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Amerikos technika laimėjo laivybai Arktikos Okeaną?
Bandymus skatina Aliaskoj rasti dideli naftosIr vėl Amerikos technika lai

mėjo didelį šuolį, bet šį kartą 
nebe erdvėse, bet ikšiol laivy
bai neprieinamame Arktikos

pradėti, pumpavimas irgi dide
lių techniškų sunkumų nesuda
ro, bet didžiausia problema vis 
dar laukia išrišimo — kaip iš
gabenti į rinkas naftą taip, kad 
tos operacijos komerciškai ap
simokėtų ir duotų reikalingą 
procentą pelno.

Padaryti žemės kelią per 
Aliaską iki gero uosto pietuo
se — atrodo neįvykdoma sva-

vandenyne.
Viskas prasidėjo nuo to, kai 

.viena Amerikos naftos bendro
vė atrado Aliaskoje dideles naf
tos atsargas. Pirmieji naftą pa
rodę gręžimai buvo padaryti 
prie pat Arktikos vandenyno 
Prudhoe įlankos, vadinamoje 
šiaurės atkalnėje (tarp Arkti
kos vandenyno ir Brooks kalnų 
virtinės), šiandien ten gręžimus jone. Jeigu ir pasisektų žemės 
vykdo kelios bendrovės, gręžia- kelią padaryti, tai jį visus me- 
ma po kelis šulinius iš karto tus išlaikyti naudojamam stovy

Prieš kelias dienas Aliaskos ir pervežinėti naftą būtų labai 
valstija toje šiaurės atkalnėje brangu. Pigesnis transportas 

būtų lėktuvais, bet jų talpa ma
ža, todėl ir vėl išlaidų klausi
mas.

Taip ir nukrypo akys į van
dens kelią per Arktikos van-

pardavė iš varžytinių teisę ieš
koti naftos 179 sklypuose ir į- 
pylė į Aliaskos valstijos iždą 
netoli vieno bilijono dolerių.

Nafta rasta ir gręžimai jau

mai

Didis nežinomasis: pirma pokarinė karta 
Vokiečiai rinks šeštą savo parlamentą

V. Vokietijos parlamento rinkimai: vienas H judviejų yra besimasis kanc
leris. Dabartinis kancleris Kurt George Kiesinger, krikšč. dem. atstovas 
(kairėje) ir dabartinis užsienio reikalų ministeris Willy Brandt (dešinėje), 
socialdemokratas. .

Juoda Unija rodo kelią, kūrino "pili tanKp^s, ieškojęs 
pravažiavimo per Arktikos vandenyną, kad^*Ertų galima 
išvežti Aliaskos naftą.

denyną — irgi 500 metų senu
mo svajonė. Bet šiandien toji 
svajonė jau visai arti realybės. 
Humble naftos bendrovė ir ki
tos bendrovės sudėjo pinigus ir 
parengė tai kelionei įvykdyti 
tanklaivį, pakrikštijo Manhat
tan© vardu, surinko specialis
tų įgulą ir iš Philadelphijos iš
plaukė šią vasarą vadinamojo 
šiaurės vakarų praplaukime ty
rinėti. Tai buvo bandomoji ir 
tyrinėjimo kelionė. Reikėjo iš-

Banks salos šiaurinį galą. Tada 
apsispręsta rieberizikuoti lauž- 

atgal Kanados 
ledlaužiui us kelią ir iš
plaukta į Beaųfort jūrą pro pie
tinį salos galą. Dabar tanklai
vis labai lengvai plaukia į Point 
Barrow Aliaskoje, kur numaty
ta statyti naftos pakrovimo uos-

Iš jau atliktos kelionės pa
tyrimo padarytos dvi išvados: 
^plaukioti tuo keliu bus galima, 
bet laivai-tanklaiviai turi bū- 

nau- 
jai pertvarkytu priekiu ir daug 
stipresniais motorais. Sakoma, 
kad komerciškai tai yra didelis 
laimėjimas. Nafta galės būti pi
giai aprūpinamas Amerikos ry-

galimas ir kokio stiprumo^ bet ti stipresnėms sienom, 
pajėgumo laivai galėtų ten pra
plaukti normalesniu greičiu.

Laivas kelionėje buvo bevil
tiškai įstrigęs ledų kalnuose, 
kai bandyta praplaukti , pro

Pragarą įkūręs ne Stalinas, bet Leninas 
Bet duktė laiko tėvą žiauriu žmogum

Prieš metus Amerikoje atsi
radusi Stalino duktė Aliliujeva 
(tai jos motinos pavardė) pa
rašė kitą knygą, kuri šio mė
nesio gale išeina iš spaudos. 
Ta proga ji vėl susitiko su spau
da ir, kaip visada, pabėrė įdo
mių žinių.

Knygoje ji vėl kalba apie tė
vą, kai paliečia su jo valdymo 
metu įvykdytais masiniais valy- 
mais-žudymais. čia ji teigia, 
kad tada jos tėvas tikrai nebu-

• vęs pakvaišęs ligonis, kaip kar
tais sakoma, bet tik labai žiau
rus žmogus. “Jis žinojo, kad 
partijoj yra daug jo priešų, kad 
vėliau ar anksčiau jie išeis 
prieš jį. Todėl jis ir išžudė opo
ziciją su aukščiausio laipsnio 
žiaurumu. Jis gerai žinojo, ką 
jis darė”, — teigia ji.

Kitaip galėję būti su valy
mais po karo. Ji mano, kad ta
da Stalinas jau buvo ligonis. 
Bet ar beprotis, ji negali pasa
kyti. Ji nežino, kur baigiasi įta- 

  _  _ rinėjimų ir visokių baimių 
tas norėjo programą išplėsti ir kompleksai ir prasideda para- 

. . . . ' . , . ...___ ._______va rwulr^c va b-o/9strimgalviais lėkti pirmyn, bet 
prez. Nixonas parinko vidurio 
kelią.

— Vakar buvo spėliota, kad 
rusai paleido į erdves satelitą- 
bombą. Tas įtaisas skraido erd
vėj kaip paprastas satelitas, bet 
nuo žemės gali būti nukreiptas 
į taikinį, kurį norima sunaikin
ti.

— Gerbė astronautus kong
resas, susirinkęs pereitą pirma
dienį į bendrą posėdi. Trys 
Apollo 11 astronautai, iš kurių 
du buvo nusileidę ant mėnulio, 
pasakė susirinkusiems trumpas 
kalbas. Susirinkimas truko tik 
pusvalandį. ..

— Nevados dykumoj po že- ciją, šnipinėjimą. “Viskas pra- -visų politbiuro narių. Pataika- 
sidėjo su Leninu, kai jis užsi
manė, jog viskas turi būti vie-

tinis pakraštys. Kelionėje su
rinkta medžiaga ir patirtis bus 
panaudota naujiems tanklai
viams projektuoti.

— Amerikos erdvių prog
rama bus tęsiama toliau, bet 
mažesne sparta kaip ikšiol. Se
kantis taikinys bus Marsas, bet 
nebus skubama ten žmogų nu
kelti. Manoma, kad žmogus at
sidurs ant Marso dar šio šimt
mečio gale. Galvojama ir apie 
stotį-laboratoriją pakabinti kur 
nors erdvėse. Buvo siūlymas 
programą visai panaikinti, ki-

noikas. Bet ji žino, kad ma
žiausiam įtarimui atsiradus ta
da Stalinas eidavo iš galvos. 
“Taip nebuvo pirmųjų valymų 
laikais. Tada Stalinas buvo 
sveikas fiziniai ir protiniai. Jis 
buvo labai geras politikas- 
strategas. Jis žinojo, kad jo 
priešai prieš jį sąmokslinin- 
kauja ar dar sąmokslininkaus, 
todėl jis iš anksto juos 
šalino”.
Leninas ar Stalinas?

Ji stebisi, kad žmonės
no, jog Rusijoj pragarą užkūrė 
Stalinas. Ne jis pradėjo, bet 
viską paveldėjo iš Lenino: sis
temą, diktatūrą, žvalgybą, poli-

pa-

ma-

lį turi viena partija, tai nebe
gali būti skirtingų nuomonių— 
tada reikia kitas nuomones slo
pinti, jų autorius naikinti. Opo
zicijos panaikinimas atnešė 
diktatūrą su visomis jos nedo
rybėmis. Ir taip 40 metų tie • 
žmonės rijo vienas kitą. Kaip 
Dostojevskio apsėstieji. Kaip 
niekur pasauly”.
Nuomonė apie vadus

Anot jos, dabartinis sovieti
nis režimas esąs bukaprotiškas, 
despotiškas, biurokratiškas, in
ercijos ir nemokšiškumo stu
miamas atgal prie represinių 
praktikų, baigiąs visai sunaikin
ti su Chruščevu atsiradusį ma
žą atoslūgį.

Ji mano, kad pagrindinė fi
gūra Sovietijoj dabar yra Sus- 
lovas, partijos ideologas ir polit- 
biuro narys. Jis neturi jokios 
valdiškos vietos, bet esąs labai 
stiprus už kulisų. Ji laiko Suslo- 

‘1 vą “labai blogu žmogum”. In
trigantas (jis Chruščevą išstū
męs), gabus partijos aparato 
manipuliatorius, jos nuomone, 
gudresnis už visus kitus parti
jos centro komiteto narius.

Kosyginą vadina nelaimin
ga figūra, kuriam niekas nega
li pasisekti (patarė įsižiūrėti į 
fotografiją laikraščiuose, kai 
jam buvo įsakyta aną dieną 
vykti į Pekiną). -

Chruščevas jai geras žmogus, 
bet esąs naivus, kurį galėjo visi 
manipuliuoti, ir jis nieko nesu
prato. Ką jis kalbėjo ir darė, 
buvę kitų jam pakišta.

Brežnevas — grubus partijos 
biurokratas. Didelis niekas. Tik 
bukas aparatčikas.

Mikojanas — gabiausias iš

me buvo susprogdintas atomi
nis užtaisas, skirtas Amerikos
raketų smaigaliams antiraketi- nos kompartijos rankose. Iš to 
nei apsaugai stiprinti. viskas išriedėjo. Jeigu monopo-

ti į fetr^eracinį parlamentą. Ir 
jai galioja \tas pats nuostatas, 
kad reikia surinkti bent 5 pro
centus balsų, l\ad galėtų pra
vesti atstovų.

Šių metų rinkikams charak

 

teringi keli bruožai,^ kurių nebu
vo praeity.

Pirma, šiemet did pro
centas balsuotojų neskuba apsi

 

spręsti už ką balsuoti.\ Tai va
dinamųjų neprikla mųjų 
grupė, kuri gali nutemti \vienos 
ar kitos partijos laimėjimą?.

Antra, iš 39 milijonų tiirin- 
čių teisę balsuoti apie du 
jonai balsuos pirmą kartą, 
suoti galima sulaukus 21 mėtų

Bonna. — V. Vokietijos fe
deralinė respublika bivo\ikpta 
1949. šiemet ngsėjo 28 bus 
renkamas setas jos parlamen
tas. Rinkinai išryškins, kas ki
tus fetVėrius metus bus vyriau- 
^©ės galva ir kokia vyriausy
bės sudėtis.

Ikšiol v didžiausią balsų skai
čių vis surinkdavo krikščionių 
demokratų dvynukai — Krikš
čionių demokratų unija (veikia 
visam krašte) ir krikščionių so
cialinė unija (veikia tik Bavari
joj). Visi ikšioliniai kancleriai 
priklausė krikščionims demo
kratams. Kartais jie valdė vie
ni patys, ilgiausiai su Laisvųjų 
demokratų partija, nuo 1966 amžiaus. Tai yra pirmoji 
buvo sudaryta didžiąja vadina- karo balsavimo teisės amžiaus 
ma krikščionių demokratų ir so- sulaukusi banga. Ji jau kito- 
cialdemokratų koalicija.

šiais metais už kanclerio vie- tija, bet ir ji nėra vienoda, nes 
tą varžosi dabartinis kancleris 
Kurt Kiesinger (krikd.) ir vice
kancleris Willy Brandt (socd.).

Tos trys partijos greičiausiai 
ir šiemet pasidalins parlamen
te poziciją ir opoziciją. Dar ke
lios mažos grupelės bando ieš
koti balsų, bet nėra joms gali
mybės j parlamentą patekti, 
nes nė viena negali surinkti 5 
proc. balsų, kad galėtų gauti 
nors vieną atstovą. Bet šį kartą 
jau yra į ketvirtą vietą preten
duojanti partija — tai naujoji 
Tautinė demokratų partija, ku
riai prikišamos nacizmo tenderi- — kandidatų ar jų atstovų pa- 
cijos. Nėra abejonės, kad ji yra sikalbėjimai su piliečių grupė- 
stipriad nacionalistinė. Valstijų mis klausimų-atsakymų forma, 
parlamentuose ji turi atstovų. Bet vyksta ir didieji mitingai, 
Dabar pirmą kartą bando patek- kur kalba svarbesnieji vadai.

kių nuotaikų kaip senoji Vokie-

toji naujoji nacionalistinė par
tija, kuri primena senąsias tra
dicijas, toje grupėje turi irgi 
pritarėjų.

Federaciniame parlamente 
Bonnoje turi atstovų ir V. Ber
lynas, bet jie nerenkami —juos 
iš savo tarpo parinkęs deleguo
ja V. Berlyno seimelis.

Šiemet Vokietijos rinkiminė
je kampanijoje yra ir naujeny
bių, tik gaila, kad beveik visos 
pasiskolintos iš Amerikos, ir 
tai pačios neskoningiau
sios. Viena gera ir patobulinta

— Prez. Nixonas pranešė, 
kad iš Vietnamo-iki šių metę 
gruodžio 15 bus ištraukta dar 
35,000 Amerikos karių. P. Viet
namo prez. Thieu buvo sumi
nėjęs 40,000, bet tai buvo klai
da. Ta proga prezidentas pa
kartojo ir Amerikos taikos pa
siūlymus, ragino Hanojų pra
dėti taikos derybas ir baigti 
karą.

— Studentų komitetas orga
nizuoja dideles demonstracijas 
visame krašte prieš Vietnamo 
karą — norima, kad iš Vietna
mo būtų tuojau pasitraukta. 
Demonstracijos bus papildytos 
visokia literatūra, plakatais ir 
diskusijomis, kad kuo didžiau
sias skaičius gyventojų būtų 
sutelktas spausti prez. Nixoną 
pasitraukt iiš Vietnamo.

— San Marino yra seniausia 
ir mažiausia Europos respubli
ka, įsispraudusi Apeninų kal
nuose Italijoj. Dviejų rūmų 
parlamentas susideda iš 60 na
rių. Yra keturios partijos. Da
bar buvo rinkimai, vėl laimėjo 
krikšč. demokratai ir socialde
mokratai. Dvi kairiosios ir šie
met nelaimėjo. Respubliką tvar
ko du regentai, kuriuos rink
toji taryba paskiria kas šeši mė
nesiai.

— Blue Cross mokesčius 
New Yorke antrą kartą leista 
laikinai pakelti 33 proc. Teis
mas panaikino pirmąjį pakėli
mą, kuris siekė 43.3 proc. Pir
masis teismo sprendimas bus 
skundžiamas, todėl šitas mokes
tis dar nėra galutinis.

Dėl Gromyko nuolaidos 
jugoslavai santūrūs

> Belgradas. — Sovietų Gromy-
r^s vizitas Jugoslavijoje verti-

nėj, nors formaliai ji tai bend
ruomenei jau nebepriklauso.

Minėtos deklaracijos buvo 
suredaguotos tada, kada Chruš
čiovas bandė susigrąžinti Jugo
slaviją į savo avidę, iš kurios

Domino teorija arabų kraštų politikoj 
Jeigu teisinga—dar du sukilimai

Tripolis. — Muzulmonų pa
sauly aplink. Viduržemio jūrą 
pradeda veikti domino teorija 
— vėl išvesti iš rikiuotės du 
konservatyvūs ir Vakarams ar
timi režimai Sudane ir Libijo
je. Tas pats gresia ir Libanui, 
kurio vyriausybė jau kelintas 
mėnuo yra suparaližuota gin
čais, tiesioginiai besirišančiais 
su arabų pralaimėjimais 1967 
kare su Izraeliu.

Libanas nenori leisti arabų 
teroristinėms organizacijoms 
užpuldinėti Izraelį iš Libano te
ritorijos, todėl lauktina ban
dymų dabartinę Libano vyriau
sybę pakeisti kraštutiniais na
cionalistais, kryžiaus karo 
prieš Izraelį šalininkais.

Sudanas su Libija buvo tie 
muzulmoniški kraštai, kurie 
vengė giliau bristi į arabų-žy- 
dų ginčus. Abiejų kraštu vy
riausybės šelpė 1967 karą pra
laimėjusius Egiptą ir Jordaną 
pinigais, bet | diplomatinę ir

vo, bendradarbiavo, dėjo ranką 
visur, neišskyrus blogų darbų, 
todėl ilgai išsilaikė.

Molotovas dabar geriau ma
no apie Stalino laikus negu 
po jo atėjusius, nežiūrint kad 
Stalinas jo žmoną buvo į konc- 
lagerį įkišęs. Ji grįžo tik Stali
nui mirus. Jai toks reiškinys 
keistas, bet teigia, kad taip tik
rai yra.

Malenkovas, palyginus su vi
sais kitais, laikytinas libera
lu. Jis buvęs išsilavinęs, kaip 
ir visa jo šeima. Kai buvo pa
šalintas iš premjero vietos, pa
sigailėjimo nemaldavo. Po jo 
atėjo Chruščevas, kuris buvo 
nemokytas, bet suktas muži-

narnas labai santūriai, bet ju
goslavai mano, kad jie ta pro
ga išsiderėjo, jog Belgrado ir 
Maskvos deklaracijos (1955 
ir 195^) būtų jų santykiavimo Stalinas ją buvo išmetęs. Ten 
pagrindęs. Gi tai yra lygu sa
kyti, jog, Maskva sutiko pripa- — — t—--------— — •—
tinti Jugoslavijai pilną nepri- tybės suverenumo, suprasto kla- 
klausomytię, tai yra jai neteis 
taikoma hrežnevo “doktrina”. 
Gromyko kels kartus bandęs 
įdėti į komunikatą ir “socialis-

yra surašyta viskas, ką reikia 
daryti nepažeidžiant kitos vals-

— 1946 metais Ho Chi 
Minh buvęs žydų sionistų drau
gas: pasiūlęs naudotis Vietnamo 
uostais nelegaliai į Palestiną ve
žamiems emigrantams telkti ir 
kurdinti Vietname egzilinę žy
dų vyriausybę, jei greit negalė
tų Izraelio valstybės ten Įkurti. 
žinią dabar skelbia Izraelio

kia Brežnevo “doktriną”, bet 
pasirašęs komunikatą ir be tų 
dviejų žodžių. Išeitų, kad Ju
goslavijai suteiktas specialus 
statusas socialistų bendruome-

siškąja tos teisinės sąvokos 
prasme.

Jugoslavai dėl savo to lai- kompartijos vadovybė, kai jau 
mėjimo labai nedžiūgauja, nes Ho Chi Minh nebėra gyvųjų te
nisais jau jie nebepasitiki — pe. 
raštas vienas dalykas, o prak
tikoj gali priešingai atsitikti. 
Bet bandyti kalbėtis ir ką nors

ko nesitikėjo, nes Maskvos sa
telitų orbiton jie daugiau nebe
nori patekti.

nė kairė. Atrodo, kad senoji 
koalicija vėl bus laimėjusi. De
gančių problemų krašte nėra, 
todėl ir rinkiminė kampanija 
buvo labai rami.

karinę veiklą nebuvo įsikišu- 
sios. Tas pats buvo ir su Li
banu.

Sudane ir Libijoj dabar vy
riausybės yra karštųjų arabų 
nacionalistų rankose. Visi mi- 
nisteriai Libijoje nauji, niekad 
nuverstojo režimo vyriausybėj 
nebuvę. Dalis gyveno Egipte, 
kur buvo pabėgę po 1967 ka
ro, nes kritikavo vyriausybę 
už neutralią laikyseną. Pabė
gėliai ir buvo sukilimo organi
zatoriai. Vienas dabar yra vy
riausybės galva, kitas — užsie- tarpio, kuris buvo beprasidedąs 
nio reikalų ministeris. Pirmasis 
jų oficialus pareiškimas buvo, 
kad rems prieš Izraelį kovojan
čias arabų teroristines organi
zacijas.

Jeigu domino teorija teisin
ga ir politikoj (vieni ją gina, ki
ti smerkia), tai eite keist vyriau
sybes muzulmonų kraštuose 
būtų Saudi Arabijai ir Maro- 
kui. 2ydų-arabų ginčuose dėl 
Palestinos abidvi laikosi nuo
šaliai (atsiperka pinigais). Sau
di Arabijoj kraštutiniai panara- 
bistai jau buvo susibaudę pa
keisti režimą (jau ne pirmą kar
tą), bet ir vėl nepavyko. Mat, 
karalius ten turi labai gerą žval
gybą, kuriai ikšiol pavyko visus 
sukilimų rengėjus sukišti į gi; 
liai dykumoje esančius sau
gius kalėjimus.

Po paskutinio didžiojo Izrae
lio puolimo Egipto įsitvirtinimų 
kitoj pusėj Suezo įlankos vėl 
pradėjo plisti gandai, kad Nas
seris prarado daug simpatijų nai sukinėjasi žmogaus teisių ir 

daugybė kitų socialinių klausi
mų. JAV delegacijoj visada yra 
viena moteris, bet dar niekad 
nebuvo buvusios artistės. Pir
moji, ir pati garsiausia, buvo 
Eleonora RoosevelL

Ji labai dabar patenkinta, 
kad gyvena Amerikoj, bet ilgi
si tos Rusijos, ypač to laiko-

prieš revoliuciją.

Motery diena 
J. Tautę sesiją 
atidarant
J. Tautos. — Jungt. Tautų 

gen. asamblėjos 24-sios sesi
jos pirmininku išrinkta Liberi
jos atstovė Angie Brooks, ad
vokatė, diplomatė, sena pažįsta
ma Jungt Tautose. Ji čia mė
giama, nes moka logiškai kal
bėti ir gerai posėdžius vesti, 
kuo čia nepasižymi daugybė 
komisijoms pirmininkaujančių 
vyrų.

Kita graži moteris atidarymo 
dieną irgi buvo dėmesio cent
re. Tai Amerikos delegacijos 
narė Shiriey Temple Black, ku
ri, kaip atrodo iš kitų šaltinių, 
pradeda veržtis prie visuomeni
nių pareigų. Ji dirbs trečiajame 
sesijos komitete, kuriame daž-

1 I

jaunųjų karininkų tarpe. Tuo 
norėta pasakyti, kad Nasseris 
gali būti pašalintas, bet kiti šal
tiniai tvirtina, kad ir jis turi 
gerą žvalgybą, todėl ten sukili
mo nelauktina.

Šeštadienį vieningai dalyvaujame demonstracijoje prie Jungtinių Tautų!
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Mūsų politiką sabotavo propaganda iš kairės J* B. 8HALi N8-tALt NEKAS — Laidotuvių direktorių*. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forcat P'w*y b ta.), Woodhaven, M.X. 11421. Suteikia garbinga* laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. Tek V lig ima 7-4499.

Liberalai, konservatoriai ir 
“kairė nuo liberalu“:

Amerikiečių spaudoje veikė
jai ir mintytojai mažiau rūšiuo
jami partiniais vardais —de
mokratais ir respublikonais. 
Dažniau mėgstama juos apibū
dinti liberalais ir konservato
riais. Tais vardais apibūdina
mi ir patys partijų veikėjai, sa
kant — demokratai liberalai, 
demokratai konservatoriai, res
publikonai liberalai, respubliko
nai konservatoriai. Tai lyg du 
sparnai toje pačioje partijoje. 
Liberalų bei konservatorių var
dai perkelti ir į bažnytini gy
venimą; vieni hierarchai vadi
nami liberalais, kiti konserva
toriais.

Liberalai (kurie iš esmės reiš
kia laisvę asmeniui bei jo veik
lai, o taip pat palinkimą ieško
ti naujų gyvenimo formų, iš 
kitos pusės konservatoriai (ku
rie reiškia palinkimą išsaugoti 
esamas gyvenimo tradicijas) vie
ni kitus galėtų papildyti. Taip 
atrodo, galvojant atitrauktai 
nuo tikrovės. Tačiau gyvenime 
vieni prieš kitus kovoja.

Agresyvesni pasirodė libera
lai. Jų Įtaka persveria dabarti
nių intelektualų tarpe. Kai ku
rie tiek agresyvūs, kad žino
masis jėzuitas Lyons juos vadi
na ultraliberalais, arba veikė
jais “kairėje nuo liberalų“. Apie 
šią “kairę nuo liberalų“ jis pra
šneko savo ir savo bendradar
bio knygoje “Kairė nuo libera
lų”. Apie knyga informuodamas 
laikrašty “Twin Circle“ rugsė
jo 7 (kuris mus pasiekė dr. T. 
Ž. dėka), Lyons apibūdina jos 
rolę Amerikos gyvenime ir jos 
propagandinės taktikos priemo
nes opinijai laimėti.
“Kairės nuo liberalų" ir mark
sizmo idėjinė giminystė:

“Mūsų užsienio politiką —ra
šo Lyons — diplomatinę ir ka
rinę, nuo antrojo pasaulinio ka
ro veiksmingai sabotavo propa
ganda iš kairės ... Ne visas 
sabotažas buvo sąmoningas. 
Daug kur jį nulėmė keistas kai
rės ir doktrinierių liberalų 
galvojimas.“ Būtent: jie laikėsi 
“teorijos, kad žmonijos visų ne
gerovių šaknys yra ekonominės, 
nors tokios teorijos laikydamie
si. jie neprisipažino esą mark
sistai. Gal būt (dėl tokio gal
vojimo), tuo galima paaiškinti, 
kodėl jie galvoja, jog skirtumai 
tarp laisvojo pasaulio ir komu
nistinio priskirtini tik nesusi
pratimam. Ultraliberalai visada 
gina boikotus, nukreiptus prieš 
nekomunistinius kraštus, ku
riuos jie vadina totalistiniais, 
pvz. Ispaniją ar Rodeziją. Bet 
su komunistiniu totalizmu jie 
skatina daugiau prekiauti, dau
giau jam paramos duoti ir kul
tūrinius ryšius (megzti)”

Kaip šią politiką vadinamoji 
“kairė nuo liberalų” Įtaigoja 
spaudoje, televizijoje, radijuje, 
kine, Lyons nagrinėja jų var

Lyons, S.J., imasi demaskuoti to sabotavimo priemones 
------------------------spaudoje, televizijoje----------------------------

tojamus išsireiškimus, infor
macijos išpūtimą ar nutylėjimą, 
arba, kaip Lyons vadina, pro
pagandos techniką.
"Kairės nuo liberalų" technika:

“Kairės nuo liberalų” propa
gandinės kalbos techniką Ly
ons iliustruoja tokiais pavyz
džiais, tarsi direktyvom:

“Niekada asmens (nepatinka
mo) nevadink konservatyviu ar 
antikomunistu. Vadink jį už
kietėjusiu konservatorium, ar 
‘ultra dešiniojo sparno’ žmo
gum, ar ‘dešiniojo sparno eks
tremistu’. Iš kitos pusės kal
bėk apie komunistus ar jų se
kėjus kaip apie ‘socialinius 
veikėjus’, ‘progresyvius’, ‘libera
lus’ ar ‘pilietinių teisių dar
buotojus’.

“Kairiuosius turtuolius kaip 
Corlis Lamont, kuris eilę me
tų rašė komunistų leidiniam, 
vadink “filantropais” ar ‘socia
liniais reformuotojais’. Bet tur
tuolius antikomunistus susiek 
su John Birch Society”.

“Kalbėk apie Franco kaip 
diktatorių. Niekad nevadink 
diktatorium Kosygino ar Ho 
Chi Minho.”

“Būk apdairus, atrinkdamas 
žinias visuomenei informuoti. 
Jei kas Ameriką kritikuoja dėl 
jos pasipriešinimo agresijai, kri
tiką skelbk pirmame puslapy. 
Jei kas Ameriką giria, pirmame 
puslapy dėk kitokią istoriją. 
Rašyk apie napalmo vartojimą 
prieš Vietkongą. Vaizduok Viet- 
kongą kaip vietinius žemės re
formos šalininkus. Nuolat ir 
nuolat kalbėk, kad Saigono vy
riausybė neatstovauja tautais

Bet niekad neužsimink apie rin
kimus šiaurės Vietname”.

“Pasisakyk prieš ryšius su 
nedemokratiniais kraštais iš 
dešinės. Pasisakyk už tiltų sta
tybą su nedemokratiniais reži
mais anapus geležinės uždan
gos”.

“Smerk Ameriką dėl komu
nistų Įvestos priespaudos, saky
damas, kad mes izoliavome 
nuo savęs tokius kraštus kaip 
raudonoji Kinija".

“Jei Thieu (Pietų Vietnamo 
prezidentui) nepasisekė, žinią 
pūski. Jei Ho nepasiseka, rašyk 
apie jo taikingą koegzistenciją. 
Saigono režimą vadink JV iš
kamšom. Hanoi vadą vadink 
“Dėde Ho”.

“Vakarų Vokietijos politikus 
vadink ‘buvusiais naciais'. Ry
tų Vokietijos vadus vadink ‘bu
vusiais socialdemokratais’ ar 
‘buvusiais unijų vadais’.

"Girk tuos, kurie siekia ryšių 
su Pekingu, sakydamas, kad tai 
‘atleis Įtampą'. Smerk ir va
dink ‘rasistais’ tuos, kurie norė
tų panaikinti draudimą pre
kiauti su Pietų Afrika ar Ro- 
dezija“.

"Kameros objektyvą nu
kreipk į šeimą kovotojo, kuris 
buvo nušautas Harleme, bet ne
kreipk i liūdinčią šeimą polici
ninko, kuris buvo nužudytas, 
gindamas įstatymą, tvarką ir ne
kaltąjį”.

“Jei kas puola gubernatorių 
Reaganą kaip reakcionierių — 
aiškiai tam pritark. Jei kas kri
tikuoja senatorių Fulbrightą, 
vadink tai smerktinu dalyku.“

“Pabrėžk, kad visi liberalai 
turi širdį — netaip kaip . visi

konservatoriai. Girk nusiginkla
vimo skatintojus kaip taikos 
apaštalus. Smerk biznierius ir 
karius kaip karo kurstytojus. 
Girk juoduosius vadus, nors 
jie ir rasistai būtų. Pasmerk 
bet kuriuos baltuosius, sakyda
mas, kad jie ‘rasistai’.

“Reikalauk, kad komunistam 
būtų leista kalbėti JV studen
tų gyvenvietėse. Vadink tai dia
logu, bet niekada neleisk anti- 
komunistui atsakyti. Niekad ne
pakišk minties, kad mūsų kab 
bėtojam būtų leista kalbėti ana
pus uždangos”.

“Jei kada abejoji, pasek iš-

skirtinius kairiųjų editorialus 
New York Times”.•

Šios Lyons pastabos atkrei
pia eilinio skaitytojo dėmesį i 
amerikiečių vadinamos didžio
sios spaudos toną. Paprastai ši 
spauda vadinama “objektyvi”, 
bet Lyons nurodyta žodžių ir in
formacijos atrinkimo technika 
parodo, kaip tos spaudos infor
macija nepastebimai daros sub
jektyvi, nušviečianti gyvenimo 
eigą vienapusiškai, žadinanti 
skaitytojo opiniją, kokios ta 
spauda nori.

Antra vertus, toki balsai kaip 
Lyons reiškia augančias pastan
gas šališką informaciją demas
kuoti.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Avė. Cambndge 
Mas*. Pranas Vaitkų*, laidotuvių direktorių* ir balsam uo Loja*. Moderiušaa 
koplyčia šermenim* dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TK 6-6434.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
Koplyčios. 231 Lediord Avenue, Brookiyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
diuoned. A. J. Balton-Baitrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St., Brookiyn, N. Y. 11211; ST2-5043.

STEPHEN AROMIŠKIŠ (Armakaulkas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brookiyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teikeira, Jr. laidotuvių direktorius. 428 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

RIMOS 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 
Avė., Brookiyn, N.Y. Telef. EV 4-4952

KAIP AUGA MARIJAMPOLĖ
Marijampolėj, dabar vadina

moj Kapsuku, šiuo metu esą 
maždaug 29 tūkstančiai gyven
tojų. Tai yra, oficialiai (Tiesoj, 
rugp. 15) skelbiama, kad 1963 
buvo 23 tūkstančiai, o 1968 — 
28,200, atseit, vidutiniškai apie 
tūkstantis prieauglio kasmet. 
Skaitant nuo 1940 metų, vidu
tinis šio miesto gyventojų prie
auglis dar mažesnis, būtent, ne
siekia nė 500 per metus. 1940 
Marijampolėj buvo 16 tūkstan
čių gyventojų. Tad per 29 me
tus prisidėjo tik 13 tūkstančių. 
Žinoma, reikia turėt galvoj, kad 
1941-45 metais dveji okupan
tai didžiumą buvusių Marijam
polės gyventojų išvežė, išžudė 
ir išvaikė. 1944 daug kas mies
te buvo ir sugriauta.

Apie dabartinę statybą šiame 
mieste rašo:

“Statome daug, miestas au
ga, bet vis pasigendame gra
žaus vaizdo. Pilką palikimą ga
vom iš praeities. O ir dabar ne 
visada pasirūpinam, kad namai

būtų gražiai suprojektuoti ir pa
statyti (kad tik greičiau ir dau
giau). Energingiau miestui tvar
kytis ir puoštis trukdo įvairūs 
požeminiai darbai, be kurių ne
būtų įmanoma Kapsuką pavers
ti rajoninių centru su 50-60 
tūkstančių gyventojų. Tik prieš 
kelerius metus Įrengta centrali
zuota vandentiekio ir kanaliza
cijos sistema”.

Tos sistemos kasmet ilgėjan
čios po 2-3 kilometrus. Dabar
tiniu augimo tempu numatytą 
60 tūkstančių gyventojų skai
čių miestas gali pasiekti tik po 
gero puskapio metų. Tam rei
kia suspėti kasmet pastatyti po 
apie trejetą šimtų butų.

Ir prie dabartinio gyvento
jų skaičiaus didėjimo dar nespė
jama prisitaikinti. Tą liudija bu
vusi Rygiškių Jono (dabar va
dinama tikrąja Jono Jablonskio 
pavarde) mokykla-gimnazija: 
mokymas joje vyksta trim pa
mainom ... (Elta)

JAV transporto pasekretorius Mr. Walter L. Mazan pasakys kalbą protes
to demonstracijoje prie Jungtinių Tautų šj šeštadienį, rugsėjo 20 d.

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė., Richmond Hill, N. Y. 11418; tel. VIrginia 6-1800.

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

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

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

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

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. Brookiyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders apecial pnce 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, moderniš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. — VI9-5077.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir' šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

ANTANAS J. šAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Avė., 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL 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, N.J. 07205; tel. 201 - 289-6878.

PAREMKIME NAUDINGI ŽYGĮ
Prieš 30 metų pasirašytas Mo

lotovo — Ribbentropo paktas 
buvo mirties sprendimas Lietu
vos nepriklausomybei. Tą susi
tarimą vykdant, Lietuva buvo 
komunistinės Rusijos okupuota. 
Okupacija tebesitęsia iki šios 
dienos.

Lietuvių tauta nesutiko ir

niekada nesutiks su jai sveti
mos valstybės jėga primestu 
režimu. Visomis galimomis prie
monėmis ji nuolat kovoja už ne
priklausomos Lietuvos valsty
bės atkūrimą ir tautai laisvės 
atgavimą. Ji išnaudoja kiekvie
ną progą pareikšti pasauliui 
apie Lietuvai padarytą neteisy
bę ir prašo jį talkos skriaudai' 
atitaisyti.

Molotovo-Ribbentropo pakto 
30 metų sukaktis vėl yra g£ra 
proga priminti pasauliui mfasų 
tautos tragediją. Ta proga Rug
sėjo 20 prie Jungtinių Tautų 
būstinės New Yorke. Batunas 
ruošia pabaltiečių mani festaci- 
ją ir protesto demor*straciją. 
Šia demonstracija dar kartą no
rima atkreipti JT dėmesį į šį, 
lietuviam nelaimę atnešusį, do
kumentą ir prašyti, kad Jung
tinės Tautos Molotovo-Ribben
tropo paktą pasmerktų.

JAV Lietuvių Bendruomenė 
pritaria šiam BA.TV.No ruošia
mam žygiui ir prašo lietuvių 
visuomenę jį nmili. Visas LB 
apylinkes prašome prie šio žy
gio prisidėti nors kuklia auka, 
o Nc\v Yorkui artimesnes LB 
apylinkes prašome gausiai daly
vauti demonstracijoje

Bailino adresas 2789 Scurr 
Avė.. Bronx, N Y 10465.

Bronius Nainys,
JAV LF Centro valdybos 

pirmininkas

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9/7M banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PI., Middle Villjtge, V.Y. 11379. 
---------------------------------—----------------------------------------------------------------------------

LOS ANGELES, CAČLIF. — L. Bendrjoir.e^iės radijo valandėlė — KTYM 
banga 1460 sekmadieniais 5-5:30 v. p.p.
—_----------------- f--------------------------------------------------------------------------------------------

PHILADELPEnlA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais /nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932. /

PITTSBU’riGH. PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas 'k- A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

HARTfIoRD, CONN. — ved. Alg. Dragunavičius, WBMI-FM 95.7 sekma
dienį nį&o 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.

DET^OIT. MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto- 
tiesr, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Raklph Valatka, 17696 Warwick. Detroit, Mich. 48219. tel. 537-5550.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
/ Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL

* 1430 kil. Medford, Mass. sekmadieniais nuo 11-12 vid.

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM. 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus. WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

Gyvybės, ligoninės, automobilių, baldų, namų ir visos ki
tos apdraudos — asmenims, profesionalams ir biznio įstai
goms. Laisvas pasirinkimas kompanijos ir apdraudos rū
šies. Nemokamas patarnavimas ir informacija. Smulkes
nei informacijai gauti skambinkite, rašykite ar užeikite:

LITAS
SERVICE CORPORATION

94-10 Jamaica A ve. Woodhaven, N.Y. 11421 
Tel. 212 - 847-5522

arba
86-01 114th Street Richmond Hill. I\.Y. 11418 — Tel. 212 -441-6799

LITAS SERVICE CORPORATION 
patarnauja nckiln. turto pirkimo-pardavimo reikaluose.

BA.TV.No


DARBININKAS

Amerikos Lietuvių Kongreso rezoliucijos910 WILLOUGHBY AVĖ. 
BROOKLYN. N. Y. 11221

THE WOt«l
Amerikos lietuvių septinta-

uamrMtf tvarka REOĄKCINt KOMISIJA.

DŽIAUGIASI Amerikos lie
tuvių ligšioliniu uolumu ir dos
numu Lietuvos laisvės reika
lam;

LAIKO šio meto svarbiausiu

Pašto tarnyba ir kongresas
paštas negali būti tvarkomas nė 
respublikonų nė demokratų par
tijų būdu, bet tiktai taip, kaip 
reikalauja jo paskirtis. Kitaip 
sakant, kad jis gerai dirbtų ir 
savo išlaidas pats apsimokėtų.

Pagrindinis reformos bruožas 
— išėmimas pašto reikalų tvar
kymo iš kongreso kontrolės. 
Naikinama Postmaster General 
vieta (jis dabar prezidento ka
bineto narys) ir pašto tarnybai 
tvarkyti steigiama nepriklauso- 
ma valstybinė agentūra, kurią 
valdo — tvarko 9 asmenų di
rektoratas, iš kurių 7 skiria pre
zidentas, tvirtina senatas. Pen
sijų atžvilgiu tarnautojai lieka, 
kaip ikšiol, Civil Service juris
dikcijoj, bet kituose reikaluose, 
neišskyrus nė atlyginimų, jie 
pavaldūs naujajai agentūrai. 
Ikšiol jiems atlyginimus nusta
tinėjo kongresas, po reformos 
dėl atlyginimų jie turės derė
tis su agentūros vadovybe.

Pašto tarifų pakėlimą ar su
mažinimą siūlys direktoratui pa- 
tarinėjanti komisija, paskutinis 
žodis paliktas direktoratui ir 
kongresui.

Pati agentūra tvarko savo 
biudžetą be kongreso įsikiši
mo. Ir tai yra pats svarbiausias 
dalykas, nes atkrinta visas biu
rokratizmas, kuris žiauriai di
delis piniginius reikalus tvar-

Per keturias dienas astronau
tai nuskrido į Mėnulį. O tai 
yra 240,000 mylių kelias. Mano 
laiškas iš New Yorko į Bosto
ną užtruko daugiau kaip ketu
rias dienas. Gi nuotolis tik 229 
mylios. Toje kelionėje laiškas 
gali būti neatpažįstamai suvel
tas, klaidinga kryptimi pasiųs
tas arba visai pražudytas.

Trejus metus iš eilės Kalėdų 
dovanų siuntimo karštligės me
ta mano laiškai su čekiais ne
pasiekė adresato. Ir išsiuntimo 
paštas negalėjo jų surasti, 
nors buvo registruoti, nė žmo- 

*■ niško - paaiškinimo suteikti. O 
kaip su laikraščių-žurnalų tar
nyba? Paštai apversti skundais, 

- -bet paštų valdovai nekreipia į 
tai dėmesio, nes jų asmeninė 
politika reikalauja, kad kuo ma
žiau tuoreikalu būtų kalbama.

Nuo ūkiškai išsivysčiusių 
kraštų paštų tarnybų amerikinė 
atsilikusi bent 30 metų — at
silikusi darbo proceso racio
nalumu ir modernizacija, šiam 
pastarajam reikalui aptvarkyti 
reikia bent 5 bilijonų dol. 
Apie tai kalbama daug metų, 
bet kongresas neskiria pinigų, 
nes ten vis dar nepajėgiama 
suprasti, kodėl paštas jau se
niai dirba su milijoniniais nuo
stoliais, o kitų kraštų paštai 
duoda iždui pelno.

Pašto tarnybą tvarko kon- kant per kongresą. Kad kon
gresas,.© paštų viršininkus, di- gresas paskirtų kokią didesnę 
delius ir mažus, prezidento par
tijai (per kongreso narius) su
darius sąrašą, skiria preziden
tas. Jų kvalifikacijomis niekas 
nesidomi. Paštas gi yra grynai

rugpiūčio 30 ir 31, konstatavęs,
KAD jau 29 metai, kai So

vietų Sąjunga sulaužiusi savo Amerikos lietuvių uždaviniu ir 
su Lietuva pasirašytą taikos su- tautine pareiga atsispirti prieš 
tartį, nepuolimo sutartį ir ki
tus tarptautinius įsipareigoji
mus, užpuolė ir okupavo Iletu-

tautinį vieningumą ardančias

KAD, brutaliai inscenizavusi

KVIEČIA visas Amerikos lie
tuvių organizacijas derinti sa
vo veiklą ir visada remti Lie
tuvos vadavimo žygius;

PRITARIA Amerikos Lietu
vių Tarybos ligšiolinėm pastan
gom budėti Lietuvos laisvės by
los sargyboje ir skatina ALT 
vadovybę dar stipriau ryškin-

ti Sovietų Sąjungos daromas 
mūsų tautai politines, kultūri
nes ir ūkines skriaudas bei tau
tinį genocidą, įtaigojant JAV 
vyriausybę kiekviena proga kel
ti viešojoj pasaulio opinijoj Lie
tuvoj Sovietų vykdomą kolonia
lizmą,

ĮPAREIGOJA Amerikos lie
tuvius atsiriboti nuo bet kokio 
bendradarbiavimo su Lietuvos 
okupantu ir jo patikėtiniais, o 
o apsiriboti tik grynai priva
čiu bendravimu su pavergtais 
lietuviais;

KVIEČIA ypatingai lietuvių 
jaunimą dar labaiu sustiprinti 
lietuvių ryžtą, pastangas ir pa-

sumą modernizacijos reikalams, 
reikia laukti 8-10 m. Surefor- 
muota tarnyba, kaip viešosios 
teisės vienetas, tarės teisę 
pardavinėti bonus viešojoj pini
gų rinkoj ir taip greit sutelkti 
didesnę sumą reikalingiems pa
tobulinimams padaryti.

Antras reformos gerumas— 
Kuri partija laimi prezidento bus samdoma tik tiek tarnauto- 
rinkimus, toji turi progos atsi
lyginti savo partijos darbinin
kams ar aukotojams miestų ir 
kaimų vietovių paštų viršinin
kų tarnybomis. Tokių vietų 
miestuose yra 33,000, kaimų 
vietovėse 34,000.

Pradėjęs prezidentauti, prez. 
Nivonas neilgtrukus pasiuntė 
kongresui paštų tarnybos refor
mos projektą su tokia pastaba:

nyba, kuriai atlikti neužtenka 
būti partiniu politikierium, bet 
reikia nusimanyti apie darbą.

jų, kiek jų reikia, ir tokių, ko
kių reikia, nes partijos (jų kon
greso nariai) nebeteks teisės kiš
ti savo kandidatų. Paštų tarny
boj, sakoma, dabar yra apie 30 
proc. tarnautojų daugiau negu 
jų reikia. Tai vis partinio ne- 
potizmo rezultatas. Po refor
mos padėtis turėtų pasikeisti, 
nes turėtų dingti protekcijos, o 
prasidėti gero šeimininko tvar-

1915 m.

(17)
Landratas, nebijodamas išgąs
dinti savo pėsčiųjų amazonių, 
skelbė, kad “chlopia i koni brač

tintas pastaba “nic darmo” 
(nieko dovanai). Tačiau 
kada lenkų liežuvis ima 
Lietuvoj vokiečių politikai lai
žytis, aš nebuvau linkęs 'pasi
tikėti jokiais “slowo honoru” ir 
dideliu ratu apsukęs landrato 
butą, kuo greičiausiai sprukau 
iš tos pavojingos arkliams ir 
vyrams zonos.

ARTIMOJOJ PAFRONTĖJ
Laimingai plentu nudardėję 

ant Lazdijų, temstant turėjome 
abu su vežikų susirūpinti, ar 
sveiki bepasieksime tą garsų 
“vagių lizdą” Paimti iš mūs, 
berods, ne ko tebūta, bet jau 
iš senovės kalbėjo, kad “Lazdi
jų vagys” mėgdavę piktai iš sa
vo aukų pajuokauti. Kiek tose 

* visose paskalose būta teisybės, 
dabar nebuvo kaip tikrint. Ant
ra, fantazijos yra visada baises
nės už tikrenybę.

prieš lietuvių tautos valią Lie
tuvą neteisėtai bando laikyti 
Sovietų Sąjungos dalimi;

KAD jau 30 metų, kai ta pa
ti Sovietų Sąjunga, sudariusi 
slaptus sandėrius. su Hitleriu,
atvėrė duris II-jam pasauliniam . 
karai, pareikalavusiam dešim
čių milijonų aukų, atnešim ge- I 
nocidą ištisom tautom ir sovie- I 
tinę vergiją šimtam milijonų I 
Europos ir Arijos žmonių, tarp J 
jų ir mūsų broliam ir sesėm 1 
Lietuvoje; I

KAD jau 24 metai, kai karo I 
veiksmai pasibaigė, tačiau karo | 
padariniai tebeslegia žmoniją ir J 
graso prasiveržti naujo pasauli- I 
nio kataklizmo gaisru; į

REIKŠDAMAS Amerikos lie
tuvių ir pavergtos ir nutildytos 
savo tautos balsą,

SKELBIA, kad Lietuvos išva
davimas ir jos nepriklausomy
bės atstatymas buvo, yra ir bus 
pagrindinis Amerikos lietuvių 
uždavinys ir veiklos kelrodis;

REIŠKIA nuoširdžią padėką 
ir pagarbą visiem Lietuvos va
davimo veiksniam, visiem lais
vės kovos darbininkam, talki
ninkam ir rėmėjam;

ka..........  J
Reforma turi, du didžiausius I 

priešus: kongresą ir paštinin- | 
kų unijas. Kongresas jos neno- į 
ri, nes netenka vadinamojo pat- | 
ronažo (teisės pašto tamybo- I 
mis atsilyginti rinkiminių kam
panijų darbininkam ar pinigų 
aukotojam), paštininkų unijos 
nenori prarasti kongreso glo
bos kovojant dėl atlyginimų pa
kėlimo. Gi jos labai galingos 
kongreso užkulisiuose.

Prezidento projektas kongre
se dar nepajudintas. Ir mano
ma, kad jis galės pradėti judė
ti tik tada, kada pašto tarny
ba tiek pablogės, jog sukils 
visuomenė reikalauti reformos. 
Ypač nelauktina nieko šiemet, _ , - i_ Au-lK aciiiiv rraziu ruypiuviv ivęw<nnę uuvv rdnn-
Kada Kongresas tOKS neįtlKetl- darbiu paroda, kurioje matome vysk. V. Brizgi, kongresm. Peter Rodino, 
nai nedarbingas.

Lietuvos vyčių seimo metu rugpiūčio 22-24 Newarke buvo surengta rank-

Lietuvos vyčių Centro valdybos pirm. dr. Jokūbą Stuką. Nuotr. V. Maželio

ramą Lietuvos vadavimo reika
lam. '

Vardan tes Lietuvos vieny- 
. bė težydi!

Žodis į pavergtą tautą
Amerikos lietuviai visais lai

kais Lietuvą mylėjo ir myli. 
Drauge su visa lietuvių tauta ji 
pergyvena jos laisvės laimėji
mų džiaugsmą ir jos pavergi
mo kančias bei rūpesčius.

Amerikos lietuviai talkino sa
vo tautos veikėjam, dar carų Lai
kais kovojusiam dėl spaudos 
laisvės ir tautinio apsisprendi
mo.

Amerikos lietuviai buvo veik
lūs ir dosnūs savo tautos rei
kalam, kai I-jo pasaulinio karo 
metais Lietuva kovojo lemiamą 
savo laisvės ir nepriklausomy
bės kovą.
. Kai 1940 metais Sovietų Są
junga, sudariusi slaptą sąmoks
lą su Hitleriu, užpuolė ir oku
pavo Lietuvą, Amerikos lietu
viai nedelsdami ėmėsi žygių sa
vo tėvų krašto laisvei atkovo
ti ir tam tikslui sudarė bendrą, 
visų pasaulėžiūrų lietuvius ap
jungusią, Amerikos Lietuvių Ta
rybą.

Amerikos Lietuvių Tarybai ir 
jos darbų rėmėjam nestigo, ne
stinga ir nepristigs drąsos, ryž
to ir ištvermės kovai dėl Lietu
vos išvadavimo.

Mes tikime, kad ir jūsų, bro
liai ir sesės pavergtoje tėvynė
je nepalauš nei okupanto ne
žabota prievarta bei teroras, nei 
jo beatodairinės rusinimo pa
stangos. nei jo košmariška pro
paganda visomis modernios ko
munikacijos priemonėmis jus 
indoktrinuoti, kad Lietuvai tė
ra vienintelis likimas - būti 
Sovietų Sąjungos ūkiškai alina
ma kolonija, o savo tautinį sa- nėjimai būtų rengiami, jas į- 
vitumą suniveliuoti vadinamo- nešti į Amerikos Lietuvių Tary- 
je bendranacionalinėje rusiško
je kultūroje.
Mes giliai atjaučiame jūsų var- 

I gus, rūpesčius, baimes ir abe
jones. Pagarbiai lenkiame gal
vas prieš jūsų kančias, aukas ir 
pasišventimą. Tvirtai pasižadam 
savo darbu, mokslu bei ištek
liais padėti savo tėvų žemėje 
atstatyti laisvo tautos apsispren
dimo teises ir laisvą jų vykdy
mą.

Tegyvuoja nepriklausoma, de- 
į mokratinė Lietuvos respublika!

Tegyvuoja lietuvių tauta!
Kreipimasis į JAV 

prezidentą
i Amerikos lietuvių kongresas

prašo Jungtinių Amerikos Vals
tybių prezidentą Richardą M. 
Nizoną pritarti Užsienio Para
mos įstatymo (Foreign Assist- 
ance Act) pakeitimui, kad bū
tų įsteigta atskira federalinė į- 
staiga Baltijos valstybių lais
vės bylai propaguot, keliant tuo
se kraštuose Sovietų Sąjungos 
vykdomą kolonializmą ir genoci
dą, kaip atkirtį prieš jos nuo
latinį melagingą Jungtinių Vals
tybių šmeižimą.

Lietuvių tremtinių 
ir kalinių reikalu

Kongresas yra giliausiai pa
sipiktinęs Rusijos, pasivadinu
sios Sovietų Sąjunga, Lietuvos 
gyventojų išvežimais į Rusiją 
bei kitus jos pagrobtus kraštus 
ir jų laikymą kalėjimuose bei 
ištrėmimuose.

ĮPAREIGOJA Amerikos Lie
tuvių Tarybą šį reikalą iš nau
jo kelt JV valdžios įstaigose, vi
suomeninių organizacijų vado
vybėse ir šio krašto spaudoje, 
prašant gelbėti kenčiančius ir 
žudomus tautiečius.

Organizaciniais reikalais
Kongresas kreipia Amerikos 

Lietuvių Tarybos dėmesį į pri- 
brendusį reikalą papildyti ALT 
statutą dėl Tarybos santykių su 
skyriais ir skatina jos valdy
bą plėsti savo skyrių tinklą.

Finansų reikalais
Kongresas su didžia padėka 

plačiajai patriotinei lietuvių 
visuomenei vertina gausias lig
šiolines pinigines aukas ir kvie
čia, kaip iki šiol, kiekvienais 
metais Vasario 16 — Tautos 
Šventės — minėjimų progomis 
aukas rinkti išimtinai tik tau
tos laisvinimo reikalam ir, ne
žiūrint kieno iniciatyva šie mi

bos iždą.
Sveikinimai

Kongresas paveda Amerikos 
Lietuvių Tarybos valdybai jo 
vardu pasveikinti Jungtinių A- 
merikos Valstybių prezidentą, 
valstybės sekretorių ir padėko
ti visiem jį sveikinusiem.

Šiluvos Marijos 
koplyčios k-teto

apleido namus. Kunigas Gar- svarstė visą pasaulio politiką 
mus tada pasirodė tikras dak
taras, sėkmingai pavadavęs iš
dulkėjusį gydytoją ir vaistinin
ką kovoj su artimiausiais karo 
draugais — dezinterija, skarla
tina, difteritu ir tifu.

Kun. Garmus buvo taip pat 
bene pirmas apylinkėje suma
nęs tarpininkauti prie okupan
tų, išrūpindamas žmonėms 
druskos. Žemės - druska turėjo 
tuomet daug bendra su išgany
mu ...

Iš tvorų nusprendžiau, kad 
Oginskaitės Lapatinskienės so
dyboje, paskutinės čionykštės 
valdytojos nerusiškoje Lietuvo
je, dar nebuvo prūsiškos val
džios: čia dar nebuvo išklijuo
ta nė vieno “verordnungo”. Ne
senai pervažiavę žandarai lau- Įy garsaus Puri^cevičiaus “mai- 
žyta lenkų ir lietuvių kalba tiriamasis punktas” ėjo varžy- 
“išbubnijo” nieko nekulti, ne- tynių su “žemiečių Sąjungos” 
išvežti ir neparduoti. Juodu, ži- arbatine. Jeigu kareiviai kam 
noma, buvo įsitikinę, kad da- rekvizavo arklius, komitetai 

tie mulkiai sėdės rankas su- duodavo kitų, nors ir menkes- 
ganė ir tvoras sukūreno, grei- dėję ir lauks naujos “evangeli

jos” iš kaizerio lūpų, ir malinį 
ir kūlę jam tausodami. Tą pa
klusnumo, tikriau savo vergiš
kumo psichologiją vokiečiai 
dažnai primesdavo ©kapuotiem 
gyventojam. O mūsiškiai šyp
sojosi, nors ir nerimavo, kas iš 
to bus. Nieks netikėjo, kad il
gai išlaikytų tie suskiai, kurte

kartos vikaru mokyta ir dabita dvaruose. Rusų atsitraukimas kąsniui svarstė ir šiaudelius žinėjo, o ką susikrapštė, tą pra-
kun. Garmum, man iškNė to- neapsiėjo be gaisrų: bent 18 skaitė. Naujienų belaukdami, eivis kazokas fitaėk ant durtu-
kią vakarienę, kuri leido bent ūkininkų sudegė ir antra tiek rinkosi nedideli seimeliai ir vo nusinešėm Nors bėk skarba-

valandai užmiršti karą ir visas 
jo mizerijas, šalia visos eilės 
jau bene praistorinių skanėstų 
tikrų tikriausias viščiukas aušo 
ant stalo, lyg nenorėdamas nu
skausti savo amžių baigiančiam 
kanauninkui įsisenėjusių klebo
niškų tradicijų.

. Lazdijai buvo tipiškas rusiš
kos pafrontės punktas, kol mū
šiai ėjo Kalvarijos ruože, čia 
plaukė visi bėgliai, čia jie buvo 
šelpiami visokių komitetų, čia 
prie verdančio labdarių stalo 
maišėsi nelaimingieji su dyka
duoniais ir valkatomis. Dosniau
sias buvo Lenkų Komitetas, kas 

Tik dabar tie nakties ritieriai mėnuo išdalydamas apie 9,000 
: - 1 Į^Įjjiių Matyti, jam pasisekė į-

tikinti Rusijos iždas, kad čia jau 
esanti pavargusi “PoEa”. Apsu
krusis vikaras, berods, suge
bėjo būti tiek Lenkų, tiek Lie
tuvių Komiteto pirmininku.

P. KLIMAS

Mano laimei arkliokas buvo 
spartus, vakaras lėtas, o vagys, 
matyti, kur kitam šone darė 
rekvizicijas. Iš tikrųjų, vėliau 
patyriau, kad tos paskalos ne 
visai iš piršto buvo išlaužtos.

prisitaikė prie naujų sąlygų: jie 
vilkėjo vokiečių uniformą ir 
jau kaizerio vardu viską ėmė 
be pasipriešinimo, neprivalyda
mi niekšiškai slapikauti. Tik ne
senai pasisekė vieną jų bandą 
“atvokietinti”, kai juos sugavę 
žmonės surištus nuvežė patik
rinti pas Seinų komendantą.

t Senoji Kapčių ir auksinės ei
lės kitų Storastų būstinė pada
rė visai šaunaus įspūdžio savo 
sinagoga ir gražiai nustatyta ak
menų bažnyčia. Dvi klebonijos, 
be to, rodė plataus užsimojimo 
visuomenės gyvenime, švelnus, 
jaukus senelis kan. Daukša, 
kurs viena savo pavarde ir titu
lu jau pavergė visą mano būty
bę, drauge su judriu naujosios

pasidarbavo, nes kiti .nariai, ku
rių pievas patys šelpiamieji iš-

tai rankas atkratė, laikydami 
juos tiesiog laidokais. O jų 
čia suplaukė bent pora tūkstan
čių ir dar su gyvuliais!

Kai frontas persikėlė už Ne
muno, paskui “laidokus” pabė
go ir nepatenkinti labdariai, 
pabūgę okupacijos vargų. Da
bar kumečiai šeimininkavo jų

iš pačių primųjų, t.y. savo gal
vos šaltinių.

Daug skurdesnis vaizdas 
man pasirodė Krosnos bare. Ka
ro šluotos žabai čia pikčiau rai
žė. Arti šimto išdegintų sody
bų, daugybės pakrikdintų ūki
ninkų, išlamdytos, išvartytos 
tvoros, apterštos paplentės, nu
mindžiotų javų varsnos — vis 
tatai buvo iš rusų palikimo, 
nors mūšių linijos ėjo per dve
jetą mylių į vakarus. Tas rusų 
palaidas uliojimas savotiškai 
siejosi su minkštaširdžiu bičiu- 
liavimu. Komitetai iš to paties 
iždo dalijo kiekvienai pafron
tės šeimynai po du rubliu kas 
mėnuo, intendantai nešykštėjo 
kareiviškos duonos visiems kas

vos putros srėbti, visą gaspado- 
riaus unarą pametęs!

Po tų bakhanalijų vokie
čiams čia maža ko bepaliko pri
baigti. O vis dėlto jie atrado 
kur kūgį dobilų, kur tą patį lo
terijos arklį, dar kur įsimetė 
“aruodan” ne laiku sužviegusią 
kiaulę, pagaliau iškraustė kle
bonui baldus, o ko nepačiupo, 
įsakė kulti ir vežti į Simną ... 
Žmonės nuoširdžiai graužėsi dėl 
visų tų keistų įsakymų, bet juo 
daugiau graužės, juo mažiau pil
dė. Kad dar būtų galėję pasi- 
kolioti, bet prūsas nė to ne
supranta ... O nesuprasdamas 
dar ima kažin kuo įtarinėti Vie
nas ūkininkas, užvarytas žanda
ro vežti, norėjo savo lenkti
niu peiliu tik vadeles pataisyti, 
o tas šokęs jį suėmė ir uždarė 
kalėjiman, apkaltinęs norėjus 
jį papjauti...

Tokių liūdnų nesusipratimų

ūkanose radau klebetų Slavė
ną vieną kaip virbalą ir tikrą 
“pūstelninką” ištuštiotoj klebo
nijoje. Tačiau jo parapijos ūki-

pranesimas
Šiluvos Marijos koplyčios Wa- 

shingtone komitetas, baigdamas 
savo veiklą, rugsėjo 10 nutarė:

Paruošti aukotojų knygos fo
tokopijas. Susitarus su švento
vės administracija Washingto- 
ne, knygos originalą laikyt šven
tovėje, o jos kopijas — lietu
vių ir kituose archyvuose.

Jei nuo šios knygos paruoši
mo ir kitų išlaidų atliktų kiek 
lėšų, jas atiduoti Romoje ruo
šiamai Lietuvos kankinių kop
lyčiai.

Dar neišplatintas koplyčios 
dedikacijos šventės plokšteles 
ir knygeles atiduoti Religinei 
Šalpai.

Visą archyvinę medžiagą — 
dokumentus, korespondenciją 
ir kt — perduoti lietuvių ar
chyvui, susitarus su tėvais jė
zuitais Chicagoje.

Garsiniai spalvoti šventės fil
mai lietuvių ir anglų kalbomis 
lieka vysk. Brizgio ir jo bend
radarbių globoje. Norintieji ko
kiomis nors progomis filmus 
pamatyti galės juos gauti 
kreipdamiesi į vysk. V. Brizgį 
ar kun. A. Zakarauską, švento 
Kryžiaus Ligoninės kapelio-

nių ir tik už dešimtą dalį kai
nos. Kai atsirado perdaug “be- 
arklių” (to nieks nekontrolia- ninkai, pirmiau turtingi vien- 
vo), komitetai padarė “arklių lo- kiemiai, rimtai buvo sosirupi- 
terijas”. Tokioj palaidoj ėmimo "9 mokykla, nes čia bemoks- 
ir šelpimo baloj kas tingėjo 
dirbti bėginėjo prie labdarių 
samčio, ūkininkai paliko be dar
bininkų ir patys “stoikas” va-

Koplyčios komitetas reiškia 
nuoširdžią padėką lietuvių kata
likų parapijų klebonam ir kuni
gam bei parapiečiam, spau
dai, radijo programom ir vi
siem lietuviam už sėkmingai at
liktą darbą.

Tiksli finansinė apyskaita bus
lių nemėgta. Net dabar jau ret
karčiais pasirodydavo "Kelei
vis”, “Zeitunga” ar "Dabartis” 
ir, matyti, ne patys, oMkomL jų klebonam ir kunigam," rėmu- 
Mano kelionėj buvo tatai pir si€m įrengimą. Jie
moji naujiena. pagal reikalą ar aukotojų pa-

geidavimus galės su šb apyskai-
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NAUJOS LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI Į
NAUJO KULTŪROS ŽIDINIO ŠVENTĘ

įdomus “Į Laisvę” žurnalo 
naujas numeris

"I Laisvę" žurnalo naujas nu
meris jau paruoštas ir baigia
mas atspausti. Siame "Į Laisvę’’ 
numeryje yra sukoncentruota 
daug Įdomios bei aktualios me
džiagos lietuvių ir Lietuvos gy
vybiniais klausimais.

"Į Laisvę" žurnalo kiekvienas 
naujas numeris iššaukia didelio 
susidomėjimo lietuvių visuo- 
Imenėje. Naujų prentumerato- 
rių skaičius nuolat auga. Žino
ma. atsiranda ir tokių, kurie 
dėl vienos ar kitos priežasties 
neatsiteisia už žurnalą ilgesnį 
laiką. Jų nėra didelis skaičius, 
bet visi jie to numerio jau 
nebegaus. Viena išeitis — sku
bus atsiteisimas už žurnalą. 
Tuoj rašyti administratoriui ir 
pasiųsti prenumeratos mokestį. 
Prenumeratoriaus adresas: Mr. 
Aleksas Kulnys, 1510 East Mer
ced Avenue. West Covina, Ca- 
lifornia 91790.

Naujai išeinančiame "J Lais

Mirė kompozitorius Juozas Bertulis
Chicagoje rugsėjo 13 mirė 

kompozitorius Juozas Bertulis. 
Velionis buvo gimęs 1893 sau
sio 1 Joniškyje. 1914 baigė Ža
garės vidur, mokyklą. 1918— 
Šiaulių gimnaziją, 1924-28 mo
kėsi Klaipėdos muzikos mo
kykloje.

Jis anksti įsijungė į moky
tojo darbą. Mokytojauti pradė
jo nuo 1915 metų ir mokyto
javo beveik visą laiką. Pirma 
dirbo pradžios mokyklose, vė
liau gimnazijoje. Nuo 1928 
iki 1938 buvo Klaipėdos muzi
kos mokyklos mokytojas, in
spektorius ir vicedirektorius.

Karo metais atsidūrė Vokie
tijoje. Pokario metais buvo I). 
P. konservatorijos direktorius 
Miunchene. į Ameriką atvyko 
1950. Pirma gyveno Los An
geles, gi paskutiniu laiku—Chi
cagoje. Ir čia jis buvo veiklus, 
nuolat kūrė naujas kompozici
jas, tvarkė parašytas, rūpinosi 
jų išleidimu.

Jo muzikiniame palikime yra 
apie pora šimtų kūrinių, iš di- 

vę" numeryje duodamos dar 
niekur neskelbtos dr. Pijaus 
Grigaičio ‘•pranašystės’’ apie 
visą rezoliucijų žygi — tai jo 
laiškai Rezoliucijoms Remti ko
mitetui ir to vieneto vadovy
bės atsakymai jam. Visa ta 
skelbiamoji medžiaga — tai lyg 
įdomus romanas! Sunku patikė
ti. kad galvojantis lietuvis galė
jo taip rašyti, bet tai faktas.

Lietuves pavergėjas ruošia 
naują planą laisvųjų lietuvių 
skaldymui. Naujai išeinančiame 
"J Laisvę" numeryje rašoma de
taliai apie tą Lietuvos okupan
to planą.

Dr. Jonas Balys duoda savo 
straipsnyje ("Sovietų ir nacių 
byla dėl Užnemunės ruožo”) 
naujų faktų apie komunistų ir 
nacių Lietuvos pasidalinimo de
rybas ir patį pasidalinimą įta
kos sferomis. Duodamas įdo
mus pašnekesy su dr. Eliziejumi 
Draugeliu, buvusiu Lietuvos 
vidaus reikalų ministeriu 1920

Komp. Juozas Bertulis

dėsnių paminėtini — simfoni
ja “Pavasaris”, operetė “Abejo
tinas asmuo”, Missa Reguiem, 7 
baletai, dainos ir giesmės, kū
riniai fortepionui, smuikui. 
Paskutiniu metu parašyta "Su
grįžimo giesmė" susilaukė pasi
sekimo mokytoju šventėje Chi
cagoje.

Nesvetimas jam buvo ir raš
tas. Muzikos klausimais rase 
periodikoje. gi 1932 išleido Mu
zikos metodikos vadovėli ir vai
kų žaidimų rinkini.

Šiame plote stovės naujasis 
Kultūros Židinys. Plotas — 70, 
000 kv. pėdu su viršum. Už
pakalyje, kur medžiai, eina ln- 
terborough Parkway, priekyje, 
priešais namus, — Highland 
Blvd., dešinėje didžiulis parkas. 
Tai labai graži vieta, arrt kal

metais ir visų trijų laisvųjų sei
mų nariu.

Spauda labai šviesiomis spal
vomis aprašo ALT-bos kongre
są Detroite. “I Laisvę” žurna
las pažvelgia gana kritiškai į šį 
įvykį ir duoda patarimų ALT- 
bai jos dienų prailginimui.

"į Laisvę" žurnalą redaguoja 
Leonardas Valiukas, o leidžia 
Lietuvių Fronto Bičiulių Vyr. 
Taryba. ŽIT.

KAIP NUVAŽIUOTI Į KULTŪROS ŽIDINIO IŠKILMES
Busimasis Kultūros Židinys 

yra prie didelio Forest Parko 
pačio vakarinio galo, kur pri
eina Highland Blvd., visai ne
toli nuo Bushwick Avė., netoli 
Interbcrough Parkvvay, gi pa
kalnėje yra Jamaica Avė.

Kultūros židinys yra — 361 
Highland Blvd., visai prie pat 
parko. Šią vietą galima pasiekti 
įvairiais būdais. Highland Blvd. 
lengvai pasiekiamas iš Bush- 
wick Avė., iš Jamaica Avė. Už
sikėlus ant kalno, bus lengva su

no, iš kur prasiveria tolimi regi
niai.

Visi čia matomi namai bus 
nugriauti, išskyrus dešinėje 
esantį grąžę pastatą. Jis bus į- 
jungtas Į naująją statybą. Šio 
gražaus pastato kieme šį sek
madieni, rugsėjo 21, bus iškil
mės — Kultūros Židinio žemės

MIŠKAI OKUPUOTOJE LIETUVOJE
“Pernai Lietuvos miškuose ki

lo 568 gaisrai”, rašo Švyturio 
atstovas miškų valdytojui A. 
Matulioniui, kurs pažadėjo už
leisti daugiau vietos miškuose 
poilsiautojams ...

Iš viso miškų’Lietuvos terito
rijoj esą 25 proc., o tai mažes
nis nuošimtis, kaip Latvijoj, Es

rasti didžiulę namų grupę prie 
parko. Taip pat galima įvažiuo
ti iš Interborough Parkway, iš
važiavimas prie Cypress Avė. 
Iš Cypress Avė. pusės galima 
atvažiuoti autobusais. Jamaicos 
autobusu važiuojant, reikia iš
lipti ties Barbey St. Jamaicos 
traukiniu važiuojant, išlipti — 
Van Siclen stotyje.

Koncerto ir vakarienės salė
Koncertas ir vakarienė bus 

St. Matthias salėje Ridgewoo-

pašventinimas. Kartu bus gali
ma apžiūrėti ir patį namą, ku
riuo visuomenė galės naudotis 
savo kultūriniam reikalam.

Aplinkui parke yra daug vie
tos sustoti automobiliam. Pra
džia 3:30 v. Visi kviečiami ap
žiūrėti būsimąjį Kultūros Židinį.

tijoj, net kaip kaikuriose pra
moningose Europos valstybėse. 
A. Matulionis tačiau sako, kad 
mokslininkai jį raminę, saky
dami 25 proc. yra dar pakanka
mas minimumas, bet jį jau rei
kia išlaikyti. Tvirtina, kad bus 
išlaikytas, nes kirtimas esąs rū
pestingai kompensuojamas nau
jais sodiniais. (Elta) 

de, t.y. 58-15 Catalpa Avė., ku
ri atsiremia į Myrtle Avė. šio
je salėje jau yra buvę visa eilė 
lietuviškų parengimų ir Darbi
ninko koncertai. Salė leng
vai randama. Važiuojant Metro
politan traukinio linija, išlip
ti Forest stotyje. Iš ten salė vi
sai netoli. Catalpa Avė. yra vie
nos krypties gatvė, įvažiavimas 
iš Forest St.

Koncerto ir vakarienės pra
džia 6 v.v. Visi prašomi nesi- 
vėlinti.

Aukuras: Kalėdos Lietu
voje, Tau brangi tėvyne, Lietu
vos paukštelių daina, Tekėj 
saulelė, Lopšmė lėlytei, Grįšim 
grįšim, Daina apie avižą. Dai
nuojanti jaunystė, Pavasaris, 
Rudenėlis, Žiema ir Vasarėlė: 
deklamacijos ir dainos su solis
tais, Vysk. Valančiaus lituanis
tinės mokyklos mokinių choro 
pritariant kanklėmis Stereo, 
galima naudoti ir mono, kaina 
5 dol. \

"Dainuoju jums, Aureu(a". 
Mano gitara, Meilės ilgesys. 
Melsvas drugelis, Vandens leli
jos. Aukso žiedai, Ąžuolų šla
mesys, Baltos rožės, Einu na
mo, Vasaros lapai, Jau niekad 
ir Mama. , Lengvos muzikos 
plokštelė kurią įdainavo A. 
Paukšelienė. Stereo, galima 
naudoti ir mono, kaina 5 dol.

Sigutė, pasakos ir dainos vai
kams. Dainuoja A. Paukštelie- 
nė: Milžinų šalis, Karta karalai
tis, Tindy o tindy, žiema, Mie
goki vaikeli, Striukis beuode
gis, Sigute ir Liepsnabarzdis ru- 
daberzdis. Stereo, galima nau
doti ir mono. Kaina 5 dol.

Prof. Vytauto Bacevičiaus, 
kosminės modernios muzikos 
plokštelė, kur pats autorius 
kompozitorius atlieka 11 savo 
kūrinių su pianinu. Mono, kai
na 5 dol.

Sol. Antanas Pavasaris, teno
ras. Dainų ir arijų rečitalis. 
Šauksmas, Nemunėlis, Tušti pa
liktieji namai, Ten mano tėvy
nė, Lietuvos laukai, Tykiai, ty
kiai, Dainos, muzika ir gėlės. 
Arijos iš operų: Eugenijus Onie- 
ginas — Čaikovskio, L ‘Arle- 
siana — Cilea, Pajacai —Le- 
oncovallo, Meilės eleksyras — 
Donizetti, Tosca — Puccini. 
Perlų ieškotojai — G. Bizet. 
Žydė — Halvey. Kaina 5 dol.

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

A. šabaniausko įdainuota 
Nr. 3. Rose Mary — fokstro
tas, Pasakykite mergelei —tan
go, Sunku gyventi — valsas, 
Pasakė — tango, Varpų dai
na — tango, Mano svajonė — 
valsas, Neliūdėk, motule — tan
go, Kai smuiku groji — tango, 
Siuntė motinėlė — valsas, Ma- 
riu-Marytė — valsas, Sen
jorita — valsas ir Saulėta die
na—valsas. Mono kaina 5 dol.

Antras literatūros vakaras, 
dalyvauja: Ada Karvelytė,
A. Kairys, G. Babrauskienė, J. 
Vaičiūnienė ir dr. A. šešplau- 
kis. įskaityta: Be motinos, Gy
venimas, Gimtasis sodžius, Sve
tur, Jaunystė, Pabudau, Joni
nės, Daina be laukų, Po tėve
lio kepure, Metai, Kraštas, Ne
marioji legenda, Vakaras, I 
Nemuną, Pūgos, Žmogus, kuris 
gyveno, Brolis ir sesuo, Trečio
ji žaizda, Ryto čiulbėjimas ir k 
Mono, kaina 5 dol.

New Yorko Lietuviu vyru 
choras Įdainavo: Tėve mūsų. Oi 
broli broleli, Aš pas tėvelį. Jo
jau dieną, žvaigždutė. Anoj pu
sėj Nemunėlio, Ulioja bitelė. Oi 
toli toli, Pirmyn į kovą. Tu sa
kalėli. Atsisveikinimas ir Tėvy
nei. Mono 3 dol. Stereo 4 dol

G. Vasiliauskienės įdainuo
ta: Vai gražu, Gėlės iš šieno, 
Lopšinė, Daina prie upelio. Iš
dykęs rudenėlis, Kregždutė, 
Lakštingalos giesmė. Kalnų pie
menaitė, Pievoje žolelė žaliavo, 
Jei tu myli. Mergaitė ir paukš
telis. Mono, kaina 6 dol.

Lauksiu tavęs. Lietuviškos 
lengvos muzikos rinkinys. Pasa
ka, Nemunėli, Nemunėli, Me
džioklės daina, Ar žinai, Lauk
siu tavęs, Vėjas, Barkarolė, Su
sitikimas, Eikš, drauguži, Kada 
meilė aplanko, Senoje pilyje, 
Džigūnas. Išpildo sol. E. Iva
nauskas, S. Laurinaitytė, Her- 
ta Kaniauskaitė, L. Ablėnaitė, 
E. Saulevičiūtė, Romanas Mari- 
jošius, orkestrui palydint. Kai
na 5 dol.

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

Palangos Juzė, ilgo grojimo 
Hi-Fi nauja plokštelė. Vaidina 
profesionalai aktoriai žemaičių 
tarme. RCA gamybos. Įvadas 
M. Jonynienės, angliškas teks
tas S. Makaitytės. Kaina 5 dol.

. Lietuviškos Giesmės. Gies
mė į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad būčiau, Tėve mūsų, Sv. 
Kazimierai, Sveika Marija, Gai
lestingoji Marija, Sveika Mari
ja, Motina Dievo, Mano malda, 
Iš šios mūs žemės, Skaisčiausio
ji Marija, Kad širdį tau skaus
mas, Jėzau pas mane ateiki. Iš
pildo sol. A. Brazis, L. Stukas 
su Žibuoklių moterų oktetu, 
akomponuojant A. Kačanaus- 
kui. Stereo, bet galima naudo
ti ir mono, kaina 4.50 dol.

, Lietuvos Nepriklausomy
bės 50ties metų paminėjimui 
prisiminti: Pulkim ant kelių; 
Marija, Marija; Šventas, Šven
tas; Malda už tėvynę; Lietuvos 
himnas; Graži tu mano tėvyne; 
Mano malda; Palikta šalis; Kur 
giria žaliuoja; Nemunas. Išpil
do solistai ir parapijų chorai. 
Kalbos prel. Kemėžio, vysk. V. 
Brizgio, St. Bačkio, vysk. Bo- 
land, W. Rodino ir kit. Stereo, 
bet galima naudoti ir mono, 
kaina 4.50 dol.

D. Dolskio įdainuota čigonės 
akys, Leisk man, Kariškas vaiz
delis, Onyte, einam pašokti, Lie
tuvaitė, Sudiev, sudiev ir Aš 
myliu, fokstrotai, Gegužinė pol
kutė, Su armonika į Braziliją 
— lengva muzika ir Palangos 
jūroj nuskendo mano meilė. 
Mono, kaina 5 dol.

Pupų dėdės ir dėdienės šo- 
kių-dainų rinkinys. Anūkų, 
Kretingos, Mariampolės, Pupų 
dėdės, Razaliūtės, Merkinės ir 
Obelių polkos. Sužadėtinių, 
Sekminių ir Gardus alutis val
sai. Gieda gaideliai ir Gražus 
miško būdas — lengva muzi
ka. Mono, kaina 5 dol.

Nr. L Sol. V. Noreikos įdai
nuotos dainos ir arijos: Piovė 
lankoj, Vai ir prijojo, Kad aš 
ėjau ulytėlėn. Koks ten leng
vas poilsėlis, Ralio karvytės ma
no, Generalią aš išginiau, Sau
lute motinute, užtekėk, Kai aš 
mažas buvau, Šiū namo, Lop
šinė, žvaigždutė, Stasys, Devin
toji banga, Agnus Dei, Avė Ma
ria ir Funiculi funicula. Mono. 
Kaina 5 dol.

Nr. 2, Sol. V. Noreikos Lie
tuviškos dainos ir operų ari
jos: Kur bakūžė samanota, Ug
nelė, arija iš “Meilės eliksyro”, 
L’Arlesiana — Frederiko ro
mansas, Nemunėlis, Arlekine 
serenada iš “Pajacų", arija iš 
“Rigoletto,” Tris dienas. tris 
naktis, arija iš Toskos. Surdata 
N'Namuratto (A. Canio), Dici- 
tcncello Vuie — (F. Falvo), Ber
nužėli, nesvoliok, Pradalgelis 
Kaina 6 dol

Žios bei kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221. (Siuntimui pridedama 
50 c., Kanadoje 1 dol ).
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Mokytojų
JAV LB Švietimo Tarybos su
rengtos trečiosios lietuviu mo
kytoju studijų savaitės, Įvyku
sios rugpjūčio 17-24 Dainavoje, 
dalyviai

dėkoja stovyklos vadovybei, 
organizatoriam ir rėmėjam už 
sudarymą sąlygų pasvarstyti 
švietimo klausimus ir pagilin
ti žinias ir ryžtasi jomis pasi
dalinti su mokinių tėvais;

dėkoja spaudai už parodytą 
dėmesį ir prašo ir toliau temti 
lituanistinių mokyklų darbą, ke
liant jų pozityvias apraiškas;

prašo LB apylinkių valdybas 
aktyviai įsijungti į vietos švie
timo darbo talką, atkreipiant tė
vų dėmesį, jog visi lietuviai vai
kai turi lankyti lituanistines 
mokyklas;
pabrėžia ypatingą priešmokyk

linio auklėjimo svarbą lietuviš
kame švietime ir prašo orga
nizuoti priešmokyklinius sky
rius — darželius;

randa, kad yra reikalinga 
kreipti ypatingą dėmesį į ang
liškai kalbančius vaikus ir pra
šo vietoves sudaryti sąlygas, 
kad jie galėtų lankyti tam skir
tas klases ar mokyklas;

konstatuoja, kad skaityba yra 
būtina kiekvienam moksleiviui 
ir todėl prašo tėvus vaikam už
prenumeruoti Eglutę ar kuri ki
tą jaunimo laikraštį ir ragina 
mokyklas sudaryti kilnojamas 
bibliotekėles iš prieinamų kny
gų;

sutinka, kad lituanistiniame

BALTIMORE, MD.
Lietuvių melodijos radijo 

valandėlė rengia savo metinį 
pikniką rugsėjo 21 gražiame 
Conrad Ruth Vilios parke. Tai 
bus paskutinis šių metų pikni
kas. Programos vedėjai A. Juš
kus ir K. Laskauskas kviečia 
visus atsilankyti. Bus visokiau
sių valgių, kuriuos pagamins 
šeimininkės. Šokiam gros geras 
orkestras. Bus įvairūs žaidimai 
jauniem ir seniem.

Sodalietės savo metinę madų 
parodą surengė rugsėjo 7 d. 
gražiame Martin's West restora
ne. Žmonių prisirinko per 500. 
Programa ir vakarienė prasidė
jo 7:30 v. Dainų programą atli
ko vyrų choras “Daina”, žmo
nės turėjo progos pasigėrėti 
naujausiom madom. Visas pel
nas paskirtas Šv. Alfonso baž
nyčios atnaujinimui.

Maldininkų kelionė į Emmits- 
burg, Md., bus šį sekmadieni, 
rugsėjo 21. Kelionei vadovaus 
pats prel. L. Mendelis. Auto
busai išvyksta nuo Šv. Alfonso 
bažnyčios 9 v. Maldinininkai pa
simels Liurdo grotoje St. Mary’s 
kolegijoje už pasaulio taiką, iš 
ten po mišių ir pietų baigs ke
lionę Sisters of Charity vienuo
lyno koplyčioje, kur yra palai
mintosios Motinos Seton kars
tas.

Lietuvos vyčių seimo svečiai prie viešbučio. Matosi Liet. gen. konsulas A. Simutis. Ntiotr. V. Maželio

savaitės
mokyme nuolat reikia ieškoti 
naujų būdų bei metodinių pa
tobulinimų; todėl siūlo susi
pažinti su beskyre sistema ir 
kai kuo pasinaudoti, atsižvel
giant į vietos sąlygas;

džiaugiasi naujų vadovėlių 
bei pratimų leidimu, ypač ban
dymais juose pagauti dabarti
nio vaiko mentalitetą;

sutinka, jog gerai suplanuo
tos ir sugebančios vaiką sudo
minti varžybos turėtų būti nau
dojamos pritaikytose situacijo
se, jas derinant su mokslo me
tų kalendoriumi;

daro išvada, kad lietuvių jau
nimo organizacijos ir sporto bei 
meniniai vienetai yra svarbi pa
galbinė priemonė tautinio šamo 
ningumo ugdyme ir todėl ragi
na jaunimą priklausyti prie or
ganizacijų, prašydami organiza
cijas derinti savo veiklą su mo
kyklų darbu;

prašo JAV LB švietimo tary
bą parengti aukštesniųjų mo
kyklų (9-12 skyrių arba V-VIII 
klasių) programas, kurios būtų 
pritaikytos šių dienų reikalavi
mam:

kviečia tėvus, mokyklas, or
ganizacijas ir visuomenę ugdyti 
vieningumą tarp visų lietuvių, 
kur jie bebūtų;

sutaria, kad a) mokykla iš
duoda baigimo pažymėjimus už 
tiek skyrių, kiek ji turi, o mo
kinys gauna baigimo ar lanky
mo pažymėjimą už tiek skyrių, 
kiek yra baigęs ar lankęs, b) 
mokinys, norįs gauti baigimo

Karaliaus Mindaugo šeštadie
ninė mokykla mokslo metus 
pradėjo rugsėjo 13. Mokyklos 
vedėjas ragina lietuvius tėvus 
savo vaikus leisti į šią mokyklą. 
Čia išmoks ne tik lietuvių kal
bos, bet taip pat susipažins su 
Lietuvos istorija, literatūra, lie
tuviškomis dainomis.

Monte Carlo vakarą surengė 
Šv. x\lfonso suaugusiųjų klu
bas rugsėjo 13 mokyklos kam
bariuose.

Kun. Juozo Antoszewskio pa
rapija Midland, Md., rugsėjo 
14 rengė kalakutų vakarienę, 
Iš Baltimorės buvo nuvažiavęs 
nemažas būrys toje parapijoje 
pasisvečiuoti.

Bertha Švegdžiūtė - Komisar, 
pirmos kartos lietuvė, staiga mi
rė rugsėjo 10 savo namuose. 
Velionė gimė ir užaugo Balti- 
morėje. Čia ir gyveno visą lai
ką. Ji buvo ištikima šv. Alfon
so parapijos narė. Per metų 
metus buvo sodalietė ir giedo
jo šv. Alfonso bažnyčios didžia
jame chore. Gedulingos mišios 
už jos sielą aukotos šv. Alfon
so bažnyčioje rugsėjo 13. Pa
laidota Holy Redeemer kapinė
se. Liko nuliūdusi sesuo Juo- 
zapina ir brolis Gyrus.

Jonas Obelinis

nutarimai
pažymėjimą už daugiau skyrių, 
negu jo lankomoj mokykloj yra, 
laiko egzaminus tokioj mokyk
loj, kuri norimą skyrių skai
čių turi, arba savo mokyklos 
mok’ /.ojų komisijoje, kurioje 
dalyvauja švietimo tarybos at
stovas, c) aukštesniosiomis mo
kyklomis laikomos tos ketverių 
metų mokyklos, į kurias priima
mi mokiniai baigę 8 skyrių pra
džios mokyklos kursą, kurio 
baigimas įrodomas baigimo pa
žymėjimu arba stojamaisiais eg
zaminais;

prašo JAV LB švietimo tary
bą ir ateinančiais metais orga
nizuoti studijų savaitę.

Iš LKDS veiklos
Ryšium su Pasaulio Krikščio

nių Demokratų Sąjungos Komi
teto ruošiama Pro Memoria, lie
čiančia žmogaus teisių progre
są tuose kraštuose, kur veikia 
krikščionių dmokratų partijos, 
LKDS savo ruožtu painforma
vo Komitetą dėl tokių teisių vi
siško paneigimo pavergtoje Lie
tuvoje. Savo memorandume 
LKDS smulkiau išdėstė oku
panto nusikaltimus Visuotinės 
Žmogaus Teisių Deklaracijos rė
muose ir kreipėsi į KD Komi
tetą, kad šis klausimas būtų 
keliamas Jungtinėse Tautose. Į 
šį kreipinį rugpiūčio 11 laišku 
atsakė Pasaulinio Komiteto gen. 
sekretorius Ernesto Talentino, 
pareikšdamas, jog: nėra jokios 
abejonės, kad Pasaulio Krikš
čionių Demokratų Sąjunga da
rys visa, kad Jūsų iškeltos min
tys būtų inkorporuotos PKDS 
memorandume Jungtinėm Tau
tom.
Čekoslovakijos okupacijos vie- 

nerių metų sukakties proga LK
DS pasiuntė užuojautos laišką 
čekoslovakų krikščionių demo
kratų, ir Vidurio Europos Krikš
čionių Demokratų Sąjungos (C 
DUČE) pirmininkui prof. dr. A. 
Prochazkai, buvusiam Čekoslo
vakijos sveikatos ministeriui. 
Dr. Prochazka savo atsakyme 
išreiškė savb gilų rūpestį čeko
slovakų tautos likimu ir patiki
no laisvųjų čekoslovakų drau
gystę lietuviam ir jų aspiraci
jom.

Birželio tragedijos sukakties 
proga LKDS išleido pareiškimą, 
ryškinantį sovietinio komuniz
mo genocidinį charakterį ir lie
tuvių kovą už laisvę. Pareiški
mas buvo pasiųstas įtakinges- 
niem JAV senatoriam, kong- 
resininkam ir vykdomosios val
džios atstovam bei pasaulio KD 
partijų vadovybėm ir jauni
mo sąjūdžių centram. Informa
ciją apie šį lietuvių pareiškimą 
įsidėjo Europos KD Sąjungos 
leidžiamas žurnalas “Panora
ma”, visose trijose, ispanų, vo
kiečių ir prancūzų kalbų, lai
dose. <KDI)

DARBININKAS

Lietuvos vyčių seimo baigiamajame bankete pagerbta vyčių veikėja Ona Klem, jai dovaną (teikia prof. A. 
Aleksis, toliau — banketo vedėja Irena Veblaitienė, L. vyčių centro valdybos pirm. Jokūbas Stukas.

Nuotr. V. Maželio

STUDENTŲ ATEITININKŲ STOVYKLA
Pradėjome studentų ateiti

ninkų stovyklą rugpiūčio 23 La
ke Ariel, ramiuose Pennsylva- 
nijos kalnuose. Suvažiavo iš į- 
vairių vietovių: Chicagos, Cle- 
velando, New Yorko, Toronto 
ir Bostono. Viso buvo pusšim
tis tikrai nusiteikusio jaunimo. 
Oras buvo gražus ir stovyklauto
jų nuotaika — gyva. Susigyve
nome, vienas kitą daugiau pa
žinome. Dainavome, tinklinio 
kamuolį daužėme, diskutavome 
įvairiomis temomis ir pasireiš- 
kėme vakarinėse programose.

Vadovybę sudarė šie žmo
nės: dvasios vadas Tėv. Gedimi
nas Kijauskas, S. J., komendan
tas — Povilas Žumbakis, mer
gaičių vadovė Aldona Zailskai- 
tė, berniukų vadovas — Augus
tinas Sužiedėlis, vakarų progra
mos vedėja — Elenutė Bradū- 
naitė. Kasdien kitas stovyklau
tojas buvo paskirtas komendan
tu, tad ne vien tik vadovybė 
vadovavo.

Eligijaus Sužiedėlio pravesti 
atsinaujinimo kursai kol kas 
palietė dvi sritis. Pirmoji —ap
linka ir mes, o antroji — aš. 
Žmogus ieško savęs ir tiesų, 
kurios bus jam priimtinos. Čia 
svarbu vertybių skalė ir pa
saulėžiūra. kadangi visus pasi
rinkimus turi valdyti koks nors 
logikos principas. Bet pirmiau
sia žmogus turi pažinti pasaulį 
rasti jame kokią nors tvarką. 
Žmogus turi atsakomybę apsi
spręsti, panaudoti savo laisvę ir 
rasti gyvenimo prasmę.

Pirmadienį popiet klausė
mės simpoziumo, pravesto tri
jų studentų. Tema — Ameri
kos ir Sovietų Rusijos spauda, 
jos reikšmė ir sudėtis. Aldona 
Indreikaitė, žurnalistikos ir ang
lų kalbos studentė paruošė klau
simus. į kuriuos atsakė Laima 
Mainytė ir Juozas Kazlas. —abu 
politinių studijų mokiniai. Dis
kusijoms prasidedant, buvo 
paaiškinama, kad spauda gali 
būti kelių rūšių: liberalinė, ku
rią matome, pavyzdžiui, Angli
joje. Parlamento paskirta komi
sija praveda tam tikrą cenzūrą. 
Ji peržiūri visus straipsnius, pa
rinkdama spaudai tinkamą me
džiagą. Kita spaudos rūšis yra 
demokratinė, kurią matome A- 
meiikoje. Visi piliečiai gali lais
vai pasireikšti. Bet redaktorius

VVATERBURY, CONN.

Pirmas rudens parengimas 
Waterburyjc bus Lietuviu Bend
ruomenės apylinkės rudens ba
lius. Jis rengiamas spalio 4. 
šeštadienį, šv. Juozapo parapi
jos salėje. Pradžia 7 v.v., šokiai 
tęsis iki 1 vai.

Vakaro programą paįvairins 
visiem gerai žinomas akordeo
nistas Kazys Daubaras iš Phila- 
delphijcs. šokiam gros R. M. 
Trio orkestras iš \Vorcesterio, 
Mass. Bus ir kitų įvairumų.

Vakaro rengėjai prašo sta
lus is anksto rezervuoti Spau
dos knygyne. 10 John St., tel.. 
756-5173. 

laikraščio ar žurnalo atrenka 
straipsnius taip, kad jie sudary
tų to laikraščio “liniją”. Trečia 
forma, autoritetinė arba didak
tinė pasirodo komunistų ir dik
tatorių šalyse. Spauda yra vien
pusiška. Žmonės skaito tik tą, 
ką valdžia nori, kad jie skaity
tų.

Vakarais buvo įvairios pro
gramos. Talento vakaro metu 
Regina Kryžanauskaitė grakš
čiai pašoko išraiškos šokį; Atei
ties simfoninis orkestras, Jur

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 
Jaunimo centrui aukojo

Po 100 dol.: K. Šiliūnai, Flu- 
shing, N. Y., A. Savičiūnai, Flu- 
shing, N. Y.,

75 dol.: Irena Lubus, Brook- 
lyn, N. Y.

Po 50 dol.: John McGinnis, 
Flushing, N. Y., H. Kačins
kas, Washington, D.C.

35 dol.: Dr. E. Armanienė, 
Baltimore, Md.

Po 25 dol.: Antanina Samolis, 
Brooklyn, N. Y., Anna Pash, 
Flushing, N. Y. (pažadėjo 100 
dol.), O. Saukaitis, Bristol, 
Conn. Vytautas Alksninis, Flu
shing, V. Gobužas, Flushing (pa
žadėjo 300 dol.), R. M. Rin
ke viez, Brooklyn, N. Y.,

30 dol.: V. Kazlauskas, Flu
shing, N. Y. (pažadėjo 250 
dol.), įrašo a.a. Povilą Melvidą.

Po 20 dol.: A. Shukis, Jamai- 
ca, N. Y., M. Trunza, Flushing, 
(pažadėjo 100 dol.), Albinas J. 
Bakšis, Flushing (pažadėjo 250 
dol.), S. Zedar, Flushing (paža
dėjo 100 dol.), V. Lukauskas, 
Flushing (pažadėjo 100 dol.), -J. 
Pliauskas. Flushing (pažadėjo 
200 dol.), A. Oesterreicher, Flu
shing, N. Y., Lucy Tiškus, 
Flushing (pažadėjo 250 dol.), į- 
rašo Ludoviką ir Julijoną Tiš
kus.

Po 15 dol.: A. Gilius. Pater- 
son, N. J., Jonas Ciplikas 
Flushing (pažada 300 dol.).

Po 10 dol.: Olga Dailydė, 
Woodhaven (pažadėjo 100 dol.). 
U. Zubites, Brooklyn, Leoną 
Gervė, B. A. Svvedish. Port Wa- 
shington. Elsie Barčiauskas, 
John Šinkūnas, Albert T Ku
činskas. St. Pundzevičius, T. A. 
Levonas, A. Matulonis, Jonas 
Jakaitis. George Juškaitis. J. 
Miklasevičius. Veronika Rud- 
zinskas. Cranford. N. J. (paža
dėjo 100 dol.). George Okunis, 
Flushing, N. Y. (pažada 300 
dol.), George Zabelskis. John 
Shimkus, Mary Gapsis. J. Dig- 
rys, O. Labanauskaitė, A. Kas- 
vingelis. Flushing (pažada 100 

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!
įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 

Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscan Monastcry, 680 Bushvvick Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

gio Bradūno diriguojamas, pa
grojo šaukštų, peilių ir bonku- 
čių F. minor koncertą. Laima 
L’nderytė su broliu Ramūnu sa
vo sukurtais žodžiais ir muzika 
ilgai hipnotizavo dainų lauže, 
kuris įvyko saloje, vidury Lake 
Ariel. Juokingiausiai pasirodė 
Paulius Alšėnas, pašokdamas 
baletą. Tiek įspūdžių iš pirmųjų 
stovyklavimo dienų. Su daina 
kuriame gyvą lietuvišką atmos
ferą Lake Ariel stovyklavietėje.

Dalia Jasaitytė

dol.), B. Tryonas, A. Vaitkevi
čius, M. Bartkus, Anthony Ka- 
michaitis, K. Lesevičius, Flu
shing (pažada 100 dol.), M. Kay- 
man, Flushing (pažada 100 
dol.), Mikalina Baltadonis, A. 
Starkus, M. D., Wm. Labutis, K. 
Degutis, U. Milevid, Rev. C. A. 
Batutis, Jonas Diržius, K. Alge- 
nis, Vincent Blazaitis, A. Macei
ka, M. Petrauskienė, Rev. R. 
Krasauskas, Rev. J. Pakalniškis, 
J. Gregory, Flushing (pažada 
100 dol.), F. Stuper, Flushing 
(pažada 250 dol.), įrašo Joną ir 
Oną Stuporus.

7 dol.: M. Pakutka, Woodha- 
ven, N. Y.

Po 5 dol.: Mary Vizgirda, M. 
Draugelienė, L. Rajus-Rajaus- 
kas, Flushing (pažadėjo 150 
dol.), Juozas Zarauskas. U. Sas
nauskaitė, J. Sharsky, Edw. Ce- 
rekis, A. Kraputaitis (6 dol.), A. 
Skirpstunas, A. Naujokas, J. Pl
iauskas, C. Senulis, Frank Ya- 
sus, E. Savickas, J. Mačiukas, 
Flushing (pažada 50 dol), P. Gu- 
reckas, P. Mikalauskas, H. Brad- 
shavv, Eva Davis, K. Miklas, E. 
Jesukaitis, B. Lukauskienė, M. 
Vaičiūnas, Vinns J. Visnius.

Kultūros židinio statybai pa
žadėjo aukoti: A. Garlauskienė. 
Brooklyn, N. Y. (300 dol.), A. 
Ryliškis, Brooklyn, N. Y. (100 
dol.), . Bieliauskas, Brooklyn, 
N. Y. (100 dol.), Frances Domi- 
kaitis, Brooklyn. N. Y. (100 
dol.). Anna Mikolaitis. Brook
lyn (300 dol.), A. Janušonis. 
Brooklyn. N. Y. (100 dol.). K. 
Budreckas. Brooklyn (100 dol ). 
Mrs. L. Matthevvs. Brooklyn, N 
Y. (225 dol.). A. Remeikis 
(25 dol.). Elzbieta Zizas (50 
dol.). V. Aukštikalnis (50 dol.). 
J. Bružas (100 dol.). F. Einin- 
gis. Brooklyn, N. Y. (300 dol ). 
.Algis Daukša. Woodhaven. N 
Y. (300 dol ). S čiapas. Wood- 
haven. N. Y. (200 dol ), .V. Ūse
lis. Flushing (100 dol.). J. 
Smith. Flushing (100 dol ).
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IŠ visur]
— Amerikos Lietuvių Tary

bos valdyba Tarybą sudaran
čioms organizacijoms, Tarybos 
nariams (direktoriams) ir Tary
bos skyrių valdyboms išsiunti
nėjo Amerikos Lietuvių Tary
bos statutą kartu su prašymu 
pasisakyti dėl reikiamų statute 
pakeitimų. Pasisakymus, pasta: 
bas ir pasiūlymus prašoma pri
siųsti Amerikos Lietuvių Tary
bos valdybai iki spalio 15 ad
resu: 6818 So. VVestern Avė.. 
Chicago, Illinois 60636. Konk
retūs pasiūlymai mielai bus pri
imami ne tik iš organizacijų, 
bet ir iš asmenų, kurie domisi 
Alto veikla, jam padeda ir sie
kia, kad Lietuvos laisvinimo 
darbas būtų sėkmingas.

— Ruošiamasi išleisti Alto 
istoriją. Norį Alto istoriją už
sisakyti prašomi kreiptis Alto 
biuro adresu: 6818 So. Western 
Avė., Chicago, Illinois 60636. 
Istoriją rašo Altos garbės pir
mininkas Leonardas Šimutis. Al
to leidiniais rūpinasi valdybos 
sekretorius Leonidas Jaras.
— Jūratė Jasaitytė ir šiais 
metais mokytojauja Kr. Done
laičio šeštadieninėje mokyklo
je. Jai paskirta dėstyti šeštajam 
skyriui. J. Jasaitytė, nors tik 
praėjusį pavasarį baigė aukštes
niąją Marijos mokyklą, bet jau 
su diplomu yra baigusi Pedago
ginį Institutą, vienus metus 
mokytojavo Kr. Donelaičio mo
kykloje ir tris vasaras lietuvių 
literatūrą dėstė seselių vasaros 
stovyklose mergaitėm Putname. 
Šį rudenį J. Jasaitytė pradės 
studijuoti Illinois universitete, 
Chicagoje.

— Amerikos Lietuvių Tary
ba pritaria Batuno ruošiamai 
demonstracijai prie Jungtinių 
Tautų, kuri rengiama atžymėti 
30-ties metų Molotovo-Ribben- 
tropo pakto sukaktį, šio pakto 
išdava — Lietuva pateko į So
vietų Rusijos vergiją. Batuno 
užsimojimą Amerikos Lietu
vių Taryba remia ne tik mora
liai, bet paskyrė ir finansinę 
paramą.

— Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, 
O.P., sėkmingai pravedęs Šilu
vos atlaidus Elizabeth, N. J., 
lietuvių parapijoj, išvyko į Bay- 
onne, N.J., ir rugsėjo 12-29 
pavaduos Šv. Mykolo parapijos 
kleboną kun. V. Svirnelį. Tam 
laikotarpy misionierius pasiekia 
mas adersu: 15 East 23rd St., 
Bayonne, N. J.

— Dr. Šilbajorio veikalas an
glų kalba apie laisvojo pasaulio 
lietuvių literatūrą jau atiduotas 
leidyklai. Jį leidžia Oklahomos 
universitetas. Knygoje bus ke
liolika studijų apie atskirus čio
nykščius mūsų rašytojus ir jų 
kūrybą. Tai bus pirmą kartą to
kia plačios apimties knyga, pa
rašyta svetima kalba, nagrinė
jant laisvojo pasaulio lietuviu 
grožinę literatūrą. Šios knygos 
išleidimą parėmė ir Lietuviu 
fondas, tam reikalui paskirda
mas 3000 doleriu. Kitus du treč
dalius reikiamos sumos veika
lui išleisti duoda Oklahomos u- 
niversiteto leidykla.

— Kazys Ališauskas, pulki
ninkas. karo istorikas, intensy
viai dirbęs keliolika metų, pa
rašė Lietuvos nepriklausomv- 
bės kovų istoriją, šiam veika
lui panaudojo visa prieinamą 
rašytą medžiaga, laisvės kovų 
dalyvių ir vadovų atsiminimus. 
Stambus veikalas yra kelių šim
tų puslapių apimties ir jis i- 
neš daug naujo i mūsų laisvės 
kovu interpretaciją. Veikalą re
dagavo istorikas IT. cepėna". 
ruošiasi išleisti Liet. Karių ve
teranu s-ga '•Ramovė".

— Penktasis Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresas, buvęs nu 
matytas šaukti 1970 metais Uru
gvajuje. atsakingų Montevideo 
lietuviu veikėju nutarimu atide 
tas dėl šiuo meta nepalankiu 
tame krašte politiniu sąlygų. 
Tikimasi, kad kongreso rengi 
iną perims Brazilijos ar kurio 
kito krašto lietuviai, kur bus 
palankesnės sąlygos. (E)



Lietuvos Dainos ansamblio nariai, susitikę dabar, l-je eilėje iš k. j d. Mykolas Antanavičius, Elena Paulaus
kas — šeimininkė ir sukvietusi svečius, Adele Pankevičiūtė-Klimas, Violeta Tamkiūti-Praneskus, Ella Ra- 
mošaitė-Binger, Juozas Antanavičius; ll-je eilėje Antanas Eimutis, Petras Vasiliauskas, Julija Kabošius, 
Vincent Paulauskas, Antanina žarskytė-Binkins, Albert Tamkus. Nuotraukoje nėra keletos, kurie atvyko vė
liau. Nuotr. C. Binkins

Lietuvos Dainos ansamblio nariai su vyrais ir žmonomis, susitikę po daugel mėty vaišėse, Paulauskų namuo
se Woodhavene. Vidury — šeimininkai Helen ir Vince ntas Paulauskai. Nuotr. C. Binkins

KAS ATSIMENA; ANSAMBLĮ “LIETUVOS DAINA’?
New Yorke kadaise apie 1932 

metus buvo įkurtas ansamblis. 
Įkūrė jį dainininkas Jonas Byra, 
buvęs Lietuvos operos solistas 
tuo metu atsilankęs Brooklyne. 
Jis surinko geriausius balsus ir 
taip sudarė vienetą ir pavadino 
“Dainų ansambliu”, kurį mokė 
ir jam vadovavo pora metų. Su 
ansambliu sėkmingai gastrolia-
vo.

Išvykdamas ansamblį paliko 
gerai muzikei ir dirigentei Vio
letai Tamkiutei. Tada ansamb
lis buvo pavadintas “Lietuvos 
daina”, šiam ansambliui gerai 
sekėsi.

1935 New Yorko didelis laik
raštis — N. Y. Journal suren
gė muzikos festivalį Polo 
Grounds. Festivalis buvo tarp
tautinis, jame dalyvavo visokių 
grupių chorai, ansambliai. Ta- 

Seselių vienuolyno prieglau
doje Brocktone, ilgesnį laiką ne
galavusi, rugpiūčio 18 mirė Pet
ronėlė Svilienė. Buvo pašarvota 
J. Caspero koplyčioje So. Bos
tone. Palaidota rugpiūčio 21 
iš Šv. Petro lietuvių bažnyčios 

me festivalyje Violetos Tam- Naujose Kalvarijos kapinėse, 
kiutės diriguojamas “Lietuvos ^ kapus palydėjo gražus būre- 
dainos” ansamblis laimėjo pir- jįs giminių, artimųjų ir bend- 
mąją premiją. Tai tikrai buvo ros lietuvių šalpos bendra- 
linksma lietuviam ir pačiam an- darbių su Balfo pirmininku ku- 
sambliui.

Ansamblis nebuvo didelis — 
dvylika balsų, bet balsai visi 
buvo rinktiniai. Tad ansamblis 
galėjo turėti gerą lygį. Kur tik 
jis dalyvavo, visur buvo priim
tas su entuziazmu.

Per pirmąją pasaulinę paro
dą New Yorke ansamblis dai
navo visokiuose tarptautiniuo
se festivaliuose, lietuviškas dai
nas skleidė ne tik pačioje paro
doje, bet ir Brooklyno muzie
juje, ligoninėse, Manhattan Cen 
ter, dieni'šč. Daily Mirror kon
certe, kuriame irgi buvo viršū- 
nėse. Ką gi sakyti apie kon
certus lietuviam! Ansamblis ten 
buvo sutinkamas su dideliu 
nu.TŠirdumu ir entuziažmu.

Praeiti prisiminus
šiemet po daug metų ir ilgo 

nesimatymo ansamblio nariai 
Vincentas ir Elena Paulauskai 
sumanė pakviesti senus narius 
į savo puikią rezidenciją Wood- 
havene. Taip vieną gražų sek
madienį buvę ansamlio nariai 
ir jų šeimos susirinko į Pau-

lauskų namus ir į sodą, šeimi
ninkai svečius didžiai nustebi
no — kiekvienam jie davė stik
linę su išrašytais jų vardais ant 
stiklo. Taip visi galėjo prisimin
ti pavardes, jei kas buvo už
miršęs, o užmiršti galėjo, nes 
kiti buvo net 30 metų nesima
tę. Paulauskų vaišingumas buvo 
labai didelis—davė puikius pie
tus su įvairiausiais gėrimais.

irBuvę dainininkai prisiminė 
dainas ir daug jų išdainavo.

Buvo tikrai malonu vėl susi
tikti, visą dieną praleisti drau
gėje tokiuose vaišinguose na
muose. Kartu prisiminėm ir mi
rusius ansamblio narius: Kazi
mierą Hoffmaną — solistą, Al
dona Lukas — solistę, Mary
Thomas, Sanilsovą Kažameką ansamblio kūrėjus ir pačią an- 
— solistą. samblio veiklą. B.

A. A. PETRONĖLĖ SVILIENE
terš Birutės Martinkų rūpesčiu 
motina Petronėlė paskutiniu 
transportu iš Lietuvos, rusam 
okupuojant Lietuvą, atvyko į 
Ameriką, į Bostoną, ir aštuone
rius metus išgyveno pas juos.

Kada Amerikos lietuviai paju
to lietuvių vargus Vokietijoje, 
Petronėlė buvo viena iš pir
mųjų Bostone Balfo ir sponso- 
rių organizatorė. Ji pati tada į- 
sigijo butą sau ir naujųjų atei
vių laikinam priglaudimui.

• nigu Martinkum priešaky. Pas
kutinį dvasinį patarnavimą ka
pinėse atliko kun. Albinas Ja
niūnas.

Petronėlė buvo gimusi 1884 
spalio 29 Lėgų kaime, Rietavo 
valsčiuje, Telšių apskrity, pasi
turinčio , ūkininko šeimoje. Su
brendusi ištekėjo už našlio Zig
mo Svilo, kurs turėjo medžio 
apdirbimo Įmonę ir žemės ūke
lį Telšiuose.

Velionė Petronėlė turėjo |- 
gimtą socialinį jautrumą. Gy-_ 
vendama Telšiuose, rūpinasi 
vietinės prieglaudos gyvento
jais: silpnesnius vaikus pasiim
davo pas save į namus, jucs iš- 
prausdavo, sustiprindavo ir vėl 
grąžindavo prieglaudai. Pana
šūs darbai ją džiugindavo, ra
mindavo. Išaugino dvi dukte- 

1 ris, Eugeniją ir Birutę, bei du 
' sūnus. Vytautą ir Alfonsą. Vy- 
' tautas nuo okupanto bolševiko 

rankos žuvo,, kiti visi vaikai gy
vena Bostono apylinkėse. 1932 
vyras mirė, žento Prano ir duk-

Lilijos Šukytes 
koncertas
Hartforde
Lilijos šukytės koncertas 

Hartforde rengiamas spalio 5 
d. 3 v. popiet Prašome kaimy
nų tuo metu nerengti kitų pa
rengimų, kad visi turėtų pro
gos pasiklausyti lietuvaitės — 
Metropolitan operos solistės 

rą taip gražiai pasirodė Miun
cheno operoje Vokietijoje.

Bilietų į koncertą galime 
gauti: Hartforde Švč. Trejybės 
svetainėje po kiekvienų mišių 
sekmadieniais, Waterbury — 
p. Vaitkaus knygyne kasdien, 
New Havene — sekmadieniais 
po lietuviškų mišių 10:30 v. ma
žojoje svetainėje ir New Bri- 
taine — sekmadieniais po pas
kutiniųjų mišių (11 vai.) para
pijos salėje.

Koncerto pelnas skiriamas 
Neringos stovyklai.

Padeka
Mūsų brangiai mamutei, uoš

vei ir močiutei, Viktorijai Pra- 
puolenytei — Jocienei mirus, 
dėkojame gerinamiem dvasiš
kiam: klebonui kun. J. Aleksiū- 
nui, kun. A. Račkauskui ir kun. 
L. Budreckui už aukotas iškil
mingas šventas mišias bažny
čioje.

Ypatingai dėkojame kun. A. 
Račkauskui už sukalbėtas mal
das atsisveikinimo vakarą, p. 
A. Samušiui už jautrius žodžius, 
atsisveikinant Maironio šešta
dieninės mokyklos vardu ir vi
siem mokytojam už šventas mi
šias ir atsilankymą koplyčioje.

Nuoširdžiai dėkojame visiem 
draugam ir pažįstamiem, užpra- 
šiusiem šventas mišias, puo- 
šusiem jos karstą gėlėmis, tan
iausiem ją koplyčioje ir paly- 
dėjusiem į amžiną poilsio vie
tą-
Didelis ačiū Marytei šalinskie- 

nei už nuoširdų patarnavimą ir 
visiem už paguodą mūsų liūde
sio ir skausmo valandoje.

Nuliūdę: duktė, žentas
ir anūkės

Išsiskirstydami pažadėjom 
dažniau susitikti ir prisiminti

Ne vienas suvargęs uoste lietu
vis iš jos rankų gavo sumuštinį, 
o taip ir pirmą nakvynę. Taip 
ji dirbo iš peties ir širdies. Tai 
buvo tikra suvargusių lietuvių 
motina. Ne vienas ir dabar su 
dėkingumo meile prisimena 
aną gyvą, pilną energijos ir 
meilės savo tautiečiam Petro
nėlę Svilienę, bevaikštinėjančią 
Bostono uoste su pintine sumuš
tinių, klausinėjančią butų ir dar
bo. Naujų ateivių rūpesčiai bu
vo ir jos rūpesčiai. Jos niekur 
netrūko: ji šalpai aukas rinko, 
parengimuose vaišėm maistą ga
mino ir džiaugėsi, kad jėgos lei
do. Visada buvo patenkinta, 
linksma, atlikusi artimui gražų 
darbą. Nemanau, kad ji Išjojo 
mirties, tiek daug gerų darbų 
atlikusi. Mačiau ją kartą vienuo
lyno bendrabuty, nors jos jė
gos jau baigėsi išsekti, bet dva-. 
šioje laikėsi tvirtai ir šviesiai. 
Taip einant prie žemiškos ke
lionės pabaigos, savuosius pra-

lėmis. Jos noras buvo ištesėtas. 
Mirusių mieste jai buvo parink
ta iškili vietelė netoli bendra-, 
darbių su gyvomis gėlėmis. Jos 
gyvos norui tenkinti vargstan
čius jos gražiam atminimui pas
kutinį kartą atėję atsisveikinti, 
koplyčioje ir kapinėse, šalpos, vė viduriniam. Pagaliau vieną 
reikalam sudėjo 117 dol. Balfo 
planam vykdyti.

Paliko nuliūdime'dukterys 
Eugenija Mališauskienė, Birutė 
Martinkienė, sūnus Alfonsas su 
šeima, dešimt anūkų ir arti
mieji.

Adv. Dr. M. SVBKAUSKIBte sutiko

oporativo Bank Rasa, 1864 Centro 
Street, Wost Rozbury, Mass. 02132.

patarimų teisiniais Mausimais Darbi- 
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininkų. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L

NĖRA GARANTIJOS 
Klausimas

1967 pavasarį mūsų kaimy
nas, kuris buvo “stock broker” 
(akcijų pardavėjas), pasišaukė 
mane pas save ir pasakė, kad 
yra retos progos nusipirkti ypa
tingai vertingų akcijų. Jis man 
paaiškino, kad viena žinoma fir
ma žada pirkti kitos nežinomos 
firmos akcijas ir nori priimti 
keletą privačių investuotojų. Jis 
pats perkąs akcijų už 2000 do
lerių ir, esą, pirktų daugiau, 
jei turėtų “laisvų” pinigų. Prieš 
tai keletą kartų jis man buvo 
davęs gerų patarimų dėl akci
jų pirkimo, ir todėl aš juo pa
sitikėjau. Daviau mam čekį jo 
vardu, bet viršuj pažymėjau," 
kad tai yra skirta pirkti akci
jom.

Po poros savaičių kaimynas 
man atnešė į namus 50 
“stock certificates”. Pasakė, 
kad per pirmuosius metus ne
reikią laukti didelių dividendų, 
bet kad pačios akcijos dang
stančios kas mėnesį.

1967 rudenį mano kaimynas 
išsikraustė į kitą valstiją, par
davęs savo namus. Jis man pa
liko savo “būsimą” adresą ir 
dar pasakė, kad su juo susisiek
čiau, kai būsiu “milionierius”, 
ir kad jam padėkočiau.

1968 pavasarį man pasidarė 
neramu dėl tų savo naujai pirk
tų akcijų, nes iš buvusio kai
myno negavau nė žodžib, nors 
jam parašiau. Nuėjau pas bu
vusį jo darbdavį ir paklausiau, 
kur dabar jis dirba. Man aš
triai buvo atsakyta, kad jie ne
tino, bet nieko daugiau apie jį 
nepasakė. Tada kilo man įtari
mas, kad gal jis “ne geruoju” 
išėjo.

Kitą dieną pasiėmiau savo ak
cijas ir nuėjau į tą pačią įstai
gą. Pasakiau, kad norėčiau akci
jas parduot, jei gaučiau gerą 
kainą. Jie pasižiūrėjo, pakrai
pė galvą ir pasakė, kad tų akci
jų firma yra bankrutavusi ir 
kad tos akcijos nieko nėra ver
tos. Aš jiem tada papasakojau 
visą reikalą. Jie nė kiek nenu
stebo. Matyti, žinojo apie mano 
buvusį kaimyną.

Dabar klausimas: ar žmonės 
Amerikoje turi kur nors regist
ruotis, jei persikelia į kitą vals
tiją? Jei ne, kur ir kokiomis 
priemonėmis aš galėčiau susi
rasti savo buvusį kaimyną? Ar 

pasiskųsti ir kuri padėtų suieš
koti tą sukčių ir jį nubausti?

prMnrKO|

Ūkininkas mirdamas savo 
testamente paskirstė savo tur
tą trim sūnum: “Visų mano tu
rimų mulų pusę palieku vyriau
siam sūnui, trečdalį — viduri
niam, o devintą dalį jauniau
siam.”

Testamento vykdytojas nu
vyko į ūkį ir rado 17 midų. Kaip 
jis beskaičiavo, niekaip negalė*

Savo mulą pridėjo prie ūki
ninko mulų ir susidarė 18. Ta
da pusę gyvulių, ty. devynis, 
atidavė vyriausiam sūnui. 
Vieną trečdalį, ty. ietis, atida-

niausiam sūnui žinoma, dar li
ko vienas, jo anksčiau pri- 
dėtas mulas, kurį jis ir pasiėmė. 
Testamentas gi buvo tiks * 
Uai įvykdytas, nes devyni, keti 
ir du bendroj sumoj ir sudaro 
17. , ' • . .

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Ar yra prasmės pasitarti su vie
tiniu advokatu? Ar jis galės 
man kuo nors padėti?

Skaitytojas,
Michigano valstija

Atsakymas
Jei žmogus Amerikoj nori pa

sislėpti, jo surasti beveik neį
manoma. Aš pažįstu žmones,, iš
leidžiančius tūkstančius, sam
dant vadinamuosius “investiga- 
torius” (seklius), kurie deda vi
sokių pastangų žmogui surasti, 
ir tai dažnai jiem nepasiseka.

Įstaiga, kuri vadinasi F.B.I. 
(Federal Bureau of Investiga- 
tion), ieško nusikaltėlių metų 
metais.
. Tamstos buvęs kaimynas grei
čiausiai ir su kitais žmonėmis 
pasielgė taip, kaip su Tamsta. 
Būtų pravartu apie tai pasikal
bėti su vietine F.B.I. įstaiga. 
Tačiau nėra garantijos, kad pa
siseks kaimyną surasti. Tokie 
žmonės pakeičia savo pavardes, 
gauna kitus vadinamus 
“means of Identification” (as
mens liudijimus) ir dažnai kei
čia gyvenamas ir darbo vietas.

Jei pavyktų kaimyną surasti, 
jis, žinoma, būtų traukiamas 
kriminalinėn atsakomybėn, ir, 
be to, Tamsta jį galėtum pa
traukti civilinėn atsakomybėn, 
ty. galėtum iš jo ieškoti nuosto
lių. Tačiau ir gavęs teismo 
sprendimą (judgment) 5000 dol. 
su viršum sumai, iš jo, greičiau
siai, nieko negautum. Tokie as
menys arba nieko neturi, arba, 
jei ką tūrėjo, spėjo paslėpti ki
to asmens vardu kurioj nors 
negirdėtoj vietoj.

Tikiuosi, kad tas skaudus į- 
vykis bus Tamstos panaudotas 
kaip pamoka ateičiai. Sunku su
prasti, kodėl žmonės pasitiki ki- 

kalo. Tokie sukčiai, kaip Tams
tos buvęs kaimynas, pasinaudo
ja žmonių noru greitai ir leng
vai pasipelnyti.

Perkant akcijas, reikia turėti 
pagrindimų žinių apie tos rū
šies “prekes”. Geriausia yra pa
sitarti su geros, žinomos firmos 
specialistais, ir tai turi būti pa
daroma per pačios firmos įstai
gą, o ne privačiai. Tokiu atve
ju, jei tarnautojas Tamstą ap
gautų (o tai retai pasitaiko, 
nes firmos su gera reputacija 
labai “atsargiai” samdo tarnau
tojus), pati firma būtų atsa
kinga.

Skaitytojai, Illinois valstijoj
Neabejoju, kad Tamstos gi

minaitė turi teisę gauti kom
pensaciją (Workmen’s Compen- 
sation). Jos darbo įstaiga turės 
jai sumokėti už tą laiką, per 
kurį ji negalėjo dirbti; taip pat 
turės apmokėti visas jos gydy- 

jos įstaiga liks atsakinga. Fak
tas, kad nebuvo tuoj surašytas 
protokolas, arba kitos Tamstos 
aprašomos aplinkybės neturės 

“žinojo”, kad ji buvo sužeista 

ji neturi draudimo bendrovės, 
bet tvarko savo draudimą (seif- 
insured). žinoma, jei taip nėra 
ir Tamstos giminaitės darbovie
tė turi draudimo bendrovę, rei
kia galimai greičiau su ta bend
rove susisiekti. Patarčiau pasi
imti vietinį advokatą, kuris pa
tikrins, ar darbovietė yra apie 
tą įvykį pranešusi industrinių 
akcidentų centrinei įstaigai, 
tuos reikalus prižiūrinčiai ir 
tvarkančiai.

Knyga—geriausias 
draugas

Jonas Aistis, Elegijos
— 2.50 dol., Penktoji Pradalgė
— Literatūros Metraštis 1968
— 3.50 doL, Šekspyro Sone
tai. Vertė Alfonsas Tyruolis— 
4 dol., šventadienio Žodis, Ku
nigas Ant Valiuška—3 dol., A. 
Škėma, Raštai It — 6 dol. 
V. Kavolio Lietuviškasis Libe
ralizmas — 3 dol., Liūnės Su
temos Bevardė šalis — 3 dol., 
A. Landsbergio Penki- Stulpai
— 2 doL, J. Meko Gėlių Kalbė
jimas — 1 dol., J. Meko Pavie
niai žodžiai — 4 dol., K. Al
meno Gyvenimas tai kekė vyš
nių — 5 doL, V. Kavolio Nu
žemintųjų Generacija — 2, dol.

Lithuania 700 Years, parašė 
A. Budreckis, J. Jakštas, J. Pu- 

zinas, S. Lozoraitis, redagavo A. 
Gerutis. Knyga parašyta ang
lų kalboje, didelio formato, kie
tais viršeliais, 474 psl. kaina 
12 doL Liepsnos ir apmaudo 
ąsočiai, premijuotas J. Gliaudės 
romanas, kaina 4 dol. Kelias į 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymą, J. Puzinas, išleido Ka
rys, kaina 2.50 doL

Vergijos kryžkeliuose. S. Rū- 
kienė, kaina 5 doleriai, Lie
tuvių literatūra svetur, 
redagavo K. Bradūnas, kie
tais viršeliais 10 dol., Ant. Vil
nelės tilto, P. Jurkus, kaina 
2.50 doL Peilio ašmenimis, J. 
Jankus, premijuota, kaina 3 dol. 
Dangus debesyse, J. Švaistas, 
premijuota, kaina 2.50 doL

Gatvės berniuko nuotykiai, 
R. Spalio apysaka jaunimui ir 
senimui. 2-oji Alg. Trinkūno 
iliustruota laida. 528 psl. 
minkštais viršeliais 4 dol., kie
tais — 5 doL Labai graži do
vana ypač jaunimui. Išleido dr. 
Vydūno fondas Chicagoj. .

R. Spalio anksčiau išleista 
Alma Mater, kurios kaina kie
tais viršeliais 5 dol. Taip pat 
Užsienio Lietuvių Spaudos Met
raštis — kaina 2 doL Lietuvos 
Geografijos Vadovėlis, Z. Ašok
lio, karna 1.50 dol.

"Tautos keliu" — dail. Jur
gio Juodžio tapybos kūrinių al
bumas. 50 spalvingų paveikslų 
iškelia Lietuvos valstybės tęsti
numą nuo vainikuoto karaliaus 
Mindaugo laikų. Kaina 7 dol.
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thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo- 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A Klimas Ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: LHfmanian Roader for 
Setf-InstrucHon. Parengė W. R. 
Schmalstieg ir A Klimas. Kaina 
IdoL

"Atsiminimai H Balto veik
los". PreL dr. J.B. Končiaus 
veikalas apima Balto įsikūrimo 
istoriją, lietuvių gyvenimą trem
tyje, naujakurių būklę Ameriko
je. 144 iliustracijos. Įtekama ir 
naujakuriam pasiskaityt ir kvie
tėjam padovanoti. Kaina 3 dol 
Kietais viršeliais 4 doL

"Vytautas the Graat". Prel. 
dr. J. B. Končiaus istorinis vei
kalas apie didįjį Lietuvos kuni
gaikštį anglų kalba. Graži do
vana angliškai kalbantiem. Kai
na 2 doL Kietais virš. 3 dol.

"Avrakentn* LHhuania" Pro
fesorius J. Stekas anglų kalba 
aprašo lietuvių tautinį atgimi
mą. Kaina 3 doL Kietais virše
liais 4 dol.

Dainy Sūkuryje, populiarios 
bei šokių dainos, 1 dol.

Su Daina, dainorėlis. 392 po
puliarios lietuviškos dainos, 2 
doL

Stos bei kitos knygos ir plokš
telės gaunamos: Darbininkas, 
910 WiHoughby Avė., Brook- 
lyn, N. Y. 11221.
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Gali GL 6-1038pirmenybių rungtynes teko pta- SERV1CE

ginti, neblogai. Ateityje ribė

tai pagydomi vabzdžių sriuba,

PAMID
HAVENHAT & CANE Restaurant & Cock- 

tail lounge Lunch dinner and Late 
supper parties, Sbovers, Conununi- 
ons and Confirmations. Accomodate 
80 peofrte — 70 Hackensack Avė. 
Hackensack NJ. Dial 201—487-4950

Free Estimates Given 
Call 848-6545

RENT-A-TRAILER 
EEUBA CAMPING TRAILERS 

265 * wsek — any car eaa pull our

WAREHOUŠE 50JECTORS 
(«)

Night Work8 FM - 5 AM 
Work with Frozen Foods 

We provide neeessary clothing 
32.90 per hx. pins 10% Bonus 

to 33Bper hr.
After 30-60 days 83.50 per hr.

Call (201) 2S6-9009 exL 381 ask for
Mr. Herb Keenan or Mr. Gilforte 

HUDSON WHOLESAJLE 
FHJGREE FOOD 

Taft Rd Totowa, N J.

TO PLACE 
TOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

Priešininkas, atrodo, bus rim
tas kandidatas į pirmąją vietą. 
LAK žaidė šios sudėties: Mali
nauskas I; Budraitis, Kulys, .Re- 
mėza II, Kreicas; Vainius n, Ši
leikis; Vainius IV, Market, 
Česnauskas, Biteris. Rungtynių 
galima buvo ? ir nepralaimėti. 
Pirmas įvartis buvo mūsų sa-SKAUTŲ AUKŠT. MIŠKO MOKYKLA vižudis, o trečias iš 11 m. bau- 
dinio. Česnauskas vieną kar- 

ko ją baigė apie 2,000 vadovų, tą nerado tuščių vartų. Gynime 
Joje lektoriai yra visi savano- didelė parama iš pensijos grį- valgant taip pat plačiau priim- 
riai, dirbą be jokio atlyginimo, žęs Kulys. Nors ir lėtas, bet ra- tas negu 18-tame šimtmety, 

mus ir užtikrintas. Rimlime vis- Bendras dėsniy ’— vengti rie- 
ką gadino per dgu deteimu Mar. balų ir aštrių valgių, ypač su

laukus 50 metų amžiaus. Tin
kamas baltymų kiekis reikalin
gas kartu su žalumynais ir vai
siais. Aukštas baltymų nuo
šimtis žinomas importuotame 
lenkiškame kumpy, šis kumpis 
neturi riebalų, bet sultingas ir 
skoningas. Pamėginkit šį vaka
rą ir įsitikinsit. Paprašykit mais
to krautuvėje bet kurios iš tri
jų rūšių: Krakus, Atalanta ar 
Tala. Jos visos geros. (Praneš.)

1919 škotas W. F. De Bois 
Mac Laren, nupirkęs Gillwell 
parką, dovanojo skautų organi
zacijai, kad jame būtų rengia
mi vadovų lavinimo kursai.

Baden Powell 1919, išleisda
mas pirmą vadovų lavinimo lai
dą kiekvienam dalyviui dova
nojo po du karolius — medžio 
rąsto formos. Tie karoliai buvo 
padaryti iš žuvies kaulo ir ne
šiojami odiniu dirželiu po kak
lu pasirišus. Tai buvo panašūs 
karoliai, kuriuos B.P. parsive
žė 'iš vierfos Afrikos tautelės va
do 1888. Nuo to laiko kursai 
gavo “Wood Badge” — miško 
mokyklos vardą.

Amerikoje pirmoji miško mo
kyklą ątsįradp, Į$48. Iki šio lai-

VadtlC Markas

• Lietuvos vicečempionas A. But- 
norius (Kaunas) gerai pasirodė 
tarptautiniam turnyre, Vilniuje. Jis 
su Jugoslavijos vicečempionu R. 
Ničevskiu pasidalijo 5-6 v.v., surin
kę po6 tš. iš 11 galimų. Turnyrą

čius, sukalęs 8 tš_ aA. Kopengut 7%,^ 
J. Razuvajevas (MasItVk) 7, J.'Anf 
kajev 6%. žemiau Butnoriaus ir Ni-

ko, čekas Kupka, suomis Vesterine, 
olandas Timan ir vengras Ferenc

• Illinois p-bėse dalyvavo 190 šach
matininkų, jų tarpe 6 lietuviai. Pir
menybes laimėjo W. Martz, Wisc. ir 
latvis E. Karklinš. Chicago. surinkę 
po 6H tš. iš 7 galimų. DeFotis ir 
R. Verber po 6 tš. Iš lietuvių ge
riausiai sužaidė 18-metis Antanas 
Jasaitis, sukalęs 5% tš., K. Ramas 
5, Tautvaišas 4%, K. Jankaus
kas 4. V. Karpuška ir- Zinkevičius 
po 3 tš.
• Ignas Žalys ir Kazys Merkis at
rinktųjų Amerikos “Postai Chess” 
žaidėjų sąraše. “Chess Review” rug
sėjo nr. paskelbė garbės sąrašą, ku-

vintuoju su 1770 tš.. Kazys Merkis 
25-lu — 1692. 43-Sas latvis Drei- 
bergs — 1638 ir 48-tas kitas latvis 
Erkmanis — 1632.

Pavasariniam “Postai Rating’e” 
buvo 9 pabaltiečiai; dabar beliko 
keturi, kiti iškrito. Kitų lietuvių į- 
vertinimai tokie: Beržanskis 936, 
Brazys 1144, Bullockas 1106, Delva 
1444, Durnas 1144, Grtvainis 1546, 
Gulbis 1138, Kontautas 1566, Letz- 
kus 1068, Miliaukas 1294, Paranse
vičius 1132, Rudelis 1468, Dr. Sid- 
rys 1266, Sirutis 1300, Stonkus 

PRIVATE GOURMET 
CATERING

We go to yotir Home or Church 
Affairs — for all occasions. Cell 
PIERRE your Chef — 

516-333-6752

MAPLE CREST KENNELS

BOARDING AND GROOMING 
ALL BREEDS

By appolntment. Dial 201—462-8270 
Oakland Mills Road Freehoid NJ.

Tel. (212) 497-880C

Alfa Jeweler
A. ŪSELIS 

Garantuotas laikrodžių taisymas
Jedal m deimantais o Viso pasaulio IvairOs laik

rodžiai • Puikūs Importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

Chano Beauty Shoppe

DISPLAY

AUGSCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
- 2 dol.

Franklln 8%, UI.: 981 Hempttoad Tp*«. — 437-7677TR 9-3047

. r

DC 5-1194 

*14-454-9078

Vincent (Vincaitis) 1200, Zablackis 
1136.

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDA2YMO 
reikalais kreipkitės į gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są
žiningai atliks visus darbus.

ta palyginama su linijinės geo^
taetrijes dėsniais. Leidinys va-

Žinios naudingos
vištom, ypač architektam, inži
nieriam, menininkam, geomet
rijos mokytojam, industrijų va
dovam ir pan. Kaina

Liet. Religinės Muzikos Komisija nepaprastai liūdi, nete
kus uolaus nario.

AfA 

Kompozitoriaus JUOZO BERTULIO 
ir reiškia nuoširdžią užuojautą giminėms

Užssakyti galima adresu: A.
Stdingis, 85-16 88 !
Woodbaven, N.‘ Y. 1142 

Įima gauti ir Darbininko

riai, dirbą be jokio atlyginimo.

Visos tokios mokyklos yra 
registruotos . Tarptautiniame 
Skautų Biure Londone, ir iš 
ten gaunami medžio karoliai ir 
kaklaraikščiai. Medžio karolius 
galima gauti tik vieną kartą gy
venime. Valstybės, pravedusios 
kursus, pristato sąrašus į Lon
doną 6 mėn. laikotarpyje pri
siunčiami medžio karoliai su ■ 
kaklaraikščiu, kurie yra įteikia- 

Amerikoje yra dviejų rūšių 
mokyklos: viena aukštiesiem 
vadovam lavinti, kita — draugi
ninkam. Į tuos kursus kandida
tai parenkami labai: rūpestin
gai, vadovai su dideliu skautiš-. 
ku patyrimu, įvairių kursų va
dovai ir aktyviai dirbą su ame- turėsime 
rikiečiais. Lietuviam į ją patekti 
yra sunku dėl minėtų priežas
čių. Uniforma dėvima kaip ir 
pirmoji 1919 — trumpos kel
nės, marškiniai be rankovių, il
gos kojinės ir veltukė ant gal-

kurio rudos spalvos rąstas su 
per vidun įkirsta kirviu. Lavi
nimas trunka 9 dienas, kurių 
kiekviena akimirka yra užim-

Šiais metais Camp Plymouth, 
Vermont, pakviesti skt. Česlo
vas Kiliulis ir jūr. sktn. Myko
las Manomaitis, baigė mokyklą 
su gerais atsiliepimais.

Šiais metais buvo valstybinės 
miško mokyklos 354 laida su 
53 Vadovas. Baigusių tarpe bu
vo dar du lietuviai! Jonas Kla- 
savich — iš Berlin, Tonn., ir 
Jurgis Parenka — iš Orford, 
Mass. Tai ankstesnės kartos lie
tuviai, tačiau abu tebekalba 
lietuviškai ir tuo di&iuojasi.

Bostoniškiai sktn. Česlovas 
Kiliulis ir jūr. sktn. Mykolas 
Manomaitis, tik ką grįžę iš šios 
skautiškos mokyklos,. persipa- 
kavę kuprines, skubėjo i lietu
vių skautų stovyklas praturtinti 
programos.

kartą sužaidė Šileikis. Neblo
gu ir Vainius H. Spartusis Bi- 
leris, pasiekęs garbės įvartį, 
atrodo, darosi įvarčių medžioto
ju (du įvarčiai Chicagoje). Re- 
mėza II tuo tarpu, atrodo, da
rosi nuolatiniu priešininko pa- 
gelbininku. Ir šį kartą padarė 
visai nereikalingą baudinį. Ko
mandos vadovui Remezai I pa
tartina skubiai savo žaidikus iš
mokyti, kad. ir paprasčiausių 
padalau, štai, kad ir iš gy
nimo tik vienintelis Kulys tesu
gebėdavo kamuolį tiksliu adre
su -pasiųsti. Kaip minėta, su Štao 
vienetu šiais metais vargo ne- 

IEŠKOM FUTBOLININKŲ!

Lietuvių Atletų klubo rezer
vinei komandai reikalingi fut
bolininkai. Kviečiame suintere-

Rezervihė. gavo 1:7. Čia atei- suolus kreiptis pas S. Remėzą. 
tig visai liūdnai atrndo' ' TeL 827-8194. ;

šį sekmadienį mūsų prieši
ninku yra Stamford United.

pirkę, Shippan Avė., Stamford,

Atletas

Dėmesio visiems PODAROGIFTS, Ine. klientams!

Mes džiaugiamės galėdami pranešti, kad dėka pasitarimų, 
įvykusių Amerikoje su Vneshposyitorgo prezidentu ir as
meniško vizito Podarogifts prezidento Maurice Rifkin 
Maskvoje, padaryti pakeitimai ir pagerinimai, priimant 
užsakymus dovanoms.
1. 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 Vneshposyitorgo ir 
gavėjo.
Prekių kainos yra sumažintos. Naujas kainoraštis bus 
paruoštas mėnesio arba dviejų laikotarpyje ir siun
čiamas paprašius.
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

2.

3.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Wahwt SL, Philadelphia, Fa. 19106 — TeL (215) WA 5-3455 

PACKAGE EXPRES$ & TRAVEL AGENCY, 
INC.

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 — Tel. (212) 581-7729 

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

220 Perk Avė. South, New York, N.Y. 10003 Tel. (212) 228-9547

pristatoma sferinės geometri
jos Stadija. Supažindinama su

admL

SCHALLER&WE

A8 4-3218
343-6118

ER

lydekos 
akies. Kitiem negalavimam gel
bėję “virti ekstraktai” iš okto- 
pų, vėžių akių ar žalčių.

šių dienų virimo vadovėliai 
nebeturi “virtų ekstraktų” re-

paskutinius 200 metų yra žy
miai patobulėjęs. Susilaikymas

PASEKA
Jonui ir Rimantui Kliveč- 

koms už du kartus padovanotas 
LAK futbolo komandai vasari
nes, uniformas reiškia padėką 
LAK žaidikai ir vadovybė.

CEMENT WORK.
ALL TYPES FOR THE HOME

DOG TRAINING SCHOOL 
Obedient Guard and Attack trained 
Dogs for sale or rent — 104-41 At
lantic Avė. Richmond Hill, N. Y. 

441-7106

AS8EMBLY WORKER8

No Esperience Reguired 
WU1 Train

WHIPPANY ELECTRONICS

1275 Bloomfield Avenue 
Fairfield (Caldwell) NJ.

(201) 228-2141

Factory utility men. A good opp’ty 

interestš. ExceUent starting rates, 
liberal vacation plan, 19 paid holi- 
days, group insur. plan. Apply per
šame! Office 10 am to 3 pm or call 
(201) 245-2320 — H. K. Porter Co. 
CoupKng Works, 109 Akiene Road 
Roselle, N J. Eq. Opp’ty Employer.

ALL VENT CORP.

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

l a m-'car Service

24 Hour Service

Hospitals — Meter Kates 
Call (212) 568-6000

6DEXTER PARK 
PHARMACY Ka

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

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

WE DELIVER 
Mlchėgan 2-4130

— Rašomos mašinos nuo ma
žiausios iki Standard 92Ž. bet 
anglišku raidynais, taip pat TV, 
radijo ir tnznio mašinos. Reika
laukite katalogėliųr J. L. Gied
raitis, 10 Barry Dr., E. North- 
port, N. Y. 11731 telef. (516) 
757-0055.

(3)
TRACTOR TRAILER 

DRIVERS
Work witb Frozen Foods 

Guaranteed work 5-day week 
Call (201) 256-9000 

Ask for
Mr. Herb Keenan or Mr. Gilforte

HUDSON WHOLESALE 
FILIGREE FOOD 

Taft Rd. Totowa, N J.

BOYS
YOUNG MEN

Wanted in Shipping Department 
Good Starting Salary 

Chance for Advancement 
Good working' conditions 

Apply —

PARK LANE LINGERIE 
COMPANY

15ClintonSt. Yonkers, N.Y. 
(914) YO 3-6700

PRODUCTION TRAINEE 
SUPERVISOR

Large commercial laundry — H.S. 
Grad. Good starting salary, excel- 
lent future. Good benefits. Apply in 
persai: Consolidated Laundries 311 
East 94th Street, New York City or 
call Mr. Thomas 876-7500.

CHEMICAL 
OPERATORS

Starting Rate 33.08 plūs shift dif- 
ferential and weėk end premiums. 
High School graduate or eąuivalent 
preferably with Chemical operating 
experience. Contact Mr. J. L. Pfei- 
fer 486-6000

AMERICAN CYANAMID/ 
COMPANY

Foot of South Wood Avė. 
Linden, N J.

(P.O. Box31, Lindę n, N J. 07036) 
An Equal Opportunity Employer

MALĖ - FEMALE

General Factory Help for new clean 
plaut in Westwood — Punch press, 
Assembly or Spray room experience 
helpful, būt will train. For first 
shift 7:45 to 4:30pm. Good f ringe 
benefits. Apply Kurt Versen Co. 10 
Charles SL Westwood, NJ. (201) 
664-8200 Ert. 14

General Factory Help, MACHINE 
OPERATORS day or night shifts 
Ebcperienced OK Union Shop — full 
benefits Fine Company. Will train 
for: 'Punch Press - Brake* - Spot 
VVelders. Apply directly — 

NU LABORATORY 
FURNITURE CO.

270 Duffy Avė. Hicksville L.I. 
516—931-3100

HOME
Florence Crik Prop.

NJ. State Approved

AGED A RETIRED MEN 
AND WOMEN

HOMELIKE AND COUNTRY 
ATMOSPHERE

Englishtown Road 
Jamesburg 

201-521-1194

- ERNIE & RUDY’S

TEXACO SERVICE STATION

Open 6 AM to Midnigt Daily 
Complete Automotive Service and 
Road Service. 4 No Beverwyck Rd. 
Lake Hiawatha N J. .201-334-6978

FOR SALE

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

H. W. MALĖ

EXP OPERATORS ON 
STREET DRESSES

Mušt do a complete garment. Stea
dy work nice working conditions. 
TAILORED GIRL 307 West 38th 
Street N.Y.C. llth Floor. Call —

(212) LO 3-6577

Heidelberg Pressmen exp in offset 
& Letter press steady position, good 
pay hospitalization, other fringe be
nefits Work where you live in — A 
fine air cond plaut cjuality workers 
will be happy here — Castlereagh 
Press Ine. 300 Buffalo Avė, Free- 
port L.I. Tel. 516-379-2122

WAREHOUSEMEN 
for 

LIBERTY U.A. RECORD 
DISTRIBUTING CORP.

Major record distributor needs Sev
erai warehousemen. Advancement 
to supervisory positions possible — 
good starting pay, 40 hr week, ex- 
cellent company benefits. Start at 
once. (201) 964-1560 — 1835 Bor- 
nett Avė., Union, NJ.

83-18 Cooper Avenue 
Gtendate, N. T. 111227 

Tel. 894-4188



ka į gamtą įvyksta rugsėjo 28,

— J. Tomas, 9 Oakridge Pkwy.

vo pakviestas skaityt paskaitą 
JAV elektronikos inžinierių 
Microwave Integrated Circuits 
simpoziume, įvykusiame St 
Louis, Mo., rugsėjo 10-11.

Kultūros židinio — Jaunimo 
centro žemės šventinimo proga 
kun. Pijus Lekešis paaukojo 
1000 dol. Emilija Galchus savo 
vyro Jono ir motinos Domicz- 
lės prisiminimui prisiuntė 1000 
dol. Konstantinas ir Veronika 
Kazlauskiai, New Hyde Park, 
N. Y., paaukojo 100 doL

Dar galima įsigyti bilietą į 
Kultūros fidmio — Jaunimo 
centro žemės pašventinimo va-

bininko administraciją ar pran-

St. Matthias salėje. Žiūrėk nu
rodymus ketvirtam ir šiame

Kultūros židinio — Jaunimo 
centro žemės šventinimo proga 
rugsėjo 21 įvyks taip pat ir kon
certas — vakarienė St. Mat
thias salėje. Invokaciją sukal
bės kun. Antanas Petrauskas. 
Meninę programą atliks solistė 
Aldona Stempužienė. Jai akom- 
ponuos, o taip pat ir Čiurlionio, 
Bacho bei Schuberto kūrinius 
atliks pianistas A. Mrozinskas. 
Kalbės prel. J. Balkūnas ir L. 
B. New-Yorko apygardos pirm. 
A. Vakselis. Užbaigos maldą su
kalbės pranciškonų provincijo
las tėv. dr. Leonardas Andrie- 
kus, OFM. Vakaro programą 
praves aktorius Vitalis Žukaus-

N. Y. vyr. skaučių židinio su
eiga įvyks rugsėjo 24, trečia
dienį, 7:30 v.v. pas p. Gudai
čius, 116-18 85 Avė., Richmond 
HiD, N. Y. r '

GL 2-6916
GL 5-7281

turį Maple Motei, 2151 Berlin 
Turnpike, Newington, Conn. 
06111, teL (203) 666-5429, už-

Bus paminėta Tautos šventė. 
Kviečiami išvykoje dalyvauti ra. 
movėnai, jų šeimos, birutietėi 
ir jų bičiuliai. Vykstama atski-g 
rai, nežiūrint oro sąlygų, ly
jant pabendrausime viduje. 
Bendras narių susirinkimas 
drauge su šeimomis numatytas 
spalio 10 d. 7 v.v., L. Atletų 
Klube, Halsey St., Brooklyne. 
Dėl informacijų skambinti EV 
5-5458 Vyt šventoraičhri.

Madą paroda, kuri buvo nu
matyta spalio 5, dėl techniškų 
kliūčių nukeliama į pavasari

ui M. Albiną Stadalninką 
jo vienerių metų mirties proga 
mišios bus aukojamos rugsėjo 
21 d. 11 vai. St. Mary’s bažny
čioje, Stamford, Conn. 1 vai.

šventinimas St.

Solistė Aldona Stempužienė, M 
CleVelando, dainuoja Kultūros ži
dinio koncerte — vakarienėje rug
sėjo 21 St. Matthias salėje, Ridge- 
woode.

Pabaltiečiy 
demonstracijos

čia lietuvius, keliaujančius pro 
šalį, užsukti pas juos, kur bus 
gražiai lietuviškai priimti.

New Jeray valstijos lietuvią paminklo 
respublikonę suvažiavimas ren- Johą’s kapinėse, Springfield, 
giamas spalio 10 d. 8:30 vaL 
vak. Lithuaman Liberty Hali 
patalpose, 269 Second St, Eli- 
zabeth, N. J. Darbotvarkėje klu
bo valdybos pranešimas, respu
blikonų partijos lietuviam atsto
vo adv. V. Abraičio pranešimas, 
veikimo gairių aptarimas ir klu
bo valdybos rinkimai. Kiekvie
no lietuvio respublikono parei
ga suvažiavime dalyvauti. Pra- - 
neša P. Puronas, NJLR klubo. 1 
sekretorius.

Už a.e. Lidijos Stanaitienės 
įvėlę gedulingos mišios bus lai

komos pranciškonų koplyčioje 
680 Bushwick 'Avė* rugsėjo 27, 
šeštadienį, 10 v.r.

Prie Highland Blvd. parduo
damas 3 šeimų mūrinis namas. 
Informacijai skambinti po 6 v. 
v. teL MI 7-9698.

Cyprest Mills sekcijoj išnuo
mojami 2 baldais apstatyti kam
bariai. Pageidaujama dirbąs vy
ras ar moteris. Nuomą savai
tei 15 doL Skambinti nuo 9 v. 
ryto iki 4 vaL popiet 827-7009.

Pianistas Aleksas Mrozinskas a- 
komponuos solistei ir Skambins 
solo Kultūros židinio vakarienėje

ELIZABETH, N. J.
Šv. Petro ir Povilo lietuvią 

parapijos bažnyčioje triją die
ną novena į Šiluvos Dievo Mo
tiną Mariją buvo pravesta rug
sėjo 8-10. Pamokslus lietuvių 
ir anglų kalbcmis sakė žinomas 
ir geras pamokslininkas Tėvas 
T. žiūraitis, O.P. Novena baigė
si iškilminga procesija, kurio
je dalyvavo didokas skaičius pa- 
rapiečių ir didelis parapinės 
mokyklos mergaičių choras, 
procesijos metu giedodamas Ma
rijos giesmę. Nors šiame mer
gaičių chore lietuviškai kalban
čių yra labai mažas procentas, 
tačiau klebono ir seselių mo
kytojų dėka Marijos giesmę 
giedojo lietuviškai.

8-tos rugsėjo minėjimas, 
kaip ir kiekvienais metais, Eli- 
zabethe lietuvių Laisvės salėje, 
rengiamas Tautinės Sąjungos 
skyriaus rugsėjo 20. Kalbėto
ju yra pakviestas V. Bražėnas. 
Meninę dalį atliks solistė Irena' 
Stankūnaitė, akompanuojant 
komp. J. Stankūnui. Fo minė
jimo bus užkandžiai ir pasi
linksminimas. Ta pačia proga 
vyks ir D. Andriuškos darbų 
paroda. Jau eilė metų kaip šiam 
Tautinės Sąjungos skyriui ener
gingai vadovauja P. Lanys.

Tautą vyksta rugsėjo 20. Ren
gia Batonas ryšium su Ribben- 
tropo-Molotovo slapto susitari

amo 30 metų sukaktimi. Pra
džią 2 v., tęsis iki 5 v. popiet, 
yisi kviečiami kuo gausiausiai 
dalyvauti.

Kongresmanas .Mario Biaggi 
irgi kalbės protesto demonst
racijoje prie Jungtinių Tautų 
rugsėjo 20.

Protesto demonstracija bus 
prie Jungtinių Tautų, Hammar- 
skjold Plaza, prie Ist Avė ir 
47 Street. Pradžia 2 vai.

Informaciją reikalu skambin
ti: i Batono įstaigą — (212) 
828-2237, Batono vykdomajam 
pirmininkui Kęstučiui Miklui 
(516) 935-0896, N. Y. LB apy
gardos pirmininkui A. V akseliui 
(212) 846-3246.

cas, Romoje baigęs mokslus ir 
neseniai įšventintas į kunigus, 
rugsėjo 21 lankysis Bostone ir 
10 vaL šv. Petro bažnyčioje au
kos mišias.

Kun. Juozas Trinka, prieš de
šimtį metų laikęs primicijas lie
tuvių šv. Petro bažnyčioje, atos
togauja pas savo gimines Bos
tone. šiais metais kun. Trinka 
pakeltas klebonu šv. Jono pa
rapijoje. Birchwood, Wisconsin. 
Jis dar aprūpina dvi misijų baž
nyčias toliau už 
jos.

Šv. Petro CYO 
vasaros atostogų
savo pratybas. Priimami nauji 
kandidatai. Užsiregistruoti gali
ma pas kun. Juozą Svirską, dva
sios vadą.

savo parapi-

orkestras po 
vėl pradėjo

Aktorius Vitalis Žukauskas pra
ves Kultūros židinio koncertą ir 
vakarienę rugštjd 21

Maspetho žinios
Tretininkų rekolekcijos bus 

spalio 3-5. Rytais po pirmų mi
šių bus pamokslėliai. Naujų na
rių priėmimas spalio 4. Metinis 
susirinkimas bus spalio 12 d. 3 
vaL popiet.

Marijona Tuskienė mirė rugsė
jo 14. Palaidota rūgs. 17. Nu
liūdime liko Jonas Tuska, bu
vęs ilgametis parapijos zakristi
jonas.

Katalikų Veteranų Posto mo
terų skyrius turės savo “Penny 
Sale” parapijos salėje rugsėjo 
26. ' - '

Fatimos statulos atsilanky
mas parapijoje spalio 5-7. Va
karais pamaldos angliškai 7:30 
vai.

Keturiasdešimtės atlaidai šie
met bus tik vieną dieną — spa
lio 7.

Tikybos pamokos specialiai 
studentam, lankantiem aukštes
niąsias mokyklas, bus dėsto
mos Šv. Petro lietuvių para
pijos mokykloje trečiadieniais, 
pradedant rugsėjo 24 d. 7 y. v. 
Tėvai raginami siųsti jaunimą 
į savo parapijos pamokas, ku
rias dėstys paruošti mokytojai. 
Vadovauja kun. Juozas Svirs- 
kas, vikaras.

N. Anglijos Lietuvos vyčią 
pusmetinis suvažiavimas įvyks 
rugsėjo 27-28 Šv. Kazimiero 
parapijoje Worcestery, Mass. 
Seimą sutiko globoti kun. Jo
nas Jutkevičius. Lietuviškos mi
šios seimo proga bus aukoja
mos 5 vai. popiet sekmadienį, 
rugsėjo 28. Mišias laikys ir pa
mokslą pasakys kun. Albinas 
Janiūnas, šv. Petro parapijos vi
karas So. Bostone, Lietuvos 
vyčių N. Anglijos apskričio dva
sios vadas.

Lietuvią Bendruomenės Kul
tūros Klubo pirmas susirinki
mas po vasaros atostogų įvyks 
rugsėjo 27 Tarptautinio Insti
tuto patalpose, 287 Common- 
wealth Avė. Bostone. Institutas 
neseniai išsiuntinėjo savo na
riams knygelę, kur painformuo
ta, kada ir kas naudojasi In
stituto patalpomis. Jis yra su
kurtas, kad imigrantai greičiau 
pasisavintų šio krašto papro
čius, išmoktų kalbą, bet neda
roma jokios prievartos. Taip in
stituto patalpomis naudojasi 
bent keliolika tautybių, jų tar
pe ir lietuviai, kurie kiekvieno 
mėnesio ketvirtą šeštadienį ren
gia savo susirinkimus.

Kultūrinią subatvakarią sezo
nas pradedamas rugsėjo 20 d. 
7:30 v.v. Tautinės S-gos namuo
se Prano Baltonio dailės paro
da. Jis yra skulptorius mėgė
jas, savo parodas surengęs bent 
keliose miestuose. Pats gyvena 
Montrealyje, Kanadoje. Su- 
batvakaryje parodos metu jis 
dar kalbės apie meną.

Kultūros Židinio projekto fasadas, archit. Adolfo TyGaus. Išplanuota salė, Lituanistinės mokyklos patalpos, organi
zacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, koplyčia, vienuo
lynas, muziejus.

AMŽINYBEI... TĖVŲ ŽEMEI

ŠVENTINAME LIETUVIŲ KULTŪROS ŽIDINIO, 
JAUNIMO CENTRO, AUŠROS VARTŲ KOPLYČIOS 

BEI VIENUOLYNO STATYBAI
ŽEMŲ

1969 rugsėjo 21 dieną 
sekmadienį, 3:30 po piet

361 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. (Highland Parke)
(Automobiliais lengviausiai paaMciama INTERBOROUGH PKWY pirmas išvažiavimas po Cypress Mills iivažia- 
vimo, nors nepažymtta, bet žtmyn ir i katrų VERMONT PL, Highland parką.)

Pašventinimo proga 6 vai. vakare

KONCERTAS - VAKARIENE
z z .. • - ■

RIDGEVOOD, 58-15 CATALPA AVĖ (prie Myrtlo Avė.)

Programoje: ALDONA STEMPU2IENE

Koncerto-Vakarienės auka. Statybos Fondui 10 dol.

ESAM LAISVI — NETYLĖKIM!

DALYVAUKIM

P R O T E S T O 
DEMONSTRACIJOJ

PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ
(Hammarskjold Plaza, Ist Avenue ir 47th Street)

šeštadieni, rugsėjo 20 d. 
nuo 2 iki 5 vai. popiet

REIKALAUKIM
Jungtinių Tautų, kad Stalino ir Stierio sąmokslas su Molotovo- 
Ržbbentropo pakto būtų pasmerktas, kad rasai paaih buklų iš Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos, ir kad būtų sugrąžinta toms tautoms 
nepriklausomybė;

PROTESTUOKIM,
kad iki šM nei Jungtinės Tautos, nei JAV, nei kitos laisvojo pa
saulio valstybės Meko nepadarė dėl laisvės ir nepriklausomybės at
statymo mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų šiaurės kaimynams — 
Latvijai bei EstijaL

Demonstracijos metu kalbas pasakys:
JAV Transporto pasekretorras — MR. WALTER L. MAZAN 
Lafev. Kinijos atstovas prie JT — MIN. WANG MENG-HSIEN 
Kongresmanas — MARIO BIAGGI
VUKo Pirmininkas — DR. J. K. VALIŪNAS
Latvių vardu — MIN. ALFRED BERZINS
Estų vardu — DR. REINE AINSO

Visos organizacijos kviečiamos su savo vėliavom ir plakatais. Pa- 
sipuoškit tautiniais drabužiais. Nesivėluokit — demonstracija pra
sidės 2 vaL punktualiaL
Demonttracija įvesta bet kokiam orai esant

Nuolankiai kviečiame Jus ir Jūsų artimuosius dalyvauti ir paremti savo dvasia ir auka šį di
dingą mūsų visų Kultūra židinio statybos reikalą.

- Dėkingi Tėvai Pranciškonai

t BATUNAS


