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Nixonas nusprendė: nebėgsiiII darbo nebaigę
Didžioji dalis Amerikos gy

ventojų ir Europos spauda pre
zidento Nixono paskutinį pra
nešimą dėl Vietnamo karo lik
vidavimo būdų sutiko palan
kiai ir su palengvėjimu, bet 
Maskva, Hanojus ir jų sąmo
ningi ar neatpažįstamai susi
maišę tarnai Amerikoje įgyve
na didelį pyktį ir nusivylimą.

Juk jau kelintas mėnuo pre
zidentas buvo spaudžiamas pa
daryti fatališką klaidą trejopu 
būdu: arba pabėgti galvatrūk
čiais tuojau iš Vietnamo, nors 
ir būtų žinoma, kad Hanojaus 
vyriausybė tuojau išvystytų di
džiulį terorą ir -per Idvonų krū
vas įsikurtų Saigone; arba pa
skelbti vienašališkas paliaubas, 
nors Hanojus ir nepažadėtų jų 
gerbti; arba paskelbti paskuti
nio Amerikos kareivio išveži
mo datą ir visą kariuomenę iš
vežti per trumpiausią laiką. Ir 

- viskas be jokių sąlygų, neatsi
žvelgiant į pasekmes, priešui iš 
anksto pranešus kiekvieną pa
sitraukimo žingsnį.

Ilgas laukimas
Prez. Nixonas ilgai laukė nie

ko tikro tuo reikalu nepasakęs, 
nes vis tikėjosi, kad bent 
kongrese atsiradusi vienašališ

PRAŠĖ REMTI, KAD LAIMĖTŲ TAIKA IR NENUKENTĖTŲ AMERIKA

- Antras kvietimas Europos konferencijon 
Vis tuo reikalu rodosi skilimo žymės

Praga. — Čia ką tik pasi
baigė Varšuvos pakto valsty
bių (Rusija, Lenkija, R. Vokie
tija, Bulgarija, Vengrija, Ru
munija, Čekoslovakija) kari
niai ir diplomatiniai pasitari
mai, todėl buvo suvažiavę vi
si užsienio reikalų ministeriai 
ir vyresnieji kariškiai.

Varšuvos pakto karinės da
lies posėdžiai dažnai vyksta ir 
užsienio reikalų ministeriams 
nedalyvaujant, bet šį kartą bu
vo suplakti kariniai ir politi
niai reikalai.
Spaudė Rumuniją

Sakoma, kad Rumunija buvo 
pakartotinai spaudžiama akty
viau dalyvauti kariniuose san
tarvės reikaluose, ko ji labai 
nenori. Ta proga Rumunija per 
savo spaudą vėl pasisakė už ka
rinių blokų Europoje panaikini
mą ir svetimų kariuomenių iš 
visų Europos valstybių, kur jos 
dar yra, išvedimą. Tais termi
nais kalbant reikia suprasti, 
kad siūloma nutraukti Nato ir

• Varšuvos paktus. Rusija tuo at
veju turėtų išvesti savo kariuo
menes iš Lenkijos, R. Vokieti
jos, Čekoslovakijos ir Vengri
jos, Amerika turėtų trauktis iš 
V. Vokietijos ir atsisakyti ki
tų bazių. Jeigu Europos saugu
mo reikalu būtų pasiektas rim
tas susitarimas, vakariečiams 
Rumunijos peršama priemo
nė būtų priimtina, bet Rusijai 
ji ilgai bus nepriimtina, nes 
jos svetur laikoma kariuomenė 
gina ne jos sienas, bet jos rep
lėse laiko okupuotus kraštus.
Konferencijos laikas

Užsienio reikalų ministeriai

buvo sukviesti Rusijos pasiū
lymo dėl Europos baugumo 
konferencijos svarstyti. Jau vie
nas pasiūlymas yrą buvęs, da
bar pakartotinai siūloma ją su
kviesti Helsinky 1970 pirmoj 
pusėj. Rusija, atrodo, jau su
tiko, kad būtų pakviesta kon- 
ferencijon ir Amerika su Ka
nada.

Bet iš ta proga Rumunijos ir 
Vengrijos spaudoj tilpusiu 
straipsnių darytina išvada, kad 
ir tuo reikalu Sovietų bloke 
jau esama nesutarimų. Rumu
nai prabėgomis užsimena, kad 
visuotinė konferencija neturė
tų būti, pirmasis žingsnis, bet 
pirma pasiektini dvišaliai su
sitarimai, tik vėliau visuotinė 
konferencija, kuriai jau tektų 
vainiko uždėjimo pareiga.

Vengrijoje pasakyta kiek 
miglotai, bet irgi ton pusėn ro-_ 
do: “Europos konferencija nė
ra paskutinė stadija, bet tik 
viena prie užsibrėžto tikslo ar
tinančių stočių. Bet ir ji gali 
tapti istorine gaire”.

Europos konferencijos klau 
Simą šią savaitę (trečiadienį * 
ketvirtadienį) svarstys ir Na; > 
valstybių užsienio reikalų n;- 
nisteriai Briusely. Sovietų am
basadoriai jau lanko Europos 
valstybių užsienio reikalų mi- 
nisterius ir ragina pakvietimų 
priimti. Nato pusėj šiuo meti’ 
jau esąs susidaręs palankesnis 
oras pasiūlymui priimti. Jau su
darytas ir sąrašas klausimų, 
dėl kurių norima konferenci
jos proga su rusais ir jų sate
litais derėtis, šitas klausimas 
ir bus pagrindinai apsvarstytas

nepasakė. Viskas tas pats, ką 
sakė prezidentai Kennedy, 
Johnsonas ir Eisenhovveris. Iš 
tikrųjų gi jis pasakė labai 
daug: jis pranešė pasauliui, kad 
Amerika iš Vietnamo nebėgs. 
Tokio pranešimo pasaulis se
niai laukė ir nesulaukė, apsi
vylė ir apsiprato su mintimi, 
kad gali niekad nebesulaukti. 
Jis atėjo nelauktas ir nebesi
tikėtas, todėl dabar jau jis tam
pa istoriniu.

ka iš Vietnamo negali pasi
traukti darbo nebaigusi, nes 
tai būtų ne tik Amerikos kata
strofa, toks elgesys ne tik pa
žemintų Ameriką pasaulio aky
se už žodžio sulaužymą, bet to- 

išbandė visus atsiradusius ke- kio elgesio pasekmes greit pa
justų ne tik Azija, bet ir Berly
nas, Vid. Rytai, net LotynųA- 
merika. Pažymėtina, kad prezi
dentas parėmė karinės vadovy- kad prez. 
bės planą, nors ji tyli, nes to-

ka 
grupė supras savo klaidą ir pri
sidės prie prezidento plano 
vykdymo. Per tą laiką jis įtei-

ir beatodairiška opozicinė

Amerikos planą taikai padaryti,

liūs per patikimus tarpininkus 
susisiekti su Hanojum, pradė
jo pagreitintu tempu ruošti P. 
Vietnamo kariuomenę ameri
kiečių sausumos kariuomenės 
vietai užimti, pradėjo Ameri
kos karių ištraukimą tokiais bū
riais, kurių išėmimas iš Viet
namo negali būti karinės kata
strofos priežastimi, nesutiko 
susidėti su tais, kurie viešai jį 
kurstė pašalinti dabartinę Sai- 
gono vyriausybę ir jos vieton 
pastatyti tokią, kuri susidrau
gautų su komunistais.

Per tą laiką išaiškėjo, kad 
priešas taikos derybų nepradė
jo ir greičiausiai nepradės. 
Taip ir iškilo dilema ne kaip 
laimėti karą, bet kaip laimėti 
taiką, nes tikriausiai visi su
tiks, kad karą prieš š. Vietna
mą Amerika galėtų laimėti per 
vieną savaitę. Bet toks sprendi
mas šiandien Amerikai nebe- 
priimtinas (tai reikėjo padaryti 
bent prieš trejus metus), nes 

los diskusijos J.'Tautę genora* tai būtų šaudymas į žvirblį su

tradicijos logika: prezidentas 
veda karo ir užsienio politi-

Kadangi, anot vieno toj pa
čioj kalboj randamo prez. Nixo- 
no išsireiškimo, Š. Vietnamas 
negali Amerikos nė nugalėti 
nė pažeminti, bet tą skriaudą 
savo kraštui gali padaryti tik 
patys amerikiečiai, todėl jis 
kreipėsi į tyliąją Ameriką, ku
ri sudaro didžiausią gyventojų 
dalį, prašydamas paremti jį ei
nant jo pasirinktu keliu, kuris, 
jo manymu, atneš taiką Vietna
mu! ir apsaugos nesuteptą A- 
merikos garbę.

Sekančiai dienai išaušus, to
kį prezidento nusistatymą, vi
sus cinizmo nuodus sukaupęs į

Prez. Nixono taikos pasieki- 
... ...... mo plano svambiausias bruožas 

bar fenklM. lad Pek.n~ g vietnam0 t,k t0_
kiu tempu ir tokiais būriais, ko
kiu tempu išvykstančių ameri
kiečių vietą gali užimti vietna
miečiai. Bet jis nesutiko pa
skelbti pasitraukimo tvarkaraš
čio, ko taip nori kongreso opo
zicinė grupė ir kas taip labai 
pasitarnautų priešui.

Aną vakarą prezidentas ga
lop aiškiai pasakė, kad Ameri-

iau nori būti J. Tautose.
Labai laukta JAV atstovo 

kalbos, nes manyta, kad seno
ji nuomonė nebebus palaiko
ma, bet vakar ta kalba buvo 
pasakyta ir įsitikinta, kad ir 
prez. Nixono administracija te
bemano, jog Kinijos buvimas J. 
Tautose dar negali būti nau
dingas. Ypač, kad įvedant kom. 
Kiniją norima išmesti Formo- 
zos Kiniją. Su tokiais mainais 
JAV vyriausybė niekad nesu
tiksianti. Gi Amerika tokią 
transakciją gali sukliudyti, nes 
toks reikalas tvarkomas per 
Saugumo Tarybą, kur JAV at-

ir būtę balsavę už.

— Tuniso prezidentu per
rinktas tas pats Habib Bourgui- 
ba, pradėjęs prezidentauti 
1957. Parlamento rinkimus lai
mėjo Neo Destur partija, nes 
kitų kandidatų nebuvo. Bour- 
guiba yra šiltas Washingtono 
draugas.

Rusai neturį planų skristi Mėnuliu?
Dabar domėsis tik statyba erdvėse

liau spėliojimų keliu, amerikie
čiai net linkę manyti, kad ru
sai niekad neturėję tokio 
plano, kaip Amerikos Apollo 
skridimų serija.

Priežastys minimos štai ko
kios.

Pirma, nors rusai pirmieji į- 
siveržė į erdves su Sputniku 
Pirmuoju 195? m., o žmogų pa
siuntė į Žemės orbitą 1961 m., 
tačiau po Chruščevo nušalini
mo naujieji Maskvos vadai pa
būgę daug pinigų 
skraidymams į erdves 
kad jų reikalavo karinė 
vybė kitiems reikalams.

Antroji, ir greičiausiai svar- fimtą metę, gi Nm Jrn 
blausioji priežastis galinti būti -- paskutinius 20 motę, 
ta, kad rusai susipainioję tech- Ar tai ženklas, kad sukilo ty- 
niškose problemose, bebandy- Roji Amerika?
darni padaryti erdvėlaivį ir ra- — New Yorko burmistru 
ketą, reikalingus įrankius žmo- perrinktas J. Lindsay, pralai-

Stockhoknas. — Sovietų Moks
lų Akademijos pirmininkas aka
demikas M.V. Keldyš pasikal
bėjime su Reuterio atstovu štai 
ką esąs pasakęs apie Sovietų 
erdvių tyrinėjimų planus: “šiuo 
metu visą dėmesį mes skiriam 
didelių satelitų-stočių padary
mui. Jokių planų dabar netu
rime astronautų skraidinimui 
Mėnulio link”.

Tai stipriausias pareiškimas, 
ikšiol toj srity girdėtas iš So
vietų pusės. Akademikas Kel
dyš, žymus mokslininkas, daž

skirti 
todėl, 
vado-

garsiakalbis erdvių tyrinėjimo 
srityje. Jis dabar lankosi Šve
dijoje su kitu rusų mokslinin
ku, Nobelio premijos laureatu.

Amerikos tos rūšies specia
listų tarpe linkstama manyti, 
kad tas pareiškimas galėtų 
reikšti, jog Maskva, bent tuo

kelis sakinius,; išjuokė šen. W. 
_____ o— _ visomis 
jėgomis pra kovą prieš pre
zidentą. Bet iš prezidentūros 
tuo pat laiku sklido žinios, kad 
pritarimo telegramos plaukia į 
Baltuosius Rūmus netikėtai 
gausiai.

Kiti vėl paslėpė savo nuo
mones po banališka pastaba, 

nieko naujo

V isai pabiro Indijos Kongreso partija 

Indira Gandhi pakele pirštinę 
į ir pradėjo dvikovą

New Delbi, i— Jau oficialiai 
suskilo Indijos! Kongreso parti
ja, privedusi Indiją prie nepri
klausomybės fr suorganizavusi 
valstybę.

Vienai grupei vadovauja 
premjerė Indira Gandhi, ki
ton grupėn susitelkė jos poli
tika nepatenkinti senieji va
dai, sindikatu vadinami. Abi 
grupės savinasi partijos vado
vybę ir vardą, bet nė viena ne
gali tikrai žinoti, kokia jėga na
rių atžvilgiu stovi jų užnugary. 
Indira Gandhi šaukia savo kon-

ferenciją sostinėj lapkričio 22, 
sindikatas gruodžio mėn. Gu- 
jarato valstijoj. Dabar abi gru
pės gaudys delegatus.

Premjerė prieš parlamento 
susirinkimą Į sesiją (už dviejų 
savaičių) turės apsispręsti ką 
toliau daryti — paleisti par
lamentą ar organizuoti naują 
koaliciją su mažesnėmis grupė
mis, nes dešiniojo sparno atski
limas sugriovė parlamente tu
rėtą Kongreso partijos dau
gumą.

Indira pasiūlė taiką, bet pa
reikalavo partijos pirmininko 
galvos. Ji nepriimtina sindika
tui, nes tuo atveju visas parti- 

* jos aparatas -pereina - jos 
kontrolėn. Ji pranešė, kad nau-

Bus pertvarkytos JAV - Filipiųysutartys
Manila. Lapkričio 11 Filipi

nuose renkamas prezidentas, santykių ir su Azijos kaimy- jos partijos neorganizuoja, tik 
Vėl kandidatuoja dabartinis nais, ypač susitarimo dėl re- 
prez. Marcos. Jeigu būtų iš- gioninės apsaugos sutarties, 
rinktas, žada ieškoti kultūri
nių ir prekybinių santykių sti 
Rusija ir kom. Kinija, nes no
ri būti taikoje su visu pasau
liu. Nežada mestis į glėbį ko
munistų valdomiems kraštams, 
bet pabandyti atsargiai santy
kiauti kaip lygus su lygiu. 
Skelbia mitinguose, kad tais 
reikalais Filipinus jau esą lan
kę ne tik Europos komunistų 
valdomų valstybių atstovai, bet 
ir kom. Kinijos.

Santykiuose su 
lauktina 
prasme, 
bar jau 
tu, jog 
brendę”. Todėl iš naujo bus 
persvarstytos visos JAV-Filipi
nų sutartys, kad iš jų būtų iš
mesta viskas, kas pažeidžia ly
gybės ir abipusio naudingumo 
principą. Su Amerika nemano 
Filipinai susipykti, bet santy
kiauti nori kaip lygus su lygiu.

Bus siekiama artimesnių

Amerika 
didelių atmainų ta 

kad Washingtonas da- 
turės skaitytis su fak- 
Filipinai jaučiasi “su-

Tikimasi, kad JAV padės ją su
organizuoti ir pradžioje rea
lios paramos suteiks, bet už de
šimties metų pietryčių Azija 
turėtų pajėgti pati viena tais 
reikalais pasirūpinti.

Apie JAV-Filipinų sutarčių 
peržiūrėjimą yra kalbėjęs ne
seniai ir dabartinis užsienio 
reikalų ministeris Romulo, di
delis Amerikos- draugas ir gen. 
McArthuro ginklanešys vaduo
jant Filipinus iš japonų okupa
cijos. Washingtonas tuo tarpu 
tyli, bet derybas dėl sutarčių 
revizijos pradės nesipriešinda
mas, nes susipykimas su Fili
pinais būtų daug kam kenks
mingas. Sutarčių revizija būti
na, nes jos sudarytos tada, ka
da vos tik karas buvo pasibai
gęs ir Filipinams duota nepri
klausomybė.

senąją reformuoja, bet -po to
kio gilaus suskilimo senosios 
partijos niekas nebegali at
statyti. Iš krašte ir partijoj 
esančių nuotaikų spėliojama, 
kad ir šį kartą laimės Nehru 
duktė Indira Gandhi, kurią 
pats sindikatas pasirinko vado
ve Nehrui mirus, nes patys sa
vo tarpe neturėjo jai lygaus 
garso ir svorio asmens.

Laimėti ji turėtų todėl, kad 
bando eiti kartu su gyvenimo 
problemomis ir joms ieško da
barčiai tinkančių sprendimų. 
Gi senoji gvardija sukautojo ir 
nuo dienos problemų atsiliko. 
Neseniai ji apvažiavo veik vi
sus didesnius krašto miestus ir 
visur rado didelį pritarimą. To
dėl* abejojama, ar senoji gvar
dija bandys sugriauti parla
mento daugumą pirm negu pa
simatys abiejų blokų konferen
cijų rezultatai.

Teroristai Libane naujų bazių negavo 
Legalizuoti, bet bus kontroliuojami

-Beirutas,----  Po trylika die- žintas jų -bazės buvimas Ker
nų trukusių apsišaudymų tarp mono kalno srityje ir nebebus 
Libano kariuomenės ir Palesti- trukdomas jų susisiekimas s'J 
nos arabų Al Fatah teroristinės Sirija per sutartą vietą. Taig;
organizacijos grupių, Egipto 
Nasseriui einant arbitro parei
gas, pasirašyta taika. Baigti ka
riški susirėmimai ir nesutari
mai, atsiradę dėl teroristinės 
veiklos prieš Izraelį vykdymo 
iš Libano teritorijos.

Susitarimo turinys neskelbia
mas, ir greičiausiai oficialiai 
niekad nebus žinomas, bet pri
vačiai jau žinoma, kad Libanas 
oficialiai leido tos organizaci
jos grupėms būti Libane, gi už 
tai organizacijos vadovybė pa
žadėjusi kooperuoti su Libano 
karine vadovybe. Kuriais klau
simais “kooperacija” privalo
ma ir kuriais ne, tebėra paslap
tis. Bet jų ten buvimo legaliza
vimas ir tas pažadas sudaro su
sitarimo pagrindą.

Tie patys šaltiniai dar infor
muoja, kad AL Fatah naujų ba
zių Libane negavo, tik pripa-

atmestas pagrindinis Al Fatah 
reikalavimas, kad jiems būtų 
leista įsikurti Libano pietuose 
arčiau Izraelio sienos. Bet iš
Hermono bazės jie galėsią c- 
peruoti prieš Izraelį per Liba
no sieną, tik šitoms operacijos 
planuoti-pravesti kooperacija 
su Libano organais privaloma.

Matosi, kad Libanas apgynė 
savo svarbiausią reikalą —ne
atidavė krašto neribotai Al Fa
tah sauvalei. Prez. Helou ir 
kariuomenės vadovybė būtu 
buvę laimingesni visai išvarė 
teroristus iš Libano teritorijos, 
bet nuolaida buvo reikalinga 
apraminti muzulmonams, kurie 
sudaro antrąją gyventojų pusę 
ir simpatizuoja teroristams, šie 
gi turėjo nusileisti todėl, kad 
Libano kariuomenė yra jiem 
priešinga ir pajėgi juos ginklu 
sutvarkyti. Tokios aplinkybės 
tuo tarpu ir nulėmė tokį kom
promisinį sprendimą.

Vos tik pradėjo sklisti žinia 
apie susitarimą, Izraelio vyriau
sybės vyriausi nariai susirinko 
posėdžio nakties vidury padė
ties aptarti. Krizei Libane pra
sidėjus, Izraelis buvo pareiškęs, 
kad atkirčio smūgiai teks Liba
nui, jei bus leista užpuldinėti 
Izraelį iš Libano teritorijos 
Apie tai buvo pranešta Liba 
no vyriausybei per tas vyria; 
sybes, kurios palaiko draugi 
kus santykius ir su Libanu ir. 
su Izraeliu. Tuo tarpu Izraelio 
vyriausybė oficialiai grasini 
mais nesisvaido.

Kubon

čiai atsikando tenykščiu gyve
nimu ir per Kanadą sugrįžo at
gal į Ameriką. Jų laukia mir
ties bausmė už lėktuvo grobi
mą ore, bet kadangi jų pira
tiški veiksmai pasibaigė be ka
tastrofų ir geruoju pasidavė, 
bausmė gali būti sušvelninta.

gaus skraidinimo į
Toks įtarimas Amerikos moks- dina” Žemės orbitoje, tada jie tą buvo taip neprotingai suski- 
lininkų tarpe jau senokai pra- gali bandyti pasiekti Mėnulį ta lę, tuM ir pralaimėjimas aH- 

. dėjęs kauptis. Einant dar to- platforma atsirėmę. kus.

tos
15. 
nų

- Demonstracijos už Vietna- 
karo baigimą vėl numaty- 
VVashingtone lapkričio 13- 
Jas organizuoja 60 asme 
komitetas, kuriame atsto

vaujama visa vadinama kairė ir 
visų spalvų komunistai, šių pa
starųjų grupėje yra viešai ž> 
nomų komunistų, bet dauguma

Nuotr. A. BinMnš . užsimaskavusi.
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Chicagos garsus gydytojas siejo virti i
Istorija gydytojo indėno, kuris deaęerati&ai 1
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Ketvertuko pokalbis vieną

Buvo prisimintos juodųjų rasi-

rasinės grupės Amerikoje tyla
— indėnų grupės. Vienas iš loję jis parodė didelius suge

bamus mokymą pasisavinto
pakilti aukščiau už tai, ką jis

“juodosios jėgos” užsimojimą 
revoliuciniu keliu laimėti lygy-

domos masės pasiryžimą, ne tik 
.griauti — krautuves plėšti, na
mus deginti, bet ir statyti — 
kurti savo švietimo įstaigas, 
frankus, krautuves ir tokiu bū
du darytjs nepriklausomiem?”

Ar pasiseks? šioj vietoj vie
na pašnekesio dalyvė nuo juo
dosios rasės nukreipė kalbą į 
indėnus — kiek jiem tai pasi
sekė, nors prof. Jensenas pri
pažino jiem aukštesnį inteligen
cijos laipsnį už juodųjų, štai— 
Sakė — paskutinis žurnalo “To- 
day’s Health” numeris (spalio) 
vaizdžiai rodo istoriją apačų, 

-indėnų, gydytojo, norėjusio sa
vo rasinius brolius pažadinti 
kultūrinei bei ekonominei pa
žangai. Norit išgirsti?

cagą, vaikas ir čia lenkė mo
kyklos draugus sporte ir moks
le. Illinois universitetą baigė 
1884 eum Įaudė — lygiai po 
13 metų, kai sutiko baltąjį žmo
gų- ,

Mpntezuma baigė mediciną

žmonis* Jio yra- nomsnkosni
V , ----- .t... t- *tf 1 XI uOOfTUOSSUS» AUĮHO 1 ", 
ftfaonia. nsivobi žarna*. ■ ■■■■■■■* • n1 "
kui norėjo juos pačius povą 
ti. Amerikos indėnai nosut

vykdyti. Jis ėmėsi taip apašta
lauti, kad jo rasės broliai pasi
keistų, kad agentūros viršinin- 

su aiškiu tikslu: "Aš noriu būti kai pajuto pavojų ir gydytoją 
gydytojas ir grįžti pas savo

Kai globėjas mirė, jaunas 
gydytojas gavo paskyrimą No. 
Dabotoje kaip indėnų reikalam 
agentūros gydytojas. Tai rodės būti vergais. Jujp gali sugauti 
geriausia proga jo svajonėm ir suraldntL tat įi« sutik* grei

čiau mirti nei dirbti svetimiem. 
Mana žmonės yija inteligentin
gi ir gtaą sąlygm, 
žytis su baltaisiais pažangoje".

Žmonės atipeipė dėmesį į 
gydytojo pareinamus, ir indė
nais imta daugiau domėtis. Tik 
indėnų reikalam aį^ntūra už 
tokį tąriąmą kurstymą gydyto-

perkėlė’į tolimą Washingtono 
valstijos užkampį.

Suaudrintas, kad jo pacien
tai indėnai buvo abejingi jo 
mintim, Montezuma apaštalavo 
dar aistringiau. Jis kiekviena 
proga skelbė: "Indėnai

ti. nasutilcs

kviečia- 
nuotrau- MATTHKW P. BALLA8 FUNERAL HOME — Moderni koplyčia. Air-con-

SPAUDA

kas, jr., kultūros muziejaus prezidentas, prie lietuviško 
* tariaus J. Bertulio prisiniininiui.

Apačai buvo žinoma karin
giausia indėnų gentis, ginklu 
gynusį savo laisvę nuo baltųjų 
kolonistų. Žurnalas rodo ją gy
venant Arizonoje. 1871 narsių
jų apačų grupę nelauktai už
puolė kitos genties vyrai. Su
degino palapines, išžudė žmo
nes. Iš degančios tėvų palapi
nės ištrūko 6 metų berniukas 
VVassaja. Raitelis užpuolikas pa
gavo jį už plaukų ir užsitraukė 
ant arklio. Žudyti ji nebuvo 
prasmės. Nugabeno į Florenci
ją ir pardavė kaip vergą. Ha
das. keliaujantis , foto
grafas, CarkJS Gentile, apsiŠVie- Baizeko. Ketuvtų lodtoro* muziejaus 
tęs vyras, Įkrėtė 30 dolerių Į 
pardavėjo kepurę ir tapo;£ąvi- , 
ninku plačiaakio išsigandusio 
vaiko, iki tol dar nemačiusio

, .baltojo žmogaus.
Vietinis kunigas vaiką pa

krikštijo ir davė jam Carlos 
Montezuma vardą. Nuo nera
maus pasienio Carlos Gentile 
su savo pirktiniu “sūnum” pa
sitraukė į Atlanto pakraštį ir 
atidavė vaiką mokytis. Mokyk- (kaip šiame krašte tuolaikinę

|k*rf-‘ 
ičio

Rooseveltas pakvietė į Baltuo
sius Rūmua ir pasiūlė būti di
rektorium indėnų reikalam a- 
gentūros, kurios veiklą jis bu
vo taip kritikavęs. Montezuma 
prisipažino, kad tai buvo vilio
jančios pareigos; bet jis norė
jęs būti arti savo žmonių ir pa
siūlymo neėmė.

Jis pasiryžo vykti į rezerva
tus. "Reikia indėnus šviesti 
taip, kad jie patys išmoktų iš
silaikyti —, skelbė jis — o ne 
versti juos gyvenančiais išmal
da". Parkeliąvo į savo gimtąją 
Arizoną — pirmu kartu nuo ta
da, kai buvo pagrobtas. Patyrė, 
kad tėvas miręs, dvi seserys 
taip pat buvo pagrobtos ir par
duotos Meksikoje; buvo rezer
vate likusi motina, bet ji mė
gino iš ten pabėgti, kad susi
rastų sūnų. Agentūros pareigū
nai ją susekė kalnuose ir, kai 
ji nepasidavė, nušovė. Jautrus, 
sentimentalus- Montezuma ver
kė, o paskui nusprendė savo 
graudžia istorija prašnekti į 
apačus— ne, jis nekurstys jų 
sukilti prieš priespaudą; tam 
laikai jau seniai praėję. Jis ža
dins Juose ir už jų opiniją, kad 
indėnų reikalam agentūra su
teiktų laisvę išeiti iš rezervatų 
ir įsilieti j Amerikos gyvenimo 
srovę, tapti save gerbiančiais 
piliečiais. ..

Vieną vakarą prie laužo jis pigtamdfflrifa patarnavimas parupsiant pakfetlM 1
pasakojo savo* istoriją su išva- Eurdpą. Užeikite Ir įsttlkingite!
da: jis esąs gyvas įrodymas, 
jog galima lygintis su baltai- j 
siais. RėikiaJtik atsisakyti nuo “ 
susitaikymo su padėtimi ‘ ir 
siekti savo teisių. Dramatiškai 
jis šaukėsi į šimtinę Aplink lau- ~ 
žą susirinkusių apačų.

dėmi koplyčia. 423 Metropolitan Avenuo Brooktyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

BUVUS FU NĖR AL HOME, Mario TeUeira, Jr. laidotuvių direktorių*^ 
LafayeUa SU Mewark» NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Faruošiamoa gar-

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me Ne* Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvų. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ava, Brooklyn, N. Y. Telef. EV 4-4852'

JOHN ORMAN AGENCY / inaurance - Real Estete. Namų pirkimo, par- 
davimo ir .visais reikalais kreipkitės i mūsų įstaigų. Pildomi miesto, valsty-

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Loug Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybų atliekam

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Wlnter Garden Tavern. 1883 Madison SU 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. UetuvUk* ir 
europietiūka duona ir pyragai, Šventėm k, vestuvėms bet pokyliams tortaL 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn. N.Y. 11206; 
ST 2-5938.___________________________________________________________
JUOZO ANDRU6IO Real Estete, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil- 
dymas, Mutual Funds—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; deėta- 
dieniais iki. 6 v. pp. 87-09 Jamaica Aveų Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

8 & G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Ava 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Pap^intom kainom priimamo užsakymus vestuvėms ir pobūviam* 
Pristatcan į namus lieL skilandžius, sūrius. We take all orders special pneo 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. o Trečia nauja, modėrniž- 
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Ave^ VVoodhaven, N.Y. — VI9-5077.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orcbard SL New York, N.Y. 10002, 
MT.4-8^19. Vilnnnėa medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinė* 
Yllnrmės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėm* Taip pat šilkinės, 
maižytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir Salikai—geriausios

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

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

. ■ f- (

VYTAUTAS MA2EL18, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta {gar 
_ x n __ _ . r . H vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno dartxj nuotraukos ir kiti foto 
Rezultatas?- Pradžioje apačai patarnavimai. 422 Ifenahan SL Ridgevvood, N.Y; 11237; Tel HY7-4677.
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nereagavo visai. Paskui pradė
jo šypsotis, pagaliau juoktis. 
Vienas senyvas apačas pakilo 
ir pasakė — lėtai, įsakmiai: 
"šis žmogus kvailas. Jis. turi 
viską, ko nori ar yra reikalin
gas — maistą, butą, drabužius, 

žre turtą,. garbę. Ko jis dar dau-

Aidai Nr. 7 poatostoginj me- SPAUDA Kita Amerikos ir žmonijos
tą pradėjo susimąstymu dėl di- .. ■ žaizda. “Konservatyviai apskai-
džiojo žygio į Mėnulį, “žygis į senatoriaus Kennedy naktinės čiuojama, kad ■ vien JAV kas-
Mėnuli visame pasauly leido puotos tragediją)... Nei nu- met iš ketvirtadalio milijono

vertinant nei pervertinant, at- bandžiusių sėkmingai nusižudo
liktasis žygis į Mėnuli drauge apie 22,000. Giliau šį ręikalą

. „ . tyrinėjusieji teigia, kad
skaičiai turėtų būti padvigubin- giau nori? Jis tikrai nėra mū- 
ti ar net patrigubinti, šiame 
krašte savižudybė, kaip mirties 
priežastis, yra- dešimtoje vieto
je. Tragiškiausia, kad jaunimo 
tarpe savižudybė dažniausiai 
yra trečia mirties priežastis”.

“Savižudybės padažnėja pa
vasarį, dažniau pasitaiko pas 
vyrus negu moteris ir propor
cingai dažnesnės baltojoje ra
sėje. Tarp vedusių savižudy
bės retesnis įvykis negu tarp 
nevedusių; našlių ar išsisky
rusių . 1. • Pietinėse valstijose 
(išskyrus 'Floridą ir Virginiją) 
proporcingai jų rečiausia, o va
karinėse vabtijose — daugiau
sia. San F^dsco Kalifomijo-

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

žmogui bent porai dienų pa
miršti kasdieninius skandalus

žmogui liudija ir jo (žmogaus) 
didumą ir jo ribotumą ... ‘Ke
lionė į Mėnulį iš tiesų paliudi
jo, kokios nuostabios pažangos 
žmogus pasiekė; Tačiau drauge 
žmogaus daroma pažanga liudi
ja ir jo ribotumą. Juo platėja 
žmogaus žvilgis į visatą, juo 
ryškėja, kad laiko ir erdvės be
galybėje esame tik dingstantis 
taškelis.

“Dar esmingiau žmogaus ri
botumą liudija tai, kad techni
nė pažanga nieku būdu ne

dvasi
nės ir moralinės pažangos. 
Nors ir kokia techninė pažan
ga pasiekiama, vis vien žmogų 
vilioja barbariškumas”.

“Jaudinomės, ar Apollo 11 
astronautai nežus savo žygyje. 
Bet kiek tikro susirūpinimo dėl 
tų, kurie Biafroje miršta iš ba
do? Net pačioje Amerikoje dau
giau šūkaujama dėl 25 milijo- nijoje ir trigubai daugiau Be
nų ‘bado’, negu iš tikro rūpina
masi šio krašto žaizdomis”.

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th P1-, Middle Village, N.Y. 11379.

LOS ANGELES, CALTF. — L. Bendruomenės radijo valandėlė — KTYM

reiškia paties

tinė. Prupdrdngai San Francis- 
co mieste savižudybių įvyksta

Kai kurias tų žaizdų toliau 
sumini ir skaičiais iliustruoja 

į. R. Kriaučiūnas apžvalginiame 
Į rašiny “Ateities vizijos ir da- 
į tarties tragedijos”. Po anų pro- 
į tinių genijų, kurie apskaitė ke- 
I liuš į Mėnulį, šiame rašiny pra- 
I šaekama apie protinius sutriki- 
L mus. “Federalinės valdžios duo- 
į menimis, 1966 JAV 2.6 milijo-

gu JAV vidurkis”.
“Pasaulinėje arenoje pirmau

ja Japonija su 25.2 savižudybė
mis kiekvienam 100,000 gyven
tojų (1965 m.). Po to seka Da
nija, Šveicarija, Švedija ... 
JAV. Pastarasis kraštas nėra 
tarp pirmųjų, bet arčiau vidu
rio”.

Y. praturtėjo labai branda pa- 
nai ‘ameriktočių* buvo gydyti kurią jam pa-
nuo protinių ar emocinių sun

teis metais išleista 20 bilijonų 
dolerių (apie tiek, kiek visai 

I Mėnulio programai!. Red.). Di- 
į džiausią išlaidų dalis (15.5 bili- 
* jonai) buvo uždarbio praradi- 
Į. me. Pats gydymas ir apsauga 

nuo psichinių ligų pareikalavo 
4 bilijonų.”

yra 14 ir 15 šmt. italų kū-

Kolekcija, dabar jau tokia bran
gi, kad nebebandoma jos pini
gais vertinti.

siškis".
Montezuma girdėjo, kad kiti 

tai kalbai pritarė.
Grįžo vėl į Chicągą, kur jis 

buvo mėgstamas ir net laiko
mas “saloniniu liūtu”. Bet pa
stangų indėnam padėti neatsi
sakė. Vyko pas juos dar daug 
sykių. Jie tebebuvo abejingi, 
nors vienas kitas pritarė. Mon
tezuma jiem kalbėjo jau ne šū
kiais, bet konkrečiais projek
tais. Esą indėnai savo charak
teriu gali būti geri žemdirbiai, 
kiti 9*1* sumaniai verstis gyvu-

View, Los Angeles, Calif. 90039, tel. 662-0244

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenė* Balsas, WTEL, 860 kUocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green SL, Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932. 

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 pp. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, teL 563-2754.

HARTFORD, CONN. — ved. Al g. Dragūnavičius, WBMI- FM 95.7 sekma
dieni nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.

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

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur SL, Brockton, Mass., teL JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass. sekmadieniais nuo 11-12 vid.

kuri juos pažemina ir atitrau
kia nuo savarankiškumo.

Savo darbo vaisių Montezu- 
zumai nelemta buvo matyti. Jis 
žinojo esąs džiovininkas. Jis Boston. Mass. 02127 
išvyko dar sykį į Arizoną. Pa- 1
keliui išlipo Phoenix. Paėmė ---------------------------
žmogų, kuris nuvežė jį 40 my
lių į apačų rezervatą. Ten pa
sisamdė mergaitę, kuri padėjo 
jam pastatyti palapinę ir suti
ko sykį per savaitę atnešti jam 
vandens ir maisto. O jis pats 
susisupo į apklotą ir palapinė
je atsigulė ant žemės — pasi
ryžęs mirti.

Praėjo savaitės. Atsitiktinai 
jį rado baltasis misionierius gy
dytojas. Rado odą ir kaulus — 
nebe žmogų. Jokia pagalba jau 
nebuvo įmanoma. Jis mirė pa
lapinėje 1923 sausio šaltą die
ną.

Žurnalas sako, kad jo mirtis 
nebuvo pralaimėjimas. Tik su 
ja prasidėjo jo pergalė. Jo iš- 
kilmingose laidotuvėse daly
vavo ir keli tuzinai indėnu.

(nukelta į 3 psl.)

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Fr. Puidokas, 580 
WHkins SL Rochester, N.Y. 1462L 

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kUocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p. — 502 E. Broadway, South

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing Co., Ine.
specializuojasi nekilnojamo tarto, trumpalaikių paskolų, akcijų bir
žos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia investuoti indėlių 
formoje. Už indėlius mokamos aukžtos palūkanos. Investavimo ar
ba paskolų reikalais prašome kreiptis:

LITAS INVESTING CO.. INC. .
86-01 114th Street Riehmond Hill, N.Y. 11416 — Tel. 212 - 441-6790 
2422 West Manjuette Rd. Chicago, I1L 60629 — Tel. 312-476-2242

Visais apdraudos ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis 1 
LITAS SERVICE CORPORATION

94-10 Jamaica Avė. Woodhaven, N.Y. 11421 — Tel. 212-847-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas — namams, mašinom, gyvybei it k.

Chlcago Rome Pariš MOnchoa Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travei Service yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada keiiautumėL LITAS Travei Service parūpins bilietus, 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir iš kurto aerodromo arba uosto pato
giausia išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. — LITAS Travei 
Service talkina iškvtečiant gimines iš Lietuvos, atostogom ar nuo
latiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KELIONĖN T... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
M-M Janatca Avė. Woodhavsn, N. Y. 11421 — TsL 212-847-5622

SĖKMINGOS KELIONES!

. T
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darbininkas Sovietų ir nacių byla dėl Užnemunės ruožo
Edltorlal Office GL 5-T281 • Susinėta Office GL 2-Z9Z3 

THE W O R K E R (T,Ue copyHant) by franciscan fathers 

Eina nuo 1915 metų.
1951 sujungė AMERIKĄ, LOS organe DARBININKĄ Ir LIET. 21NIA8 

8econd-claM poctage pald at Brooklyn Poat Office
Publlahed aeml-week1y except hollday weeka and July and First week In Augurt 
when publlahed weekly.

Prenumeratos kaina $8.00 — Subscriptlon per year $8.00 

LalkrattJ tvarko REDAKCIN6 KOMISIJA.
Straipsnius Ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straipsniai 
saugomi ir grąžinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai 
Išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turini Ir kalbą redakcija neatsako.

Po 25
Krepšinio žaidime siekiama 

kamuolį įmesti į varžovo krep
šį. Politinį kamuolį su įrašu 
“kas išdavė rytų Europą Sovie
tam?” daug sykių įmesdavo tik 
į Amerikos krepšį.

Prezidentas de Gaulle dar
1944 lapkričio mėn. atsilankiu
siam Paryžiuje Churchilliui 
priekaištavo, kad jis talkina a- 
merikiečiam, kurie esą pusę Eu
ropos išdavę Sovietam. Dabar 
vienas prancūzų rašytojas išda
vimo vieta laiko Jaltą ir savo 
knygą pavadino tiesiog “Yalta, 
ou portage du monde”. Ameri
kiečio John Tolan knyga “The 
Lašt 100 Days” naujais faktais 
sustiprino atsakomybę prezi
dento Roosevelto ir jo patarė
jų, kurie veikė gen. Eisenho- 
werį Berlyną, Prahą išduoti So
vietam.

N. Y. Times Magazine (spa
lio 5) atsakomybės kamuolį mė
gina permesti Churchilliui. Jis 
teigia, kad Europos padalini
mas, rytų Europos išdavimas 
Sovietam, įvyko ne Jaltoje
1945 pradžioje, bet prieš tai— 
Maskvoje 1944 spalio mėn. 
Churchillio ir Stalino susitiki
me.

Churchillis pasitarime su Sta
linu 1944 spalio 9 d. pusiau 
dešimtą vakaro parašęs raštelį 
ir pastūmęs kitoj pusėj stalo 
sėdinčiam Stalinui. Raštely bu
vo Europos pasidalinimo pro
jektas:

Rumunija — Rusijai 90 pro
centų. kitiem 10 proc.;

Graikija — Anglijai 90 proc., 
Rusijai 10 proc.;

Jugoslavija — 50:50;
Vengrija — 50:50.
Bulgarija — Rusijai 75 prc., 

kitiem 25 proc.

metų
Pagal Churchillio atsimini

mus, Stalinas patylėjęs, pas
kui mėlynu pieštuku padaręs 
didelį sutikimo ženklą ir pastū
męs atgal. Popieris gulėjo sta
lo vidury. Po ilgokos tylos pra
šneko Churchillis: “Ar nebus 
laikoma cinišku dalyku, jei at
rodys, kad tokiu būdu mes nu- 
lėmėm milijonų žmonių liki
mą? Sudeginkim šį popierį”. 
Stalinas paprieštaravo: “O ne, 
pasilaikyt jį”. Tik Molotovui 
reikalaujant buvo pakeista pro
porcija dėl Vengrijos (75:25) ir 
Bulgarijos (80:20) Sovietų nau
dai.

Tuo būdu — sako N. Y. 
Times Magazine autorius — 
Churchillio keliais brūkšniais 
buvo išduotos ištisos valstybės 
Rusijai dar prieš Jaltą.

ChurchilIĮ betgi žurnalas mė
gina pateisinti tuo, kad neatlei
džia nuo atsakomybės preziden
to Roosevelto, jo patarėjų ir 
valstybės departamento. Esą 
Churchillis norėjęs . išgelbėti 
nuo Sovietų, bent tai, kas dar 
buvo galima, nes vos spėjo 
Churchillis grįžti, Sovietų divi
zijos jau spėjo “išvaduoti” tris 
sostines — Bukareštą, Sofiją, 
Belgradą. Suspėjo surengti 
maištą ir Atėnuose. Tvarkai at
statyti Churchillis turėjo 
siųsti į Atėnus kariuomenę, ati
trauktą iš Italijos. Už tai jis 
susilaukė aštrios kritikos iš A- 
merikos “liberalų”, iš v- 
tybės departamento ir prezi
dento Roosevelto.

Churchillio nenorėjęs supras
ti Rooseveltas ir valstybės de
partamentas. Jie atmetė Chur
chillio pramatymą, kad Sovie
tai siekia sukomunistinti ne 
tik Graikiją, bet ir Italiją ir 
visą Europą. Atmetė penkis ar 
šešis kartus 1944 ir dar prieš 
tai Churchillio planus prasiverž-

| Laisvę spalio nr. yra dr. 
Jono Balio straipsnis “Sovietų 
ir nacių byla dėl užnemunės 
ruožo”. Jame- yra naujos me
džiagos, rastos National Archi- 
ves ir kt., dar neskelbtos ir la
bai įdomios skaitytojui, kuris 
nori tiksliai suprasti tas 1939 
ir 1940 metų Berlyno ir Mas
kvos derybas dėl Baltijos vals
tybių ir Lenkijos likimo. Pa
kartojame to straipsnio dalis 
ištisai, kai kurias atpasakoja
me.

Pirmas pasidalinimas:
Pirmas Baltijos valstybių pa

sidalinimas tarp Maskvos ir 
Berlyno buvo sutartas 1939 
rugpiūčio 23. Tą dieną pasi
rašytas Ribbentropo ir Moloto
vo slaptas protokolas riba tarp 
Vokietijos ir Rusijos interesų 
sferų laiko Lietuvos šiaurinę 
sieną. Vadinas, Lietuva tenka 
Vokietijos interesų sferai, Lat
vija, Estija, Suomija — Sovie
tu-

Suplanuotas pasidalinimas 
neilgai tepatvėrė. Jį pakeitė 
nauji įvykiai — Vokietijos ag
resija prieš Lenkiją. Tcje agre
sijoje dalyvavo ir Sovietai, pa
sigrobdami Lenkijos rytinę da
lį. Kai Lenkijos teritorijoje su
sitiko Vokietijos ir Sovietų ka
riuomenės, teko iš naujo derė
tis dėl Lenkijos, o su ja ir dėl 
Baltijos valstybių.

ti su kariuomene iki Jugoslavi
jos ir Vengrijos. Prezidentas 
Rooseveltas nesugebėjęs į- 
žvelgti europinės tikrovės.

Buvo praregėta tik 1947. 
Bet tai jau buvo prezidento 
Trumano laikai.

Čia atskleistą Amerikos ir 
Anglijos karo meto ir pokario 
politiką gal ir galima pavadin
ti Churchillio pavartotu vardu 
— cinikų politika, o gal trum
paregių, gal ligonių politika?

Dėmesio verta, kad tik po 
25 metų nuo anos Maskvos kon
ferencijos nesibaiminama rea
liai vertinti politiką tų, kuriem 
propagandos buvo uždėta di
džiųjų valstybės vyrų ir pasau
lio gelbėtojų aureolė.

Dėmesio dar labiau vertas 
klausimas: ar po prezidento 
Trumano trumpo intermezzo 
nėra tęsiama ta pati politika?

Kai vokiečiai siūlė Vilniy atiduoti Lietuvai, Molotovas nesu 
tiko. Kodėl — aiškėja iš deryby aprašymo

Antras pasidalinimas:
“Vokiečiai rugsėjo 22 d. siū

lė atiduoti Lietuvai Vilniaus 
sritį, su kuo Molotovas nesuti
ko; girdi, dar neatėjęs laikas 
spręsti Pabaltijo reikalų”. Ne
sutiko, nes Maskvos apetitai 
jau augo. “Buvo paties Stalino 
idėja, kai jis rugsėjo 25 d. 
per Vokietijos atstovą Maskvo
je pasiūlė Lietuvą iškeisti už 
Lenkijos žemes iki Bugo upės. 
Pačiam Stalinui užsiprašius 
Lietuvos, vokiečiai svyravo ir 
tris dienas į tai nieko neatsa
kė... Ribbentropui atvykus į 
Maskvą, derybos su Stalinu 
buvo žiauriai kietos. Po trijų 
valandų derybų Ribbentropas 
rugsėjo 18 d. 4 vai. ryto pa
diktavo ilgą telefonogramą pa
čiam Hitleriui, prašydamas duo
ti atsakymą telefonu iki vi
durdienio ... Atrodo, kad Hit
leris nieko neatsakė, viską pa
likdamas Ribbentropo laimei, 
t.y. kiek jam pasiseks išsiderė
ti. O derėtis buvo dėl ko, nes 
Sovietai spaudė, norėdami Lie
tuvos. Kaip patiriame iš aukš
čiau minėto dokumento, pirma 
Ribbentropo versija buvo to
kia: palikti taip, kaip buvo su
tarta slaptame rugpiūčio 23 d. 

žemėlapis, kuris rodo, kaip Stalinas ir Hitleris dalinosi Lietuva

protokole dėl Lenkijos ir Pabal
tijo pasidalinimo, pasiliekant 
Lietuvą vokiečių interesų sfe
roje. Tik vokiečiai prašė sienos 
išlyginimui Suvalkų miesto ir 
Augustavo miškų iki kanalo, 
patį Augustavo miestą palie - 
kant rusams.

Tačiau vokiečiai labai neno
rėjo užleisti rusams visą Lie
tuvą, kurios užsispyręs reika
lavo Stalinas. Tada Ribbentro
pas kombinavo savo antrąją 
versiją. Pirmiausia pasiūlė pa
sidalinti Lietuvą maždaug pu
siau: siena eitų nuo Lietuvos 
Brastos pro šalį Gardino ir to
liau nuo Nemuno tiesia linija į 
šiaurę iki Latvijos pietinės sie
nos, atkertant vokiečiams visą 
Suvalkiją ir Žemaitiją.

Tas planas nepraėjo dėl Sta
lino užsispyrusio priešinimosi. 
Tada vokiečiai mažino savo rei
kalavimus: norėjo gauti tik da
lį vakarinės Suvalkijos ir dalį 
Žemaitijos. Pagaliau po trijų 
derybinių sesijų su Molotovu ir 
Stalinu, pažinęs pastarojo kieta- 
sprandiškumą ..., Ribbentropas 
turėjo pasitenkinti tuo, ką ru
sai sutiko duoti: Lenkijos nuo
trupas (visą Liublino vaivadiją, 

dalį Varšuvos vaivadijos ir Su
valkų sritį) ir nedidelį derlin
gosios Suvalkijos ruožą ...

Po kietų derybų, 1939 rug
sėjo 28 d. (faktiškai buvo pasi
rašyta jau rūgs. 29 d. rytą, tik 
dokumentas datuotas vaka
rykščia data), Molotovas ir Rib
bentropas pasirašė Maskvoje 
tokį naują slaptą protokolą:

‘Slaptas papildomasis proto
kolas, pasirašytas 1939 rugpiū
čio 23, tebūnie pirmame punk
te pakeistas taip, kad Lietuvos 
teritorija atitenka Sovietų Są
jungos interesų sferai.. . Kai 
tiktai Sovietų Sąjungos vyriau
sybė imsis ypatingų priemonių 
užtikrinti savo interesus Lietu
vos teritorijoje, tai dabartinė 
Vokietijos-Lietuvos siena, dėl 
natūralaus ir paprasto sienos 
pravedimo, turi būti pataisyta 
tokiu būdu, kad Lietuvos terito
rija, esanti į pietų vakarus nuo 
linijos, pažymėtos pridedama
me žemėlapyje, turi atitekti 
Vokietijai’.”
Kokis tas ruožas:

“Tokiu būdu pagal tą proto
kolą vokiečiai “sienos išlygini
mui” gavo rusų sutikimą prisi
jungti Lietuvos teritorijos ga
balą, į kurį įeina Kudirkos Nau

CHICAGOS GARSUS GYDYTOJAS.
(atkelta iš 2 psl.)

Jie ėmė suprasti, kad Montezu- 
ma buvo ir liko jų žmogus.

Po 30 m. kitas misionie
rius atgaivino Montezumos idė
jas ir jo kultą. Jas palaikė taip 
pat ir kitas asmuo — busima
sis šen. Barry Goldvvateris, ži
nomas kaip “indėnų žmogus” 
(jis kalba indėniškai, o ir į se
kretorius pasikvietė indėnę.’). 
Pačiuose indėnuose imta vyk
dyti tai, ką skelbė Montezuma 
— Arizonos rančos, kuriom da
bar vadovauja indėnai, esan
čios didžiausios Amerikoje. Tai
gi pradžia yra.

•
“Klausydamas šios jaudinan

čios Wassaja istorijos, pagal
vojau apie panašų likimą kai 
kurių lietuvių veikėjų iš tauti
nio atgimimo laikų”, pasakė 

miestis, Pilviškiai, Vilkaviškis, 
Suvalkų Kalvarija, Liudvina
vas, Lazdijai, Veisiejai ir Kap
čiamiestis. Neįeina: Griškabū
dis, Kazlų Rūda, Marijampolė, 
Simnas, Leipalingis. Ta terito
rija plačiausioje vietoje, iš va
karų į rytus, turi apie 50 km. 
pločio ir ilgiausioje vietoje, įs
trižai iš šiaurės, apie 110 km. 
ilgio. Gyventojų ten 1939 m. 
buvo apie 184,000. Prie proto
kolo pridėtame žemėlapyje ta 
riba yra aiškiai nubrėžta. Atro
do, kad ant žemėlapio padėjo 
savo pavardžių pirmas raides 
Gaus (vokiečių užsienio reikalų 
ministerijos • teisinio skyriaus 
vedėjas) ir Potemkinas (sovie
tų užsienio reikalų vice-komisa- 
ras). Buvo panaudota iškarpa 
spalvoto Lietuvos žemėlapio 
1:750,000 mastelio, kurį išleido 
apie 1926 m. Friederischsen 
firma Hamburge. Sienos yra 
labai aiškios, tačiau smulkesni 
vietovardžiai nuotraukoje iš
ėjo neišskaitomi, nes ypač ža
lia spalva ant balto nuotrauko
je neišeina ryški... Todėl čia 
dedamoj žemėlapio iškarpoj 
smulkesnius žemėlapio vietovar
džius teko įrašyti tušu”.

Toliau — derybos vėl dėl to 
ruožo pripažinimo rusam, vadi
nas, derybos dėl trečio pasidali
nimo.

vienas. O kitas pridėjo: “Ir pa
ti lietuvių tauta nuo Valančiaus, 
nuo Aušros laikų ar ne pana
šiu atgimimo keliu ėjo — ne 
revoliucijos šūkius laidė to 
meto veikėjai, bet ragino paim
ti arklą, knygą, lyrą”.

“Man rodos betgi, kad lietu
viu atgimime buvo ir revoliu
cionierių — kaip šiandien 
“Panteroje”. Prisiminkime tik 
1905 metus.”

“Taip. Buvo. Ir apie juos kar
tais mėgstama kalbėti daugiau 
nei apie pirmuosius. Bet ar ne 
pirmieji daugiau prisidėjo, kad 
lietuvių tauta buvo paruošta 
nepriklausomam gyvenimui? ”

Pokalbis liko be ypatingų 
išvadų. Nebent viena — tau
tų ir rasių atgimimas eina pa
našiais keliais. Išsigimimas — 
taip pat.
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VAIŽGANTAS

ŽEMAIČIŲ ROBINZONAS

Jei norite, aš jums paseksiu 
žemaičių kaimo pasaką. Ji bus 
gaspadoriška, nepaini. Kas no
ri keisto išmislo, gali jos nė 
neskaityti.

Kaip ten senovėje būta
Tauzų Kaniava ir Kusu Vau- 

rus sėdėjo abipus plataus slė
nio. Taip kaimynams, taip pra- 
šaleiviams kartais pasirodyda
vo, tarytum jie eina kurią apy
linkės sargybą. Rytą saulei te
kant vieno langai užsidegdavo 
geltona žara, vakarą saulei sė
dant antro langai imdavo tvis
kėti kruvinai raudona žara. Tro
bos laužais užsidegdavo, tačiau 
teskelbdamos simpatiją teberu- 
sint kaimynų sielose, ne kerš
tą ir ne svetimų įsibrovimą į 
šį ramų, tylų kraštą.

Kusų-Tauzų kaimai rodės 
kalne, o jie testovėjo gilios lin
kės šlaituose. Jos dugnu zliau- 
kė menkutis upeliūkštis, žemai
čių negražiai vadinamas, bet la
bai Įvairiu vardu. Jis net at
minti nepakabu. Buvo beveik 
be krantų; o kur įsirausė, ir 
ten žingsniu jį peržengei. Be

vandenis jis, bet tai ir nesvar
bu. Vis tiek jis buvo gerada
ris visam tam parapijos šonui, 
ne kad ką jam dovanodavo, bet 
kad drėgmę, kas pervirš, atsi
imdavo ir lyguma nutekindavo. 
Pavasarį nepatvindamas, per 
liūtis pievų neapsemdamas, pa
plauto šieno nenunešdamas, jis 
tedrėkino slėnį, užtat per 
kiaurus metus, tad ir reikia
muoju vasaros metu, kad būtų 
žolingas, o aukštumos kad ne
būtų vandeningos.

žemaičiuose taip jau yra. 
Kur linkiau, ten tyrulis, kur į- 
kalniau, ten per sausa; nors 
ėmęs slesnavietes sausink, o 
kalnavietes drėkink. Ten gera 
pieva, kur ne šlapia, o vis dėl
to per kiaurą vasarą drėgna. 
Ten gera dirva, kur nuotaku. 
Tokioje tik pievoje želmuo 
tarpsta, nupjaunamas per šilta- 
metį bent dukart atželia. To
kia buvo ir Kusų-Tauzų linkė. 
Ten nesimatė kiminų; vešli, 
tanki ir aukšta pievažolė juos 
išėsdavo. Tvirti vyrai jos šie
nauti eidavo apsibardami, dar

bą koneveikdami, o veidais nu
švitusiais pasigėrėjimu, kad vi
soje plačioje apylinkėje niekas 
tiek neprisišienauja, kiek Ku- 
sai-Tauzai.

Geros buvo Kusų-Tauzų ir 
dirvos, tik pernelyg akmenuo
tos ir duobėtos. Balelių žemai
čiai nesibaidė, kad galvijai turi 
kur atsigerti; o akmens, jų iš
manymu, beaugdami pritrupi
no to, ko reikia derliui. Ir tik
rai: rugiai Kusams-Tauzams au
go mūru, nors dirbą išgyven
dindavo, nuo jų pačių beta
riant, vos rankom mosuodami. 
Taip tatai jiems buvo taiko
mas Masių vardas.

Masiai masiai buvo Kaniavos 
ir Vaurūs, o dėlto nevienodo 
būdo. Kaniava smarkuolis, vi
sados gerai nusiteikęs juokda
rys, jo moteris tik tylus, ra
mus jam priedas. Vaurus prie
šingai — buvo nešnekus, rim
tas, net popiktis, o jo žmone
lė patauška. Katras katram la
biau patiko, nė nebesupaisysi; 
gana, kad buvo begaliniai bi- 
čiuoliai; jie net į priežodį pa
teko: sutapo kaip Kaniavos su 
Vaurais.

Nei vienų, nei antrų karčia- 
ma nematydavo, užtat kas šven
tadienis jie būdavo pirmieji 
bažnyčioje, paskutinieji iš baž
nyčios ir tiesiai namo. Negėrė 
svetur, niekam nedavinėjo nė 
namie. Tai nors dorių doriausi, 
teisingų teisingiausi, ramių ra
miausi žmonės, jie tebūdavo iš 

tolo gerbiami; niekas su jais 
nesibičiuliavo. Ką gi būt ir vei
kę, kai ant stalo nesirodydavo 
tarpininkėlis mielas buteliukas, 
taikintojas ir supykintojas, o 
visiems kraujo po gyslas vari
nėtoj as. Neištraukus skystimė
lio, nei kalbos, nei dainos.

Taip ir teko Kaniavoms su 
Vaurais tenkintis kits kitu. Už
tat retas buvo šventadienis, 
net per didžiąsias pūgas ir dar
ganas, kad Kaniavos į Vaurus, 
dažniau Vaurūs į Kaniavas ne
būt nutraukę skersai slėnį. Žiū
rėk, papietavę, pokaičio pagu
lėję, ir bus beeiną; jei Vau
rūs, tai pratėgu, vienas paskui 
kitą; jei Kaniavos, tai šalia kits 
kito, gražiai už rankelių susi
tvėrę. Pirma slėnį briste per
brisdavo, takais, ne keliu, pa
silepindami jo turtingumu, kad 
nuėję galėtų kalbą pradėti nuo 
savo pievų gerumo.

— Žiūrėk, kaimyn, kaip mes 
maža tesistelgiam; o kai įkre- 
čiam, ir turim. O vis to slėnio 
dovanomis.

Kai vyrai kalbėjo apie mėšlą, 
moterys kalbėjo apie vaistus.

— Mūsų slėnyje auga tikrai 
trejos devynerios: puplaiškių, 
čiobrių, gysločių, ramulių, kat- 
pėdžių .. . Pridėk, ko gali ap
link namus nusitvert, liepos 
žiedų, šalmėtrių ir kitų kito
kių. gausi visą aptieką.

Moteris užkaisdavo virtuvė- 

lį dažniausiai savo parinktų žo
lių, ir visi, atsikąsdami cuk
raus, dideliu pasigėrėjimu 
siurbčiodavo karštimo, kad net 
gausiai nuprakaituodavo kaip 
tie ruskiai.

Sėdi sau keturiese ankštai 
susimetę krikštasuolėje ir žydi 
ramiu patenkinimu. Kaniava ir 
Vauruvienė tauzija visokius 
niekus, krizena, Vaurus su Ka
niaviene klausos, vos retkar
čiais širšūnų balsais įsiskverb
dami į šneką. Visų antakiai ir 
lūpos atsileidę, lyg nebūtų pri
tyrę jokių sielvartų ir nege
rumų.

Taip ilgą ilgą valandą, kai 
vakarai esti ankstyvi. Ilgosio
mis gi dienomis atsigerdavo, jei 
buvo, kurio namų raugalo ir iš
eidavo apeiti vienų ir antrų 
laukus. Labai kuo džiaugtis 
jiems netekdavo. Kaniavos ir 
Vaurūs buvo vos vidutiniai 
ūkininkėliai, nors žemės turė 
jo apstokai, žiūrėk, ar ne po du 
valaku. Patys netesėjo, o prie
auglio, kurs būtų padėjęs, ne
susilaukė.

Tragiškiausia tais dalykais 
buvo Vaurams. Jie vaikų turė
jo apsčiai, o nė vienas neužsi- 
korė. Pabus pabus ir numirš
ta. Ko jie nedarė, — ir tro
bas kilojo, ir ubagus maldino. 
— niekas nepadėjo. Ir teko į- 
sūnint du giminaičiai, kad že
mė bent iš giminės rankų ne
išeitų.

Įsūnint įsūnino, o kai teko 
sugyventi, nesugyveno; nesu
krito širdys, ir tiek. Giminai
čiai buvo storžieviai.

— Tai kas, kad mums savo 
žemę užrašė? O ką gi veiks su 
ja, savo paveldėtojų neturėda
mi? Bene nusineš ten? — rodė 
aukštyn pirštu, nejausdami sa
vo širdyse geradariams jokio 
dėkingumo, nerodydami jiems 
jokios meilės ir pagarbos.

Ir Vaurūs jautės teprivalą 
kam nors užrašyti žemę, ne 
parduoti ją, nes pinigėlių jie 
turėjo susitaupę ir jų po tru
putį vis daugėjo: pakasynoms 
ir atminimams bus gana. Gimi
naičiai tai žinojo ir smarkiai 
pyko, kam gyvieji skiriami Die
vo garbei, dūšios išganymui, o 
ne jiems; turėjo didelių pre
tenzijų ir net neapykantos šei
mininkam, pinigų perekšliam.

— Tupi, girdi, ant jų, nei pa
tys vartoja, nei kitiems duoda. 

Tiesa, Vaurūs buvo kieti, ne
veikūs išleisti, ką vieną kartą 
buvo paėmę.

Taip tad Vaurūs savo šeimo
je buvo lyg svetimi, ir abiejų 
širdys juoba krypo į anapus 
slėnio. į Kaniavas.

Kaniavoms ir visai vaikų ne
buvo. Jie nebuvo sveikatingi ir 
stiprūs. Vertės su svetimais, su 
samdiniais, vos vos besėdami 
jiems išsimokėti. Jų dirvos iš 

senų senovės nebuvo pagerin
tos; nuo jų niekas nė vieno ak
mens nebuvo šalin nuritinęs, 
nė vienos lomikės užvertęs, nė 
vieno griovelio per dirvą per
kasęs, kad nuotakoje pavasario 
vanduo neišgraužtų. Ėmė, ką 
Dievas davė, ir tuo tenkinos.

— Motin, a motin! Kaip tu 
manai: ar nederėtų mums bent 
kiek geriau pagyventi, geresnę 
brikelę įsitaisyti?

— O kuo ir kaip, tėveli?
— Ogi pasiskolinus.
— Ir nebeatidavus? Ar tai 

būtų “geresnis” pagyvenimas? 
Geriau tesėkime iš savęs. Te
būnie sulig Jurgiu ir kepurė.

Kaniavos nakties glūdumoje, 
kai nenuvargę. šitaip pasikal
bėdavo; taip sau. o ne iš tiesų. 
Tiek abudu buvo garbingu, kad 
svetimoje kišenėje sėdėti jokiu 
būdu nebūt ištesėję. Baimė ver
gauti kitiems dėl pinigo tiek 
buvo galinga, jog Kaniavos ne
buvo nė iš pačių Vaurų ko 
nors laikinai pasiėmę, nors daž
nokai buvo prispirtinų reikalų. 
Ir gerai darė. Vaurūs. abejoti 
netenka, būtų neatsakę, bet 
skirtis su pinigėliais būtų bu
vę skaudu, jie būtų galvoję 
apie paskolą, ne apie pačius 
Kaniavas. Pinigais prietelystės 
dar niekas nesustiprino; atsi
skaitymai vis dėlto tepa ran
kas ir pamažu dildo pasitenki
nimą kits kitu

(Bus daugiau)
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Neužmiršo lietuviškų pareigų
LS majoro Juozo Venckaus 60 metų sukaktis

V. Vokietijoje vis dar tebe
veikia trys lietuvių daliniai 
prie JAV-bių armijos, oficia
liai vadinami Labor Service. 
Vieno tų dalinių vadu virš 10 
metų yra LS majoras Juozas 
Venckus, kuriam spalio 29 su
ėjo 60 metų amžiaus. Kadangi 
sukaktuvininkas yra nemaža 
nusipelnęs ir bendrojoje lietu
viškoje veikloje, tai tos sukak
ties proga dera su jo asme
niu supažindinti taip pat ir pla
tesnę lietuvių visuomenę.

Juozas Venckus yra gimęs 
Luokėje, ūkininko šeimoje, ku
ri užaugino 5 vaikus — 4 vy
rus ir 1 merginą. Aukštesnių
jų mokslų siekti Juozukas bu
vo nuvežtas į Telšius ir 1929 
ten įsigijo brandos atestatą. Po 
5 gimnazijos klasių lyg ir bu
vo pajutęs pašaukimą kunigys
tėn, buvo priimtas į Telšių ku
nigų seminariją, tačiau, po 
dvejų metų iš jos pasitrau
kęs, grįžo gimnazijon į aštun
tąją klasę.

Mokydamasis Telšiuose, ke
letą metų gyveno viename kam
baryje su dabartiniu Lietuvos 
generaliniu konsulu New Yor- 
ke Anicetu Simučiu. Tai ir 
šiandien su malonumu prisime
na. Nevengia papasakoti ir i- 
vairių nuotykių iš anų gražių 
dienų. Patiriame ir apie jo spor
tiškus sugebėjimus ir laimėji
mus, kurie tada nebuvę eiliniai. 
Ypač reiškęsis lengvojoje at
letikoje, čiuožime ir futbole. 
Net Telšių futbolo komandos 
—Džiugo įsteigimas artimai su
sijęs su jo vardu. Veikė ateiti
ninkuose ir skautuose.

Po brandos egzaminų įstojo 
į karo mokyklą ir ją baigė ats. 
leitenanto laipsniu, o vėliau 
buvo pakeltas vyr. leitenantu. 
Dar baigė Kaune aukštesniąją 
policijos mokyklą, jos XIII lai
dą, tačiau policijos tarnyboje 
teišbuvo apie pusantrų metų. 
Perėmė tėviškės ūkį. vedė vie
tos mokytoją, susilaukė duk
ros. Pasistatydino lentpjūvę ir 
jai vadovavo. Dalyvavo šaulių 
organizacijoje, būdamas Luo
kės kuopos vadu. Buvo prama- 
tęs vesti sėslų ramaus žemai
čio gyvenimą. Tačiau sovietinė 
okupacija viską sugriovė. J. 
Venckui Luokėje pasidarė ne
saugu.

1941 kovo mėnesi išbėgo į 
Vokietiją, čia sulaukė karo pra
džios ir vokiškoj kario unifor
moj birželio mėnesį žygiavo 
per Lietuvą ir Latviją. Rygoje 
buvo paleistas iš kariuomenės, 
grįžo namo, vėl ėmėsi ūkinin
kauti, kartu aktyviai dalyvau
damas kooperacinėje veikloje, 
tapdamas Luokės kooperatyvo 
pirmininku. Taip iki 1943. 
Tada stojo į gen. Plechavičiaus 
rinktinę, kur buvo paskirtas

Lietuviai demokratai tautybių susirinkime Commodore viešbutyje, — susirinkę paremti Mario A. Procaccino 
kandidatūros. Iš k. į d. tautybių delegatų koordinatorius Charles S. Morrello. toliau komiteto pirm. Frank E. 
Doyle, A. Varnas — lietuvių demokratų pirmininkas, A. Novickis — jo patarėjas. Antanina Bmkins. lietuvių 
demokratų narė, Elena Kulber, atėjusi tik lietuvių grupės padidinti. Nuotr. C. Binkins

309 bataliono 3-čios kuopos va
do pavaduotoju, o vėliau jos 
vadu. Rinktinę likvidavus, ta
po Kretingos komendanto pul
kininko leitn. Miesevičiaus pa
dėjėju.

Užmezgė santykius su Žemai
čių pulku, organizavo į jį žmo
nes Varniuose; surinkęs apie 
100 vyrų, prisistatė į pulką ir 
buvo paskirtas 3-čio bataliono 
trečios kuopos vadu. Perėmė 
fronto liniją ant Ventos upes, 
Akmenės apylinkėje. Vėliau 
kuopa buvo atitraukta j Sedą 
apmokymui. Ten 1944 spalio 
7 įvyko smarkios kautynės, kur 
žuvo daug kuopos vyrų. Venc
kus atsidūrė Kretingoje, o iš 
čia išvedė savo pulko gurguo
les į Vokietiją. Prie Rusnės bu
vo užpulti rusų tankų, ir tik 
mažai dalelei pavyko persikel
ti per Nemuną. Vokietijoje bu
vo pristatyti kasti apkasų.

Nuo to laiko iki karo pabai
gos jis buvo įvairiose Vokieti
jos vietose, prisidengęs Juso-

Majoras Juozas Venckus

nio slapyvardžiu. Karo galo su
laukė Saksonijoje. Ją perleidus 
rusams, atvyko į Hanau, iš čia 
į Wiesbaden ir galiausiai į 
Schweinfurt. 1947 įstojo 
bor Service dalinius. LS 
boję buvo 4060 kuopoje 
heime kaip leitenantas, 
1949 sausio pakeltas 
tonu. Kuopą likvidavus, 
tas į 8761 LS signal kuopą Ha
nau, vėliau į 8591 LS inžineri
jos kuopą Darmstadte, kur ta
po jos vadu. 1951 iškeltas į 
4204 LS sargybų kuopą Bam
berge, netrukus paskirtas į 

į La- 
tarny- 
Zeils-

nuo 
kapi- 
iškel-

114 priežiūros centrą, vėl grą
žintas į kuopą ir kartu su ją 
atkeltas į Bad Kreuznach. Nuo 
1951 birželio ryšių karininkas 
6950 LS centre Kaiserslauter- 
ne. 1956-1958 4203 LS sargybų 
kuopos vadas Miesau, nuo 
1959 sausio 1 dabartinėje tar
nyboje, 8593 LS inžinerijos kp. 
vadas Kaiserslauterne. S. m. 
spalio pradžioje pakeltas LS 
majoru. Dešimtmečių bėgyje 
yra apdovanotas įvairiais kariš
kais atžymėjimais ir pagyrimo 
lapais.

Karys ir visuomenininkas
Atidžiau į šias datas žvel

giančiam aišku, kad 
Venckaus gyvenimo 
dalis surišta su kario 
ma ir kareivinėmis. Tačiau jis 
nedingo nė lietuviškai visuo
menei, jos veiklai. Turėdamas 
komandos galią, žiūrėjo, kad 
lietuviai vyrai neužmirštų savo 
lietuviškųjų pareigų. Būdamas 
centro karininku, aktyviai daly
vaudavo lietuviškų renginių 

Juozo 
didžioji 
unifor-

or-

ganizavime. Ne be jo iniciaty
vos ir darbo LS lietuviškieji 
daliniai, tada jų buvo 5, yra 
suruošę visą eilę įspūdingų Lie
tuvos Nepriklausomybės minė
jimų Heidelberge, Kaiserslau- 
terne, Mainze; tada, kai Vo
kietijos LB valdyba tuo dar ne- 
užsiimdavo. Kai Vasario 16 
gimnazija atsikėlė į Romuvą, 
išimtinai J. Venckaus pastan
gomis jai buvo iš amerikiečių 
kariuomenės išrūpintas, pado
vanotas ir pastatytas klasių 
barakas, kurio pirkimas būtų 
atsiėjęs didelę sumą pinigų. Jo

Scena iš Clevelando Grandinėlės viešnagės Philadelphijoje. Grandinėlė šį šeštadienį šoka Hartforde, o sek
madienį — Bostone. Nuotr. K. Cikoto

20 METŲ LIETUVIŠKOS KULTŪROS DARBE
Šiemet suėjo dvidešimt me

tų, kaip pirmieji Worcesterio 
tremtiniai suorganizavo Meno 

rūpesčiu įkurtas tai gimnazi
jai remti būrelis 8593 LS kuo
poje sėkmingai tebeveikia iki 
šios dienos. Jo rūpesčiu buvo 
atgaivinta taip pat Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė pir
miausia 8593 LS kp. rėmuo
se, o vėliau išsivysčiusi į vie-„ 
na iš didžiausių ir veikliausių 
apylinkių Vokietijoje, apiman
ti ne tik Kaiserslauterne gyve
nančius lietuvius, bet ir jo pla
čiąsias apylinkes.

Daug lietuviškų parengimų 
yra suorganizavusi 8593 LS 
kp., vis ne be Venckaus inicia
tyvos ar globos. 1968 toji kuo
pa ūkiškai globojo Vokietijos 
lietuvių jaunimo suvažiavimą, 
duodama susirinkusiems patal
pas ir maistą veltui. Kuopos 
ruošiamieji Naujųjų Metų suti
kimai yra virtę gražia tradici
ja.

LS majoras Juozas Venckus 
dalyvavo taip pat centrinėje 
Vokietijos LB veikloje. 1962- 
1965 buvo Krašto tarybos na
riu, dvi kadencijas buvo tei
sėjas jos Garbės teisme. Lietu
viškai veiklai jaučiasi įpareigoj 
tas savo trijų brolių, 1947-51 
žuvusių partizanų Žemaitijos 
miškuose. Motina ir sesuo išbu
vo Sibiro tremtyje po 11 metų, 
tėvas ten ir mirė.

Sukaktuvininkas yra kupi
nas sveikatos, jėgų ir planų. 
Neturi kada nuobodžiauti. Vis 
skuba, vis kuo nors užsiėmęs. 
Telieka tik palinkėti, kad dar 
daug gražių darbų atliktų Lie
tuvai ir lietuviams.

B. L. (ELI)

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

500 dol.: Agnės Rinkevičie- 
nė, Brooklyn, N. Y. (pažadė
ta 100 dol.) įrašo savo mirusi 
sūnų Philip Petronis.

Po 100 dol.: J. Klimas, Gary, 
Ind.; J. Bagdonas, Rego Park, 
N. Y.

80 dol.: Lucy Tiškus. Flu- 
shing, N. Y. (pažadėta 30 0 
dol.).

Po 50 dol.: J. Alyta. Elm- 
hurst. N. Y.: J. Skobeika. Kew 
Gardens. N. Y. (pažadėta 50 
dol.). Nell Genis. Brooklyn. 
N. Y. (pažadėta 100 dol.).

40 dol.: Vyt. Stramaitis. Broo
klyn. N. Y. (pažadėta 300 dol.).

Po 25 dol.: V. Gobužas. 
Flushing. N. Y.: J. Sleder. Fo-

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 Monastery, 680 Bushvvick /Vvenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

WORCESTER, MASS.

Mėgėjų Ratelį. Šia proga spa
lio 25 Maironio parke sureng
tas minėjimas.

Oficialiąją minėjimo dalį pra
dėjo Ratelio pirmininkas Juo
zas Starėnas. Jis pakvietė į gar
bės prezidiumą Sv. Kazimiero 
parapijos kleboną kun. J. Jut- 
kevičių, parapijų vargoninin
kus V. Burdulį ir A. Mateiką, 
Lietuvos Vyčių 26 kuopos pir- 
min. V. Baziliauską, Maironio 
parko pirm. K. Adomavičių ir 
Pr. Pauliukonį. Buvo kviesti ir 
kitų organizacijų atstovai, bet 
jie nebuvo atvykę Į posėdį.

Meno Mėgėjų Ratelio steigė
jas, vadinamas Ratelio tėvu, 
Leopoldas Jokubauskas papa
sakojo savo įspūdžius, kaip Ra
telis buvo organizuojamas ir 
kaip jis veikė. x•

1949, atvykus didesniam 
tremtinių skaičiui iš Vokieti
jos, L. Jokubauskas, pasitaręs 
sįt Tremtinių Draugijos pirm. 
KazFft Jonaičiu, ateinančiame 
draugijos susirinkime iškėlė 
reikalą organizuoti meninių pa
jėgų vienetą. Tuoj pat atsilie
pė virš dešimt asmenų: broliai 
Kleinai, seserys Savickaitės, A. 
Kauševičius, J. Naikelis, J. Sta
rėnas, Uršulė Domantaitė - 
Roževičienė ir kiti. Nauji ■ na
riai buvo verbuojami po pamal
dų prie Šv. Kazimiero bažny, 
čios. Darbas pradėtas nuo tau
tinių šokių, kurių mokė seserys 
Liucija ir Izabelė Savickaitės. 
Sukurtas montažinis vaidinimė
lis “Prie malūno”, susidedąs 
iš tautinių šokių, liaudies dai
nų ir deklamacijų. Į darbą bu
vo įtraukta ir solistė Juzė Kriš- 

rest Hills. N. Y. (pažadėta 300 
dol.);.C. A. Voket, Elmhurst, 
N. Y. (pažadėta 100 dol.).

20 dol.: B. Ritins ir B. Mai- 
kovskis, Mineola, N. Y.

Po 10 dol.: Marytė Vitkus, 
Brooklyn, N. Y.; U. Zubaitis, 
Brooklyn. N. Y. (pažadėta 300 
dol.); J. Martin. Rego Park. N. 
Y. (pažadėta 100 dl.); K. Bru- 
sack. Elmhurst. N. Y.; R. H. 
Šlepetys, Cedarcroft. N. J.

Po 5 dol.: Anna Atutis. Lin- 
den. N. J.: A. Malin. Forest 
Hills. N. Y. (pažadėta 100 dol.).

2 dol.: Ch. Stubbs, Unionda- 
le. N. Y.

1 dol.: D. Thom. Elmhurst. 
N. Y. . 

tolaitytė. Po pirmojo pasirody
mo, į kurį prisirinko pilnutėlė 
salė, įvairios organizacijos pra
dėjo kviesti Ratelį atlikti me
ninę programą.

1950 metų pradžioje atvykęs 
muz. Zigmas Snarskis suorgani
zavo chorą. Tais metais Vasa
rio 16 šventės proga Ratelis 
pasirodė su šešių paveikslų vai
dinimu iš Lietuvos praeities ir 
dabarties įvykių. Prie dekoraci
jų daug dirbo J. Naikelis ir St. 
Kleinas. Vaidinimo kūryba ir 
režisūra buvo L. Jokubausko.

Aktoriai nepasitenkino sa
vais režisoriais, pasikvietė H. 
Kačinską iš Bostono. Jis įstei
gė dramos studiją, kurią baigė 
22 asmenys ir tikrai meniškai 
pastatė Čiurlionienės “Aušros

(nukelta į 6 psl.)

Baltimorės žinios
Šv. Alfonso parapijos meti

nė vakarienė bus lapkričio 9 
mokyklos salėje. Tai bus meti
nis parapijos pasisvečiavimas, * 
bus gera proga visiem pasima
tyti. Visi kviečiami atsilankyti. 
Pradžia 5 v. Bilietus bus gali
ma įsigyti prie durų. Visi bus 
gerai pavaišinti. Šokiam gros 
Jono Lekevičiaus orkestras. 
Taip pat bus ir loterija su į- 
vairiais laimėjimais.

Kareivių pagerbimas bus lap
kričio 1 1. Pagerbimą rengia 
Marylando Amerikos Legiono 
Organizacijos nariai. Programa 
bus War Memorial salėje. Joje 
dalyvaus lietuvių posto kape
lionas kun. A. Dranginis;

Sodalietės bingo žaidimus 
rengia lapkričio 21. Pradžia 
7:30 v.v. Bus įvairių premijų 
ir užkandžių.

Daina, Baltimorės vyrų cho
ras, šiuo metu repetuoja ir ren
giasi pirmam savo koncertui, 
kuris bus lapkričio 29 lietuvių 
namų didžiojoje salėje. Pra
džia 7:30 v.v. Šokiam gros 
vokiečių Happy Wanderers or
kestras. Veiks bufetas. Visi 
kviečiami dalyvauti šiame pir
mame choro koncerte.

Kotryna Kašinskienė, anks
tesnės kartos lietuvė, staiga mi
rė spalio 25. Ji mirė šv. Alfon
so bažnyčioje besimelsdama. 
Užklupo širdies ataka. Velionė 
išaugino gražią šeimą, per 40 
metų buvo uoli Šv. Alfonso pa
rapijos narė. Buvo susipratusi 
lietuvė. Trys kunigai aukojo 
gedulingas mišias už jos sielą 
šv. Alfonso bažnyčioje spalio 
28. Palaidota Holy Redeemer 
kapinėse. Liko nuliūdusios 
dukros Margarita, Marė ir Ona 
ir eilė anūkų.

Agnietė škulienė, ankstes
nės kartos lietuvė, po sunkios 
ir ilgos ligos mirė spalio 31. 
Ji buvo uoli šv. Alfonso para
pijos narė, dalyvavo bažnyčios 
pamaldose, parapijos parengi
muose. Gedulingos mišios už 
jos vėlę aukotos lapkričio 3 šv. 
Alfonso bažnyčioje Palaidota 
Holy Redeemer kapinėse.

Jonas Obelinis

IŠ VISUR Į
— Vysk. dr. A. Deksnys spa

lio 26 suteikė sutvirtinimo sa
kramentą trisdešimt vienam 
Vasario 16 gimnazijos mokiniui. 
Po to jis tarėsi su 14-ka Vo
kietijoj dirbančių lietuvių ku
nigų.

— Prel. dr. Paulius Jatulis 
perėmė popiežiškos Šv. Kazi
miero lietuvių kolegijos vice- 
rektoriaus pareigas.

— Kun. Jonas Buikus, anks
čiau dirbęs Gerardville, Pa., o 
dabar gyvenąs Komoje, gavo 
monsinjoro titulą.

— Šv. Onos parapijos para- 
piečiai, Luzerne, Pa., spalio 19 
specialiomis iškilmėmis sudegi
no bažnyčios skolos raštus. Ta 
proga pagerbė ilgametį klebo
ną ir naujos bažnyčios staty
toją kun. Viktorą Šimkonį. Pra
kalbą pasakė buvęs tos para
pijos vikaras, dabar kariuome
nės kapelionas, kun. kapitonas 
Leonardas Sabalis, kuris šio
mis dienomis paskirtas i Viet
namą.

— Dr. Elena Armonienė iš 
Baltimorės pastaruoju metu į- 
nešė į Tautos Fondą 25 dol., 
Anna Kovachevsky iš Bronx, 
N.Y. — 40 dol. T. Fondas įskai
to jas į savo ypatingųjų rėmė
jų eiles ir užsako joms Eltos 
Informacijas (lietuvių kalba) iš
tisiem metam. (E.)

— Juozas Sidaravičius, su
laukęs beveik 81 m. amžiaus, 
rugsėjo 1 mirė savo tėviškėje 
Lietuvoje ir buvo palaidotas 
rugsėjo 3 iš Lukšių parapijos 
bažnyčios Lukšių kapuose, Ša
kių aps. Velionis buvo a. a., 
kun. dr. Antano (mirusio 1951. 
JAV), prof. dr. Broniaus (mi
rusio šiemet Kaune) ir karinin
ko Vyčio kryžiaus kavalieriaus 
Jurgio (1919 prie Antalieptės 
kritusio kautynėse su bolševi
kais) brolis. Dar prieš I pasau
linį karą baigęs gimnaziją ir 
studijavęs Maskvos universite
te, dirbo Lietuvos valdžios įs
taigose. Buvo nevedęs. Mirė 
“užsikimšus vainikinei širdies 
arterijai kraujo krešuliu”.

— Vliko seimo bankete gruo
džio 6 New Yorker viešbuty N. 
Y. kalbės Lietuvos gen. kom 
sulas New Yorke Anicetas Si
mutis. Muzikinėj banketo pro
gramoj dainuos J. Krištolaitytė- 
Daugėlienė, pianu lydima A- 
lekso Mrozinsko. (E)

— Kun. K. Trimakas, S. J., 
mokslo ir kūrybos siinpoziurhe 
moderuos forumą “Lietuvių 
kultūrinė ir mokslinė spauda”. 
Forumą sudaro: K. Bradūnas, 
Draugo kultūrinio priedo redak
torius, B. Brazdžionis, Lietu
vių Dienų redaktorius, dr. J. 
Girnius, Aidų redaktorius, dr. 
V. Kavolis, Metmenų redak
torius, ir dr. A. Klimas, Litua- 
nus redaktorius.

— Mokslo ir Kūrybos Sim
poziumo proga, lapkričio 29 d. 
Chicagojc. Sharkos restorane. 
6301 W. 63rd St., yra ruošia
mas banketas. Banketo metu 
Chicagos visuomenė turės pro
gos arčiau susipažinti su lietu
viais mokslininkais ir su jais 
pabendrauti.

— Prof. dr. Benius Mačiui- 
ka atvyks į mokslo ir kūrybos 
simpoziumą ir dalyvaus dr. T. 
Remeikio organizuojame foru
me “Svarbesnių mokslo šakų 
stovis Lietuvoje”. Dr. Mačiui- 
ka darys pranešima — “Moks 
las Lietuvoje sovietinės san
tvarkos rėmuose” (Bendra 
mokslo padėties ir krypties ap
žvalga).

IEŠKOMA
K. Gajauskienė. karo metu 

gyvenusi Bavarijoje. Mariakn- 
chen, o po karo Miunchene. Ji 
pati ar apie ją žiną prašomi 
pranešti adresu Jonas G.v 
runkštis. Fcrdinand Miller 1’1 
2 1. Mucnchen 2. West Ger
many.
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sūnus”. Dekoracijų škicus pa
darė dailininkas Andriušis, jas 
pagamino J. Naikelis.

Harding ir Harrison gatvių 
kampe, antrame aukšte, Rate
lis buvo išsinuomojęs patalpą. 
Patalpos dekoravimo škicus pa
rengė dail. Andriušis, o išpiaus- 
tė J. Naikelis. Kai namo savi
ninkas atsakė patalpą, tai vi
sos dekoracijos buvo perkeltos 
Į Maironio parko didžiąją salę.

Mhz. Zigmas Snarskis daug 
dirbo su Ratelio choru, kuris 
buvo tapęs Worcesterio lietu
vių pažiba. Choras buvo kvie
čiamas atlikti meninę progra
mą kiekvienos svarbesnės tau
tinės šventės ar minėjimo pro
ga. Be to, kasmet rengdavo di
desnį koncertą vietoje ir ap
lankydavo apylinkės lietuvių 
kolonijas.

Muz. Snarskiui pasitraukus,
jo vietą užėmė muz. Jonas Bei- 
noris. Jis važinėjo iš Providen-
ce, R. I. Jo laikais choras pui
kiai veikė. Jam išvykus iš Pro- 
vidence, chorą perėmė Juozas 
Paplauskas (1964). Jam mirus, 
išliko tik penketukas, kuris 
šiandien gražiai reprezentuoja 
Ratelį. Jį sudaro E. Gorodec- 
kienė, A. Brantienė, Kr. Naike- 
lienė, U. Roževičienė ir V. Ro
že vi čius. Jiems vadovauja V. 
Burdulis. Į šv. Kazimiero para
piją atvykus muz. A. Mateikai, 
Ratelio choras vėl atgaivintas. 
Be chorvedžių, reikia paminė
ti ir uolią Ratelio akompania- 

,-torę Olgą Keršy te.
' L. Jokubausko nuomone, Ra

telyje susirado save keli asme
nys ir iškilo Worcesterio lietu
vių visuomenėje. Ilgą laiką bu
vęs Ratelio pirmininku K. Ado
mavičius šiandien puikiai ve
da didelę ekonominę įstaigą 
Maironio parkui. A. Kauševi- 

. čius yra Maironio parko šeimi
ninkas, o V. Roževičius pen- 

. ketuko dalyvis.
Ratelis stengėsi ir dabar te- 

besistengia palaikyti lietuviškus 
papročius. Anksčiau rengdavo 
Joninių laužą, ir kasmet prieš 
Užgavėnes surengia lietuviškų 
blynų balių.

•
Po L. Jokubausko kalbos 

keturiem Ratelio nariam, iš- 
buvusiem jame be pertraukos 
nuo įsteigimo iki šios dienos, 
buvo įteiktos dovanos: jas ga
vo U. Roževičienė, L. Jokubaus- 
kas, St. Kleinas ir J. Naikelis.

Po oficialios dalies vyko už
kandžiai ir sveikinimo kalbos. 
Kalbėjo kun. J. Jutkevičius, P. 
Pauliukonis, K. Adomavičius 
(■jo pirmininkavimo laikais Ra
telis išleido savo dainų plokš
telę). V. Basiliauskas, J. Matu
levičius. Protarpiais penketu
kas padainavo. V. Roževičius 
dainavo solo. Programai vado
vavo Pr. Račiukaitis.

Tradiciniai Maironio 
parko pietūs

Spalio 26 surengti tradici
niai Maironio parko pietūs, į 
kuriuos atsilankė virš 400 as
menų. Nariai gauna pietus ir 
po porą stikliukų išgerti vėl-

Paroda muzikui J. Bertuliui prisiminti
Balzeko lietuvių kultūros mu

ziejuje rugsėjo 20 atidaryta pa
rodėlė kompozitoriaus Juozo 
Bertulio atminimui. Išstatyti ve- 
lionies muzikos kūriniai, įvai
rių gyvenimo momentų nuo
traukos bei organizacijų jam su
teikti diplomai ir dovanos už 
•nuopelnus lietuvybei. Ekspo
natų tarpe yra alvudiečių me
niškai padaryta vaza gėlėm, 
gražus lietuviškas kryžius ir k. 
Eksponatus muziejui įteikė ve- 
lionies duktė Ina Bertulytė- 
Bray, gyvenanti Seattle, Wash- 
nigton.

Juozas Bertulis mirė rugsė
jo 13 Chicagoje. Beveik nuo 
mokyklos suolo uoliai reiškėsi 
tautiškai kultūrinėje bei muzi
kinėje veikloje. Jis pedagogas, 
kompozitorius, chorvedys, a- 
kompaniatorius, dirigentas, var

Worcester Meno Mėgėjų Ratelio penketukas dainuoja Šv. Kazimiero parapijos 75 m. sukakties bankete spalio 19. Nuotr. V. Maželio

MAIRONIO MOKYKLAI DVIDEŠIMT METŲ
Mūsų didžiojo poeto Mairo

nio vardu pavadinta Maironio 
mokykla New Yorke yra pir
moji tuo vardu, turinti ilgiau
sią praeitį; antroji — tuo pa
čiu vardu, pati didžiausia (500 
mokinių), yra Toronte: trečio
ji — tik įkopusi į antrą dešimt

šeštadieninės Maironio vardo mokyklos vedėjai iš k. i d. A. Samušis, E. Ruzgienė, A. Benderius, I. Banai
tienė, Pr. Naujokaitis. Trūksta pirmojo vedėjo dr. A. šerkšno.

GRANDINĖLE HARTFORDE IR
Pirmą kartą į Naująją Ang

liją atvyksta Grandinėlė, Liū

tui, nenariai moka po pusantro 
dolerio, vaikai — po dolerį.

Praeitais metais draugija tu
rėjo 300 dol. pelno. Pirminin
kas K. Adomavičius tikisi, kad 
šiemet nemažiau bus gauta pel
no.

Nežiūrint daugybės žmonių, 
dalyviai greit ir tvarkingai ga
lėjo gauti maistą. Visą tvarką 
prižiūrėjo pats pirmininkas.

Pr.

gonininkas. Pastaraisiais me
tais ypač daug kūrė ir savo lė
šomis leido mokyklinio am
žiaus dainininkam skirtus mu
zikos veikalėlius, dainų rinkinė
lius.

Velionis gimė 1893 sausio 1 
Joniškyje. 1914 baigė Žagarės 
viduriniąja mokyklą, 1918 Šiau
lių gimnaziją. 1928 mokėsi Klai
pėdos muzikos mokykloje. Tuo 
pačiu metu tarnavo Klaipėdos 
krašto pasienio policijos valdy
boje. Baigęs muzikos mokyklą, 
joje mokytojavo, eidamas in
spektoriaus ir vicedirektoriaus 
pareigas. Buvo Lietuvos kariuo
menės kūrėjas savanoris, admi
nistracijos leitenantas. Priklau
sė prie LKV S-gos “Ramovė”.

Paminėtina, kad velionis bu
vo gabus scenosmenininkas. 
Nemažai yra pasireiškęs vaidi

metį, sparčiai auganti — Re
monte, III.

Šįmet Maironio lituanistinei 
mokyklai New Yorke sukanka 
20 metų. 20 m. laikotarpis,— 
vaikystė ir jaunystė, — pats 
kiekvienam nuotykingiausias ir 
įstabiausias amžius, ir nuolat 

do Sagio vadovaujama tauti
nių šokių grupė iš Clevelando, 
Ohio. Tai ypatinga grupė, sa
vos rūšies tautinis baletas ne 
tik programos atlikimu, bet ir 
tautiniais drabužiais. Bus nau
dojama 80 kostiumų! Atsive
ža ir savo orkestrą, kuriam va
dovauja Rytas Babickas.

Nepraleiskime progos patys 
pasigrožėti ir kitataučius drau
gus atsivesti. Kam patogiau — 
Hartford. Conn., kam patogiau 
— Boston, Mass.

nimais bei režisūra. Labai mylė
jo jaunimą. Miela buvo maty
ti, su kokia meile ir atsidėji
mu jis mokė Alvudo mažuo
sius aktorius dainų ir. esant 
reikalui, skambinti pianinu. 
Alvudo parengimuose visada 
buvo aktyvus dalyvis ir labai 
visų mėgiamas bendradarbis. 
Nesvetima jam buvo ir žurna
listinė veikla.

Priešpaskutiniaisiais ir ypač 
paskutiniaisiais savo gyvenimo 
metais (vpač po mylimos žmo
nes mirties) dažnai negalavo ir 
skundėsi galvos skausmais. Mi
rė nuo piktybinio auglio sme
genyse.

Chicagos ir iš kitur atvyks- 
tantieji lietuviai mielai kviečia
mi lankvt Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje, pamatyti šia 
parodėlę ir tuo pagerbti taurų 
lietuvi a a Juozą Bertuli.

BLKM 

prisiminimais brangus. Užtat ir 
Maironio mokykla New Yor
ke, sulaukusi savo dvidešimt
mečio, turėtų daug ką pasaky
ti,, kai kuo pasiskųsti ir daug 
kuo pasidžiaugti.

20 darbo metu mokyklinės 
šeimos tautinei bendruomenei

BOSTONE
Hartforde programa vyksta 

šeštadienį, lapkričio 8, 7 vai. 
vak., South Catholic High 
School. 215 South St.

Bostone — sekmadienį, lap
kričio 9 dieną, 6 vai. vak. John 
Hancock Hali, 180 Berkeley St.

Jeigu dar neturite bilietų, jų 
bus galima gauti prie įėjimo.

Pelnas skiriamas Neringos 
stovyklos fondui.

Lietuvių pranciškonų kul
tūrinei veiklai tęsti reika
lingas jaunimas.
Pranciškonai nuoširdžiai 
kviečia lietuvius jaunuo
lius tapti šv. Pranciškaus 
Asyžiečio sekėjais.
Dvasinės veiklos dirva la
bai plati.
Jaunuoliai priimami klie
rikais ir broliais. Visiems 
yra teikiama proga siekti 
mokslo.
Norint informacijų. rašo
ma šiuo adresu:

Provincial Superior
Franciscan Monastery 
Kennebunkport. Maine 
04046

suneštas kraitis yra mielas ir 
vertas kiekvienam lietuviui,

nes savyje slepia visuotinę 
tautos išlikimo mintį, kuri vi
sada lietuviškai bendruomenei 
sava, brangi, kaip tviskanti 
žvaigždutė Lietuvos laukams.

Sunki ir atsakinga misija
Tautinio lavinimo ir auklėji

mo misija tokia reikšminga, 
bet taip pat ir sunki svetimoj 
aplinkoj, kad net ir pašaliečiui, 
nieko bendro neturinčiam su 
mokykla, be žodžių aiškiai su
prantama. Svetimų vėjų ir 
priešiškų įtakų mūsų tautiniam 
interesam pilna kasdieninėje 
aplinkoje, moksle ir mene. Tai
gi kiekvienoje tautinėje mo
kykloje šalia tiesioginių tauti
nio lavinimo uždavinių lygiomis 
labai svarbi nuolatinė akcija 
už išlikimą savitos kultūros 
puoselėtojais, spirtis prieš sve
timas įtakas, atsisakyti palan
kios tėkmės.

Ir kaip nelengva auklėtojam 
ir auklėjamiem išlikti, ypač jau
nam tokiam priešiškam sūkury
je nepaliestam, nesuteptam, 
tautiškai tvirtam; kaip užsi
merkti nuo visko, kaip atsisa
kyti patogumų ir visų vilio
nių . . .Ir tik dėl to tautinei mo
kyklai yra labai sunki ir atsa- 
kominga misija. Užtat išsilai
kanti tautinė mokykla — šalia 
šeimos reikšmingiausia re
zistencinė tvirtovė prieš nutau- 
timą.

Ar Maironio mokykla Broo- 
klyne yra tokia atspari tvirto
vė, ar pilnai atlieka tautinę 
misiją, ar populiari, užtenka
mai gausi, palikime diskusi
joms, bet kad

ji reikalinga ir būtina New 
Yorko lietuviškai bendruome
nei, liudijanti tautini gyvastin
gumą ir rūpesti ateitimi,

nė vienas neturėtų suabejo
ti. Šiai mokyklos sukakčiai pa
gerbti tik kuklūs žodžiai prasi
veržia užgirti tėvų ir mokinių 
sąmoningumą, auklėtojų ir mo
kytojų pastangas, rėmėjų para
mą, kad antrame dvidešimtme-

Admirolas Fred E. Bakutis prisega medalį laivyno karinin
kui K. Trebor MacConnelI už pasižymėjimą tarnyboje.

KUR TŲ LIETUVIŲ NĖRA
Darbininko skaitytojas P. B. 

iš \Vaterburio atsiuntė keletą 
iškarpų iš laikraščių apie lie
tuvius. Ir kur tų lietuvių nė
ra?! Įvairiausiose srityse, dar
buose sutinkame lietuvius, čia 
bent kelis pristatome.

Lietuvis — JAV admirolas
Ramiajame vandenyne vei

kia admirolas Fred E. Bakutis.
Kai iš pirmos mėnulio kelio

nės grižo trys astronautai, šis 
lietuvis admirolas vadovavo jų 
suradimui ir perkėlimui i lai
vą.

ty jos žingsniai būtų ilgesni ir 
spartesni.

Iniciatoriai
Sugrįžus mokyklos praeitin, 

pirmiausia verti pagarbos ini
ciatoriai — 1949 m. buvusi 
Tremtinių Draugijos Valdyba, 
kurioje buvo: pirm. dr. J. Pa-
jaujis, kun. V. Pikturna, O.
Tercijonienė. V. Alksninis ir
V. Maželis, dar dabar atkak
lūs kultūrininkai.

Prasidėjo nuo Eglutės
Pirmasis susibūrimas lietu

vių vaikų New Yorke, atvykus 
naujai tremtinių bangai, — 
1949 m. suorganizuota Kalėdų 
eglutė Apreiškimo p-jos salėje. 
Šiai pramogai vadovavo O. Ter
cijonienė ir jos sesuo skauti
ninke E. Putvytė. Eglutei pasi
sekus, rengėjai apsidžiaugė, 
kad tėvai ir vaikai suintere
suoti tautinių tradicijų išlaiky
mu, ir yra daug jaunimo. Tai 
kodėl neįsteigti mokyklą? Drą
siausias kun. Vytautas Piktur
na, buvęs kacetininkas, išdės
to valdybos nuomonę Apreiški
mo p-jos kįebonui ir gauna mo
kyklai patalpas. Organizuoja
mai mokyklai vadovauti suti
ko dr. A. šerkšnas. Sukviestas 
tėvų susirinkimas šiam planui 
pritarė ir išrinko pirmąjį tėvų 
komitetą: pirm. Pr. Naujokai
tis, A. Mačiūnienė, O. Tercijo
nienė. Tuoj paskelbiamas kvie
timas registruotis lietuviškon 
mokyklon. 1950 kovo 4 iškart 
susirinko per 80 mokinių. Dal
bas ir pradėtas.

Pirmieji mokytojai
Pirmieji mokytojai: dr. A. 

Šerkšnas, kun. J. Pakalniškis, 
E. Putvytė, B. Kulys, V. Zelen- 
kevičius; vėliau įsijungė Pr. 
Naujokaitis, kun. A. Račkaus
kas, sol. Zaunienė-Leskaitienė, 
J. Matulaitienė, A. Benderius, 
A. Samušis, J. Gerdvilienė, M. 
Liuberskis, Ad. Dimas, V. Jo
cienė, K. Šventoraitienė, C. 
Grincevičius, L. Vilkutaitienė ir 
kt.

Visuotiniame tėvų susirinki
me buvo taip sutarta: mokyk
los išlaikytojai — mokinių tė
vai, vyriausia institucija —tė
vų susirinkimas, tėvų valios 
vykdytojas — tėvų komitetas.

Tėvų komiteto pirmininkai
Per 20 metų po vienerius ar 

dvejus metus tėvų komite
tų pirmininkai buvo: Pr. Nau
jokaitis, L. Virbickas, A. Re- 
ventas, Ad. Milaševičius, J.

(nukelta į 8 psl.)

Admirclas yra tikras lietu
vis, kilęs, berods, iš Brocktono, 
Mass. Ten gyvena jo brolis. Ad
mirolas moka ir lietuviškai kal
bėti.

Lietuvis dailininkas
Yra toks žurnalas — Yan- 

kee, leidžiamas Dublin, N. H. 
Tas žurnalas sausio mėn. nu
meryje įsidėjo Edward Walai- 
tis spalvotą akvarelę New 
Harbor on Muscongus Bay, 
Maine. Uostą vaizduoja žiemos 
metu, akvarelė padaryta pra
ėjusių metų kovo 10. Dailinin
kas neabejotinai yra lietuvis, 
nors savo pavardę ra
šosi su W. Nežinia, iš kur jis 
kilęs, kur jis mokėsi.

New Britain, Conn.z muzie
jus kataloguose skelbia, kad 
turi paveikslą dail. Matulis, 
John, G., gimęs 1910, paveiks
las — obuoliai.

Ar jis nelietuvis?
Uniroyal World numeryje 1 

įsidėjo nuotrauką, kaip Mr. E. 
J. Aleksa, vedėjas Uniroyal Su
matra Plantations, į- 
teikia premiją dr. Siregar. Iš 
pavardės atrodo, kad yra tik
ras lietuvis.

Pagerbtas Paulius Puzinas
Allied Artists of America 

kataloge įdėta pusė puslapio su 
juodais rėmeliais ir parašyta 
“In memory of Paul Puzinas”.

Tame pačiame kataloge skel
biama, kad yra įsteigta metinė 
P. Puzino vardo 150 dol. pre
mija. Šiais metais tokią premi
ją laimėjo Iris Fioravanti už 
ekspresionistinę tapybą. Pre
miją įkūrė amerikiečiai, su ku
riais dail. P. Puzinas drauge 
dirbo.

Lietuvaitė gražuolė
Cathy Zanichkowsky, 19 m. 

amžiaus mergaitė, kilimo lietu
vaitė, iš Nashua, N. H., 1969 
gegužės 21 buvo išrinkta “Miss 
New Hampshire” — valstijos 
gražuole. Cathy gimė 1950 bir
želio 16, Brooklyne, N. Y. 14 
vaikų šeimoje. Buvo pakrikšty
ta lietuvių Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje. Jos mamytė, 
Johana Šervytytė (pagal tėvus), 
taip pat gimusi Brooklyne ir 
kartu su savo tėveliais priklau
sė Apreiškimo parapijai.

Gražuolė Cathy dabar lanko 
katalikų Rivier kolegiją ir su 
savo tėveliais gyvena Nash
ua, N. H. Rugsėjo 7 jinai da
lyvavo “Miss America” rinki
muose. Cathy laimėjo 4 metų 
mokslo stipendiją. Mėgsta mu
ziką ir dainavimą.

E. J. Aleksa, vyriausias Uniroyal 
Sumatra Plantations vedėjas, ap
dovanoja pinigine premija dr. Sir- 
ger už išradimus.

Cathy Zanichowsky — N. Hamp
shire valstybės gražuolė
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ALL VENT COBP.

Rubbiah Rąmoval and CartiMg 
Demotttton, Uc. Na 6736 M (665- 
394) — Free mtimatm 324-9470 - 1

TeL: ML2-2m

DiSPLAY

mentina ir Valentina, ir Rimas 
pas Kęstutį. Birutės Pukeien- 
čiūtės režisūra. Damos ir mu
zikinė palyda Fausto Strolios. 
Graži dovana vaikučiams. Ste 
reo, galima groti ir mono, kai
na 5 doL

Tykus buvo vakarėms. -r-Nau- 
jai išleista ilgo grojimo lietob 
vių dainų ir šokių muzikos 
Įdt&štelė, kurioje įgrota: Iširas 
buvo vakarėlis, Laivai, šiū 
naktely, Kas bernelio sumis- 
lyta, (M laukiau, Bernužėli ne- 
svoliok, Sena amerikiečių dai
na, Plauks laivelis, Dėdės Jo-. 
no polka, Trankus kaimo val
sas, Septynias mergaites suti
kau, Rožėta ir Džiaugtis jau
nyste. Dainuoja sofistai, vyrų 
kvartetas. Muzika — tautiniai

4 
rao4.50 doL

i- < M CAR SERVICE 
DOOR TO DOOR ANYWHERE 

24 Hour Service 
Weddtag PartiesAirports 
Hospitate__ Meter Rates

Call (212) 568-6000

Sibrava. mgr. Sbov ųuahty groom-

Tuesday thru Saturday by appoint- 
ment only. PLAINVmV, 522 OM

Bay Rd.) (516) 935-7924

ta su simfonijos orkestru; Iš

ir Gramdau, statatoe P> 4)4 tosto » 
& galimų. CniiĮinig titulas atiteko 
P. TwtvUDn6, Vintai KarpuMra. 
taipgi gerai p tol to iH: patalo 3% t*, 
ir gavo “Jh^s* prtaų.
• Sol Bostono LPD pirmoji Šachma
tu komanda. kuri praeito penkta* 
dieni rungėsi aa MKT lygos čem-

3% ta

SPECIALUS t I3&5
M) sv. tankų. toflV- kv. miltų, 
10 sv. ryitų, »«r. cukraus

RUIMUS H2-5
1)4 šv. kavos, 1 sv. šveicariško

tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėms, Šamo kri&o 7 d. Lietuvių I vyksta į MTT,

GENERAL 
MANT

CARU TRUCKING 
SCRAP IRON & METALS 

HOUSE WRECKING 
and SALVAG1NG

396 15th Avenue Newark 
Dial 201—374-3443

BOOKER ABERNATHY 
PAINTER & PAPER HANGER 
All work done at reasonable rates

All VFork Guaranteed.
730 Macon Stseet Brooklyn 

Call (212) 452-1642 • Lito Insurance '

Kaina 5 doL,
Dainos ir arijos. SoL V. Dau

noras įdainavo: Žaliojoj lanke
lei 'Augau aš pas tėvelį Pa
mylėjau vakar. Augo putinas, 
Saldus alus, Dėdės Jono pol
ka, Tų mergelių dainavimas, 
Anoj pusėj Dunojėlio, Žaliam 
berže, Jau saulutė leidos, Tra- ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
kų pilis, arijos iš Rossini “Se
vilijos kirpėjas”, Verdi — “Na- 
bucco” ir “Don Carlos”, 
Beethoven — daina “In ąuesta 
tomba obscura” ir Meler - 
“Gimtinė”. Palyda simfonijos 
orkestro. Mono (galima groti, ir 
stereo). Kaina 5 dol. /

Su užsakymais kreiptis

šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Deta

lių dainelę, Taftos tavo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus

liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar

teton.

1 P-K4 — P-QB4
2 N-KB3 — N-KB31
3 P-K52 — N-Q4
4 N-B3 — Nx»
5 QPxP! — P-Q4
6 PxPep — QxP

i
910 Willoughby Avė., Brook- 
lyn, N- Y- 11221.

pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marią, Ant kalno, Du gaideliai, 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau (taną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, Šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę. Mono 2 doL 
Stereo 4.50 dot

... New Yorko Lietuviu vyrę

8 B-KB4 — N-B3
9 O-O-O — B-N5

10 B-B4J3 — N-K4
11 —PxN»
12 B-QN5+ — K-K2
13 QR-K1 — P-B3
14 B-N3 — B-K3
15 P-B4 — PxP
16 BxP — K-B2
17 R-K3« — R-Q1
18 KR-K1 — B-Q3
19 P-KN3! — P-QR3
20 RxB — BxB+
21 PxB — PxB
22 R-K74-7 — K-N3
23 RxQNP — KR-K1

PjlanaL Vytauto Ktoses keta
25 K-4J? — R-K5 

z 26 RxP5—RxP 11
Ž7 tr-KS^‘KrKR5 '
28 P-R4 ! — KxP(4)

30 P-QN4 — RxRP

operos solistai ir choras. Kaštą- 32 R-B4 — juodieji pasidavė^

šokiom progom. Teliko tik ke-
2. I 3. N-B3 juodieji atsakydami

"Tautos kalte* — daiL Jur-

iškelia Lietuvos valstybės tęsti-

— BxB. URxB — 0-0 su 
mtotmaline baltųjų persvara baig
mėje. Teksto ė^bnas sudaro daugiau 
smtkuiuų juodiems. x

4. Baltieji galėjo laimėti pėstinin
kų su ILBScN—EūtN 12PXB—PxB 
13B-N5+—K-K2 14 R-Q7+—K-B3

to kelio į pergalę.
5. Jei ll...BxR 12NxP!
6. Baltieji graso sudvejinti bokš

tus.
7. Dabar laimėjimas bėra techni-

8. Juodieji nebegali sustabdyti bal
tųjų, nes į 32.. JR-4JN7 sektų 33 
R-QN4!, o jų pačių pėstininkų žy-

lietuviškai — puiki galtaybė ifc 
SMktil PariMlgė Lt DttmMriŪn8L 
A. Klimas ir W.R. Scbmalstieg. 
Išleido lietuviai pmcBkomi

aušti, Ar aš tau, sese, nesa
kiau, Pasėjau finelius, Daug 
daug dainelių, Mylėjau merge
lę, Bijūnėlis žalias, Kai aš turė
jau kaime mergelę. Mono 3 
doL Stereo 4.50 dot

Vėl dainuojam su Rūta; Ri
tos ansamblio įdainuota: Mes

Brooklyne. 479 psL, ketais vir
šeliais. Kaina 7 doL

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą; UthuaniM Roacter for 
Self-ImtructfoR. Parengė W. R. 
Schmalstieg ir A. Klimas. Kaina su rūtoip, Atskrend sakalėlis, 
IdoL

"Awak«ninę Litbuenia". Pro
fesorius J. Stukas anglų kalba 
aprašo lietuvių tautinį atgimi
mą. Kaina 3 doL Kietais virše
liais 4 doL

Dainę Sūkuryje, populiarios kieme klevelis, Ant kalno mfi- 
bei šokių dainos, 1 dol. rat Eisim, broleliai, namo. Mo-

Motulė mane barė, Kas sutates 
vakarėlį* šėriau- žirgelį, Gegutė 
raiboji, Ant kalno karklai, Su- 
skyniau skynimą, Du broliukai

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO

puliarios lietuviškos dainos, 2 
doL

Šios bei kitos knygos ir plokš
telės gaunamos: Darbininkas, 
Wū Willoughby Ave^ Brook- 
lyn, N. Y. 1122L

Virš išvardintos trys ilgo 
grojimo plokštelės su persnm-

Vlrgkria 9-4496

DEXTERPARK 
m PHARMACY B 

Wm. Antottok B. 8.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Otraet)

2)4 ryžto. 1% sv. sviesto, 
1)4 sv.'švei<ariško sūrio,
1) 4 sv. kungMO, D4 sv. lašinių,
2) 4 sv. maišytų vaisių,
2)4 sv. marmelado, 2)4 sv. kv. 
miltų, 1)4 sv. pyragaičių
9EIMOS SIUNTINYS S6ŽJ09
1) 4 sv. kavos, 16 sv. kv. miltų,
2) 4 sv. cukraus, 2)4 sv. ryžtų.

U4 sv. medaus,
sv. pieno miltelių,

1) 4 sv. sviesto, 2)4 sv. taukų,
2) 4 sv. lašinių, 1)4 sv. kumpio, 
1)4 šv. vengriškos dešros, 
1)4 sv. šveicariško sūrio,

)4 sv. citrinos sunkos, 
1)4 sv. pyraffitBto,

- 19 sriubosmĮm'* 
D4 sv. marmelado, 
% sv. dstuSų, )4 sv. fygų, - 
)4 sv. pįįfeų, 2 pyragai 
ttudeUnis mušas.

Itališki Nykm LIETPALČIAI 
Vyram ar moterim — visokiu 
dydžiai — spalvos: mėlyna, 
tamstai tamsiai ruda
2- Lietpalčiai j $39.30

RATŲ SPECIALUS $46.00
Dvi poros geriausios rūšies 
odinių batų,'vyram ar moterim, 
patvarūs, gero išdirbimo, 
juodos ar rudasišpalvos.

' 'Moteriški žiem>
( — mod»
; ar šū riKBęsątfSI 
' rudi ar juodi, išk 
. ' -F

Vyriški žiemos

kaliniai botai 
i&i {šbaužlami 
Sntr patvarūs, 
euavies kailiu.

_ kailiniai botai 
$33.50 — su raiščiais, puikios 
odos> iškloti avies kailiu, stip
rūs, šilti ir patvarūs, juodi ar 
rudi.

'Moteriškas kailių imitac. paltas 
9994)0 — dovana visam gyveni- 

.. mui — puikus ir Šiltas, tamsiai 
rudas ar pikas.
UZSAKYKIT DABAR 
U2SAKYKTT TIK PER 
INTERTRADE EXPRESS 
COR P.
125 East 23rd Street (2ndfloor) 
New York, New York 10010 
TeL 982-1530
Reikalaukit musų veltui siun
čiamų katalogų su dar daugiau 
dovanų. Klauskit informacijų 
apie naujas taisykles siuntinių 
siuntime.

SEKMADIEN! FUTBOLAS
Ateinantį savaitgalį visos 

mūsų futbolo komandos žaidžia 
pirmenybių rungtynes namie,

Booth Memorial Dr., Ftashing, 
L. L Pirmoji komanda paskuti
nius du sekoractienius patyrė

College Point SC pralaimėta 
1:2, o prieš Poughkepsie perei-

' Clinton Btoek & Supply C®.
Pult line of aluminum wmdows 
and doors, mason mateliais and 
supplies. Ūse our cash & carry 
plan. Clinton Point, Clinton 08809 

Dial 201-735-7211

CASTELLI
Complete automotive service, tune 
ups, front end, brakes, transmis- 
sions. Automobile electric service, 
Air conditioning. GE 6-4918. Large 
indoor facihties. 500-06 Coney Is- 
land Avė. (off Church Avė.)

TENNIS ROOFING CO.
■Specializing in flat roofs, new re- 
construction—all work guaranteed, 
for free estimate call — 

682-4777

WILLIS AUTO 
TRANSMISSION CLINIC

Open 6 days a week. All work done 
at reasonable rates, we guarantee 
all our work — 172 Tbomas Street 
Newark, N. J. Call (201) 242-8847

FILES 
LIMOUSINE SERVICE

SPECIAL RATES FOR -GROUPS 
Service to all airports, railvvays 

and steamships.
Insured Air Conditioned Car - 

Dial (201) 926-1790

l ;;M and M R^T HOME 

A Place Away frorn Home 
VVhere “Ręst” is our Motto 

Reg’d Nurse Ahvays in Attendance 
Rt. 1 Box 456A Heightstovvn 08520 

Dial (201) 446-9884

HA VE YOUR ROOFING 
& SHEET METAL WORK DONE 

at reasonable price by 
KENTON WILSON & SON 
368 Atkins Avė. — 385-9192 

896 Clarkson Avė. B’klyn 385-4239

H. W. FEMALE

MASSEUSE 
PART TIME AM

$50.00 per week plūs tips 
BARBIZON HOTEL FOR WOMEN 

140 East 63rd Street 
TE 8-9838

Freeport Colliston Ine. — Your one 
stop shop—If it*s bąnged up we’ll 

- flx it Insurance estąųates given on 
. tocation. Auto, painūųg, auto glass 

installed. Corvette specialiais; for- 
' eign and American. Freeport, 182 

E. Merrick Rd. (616) 868-3388 Ask 
. for Buddy er George. > -

šininku šį sekmadienį yra Yon- 
kers SC, lentelėje mūsų kaimy
nas. Jis taip pat tesugebėjo 
pešti tik vieną pirmenybių taš
ką. Taigi, šios rungtynės nu
spręs paskutiniąją vietą. Pir
mosios komandos žaidžia 2:30 
vaL, o rezervinės. 12:45. Ge
riau varom mažučiai. Pereitą 
šeštadienį pelnyti du pirmeny
bių taškai, įveikiant Cotanbia 
pasekme 2:0. šį šeštadienį Kis- 
sena Corridor 3 vaL prieši
ninku yra Ktiping, prieš kurį 
irgi tikimasi pergalės.

Atletas

SCHALLER& WEBER

— 437-7877

Hl 8 2—
DE 5-4194

Windows and Doors
Jalousie Window« 

Aluminum Awnings 
600 RIDGEWOOO AVĖ.

Brooklyn, N. Y. 11208

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9

Good startiag salary t •

Gaetavvay Steak House special din- 
ner every day ekc Sa( Prime Rib of 
Beef $4.95 incl appetizer, hors d'oeu- 
vres, salad, soup, spare ribs, 2 veg- 
etables, baked potato, dessert or 
cake. Huntington Station, 855 East 
Jericho Tpke. — (516) HA 3-1777

MR. MICHAELS 
HOUSE OF BEAUTY

WIGS and HAIR PIECES sold and 
serviced — Late nites Thurs & Fri. 
274 Stuyvesant Avė. Newark, N J.

Dial (201) 399-9790

Technical Tąpe
BEACON, iLTK-J 

Tel. (914) 831-4*00

An EUual Opportundy Mfipioyer.

TeL (212)

Alfa Jeweler
Garantuotos laikrodžių taisymas : .

Aukso, platinos žiedai i». dęfrnantato • Viso paMidto toflt* ? 
rodžiai • Puikūs Importuoti indai • (vairūs papuotaJaLSUtalin-

Charm Beauty Shoppe '' 4h
BEGENA ŪSKLHCNA - Tel. 497-8865

Plaukų-dažymą* , .
2/52 St Niekotas Ava, Ęidgewoed, N.Y.

vertiiųp ^tevan*. Ka-funfcen, Grundig, Burrpęghs, Graži ir
Royal, ITC ir kt. firmų produk- lėdoms. Vyriški šveicariški HY
tai galima įsigyti pigiau ir sąži- mosf.R 18 karatų aukso laik

rodžiai už pusę kainos. Rašy-kuo domitės, gausite autentiš
kus firmų katalogus iš: J. L. 
Giedraitis, 10 Barry Drive, E. 
Northport, N. Y., 11731. Tele
fonas: 516-757-0055.

ti: S. V. Staras Jmporta, 
23 Mendon St, 
Mass. 01604. TeL 757-2034.

WmT89tor,

Kviečiame talkon!

gauna laikraštį už 8 doL Tai pigiausias mūsų laikraštis.

reikia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiūlyti

tos; už 7 doL Darbininką gauna šiuos ir 1970. mtbu.

lyginti už 1969 ir 1970 metus. Raginimas sudaro nereikalin
gų išlaidų.

Palengvinti išsiųsti prenumeratą dedama ši. atkarpa. 
Prašome ją užpildyti ir pasiųsti adresu: DARBININKAS, 
910 Willoug^by Ava, Brooklyn, N.Y. 11221.

Vardas ir

Adresas

pavardė



1969 nu lapkričio 7 <L, no. 71

■ Laisvės Žiburio radijo nanų 
ir rėmėjų visuotinis susirinki
mas yra šaukiamas lapkričio 
16, sekmadienį, 12 vai. Apreiš
kimo parapijos salėj Brookly
ne.

No SaKomėja, bot Magdale
na Kriaučiūnienė paaukojo ver
tingų dovanų Balfo vajaus už- 
baigtuvių laimėjimam. Apsiri
kimą pataisome. Paskutiniu lai
ku gražių dovanų dar paauko
jo Veronika ir Vytautas Aviža, 
Eleonora Ramančionienė ir ki
ti asmens. Visas dovanas pra
šoma perduoti vajaus komite
tui iki lapkričio 10-11 d., kad 
būtų galima paruošti traukimui. 
Jas visi galės laimėti per Bal
fo vajaus koncertą, lapkričio 

‘15, šeštadienį, 7 v.v., Maspetho 
lietuvių parapijos salėje, 64-14 
56th. Rd. Maspeth, N. Y.

Tėvai, norintieji savo vaikus 
lietuviškai priruošti Pirmajai 
Komunijai, registruokite šešta
dieniais iki gruodžio 1 d. pas 
kun. A. Račkauską Maironio 
mokykloje ar klebonijoje, 259 
N. 5th St., Brooklyn, N. Y.

DARBININKAS

GLS^OM 
G. 24916 
GI 5-7281 
GL 2-2923

šių metų paskutinis susirinki
mas įvyks lapkrič. 9, sekmadie
nį, 12 vaL Apreiškimo parapi
jos salėje, Brooklyne. Visos 
narės dalyvaukime susirinki
me. — Valdyba

Šių maty Lietuvos briuOcne- 
nes šventės minėjime svarbiau
siu momentu bus ramovėnų 
skyriaus vėliavos šventinimas. 
Vėliavą ruošia šio darbo žino
vė — Birutė Kidolienė. Kadan
gi su rudeniu prasideda skau
tų nauji veiklos metai, tai ir 
kariuomenės minėjime aktyviai 
dalyvaus skaučių bei skautų 
vienetai. Minėjimas bus lapkri
čio 22 Maspetho parapijos sa
lėje, 64-08 56 Rd. Pradžia 6v.v.

Icyklos l-XV laidų abiturientai 
širdingai prašomi iki gruodžio 
1 d. mokyklos vedėjui prisiųs
ti savo fotografiją (mažo for
mato), kuri bus panaudota mo
kyklos metraštyje baigusiem 
mokiniam atžymėti. Siųskite: A. 
Samušis, 116-08 95th Avė., 
Richmond Hill, N. Y. 11419.

Kristinos Budraitienės namuo
se, 85-38 88 Street, Woodha- 
vene. Lietuvių meno klausi
mais kalbės P. Jurkus.

Darbininko meniškas katen- 
dorių* 1970 metam jau paruoš
tas. Jį skaitytojai gaus šiomis 
dienomis. Viršelį puošia dail. 
Jurgio Juodžio kelių spalvų 
piešinys — Kęstučio ir Birutės 
susitikimas. Kas norėtų kalen
dorių gauti didesnį kiekį, pra
šom kreiptis į Darbininko ad
ministraciją. Už kalendorių visi 
skaitytojai prašomi spaudai pa
remti prisiųsti bent po 1 doL 
Už paramą Darbininko admi
nistracija iš anksto dėkoja. Ta 
pačia proga visi kviečiami su
rasti naujų skaitytojų, kuriem 
duodamas didelis papiginimas. 
Žiūrėkit skelbimą — Kviečiam 
talkon!

ŽINIOS^

Parengimai Hew Yorte
Lapkričio 8, Šeštadienį — šokių 

vakaras Maspetho liet, parap. salė
je, 64-08 56th Rd., Maspeth, NY, 8 
V: vakaro. Rengia NY skautės.

Lapkričio 15, šeštadienį — Balfo 
vajaus vakaras — koncertas-šokiai 
Maspetho parap. salėje 64-08 56th 
Rd., Maspeth, N.Y., 7 v. vakaro. 
Rengia vajaus komitetas.

Lapkričio 22, šeštadienį — Lietu
vos Kariuomenės minėjimas Mas
petho liet, parapijos salėje 64-08 
56th Rd., Maspeth, N.Y. 6 v.v. Ren
gia ramovėnai.

Lapkričio 23, sekmadienį — Ka
riuomenės šventės tęsinys — pamal
dos Maspetho liet, parapijos baž
nyčioje 11 v.v.

Gruodžio 6, šeštadienį — Liet. Ka
talikių Moterų Organizacijų Pasau
linės Sąjungos Tarybos atstovių su
važiavimas Viešpaties Atsimainymo 
liet, parap. salėje, 64-08 56th Rd., 
Maspeth, N.Y., 4 v. popiet.

Gruodžio 6, šeštadienį — Mairo
nio lituanistinės mokyklos 20-ties 
metų sukakties minėjimas Saieva’s 
salėje- 260-262 Kmckerbocker Avė., 
Brooklyn, N.Y. Rengia tėvų komi
tetas.

Gruodžio 6-7, šeštadienį ir sekma
dienį — Dc.il. Albino Elskaus kūri
nių paroda Kolumbo Vyčių salėje, 
86-22 85th Street, Woodhaven, N.Y. 
Rengia Kunigaikštienės Birutės mo
terų draugija.

Gruodžio 7, sekmadienį — Tylia
jai Bažnyčiai Lietuvoje paminėti 

kolias šimtines iš šalies ianni- koncertas Franklin K. Lane mckyk- 
dr. A. šerkšnas, Pr. Naujokai- .. . . los Jamaica Avė. ir Eiderts

mo, jau reikšmingas pasas N. Lane, Woodhaven, N.Y., 4 v. popiet. 
Rengia Liet. Religinė šalpa ir Liet. 
Kat. Moterų Kultūros dr-ja.

Gruodžio 31, trečiadienį — Nau
jųjų Metų sutikimas Saieva’s salė
je, 260-262 Knickerbocker Avenue, 
Brooklyn, N.Y. Rengia Laisvės ži
burio radijo klubas.

Vasario 7, šeštadienį — Užgavė
nių—kaukių vakaras Maspetho lie
tuvių parapijos salėje, 64-08 56th 
Rd., Maspeth, N.Y. Rengia New 
Yorko ir New Jersey ateitininkai— 
moksleiviai, studentai ir sendrau
giai.

Balandžio 11, šeštadienį — Ope
retės choro koncertas Piliečių Klu
bo salėje, 69-63 Grand Avė., Mas
peth. N.Y., 7 v.v. Rengia Operetės 
choras.

Birželio 21-24 — Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje seimas Com- 
modore viešbutyje, 42 St. Manhat- 
tane. Banketas — antradienį, bir
želio 23.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos valdybos 
nariui kultūros reikalams — Vy
tautui Radzivanui, 84-16 110th SL, 
Richmond Hill, N.Y. 11418; telefo- 

kusiam teisinio orumo ir visai nu: 44M72B.

tančius darbo valandą, tėvų ir" 
mokytojų pasiaukojimą ir iš
tvermę neiškrypti per ilgesnį 
laiką iš vėžių, taikiai ir vienin
gai tęsti lituanistinį švietimą.
O kiek per tą laikotarpį su- _ 
rengta pačių mokiniu pasišven
timu gražių minėjimų, švenčių. 
Jau tik metinės Kalėdų eglu
tės per 20 metų su vertingom 
spMvingom meninėm progra
mom, organizuojamos dažniau* 
šiai ilgametės mokyt. Jadvygos 

„ . ... . . Matulaitienės, sutraukdamosMokyklos vedėjai buvo: 1 a ’

MAIRONIO MOKYKLAI 20 METŲ
(atkelta iš 6 psl.)

Butkus, L Žitkevičius, J. Brie
dis, Al. Samušis, K. Vasiliaus
kas, St Birute, A. Gerulaitie- 
nė, G Surdėnas, K. Kudžma, 
II Miiukienė, R. Gudaitienė ir 
Pr. Gvildys (dabar). Mokyklos 
globėjas ilgus metus buvo 
kun. Norbertas Pakalnis, o da
bar kun. Juozas Aleksiūnas. 
Bendruomenei 15 m. atstovavo

Clevelando Grandinėlės ansamblio šokėja. Grandinėlė šį šeštadienį šoka 
Hartforde, sekmadienį — Bostone.

Už Justiną Vaičaiti spalio 
26 šv. Petro bažnyčioje ir kop
lyčioje buvo laikomos net tre
jos mišios. Mišias užprašė ve
lionies brolis Pijus Vaičaitis. 
Po mišių lietuvišku papročiu 
Vaičaičių artimieji buvo pa
kviesti į Pijaus namus užkan
džiam.

Lituanistinės mokyklos tra
dicinis vakaras, rengiamas tė
vų komiteto, bus lapkričio 8 d. 
7 v.v. Liet Piliečių draugijos 
salėje So. Bostone.

BOSTONO ŽIDINIETĖS 
"PERIMA" CITY HALL

Skaučių židinio valdybos pa
stangomis yra gautas žodinis 
sutikimas, kad Bostono miesto 
savivaldybės rūmuose Kalėdų 
metu jom bus pavesta papuošti 
lietuvišką eglaitę. Jau dabar, 
pradedant lapkričio 8, židinie- 
tės turės kalėdinių šiaudinukų 
seminarą, kurį praves specia
liai iš Chicagos pakviesta in
struktorė p. Vaitaitienė. Kur
sai vyks skautų būkle. Ne 
skautai, kurie būtų suintere
suoti šiuo seminaru, informuo- 
jasi pas valdybos nares.

Židinio narė Gražina Danasie- 
nė yra suprojektavusi ir pasiu
vusi Bostono miesto savivaldy
bės rūmų vadovėms — gidėms 
uniformas.

Šiais metais židinio valdybą 
sudaro: pirmininkė Irena Kal- 
vaitienė, tel. 436-3085, pava
duotoja — Laima Kiliulienė, 
tel. 282-8797. (N-ė)

Grandinėlė, Clevelando lietu
viu ansamblis, atvyksta lapkri
čio 9, sekmadienį. Jų koncer
tas* bus 6 v.v. John Hancock 

. salėje, 180 Berkeley St. An
samblį sudaro 50-60 studentų. 
Jie ne tik šoks, bet ir dai
nuos, gros lietuvių liaudies in
strumentais. Visas koncerto 
pelnas skiriamas jaunimo sto
vyklai “Neringai” įrengti. Bi
lietų galima gauti pas Vytau
tą Stelmoką, Baltic Realty, pas 
Aldoną Dabrilaitę, Antaną Ja- 

, mešką ir pas kitus platintojus.
AJutobusai organizuojami iš 

•Lawrence, Brocktono, Worces- 
terio, Nashua, Lowell. Visiem 
patartina bilietus įsigyti iš

* anksto.
PoetO Vytauto Mačernio mir

ties 25 'mėtų sukaktis paminė
ta LB kultūros klube. Paskai
tą apie poetą skaitė Henrikas 
Nagys, iš Montrealio, irgi poe
tas, Velionies amžininkas. Po 
paskaitos Norbertas Lingertai- 
tis padeklamavo V. Mačernio 
šeštą viziją.

Balty koncerto naujos serijos 
pirmas koncertas bus lapkričio 
7d. 8:30 v.v. Jordan Hali. Pro
gramą atliks latvių kvintetas iš 
New Yorko.

Baltui aukojo: B. ir I. Vel
tai — 25 dol., E. ir I. Manomai- 
čiai, St. Augonis ir J. Starins- 
kas — po 20 dol., P. O. Vaičai
čiai — 10 dol., kiti — po ma
žiau.

Izidoriaus Vasyliūno smuiko 
koncertas bus gruodžio 6 d. 
8:30 v.v. Programoje bus kom- 
pozitoriai: Franz Peter. Schu- 
bert, Jonas Švedas ir Edvard 
Hagerup Grieg. Pianu palydi 
Vytenis Vasyliūnas.

Ieškomas žmogus pastoviam 
televizijų taisymo darbui krau
tuvėj ir privačiuose butuose. 
Gera būtų mokąs vairuoti auto
mobili. Informacijai tel. GL 2- 
6342?

Dirbanti moteris su suaugu
siu sūnum ieško buto iš 4 kam
barių. Pageidaujama Woodhą- 
vene. Kas turėtų minimą bu
tą, skambinti vakarais tarp 9- 
10 vai. teL 296-7206.

Woodhavene išnuomojamas 
baldais apstatytas _ kambarys. 
Pageidaujama senesnis vyras 
ar moteris. Informacijai teL VI 
6-7431.

Maspetho žinios
Šv. Vardo draugijos para

das Įvyko spalio 26. Iš 7 pa
rapijų susirinkę vyrai drauge 
su Atsimainymo parapija žygia
vo Grand Avė. iš Maspetho į 
Elmhursto Šv. Adalberto baž
nyčią. Parade buvo keletas or- 
kestų. Vyrai pripildė nemažą 
Šv. Adalberto bažnyčią. Para
das baigtas atitinkamomis pa
maldomis ir Švč. Sakramento 
palaiminimu.

Prel. dr. L. Tulaba, lietuvių 
šv. Kazimiero kolegijos rekto
rius Romoje, atvyko vizitui į A- 
meriką. Laikinai apsistojo Mas
petho klebonijoje.

Lietuvės skautės lapkričio 
8 parapijos salėje rengia šo
kius. Tuo pačiu metu vyksta ra
jono skaučių ir skautų suva
žiavimas tėvų pranciškonų jau
nimui skirtose patalpose.

Prel. J. Balkūnas lapkričio 9 
dalyvauja lietuvių šv. Kazimie
ro parapijos Providence, R. I., 
50 metų jubiliejaus iškilmėse. 
Ten dabar klebonauja kun. V. 
Martinkus.

Balto šimtojo skyriaus va
jaus koncertas ir šokiai įvyks 
lapkričio 15 parapijos salėje.

galim
New

J. Šlepetys.
Vedėjai

Abiturientu laidos

te, A. Bendonus, Alf. Samu- ..... . ... ... ,, ._ .. . L ... Y. lietuviu kultūriniame gyvėsis (du kart), Ir. Banaitiene ir ‘ ,.._ „ . . . nime. Neklauskite, - milzi-E. Ruzgiene (10 m.). ... . . ,mskas kalnas ilgo ir kruops- 
_  .......... taus visu darbo.Pirmoji abiturientų laida —

1950-51 m. m. Pirmieji egzami
nus išlaikė ir atestatus gavo: Be pagyrų ,po 20 metų naši 
R. Adomaitis, R. Kontrimas ir mokyklinė šeima, davusi daug 
J. Ulėnas. Vėliau tos pačios sąmoningo jaunimo mūsų bend- 
I-os laidos atestatus gavo: O. ruomeriei, užsitarnavo pagar- 
Ališytė, Ir. Banaitytė, Aušra bos, ypač mokinių tėvai, mo- 
Bendoriūtė, Jūra Bendoriūte, kyklos rėmėjai ir mokytojai. O 
Gražvydas Botyrius, Vida Gin- ką jau bekalbėti apie mūsq jau

nimo ištvermingumą: 8 ar dau
giau metų kiekvieną šeštadie
nį skirti mūsų tautinės bend
ruomenės šviesesniai ateičiau 
širdinga padėka visiem kitiem 
prisidėjusiem per daug metų

Didžiausia šiai mokyklai išaugti, o ypač
laida — 25 abiturientai 1958 Apreiškimo p-jai ir jos klebo
nu V-oje laidoje; mažiausia IX nui, leidžiant naudotis patal-
laida — tik 5 —1963 nu pomis, Lietuvos konsulatui, tei-

Kcks didelis darbas
Per 20 m. Maironio mokyk- lietuviškai Bendruomenei.

la apjungė tūkstantinę lietu- Kol dar pajėgiam išlaikyti to- 
vių mokinių, tėvų ir rėmėjų šei- kią lietuvišką mokyklą, 
mą. šiai švietimo įstaigai išlai- didžiuotis, kad lietuviai 
kyti neužteko šimto tūkstančių. Yorke gyvi savo tautai 
Prie to reikia pridurti tūks

tautaitė, Kęstutis Krmickas, Si
gitas Novickis, Romualdas Pe- 
nikas, Saikius Remeza ir Al
girdas Sperauskas.

1968-69 m. m. išteista 15-oji 
laida. Iš viso mokyklą baigė 
192 abiturientai.

Janina Mathew» vedamoje Curley rolėje “Curley McDimpte” vaidinime, kuris vyksta Bert Wheeler teatre, 
250 43rd Street, Motei Dixie, tel. 524-2323. Vaidinimai su Janina vyksta trečiadieniais, penktadieniais, šeš- 
+u*irnisr« du kartas ir sekmadieniais du kartus. Nuotr. V. Maželio

ATLANTO RAJ. SKAUTŲ VADOVŲ, SKAUTŲ VYČIŲ 
ir VYR. SKAUČIŲ suvažiavimo proga lapkričio 8-9 d.d.

NEW YORKO VYR. SKAUTES
ruošia linksmą

NEW YORKO BALFO VAJAUS
KONCERTAS

Lapkričio 15, šeštadienį
7 vai. vak.

SAPNŲ ŠOKIŲ 
VAKAR# 

šeštadienį, lapkričio 8 d.
8 vaL vakaro

ATSIMAINYMO PARAPIJOS SALĖJE 
64-14 56th Road. Maspeth, N.Y.

Šokiams gros du orkestrai. Vienas iš jų yra visą gerai 
pažįstamas ir mėgiamas Joe Thomas. Visuomenė, ir ypa* 
tingai jaunimas, yra maloniai kviečiami linksmai paleisti 
šeštadienio vakarą.

f

Įėjimas: $2.50 asmeniui
Oal • tautybių Ir organizacijų atstovių, sukviestų New Yorko burmistro žmonos Mary Lindsay pobūviui — 
Gr&de Mansion sode. Stovi penkta » kairės lietuvė Helen Kulber, kandidatavęs ir išrinktas nauja* mieeto 
valdybos preildtntas Sanford Garelik, Mary Lindsay, klek { dešinę kandidatavęs Floravante Perrotta, Stella

Nuotr. Antonfnos Blnkins

MASPETHO LIETUVIŲ PARAFUOS SALĖJE 
64-14 56th Road, Maspeth, N. Y.

•PROGRAMA:
Solistai: L. SENKEN, S. CITVARAS. a komponuoja muz.
A. KACANAUSKAS • NEW YORKO TAUTINIŲ ŠO
KIŲ GRUPE — vadovė J. Matulaitienė, muzika palydi 
Vytautas Strolia • Programos vedėja I. Veblaitienė.

šokiai su KAZLO orkestru.

Bufetas — Gausus laimėjimų stalas!
Įėjimo auka 2 dol.; studentams ir moksleiviams 1 dol.

Vajaus Komitetas


