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Nėra ir negali būti skirtumo tarp mūsų 
ir jūsų. Atsakomybę prieš istoriją ten
ka nešti solidariai . .. kalbėjo Vliko pirminin
kas, min. V. Sidzikauskas 1965 spalio 10 Toronte, Kanados lie
tuvių jaunimo kongrese, kuriuo pradėti Lietuvių Jaunimo Meta)
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Vakarų ginkluotoji sąjunga vis labiau ii a braškėti
NATO sudarytas 1949 Europos apsaugai nuo Sovietų agresijos. Šaltąjį karą kei
čiant bendradarbiavimo tiltais, Nato nariai ima ieškoti skyrium ryšių su Maskva

Anglijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Michael Stewart spalio 
11 lankėsi Washingtone ir kal
bėjo, kad Anglija rengiasi keis
ti savo apsaugos politiką. Keis
ti du dalykus — dali savo ka
riuomenės iš tų 50,0C0, kurie 
yra Vokietijoje, atitraukti; at
sisakyti nuo siekimo sudaryti 
bendrą vadovybę atominiam 
ginklam.

Jei Anglija savo planą vyk
dys. suduos naują smūgi Nato 
vienybei. Pirmasis ta sąjungą 
susilpnino prezidentas de Gaul
le. pareikšdamas, kad pasilie
ka sau teisę 1969 iš Nato vi
sai pasitraukti; bet jau dabar 
pat yra smūgis Prancūzijos rei-
■kalavimas. kad Nato vadovybė 
ir jos institucijos pasitrauktų 
iš Prancūzijos teritorijos (Nato 
svarsto keltis i Angliją).
PRIEŽASTYS?

Priežastis, dėl kurios Pran- 
' cūzija ėmė kreivai žiūrėti į Na
to, buvo Amerikos atsisakymas 
padėti Prancūzijai savas atomi
nes jėgas organizuoti. Ameri
kos atsisakymą prez. de Gaulle 
išsiaiškino, kaip Amerikos nusi
statymą turėti atominį mono - 
polį, kurio dėka Europos liki
mas priklausytų nuo Amerikos

DARIAUS LAPINSKO kūriniu koncerte spalio 10 Nuotr. V. Maželio

ATSIŠAUKIMAS Į SĄŽINES — pirmasis atsiliepė R. Nixonas
Atsišaukimas į J.T. sąžinę 

bus paskelbtas N.Y. Times dien
raštyje sekmadieni prieš ap- 
kričio 13 manifestaciją, t. y. 
lapkričio 7. To atsišaukimo pus
antro tūkstančio kepijų spalių 
4 buvo išsiuntinėta atskiriem 
Įžymiem asmenim. Komiteto 
žygiui organizuoti garbės pir
mininko prel. J. Balkūno pasi
rašytais raštais buvo kviečiama 
prisidėti savo parašais prie to 
atsišaukimo. Ligi spalio 11 jau 
buvo gauta apie 30 0 atsaky
mų. Tarp pirmųjų, kurie yra 
sutikę prisidėti, yra tokie var
dai, kaip buvęs prezidentas — 
Eisenhoweris, kard. Cushingas, 
Brooklyno vyskp. B. G. McEn- 
tegard, International Longsho
remen Assoc, direktorius Har
ry R. Hasselgren, Freedom Hou
se. tarptautinėj plotmėj žino
mos organizacijos, direktorius 
George Field, Armstrong Corp, 
egz. direktorius Clifford J. 
Backstrand, sen. Frank J. Lau- 
she, kongresmanai — Clair A. 
Callan (D Nebr.), H. Allen 
Smith (d. Calif.), Paul A. Fino 
(r. N.Y.), Oti* G. Pike (d. N. 

ir Sovietų susitarimo. Tekis Na
to Prancūzijai nebenaudingas, 
ir ji ėmėsi rengti savas atomi
nes jėgas, kuriom galėtų gintis 
ir Europą pagal Reino liniją 
ginti nuo sovietinės agresijos. 

-Separatiniu keliu Prancūzija 
jau toli nuėjo.

Anglija dabar traukiasi ofi
cialiai taupumo sumetimais, 
faktiškai daugiau dėl Sovietu 
opozicijos Vckietijos bet kokiai 
rolei atominės jėgos kontro
lėje. Tenkindami Sovietų rei
kalavimą, anglai pasiryžę atsi
sakyti nuo bendros atominės 
vadovybės, kad tuo būdu būtų 
išjungta iš tokios vadovybės 
Vokietija ir Įgalintas susitari
mas su Sovietais dėl ate minės 
energijos sulaikymo nuo tų. ku
rie jos dar neturi.

Nato irimą pagreitino Ame
rikos artėjimas su Sovietais ir 
jų kontroliuojamais kraštais . 
Amerika ilga laiką savo sąjun
gininkus prilaikė nuo preky
bos su komunistiniais režimais. 
Kada pati Amerika jau ėmėsi 
“tiltus” statyti, europiniam są
jungininkam to tik ir reikia: 
jie skubina neapsileisti ir sepa
ratiškai mėgsti ryšius su Mas
kva ir kitais komunistiniais re-

Y). Edward A. Garmatz (d. 
Maryland). Rodney M. Love (d. 
Ohio), buvęs respub. vadas se
nate. dabar redaktorius leidė - 
jas William F. Knowland; ma
jorai — John F. Collins (Bos-

PranciškonŲ generolas — arkivyskupas
Šv. Tėvas pakėlė arkivysku

pu pranciškonų ordino genera- 
ra’.ini viršininką T. Augustiną 
Sepinskį. Jis taip pat paskirtas 
Vatikano atstovu — apaštališ
ku delegatu Palestinai.

Naujasis arkivyskupas yra 
lenkų kilmės, gimęs 1900 Pran
cūzijoje. Sešeris metus buvo 
pranciškonų Metzo provincijos 
provincijolu. Nuo 1945 gyvena 
Romoje. Pradžioje buvo cent
rinės pranciškonų valdybos na
rys. o nuo 1951 — ordino ge
neralinis viršininkas. Naujose 
pareigose jis nebegalės vado
vauti pranciškonų ordinui. Nau
jas generalinis viršininkas bus 
renkamas lapkričio pradžioje.

T. Augustinas Sepinski, lan
kydamasis Amerikoje, yra ap
lankęs ir lietuvius pranciško- 

žimais, nebežiūrėdami, ar tai 
saugu ar grėsmė, bet ar pel
ninga.
SAUGU AR GRĖSMĖ?

Amerikoje ir Anglijoje yra 
Įtakingi tie. kurie aiškina, kad 
Atlanto apsaugos organizacija 
nebeaktualus dalykas, nes Eu
ropoje padėtis nusistojusi, sau
gi: Sovietai čia nesiims agresi
jos. nes turi rūpesčio Azijoje; 
dėl Azijos reikia ieškoti bend
ros veiklos su Sovietais, o apie 
praeiti Europoje reikia tylėti.

Nuo tokios atmosferos tarp 
Nato sąjungininkų labiausiai 
nukenčia tos sąjungos narys 
Vokietija. Ji palieka ne tik ne
sujungta, bet labiausiai išsta
tyta Sovietų Sąjungos grasini
mam ir reikalavimam, kad ją 
sąjungininkai d iskriminuotų. 
Tekioje padėtyje E>hardas ir 
jo užsienių reikalų ministeris 
Schroederis deda visas viltis i 
Ameriką. Lapkričio vidury Er- 
hardas atvyksiąs čia aiškintis. 
Kitaip galvoja buvęs kancleris 
ir partijos pirmininkas Adenau- 
eris ir Bavarijos CSU pirmi
ninkas Straussas. Jie išsigelbė
jimą mato Vokietijos bendra
darbiavime su P ra c ū zj j a. 
Prieš raminimą, kad Eurcpo- 

teno), Theodore R. McKaldin 
(Baltimore).

Pats pirmasis atsiliepė buvęs 
viceprezidentas R. Nixonas . 
Atsišaukimo re kalui vadovau - 
ja komiteto narys A. Sniečkus.

nūs. Vadovaudamas pranciško
nų ordinui ilgus metus, jis bu
vo labai palankus lietuviams 
pranciškonams. Jis taip pat pa
laikė nuoširdų ryšį su Romoje 
gyvenančiais lietuviais dvasi - 
ninkais.

KONGRESE: filibuster!* laimė
jo

Senate spalio 8 siūlymas nu
traukti debatus dėl “darbo tei
sės” buvo atmestas 47 balsais 
prieš 45. Tai buvo vyriausybės 
pralaimėjimas, kada jos nau
dai nebuvo surinkta nė daugu
mos balsų, o reikėjo dviejų 
trečdalių. Daugumos vadas se- 
nat. Mansfieldas spalio 12 at
sisakė nuo pastangų klausimą 
toliau svarstyti šioje sesijoje. 

H

je dabar saugu ir jokia sovieti
nė agresija neaktuali, jie krei
pia dėmesį i tokius faktus: Na
to vadovybėje surinktos žinios 
kalba apie Sovietuose vykstan
tį pagreitintu tempu apsigink
lavimą. ypačiai raketom; jo
kio ženklo, kad satelitų kariuo
menės būtų nepriklausomos 
nuo Maskvos, net ir Rumuni - 
jos; Vokietijoje Įsitikinimas. 
kad šios Varšuvos pakto armi
jos pirmiausia nukreiptos prieš 
Vokietiją. Anot vieno diploma
to: ‘‘Septyni šimtai Sovietinių 
raketų aplink mus”. O “Euro
pa yra beginklė”, sakė Aden- 
aueris.

Sovietų teroras
N.Y. Times korespondentas 

iš Maskvos -pranešė.' kad Ry
goje spalio 11 pradėjo teismą. 
Jame 6 kaltinami dėl 15.0 0 0 
masinio nužudymo karo metu 
1941-43 Rezeknės rajone. Trys 
kaltinamieji yra teisme: Jasep 
’Basankovič. Janis Krasovskis 
ir Peteris Vaiciuks. Kiti trys 
yra Vakaruose — vienas Ame
rikoje, kitas 'Kanadoje, trečias 
Vokietijoje.

Matyt, sovietiniam režimui 
vėl prireikė teroro priemonių. 
Tas priemones vartoja ne vie
noje kurioje “respublikoje”. 
Toną duoda Rusija. Taip jau 
esti: kai tik Rusijoje keks teis
mas, tokis pat teismas ir kitur 
organizuojamas. Kai Rusijoje 
buvo surengti teismai dėl ūki
nių piktnaudojimų. tai už tą pa
tį teismiami ir Lietuvoje. Kai 
neseniai Rusijoje buvo nuteis
ti sušaudyti už koliaboravimą 
su vokiečiais ir žudymą, tuo
jau Lietuvoje buvo nuteistas 
Alfonsas Stcnis (Izvestijos apie

V. SIDZIKAUSKAS: “Be amžiaus ir kitokių skirtybių mums visiems ten
ka bendra atsakomybė už mūsų tautos likimą”. Nuotr. V. Maželio

DR. ALEKSANDRAS RACKUS, 
Chicagos gydytojas, numizmatikas, 
lietuvių veikėjas, spalio 9 mirė. 
Buvo gimęs 1893 Lietuvoje. Ame
rikon atvyko 1910. Lojolos univer
sitete medicinos ir chirurgijos 
daktaratą gavo 1922.

dabar Latvijoje
tai pranešė rugpjūčio 21). Da
bar tuo pat kaltinami ir Ry
gos teisme.
VATIKANE: galas gandam apie 
celibatą

Popiežius Paulius laiške kar
dinolui E. Tisserant pasisakė, 
kad debatai dėl celibato turė
tų būti atsergūs ir sumanymai 
turėtų būti pateikti raštu. Pa
ties popiežiaus nuomone, celi
batas turėtų būti ne tik palai
komas. bet jo vykdymas susti
printas. Vyskupai pritarė po
piežiaus žodžiam ne tik ploji
mais. bet ir balsavimu — 1971 
už. 16 prieš. Gandai, jog celi
batas būsiąs jei ne panaikintas, 
tai kažkaip “sušvelnintas”, bu
vo gausiai svarstomi spaudoje. 
Ypačiai Olandijoje. Popiežiaus 
laiūkas buvo jiem padaręs ga
lą.

Tarp kitų kcnsilljoje svars
tomų dalykų labiausiai viešu
moje garsinamas pasisakymas 
dėl antisemitizmo. Pasisakymas 
turi būti priimtas spalio 14-15.

Tauta be jaunimo — tauta 
be ateities. Tai sena, amžių pa
tvirtinta išmintis. Todėl vi-
siems mums gerai suprantama, 
kaip didžiai reikšmingi ir svar- 
rūs yra visai mūsų tautinei 
bendruomenei tcKe Įvykiai.
.kaip šis Kanados lietuvių jau
nimu kongresas ir juo pradėti 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Me
tai. Tai, sakyčiau, tam tikras 
tautiniu jėgų patikrinimas, 
kaip amerikiečiai sakytų, — 
‘‘roll call”, kuris parodys, ko
kią ateiti mes turime kaip tau
ta. Parodys, ar ir kiek yra pa
siruošusių naujų jėgų perimti 
krivūlei iš vyresniųjų rankų ir 
ją nešti ir perteikti ateities 
kartoms, kad — Lietuvių char- 
tos žodžiais tariant — amžinai 
gyventume. Mūsų jaunime tar
si veidrodyje atsispindi visos 
mūsų tautos ateitis.

Todėl i jus. brangus jauni
me. yra Ir bus atkreipti visų 
mūsų žvilgsniai, visos mūsų 
tautinės bendruomenės dėme
sys.

Išeinančius i visuomeninio 
gyvenimo areną, jus pasitinka 
stipri prožektorių šviesa iš vi
sų šonų. Savieji ir svetimieji 
jus Įdėmiai stebi. Iš jūsų dau
giau ar mažiau tvirto žingsnio, 
taiklaus ir ryžtingo pasireiški
mo ne tik mes patys.. bet ir 
mūsų tautos draugai bei prie
šai sprendžia apie lietuvių iš
eivijos ir pačios lietuvių tautos 
ateitį. Tegul tad šis kongresas 
ir Lietuvių Jaunimo Metai bus 
sėkmingas jūsų egzaminas, iš
laikytas geriausiais pažymiais.

• Tegu! šis kongresas ir Jaunimo 
Metai isamonina kiekviena lie
tuviškosios išeivijos jaunuole 
ir jaunuoli, kokią milžinišką ga
limybę ir atsakomybe savo 
rankose jaunimas neša.

Tiesa, visi mes šios dienos 
lietuviai — nuo kūdikio iki se
nelio — iš esmės sudarome gy
vosios mūsų tautos vientisą 
kartą. Be amžiaus ir kitokių 
tarpusavio skirtybių mums vi
siems lygiai tenka bendra at
sakomybė už mūsų tautos liki
mą. už visos tautinės bendruo
menės ateitį; už tai, 'kad būtų 
išlaikyta ir pratęsta tautinė gy
vybė. kad būtų perimtas tauti
nės kultūros palikimas ir per
duotas ateičiai ne tik nesuža
lotas ir nesumenkintas, bet 
praturtintas naujais kūrybi
niais laimėjimais. Visiem mum 
tenka bendra atsakomybė už 
lietuvio pagrindines asmens 
teises, už tautine laisvę ir val
stybinę nepriklausomybę. Šiuo 
atžvilgiu nėra ir būti negali jo
kio skirtumo tarp vyresnio 
amžiaus kartos ir jaunimo, tarp 
mūsų ir jūsų. Tai bendra visų 
mūsų atsakomybė, kurią mums 
visiems solidariai, kartoju soli
dariai tenka nešti ir prieš is
toriją atskaitą duoti.

Gyvenamasis laikas ypatin
gai pabrėžia mūsų tautinio soli
darumo reikalą. Mes turime bū
ti solidarūs ne vien tik dėl to, 
kad prieš mūsų akis stovi' la
bai sunkūs uždaviniai. kurie 
reikalauja visų mūsų jėgų į- 
tempimo. bet lygiai ir dėl to, 
kad pašalinės jėgos nuolat ty
koja ir kėsinasi į mūsų solida
rumą. Mūsų tautos ir Lietuvos 
republikos priešas nesivaržo jo
kiomis priemonėmis, jekia mo
rale. jokiomis teisės normo
mis. Pavergtoje tėvynėje jis sis
temingai ir atkakliai varo kylį 
tarp vyresniosios kartos ir jau
nimo, stengdamasis visomis 
priemonėmis nutraukti natūra
lius kartų tarpusavio ryšius, 
•kad tuo būdu veikiau susovie- 
tintų jaunimą ir ji pajungtų 
Sovietų Sąjungos rusiškiem in
teresam. Maža to. priešo užma
čios lygiai intensyviai atkreip

tos taip pat ir i lietuvių išeivi
ją. kurią savo ruoštu kiekvie
name krašte daugiau ar mažiau 
skiriančiai nuo vyresniųjų vei
kia taip pat gyvenamosios ap
linkos Įtaka. Visa tai sudaro la
bai rimtą grėsmę išeivijos tau
tiniam solidarumui ir pačiai lie
tuviškajai substancijai. Dėl to 
esamomis aplinkybėmis viso
kio amžiaus lietuvių gyvosios 
kartos visuotinio solidarumo iš
laikymas ir pabrėžimas yra di
delės reikšmės atkirtis lietuvių 
tautos priešo užmačioms ir di
delis Įnašas išeivijos tautiniam 
išlaikymui ir visos tautos pas
tangoms kelyje Į laisvą apsi
sprendimą. Šiuo atžvilgiu Ka
nados lietuviu jaunimo kong
resas ir Pasaulio Lietuviu Jauni
mo Metai Įgauna tautinės rezis
tencijos pobūdi.

Pabrėždamas tautinio soli
darumo visuotinumą, aš anaip
tol neketinu užmerkti akiu 
prieš tikrove, kad ir lietuvių 
solidarioje kartoje reiškiasi 
žmonių amžiaus diktuojamos 
skirtybės. Tai natūralu ir neiš
vengiama. Nesiliaujan č i me 
tautinės gyvybės atsinaujinimo 
vyksme nuolat kinta žmenių 
padėtys ir vaidmenys. Vienų 
keliai baigiasi, kitų tik praside
da. Tačiau toje visuotinėje gy
venimo ir veiklos estafetėje vi
sos amžiaus kartos vienos kitų 
reikalingos. Negali viena am
žiaus karta atleisti kitos am
žiaus kartos nuo pareigų, ku
rios kyla iš kiekvienos kartos 
savitos padėties, savitų uždavi
nių. sugebėjimų ir pajėgumų.
Tautinis solidarumas kaip tik
tai ir pasireiškia skirtingo am
žiaus kartu bendradarbiavimo 
darna ir savitu inašu ivairvbe.

Jaunimas turi tai. ko kito 
amžiaus kartos neturi. Jis turi 
savo jaunystę. Ir šitą gražiau
sią savo gyvenimo turtą jis tu
ri panaudoti savo tautos atei
ties statybai. Nedėstysiu čia, 
kaip tai daryti. Priminsiu tik 
tą visuotinę gyvenimo tiesą, 
kad užtenka jaunimui apsi
spręsti už savo tautos ateities 
statyba, o jau pati jaunimo pri
gimtis pasirūpins, kad aplinka 
persiimtų jaunimo sveik a 
trykštančia energija, karštu už
sidegimu. nerimstančia, naujo
vėms atvira -dvasia. Jaunimui 
svetimos abejonės, svyravimai, 
pavargimas, pasidavimas, prisi
taikymas. oportunizmas. Visi 
šie didieji priešai dažniau ap
ninka vyresniuosius ir žlugdo 
jų polėkius. - Jaunatvės drąsių 
pelėkių ir mostų niekas pa
saulyje negali nei užtvenkti, 
nei atstoti. Lietuvių išeivijos 
jaunimas tad natūraliai turi 
tai. ko išeivijos Lietuvai šian
dien labai ir labai reikia.

Kanados Lietuvių Jaunimo 
Kongresas ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Metai yra ypatingai 
patrauklūs ženklai, lietuvių vi
suomenės seniai su pasiilgimu 
laukti, ženklai jaunimo apsi
sprendimo už mūsų tautos atei
ties statybą, už jaunimo įnašą, 
šis kongresas ir jaunimo me
tai tai, sakyčiau, kvietimas mū
sų jaunajai kartai užimti sau 
priklausančią vietą tautiniame 
gyvenime ir sykiu Įpareigoji
mas dideliem Lietuvos ateities 
statybos uždaviniam.

(nukelta i 2 psl.)

— Prancūzija spalio 9 išmė
gino Saharoje savo raketą, ku
ri pasiekė 720 mylių aukšti. 
Kitą mėnesi tekia raketa leis 
savo pirmą satelitą.

— Prez. Johnsonas po opera
cijos taisosi. Gydytojai mano, 
kad jis turės sumažinti savo 
svorį iki 200 svarų. Paprastai 
jis sverdavęs 220.
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Ar stotume į lietuvišką "taikos korpą”?
SOCIALINIO KLAUSIMO 

AKTUALUMAS MŪSŲ TARPE 

Vadovavo un. Kęstutis Trima
kas, sekretoriavo Jūratė Juoze- 
vičiūtė.

Buvo diskutuojama lietuviš
ko taikos korpuso galimybė 
Pietų Amerikoje, Vokietijoje ir 
net Amerikos lietuvių koloni
jose.

Brazilijoje tėvai jėzuitai 
stato jaunimui centrą, tačiau 
trūksta vadovavimo jaunimui. 
Darbas, kuris lauktų taikos kor
puso narių, būtų daugiausia or
ganizacinis ir pedagoginis — 
ateitininkų būrelių vadovavi
mas, laikraščio leidimas, radi- 
jos valandėlės pravedimas, nie
ky tojav Inas šeš a dieninėse 
mokyklose, paruošimas vadų iš 
pačio Brazilijos lietuviško jau
nimo. Tėvas Markaitis planuo
ja susitikti su Amerikos Peace 
Corps direktorium Shriver, su
žinoti, ar lietuviai kandidatai 
galėtų pasiruošti per Amerikos

Lietuvoje rusai 
minėjo Zimano 
bendradarbius
Jonavos apylinkėje Užusalių 

kaime rugsėjo 27 pastatytas 
paminklas su Įrašu: ‘’Užusalių

Atsakinėja jaunimas Ateitininkij Studenty 
Sąjungos stovyklos diskusijose (3) 

gu žmogus skaito kritiškai, jistaikos korpuso įstaigas. Gal net 
būtų galima lietuvišką korpusą 
padaryti Amerikos korpuso pa
daliniu specialiam reikalui — 
Pietų Amerikos lietuviam.

Vasario 16 gimnazija taip 
pat laukia jaunų žmonių iš A- 
merikos, kurie galėtų 2 me - 
tus pamokytojauti. ar tai ang
lų kalbą dėstyti, ar sportui ir 
organizacijoms vadovauti.

Pačioje Amerikoje studen
tai. kurie žada vasarą dirbti, 
galėtų pasirinkti tokį miestą, 
kuriame lietuvių veikla sužlu
gusi, ir šalia savo darbo pagy
vinti • ir suorganizuoti tos ko- 
lonijos lietuvius.

Organizuoti žmones šitokiem 
žygiam reikia Įsteigti informa
cijos centrą per kuri studentai 
sužinotų, kur ir kckie darbai 
reikalingi.

AMERIKOS ŽURNALAI
IR SPAUDA

Vadovavo Algis Rudinskas 
(studijuoja farmaciją Montrea- 
lio univ.), sekretoriavo Aldona 
Zailskaitė.

Nutarėm, kad šių dienų spau
da turi didelę Įtaka ne tik jau
nimui. bet ir ištisai visuome-

gali gero pasisemti iš beveik 
kiekvieno žurnalo, pav. net ir 
iš “Playboy”. Tačiau nedaug

žmonių sugeba tikrai kritiškai 
autorių vertinti. Todėl ypa - 
tingai jaunesniems žmonėms 
nerimto tipo žurnalai gali turė

ti blogos įtakos, nes jiems 
pristato iškreiptą gyvenimo 
vaizdą ir sugaišina daug laiko.

Spaudos cenzūra gero neduo
da; ji tik sukelia smalsumą. 
Galutinai nutarėm, kad spaudą, 
kokios srities ji bebūtų, reikia 
apgalvotai pasirinkti.

ROCHESTER, N.Y., žygio i Jungtines Tautas komiteto dalyviai vieno posėdžio metu. Iš k. i d. sėdi: 
Albinas Apanavičius, Petras Norkeliūnas, Juozas Jurkus—komiteto pirm., kleb. kun. Pr. Valiukevičius, 
pulk. R. Liormanas; stovi: Aloyzas Jančys, stud. Jonas šipaila, Br. Krokys, ir Vai. Vitkus.

Nuotr. inž. Juozo Karklio

■ ------------------------------------------ !
I

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

COSMOS TRAVEL BUREAU, Inc.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Circle 5-7711

Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia fuma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
9-6245 
2-1/67 
8-0U08
4- 4J02 
□-8ou8 I 
b-20/4 
8-o»o6
5- Z/o/ 
1-iu68 
1-0300 
8-ZZ06

revoliucinės kovos • organizato- nei. Ji parodo ir nustato žmo-

• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ................... CH
• bosion ib, iviass., — 2/1 Snawmut Avenue ................... Ll
• SO. BOSTON 2/, Mass. 32/ West Broadway .............. AN
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue .......  EV
• BROOKLYN 7, N.Y. — 6U0 Sutter Avenue .... ............ Ul
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Filimore Avenue ................  Tl
• CHICAGO 2z, III. — 2222 W. Chicago Avenue ............ brf
• CHICAGO 8, III. — 32i2 So. Halstead Street ............ WA
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............  To
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ................... Vt
• GRAND KAHIUS, Mich. — 630-38 Bridge St., N.W. GL
• HAR frOKU 14, Conn. — 20u Franklin Av., tei. 233-8030, 24o-uzio
• HAMTRANCK, Mien. .— 11333 Jos. Campau ............ '• u 7-io/o
• IRVINU i’civ il, N.J. — 762 bpnngrieid Ave............... to 2—rooo
• LaKcWOOU, n.j. — 126 - 4tn street ......................... FU o-o^o9 ,
• LOS Anuele8 22, Cant. — 960 so. Atlantic diva. .. AN i-29»4
• NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue ..............  Bl 3-1/97
• NEW haVeN, conn. — buj Congress Ave................... Lo z-1446
• NEW YORK, N.y. 10011 — 108 West 14th Street .... Cri 3-juuo į
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ....................... AL 4-04o6
• Passaic, N.J. — 176 Market Street .....................  GR 2-638/
• PATeRSuN 1, N.J. — 99 Main Street ......................... MU 4-4619
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave............ PO 5-0392
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ........ HU l-2/oO
• SAN FRANCISCO, Calif. — 20/6 Sutter Street ........ Fl 6-1071
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ......................... PL 6-6/06
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ............  SW 8-2808
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave........................ GR 6-2/81
• YOUNGSTOWN 3, Ohio —21 Fnth Avenue ..............  KI 3-U440 ;

rius Aleksandras Skramovas".
Kas tas Skramovas? Pagal 

“Tiesą” rugsėjo 28—tai buvo 
“Spalio socialistinės revoliuci
jos dalyvis”, paskiau “revoliu
cinės kovos Užusaliuose orga
nizatorius”. Ta jo organizuota 
kova reiškėsi tuo. kad “akty
viai dalyvavo Įgyvendinant vi
sas tarybinės valdžios priemo
nes 1940-aisiais metais ir visa
pusiškai rėmė partizanų judė
jimą sunkiais didžiojo tėvynės 
karo metais. Apylinkės miškuo
se veikė iš tarybinių karių ir 
nespėjusių pasitraukti partinio- 
tarybinio aktyvo sudarytas par
tizanų būrys. Liaudies keršy
tojai baudė tėvynės išdavikus 
— baltaraiščius, o 1941 liepos 
mėnesi du raudonarmiečiai 
komjaunuoliai L. Ziabkinas ir 
N. Mašniakovas surengė paša- 
lą iš Išorių 'kaimo naktį Į rytus 
traukiančiai fašistų kariuome
nei. granatų ir automatų ugni
mi nukovę dešimtis fašistų; Po 
šio įvykio Užusalių kaimą iš
tiko panaši Į Pirčiupio. Miliū
nų ir Laučiūnų kaimų tragedi
ja. 1941 metais rugsėjo 12 nak
tį Impulevičiaus banditai, rem
dami vietinių baltaraiščių, su
šaudė 48 taikius Užusalių kai
mo gyventojus”. Taigi Skramo
vas. Ziabkinas. Mašniakovas

nių elgseną ir galvojimą.
Dabar studentai linkę skai 

tyli santraukinius žurnalus, pa- 
vyz. “Time”, “Newsweek", ir 
taip patb“New Yorker”. Kiek 
daugiau padiskutavome apie 
šiuos studentams žurnalus. “0- 
rientation” kartais turi studen
tam labai gerų straipsnių, ku
rie skatina studentą pagalvoti: 
mergaitėm skirtuose žurnaluo
se "Glamour" ir “Vogue", ša
lia madų aiškinimo pasirodo ir 
auklėjantys straipsniai; “Play
boy” žurnale randama filosofi
ja. kurią pats žurnalas atrodo 
nori pateisinti; santraukiniam 
žurnale “Reader s Digest” daž
nai pasitaiko neteisingų žinių; 
“Ateitis” turi Įdomių nuotrau
kų. korespondencijų ir “antra 
vertus” skyrių, kuriame būna 
kontraversinių diskusijų.

Katalikų spauda kartais bū
na labai davatkiška, ir dar su 
žemu rašymo lygiu. Bet yra 
ir labai pažangių žurnalų kaip 
“The National Catholic Repor
ter", kuriame rašo pasauliečiai 
katalikai aktualiais klausimais. 
Buvo iškelta mintis, kad “news 
stands” turėtų parduoti ir ka
talikiškus žurnalus.

Kokią įtaką spauda turi? Jei-

—

NEGALI BŪTI SKIRTUMO TARP JŪSŲ IR MŪSŲ
(atkelta iš 1 psl.)

Tam tikra kūrybinė Įtampa 
amžiaus kartu santykiuose vra 
sveikas ir būtinas reiškinys. Ta
čiau yra būtina išsklaidyti be- 
susidaranti klaidinanti mitą, 
esą vyresnioji amžiaus karta 
esanti jaunimui pavydi varžo
vė. nenorinti pozicijų užleisti 
jauniesiems. Taip nėra. Ir Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Metų 
programos tikslas yra kaip tik 
parodyti vyresniųjų nuoširdų 
susirūpinimą padėti jaunimui 
užimti savo vietą visuomeninia
me darbe ir atlikti savo vaid
menį.

Bet jaunystė — ne amžinas 
dalykas. Ji tokia pat praeinan
ti. kaip visas žmogaus gyveni
mas. Ji reiškia iš nerūpestingo 
vaikystės žaismo perėjimą i su
brendusio žmogaus teisių ir pa
reigų atsakingą pasauli. Jau - 
nystė netrunka ilgai ir todėl 
reikia skubėti atlikti jos užda
vinius. Jaunimo kongresas ir 
jaunimo metai yra proga su
telkti i tai paties jaunimo di
džiausią dėmesį.

Pagrindiniams savęs ugdy
mo uždaviniams sėkmingai vyk 
dyti. savo jėgoms bei sugebėji-

kitų tautų dvasia ir kitų kraš
tų kultūra. Tegul šis kongre
sas ir Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Metai padeda lietuviška
jam jaunimui labiau įsijausti ii’ 
įsigilinti į savo ypatingą padė
tį ir tegul sutvirtina jo tauti
nės savigynos atparumą.

Antra vertus, nors jaunys
tės sulaikyti negalime, nors ji 
neišvengiamai praeina, galime 
ir turime išlaikyti dvasios jau
nystę. Praeinančią amžiaus jau
nystę galime paversti nuolat 
trunkančia dvasios jaunyste, ku
ri lygiai taip pat kaip ir am
žiaus jaunystė pasižymi tikėji
mu aukštais ir kilniais daly
kais. doriniu jautrumu prieš 
visokį gyvenimo blogi, nenu
slopinamu .-tikėjimu gė
rio pergale, tvirtu r y tu 
tobulėti ir pasaulį tobulinti, 
bukliu ir niekada nesustings
tančiu protu. Šios dvasios jau
nystės ypač daug laukia šian
dien pavergtoji Lietuva. Jos 
laisvės byla laukia jaunatviško 
idealizmo ugnies, laukia karš
tu širdžių ir jautrios sąžinės, 
kuri nesitaikstytų su skriauda 
ir neteise, nesimainytu tautos 
laisvės idealu — su Vincu Kū

me pavergtos lietuvių tautos 
nepalaužtą ryžta ir dvasią būti 
savimi; matcme jos Įvairiopas 
pastangas sovietinimo užma
čioms atsispirti, savo tautinę 
egzistenciją išsaugoti, tautinę 
kūrybą puoselėti, kad laisvės 
valandai išmušus galėtų atsi
liepti — aš čia — gyva!

Tačiau visa tai tėra vien už
degantys pavyzdžiai. Jie neat- 
palaidoja lietuvių išeivijos, ne- 
atpalaidoja ir lietuvių 
jaunimo nuo savos atsakomy
bės. Tais pavyzdžiais negalima 
prisidengti, lyg šventųjų au
reole. Iš jų galime ir privalo
me tik semtis stiprybės ir įk
vėpimo. Tegul tie pavyzdžiai 
būva paskata išeivijos jauni
mui kurti savo vaidmenį pa
gal aplinkybes, kurias nustato 
vietos ir laiko padėtis, ir rei
kalavimus. Tegul tad šis Jauni
mo Kongresas ir Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Metai prabyla 
lietuviškojo jaunimo sąžinės 
balsu ir jo valios ryžtą tegul at
kreipia Į pavergtosios Tėvynės 
laisvės ir pačios išeivijos tauti
nio gyvastingumo uždavinius.

Džiugu konstatuoti, kad pa
saulio lietuvių jaunimo metai

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

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

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

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

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

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.
Tel. Virginia 6-1800

atliko tokią pat Stalino pasiųs
tų budelių provakatorių rolę 
kaip Genrikas Zimanas Pirčiu
py — užtraukė kerštą prieš 
vietos gyventojus. Tiem Stali
no provokatoriam dabar pagar
bos paminklai. Ir kas juos ger
bia? Tai rodo vėl prakalbas sa

kiusių pavardes: “Į susirinku
sius kreipėsi buvęs partinio 
parajoninio komiteto sekreto
rius S. Volosenka. pogrindi
nės kovos organizatoriaus ir 
vadovo duktė T. Skramova - 
Kontvainienė. tarybinio ūkio 
direktorius J. Korsakovas".

Naujieji Fordai turi dvejopai 
atidaromas duris

mams brandinti ir savo asme
nybei visapusiškai išplėtoti vie
na aplinkybė yra ypatingai 
reikšminga. Tik įsijausdamas ir 
įsijungdamas į savo tautinę 
bendruomenę ir per ją reikšda- 
masis, žmogus atsiekia savo 
pilnutinį pašaukimą ir tampa 
pilnaverčiu tarptautinės bend
ruomenės nariu. Mūsų sąly
gomis tai nėra lengvas uždavi
nys. Esame išbarstyti svetimų
jų aplinkoje, kurioje vyrauja

Yra du būdai atidaryti 1966 
metų Fordo station automobi
lio užpakalinę dali. Vienas: iš 
viršaus į apačią atveriamos du
rys (vad. tailgate), antras: iš 
dešinės į kairę atidaromos du
rys. Pavyzdžiai matome čia de
damose fotografijose. Viršuje, 
matome Country Squire Wa
gon, apačioje — kairėje 'tail
gate' (durys atidarcmcs į apa
čią), dešinėje šoninės durys. 
Tekios naujos durys yra visuo
se Fordo ir Fairlane station au
tomobiliuose; taip pat, jei no
rima, ir Falcon. Dvigubas ati
darymas naudojamas daiktus 
kraunant arba keleiviam įli
pant, kaip kam patogiau. (Sk.).

There «re two way* to get into the rear of every 1966 Ford 
Mation wacon — over the tailgate or through the door. Ford's 
latest station wagon innovation is a dual-action tailgate. Open 
it with the renter latch, left, and it’s a tailgate. Open it with the 
handle, right, and it’s a door. Illustrated on the 1966 Ford 
Country Squire Wagon, top, the new feature is standard on all 
Ford and Fair lane station wagons and is optional on Falcon 
wagons. The door feature permits easy passenger entry and pro
vides ready access to a lockable storage compartment, while the 
tailgate is available for hauling or loading cargo. Earlier Inno
vations which pushed Ford to station wagon sales leadership in 
1965 — dual center-facing rear seats and built-in rear window 
air deflectors — are retained for 1966.

— Amerikoje cigarečių var
tojimas 1965 padidėjo 5 proc. 
Vienam rūkytojui metinis vi
durkis 216 dėžučių.

dirka betariant — į trupinį 
aukso, gardaus valgio šaukštą, 
kuri budėtų ir siektų teisės, gė
rio ir laisvės pergalės okupuo
tai Lietuvos Respublikai, o- per 
Lietuvą ir visai žmonijai.

Visais laikais ir visų tautų 
jaunimas buvo, yra ir bus prie
šakinėse tiesos, teisės, lais
vės kovotojų pozicijose. Tik 
prisiminkime mūsų tautos 
XIX amžiaus laisvės 'kovas ir su
kilimus prieš carinę priespau
dą. Prisiminkime L i etuvos 
valstybinės nepriklausomybės 
atkūrimą po pirmojo pasauli
nio karo. Tai buvo jaunatvės 
ryžto ir aukos rezifltatai. Ogi 
dar visų mūsų mintyse ir Šir
dyse gyvi Lietuvos partizanų 
herojinių kovų vaizdai iš Lietu
vos rezistencijos okupantui po 
antrojo pasaulinio karo! Tiesa, 
'krašto ginkluota rezistęncija, 
nesulaukusi iš laisvojo pasau
lio net moralinės paramos, 
prieš galingą priešo jėgos ma
šiną buvo priversta savo gink
lo kovą pakeisti labiau subti
liais tautinės rezistencijos bū
dais. Bet ir šiandien, nepaisant 
rafinuočiausių nuolatinių oku
panto pastangų, pradedant sub
tiliais sovietinimo nuodais jau 
vaikų darželiuose ir baigiant so
vietinės spaudos ir Kremliaus 
oligarchų brutaliais veiksmais 
prieš betkurią lietuvių tautos 
savitumo apraišką, mes mato-

yra pradėti kaip tiktai Kana
dos lietuvių jaunimo kongresu. 
Gera pradžia — pusė darbo. 
Tegul ši gera pradžia pasaulio 
lietuvių jaunimą veda į toli
mesnius Jaunimo Metų laimė
jimus, kurie būtų galinga pa
skata ne tik laisvojo pasaulio 
lietuvių jaunimui, bet ir visai 
mūsų tautinei bendruomenei, 
tiek tai, kur gyvena išsisklai - 
džiusi laisvojo pasaulio plotuo
se, tiek pavergtoje Tėvynė
je.

Man taip pat džiugu čia pri
minti. kad ir Jungtinių Ameri
kos Valstybių lietuviškasis jau
nimas rengiasi paveikiai atžy
mėti Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Metų pradžią masiniu žy
giu į Jungtines Tautas Lietu
vos laisvės bylai tame pasaulio 
aeropage iškelti. Palinkėkime 
jiems geriausios sėkmės ir jų 
patriotinį užmojų paremkime.

Brangus jaunime, esi mū
sų išeivijos ir visos mūsų tau
tos viltis. Eisi mūsų pasididžia
vimas ir pažiba prieš svetimuo
sius.

Kaip Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pirminin
kas. kaip Lietuvos Laisvės Ko
miteto ir Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo pirmininkas, aš 
kartoju savo sveikinimo žodžio 
šūkį —

Teguvuoja Lietuviškasis Jau
nimas!

- HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas. apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.
87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

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

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard St., New York, N.Y. 10002
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Išsikalbėjimai, kurių vaisiai geri
Kalbėjosi Vlikas ir Bendruo

menė dėl bendro darbo sustip
rinimo. Pasikalbėjime žymėti
nas teigiamas reiškinys — ne
buvo kalbamasi apie susiorga- 
n i z a v i m ą, perslorganizavi - 
mą, naujų organų sudarinėji- 
mą; nebuvo ginčo dėl klausi
mo. kas pirmesnis ir kas vy
resnis. Šios rūšies ginčai gal 
jau bus praeities dalykas.

Buvo kalbamasi, kaip suda
ryti bendrą nuomonę aktualiais 
klausimais, kurie rūpi tiek Ben
druomenei, tiek Vlikui; kaip tą 
nuomonę patelkti visuomenei 
arba savo ruožtų nuomones su
rinkti iš visuomenės, kuriant 
opiniją lietuviškais klausimais. 
Tenka stebėti — gal tai bus 
kelias tolesnei veiklai.

★

Buvo vienu klausimu sutar
tas ir paskelbtas bendras nu
sistatymas — dėl žygio i Jung
tines Tautas: vieningas pritari
mas. Tekis pareiškimas turėjo 
prasmės, nes šalia entuziastin
gų rėmėjų buvo ir skeptikų, 
vienam laikraščiui atsistojus o- 
pozicijoje; kai kuriem jaunimo 
va^ovauiantiem asmenim skel
iantis. kad jie turi savų orga
nizacinių Įsipareigojimų ir jie 
negalėsią dalyvauti aname žy
gyje. Tai buvo lyg aidas anų 
senovinėn puoten pakviestųjų, 
kurie pasiaiškino negalėsią da
lyvauti. nes pirkę jauti ar ve
dę žmoną.

Naujas išsikalbėjimas tarp 
Vliko. Bendruomenės ir žygio 
rengėjų pašalino abejones ir 
nepasitikėjimą tiek iš vienos, 
tiek iš kitos pusės. Galėjo tai 
būtį padaryta pradžioje, ne ga
le. Bet gera ir tai, kad bent 
dabar visos jėgos galės būti su
telktos i lapkričio 13 žygi.

★

Buvo kitas klausimas Vliko 
ir Bendruomenės pasitarime 
aptartas, bet nespręstas. Tai 
vadinamų ryšių su Lietuva. 

Atidėtas kitam pasikalbėji
mui. Ga:!a, kad atidėtas. Ati
dėliojimas vargiai prasmingas. 
Atidėlioiimas vargiai duos nau
jos medžiagos sprendimui. O 
be sprendimo paliekama tuštu
ma. Į ją veržiasi kitos jėgos 
su savais sprendimais, kuriuos 
nori primesti ir visuomenei. 
Kodėl nesiveržti, jei tie veks- 
niaį, kuriu autoritetą visuome
nė linkusi pripažinti, palieka 
idėjine tvlą. Tokiu atveju veiks
niai atsiduria ne vadovaujan
čių. bet paskui sekančių rolė
je.

Norėtum matyti juos vėl va
dovaujančių pozicijoje.

★
Buvo tariamasi šią vasara 

ir vieno jaunimo tarp savęs. 
Svarstė konkrečius klausimus 
ir sudarinėjo savą nuomonę 
tais klausimais. Dėmesio verti 
tekių svarstymų rezultatai, ku
riuos priėjo ir paskelbė stu
dentų ateitininkų vasaros sto- 
vvkla. Dvi žymės itin krenta i 
akis tuose rezultatuose. Viena, 
jų pareikšta kolektyvinė nuo
monė toli gražu nėra tekia pat, 
kokią buvo paskelbę spaudoje 
atskiri to jaunimo atstovai, 
mėgstą lakesnes frazes. Antra, 
jei kolektyvinė nuomonė reiš
kia “vidutinio” asmens galvoji
mą ir moralini Įsipareigojimą, 
tai to ‘ ‘vidutinio’ ’ jaunuolio 
tiek intelektualinis pajėgimas 
apimti gyvenamo laiko visumos 
klausimus ir rasti sprendimą 
tiek moralinio pareigingumo 
jausmas vra pozitvvaus lygio.

Šio išsikalbėjimo rezultatai 
menkina pagrindą dabar daug 
ka’bamam aliarmui anie gene
racijų. kartų “skilimą”. Tik 
atrodo ne skilimas, o tik nauja 
p? kepa tame pat kelyje.

Šis jaunimo išsikalbėjimas 
yra taip pat viena pakopa Į 
platesni jaunimo išsikalbėjimą 
— i Jaunimo metus, kurie bu
vo pradėti Kanados jaunimo 
saskrvdžiu.

Kasdieninėje žmonių kalbo
je žemės reformos vykdymas 
bei dvarų dalinimas bežemiam 
ir mažažemiam buvo vadina
mas “dvarų draskymu”. Kadan
gi kun. M. Krupavičiui būnant 
žemės ūkio ministerlu buvo 
daugiausia išskirstyta dvarų, tai 
dažnai teko girdėti sakant, kad 
“■kunigas M. Krupavičius dra
sko dvarus”.

Kaip buvo minėta, žemės da
linimas kariams jau pradėtas 
1919 m. vasarą, bet jis visą 
laiką buvo vykdomas lėtu tem
pu. Net priėmus žemės refor 
mos Įstatymą, dvarų dalinimas 
daug nepaspartėjo. Buvo prisi
laikoma A. Rimkos nusistaty
mo. Tos pat nuomonės buvo 
ir prezidentas A. Stulginskis, 
bet kun. M. Krupavičius tuo 
buvo nepatenkintas ir reikala
vo paspartinti dvarų dalinimą. 
Rinkimuose i II seimą (1923) 
krikščionių demokratų blokui 
gavus absoliučią daugumą ir 
birželio 29 E. Galvanauskui su
darant ministerių kabinetą. 
prezidentas A. Stulginskis že
mės ūkio ministerio vieta pa
siūlė kun. M. Krupavičiui, sa
kydamas: “Pravedei žemės re
formos Įstatymą, tad eik ir Į- 
gyvendik ji, pažiūrėsime, kaip 
išvirtąją košę išsrėbsi”. Prezi
dento spiriamas nors ir neno
romis tą naštą pasiėmė.

Iki kun. M. Krupavičiaus per 
ketverius metus buvo išdalinta 
dvarų žemės bežemiams ar ma
žažemiams tik 64.671 ha. že
mės. Tik kun. M. Krupavi
čius ministeriavimo laikais tik-

MINISTERIS ERNST LEMMER sveikina lietuvių t. šokių grupės vadovę mok. E. Tamošaitienę

Prel. M. Krupavičiaus 80 metu sukaktį minint (3)

rai pajudėjo žemės reforma. Jo 
nustatytu planu du trečdaliai 
turėjo būti dalinama dvarų že
mės, o vienas trečdalis kaimų 
skirstoma Į vienkiemius. Mati
ninkų nebuvo užtenkamai, o 
darbas turėjo sparčiai eiti. Ma
tininkam už viršnorminius dar
bus bevo mokamos premijos. 
Per nepilnus trejus metus bu
vo išdalinta dvarų žemės 353. 
627 ha. Padaryta, kas galima 
buvo padaryti to meto sąlygo
mis. Kun. M. Krupavičius sku
bėjo dalinti dvarų žemę, bijo
damas užsienio valstybių inter
vencijos ar spaudimo, nes to
kių pavojaus momentų buvo. 
Todėl prel. M. Krupavičius tei
singai gali šiandien sakyti: “Į 
žemės reformos Įstatymo pa
rengimą ir jo Įvykdymą esu Į- 
dėjęs visas savo jėgas ir išma
nymą”.

Tautininkams valdant, 1929 
lapkričio 13 pakeistu žemės re
formos Įstatymu padidinta ne
nusavinamos žemės norma iš 
80 :ki 150 ha. 1930 Įstatymo 
pakeitimas dar daugiau švelni
no žemės reformą, duodamas 
papildomų galimybių pasinau
doti Įvairiom lengvatom. Pagal 
nauja Įstatymą. 816 dvarinin
kų pasiliko nuo 90 iki 150 ha 
didžio ūkius, jų skaičiuje 580 
dvarų 140-150 ha didžio. Tuo 
būdu, prof. V. Manelio apskai
čiavimu. žemės fondas neteko 
158.447 ha žemės. Valdžios ži
nioje liko nesunaudotos 5.145 

ha. Ta žeme galima buvo dar 
virš 7000 bežemių aprūpinti že
me. Be to, 3.223 ha miško bu
vo duota išsikirst dvarininkam, 
bėn 37.747 bežemiams 362,

Iš viso žemės duota nuosavy- 
117 ha, 26,367 mažažemiams 
90.629 ha. miestų gyventojams 
trobesiams pasistatyti 3.287 ha, 
bažnyčioms ir kapinėms 2.027 
ha, Šaulių S-gai, pieninėms ir 
priv. organizac. 927 ha. Duota 
žemės naudotis valstybės Įstai
goms 34.931 ha (vien miškų 
ūkiui vesti 18,915 ha), savival
dybių Įstaigoms 2.600 ha, pri- 
vat. organizac. ir asmenims 
8,983 ha. Iš viso iš žemės fon
do išduota 505 501 ha žemės.

Perduota žemės reformos Įst. 
(65 parag.) 17.301 ha, atiduo
ta už likviduotas servitutus 29. 
217 ha. dvarų savininkams at
lyginta už nusavintą žemę 
6.987 ha.

Iki 1937 m. 75 proc. visų 
Lietuvos kaimų išskirstyta 
vienkiemiais.

Kariams savanoriams Įsikur
ti pinigais, miško medžiaga ir 
paskolos lakštais duota pašal
pos 16.016.803 litai, naujaku
riams paskolos javais, statybi
ne medžiaga ir kitu materialu 
duota 40.048.440 litų. Žemės 
bankas naujakuriams yra išda
vęs dar 16 milijonų litų.

Valstybės duota parama nau
jakuriams buvo nedidelė, bet 
valstybė darė, ką galėjo. Nors 
ir vargingomis sąlygomis lietu

vis nau’akuris buvo ištvermin
gas ir tikrai at’aikė sunkų ban
dymą. Žemės ūkis nenusmu
ko. bet palaipsniui kilo ir gerė
jo. Prof. J. Krikščiūno apskai
čiavimu, 1938 m. Lietuvos ja
vų derlius pakilo 86 prcc. paly-

VASARIO 16 gimnazijos mokiniai prie Berlyno sienos

Minister’s E. Lemmer reikalauja 
Lietuvai laisvės

Lietuvai laimėjo antrąją vietą 
iš 20 varžovų. Diplomas Įteik
tas akivaizdoje 25,000 žiūrovų

Rugsėjo 3-5 Vasario 16 
gimnazijos tautinių šokių gru
pė dalyvavo iškilmėse Berlyne. 
Sekėjai buvo lėktuvu nuskrai
dinti iš Frankfurto. Berlyne te
ko jiem viešai pasirodyti 5 kar
tus ir dalyvauti bendroje eise
noje.

Rugsėjo 4. šeštadienį. “Neue 
Welt” salėje surengtose varžy
bose dalyvavo 20 folklorinių 
grupių iš Įvairių tautų. Pirmąją 
premiją laimėjo lenkų grupė iš 
Dortmundo. antrąją — Vasario 
16 gimnazija ir trečiąją—pran
cūzų grupė iš Lorain (Metz). 
Premijas (laisvės varpas minia- 
turoje) ir diplcmai buvo įteik
ti rugsėjo 5, sekmadieni, miš
ko stadione, prisirinkus 25 
tūkstančiam žiūrovu. Lietuvių 
premija priėmė mokytoja E. 
Tamošaitienė. Stadiono sceno
je didžiausio publikos pritari
mo susilaukė lietuviai. Šokant 
malūną, publika entuziastingai 
plojo. Lietuvių grupe sveiki
no federalinis ministeris pabė
gėlių reikalams Ernst Lemmer. 
Į kalbėtojo tribūną ji palydėjo 
du Vasario 16 gimnazijos mo
kiniai—Kristina Žūtautaitė ir 

ginus su 1913 metų derliumi. 
Šiuo atžvilgiu Lietuvą pralenkė 
tik Suimija. kuri turi galimy
bės didinti dirbamos žemės 
plotą. Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą, kada buvo dideli dvarai, 
nieks nežinojo apie Lietuvos 
sviesto ar bekono eksportą. To 
paties profesoriaus tvirtinimu, 

i nukelta ; 4 psi./

Petras Vegneris. Ministeris sa
vo kalbą pradedamas pasakė: 
“Lietuvių jaunimas mane atly
dėjo i šią sceną. Jų gimnazija 
yra ypatingoje mano vadovaus 
jamos ministerijos globoje”. Ir 
toliau E. Lemmer savo kalbo
je kelis kartus iškėlė reikalavi
mą leisti lietuvių tautai laisvai 
apsispręsti, kaip ji nori tvarky
ti savo valstybinį gyvenimą. 
Ministeriui po jo kalbos lietu
vių vardu padėkojo gimn. dir. 
kun. Br. Liubinas.

Vasario 16 gimnazijos šokė
jai aplankė LB Berlyno apy
linkės pirmininką Mykolą Ži
linską. Taip pat turėjo progos 
apžiūrėti Vakarų Berlyno Įžy
mybes. Didžiausio Įspūdžio pa
darė garsioji mūro siena, ski
rianti V. Berlyną nuo komunis
tinio sektoriaus. Berlyno spau
da. pranešdama apie šią tarp
tautine folkloro šventę, savo 
iliustracijoms pasirinko beveik 
išimtinai lietuvių šekius. Tik 
veną kartą buvo pasrinkta Že- 
mosos Silezijos grupė. Pirmą 
vietą laimėjusių lenkų nė vie
nas paveikslas nepateko i Ber
lyno spaudos puslapius. (Vokie
čių-lenkų santykiai tebėra vė - 
sūs dėl Oderio sienos. Red.)

Br. L.

MIESTELIS.
KURIS
BUVO
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MAZALAITĖ

premiją

(21)
Taip ir skambtelėjo, kaip auksinis, tas šypsnys kris

damas į jo širdį. Paskui jis sakydavo, jog. tur būt, nela
basis bus ją pasiuntęs jo nelaimei. Tačiau tada jis ma
nė. jog atrado laimę: jis galvojo, kur čia ją vėl pama
čius. O kai matė bažnyčioje ar turguje, vis buvo ne
gana. kaip ir pinigo. Norėjosi dar ir dar, kad ir kas
dien mesti aki. Jis jau žinojo, kad ji iš miestelio, tai 
įsidrąsinęs kartą praeidamas pakalbino, ir ji atsiliepė. 
Tai dar labiau, kaip balandis snapeliu, perbrėžė jo šir
dį...

“Taip jie ir kitą kartą prakalbino vienas kitą. Ir tė
vus užsiminė ir vietą. Miestelio ūkininkas buvo jos 
tėvas. Noreika, apgarsintas šykštuolis. Augino keturias 
dukteris, šita Elziūnė. buvo iš vidutiniųjų, jai ėjo dvi
dešimtieji. o tik viena iš keturių tebuvo nuleista Į mar
čias. nes tėvui atrodė, jog geriau tegu jos sensta, 
dirbdamos ūkyje, negu duoti dali svetimam bernui, ku
ris dar išsiveda jo darbininkę.

Gal Elžbieta nebuvo girdėjus, kad tasai, kur 
įkrito neišvaromai i jos sielą, buvo nemažiau garsus 
už jos tėvą, o gal kaip tiktai, kad girdėjo, norėjo išmė
ginti. ar labai jam rūpi — .kai jis užsiminė, jog jiems 
reiktų rimtai sueiti Į vieną gyvenimą; jis. staiga pabū
gęs. kad ji neatmestų jo, pasigyrė, jog jis, kad ir ne 
ūkininkas, bet ir ne vargšas — ji tarė:

— Nieko nebus — su tėvu nesusitarsi, o juk manęs 
be dalios neimsi.

Ir jis atsakė taip, jog ir pats nesuprato, ką sako, ir 
žmonės būtų perplyšę iš nustebimo, jeigu išgirstų:

— Tu pati mano dalia
Ji taip gražiai paraudo, jog tikrai tą minutę jis var

giai galvojo apie turtą, ir taip jam panoro, kad ji tuo
jau. o tuojau ateitų i jo pačias, kad tą patį sekmadienio 
vakarą jis atėjo ir pradėjo su Noreika kalbą. Dar iš 
tolo, dar tiktai, kad artėja gavėnia, o jis vienas, ir kad 
tas jam sunku.

— Gerai. — sako Noreika. — aš maniau, kad tiktai 
balamūtieji mano dukterį, ir jau norėjau jai paimti 
strongą. jeigu nesiliaus su tavim kalbėjus, bet kad pro
tingai kalbi, galėsi būti žentas.

Senio balsas buvo minkštas ir saldus, visa kalba pra
ėjo be jokių nemalonumų — takiam išmintingam vy
rui. kuris vaikšto be piršlio melagio, be lygautojo, ir 
nepradeda nuo pasogos — galima vieną dukterį atiduo
ti.

Tačiau tuo metu žentas pradėjo atsipeikėti: ji nu
krėtė šiurpis pamanius, kad vos jis nenuskendo, visas 
miestelis turės juoko, kad po tokių ieškojimų, tik taip 
jam tepavyko vesti norimą turtingą. Patinka, tai patin
ka. bet visai pliką paimti — to niekas negali reikalauti. 
Prakeiktas senis, pūdo kur nors pinigus — tur būt, ne
susiprato auksu paversti — ir tikram vaikui neduoda 
gyvenimo pradžiai.

— Tai gerai, uošvi, bet taip neišeina baigti 'kalbą.— 
tarė jis svariai. — mes juk dar neprabilom apie svar
biausią reikalą.

— Kokį dar belaikai vertą ilgų kalbų, juk merga ir 
yra svarbiausia. — sako senis. Jis žinoma nutuokia, bet 
prisimeta, kaip zuikis prie žemės, prie to paties. Tai
gi, merga svarbiausia — negi be jos eisi prie altoriaus.

Neapsimesk man Čia mulkiu. — galvoja jaunasis, bet 
dar tramdo pyktį, dar kalba geruoju:

— O su kuo vesi?
— Tai ar virvės peikia? — juokauja Noreika, bet jau 

jo geri galvojimai apie vyrus apniūko. Be reikalo El
zė tvirtino, jog labai patikusi Vaivoriui, ir tas ims, kad 
ir kaip stovi.

Taigi, niaukiasi senis, bet dar nemeta vilties ir toliau 
kalba saldžiu balsu:

— Visur sviete yra taip, kad jaunasis mergelę aukso 
žiedeliu prie savęs prirakina — tai taip ir nusivesi.

Dar valdosi ir tas, kurs dabar tapo pats sau piršliu, 
bet karčiai sako:

— O auksą žentai kasa uošvio darže.
— Matai kur — sušunka senis. Ir dabar jau jie yra 

užmiršę ir dukterį ir mylimąją — dabar jie yra du 
vieni pasaulyje, ir jie varžosi dėl paties vardo — 
auksas, kaip du prie vienos lentos jūroje.

Ir po pusvalandžio, jaunasis neatlaikęs, kepurę pasi
grobęs bėga pro duris.

Tai nebūtų jokia naujiena. Yra buvę jam taip su pirš
liu ir be jo. svetimuose kiemuose — bet šitam kieme 
jis pamato savają. prisimetusią prie gon'kų atramos, ir 
jam kaip kirvis suskaldo širdį jos užraudotos akys, ir 
kalbinama, ji tiktai skaudžiai meta priekaištą:

— Matai, kaip tu pirma kalbėjai, ir kaip iš tkrųjų 
yra — gaila, kad tu su mano tėvu negali ženytis, ge
resnės poros ir pragare nebūtų.

Ji nusisuka, ji nebenori jo nė matyti, ir jam taip 
aižėja širdis, kad jis jau nori grįžti į trobą ir sakyti: 
Duck dukterį, kad ir taip, kaip dabar atrodo, su ašarom 
vietoj kraičio. Tačiau lyg gaišeną užuodžia paslėptų pi
nigų kvapą ir negali, negali nusigalėti.

Tačiau negali suimti ir to, kad niekuomet nebema
tys mergelės. Ir tada jis pirmą kartą imasi įprasto my
limųjų melo — jis tvirtina jai ‘kad jam nieko nereiškia 
pasogos nei kraičiai.

— Kaip mane gyvą matai, prisiekiu,—maldauja jis, 
— tu gali klumpėta ateiti, ir tai atrodysi man kaip ka
ralaitė, bet tavo tėvas juokiasi iš manęs, stačiai tyčio
jasi. Mes turim priversti jį duoti tavo dalį, juk tu dirbai 
jam, juk čia tavo pačios prakaitas, o jis nori jį išgerti. 
Ar tu nori kad jis juoktųsi ir iš manęs, kad tokį aviną 
daręs? 'Aš tavo akyse tuos pinigus subersiu į šulinį, 
bet priversti duoti — turim būtinai, ir tu man padėk.

Jau labai ji turėjo jį mylėti, kad patikėjo ir pripažino, 
jog jis teisus, ir ji pradėjo kovą su tėvu, nors tai jai 
kaštavo barnių ir smūgių.

Ar tu patikėsi, kiek tai truko? Jeigu tarsiu, jog ku
meliukas išaugo arkliu — bus netiesa: septynerius me
tus. Taip, taip, septynerius metus jie derėjosi, ir jau 
atrodė, jog kuris nors nusileis ir išsiskirdavo susirieję, 
ir mergina nebetikėjo savo išrinktuoju, ir vėl jis mela
vo, kad tiktai dėl jos jistaip vargsta, kalbasi su tokiu 
beširdžiu tėvu.

Ji rūpėjo jam. tai buvo teisybė, bet jis negalėjo pa
sirinkti tarp pinigų ir mergos. Jis norėjo abiejų, o jam 
tesiūlė tiktai pačią, vieną.

Septyneri metai — ji seno ne nuo tų metų, bet nuo 
nevilties, kaip daugumui atsitinka. Tiktai jos vargas 
buvo vis tiek kitekesnis — ji juto, kad tokių, kaip šie 
du. nėra pasaulyje, bet ji stovi jų viduryje ir nuo abie
jų kenčia.

Taip, šitiem dviem pasidarė būtinybė tai. ką jie da
rė — pareiga ir malonumas — jie vadino vienas kitą 
bjaurais užgauliojimais, tačiau visada šaukė žentu ir 
uošviu, lyg tai buvo užantspauduota — ir nuo pirmo 
susiėmimo dar nebuvo pajudėję nė sprindžio. Jeigu kar
tais vienas išsiderėdavo arklį, ar vežimą, ar šimtą — 
pasitaikė taip — tačiau gale kalbos jau buvo aišku, jog 
senis tai darė tyčia, nes einant žentui pro duris paža
das jau buvo atšauktas ir už tat pyktis buvo didesnis, 
negu to pasižadėjimo nebūtų iš -viso buvę. Ir pana
šiai atsilygino žentas, tardamas, kad jau jis apsisvarstė 
— nereikia nieko, gali duoti užsakus, ir nespėjo senis 
tarti: “Matai, atėjai į protą”, tas pratos jau ir pasi
traukė — taip, užsakai, bet, jeigu uošvis duos tiek ir 
tiek.

Jie per savaitę, atrodė, patys savyje, tarytum pyli
mus kasė, ar kaip kurmiai rausėsi po pamatais — po 
vienas kitu, nes susitikę jau žinojo kokį nors antrojo 
nuklydimą, žmonių plepalą ir tuo nauju ginklu puolė.

O žmonėms patiko — nieko negali paslėpti nuo kai
mynų ir nuo parapijos. Patiko, bet ir tai įslkyrėjo—sep
tyneri metai atšipino juoką ir smalsumą. Net ir tiek 
žmonės nebesprendė — kaip galų gale baigsis.

(Bus daugiau)
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Prie išgriautų kryžių
Br. Kviklio “Mūsų Lietuvos” II tomas

Vasaros pradžioje pasirodė 
Br. Kviklio stambaus veikalo 
“Mūsų Lietuva” n tomas (750 
psl.), kuris apima Aukštaitiją- 
Utenos, Rokiškio, Kėdainių, Uk
mergės, Panevėžio ir Biržų ap
skritis ir Kauno miestą bei apy
linkes. Su busimaisiais dviem 
tomais tokios apžvalgos susi
lauks Žemaitija, Suvalkija ir 
Mažoji Lietuva. Medžiaga tiem 
tomam, sakomo, autoriaus jau 
yra surinkta.

“Mūsų Lietuvos” leidėjas J. 
Kapočius, kuris buvo numatęs 
išleisti tik 3 tomus, anketomis 
atsiklausė prenumeratorių, ar 
jie norėtų ir IV tomo? Iš atsilie
pusių 99.9 proc. atsakė taip. 
Tai žinia, kad “Mūsų Lietuva” 
yra sulaukusi didelio populia
rumo lietuviškos knygos ir gim
tosios Lietuvos mylėtojų tarpe.

Krupavičius . . .
(atkeltais 3 psl)

Lietuvos ūkininkas 1934-38 m. 
dvigubai daugiau gaudavo ge
rybių iš savo žemės, negu 
1909-1913 metais.

Žemės reforma yra vienas iš 
didžiųjų demokratinės Lietuvos 
valstybės darbų. Tai epokinės 
reikšmės reforma. Ja domėjo
si užsieniečiai. Būdavo lankyto
jų net iš tolimų kraštų — iš 
JAV, Indijos ir kitur. Italijos 
prof. Turki kasmet atsilanky
davo ir važinėdavo po kraštą, 
stebėdamas, kaip dalijami dva
rai ir kuriasi naujakuriai. 1949 
italų senatorius Merlinas pra
šęs prel. M. Krupavičių para
šyti apie Lietuvos žemės refor
mą, 1953 Ch. Kerstenas taip 
pat prašęs jį plačiau painfor
muoti tuo klausimu.

Trumpai apžvelgus Lietuvos 
žemės reformos eigą, tenka pri
pažinti, kad didžiausią Įnašą Į 
jos pravedimą davė 'krikščionių 
demokratų blokas, kuriam va
dovavo kun. M. Krupavičius. 
Šiandien jubilijatųi sulaukus 
garbingos sukakties bei gra
žaus metų skaičiaus ir dar tu
rint užtektinai energijos, ten
ka nuoširdžiai palinkėti, kad 
jis atidėtų visus reikalus ir rei
kaliukus į šalį (savo darbo duok
lę tautai yra atidavęs su di
deliu kaupu) ir imtųsi surašyti 
savo atsiminimus apie tuos lai
kus, kada jis su visa energija 
ir visu atsidavimu kūrė demo
kratinę Lietuvos valstybę ir 
vykdė' žemės reformą. Tai di
džiai vertinga medžiaga Lietu
vos istorijai.

Pr. Pauliukonis
—o—

(Šios apžvalgos pirmieji du 
straipsniai tilpę Darbininko 66 
ir 67 nr., redakcijos buvo žy
miai sutraukti. Paskutinysis ne
trumpintas).

Pirmame straipsnyje apie 
prel. M. Krupavičių pirmos 
skilties pabaigoje (spalio 5, 3 
psl.) yra stambi korektūros 
klaida. Ten pasakyta: “1905 į- 
stojo į Veiverių mokytojų se
minariją. Tada jau turėjo 20 
metų”. Prel. M. Krupavičius 
1905 m. jau baigė mokyt, sem.

Aukštaitijos vietovės aprašo
mos gan plačiai, — jas iliust
ruojant ir senosiomis ir šių die
nų nuotraukomis. Įsiskaičius į 
Knygą, ryškėja, kad autorius 
daugiausia širdies bus įdėjęs į 
Utenos apskritį, iš kur jis yra 
kilęs. Bet vertingos istorinės 
ir dokumentinės medžiagos aps
tu kiekvienos apskrities vieto
vių aprašymuose.

Imant atskirus talkininkus, 
pagelbėjusius knygos autoriui 
Br. Kvlklui aprašyti paskiras 
vietoves, iškyla Daumantas Či- 
bas su istorinių žinių gausumu 
ir sklandžia forma jas pertei
kiant. Pasiskaitykime tik ‘Bir
žų apskrities žemės įgriovos’ 
ar ‘Vabalninko’ skyrius, kokie 
gyvi ir įdomūs yra jo aprašy-
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Iš pedagoginės praktikos (3) Ig. Malėnas

KETVERIŲ METŲ RITELE MOKOSI SKAITYTI
TOLIMESNĖS PAMOKOS

Naujos pamokos duodamos 
taip pat, kaip ir pirmosios trys. 
Jos patiektos mano Elemento
riuje E. su spalvotais paveiks
lėliais, kuriems jau nereikia 
škicų, nes jie turimi. Toki škici- 
niai paveikslėliai atstoja žo
džius, kurie ir skaitomi kaip žo
džiai. Patartina skaityt skieme
nimis, nes vaikas išvengs gar
sų liejimo, kuris vadinamas 
modernųjį slebizavimą.

Tuo atveju, kai duodama po 
kelis skiemenis ir reikia vaika 
įpratinti juos skaityti, galima 
pasinaudoti analize. Pvz., 34 
psl., jau skaitant skiemenis su 
balse. O, duodami 4 supažindi
nami skiemens: MO LO VO 
SO. Jų raidės vaikui jau pažįs
tamos. Reikia tik pagauti gar
sų liejimo paslaptį. Visus skie
menis gerai įsiskaitė me. Dabar 
vaiką klausiu:

— Kuo baigiasi kiekviena da
lelė? (0).

— Kuo baigiasi MO? (0).
— Kuo baigiasi LO? (O).
— Kuo baigiasi VO? (O).
— Kuo baisiasi SO? (O).
— Tai kaip reikia iš karto 

skaityti M ir O? (MO).
— Kaip reikės iš karto skai

tyti L ir O? (LO).

mai.
Veikale sudėta šimtai istori

nių nuotraukų, nuo kurių tie
siog negali atitraukti akių. Jos 
užkliūva, pav., už -nepamiršta
mų Širvintų partizanų —Lietu- 
v js nepriklausomybės kovų 
dalyvių nuotraukų. Tokie vaiz
dai veda skaitytoją per Alūks- 
tos, Daugpilio, Taučiūnų ir ki
tas Lietuvos nepriklausomybės 
-kovų vietas, kur buvo apginta 
Lietuvai laisvė.

Daug nuotraukų sukaupta iš 
šių dienų tkup. Lietuvos. Pav.,
24 ir 25 psl. yra po nuotrauką 
iš šių dienų Spitrėnų bažnyt
kaimio, Utenos apskr. Vienoje 
Spitrėnų bažnyčios nuotrauko
je (1962 m.) matosi pasviręs 
bažnytėlės bokštas ir apdaužy

— Kaip reikės iš karto skai
tyti V ir O? (VO).

— Kaip reikės iš karto skai
tyti S ir O? (SO).

Dabar aš pasakysiu garsus, 
o tu skaityk žodelio dalį:

—M, 6 — MO.
— L, O — LO.
_ V, O — VO.
— S. O — SO.
Jeigu skaitant dviraidžius 

skiemenis kur nors pastebima, 
kad skaitymas kliūva, tada 
lieka griebtis šitokios analizės. 
O ji garsų liejimui į skiemenis 
turi padėti. nes šių dienų 
•metodika geresnių būdų neturi, 
paskaityti. Aš dabar tik klausy
siu. o jūs man skaitysit, šitaip 
ieškoma garsų liejimo į dvirai
džius skiemenis paslapties, nes 
ji yra tikrai sunkiai pagauna
ma. Aš žinau mokytojų, kurie 
trejus metus su vaiku vargda
vo, kol ją pagriebdavo. Čia 
negelbsti nė bausmės, ne kitos 
priemonės. Nors man žinomas 
mokytojas vartodavo tikrai aš

MAIRONIO šeštadieninės mokyklos Brooklyne mokytoja Aldona šileikytė globe rodo Lietuvį antro ir trečio 
skyriaus mokiniams. Nuotr. R. Kisieliaus

tas paminklinis kryžius. Už tai 
Lietuvos okupantam nereikėtų 
priekaištauti, nes jie kovoja su 
tikėjimu ir bažnyčių neremon
tuoja. Bet tų pačių metų Spit- 
rėnų mokyklos nuotrauka, net 
šiurpų—su išdaužytais langais. 
Tai tikras liudkiir.tkas bolševi
kinio “gerbūvio” ...

Aprašomos ir Kauno kapi
nės, Kelios nuotraukos liudija 
žiaurų okupantų elgesį su mi
rusių lietuvių kapais. Kalbinin
ko kan. K. Jauniaus antkapis 
1961 darytoje nuotraukoje ma
tosi visai sudaužytas, o kitoje 
nuotraukoje žuvusiųjų už Lie
tuvos laisvę karių paminkliniai 
kryžiai, išrauti iš kapų ir su
mesti paivorin. 1938 nuotrau
koje gražiai, visoje savo didy
bėje, šviečia paminklas žuvu- 
simu už Lietuvos laisvę kariam 
Kauno karių kapinėse. O 1961 
nuotraukoje tas pats pamink
las bolševikų išniekintas: nu
daužyti Vyčio kryžiaus ženk
lai, vainikas, kario galva ir kt.

trias bausmes, kuriomis net jis 
pats nusivildavo. Vienas jo mo
kinys vargais ir kančiomis 
prisikasęs iki 2-jo skyriaus, 
kurį pabaigęs toliau nesimokė. 
Bet gyvenime buvo darbštus, 
savarankiškas ir sumanus ūki
ninkas, kuris kitiem buvo duo
damas pavyzdžiu. Taigi, geras 
įrodymas, kad čia nėra atsiliki
mo klausimas, bet aiškus.daly
kas. kad skaitymo procesas yra 
tikrai sudėtingas, ypač garsų 
liejimas į skiemenis.

Dar ir šiais laikais nemaža 
mokinių turi dėl jo sugaišti 
dvejus metus. Tiesa, dėl pažan
gių šių laikų metodų šis kliu
vinys žymiai sumažėjo, bet 
galutinai vistiek neišnyko.

Iš antros pusės atsiranda 
mokinių, kurie šitą paslaptį pa
gauna labai lengvai ir vikriai. 
Jie tik reikalauja naujų skaiti
nių. kaip romėnai reikalauda
vo “panem et circences”. Tai 
visa, ką mokytojas iš jų pati
ria.

Pašalinti greta paminklo buvu
sieji karių paminkliniai kryžiai, 
sunaikinti kapai.

Tokia tai atrodo šių dienų 
Lietuva B. Kviklio “Mūsų Lie
tuvos” II tome. Iš praeities gar
bės ir didybės simbolių bepali- 
kę nebyliai stuobriai. Bet už tai 
šimtuose vaizdų ir aprašymų iš 
Lietuvos nepriklausomybės lai
kų prisikelia anos gražiosios 
Lietuvos laisvės dienos, kurios 
be galo įdomios vyresniesiems, 
nes jie jas yra patys išgyvenę, 
o jaunimui — tai tarsi gyvo
sios pasakos atvėrimas; tos pa
sakos, iš kurios plaukia jėga iš
likti lietuviais ir kovoti už Lie
tuvos išlaisvinimą.

Plačioje ir banguojančioje 
laiko skalėje atsiverianti “Mū
sų Lietuva” su begale doku
mentinių vaizdų ir įvykių, su 
įvairių laikotarpių būdingais 
niuansais, su dideliu pasiseki
mu skinasi sau kelią į išeivi
jos letuvių namus, susilaukusi 
reto tiražo ir pasisekimo. Už 
tai padėka ištvermingam auto
riui, leidėjui ir bendradarbiam. 
O mes, skaitytojai, pasilieka
me laukdami kitu dvieju tomų.

VI. Rmj.

SAVARANKIŠKAS 
MOKYMASIS

Ritelę tekdavo nuolat šioje 
srityje tik prilaikyti. Nes ji nuo
lat verždavosi pirmyn ir pir
myn. Kadangi aš jckio vado
vėlio nevartojau, tai ji skaitė 
visa, ką jos vaikiškos akys už
griebdavo. Ji puikiai mokėjo 
skaityti visas Laisvės Alėjos ir 
gretimų Kauno gatvių krautu
vių savininkų iškabas, nes jos 
buvo rašytos didžiomis spaus
dintomis raidėmis ir buvo 
lengvai įskaitomos. Pagaliau 
gatvių iškabų skaitymo jai ėmė 
nepakakti, ii- ji užgulė skaity
mą mažomis spausdintomis rai
dėmis. Visos knygos, kurias se
niau jai turėdavau skaityti aš 
arba motina, dabar tapo jos pa
čios skaitoma literatūra. Ir 
šiuo atveju jai beveik nereikė
jo mūsų pagalbos, nes darė ji 
pati — pati pasirinkdavo iš 
lentynos savo knygą, pati atsi
rinkdavo skaitytiną eilėraštį, 
(kurį anksčiau jai skaitė tėtis 
arba mama, ir ji dažnai jau bu
vo išmokusi mintinai ar bent 
pusiau, pati jį skaitydavo, pati 
ir džiūgaudavo. Tik protarpiais 
ji įsismaginusi jau deklamuo
davo Agutei jos mėgiamiau
sios skaitymo knygos buvo — 
Meškiukas Rudnosiukas, Kiš
kio kopūstai (abu B. Brazdžio
nio), Kvailas mažasai peliūkš
tis ir Daktaras Aiskauda (abu 
K. Binkio vertimai) ir dar kai 
kuri kita vaikiška literagūra. 
Be to. šią papildė liet, dien
raščiai.

Tačiau rašymo atžvilgiu Ri
telė pasil iko prie didžiųjų 
spausdintų. O rašė ji nedaug, 
tik tai, kas buvo reikalinga žai
džiant. nes tai ir sudaro vaiko 
veiklos pagrindą. Pvz., ji žais
dama sugalvoja “įsteigti kapi
nes” kieme po ąžuolu. O kapi
nėse yra kryžiai ir parašai ant

VALERIJA POVILAITYTĖ-POVVELL, gyv. Maspethe, 4 metų, vasarojusi 
tėvų pranciškonų vasarvietėje Kennebunkporte, dalyvavo žemės prakasime 
naujai statomai koplyčiai tėvų pranciškonų sodyboje ir pažadėjo koplyčios 
fondą paremti 100 dol. auka. Pažadą šiomis dienomis ištęsėjo

Nuotr. B. Kerbelienės

SV. ANTANO GIMNAZIJOS VEIKLA
Kennebunkport, Ma. — Šv. 

Antano gimnazija, mokslo me
tus pradėjusi rugsėjo 7. jau 
pilnai įsitraukė į darbą. Be pa
mokų, kurios čia dėstomos vi
sas šešias dienas, gyvai reiškia
si gimnazijos organizacinis ir 
sportinis veikimas.

Beveik visi mokiniai yra susi
telkę į ateitininkus, skautus ir 
šv. Pranciškaus mylėtojus. Mo
kinių, nepriklausančių jokiai or
ganizacijai, nėra. Kai kurie lais
vu noru įsijungė į visas tris; ki
ti, o tekių yra daugiausia, pri
klauso ateitininkams ir skau
tams.

Visoms organizacijoms pa
skirti globėjai: skautams — T. 
Augustinas Simanavičius, atei
tininkams — T. Jonas Dyburys. 
šv. Pranciškaus mylėtojams — 
T. Bernardinas Grauslys. Skau
tų pagalbai pakviestas skauti
ninkas Mykolas Subatis, kurio 

jų. Smėlis ir pieštukas yra, taip 
pat ir vaikiškas kastuvėlis bei 
dėžutė kapui formuoti. O tai 
patys reikalingiausi dalykai, ko 
laidojimui reikia. Musė pagau
nama prie sandėliuko, o jai 
karstą puikiausiai atstoja tuš
čia degtukų dėžutė. Visi laido
jimo atributai yra. nes daugiau 
čia nieko nereikia. Publiką at
stovauja pašaukta Agutė. o 'vi
sa kita atlieka pati Ritelė. Bet 
palaidota viena musė dar ne
sudaro kapų — reikia, kad bū
tų palaidota daugiau. Taigi ji 
ir prižiedžia daugybę kapų. O 
palaidojus reikia parašyti, 
•kas kuriame guli. Čia gu
li musė, o prie didžiausio ka
po parašyta: Čia guli Dievas. 
Mat, didžiausias kapas paskir - 
tas žymiausiai asmenybei Kris
tui. Tai tik tokiam reikalui Ri
telė vartoja rašymą.

Puiki vasara slinko, o Ritelė 
nuolat progresavo skaityme. Ji 
jau beveik kasdien skaitė laik
raščius. pasitaikančias po ran
ka brošiūras ar atsitiktinai ap
tiktus gabaliukus. Pagaliau jai 
pakliuvo į rankas M. Venclaus- 
ko eiliuotos Liaudies Pasakos. 
Jomis ji stačiai susižavėjo, ir 
jos tapo Ritelės mieliausiai 
skaitoma knyga, kurios geroką 
kiekį ji mokėjo atmintinai.

(Bus daugiau) 

sūnus mokosi šioje gimnazijo
je. Jau turėjo ateitininkai ir 
skautai savo susirinkimus, ku
riuose išsirinko valdybas ir ap
žvelgė veikimą šiais metais. 
Dabar ateitininkai ruošiasi Kris
taus Karaliaus minėjimui.

Muzikai bei dainavimui dėsty
ti šiemet pakviestas muz. Vy
tautas Kerbelis, kurio sūnus 
taip pat yra gimnazijoje. V. 
Kerbelis atvyksta iš Bostono 
du kartus savaitėje. Norintiem 
jis duoda ir piano pamokas. 
Taip pat mokiniai turi galimy
bę gauti privačiai akordeono, 
gitaros ir kitų muzikos sričių 
pamokas iš tos srities specialis
tų. Šiemet į gimnaziją atvyko 
ypač gabių mokinių muzikai. 
Čia jie atsivežė akordeonus, flei
tas. gitaras, saksofonus ir ki
tus instrumentus. Iš jų yra vil
ties sudaryti orkestrą. Skudu
čiai bei lumzdeliai taip pat nė
ra pamiršti. Jų ansambliui va
dovaus Vytautas Kerbelis. Va
karais mokykla skamba muzi
ka.

Gimnazijoje yra ir dramos 
ratelis, į kurį savanoriškai su
siburia vaidintojai bei dekla- 
muotojai. Jiems vadovauja akt. 
B. Kerbelienė. Tautinių šokių 
susidarė dvi grupės — mažes
niųjų ir vyresniųjų. Abi grupės 
turi skirtingus tautinius rūbus. 
Vyresniųjų grupei ką tik gau
tos iš Lietuvos plačios juostos 
ir kaklaraiščiai, šokių mokyto
ja Ona Ivaškienė savait -. 
galiais atvyksta iš Bostono.

Sportas taip pat yra pakilęs. 
Sportininkams lavinti pasamdy
ti du treniruotojai — specialis
tai: vienas krepšiniui, antras 
lengva j ai atletikai. Kol dar 
šiltesnis oras, mokiniai sportuo
ja gimnazijos sodyboje. Jie 
taip pat vyksta lenktyniauti su 
kitom apylinkės gimnazijom. 
Krepšiniui yra didelė sporto 
salė. Atitinkama sportinė ap
ranga parūpinama gimnazijos 
lėšomis. Visi mokiniai gerai ap
drausti nuo nelaimių. Gimnas
tikos mokytojas yra Tėv. Anta
nas Kvederis, O.F.M.

Šv. Antano gimnazija su 90 
bendrabuty gyvenančių moki
nių šiemet yra labai pagyvėju
si organizaciniu, meniniu ir 
sportiniu atžvilgiu.

Korespondentas

ABE BEAME
FRANK O’CONNOR
MARIO PROCACCINO 
žino kaip tvarkyti 
Didįjį New Yorką

Rinkite demokratinį Beame vienetą
Eile B Lapkričio 2

Sponsored by the Independent Citizens Committee for the election 
of Beame. O’Connor. Procaccino.
B. Bernard Greidinger. Treasurer, Hotel Summit, New York

Tėvų pranciškonu kultūros židiniui — 
JAUNIMO CENTRUI AUKOJO

255 dol. — Angelų Karalienės parapijos laimėjimų parengimo 
pelnas bei atskiros organizacijų ir dalyvių aukos.

100 dol. — A. Krenčius, Chicago, Ill.
50 dol. — M. Varnagiris, Minners ville, Pa.
Po 20 dol. — A. Bagdonas. Brooklyn, N.Y.

P. kilaitis, Grand Rapids Mich.
Agnes Anoris, Athol, Mass.

Po 10 dol. — A. Laukagalis, Brooklyn. N.Y.
Katie Gedrim, Brighten Mass.
Petronėlė Viltrakis, McKeesrock, Pa.

Po 7 dol. — Michaele, Baitadonis, Bronx, N. Y.
L. Rumšą, East Chicago, Ill.

4.50 dol. — V. Ubar, Brooklyn, N.Y.
Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis! Laukiame prididedant 

ir ‘kitų, nors ir nedidele auka. Aukas siųsti: Building Fund, Fran
ciscan Monastery, 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y., 11221.
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Visi kviečiami į lapkričio 13 manifestaciją
Manifestacijos komitetas at

skiru atsišaukimu kreipėsi i lie
tuvius studentus, kviesdamas 
visus populiarinti lietuvių 
žygį j Jungtines Tautas tarp 
nelietuvių studentų ir profeso
rių ir skatinti prisidėti jaunes
niuosius studentus lietuvius, 
kurie dėl kurių nors priežasčių 
lietuvių spaudoje esamos infor
macijos yra likę nepasiekti. Siū
lo išnaudoti paskutines savai
tes prieš manifestaciją, sklei - 
džiant žinias apie manifestaci
jos prasmę per universitetų bei 
kolegijų laikraščius ir 'vidujines 
radijo programas. Studentai 
skatinami išnaudoti visus jiem 
prieinamus būdus informuoti 
ir viešąją savo miestų spaudą, 
radiją bei televiziją.

Amerikos Latvių Sąjungos 
vadovybė savo komunikate pa
reiškė padėką jauniesiem lietu
viam ir kitom lietuvių grupėm 
už iniciatyvą suorganizuoti de
monstraciją Pabaltijo klausi
mu. ALS tiki, jog žygis bus 
sėkmingas, jog jame atsispin
dės rimta tautiškai politinė 
dvasia, ir ragina latvius mani
festacijoje dalyvauti. New Yor
ko latviai sudarė veiklų akty
vą, daugiausia iš jaunesniųjų 
latvių .veikėjų, ir užsibrėžė iš-

New Haven, Conn.
Atkurta Liet. Stud. Sąjunga

Spalio 3 atkurtas Lietuvių 
Studentų Sąjungos skyrius, ku
rį laiką nustojęs veikti, nes tuo 
metu studentai buvo baigę 
mokslus. Šiais metais keturi 
jaunuoliai įstojo į kolegijas, 
trys lietuviai atvyko į Yale uni
versitetą studijų gilinti. Prie to 
skaičiaus prisidėjo seniau kole
gijas lankantieji ir taip susida
rė 15 asmenų. Valdybon išrink
ta: V. Leikus — pirm., Z. Šau
lytė — sekr. ir J. Plečkaitis— 
iždininkas.

40 valandų atlaidai baigti 
spalio 3 d. 4 v. popiet, šv. Ka- 
zimiero parapijos bažnyčioje. 
Žmonių prisirinko apiprlnė baž
nyčia. Kunigų dalyvavo 21. Tu
riningą laikui pritaikytą pa
mokslą abiem kalbom pasakė t 
Tėv. Petras Remeika, MIC. iš 
Marianapolio, Conn. Sergantį 
ir spalio 4 -mirusi parapijos var
gonininką pavadavo New Bri
tain lietuvių šv. Andriejaus pa
rapijos vargonininkas J. Beino- 
rius. A. L.

nimo sukaktj Auiros Vartų bažnyčioje, Manhattane. Nuotr. V. Maželio

platinti 2,500 bilietų į Madison 
Square Garden.

Panašiai veikliai reiškiasi ir 
New Yorko estai, kuriems šia
me reikale itin uoliai vadovau
ja ‘Eeesti Postimees’ redakci
ja: kiekviename numeryje de
da pranešimus — atsišaukimus 
apie manifestaciją pi?mo pus
lapio pirmoj vietoj, skirtingu 
šriftu, kaip žinias apie svar
biausi dienos reikalą.

—°—
Amerikos lietuvių visuome

nėje isisiūbavo ne tik palan
kaus pritarimo, bet ir veiklaus 
prisidėjimo prie lapkričio ma
nifestacijos. Tai liudija pluoš
tai laiškų iš įvairių vietų. Bos
tono LB apylinkės pirmininkas 
A. Matjoška tiesiai tvirtina, 
kad Bostono šūkis — du tūks
tančiai dolerių ir tūkstantis as
menų lapkričio 13. (Apyl. v-ba 
iš kasos jau paskyrė 300 dol.J. 
Iš Cmahos net medžioto j ų-meš- 
keriotojų klubas atsiuntė 50 
dol., ir kitos tenykštės organi
zacijos juda triūsia apčiuopia
mai prie manifestacijos prisidė
ti, nors iš taip toli vargu kas 
galės patys asmenškai atvykti.

DR. BRONIUS RADZIVANAS kviečia Philadelphijos lietuvius dalyvauti 
žygyje į Jungtines Tautas. Nuotr. K. Cikoto

PHILADELPHIA RUOŠIASI ŽYGIUI Į JUNGT. TAUTAS
Žygiui i Jungtines Tautas 

tvarkyti komitetas buvo susi
rinkęs pasiinformuotl apie pasi
ruošimų eigą ir aptarti tolimes
nius darbus. Paaiškėjo, kad žy
giui remti aukų rinkimas vyks
ta patenkinamai. Šiuo metu 
jau renkama penktoji šimtinė. 
Dar neaukojusieji įprašomi sa

KLNA dalyvavimą iš tolo 
vertina kaip beveik ar visai ly
giai svarbų, kaip ir dalyvavimą 
MSG salėje: manifestacija juk 
rengiama visų laisvų ir Lietu
vai laisvės siekiančių lietuvių 
vardu, todėl joje kaip nors da
lyvauti svarbu visiems, nepai
sant, kiek šimtų ar tūkstančių 
mylių kas nuo New Yorko gy
vena.

—o—
Lėšos manifestacijai plaukia 

greitėjančiu tempu. Vien per 
25 dienas, nuo rugsėjo 13 iki 
spalio 8, suplaukė beveik 7400 
dolerių. Lėšų gauta iš 472 as
menų, organizacijų bei komite
tų. Visų rėmėjų-aukotojų są
rašas apimtų mažiausia kelioli
ka šimtų pavardžių, tad pasi
tenkiname tik atkreipimu dė
mesio į keletą “barometrinių” 
sumų.

Būtent, 25 dienų protarpyje 
Chicagos lietuviai gydytojai at
siuntė apie 700 dolerių (200 jų 
draugija ir apie 500 paskiri na
riai); Ohio liet, gydytojų d-ja
— 100; Clevelando komitetas
— 700; Rochester’© komite
tas — 290; Hartfordo — 406, 

vo auką įteikti betkuriam rin
kėjui arba siųsti paštu, adre
su: Žygiui Remt Finansų Komi
sija Philadelphijoje. 207 Yel
lowstone Road, Plym out 
Meeting, Pa. Esant reikalui 
skambinti telefonu TA 8-6022. 
Aukų rinkėjais yra Estera Ben- 
džiūtė. Gediminas Dragunevi- 
čius, Justinas Gečiauskas. An- 
tanas Juzaitis, ’ Eleonora Kauli- 
nytė. Gema Kreivėnaitė, Vy
tautas Matonis, Jonas Matonis. 
Milda Melnikaitė, Juozas Pet
ronis, Emilija Plavičiūtė. Sofi
ja Romanauskienė. Jonas Skla- 
daitis, Jonas Stelmokas, Jonas 
Stiklorius. Vincas Salčiūnas, 
Elena Šaulytė ir Petras Vaš- 
•kys. Aukų rinkimą norima už
baigti iki spalio 23.

Kiek atsilikęs darbas yra žy
gio dalyvių registracijoje. Au
tobusai kelionei į New Yoi'ką 
turi būti užsakyti iki spalio 21 
kartu įmokant ir pinigus. Au
tobusai nuveš žygio dalyvius 
į vietą ir žygiui pasibaigus par
veš atgal. Norintieji šiuo pato
gumu pasinaudoti, prašomi už
siregistruoti ir įmokėti po 3.75 
dol. prieš spalio 21. Autobusai 
sustos keliose vietose vykstan- 
tiem paimti. Vykstantiem bus 
nurodyta artimiausia autobuso 
sustojimo vieta. Čia patiekia
mas asmenų sąrašas pas ku
riuos prašomi užsiregistruoti:

Philadelphijoje — Vincen
tas Gruzdys, 1025 W. Wingo- 
hocking St., tel. GL 7-1533, An
tanas Impolėnas. 204 Cross 
St., tel. HO 7-2720, Virginija 
Majauskienė. 5120 N. 11 th St., 
tel. GL 5-2032., Milda Melnikai
tė ar Stasys Melnikas, 5532 
Thomas Ave., tel. SH 7-1910, 
Sofija Romanauskienė, 1139W. 
Wingohocking St., tel. GL 5-97 
27, Antanas Rukšys, 428 
Greenwich St., tel. HO 7-9746, 
Henrikas Savickas, 1203 Green 

Woriesterio (parapija) — 326; 
Toronto Parama — 100; Delhi 
(Ontario) beadr. apylinkė — 
100; Detroito komitetas —600; 
Lietuvių Fondas — 100; Cnica- 
gos komitetas tuo tarpu 120, 
bet iš Chicagos šalia minėtos 
gydytojų sudarytos sumos dau- 
ge.ls po mažiau ar daugiau at
siuntė tiesiog į komitetą (jų 
tarpe J.L. Jatis — 100 del.). 
Lietuvos Atsiminimų Radijo— 
(N.J. N.Y.) piknike surinkta 
156 dvi. Batallnų šeima iš New 
Yorko paaukojo 100 dol. Visa 
eilė paskirų organizacijų iš sa
vo iždų skiria po 25 ar 50 do
lerių.

Pažymėtina, kad iki šio pra
nešimo (spalio 10) gautos su
mos yra visuomenės įnašai-au- 
kos. Dabar prasidės jau atsi
skaitymai už ženklelius ir bilie
tus.

KLNA šiuo metu neturi ga
limybės visiems manifestacijos 
rėmėjams Individualiai padėko
ti, tačiau jau dabar reiškia ben
drai visiems pasitenkinimą ir 
pasididžiavimą mūsų visuome
ne. kad ji nepaliko manifesta
cijos pradininkų vienų, o taip 
stipriai įsijungė į bendrą dar
bą.

—o—

Komitetas šia proga atsipra
šo už pasitaikiusias ir gal dar 
pasitaikysiančias riktas infor
macijose apie šio sudėtingo są
jūdžio talkininkus ir rėmėjus, 
atsitinkančias dėl nelauktai įs- 
spraudusio ar iškritusio žodžio, 
kaip, pav., prie programos or
ganizatoriaus Kęstučio Miklo 
vardo prijungiamas ir jo brolio 
vardo, arba pranešime iš Wyo
ming© klonio minėto talkinin
ko (savo talka pridėjusio 25 
dolerių auka) Vaclovo Ramono 
pavadinimas Wilkes Barre L. 
B. radijo valandėlės vargonin- 
ku. (Turėjo būti: “L.B. radijo 
valandėlės direktorius vargo
ninkas Vaclovas Ramonas” ..)

(KLNA)

St., Tel. PO 5-0932. Jonas Skla- 
daitis, 842 Princeton Ave., tel. 
RA 5-3750, Jonas Stiklorius, 
6240 Washington Ave., telef. 
SH 8-2496, Kazimieras Ciko- 
tas. 1120 W. Lindley Ave., tel. 
DA 4-4859,

New Jersey — Juozas Ardys, 
311 Chelten Pkwy. Cherry 
Hill, XI.J. tel. NO 3-8264, Juo- 
zas Gaila 121 Antietam Road, 
tel. 428-7456. Mironas Gabrie
lius, Millside Manor, Apt. LI32 
Delran. N.J. tel. 461-3963. Jo
nas Stelmokas, 3 39 Summit 
Rd., Media, Pa., tel. LO 6-7310.

Dalyvauti žygyje į Jungtines 
Tautas jau užsirašė arti 200 as
menų.

Prof. dr. Jonui ' Puzinui, jo 
60 metų sukakties proga, pa
gerbimą ruošia L. Bendruome
nės Philadelphijos apylinkė. 
Pagerbimas įvyks spalio 23. 
Lietuvių Muzikinio Klubo pa
talpose, 2715 E. Allegheny A v. 
Programoje — iškilminga va - 
karienė, meninė dalis, sveikini
mai. šokiai ir bufetas. Pagerbi
me kviečiami dalyvauti visi. 
Bilietus reikia įsigyti iŠ anks
to. Jie gaunami pas L. Bend
ruomenės valdybos narius.

Braižymo kursus organizuo
ja inžinierių ir architektų Są
jungos ALIAS skyrius. Suinte
resuoti prašomi kreiptis į inž. 
Joną Ste’mcką 339 Summit 
Rd., Media, Pa., tel. LO 6-7310.
Yra darbu inžinieriams, tech

nikams, braižytojams Philadel
phijoje ir apylinkėse esamoje 
pramonėje. L. Bendruomenės 
apylinkė gali duoti informaci
jų ir padėti darbą gauti. Kreip
tis galima į apylinkės pirmi
ninką inž. Juozą Ardį, 311 Chtl- 
ten Pkwy, Cherry Hill, N. J., 
tel. NO 3-8264.

Barbera Mickūnienė, 52 m., 
mirė spalio 8. Gyveno 319 
Wharton St.

LIETUVIŠKA vėliava pasaulinės parodos aikštėje. Paroda šį sekmadienį, 
spalio 17, uždaroma. Nuotr. R. Kisieliaus

BALTIMORES ŽINIOS
Sodalietės Bingo žaidimus 

surengė spalio 10 šv. Alfonso 
mokyklos salėje.

40 valandų atlaidai šv. Al
fonso bažnyčioje prasidės spa
lio 17 d. 10 vai. iūkilmigomis 
mišiomis. Parapijos mokyklos 
vaikai dalyvaus procesijoje, 
giedos didysis choras. Mišparai 
bus sekmadienio vakare, kitais 
vakarais bus mišios. Visi para- 
piečiai kviečiami pasinaudoti 
atlaidais.

Jautienos kepsnio — Bull 
Roast vakarienę spalio 17 ren
gia lietuvių posto 154 legionie
riai. Pradžia 1 vai., baigsis 6 v. 
Vakarienė, kaip ir visuomet, 
bus Town Hall. Eastern Ave. 
Visi bus gerai pavaišinti.

Square Dance rengia šv. Al
fonso sodalietės spalio 23. šeš
tadieni, 9 v.v. šv. Alfonso mo
kyklos salėje. Gražiausiems 
kostiumams bus skiriamos pre
mijos.
Suaugusiu klubas kiekvienais 

metais spalio mėnesio pabaigo
je rengia šokius — Halloween 
Dance. Šiais metais tie šokiai 
bus spalio 30 šv. Alfonso mo
kyklos salėje. Už gražiausias 
kaukes bei kostiumus bus duo
damos premijos.

Grįžkime prie Dievo —Back

BROCKTON, MASS.
BAŽNYTINIS KONCERTAS
Brockton, Mass. — Šv. Kazi

miero bažnyčioje spalio 17 d. 
8 v. v. rengiamas bažnytinis 
koncertas. Tai bus pirmas kon
certas nuo bažnyčios statymo 
užbaigimo, 1952 metų, pasi
džiaugiant įsigytais 27 eilių 
(ra k) dūdų vargonais.

Šie vargonai buvo suprojek
tuoti firmos Hock and Hasting 
ir įrengti Brocktono teatre 
1922 m. Vargonai buvo plačiai 
žinomi Brocktone ir apylinkė
je nes savo laiku buvo rengia
ma daug koncertų, vaidimmų, 
kurių metu vargonai buvo var
tojami. Tačiau per paskutinius 
15-20 metų jie buvo lig už
miršti.

Šv. Kazimiero parapija • 1964 
vasarą nupirko tuos vargonus, 
papildė apgadintas dalis ir į- 
re.igė didžioje navoje. Vargo
nai yra apie 1500 vamzdelių ir 
pareikalavo 13 mėnesių juos į- 
rc.rgti; jie kainavo virš 15,000. 
Tačiau ir taupiau skaičiuojant, 
kaip sako Frazee Vargonų Co. 
South Natick, tokie vargonai

Andrius Gelgatas 76 mėtų, 
mirė spalio 8 d. Gyveno 2128 
Green St. K.č. 

to God — tuo vardu žygį ren
gia Amerikos Legionierių Or
ganizacija. Lietuvių postas kas
met užprašo mišias. Šiemet tos 
mišios bus lapkričio 7 d. 8:30 
v. Legionieriai kviečiami daly
vauti pamaldose ir pasimelsti 
už žuvusius dėl Amerikos lais
vės ir pasaulio taikos.

Uršulė česnavičienė —Ches
ter, senos kartos lietuvė, mirė 
spalio 4. Velionė paskutiniu 
metu sunkiai sirgo ir buvo se
nelių prieglaudoje. Gedulingos 
mišios už jos siela buvo šv. Al
fonso barnyčioje spalio 8. Pa
laidota Holy Redeemer kapinė
se. Jonas Obelinis

—Lietuviu saleziečiu įstaiga 
Italijoj yra šleidusi jaunimui 
pritaikytų leidinių. Lituanisti
nės mokyklos gali jų gauti po 1 
egz. susipažinimui nemokamai. 
Norintieji gauti pavyzdžius te
sikreipia į Balfo Centrą: Uni
ted Lithuanian Relief Fund of 
America. Inc.. 105 Grand Str.. 
Brooklyn, N.Y. 11211. Siun
čiant knygų pavyzdžius. bus 
nurodytos ir jų kainos. Užsa
kant didesnį knygų skaičių, 
prašome siųsti čekį ar Money 
Order Balfui aukščiau nurody
tų adresu.

su naujomis kabinomis ir ki
tais pagelbiniais įrengimais 
šiandien kainuotų virš 50 tūks
tančių dolerių.

Vargonų pašventinimo kon
certas bus atliktas žymaus var
gonų muziko Mr. George Fax
on. Jis yra vedėjas vargonų de
partamento Bostono universi
teto ir pats vargonauja Trejy
bės bažnyčioje Boston, Mass. 
Jis išpildys Handelio, J.S. Ba
cho, Schumann, Liszto, Tit- 
combo ir Wicioerio rinkinius 
kūrinius.

Vargonų įrengimo komitetas 
pakvietė visus dvasiškius įvai
rų tikėjimų Brocktone ir apy
linkės lietuvių kunigus bei mu
zikos mokytojus; taipgi nuo
širdžiai kviečia apylinkės lietu
vius pasiklausyti ir pasidžiaug
ti šiuo vertingu vakaru-koncer
tu. Nebus mokesčio koncer
tą. Po koncerto bus užkandis 
parapijos salėje. Laisvos au
kos bus priimamos vargonų 
s-kclcms padengti.

Vargcnų komitetą sudaro: 
klebonas kun. F. E. Norbu- 
tas, pirmininkas. Mr. J. Piche, 
Mr. Al. J. Skirius. Mr. Pr. 
Bukunt, Mrs. Steph. Ventre, 
kun. J. Paulouski. M. Kas.

— Lietuviai pranciškonai Ka- 
liforjiijcįe. Spalio 4. šv. Pran
ciškaus šventėje, laikinius įža
dus padarė lietuvis pranrlško- 
nas klierikas Vincentas G u - 
mauskas. Noviciatą atliko Ka
lifornijos pranciškonų provinci
jos San Miguel vietovėje. Da
bar tęs filosofijos studijas ten 
pat Kalifornijoje, San Louis 
Rey vienuolyne. Klierikas Vin
centas pas lietuvius pranciško
nus į Kennebunkpcrtą atvyko 
pernai rudenį iš Chicagos. jau 
baigęs gimnaziją ir 2 metus 
studijavęs kolegijoje. Jis yra 
gimęs Lietuvoje 1942. Kalifor
nijoj San Miguel vietovėje da
bar atlieka noviciatą dar du 
lietuvių pranciškonų provinci
jos nariai — klierikas Tadas 
Degutis iš Chicagos ir brolis 
Bonaventūra Jackovičius iš 
New Haveno.

— Lapkričio manifestacijos 
komitetai ir paskiri rėmėjai 
prašomi padėti vietos estams 
ir latviams susisiekti su KLNA 
komitetu dėl dalyvavimo mani
festacijoj ir ypač dėl bilietų į- 
sigijlmo. Reikia jiem paaiškin
ti manifestacijos pobūdį, pabrė
žiant. kad tai bus Lithuanian; 
Latvian and Estonian freedom 
rally, r duoti šiuos du adre
sus! 1) Comm, to Rest. Lith. 
Freedom, 29 West 57th. St., 
10 FL, New York. N.Y. 10019, 
dėl bendrų informacijų, ir — 
2) Mr. V. Padvarietis. 241- 
Ten Eyck St.. Brooklyn. N.Y. 
11206 — bilietams užsakyti. 
Komitetai gali ir patys tarpi
ninkauti estams ir latviams ar 
kitiem bilietų įsigyti.
— Saleziečių išlaikomos Cas - 

telnuovo Don Bosco lietuvių 
mokyklos paramos reikalais 
Pittsburgho lietuvių parap. lan
kė kun. P. Urbaitis iš Italijos. 
Jis tuo reikalu kalbėjo per ‘Tė
viškės Garsų” radijo pusva
landį. Į jo prašymą dosniai at
siliepta aukomis ir suorgani
zuotas rėmėjų komitetas. Ko
miteto pirm, išrinkta Albina 
Ewalt iš Espleno.

— Lietuvių Fondas galės la
bai daug prisidėti prie lietuvy
bės išlaikymo ir mūsų bran
gios tėvynės Lietuvos laisvini
mo. Todėl turėtų nelikti nė 
vieno lietuvio patrioto, kuris 
nepaaukotų didesnę ar mažes
nę sumą šiems kilniems tiks
lams. Taip rašo LF 'valdybai 
kun. klebonas Simonas Morkū
nas iš Sioux City. įsirašydamas 
į LF narius ir įnešdamas 1000 
dol. auką. Lietuvių Fondo tiks
las yra sutelkti didesnį nelie
čiamą kapitalą, kurio pelnas 
būtų nuolatinių lėšų šaltiniu 
svarbiausiems lietuvybės reika
lams. Tapęs fondo nariu, jūs 
būsite šių uždavinių vykdyto
ju.

— Wikes • barre, Pa. Svč. 
Trejybės lietuvių bažnyčioje, 
kur klebonauja kun. J. K. Mi
liauskas. kuriam šiais metais 
suėjo 50 metų kunigavimo, vi
są savaitę nuo spalio 4 vyko 
misijos. Misijas rytais ir vaka
rais angliškai ir lietuviškai la
bai patraukliai pravedė . kun. 
dr. Tomas Žiūraitis, dominin - 
konas, iš Washington©. Spalio 
3 per vietos LB apylinkės ra
dijo valandos programą, kuri 
kas sekmadienį transliuojama 
iš WPTS stoties Pittstone. pa
sakė turiningą kalbą. (V.Rl
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Naujausios ir geriausios auten
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HILLCREST SERVICE 
STATION

C )e.i 7 Days a Week

1233 Hylan Blvd. 
STATEN ISLAND. N.Y. 
T..t Prompt and Expert

Rjad Service
Call GI 2-9347

PAGUITOS RADIO AND 
TV SERVICE

Aulo — Home Radio 
Phone graphs and Television

443 Amsterdam ave. 
NEW YORK CITY, N.Y. 

Call TR 3-6834

POP. PAULIAUS VI mec'alis, išleistas jo kelionei i J. T. prisiminti

HOLIDAY ACRES 
STEAK HOUSE 

“Steak at its very Best 
Closed Mondays 

Facilities for Private Parties to 20

1130 Easton Avenue 
Somerset, New Jersey

CREST AUTO BODY 
AND FENDER SHOP

2514 Hoffman Street 
BRONX. NEW YORK 

FO 5-0900

BELGRAVE OLDSMOBILE

For Fine Cars

124 S. Middle Neck Road 
GREAT NECK. Long Island

Call 516 HU 2-1500

B AND B HOME 
IMPROVEMENT COMPANY

16 New Dorp Lane
Staten Island, N.J.

Call YU 7-4488

We join in honoring His Holiness Pope 
Paul VI and wish him great success 

on his Peace Mission

MARINE POWER AND 
LIGHT CORPORATION 

Hans Blissenbach 
Electrical Contractor 

1595 Richmond Terrace 
Staten Island. N.Y. 

GI 2-8018

RITEWAY TIRES

EXPRESS 
COFFEE SHOPPE

JOHN MANISCALCO

68 East 170th Street
BRONX, N. Y. 
JE 7-1670

HORAN 
ENGRAVING 

CO.
44 WEST 28th STREET 

NEW YORK, N. Y.

MU 9-8585

TONY'S ESSO 
1985 Bruckner Blvd. 

Bronx, New York

Complete Auto Repairs 
Specialists on Foreign Cars- 

Expert Brake Service —Motor 
Tune Ups — Tires Batteries 

Phone 822-8325

358 Broadway, 
Newark, N. J.

Firestone and Seiberling Tires 
Always Teps in Tire 

Performance

J. AND G SERVICE CENTER

General Repairs — Accessories 
and Parts 
ME 4-9691

Pick Up and Delivery Service 
744 Rahway Ave.

WOODBRIDGE. N.J.

AUTOMATIC CONTROL 
SERVICE COMPANY

Regulator Sales Service

876 Forest Avenue 
Staten Island. N.Y. 

Call GI 2-4230

THE 
NEVINS 

COMPANY
800 STATE HIGHWAY

NO. 3 

CLIFTON, N. J.

BELLEVILLE AMERICAN 
SERVICE STATION

24 Hour Towing Service
Expert Repairs

Foreign Car Experts 
Open 7 Days

69 Union Ave.. Belleville. N..J
1 759-9670

LUIGI'S ITALIAN 
RESTAURANT

Finest Italian American Cuisine 
Open 7 Days 

83-22 37th Avenue 
Jacksen Heights. L.I.

HI 6-9758

GILBERT JEWELRY REPAIR

Open Sundays
6 Davs a Week

We Specialize in Repairing 
all Kinds of Jewelry

17 Eldridge St.
NEW YORK CITY 

Call 925-0466

BURL JEWELERS LTD

Antique and New Jewelry 
Remodeling — Watch and Clock

Repairing Call RH 4-5141
1102 B. Lexington Ave.

NEW YORK CITY •

PULASKI DAY 
GREETINGS

STANDARD ACADEMY 
OF BEAUTY CULTURE

No 5 Railroad Plaza
;cpp. Penn. Station) 

NEW BRUNSWICK. N.J.
201 CH 7-0494

JOHN'S UPHOLSTERY

Custom Made —New Furniture 
Slip Covers and Drapes 

RE-UPHOLSTERING 
86 Centre Street 

Nutley, N. J.
Phene 667-3039

REGEN'S FOOD SHCP
Open 6 davs a Week 

New Owner — 219 Dyckman St. 
NEW YORK CITY, N.Y. 
Ccme in and Sav Hello 

Call 569-9508
ALSO

BROADWAY RESTAURANT 
772 Manhattan Ave. 

Greenpoint, Brooklyn 
EV 9-9683

KRUG'S 
HARDWARE

PAINTS 
Everything for the Home 

and Garden 
527 High Mountain Rd.
N. HALEDON. N. J. 

427-1524
• 

790 Franklin Avenue 
FRANKLIN LAKES. N. J.

TW 1-0620

BRIARCLIFF AUTO COACH

120 Woodside Ave.-

Briarcliff Manor. N.Y.

914 8 WI 1-5145

CAPRI HAIR STYLISTS

Corner Broadway and Central 
Ave.. (Lyceum Bldg.) 
TARRYTOWN, N.Y.

We Specialize in High Styling 
Expert Coloring and Wigs 

Look Your Best!
Phone: 914 ME 1-1120

DON'S PET SHOP

NINO'S RESTAURANT

Feed At Its Tastiest 
Luncheon — Dinner Served 

Dally — Closed Tuesday

2547 Morris Ave.
Union, New Jersey

Dogs Birds Tropicals

229 Chambersbridge Rd.. 
Bricktown. N. J. 
Phene: 899-4485

CROYDOM HOTEL

12 E. 86th Street

NEW YORK CITY. N.Y.

Call BU 8-4000

LAUNDERCENTER
Open 6 Days a Week 

ELTINGVILLE
SHOPPING CENTER 

3952 Richmond Avenue 
Staten Island

Shoes Repaired while you wait 
Coin Operated Laundry 

and Dry Cleaning
Call YU 4-9557

A.B.C. BODY, INC.

1620 Atlantic Avenue

BROOKLYN, NEW YORK

ALMAC GRASMERE 
PHARMACY

Open Sundays

1172 Hylan Blvd.
Slatc.i Island. New York 

Call YU 1-8410

BRUNO'S DELICATESSEN

Delicious Heme Made Salads 
Roasts — All Heme Cocking 

Imported Delicacies

23C6 Grand Concourse.
Bronx. New York

SPIRO’S COFFEE SHOPPE
33 Seventh Avenue 

(Near 13th Street* 
Delicious Home Cooked Meals 

Restaurant and Soda Fountain 
Parties for all Occassions

Call Ch 2-0123

SPECIAL STEEL COMPANY

340 Delaney Street

Newark. N.J.

GEORGE B. UNGER 
JEWELER

30 W. 47th Street 
NEW YORK CITY 

JU 2-3355

MME DUMART1N

Custom Made Gowns 
Restyling and Alterations 

960 Madi'on Avenue 
NEW YORK CITY. N.Y.

Call UN 1-6193

STAGE DELICATESSEN
YOUR HOST MAX

Known for Everything Good 
Famous for our Hot Sandwiches 

served at all times
We cater to Parties and Banquets 

and all special functions

834 Seventh Avenue
Call Cl 5-7334 

for prompt delivery

GOWEN
Funeral Home

JOSEPH J. STAUDT. 
Director

233 Somerset Street
NEW BRUNSWICK 

New Jersey
201 KI 5-1344

Kas norėtu skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2 2923

ROY BERNARD Associates, Inc.
PUBLIC RELATIONS

635 Madison Ave. New York, N. Y.
Telephone: TE 8-2930 

BERLIN — LONDON

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PRFKYRa MFW VOPKF
VOKIŠKOS IEČIAI ybc<

SCHALLER & WEBER
AUGSČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI J

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiui - kumpiai. Įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 

Užeikite - įsitikinsite'

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6 j
New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 I Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540

(Tarp 85 - 86 g-vių' I Flusbinge — 41-06 Main Street — HI 5-2552
Ridqewoooe - 56 M Myrtle A»e. — VA 1-7068 I Jackson Height* — 82-10 37th Avenue
Astorijoje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3210 | —■ DE 5-1154

- --- - * 
| Norik* geros meniškos fotografiįo*- —• J

i PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ Į
’ ‘vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūviu ir kt nuo
I trauku: norite atnaujinti sena fotografijų? Jums geromis «alveomi-- i
, nedarys — i

VYT. MAŽELIS »
Tai HYar'"4 7.4Ą77 į

427 Menahan Street. Ridgewood. Broolrlw. NY |
i

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą Uigi
Skolintis automašinoms, namu remontui, akciją pirkimui 

Dėl nrosnekto ir kitais reikalais:
i V. VEBELIONAS. 100-21 89th Ave.. Richmond Hill N. Y.; H1
; A. VEDECKAS. 83 Morgan St.. Stamford. Conn. — Tel.

•
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vi,

WINTER GARDEN TAVERN
Inc.

VYTAUTAS BELECKAI
Savininkas—•—

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N.Y 

(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVE. Woodhaven, N.Y. 11421
Tel. Virginia 6-9519

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206
Telefonas STagg 2-5938

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti Įvairiausios rūšies amerikiečiu ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

I03-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. N. Y.
Telefonas: 'Virginia 3-3544

REPUBLIC Liqtior Store, Inc.
322 Union Avenue, Brooklyn II, N.Y. 

Telefonas EV 7-2039
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas Įvairių vynų, degtiniu, konjakų.midų 
šventėms bei kitokioms progoms

S <S G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Ava., Woodhaven 21. N. Y.
340 Grand Street, Brooklyn II, N. Y.
9I-I5 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.

TM VI 9-507?
Tel STagg 2-4329

__ Tel. 441.4554

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

We take all orders special price for Weddings and Parties 
Home-Made Bologna
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IR RAIMUNDAS ŽALIAUSKAS susituokė spalio 2 Apreiškimo parapijos baž-
Nuotr. V. Maželio

REGINA ŽEBERTAVIČIOTĖ 
nyčioje

SPORTAS
Sekmadieni futbolas

Ateinantį savaitgalį keturios 
Lietuvių Atletų Klubo futbolo 
komandos žaidžia pirmenybių 
rungtynes.

Šeštadienį East N.Y. aikštėje 
prie Atlantic Avė ir Fountain 
St. 2 vai. mažučiai žaidžia su 
ukrainiečiais, o 3 vai. ten pat 
žaidžia tų pačių klubų jaunu
čių komandos.

Sekmadienį abi seniorų vie
nuolikės žaidžia namie, t. y. 
Bushwicko aišktėje prie Atletų 
Klubo. Mūsų priešininku pir
menybių kovoje yra West N.Y. 
vienetas, prieš kurį pernai su
žaista 2:2 ir laimėta 3:1. ŠĮ se
zoną jie stovi lentelėje'’ už 
mus trimis vietomis aukščiau. 
Pirmosios komandos pradeda 
2:30. o rezervinės 12:45.

Kingston SC:LAK 2:1 (2:1)
Pereitą sekmadienį mūsų pir

moji futbolo komanda, nuvy
kusi į tolimąjį Kingstoną. pa
tyrė pralaimėjimą. Ir vėl mum 
vargas su sudėtimi, nes šį kar
tą nebuvo Trampo. Mūsiškiai 
žaidė tokios sudėties: Malinaus
kas; Trampas H, Remeza. Šile
ris. Vainius. Daukša; Vaičiulis, 
Šileikis. Budreckas' Kulys, Šu
kys. Abu įvarčius Kingstonas

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Ave., Ridgewood, N.Y.
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki filmos pabaigos: 
Trečiadieniais — ' 12 vai. dienos.

Penktadienį, spalio 15 iki
Trečiadienio, spalio 20, 1965

“UNSERE HE1MAT 1ST
DIE GANZE WELT”

Vaidina:
P. Calvo. G. Thomalla. S. Bethmann 

Briedinė filmą:
“Schon ist die Liebe am Konigsee” 
Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga. 

DOVANOS ŠVENTĖMS
Jūsų giminėms ir artimiesiems U.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVENUE SOUTH. NEW YORK 10003 

Tel. 228-9547
Automobiliai: Volga. Maskvič, Zaporožec
Motociklai su priekabomis
Dviračiai. Šaldytuvai
Skalbiamos mašinos
Siuvamos mašinos
Elektriniai namų reikmenys
Radio priimtuvai
Foto aparatai - lenccs
Akordijonai
Televizoriai. Transistoriai
Įvairūs laikrodžiai. Budintuvai

DAUG IR ĮVAIRIŲ AUDEKLŲ 
Įvairiausias pasirinkimas maisto produktų, delikatesų, 

vyno.
APLANKYKITE MŪSŲ PARODINĘ SALĘ.

KELIALAPIAI į poilsio vietas Sovietų Sąjungoje 
Veikiančiu susitarimu yra mūsų įgaliotos priimti usžaky- 
mus šios firmos: Package Express & Travel Agency, Inc.

Central Parcel Service, Inc.
Gramercy Shipping Corp.
Intertrade Express Corp.
Globe Parcel Service, Inc. (visi skyriai)

pasiekė pirmose žaidimo minu
tėse. Tada pertvarkytas gyni
mas. Remėza perėjo žaisti deši
niuoju gyniku, Trampas —'kai
riuoju saugu, o Daukša — kai
riuoju gyniku. Nuo čia mūsiš
kiai Įvarčių daugiau negauna, 
noss priešininkas per visas 
rungtynes turi žymią lauko per
svarą.

Sunkiausia darbo našta teko 
Vainiui, bet ii- likusi gynimo 
dalis žaidė patenkinamai. Gai
la, kad pradžioje neapsižiūrėta 
ir nepatyrusiam jaunam žaidi- 
kui patikėta per daug atsakin
ga vieta. Taip ir gavome pirmą
jį Įvartį. Puolime vienintelis 
pavojus grėsė iš darbštaus Bu- 
drecko. turėjusio kovoti net 
prieš du ar tris priešininko gy- 
nikus. Jis ir pasiekė mūsų i- 
varti vienas prasimušęs pro vi
są Kingston© gynimo liniją.

Mūsų 'kraštų visai nebuvo 
matyti. Šileikiui žaidžiant vidu
ryje aikštės, vieninteliu Bud- 
recko rimtesniu talkininku te
buvo Kulys.

Galima buvo parsivežti vie
ną tašką, bet laimė buvo ne 
mūsų pusėje. Gerai iš krašto 
Šukio paduotą kamuolį Kulys 
iš arti perkėlė per vartų viršų.

Rungtynės pradėtos ' nelai
mės ženkle. Prieš pat rung
tynes nusirengimo kambaryje, 
pradėjus dalinti uniformas, mū
sų vyrai pasigedo ... kelnaičių, 
kurios pasiliko New Yorke už 
virš 100 mylių. Gerai, kad prie
šininko klubo vadovybė pasi
gailėjo ir parūpino reikalingas 
kelnes.* Kai kurie is mūsiškių 
buvo jau pasišovę kovon stoti 
su apatinėmis ..

šeštadienį pirmąsias pirme
nybių rungtynes šį sezoną žai
dė mūsų mažučiai, kurie pra
laimėjo Eintrachtui 1:4. Pusė 
komandos žaidikų vos pirmą 

kartą aikštėje, bet davinių ir 
noro yra; tai ko daugiau berei
kia.

Jaunučiai žaidė draugiškas 
rungtynes ir pralaimėjo BW 
Gottschee 0:3. Atletas

Parengimai New Yorke
Spalio 16 — Aktoriaus Vitalio Žu

kausko 15-kos metų veiklos Ameri
koj sukaktuvinis rečitalis Apreiški
mo parapijos salėj Brooklyne.

Spalio 17 — Tyliosios Bažnyčios 
Lietuvoje paminėjimas Carnegie En
dowment salėje New Yorke. Rengia 
Pasaulio Liet. Katalikių Organiza
cijų Sąjungos Centras.

Spalio 17 — Apreiškimo parapi
jos Gyvojo Rožančiaus Draugijos 50 
metų jubiliejaus vakarienė Apreiš
kimo parapijos salėje Brooklyne. 
Pradžia 4 vai. p.p.

Spalio 30 — Operetės choro, vad. 
muz. Vyt. Strolios, koncertas Ap
reiškimo parapijos salėje Brooklyne, 
dalyvaujant sol. D. Mongirdaitei, 
akt.' V. Žukauskui ir pianistei A. 
Kepalaitei. Po koncerto šokiai ir 
turtinga loterija.

Lapkričio 6 — Korp. Neo-Lithu
ania metinė šventė - balius Travelers 
Hotel, prie La Guardia aerodromo, 
šokiams gros Neo-Lithuanijos or
kestras iš Čikagos.

Lapkričio 7 — Salezieičų kunigų 
25 metų jubiliejus Maspetho para
pijos salėje. 11 vai. šv. Mišios baž
nyčioj, o 12 vai. iškilmingi pietūs 
salėje. Pelnas skiriamas saleziečių 
gimnazijai.

Lapkričio 13 — Masinė lietuvių 
manifestacija prieš Lietuvos oku
pantus Madison Square Garden, 
New Yorke, ir žygis į Jungt. Tautas.

Lapkričio 13 — Po žygio į Jungt. 
Tautas susiartinimo šventė su šo
kiais Central Plaza Hall. Ill 2nd 
Avenue, Manhattane. Pradžia 8 vai. 
vak.

Lapkričio 20 — Kariuomenės 
šventės minėjimas Apreiškimo pa
rapijos salėje. Rengia Ramovės N. 
Yorko skyrius.

Lapkričio 27 — “Čiurlionio an
samblio 25 metų jubiliejinis koncer
tas Webster Hall salėje. 119 East 
11th St.. New Yorke. Po koncerto 
šokiai, grojant Joe Thomas orkest
rui. Pradžia 7:30 vai. vak. Rengia 
New Yorko Apyg. Lietuvių Bend
ruomenė.

Gruodžio 5 — New Yorko Lietu
vių Vyrų Choro, vad. muz. Vlado 
Baltrušaičio, koncertas Franklin K. 
Lane mokyklos salėje, Woodhaven, 
N. Y.

Gruodžio 31 — Naujųjų. 1966 Me
tų sutikimo balius Demokratų sa
lėje, 101-49 Woodhaven Blvd., Oz
one Park. N. Y. Rengia “Darbinin
kas” užbaigiant savo 50-tą jubilėjų.

•
Numatomus parengimus pranešti 

KęSTUCIUI MIKLUI, 71 Farmers 
Ave., Plainview, N.Y. 11803; telef. 
(516) WE 5-0896.

DISPLAY

MOVING AND STORAGE
Two Men Van $10 Hour 

No Job to Small — Flat Rate 
Licensed bonded and reliable 

KAY MOVERS
1190 Shakespeare Ave, Bronx N.Y.

Call 588-0723 or 992-0730

At A

Matui Jankauskui
mirus, jo žmoną ir vaikus nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi

Andrius ir Marytė ARMONAI
Kazimieras ir Marytė 2EROLIAI

Skaitau Tamstos atsakymus 
“Darbininke”. Aš esu jau 9 me
tus Amerikoje. Nežinau tų Įs
tatymų ir gerai nemoku anglų 
kalbos. Mano sūnus turi piob- 
lemą su viena tokia kompanija.

Vieną dieną atėjo į namus 
vienas vyras, kuris siūlė žur
nalus. Mano vaikas atidarė jam 
duris ir pradėjo su juo kalbė
ti. Vaikas sako, aš vieną laik-

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Lietuvos meistras Vladas Mikė
nas. Vilnius, laimėjo antrą, vietą. Le
ningrado turnyre, surinkęs 1112 tš. 
(1 v. laimėjo Furman su 12 tš.). 
VI. Mikėnas kvalifikavosi j Sovietų 
baigmines pirmenybes, kurios įvyks 
gmodžio - sausio mėn., Taline.

Lietuvos komanda (UdSSRl, kaip 
skelbia žurnalas “Fernschach” pir
mauja savo grupėje. Europos taurės 
koresp. varžybose, turėdama 23:9 
(16 nebaigtų), priešaky Čekoslova
kijos - CSSR 23:16 (9). Šveicarijos 
191į, Vak. Vokietijos 17*2 ir Rytu 
Vokietijos 14 tš.

12 stipriausių JAV šachmatininkų 
pakviesti dalyvauti JAV uždarose 
p-bėse, kurios prasidės gruodžio 12 
d., New Yorke. Jų eilė tokia: R. Fi
scher 2734, S. Reshevsky 2591, P. 
Benko 2578, W. Lombardy 2572, L. 
Evans 2554, W. Addison 2520, R. 
Byrne 2518, A. Saidy 2509, N. Ros
solimo 2480, A. Bisguier 2476, latvis 
Kaime 2462. D. Byrne 2446.

Dr. Algirdas Nasvytis gerai su
žaidė Ohio p-bėse, Clevelande, pel
nydamas 5 tš. iš 7 galimų.

Bostono atviros p-bės. kuriose 
rungiamas! dėl Lietuvių pereinamo
sios taurės, prasideda rytoj, spalio 
16 Boylstono klube. Praeitais me
tais p-bes ir taurę laimėjo Gedimi
nas Šveikauskas.

Bostono tarpklubinės prasideda 
lapkričio pradžioje. Aukščiausioj 
klasėj dalyvaus So. Bostono Lietu
vių pil. draugijos komanda. Antrą
ją lietuvių komandą norima įkelti į 
B klasės varžybas. Metropolitan 
Chess League direktorius Algis Ma- 
kaitis užleido tas pareigas naujai 
išrinktam direktoriui W. Robertie.

Vladas Karpuška. V. Vakarų apg. 
šachmatų vadovas susirgo. Guli li
goninėje. Linkime greito pasveiki
mo.

Rygoje sprendžiasi moterų pasau
lio čempionės vardas. Rungiasi čem
pionė N. Gaprindašvili su varžove 
A. Kušnir. Veda pirmoji santykiu 
5-2.

LAIMĖJUSIEJI
Darbininko vakare spalio 3 

laimėjo: 100 dol. — A. Žitkus, 
Hartford, Conn., 50 dot, Mr. 
Mrs. W.B. Ward, Maspeth. N. 
Y., ir Pranas Gudas, Chicago, 
Hl.. Po 25 dol.: Katie Gedrim, 
Brighton, Mass., Ann Katawick 
Newark, N.J., V. Dabrila, Wor
cester, Mass., E. Jursenas, Chi
cago, Il 1. Joseph Pridot - 
kas, Worcester, Mass. Po 15 
dol.: Kazys Gimžauskas, Cicero, 
Hl., Vincas Padvarietis, Brook
lyn, N.Y. I. Venskauskas, Chi
cago, Hl., T. Smyth, Brooklyn, 
N.Y. Mikalina Gurenaitė, Chi
cago, Hl. Po 10 dol.: S. Yer
mak, Detroit, Mich., Rev. J. 
Pakalniškis, Brooklyn, N.Y., 
Bonnie Iwasko, Delmar, Delw., 
Barbara Conrad, N. Reading, 
Mass., R. Sadauskas, Cleveland 
Ohio, Vincas Lingis, Bloom
field Hills, Mich., J. Ceilius, 
Woodhaven, N.Y., A. Jadvirsis, 
Chicago, Hl., Justinas Sirutis, 
Brooklyn, N.Y., S. Maske, Broo
klyn, N.Y.

Darbininko Administracija

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas, At
torney at Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston, Mass. 02131.

raštj turiu, kito nenoriu, o tas 
vyras pradėjo jį kalbinti, kad 
reikės mokėti tik 3.90 dole
rių Į mėnesi, dvejus metus mo
kėsi, o žurnalą gausi keturis 
metus, o priedo dar gausi kny
gą. Vaikas sutiko. Tas vyras jo 
paprašė 3.90 ir liepė pasirašyti. 
Taip pat paprašė, kad motina 
pasirašytų. Aš atsisakiau pasi
rašyti. Pardavėjas paklausė vai
ko, kiek jis turi amžiaus, vai
kas sako: 17 metų. Klausė jo 
ar dirba. Vaikas pasakė, kad 
truputi dirba. Tada davė vai
kui pasirašyti, bet jam nepasa
kė, kad jis pasirašo kontraktą.

Po mėnesio laiko atėjo tokia 
kortelė su suma, kuria rei
kia mokėti, o žurnalo nebu
vo. Kitą menesi atėjo kita kor
telė, kad vėl turi mokėti, tai 
vaikas be mano žinios, parašė 
jiem laišką, kad jis nemokąs 
pinigų, nes žurnalo negauna. 
Tada jie pradėjo žurnalą vai - 
kui siųsti ir atsiuntė sąskaitą už 
11.70 dol. Aš parašiau kompa
nijai, kad vaikas nepilnametis, 
kad aš ji išlaikau ir kad jis ne
turi savų pinigų.

Dabar klausiu Tamstos,. ar 
galima ši kontraktą sulaužyti? 
Jie jau žada vaiką traukti Į 
teismą. Motina, Brooklyn, N.Y.

Atsakymas
Jei nepilnametis pasirašo 

kontraktą, tas kontraktas jo 
neįpareigoja; jis turi pilną tei
sę atsisakyti savo sutarties (to 
void his contract), lyg jis visai 
jo būtų nepasirašęs. Visokie 
kompanijos grasinimai, 'kad jie 
patrauks vaiką Į teismą nieko 
nereiškia. Jie labai gerai žino 
Įstatymą ir jie netrauks nepil
namečio i teismą. Jie tik mano 
pagrasinus jiems bus atsiųsti 
pinigai. Taip pat Tamstos vai
kas neturi jokios pareigos grą
žinti tuos jam atsiųstus žurna
lus. Jei Tamsta painformavai 
kompaniją, kad vaikas, pasira
šydamas sutarti, buvo nepilna
metis, reikalas tuo ir užsibaigs.

Žinoma, kompanija gali ma
nyti, kad vaikas buvo pilname
tis ir kad Tamsta sakai, kad 
jis buvo nepilnametis, sutar
čiai išvengti. Jei kiltų toks 
klausimas. Tamsta pasiųsk jiem 
fotostatišką kopiją vaiko gimi
mo metrikų.

LIUDOS MIKULSKYTĖS-

Vyriškų ir moteriškų drabužių 
krautuve

Krautuvėje yra didelis įvairiausių drabužių pasirinkimas. 
Taip pat gaunamos visokiausios medžiagos siuntiniams į 
Lietuvą. Krautuvės adresas:
95-04 JAMAICA AVE., WOODHAVEN, N. Y.

Tel. 849-7240

Vienintelis Importuotojas Amerikai
Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

- TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR 
įvairios rūšies rasite mūsų sandelyje visada 
Viršuje parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur

JAV-se
ADOLF SCHRAGER FURNITURE, Ine. 

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

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

iki 6 v. vak

COLUMBUS DAY 
GREETINGS

El Sol Realty Co
Ceil Carrero. Licensee 

Houses Bought for Cash 
Sales - Mortgages

Management - Rentals 
F.H.A. — Low Down Payment

456 Sutter Avenue
Brooklyn. N. Y.

EV 5-8300

Henry J. Giorgi 
Ine

TRUCKERS OF
STEEL and LUMBER

298 No. 7 th Street Brooklyn, N.Y.
EV 7-7257

gait: hair stylists 
Specializing in Hair Styling 

Cutting — coloring 
and Permanent Waving 

14 Chase Road 
SCARSDALE. N. Y. 

Sc 5-0097

TO PLACE
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

H. W. MALE

Lead Set-up Man production pro
cessing. Knowledge of blue prints, 
measuring instruments drill jig fix
tures sheet metal blending, ability 
to operate machine shop. Machines 
to set-up. Salary open Benefits. 
Convenient to transit. U. S. Com
ponents Inc. 1320 Zeraga Avenue, 
Bronx N.Y. — TA 4-1600

SERVICE

DOC WEISS
ONE HOUR MAGIC SHOW

For Adults and Children 
Churches. Lodges, Organizations

Talent Exchange
Call

586-6300 or LO 5-6435

PAINTER (VETERIAN) 
EXPERT

INSIDE AND OUTSIDE 
All Work Guaranteed 
JOE THE PAINTER 

Call 427-2038

D & F COAL CO
For the Finest of Coal 

Buy Now and Save 
Buck $17 Pea $18

4421 New Utrecht Ave Brooklyn
Call TR 1-8500 

MR SCHWARTZ

JOHNNY’S MOVING
Local and Long Distance 

Movers
Licensed and Bonded

We guarantee all our work.
Call 276-7267

For Fast Prompt Service

JACK CLEMENTE’S 
PRO SHOP 

Carry full line of Bowling Balls - 
trophies, bowling shirts, shoes; ex
pert drilling while-u-wait. AMF - 
Manhattan - Jubilee. 297 W’yckoff 
Ave. Ridgewood. Qns., N.Y. EV 1- 
5304. Member of Pro. Bowlers Assoc.

.“VENTA”
Home Improvements

Co.
Atlieka visus namų vidaus re
monto ir modernizavimo dar
bus, įrengia rūsius (basements) 
pastoges (atikas) ir t.t. Dar
bas atliekamas sąžiningai pa
tyrusių lietuvių stalių už pri
einamą kainą. Kreiptis:

J. BAND2IUKAS
84-12 102nd Street 

Richmond Hill, N. Y. 11418 
Tel. VI 7-2772

LIETUVIŲ ADVOKATAI 

r v VOKTI 
✓OK'ElAlTlt 

ADVOKATAS 
41-40 74th Street 

Jackson Heights, N. Y. 
Tel. NEwton 9-6620

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVE.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že- > 
miausiomis kainomis. Kainos tos • 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AR0M1SKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME 

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. B ALTON-BALTRŪNAS 

Licensed Manager 
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

j. B. S H ALINS
- Salmskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE.

(pne boreal ParKway Station.) 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N. Y. 
GRamercy 5-1437

KARIŪNAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.

PETRAS KARALIUS, sav.
Laidotuvių direktorius 

ir balzamuotoias 
74 PROVIDENCE ST. 

Worcester, Mass.
PL 4-6757 PL 4-1165

A ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
- laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573
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Alto skyrius New Yorke šau
kia metinį susirinkimą spalio 
25 d. 7:30 v.v. Lietuviu Atle
tų Klube 1 3 32 Halsey St., 
Brooklyn, N.Y. Visos grupės 
prašomos skirti po keturis as
menis. Taip pat prašomos vi
sos kitos organizacijos, kurios į 
eina į Alto sąstatą ir metinia
me susirinkime išsirenka iš sa
vo tarpo 4 narius, paskirti sa
vo atstovus. Pageidautina, kad 
į susirinkimą atvyktų kuo dau
giau dalyvių.

Apreiškimo parapijos Gyvo
jo Rožančiaus Draugiia 50 me
tų jubilieiaus vakariene para
pijos salėje bus •spalio 17, sek
madienį, 4 vai. popiet. Vaka
rienės metu T. Petras Baniū- 
nas, O.F.M. pasidalins įspū - 
džiais iš kelionės Europoje.

Uršulė Kazakauskienė-Kasky, 
76 metų, mirė spalio 12 savo 
namuose, 92 Hale St., Brook
lyne. Laidojama šį šeštadieni 
iš Apreiškimo parapijos baž
nyčios šv. Karolio kapinėse. Li
ko sūnus Juozas, marti Jean, 
anūkas Clifford. Buvo Moterų 
S-gos, rožančiaus draugijos na
rė. Laidojimu rūpinasi S. Aro- 
miskis.

BELIKO VIENAS MĖNUO
Belikus tik vienam mėne

siui iki lapkričio 13 manifesta
cijos, kreipiamės į New Yor- 
ko lietuvių visuomenę skelb
dami bilietų į Madison Square 
Garden platinimo vajų. Mūsų 
tikslas — išplatinti 5000 bi
lietų tarp New Yorko lietuvių. 
Kita tiek siekiame išplatinti 
tarp New Yorko latvių, estų 
ir mūsų draugų amerikiečių. 
Kviečiame visus ateiti mums į 
talką, kad šis vajus sėkmin
gai pavyktų. Gi nuo vajaus sėk
mingumo didele dalimi prik
lausys ir pačios manifestacijos 
'pasisekimas.

Vajus pradedamas spalio 17. 
ši sekmadieni. Visu lietuvišku 
parapijų klebonai mielai suti
ko per savo biuletenius ar iš 
sakyklų kviesti parapiečius įsi
gyti bilietus. Prie visų lietuviš
kų bažnyčių bilietai bus par
davinėjami.

Prašome organizacijų vado
vų ir judresnių asmenų įsigyti 
platinimui atitinkamą skaičių 
bilietų iš mūsų įstaigos. Die
nos metu skambinti 752-0099; 
vakarais V. PadvarieJ.ui ST 
2-3523. Bilietus prašome platin- 

—ti savo organizacijos narių tar
pe. pažįstamiems, draugams, 
kaimynams, darbovietėse, susi
rinkimuose, parengimuose.

Režisieriaus
aktoriaus

VUALIO ŽUKAUSKO
15 metų teatrinės veiklos Amerikoje paminėti 

sukaktuvinis

REČITALIS
dalyvaujant 

muzikui pianistui

Aleksui Mrozinskui 
spalio 16, šeštadienį 

7:30 vai. vak.

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE • 
No. 5th Street Brooklyn, N. Y.

--------- Bilietai 3.00 ir 2.00 ---------

Visuomenė maloniai kviečiama atsilankyti.

Į-

Redakcija
Administracija ..........
Vienuolynai .................

Spaustuvė ..............

GL 5-7281
GL 2-2923
GL 5-7068
GL 2-6916

Matas Jankauskas, gyvenęs 
Brooklyne, mirė spalio 12 nuo 
širdies smūgio. Buvo gimęs 
1896 gegužės 25, Lietuvoje i- 
vairiose vietose dirbo polici
jos tarnyboje, Ameriką pasie
kė 1950 ir visa laiką gyveno 
Brooklyne, priklausė Apreiški
mo parapijai. Paliko žmoną 
E^nora. sūnų Algirdą, dukte
ris Ireną ir Lina ir 3 anūkus, 
taip pat seseri ' Lietuvoje, 
Pašarvotas Jalinskų laidotuvių 
koolvčioie. Laidojamas ketvir
tadieni šv. Karolio kapinėse.

A.A. MATAS JANKAUSKAS

Prašome kiekvieną sąmonin
gą lietuvi įsigyti bilietus sau ir 
savo draugams iš anksto —pas 
platintojus arba mūsų įstaigo
je. prisiunčiant čekį Committee 
to Restore Lithuania's Inde
pendence. 29 W. 57th St. New 
York, N.Y. 10019 10th Floor. 
Bilietų kainos — 1. 2 ir 3 dol.

Nelaukite paskutinės savai
tės. o tuo labiau — paskuti
nės dienos. Ankstus bilietų iš
platinimas yra svarbus todėl, 
kad organizatoriams skubiai 
reikalingi pinigai, nes dar spa
lio mėn. reikia apmokėti stam
bias sąskaitas. Be to. išparda- 
vus bilietus iš anksto, bus iš
vengta spūsties prie salės ir bus 
palengvinta tvarkingai vesti at
skaitomybę.

Šiuo metu New Yorke bilie
tus platina visi KLNA nariai, 
orkestro vedėjas Joe Thomas, 
K. Miklas — Long Islande, V. 
Padvarietis. Atletų Klubas. An- 
driušio įstaiga, Bružinskų siun
tinių ištaiga, Balfas, Darbinin
kas, Tėvynė, Sidabrinio Varpo 
'kepvkla, Ginkų krautuvė, ša- 
linskų laidojimo įstaiga. Bručo 
White Horse Tavern. Nauji pla
tintojai bus paskelbti sekan
čiuose Darbininko laidose.

Komitetas Lietuvos
Nepriklausomybei Atstatyti

ra

APIE HUMORISTINI JUBILIATĘ
Apreiškimo parapijos salėje 

Brooklyne spžilio 16, šeštadie - 
nį, 7:30 vai. vakaro bus atžy
mėta 15 metų Amerikoje teat- 
rinė-sceninė veikla režisieriaus 
aktoriaus Vitalio Žukausko, ku
ris lietuviJkai Amerikos visuo
menei plačiausiai pažįstamas,

Siuntiniai Kalėdoms, kaip 
praneša Brooklyn© pašto virši
ninkas, siunčiami tokia tvarka: 
paprastu paštu — į Tolimuo
sius Rytus iki spalio 15, Arti
mieji Rvtai ir Afrika — lapkri
čio 1, Europa — lapkričio 10, 
Pietų ir Vidurinė Amerika — 
lapkričio 10, oro paštu: Toli
mieji rytai — gruodžio 10. Ar- 
mieji rytai — gruodžio 10, Ar
timieji Rytai ir Afrika —gruo
džio 10. Europa — gruodžio 15, 
Pietų ir Virudinė Amerika — 
gruodžio 10. Siunčiant papras
tu paštu, patartina siųsti dar 
anksčiau prieš tuos nustatytus 
terminus, tada tikrai siuntinys 
nueis iki Kalėdų. Pasinaudo
jant oro paštu, prašom siųsti 
gruodžio pradžioje. Pašto virši
ninkas taip pat raneša, kad 
yra kai kurių pakeitimų, siun
čiant į kai kurias šalis. Prašom 
ipasiteirauti vietos pašte.

New Yorke Altas labai ver
tina Komiteto Lietuvos Nepri
klausomybei Atstatyti užsimo
jimą surengti lapkričio 13 ma
nifestaciją New Yorke, Madi
son Square Garden. Kviečia vi
sus New Yorko ir apylinkių 
lietuvius tą žygį paremti pini
gine auka ir dalyvauti mani
festacijoje. Tai kiekvieno lietu
vio tautinė pareiga.

Skautai vyčiai renkasi suei
gai spalio 15, penktadienį 7:30 
vai. vak. pas p. p. Sienaškas, 
85-44 148th Str. (tarp Hillside 
ir Grand Central), Jamaica. N. 
Y. Kviečiami visi skautai vy
čiai, ypač ilgesnį laiką atitrūkę 
nuo aktyvios veiklos.

Muziko V. Mamaičio veda
mas šv. Petro ir Povilo parapi
jos choras Elizabethe ruošiasi 
dalyvauti Angelų Karalienės pa
rapijos koncerte ir atlikti dalį 
programos. Koncertas vakaras 
įvyks spalio 24 d. 5 v.v. Mas- 
petho parapijos salėje.

Amerikos lietuvių tautininkų 
klubas Brooklyne paskyrė 10 
dol. žygiui į Jungtines Tautas, 
5 dol. — lietuviškom lėlėm pa
saulinėje parodoje ir 5 dol. Li- 
tuanus vajui. Kitais metais 
ruošiasi iškilmingai minėti 50 
sukaktį. Klubas įkurtas veikė
jo patrioto Prano Narvydo ir k.

Dr. G. Čekas, suaugusių ir 
vaikų nervų ligų specialistas, 
1310 W. 7th St. Šo. Plainfield, 
New Jersey, pakeitė telefono 
numerį į 756-6443. Priiminėja 
pacientus pagal susitarimą.

Elizabeth, N.J. — šv. Petro 
ir Povilo lietuvių parapija šiais 
metais švenčia 70 metų sukak
tį. Minėjimas rengiamas spalio 
17 lietuvių salėje. Bus iškilmin
ga vakarienė. Meninę progra
ma išpildys parapijos choras ir 
choro solistai. Pradžia 5:30 vv.

Šios sukakties proga naujai 
perdažomas bažnyčios vidus. 
Dail. J. Subačius naujina staci
jas ir kitus paveikslus. Dažymo 
darbus atlieka broliai Noakai. 
Parapiečiai prašomi savo auko
mis prisidėti prie susidariusių 
išlaidų padengimo. Vakarienės 
pelnas taip pat skiriamas baž
nyčios remonto darbam apmo
kėti.

Parapijos choras, vad. V. Ma
maičio, pakviestas koncertui 
Maspethe spalio 24. Koncertą 
rengia Brooklyn© Angelų Kara
lienės parapija. Koncertui cho
ras intensyviai ruošiasi. Bend
ros repeticijos būna kiekvieną 
sekmadienį po vienuoliktos vai. 
mišių parapinės mokyklos pa
talpose. Mielai laukiami nauji 
choristai.

Pianiste Julija Rajauskaitė* 
Sušienė gruodžio 4 lietuvių sa
lėje duos fortepijono rečitalį. 
Programoje taip pat dalyvaus 
solistas B. Povilavičius iš Bos
tono. MlD

DARBININKAS

250 koncertų parengimų. Iš 
to matome, kad jisai yra pla
čiausiai gastroliavęs teatralas. 
Jis prieš keleris metus lankėsi 
su koncertais Europoje: Vokie
tijoje ir Anglijoje.

V. Žukauskas ne tik koncer
tuoja, bet nuo 1951 m. dar va
dovauja Brooklyn© vaidintojų 
trupei, kuri yra aplankiusi ar
timesnes rytinio pakraščio ko
lonijas su vaidinimais. Yra su
režisavęs 15 vaidinimų.

Tenka jo parašytus radijo 
vaidinimus girdėti ir per J. 
Stuko radijo valandą.

Faktinai šį rudenį V. Žu
kauskas pradėjo 17-tą teatrinės 
veiklos sezoną. Atvykęs Ameri
kon 1949 pavasarį, liepos 3 da
lyvavo laikraščio ‘ ‘Amerika’ ’ 
piknike, Dexter parke. Tad 
skaičiuojant teatro sezonais — 
(1949-50, 1950-51 ii* t.t.) jo vei
kla iže.igė i 17-ta sezoną.

Rež. V. Žukauskas gilina sa
vo žinias Institute of Advanced 
Studies in the Theatre Art — 
kur turi progos dirbti su už
sieniečiais režisieriais. Priklau
so amerikiečių teatralų sąjun
gai: The Catholic Actors Guild 
of America. Rašo taip pat Lie
tuvos teatro istoriją. Apie Lie
tuvos teatrą jo straipsnis yra 
tilpęs tarptautinėje teatro enci
klopedijoje. (k.)

PERSEKIOJAMOS BAŽNYČIOS PRISIMINIMAS
Pasaulio Lietuvių Katalikių 

Moterų Sąjunga rengia antrąjį 
metinį persekiojamos Bažny
čios prisiminimą spalio 17, sek
madienį, 5 vai. popiet Carne
gie Endowment salėje New 
Yorke. 345 East 46th St. Pro
gramoje bus bendra malda už 
persekiojamą tylos Bažnyčią ii' 
ypatingai Lietuvos Bažnyčią. 
Toliau seks persekiojamos Lie
tuvos Bažnyčios kančios vaiz
dinis nusakymas, kurį parengia 
dr. Aldona Janacce ir kuriai 
talkininkaus jaunos lietuvaitės, 
gyvo žodžio menininkės. Žodį 
taip pat tars prel. Jonas Balkū-
nas. Be to, bus vaizdų iš per
sekiojamos Bažnyčios parodėlė.

Į minėjimą pakviesta eilė ka
talikių moterų,, įvairių tauty
bių. ypač amerikiečių. Tikslas

A.A. Stanislovo Sandanavi- 
čiaus šeimos pareikštoje padė
koje buvo pamiršta paminėti 
kun. dr. St. Valiušaitis. Tėv. 
B. Bagdonas, O.F.M., ir Mairo-
nio šeštadieninė mokykla. remti tam žygiui. Ši kuopa sa-

PASAULINCJE PARODOJE Gina ir Kęstutis Kudžmai. Paroda šj sekma-
Nuotr. V. Maželiodienj uždaroma.

REŽISIERIUS, dramos aktorius Vitalis Žukauskas. Nuotr. R. Kisieliaus

yra prasiveržti plačiau ir paro
dyti. kaip kenčia Lietuvos ir ki
tų kraštų tikintieji. Labai svar
bu uždavinį atliktų lietu
vės moterys, jei paragintų ki
tų tautybių katalikes moteris 
atvykti. Rengėjos tikisi ir daug 
vilčių deda į šį pirmą savo pla
tesni žygi. Jei joms tai pavyk
tų, tai ateityje jos pasiryžusios 
sujudinti jau ne šimtus, o tūks
tančius katalikių moterų, ku
rios sykiu su jomis melstųsi, 
kalbėtų ir veiktų pavergtos ir 
skriaudžiamos Bažnyčios iš

Remia jaunimo žygį
Kat. Moterų S-gos 29 kucp. 

Brooklyne jautriai reaguoja į 
žygio organizatorių kreipimąsi 
paremti jų darbą aukomis. Są- 
jungietės rengia savo metinę 
vakarienę spalio 31 d. 4 vai. 
popiet. Apreiškimo parapijos 
salėje ir dalį pelno skirs pa- 

laisvinimui. Jei viso pasaulio 
moterys kalba ir meldžiasi už 
ta šventą reikalą. . tuo labiau 
mums yra gyvybinis reikalas 
susirūpinti, kad kuo daugiau 
žmonių tą reikalą žinotų ir, 
kiek jėgos leidžia, skelbtų pa
sauliui tą neteisybę, kurią ko
munizmas šiandien daro pa
vergtiesiem.

Laukiame gausaus dalyvių 
būrio spalio 17. sekmadieni. 5 
vai. popiet Carnegie Endow
ment salėje. 345 East 46th St.. 
New York. K. R.

vo gausiomis aukomis daug 
kartų yra parėmusi Balfą. kul
tūrinio židinio namų statybą, 
Šl.uvos kooįvčios statyba, para
piją, “Darbininką" ir kitus lie
tuviškus šalpos ir kultūrinius 
darbus.

Mes. vyresnieji, ne kartą kė
lėm susirūpinimą, kad mūsų 
jaunimas nesidomi dabartine 
Lietuvos padėtimi. Ir štai, jau
nimas “sukilo", tartum Mairo
nio- dvasios pagautas: “Ginki
me kalbą, žeme, jos būdą! Sto
kim į darbą, kaip milžinai". Jei 
mes. vyresnieji, nesuskubam su 
jais žengti, neturime per daug 
nusiminti. priešingai. rem
kime su džiaugsmu ta jų žygį 
gausia auka.

Katalikių mcterų 29-ji kuo
pa kviečia vsią New Yorko ir 
apylinkės lietuvišką visuome
nę dalyvauti rengiamoje vaka
rienėje. kad jaunimo žygiui ga
lima būtų įteikti kuo didesnę 
auka.
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206 East 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 

N<>w York. N. Y.
Tel. RE 4-4428

Vedėjas: Helmut Vollmer
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. p.p.

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarlenė

1965 m., spalio 13 d., no. 68.

Šv. Petro parapijos metinė 
vakarienė ir prel. Pr. Virmaus- 
klo pagerbimas ruošiamas bir
želio 12 Biinstrubs Village. Ren
gėjų pirmasis susirinkimas i- 
vyks spalio 18 d. 7:30 vai. vak. 
parapijos kelbonijoje.

Nauja valdyba. Šv. Petro pa
rapijos CYO išrinko naują val
dybą. Iškilmingas pareigų per
davimas parapijos bažnyčioje 
bus spalio 16 d. 7 v.v.

Slaugiu mokykla (Catherine 
Laboure School of Nursing i. 
kurią veda šv. Vincento Pau- 
liečio vienuolyno seselės, skel
bia įstojamuosius egzaminus 
sekantiems mokslo metams. Į- 
siojamuosius egzaminus gali
ma laikyti: lapkričio 13, gruo
džio 11. vasario 12. kovo 12 ir 
balandžio 9. Suinteresuotos 
mergaitės privalo kreiptis: Ca
therine Laboure School of Nur
sing, 2100 Dorchester Avenue 
Boston 24, Mass.

Rožančiaus pamaldos. Š v. 
Petro parapijos bažnyčioje spa
lio mėnesi rožančius kalbamas 
šiokiadieniais kasdien būna ry
tais 8:45 vai. ir sekmadieniais 
2:30 vai. popiet. Parapijos kop
lyčioje prie E. 7tos gatvės — 
šiokiadieniais po 7 vai. šv. Mi
šių ir sekmadieniais po 9:30 v. 
šv. Mišių.

LDS seimas įvyks So. Bosto
ne spalio 16. Seimas pradeda
mas šv. Mišiomis šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje 10 vai. ryto. 
Seimo posėdžiai vyks salėje po 
bažnyčia.

Rankdarbių kursai. Ina Ne- 
nortienė savo namuose (44 Al
ban St. Dorchester) spalio 19 
pradeda rankdarbių kursus. Pa
mokos bus antradienių rytais 
nuo 10 vai. iki 1 vai. ir vaka
rais nuo 6:30 vai. iki 9:30 vai. 
Mokestis už kursus 21 dol.

Pavėluotas atradimas. Šv. 
Petro' parapijos klebonija bu- 
vo pastatyta 1912 kun. Tomo
žiliasko rūpesčiu ant dviejų že
mės sklypų, už kuriuos buvo 
sumokėta 6500 dol. Daug vė
liau klebonas prel. Pr. Vir- 
mauskis šį medinį namą su
tvirtino ir jo rūpesčiu jis buvo 
apmūrintas plytomis. Dabar jau 
keli metai kaip viena siena iš 
kiemo pusės kasmet vis ati
trūksta ir paslenka žemyn, 
lieškodamas priežasties šiam 
pavojingam namo griuvimui, 
prel. Pr. Virmauskis pakvietė 
.namų statybos kontraktorių. 
•kuris padarė žemės tyrimą. Pa
aiškėjo, kad ant kieto marių 
dugno smėlio yra 4 pėdos 
dumblo, o ant to dumblo su
pilta 7 pėdos visokiausių sąšla
vų. Dabar visiškai suprantama, 
kodėl skyla ir griūva sienos. 
Gaila, kad pirmieji žemės pir
kėjai nepasirūpino padaryti ty
rimus. Šios klaidos atitaisymas 
dabar pareikalaus daug pinigų 
ir rūpesčio.

Ieškomas 6 skyriaus vaikui 
mokytojas — korepetitorius. 
Skambinti HY 8-0085.




