte-
345 E. 46 St, Manhattan. Va- anksčiau skelbtose vietose ir
karo programą atliks Marius P35 platintojus.
Katiliškis, Liūnė Sutema,-latvis Lietuviu Atletų Klubas
poetas Gunars Salins. Auka 3 N.J.LR. Klubo sekretorius

Darbininko spaudos kioske, 
kuris veiks šį sekmadienį Dar
bininko vaidinime, bus galima 
įsigyti naujų, ką tik išėjusių 
knygų: Marijos Aukštaitės — 
Rožių vasara, 760 psl., kaina 7 
dol; prel. J. Končiaus — At
siminimai iš Balfo veiklos, 404 
psl., kaina 5 dol.

Moteris ieško dviejų ir pu
sės kambarių buto. Skambinti 
647-5016 kasdien nuo 4 iki 6 v. 
popiet

Išnuomojamas kambarys Eašt 
New Yorke, galima naudotis 
virtuve. AP 7-2996.

Žinai-
Kana-

New

Stasys Stanco - Stankevi-

spalio 1 įvyks lapkričio 26 d Velionis gyveno 21 Stelhnan 
?. ¥ V Rd ’ Roslindale, Mass. Nuliūdi-

anksčiau skelbtose vietose ir ris. Palaidotas šv. Mykoūo kapi
nėse.

Kazimieras Valius' (rugsėjo 
28) 75 m. amžiaus. Velionis gy
veno. 16 Hubbardsm Rd., Dor- 
chester, Mass. Nuliūdime pali
ko dukterį ir sūnų. Palaidotas 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Ona Notrėm (rugsėjo 28) 83 
m. amžiaus. Velionė gyveno 21 
Broadway, So. Boston. Palaido
ta Šv. Benedikto kapinėse.

Kastantas Šidlauskas (spalio 
3) 73 m. amžiaus. Velionis gy
veno 135 E. 4ta gatvė, South 
Boston. Nuliūdime paliko žmo- 

. na ir du sūnus. Palaidotas Nau-f 
jos Kalvarijos kapinėse. j

Reikalingas vyras ar moteris 
savaitgaliams prie ligonio. In
formacijai skambinti vakare
FL 9-1615.

PRANEŠIMAS

Visiems N J. lietuviams 
respublikonams

New Jersey Lietuvių Res-' 
publikonų Klubo pirmininkui 
pavedus pranešu,- kad spalio 
16 d. 4 vai. popiet Lžthuanian 
Liberty Hali, 269 Second St,

Maloniai kviečiame atsilankyti į

DARBININKO 

VAKARI

spalio 9, sekmadienį, 4 v. popiet
Šv. Tomo parapijos saleje

ttth Street ir Jamaka Avė. Wocdhaven, N. T.
(Jamaica Unijoj išlipti Forest Pkwy. ar Woodhaven Blvd.)

Bostono Moderniojo Teatro vaidinama

Thornton Wilder 3 veiksmy drama

MŪSŲ MIESTELIS

Režisuoja Beatričė Kleizaitė-Kerbelienė

ĮEINANT AUKOJAMA 3 DOL. • STUDENTAMS 2 DOL.

REZERVUOTOS VIETOS 4 DOL.

Veiks spaudos kioskas, bus naujy knygy ir muzikos plokšteliy

1 S. Stefai *$ifasbs
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAIČA AVĖ.
(prie Forest P'way Station) 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija.

TeL VlrgMa 7-4499

W.---- J—
IlKOdOTU W0MBm1,

. _ ___ Ine.
E. JOSEPH ZEBROVVSKl 

Laidotuvių direktorius 
Modemiška koplyčia su 

Air Condition
123 E. 7th 8L, New York 9, N.Y. 

GRamercy 5-1437

KARLONAS 
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREEPT 

NEW BRITAIN, CONN.

TeL BA M181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav. 

Laidotuvių <firektorius 
ir balzamuotpjas 

r KTVVKJenc® ow 
WORCESTER, MA88.

PL 4-5757 PL 4-1185

vietovėje, parduodami įvadus Nj lietuvių respublikonų 
driko sklypai. Z. Kraunaitienė, suvažiaviTnaą _
Druskone Hali, Andes, N. Y. Darbotvarkėje: Amerikos 
Telef. 914676-4661, skambinti Respublikonų partijos Rytinių 

Valstyjų lietuviams įgaliotinio 
adv. Vytauto Abraičio praneši
mas, valdybos rinkimas ir kiti 
svarbūs bei skubūs reikalai.

Visų dalyvavimas labai lau
kiamas.

po 9 vai. vakaro.

LAKE RONKONKOMA 
paduodaŪMR 6 tankmių ne- 
ma ir 3 kamb. vasarnamis ant 
IOO'iIOO' gražaus sklypo, tik

esantis
P. Putoms

2 mshf buvo 4000, dabar jau

Long Island 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įrigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty- 
btainką Andrių Armoną 

TeL 516 AN 1-2864

nuo Now Yorlto. —• Kta kaina 
$10500, {mokėti $3XXX>. 
Kreiptis vakarai* — teta. 441-2654 

Spalvota, nuotaikinga tuma — 
. *- "OBERMUT IM

Pranuvneraterląl, pAolHą salzkAmmerout*
mmnama vieta Ir nrŪunBa _ _
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