
Belfastas.— Kovos gatvėse 
Š^Airijoj nurimo, bet kas nors 
daugiau turi atsitikti, kad jų 
daugiau nebūtų. Kas dabar įvy
ko, turi atnešti daug pasikeiti-

Po 50 metų anglai vėl grįžo į Ulsterį 
Nes didesni skaičiumi pamiršo 

žmoniškumą

mų, nes katalikai šį kartą ne

turi baigtis. Tuo rūpinsis du 
Londono atstovai, kurių vie
nas sėdės premjero kabinete, o 
kitas vidaus reikalų ministeri
joj.

Čekai išdrįstų protestuoti, bet rusas gali keršyti
Rusai Pragoj nesirodė, bet jų kariai slėpėsi čekų lankuose
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vos pusės žiūrint, buvo 1968 m. 
rugp. 26 apsisprendimas palik
ti prie Čekoslovakijos vairo 
Svobodą, Cesniką, Dubčeką ir 
kitus. Jei tada jie Pragą būtų 
atidavę tokiam Strougalai ir jo

Čekoslovakijos okupacijos 
metinės buvo prisimintos taip, 
kad ruskis ir po metų žinotų, 
jog jis nekenčiamas okupantas, 
neturėjęs teisės jų žemės savo 
purvinu batu paliesti. Bet ir 
parodyta buvo taip, kad jis ne
galėtų savo tankų į Praga įves
ti jos šventovių daužyti ir griež
tesnių satrapų ten įkurdinti.

Didžiosios demonstracijos vy
ko tik Pragoję ir Bmo. Didžiau
si demonstruojančių skaičiai "bu
vo Pragoję, kur viskas vyko šv. 
karaliaus Vaclovo aikštėje. Ak
tyvūs demonstracijų dalyviai 

____ daugiausia buvo jaunimas—stu-

resniųjų minios šimtais tūkstan
čių juos rėmė vaikščiodamos

Čekų ženklai, rusų įgulos?
Bet aikštėje niekas negalėjo 

ilgiau užsilaikyti, nes visą lai
ką budėjo čekų policija ir aša
rinėmis dujomis, vandens sro
vėmis bei guminėmis lazdomis 
stūmė minias iš aikštės į šalu
tines gatves. Kai minios ėmė 
didėti, atsirado tankai. Jie bu
vo čekų ženklais pažymėti, bet 
įgulų tarpe buvę rusai vetera
nai, kurie prieš metus su rusų

tankais užėmė Pragą. Taigi 
vien tik čekais tankistais nepa
tikėta. Pragoję demonstracijos 
buvo kartojamos keturis kartos, 
bet didžiausia buvo rugp. 21 
naktį, kada rusai prieš metus 
įsiveržė į Pragą.

Sovietų tankai užsimaskavę 
stovėjo aplink Pragą, bet į mies
tą nebūta reikalo įvažiuoti. Pra
goję ir Bmo buvo užmuštų, 
bet skaičiai skelbiami įvairūs— 
atrodo, kad nebus daugiau kaip 
10. Sužeistų ir areštuotų yra 
daug, bet ne tiek, kiek buvo ga
lima prie tokių minių tikėtis. 
Rugp. 21 visi fabrikai dirbo, 
bet Pragos ir kitų miestų dar
bininkai ėjo į darbą pėsti, kaip 
to prašė pogrindis. Vidudienį 
sukaukė fabrikų sirenos kelių 
minučių pertraukai. Tai irgi bu
vo pogrindžio vadovybės prašy
mas.

Pogrindžio diena
Praga buvo virtusi - karo 

stovykla, bet ginkluota buvo tik 
policija ir ją rėmusi kariuome
nė. Demonstrantai buvo be 
ginklų, bet rugp. 21 pirmu

Delbi. — Visas nepriklauso- din, kurs iš jūros vandens drus- 
mybės kovas iškovojusi Indijos ką garino). Taip ji tapo vyriau- 
Kongreso partija pradėjo brai- sybės galva. Ji turi didelį poli-

Ji dar valdo federalinį parla- rų nugarkaulį ir tėvo žavinčias
mentą ir centrinę vyriausybę, galias. Indijos masės klauso jos 
bet senokai pradėjo slinkti že
myn dėl viduje prasidėjusių 
varžybų už vadovaujančias vie
tas. Dabar jau atsirado ir kartų 
skirtumai: senieji vadai, sindi
katu vadinami, vis tebepreten- 
duoja į vadovybės viršūnes, gi 
subręstanti naujoji karta taip 
pat ieško savo vietos.

Kovos paaštrėjo Nehru mi
rus, bet ir sindikatas negalėjo 
tarpusavy susitarti, katras iš jų 
turėjo būti premjeru. Niekaą 
neturėjo Nehru žavėjimo ga- ketvirtajam Indijos prezidentui, 
lių, todėl sindikatas apsispren
dė, kad jiems geriau išeis, jei 
Nehru įpėdinė bus jo duktė In
dira Gandhi (ne giminė to Gan-

balso, nes ji Nehru duktė.
Jaunoji partijos karta, ypač 

jaunieji intelektualai, yra Indi- 
ros pusėje, nes ji yra moder- 
niškesnių pažiūrų valstybės rei
kalų tvarkyme. Sindikatas yra 
sustingęs vietoj ir nemato rei
kalo eiti su gyvenimu.

Sindikatas seniai kaišioja pa
galius į Indiros Gandhi ratus, 
bet tvirčiausiai susikirsta dabar, 
kai reikėjo parinkti kandidatą

smuiku grojo ne vyriausybė, 
bet pogrindžio vadų pašaukta 
tauta demonstrantų asmeny. At
rodo, kad organizuotai demon
stravę žinojo veiklos ribas, 
nes buvo labai santūrūs. Ma
tę scenas irgi mano, kad ir 
policija bei kariuomenė vengė 
brutalumo ir su ginklu laisvai 
nesišvaistė. Iš to kiti daro išva
das, kad pogrindis ir vyriausy
bė galėjo būti susitarę kiek to
li eiti — parodyti tautos nuo
taikas, bet neuždegti 
sukilimo.

Jei ir po pereitos 
Kremlius manys, kad
vakijos reikalą galima išspręsti 
okupacinės kariuomenės laiky
mo įsisenėjimu, tai jie tą rei
kalą tik labiau supainios. Pir
moji klaida buvo okupacija, 
bet už ją blogesnė, iš Mask-

ko ilgiau migdyti okupuotą 
kraštą. Bet tik tiek, nes ir tai 
Kremliaus vargų dėl Čekoslo
vakijos nebūtų pašalinę.

juokais išėjo jiems priklausan
čių teisių reikalauti, todėl pro
testantai turės gerai apsigal
voti, ką su savo pasiglemžto
mis privilegijomis daryti. Privi
legijos yra politinės ir sociali
nės — ūkinės — ir tose vietose 
katalikai darys didžiausią spau
dimą lygių teisių reikalaudami. 
Pamirškim, kad kovos ten 
vyksta dėl religijos laisvės, ku
ria ten ir katalikai naudojasi, 
— kovos vyksta dėl pagrindinių 
žmogaus teisių politinėj, socia
linėj —ūkinėj srity.

Nepavykęs bandymas

kruvino

savaitės 
čekoslo-

Likvidaci jos dekretas

I pereitos savaitės demonstra
cijas vyriausybė reagavo spe
cialiu dekretu, įvesdama pagrei
tintą tvarką areštuotiems ištar
dyti ir per teismus pervaryti. 
Numatytos, tarp kitko, ir spe
cialios bausmės šalia jau bau
džiamajame kodekse esančių. 
Taip antai, studentai gali būti 
išvaryti iš universiteto, darbi
ninkai netekti darbo. Bet įdo-

P. Korėjos prezidentas Chung Hee 
Park pereitą savaitę lankėsi pas 
prez. Nixoną ir gavo užtikrinimą, 
kad P. Korėja gaus tinkamą pa* 
galbą nuo S. Korėjos apsisaugoti.

Sindikatas sugebėjo atmesti jos 
kandidatą ir parinkti jos didelį 
priešą, bet ji nesutiko jo rem
ti ir paskelbė remsianti sindi
kato atinestąjį, kuris kandidata
vo kaip nepriklausomas. Tai se
nas darbininkų unijų vadas, 
nepritariąs sindikato politinei 
linijai. Ir jis laimėjo. Jo vardas 
V.V. Giri. Jis jau pradėjo ir pa
reigas eiti.

Sindikatas suliepsnojo pyk
čiu ir vėl planuoja kaip Indi
ros atsikratyti. Bet tebeserga ta 

— nesutaria, katras 
iš jų jos vietą turi užimti. Tuo 
reikalu numatytas partijos va
dovybės posėdis jai sudiscipli- 
nuoti, bet Indira Gandhi, iš
didaus Nehru duktė, turi savo 
rankoj daug kozerių. Ji nema
no nė naujos partijos kurti 
nė iš senos trauktis, nes jos pu
sėj didelė jėga, kurios vardas 
yra patikimo balsuotojo korte
lė. Gi Indijos demokratija, vie
nintelė Azijoj nefrizuota de 
mokratija, tebėra stebėtinai 
stipri. Bet krizė partijos viršū
nėj nepasibaigė, todėl visko dar 
galima laukti.

Pasauly dabar turime dviejų 
v-bių vyriausybių galvas moteris — Indijos Indira Gandhi 
ir Izraelio Goldą Meir. Abi tvir-

Londonas už reformas
Jų pareiga bus planuoti ir 

pravesti reformas, kad būtų pa
šalintos priežastys, kurios su
kelia neramumus. Rinkimų re
forma jau yra Ulsterio parla
mente, bet geruoju protestan
tai jos nepraveš, nes jie neno
ri katalikų atstovų miestų ir ki
tokių administracinių padali
nių tarybose. Todėl reikia ne 
tik Ulsterio airių katalikų, bet 
ir Londono spaudimo, kad re
formos būtų padarytos. Lon
donas turi ir lazdą Ulsterio vy
riausybei paspausti — gali nu
traukti subsidijas, kurios šie 
kia milijonus svarų. Britai ne
benori kito airių klausimo, 
bet jie gali iš Ulsterio bėdos iš
sisukti tik naikindami nera
mumų priežastis.

Tuo tarpu pats svarbiausias 
darbas yra gatvių išvalymas ir 
parūpinimas pastogės, darbo 
bei pašalpos žmonėms, kurių 
namai ir darbovietės sudegin
tos.

mu tai, kad tą reikalą norima 
greit sutvarkyti. Tikėkim, kad 
jis bus atliktas be didelių 
skriaudų į tas girnas pakliu- 
vusiem. - - "
Tik vėl ironija — dekretą teko 

pasirašyti Svobodai, čerhikui ir 
Dubčekui (prezidentas, premje
ras ir fed. parlamento pirmi
ninkas) — visi trys vadai re
formų, už kurias buvo susilauk
ta okupacijos. Įsakymas, žino
ma, buvo iš Maskvos, kuri toj
visoj maišaty U kartą laimėjo ^dė
tik tiek, kad galėjo iš tų trijų būdu\tida^

ti kelią Š. Airijos prijungimui 
prie Airijos, bet tuo tarpu ne
pasisekė. Airijos užs. reik, mi
nistras buvo atsiųstas į New 
Yorką prašyti J. Tautų Saugu
mo Tarybą įrašyti S. Airijos 
neramumų klausimą darbotvar- 
kėn ir, pirmai pradžiai, nutarti 
pasiųsti Š. Airijon J. Tautų po
liciją tvarkai palaikyti. Britai 
nurodė, kad tas klausimas ne
priklauso J. Tautų kompeten
cijai, nes tai yra Anglijos vi
daus reikalas. Posėdį pradėjus, 
Suomijos atstovas suabejojo, 
ar S. Taryba turi teisę tą klau
simą svarstyti, bet siūlė leisti 
Airijos atstovui savo žodį pasa
kyti. Už valandos be balsavimo 
buvo sutarta, kad Airijos siūlo
mas klausimas nebus dienotvar- 
kėn įrašytas, taigi negalės, būti 
ir svarstomas.

patriotų šitaip pasityčioti.
Rumunų ir jugoslavų ereti

kams Pragoj parodytos nuotai
kos buvo didelė paguoda. Su
stiprėjo viltys Lenkijoj, Veng
rijoj ir R. Vokietijoj tų gru
pių, kurios savo Gomulkas, Ka
darus ir Ulbric-htus nori pakeis
ti jų pačių žemėj gimusiais Dub- 
čekais. Bet džiūgauti dar per 
anksti, nes Maskva gali pri
versti režimą Čekoslovakijoj la
bai sugriežtinti.

Padegėjas australas, bet kaltas žydas... 
dėl fienoro ar negalėjimo įsi
jungti į bendruomenę buvo at
leistas. K Australijos atsiliepė 
jo tėvai ir jį identifikavo.

Izraelis pažadėjo arabams pa
dėti- padengti materialinius 
nuostolius, bet arabai tao-tar- 
pu išdidžiai žydų auką atstūmė. 
Įtariamą nusikaltėlį atidavė spe
cialiai komisijai tardyti.

Jeruzale. — čia anksti rytą 
gaisras stipriai apgadino maho
metonų Al Aksa mečetę, ku
iną Islamas laiko viena šven
čiausių savo tikėjimo vietų. Ji 
yra senojoj Jeruzalės daly, prie 
pat Raudų sfefeos, kurią žydai 
labai brangina.

Arabai tuojau sukilo šauk
ti, kad šventykla buvo padeg
ta, ir tai, šviesaus žmogaus, ma
tyto pasišalinant nuo gaisro vie
tos. Kas gi kitas galėtų būti pa
degėjas, jei ne žydas? Ir taip 
prasidėjo prieš žydus demon
stracijos, telegramos pradėjo 
lėkti į Jungtines Tautas, užpul
dinėti gaisro gesinti atvykę 
gaisrininkai. Prie Jeruzalės ara
bų šauksmų prisidėjo net ara
bų valstybių galvos. Egipto 
Nasseris pareiškė, kad vien jau 
šito užtenka Izraeliui sunaikin
ti. Visada santūrus buvęs Sau- 
di Arabijos karalius prakalbo 
apie šventąjį karą muzulmonų 
šventovėms iš žydų išlaisvinti.

Bet riksmas prieš žydus šį 
kartą pasirodė neteisingas, nes 
neilgtrukus buvo surastas pade
gėjas, pasirodęs esąs baltas 
krikščionis, vienos protestan
tiškos sektos narys. Jis kaž
koks laimės ieškotojas, po pa
saulį keliaujantis Australijoj gi
męs Michael Dennis W. Ro- 
han. Dabar jam apie 28 me
tai, iš namų išvykęs pusberniu, 
keliavęs iš vieno krašto į kitą. 
Atvykęs Izraelm, gavo darbo

LIETUVOJE DIDELĖS 
SAUSROS

Lietuvoje žmonės baiminasi 
dėl sausrų. Nuo liepos pradžios 
iki dabar nelijo arba lijo labai 
mažai. Vėjui papūtus, nuo že
mės kyla dulkių debesys. Obuo
liai ir kiti vaisiai nukrito ne
nunokę. Baiminasi žmonės ir 
dėl bulvių, šuliniai išdžiūvę. Ge
ra, jei kur nenusausintos pel
kės. Tai gyvuliai ten gali atsi
gerti. Kaikur teksią gyvulius 
išpiauti. Panašios žinios ateina 
ir iš Lenkijos.

Amerikiečių korespondentas 
iš Maskvos praneša, kad ir 
Rusijoje esančios didelės saus
ros. V .R atsiuntė redakcijai to- . _ .
kių laikraščių ištraukas E jų vienam kibuce avis kirpti, bet 
matyti, kad Kalinino rajone 
prie Maskvos obuolių teko nu
rašyti už 3 milijonus. Panašos 
žinios esančios ir iš kitų vietų.

— Pasitraukė P. Vietnano 
premjeras Tran Van Houng,

ją vyriausybę platesne politine 
baze. Nauju premjeru paskirtas 
atsargos gen. Khiem, 43 metą, 
buV. ambasadorium Washingto-

Britai parėmė apsaugą

Londonas pasiuntė į Ulsterį 
6,000 karių tvarkai saugoti, ir 
tai yta realus faktas. Ulsterio 
airiams tai yra pirmas geras lai
mėjimas, nes Ulsterio policija 
pavesta britų kontrolei. Toji 
policija gi yra protestantų tvir
tovė, bet airiams pabaisa. Ki
tas laimėjimas, tuo tarpu pats 
svarbiausias, yra pagelbinės po
licijos nuginklavimas. Manoma, 
kad ji bus visai panaikinta. Ši
tas dalinys de facto yra protes
tantų partijos privati policija 
airiam terorizuot. Jai airiai pri
kiša visas riaušių aukas ir vi
sus padarytus nuostolius.

Nors Airijos vyriausybė ban
dė įjungti į tą bylą J. Tautas, 
tačiau Dublino spauda Londo
no sprendimą (Ulsterio apsau
gos perėmimą) priėmė palan
kiai. Irish Independent laikraš
tis net padėką Wilsonui pareiš
kė, nes padaryta gera pradžia. 
Ulsterio protestantų partija, ku
ri ikšiol neprileido katalikų 
prie viešųjų reikalų tvarkymo, 
pradėjo šūkauti apie autonomi
jos siaurinimą ir organizuoti 
protesto, demonstracijas, ta

ria iš P. Korėjos pakilo demili- čiau britų kariuomenė nedavė 
tarizuotos zonos žvalgyti, bet 
paklydo ir atsidūrė S. Korėjoj, 
kur buvo pašautas. Armisticijos 
komisijos posėdy ikšiol Ameri
kos atstovams dar nepavyko iš
gauti žinios net apie tai, ar 
kariai gyvi ar žuvę.Komunistų 
atstovai, mat, dar nebaigė pa
sakoti Amerikos “imperialisti
nių nuodėmių”. Ir tarpus tarp 
posėdžių stengiasi daryti kuo 
ilgesnius, kad š. Korėjos vy
riausybė turėtų pakankamai 
laiko apsispręsti, ką šį kartą su 

helikopteriu

— Viesulas Kamilė Missis- 
sippi valstijos pajūry padarė la
bai didelių nuostolių. Medžiagi
niai nuostoliai viršys vieną bi
lijoną dolerių, žuvo žmonių 
apie 300. Tas pats viesulas pa
sukęs į Virginijos valstiją irgi 
paplukdė upes ir paskandino 
netikėtai daug žmonių. Pra
dedama bijoti, kad gali kilti 
epidemijos.

— Iš Harvardo univ. biblio
tekos bandyta pavogti Guten- 
bergo Bibliją. Ji spausdinta 
Vokietijoj apie 1450 metus, 
Gutenbergui išradus judamo
mis raidėmis spausdinimo tech
niką. Dabar ji yra labai didelė 
brangenybė. Vagis, matyt, die
ną pasislėpė bibliotekoj iki už
darymo, vakare bandė su gro
biu nusileisti per langą į kie
mą, bet ten rastas nukritęs be 
sąmonės. Jis dabar Cambridge 
ligoninėj prie Bostono, vadina
si Vito K. Aras iš Dorchester, 
Mass. Jam 20 metų.

— JAV armijos helikopte-

Bernadeta Devlin, Anglijos parla
mento narys iš Ulsterio, atvyko 
Amerikon — nukentėjusiems nuo 
riaušių airiams pinigų rinkti. Čia 
ji Kennedy aerodrome. Atsiprašė 
publikos, kad nesuspėjusi kitaip 
apsirengti, nes išslinkusi į aero
dromą tiesiai nuo Londonderry 
gatvės barikadų.

Airių Orleano mergelė
Amerikos airiai yra užsimo

ję sutelkti vieną milijoną dol. 
nukentėjusiems sušelpti, bet iš 
Ulsterio tiesiai nuo Londonder
ry barikadų atvyko jauniausia 
britų parlamento narė (išrink
ta pereitą pavasarį) Bernadeta 
Devlin, kuri taipgi nori surink
ti kitą milijoną. Pereitą šešta
dienį ir sekmadienį ji sakė pra
kalbas New Yorko gatvėse, bet 
vakare reporteriai tvirtino, kad 
tuo tarpu aukos į rinkėjų krep
šius kalnais negriuvo. Ji lan
kys visus didžiuosius airių cent
rus Amerikoje.

Į britų parlamentą ji nese
niai išrinkta iš vienos Ulsterio 
apylinkės, bet jau spėjo pagar
sėti kaip antroji Orleano mer
gelė. Ji už katalikų ir protes
tantų teisių sulyginimą. Už skur
do lengvinimą ne tik katali
kams, bet ir protestantams, bet 
labai piktai kalba apie Ulsterio 
turtinguosius protestantus, ku-

— Sovietę laivynas Vidurio- rie skirsto gyventojus j skriau- 
my vėl labai padidėjo, net iki džiamus ir privilegijuotus. La- 
65 laivų Tai daugiau kaip JAV bai patenkinta, kad Londonas 
laivyno šeštoji grupė. Jų tarpe aplaužė Belfasto vyriausybės 
esą 20 naikintojų ir kitokių ko
vos laivų, apie 10 povandeni
nių laivų. Bet šis skaičius nė
ra tikras, nes amerikiečiai ne
skelbia tikro pov. laivų skai-

leidimo. Tada tas protestantų 
dvasininkas Paisley, kurs val
go katalikus virtus, keptus ir 
žalius, atsigavęs nuo pirmojo 
smūgio ėmė skelbti, kad Ulste
rio vyriausybė bus nuversta, jei 
nebus atšauktas pagalbinės po
licijos nuginklavimas. Bet Bri
tų vyriausybė iš Londono davė 
suprasti, kad Paisley gadynė

padaryti.
— Irake vėl pakarta ar su

šaudyta 15 asmenų, apkaltintų 
šnipinėjimu Izraeliui , ir Ameri
kai. Izraelis vėl pradėjo visur

__r______ t________________r______ r ___ ____ _________ ...   _________ ___ ............ ieškot pagalbos, kad arabų vals- čiaus, kad rusai negalėtų su
kurią’ Buitįiigeoi porti>M vtrttaia pareiga* todėl kad lemiamu jau prašė leisti pakelti tanas *• **»!■• roamantą «•*"***• tybės sutiktų leisti išvykti žy- vokti, kiek efektyvi yra ameri- 
yra paolrenguoi Mdamdyti. Bet ji___________ ■■ „.r_________________S „M,,.™? !!________ •*» FehOey, kurtam katalikas ir f-----. ........................................................ _e_ -------tebtra vienintelė, kurtos klauso Ir nwroentu vyrai susipešė U* ne- UŽ elektrą namams 14 proc., yra tas imta - atartu nai- . ......

pramonei 16.9 proc. , _ ktatae be pasigailėjimo. Komi Ivanais.

mentą, naujasis turi gerus san
tykius su parlamenta ir dabar
tinę vyraiusybę palaikančiomis 
politinėmis grupėmis. To pa
keitimo seniai jau visi lauki

— N. Yorko Con EdHon

kuriai tiki Indijos milijonai. pajėgė savo aistrų suvaldyti.

ragus, bet jai tai tik pirmas 
žingsnis. Tolimesnis žingsnis 
turi būti Airijos suvienijimas. 
To ji greit nemato, ir grei
čiausiai tuo ir labai nesirūpina. 
Jai svarbu dabartines' didžią
sias skriaudas nuo kelio para

dams, kurie ten dažniausiai lai- kiečių žvalgyba. Rusų laivynas linti ir mažam žmogui geresni 
gyvenimą užtikrinti.dabar daro pratimus.
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um.

N.T. 11211; EV 8-9770.

Per vieną naktį kalėjimas virto rojum
7-4499.

žmogus Potiomkinas, norėda
mas įsiteikti carienei ūkinėm 
reformom, pastatė tariamai pa
vyzdinį kaimą prie kelio, ku
riuo važiavo carienė. Jam pasi
sekė valdovę apgauti. Nors tai 
buvo 18 šimtmety, bet nuo ta
da “Potiomkino kaupas” virto 
simboliu propagandinės apgau
lės, kurią iš caro pareigūno pa
veldėjo bolševikai ir ištobuli
no iki aukščiausio laipsnio.

Rusų rašytojas A. L Soldzhe- 
nitsynas aprašo (“The First 

' Circle”), kaip jiem pasisekė ap
gauti iš Amerikos atvykusią 
Mrs. R... (oosevelt), norėjusią. 
pamatyti sovietinius kalėjimus. 
Jo pasakojimo santrauka tokia:

nas gavo po rankšluostį ir po 
dubenį sriubos, bet kiek tos 
sriubos! Tai buvo šešių dienų 
dirbančio kalinio davinys. Ka
liniai, metę ant žemės rank
šluosčius, skubinos iišsiurbti vi
są sriubą — be šaukštų ar ki
tų priemonių. Majoras, matyda
mas, kaip greitai viskas dingo, 
pasiūlė kai kuriem dar papildo
mai sriubos.

speliojo kaliniai staigiu reformą {mlieatk

‘Tai kažkas negalimo. Tai, jiem kalbėjo: “Brangūs broliai 
negali būti tikras gyvenimas”, — sakė jis — jūs visi esate 
šnabždėjo. Bet bulvės po sriu- garbingi sovietiniai piliečiai, 
bos buvo tikros. Tiesa, jos bu- tik laikinai atskirti nuo bend- 
vo menkutės, kiaulinukės, bet ruomenės — kai kurie dešim- 
nebuvo supuvusios. Atgabeno čiai, kai kurie dvidešimčiai 
ir druskos, bet ji jau nebuvo penkeriem metam dėl jūsų ma- 
reikalinga, nes ir bulvių nebe- žų suklydimų. Nuo šiol pagal 
liko.

Nuogiem kaliniam majoras į-
sakė pasiimti rankšluosčius ir bė yra kalta dėl didelių klaidų

paties draugo. Stalino direkty
vas Butirsko kalėjimo vadovy-

mėt sanatorijos sąlygas (“Ne, 
mus paliks kalėjime” — pasi
darė išvadą). “Turiu pridurti, 
kad kiekvienam iš jūsų yra 
leista: (1) garbinti kiekvienam 
savo Dievą; (2) gulėti tiek nak
tį, tiek ir dieną ; (3) išeiti iš 
kameros į tualetą bė specia
laus leidimo; (4) rašyti savo at-

“Turiu dar pridurti prie to,

męttHSW P. BALLAS FūNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con-

derai koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

tUYUS FUNERAL HOME, Mario Teizeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayetto SL, Ncwark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar

Kamera Nr. 72 Butirsko ka
lėjime nieku nesiskyrė nuo ki
tų kamerų. Metai iš metų ji 

Tiebuvo niekad vėdinama, ir ka
liniai, mieguisti, ramiai kiurk
sojo ant savo narų ar cementi
nių grindų: Niekas nežinojo, 
kas jų laukia.

Staiga durys atsidarė, ir pa- 
. sirodė lieknas kapitonas su bal

tom pirštinėm. Jis buvo nepa
prastai sujaudintas. Už jo bu
vo susigrūdusi leitenantų, ser
žantų visa kupeta. Tyliai, lyg 
laidotuvėse, kaliniai buvo iš
varyti Į koridorių. Liepė pasi
imti ir savo daiktus. Kas bus? 
Kai kurie šnibždėjo, kad juos 
veda sušaudyti. Koridoriuj pen
kiasdešimt kalinių buvo suskirs
tyti į penkias grupes po dešimt 
ir sustumti į gretimas kameras, 

- kur kiekvienas turėjo susiras
ti vietą savo gultui. Kiti dvi
dešimt penki dar matė, kaip 
į kamerą Nr. ‘72 buvo įgaben
ta kažkokia mašina. Bet grei
tai jiem buvo įsakyta nu
kreipti akis į dešinę, kur sar
gybinis barškino raktus prie 
savo diržo — raktų barškini
mas buvo ženklas, kad jiš^ -ve
da kalinius. Juos vedė pro ėilę 
plieninių durų žemyn laiptais, 
iki atsidūrė salėje,kuri neatro
dė nei žudymo nei kankinimo 
vieta. Tai buvo Butirsko ka
lėjimo maudyklės, čia kaliniai 
turėjo įsirengti, ir jų drabužiai 
greitai dingo pro duris į kitą 
patalpą — derinfikavimo. Jie iš
rengti, pašiurpusia oda, sėdė
jo ant grindų keletą valandų. 
Per tiek laiko kai kurie ėmė 
nerimti —gal čia juos nori pri
baigti dujom?

Durys vėl staiga subildėjo, ir 
vaizdas buvo nelauktas. Įėjo 
keturi kirpėjai, įriedėjo keturi 
veidrodžiai su odekolonais, 
plaukų kremu, nagų poliravi
mo įnagiais. Kalinius kuo man
dagiausiai nuskuto, apkirpo. 
Pasiūlė užsidėti net perukus, 
kad neatrodytų, jog visi nukirp
ti plikai. Seržantas, paimdamas 
iš kiekvieno parašą, įdavė į 
saują po gabalą kvepiančio mui
lo ir liepė maudytis, kiek pa
tinka.

Kaliniam mažiau rūpėjo mau
dymasis nei visų tų atmainų 
priežastis. Kai kurie jau mėgi
no aiškinti kad Stalinas pabė
gęs į Kiniją; kad Molotovas su 
Kaganovičium tapę Romos ka
talikais; kad Rusijoje sudaryta 
laikina socialdemokratų vyriau
sybė ir rengiamasi rinkimam.

Po išsimaudymo kalulių lau
kė nauja staigmena — kiekvie-

Dr. JI Girniaus paskaita kPB stovykloje Dainavoje

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ STUDIJŲ SAVAITĖ
Poilsis ir paskaitos lietuviškais klausimais

Rugpiūčio 10-17 Dainavoje 
(Manchester, Mich.) vyko Ame
rikos ir Kanados Lietuvių Fron
to Bičiulių ir jų bičiulių stu
dijų ir poilsio savaitė.

Susirinko gražus būrys bi
čiuliškų šeimų. Ypač gausu bu
vo mažuomenės. Todėl bend
ras stovyklautoju amžiaus vi
durkis vargiai prašoko kokius 
25 amžiads metus.

Sekmadienį, rugpiūčio 10, 
besiskirstant ateitininkų sen
draugių savaitės dalyviams (kai 
kurie jų liko ir LFB savaitėje), 
Dainavos stovyklavietę ir Spyg
lio paplūdimį pradėjo “okupuo
ti” nauji Dainavos įnamiai.

Studijinę savaitės dalį pradė
jo pirmadienį dr. J. Girnius, 
pateikdamas instruktyvų vaiz- rangos numatomus pasikeitimus 
dą tiek okupuotos Lietuvos 
“ūkinės bazės”, tiek “dvasinio 
antstato”. Jo “Žvilgis iš Lietu
vos” sukėlė labai gyvą pasikei
timą mintimis.

Antradienį priešpiet dr. A. 
Klimas supažindino stovyklai!-

Penktadieni priešpiet dr. A.

RlMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių Įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas Į Lietuvą. Greitas patarnavimas žemos kainos. 370 Union 
Are, BrookĮyn, N.Y.Telef, EV 4-4952valyti nosį valdžios duotais skal

biniais ar užuolaidom; (2) pra
šyti maisto antro davinio; (3) 
prieštarauti kalėjimo adminis
tracijai ar reikšti skundus prieš 
ją, kai gulėtieji svečiai lanky
sis jūsų kameroje; (4) paimti 
nuo stalo “Kazbėko” cigaretes 
nepasiprašius leidimo. Kiekvie
nas, kuris sulaužys šias taisyk
les, bus nubaustas penkiolika 
dienų griežtos vienutės ir bus 
ištremtas į tolimiausią lagerį be 
teisės rašyti ir gauti laiškus. 
Ar viskas aišku?”

Kai tik majoras baigė kalbą, 
iš už durų atriedėjo ratukai, 
bet juose buvo ne kalinių dra
bužiai. Jėjo keturi jauni vyrai 
ir vietoj tų senų drabužių ėmė 
dalinti mėlynus šilkinius apati
nius, medvilnės marškinius, 
madingos spalvos kaklaraiš
čius, šviesiai geltonus ameriki
nius batus, gautus pagal Lend- 
Lease programą, ir kostiumus 
sintetinės medžiagos.

Taip aprengti kaliniai grįžo 
į savo makerą Nr. 72. Bet, 
Viešpatie, kaip ji pasikeitus!

Kameroj sutiko juos gaivaus 
oro srovė, ir saulės spinduliai 
tiesiai šiūptelėjo jiem f akis 
(Tas pakitimo procesas užėmė 
visą naktį, ir kaliniai grįžo jau 
rytą). Jie rado, kad ne tik sie
nos baltai. <iudatytos,-bet net už
raktai šviesiai mehvai padažy
ti. Ant langų nebuvo dėžių, pro 
kurias nieko nematyti, kas de
dasi lauke. Ant lango, pro ku
rį matytum buvusią Butirsko 
bažnyčią, pritaisytas veidrodis. 
Kameros sienų naujuose dažuo
se švietė balandžiai ir juostos, 
tarp kurių buvo įrašai: “Mes 
už taiką!”, ‘Taika žmonijai!”.

Nebuvo nė pėdsakų senųjų 
Kruopš- narų ir jų blakių. Ant lauko 

lovelių buvo apklotai ir pūkinės 
priegalvėlės. Prie kiekvienos 
lovelės po naktinį staliuką. Pa
gal sienas lentynėlės su Mark
so, Engelso, §v. Augustino, šv. 
Tomo Akviniečio veikalais. Vi
dury kameros stalas su staltie
se, ant kurios peleninė ir ne- 
praplėšta - “Kazbek” cigarečių 
dėžutė. Bet kas labiausiai pa
sikeitė — tai kampas, kuriame 
stovėjo kibiras “saviem reika
lam”. Dabar ten siena buvo 
nuvalyta, nudažyta, aukštai de
gė lempelė stačiatikių mėgsta
ma prieš Madoną su Kūdikiu. 
Lentynose stovėjo Madonos sta
tula, Biblija, Koranas, Talmu
das. Nišoje šypsojos Buddhos 
bronzinė statula.

Kaliniai, prisikirtę gausios 
vakarienės ir pilni nelauktą į- 
spūdžių, sugulė, o vėjelis pro 
langus kilnojo užuolaidas. Pro 
pusiau praviras dūrė tik sar
gybinis budėjo, kad kur nors 
nepradingtų “Kazbeko” cigare
tės. (Bus daugiau).

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
aksimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų Įstaigą. Pildami miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
jamaica Avė, Richmood HHL N. Y. 11418; teL VIrginia 6-1800.

ANDRIUS ARM0NA8, statybininkas — Long Islande stato Įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arte pirkėjo žemės. Statybą atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kaitrą. TeL (516) AN 1-2864.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St, 
Ridgevrood. N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt_ pramogoms. Be 
to^ duodami poiaidotuviniai pietūa Pirmos rtUttes lietuviškas maistas priei
nama kaina ■—: ——■- ,

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Sllver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortaL 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St. Brooklyn, N.Y. 11206:
ST 2-5638. ___________________ ______________________________

JUOZO ANDRU5IO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta- 
rtierrintg iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė, Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477,

8 A G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimama užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom Į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all ordera special prtce 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. e Trečia nauja, moderniš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Avo, Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orcbard SL New York, N.Y. 10002,

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat Silkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir Salikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą, Užeikite ir įsitikinsite!

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

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ava, 
VVoodhaven, N.Y. 11421; teL 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

VYTAUTAS MA2ELIS, fotografas — vestuvės: gpafrota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patamavtmaL 422 Menahan St. Ridgevrood, N.Y. 11237; Td. HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1016 Schleifer Rd. Hillside, NJ. 07205; teL 201-289-6878._______________

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmacBeniais 
9-10 vai ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11379.

bei vadais ir tolimesnėmis ga
limybėmis. Savo metu buvusią Musteikis kalbėjo apie plyšius 
visai pasyvią Amerikos studen- lietuvių išeivių šeimoje, o va- 
tiją pastarieji įvykiai yra išju- kare dr. V.Sfcgupskelytė gval

dė temą “Ką- davė partizanai 
lietuvių literatūrai”.
čiai paruošta ir patraukliai pa
teikta paskaita sukėlė dalyvių 
entuziazmą jaunai prelegentei.

Studentas A. Bielinis iš Cle- 
velando papasakojo savo paty
rimus šios vasaros Fordhamo 
universiteto lituanistikos se
mestre. Pagal jį tame lituanis
tikos semestre per daug buvo 
gramatikos ir sintaksės, o per 
mažai lietuvių literatūros isto
rijos. Labai "naudingos buvę 
vienkartinių profesorių — sve
čių paskaitos.

šeštadienį, rugpiūčio 16, 
priešpiet buvo stovyklautojų 
intelektualinė mankštos baig
mė: Lietuvių Fondo Valdybos 
pirmininko dr. A Razmos, Ok- 
lahomos Universiteto prof. dr. 
V. Vardžio ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos pirmi
ninko B. Nainio žodis.

Pramoginę ar poilsinę savai
tės dalį šalia, savaime'supran
tamo pliuškenimosi Spyglyje

(nukelta i 4 pslj

dinę iš pasyvumo. Studentijos 
masė pamažu, bet tvirtai apsi
sprendžia prieš radikalizmą, už 
nuosaikią kryptį. Amerikos 
aukštųjų mokyklų veidas jau 
nebebus toks, koks buvo.

Antradieni popiet dr. R. Ši U 
bajoris įžvalgiai pavaizdavo 
okupuotos Lietuvos poezijos 
tautinį aspektą. Trečiadienį 
kun. G. Kijauskas, S. J. apžvel
gė Vatikano II Susirinkimo nu
matytų Katalikų Bažnyčios re
formų poveikį Bažnyčios orga
nizacinei sąrangai. Prelegen
tas Bažnyčios organizacinės są-

ir grafiškai pavaizdavo. Vietoj 
ligšiolinės hierarchinės pirami
dės organizacinės sąrangos re
forma numatanti apskritimą ir 
popiežių iš hierarchinės pira
midės viršūnės reforma siekian
ti padaryti apskritimo centru, 

tojus su Amerikos akademinio ^u0 būdu popiežius būtų Die- 
jaunimo revoliucinėmis nuotai
komis, revoliucine taktika, re
voliucinio sąjūdžio įkvėpėjais

i ♦

H .

vo tautos centre, bet ne vir
šum jos. Po pranešimo kilo la
bai daug klausimų ir minčių. 
Apskritai kun. G. Kijausko, 
S. J. mintys labai priminė kun. 
dr. J. Juraičio mintis Europos 
LFB studijų dalyviams. (2iūr. 
dr. J. Griniaus straipsnį “Drau
ge” 1969.8.9).

Ketvirtadienį . priešpiet V. 
Vaitiekūnas apžvelgė dabartinę 
tarptautinę padėtį ir jos pa
grindinių veiksnių tendencijas 
bei intencijas, o vakare S. Barz- 
dukas, J. Kučėnas ir dr. A. 
KRmas pasidalino rūpesčiais ir 
planais dėl “Gimtosios Kalbos”, 
“Pasaulio Lietuvio” ir “Litu- 
anus”. Ta proga vėl buvo pa
judintas svetimųjų informavi
mui sudarytino vieno informa
cijų centro reikalas.

DABARTINE PROGA

Mums dabar gyvenantiems tenka nepasikartojanti privi
legija įamžinti Lietuvos vardą ir jos kankinių atminimą 
lietuviška koplyčia Šv. Petro bazilikoje, Romoje. 
Tapti fio darbo dalininku laiko jau nedaug beliko. 
Kviečiame visus įamžinti savo ir savųjų vardus Lietuvos 
Kankinių koplyčios kūrėjų tarpe.
Aukas siųsti adresu:

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 
2701 West 68th Street Chicago, Illinois 60629
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TeL (212)497-886.'

Alfa Jeweler
Garantuotas laikrodžių taisymas 

Aukso, platinos žiedai sa deimantais e Viso pasaulio Įvairūs laik
rodžiai o Puikūs importuoti indai e Įvairūs papuošalai moterim.

Charm Beauty Shoppe
RECTNA ŪSELIENB — TeL 497-8865 'fl

XPlaukų dažymas

267 St. Nicholas Ave^ Bidgewood, N.Y.

PARDUODAMA VAISTINĖ
įsteigta prieš 40 metų, tas pats savininkas, patalpos 30x55, vė
sinimas, 40 Rx, 85,000 dolerių metinė apyvarta, geros galimybės, 
investuota 30,000 dolerių. Savininkas pasitraukia S biznio, — 
parduos pigiau negu verta. Laukia pasSUymų. POTTER, 9305 
Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y. 11421. Tri. (212) VI 9-6020

GERIAUSIAI PAILSESIT PER SAVO ATOSTOGAS 

CAPE COD - OSTERVILLE
KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO 

— GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

AUDRONE
TeL (Araa 617) 422-9425

• Vila Audronė yra apsupta didelio putų, beržų ir Irt. dekoratyvi
nių medžių perku. Daug vietos potMui ir žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
o Visai arti šiltos srovės. privatus atviros jūros pūstas (7 minutės 

pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Vila AUDRONĖ jau atidaryta ir priima svečius. Kreiptis 
tiesiai į vilą AUDRONĘ, Osterville, Cape Cod, Mass. 
02655; telef. 429-8425 — Mrs. Marija Jansonas.

Visi maloniai kviečiami atvykU Į šią gražiausią ir didžiausią 
Cape Cod ialumynuos paskendusią lietuvišką pajūrio vilą.

m
m

iii
iii

iii
iii

tii
iii

tii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
tii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
lii

lii
ili

ii



9,0 WILLOUGHBY AVĖ. .
»IIIIIIIIU!WVJ mooklym, n. y. imi 

sėtwta omu «t o-vant • mmu omu asm
THE WORKER kr ntANCNeAN fathbus

vakari-

ptokaita apto jaunimo ravoliu 
dĮą sukels tikrą revoliuciją 
klausytojų tarpe, tas labai ap
sivylė. Nora paskaitininkai ne
trūko jauno temperamento, ta
čiau savo temą jis vystė aka
deminiu rimtumu. Jaunimo re
voliuciją jis pavadino tragiko-

bažnyčios sąjūdis-atsinaujini
Studijy savaite Vokietijoje (3)

ą ar krizę?
kingų dalykų. Bažnyčios sąran
ga apkerpėjusi Roma - Vati
kanas ir tikintieji turės tapti 
glaudžia bendruomene be jokių 
užtvarų. Keisis sakramentų 
supratimas ir praktika. Nesi
keis tik sakramentų esmė: per 
tam tikrą ženklą Kristus siūlo 
savo pagelbą žmogui. Ar apsi
valymo vyksmas palies ir dog
mas? Dogma neleidžia eiti at
gal, bet kelias priekin atviras.

Liturgija yra garbinimo for
ma. Ar krikščioniškoji liturgi
ja esmiškai susijusi su tikėji
mu? Ar ji išreiškia vidinius 
žmonių santykius su Kūrėju? 
Pasiliks tik tos formos, kurios 
galės teigiamai atsakyti į šiuos 
klausimus.

Dinamiškumas pakeis statiš
kumą. Tikėjimo tiesos apie sie
lą, apie žmogaus sutvėrimą, 
apie pirmąją nuodėmę, pasau
lio pabaigą ir pan., yra filoso
finės sąvokos, įvilktos į istorinį 
rūbą. Kaitos vyksmo bus palies
ta ir moralinė teologija. Die
vas yra meilė, o ne budelis. Nė
ra nei bausmės, nei atlygini
mo, o tik neišvengiama pasek
mė. Kiekviena nuodėmė yra so
cialinė. Išvada — krikščioniškai 
gyventi bus daug sunkiau, bet 
gražiau. -----

Paskaitininkas pateikė ir at
eities .Bažnyčios viziją. Jo nuo
mone, padidės dimensijos, dau
giau dėmesio kreipiant į esmę, 
o ne į formą. Bažnyčia taps 
pliuralistine draugija, kurioje 
bus daugiau kalbama apie pa
reigas, negu apie teises. Ji taps 
liaudies Bažnyčia, nevykdanti 
nei karitatyvinių, nei švietimo 
funkcijų. Mažiau bus eikvoja
ma lėšų koplyčių ir bažnyčių 
statymui, daugiau investuojama 
į jaunimą, studentiją.

Kokia bus lietuviška 
čia? Pirmiausia mums 
gero šv. Rašto vertimo,
bai didelis ir sunkus darbas, 
kuris turi būti atliktas specia
listų, o ne nemokšų. Savo žodį 
turėtų tarti lietuviai pasaulie
čiai. Turime Šv. Kazimiero ko
legiją Romoje ir Vasario 16 
gimnaziją Romuvoje. Jos turė
tų pareikalauti, kad jaunimas 
būtų auklėjamas nauja dvasia.

Diskusijų metu pastebėta, 
kad šv. Raštas yra grūdas, 
kuris auga ir neša vaisių tik 
susilietęs su žeme. Pašalinimas 
iš liturgijos lotynų kalbos turi 
ir minusų. Neturime atsisaky
ti savo krikščioniškų tradicijų, 
griauti savo bažnyčią. Užtenka, 
kad jas komunistai suprofa- 
nino. Bažnyčias ir koplyčias 
reikia matuoti intencijomis, ku
riomis duotos aukos jų staty
bai. Dabartinė krizė Bažnyčioje 
nėra religijos, bet kažkokia ki
ta krizė, šv. Dvasia netino jo
kių pasikeitimų nė krizių. Po 
pastarojo Vatikano susirinkimo 
daug kalbama apie pasaulie
čių apaštalavimą, bet jų balso 
niekas nekiauro.

(Bus daugiau)

karas. Viena studentijos dalis 
reikalavo ir reikalauja reformų, 
kita— revoliucijos. Didžiausia 
revoimdįos šalininkė yra va- 
din. naujoji kairė, kurios bran
duolį sudaro SDS (Vokietijos 
studentų socialistų sąjunga) ir 
pavieniai radikalai Jų dabarti
nei santvarkai daromi priekaiš
tai yra paimti iš Markso moks
lo, pridedant Maocetungą, če- 
gevarą ir Marcusę, todėl ir 
siūlomos priemonės yra tos pa
čios: tarybų ir komunų kūri
mas, proletariato diktatūra.

Naujajai kairei būdinga plu- 
ralistinės visuomenės neapy
kanta, visų gyvenimo sričių su- 
politinimas. Reikalauja panai
kinti ir policiją, kad būtų gali
ma laisvai gyventi. Iš čia kurs
tymas vengti karinės prievolės 
atlikimo.

Mados šūkiai randa atgarsį 
ir lietuviškame jaunime, šen ir 
ten pasigirsta balsų, jog reikia 
iš pagrindų pertvarkyti mūsų 
institucijas. Būtų liūdna, jei 
svetimų šūkių vaikymasis įneš
tų susiskaldymą. Tik bend
romis jėgomis ir tautine 
drausme galėsime išsilaikyti 
svetur kaip tautinė mažuma.

Savo mintis V. Bartusevičius 
baigė pamokančia Maironio ci
tata:

J. LUKOŠIUS nyčia turi būti permanentinėje 
krizėje, nes tik tada ji bus 
druska ir duona. Krizę Bažny
čioje iššaukė jos pačios vaikai: 
egzistencinė filosofija ir demo
kratija. Dabar tenka žiūrėti, jog

Bet, ant nelaimės, jaunoji 
karta, 

Tik peikti ir griauti temoka, 
Manija siekių naujų apimta! 
O mokslo ir meilės jai stoka.missa drama. Nūdienis jauni

mas sudaro dalį visuomenės, 
besinaudojančios didele gerove 
(kalbama apie Vakarų Vokieti
ją) ir demokratine santvarka, 
kurios, atrodo, laiduoja patogų 
gyvenimą ir laisvę, o prieš tą 
santvarką maištauja.

Paskaitininkas bandė aptarti 
jaunimo nepasitenkinimo prie
žastis ir siekimus naujosios kai
rės, vadovaujančios maištau
jančiam jaunimui Jaunimas

Liudijimai
Įžymieji amerikiečiai savo vi- Marchenko liudija, kad 

suomenę klaidino, skelbdami Chruščiovas melavo, 1960 pa- 
pagražiritą netiesą apie sovieti- neigdamas vergo darbų buvi

mą Sovietuose. Marchenko tvir
tina: “Iš tikrųjų stovyklos šian
dien, nors ne tokios gausios, 
yra tokios pat baisios kaip ir 
Stalino laikais”.

Marchenko liudija, kad į šią mato esamos santvarkos tryku- 
” A — mus Nepaisant pasiektos gero

vės, dar yra socialinės nelygy
bės, tautinės bei rasinės ne
apykantos. Vis dar neatsisako
ma jėgos panaudojimo, spren
džiant tarptautines problemas. 
Jaunimas reikalauja tas nege
roves šalinti, bet niekas jo 
neklauso. Jis neranda kito ke
lio priversti valdančiuosius 
sluoksnius jį išgirsti, kaip tik 
eidamas į gatves ir keldamas 
triukšmą, o kartais ir panaudo
damas smurtą.

Maištaujančio jaunimo prie
šaky stovi studentija. Pirmosios 
maišto kibirkštys įsižiebė Lais
vajame Universitete Berlyne, 
iš kurio persimetė ir į kitas 
aukštąsias Vokietijos mokyk
las. Prasidėjo nuo priekaištavi
mo, kad vyr. karta apsunkinta 
nacionalsocialistinės praeities. 
Nepasitenkinimą kėlė ir senųjų 
studentų korporacijų su jų tra
dicijomis atgaivinimas, šaltasis 
karas tarp Rytų ir Vakarų, 
studentų neprileidimas prie 
universitetų problemų sprendi
mo.

Vėliau į pirmąsias vietas iš
kilo tokie klausimai, kaip uni
versitetų perpildymas ir archai
nė jų santvarka, bėdos padėties 
įstatymų priėmimas, spaudos 
koncentracija (Springerio kon
cernas) ir ypatingai Vietnamo

nius kalėjimus bei koncentraci
jos stovyklas. Antai, ameriki
nio galvojimo tėvas John De- 
wey, grįžęs iš kelionės po So
vietus, žavėdamasis kalbėjo 
apie kalėjimo kultūringumą. Ar 
ba — Mrs. Roosevelt buvo taip 
pat sužavėta; sovietinio kalėji
mo kameros lentynoje rado 
Markso, Engelso, šv. Augustino 
ir šv. Tomo Akviniečio- veika
lus. O dar nuostabiau, tame 
kampe, kur paprastai laiko ki
birą “saviem reikalam”, kabo
jo pravoslavų lempelė priešais 
Madonos paveikslą.

Toki autoritetai ilgai apgau
dinėjo kitus, patys davęsi leng
vai apgaunami. Apgaudinėjo, 
iki prašneko patys rusai, pa
buvoję kacetuose ir kalėjimuo
se.

Minėtą kalėjimo vaizdą, kokį 
Rooseveltienei inscenizavo, liu
dija rašytojas A. I. Soldzheni- 
tsynas (“Ule First Circle”).

Naujausias bėglys iš anapus 
uždangos rašytojas Kuzneco- 
vas liudija, kaip organizuoja
mos kelionės iš Sovietų į Vaka
rus. Grupės gauna ne tik
politruką, bet ir tarp pačių tu- vo nubaustas .15.. dienų vienu

tėje. Jis tai žinojo iš anksto, 
bet nepaisė.

Potmos stovyklą atgabenami ir 
dabar kaliniai. Tarp jų buvo 
rašytojas Daniel, kuris kitų ka
linių buvo greitai pamiltas. Lie
tuvių kalinių grupė jį pasi
kvietusi į savo baraką lietuviš
kų dainų pasiklausyti.

Liudija taip pat apie baltie- 
čių dvasios atsparumą. Esą po
litinio ‘švietimo reikalais į Pot- 
mą atvyko baltiečių valdžios 
atstovai. Kalbėtojui baigus, jau
nas baltietis kalinys staiga su 
puokšte prisiartinęs prie kalbė
tojo. “Leiskite man savo tau
tiečių vardu įteikti jum puokš
tę gėlių, kurios auga čia, toli 
nuo mūsų gimtojo krašto”. Tai 
buvo neįprasta. Kaliniai ėmė 
šaukti: “Pataikūnas, parsidavė
lis!” Kalbėtojas nuvyniojo po- 
pierį, ir pasirodė — spygliuotų 
vielų puokštė. Nustebimas, ty
la, paskui audringas plojimas. 
Jaunuolis baltietis kalinys bu-

Būtų, sakyčiau, dar pusė bėdos, 
Kad mūsų vaikai, mus pavarę, 
Veiktų tikrai dėl tėvynės 

naudos, 
Kaip mes kitados susitarę.

Per diskusijas buvo atkreip
tas dėmesys į tai, jog įtartina 
APO (priešparlamentinės orga
nizacijos) laikysena, kai ji kri
tikuoja laisvojo pasaulio nege
roves, o nutyli komunistiniuo
se kraštuose besireiškiančias 
neigiamybes. Revoliucinis jaunų- 
inteligentų sąjūdis gali būti ko
munistų iš užsienio sukeltas, jų 
remiamas ir vadovaujamas (plg. 
Fidel Castro kelią į valdžią Ku
boje).

Jaunimą skatina maištauti 
per jautrus reagavimas į jo iš
sišokimus.' Reiktų kreipti ma
žiau dėmesio. Sąjūdis nėra vie
nalytis, bet jo branduolys 
tvirtas. Maištaujančiųjų tarpe 
yra provokatorių. Jaunimas ne
moka naudotis akademinėmis 
laisvėmis. Studentai daužo uni
versitetų baldus, o policija — 
studentų galvas. Jaunimo tvir
tybė glūdi aplinkybėje, kad jis 
nežino ko nori. Ir t.t.

Trečiosios Studijų savaitės 
dienos mąstymams ir diskusi
joms daug medžiagos davė prof. 
dr. J. Jūraičio paskaita apie Ka
talikę Bažnyčioje vykstantį są
jūdį ir ką tas sąjūdis reiškia 
— atsinaujinimą ar krizę?

Paskaitininko nuomone, Baž-

gal skelbiamą mokslą. Tenka 
duoti esminį atsakymą į svar
biausius gyvenimo klausimus. 
Standartinių atsakymų nebepa
kanka. Reikia gerai suprasti 
Apreiškimą, kuris pilnas dialek
tikos ir paradoksų.

Bažnyčią šv. Raštas aptaria 
kaip vyksmą, augimą laike ir 
erdvėje. Tai žmonija ir joje gy
venantis Kristus. Bažnyčios hie
rarchiją sudaro vyriausias vys
kupas — popiežius ir vysku
pai. Jie yra mokslo ir vieny
bės saugotojai. Tai Kristus ir 
jo apaštalai.

Kas turės būti pakeista ir 
kas pasiliks? Bažnyčia turi liu
dyti Kristų pasaulyje. Formos, 
kuriomis liudijamas Kristus, ga
li ir turi keistis. Pastovus ir 
nesikeičiantis yra Apreiškimas. 
Jis tik tada praras savo reikš
mę, jei gyvenime nebegalios 
dekaloge paskelbti pradai, o į- 
sigalės priešingi principai. Ne
sikeis kryžius — tikėjimo, mei
lės ir pasiaukojimo simbolis. 
Tik gerumu galima nugalėti. Be 
aukos nėra meilės. Iš žmogaus 
bus pareikalauta nusižeminimo 
— prisipažinimo, kad yra kūri
nys.

Mūsų garbinimo formose 
gausu primityvizmo, stačiai juo-

ristų dar verbuojami informa
toriai turistam sekti. Jei, sako, 
grupėje yra 5 asmens, tai 2 iš 
jų bus informatoriai; jei 2 as
mens, tai vienas informatorius; 
jei vienas keliauja, tai jis pats 
informatorius.

Rusę liudijimus skaityda
mas, galvoji:

— ar ir dabar amerikiečių 
išminčiai kartos savo prietarą,

Anatoli Marchenko, po 6 me- kad šie liudijimai esą neobjek-
tus atsėdėjęs Potmos ir kt. la- tyvūs?
gėriuose, Vladimiro kalėjime Stebėdamas jaunų baltiečių 
parašė atsiminimus, kurie ėjo atsparią dvasią net kacetų, vie- 
per rankas. Dar po metų, 1968 nučių sąlygose, imi galvoti:

— ar tokis atsparumas yra 
jaunų baltiečių Vakaruose, pa
togumų ir laisvių sąlygose?

Dėl nepasikeitusios sekioji
mo, šnipinėjimo sovietinės sis
temos susimąstai:
— ar mes užtenkamai supran-

liepos 22, jis vėl keliavo į tą 
patį Potmos lageri, bet jo at
siminimų egzempliorius atkelia
vo į Vakarus kaip “My Testi- 
mony” (santrauka Reader’s Di- 
gest rugp. mėn.).

tame, kokiose sąlygose yra tie, 
kurie atvyksta iš anapus uždan
gos ir ar savo laisvu plepumu 
nępasųnkinam padėties tų, ku
riem tenka grįžti ir stoti KGB 
akivaizdoje? Studijų savaitėje Vokietijoje kalbasi J. Lukošius su savaitės viena iš organizatorių — 

A. Griniene.

Bažny- 
reikia 

Tai la-

P. KLIMAS

1915 m

Metelių pilies tarpežerė, kur ka
dai buvęs švedų sumuštas ka
ro vadas Višnievieckis. Padavi
mai sako, kad jis nesuspėjęs iš
sigelbėti ne tik savo gurguolių, 
bet net stebuklingojo Panelės 
švenčiausios paveikslo, kurs ir 
dabar pasilikęs čia Trijų Kry
žių koplyčijo. Nedidelė, žema 
bažnyčia senosios vietoje su 
dviem koplytėlėm erdviam šven
toriuje tarp bekraščio Dusios ir 
dumblino Metelio ežero atrodė

sią maisto trupinį ūkininkų 
aruoduose. Palikau kleboną su 
ta karžygio aureaole, tuo dar 
kartą įrašydamas, kad vaišių 
šykštumas negali suardyti prie- 
telybės.

Metelių miestelis iš' skur
džių medinių ir šiaudinių lūšnų 
ir šį kartą buvo pergyvenęs 
Višnieveckio nelaimes. Per mū-

kito feodalo žinioj... Nepaklus
numas “stuikų” užsakymuose 
arba pasivėlinimas buvo bau- kaip čiurliontos pasakoje. Di- 
džiamas ne taip “amžinai”, nes 
valdiniai jau tikrai turėjo sėdė
ti kalėjimuose. Pagaliau arklių 
vagystės, kurios dažnai pavada
vo oficialines rekvizicijas, ko
mendanto buvo perkeltos grei- vių bei intrygų užnuodinta sie
čiau į politinės ekonomijos pa
ragrafą ir todėl nedrumstė val-

Rūpe^ngasis valdovas pata
rinėjo, ligi karas nesibaigė, tro
bų neatstatinėti. Bet kur tau 
lietuvis iškęs! Ne vienas tad 
miške po kelias dienas tiesiau
sių eglių medžiojo. Vokiečiai, 
kurie Lietuvos miškus skaitė 
savais, davinėjo leidimų kirsti, 
nors baudė ištisus sodžius, jei 
ką užklupdavo kertant savo va
lia.

Simno komendantas savo 
valstybėje jautėsi dideliu savo 
valdinių geradariu, jiems parga
benęs iš Gumbinės šimtą cent
nerių druskos. Bet jis skaitė, 
kad valdovui nepritinka pereiti 
tam tikrų ribų ir savo širdies žy
giuose, ir žvakių bei žibalo ne
sutiko parveždinti. Teisybės ir 
doros srity jis buvo taip pat pa
vyzdingas: už kyšių ėmimą ar
ba rekvizicijų pavartojimą 
biznio tikslams žandarus nuteis- 
davo ilgiausiems metams kalėji
mo ar katorgos. Žinoma, nieks 
negalėdavo matyti, kaip toks 
šimtmetis kalinys po kelių die
nų ėjo švilpaudamas tarnauti bų. Pagaliau pasirodė senosios pas su sūriu būtų buvęs daug

pravartesnis po senai užmirštų 
Simno pietų.

Man kriaušes demonstraty
viai traškinant, klebonas visai 
netikėtai pasileido į konfidenci- 
jas. Slapčia ir prietelingai jis 
šnipštelėjo, nesenai gavęs per 
Seinus iš Varšuvos arkivysku
po laišką, kuriuo prašomas pra
nešti, kiek kas reikalaująs pa
šalpos. Klebonas jau viską tiks- sius žmonės jau buvo besiruo- 
liai surašęs, bet niekaip negalįs 
Seinų pasiekti. Iš kokios orga
nizacijos toji pašalpa turėjo ei
ti jis nežinojo; tik girdėjo kad 
tai esanti kažinkokia nepapras
ta įstaiga: “paleista, demisijuo- 
ta ir dvasiška”...

Gyvai nudžiugusios akys ro
dyte rodė senelį buvus labai 
laimingą tokios vilties ir sekre
to apsiaustą. Būčiau buvęs ne
valyvas stačiokas tą palaimą ar
dydamas. Taip reta buvo tuo
met betkuo pasidžiaugti! Juoba 
kad klebonas buvo tik tik pasi- 

kur joks ‘ svetimas vilkas per guodęs tomis nelemtomis statis- 
amžnis kojos neįkėlė, nugirdau 
už paklabintų puikios mūrinės

Augustas tikrai negalėjo atras-

numylėtajai Barborai, kurios

vusi jei likimas būtų jai lainrin-

Bet kaip nesmagiai teko nu
busti iš tų romantiškų sapnų,širdingai kun. Šeškevičiaus 

pavaišintas dzūkiškam “resto
rane”, kur jis pats nuolatos 
valgė, ir stipriai užrekomen- 
duotas, gavau arklį važiuoti į 
Metelius už šešius svarus 
druskos vietinėmis kainomis (t 
y. 2 rub. — 10 litų). Patogiai 
įsisėdęs vistik turėjau pripažin- 
ti,kad Simno konstitucija tu
rėjo ir gerų savo pusįų...

Tuojau už miesto turėjome judrus, guvu* kaip tų ežerų žu- 
bėdos išvažiuoti apkasų apka- vis. Neturėjau jam širdies ir dėl 
sais ^knaisytu keliu ir vielų to, kad jis pats man jos nepa- 
tvoromis apnarpliotu, šen ir rodė, tedavęs porą kriaušių vai- 
ten buvo matyti išdegintų tro- šių vietoj. Geras duonos kam-

prietelišką “proszę”... Senos 
kartos klebonas Jurgėla akį 
primerkęs Sūrėjo į nelauktą

miestus. Senoviškai išplanuo
toj keturkampoj aikštėj nepa
mačiau nei žmogaus, nei šuns, 
nei žiburio. Mano ratų trenks
mas per išmaltą grindinį erzino 
tą kapų tylą. Šen ir ten baikš
čiai praskleisdavo storus langų 
uždangalus koks geometriškas 
profilis ir vėl pranykdavo, lyg 
apgailėdamas tą instinktyvų 
smalsumą.

Kaip visada, bažnyčios bokš
to švyturiu vadovausi ieškoda
mas nakties uosto. Nerami bu
vo širdis taip susivėlinus, bet 
mano misija — apžiūrėti Lietu- sudarė įvairaus sporto varžybos 
vą dieną ir naktį — neleido čia taip stovyklos darbininkų 
verstis patogumais. Vežėjas pri- čia taip “žemaičių” ir lietuvių, 
gimtu sodiečio jautrumu paga- ir “buržuazijos” komandų, čia 
vo mano nerimo priežastį ir 
pasiūlė apnakvydinti pas jo pa
žįstamą žydelį. Iš anksto įspėjo, 
kad ten nebus lovos ir, žino
ma, gali apvogti, jei aš turiu 
ko daugiau negu Dievas davė.

Pasirinkau tad verčiau ne 
taip pavojingą taką iš rinkos 
į nedidelę aukštumą, kurioj Lto- 

; tavos Herkulas, Jurgis Radvi- 
i la, nesuskaitomų mūšių herojus 

prieš rusus, totorius ir vokto- turininga ir poilsiavimas pai-
. čius, mūsų didysis generolas ir vairintas įvairiais patraukliais

hetmanas, apsirinko savo nėra- renginiais. Stovyklai vadovavo
maus gyvenimo. atgailai. Ūki- JAV ir Kanados LFB Centro
mas nebuvo palankus tai rainy- Valdybos pirmininkas bičiulis
bės intencijai Juodieji ir Rudto- J. Mikams, stovyklos komen-

Jau visai buvo sutemę, kai į- ji jo palikuonys atskilo nuo
būtų galėjęs nei kąsnio suval- važiavau į seną Radvilų lizdą tėvų bažnyčios ir vienas iš jų stovyklos sporto vadovu — bi-
gyti nei kruopelės parduoti, 
kvitos neišrašęs vokiečiams, ku
rie norėj? kontroliuoti mažiau-

tikomis, kuriomis vokiečiai jį 
norėjo apkrauti. Kadangi nei 
šaltyšiai nei kas kitas tų statis
tikų nemokėjo daryti, tai kle
bono atsisakymas čia turėjo 
drąsaus žygio reikšmės prieš vi-'

nas tikėjo, kad jeigu jisai būtų 
apsiėmęs tą statistiką padaryti, 
tai nė vienas jo parapijietis ne-

šią su pilnais mantos vežimais 
bėgti į mišką, kai ūmai grana
tų ir šrapnelių užklupti vos be- 
išnešė kailį ir grižo į pelenų 
krūvas. Maždaug 30 šeimynų 
pasiliko be pastogės, be drabu
žių, be klumpių. Kelios sody
bos sudegė taip pat kaimuose. 
Žiema tad padegėliams neatro
dė perlinksma, juoba kad ru
giai apylinkėj neužderėjo, vasa
rojai nuo kaitrų išdžiūvo, o bul
vės dar rusai stovėdami išnešio
jo.

Jau pavakare išsiruošiau va
žiuoti . tais pačiais Simno ark
liais į Seirijus. Siauroji tarp
ežerė dabar atrodė kaip takas 
per Raudonąsias Jūras. Toks 
ėmė šiurpas, tartum bijočiau at
sigrįžęs pamatyti faraono ka
riuomenę. Ežerai ūžė pliušken-

Studijy savaite
(atkelta iš 2 psl.)

tarp moteriškų, čia tarp jau
nių. Trečiadienio vakaras buvo 
skirtas tradiciniam “jaučio” ke
pimui, penktadienio — laisvės 
kovotojams prisiminti, šeštadie
nio — savaitės baigimo koncer
tui, dalyvaujant solistei Daliai 
Kučėntonai, kompozitoriui Da
riui Lapinskui ir rašytojui Alo-

Stovykla buvo intelektualiai

UETUVISKAM 
BRANDENBURGE

dantų buvo bičiulis V. Palūnaa,

tarp keturių ar net penkių apy- čia jau pastatė maldos namus 
linkės ežerų. Vakarai- tada lyg Kalvinui.
mirties patalu užklodavo ir (Bus daugiau)

čiulis J. Pabedinskas, kapelio-
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Kiek daug davS lietuviškai gimnazijai
Mok. F. Skėrio 50 mėty sukaktisIš keliolikos Vasario 16 $pm- 

nazijos mokytojų vienintelis 
Fricas Jonas Skėrys yra klaipė
diškis. Neseniai j» atšventė sa-

Gimė 1919 liepos 2 Kalenu

Donelai&o gimnazijoje, 1937 
perėjo į Tauragės mokytojų 
seminariją, kurią baigė 1940.

Su sukaktuvininku buvo į- 
domu pasikalbėti ne tik dėl to, 
kad jis Klaipėdos krašto atsto
vas ir atkaklus lietuvių teisių į 
tą kraštą gynėjas. Skėrys, be to, 
pasižymi savo energija, gim
nazijos bei lietuvių vardo gar
sinimu vokiečių spaudoje, gyva 
veikla evangelikų tarpe, Vokie
tijos lietuvių bendruomenėje ir

viam ir kitataučiam kaip nepa
mainoma ir darbšti asmenybė 
bendrinėje gimnazijos veikloje. 
14 metų vienoje ir svarbioje įs
taigoje tai nemažas laiko tar
pas. Sveikinant sukaktuvinin
ką, buvo įdomu sužinoti apie jo 
praeitį, veiklą Klaipėdos kraš
te ir tt.

Baigęs Tauragės mokytojų se
minariją, iki 1941 kovo mėn. 
mokytojavo Žemaičių Naumies
tyje. 1941 repatriavo į Vokie
tiją, tačiau po septynių mėne
sių grįžo į gimtąjį Kalenu kai
mą. 1942-43 buvo mokytoju Til
žės ap. Negavęs Vokietijos pilie
tybės, buvo atleistas iš mokyto
jo pareigų.

Ar neteko, kaip klaipėdiškiui, 
nukentėti nuo nacių?

Taip, tai įvyko 1943 liepos 
7. Pasirodžiau nepatikimas na
cionalsocialistinei valdžiai kaip 
lietuvis. Mane su policija ištrė
mė iš gimtojo Kalenu kaimo 
dėl tor kad atsisakiau eiti . į vo
kiečių dalinius. Buvau ištrem
tas į Tiuringiją, Bad Blanken- 
burg miestelį. Anuomet nežino
jau, bet vėliau patyriau, kad vie 
tiniai nacių pareigūnai buvo ga-

„-l

Mokytojas Frtcas Skėry* Darbi
ninko redakcijoje

Pereitais metais lapkričio 2 
Huettenfelde ir Hemsbache su
rengiau Erdmonui Simonaičiui 
pageriamą jo 86 metų gimta
dienio proga. Jam km. vasario 
24 mirus, rūpinaus jo laidoji
mu krematoriume Mannheime 
ir Huettenfelde. Dabar renku 
aukas paminklui statyti. Nuo 
1959 ligi 1968 priklausiau PLB 
Vokietijos Krašto Tarybai, dve
jus metus buvau Krašto Valdy
bos narys (sekretorius ir iždi
ninkas). Visuomenės darbu do- 

' mėjaus ir Lietuvoje — buvau 
Šaulių Sąjungoje ir jūrų dan
tų tarpe. Nuo 1944 Vokietijoje 
priklausiau Lietuvių Sąjungai

■ Berlyne.
Fricas Skėrys dar pasakojo, 

kaip jis palaiko nuolatinius ry
šius su vokiška spauda bei laik
raštininkais. Tuos ryšius jis pa
laiko su atstovais' svarbiausių 
laikraščių Heidelberge, Mann
heime, Frankfurte, Karlsruhėj, 
Weinbeim, Lampertheim, Hep- 
penheim ir kt. Pasekmės tos, 
kad įvairių iškilmių Vasario 16 
gimnazijoje dienomis atsilanko 
visas būrys laikraštininkų, o 
po to jau pasirodo platūs, gau
siai iliustruoti straipsniai ne tik 
apie gimnaziją, jos tautinių šo
kių grupės šaunų pasirodymą, 
bet ir apie lietuvius, jų likimą, 
krašto okupaciją ir kita. Tuo bū
du vyksta tautinio propagavimo 
darbas. Dėl tų ryšių su spau
da Skėrį tenka ypatingai svei
kinti. Vasario 16 gimnazijos 
Joninių šventę, kuri įvyko bir
želio 14, aprašė net 7 laikraš
čiai ir įsidėjo puikias nuotrau
kas. Be to, ir pats Skėrys rašo

dabar Rytų Vokietijos teritori
joje.

Atseit, pasitikote ryty zonoje. 
O vėliau?

Karui pasibaigus, dirbau į- 
vairiose įmonėse kaip tarnauto
jas. 1953 pasitraukiau į Fede- 
ralinę Vokietiją. Kaip tarnau
tojas gavau tuojau darbo Mann
heime — Friedrichsfelde, kur 
ir dabar gyvenu. 1955 balan
džio 18 pradėjau mokytojauti 
Vasario 16 gimnazijoje. Dėstau 
žemesnėse klasėse vokiečių kal
bą ir visose klasėse tikybą evan
gelikam.

Beje, esate evangelikų veikė
jas. Ar jūsų veikla ribojasi tik 
gimnazija?

Per 14 metų kai dirbu šitoje 
mokykloje, esu ir evangelikų 
jaunimo ratelio vadovas. Nuo 
1955 priklausau Lietuvių Evan
gelikų Liuteronų Vyriausiosios 
Bažnyčios Tarybai išeivijoje.
Rašau ir evangelikų spaudoje. „ Leidinys “Lietuvių švietimas 

vę raštą, kuriuo “Skėriui drau- Palaikau gerus ryšius su vedle- Vokietijoje”' jau suredagūūtas, 
džiama gyventi Klaipėdos kraš
to pasienyje”.

Taigi ir pasitikote Vokietijo
je? Gal, kaip puikiai kalbąs 
vokiškai, įsigijote vokiečių pi
lietybę?

Kur tau... Vokiečiai manęs 
neįpilietino. Davė svetimšalio 
pasą. Negavau darbo ir valdiš
kose mokyklose. Pradžioj mo
kiau vaikus repatriantus, vė
liau dirbau Telefunken fabri
ke tarnautoju tame pačiame 
Bad Blankenburg miestelyje,

vo tikslumu ir greičiu pralen
kia IBM standartines to tipo ma-

vėl turtas siekia 100,000 dol. 
Pajamos yra investuojamos ga
mybai plėsti, naujom prodzi- 

I nėm gamybos ir inspekcijos 
mašinom pirkti.

Per 11 metų Norvegijoje iš

New Yorko lietuvių gydytojų susirinkime ragpHMUo 23 d. dr. A. Narvydo namuose Northport. I* k. į d. Nar
vydas, Žemaitienė, V. Avižonis, V. Paprockas, VitpHauskienė, P. Legeckas; antroje eilėje J. Dičpinigaitis, 
A. GoeidMrienė, K. Daugėla, J. Trojanienė, A. Petrauskas, P. GailiOnas, R. Jauniikienė, B. Jankauskas, L. 
Plechavičius. Nuotr. L. Tamošaičio

papročius Lietuvoje.

niukų. 1967, miras vedėjui Nils 
Sehn, viskas nutrūko, ir dau
giau vaikai nekviečiami. Labai 
gaila, kad taip įvyko.

1966 buvote JAV ir Kanado- 
jo. Kaip jum tenai patiko?

Tai buvo mano gražiausia ke
lionė. Dar šiandieną esu vi
som evangelikų parapijom ir jų 
kunigam labai dėkingas, kad 
mane taip garbingai priėmė. 
Taip pat dėkoju visiem kitiem, 
kurie mano dienas JAV ir Ka
nadoje praskaidrino. Dalyvavau 
pasaulio lietuvių jaunimo kon
grese Chicagoje ir dainų šven
tėje. Kongresas ir dainų šven
tė padarė manyje didelį įspū-

evangelikų parapijas New Yor- 
ke, Chicagoje, Bostone ir To
ronte. Lankiau dar kitus mies
tus ir padariau išsamius pra
nešimus apie mūsų gimnaziją, 
jos džiaugsmus ir rūpesčius. Iš 
viso dariau 12 pranešimų ir 
kalbėjau per 8 radijo stotis.

Ar nepavargo** kasdien ke
liolika kilometrų bevažinėdamas 
į gimnaziją? Gal įgriso moky
tojo darbas?

Kaip matote, dirbu toliau pe
dagoginį ir visuomeninį darbą 
ir nenoriu kuo nors skųstis. 
Kaip lietuvis, kaip klaipėdiškis, 
kaip evangelikas, jaučiu atlie
kąs naudingą darbą tautai ir 
mūsų tėvynei Lietuvai.

Korespondentas

MOKYTOJŲ DĖMĖSIU!

čių evangelikų bažnyčia ir su kalba perfiūrėta, rankraštis 
visais lietuv. evangelikais lais- atiduotas leidėjui •—- Kultūrai 
vajame pasaulyje. Remti Draugijai Jei dar kas

Tai jūsų "evangotiškuji" vuik-

enburgo, Traunsteinp, 
lenningeno ir
šios prudžtoą lęokyklos: Amber- 
go, Augsburgo — Haunstette
no, Bad ASMingeno, Bad Woer- 

nors skubiai atsiųstų savos ishofeno, €3austhalio, Deiseno,

Unter- 
mreutho; b)

la. Bet, kaip lietuvis, klaipėdiš- 
kis, jūs nevengiate ir bendruo
menės?

Teisingai, esu klaipėdiškis. 
Tad gal dėl to nepriklausau jo
kiai partijai Palaikau tamprius 
ryšius su Mažosios Lietuvos 
Taryba ir Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Draugijos centro valdy
ba Kanadoje — Montrealyje.

mokyklos istorinę apžvalgą, 
bandysime įjungti, kol dar bus 
galima.

šiuo metu tvarkomos iliustra
cijos. Gautąsias fotografijas 
suskirsčius pagal turimus apra
šus, pasirodė, kad dalis švieti
mo Įstaigų atsiuntė labai daug, 
bet yra ir tokių, kurios jokie® 
neatsiuntė. Neatsiuntusiųjų tar
pe yra a) šie vaikų darželiai: 
Haunstetteno ir Hochfeldo 
(abu Augsburge), Bad Woeris- 
hofeno, Blombergo, DiUingeno, 
Dresdeno, Dinkelsbuehlio, Eich- 
staetto, Eutino, Flensburgo, 
Haagos, Ingolstadto, Itzehoės, 
Kempteno, Kielio, Maxhuetės, 
Memmingeno, Meerbecko, 
Muehldorfo, Muencheno, Roth-

Nauja lietuvių
bendrove

Liepos 23 suėjo vieneri me
tai A. Sruoginio suorganizuotai 
ir vadovaujamai Peripheral 
Computer Systems Ine. bend
rovei. Bendrovė yra inkorpo
ruota New Jersey valstybėje.

Si kompanija gamina precizi
nius mechanizmus elektroni
nių skaičiavimo mašinom. Peri
pheral Computer Systems Ine. 
produktus vartoja Univac, Cen
tro! Data, Linnell Electronics ir 
Hitachi Ltd, viena pasaulinio 
masto japonų kompanija.
Peripheral Computer Systems

Dillingene, Haliendorfo, ūlertis- 
seno, Ingolstadto, Kielio, Meer- 
becko, Memmingeno, Mittenwal- 
dės, visos keturios mokyklos 
Muencheno, Noerdlingeno, 
Nuernbergo, Okerio, Passau, 
Ravensburgo, Redsburgo, Ro- 
senheimo, Scheinfeldo, Stadės, 
Tirschenreutho ir Weissenbur- 
go; c) šios progimnazijos ir gim
nazijos: Bamberto, Hanau, 
Hannoverio, Neumuensterio, 
Schweinfurto, Tuebingeno ir 
Wunsiedelio; d) beveik jokių 
nuotraukų negauta iš spociali- 
nfy mokyklų ir amatų kursų, 
išskyrus “žibinto” prekybos 
mokyklą, Ekhstaetto kun. se- 1 
minariją, Flensburgo jūrų mo- ' 
kyklą ir Suaugusių institutą 
Wuerzburge.

Tų švietimo įstaigų, iš kurių 
negauta iliustracijų, vedėjai ar 
mokytojai prašomi skubiai at
siųsti po porą charakteringų _ 
fotografijų. Lydraštyje reikia 
pažymėti ar jos paskoljnamos, 
ar panaudojus padėti į Pasau
lio Lietuvių Archyvą. Siųsti šios 
įstaigos adresu: V. Liulevičius, 
5620 So. Claremont Avė., Chi- 
cago, UI. 60636, USA. .. .V.U

Lietuviai, totoriai ir maskvėnai viduramžiuose
Amerikiečių istorikų draugi- čia Lietuva, pasidarančia vals- 

jos žurnale (The American His- tybe stipresne negu Maskvos 
torical Review) Kansas u-to is
torijos profesorius Oswald P. 
Backus m recenzuoja anglo is
toriko J. L L Fennellio vei
kalą The Emergence of Mos- 
cow, 1304 - 1359, kurį išleido 
Kalifornijos u-to leidykla (1968, 
152 psL, 9.50 dol.).

Abu (autorius ir recenzentas) 
yra senovės Lietuvos istorijos 
žinovai.

Prof. Fennellis 1961 parašė 
Ivan the Great of Moscow, 
kur VI skyrių vadina Karas su 
Lietuva — pirmieji žygiai, VII 
— Galutinė paruoša karui su 
Lietuva, o VDI — Rusų - lietu
vių karas. _ m ___ _______

Be raštų apie senovės Lietu
vą amerikiečių ir vokiečių žur
naluose, prof. Backus 1957 pa
ruošė veikalą Motives oi West 
Russian Nobles in Deserting 
Lithuania for Mosėdi, 1377 - 
1514, kurį išleido Kansas u-tas.

Pagrindinė prof. Fennellio 
naujojo veikalo mintis yra, kad 
Maskvos didžiosios kunigaikš
tystės galybei pamatai buvo 
nutiesti 1305-1359, ne vėliau, nos, ir pasuko nauju keliu — ras pasijuto stiprus išeiti prieš 
Čia sutaria su rusų istoriku remti vieną jų (šiuo atveju, juos ginklu. Nors iš keturių jo 
Presniakovu. šiais pamatais vė- Maskvą), kad stiprėtų ir būtų kareivių mūšyje krito trys, bet 
liau naudojosi Ivanas m (1462- tinkamas 
1505), pradėjęs karą su Lietu
va, galutinai išsilaisvinęs iš to
torių globos ir pasivadinęs ca
ru. Karų eigoje Lietuva vėliau 
sudarė Liublino uniją su Len
kija (1569), susijungė į bendrą 
valstybę, kurią, imperija pasi
dariusi ir iš Maskvos į Peter- 
borgą nusikėlusi, carų valstybė

Pref. Fennellis reiškia nuo
monę priešingą daugeliui rusų 
istorikų. Maskvos galybė, sako, 
ėmusi plėstis ne dėl to, kad čia 
buvo koks geografinis ar preky
binis kelių mazgas, bet dėl to, 
kad senosios Klevo valstybės li
kučius tuomet valdę totoriai pa
būgo Tverės kunigaikštystės su
sidraugavimo su vis stiprėjan-

ši nuomonė neigia rusų isto
rikų, kaip Presniakovo, pažiū
rą, kad Maskvos didieji kuni
gaikščiai, bajorai ir aukštoji 
dvasiškąja sąmoningai ėmę eiti 
“tautos vienybės” politikos 
keliu, ši kryptis pasirodė vė
liau, prie Ivano UI, kada didy
sis Maskvos kunigaikštis susi
tuokė su Bizantijos graikų im
perijos karalaite, pasisavino se
nosios Romos imperijos valdovų 
cezario titulą (suslavintą “ca
ru”) ir bizantišką dvigalvį arą 
pasiskyrė valstybės herbu.

Totoriam baimę įvariusio 
Lietuvos stiprėjimo metu Lietu
vos didžiaisiais kunigaikščiais 
buvo: Vytenis (1293-1316), Ge

kunigaikštyste Totorių valdo
vai nenmrėjo leisti nė vienai 
valstybėlei perdaug aukštai iš
kilti. Jie siekė silpninti stipres
nį, paramstyti silpnesnį.

Prof. Backus recenzijoje pa
sakoja: “Fennellis nepritaria 
daugelio pirmesniųjų tyrinėto
jų nuomonei, kad, įsigerinda- 
ma totoriam, Maskva rangovę 
Tverę viršijusi savo geografine 
vieta ir politiniu sumanumu. 
Tverė, tiesa, turėjo silpnybių

Stačiatikių dvasiškuos viršūnės 
linko į Maskvą, ne į Tverę, ku
riai, be to, buvo priešiška ir di
džioji Naugardo pirklių respub
lika. Tačiau ji vis dėlto buvo diminas (1316-1341), Algirdas 
tiek stipri, kad totoriam ėmė ro- (1345-1377) ir Kęstutis (1345- 
dytis nepatikima. Grėsmė toto- 1382). Algirdo antroji žmona, 
riam buvo ir Lietuvos galybės Julijona, buvo Tverės kunigaikš- 
kilimas, o grėsmę didino drau- tytė (Jogailos motina), o Kęstu- 
giški Lietuvos santykiai su Tve- čio duktė apsikrikštijo stačiati- 
re, Pskovu ir Naugardu”. ke Marija ir susituokė su Tve-

“Todėl totorių kanas Uzbe- rėš kunigaikščio vyriausiu su
kas 1330 metais, ar kiek, pa- num Mykolu 1375.
keitė seną totoriškos politikos Totorių politika remti vien 
liniją siekti, kad visos rusų ku- Maskvą išėjo jų nenaudai. Jau 
nigaikštystės būtų lygiai silp- didysis jos kunigaikštis Dimit-

atospyris Lietuvos Kulikovo laukuose 1380 totorių 
plėtknuisi”.

Fennellis rikiuojasi greta len
ko istoriko Paskiewicziaus, ku
ris taip pat mano, kad Lietuvos 
kunigaikštystės kilimas (prisi
jungiant ris daugiau slaviškų 
sričių) totoriam pasidarė tokia 
grėsmė, jog kanai sąmoningai 
pasirinko remti vienui vieną ru- 1372. 
sų valstybėlių būtent, Maskvą.

galybei sudarė smūgį. liesa, to
toriai dar valdė rusus kitą šim
tą metų, bet jau švelniau. Al
girdas, kaip žinoma, totorius 
sumušė ties Sinije Vody (Mėly
nieji Vandenai) 1362, o prie 
Maskvos priėjo tris kartus: pir
mąjį kartą — 1366, trečiąjį —

i
Ipolitas

Dėmesio visiems PODAROGIFTS, Ine. klijentams!

Mes džiaugiamės galėdami pranešti, kad dėka pasitarimų, 
įvykusių Amerikoje su Vneshposyltorgo prezidentu ir as
meniško vizito Podarogifts prezidento Maurice Rifkin 
Maskvoje, padaryti pakeitimai ir pagerinimai, priimant 
užsakymus dovanoms.
1.

Liet, kongresas 
Detroite

— Kur. Jonas Jutkovičtus, 
Amerikos Lietuvių Kunigų Vie
nybės pirmininkas, JAV Lie
tuvių Bendruomenės Tarybos 
prezidiumo vicepirmininkas, ir 
Jonas Virbalis, Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdžio Vyr. Valdybos 
pirm., yra Amerikos lietuvių 
kongreso garbės komiteto na-

ir misterija “Nuvaini- riai.

labai reikalingi Putino du kūri
niai: dviejų dalių romanas 
“Kriaė’
kilotoji Vaidilutė” (vėliau ji 
buvo vadinta “Vaidilutė Moti
na”), atspausdinta “Židinyje” 
ar “Ateityje”. Kas turėtų minė
tą romaną ir tą žurnalą, kuria-

Amerikos Lietuvių Kongreso 
garbės komitetą sudaro 5 gu
bernatoriai, 9 senatoriai, 49 
JAV Kongreso nariai, 1 miesto 

. meras, 5 kiti aukšti pareigū- 
šinas. Užsakymų skaičius grei- me buvo atspausdinta misterija, nai bei latvių ir estų atstovai ir 

| tai didėja, šiuo meta bendro- labai prašomi padovanoti ar- 36 Beturiu diplomatinės tarny-
ba nors paskolinti nukopijavi- bot, dvasiškuos bei centrinių 
mui. Siųsti šiuo adresu: Pašau- organizaciją veikėjų.
bo Lietuvių Archyvas, 5620 Amerikos Lietuvių Kongre 
So. Ctaremont Avė., Chicago, tas įvykt Darbo dienos savait- 
IB. 60636, USA.

2.

Komisijos arba mokesčiai nebebus imami nuo dovanų 
gross sumos mokėtos pirkėjo, bet visi mokesčiai bus 
pridedami prie užsakymo net sumos, taip, kad nekiltų 
nesusipratimų ar klausimų tarp Vneshposyltorgo ir 
gavėjo.
Prekių kainos yra sumažintos. Naujas kainoraštis bus 
paruoštas mėnesio arba dviejų laikotarpyje ir siun-

Iki to laiko mes prašome gerbiamus klijentus, siun
čiant dovanas, naudotis DOVANŲ PAŽYMĖJIMU — 
MERCHANDISE PURCHASE ORDER; tuo būdu ga
vėjas galės pasirinkti prekes, kurios jam patinka.

”MOSKVITCH’’ automobilio užsakymai yra priimami 
kaip ir seniau, kol jų ribotas kiekis bus išnaudotas.

Dėl smulkesnių informacijų prašome kreiptis 
i mOsų prisijungusias firmas ar jų skyrius:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
710 Walmrt Philatfdphia, Pa. 1910S — Tel. (215) WA 5-3455 ,

3.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
INC.

1775 Rromforay, New York, N.Y. 10019 — Tel. (212) 591-7729 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45th Street, New York, N.Y. 10036 Tel. (212) Cl 5-7905 

arba tiesioginiai į

230 Park Avt. South, New York, N.Y. 10003 Tel. (212) 228-9547

galyje, Detroite.
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Prel. J. Balkonas pasakoju apie kelionę po Europą

Į IŠ VISUR I
Liepos 20 ir 21 Madridas

šv. Liudviko miesto 
Aplankėme Liurdą ir 

Biaritz, Bayonne, San Sebastian 
vo net pamaldos už astronau- grįžome į Ispaniją ir pasiekėm 

Burgos — šv. Liudviko mies
tą. Burgos yra Navaros provin
cijos miestas su gražiomis baž
nyčiomis ir universitetu. Ro
žančiaus Karalienės bažnyčioje 
yra šv. Liudviko palaikai. Mal
dininkam čia atlaikiau mišias.

lį. šiam didžiam įvykiui radijas, 
televizija h* spauda skyrė la
bai daug vietos. Bažnyčioje bu

tus. Ispanija yra ištisai antiko- 
munistiškas kraštas, tad šia pro
ga šaipėsi iš rusų.

Kastilijoje
Liepos 21 vakarą atvykom 

į Zaragozą, Kastilijos provinci
jos sostinę. Kastilija kadais 
norėjo atsiskirti nuo Ispanijos. 
Zaragoza yra industrijos did
miestis su universitetais, mu
ziejais. .

Čia yra didelė Marijos šven
tovė nuo Jokūbo apaštalo lai
kų. Čia apsireiškė Marija dar 
šv. Jokūbo laikais. Ispanijoje ši 
Marijos šventovė (Our Lady 
of the PiHar) yra svarbiausia, 
šventovė gausiai lankoma, nes 
ji turi šv. Jokūbo palaikus ir 
stebuklingą Marijos statulą.

Savo bendrakeleiviam atlai
kiau angliškai mišias prie Ma
rijos altoriaus ir pasakiau pa
mokslą. šv. Jokūbas yra Ispa
nijos globėjas.

Prancūzija
Iš Zaragozos per Pirenėjų 

kalnus nuvykau į Liurdą Pran
cūzijoje. Apsistojome — Mo
tei de la Grotte. Liepos 23 su 
kitais amerikiečiais konceleb- 
ravom mišias pačioj grotoje. 
Buvo daug angliškai kalbančių, 
kadangi garsiai atsakinėjo mi
šių maldas.

Liurdą lankiau trečią kartą 
ir kiekvieną kartą mačiau žmo
nių minias. Vakarinė procesija 
ir dabar buvo be galo įspūdin-
ga. Ligonių laiminimas. Ir kiek rožančių, išklausydavo mano 
tikėjimo, įtiek maldos! žmonės 
laukia eilėse, kad galėtų nusi
maudyti Liurdo vandenyje. 
Liurdas yra geriausia vieta pa
maldžiai atlikti rekolekcijas.

Minioje girdėti įvairiausių 
kalbų, taip pat matyti ir įvai-

Mirė Bronius Čepulis

Rugpiūčio 4 d., kiek ilgiau 
sirgęs, mirė Bronius Čepulis, 
gyvenęs 6816 N. 10 gtv.

Paliko giliame liūdesyje žmo
ną Rozaliją, dukterį Darią Dra- 
gūnienę, sūnų Algį, žentą Gė

gimines ir pažįstamus.
Rugpiūčio 9 po gedulingų 

pamaldų šv. Andriejaus parapi
jos bažnyčioje buvo palaido
tas Prisikėlimo kapinėse.

Velionis buvo gimęs 1904 meilę žmogui atsakė meile, 
metais gegužės 2 Biržų aps., Šermenyse atsilankė daug
Joniškėlio valse., Sabonių k. žmonių atsisveikinti ir pareikš-

Velionis ilgesnį laiką gyve- pagarbą velioniui,
no Kaune, kur dirbo siaurųjų 
geležinkelių dirbtuvėse. Lietu
voje reiškėsi šaulių sąjungoje.

Pergyvenęs Lietuvoje pirmą
ją raudonųjų bolševikų okupa
ciją, antrąkart tam siaubui ar
tėjant prie Kauno, velionis pa
sirinko vargingą ir netikrą 
tremtinio kelią. Jis su šeima pa
sitraukė į vakarus — Vokieti
ją, iš kurios 1950 metais atvy
ko į Ameriką ir apsigyveno Phi- bininko skaitytojas ir lietuviš- 
ladelphijoje. kos spaudos rėmėjas.

Velionis neišsiskyrė iš lietu- Teilsis Viešpaties ramybėje 
viškos visuomenės kuriuo nors tauri Bronius Čepulio siela, o 
ryškiu bruožu, bet savo širdies mums telieka pavyzdys, kaip 

paprastus gyvenimo 
padaro neužmiršta-

gelmėse jis buvo iš kategorijos 
tų žmonių, kurie retai sutinka
mi gyvenime.

Visad giedro veido, malonus

BRONIUI CEPUUUI
mirus, jo žmonai Rozalijai Čepulienei, dukrai Darijai 
Dragūnienei su šeima ir sūnui Algiui reiškiame nuošir
džią užuojautą ir kartu liūdime. '

rių rasių žmonių, Uurdo 
sas vis dMėja.

gar-

per

Salamankoįe
Liepos 25 apsistojau Sala- 

mankoj. Tai seniausias Ispani
jos miestas su universitetu ir 
seminarijomis. Kai tris šimtus 
metų Airijoje buvo persekiojar 
ma bažnyčia, Salamankoje ai
rių seminarija davė tūkstančius 
kunigų.

Miestas išlaikė savo senovi
nę architektūrą. Tuo ir įdomus 
savo arabų ir maurų architek
tūra. Naujamiesty yra ir moder
nių namų, bet senamiestis 
gražus savo siauromis gatvėmis 
ir triukšmu.

liepos 25 buvo šv. Jokūbo 
diena. Visi gėrė kavą ar vyną 
prie staliukų gatvėse.

de
Vėl atgal į Fatkną

Liepos 26 per Fuentes 
Onoro grįžom į Portugaliją ir 
liepos 27 buvom Fatimoje. 
Keliavom dešimt dienų, aplan
kėm per dešimtį žymesnių vie
tovių, autobuse kasdien išbuvo
me apie 10 vai. Nuovargis bu
vo malonus, nes grupė žmonių 
pasitaikė pamaldi ir\ kantri. 
Jiem buvau dvasios vadas. Kas
dien išklausydavo mano mišių, 
autobuse kasdien kalbėdavom 

kalbos — pamokslėlio ir gie
dodavo įvairias giesmes. Kele
tą kartų kalbėjau apie tyliąją 
Bažnyčią Lietuvoje, apie Sibi
ro tremtinius, Šiluvos koply
čią Washingtone, Kankinių kop
lyčią Romoje. Keli žadėjo at- 

savo paprastumu, nuoširdus, 
draugiškas, paslaugus artimui 
padėti. Ir ta jo artimo meilė 
buvo ne žodinė, bet reali. Jam 
save pamiršti buvo dažni reiš
kiniai, bet padėti kitiems ne
teko girdėti, kad velionis būtų 
atsisakęs.

Turbūt Philadelphijoje nėra 
nei vieno aukų lapo, kuriame 
nebūtų velionio įnašo.

Lietuvių visuomenė nuošir
džiai pagerbė velionį ir į jo 

Gedulingose pamaldose gau
sus būrys dalyvių ir apie 30 
mašinų lydinčių velionį į am
žinojo poilsio vietą liudijo, kad 
velionis kaip žmogus paliko gar
bingus ir neužmirštamus pėd
sakus.

Velionio giminės ir artimieji 
suaukojo per 200 dol. ir jo var
dą įamžino Lietuvių Fonde.

Velionis buvo nuolatinis Dar-

meilė ir 
žingsnius 
mus.

J. ir J. GECIAUSKA1
T. ir A. GBCIAl

vykti kitais metais į. koplyčios 

žymesnes vietas ir dalyvavau 
procesijoje už kenčiančią Baž
nyčią komunistų kraštuose. 
Paskutines mišias savajai gru
pei atlaikiau nsų koplyčioje.

Domus Paeis patalpose yra 
tautų vėliavos. Lietuvos vėlia
va buvo pakabinta atbulai. Pra
šiau pataisyti. Vadovybė žadė
jo konferencijų salėje įtaisyti 
Lietuvos ir Latvijos žvaigždes. 
Jiem padėkojau už pakvietimą 
ir viešnagę Fatimoje ir pažadė
jau greitu laiku vėl atsilanky
ti, tik su lietuvių būreliu. Už
tikrinau, kad tarp Amerikos lie
tuvių bus pagyvinta Mėlyno
sios Armijos veikla.

Liepos 28 autobusu išvyko
me į Lisaboną, o iš ten lėktu
vu į namus. E Lisabonos Air 
France lėktuvu išskridom 4:30 
v. popiet. Skridom septynias 
valandas. Viršum Kennedy aero- 
dromo buvom 6 vai., bet buvo 
didelis lėktuvų judėjimas — ir 
neleido nusileisti. Turėjome 
skristi į Bostoną pasiimti aly
vos, paskui vėl grįžom į Nevr 
Yorką ir nusileidom lik 12 vaL 
nakties. Buvom išvargę, išalkę, 
bet — dėkui Dievui — savo 
namuose.

PASIKEITIMAI LB TARYBOJE
Patikslindami iki šiol spaudo

je pasirodžiusias žinias, prane
šame, kad liepos 26 d. p. Ka
počiaus namuose Cotuit, Mas- 
sachusetts (Cape Cod) įvyku
siame JV LB Tarybos prezidiu
mo posėdyje E Tarybos pirmi
ninko pareigų dėl ligos pasi
traukė ligšiolinis Penktosios 
Tarybos pirmininkas, Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjas, Juozas 
Kapočius.

Nauju Tarybos pirmininku 
Adenu balsu išrinktas dr. Pet
ras Vileišis, Pirmininko adre
sas: 314 West Main Street, 
Waterbury, Conn. 06762.

Bent kuriam laikui gydytojų 
patartas mažinti darbų apimtį, 
Juozas Kapočius taip pat pasi
traukė ir iš Tarybos prezidiu
mo, likdamas tik Tarybos na
riu. Vietoj jo į Tarybos prezi
diumą nutarta kviesti sekantį 
daugiausia rinkimuose balsų ga
vusį kandidatą Tarybos narį 
Vilių Bražėnu iš Watertown, 
Connecticut.

Posėdyje taip pat nutarta 
prašyti JAV LB Centro Valdy
bą paskatinti Bendruomenės 
apylinkes ir kitus vienetus gau
siai siųsti savo atstovus į Ame
rikos Lietuvių Tarybos jubilie- _____
jinį kongresą Detroite ir para- saV0 tėviškėje Stačiūnuo

se. Kun. Antanas Brazaitis, 
Kalnuių bažnyčios altarista, gi
męs 1890 m. balandžio 27 d., 
mirė 1969 m. kovo 22 d. Pa
laidotas Raseinių kapinėse. .

Vilniaus arkivyskupijoje:

ginti aktyviai kongresą remti 
bei dalyvauti jo darbuose, ne
atsižvelgiant į tai, kad JAV 
Lietuvių Bendruomenės vyriau
sio vykdomojo organo, Centro 
Valdybos pirmininkas nėra net 
kviečiamas Amerikos Bendruo
menės tame kongrese atstovau
ti. Jokių kitų tiesioginių “ins
trukcijų” apylinkėms prezidiu
mas nėra išsiuntinėjęs, nes vi-

3

WATERBURY, CONN.

Subatvaluris su dainom
Rugsėjo 6, šeštadienį, nuo 

v. popiet įvyks tradicinis su-
batvakaris, kurio pajamos ski
riamos Balfui ir Vasario 16 d. 
gimnazijos reikalams.

Kasmet rudeni savo sodybo
je — 89 Spindle Hill Road, Wa- 
terbmy, Conn., tokį parengimą 
sunitą Danutė Venclauskaitė 
savo tėvams atminti ir lietu
vių kultūriniams reikalams pa
remti.

Vaišėmis pasirūpina ji pati, dalykai, kurte ir šiandien yra 
o visos parengimo svečių sūdė- aktualūs. Paskalio protiškai 
tos pajamos atiduodamos Bal- Įžvalgos mintys ir dabar, po 
fui daugiau kaip trijų šimtų me-

Visi Waterburio ir apylinkių tų, gausiai cituojamos ir moks- 
Uetuviai kviečiami atvykti į šį liniuose ir religiniuose veikaluo- 
subatvakarj. Kr. se.

Kun. F. Geis&iūnas, Baito reikalų vidiįBt, kalba invokacij* prie Dariaus Girėno paminklo Brooklyne, minint 
tų lakta? žuvimo sukakti.

MALDOS IR AUKOS DIENA UŽ PERSEKIOJAMUOSIUS
Marijos ginimo šventės—ši- mo Dievo Motinos Marijos, tel- 

linių — proga rugsėjo 8 d. lie
tuviai yra pasiryžę ypatingai 
melstis ir aukotis persekioja
mos Bažnyčios Lietuvoje inten
cija. Ta progą lietuvių parapi
jos, organizacijos ir pavieniai 
asmens asmeniškai ir organi
zuotai atsimena savo brolius ir 
sesutes Kristuje, prašo užtari-

si organizaciniai ryšiai su Ben
druomenės vienetais jo yra pa
laikomi tik per Centro Valdy
bą.

Posėdyje dalyvavo visi pre
zidiumo nariai: Juozas Kapo
čius, kun. Viktoras Dabušis, 
kun. Jonas Jutkevičius, dr. Pet
ras Vileišis ir Arvydas Barzdu- 
kas. JAV LB Tarybos

Prezidiumas
U 6':

1 | 1 1,1

MIRUSIEJI KUNIGAI LIETUVOJE
Gautomis žiniomis iš Lietu- kun, Juozapas Dubietis, invali- 

vos yra neseniai mirę šie kuni- das, gimęs 1885 m., mirė 1969 
gai Lietuvoje: Kauno arkivys- m. kovo 1 d. Palaidotas Vil- 
kupijoje — kun. Juozapas šus- niuje.
nys. Velionis buvo gimęs 1895 
m. kovo 10 d. Ilgiau ar trum
piau kunigavo ir klebonavo į- 
vairiose vietose — Balnin
kuose, Radviliškyje, Žeimiuose. 
Po sunkios ligos ir operacijos 
mirė 1969 gegužės 15 d. Vil
niuje. Gegužės 17 d. palaidotas 
Žvėryno kapinėse Vilniuje. 
Nors velionis negyveno Vilniu
je, bet norėjo, kad ten būtų pa
laidotas. Kun. Povilas Dumšė, 
Juodaičių bažnyčios klebonas, 
gimęs 1925 m. sausio 23 d., mi
rė 1969 m. sausio 11 d. Palai-

— Pense^, Biaise Pascal, Šventiname lietu vi v Kultūros židinio
moderniosios Prancūzijos uni
versalaus genijaus veikalą lie
tuviškai išvertė ir baigia pa
ruošti M. Matukas. Pensees- 
Mintys, kaip žinoma, yra įkvėp
tos šių šaltinių: Šventraščio, 
Bažnyčios Tėvų (ypatingai šv. 
Augustino) ir Montaigne’o vei- 

dėsnių reikalavimų krikščkmy-

ma ir metodu yra tikras uni-

kia jėgas ir aukas pagelbėti

Didesnis maldos žygis orga
nizuojamas rugsėjo 7 d., sek
madienį. Tai bus kelionė į 
Wasbingtoną, į Amerikos ka
talikų šventovę, kur lietuvių 
gražiojoj koplyčioj bus maldos 
ir pamaldos už Bažnyčią. New 
Yorko, New Jersey apylinkės 
lietuvių parapijos rengia eks
kursijas. Baltimorės lietuviai 
visuomet jungiasi į bendrą 
maldą. Būtų labai gera, kad ir 
iš toliau tą dieną visi vyktų į 
lietuvių šventovę. Toks didin
gas, gausus ir vieningas lietu
vių susibūrimas parodytų lie
tuvių rūpestį ir sielojimąsi sa
vo tautos ir Bažnyčios likimu 
Tėvynėje. Tiksli maldų ir pa
maldų tvarka bus skelbiama 
spaudoje; ?

Lietuvių parapijos rugsėjo 7

Telšių vyskupijoje: kun. Do
mininkas Audzevičius, Tene
nių bažnyčios klebonas, gimęs 
1898 m., mirė 1969 m. sausio 
29 d. Palaidotas Tenenių kapi
nėse. PreL Justinas Juodaitis, 
Kražių bažnyčios altarista, gi
męs 1899 m., mirė 1969 m. va
sario 3 d. Palaidotas Kražių 
bažnyčios rūsyje.

Panevėžio vyskupijoje: kun. 
Jonas Bubąs, Pandėlio bažny
čios klebonas, gimęs 1901 m., 
mirė 1969 m. balandžio 19 d. 
Palaidotas Pandėlio kapinėse. 
Kun. Antanas Mikonis, Šilų baž
nyčios altarista, gimęs 1906 m., 
mirė 1969 m. gegužės 4 d. Pa
laidotas Šilų kapinėse. 

TĖVŲ ŽEMEI... AMŽINYBEI

Jaunimo centro, Aušros vartę koply
čios bei vienuolyno statybai ŽEMĘ

1969 rugsėjo 21—sekmadienį 
3:30 popiet

361 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N. Y.
(Automobilistams pasiekiama geriausiai — Interborough Parkway. 
pirmas itvažiavimas po Cypress Hills Vermont PI. | Highland Park >

Pašventinimo proga vakare ruošiamas

KONCERTAS-VAKARIENĖ
ST. MATTHIAS AUDITORIUM 
SS-15 Catalpa Avė., prie Šlyrtle Avė. Brooklyne

Programo j e:

Aldona Stempužiene
KONCERTO-VAKARIENtS AUKA STATYBOS FONDUI 10 DOL.

Nuolankiai kviečiame Jus ir Jūsų artimuosius dalyvauti 
ir paremti dvasia ir auka šį didingą mūsų visų reikalą.

$2

d. ar kitą artimesnį sekmadienį 
raginamas rengti savo parapi
jose maldos ir aukos valandė
les. Mišių auka, šventoji valan
da, procesija ar kitoks pamal
dumas turėtų būti vykdomas 
kiekvienoje lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Reikia stengtis į- 
traukti kuo daugiausiai katali
kų į maldos ir aukos žygį už 
Dievą ir tikėjimą.

Šios šventės proga paragina
mi lietuviai ir kiti paremti au
komis persekiojamą Bažnyčią. 
Aukas telkia parapijos, kurios 
persiunčia Liet. Kat. Religinei 
šalpai. Aukotojų dovanos yra 
atleidžiamos nuo federalinių 
mokesčių-taksų.

LKRŠ Valdyba

— Muz. Vaclovas Šimkus, ku
ris prieš 20 m. įkūrė Adelaidė
je, Australijoje, lietuvių cho
rą “Lituania” ir jam visą lai
ką vadovavo, apleidžia Adelai
dę ir persikelia į Australijos 
sostinę — Canberrą. Galvojant 
apie naują dirigentą “Lituania” 
chorui, kaikieno akys krypsta 
į solistę G. Vasiliauskienę, ku
ri padėjo V. Šimkui paruošti 
chorą komp. Br. Budriūno “Tė
viškės namų” kantatos premje
rai, o taip pat į Newcastle cho
ro dirigentą S. Žuką.

— Pulgis Andriušis pradė
jo klibinti bendruomenės ins
titucijas atsikviesti iš JAV po
etus Bernardą Brazdžionį ir 
Antaną Gustaitį literatūrinėm 
gastrolėm po Australijos lietu
vių kolonijas. Viešėdamas Ame
rikoje, P. Andriušis tą reikalą 
buvo plačiau aptaręs su abiem 
literatais, tačiau lėšų sutelki
mas reikalingas platesnio pasi
ruošimo.

Mon- 
infor- 
Dam- 
šiąis

— Studentų Ateitininkų Są
jungos suvažiavimas vyksta ši 
savaitgalį, — šeštadienį ir sek
madienį, — jų stovykloje prie 
Erie ežero, Pa. Stovyklos va
dovybė praneša, kad šeštadie
nį nebus jokio pasilinksmini
mo. Suvažiavimo posėdžiai vyks 
iki vėlaus vakaro.

— Dr. V. Dambrava, dirbęs 
Amerikos Balso USIA tarnybo
je Washingtone, Muenchene, 
Saigone, Bolivijoje, buvo aukš
tai įvertintas tarnyboje ir pa
keltas konsulo rangan. Dabar 
jis skiriamas į Meksiką, 
terey — vadovauti JAV 
macijos tarnybai. Dr. V. 
brava yra apdovanotas
JAV medaliais: 1962 — Meda
liu už tarnybinius nuopelnus 
(Award for Meritorious Serv
ice); 19668Garbės Nuopelnų 
Medaliu (Meritorious Honor 
Award); 1967 — Vietnamo Tar
nybos Medaliu (Vietnam 
Service Award). Išvykdamas į 
naują paskyrimo vietą — Mek
siką iš Bolivijos, dr. V. Dam
brava buvo apdovanotas aukš
čiausios rūšies Bolivijos ordi
nu — Order of the Condor of 
the Andes, vadinamu Bolivijos —- 
Prezidento ordinu, 1969.

— 50 Mykolaičio - Putino " 
laiškų, kuriuos jis dešimties 
metų laikotarpyje (1957 - 1967) 
parašė savo seseriai Magdale
nai Slavėnienei į Australiją, 
bus išleisti atskira knyga. 
Laiškus leidžia Canberros apy
linkės valdyba, ir knyga turė
tų pasirodyti dar šiais metais.

— PLB, JAV LB ir Kanados 
krašto LB vadovybių susitar
ta ketvirtąją tautinių šokių 
šventę ruošti 1972 metais Chi- 
cagoje. Tais pat metais PLB 
valdyba planuoja niošti ir ant
rąjį pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą.

las “Mūsų praeities beieškant”, 
kurio ištraukos buvo spausdi
namos Dirvoje, baigiamas pa
ruošti spaudai. Atskira knyga 
išleis Vilties leidykla.

— Poetas Vladas šlaitas, gy
venąs Londone, Anglijoje, yra 
parengęs spaudai naują savo 
eilėraščių rinkinį. Poetas šį ru
denį Anglijos Lietuvių klubo 
Chicagoje yra kviečiamas at
vykti į šią didžią lietuvių kolo
niją ir dalyvauti klubo rengia
mame literatūros vakare lap
kričio 9 Jaunimo centre. Ta 
proga atvykti Chicagon poetas 
jau sutiko.

— Kolumbijos katalikų radi
jo stotis Pietų Amerikoje 
kiekvieną šeštadienį paduoda 
lietuvišką radijo pusvalandį. 
Lietuvišką programą lietuvių ir 
ispanų kalbomis parengia L. 
Naranjo ir Henrikas Kulvietis, 
žinomo lietuvio dailininko Eu
genijaus Kulviečio sūnus.

— Jonas Jasaitis, JAV LB 
Tarybos narys, Amerikos Lie
tuvių Tarybos vicepirmininkas, 
rūpinasi Al tos informaciniais 
reikalais. Altos valdyba J. Ja
saičiui pavedė organizuoti in
formaciją amerikiečiams ir taip 
pat tvarkyti lietuvių tautos ge
nocido parodos reikalus. Geno
cido paroda jau užbaigta ir ieš
komos patalpos jos išstatymui, 
kad ją galėtų aplankyti ko dau
giausia amerikiečių.

— Amerikos Lietuvių Kong
rese jau užsiregistravo daly
vauti virš devyniasdešimt or
ganizacijų atstovų. Organizaci
jos. pranešdamos apie paskir
tus atstovus, prisiunčia ir au
kų kongreso rengimo išlaidom 
padengti. Organizacijų valdy
bos prašomos pranešti kongre
sai vykstančių atstovų pavar
des. vardus ir adresus Ameri
kos Lietuvių Tarybos valdybai, 
adresu: 6818 So. Westem Avc.. 
Chicago. Illinois 60636. Taip 
pat prašomos skirti auką kon
greso reikalams.



Baigė mokslus

neseniai mirusio Vlado Bar* 
čiauškų sūnus, baigė keturių 
metų studijas Columbia univer
sitete ir gavo psichologijos ba- 
kalaurato laipsnį. Studijas bai
gė cum Įaudė ir dalyvavo gar
bės Phi Beta Kappa korporaci
joje. Dabar Jonas atlieka 6 sa
vaičių pratimus Colorado valsti
joj. Po to bus išsiųstas pas in
dėnus kaip Vista savanoris.

TESTAMENTO KEITIMAS

GAUBI MINKAI

HAPPY LABOR DAY!

MARIOJ AUTO 
INSPECTION STATION 

Shell Bay Avenue
- ' •* ■ ’

CAPK MAT N. J. 
CaU (609) 465-560T

EL CARMELO 
LIOUOR STORE INC.

4600 Park Avenue 
WeeHawkenNJ. 

CaU (201) UN 3^1842

ATTONTTO 
C & SONS 

Ine.

BAIGĖ INŽINERIJOS 
MOKSLUS - -

Klausimas
Prašau man atsakyti į sekan

tį klausimą. Prieš 10 metų su 
vyru sudarėm testamentą taip, 
kad, abiem mirus, likęs turtas 
tektų vaikams lygiomis dali
mis. Dabar vyras jau miręs, o 
aš norėčiau savo testamentą 
pakeisti taip, kad tam tikra da
lis tektų mano anūkam, kurių 
turiu tris. Ar galima testamen
tą panaikinti? Du liudininkai 
yra jį pasirašę, ir ar reikia 
naują sudaryti arba seną pa
keisti? Esu sena “Darbininko” 
skaitytoja. Prašau mano vardo 
neskelbti.

Skaitytoja,

liekama “codicil” būdu, reiš
kia, tam tikru prierašu prie se
nojo testamento arba nauju tes
tamentu. Ir vienu, ir antru at
veju Tamsta turėsi pasirašy
ti, ir liudininkai turės paliudy
ti Tamstos parašą. Patarčiau 
surašyti naują testamentą.

Žinoma, Tamsta gali pakeisti 
tik savo turto palikimo. būdą. 
Vyro testamentas palieka tur
tą taip, kaip buvo Tamstos vy
ras jį surašęs.

Beje, jei Tamstos anūkai 
yra nepilnamečiai, Tamstos ad
vokatas turės sudaryti vadina
mą “trust” ir jį atitinkamai 
suredaguoti pagal Tamstos jam 
duodamus nurodymus.

FABRIC DISCOUNT

93 Kinkei Street 
VVESTBURY, L.I.

(516) ED 3-2130

Calvaiao’s
Home Šūpply 

Center
Open IDays a Week 

Do-It-Youneif PaneHnc 
Tile - Catpetagr -Cabinets 

Paints ind Vallpapjer

2233Highway9 
LAKKVOOD N. J.

201-^-75756

Phillip Gullo

Label Co. Ine.
Paper Labels of Every Description

479 Hempstead Tpke 

ELMONT L. L 

(516) PR 5-2193

One of L.I. largest selections 
of latest styles dress, drapery, 

slipcovers, upholstery 
Unbelievable savings 

150 School St. Glen Cove L.L 11542 
(516) OR 1-6010

GREAT NECK AUTO 
ELECTRIC SERVICE 

Jim Molinaro
116 Northern Blvd Great Neck L.I. 

(516) HU 7-4210

Labor Day Greetings 
to all our customers and friends 

from
5 BROTHERS CARTING CO.

84 William Street N.Y.C.
-------943-3811-------

Labor Day Greetings 

to customers and friends.

Cra y s
SHELL SERVICE

Openldays aweek 

We do general auto repairs

1828WiUow Avenue 
WEEHAWKEN N. J.

Call 261-867-2093

Jack Tracy
86 McLean Avenue 
YONKERS N. Y.

HONDAS AND BICYCLES

(914) YO 3-0532

Birželio 12 d. magistro laips
nį gavo Vytautas Radzivanas, 
dr. Broniaus ir Apolonijos Ra- 
dzivanų sūnus. Studijų šaka bu
vo — civilinė inžinerija. Bai
gęs mokslus, jis išvyko keliom 
savaitėm į Europą.

Vytautas Radzivanas yra re
tos veiklos jaunuolis, pasireiš
kęs lietuviškose ir amerikoniš
kose organizacijose. Baigęs pra
džios mokyklą Bfooklyne, mo
kėsi vysk. Loughlin memorial 
aukštesniojoje mokykloje. Bai
gė su pagyrimais, ypač pasižy
mėjo matematikoje. 1964 pra
dėjo studijuoti Manhattano ka-

Illinois valstija

Atsakymas
Galėčiau tiksliau atsakyti į 

Tamstos klausimą, jei žinočiau, 
ar Tamsta su vyru buvote su
darę vieną testamentą ar du, 
kiekvienas savo. Kai kur dar 
vyrauja netikusi mada vyrui 
ir žmonai sudaryti vieną testa
mentą. Tokiais atvejais visuo
met susidaro keblumų, nes, 
vienam mirus, tas testamentas 
turi “pereiti” per vadinamąjį 
“Probate”, o gyvojo testamento 
dalis dar negalioja (ambula- 
tory).

Jei Tamstos esate sudarę du 
testamentus, tai sunkumų, ne
bus. Tamsta gali, kol gyva, bet 
kuriuo laiku savo testamentą 
pakeisti ir savo turtą palikti 
kam tik nori. Tai gali būti at-

GARI OF PARIS

227 Sullivan Street 
New York City 
Call 477-9858

talikų kolegijoje civilinę inžine
riją, baigė bakalauro laipsniu 
1967 m. šioje kolegijoje studi
juodamas, dalyvavo studentų 
chore ir chorą išmokė kalėdinę 
giesmę, kuri buvo atlikta kon
certe.

LINKSMAS RUDENS SUBAT- 
VAKARIS LINDENE, NJ.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė ir Balfo Lindeno sky
rius, norėdami sukelti lėšų lie
tuvių kultūriniams ir šalpos rei
kalams, spalio 18, 7 vai. vak., 
Lindene, Liet. Laisvės . Parko 
salėje (340 Mitchell avė.) ren
gia linksmą pobūvį-vakarą su 
menine programa, gera vaka
riene ir gėrimais.

Visi Lindeno ir kaimyninių 
kolonijų lietuviai maloniai kvie
čiami atsilankyti į šį vakarą ir

Darbininkui aukojo
Po 1 dol.: A. Žaliaduonis, A. 

Kazlauskas, V. Stramaitis, — 
Brooklyn, N. Y., R. Remeza, 
Ozone Pk., N.Y., E. Kazakevi
čienė, Maspeth, N. Y., J. Čer
nius, N. Y. City, B. šlipka, Dol- 
gevįlle, N.Y.., V. Tomkus, Eliz., 
N. J., V. Butvydas, Hillside, N. 
J., S. Valikonis, Cliffside, N. J. 
A. Aidukas, E. Paterson, N.
J. , P. Sarpalius, Paterson, N. J., 
Z. Strazdas, Wethersfield, Conn
K. Valičkus, Guilford, Conn., P. 
Verbickas, A. Keturakis, So. 
Boston, Mass., B. Mickūnas, 
Dorchester. Mass., J. White, 
Wheelwright, Mass. V. Germa
navičius, Brockton, Mass., E. 
Stanulis, Lawrence, Mass., A. 
Bleming, Willow Grove, Pa., A. 
Anderson, Port Carbon, Pa., 
D. Ventriglio, Greenbelt, Md., 
A. Rutkauskas, Nashua, N. H. 
I. Pūkas, N. Cho, m., V. Mažei
ka, Cgo., m, B. Paliokas, Can- 
ton, Ohio, J. Pikturna, J. Kru
zas, Cleveland, Ohio, P. Kri- 
vinskienė, Hamilton, Can., V. 
Kolyčius, Toronto, Can.

Visiems, prie kalendoriaus išlaidi) 
padengimo prisidėjusiems. nuoširdžiai 
dėkojame. Laukiame spaudai para
mos it iz neatsiliepusių.

Dėkinga DARBININKO
Administracija

ROGERS CLOTHES 
OF N. J.

316 Glenwood Avenue 
Bloomfield NJ.
(201) PI 8-0744

113 Broad Street 
ELIZABETH N. J.

(201) 354-5906

Labor Day Greetings 
to all our customers 

and friends

AAA
Trucking Corp.

(609) 586-0700 
37-30 Quaker Bridge Road 

TRENTON N. J.

Entenmans
BAKERY, INC.

1724 5th Avenue 
BAY SHORE, L. I.

ForThe Finest

CaU —

(511) 273-6000

STANTON

FUNERAL 
HOME

For Integrity, Dependability 

and Ethics

661 Franklin Avenue 

NUTLEY N. J.

Call — 

(201) 667-3131

SVEČIAI Iš AUSTRALIJOS

JO'S 
HAIR DRESSERS

Late Nite 
Thursday and Friday

149 Keamy Avenue 
KEARNY N. J.
201 - 997-3330

Jade East
Long IdancTs A4ost Klegant 

Chlnese Cuisine

Open” days a week 
Luncheon ■ Dinner - Supper

Your HostWayne Lee & Tommy

SEAF0RD L. I. 
3930 Sunrise Highway 

(516) TA 6-3030

KENTUCKY STYLE CHICKEN 
DINING ROOM

or Take Out Service
1 Block above_Broadway

35 7th Ąvenue 
NEWARK N. J.

Call (201) 481-0440

CASA FELICIA
Italian Restaurant

Excellent Italian Cuisine 
Fast efficient and courteous service 

Entertainment — 
Dancing Friday and Saturday. 

(516) AN 1-4880 
288 Larkfield Road

East Nortlr Port L.I.

tuomi paremti kilnų sumany
mą. Be to, kaimyninių lietuviš
kų organizacijų vadovybės pra
šomos tą dieną nerengti pana
šių pobūvių. Bilieto kaina 7 
doi.

V.T.

Birželio gale į Darbininko re
dakciją buvo užsukę Juozas 
ir Teklė Seliokai iš Melbourno, 
Australijos. Amerikoje jie lan
kėsi anksčiau. J. Seliokas, nu
vykęs iš Vokietijos į Australi
ją, gavo darbo aviacijos fabri
ke ir ten dirba visą laiką.

Colantone 
Shoe Store
The Family Store 

245 Morris Avenue 
SPRINGFIELD N. J.

Call (201) 376-2682

Labor Day Greetings 
to customers and friends

Cochran & Tyler
TRUCKING SERVICE

32 Cross Street

Lakewood N. J.
Call (201) 364-4602

Village JNursing 
Homes

607Hudson Street 

Nct York City 

(212) AJL. 5-3003

SPRING LAKE

ESSO 
Service Station

Open 7 Days a Week 

7 AM to 10 PM.

General Auto Repairs 

and Towing Service

2505 Plainfield Avenue 

SOUTH PLAINFIELD N. J. 

Call 201-756-7466

Muzikos ir dailiojo žodžio vakaras
CLARK, N. J.

Auto Body 
and Fender

Service
Open 5% Days a Week 

Auto Painting and Simonizing

4th Street A Railroad

Call 201—633-2554
Lakevood N. J.

FLOOR WAXING 

WĮNDOW CLEANING 

JANITORIAL SERVICE

New Jersey bene bus vienin
telė vieta, kur grupė žmonių 
puoselėja savo tautinę kultūrą 
gana pastoviai. Pastarųjų pen
kių metų bėgyje ši veikla yra 
jau virtusi tradicija. New Jer
sey gyveną lietuviai menininkai

ti kultūrinio pobūdžio vakarus 
viešai, tai jie daug lengviau 
vykdomi privačiuose namuose.

šį kartą klausėmės trijų dai
nininkų: Onos Zubavičienės, I- 
renos da Sliva - Stankūnaitės 
ir Liudo Stuko. Dailiojo žodžio

Įstojęs į Brooklyno Polytech- 
nikos Institutą, studijas tęsė 
toliau. Dabar gavo magistro 
laipsnį. Jau užsiregistravo toli
mesnėm studijom ir sieks dok
torato laipsnio. Už savo pažan
gumą moksle ir matematinius 
gabumus yra gavęs daug me
dalių, atsižymėjimų, buvęs mo
kyklų garbės sąrašuose, buvo 
atrinktas iš visų New Yorko 
valstybės mokyklų matematikos 
stipendijai.

šalia šio didelio darbo mo
kykloje, jis rado laiko akty
viai reikštis ateitininkuose, 
Lietuvos vyčiuose (yra antro 
laipsnio vytis), gieda Apreiški
mo parapijos chore, N. Y. vy
rų chore, yra Laisvės Žiburio 
programos korespondentas ir 
klubo valdybas narys, dabarti
nės ateitininkų sendraugių val
dybos vicepirmininkas, N. Y. ir 
N. J. Kat. Federacijos valdybo
je, LB New Yorko apygardos 
valdyboje kultūros ir informa
cijos vadovas, priklauso Ameri
kos inžinierių sąjungai, N. Y. 
kat. inžinierių alumnų sąjun
gai, National Railway Histo- 
rical Society. Dabar mokytojau-

PADFKA P° 20 metU j*5 gaV°
padėka nesių atostogas ir ta proga ke-

Putname įvykusios liepos 27- liauja aplink pasaulį Amerikoj, 
tą dieną lietuvių susiartinimo Waterburyje, jis turi savo bro- 
šventės (pikniko) dalyviams, 
talkininkams ir aukotojams —- 
didelis ačiū už entuziazmą ir 
už ištvermę, kokios retai te
matė rūstūs debesys. Jūsų vi
sų noras išgelbėti skęstančią 
dieną -užžiebė saulę daugelio 
širdyse. Esame Jums labai dė
kingos už dosnumą, už pasi
aukojimą ir už giedrią nuotai
ką. šviesus nusiteikimas ir dan
gų atveria! Tad, linkėdamos 
Jums nuolatinės Viešpaties glo
bos ir palaimos, maldoje prisi
mename Jus visus su giliais dė
kingumo jausmais.

Nekaltai Pradėtosios
Marijos Seserys

lį, pas kurį ir sustojo kuriam 
laikui pailsėti. Iš Amerikos vyks

301 Phillips Avenue 

SOUTH HACKENSACK

New Jersey

Dial — 

201—342-7054TĘST RITE
OPTICAL

CO.
PRESCRJPTION OPTICIANS

Mon.M9AMto6PM 
Sat 9 - 2:30 PM

Late Nite to 7:30 PM.

1219 Liberty Avenue 
HILLSIDE M. J.

Can 201—354-8300

kūrėjai ir atlikėjai liepos 3 d. skaitymą girdėjome iš poetės 
Salomėjos Cerienės-Mulks sody- Kotrynos Grigaitytės - Grau- 
boje turėjo muzikos ir dailiojo dienės ir Irenos Veblaitienės. 
žodžio pobūvį. Kadangi dabar Pianistė Julija Rajauskaitė at- 
yra gana sunku (dėl mūsų vi- liko L. van Beethoveno kūrinių 
suomenės abejingumo) sureng- ciklą. Dainininkus fortepijonu

' palydėjo muzikai Algirdas Ka-
čanauskas ir Juozas Stankūnas.

Būdami New Yorke, aplankė Bendras vakaro balansas bu- 
savo kariuomenės dienųdrau- vo gražus, nes programa ne

Australiją.
Jis yra 

riuomenės _ _ o____,__ _________ ___
Australijoje padeda kun. Pr. gą daiL J . Juodį ir svečiavosi buvo perkrauta, todėl klausy-
Vaseriui įvaiky ti ir leisti Tėviš- pas pp. Uknevičius Woodhave- tojai bei svečiai ją išklausė su
kės Aidus. ne- pasigėrėjimu ir priderama pa

garba. Buvo atliekami Salomė
jos čerienės - Mulks, Liudo 
Stuko, Juozo Stankūno ir Vy
tauto Klovos kūriniai, šeiminin
kė čerienė-Mulks pradžioje pa-

buvęs Lietuvos ka

pasidžiaugė tiek' naujai sukur
toms dainomis, teik atlikėju 
padaryta pažanga. (J. V.)

ja Poly Prep mokykloje ir dės
to matematiką.

Kai buvo organizuojamas 
lapkričio 13 žygis, jis buvo ko
miteto narys, padėjo organinio-. 
ti ir jaunimo kongresą, o pra
eitais metais — PLB seimą.

Be to, dar domisi muzika, 
mėgsta keliauti ir fotografuoti.

■ NoapsijiRB pribp

švedė dainininkė Lilė SveD 
įdainavo plokštelėje dainą “Aš

‘bijau pefių".
Dabar ji nebeapsigina pelių: 

gerbėjai įkiša jai mo laikomų 
pelyčių pro plyšį laiškams įmes
ti duryse ir pro langus.

FRANCO 
Automotive 

Service Stations
ISO Jericho Tpke. 

NevHyde Park L.I. N.Y.

SportiCars and Tune ups 

SpecHKO «n Rating Cars and 
all tnakes and modele

of American and Foreign cars. 
011(516) FL 4-9791

LABOR DAY GREETINGS

TO ALL OUR CUSTOMERS

AND FRIENDS

BANK OF 
HOPE

Hope, N.J.

(201) 459-4121
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Puikios sąlygos praleisti atostogas. Patogu pėHštti vykstant į Kanadą. Nuo Ne* Yorko per 200 mylių. Iš 
New York Thruway Exit 24, į Nortiiuny 87 IM Lake George VMage; iš ten 9N keliu 7 myL į šiaurę. Dėl 
informacijų kreiptis: Blue Water Manor, Diamond Point, N.Y. TeL (518) N H 4-5071. Nuotr. V. Maželio

SPORTAS
60632. Telefonas: (312) 847- 
1729.

Plaukymo pirmenybės 
■’J'~ Clrtėlaricle

fe PLAOI

CANCtt Ot CRANGB

MALĖ CUTER8

CLARK KNITTING MILLS 
150 Commerce Rd. 
ChartetadL N. J. 

(161) 933-8044

Near Home 
FOREMAN Secondary Operatfcm

Iinvoivfcęr drlUtag tapping, turntag, 
milling. Mušt be able to supervise.

- Some beekground in tool work. 
Mini-Matic, 1275 Bloomfield Avė. 
FairfteM, N. j. (201) 226-7877 —

IRON W0RKERS

Inside A outside Experience. Good 
pay, steady work CaU (212) 539- 
0220.

FOOD PLANT W0RKER8 
UNnRKB CORP. ta Boete Rd. 
Cteektouega. N.Y. - AMfcattes 
tt« ttMt Mta< 1r**ft** for Ittd 
ahtft epvrtteto 4PM te MMright 
te rtart timnėfltotMy. Dm—mr sur- 
ruundtac*. Apply 1-4 PM (Mcmday 
to Frtday)

Sectioo wnrk on pante Steady —
Uotai Shop. Leeda Sportawaar 
101-09 Woodhav«fl Bhrt. Ototoe 
Park, N. Y. Call 80-9347.

EXP PRE88ER8
Top salary for tlj» men for good 
line steady nice vrorking conditions 
FIELD BROTHERS — 1114 Kings 
Highway Brooklyn Call 334-7500

TRUČK MECHANICS
Severai men for dėy and ovening 
shifte Įtart ham a aoM machanie- 
al teckgrouud. Wa tefur a good 
starting wage and onė of the Mat 
teateito pMjpnMte te tte arta. Ap
ply in person to our Service man
ager. International Hareėster Co. 
61 North Beacon SL AHaton, Mase.

An Equal Opportunity Employer

sėmes

EXP OPERATORS ON 
STREET DRESSES

Mušt do a complete garmenL Stea
dy work nice worktng conditions. 
TAILORED GIRL 307 West 38th 
Street N.Y.C. llth FToor. Call —

(212) LO 3-6577

BILL8 AMOCO 
SERVICE CENTER

Open 7 days a week. We do general
Auto Repairs and Towing Service. 

179-01 Untten Bivd.
SL Albans Queens 
Call — JA 8-9547

RENT - A - TRAILER 
ERIBA CAMPING TRAILERS 

$65 a week — any car can pull our 
trailers. See them at 65 Street & 
Metropolitan Avė. Maspeth. 

Call GL 6-1039
MAN wanted to Service customers 
in retail lumber yard. Knovrledge of 
building mateliais needed. Salary 
based on experience, for intervievv 
call Narrowsburg Lumber Co.. Ine. 
Shohola, Pa. — (717) 959-3772 or 
959-3921 between 7:30 am & 5 pm.

SOPHIES BEAUTY SALON
OpCTi 5 days a week late nite Thurs 
and Fri — Latest sty les in Creative 
hair styling. We sėli wigs and wig- 
lets — 90-22 Jamaica Avė Wood- 
haven. Call VI 6-9038

Papildomai pranešama, kad 
1969 • ' m. ’ S. ’ Amerikos lie
tuvių lauko teniso pirmenybės 
įvyks rugpiūčio 30-31 d. Chica- 
go, m. -. >

Varžybos vyks Marąuette 
Parka tėhišd' aikštėse. Pradžia 
12 vai. Registracija ir burtų 
traukimas nuo 11 vaoL

Pirmenybių programon pa
pildomai įtraukiama vyrų B 

.klasės irienetas. čia nebus gali* 
ma dalyvauti iškiliesiems žai
dėjams. Tokių žaidėjų sąrašą 
prieš turnyro pradžią nustatys 
šALFASS-goš Lauko Teniso Ko-; 
mitetas. - « = r • j.

Š. Amerikos pabajtiečių 
lietuvių 1969 m. plaukymo pir
menybės, turėjusios įvykti lie
pos 26-27 d. Clevelande, buvo 
atidėtos į rugpiūčio 31 d. (sek- priemiestis), 
madienį).

Varžybos vyks toje pačioje 
vietoje, kaip ir anksčiau buvo 
numatyta, būtent, Case-West- 
ern Reserve Universiteto ‘Don- 
riėlT " baseine, 10900 Euclid 
Avė., Clevdand, Ohio.

Rungtynės vyks tik vieną 
dieną, dvejose sesijose: pirma 
sesija 10:00-12:00 vai., 
toji 5:00-7:00 PM.

ir

sios atletikos pirmenybės, nu
matytos pravesti rugsėjo 6 d. 
Toronte, dėl stadijono gavimo 
kliūčių yra . nukeliamos į rug
sėjo 13 d.

Varžybos įvyks Birchmount 
Municipal Stadium, Kingston 
Rd. prie Birchmount Rd., Scar- 
borough, Ont. (rytinis Toronto

ŠALFASS-gos centro valdyba

SERVICE

ALL VENT CORP.

TAILOR
We are seeking a thoroughly ex- 
perienced taSor for our Men’s al- 
teration department. Liberal salary, 
exceUent employee benefits.

Apply in Person

BAMBERGER'S
Newark

Employment Office 9th Floor 
An equal Opportunity Employer

ASSEMBLY WORKER8

No Experience Reąuired
Will Traki

Electronic Manufacturing

WHIPPANY ELECTRONICS
1275 Bloomfield Avenue
Fairfield (Caldwell) N J.

(201) 228-2141

Factory utility men. A good opp’ty 
for ambitious men with mechanikai 
intėrests. Ezcellent starting rates, 
liberal vacation plan, 10 paid holi- 
days, group insur. plan. Apply per- 
sonnel Office 10 am to 3pm or call 
(201) 245-2320 — H. K. Porter Co. 
Coupling Works, 109 Aldone Road 
RoseHe, N.J. Bq. Opp’ty Employer.

DISPLAY

EXP AUTO BOOY FENDER MAN 
also EXP WORKING FOREMAN 
5 day week good working condi
tions. Top pay. Call —

(212) 588-1306

Foreman, wood working well estab- 
lished architectural woodwork shop 
needs exp foreman, able to lead & 
train men, lay out work. Good sala
ry, benefits.' For more Information: 
C. M. Goodrich A Son Ine. P. O. Box 
766 Pittsfield, Mass 01201. Phone: 
(413) 443-4785

MAINTENANCE MAN good per- 
manent position open in leading 
Nevrark store general maintenance 
background desirable. 5 day 40 hr 
week excellent employee benefits. 
Salary commensurate with exp. — 
Call (201) MA 3-1705 between 10 
AM - 4 PM.

PARK RIDGE RĘST HOME 
A Home Away from Home 
Good food rec room and TV 
Catholic Church in the Area 

13 Broadway Park Ridge N J. 
Call 201-391-7040

P. P. D. A T. 
CONTRACTORS

352 Van Brunt SL Brooklyn 
For commercial, industrial, homes 

HOMES REMODELED 
from start to finish.

Call 625-0666

OUALITY WORK
Paintlng & Decorating Expert Pa
per hanging Free estimates Ali 
work guaranteed.

Call 824-6531 
Ask for Frank

š. Amerikos pabaltiedų ir lie-

ant-

o JAV komanda įsikvalifikavo i 
. baigmę pasaulio studentų p-bėse, 
Drezdene, draug su Sov. S-ga, Ju
goslavija, Vak. Vokietija,'Bulgarija,

šiol nieko nerašoma apie šias p-bes. 
o JAV atviras p-bes, Lincoln. Nebr. 
įpusėjo didmeistris Bisguier, N.Y. ir 
latvis Victor Pupils, Seattle, Wash., 
pakrovę po 5% tš. iš 6 galimų. Prie

Visais rėžfcalaas ' prašomą 
kreiptis į pirmenybių vado-:

Prieauglio tengvosio* atletikos 
pirmenybės nukeltos

vą Vyt. Grybauską, 4144 So:
Maplewood Avė., Chicago, m, ~lūvių prieauglio klasių lėngvo-

Byrne, kuris, turi nebaigtą laimėti
ną partiją prieš New Yorko meistrą 
A. Denkerį. Po 5 taškus turi did
meistris P. Benko, M. Vukcevič, W. 
Martz ir dar keli. Viso 197 dalyviai. 
Po pirmų dviejų ratų Ignas Žalys 
iš Montrealio turėjo 2-0 te ir buvo 
pirmūnų eilėse. Apie tolesnį jo loši
mą žinių neturime.

11 QN4-KB1
12 KR1-PKR4
13 QKR4 — BK2
14 PKB4 — PKB4 
15QR3-PxP-
16 NxKP— PQ4
17 NN5-PK4
18 QK3 - PQ5
19 QB2 —RR3
20 NR7+ — KN2
21 PxKP— BK3
22 QN3+ — KR1
23 NN5-RN1
24 NxB-PxN
25 QB4-BB1
26 QxP-BN2
27 QRK1—PR5
28 PR3-RR4
29 QN4-RR3
30 QN5-QB4
37 RB7 — juodieji pasidavė

Rubbish Remoyąl and Carting 
Demolition, lac. No. 6736 90 (665- 
394) — Free estimates. 324-8470-1

Work Near Home 
Experienced Body A Fender Man 

or Combination Painter 
Steady work nice working condi
tions-Ali fringe benefits 40 hows
5 days

Perfect Custom Coach Ine.
219 W. 77 the St., N.Y.C.

874-3016

FOR RENT—Ludlow, Vermont 
Brand new A Frame, 1 bedroom & 
a k>ft, sleeps ste. Near town, 3 mi. 
from lakęs and golf course. Avail- 
able from August to October. $75.00 
per week. Call 203-259-0986.

UPHOLSTERER ALL AROUNO
Cut and sew — age no barrier full 
or part Ūme NICHOLS UPHOLS- 
TERY 161 Main Street Port Lee 
N, J. Call 201-947-0909 

947-0910

DELICIOUS COLDCUTS
Open 7 days We have the Finest 
of Coldcuts We cater for Parties 

55 Hensico Road 
Thornwood, N. Y. 

CaU (914) 769-9343

H. wr MALĖ

EXP MECHANIC ON AUTOS
Mušt have own tools — steady nice 
working conditions work near home 
Commercial body and tank — 53-24

FOR SALE
...

ALMA CLEANING MAITENANCE 
Venitian Blinds cleaned, floors 
waxed, carpets shampooed. Kitch- 
en walls washed & stovės cleaned, 
traverse rod,chandeliers. Lights 
globė, mirrors, picture, range hoods 
tpstalled. Ali work supervized Al
ina Cleahtog. 34-tb Dureimer Avė. 
Call 654-4441.

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

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

Mantel & Doren, Ine.- 
83-12 Cooper Avenue 

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

PAMID
HAVEN
RĘST

««►' * HOME

SALAD MAN
Short .Order Cook and General Kit-* 
chen Help steady nice working con
ditions good salary. The SCHOON- 
ER RĘST — 111 West Broadway

_ Church being .demolisbed entire con- 
tents for sale: pews, stained glass 
windows, religieus artides, complete 
church organ. SL John the Evang. 
Church E. 55th St & Ist Avė., NYC 
Open daily Mon. thru Fri. 9-3 pm. 
D&D DEMOLITION CO., Ine. Mr. 
Drachman (212) 593-1817-18

NIPPES NURSERY FURNITURE
Complete stock of chUdrens furni-

Doll CarriageA Toys at Discount 
Prices. (516) MO5-0484. Open Frl- 
days tfll 9 PM. 147 E. Main SL

SERVICE

Florence Csik Prop.

N .J. State Approved

AlGEI) & RETIRED kl&N
AND WOMEN

HOMELIKE AND COUNTRY

Call 516-473-5656 H. W. FEMALE
H. W. MALĖ

L & M CAR SERVICE 
DOOR TO DOOR ANYWHERE

24 Hour Service 
Wedding Parties Airports 
Hospitals — Meter Rates 

Call (212) 568-6000

ATMOSPHERE

Englishtown Road 
Jamesburg 

201-521-1194

smeEtmėtal mechanics
Ist A 2a). class. Full time days. 
Part time nights 5 hours. Precision 
chassis, housing, etc. Close 
ance. Bklyn. loc.

(212 783-6206

TELEPHOftE CLERKS
AIRCONDiTlONING MECHANIC 

Experienced with car only. Good

ERNIE & RUDY’S

toler- Caldwell ha« inunediate openings 
in its cedit department for Tele- 
phone Clerks — Full or Part time. 
Previous credit investigation orAu-

hours plūs. DUN-RITE 112 Fether- 
bed Lane Brome N.Y.

Call 294-9413

DELIVERIES ANYWHERE 
MAN WITH PANEL TRUCK

TEXACO SERVICE STATION

ALSO STATION WAGON 
For Airport Service 
Call 516 - 742-5105

Open 6 AM to Midnigt Daily 
Complete Automotive Service and 
Road Service. 4 No Beverwyck Rd. 
Lake Hiawatha NJ. 201-334-6976

coln, Nebr.. latvis Viktoras. Pupols 
iš Holly, Wash. pateikė didžiausią 
pirmenybių staigmeną, įveikęs did
meistrį P. Benko ir iškopęs po 7 
ratų į pirmenybių, lyderį su 6% tš. 
Didmeistriai Bisguier ir R. Byrne 
turėjo po 6 te, o P. Benko tik 5 te 
Toliau Pupols suklupo prieš Robert

— Rašomos mažino* nuo ma
žiausios iki Standard 92Ž. liet 
angliju raidynais, taip pat TV, 
radijo ir biznio mašinos. Reika
laukite kltiĄagėlią: J. L Gied
raitis, 10 Bany Dr., E. Nortb- 
port, N. Y. 11731 telef. (518) 
757-0055.

AUTO MECHANICS 
12,000 to 15,000 Potential

If you're looking for. the chance to 
eam exceHent pay with potential 
income unlimited, this new aggre- 
sive Ford dealership is for you. Ma
ny fringe benefits, fine working 
conds. Coutact Service Manager, 
Thomas Ford, 914 YOnkers 8-3900.

Būt not reąuired Mušt be high 
school Graduate. ExceHent Compa- 
ny Benefitsand working conditions. 
For Appointment call Mr. Roberts 
at 201 228-3300 — Monday Thru 
Friday — An Eąual Opportunity 
Employer.

MACHINE OPERATORS with me- 
chanical aMBty. Rtarttag at $2.75 
per hour — išt, 2nd and 3td sMft 
10% extra tor Snd and 3rd. Mnt 
speak rend and wrtte Bngttsh. Hm 
plenty of Overtime. In Cįueens, M.Y. 
area, call (212) 639-8249.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

Learn to rtemfld A imtan Mušt

WUMEN
Light Factory Work Steady nice 
vVorking conditions 40 hours work 
near home.

GLEN DESIGNS 
31 Kolumbus Avė.

Work hear heme tecp Auto Mecha- 
nies — Salary open on Renault A 
Peugeot excellent working condi- 
tions vac A fringe benefits Manhat
tan Imported Cars 284 North Main

inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

Kur tūkstančiai taupo milijonus’

vieton iškilo jugoslavas Milan Vuk- 
cevič, buv. Bostono žymūnas, dabar 
— Clevelando, draug su didmeistriu 
R. Byrne, pakrovę po 8 te, Poschel 
7(4 tš, Benl-o, Bisguier-, Marta ir 
Brandts po 7 te Ignas Žalys 9 rate 
įveikė meisterį Lapikeną ir tori 
draug su kitais po 6 te Jų tarpe 
latviai Pamiljens, Karklinė.

• Clevelande praeitą savaitgalį, rug
piūčio 23-24, vartėsi. JAV ir Kana
dos lietuviai, 8.A. lietuvių šachma
tų pirmenybėse, kurios vyko Čiur
lionio ansamblio neonuose. Didžiau
sias viltis turėjo chicagiškiai, at
siuntę meistrus Povilą Tautvaišą ir 
V. Palčiauską.

• Leningrado didmeistris hetuvis 
Aleksandras Tolušaš (1910-1969), 
žaisdamas Sovietų rinktinėje prieš 
Jugoslaviją 1965 m., įveikė Jugo
slavijos Čempioną MatulovHą. Čia 
toji partija. Tolušas žaidė baltais.

Juostu*, fttelite, pagalvėlės. 
Milda Kvedarienė, 5 Drum St, 
fcelin, N. J. 08830. TeL (201) 
283-1981.

Paritu viso pasaulio ir JAV 
vartotus pdšto ženklus “Com- 
memoratives”, nesužalotus ir 
ntmuadrlQ4u8 nuo voko pope-

1 PK4 —PQB4
2 NKB3 — NQB3

4 NxP — PK3
5
6
7
8
9

10

NQB3 — QB2 
BK3 —PQR3 
BQ3 — NKB3 
0-0 —NxN 
BxN — BQB4 
BxN —PXB

VINYL Printers and Laminators — 
Color Mixers and Matchers mušt be 
eocperienced. Full benefits, new planL 
good wages. Ali replies strietly con- 
fidential. Call or write: Mr. Manson, 
General Manager, 50 California Av. 
Paterson, NJ, (201) 684-1324

(201) 871-4221HbMiUlMt,* N.Y^ Can 516 OR8-2»09

jtuns patarnaus nežiūrint kur ir kada keliautumėt. LITAS

ALFRED W. ARCHIBALD
President

Mo banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A 
O. nnattna ir adv. Jonas J. Gnga>us. ReUuue su patarnautojais g* 
Urna Riaikalbėti ir DetavMksL o Turtas (Assets) virt $132,000,000

Current dividend 5V4% on all accounts.

Dabar moka visų rūšių taupomus pinigus.

būti bent 100 pašto ženklą. 
Dėl kainos tarsimės. — Pet
ras Rašiniu, 437 Kansas St,
Lindentam,N. Y. 117S7.

rr

kuriuo laiku S kurio aerodromo arba uosto patogiausia 
Hvykti. PKtornuotmtA yra visiškai veltui. LITAS Travel 
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos, — atos
togom ar nuolatiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KE
LIONĖN? ... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Are. Woodhaven, N.Y. II42I

T«L 2I2-M74S22

SCHALLER& WEBER
AUGSCUUSIOS KOKYBfiS PRODUKTAI

Kelionei ir TV užkandžiai

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorite: 1656 2M Avė. (8MB St) — TR 9-3047 
RWgewoodė: SM6 Myttle Avenue — VA 1-TtM 
Arterijoje: 28-28 8te1n*ay Street — AS MflB 
Ftonri Perk, L.I.: 259-17 HllleMo Avė. — 343-6116

-437-7677
Hl 5-2552
M S-1tW



nifti *

.ralienės parapijos vikaras, rug- 
^piūčio 21 grįžo fi atostogų, ku
rias praleido keliaudamas po 
Europą.

niQ)iūČio 27 išvyko trijų savai
čių atostogų į Europą.

* j. Pakalniškis atostogų buvo iš- 
;vykę į Europą. Į New Yorką grį- 
’Žo praėjusį ketvirtadienį.

Dalia Bulvičiūtė, dirbanti 
Darbininke, rugpiūčio 21 grįžo 

"iš atostogų, kurias praleido 
; keliaudama po Europą.
; • Dr. V. Paprocko kabinetas 
‘bus uždarytas nuo rugpiūčio 
?28 iki rugsėjo 4. Jis išvyksta į
1 lietuvių gydytojų suvažiavimą 
Toronte.

«....Buv. Lietuvos gen. konsulo J. 
’■ Budrio prisiminimas. Rugsė- 
7 jo 1 sueina penkeri metai kaip 
mirė Lietuvos gen. konsulas Jo-

; nas Budrys. Šią sukaktį mi
nint, rugsėjo 6, šeštadienį, 9 
v.r. Viešpaties Atsimainymo 
parapijos bažnyčioje Maspethe

' bus laikomos pamaldos.
Dali. Adomas Galdikas jau 

kuris laikas serga. Rugpiūčio 
22 jis paguldytas į ligoninę.

Kultūros židinio — Jaunimo 
centro žemės pašventinimo pro
ga koncertas — vakarienė į- 
vyks rugsėjo 21, sekmadienį, 6 
vaL vak. St Matthias auditori
joje, 58-15 Catalpa Avė., prie

— Myrtle Ąve., Ridgewood, Nv Y.~ 
Koncerto programą atliks 
listė Aldona Stempužienė.

Baigę mokslus pristatomi 
nr. šeštame puslapyje.

įuririniriim rugpiūčio 22 White^ 
Horse svetainėje pirmininkavo! 
Ig. Gasiliūnas, sekret J. But-q 
kus. Svarstyti įvairūs baliausj 
reikalai. Balius drauge su gydy-J 
tojų draugija rengiamas rugsė-J 
jo 20 Americana viešbutyje, j 
Kultūrinėje dalyje B. Masiokas ] 
parodė prof. S. Kolupailos skai-1 
droš, gamintas maždaug prieš s 
37 metus. Taip pat parodyti į 
ir du filmai: “The Lašt Fron- j 
tier” ir “Tennesee”.

so-

šio

Protesto demonstracija 
prie Jungtinių Tautų

šiemet sukanka 30 metų 
nuo klastingojo Molotovo-Rib- 
bentropo pakto, kuriuo buvo 
pasidalinta Baltijos kraštai.

Ryšium su ta sukaktim, Ba
tunas, ta vienintelė pabaltie- 
čiu organizacija, kuri rūpinasi 
iškelti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos klausimą Jungtinėse 
Tautose, šaukia protesto de
monstraciją — pabaltiečių ma
nifestaciją, kuri įvyks šešta
dienį, rugsėjo 20, nuo 2 iki 5 
vai popiet prie Jungtinių Tau
tų būstinės, Dag Hammarskjold 
Plaza aikštėje.

ši demonstracija įvyksta nau
josios JT sesijos atidarymo me
ta. Tuo būdu bus proga paro
dyti pasauliui, kad pabaltiečiai 
yra dar gyvi ir trokšta saviems 
kraštams laisvės ir nepriklauso
mybės.

- - Kiekvieno lietuvio pareigaEuropos Instituto direktorius 
nepamiršti tos dienos ir kuo 
gausiau dalyvauti šioje protes
to demonstracijoj — manifes
tacijoj.

Lietuvis vyčių 56-tame metiniame bankete Nevvarke rugpiūčio 24 "Friend of Littouania” medaliu apdovano
jamas kongresm. P. W. Rodino, Jr. (k.); medalį įteikia kun. J. Jutkevičius, dešinėje — Lietuvos vyčių pirm, 
dr. J. Stukas. ' . ' Nuotr. V. Maželio

Organizacijų atstovų pasita
rimas šaukiamas rugsėjo 4 d. 
7:30 v. v. Maspetho lietuvių pa
rapijos salėje. Ryšium su Rib- 
bentropo-Molotovo pakto 30 me
tų sukaktimi rengiamos protes
to demonstracijos prie Jungti
nių Tautų. Demonstracijas ren
gia Batonas. Tame organizaci
jų atstovų pasitarime ir bus ap
svarstytas demonstracijų reika
las. Susirinkę bus plačiau pa
informuoti apie Batuno veik
lą. Į susirinkimą kviečaimi at
silankyti visi, kas tuo klausi
mu domisi.

Dr. V. Vardys, Oklahomos 
profesorius, su šeima praeitą 
savaitę grįžo iš Miuncheno, Vo
kietijos. Jis taip pat yra Rytų

Miunchene ir ten nuvažiuoja 
kas vasarą. Šiemet jis lankėsi 
Rumunijoje tuo metu, kai kraš
tą vizitavo JAV prezidentas.

Iškilmingai baigtas Liet Vyčių seimas
Vyčių seimas praėjo labai 

darbingoje nuotaikoje. Viso bu
vo delegatų apie 150. Su sve
čiais apie 200. Penktadienio 
vakare surengtas koncertas, 
šeštadienio vakare — seimo ba
lius, surengtas vyčių steigėjo 
M. Norkūno 100 metų gimimo 
minėjimas ir išrinkta nauja val
dyba. Pirmininku perrinktas dr. 
Jokūbas Stukas. (Apie visus 
seimo darbus plačiau kitam nu
meryje).

Keturias dienas trukęs Lie
tuvos vyčių 56-tasis metinis sei
mas Newarke baigtas sekmadie
nį, rugpiūčio 24, iškilmingu 
banketu Robert Treat viešbu
tyje. Vyčių kasmet skiriamas 
medalis “Friend of Lithuania” 
šiemet įteiktas kongresm. P.W. 
Rodino, Jr. Banketo metu dai
navo Žibuoklių sekstetas, vado
vaujamas Liudo Stuko.

Banketą pradedant, maldą su
kalbėjo kun. P. žemeikis, toliau 
visam banketui vadovavo Ire
na Veblaitienė. Sveikinimo kal
bas pasakė vysk. V. Brizgys, 
Lietuvę® _gęnt._ konsulas _Ą. Si- _ ____ ____
mutis. Medalio įteikimą prave- į Washingtoną aplankyti šilu- 
dė Lietuvos reikalų garbės pir
mininkas kun. J. Jutkevičius. 
Jis Įspūdingoje kalboje išryški
no visus momentus, kodėl šis 
medalis skiriamas. Kongresm. 
P. W. Rodino, Jr., gražiai pa
dėkojo už medali ir pasakė Įs
pūdingą kalbą apie laisvės ir

j Bostono arkivyskupijos augzi
liaras, po trumpos ligos mirė

1 rugpiūčio 20. Laidotuvės įvyko
• rugpjūčio 23 iš Saldžiausios Jė

zaus Širdies bažnyčios, Newton, 
Mass. Toje parapijoje jis yra 
buvęs klebonu. Laidotuvių mi-

į šiose dalyvavo kardinolas Cu-
shing, 10 vyskupų, daug ku
nigų bei prelatų. Iš lietuvių da
lyvavo kun. Albinas Janiūnas 

į ir kun. Juozas Svirskas iš So.
Bostono. Vysk. MacKenzie su
teikdavo sutvirtinimo sakramen- 

L tą ir lietuvių parapijose. Pasku- 
I tinį kartą rodėsi Šv, Petro lie- 
| tuvių parapijoje, birželio mėne- 
I sį, per kun. Jono Daunio lai- 
| į dotavęs.
| Sv. Petro parapijos bažny

čioje pradėtas vidaus dažymo 
darbas. Geležiniai rėmai pade
da darbininkam pasiekti pačias 
aukščiausias lubas. Mišios ir pa
maldos tebelaikomos kas dieną 
ir sekmadieniais. Darbininkai 
darbuojasi šiokiadieniais po mi
šių. Kai darbas bus baigtas, 
bažnyčios vidus bus žymiai švie
sesnis. Sv. Petro bažnyčia sta
tyta 1902 metais ir yra viena iš 
puikiausių lietuvių bažnyčių 
Naujojoj Anglijoj.

šv. Petro parapijos salė, 
492 East Seventh Street, So. 
BCston, šį mėnesį nudažyta iš 
lauko. Kontraktorius Jonas Sta- 
rinskas su padėjėjais gerai atli
ko darbą. Sudėjo naujas grin
dis ir stulpus verandoje. Prieš 
73 metus čia pirmą kartą buvo 
aukojamos mišios lietuviam. Ta
da klebonu buvo kun.. Juozas

MALDININKAI Į ŠILUVOS 
KOPLYČIĄ

Rugsėjo 7, vyks, jnaldininkaL Gricius.

vos koplyčios. Busas iš Mas- _ Lietuvos vyčių 56-tame visuo- 
petho bažnyčios išvažiuoja 7 v. tiniame seime, įvykusiame New- 
r., sustos ties Apreiškimo baž- ar^e> New Jersey, iš Bostono 
nyčia 7:15 ir iš ten važiuos tie- dalyvavo vyriausias vyčių dva- 
siog į šventovę Washingtone. s^os vadas kun. Albertas Kon- 
Grįš apie 10 vai. v. Šiluvos kop- tautas, Longinas švelnis, Alber

sios vadas kun. Albertas Kon-

tas Jaritis, Felicija Grendalytė 
ir Rita Waitkunas. Kun. Kon- 
tauto specialiai seimui paruoš
ta kalba bus įdėta Vytyje, vy
čių žurnale, rugsėjo mėnesį.

Naujosios Anglijos Lietuvos 
vyčių antras metinis kultūrinis 
parengimas ir šokiai įvyks sek
madienį, rugsėjo 14, Maironio 
Parke, Shrewsbury, Mass., šalia 
Worcesterio, prie gražaus Quin- 
sigamond ežero. Bus pietūs, 
pramogas, šokiai, parodos. Pa
rengimo pirmininkai yra Juo
zas Drumstas iš Worcesterio ir 
Ed. Grigaitis iš Paxtono. Ne
žiūrint, koks bus oras, šis pa
rengimas įvyks po stogu. Vy
čiai kviečia visuomenę atsilan
kyti.

Nukryžiuotojo Jėzaus sese
lių metinis piknikas įvyks pir
madienį, rugsėjo 1, Labor Day, 
seselių sodyboje, Thatcher St., 
Brockton, Mass. Autobusas iš- 

‘ važiuoja iš So. Bostono 9:30 v.
iš ryto, nuo kampo West Broad- 
way ir E. gatvės. Reikia iš anks- 
to užsisakyti vietą autobuse 
pas Nellie Grabijolienę.

Šv. Petro lietuvių parapijos 
mokykla atidaroma trečiadienį, 
rugsėjo 3, vadovaujant seselei 
Cecilijai. Veiks devyni skyriai, 
įskaitant vaikų darželį. Pamo
kas ves devynios nukryžiuotojo 
Jėzaus seselės mokytojos iš 
Brocktono.

šv. Petro parapijos choras 
pirmą šio sezono repeticiją tu
rės rugsėjo 3, 7:30 vak., 7-tos 
gatvės salėje. Choras vėl gie
dos sumą 10 vai. iš ryto, pra
dedant sekmadieniu, rugsėjo 7,

Bostonas atstovaus visiem 
lietuviams. Šiais metais spalio 
16-18 d. Knoxville Tennessee 
bus Jungtinių Amerikos Valsty
bių tarptautinis festivalis, kur 
dalyvaus 40 tautybių, jų tarpe 
ir lietuviai. Bostono tautinių 
šokių sambūris; vad; p. Ivaškie- t 

nės, yra pakviestas ir dalyvaus 
su 16-ka šokėjų, šoks šiuos šo
kius: Suk suk ratelį, Studentų 
valsą, Blezdingėlę ir Landyti- 
nį-

LAISVES ŽIBURIO
RADIJAS

kviečia visuomenę į .
Metropolitan operos 

solistes

LILIJOS
ŠUKYTES

KONCERTU

sekmadienį, rugsėjo 14 d.

T0WN HALL 
123 WEST 43rd STRKT 

NEW YORK, N. Y.

Bilietų kainos 3, 4 ir 5 doL; ložės — 7 dol. Visos vietos rezervuotos. 
Bilietus galima iš anksto įsigyti pas platintojus:

NEW YORK, N.Y. — Litas Travel Service, tel. 847-5522; Haven Realty, 
tel. VI 7-4477

GREAT NECK, LX — Irane Vilgalienė, tel. HU 2-6684

KEARNY - POINT PLEASANT, N J. — Bronė Macijauskienė, tel. Kear- 
ny: 998-6797; Point Pleasant: 899-7506

PATERSON, NJ. — Antanas Gudonis, tel. SW 7-5299

Bilietų platinimo koordinatorius — Vincas Padvarietis, 87-40 127th St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418 (tel. 847-5619). Bilietas galima užsisakyti ir 
paštu pas koordinatorių prisiunčiant atitinkamai sumai čekį “Lithuanian 
Radk> Club” vardu ir sau adresuotą su palto ženklu voką.

lyčioje mišios bus 3 v. popiet. 
Kartu važiuoja prel. J. Balkū- 

demokratijos prasm)ę. nas, kuris atlaikys mišias ir pa-
Taip pat buvo Įteikti Įvairūs sakys pamokslą. Mišios bus lie- 

vyčių medaliai, pakeliant juos tėviškos. Bilietų galima gauti 
Į aukštesni laipsni.

Banketas baigtas malda, ku
rią sukalbėjo Tėv. J. Liauta, ir 
vyčių himnu.

klebonijose.

Susipažinimui. Vieniša lie
tuvė, vidutinio amžiaus, nori 
susipažinti su draugėmis ir 
draugais, sausio mėnesyje gi
musiais. Rašyti: O.G., 741 Mac 
Donough St. Brooklyn, N. Y. 
11233.

Levinaitė Angelė ieško sa
vo dėdės Stasio Lenkevičiaus 
(Lenkausko). Rašyti: Lietuvos 
TSR Prienai, Kalnų g-vė 8/3.

Maspetho žinios
Katalikų veteranų piknikas 

buvo rugpjūčio 24 d. Doyde 
Parke, Ridgewoode.

Kun. J. Pakalniškis išvyko į 
skautų stovyklą. Jis taip pat da
lyvaus Švėkšnos gimnazijos 
50 metų sukakties minėjime 
Chicagoje.

Rapolas Kručas, buvęs foto
grafas, sveiksta namuose. Ne
trukus jis apsigyvens Matulai
čio namuose Putname.

Elena Savickienė turėjo 3 
akių operacijas. Pamažu sveiks
ta ligoninėje.

Maspethe, prie lietuvių baž
nyčios, išnuomuojamas vyrui 
atskiras kambarys su galimybe 
naudotis virtuve. Tel. TW 4- 
1962.

APREIŠKIMO PARAPIJOS

PIKNIKAS
įvyks

August — Rugpiūčio 31
Franklin Square9 L. L, N. Y.

Gros Joe Thornas orkestras
Durys atsidarys 1 vai., tokiai prasidės 4 vai. popiet

Gražus parkas, didžiulė naujai pastatyta salė, 
geras privažiavimas ir aikštė mašinom statyti.

Autobusas Beis 1 vai. nuo Apreiškimo bažnyčios;
1:30 — nuo šalinskų Įstaigos Woodhavene.
Nuo Jamaicos traukinio paskutinės stoties iki pat 
pikniko aikštės autobusas atveža per 15 minučių.

PLATTDEUTSCHE P ARK RESTAURANT
1132 Hempstead Tumpike Franklin Sųuare, L.I..N.Y.

Kviečiame parapiečius ir svečius dalyvauti.

VVoodhavene, šalia parko, 
parduodamas 2 šeimų mūrinis 
namas. Butai 5 ir 6 kambarių. 
Dviejų automobilių garažas, at
skiras įvažiavimas. Namas ge
ram stovy, įrengti visi patogu
mai. yiršutinis aukštas tuš
čias. Dėl informacijų skambin
ti tel. VI 6-8213.

Williamsburg sekcijoj, 372 
Hooper St išnuomojamas butas 
iš 4 kambarių už labai prieina
mą kainą.. Kreiptis tel. SP 6- 
3843.

Ieškomas žmogus, kurs galė
tų pabuvoti pas asmenį nuo 5 
vai. popiet iki 10 vai. vak. 
Kreiptis 91-48 88th Rd., Wood- 
haven, N. Y. Tel. 843-3544.

Parduodami visi buvusios fo
to studijos įrankiai. Gera proga 
viską įsigyti už žemą kainą 
Pardavimo priežastis: senas am
žius ir nesveikata. Kreiptis: 
R. Kruch’as, 65-23 Grand Avė.,

Antano Vainiaus

tios — ApreMMmo parapijos 
Ratnyčioje rugpiūčio SO d. 9

rugptUio 2S d. 7 vai. rjrta.
NuoHrdiiai pratau a4i. Anta-

Didziutis, tradicinis

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ"
RADIJO ir “RŪTOS” PIKNIKAS

įvyks

sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 7
ROYAL GARDENS PARKE 

990 E. Hnohrood Are., Ralnray, N. J.

Pikniko pradžia 1 vai. p.p. • Pro
grama S vai. p.p. o tokiai nuo 4 
vai. p.p. o Įėjimo auka $2.00. o 
Šokimo konteataa. iSlaimėjimai. ir 
kiti Įvairumai, lietuvižkų valgių 
bufetas o Veika Darbininko spau
dos kioskas o Piknikas )\-yks bet 
kokiam orui esant!. Visus malo
niai kviečiame!

įl Maspeth, N. Y. 11378.

•įminti ji savo maldose.
Nuliūdę: 

imona Eugenija 
ir vaikai

Dr. J. J. STUKAS, Dir.

(POmflco iSvsIrtuliM, pradedami 2»-tlejl transliavimo metai)


