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Lietuvos, lietuvių vardus ran
dam nelietuvių spaudoje Įvai
riuose kontekstuose. Iš tų kon
tekstų matyt nusistatymas tų, 
kurie Lietuvos.lietuvių vardus

būti vertinama USIA prasilen
kimu su valstybės departamen
to politika Baltijos valstybių 
atžvilgiu, prasilenkimu ir su 
valstybės departamento prakti-

O kaip ten su agresija prieš Baltijos valstybes?
Sovietai perkėlė agresiją prieš Ameriką į .J. Tautas. Goldbergas gynėsi, primin
damas Sovietam jįj agresiją prieš Baltijos valstybes, prieš Vengriją . . .

Ambasadorius Goldbergas apie 
agresiją

DE GAULLE apšauktas antisemitu
Prezidentas de Gaulle lapkri

čio 27 spaudos konferencijoje 
kirto smūgius į visas puses. Pa
sisakė iš naujo prieš Anglijos 
priėmimą į Europos ūkinę bend
ruomenę. Pasisakė už Quebe- 
co nepriklausomybę. O svar
biausia — už Jeruzalės sutarp- 
tautinimą; Izraelį pavadino ag
resorium ir žydus priskyrė prie 
“elito, kuris siekia dominuo
ti”.

BREŽNEVAS IR STALINAS?
Sovietuose lapkričio 7 šven

tėje iš valdančiosios “troikos” 
(Podgorny, Brežnevas, Kosygi
nas) labiausiai prasikišo Brežne
vas. Demonstracijose buvo ne
šami Lenino ir Brežnevo pa
veikslai.

Stalinas miręs, bet staliniz
mas — ne. P. Radionovas. par
tijos pareigūnas, mokė parti
jos veikėjus, kad Stalinas nebu
vo toks blogas ir kad leido tam 
tikrą demokratijos formą.
....— Svetlanos Alliuevos kny
ga “Dvidešimt laiškų draugui” 
pasisekimo turi mažiau, nei 
laukta. Manoma, pakenkė leidi
mas per Life. Times ir kitus 
laikraščius.Life ir Times su
mokėjo Svetlanai honoraro 1,1 
mil. Knygos išspausdinta 125, 
000. Parduota tik maža dalis.
....— Anglija lapkričio 28 pa
skelbė Pietų Arabiją nepriklau
soma valstybe. Ją valdė anglai 
nuo 1839. Naujos valstybės 
plotas 112,000 kv. mylių, gy
ventojų 1.5 mil.

— Liberalų partija lapkri
čio 28 suskilo dėl prez. LBJ 
politikos Vietname.

— Izraelis lapkričio 28 su
sprogdino kelis arabų pastatus 
Gaza srityje — represijai už žy
do nužudymą.

Kultūros kongreso baigiamojo posėdžio garbės prez idiumas

J. Tautose lapkričio 29 So
vietai sulaukė dienos, kurią bu
vo ruošę nuo pavasario. Tada 
jau Sovietai norėjo atnaujinti 
svarstymus dėl ‘‘agresijos” ap
tarimo. Amerika siūlė svarsty
ti teisių komitete. Sovietai lai
mėjo — klausimas buvo per - 
keltas i pilnatį. Lapkričio 29 ir 
buvo kalbama dėl “agresijos”. 
Tai buvo proga Sovietų vice- 
ministeriui Kuznecovui pulti A- 
meriką, kad vykdo Vietname 
“barbarišką, pasibjaurėtiną, be
gėdišką, brutalią ir agresinę” 
politiką.

Ambasadorius Goldbergas 
greitosiom iš savo užrašų atsa
kė: “Mr. Kuznecovo pasisaky
mas teparodė, kad ekspertas a-

Anglijos min. pirmininkas 
atsakė, kad jis vis tiek sieks 
įeiti į Europos bendruomenę. 
Kanados min. pirm-kas atkir
to de Gaulle. kad jis kišasi į 
Kanados vidaus reikalus. Izrae
lis išreiškė savo nepasitenkini
mą. kad de Gaulle iškreipia 
faktus. O labiausiai sukilo 
prieš de Gaulle pačios Prancū
zijos žydai. Vyriausias Prancū
zijos rabinas Įvertino de Gaul
le pareiškimus kaip antisemitiz
mą ir žydų diskriminacijoj 
kurstymą, o Le Monde vedama
jame de Gaulle buvo prilygin
tas prie rašytojo ir publicisto 
Maumas, kuris buvo žinomas 
savo antisemitinėm mintim.

De Gaulle ėmėsi didelės rizi
kos — eiti į konfliktą su žy
dais. Pačioje Prancūzijoje žydų 
yra 550.000 — daugiau nei bet 
kur Europoje. Jie yra įtakingi 
finansiniuose sluoksniuose ir 
tarp intelektualų. Tačiau de 
Gaulle šios rizikos ėmėsi, ma
tyt, siekdamas draugystės su a- 
rabais. Draugystė su arabais — 
kalbėjo de Gaulle — šiandien 
yra mūsų politikos pamatas. 
Turėjo galvoje, kad Anglija iš 
arabų pasaulio pasitraukė, A- 
merika tebegyvena piktuoju dėl 
paramos Izraeliui. Kelias lieka 
atviras Sovietam į arabų pasau
lį. Tada de Gaulle pasiskubi
no pats įžengti į susidariusią 
tuštumą.

— J. Tautose lapkričio 28 
kom. Kinijos priėmimas at
mestas 58:45 balsais. Pernai 
buvo atmestas 57:46: užpernai 
47:47.

— Av. Harrimanas po kelio
nės pas Titą lapkričio 28 lankė
si ir pas Rumunijos min. pir- 
min. Maurer derybų dėl Viet
namo reikalu. 

gresijos praktikoje nebūtinai 
yra tinkamas ekspertas agresi
jos aptarime”. Toliau nurodė 
tos agresijos praktikos pavyz
džius Sovietu agresiją prieš Bal
tijos valstybes, Čekoslovakiją/ 
Korėją ir Vengriją.

(Taip informavo apie tą Gold- 
bergo atsakymą N. Y. Post lap
kričio 29. New York Times tuo 
reikalu neteko pastebėti net 
užuominos).

PO McNAMAROS—keisis ar nesikeis?
. . — McNamaros pasitrauki
mas jau oficialiai paskelbtas. 
Taip pat oficialiai sakoma, kad 
tai nereikš dabartinės politikos 
Vietname keitimo.

Daug kalbų ir spėjimų, ar
keisis politika dėl Vietnamo. J. 
Restonas (NYT) vertina: “Vana
gai yra patenkinti, ir balan
džiai nusiminę”. N. Y. Post: 
“McNamara nėra balandis, bet 
jis laikomas tarp vyriausybės 
žmonių užtvanka prieš genero
lų rekomenduojamus griežtus 
drastiškus žingsnius”.

Anksčiau liberalų ekstremis
tų pareiškimai buvo nukreipti 
prieš Dean Rusk, už Robert 
McNamara.

TIESA, bet nepatogi
Kongreso kai kurie nariai iš 

prezidento pranešimo, kuris 
buvo jiem paskaitytas, padarė 
išvadas, kad demonstracija prie 
Pentagono buvo organizuojama 
komunistų. Bet prezidentas at
sisakė tą pranešimą skelbti vie
šai, kad neatrodytų prasidė
jus “makartizmą”. Neskelbi- 
mo dep-to. autoritetą. k u - 
tys — reikia pridengti teisingu
mo departamento autoritetą ku
ris prieš kelias savaites skelbė, 
kad nesą įrodymų prieš komu
nistus; antra, paskelbimas ga
li kenkti tiltų politikai.

— Generolai Eisenhoweris ir 
Bradley parėmė karinės vado
vybės mintį, kad Amerikos ka
riuomenė neturi laikyt neliečia* 
momis tų Cambodijos ar Lao
so teritorijų, kuriose randa 
prieglaudą š. Vietnamo kariuo
menė.

— Senatas lapkričio 29 nu
tarė pašto rinkliavą laiškam pa
kelti nuo sausio pradžios — iš 
5 į 6 cn., iš 8 į 10 cn.

— Kongresui nesutikus kelti 
mokesčių, prez. LBJ įsakė su
siaurinti įstaigom išlaidas 2-10 
proc. Tai sutaupys 4 bil.

— Sovietai rengia š. Vietna
mu! siuntinį raketų — tokių, 
kokiom Egiptas nuskandino Iz
raelio laivą.

Goldbergo atsakymo pilno 
teksto neturime, kaip neturėjo
me nei ambasadorės Patricijos 
Harris atsakymo Sovietu dele
gatei Piliušenko. Tačiau Kuz
necovo kalba čia žymėtina kaip 
viena iš Sovietu pastangų pul
ti Ameriką dėl Vietnamo nau
jame fronte. Sovietai akiplė
šiškai puola, J. Valstybės ne
drąsiai ginasi. Sovietų agresi
ja prieš Baltijos valstybes,

N. Y. Post papildomai savo 
nusistatymą dėl McNamaros 
reiškia:

“Buvo du išmintingi balsai 
prie prezidento. Dabar liko tik 
vienas — Goldbergas". i'Look’ 
paskutiniame nr. rašo, kad 
patikimiausias LBJ patarė j as 
esąs W. W. Rostove, bet jis kaip 
tik esąs dabartinės prezidento 
politikos Vietname architektas. 
Gal dėl to N.Y. Post nepriski
ria jo prie išmintingų baisų).

Izraelio represijos arabų sodybom
Izraelio kariuomenė Jordano 

upės vakariniame krante bul
dozeriais nugriovė ir sulygino 
su žeme arabų kaimą. Prieš ka
rą jame gyveno 6,0 0 0 arabų, 
daugiausia bėglių, kuriuos šel
pė J. Tautos. Per karą jų da
lis pabėgo. Izraelis aiškino, kad 
tame kaime prieglaudą rasdavę 
teroristai. O be to — kai gy-

— Popiežius Paulius pasky
rė 50,000 dol. kalėdinę dovaną 
Palestinos pabėgėliam.

— Kipro reikalas tikimasi 
bus taikiai išspręstas. Tačiau 
Turkijos laivai patruliuoja pa
siruošę per 15 mylių nuo salos.

— Amerika spaudžia Izraeli, 
kad paremtų Amerikos politi
ką Vietname, jei Amerika re
mia Izraelį viduriniuose rytuo
se. Laukiama, kad Izraelis pri
pažins P. Vietnamą.

— Tarptautinėje konferenci
joje kovai su tromboze konsta
tuota, kad mirimai dėl širdies 
ligų gausėja.

— Rytu Vokietijoje treniruo
jami apie 3.000 š. Vietnamo 
technikų, inžinierių, studentų. 

Kultūros kongrese dalyviai dr. J. Girniaus paskaitos metu Nuotraukos Laimučio Degučio

prieš Vengriją čia patarnauja 
ambasadoriui Goldbergui ne 
kaip smūgis Sovietam dėl agre
sijos, bet tik kaip priedanga 
nuo sovietinio smūgio.

MRS. HARRIS: tai ciniška, skandalinga
Sovietinė agresija prieš Ame

riką J.- Tautose eina sistemin
gai, kaip rodo ir pavyzdys dar 
prieš agresijos svarstymą . . .. 
Socialiniame, humanitarinia
me. kultūriniame komitete, 
svarstant konvenciją prieš re
liginę diskriminaciją, Sovietų 
atstovas E. N. Nasinovskis pa
sisakė prieš projektą ir argu
mentavo: esą Sovietų Sąjunga 
“turi antireliginę sistemą”, nes 
dabar esą “ne viduriniai am- 
žiai. bet antra dvidešimtojo am
žiaus pusė, technologinis am
žius, kurio socialiniame gyveni
me religijai nėra vietos”. Sovie
tų Sąjunga negalinti priimti 
konvencijos siūlymo uždrausti 
antireliginę propagandą, nes ši

ventojai išbėgę, tai apsigyvenu
sios žiurkės, kurios esančios 
pavojingos artimiausio Izraelio 
karinio dalinio sveikatai.

Diplomatų istorija Sovietuose . . .
Amerika ir Anglija pareiškė 

protestą Sovietam dėl elgesio 
su Amerikos ir Anglijos karo 
attache — Spahr ir Harper. 
Jie lapkričio 17 buvo nuvykę į 
Kišenevą, Moldavijos sostinę 
prie Rumunijos. Sovietinis va
dovas jiem rodė pavyzdinius vy
nuogynus, vaišino vynu ir val-

— Syrija iš visų arabų la
biausiai nepatenkinta Saugu
mo Tarybos rezoliucija dėl vid. 
rytų. Atvirai pareiškė nepasi
tenkinimą Sovietais, kurie bal
savo už rezoliuciją, kuri labiau 
patenkino Izraelį negu arabus 
— pasisakė už esamų valsty
bių pripažinimą, naudojimąsi 
tarptautiniais vandenim. Syri- 
jos delegacija vyksta į Mask
va.

sumini...
Pakartojom dr. V. S. Var- 

džio rašinį apie baltiečius iš 
“Problems of Communism”.
Savaime straipsnis įdomus, duo
da geros informacinės medžia
gos. Kai kas betgi buvo nuste
bintas kontekstais — baltiečiai 
sudėti, sakysim, ne tarp sate
litinių kraštų, bet tarp savos 
valstybės nesudariusių tautinių 
mažumų — lyg baltiečiai nebū
tu tarptautinė problema, o So
vietų vidaus reikalas. Tai gali

“teisė” yra “pagrindinė Sovie
tų konstitucijoje: Esą Sovietų 
pavyzdžio Bažnyčios ir Valsty
bės atskyrimas turėtų būti į- 
trauktas į konvenciją . . .

Nasinovskis ne tik savo kons
tituciją norėjo įpiršti į kon
venciją: jis dar puolė Ameriką. 
Esą “kai kurie (Amerikos) baž
nyčių vadai “laimina” kulko
svydžius ir moterų, vaikų, bu
distų žudymą”. Į tai jau Ameri
kos ambasadorė Patricia R.
Harris atsiliepė, kad Nasinovs- 
kio pareiškimas esąs “skanda
lingas, ciniškas, agresyvus tie
sos iškraipymas”. Iš Nasinovs- 
ko žodžių esą aišku, kad Sovie
tų Sąjunga nėra suinteresuota 
sudaryti konvenciją, kuria bū
tų panaikinta religinė diskri
minacija bet kuria forma; ji 
tėra suinteresuota klausimu tik 
kaip forumu, iš kurio galėtų 
pulti kitas vyriausybes dėl kitų 
reikalų, įskaitant ir Vietnamą.

Sovietai betgi laimėjo —kon
vencija atidėta kitai sesijai.

gydino. Grįžę į viešbutį abudu 
diplomatai pasijuto blogai — iš- 
sivėmė, atsigulė. Po ketverto 
valandų į jų kambarį įsiveržė 
5-6 vyrai, išvilko juos iš dra
bužių, patikrino jų pinigines ir 
pasiėmė iš jų popierius. Po va
landos popierius grąžino ir pa
skelbė, kad jie esą nepadoriai 
elgęsi.

Ši informacija vengta skelb
ti. Aišku, Sovietai laikė diplo
matus šnipais ir įtarė, kad tarp 
jų popierių bus kas slapta.

....— Cambridge, Mass., lapkri
čio 7 balsavo siūlymą Ameri
kai pasitraukti iš Vietnamo 
karo. Balsavimo rezultatai pa
skelbti lapkričio 28: siūlymas 
atmestas 3:2 balsų santykiu. Te
kis siūlymas pirmiausia buvo 
atmestas San Francisco. 

ka matyti Baltijos valstybes 
Pavergtos Europos Seimo šei
moje.

★
Henry J. Taylor, kuris buvo 

Amerikos diplomatas, buvo 
taiklus mirusio World Teleg- 
ram kolumnistas, dabar rašo 
Philadelphijos The Evening 
Bulletin. To laikraščio lapkri
čio 30 dienos numery (kuris re
dakciją pasiekė A.G. dėka) Tay
lor rašo apie “Darbo žmonių 
rojaus” jubiliejų. Tame “roju
je” priskaičiuoja 225 milijonus, 
bet daugiau kaip pusė gyvento
jų, sako, yra nerusai. Primena, 
kad “laisvasis pasaulis neturi 
užmiršti, jog tarp antrojo ka
ro laimikių Sovietų Rusija yra 
“aneksavusi” ištisai ar dalim 
Estiją, Latviją, Lietuvą, Besara
biją, Suomiją, Lenkiją, Čekos
lovakiją ir rytų Vokietiją, Prū
siją — viso 182,000 kv. mylių 
su milijonais gyventojų”.

“Didelė dalis šių ‘naujų US- 
SR piliečių’ dingo Sibire Krem
liaus darbo stovyklose kaip ulo- 
novtsi (darbo vergai) ir pri
jungti prie kitų milijonų žuvu
sių tundroje (spygliuotų vielų 
užtvarose).”

“Tuo tarpu pavyzdžiu gali 
būti paminėti 130,000 kalmu
kų budistų, kurie gyveno pu
siau dykumose prie Kaspijo. 
jūros. Juos Kremlius likvidavo 
beveik iki paskutinės šeimos. 
Tik nedaugelis ištrūko, ir apie 
450 dabar gyvena prie Cam- 
den, N. J.”

Tą Taylor priminimą apie so
vietinio režimo įvykdytą geno
cidą gali turėti galvoje Stalino 
bendradarbė Piliušenko, kuri 
J. Tautų komisijoje skundėsi, 
kad “buržuaziniai nacionalis
tai” sunaikino Lietuvoje pusę 
milijono. Supainiojo betgi pa
vardes — tiegi “buržuaziniai 
nacionalistai” buvo Hitlerio są
jungininkas Josifas Stalinas ir 
to viešpaties tarnaitė — Dir- 
žinskaitė su draugais Sniečkum, 
Zimanu, kuriem tenka atsako
mybė už genocidą.

Chicago Tribūne lapkričio 5 
sekmadieniniame priede (kuris 
redakciją pasiekė A.S. dėka) E- 
lizabeth Stevens mato lietuvi 
visai iš kito kampo — ne kaip 
nukentėjusi, genocido paliestą, 
bet kaip kitus sekanti ir per
sekiojantį.

Stevens rašo buvojusi Mask
voje. Vienas poetas, Pasterna
ko garbintojas, kurio eilių bet
gi niekas nenorėjo skelbti, pa
lydėjęs ją į barą. Prie stalelio, 
kur jiedu sėdėjo, staiga priar- 
kėjo kokios 20 metų blondi - 
nas vyras ir įsispoksojo i poe
tą, paskui paėmė artimiausią 
merginą ir ėmė šokti. Poetas 
prislėgtu balsu prašnibždėjo: 
“Tas vyras —tai lietuvis. Ma
nau, jis iš policijos. Aš čia ne
pageidaujamas”. Poetas ir ame
rikietė pakilo ir iš baro išėjo. 
Lauke amerikietė padovanojo 
poetui amerikiečių poezijos rin
kinėli. “Jis man padėkojo, ati
džiai stebėdamas, ar lietuvis 
nepasekė paskui jį iš baro”.

Tokia garbe Maskvos rusas 
apdovanojo ana lietuvi Ar to
kios garbės tarnyboje yra ir 
Piliušenko”

— Atstovu Rūmai lapkričio 
28 nutarė atgaivinti veikimą 
“Vidaus saugumo akto", ku 
ris buvo paskelbtas 1950 Pa
gal ji komunistinių organizaci
jų nariai turi registruotis. To 
akto veikimą buvo sustabdęs 
vyr. teismas. Dabar jis pagrei
tintas. Esą jam pritariąs ir pre-
zidentas.
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Mūsų darbai bu® tokie, kokius santalkos būdu atliksii11

Atidarome trečiąjį JAV ir 
Kanados lietuvių kultūros kon
gresą Tikrumoje — jau ketvir
tasis lietuvių kultūros kongre
sas, nes 1935 Kaune buvo su
šauktas pirmasis, deja, ir pas
kutinysis lietuviškos kultūros
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Kultūros tarybos pirmininko prof. J. Puzino kalbi trečiąjį

tavoje. II pasauliniam karui iš- 
bloškus nemažą lietuvių tau* 
tos dalį į Vakarus ir šiame kon
tinente susitelkus gražiam bū
riui mūsų intelektualų bei į- 
vairių sričių kultūros darbinin
kų, 1956 birželio 30 Chicagoje 
buvo suorganizuotas pirmasis 
JAV ir Kanados lietuvių kultū
ros kongresas. 1962 buvo ant
rasis, o dabar susirinkome į tre
čiąjį kultūros kongresą.

Kaip tuos kongresus bever
tintume, kaip juose nagrinėtus 
klausimus besvertume, vis 
dėlto juos turime laikyti reikš
mingais įvykiais lietuvių išeivi
jos kultūriniame gyvenime. Kū
ryba nėra vien tik kūrėjo nuo
savybė, ji yra atskiros tautos 
ir net žmonijos turtas. Nepa-

dai, — ir kad kas nors pasiim
tų suplanuotus darinis vykdy
ti, nesvarbu kas — Bendruome
nė, atskiros institucijos ar ųet 
atskiri asmęnys. Kad tokių kon
gresų skeptikams būtų parody
ta, kiek jų abejingas nusista
tymas nepagrįstas, teprisiminki
me bent keletą svarbesnių kul
tūros kongresuose keltų ir vė
liau įgyvendintų sumanymų.

1. Abiejuose kultūros kong
resuose svarstyta visybė svar
bių lietuviškojo švietimo klau
simų: šeštadieninių mokyklų,, 
aukštesniųjų lituanistinių kur
sų, vadovėlių, mokymo priemo
nių ir kt. Ir ką gi matome?- 
šeštadieninės mokyklos gero
kai sustiprėjo, vadovėlių paruo
šimo ir išleidimo reikalai žy
miai pagerėjo, padidėjo ir mo
kymo priemonių. Jei anksčiau 
visokios lietuviškojo švietimo

Prof. dr. J. Purinas
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tūros ir 
doL, ir 
tuvių Fondą, kurio kapitalas 
šiuo Rietu siekii apie .400,000 
dol. Ligi šių metų Lietuvių 
Fondas iš palūkanų yra davęs 
20,000 dol. švietimo ir kultū
ros reikalams, o šiemet paskir
ta net 20,000 dol. Kitais me
tais, kai Lietuvių Fondas dar

nės auklėjimas išeivijos sąly
gose”. Tai sektinas pavyzdys ir 
kitų mūsų kultūros sričių at
stovams. Kodėl gi negalėtų 
bent retkarčiais susivažiuoti 
rūpimų klausimų aptarti mūsų daugiau paaugs, susilauksime 
rašytojai, dailininkai, muzikai, 
teatralai, spaudos žmonės ir ki
ti gyvosios ir kūrybingos lietū- 
vybės~atstovai? ? ’

2. Kongresuose sielotasi 
mūsų jaunuomenės tautinės gy
vybės išlaikymu. Ir štai, įvai
riuose laisvojo pasaulio kraš
tuose kasmet ruošiamos įvairių 
jaunimo organizacijų stovyklos, 
studijų dienos, kurių lygis dau
geliu atvejų yra pakankamai 
aukštas. Pagaliau pernai Chica
goje įvyko reikšmingas pasau
lio lietuvių jaunimo kongresas.

3. Jau pirmajame kultūros 
kongrese kelta mintis suorgani-

dar didesnės paramos. Argi bū
tų buvę lengva surinkti tuos 
40,000 dol.? Didžiulės padėkos 
nusipelno Lietuvių Fondo orga
nizatoriai, vadovybė ir visi fon
do rėmėjai.

Ta pačia proga tenka pasi
džiaugti ir Ohio Lietuvių Gydy
tojų Draugija, kuri kasmet ski
ria 1000 dol. premiją kultū
riniams darbams paremti, šie
met jau paskirta vienuolikta to
kia premija.

4. Pats didžiausias musę išei
vijos sutelktinis darbas — Lie
tuviu Enciklopedija. Ji užbaig
ta 35-ju tomu, tetrūksta XV-jo, 
skirto Lietuvai. Tai puikus pa

kanka, kad kūrėjai kurtų, rei
kia, kad ir kiti žmonės ta kū
ryba džiaugtųsi, ja gyventų, i- 
sisavintų. Tik rūpestingai ug
domos kultūrinės vertybės

problemos buvo svarstomos kul
tūros kongresuose, švietimo ta
rybose, tai dabar visų tų klau
simų nagrinėti Kanados lietu
viai mokytojai kasmet renkasi

SMd&r^irs^fic.

GERBUSI KAILIAI 
_ ŽAVĖTINAI PUOSNOS

305 SEVENTH AVE.(cor.27thST),AIEW YORK,M10001

Foto VYT. MAŽELIS
• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vyk- 

ti ir j kitus miestus)
• portretūra

. • meno darbų nuotraukos ir kiti foto patar-
Tel. HY 7-4677 navimai

422 MENAHAN STREET — RiDGEWOOD, n. y. 11237

Q D A n *T* A parduoda Telefunken, Grundig, Olympia, 
O A Jtv JL Zenith, Burroughs, Royal, ITC ir kt. pro

duktus, tiesiai ir pigiau iš firmų sandėlių:
RAŠOMAS mašinėles lietuvių ir kt. kalbomis | RADIO — stereo, 
consoles, transist ir kt. | PATEFONAI Į ĮREKORDAVIMO apara
tai | SKAIČIAVIMO mašinos ect.
Katalogus ir informacijas gausite pranešę savo adresų SPARTA 
sav.: J. L. GIEDRAITIS, 10 Barry Drive, E. Northport, N.Y. 11731, 
tel. (516) 757-0055 • New Yorke informuoja L. Vilkutaitis 642-2137.

klesti.
Gyvenimas laisvėje mus dar 

daugiau įpareigoja dirbti savo
sios kultūros ūgiui, nes sovie
tų okupuotoje Lietuvoje tauti
nė kūryba negali laisvai reikš
tis. Ten mokslas, literatūra, 
dailė, muzika, teatras palenk
ta komunistinei indoktrinacijai, 
Lietuvos praeities faktai neat
pažįstamai iškraipomi, suvaržy
tos pagrindinės žmogaus lais
vės ir teisės. Plačiu mastu vyk
domas lietuvių tautinės sąmo
nės žlugdymas, dvasinis luoši-

į savo tradicinius darbo suva-

žiavimus, JAV lietuviai mokyto
jai šiemet suruošė ir savo pir
mąją studijų savaitę. Todėl ir 
šiųmetiniame kultūros kongre
se jau ribojamas! labiau aprėž-
ta tema — “Tautinis jaunuome-

zuoti Pasaulio Lietuvių Kultū
ros Fondą. O dabar jau turi
me du Lietuvių Fondus: Kana
dos Lietuvių Fondą, įsteigtą 
1963, sutelkusį per 30,0 0 0
dol. ir iš'palūkanų davusį kul-

KIEK BALTIEČIŲ GYVENA TALLINNE, VILNIUJ, RYGOJ
Kaip vyksta imigracija Baltijos kraštuose (2)

nimas.

vyzdys privačios iniciatyvos. 
Tas darbas nebūtų buvęs įma
nomas be leidėjo Juozo Kapo- 

(nukelta į 4 psl.)

Dr. V. S. Vardys apie rusų 
infiltraciją, arba jo vadinamą 
imigraciją, į Baltijos kraštus 
žurnale “Problems of Commu- 
mism” toliau rašo:

— Imigracija tebėra jautrus 
reikalas. Rusai imigrantai ap
skritai nėra labai mėgstami, ir

Mes čia laisvėje gyvenantie- santykiai tarp jų bei estų yra 
ji dideliu dėmesiu sekame savo įsitempę, net daugiau Lietuvo- 
brolių tėvynėje pasigėrėtiną at- je ir kažkaip mažiau Latvijoje, 
sparumą rusinimui, jų pastan- Estijos sovnarchozo pirminin- 
gas, kad ir belaisvio sąlygose, 
puoselėti lietuvių tautinę gy
vybę — kalbą, papročius, tau
tinę kultūrą. Džiaugiamės lie
tuviškosios dvasios prasiverži
mu moksle, menuose ir kito
se kūrybos srityse. Tai vis vil
tingos prošvaistės tirštuose 
priespaudos debesyse.

kas Arnold Weimer 1965 iš A- 
merikos atvykusį žurnalistą už
tikrino, kad “vyriausybės pla
nuose nesą numatyta įkurdin
ti daugiau rusų” (cit iš The 
New York Times 1965 liepos 
20). O dėl savanoriškos imi
gracijos jis matyti dėjo viltis į 
apribojimus naujiem gyvento
jam Tallinne. Baltiečiai — jis 
aiškino — ypatingai lietuviai, 
kurie yra pasimokę iš savo kai
mynų patirties, nori išvengti 
“mechaninio” gyventojų skai
čiaus didinimo, pristabdydami 
didelių miestų augimą ir kurda
mi naujas įmones mažuose 
miestuose, kur dideli darbo jė
gos kiekiai tebėra neišnaudoti. 
Tačiau šios visos priemonės 
imigracijos nesumažino.

Kita svarbi demografinė kai
ta, kuri stiprina baltiečių nepa

siims dar nuodugniau apsvars- lankumą imigracijai, yra urba- 
tytų atitinkamos institucijos— nizacija. Estijoje miestų gyven- 
PLB Kultūros Taryba, PLB tojų skaičius iš 36 procentų 
Švietimo Vadyba, Kultūros Fon- prieš karą pakilo iki 62 procen-

Abudu praėję kultūros kon
gresai kėlė ir svarstė daugybę 
aktualių mūsų lietuviškojo švie
timo ir kultūrinio baro klausi
mų. Tačiau mūsuose dažnai pa
sigirsta balsų, menkinančių di
desnio masto suvažiavimų, jų 
tarpe ir kultūros kongresų 
reikšmę. Suvažiuojama, gra
žiai pakalbama, pasižmonėjama, 
priimama virtinė rezoliucijų ir 
išsiskirstoma. Kongresai, žino
ma, stebuklų negali padaryti, 
reikia, kad juose iškeltus Kau

tų 1965 — tai didesnis procen
tas nei bet kur Sovietų Sąjun
goje. Latvijoje iš 35 procentų 
pakilo iki 61 procento, ir Lie
tuvoje iš 23 iki 44. Daugelis 
gyventojų į šiuos miestus atėjo 
iš kaimų, bet nemažesnis skai
čius imigracijoj keliu.Tallin^e 1 
tokiu būdu estai vos vos turi I 
daugumą; Vilniuje lietuvių yra | 
trečdalis (šis miestas per eilę i 
šimtmečių buvo internaciona- | 
lūs); Rygoje, kurioje gyventojų L 
skaičius nuo prieškarinių 355, 1 
000 pakilo 1965 iki 656,0 0 0, I 
latviai tėra mažuma....

Red. pastaba. Straipsnyje ap- 1 
rašyta gyventojų maišymo ir so- | 
vietinės “imigracijos” politika I 
daros dar ryškesnė prisiminus | 
iš Lietuvos vykdomą “emigraci- l 
ją” — vykimą į “plačiosios tė
vynės” darbus tariamai laisva " 
valia. Pagal 1959 metų statisti
ką ne Lietuvoje buvo 175,000 
lietuvių, vadinasi, laikomų ar 
gyvenančių Sovietų Sąjungos 
plotuose. Sistema aiški: iš Lie
tuvos vykdoma lietuvių “emi
gracija”, į Lietuvą rusų “imi
gracija”.

Dar keistesnis atrodo tas gy
ventojų judėjimas, kada palygi
ni gyventojų tankumą. Pagal 
sovietinius duomenis 1960 So
vietų Sąjungoje vienai kv. my
liai buvo skelbiami 23 gyven
tojai, vienai kv. myliai Estijo
je tuo pat metu — 63.2, Latvi-

Prof. dr, V. Vardys

joje 81.3, Lietuvoje 107. Vadi
nasi, iš mažiau tirštos gyvena
mos vietos gyventojai buvo ga
benami į tirštesnes vietas. Tai 
jau sąmoningos Kremliaus poli
tikos vaisius.

Jei ateinančių metų sukak
ties proga mums rūpi didesnė 
informacija nelietuviškai kal
bančiam pasauliui, tai būtų 
naudinga susitarti su minėto 
rašinio autorium išleisti jo ra
šinį atskiro leidiniu — kitaip 
bus sutikta informacija, per
ėjusi per ŲSIA leidinį 

. per lietuvišką firmą, t

LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

sekmadieniais, 9-10 vai. ryto
WHBI 1059 FM banga

Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

62-15 69th PU Middle Viilage, N.Y. 11379

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

Nauja New Yorko mieste — parduodami ir taisomi
GRUNDIG - TELEFUNKEN - BLAUPUNKT - NORDMENDE 

Neš. radijai, kamb. radijai, Hi - Fi (stereo), įrekordavimo aparatai, 
nešiojami stereo fonografai

GERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP.
Specialistai patarnavimui ir visos dalys įvairiems Europos gamybos 
aparatams.

Lengvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais — 
61-05 39th AVĖ., WOODSIDE, N.Y.

Paskambinkite: TW 9-3900 ir nurodys, kaip lengva pasiekti jų vietą.

Kaip vilniečiai 
dirbo Taškente

Spalio 13 į Vilnių buvo su
šaukti “Taškento statytojai” iš 
visos Lietuvos. Jiem dalino 
ženklelius, kai kuriems ir “gar
bės raštus” už gerai atliktą dar
bą. Ta proga vaizdžiai papasa
kota, kaip tiem statytojam teko 
dirbti Taškente. (A. Marcinke
vičius, Tiesa, ’67-241).

“Aš mačiau šių vaikinų ir 
merginų veidus susirūpinusius, 
ir piktus, ir labai pavargusius. 
Jie išskleidė Taškente pirmąją 
palapinę, kai temperatūra net 
pavėsyje pasiekdavo daugiau 
kaip keturiasdešimt laipsnių 
(ty., daugiau kaip 104 laipsnių 

| F) karščio. Tokių karščių uzbe
kai nematė daugiau kaip aštuo
niasdešimt metų. Mūrininkų 
brigados brigadininkas Rober
tas Gasys, nuo pirmos iki pas
kutinės dienos išbuvęs Tašken
te, prisiminė, kaip nuo ply
tų kaisdavo rankos, .o nuo dul
kių ir karščio nebuvo kuo kvė
puoti. Daugiau kaip du dešimt- 

Į mečius išsėdėjo už vairo vilnie
tis Aleksiejus Garkuša, daug

kių statybos tempų”, o taip bu
vę todėl, kad... “nė vienas ta
rybinis žmogus neliko abejin
gas savo brolių uzbekų nelai
mei"

Skeptiški realistai, klausyda
mi tų pasigėrėjimų, bando 
spręsti tokį “aritmetikos” už
davinį: Uzbekų krašte apie 9 
mil. gyventojų. Iš jų — apie 6 
mil. uzbekų ir daugiau kaip 2 
rusų kolonistų, kurie telkiasi 
beveik išimtinai miestuose. Taš
kente 1939 metais buvo apie 
pusė milijono gyventojų, ir ta
da jau dauguma jų buvo rusai. 
Dabar Taškente daugiau kaip 
milijonas. Kokiem broliam sku
bėta padėti, atstatant Tašken
tą?

Būdinga, kad iš Lietuvos nu
siųstieji statybininkai Tašken
te, nors ir nepalyginti sunkes
nėse sąlygose, dirbę geriau, ne
gu Vilniuje, Kaune ir iš viso 
Lietuvoj. Sako: “Respublikos 
tiekimo organizacijos sugebėjo 
beveik už penkių tūkstančių ki
lometrų esančią statybos aikJ-

kai tuo tarpu neretai, šioms or
ganizacijoms esant pašonėje, 
jaučiami dideli sutrikimai. O 
kaip Šlubuoja statybos dėl ne
sklandumų transporto darbe!”

Visa tai, pasirodo, esąs nu
siųstųjų statybininkų viršinin
ko Fiodoro Kudriavcevo nuo
pelnas: tai jis taip uoliai spus
telėjo, kad Taškento “uzbe
kam” būtų dirbama geriau, ne
gu Lietuvos miestam.

(Elta)

M. Šumauskas užėmė buvu
siąją Palecio vietų ne tik Vil
niuj, bet ir Maskvoj: nuo spa
lio vidurki jis apskelbtas vie
nu iš Podgorno (maždaug Sov. 
S-gos prezidento) pavaduotojų. 
Tokiais pavaduotojais automa
tiškai “išrenkami” visi vadina
mųjų sąjunginių respublikų 
“prezidentai”, kurių iš viso yra 
penkiolika.

Austrijon išvykusioje sovie-
kėjo, dirbo net po dvi pamai- tinių “parlamentarų” grupėje 

nai H irceittuna Ir nas ’* " Paleckio irgi nėra. Bet su U
Nuntr. V. Noreikos Sako, — “Istorija nežino to- grupe keliavo J. Maniušis. (E)

tačiau Taškente buvo sunkiau
sia. Jis pasakojo, kaip nuo 
karščio radiatoriuje užvirdavo 
vanduo, o termometras kabino
je rodydavo šešiasdešimt laips- 

į nių (140 laipsnių F). Tačiau vi- 
I si — ir mūrininkai, ir krani

ninkai, ir vairuotojai — kai rei-

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės }

Ihsurancė - Real Estate
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tas) pareiškimai. — TeL Vlrginia 6-1800.

110-04 Jamaica Avenue
TeL Vlrginia 6-1800

Richmond Hill 18, N. Y.

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing Co., Ine.
Paskolos 
Aukštos palūkanos už indėlius.

geromis sąlygomis.

86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418— (212) 441-6799
6755 S. Westem Avenue Chicago, III. 60636 — (312) 476-2242

LIUDOS MIKULSKYTES
įvairių moterišką drabt krautuve
Krautuvėje yra didetts Įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
Hiuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N.Y. 11421

— t«L 949-7340-■ r

- HAVEN ftEALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS e Insurance 
Apdrautfimaa gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par- 
daviznas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Punds — Pl- 
nlgų' Investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; Šeštadieniais Iki 6 vai. popiet.
87-09 Jamafca Ave^ Woodhaven 21, N. Y. Tel VI 7-4477
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Adenaueris savo “Atsiminimų”
Bet tuo revoliucijos sukaktyje nesigyrė sovietai nei vokiečiai
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Šauklys dykumoje
Adventas kasmet primena 

dykumoje šaukusį balsą, žino
me, kad tai buvo balsas Jono 
Krikštytojo, šaukusio prieš išei
nant Kristui į viešumą. Joną 
Krikštytoją kiekvienais metais 
primena Bažnyčia Advento sek
madienių evangelijose.

Viešumai reikėjo priminti 
pranašo Izaijo raginimą taisyti 
kelią Viešpačiui, daryti jo ta- 
kus tiesius. Jonas Krikštytojas 
nurodė labai aiškiai ir konk
rečiai kaip tuos kelius lyginti. 
Jis šaukė:

“Kas turi dvi jupas, tegul 
duoda neturinčiam ... Kas turi 
ko valgyti, taip pat tedaro... 
Nereikalaukite nieko daugiau, 
kas jums nustatyta... Nedary
kite prievartos, neskriauskite”.

Tai balsas, kuris ir šiandien 
tebeaidi dykumoje. Tik kas yra 
toji dykuma?

★

Dykuma yra nualusi žemė. Ji 
skurdžiai teišduoda želmenį.

talo: “Kiekvienas, kuris neken
čia savo brolio, yra žmogžu
dys”.

Įsakyta ir reikalaujama nepa
kęsti netiesos ir pikto, bet už
ginta nekęsti žmogaus — savo 
artimo. Artimas yra ne tiktai 
koks saviškis, giminė, tautietis, 
bet kiekvienas žmogus, juo la
biau, jei jis alksta, šąla ar ken
čia. Meilė reikalauja pridengti, 
pasotinti, padėti.

.Krikščionybė yra daug- pada
riusi ir tebedaro tokiam žmo
niškumui įgyvendinti. Jos įta
koje ir globoje tebesilaiko lab
darybė ir gailestingi darbai. 
Yra sušvelnėję daugelio žmonių 
santykiai, palyginus su senais 
laikais. Ir vis dėlto krikščiony
bė tebestovi prie dykumos pa
kraščio. Stovi ir šaukia.

Žmonės tebesidangsto krū
vom jupų, kai kiti nuogi. Jie 
tebelėbauja, kai kiti alksta. Vie
ni kitus tebeskriaudžia ir prie-

kovo mėn. Schaumburgo pilyje 
su Mikojanu, kurį Adenaueris 
laikė simpatiškiausiu iš Sovie
tų vadų. Tame pokalbyje 
Mikojanas pakaltino kaizerį ir 
jo generolus. Tada Adenaueris 
priminė vokiečiu paslaugas So
vietų Sąjungai. “Nepamiršk, jis 
sakė, kad kaizerinė Vokietija 
padovanojo Leninui 20 mili
jonų aukso markių, be kurių 
jis nebūtų atėjęs į valdžią. So
vietų Sąjungą turi būti dėkin
ga vokiečiams ir ideologijos sri
tyje: juk Marksas ir Engelsas 
buvo vokiečiai”. Mikojanas pa- landų išstovėti ant šalutinių šiol nežinotus, faktus, būtent: 

m vasarą vokiečių gene
rolai, nepaisydami Lietuvos 
Brastos sutarties, užėmė Suo
miją, Pabaltijį, Ukrainą ir no
rėjo likviduoti bolševikų revo
liuciją. Beliko tik pasistūmėti 
iki Maskvos, išvyti iš ten Le
niną ir reikalas būtų buvęs 
baigtas. Bet to nepadarė, nes

Vokietijos vyr. karo vadovybė pasipriešino kaizeris ir jo pata- 
buvo pasiryžusi Leniną perga-, r®lai- 
benti netgi per fronto liniją,

somis jos pasėkomis. Zinovje- 
vas, kiuris irgi buvo tame vago
ne, pasakojo, kad vagonas ne
buvęs pirmos klasės, kaip vo
kiečiai buvo žadėję, bet pa
prastas, purvinas, pilnas bla
kių (niekad negalima pasitikėti 
vokiečiais — sprendė Zinovje- 
vas). Berlynui buvo svarbu, 
kad tasai vagonas kuo greičiau 
pasiektų savo paskirtį. Jam bu
vo duota pirmenybė Vokietijos 
geležinkeliais. Net Vokietijos 
sosto įpėdinio kronprinzo trau
kinys Bailėje turėjo porą va-

neigė 20 milijonu versiją, pa- bėgių, kad galėtų praeiti Leni- 
vadindamas tai piktu šposu, bet - 
sutiko su ideologine paslauga.
"Teisingai, pastebėjo, Vokieti
ja šiandien gali didžiuotis, kad 
Sovietų Sąjungą tam tikru bū
du naudojasi vokiečiu idėjo
mis".

Nežinia, kodėl aname pokal
byje Adenaueris nepaminėio 
•trečios paslaugos, kuri būtu Mi
ko j ana paguldžiusi ant menčių 
— tai tas narsus užplombuotas
vaaonas, kuriame vokiečiai 
1917 balandžio mėn. nugabeno 
Leniną ir io draugus iš Šveica
ruos tremties i Rusija. Nebūtų 
buvę to vapono. Leninas būtų 
likęs tremtvie. nebūtu tada bu
vę nė Spalio revoliucijos su vi-

Tik vietomis auga šiurkščios 
piktžolės.

Tačiau nualusi ir perdžiūvusi 
gali būti ne tiktai dykuma. Dy
kyne gali pavirsti ir žmogaus 
dvasia. Tai yra dvasia žmogaus, 
įsisupusio į kelias jupas, kaip 
mini Jonas Krikštytojas, kai ki
tas yra nuogas. Tai dvasia per
sisotinusio, kai artimas yra al
kanas ir badauja. Tai plėšri 
dvasia, kuri prievarta išlupa ir 
su skriauda užvaldo tai, kas ki
tam priklauso.

Tai dykuma žmogaus dvasio
je. Ji labiausiai užstoja kelią 
krikščionybei gyvenime prasi
skleisti.

*
Krikščionybė yra gyvos dva

sios, meilės, gerų darbų religi
ja. Niekas ligi Kristaus atėji
mo nemokė mylėti savo priešo 
ir daryti gera tiem, “kurie jūsų 
nekenčia”. Neapykanta ir kerš
tas krikščionybės griežtai pa
smerkti. Kur galima būtų rasti 
griežtesni žodžiai už Jono apaš-

vartauja.
Taip daro ir nemaža kri 

čionių: yra perdėtai susiri 
nę, ką jie valgys ir ką gers 
Iš čia nesėkmė perkeisti gy 
nimą pagal Evangelijos dva 
Dėl nesėkmės kalta ne krikš< 
nybė, bet krikščionys, kr 
krikščionybės nevykdo.

Kristaus antrasis atėji 
kuri Adventas taip pat pi 
na, pasaulio pabaigoje dar 
tą atsilieps dykumoje šaul 
balsu:

“Aš buvau išalkęs, ir
manęs nepavalgydinote... 
vau nuogas ir nepridengėte 
kalėjime, ir neaplankėte”.

Negi galima bus savo pasi 
sinimui iškelti mūsų dienų 
stangas: štai, rūpinomės, s: 
tėme patarimus ir lėšas, ži 
me, kad tų alkanųjų ir nu< 
lių mažiau gimtų pasaulyje, 
nebereikėtų mum patiem d 
tis dviem jupom nei dviem o 
nos kąsniais ...

tija pasinaudotų buvusiom Ru
sijos teritorijom.

Visa tai draugėn suėmus, ga
lima drąsiai tvirtinti, kad vokie
čiai davė bolševikam ideologi
ją (Marksas ir Engelsas) davė 
dinamito (Leninas ir jo vago
nas), o kai gaisras jau visiš
kai geso ir reikėjo tik karinio 
smūgio jį visiškai užpūsti, vo
kiečiai jį vėl įkūrė. Tuo vokie
čiai galėtų šiandien teisėtai di
džiuotis, pasitarnavę bolševi
kams įsigalėti Rusijoje. Reikia 
pažymėti, kad ano meto Vokie
tijos politika ir jos pasėkos kai 
kuriems generolams jaudino 
sąžinę. Vienas jų, Ludendorfo 
štabo viršininkas Hoffman, po _ 
pirmojo pasaul. karo išleis
tuose “Atsiminimuose” bando 
pateisinti vokiečius, kaltina
mus, kad jie esą bolševikų re
voliucijos tėvai. Jis rašo, kad 
karo metu kiekviena tauta tu
ri teisės panaudoti visas prie
mones, kad suardytų priešo ei
les, ir prideda, kad tada nie
kas negalėjo pramatyti, kokių 
baisių pasekmių turės Lenino 
revoliucija Rusijai ir visai Eu
ropai.

Kadangi švenčiant bolševikų 
revoliucijos 50 metų jubiliejų 
tarp Maskvos ir Bonnos santy
kiai yra šalti, tai vokiečių nuo
pelnai Spalio revoliucijai nebu
vo prisiminti nei Maskvoje, nei 
Bonnoje. Spaudos balsai vaka
rų Vokietijoje irgi tylomis pra
ėjo pro vokiečių nuopelnus 
Spalio revoliucijai. Tik vienas 
Frankfurto laikraštis pareiškė 
viltį, kad kaip joks vokietis 
šiandien negalvoja kariauti su 
Sovietų Sąjunga, taip ir pasta
roji turėtų atsisakyti minties 
kada nors užimti vakarų Vokie
tiją. Esą Spalio revoliucijos 
šventėje Maskvoje dalyvavo tik 
maža Vokietijos dalis (rytų Vo
kietija), ten turėjo būti atsto
vaujama visa Vokietija, žino
ma, jau komunistinė, ko siekia 
ir nepasiekia Kremliaus valdo
vai. Minėtas laikraštis pabaigai 
prideda įdomią žinią: “Antibol- 
ševikinis Tautų Blokas, apjun
giąs visų Rusiios pavergtų tau
tų laisvės sąjūdžius, Miunche
ne paskelbęs antikomunistinį 
kryžiaus karą ...” Na, bent 
tiek, kai tuo tarpu vokiečių iš
ugdyta daugiagalvė hydra pra
rijo rytu Europą ir didelę dalį 
Vokietijos. Už tėvų padarytas 
klaidas, dabar kenčia vaikai.

Dr. V. Mar.

suminėjo — tai galutinis vokie- žygiavo kazokų genęrolai, o pa
čių pasitarnavimas Lenino re- čiame krašte lyg grybai po lie

taus dygo vietiniai antirevoliu- 
ciniai komitetai 
džia, priešinga 
“Buvome jau mirę, kalbėjo 
apie tas dienas Trockis, berei
kėjo, kad kas nors mus palai
dotų”. Tokia buvo beviltiška 
nuotaika dramatiškame bolše
vikų vadų posėdyje 1918 liepos 
29, kai, štai, užsienio reikalų 
ministeris čičerinas telefonuo- 
ja, kad Berlynas nusistatęs pa
remti bolševikų režimą palan
kiu neutralumu. Leninas, ne
tverdamas džiaugsmu, paklausė . 
Berlyno, ar galima būtų tikėtis 
vokiečių karinės pagalbos 
prieš santarvininkus šiaurėje? 
Tos pagalbos bolševikai nega
vo tik per plauką. Mat, genero
las Ludendorfas pastatė sąly
gą, kad jo kariai turėtų naudo
tis Murmansko geležinkeliu, o 
savo štabą perkeltų į Petrogra
dą. Vokiečių kariai, žygiuojan
ti Petrogrado gatvėmis, Leni
nui atrodė jau perdaug, ir vo
kiečių karinė pagalba atkrito.

voliucijos triumfui. Apie tai 
plačiai rašo istorikas prof. W. 
Baumgart savo knygoje “Deut
sche Ostpolitik 1918”, pasinau
dojęs vokiečių archyvais ir iš
studijavęs sovietų iki tol nie* 
kur neskelbtus dokumentus. 
Žurnalas “Die Zeit” pastebi, 
kad tai esąs įdomiausias vokie- 
čių-sovietų santykių nušvieti
mas. Vienas tos knygos gana 
ilgas skyrius (pati knyga turi 
apie 500 psl.) atskleidžia iki

no vagonas su blakėm ir revo
liucionieriais. Kaizerinei Vokie
tijai buvo svarbu kuo greičiau 
pristatyti Leniną į Rusiją, kad 
ten sukeltų revoliuciją ir ap
verstų aukštyn kojomis visą gy- ;| 
nybą fronte. Jeigu Švedija ne
būtų sutikusi praleisti per savo 
teritoriją Lenino vagono, tai

kaip matyti iš vyr. štabo tele
gramos į Berlyną 1917 balan
džio 12. |

Dar yra viena Vokietijos pa-1 
slauga, kurios Adenaueris ne

.Tų pat metų liepos mėn.
paisai Leninas vertino, kad 
viskas pralošta. Karinė padė
tis buvo beviltiška. Anglai ir 
amerikiečiai išsikėlė šiaurėje, 
anglai ir turkai artinosi prie 
Baku naftos šaltinių, iš pietų

New Yorke, minint Lietuvos kariuomenės šventę, lapkričio 18 buvo pamaldos už žuvusius karius Maspetho 
lietuvių bažnyčioje. Nuotr. L. Tamošaičio

— vietos val- 
bolševikams.

★
Dėl ano meto įvykių vokie

čių generolų ir kaizerinės val
džios (ypač v-bės sekretorių 
Kuehlmanno ir Hintzės) nuo
monės griežtai išsiskyrė. Gene
rolai svajojo sukurti milžiniš-
ką Euro-Azijos imperiją vokie
čių globoje. Feldmaršalas Eich- 
horn netgi sapnavo pasiekti In
diją. Tuo tarpu Berlyno kai
zerinė valdžia pramatė, kad 
santarvininkai niekad neleis su
kurti mižiniško reicho. Berlyno 
prosovietinė politika daugiau 
paisė kaizerio aspiracijų —už
imtuose Baltijos kraštuose Įkel
ti i sostus savo sūnus, kam bol
ševikai neatrodė būsią priešin
gi. Todėl ir kova su bolševi
kais atrodė nereikalinga. Dinas
tiniai Vilhelmo II sumetimai, 
rašo minėtasis Baumgart, ne
leido vokiečiams sunaikinti 
bolševizmo. Tik Lenino val
džia pritarė, kad Vokietija pri
sijungtų Baltijos kraštus, o vi
sos kitos kontrrevoliucinės gru
pės reikalavo panaikinti Lietu
vos Brastos susitarimą ir ne
pripažino aneksijos. Bet kuri 
valdžia, nuvertus bolševikus, 
būtų buvusi antivokiška ir jo
kiu būdu nesutikusi, kad Vokie
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JURGIS JANKUS

PEILIO 
AŠMENIMIS

ANTANAS
(Įeina iš paskos. Vienoj rankoj tebe- 

sineša butelį. Priėjęs Laimą laisva ranka ap
kabina ją per liemenį ir mėgina eiti kambarė
lio pusėn.)

LAIMA
(Nejudėdama iš vietos.)

Palauk.

ANTANAS
TRUŲ VEIKSMŲ DRAMA

Ar girdi ką?

ANTANAS
(Paima už rankos ir valandėlę žiūri tie

siai į akis).

Kelios minutės praėjo, kai sakei, kad eisi kartu 
su manim. Klausyk, einam kartu, abu padėsim tą pas
kutinį butelį lango kampe. Abu sudėliojom kitus, pa
dėsim ir ta. Tai bus mudviejų bendro darbo pradžia. 
Tegu praeitis virsta pelenu.

LAIMA
Nešk ir padėk. Aš nieko nepadariau praeity, ką 

reikėtų sudeginti. Rytojų gal ir reikės deginti.

Nežinau. Tas priklausys nuo tavęs, Antanėli. Pri
klausys, kiek tu savo praeities sugebėsi sudeginti.

ANTANAS
Meilė tau mane patį baigia sudeginti, nežinau, ką 

aš daugiau begalėčiau deginti.

LAIMA
Gerai, einam. Po šios nakties pelenų, visas gyve

nimas prieš akis.

(Segasi paltą. Garsiai. trinkteli išorinės 
durys).

(10)

(Išsisuka iš Antano rankos ir ima bute
lius).

ANTANAS
(Sekdamas)

. Bet kodėl tu mane taip ilgai kankinai?

LAIMA
Nieko, tik savo širdies plakimą.

ANTANAS
Tai einam. Šiandien dar tiek darbų reikia padaryt.

LAIMA
Palauk. Aš nemėgstu, kad mane kas nors tampytų.

LAIMA
Aš pati labiau kentėjau, bet kai sprendimo valan

da atė jo...

(Išeina pro virtuvės duris.)

ANTANAS
(Pasišokėdamas išseka Laimą.)

DAUGVYDAS
(Iškiša galvą iš kambarėlio. Kelis akimirks

nius klauso, paskum ant pirštų galų pereina 
kambarį ir sustoja prie virtuvės durų. Jis da
bar apsivilkęs panešiotais kailiniais ir užsi
dėjęs ausinę kepurę. Valandėlę pastovėjęs 
prie durų, tyliai jas praveria ir išeina).

LAIMA

ANTANAS
Bet tu ką tik sakėt

LAIMA
Ne, aš negaliu įsivaizduoti, kad rytoj tas namas 

bus pelenai ir nudėguliai. 0 kur aš?

ANTANAS
Tu būsi su manim.

LAIMA
Nešk, padėk tą paskutinį butelį, ir einam.

ANTANAS
Klausyk, Laimutėle, mes turime dar marias 

laiko.

LAIMA

ANTANAS
Gerai Suprantu, kad tau skaudu. AŠ nieko iš ta

vęs šiandien nenoriu. Bet einam kartu. Aš nieko dau
giau nenorui tik būti kartu.

LAIMA
. Jeigu tikrai nori būti kartu, eik ir pabaik, ką tau 

įsakė, ir einam. Aš prieš tamsą turiu sugrįžti.

ANTANAS
Tavo nuotaika, kaip jauno mėnesio. Gerai, einu, 

o tu renkis.
(Išeina su buteliu į kambarėlį.)

LAIMA
(Nusikabina nuo sienos paltą, tamsų, pa

dėvėtą, išlengva velkasi žiūrėdama į lau
kus.)

ANTANAS.
(Tyliai prieina iš užpakalio ir apkabina.)

Ar tu visą gyvenimą būsi tokia?

LAIMA
(Išsisuka iš apkabinimo ir paeina tolyn.)

ANTANAS
(Buvo beimąs Laimą už parankės, greitai 

atšoksta ir pasitraukia kelis žingsnius į šalį 
nuo Laimos).

LAIMA
Tur būt, durų neuždarei, kad vėjas tranko.

ANTANAS

Kažin kas atėjo. Mačiau pro stiklus kažin kas 
šmėkštelėjo.

(Abu žiūri į duris, pro kurias einama 
priemenėn).

LAIMA
Nebent Karpenko pasiuntinį atsiuntė.

ANTANAS
Būtų visai sukvailėjęs.

DAUGVYDAS
(Staiga pasirodo iš virtuvės, Antanui be

veik už nugaros).
Nejudėti

(Sušunka kaip griausmas.)

(Bus daugiau)
(Smagi įeinapro duris iš saliono ir staiga 

sustoja vidury kambario) Aš neturiu laiko.



4 DARBININKAS 1967 m., gruodžio 1 d., nr. 79

Monografija apie dail. P. Augių
Tai bene puošniausia lietuviška knvga?

Si rudeni išleista bene pati 
didžiausia ir puošniausia lietu
viška knyga — monografija 
ame dailininką Paulių Augių. 
Knyga atsidėję rengė bei reda
gavo dail. Algirdas Kurauskas 
ir Vytautas Saulius. Išleido ve
lionės žmona Danute Lipčiūtė- 
Augiene įvadą apie dail. gyve
nimą paraše daii. Telesforas 
Valius. Išleista didelio liuksusi
nio tormato

Kaip veliomes žmona leidėjo 
žodyje rašo. — knygon sudėta 
beveik visa dail. P. Augiaus kū
ryba Ta: ištisa galerija, ištisas 
vieno autoriaus rinkinys. 283

puslapiai iliustracijų ir 77 pus
lapiai teksto kuriame taip na: 
yra nemaža iliustracijų Knygos 
kaina 17.50 do.

Knyga išleista labai puošnia, 
panaudota labai daug autoriaus 
piešiniu plunksna. įterpiant 
’ tekstą, padarant užsklandas 
vinjetes ir 1.1.

Platesne kūrybos analize pa
teikia dail. Algirdas Kurauskas. 
Jis nušviečia ta aplinka kury
je brendo ir formavosi P Au
gius. aprašu Kauno Meno mo
kyklą. jaunuli’ dailininki polė
kius. draugija.- Velionies kūry
ba nagnneiama nuo pačiu p;:

mųjų medžio raižiniu toliau pa
liečia Žemaičiu vestuvių ciklą 
"Petr Kurmelic iliustracija.' 
Žemaičiu Kalvarijos ciklą. Že- 
maititos simfoniją "Eglę žal
čiu Karaliene' ir kitu.' kūri
nius

A Kurausko straipsnis para- 
švta.- išsamia. Statant daib- 
ninka visos mene raidos re 
mii' \ ??n< k. galėtume pas:- 
gest: ta! sklandesnio stiliau'
Dailininkas ras nėr sunkiu sti
lium: Gal ji> pats tu nejau
čia be* įaučia skaitytojai ku 
riem reikia užkariauti ilgus be 
komnlikuotu- sakiniu>

MŪŠĮ DARBAI
io.lK.eiui iš 2 psl.

čiaus ryžte be nemažo būni 
prenumeratorių — to būtim 
finansinio pagrindo, be sun
kaus ir įtempto redaktorių dai - 
du ir be gausaus skaičiaus bei.- 
aradarbu. skyrusiu enciklope
dijai savi laisvalaiki Lietuvių 
Enciklopedija — mūsų visų 
pasididžiavimas brang: dovano 
visai lietuviu tauta. Deja, 
šiai metu sovietu pavergtieji 
lietuvis dar negali naudoti.- 
tuo objektyvu, žinių lobynu 
nes okupantas bijo laisve, žo
džio. Dabartiniu metu iau re-

BUS TOKIE . . .
tūros Taryba. PLE Švietimu 
Vadybai kad jos sudarytu nla 
nūs atliktini darbu ne tik ik 
sekančio kultūros kongrese be: 
ir tolimesne ateičia. Dailė.- i. 
spaudos parodo.- literatūro.' 
vakaras ir komy. Dariaus La
pinske oneru 'Mara.' be. 
kantata 'Karaiiu? Mindaugą.' 
ta: bus mūsų kūrybinio pajėgu- 
rm- demonstraena. mūsų dvasi
ne atgaiva

k šiam-, kultūrų.' kongresu 
iškeltu problemų vienoks ar kr
ioks sprendimą.' yra mūsų pa
čiu rankose Pasisakykim mun

°.-?i»ug:us- — is c:s>.-

NAUJOS PLOKŠTELĖS
Graži dovana Kalėdų šver.

čiu proga Ta, "l.insk:n< K 
du nauja ilgi 
pMlGU ’.< km-, u "R.:: - 
tuvių ansamblis Mainai. š:m 
kalėdine;- giesmes Lei's ’• 
rasa T\’iak; nak<. P'or.v '

<ben;. Linkima S..

M. .i.". b
5 0(i

NAUJA luGC GROJIMO 
PLOKŠTELE

''Dainuoji jums Ai<c’i;r

daguoįarric lituanistinė 6 tomu 
encikicoedija anglu kalba. Ti
kėkimės kad ik. sekar.čic kul
tūros kongrese ta enciklopedi
ja jau Du.- pabaigtuvių išvaka
rėse

Nenorėdamas užbėgt, už ;-- 
kiu pagrmdiniar.. sic Kongrese 
Kalbėtoju: dr J Girniui, tepa 
minėsiu pernai išleist; platu lie
tuvių kalbos vadovei; angliška 
— ta; L Dambriūno. A Kil
me ir W R Schmalstieg “In- 
troductior. to Aloderr. Lithuam- 
ar‘ . rašytoje- Stepe Zobarsk; 
rūpesčiu angliška; išleistus ke
liolika lietuviu literatūros kūri
mu. Įgyvendinime sunkia, pa
tikėtino dalyke — 1957 m su
organizuotos Chicagos Lietuvių 
Operos Tėvu Jėzuitu praple
čiame Jaunime Centre, kur at
siras daugiau vietos--Pasaulio 
Lietuviu Archyvui Muzikologi
jos Archyvu. Čiurlionio Gale
rijai. Biblioteka; Foto Archy
vu. ir Kitiems mūsų kultūrom lo- 
Diams saugot, ir

Taigi, parodę dar daugiau 
ryžto, dar geriau susiorganiza
vę galėsime pasiekt: pasigėrėti
nų rezultatų visose mūsų kul
tūrini ;■ gyvenimo srityse — 
moksle, visokiuose menuose ir 
Kitur. AisKus da.'vkas. Kad visi 
mūsų darbai bus tokie, kiek 
santalkos būdu pajėgsime atlik
ti Ir šie kongreso rezultatai 
bus tokie, kiek atsiras kvalifi
kuotų darbininku įvairiems mū
sų kultūriniams uždaviniams Į- 
gyvendmt;

Trečiuoju JAV ir Kanados 
lietuvių kultūros kongresu pra
dedame Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo paskelbimo 
50-ties metu sukakti, šios reikš
mingos sukakties išvakarėse no
rime patikrinti mūsų kultūrinio 
gyvenimo pulsą, kūrybini gy- 
vastingunia. apžvelgti ligšioli
nius laimėjimus ir bert; sėklą 
naujam kultūriniam derliui Pa
grindinėje kongreso paskaitoje 
dr J Girnius mes platų ir gilų 
žvilgi i mūsų kultūrinio gyve
nimo lairaėjimus ir nesėkmės, 
kad galėtumo pasidaryti atitin
kamas išvadas, kad mūsų kul
tūrinių darbu h gis išsilaiky
tu reikiamoje aukštumoje I- 
vairiose sekcijose aptarsime 
būdus ir priemones, kaip tą 
mūsų plačiašaki kultūrini gyve
nimą galėtume pagyvinti ir su
stiprinti. kaip pagerinti kūry
binio darbo sąlygas, ši kartą re
zoliucijų nerašysime, bet pa
skaitose ir simpoziumuose iš
keltus klausimus perduosime 
atskirom institucijom (l’LR Kul-

Esame ir lietuvių masinės 
emigracijos i š: krašte, šimtme
čio išvakarėse Todėl kitame 
kongreso Pilnaties posėdyje is- 
klausysimc dr Juoz< Jakš* na- 
sKaita -- "Lietuvi;, išeiviia 
šimtmečie apžvalgoje - u c 
mes norim; ben: kuklia’: įver
tint; didžiuli mūši; senosios is- 
enmos .kultūrin: inaša bendra- 
ia: lietuviu ir šie krašte kultu-
T2.

maičiu vestuvė.' ‘78 naveiKS- 
lai . Petra> Kurmelis Žemaičių 
Kalvarija. Žemaitijos Simfonija 
Egle Žalčiu Karaliene <tur.
na veikslą ■

Jis mirė .1.960 gruodžio ~ Mi
rė smegenų, vėžiu, sirgęs vos 
tri' savaite?- 1962 buv; sureng
ta ic pomirtinė paroda ir tuo 
naciu nradėta organizuot; ši 
monografija. Tai žmonos nuo
pelnas Ji nesigailėjo triūso ir 
lėšų šią didelę ir nuostabia 
knvga išleisti Ta. pats geriau
sias naminklas kur: j; galėjo 
pastatyti save vyru; Tuo pa
čiu knvga pasidarė Įnašu : ne
gausia mūsų meno literatūra 
Jos forma ir pateikime būdas 
vra toks, kad ja galima be- gė
dos rodvti kitiem, dovanot, 
švenčiu proga savo bičiuliam a-

MENO IR SP41D0S PARODOS KOI TŪROS ROMJRFSl

Meno paroda Čiurlionio gale
rijoje atidarė galerijos direkto
rius dail. P. Aleksa, pakviesda
mas kalbėt; kun. J Porevieiu. 
S J. JA\ IR tarybos narį i" 
č'iur'ior’. galorim< globos ko
miteto* nirmininka Kalbėtoias 
priminė, kad šiemo' minima

O.ill. P.-Hllitu Aliqhi« — •< rikio "žemučiu K Mv iri | V

fntt rdurflon »o Modern 1;
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K NEI JERSEY LIETUVIŲ TARYBOS VEIKLOS
New Jersey Lietuvių Taryba 

yra New Jersey valstybės lietu
vių politinių veiksmų derintoją. 
Ji veikia savarankiškai, bet sa
vo veiksmus derina su kitais 
veiksniais, su niekuo nesivaržo, 
nes Lietuvos laisvinimo baruo
se darbo visiems iki soties; tik 
reik noriai ir sumaniai dirbti. 
New Jersey Lietuvių Taryba sa
vo visuotinuose suvažiavimuose 
renka dviems metams NJLT v- 
bą, kuri ir atlieka NJL Tary
bos darbus.

NJLT valdyba 1968 metams 
yra numačiusi šias darbo gai-

Surengti kuo ižlcilmingesnj 
vasario 16-tos minėjimą. Jo pra- — 
vedimui aptarti lapkričio 19 bu- Pinnininko iniciatyvos, pneš 
vo sukviesta visų N. J. lietuvių trejus metus New Jersey val- 
organizacijų ir draugijų susirin- stybėje įsteigtas Baltijos valsty-

kimas, kuriame dalyvavo ir pa- bių Jungtinis komitetas (Joint 
vieniai asmenys, kuriems rūpi Committee of Estonians, Latvi- 
tietuviška veikla. Reikia pasi- ans and Lithuanians of New 
džiaugti, kad susirinkime gan 
gausiai buvo atstovaujama mū
sų dvasiškija. Per susirinkimą 
paaiškėjo, kad mūsų dvasiškių 
iniciatyva gauta Newarko ka
tedra, kur per vasario 16 mi
nėjimą bus laikomos iškilmin
gos lietuviškos mišios, kurias 
celebruos vyskupas ar pats kar
dinolas. Per pamaldas giedos 
lietuviškas choras. Po pamaldų 
Robert Trear viešbutyje įvyks 
minėjimas — puota su vaka
riene ir šokiais.

Ne be NJLT valdybos, .ypač

Jersey), kuriam iki šiam laikui 
pirmininkauja inž. Valenti
nas Metinis. Iš lietuvių pusės, į 
tą komitetą įeina: Inž. V. Me
tinis, inž. W. Dilis, A. S. Tre-

čiokas ir rašąs šias eilutes. A- 
teinantį rudenį, maždaug mė
nesį prieš prezidentinius rinki
mus, šis komitetas rengia didin
gą, visų trijų Pabaidęs tautų, 
meninį pasirodymą ir koncertą. 
New Jersey sostinėje — Tren- 
tone — jau ^išnuomota didžiau-

VASHINGTON, D.C.
sitete (Brooklyn, N.Y.), dėsty
damas teologiją, filosofiją ir 
socialinius mokslus. Visada ras
davo laiko apaštalauti tarp lie
tuvių, bendradarbiauti spaudo- 
doje, pasišvęsti visuomeniniam 
darbui.

Tėv. K. Žvirblio, O.P., asme
nyje turime ne tik talentingą

Iš Lietuvių Fondo tarybos posėdžio
Lietuvių Fondo tarybos po

sėdis, įvykęs lapkričio 15 Chi- 
cagoje, darbotvarkėje, be kitų 
reikalų, turėjo tris pirmaujan
čius klausimus: kapitalo inves
tavimo pelno paskirstymo ir 
metinio suvažiavimo reikalais. 
Fondo pelnas priklauso ne 
vien nuo kapitalo didumo, bet 
ir nuo sėkmingo jo investavi
mo. Klausimas yra ne vien 
svarbus, bet ir jautrus, nes in
vestavimas visad susijęs su tam 
tikra rizika. Iki šiol visos in
vestuotos sumos davė gerus re
zultatus, tad ir šių metų pelnas 
yra didelis.

E gauto pelno $20,000.00 pa
skirta įvairių liet, organizaci
jų bei institucijų atliekamiem 
darbam paremti. Taip pat pa
skirta ir kai kuriem kūrybi- 
niem darbam atlikti. S.R.

Aristotelis kartą valgė duoną 
su medum. Tai pastebėjęs vie
nas atėnietis sako:

— Tikėjau, kad tamsta esi 
išminčius, bet štai pasirodo, 
kad ir tamsta smaguriauji.

Filosofas
— O ar 

lė ir bitės 
kvailiam?

Tsv. Kazimieras Žvirblis, O.
P., paskutiniuosius 6 metus ka- 
petionavęs ir profesoriavęs 
pas domininkones seseris (El- 
kins Park, Pa.), spalio mėn. at
keltas į Washingtoną, šv. Domi
ninko vienuolyną. Čia jis, kaip 
ir Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, O. 
P., tik reziduoja, kad galėtų at
sidėti misijom, rekolekcijom profesorių, bet ir gyvosios dva- 
musų kolonijose (Amerikoje gjos modernų pamokslininką,' 
ir Kanadoje), rasdamas laiko ir 
moksliniam darbui.

Tėv; K. Žvirblis, O. P., gimė, Žvirblis, O.P., Dominican Fa- 
augo ir mokslus baigė Ameri
koje. Vienas iš pačių pirmųjų 
domininkonų provincijos at
naujintojų Lietuvoje, kurioje 
jis apaštalavo septynerius me
tus (1933-1940). Bolševikam Lie 
tuvą užėmus, jis turėjo grįžti 
Amerikon. Per visą tą laiką

- 1940-1967) profesoriavo įvairio
se kolegijose, šv. Jono univer-

šia ir gražiausia salė. Joje vyks
ta visų gubernatorių įvesdini
mas į pareigas. Be to, Trento- 
ne valstybiniame muziejuj ko
mitetas gavo patalpas meno pa
rodoms, kurios galės vykti iš
tisus metus.

NJLT valdyba aktyviai daly
vauja Naw Jarsay Pavergto 
Tautv Komitetą. Nuolatiniu 
nuo NJLT valdybos atstovu yra 
šių eilučių autorius ir prof. dr. 
J. Stukas.

NJLT valdyba atydžiai seka 
lietuviu ir pasaulinę spaudą, 
dažnai susisiekia su New Jer
sey kongresmanais ir senato
riais, prašydami paramos tai 
vienam, tai kitam Lietuvos lais
vinimo reikalui. Dažniausiai 
prašymai esti išklausyti.

P. Purenąs
NJLT Valdybos atstovas 

spaudai

Trys ilgo grojimo plokštelės už 6 dol. (su persiuntimu JAV)

GRAŽI KALĖDŲ DOVANA

“TEŽYDI VĖLIAI LIETUVA", Lietuvos Vyčių choro, vadovaujant 
muz. Faustui Stroliai, įdainuota 17 lietuviškų dainų: Eisim girion, 
Beauštant! aušrelė. Vištos, Oi, motinėle. Mergaitė, Kas tas miežio 
grūdas, Gieda gaideliai. Per Klausučių, ulytėlę, Laisvųjų daina. Man 
liūdna. Daina, daina. Vežė mane iš namų, šių naktelę. Tu. mano 
motinėle, Pasisėjau žalią rūtą, Sėdžiu po langeliu ir Vyčių himnas.

PAVERGTOS TĖVYNĖS MUZIKA Nr. 1, įdainuota solistų ir chorų 
12 liet, dain;: Sesuo žydrioji Vilija, žvaigždute, Pasvarscyk ancela, 
Kaip gi gražus rūtelių darželis, Kūmute širdele, Atskrend sakalėlis. 
Oi nėra niekur, šokių scena. Pasisveikinimo choras, Udrio daina. 
Vaivos daina ir Vaivos bei Naglio duetas.

PAVERGTOS TĖVYNĖS MUZIKA Nr. 2, 12 lietuviškų kūrinių: 
Vilniaus žiburiai, Aguonėle, Atverkit langus. Dalai, Šiandien visur 
tik porelės. Tu pamok man ranka, Kaimiečių polkutė. Birutės val
sas, Polka iš Dzūkijos, šią naktelę (valsas), Žemaitiška polka ir 
Aukštaičių kadrilius.

šių plokštelių yra nedidelis kiekis, todėl norintieji įsigyti prašom 
rašyti: DARBININKAS, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221

pavyzdingą patriotą. Dabar jo 
adresas yra toks: Rev. Casimir

thers, 630 E Street, S. W., 
Washington, D.C. 20024. Telef. 
(202) 638-5411.

Vyt. Žarėnas

STUYVESANT Jewelers 
LEO URBACH — Europoje iš
simokslinęs laikrodininkas. Virš 
30 nt praktikos. Taisomus laik
rodžius elektroniškai patikrina 
ir reguliuoja. Metų garantija. 
Graviruoja vietoje. 231 1st Avė. 
(t. 13-14 St.) NYC, Tel. 475-2650

Vienintelis Importuotojas Amerikai
Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

rainiai paaiškino: 
tu manai, kad sau- 
neša gėrybes tiktai

Kad blizgėto
Kad blizgėtų aliejiniais da

žais nudažytos durys, jas nu
plovus, reikia patrinti skuduru, 
truputį sudrėkintu augalinių a- 
liejum.

SIUNTINĮ-DOVANAS į LIETUVĄ ar USSR
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,
Ine.

HE
Dl
IN

_ HU
PR

... TO

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

Tel. (212) 581-6590
(212) 581-7729

(Licensed by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:
o ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street________

BALTI MORE, MD. — 1900 Fleet Street--------------------
BROOKLYN, N.Y. — 1530 Bedford Avenue _________
BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue........ ...............
CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ..............
CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue ........
DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue--------
FARMINGDALE, N J. — Freewood Acres _________
HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue 
HARTFORD, CONN. — 643-47 Albany Avenue ... 
JERSEY CITY, N J. — 219 Montgomery Street .... 
LOS ANGELES, CAL. — 107 So. Vermont Avenue 
NEWARK, N.J. — 250 Market Street ________
NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avemie_____

o PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue 
RAHWAY, N J. — 717. W. Grand Avenue 
ROCHESTER, N.Y. — 558 Hudson Avenue 
SO. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadway 
SOUTH RIVER, NJ. — 46 Whitehead Avenue - 
SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street 
TRENTON, NJ. — 1152 Deutz Avenue . 
UTICA. N.Y. 963 Bleecker Street

5-1654 
2-4240
7- 6465
5- 0700
6- 2818 
1-0696
8- 0298

... 363-0494
TO 9-3980 
CH 7-5164 
HE 5-6363 
DU 5-6550 
Ml 2-2452 
OR 4-1540 
PO 9-4507 

381-8997 
232-2942 

AN 8-1120 
CL 7-6320 

475-9746 
EX 2-0306 
RE 2-7476

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

Rimos ir Juozo Bružinskų
| SIUNTINIŲ ĮSTAIGA

. siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir SSSR. Krautuvėje 
didelis pasirinkimas geros rūšies prekių žemomis kaino
mis. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siunti
niai gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos 
prekės, daniški maisto siuntiniai, itališki akordeonai ir 
nylon’o lietpalčiai. Parūpinami dolerio krautuvių kuponai.
370 UNION AVENUE • Telef. EV 4-4952 • Brooklyn N.Y. 11211

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR ĮVAIRIOS 
RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA. Viršuje 
parodoma spinta išardoma — pristatoma bet kur JAV-se.

Adolf Schrager Furniture, Ine.
Yorkvilės didžiausia, gražiausia baldų krautuvė

DABAR: 336 East 86th Street (tarp 1 ir 2 Avė.) N. Y. C. 
TeL TR 9-0400

Atdara kasdien iki 9 v. vakaro, antradieniais ir šeštad. iki 6 v. vak.

“AIDAS” Radio-T.V. Lab
94-I7 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. II42I — Tel. Hl I-7747

Spalvuotos ir paprastos TV, radio stereo ir paprasti apa
ratai, vėsintuvai (air conditioner), magnetofonai (tape- 
recorder) — taisymas ir pardavimas.

SPAUDOS KIOSKAS
J. BUBLAITIS J. PAŠUKONIS

JUOZO MISIŪNO

RAYS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. N- Y

Telefonas: Vlrginia 3-3544

i _ ______________ ____ 1
| S & G MEA1 MAKKJšl į
g __ _ _____ ... *

A"NYANAS VAITKUS^ vętUjdo
1 84-09 Jamaica Avė., Woodhaven, N. Y. 11421; VI 9-5077 1
i 340 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 11211; STagg 2-4329 1
■ Papigintomis kainomis priimame užsakymus . 1

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.
Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

We take all orders special price for Weddings and Parties. |
X Home-made Bologna I

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

Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių, Stereo $5.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stereo $5.00 
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota------
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir dūk. 15 liet, dainų. Stereo $5 
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai______
Ar žinai tą šalį, R. Mastienės. 13 lietuviškų dainų solo ........ 
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 
Aurelia. Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ..........   Stereo
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 dainų. St. $4 
Dainos Lietuvai, S. Cerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ...................................
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos ................ Stereo $7.00
Dainos, B Valterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos............
Dainuojame su Lione, 16 liet, dainų, įdainuotų L. Juodytės 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 liet, dainų. Stereo $5 
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. dainų St. $5 
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. St. $5 
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 
Kur banguoja Nemunėlis, Al. Brazio 9 dainos, 9 giesmės.......
Laužų aidai, 4 oktetų įdainuotų 16 skautiškų dainų................
Lietuvos prisiminimai. L. Juodis. 14 liet, dainų akomp. gitara 
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 tautinių šokių .... 
Lietuviški šokiai, K. Daubaro akordeonu 18 šokių (Nr. 1) .... 
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šok. Stereo $5 
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 5.00 
Glaudžia Trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 L patriotinių maršų 
Lietuviškų dainų, šokių, polkų, Žukausko-Vasiliausko juokai 
Liaudies giesmė, Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų ...........
Linksmieji broliai, 12 liaudies kūrinėlių ------------ ------ -----------
Liet dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis. 10 plokštelių .... po 
Lietuviškos kamerinės.muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno ........
Lione Jodis contralto, Town Hali 14 kūrinių rečitalio plokšt. 
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pL 2 žod.)----- —
Lithuanian 2-speed record course ---------------- --------------------- \...
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co., 16 1. dainų ir šokių 
Lietuvių dainos Ir šokiai: 5 polkos, 4 valsai ir dainos. St.5 
Lietuviškų šokių muzika iš 6 polkų, valsų ir dainų________
Lietuvos Atsiminimų m. jubiliejus dainose-----------------------
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 1. dainų. St $730 
Mes žengiame su daina, N.Y. vyrų okteto 17 dainų. Stereo $5 
Operų Arijos, Sol. St. Baro........................ Stereo $7.00
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas. 12 muzikos šokių 
Svajonių sūkuryje. B. Tamošiūnienės. 12 muzikos šokių ........ 
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet dainų .................
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 2, 12 liet, dainų-šokių ............
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 tylūs vakarai. V. Stankus. 11 lengvos muz. šokiai 
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos Šokių — Stereo $6.00 
S. Barkaus radijo vak. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 Het dainų 
Suk, suk ratelj, Vilniaus choro 14 lietuviškų dainų. Stereo $5 
Težydi vėliai Lietuva, Vyčių choro įdainuota 17 liet dainų .... 
T*wnel aukotam. Dainavos ansamblio. 14 Het dainų. St. $6 5.00
Trijų metų Irutė, Ir. Giečlūtės 8 Het. patriotinės vaikų dainos 
Tė^nės meilės nemari, A. Dambriauskaitės 13 liet, dainų .... 
Worcesterlo Mėgėjų ratelio. 14 lietuviškų dainų 
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 Het operos, st. $6.00 
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras ..............
40 liet dainų muzika. Tautinio orkestro leid. Stereo $5.00 
Lietuvių Tautiniai šokiai, Štutgarto simfonija. Stereo $5.00 
Lietuvos - Latvijos - Estijos Himnai --------------- -
Lietuvos Himnas Ir simfonija ........................................................
Baltic Countries National Anthems (33% RPM) ....... ...........
National Anthem of the U.8. (33% RPM) ............ ...................
žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 Het dainos. Stereo $5 
New York© Liet. Vyrų Choro 16 Het. dainos. ........... Stereo$5

DARBININKO ADMINISTRACIJA
•10 WlHoughby Ave^ Brooklyn, N.Y. 11221 

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50<; J Kanadą $1.00)
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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 pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
TeL AL 4-8319 • 200 Orchard Si., NewYork. N.Y. 10002

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jeweler
Garantuotas laikrodžių taiiymas

Aukso, platinos žiedai su deimantais o Viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai o Puikūs importuoti indai o Įvairts papuošalai moterim.

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIENfi — Tel. 497-8865

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

267 St. Nichdas Avė., Ridgewood, N.Y.

aiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimmiHimiiiimiiiimimiiiiiiitiiiiiiiiiiiimimiiiiitiiiiiiimiiiii!*;
(212) 326-0717

NIEDERSTEIN RESTAURANT
Vieta ypatingai tinkama polaidotuviniam priėmimam, susitikimam. 
Taip pat gera vieta būrelių susirinkimam, pasitarimam. Gerai pa
ruostas maistas. Įvairiausi gėrimai. Patarnautojai šiam darbui pa
ruošti. Skambinkite ir pasitarkite dėl rezervavimo.

69-16 Metropolitan Avė., Middle Vitage, IX, N.Y

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

KRAUTUVES 6
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 54-54 Myrtle Avenue —- VA 1-7068 
Arterijoje: 28-28 St«inway Street — AS 4-3210 
Florai Parfc, L.I.: 258-17 HllteMe Avė. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 25G-A Lark FMM Rd. 516-757-0801

I Franklin 8qn L.I.: 981 Hemprtead Tpke. — 437-7677 
! Flushinge: 41-06 Maln Street — Hl 5-2552 

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

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Malu St — »14-454.9070
j

- v

SCHALLER&WEBER
Mūsų krautuvėse geriausios dešros

Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite — įsitikinsite/

6 DIDŽIULES
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DĮHEKTORJUS : IM. JOKŪBAS J.

1330 Klb 
f STOMąlM
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0 Šachmatai
Veda K. Merki*

Vilniuj, lapkričio 22 d. pasibaigė 
Lietuvos šachmatų p-bės, vykdytos 
šveicarų sistema. Baigmėje dalyva
vo 44 vyrai, jų tarpe 7 meistrai ir 
15 kandidatų j meistrus. Pirmeny
bes laimėjo jaunas kaunietis A. But- 
norius, neseniai įvykdęs meistro 
normų. Jis surinko 7% tš. iš 9 gali
mų, sužaidęs 3 partijas lygiomis, 
kitas laimėjo. Sekė R. Barstaitis 

(Klaipėda) 6‘-fe, M. Ostrauskas, L. 
Barenbaumas (abu Kauno) ir B. 
Rumiancevas (Klaip.) po 6 tš.; VI. 
Mikėnas (Viln.) ir Ciukajevas (Kau
nas) po 5'a (1). Jei Mikėnas lai
mėtų nebaigtą partiją jis būtų ket
virtuoju Lietuvos dalyviu į visasą
jungines, Charkove.

Boston Globė XI. 19 d., apžvelg
damas MET lygos komandas, rikiuo
ja jas pagal pajėgumą tokioj eilėj: 
Harvardo univ., M.I.T., Cambridge 
I, Boylston, Lithuanian, Lincoln, ir 
Cambridge II.

Latvių šacha Pasaule, spalio nr. 
pabrėžia, kad baltiečių pasiekimai 
Amerikos koresp. šachmatuose yra 
žymūs ir garbės verti. Iš kelių tūks
tančių žaidėjų, Chess Revievv žurna
las paskelbė sąrašą 64 žymiausių, 
kurių tarpe 2 latviai, 2 lietuviai ir 
1 estas: 1-ju meistrų generolu įvar
dintas amerikietis Hans Berliner, 
Md„ 2-ju Duane A. Booth, UI., 3-ju 
Š. Pasaule bendradarbis lietuvis Ka
zys Merkis, 7-ju estas A. Sildmets, 
Nebr.; lietuvis Ignas Žalys, Mont- 
real 16-tas, latvis Leonids Dreibergs, 
Mich. 30-tas ir kitas N.Y. latvis Ed- 
munds Brigmanis 50-tas.

Bobby Fischer, temperamentingas 
JAV čempionas, po ginčų du kartu 
nestojo į paskirtas rungtynes tarp- 
zoninėse p-bėse ir tapo išbrauktas 
iš jų. Reikia laukti, kad smulkmenos 
bus paskelbtos vėliau, vienok visiem 
žinoma, kad Fischeris pirmavo ir 
buvo favoritas į laimėtojus. Jis buvo 
pakrovęs 8‘/fetš. iš 10 galimų (3 par
tijos lygiomis, kitos laimėtos). Be 
kitų, jis buvo įveikęs Sovietų čem
pioną šteiną. Fischerio pajėgumas 
šachmatuose nepaprastas. Čia patei
kiame mūsų skaitytojams jo laimė
tą partiją, su valdovės auka prieš 
Mjagmarsureną, Mongolija. Baltieji 
Fischer, juodieji Mjagmarsuren.

1. e4 e6 2. d3 d5 3. Žd2 Žf6 4. g3 
c5 5. Rg2 Žc6 6. Žf3 Re7 7. 010 0-0 
8. eū Žd7 9. Bei b5 10. Žfl b4 11. 
h4 a5 12. Rf4 a4 13. a3 b:a 14. b:a 
Ža5 15. Že3 Ra6 16. Rh3 d4 17. Žfl 
Žb6 18. Žg5 Žd5 19. Rd2 R:g5 20. 
R:g5 Vd7 21. Vh5 Bfc8 22. Žd2 Žc3 
23. Rf6! Ve8 24. Ze4 g6 25. Vg5 ž:ž 
26. B:Ž c4 27. h5 c:d3 28. Bh4 Ba” 
29. Rg2 d:c2 30. VhC'VfS 31. V:h7 + 
juodieji pasidavė nes jei 31...K:V 

. 32. h:g+ K:g 33. Re4 matuotų.

@ SPORTAS
PIRMA PERGALĖ

Pagaliau laimė nusišypsojo 
ir mūsų pirmosios komandos 
futbolininkam. Prieš Dalmati- 
nac pirmenybių rungtynėse lai
mėta 4:3 (0:1). Malonu pažy
mėti, kad pergalė pasiekta 
prieš pajėgų priešininką ir po 
gana gero lygio kovos. Svar
biausia laimėjimo priežastis, be
ne pirmą kartą, buvo pilna ko
mandos sudėtis. LAK vienetas, 
ši kartą žaidęs 4-3-3 sistema į 
aikštę išėjo šios sudėties: Žad
vydas; Šileikis, Budraitis, Re- 
meza II, Kreicas; Vainius II, 
Klivečka II, Kerekes; Mrozins- 
kas. Budreckas, Šukys (Jan
kauskas). Mūsiškiam didelė pa
spirtis Klivečka II, retai mūsų 
mieste pasirodąs, ypač pirmą 
kelini valdęs veik visą aikštę. 
Stebėtinai gerai išsilaikęs Vai
nius II pirmą kartą aikštėje po 
ilgesnės susižeidimo pertrau
kos. Aplamai visa komanda pa
žliugusioje sunkioje aikštėje 
parodė užtenkamai kovos dva
sios ir pusėtino žaidimo. Prie
šininkui pasiekus pradžioje pir
mo kėlinio Įvarti, išlyginimo te
ko laukti net iki antrojo kėli
nio pusės, kur Budreckas iš - 
naudoja Dalmatinac gynikų ne
susigaudymą. Klivečka II iš su
kinio žemu šūviu ženklina 2:1. 
Toliau gražiausias rungtynių Į- 
vartis — kuomet Budreckas le
kia į Mrozinsko padavimą ir 
galva nesulaikomai skelia 3:1. 
Priešininkas nepasiduoda, tuoj 
3:2. Vėl Budreckas iš arti daro 
4:2. Paskutinėse žaidimo mi
nutėse pasekmė pasikeičia i 
4:3. Šis laimėjimas mūsiškių iš 
paskutinės vietos neišgelbėjo— 
labai liūdnas Įvarčių santykis, 
bet duoda šiek tiek šviesesnių 
vilčių ateičiai. Deja, be treni
ruočių daug ko tikėtis negali
ma. Tikėkimės, kad nepasikar
tos sužeidimų eilė. Vis dar ne
gali žaisti Remeza I, kuris, be
je pereitą savaitę tapo nauju 
tėvu. Atlikęs kariuomenės prie-

Fordas ima pasivyti

Ford Motor bendrovė, turėju
si nuostolių dėl 61 prarastos 
darbo dienos laike streiko, jau 
pradeda atsigriebti.

Vis daugiau ir daugiau 1968 
Fordų jau matosi šiandien ant 
vieškelių. Ford Division jau pra
deda patenkinti jo gražiųjų li
nijų mašinų pareikalavimą.

1968 Fordas, jo išvaizdai 
smarkiai pasikeitus, kiekvie
nam pirkėjui duoda ką nors 
naujo. Rinkoje yra trim mo
deliais daugiau negu 1967, dau
gybė naujų mechaniškų Įrengi
mų, ir dvi motorų rūšys pasi
rinkimui.

Tarp 1968 Fordo saugumo 
priemonių yra naujo tipo vai
ro kotas, kuris susispaudžia at
sitrenkimo atveju; rodyklių len
ta perdirbta susižeidimam iš
vengti; dviguba hidraulinių 
stabdžių sistema, ir spaudžia
mo tipo vidaus durų rankenos.

LTD ir XL serijos atitinka vi
durkio kainos mašinų praban
gą ir patogumą. Galaxie 500 ir 
Custom 500 modeliai vis dar 
patenkina žemos kainos pirkė
jo susisiekimo pageidavimus.

1968 Fairlane, naujoje aukš
to lygio Torino serijoje, yra vi
siškai perdirbtas viduj ir išorėj 
ir pirmą kartą turi “fastback” 
linijas.
Stipriai konkurencijai nugalė

ti šie nauji Fordai yra didesni, 
prabangesni, ir yra didesnis jė
gos ir patogumo pasirinkimas. 
Modelių skaičius padidintas 
nuo 12 iki 14.

Su Torino modeliu Fordas 
suteikia šioje srityje naują 
prabangą kaip su LTD Fordo 
linija prieš tris metus. Fordas 
turi modelių, kurie patenkins 
visus, pradedant greičio ir tiks
lumo mėgėju ir baigiant prie
miesčių šeimininke.

Fairlane ir Fairlane 500 seri
jos pasilieka su dideliu moto
rų ir linijų pasirinkimu. Anas 
200 kubinių inčių šešių cilinde- 
rių motoras pasilieka standarti
nis visose serijose, išskiriant 
Torino GT.

Falcon 1968 pagerino žino
mą reputaciją ekonominiu sti
liumi su dideliu patogumų, vei
kimo kokybės, stiliaus pagraži
nimu ir saugumo priemonių pa
sirinkimu.

1968 linijos pasilieka ilgą, ele
gantišką motoro dangti, ir 
trumpą 1967 Falcon užpakalio 
dangčio profilį. Pagerinimai: 
pakeistas užpakalys, suteikiąs 
mašinai kvadratinę, tvirtą iš
vaizdą. Naujos radiatoriaus gro
telės, priekinis bumperis ir pa
keistos užpakalinės lempos pa
gražina mašinos jaunatviškas li
nijas.

Fordo 1968 linija pilnai tiki
si laimėti didesnę dali svarbių
jų “compact” mašinų rinkos.

Ford Mustang, Amerikoje 
mėgiamas pramoginis automo
bilis, pasirodys 1968 rinkoje su 
nauja jėga, pagerintu veikimu,

visom naujom lieknom vidaus 
įrengimo kombinacijom, daugy
be stiliaus pakeitimų ir nau - 
jom patogumo ir prisitaikymo 
charakteristikom.

Jis pasilaikė labai pritinkan
tį ilgą motoro dangtį, trumpą 
bagažinės dangtį ir taip labai 
Amerikos mašinų pirkėjui pa
tinkantį sportiško automobilio 
stilių. Giliai Įleistos radijato- 
riaus grotelės, pavieniai Įreng
tos priekinės lempos, platūs 
bumperiai su visu plačiu prie
kiu duoda Mustangui žemą, 
“'vieškelį apkabinančią” išvaiz
dą.

1968 modelis saugumo sume
timais turi naujo tipo specia
lias gilias sėdynes (bucket 
seats), pagerintas linijas ir dau
giau parinktų spalvų. Rodyklių 
lenta suformuota patogumui ir 
saugumui. Rodyklės ir visi in
strumentai Įrengti prieš pat 
vairuotoją.

Thunderbird padidina savo 
patrauklumą 1968 prabangių 
mašinų tarpe standartine 
“Flight Bench” priekine sėdy
ne, 429 kūb. inčių motoru ir 
daugeliu naujų priedų dides
niam patogumui, saugumui ir 
malonumui. Įprasta liekna GT 
mašinos išvaizda Thunderbirde 
yra dar pagražinta naujomis 
radiatoriaus grotelėmis ir ki
tais stiliaus patobulinimais.

Dramatiškai panaujintas vi
dus turi daug patogesnes sėdy
nes, žemesnes, lygesnes grin
dis, daugiau erdvės kojom už
pakaly keturių durų modeliuo
se, ir naujai pritaikytą vidujinį 
stilių ir rodyklių lentą.

Vis daugiau ir daugiau ame
rikiečių paįvairina savo gyveni
mą Įsigydami Thunderbirdą. 
Thunderbird tikrai pirmauja 
prabangių mašinų rinkoje ir 
Ford tikisi laimėti dar didesnę 
šios svarbios- 1968 rinkos dalį. 
(Skelb.)

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: 267-3680

HELP W. MALĖ

AUTO MECHANICS Experienced 
Large Ford dealer. 2 Truck Mechan- 
ics. 2 Car Mechanics. 1 Parts Coun- 
ter man. Good pay, 5 days, vacation, 
holidays and benefits.

Call 732-1100 Service Manager

Case Worker(s) Full Time M.S.W. 
Reųuired $7900-9650 -|—liberal fringe 
benefits — New, developing foster 
home care program. Psychiatric 
elinie available, treatment emphasis 
in programs. Interested in develop
ing new approaches for better qual- 
ity Services. Research will be integ- 
ral component of all operations. — 
Herbert C. Boykin Director, Foster 
Home Div. St. Vincent’s Hali 130 
Clinton St. Brooklyn (212) 522-6560

MECHANIC 
Truck Experience

Good vvages, excellent pension and 
vvelfare benefits, opportunity for 
overtime. Permanent — Dependable 
Company. Only 1st Class mechanics 
considered. Apply vveekdays 9 AM 
to 5 PM — MR. ABRAKAM

DELLVVOOD DAIRY CO. INC.
170 Sawmill River Rd. 

Yonkers, N. Y.
Tel. (914) YO 5-4200

SERVICE

PRINCESS KITCHENS
8903 Jamaica Avė. Woodhaven 

Complete Kitchen Modernization
All work guaranteed, all work done 

at reasonable rates
Call 849-0341

WEISS & KATZ, INC.
187 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

Savininkas — Helmut Vollmer 
206 East 86th Street 

(tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York, N. Y.

Tel. RE 4-4428

KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. p.p.
Užkandžiai iš nuosavos virtuvės

Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarlenė
Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį.
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KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Nepriklausoma Lietuva, Rapolo Skipičio (kietais virš.) 
šventoji auka, T. Alg. Kezio albumas 
Suomių-Sovietų karas 1939-1940, P. Žilio 
Paskutinis posėdis, J. Audėno 
Dr. A. C. Cursius-Curtius
Serafiškuoju keliu, P. Hasenoehrl, vert. H knyga. Mąstymai 
Naujas veidas, novelės, A. Norimo 
Nemuno rankose, poezija, J. Tysliavos 
Dabarties sutemose, Br. Zumerio 
Išganymo kelias, šv. Pranciškaus Salezo Filioteja 
Blezdingėlė prie Torrenso (didelio formato) 
Kelionė į Pacifiko kraštus, J. J. Bachuno 
Krepšinio išvyka Australijon, J. šoliūno 
Lithuanian Art in Exile, albumas anglų kalba 
Antanas Smetona, V. Šliogerio 
Martynas Jankus, Pr. Alšėno 
Bronius K. Balutis, gyvenimas ir darbai 
Antanas Olšauskas ir Lietuva, P. Jurgėlos 
Antanas Vanagaitis, Vyt. Alanto

kietais 4.00

7.00 
6.00 
3.50 
4.00 
2.00 
5.00 
2.50 
2.50 
2.50 
3.50 
2.00 
2.00 
3.00 
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DARBININKO ADMINISTRACIJA 
910 WILLOUGHBY AVĖ. 
BROOKLYN, N.Y. 11221

Long Island
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. 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
bininką Andrių Armoną

Tel. 516 AN 1-2864

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-J U VELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

VI 7-2573

WESTHAMPTON 
NURSING HOME

A new concępt.in Nursing Home 
care. Home-like decor, around the 
clock registered nursing care, phys- 
ical and occupational therapy facili- 
tiefe, excellent meals, special diets 
supervised by ąualified dietician. — 
Catholic Church in area; priest for 
Holy Communion available.

WESTHAMPTON BEACH
7 Seafield Lane
(516) 288-1122

BABYLON BEAUTY SCHOOL
Learn beauty culture—earn big mo- 
ney. Our Progressive method will 
put you on top fast. Malė & female 
students, low tuition, pay as you 
learn. Approved by VA & Immigra- 
tion. Day & eve, courses — 130 W. 
Main St., Babylon, N.Y. MO 9-2100

M ari ners Inn at Northport on the 
harbor, open all year. Lunch or dine 
where cuisine and scenic beauty ex- 
cel. Sea food, lobsters, steaks, chops, 
Bar - Cocktail Lounge Restaurant. 
AN 1-8111, Bayview Avė. Northport 
tum North on 25A at Woodbine Av.

PUNDIN’S PAINTING CORP
CUSTOM HOUSE & APT PAINT
ING Clean reliable work by experts. 
Reasonable — vvallpaper removed 
fully insured Call 737-5634

Medicinos daktaras
S. A. C H E R N O V

223 2nd Avė. (14 St. kampas) 
New York City — Ofisas 14 
Tel. GR 7-7697 — GR 7-7818 

Gydo aštrias ir kroniškas vyrų 
ir moterų ligas bei odos ligas.
Priėmimo valandos kasdien nuo 
10 iki 6:15 vak.; sekmadieniais 

nuo 11 iki 1 vai. p.p.

JOSEPH C. LUBIN 
FUNERAL SERVICE 

546 E. Broadvvay, South Boston, 
Mass. — Tel. AN 8-5185 
Kada ištinka šeimą nelaimė, J. 
C. Lubinas tinkamai pataria 
tvarkyti tuos liūdnus reikalus. 
Koplyčios erdvios ir vėsinamos. 
Koplyčios ir laukiamieji kamba
riai iškilmingi. Laidotuvės tvar
komos nuoširdžiai, užjaučiant.

Įsteigta 1917 m.

KARLSON'S
FLOWERS, INC.

Gėlės. Vaisių pintinės.

84-11 Jamaica Avenue, 
Woodhaven N.Y. 11421 

Tel. 849-4225

(212) 326-2356 Paminklai amžiams

Ettore Galeno,
Ine.

Vietoje gaminami, čia pasirenkami 
ir pastatomi bet kur. Pagrindinė įs
taiga: prie St. Johns kapinių, 7954 
Metropolitan Avė., Middle Village, 
L.I., N.Y. prie St. Charles kapinių: 
1232 N. We)lwood Avė., Pine Lawn 
(via W. Babylon P.O.), L.I., N.Y.

Cosmos Parcels Express Corporation
(AGENTŪRA) — ' ----------

108 West 14th Street (arti
Tel.:

Siunčiame siuntinius ; Lietuvą 
dytuvams. TV, skalbiamoms ir siuvamoms mašinoms, "Dollar Certi- 
ficates’’. butams ir t.t. Visos išlaidos apmokamos čia. Gavėjas neturi 
nieko mokėti. Užsakymai paštu išpildomi tą pačią dieną, kurią mes 
gauname. Jūsų patogumui turime didelį prekių pasirinkimą žemomis 
kainomis. Agentūra atidaryta kasdien nuo 9:30 ryto iki 7 vai. vaka
ro; sekmadieniais nuo 10 ryto iki 4 vai. p.p. Kitu laiku — susitarus.

W. Kaczmarsky, Manager
6th Avė.) New York, N.Y. 10011
CH 3-3005
ir į USSR. Priimame užsakymus šal-

volę grižo Trampas I, ten susi
žeidęs žaisdamas futbolą!

Rezervinė priešžaismyje pra
laimėjo 0:6. Jauniai žaidė pir
mas šio sezono rungtynes. 
Draugiškame susitikime pralai
mėta Gottschee 2:3. šeštadieni 
pirmenybių rungtynėse žaidę 
mažučiai pralaimėjo Krylati 
0:1. Jaunučiai tuo tarpu prieš 
tą pati Krylati laimėjo 4:0. Kaip 
matome, pirmą kartą ši sezo
ną Į aikštę išėjo visos 5 Lietu
vių Atletų Klubo futbolo ko- 
rpandos.

Ateinanti sekmadienį težai- 
džia tik jaunieji. Dėl daugiau
siai paskirtų taurės varžybų 
rungtynių, seniorų abi ko
mandos laisvos. Mūsiškiai tau
rės varžybose nedalyvauja (ko
dėl?).

šeštadienį pirmenybių rung
tynes žaidžia pas ukrainiečius 
mažučiai 2 vai., o jaunučiai 3v. 
Sekmadienį pirmenybių rungty
nes 11 vai. jauniai turi prieš 
Blue Star, Parade Grounds 
Brooklyne. Atletas i

C. A. VOKET
ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEvvton 9-6620

Puikiausiu ir naujausiu kalėdinių 
plokštelių galima gauti iš Request 
Records. Aplankykite jūsų kaimy
ninį pardavėją. Nepriimkite pakai
talų. Dėl veltui siunčiamo katalogo 
rašykite: Reguest Records, Ine., 66 
Mechanic St., New Rochelle, N.Y. 
10801. 

NAUJAUSI 
PRANCŪZŲ

■ ir ITALV
, B|||| MODELIAI.

! Įvairūs kailinių

papuošei y
pasirinkimas

Viskas gaminama mūsų dirbtuvėje. 
DIDELIS PASIRINKIMAS. URMO 
KAINOS. Parduodame dideliems 
kailinių krautuvėms. Prieš pirkda
mi—įsitikinkite. Patogios mokėjimo 
sąlygos. Pertaisome kailinius ir ki
tus siuvinius J naujus modelius.

Alex Dimants Fui Co.
150 W. 28 St., New York, N.Y. 

Patalpa No. 501.
Tei. CH 2-1079 — CH 2-0535

Atidaryta darbo dienomis 8-6; šeš
tadieniais 8-3. Liepos ir rugpiūčio 
mėn. šeštadieniais — uždaryta.

BRICK WORK ROOFING PAINT
ING Cement Carpentry & Rubbish 
removed All work guaranteed Mintz 
&. Coles 356 Atlantic Avė. Brooklyn 
MA 5-0274 — 658 Watkins St.
Broklyn 385-2128

Want to look gorgeous, Dress that 
way for little money. RESALE on 

practically new dresses, coats, furs.
Many designers eloseouts. Monday- 
Sat. 10:30 to 6; Thurs. till 9 at Ran- 
dy Kave's Second Rand Ltd.. 34 E. 
58th Street, N. Y. C. — PL 3-9645.

DISPLAY

Raiše Funds for your Church or or- 
ganization with our Live fast-selling 
items. Exciting gift items: greeting 
cards, toys. shifts, pocket books. 
candy, costume jewelry. exclusive 
gifts and sweet sixteen. Wholesale 
Distributors. HELMA BOUTIQUE 
Ine. 2117 Avė X B'klyn; NI 8-4150

PAUL MAYO RIDING SHOP
"The Shop for Horsc Lovers"

Riding Boots. Shoes. Accessories, 
Eųuine Parts, Gifts. -— 85 Main St. 
Route 25A Cold Spring Harbor N.Y.

516 MY 2-3152

Kas norėtų skalbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

REPUBLIC Liquor Store, Ine.
322 Union Avenue, Brooklyn II, N.Y.

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms t>ei kitokioms progoms

DARBININKAS
prašo talkos savo skaitytojų, tikėdamas sulaukti naujų 
skaitytojų, kad galėtų ir toliau išsilaikyti. Prašome para
ginti draugus ir pažįstamus laikraštį užsisakyti. Gavus 
adresą, susipažinimui siunčiamas nemokamai. Prenume
rata 7 dol. metam. Naujiem skaitytojam — pirmiem me
tam 5 dol. Iki šių metų galo tik 2 dol.

Kas suras du naujus skaitytojus, moka 
už abudu 9 dol., už 3 — 12 dol. metams.

Administracija taip pat prašo nedelsti atsilyginti už 1967 
metus. Raginimas sudaro nereikalingų išlaidų. Prašome 
pasinaudoti čia pridedama atkarpa.

Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221 
Siunčiu prenumeratą už 1967 metus.

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

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

Siunčiu už prenumeratą $...............   aukų $........  ; Viso $ ..............

(Data) (Parašas)

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

J. B. Shalins-Šalinskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest P’way Station)

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

Tel. Vlrginia 7-4499

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Badas 
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N.Y.

EVergreen 8-9770

Josepli Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

Theodore Wolinnin, 
Ine.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 
Moderniška koplyčia su

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

GRamercy 5-1437

Market 2-5172

BUYUS 
FUNERAL HOME

Mario Teixeira, Jr.
Laidotuvių direktorius
426 Lafayette Street 
Nevvark, N.J. 07105 

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

VAITKUS
NOTARY PUBLIC 
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass. 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Moderniška koplyčia šermenims 
dykai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostoną. Telefonas: T R 6-6434.

KARLONAS
FUNERAL HOME

280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

SIMONSON 
FUNERAL HOME

Kilnus patarnavimas nuo 1887 
metų. Kuo galėdami patarnau
jame minėjimuose. Skambinti 
847-0300, Wm. H. SIMONSON, • 
direktorius. Laidotuvių įstaigos:

119-04 Hillside Avenue 
Richmond Hill, N.Y. 
97-01 101st Avenue 
Ozone Park, N. Y.

Tel. 753-6181
DELINIKS FUNERAL HOME

THOMAS DELINIKS
Laidotuvių Direktorius

Jautriai užjaučia nelaimės va
landoje ir paruošia garbingas 
laidotuves.

I7 Congress Avė.
Waterbury, Conn. 06708

M žri f ~ ? ši ’ 
H a?

B ū. .‘•t «5 fe &
Universal šermeninėje

* universal s
FUNCRAL CHAPtL, INC g 

Street jif L*x.Aveėue S 
6 Ray Kcrbelis, Dir. M 

į PL 3-5300
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Jurgio Jankaus trijų veiks
mų drama “Peilio ašmenimis”, 
kuri dabar spausdinama Dar
bininko atkarpoje, jau išėjo iš 
spaudos. Knyga turi 261 psl. 
Ji bus pristatyta Darbininko 
vakare. Drama pasižymi didele 
savo įtampa.

Darbininko spaudos baliaus- 
šokių metu gruodžio 2 d. veiks 
gausus spaudos kioskas su nau
jais knygų-plokštelių leidiniais. 
TT. Pranciškonų leidiniai bus 
išimtinai papiginti. Bus gauna
ma tik ką išėjusi rašytojo Jur
gio Jankaus trijų veiksmų dra
mos knyga “Peilio ašmenimis” 
— kaina 4 dol. Naujos plokšte
lės: Linksmų Kalėdų, Naujos-se- 
nos lietuvių dainos, Aurelija — 
Dainuoju Jums ir vaikučiam 
skirta “Sigutė”. Visos kitos lie
tuviškos knygos ir plokštelės, 
kalėdiniai atvirukai, drožiniai, 
albumai ir kitos pritaikintos ka
lėdinės dovanos. Neskaitantie
ji arba norį Kalėdų proga užsa
kyti kitiem Darbininką, tai ga

Darbininkas kitą savaitę dėl 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
šventės išeis tik vieną kartą — 
trečiadienį.

LMKF New Yorko klubo na
rių susirinkime kalbės dail. J. 
Bagdonas. Susirinkimas įvyks 
gruodžio 6, trečiadienį, 7:30 v. 
v. klubo narės A. Ališauskie
nės bute, 95-26 117th. St. Rich- 
mond Hill, N. Y. Jamaica trau
kiniu važiuoti iki 121 St. sto
ties.

Už a.a. kan. Juozo Meškaus
ko vėlę, 10 metų mirties sukak
ties proga šv. mišios su egzek
vijomis bus aukojamos gruo
džio 2 šeštadienį, 9 vai. ryto 
Angelų Karalienės bažnyčioje. 
Draugai ir artimieji kviečiami 
dalyvauti mišiose ir pasimelsti

- už mirusio vėlę.
Vincentas Stroiia, 84 m., il

gesnį laiką gyvenęs Brooklyne 
ir Garden City, N. Y., mirė lap
kričio 29. Pašarvotas J. Vogei 
Funeral Home 65-29 Grand 
Avė. Maspeth, N.Y. Rūpinasi • lės padaryti įmokėdami tik 5 
laidotuvėmis Albert J. Baltrūnas 
Tel. ST 2-5043. Laidojamas iš 
Apreiškimo bažnyčios gruodžio 
4 diena 10 valanda ryto 
Šv. Jono kapinėse. Paliko 3 
dukteris su šeimomis: Filome
ną Vyšniauskienę, Teklę Ga- 
lenskienę ir Anelę Malinauskie
nę bei kitus giminaičius, jų tar
pe T. Petrą Baniūną, E. Dubi
ną, Gurskių šeimą, Petronius ir 
kitus Lietuvoj.

Dail. Povilo Purino vardo pre
mija paskirta Art League ofi 
Long Island metinėje parodoje, 
kuri buvo lapkričio 26. Jo var
do premija buvo paskirta už 
akvarelę, iš eilės trečioji. Velio
nis dail. P. Purinas buvo veik
lus šios organizacijos narys.

Art Loaguo ©f Long Island 
šiemetinėje parodoje yra lietu
vė Helen Masiulis. Ji dalyvavo 
parodos rengimo komitete, bu
vo išstačius! du aliejinės tapy
bos paveikslus.

Dėmesio mergaitėm (nuo 
14 metų). Šį šeštadienį, gruo
džio 2 d. 2 v. popiet maloniai 
kviečiamos pas p. Arūnus, 86- 
04 94 St. Woodhavene. Ten 
nuoširdžiai į jas prabils ir ak
tualiais klausimais pašnekesį 
praves viešnia iš Clevelando— 
Aldona Nasvytytė-Augustinavi- 
čienė. Mamytės prašomos para
ginti dukras nepraleisti šios re
tos progos. Aldona Nasvytytė-Augustina vičie- 

nė, iš Clevelando, kalbės pirmojo 
moterų suvažiavimo sukakties mi
nėjime Carnegie Endowment gruo
džio 3.

Dr. Aldona šlepetytė - Janačienė, 
kalbės pirmojo m<£erų suvažiavi
mo sukakties minėjime Carnegie 
Endowment gruodžio 3. Pradžia 4 
v. popiet.

ŽINIOS
Vakaras šeštadieninė* 

mokyklos naudai 
Sutelktiniu LB NJ apygardos 

valdybos ir mokyklos tėvų ko
miteto suruoštas šeštadie
ninei mokyklai paremti vaka
ras lapkričio 25 praėjo pakilio
je nuotaikoje. Tokią nuotaiką 
sudarė naujas žinomos solistės 
0. Zubavičienės pasirinktų dai
ną repertuaras, leidęs solistės 
balsui pasireikšti visoje aukštu
moje. Per du išėjimus solistė 
padainavo J. Karoso Ganiau 
palšus jautelius, J. Žilevičiaus 
Ugdė motušė ir VI. Jakubėno 
Oi, mergyte, ir arijas: Pavasa
ris eina iš Saint Saens operos 
Samsonas ir Dalila ir Ar žinai 
šalį tą iš T. Ambroise operos 
Mignon. Solistei akomponavo 
muz. Alg. Kačanauskas. Klausy
tojai solistei padėkojo šiltais 
plojimais. Prie iškilmingosios 
vakaro programos dalies reikia 
priskirti ir bręstančios pianis
tės Jūratės Veblaitytės-Licht- 
field su įsijautimu paskambin
ti kūriniai: W. A. Mozart Sona
ta A-minor, 1-ji dalis ir Fr. 
Chopin Etiudai A-Flat major, 
Opus 25 ir Opus 10 ir Noctur- 
nas, Opus ė. Pianistė studijuoja 
muziką Bemard kolegijoje ir 
moko dainavimą šeštadieninėje 
mokykloje. Už įtikinantį ir šil
ta kūrinių atlikimą jai taip pat 
šiltai buvo padėkota. Rimtąją 
programos pusę praskaidrino 
poetas L. Žitkevičius jam būdin
gais eilėraščiais. Visą vakaro 
programą pravedė ir V. Kudir
kos eilėraštį Labora padeklama
vo žodžio menininkė I. Veblai- 
tienė. Reikia pažymėti, kad šios

Tad vykstant paruošiamie- dienos programos atlikėjai jau 
siems kitos madų parodos dar- ne kartą atėjo mokyklai ir ki
banti, kyla klausimas kam teks 
nauja didžioji dovana — 1,000 
dol. Dėmesio vertas A. Kazickie- 
nės paskutinės parodos uždaro
majame žody pasiūlymas: “Or
ganizuoti kasmet parodą ir pel
ną skirti vis kitiem tikslam”. 
Tad vėl įdomu, kas bus šis lai
mingasis? Ar Matulaičio sene
lių namai, ar Tėvų Pranciško
nų projektuojamas statyti kul
tūros židinys, ar Lituanus žur
nalas, ar New Yorko jaunimas 
(organizacijos, lietuviška mo
kykla, tautinių šokių grupė), 
ar mūsų skurstanti lietuviška 
spauda ir t.t. Kandidatų eilė ga
lėtų būti labai didelė. Reikia 
manyti, kad parodai ruošti ko
mitetas pasiųs gautą pelną ten, 
kur labiausia šiuo metu yra rei
kalinga.

Joks, kad ir didesnio darbo 
užsimojimas nėra sunkus (net 
malonus), jei jauti kad tau tie
sioginiai ar netiesiogiai yra pa- 
gelbstima. šia proga noriu pa-

Mslrosa simfoninio orkestro 
50 metų gyvavimo sukaktuvės 
paminėtos lapkričio 18 Melro- 
se Memorial salėje. Buvo atlik
ta H. Berlioz simfoninė fan
tazija ir ištraukos iš Verdi ope
ros “Rigoletto” su jaunais Bos
tono dainininkais, kurie ypa
tingai gerai pasirodė. Melrose 
simfoninis orkestras labai pa
kiliai atliko Berliozo simfoninę 
fantaziją. Orkestrui dirigavo 
komp. Jeronimas Kačinskas.

Polymnia choras vėl atliks 
Kalėdų programą šy. Petro pa
rapijos bažnyčioje. Koncertas 
bus sausio 7 d. 3 vai. popiet. 
Bus atliekama Haendelio orato
rijos “Mesijas” dalis su solis
tais ir vargonais.

šv. Petro parapijos Moterų - 
Merginų Klubo susirinkimas 
bus gruodžio 3 d. 3 v. popiet 
parapijos salėje prie E. 7-tos 
gatvės.

Pranas Lembertas, kuris il
gus metus gyveno So. Bostone 
ir turėjo savo nuosavą namų 
pardavimo ir apdraudos įstaigą, 
prieš porą metų persikėlė gy
venti į Kaliforniją. Lapkričio 
26 jo žmona pranešė šeimos 
draugam, kad Pranas yra ištik
tas sunkaus širdies smūgio ir 
paguldytas ligoninėje St. Mo- 
nica, Calif.

Bostono arkivyskupijoje yra 
vykdomas aukų rinkimo vajus 
arkivyskupijos skolom išmokė
ti. šis vajus baigiamas gruo
džio 10. Šv. Petro parapijai yra 
paskirta kvota 90,000 dol. Va
jaus vykdytojas šv. Petro para
pijoje kun. Albinas Janiūnas 
lapkričio 26 parapijos biulete
nyje pranešė, kad parapijoje 
pažadais ir aukomis surinkta 
dar tik 34,050 doL

LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
DIDŽIAJAME NEW YORKE

i
Daugeliui pageidaujant skel

biame Darbininke lietuviškų 
mišių laiką/ sekmadieniais New 
Yorke ir jo apylinkėse.

Angelų Karalienės bažnyčio
je — 8 ir 11 vai.

Apreiškimo bažnyčioje — 8 
ir 11 vaL

Šv. 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 vai.
Newark, N.J. — 10:30 vai.
Paterson, N.J. — 7:30 ir 

10:30 vai.

KAM TEKS DIDŽIOJI PREMIJA?
Šis klausimas kilo paskaičius 

spaudoj žinią, kad pavasarį, ko
vo mėn. New Yorke vėl orga
nizuojama madų paroda. Kaip 
žinia, pirmąją ir vėliau dar 
dvi madų parodas organizavo 
Vasario 16 gimnazijai remti 
būrelių vadovai. Tada nebuvo 
nė mažiausios abejonės ir dėl 
gauto pelno paskirstymo. Visų 
trijų parodų pelnas, viso 3000 
dol., buvo pasiųstas minėtai 
gimnazijai.

Dėl svarbių priežasčių buvo 
atsisakyta nuo kitos parodos 
rengimo. Šią progą gražiai iš
naudojo A. Sabalienė, kuriai ir 
buvo “perleistas” parodos ren
gimas. Naujų, jaunų jėgų įsi
jungimas į bet kokį visuomeni
ni darbą nėra taip jau dažnas, 
už tat labai džiuginantis ir svei
kintinas. Naujos jėgos, naujas 
komitetas, aišku, kitas ir pelno 
paskirstymas. Ketvirtos New 
Yorko madų parodos pelnas, 
(taip pat 1,000 dol.) buvo pa
siųstas Dainavos stovyklai, apie 
kurią vis dar per mažai rašo
ma. Ji taip mums, visiem lie
tuviam, nuo jauniausio iki se
niausio yra svarbi ir daugiau 
negu naudinga. Net juokinga

buvo girdėti net iš labai rimtų 
lūpų, kodėl, girdi, taip toli 
siunčiamas gautas pelnas? Ar 
Vasario 16 gimnazija arčiau ? 
O ar iš viso tokiais atvejais at
stumas turi kokios reikšmės? 
Aš, pav., mielai dar kada su- 
ruoščiau kokį parengimą ir pel
ną pasiųsčiau Pietų Amerikos 
lietuviškajam jaunimui. Jiem 
tiek daug ko trūksta. Tačiau, 
gal tas nuomonių skirtumas dėl 
pelno paskirstymo yra norma
lus, nes negi visiem įtiksi?

dol. Į rengiamus šokius, kurie 
įvyksta Advento išvakarėse, 
kviečiami visi atsilankyti, nes 
salė yra labai erdvi. Vaišėse ga
lės dalyvauti visi, gražioj nuo
taikoj grojant Joe Karpus or
kestrui.

Už a.a. Teofilės Pundzevi- 
čienės sielą jos mirties meti
nių sukakties proga gruodžio 
3, sekmadienį, 1 v. Great 
Necko bažnyčioje bus aukoja
mos mišios.

Laisvės Žiburio radijo pro
gramoje šį sekmadienį, gruo
džio 3, bus perduodamas repor
tažas iš kultūros kongreso. Pro
grama girdima sekmadieniais 
nuo 9 v. iki 10 v.r. per WHBI 
stotį 105.9 banga FM.

Už a.a. Gražvydą Blažaiti,

tom lietuvių organizacijom į tal
ką, nepagailėdami nei savo lai
ko nei sugebėjimų tautiniam 
reikalam. Ir tai jie daro atsisa
kydami jiems teisėtai priklau
sančių honorarų.

Programai pasibaigus, vakaro 
dalyviai dar ilgai šoko ir links
minosi besivaišindami mokyk
los tėvų komiteto ponių rūpes
tingai ir skaniai paruoštais už
kandžiais. Čia daug darbo ir 
pasiaukojimo įdėjo ponios 
Didžbalienė ir Kvedarienė.

KJ.

Persekiojamos Bažnyčios

Hali, New Yorke, 5 vai. 30 min.
Gegužės 4 — sekmadienį, 7 v. v.

šios V. Atsimainymo bažnyčio
je Maspethe bus ne gruodžio 3, 
kaip skelbta praeitame Darbi
ninko numeryje, bet gruodžio 
2, šeštadienį, 9:10 v.r.

ji taip pat dainuoja persekiojamos 
Bažnyčios minėjims-koncerte gruo
džio 10. Nuotr. L. Tamošaičio

riai. Persiuntimui pridedama tragikai žuvusį Lietuvoje, mi-

Parduodamas brangus-moder- 
niškas “dining room sėt” iš 3 
gabalų už labai pigią kainą. Tel. 
SL 6-4594

Highland Park sekcijoj išnuo
mojamas butas iš 4 arba 6 kam
barių su baldais arba be jų. 
Skambinti po 6 vai. vakaro MI 
7-6160.

50 c. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje.

Maldos Apaštalavimo draugi
jos pamaldos bus gruodžio 3 d. 
2:30 v. popiet, parapijos bažny
čioje. Po pamaldų draugijos su
sirinkimas salėje po bažnyčia.

Parengtinai New Yorke

-

Nauja ilgo grojimo plokštelė 
"Sigutė" jau gaunama. Vaikam 
skirtas dainas ir pasakas išpil
do Aurelija Paukštelienė ir J. 
B. Jarai. Pasakos: Sigutė ir 
Liepsnabarzdis, Dainos: Milžinų 
šalis, Kartą karalaitis, Tindy, 
Žiema, Miegoti, vaikeli, Striu
kis beuodegis. Kaina 5 dole-

Ridgewoode prie gero susi
siekimo išnuomojamas butas iš 
4 didelių kambarių su apšildy
mu ir kitais patogumais. Nuo
ma labai prieinama. Teirautis 
tel. HY 7-6386.

Visi lietuviškos spaudos rėmėjai ir jaunimas kviečiamas
atvykti į

DARBININKO
SPAUDOS BALIU - ŠOKIUS

1967 gruodžio 2, šeštadienį
7 vaL vakaro

ST. MATTHIAS PARAPIJOS SALĖJE
58-15 CATALPA AVĖ, RIDGEWOOD, N. Y.

(netoli Woodward Avė.)
Myrtle linijos traukinėliu vykstant, išlipti Seneca arba Forest Avė.
Autobusai eina iŠ Woodhaven ir iš Richmond Hill, sustoja arti salės. 
Myrtle ir Onderdonk Avė. kuri kerta Catalpą. Avė., arba Fpesh 
Pond Rd. kertanti Catalpą Avė., kur randasi pati sale.

LINKSMĄ PRUŽADVENTTNĘ PROGRAMĄ
praves

Leonardas Žitkevičius
Joje dalyvauja: Vytautas Radrivanas, Petras ir Marytė. 
Sandanavičiai, Algis šimukonis ir Juozas Dudutis su savo 
kapela.

Bus pristatomi Darbininko — Tėvų Pranciškonų lei
diniai. Veiks gausus lietuviškų knygų ir muzikos 
plokštelių kioskas.
Šokiams gros Joe Karpus orkestras.
Lietuviškos vaišės su gausiu bufetu ir užkandžiais. 
Spaudos Baliaus valso premija ir kitos staigmenos.

Įėjimo auka — 2 dol.

Gruodžio 10 d. — Koncertas Tylos 
Bažnyčios minėjimo proga, Franklin 
K. Lane mokyklos salėje 4 vai. po 
pietų- Rengia Liet. Religinė šalpa ir 
Kat. Moterų Kultūros Draugija.

Gruodžio 17 d. — New Yorko 
Ateitininkų šventė, moksleivių ir 
studentų įžodis Angelų Karalienės 
parapijos salėje.

Gruodžio 17 — Lietuviškos Kūčios 
Maspetho liet, parapijos salėje, 7 v. 
vak. Rengia New Yorko skautai.

Gruodžio 25 — Kalėdiniai šokiai, 
8 vai. v., 880 Club salėje, 880 Jamai
ca Avė., Brooklyne. Rengia Lietu
vos vyčių 41 kuopa.

Gruodžio 31 — Naujų Metų su
tikimas. Rengia Laisvės žiburio ra
dijas Apreiškimo parapijos salėje. 
1 9 6 8 m.

'Sausio 7 — Maironio mokyklos 
eglutė vaikams Apreiškimo parapi
jos salėje. Rengia mokyklos tėvų 
komitetas.

Vasario 24 — Užgavėnės — Liet, 
kryžiaus Flushing Meadows parke 
išlaikymui paremti. Lietuvių Pilie
čių Klube, Maspeth, N.Y., 7:30 vai. 
vak. Rengia kryžiaus tvarkymo ir 
išlaikymo komitetas..

Kovo 3 — Kaziuko Mugė — Mas
petho liet, parapijos salėje. Rengia 
New Yorko skautai.

Kovo 17 — Vaikų kaukių balius 
Maspetho parapijos salėje. Rengia 
Maironio mokyklos tėvų komitetas.

Kovo 30 — Pianistės Aldonos Ke- 
palaitės koncertas Town Hali, New 
York, 5:30 vaL

Kovo 31 -— sekmadienį — madų 
paroda.

Balandžio 27 d. — Operetės Choro 
metinis koncertas šeštadienį 7 v.v. 
Knights of Columbus salėje 86-22 
85th Street, Woodhaven.

Gegužės 4 d. 1968 m. — Pianistės

Hill, N. Y. 11418. Tetef. Hl 1-9720.

lumbus salėje, 616 Jamaica Avenue, 
Brooklyne. Rengia Moterų Vienybė.

Birželio 2 — Chicagos Liet. Ope
ros “Gražina” pastatymas koncerti
nėje formoje. Rengia "Laisvės Ži
burio” Radijo Klubas.

Birželio 8 — Maironio mokyklos 
abiturientų išleistuvės: iškilmingas 
aktas ir vaišės. Rengia Maironio 
mokyklos Tėvų komitetas.

Ridgewoocle išnuomojamos 
butas iš 5 šviesių kampinių 
kambarių. Pageidaujama suau
gę žmonės. Butas yra tik vie
nas blokas nuo požeminio trau
kinėlio stoties. Informacijai tel. 
366-3512.

Woodhavono išnuomojamas 
gražus, baldais apstatytas kam
barys vienam žmogui. Teirautis 

. tel. VI 9-7308, vakarais po 6 
vai., šeštadienį ir sekmadieni 
visa dieną.

žymėti konkrečią pagėlbą orga
nizuojant parodas, iš kaimyni
nių kolonijų energingesnių po
nių, kurių ypač paminėtina P. 
Steponavičienė (Stamford). Ji 
visada nepamainoma nuoširdi 
talkininkė, o paskutinėj paro
doj jos dukra net modeliavo.

Sėkmės naujam komitetui!
L. Baltrušaitienė

South Boston leidžiamą sa
vaitinį laikraštį nupirko Wfl- 
liam Casey, kuris yra vedęs lie
tuvaitę ir priklauso šv. Petro 
parapijai. Naujas laikraščio sa
vininkas So. Boston lietuviam

gerbiamas. Jis priklauso para
pijos šv. Vardo draugijai ir Ste
pono Dariaus legijonierių pos
tui.

MINĖJIMAS ■ KONCERTAS
Kviečiame visus, visus!

Sekmadienį, gruodžio 10 d.
4 vaL p. p.

j FRANKLIN K. LANE HIGH SCHOOL salę 
Jamaica Avė. ir Dexter Court, Brooklyn, N.Y.

(Vykstant BMT Jamaica traukiniu, išlipti Elderts Lane stoty)

Kalbėtojas Prel. JONAS BALKONAS • SolLstai: IRENA STAN
KŪNAITE ir LIODAS STUKAS • Smuikininkė BRIGITA PUM- 
POLYTB ir jos TRIO iš Philadelphijos • Akomponuoja J. STAN
KŪNAS ir A. KAČANAUSKAS.

-------- Prašome įsigyti bilietus iš anksto ---------

Lithuanian Catholic Religious Aid, Ine.
64-09 56th Road, Maspeth, N. Y. 11378

Auka: >3.00 (rezervuota); $2.00; $0.50 (moklsleivlams, studentams)

Rengėjai: 
Lietuvių Katalikų Religinė talpa ir
Lietuvių Katalikių Moterų Kultūra* Draugija

KĄ TIK IŠLEISTA 
NAUJA PLOKŠTELĖ

Violeta + švelnios rankos = 

“TOKS MŪSŲ LIKIMAS” 
MODERNIAI TRADICINĖ IŠRAIŠKA

UŽSISAKANT DABAR
GAUSITE PRIEŠ 
KALĖDAS

Gaunama pas visus platintojus arba užsakant M: LITAS of Phllatfelplila, % R Imas Jakas.3232 W. Mt. Kirk Avė. Norristown, Pa. 19401 
Kaina: STEREO 854)0 Ir 50* už persiuntime


