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Mes tenorime su jumis pasikalbėti...
Kard. Koenigas aiškino, su 
kuo Bažnyčia nori dialogo 
ir su kuo jis galimas

Ar Amerika pasistengs Vietnamo karą pralaimėti?

Atvyko į Ameriką Vienos 
kardinolas Franziskus Koenig. 
Atvyko “dialogo” reikalais ir 
Fairfield, Conn. universitete 
dalyvavo diskusijoje tema 
“Krikščionybė ir sekuliarinis 
humanizmas”.

Gen. Maxwell Taylor

Vietnamo ir Maskvos komunistai nesukalbami. Vidaus opozi
cija sustiprino agresiją prieš LBJ politiką Vietname. Tačiau...

Gon. Taylor, buvęs atstovas 
P. Vietname, rugsėjo 26 pareiš- 

L kė, kad Amerika gali pralai- 
mėti karą Vietname, jei nepa- 
sirodys užtenkamai kantri. Ne- 
kantravimą ir isteriką ėmėsi 

i organizuoti opozicija sustip- 
1 rintu būdu.

KONGRESE rugsėjo 26 šen. 
Clifford P. Case, N. J. resp.

I kaltino prezidentą, kad jis 
“piktnaudoja” Tonkino rezo-

Kanada siūlo planą Vietnamu!
Kanados už. reik. min. Mar

tin rugsėjo 27 J. Tautose siūlė 
4 laipsnių sprendimą Vietnamo 
reikalui: sustabdyti bombarda
vimą, įšaldyti karinius veiks
mus esamose pozicijose, dary-

ti paliaubas, atitraukti kariuo
menes, kurios nebuvo numaty
tos 1954 Ženevos konferencijo
je. Planas nebuvo nei Ameri
kos nei š. Vietnamo pritartas 
iš anksto.

Nato nori atominės apsaugos
Nato apsaugos ministeriai 

posėdžiavo rugsėjo 28-9 Anka
roje. Aktualus atominės apsau
gos klausimas. Nato valstybės 
ėmė baimintis, kad Amerika 
pradėjo kalbėti apie savo ap
saugos prieš atominę agresiją 
stiprinimą. O kaip bus su Euro
pa? Ar jis bus ginama? Turki- 

. ja pareiškė norą, kad jos teri
torijoje būtų bent mažų ato
minių ginklų, atominių minų.

Tegul jos būtų Amerikos kont
rolėje, bet Turkija turi žinoti, 
kad užpulta ji turės kuo ag
resoriui atsiteisti. Kitaip —esą 
Turkija per 48 valandas būtų 
užimta.

Iš Turkijos ir Italijos Ameri
kos raketos" ir atomai buvo a- 
titraukti prez. Kennedy ir min. 
pirm. Chruščiovui susitarus 
dėl raketų atitraukimo iš Ku
bos.

Unciją karo veiksmam Vietna- kuoti Haiphongo uostą ir at- 
me stiprinti. Nors kiti senato
riai Case kalbą pavadino para
ma priešui, bet spauda labiau 
išpūtė. Case kaltinimus. La
biau išpūtė ir 52 kongresmanų 
reikalavimą, kad Kongresas 
pervertintų Vietname LBJ ka
ro politiką.

VISUOMENĖJE 320 profe
sorių, rašytojų, dvasininkų pa
skelbė savo įsipareigojimą or
ganizuoti fondą, kuris rem
tų atsisakančius vykti į Viet
namą kariauti. Ragino nevykti, 
nes įsakymai esą “neteisėti ir 
nemoralūs”. Panašius pasisaky
mus Vietnamo reikalu —prieš 
bombardavimą, už derybas — 
paskelbė ir biznierių grupė. To
kia pat propaganda stiprinama 
ir tarp unijų bei kitose profe
sijose.

TARP KOMUNISTŲ, vietnamie
čių ir maskvinių, palaikomas 
nenuolaidumas Amerikos siū- 
lomom derybom. Hanoi atme
tė ambasadoriaus Goldbergo 
derybų siūlymą ir sustiprino 
karinę ofenzyvą. Gromyko kal
boje rugsėjo 22 J. Tautose bei ■ 
rugsėjo 26 pasikalbėjime su 
Rusk, U Thant ir Anglijos bei 
Prancūzijos triinisteriais nesi
davė kalbamas apie derybas 
Vietnamo reikalu. O Maskvoje 
pagarsinta didesnė ginklų pa
rama š. Vietnamui reiškia ka
rinį spaudimą J. Valstybėm 
keisti savo politiką Vietname.

Visos šios priemonės, komu
nistų ir savo opozicijos, siekia 
vyriausybės atsparumą palauž
ti.

kirsti š. Vietnamą nuo karinės 
paramos iš Sovietų bei Kinijos. 
LBJ sprendimo nepadarė, bet 
linksta priimti ^kariuomenės su
gestijas. -v

PASITIKĖJIMAS LBJ kritęs 
ir norima jį dar labiau nuspaus
ti. O tačiau ir jo priešininkai 
Americans for Democratic Ac-

tion negalėjo stoti prieš John- 
soną 1968 rinkimam. Jie pa
smerkė LBJ politiką, pasisakė 
už ^‘taikos prezidentą”, bet 
jie neturėjo kandidato LBJ 
vietoj. Nizonas jiem dar baises
nis. Gal Rockefelleris? Bet jo
kio sprendimo nepadarė, o vie
nas buvo pareiškęs tiesiai, kad 
LBJ šiuo tarpu nieku kitu ne
pakeičiamas; Ir opinijoje ųė vie
nas respublikonas LBJ dar ne
pralenkė.

Tyčia opozicijos stiprinamas 
nekantravimas LBJ neišbloš- 
kė iš jo linijos.

Prezidentas Johnsonas su valstybės sekretorium atsparūs ir ryžtingi

Dialogas su ateistais:
Kardinolas pradžioje aiškino, 

kam atsirado Romoje sekreta- 
riatas netikinčiųjų (ateistų) rei
kalam. Sekretariatas (kuriame 
kardinolas pirmininkauja) esąs 
“grįstas siekimu palaikyti ry
šius, pokalbius ir susitikimus 
su tais, kurie yra šalia Kat. Baž
nyčios”. Dialogo su jais pagrin
dinis tikslas nėra “juos atvers
ti, o greičiau su jais pasikalbė
ti, kad galėtume juos supras
ti”. Vatikano II susirinkimo 
metu “dialogas buvo pripažin
tas esminiu dalyku sulaužyti 
sienai, kuri atsirado taip Baž
nyčios ir pasaulio ... Popie
žius Paulius tam dialogui sukū
rė sekretoriatus, kurie kalbė
tųsi su atsiskyrusiais krikščio
nim, su nekrikščionių tikėji
mais ir netikinčiaisiais”, iš ku
rių su kiekvienu Bažnyčia turi 
ką bendra.

Kas yra tas “bendra”? — 
Kardinolas aiškino: “Mūsų tikė
jimas į Kristų ir šventąjį Raš- ( 
tą yra bendra su kitais krikš
čionim; mūsų tikėjimas į Die-

Kard. F. Koenigas

McNamaros apsauga nepatenkina
ja tankios apsaugos. Tankioji 
apsauga, kuri apimtų 50 mies
tų, sumažintų galimos agresi-

Apsaugos sekr. McNamaros 
paskelbtam projektui organi
zuoti lengvą priešraketinę ap
saugą bus daugiau kaip 1,000 jos nuostolius iki 30 milijonų 
rangovų. Darbas užtruks 5-6 . 
metus; kasmet atsieis po bili
joną. Projektu nepatenkintas 
šen. Fulbrightas ir prieš jį pro
testavo: esą tai sukliudys su
sitarti su Sovietais. Nepaten
kinti ir šen. Pastore, gub. Rea- 
gan, Nixonas, kurie reikalau-

gyventojų, lengvoji apsauga į- 
galins agresorių nužudyti A- 
merikoje 120 mil. Nepatenkin
ti jie ir tuo, kad McNamara or
ganizuoja pasipriešinimą prieš 
Kiniją, o tikrasis priešas esąs 
Rusija.

Izraelio planas taikai su arabais
Izraelio už r. min. Eban rug- bendruomenę, kurioje suderin- 

sėjo 27 pasiūlė naują planą Iz- tų savo ūkinius reikalus Izrae- 
raelio-arabų santykiam— siū- lis, Jordanas ir Libanas, paši
lė sudaryti Viduržemio jūros likdami kiekvienas suvereninė 

valstybė. Pvz. Izraelio uostas 
Eilat ir Jordano ten pat uos
tas Aųaba gali būti sulieti į 
bendrą administravimą, Sina
jaus pusiasalis demilitarizuo-

KARIUOMENĖS VADOVY
BĖJE nusistatymas priešingas 
— pasisako už karo veiksmų 
stiprinimą. Jungtinio štabo vir
šininko generolo E. G. Whee- 
ler pareiškimai senate rugpiū- 
čio 16 buvo viešumai paskelb
ti dabar, rugsėjo 26 — jis kal
bėjo, kad karas gali būti baig
tas greitai, jei bus leista blo-

AMERIKA IR IZRAELIS
Valstybės departamentas 

rugsėjo 26 pasisakė prieš Iz
raelio vykdomą kolonizaciją o- 
kupuotoje arabų teritorijoje. 
Tai esą prieš prezidento LBJ 
įsipareigojimą paremti teritori
nį integralumą viduriniuose ry
tuose.

VIETNAMO KARO AUKOS
1967 metais iki pereitos sa

vaitės Vietname žuvo 6,721 a- 
merikiečiai — daugiau nei per 
visus ankstesnius šešis metus 
drauge. Sužeistų šiais metais 
45,705 — daugiau kaip pusė vi
sų sužeistų nuo karo pradžios, 
nuo 1961 sausio 1.

— Paryžiuje mirė 
gaikštis F. Jusupovas, 
prieš 51 metus nužudė Raspu- 
tiną. Kai nuodai valgyje ir vy
ne Rasputino neveikė, Jusupo
vas paleido į jį Šūvį. Gydyto
jas pripažino jį negyvą. Bet po 
trumpo laiko jis atsigavo ir 
leidosi bėgti, ir tik kiti keturi 
šūviai jį nudėjo galutinai.

kuni- 
kuris

— Popiežiaus naujas delegatas 
Luigi Raimondi rugsėjo 26 at
vyko į Ameriką.

....— Popiežius Paulius numato
kitais metais lankytis tarpt, eu
charistiniame kongrese Bogo
toje, Kolumbijoje. Ta proga 
lankysis ir Brazilijoje.

ir dėl jos varys lauk užsieniečius
Zuericho kantono demokra

tų partija dar 1965 pristatė 
federalinei vyriausybei 59,164 
balsuotojų pasirašytą siūlymą 
apriboti užsieniečių skaičių iki 
10 procentų visų gyventojų. 
Šiuo metu jų yra 14.4 proc. 
taigi anas siūlymas reiškia no
rą sumažinti užsieniečių skaičių 
visu trečdaliu. Vyriausybės apa
ratas veikia lėtai, ir tik perei
tą mėnesį vyriausybė išsiunti
nėjo kantonam nurodymus už
sieniečių skaičiui mažinti. Kiek
vienas užsienietis, norįs pabū
ti ilgiau kaip 3 mėnesius, turi 
gauti apsigyvenimo leidimą, ku
ris gali būti duodamas vieniem 
metam. Kam yra pasisekę išbūti 
Šveicarijoje daugiau kaip 5 me
tus (amerikiečiam 10 metų!), 
tas turi teisę gauti nuolatinio 
apsigyvenimo leidimą. Tačiau 
jis vis tiek pasilieka užsienie
čių sąrašuose, ir ten gimę jo 
vaikai negauna Šveicarijos pi
lietybės.

sieniečiai ją keičia. Zuericho 
prof. Amold Nieder betgi 
nurodė, kad šveicarų kultūrą 
keičia ne tiek užsieniečiai dar
bininkai, kiek reklamos, televi
zijos, kinai, knygos, plokštelės, 
kurios atneša kultūras, lig šiol 
svetimas šveicaram.

Pernai užsieniečių buvo 860, 
000, iš jų 229,000 tūri nuolati
nio apsigyvenimo leidimą. Apie 
550,000 dirba pramonėje, dau
giausia italai. Drabužių gamy
boje yra 61 proc. užsieniečių, 
stambiojoj pramonėj 50 proc. 
Pagal naujas taisykles per 5 
metus turės būti atleista kas
met po 71,000.

Kodėl mažina? Ar saviem
žmonėm trūksta darbo? Nuro- 

-■gggg. ; domakita priežastis—esą atsi-
Graikija išvarė rugsėjo duria pavojuje dėl užsieniečių

20 Čekoslovakijos spaudos bei popuiiariaMia ' gausumo šveicarų kultūra; už-
kultūros attache, Rumunijos 
antrą sekretorių — buvo su
gauti šnipinėjant.

— PhilacMphiįojo rugsėjo 
27 kilo sujudimas, kai paaiškė
jo, kad negrų ekstremistų 
grupė “Revoliucinės veiklos są
jūdis” rengėsi sukelti riaušes 
ir nunuodyti šimtus policinin
kų bei kitų miesto pareigūnų. 
Nuodų surasta tiek, kad jais 
esą galima nunuodyti 4,500 
žmonių.

New Yorkas balsuos lapkričio 7 .
New Yorko valstija lapkričio įvertino ją neigiamai. Esą blo- 

7 balsuos savo naują konstitu
ciją. N. Y. Times vedamajame ja nedraudžia valstybinės pa-

giausia, kad “nauja konstituci-

. ......... . .............. .......... —- ramos konfesinėm mokyklom, 
kaip yra dabar veikiančioje

— Vonoron skrenda dvi ra- konstitucijoje”. Kardinolas 
ketos — Amerikos ir Sovietų. Spellmanas paragino katalikus 
Abi paleistos birželio mėn. ir uoliai dalyvauti ir balsuoti už 
turėtų pasiekti spalio mėn. konstituciją.

vą yra bendras pagrindas su 
nekrikščionių tikėjimais; o kai 
dėl netikinčiųjų. — tai mes tu
rime bendrą su jais žmonišku- 
mą . ■ ~ -
Dialogas su "anti-teistais":

Jei The Tablet (rugsėjo 21) 
teisingai atpasakojo kardino
lo žodžius, tai juose nebuvo, su
minėta dar viena grupė. Ją kar
dinolas turėjo, atrodo, galvoje, 
kalbėdamas apie “ateistus” (ne- > 
tikinčiuosius). O iš tikrųjų yra 
klaida ją suplakti su “netikin
čiaisiais”, nes ji yra “tikinčių
jų” grupė — tikinčiųjų tiesas, 
priešingas katalikų, krikščio
nių, žydų, musulmonų, ir ki
tiem tikėjimam, kurie išpažįs
ta Dievą ar antgamtinį gyveni
mą. Tai tikėjimas marksistų- 
komunistų, kurie valdo Rusiją, 
pusę Europos, didesnę pusę A- 
zijos. Jie nėra “netikintieji”, 
nėra “ateistai”. Jie yra “anti- 
teistai”. Jie ne tik paneigia 
tai, ką tiki krikščionys; jie yra 
veržlūs kovotojai prieš tuos 
kitus tikėjimus.

Jei su ateistais gali būti ben
dras pagrindas žmoniškumas, 
tai koks pagrindas gali būti 

„dialogui su “anti-teistais”, su 
komunistais? — Gal kafdino- 
las mato ir su jais bendrą pa
grindą — žmoniškumą, sakyda
mas, kad “visi mes esam Die
vo vaikai”. Tačiau komunistas 
nesutiks su kardinolu, kad jis 
esąs “Dievo vaikas”; jis nesu
tars su kardinolu dėl to kas 
yra “žmoniškumas”. Kas kardi
nolui bus “nežmoniška”, tas 
komunistui bus jo tikėjimo iš- 

’ pažinimas...
Dialogui tarp tikinčiojo 

(teisto) ir tarp komunisto (an- 
titeisto) dingsta bendras susi
pratimo pagrindas. Lieka kovos 
pagrindas. Praktika rodo, kad 
tokios rūšies dialoge komunis
tas reiškiasi tvirtesnis savo ti
kėjime ir tiesas pakiša antrai 
pusei — teologam. Pastarieji 
vardan dialogo pasisekimo su 
savo tiesom kapituliuoja.., 

Mažiau kalbama dar apie vie
ną grupę dialogui. Tai to pa
ties tikėjimo, tos pačios tauty
bės ar tos pačios profesijos 
partnerių dialogas. O jiem sa
vo tarpe išsiaiškinti, išsiaiš-

ČEKOSLOVAKIJOJE — nors kinti patiem katalikam, katali- 
laisvės daugiausia... kam kunigam ir katalikam pa-

Čekoslovakijoje esą daugiau sauliečiam — nemažiau svar- 
laisvės nei kituose komunisti- bu kaip išsiaiškinti su komunis- 
niuose režimuose. Ir vakarų tais.
“kultūra” čia populiari: vadina
mi miniskirt, paauglių šokiai 
kaip vakaruose, nukarę plau
kai ant kaktos ir kaklo, iškri
tę marškiniai iš aptemptų kel
nių. Vyriausybė susirūpinusi 
šiom ir kitokiom laisvėm. Pre
zidentas Novotny neseniai pa
skelbė, kad negalės toleruoti 
“liberalizmo plitimo, pacifizmo 
ir palaidumo”.

Pereitais metais buvo suim
ta 60 turistų vakariečių, šie
met paslaptingai nužudytas 
Charles Jordan. Amerikos žy
dų šalpos veikėjas. Į Montrea- 
lio parodą išleido labai negau
siai.

Luigi Raimondi, popiežiaus delega
tas Amerikai

Pagal sovietinę spaudą Kle
ve vieną šeimą ištiko laimė 
— gavo butą su nuosava vo
nia. Bet po kelių dienų vonioj 
klozetas užsikimšo, šeiminin
kė kreipėsi į namų sargą; tas 
liepė kreiptis į “Bloko komite
tą”. Komiteto vienas narys pa

SOVIETUOSE — jei turi auto
mobilį

Pagal Time informaciją So
vietuose automobilių yra apie 
1 mil. Maskvoje, kuri turi 6.7 
mil. gyventojų, automobilių 
yra 75,000. Bet gazolino stočių 
Maskvoje yra tik 8, Leningra
de 3.

Jei automobilis sugenda, ne
lengvą gauti techniką. Turi 
pats apie automobilį išmanyti. 
Dėl to laikant egzaminus vai
ruotojo leidimui gauti paka- 
mantinėja ir nusimanymo apie 
motorą.

Kai 1970 italų Fiat pastatys 
Sovietam automobilių fabrikus, 
jie gamins per metus po 600, 
000.
giau 
na.

Tai bus tris kartūs dau- 
nei dabar Sovietai gami-

....— Sun. T. B. Morton, Ken- 
tucky resp., rugsėjo 27 skelbė, 
kad esą prezidentui smegenis 
išplovęs “karinės pramonės 
kompleksas”. Anksčiau rėmė 
prezidento politiką, dabar pasi
sakė prieš.

— Nuw Yorko Amerikos len
kai spalio 1 rengia Pulaskio pa
radą. Dalyvausią 100,000.

mokė užpildyti pareiškimą ir 
nueiti su juo Į remonto sky
rių. Tą dieną jau buvo vėlu. 
Kitą rytą moteris pasirodė re
monto skyriuje. Porą valandų 
laukė eilėje, iki pasiekė drau
gą, valdantį savo skyriaus tech
nikus. Pasižiūrėjo į pareiškimą, 
pasižiūrėjo į savo kalendorių 
ir nusprendė: “Mes galėsime at
siųsti žmogų į jūsų butą mė
nesio eigoje”.

šis dialogas užmirštamas. O 
jis labai būtų naudingas vie
nybei susipratimui pasiekti.

Jis būtų labai sveikas ir lie
tuviam.

AMERIKOJE — ne tik prieš 
cigaretes

Amerikos moterų krikščio
nių blaivininkių sąjunga savo 
93 metinėje konvencijoje Phi- 
ladelphijoje pritarė rezoliucijai 
suorganizuoti iki 1974 vieną 
milijoną narių su vienu milijo
nu dolerių — savo šimtame
tei sukakčiai; pritarė, kad Įsta
tymu būtų uždrausta alkoholi
nius gėrimus pardavinėti lėktu
vuose: uždrausta televizijoje 
tarp 3-10 vai. pp. reklamuoti 
alkoholinius gėrimus; kad bū
tų alkoholinių gėrimų reklamai

— Sovietuose kom. partijos 
centro komitetas rugsėjo 26 
atėmė sekretoriaus pareigas iŠ 
A. šelepino, buvusio saugumo 
šefo ir jauniausio centro komi- skiriami pinigai neatleidžiami 
tete. nuo mokesčių.
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Daug sutaupysi pirkdamas per SPARTĄ radiją, radio- j;

SSSSSES
vis turi savo problemų fr rū-

jusi savo ryšininkus Vliko
Valdyboje ir Taryboje, 1967

grafai, įv. skaičiavimo mašinos, cash registeriai, rašomos 
mašinėlės visomis kalbomis. Visi gaminiai Telefunken, 
Grundig, Zenith, Burroughs, Olympia, Royal, etc. Kata
logus ir informacijas gausite tik pranešę savo adresą —
J. L GIEDRAITIS, 10 Barry Dr., E. Northport, N.Y. 11731

Kalbu pasididžiavimo ir pasigerėjimo jausmo veikiamas Foto VYT-MAŽELIS i
^■dKv ■ t ■ -«■..!>■ 5

PLB valdybos vykdomojo vicepirm. St Bandilko praT 
simas JAV LB V-sios Tarybos Lje sesijoje W67 rugsėjo 23

New Yorke

lio Lietuvių Bendruomenė. 
Nuomonės taip pat įvairuoja ir 
dėl Pasaulio Lietuvio turinio: 
vieni norėtų jo gyvesni©, ne
vengiančio net polemikos, ki
tiems jis turi būti kondensuo
tas laisvojo pasaulio Sėtuvių

tęsimas ir laidas. Tad yra kuo 
džiaugtis ir gėrėtis!

JAV Lietuvių Bendruomenė 
yra ne tik gausiausia, bet ir 
stipriausia pasaulio lietuvių 
bendruomenių šeimoje. Todėl 
jos tvarkymasis,. jos veikta ir _ 
laimėjimai PLB Valdybai di
džiai rūpi. Tai sekam su dide
liu dėmesiu ir simpatija. Mano 
pranešimas lies eilę aktualių 
Bendruomenės reikalų, tad į 
pasidalinimą bendros veiklos 
mintimis bei rūpesčiais žiūrim 
kaip į dėkingą progą pagilinti 
tarpusavio bendradarbiavimą. 
Toki bendradarbiavimą labai 
vertinam. Tad kas šiuo metu 
PLB Valdybai ypačiai rūpi ir 
kas turi taip pat rūpėti ir JAV 
Lietuvių Bendruomenei?

Bendru rūpesčiu bus pažy
mėta 1968 metą valstybinė Lie
tuves sukaktis. -Jai skiriame 
dvejopą uždavinį: valstybin
gumo sąmonės rekolekcijas ir 
sukakties Įprasminimą išlieka
mos reikšmės tautiniais mūsų 
laimėjimais. Visi žinom, kad 
JAV Lietuvių Bendruomenė 
yra prisiėmusi eilę įsipareigoji
mų, todėl visi taip pat su vil
tim žiūrim į jų tesėjimą, ši
tai prisimenam ypačiai dėl to,

tų bendruomenių dėmesio jis timi. Stipriau visokeriopai pa- 
nesusilaukia: palyginti maža remiamas, Pasaulio Lietuvis ne- 
jam < atstončiam veikios me- abejojamai gerėtų.
džfagoc arba jis būna bekraš
čio pobūdžio, palyginti maža 
jis susilaukia ir materialinės 
paramos. Susidarė ne visai pa
lanki Pasaulio Lietuviui nuotai
ka: daugiau žiūrima ne jam 
duoti, bet kad jis už dyką duo-

PLB Valdyba, susipažinusi 
su inž. Edm. Cibo atsiųstais 
projektais, 1967 rugsėjo 4 d. 
posėdy priėmė lietuvio žortkto- 
lį. ženklelis trikampio pavida
lo, raudonam dugne stilizuotas 
Vytis, kokį vartoja PLB savo 
blankuose, vokuose, Pasaulin

Nuotr. V. Maželiopirmininkas Br. Nainys, PLU vicepirm. St. Barzdukas.

imti bendru susitarimu, todėl 
jie yra Bendruomenės orumo 
ir garbės reikalas.

1968 šaukiamas H4-*is PLB 
Seimu. Jau ryškėja jo pobū
dis ve programa. Laisvosios lie
tuvių išeivijos interesuose turi 
būti įvykis, kuris sukaktuvi- 
mtas metais mus visus subur
ti; krūvon ir įgalintų tautine 
mintimi apžvelgti gyvuosius ir, 
didžiuosius lietuviams mūsų 
reikalus. Tokiu įvykiu padary
kim PLB Seimą! Tai turėtų bū
ti mūsą visų tautinė pareiga ir

VISKAS MASKVOS GARBEI K NAUDAI
gelžbetoninės pertvaros. Sudau
žyti du automobiliai, 6 tūks
tančiai rublių nuostolių”.

“Klaipėdoj, anglies rūšiavi
mo įmonėje, pasirodė plyšių
41 balkyje, o 6 balkiai iš viso

bei val&mai reporteriai užtrau-

jo tft PLB Valdybai, Įpareigo
tai Seimą sušaukti, nepalikim 
tik Seimo Rengimo Komitetui, 
kuriam pavesti parengiamieji

— visą kraštų lietuvių bend
ruomenės. Iš jų, taigi ir iš JAV 
Lietuvių Bendruomenės tiki- 
mes: 1. deramo atstovavimo, 2.

ses Seimo darbuose, 3. viso
keriopos paramos.

1967 spafio 21-22 Washingto-

Dėl to visas pastatas tapo ne
betinkamas, o jo naudingoji 
vertė siekė 12 milijonų rub
lių”.

Nelaimių priežastys visais at
vejais arba statybininkų apsi
leidimas, nuostatų nesilaiky
mas arba projektuotojų 
klaidos. (Elta)

BUVAU LIETUVOJ, 
LIETUVOS NEMAČIAU

— Buvau Lietuvoj, bet Lie
tuvos nemačiau. Mačiau tik 
viešbutį, — pasiguodė vienas 
ką tik iš kelionės į Lietuvą grį
žęs Amerikos lietuvis.

Kai kuriems geriau pasiseka. 
Gavo ir su žmonėmis susiū
ti, ir šen ten toliau iš Vilniaus 
pavažiuoti, net Palangoj pabu
voti.

Vienas iš tokių laimingesnių
jų grižo su eile pastabų, ypač 
apie jaunimą:

— Surusėjimui Lietuvos jau
nimas, apskritai imant, sąmo
ningai atsparus- Bet kaip tik 

jaunojoj kartoj du
kadėltoa draugystes stokos? priklas .wt6ros»

' ' žymiai regimai paplitę. Tai daž-
■ nas “naudojimasis” rusiš
kais keiksmažodžiais ir degtinės 
gėrimas rusišku stilium — iš 
stiklinių, dideliais kiekiais ir 
pagreitintu tempu... Taip el
giasi alkstantieji kaip nors pa
sididžiuoti savo “vyriškumu”.

— Tuokiasi jauni. Vidutiniš
kai imant, — vyrai apie 22, n., 
merginos apie 20 metų am
žiaus. Jau nemaža jaunų vyrų 
esą vedę rusaites.

— Palangoje rusų antplūdis 
tiesiog pritrenkiantis. Krinta į 
alų vasarvietėje neįprastas kie
kis gatvėse vaikščiojančių gin
kluotų rusų.

— Vilniaus bažnyčiose gali

draugystę” su Maskva ir su ru
sais. Neliko nė vieno išpūsto 
žodžio ir šūkio, kuris nebūtų 
buvęs pavartotas rėkte užrėkti 
kokią ners abejonę apie tos 
“draugystės” būtinumą. Ženk
las, kad Maskvai maža tik dai
nų ir šokimų: atrodo, kad parei
kalavo daugiau tos “draugys-

m įtikinėjo, kad “draugystė” 
esanti “tvirta, kaip granitas”, o 
M. šumauskas — kad “mūsų 
jėga — draugystė”, ir kad Mas
kvos įvertinimas “įpareigoja 
dirbti dar atkakliau” ir didinti 
indėlį į “komunizmo statybos 
reikalą”.

Rėkavimas ta tema pirmo
siom rugpjūčio dienom toks

.___ _ x . perdėtai Įkyrūs (ir tuo pačiu
fr”?5 Ir Pasa.u)l0 IJ«tuwų trafaretiškas), kad
Bendruomenė. Jos delegacija >1x4, ta- aaKnc mi

j -x -.r - - - «se įtarimą, ar tnc nebus vil-sudaroma iš PLB Valdybos, -
JAV LB bei Kanados LB vado
vybių ir organizuoto lietuvių 
jaunimo atstovų. Tokios dele
gacijos sudarymu PLB Valdy
bai rūpi pabrėžti Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės vieningu
mą ir ryškinti ne SklaMymėsi, 
bet jungimosi pastangas.

toks pat nttėŠimtis jaunimo, 
kaip ir iš viso gyventojų tarpe. 
Bažnyčios ypač esančios perpil
dytos per Kalėdas, Velykas ir 
.. .Vasario 16 d. “Marija, Ma

rija,” populiariausia gies
mė bažnyčiose. O “Lietuva 
brangi”, visuotiniu tyliu sutiki
mu, laikoma uždrausto tautos 
himno pakaitalu.

(Elta)

Maskva mokytus mokė
Dešimtį paskutiniųjų liepos 

mėnesių dienų Lietuvoj lankė
si nepaprasta propagandinin
kų ekspedicija aiškinti rusų 
kompartijos neseniai surašytų 
“tezių”. Ekspedicijai vadovavo 
du marksistinės filosofijos pro
fesoriai (Jakovlevas, Gapočka), 
ekonomistas Charachašjanas ir 
net maskvinės užsienių reikalų 
ministerijos patarėjas V. Kuz- 
necovas. Mokė vietinius parti
jos aktyvistus, kaip skelbti 
kompartijos mokslą. Ekspedi
cija, be Vilniaus, dar lankėsi 
Klaipėdoj, Šiauliuose, Panevėžy 
ir net Rokišky. (Elta)

pat pritarė ir Vilkė ryfMnku! 
PLB Valdyboje, šiuo būdu tar
pusavio bendradarbiavimas pra- 
plečiamas ir gilinamas. Iš 
Europos yra atėjęs siūlymas 
bendru susitarimu keisti Vliko 
sudarymo būdą: pusę jo atsto
vų turėtų ir toliau skirti poli
tinės srovės ir kovos sąjūdžiai, 
pusę siųstų Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė.

Sukaktuvinių metų PLB Val
dybos skelbtas dainos ir gies
mės teksto konkursas tedavė 
dalinius vaisius: komisija ra
do tinkamą tik mokykliniam 
jaunimui skiriamos dainos teks
tą (autorius — B. Brazdžionis). 
Suaugusių chorui skiriamos dai
nos konkurso terminas pra
tęsiamas.

PLB Valdyba, siekdama kraš
tų bendruomenių veiklos deri
nimo ir skatinimo, ryžtasi ak
tualiuosius reikalus ryškinti 
bendraraščiais. Vieni tokie 
bendraraščiai, susiję su PLB 
Konstitucijos vykdymu, be abe
jo, turės privalomosios galios, 
kiti, liečia bendrosios bendruo
meninės veiklos nurodymus, 
skiriami kraštų bendruomenių 
vadovybių svarstymams. Ligi 
šiol parengti du bendraraščiai: 
pirmasis, liečiąs kraštų bend
ruomenių atstovavimą IlI-jame 
PLB Seime, yra paskelbtas 
Pasaulio Lietuvio 1967 birželio 
29 nr., antrasis, liečiąs sukak
tuvinius 1968 metus, skelbia
mas 1967 rugsėjo 30 nr.

Štai tie reikalai, kuriems 
PLB Valdybos pavedimu pra
šau Jūsų dėmesio, pritarimo ir 
paramos. Kaiptygiai JAV Lie
tuvių Bendruomenei PLB Val
dybos' vardu nuoširdžiai dėko
ju už parodytą dėmesį, prita
rimą ir paramą jos darbui ir 
pastangoms. Tarpusavy išsiaiš
kindami ir susitardami, laimė
sim tą susipratimą bei susiklau
symą, kuris būtinas darbo Sėk
mei ir vaisingumui. Nuoširdus 
dėkui Tarybos Prezidiumui 
už sudarytas sąlygas pasikalbė
ti ir pasitarti.

kad “nėra padavėjų”, arba sta
čiai — “nėra tvarkos”.

(Elta)
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r PF9M9.1M

LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

c 1 » sekmadieniais, 9-10 vai. ryto
T MA ' WHBI 105.9 FM banga

išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais,
Mi Tp M aukomis ir skelbimais.
TO | ■ 62-15 69tb PU Middle Village, N.Y. 11379
TO ■ Vedėjai :

I ■ ROMAS KEZYS — TW 4-1288

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

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

GERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP.
Specialistai patarnavimui ir visos dalys įvairiems Europos gamybos 
aparatams. • , ' ■

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

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

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės' į

Insurance - Real Estate
JOHN ORMANAGENCY J

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios iriok&feių ’ (Ynbdmė ‘ 
Tai) pareiškimai. — TeL Vlrginfc 6-1890.
110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.

TeL VTrginia 6-1800

iinintMMiiinnMttiifniiiuitiiinaiiiiiintiiiiiiiiiiifntiititiiiiMUBnmiriiiiiiiiiciiiuaiiiiiiiiinriiimiitMnBHSiaiaiir.itiiane.,

NEW YORK

LITAS Investing Co., Ine
Paskolos — geromis sąlygomis.
Aukštos palūkanos už indėlius.

CH1CAGO

| 86-01 114th Street Richmond HiU, N.Y. 1141S — (212) 441-6799 |
f 6755 S. Western Avenue Chicago, III. 60636 — (312) 476-2242

įvairių moteriškų drabužių krautuvė
bliuskutės, kojinės. Čia gaunama Siuntiniams gatavi moteriSki dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N.Y. 11421 J

— TeL 849-7240 —

HAVEN REALTY — 
RmI Ėdate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance

Kunigo kelias į partiją — ilgas
Jonas Ragauskas, buvęs ku

nigas, 1948 pavirtęs uoliausiu 
“antikunigu”, rugpjūčio 23 Vi

__"Nėra vietų"
Būrys studentų iš Rygos 

vieno Vilniaus “Sov. Litva” lai
kraščio redakcijoj apsiskundė 
“Neringos” kavine. Radę ant 
durų užrašą “Miest niet” (vie
tų nėra). Paprašę įleisti bent 
pažiūrėti į vidaus išpuošimus, 
apie kuriuos girdėję. Pamatę 
ne tik išpuošimus, bet ir gana 
daug neužimtų stalų. Tačiau 
jiems buvę sausai pasakyta, kad 
tie stalai neaptarnaujami ir 
tiek.

Redakcija nusiuntė kavinėn 
savo žvalgus- Tie irgi rado tą 
patį užrašą ant durų, ir dar 
ant tuščiųjų stalų, užrašus — 
“ZUkazanno” (užsakyta), žval
gai laukė kone valandą, bet jo
ki užsakytojai neatėjo. Tada iš
siteiravo, jog tie stalai laikomi 
neidimti todėl, kad kavinėj 
trūksta padavėjų. Grįžo redak- 
cijon, žvalgai paskelbė laikraš
tyje pasiūlymą “Neringos“ ka
vinei pdeeisti užrašą ant durų: 
vietoj “nėra vietų” parašyti,

87-09 Jamaica Ave^ Wbodhavro 21, N. Y. TeL VI 7-4477

WINTB GMBH TAVBN
GERA STATYBA

niaus laikraščiai rašo, kad Lie
tuvos statybininkai tenai pasta- 

RyOo ir jurigimeri paštam tė namus labai gerai: tvirtus 
gome taip pat startetos PLB <fernės drebėjimui atsparius) ir

O apie statybą Lietuvoj tuo

ir reikšmės nemato. Eotuzas- 2):

gyvata be tavo organo atrodo

organizacija fcofcį nors savo or
ganą turi, tad juo labiau toks 
organas būtinas tokiai tautinio 
darbo talkai, kokia yra Pasau

VYTAUTAS BELECKAS

Vilnius,

Naujojoj Vilnioj perstatant Ne
ries fabriką, sugriuvo mūro 
siena, “iš šaknų” išraudama į- 
vairtas konstrukcijas, žuvo vie-

‘Tą patį mėnesį Kretingoje, pamatyti apie penktadalį susi-

ganizacijos garaže sugriuvo amžiaus jaunimo: maždaug

Vilniaus “garbės piliečiai'
- Vilniaus miestui pridėjo dar 
tris “garbės piliečius”: rusų ra
ketinės kariuomenės vadą mar
šalą N. Krylovą, rusų aviacijos 
maršalą J. Savickį ir generolą 
pulkininką V. Obuchovą. Tie 
nauji “Vilniaus piliečiai” gyve
na Maskvoj ir atitinkami raš
tai jiems buvo įteikti tenai. Ta 
garbė jiems pripažinta už tai, 
kad 1944 dalyvavo Vilniaus ru
sų naudai atsigrobime iš vo
kiečių.

BROOKLYN 27, fe Y.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai 
šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA Ir ALBERTAS RAD2ICNAS, sev.
tota-ta STATO STRCCT SROOKLYfe fe Y. 11208

(Elta)
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JAV Lietuvių Bendruomenes trejų metų darbai
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LSMMMI tvarko REDAKCINE KOMISIJA.

rtfUMmų tartai ir lęatbt redakcija iw»ttaka.

Lietuvių tautai tenka du sun
kūs uždaviniai: ižstvaduoti iš 
nelaisvės savo žemėje ir išsilai
kyti laisvėje kituose kraštuo
se. Pirmuoju atveju lietuvių

kolonijų Amerikoje: kur jos di
desnės ir tvirčiau suorganizuo
tos, ten ir lietuviškumas stip
riau laikosi.

Centro valdybos veikla ski
riama | dvi dalis: veikla prie 
centro valdybos sudarytų cent
rinių institucijų ir pačios cent
ro valdybos.

Prie centro valdybos atski
riem uždaviniam vykdyti buvo 
sudarytos dvi institucijos: švie
timo Taryba, kuriai vadovavo 
centro valdybos vicepirminin-. 
kas Jeronimas Ignatonis ir kul
tūros fondo valdyba. Jos pir
mininkas yra centro valdybos 
vicepirmininkas Zigmas Dailid- 
ka.

LITUANISTINIS ŠVIETIMAS
Svarbesni švietimo tarybos 

uždaviniai buvo aptariami cent
ro valdyboje. Taip pat ne kar
tą Centro valdyba talkino švie-

JAV LB V-sios Tarybos I-jai sesijai 1967 rugsėjo 23-24 
New Yorke JAV LB centro valdybos pirmininko J. Jasai

čio kiek patrumpintas pranešimas

vėju ją silpnina pačių lietuvių 
nutautimas. Jėi kova dėl gim
tojo krašto laisvės priklauso 
ne tiktai nuo HčiĄ lietuvių pa
stangų, tai kova su nutautimu 
yra grynai pa&ų Beturiu reika
las. Čia niekas iš šalies negali 
padėti, nes kiekvienas nutautė- 
lis savo tautos atžvilgiu yra sa- 
vižuda: jisai pats jau žūna, me
keno prievarta nespaudžiamas, 
ypač laisvame ir demokratiška
me krašte. O kas pats žudosi, 
tam kiti jau negali nieko pa
dėti. Ir tokia tauta, kuri leng
vai su kitomis susimaišo ir su
tirpsta, nėra nė gerbiama: ji 
užmirštama kaip trąša, kurią 
apkloja naujas šelmuo. Ta min
tis išreikšta ir Makabėjų kny
gose, šventame rašte.

Lietuvių tautai, kuri šian - 
dien baisiai žudoma savoje že
mėje, kiekvienas sąmoningas 
lietuvis svetur yta neįkainoja
ma brangenybė. Jis yra reika
lingas tiek kovai už tėvų že
mės laisvę, tiek ir savo tautos 
gyvybei palaikyti. Dėl to turi 
būti sutelktos visos mūsų pas
tangos, kad nė vienas lietuvis 
svetur savo testai nežūtų. Ta
sai uždavinys nėra lengvas, nes 
svetima aplinka žmogų trau
kia, jo dvasią persmelkia, nu
tautina, sulieja su kitais, čia 
reikia labai tvirtos dvasios, kad 
galima būtų ir naujom gyveni
mo sąlygom prisitaikyti ir sa
vęs neprarasti ■— neatitrūkti
nuo savo tautės ir nepamiršti 
gimtosios kalbos. Tai visada

Visi lietuviai, visos jų orga- . tarybos darbams.
a. Mokytoju konferencijos. 

Kas metai 'švietimo taryba or
ganizavo lituanistinių mokyklų *■ 
mokytojų konferencijas. Pra-_ 
ėjusiais metais mokytojų kon
ferencijos įvyko lapkričio 26- 
27 Chicagoje ir gruodžio 17 
Brooklyne. Centro valdyba ne
šė konferencijų suorganizavi
mo finansinę naštą ir išleido 
rotatorium spausdintus konfe
rencijų darbus, švietimo tary
ba mokytojų studijų savaitę rū
pestingai suorganizavo ir pra
vedė š.m. liepos 30-rugpiūčio 
6 Dainavoje. Centro valdyba 
padengė studijų savaitės ren
gimo susidariusias išlaidas.

c. Finansinė parama. Centro 
valdyba kas metai skiria pinigi
nę paramą Pedagoginiam litua
nistikos institutui. Pravedant 
Kultūros fondui finansinį vajų, 
už išplatintus dovanų paskirsty
mo bilietus paliekant pusę su
mos apylinkių valdyboms, bu
vo sudarytos sąlygos, sutelkti 
lėšų lituanistinio švietimo rei
kalams apylinkėse. Iš vajaus 
metu surinktų pinigų Chicago
je apygardos valdybai teko 
1,500.00 dol.

Šiais metais centro valdyba 
atsisakė nuo bendro finansinio 
vajaus, bet ragino apylinkių ir 
apygardų valdybas, kad savose 
vietovėse telktu lėšas lituanisti
nio švietimo reikalams.

d. Mokiniu klausimas. Prieš 
mokslo metų pradžią kas me
tai centro valdyba prašo apy
gardų ir apylinkių valdybų 
stengtis, kad lietuvių tėvų vai
kai lankytų lituanistines mo
kyklas. Taip pat stengiasi litua
nistinių mokyklų lankymo klau-

nizacijos ir parapijos turi su
daryti vieną didžiulį lietuvių 
susivienijimą, susijungti Lietu
vių Bendruomenėje, kad galė
tume sėkmingiau siekti bend
ro tikslo: laisvės pavergtam tė
vų kraštui ir lietuvybės išlaiky
mo gyvenamajame krašte. “Kur 
du stos, visados daugiau pada
rys; viens pradės, kits padės, 
draug toliau varys” — rašė A- 
domas Jakštas dar caro laikais. 
Tos bendros talkos dabar dar 
daugiau reikalinga negu anais 
laikais, nes šie laikai lietuvių 
tautai yra dar žiauresni ir nuo- 
stolingesni. Tų, nuo tolių sava
jai tautai neturime patys di
dinti savo nesutarimu ar pakri
kimu. Ta prasme pasisakė ir 
du suvažiavimai New Yorke.

Kunigų Vienybės seimas rug
pjūčio 23-24 tarp kitų nutari
mų paskelbė ir pastangas, kad 
į lietuvių parapijas būtų ski
riami tik lietuviai kunigai ir 
tuo parapiečiam užtikrinamas 
lietuviškas religinis patarnavi
mas. Kunigai gi buvo skatina
mi labiau įsijungti į Lietuvių 
Bendruomenės veiklą.

JAV LB tarybos suvažiavime 
rugsėjo 23-24 irgi atkreiptas 
dėmesys į tampresnį priklausy
mą lietuviškom parapijom, 
veiksmingą dalyvavimą orga
nizacijose ir Bendruomenėje, 
jėgas skiriant lietuviškai veik
lai, neeikvojant jų tarpusavio 
ginčam ir skaldymuisi.

Kiekvienas turėtų pajausti 
pareigą sąmoningai ir veiksmin
gai įsijungti į bendrą talką, ku
ria siekiama išvaduoti lietuvių 
tautą iš nelaisvės ir išlaikyti

simą padaryti gyvą jį gvilde
nant ir keliant spaudoje, šiais 
metais centro valdyba bendra- 
raščiu kreipėsi į apygardų ir 
apylinkių valdybas ir atskirais 
raštais į dvidešimtį spaudos 
bendradarbių, kad lituanistinių 
mokyklų klausimas prieš moks
lo metų pradžią ypatingai gy
vai būtų keliamas ir kad lietu
viai tėvai būtų raginami vaikus 
leisti į lituanistines mokyklas.

e. Bendruomenės idėjos klau
simas mokyklose. Centro valdy
ba siekė, kad aukštesnių skyrių 
lituanistinių mokyklų mokiniai 
būtų - supažindinami su Lietu
vių Bendruomenės idėja ir or
ganizacine santvarka. Mokyto
jai į šį reikalą žiūri palankiai, 
tik reikia paruošti mokymui 
tinkamą medžiagą.

Pedagoginis lituanistikos in
stitutas Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės kursą pradės šiais 
mokslo metais.

KULTŪROS FONDAS
“Lietuvis mokslininkas, rašy

tojas, muzikas, dailininkas — 
visi jie turi teisės laukti, kad 
kultūros fondas padėtų išeiti Į 
savą visuomenę ir į kitataučių 
pasaulį. Lietuviška šeima ir mo
kykla laukia KF paramos lietu
viškajai jaunajai kartai auklė
ti.” Toki uždaviniai buvo pa
skelbti atsišaukime kultūros 
fondą įsteigusi

Kultūros fondo finansinė pa
dėtis šiais metais žymiai susti
prėjo. Jau galima planuoti ir 
vykdyti didesnius uždavinius.

a. Finansinis vajus. Apmokė
jus “Aleksandryno” išleidimo 
skolas tolimesnei Kultūros fon
do veiklai reikėjo didesnės fi
nansinės paramos. Praėjusių 
metų rudenį reikėjo perspaus
dinti kai kuriuos vadovėlius ir 
išleisti pratimų sąsiuvinius. Kul
tūros fondo iždui papildyti rug
sėjo mėnesyje buvo pravestas 
finansinis vajus.

Vajaus pasisekimą užtikrino 
Tarybos nario dr. Leono Kriau- 
čeliūno pastangos. Jis vienas 
sutelkė apie 6,000.00 dol. Į va
jaus pravedimą buvo įsijungę

J. Jasaitis, išbuvęs JAV LB centro 
valdybos pirmininku dvi kadenci
jas

KONFERENCIJOS IR 
PASITARIMAI

Centro valdybos nariai daly
vavo įvairiose konferencijose, 
posėdžiuose ir pasitarimuose. 
Keletas jų verta paminėti.

a. Posėdis Clevelande. Pra
ėjusių metų rugsėjo pabaigoje 
PLB valdyba Clevelande sukvie
tė posėdį, kuriame dalyvavo 
PLB, JAV LB Centro ir Kana
dos LB Krašto valdybos. Posė
dyje taip pat dalyvavo ir litua
nistinio švietimo vadovai. JAV 
LB atstovavo: Vytautas Voler
tas, Jeronimas Ignatonis, Jo- 
nas Jasaitis, Jonas Jurkūnas, 
Vaclovas kleiza; Jonas Paltu
kas, Mečys Šimkus ir Jonas 
Švedas.

b. Konferencija New Yorke. 
š. m. sausio 14-15 Vliko vado
vybė sukvietė diplomatinės tar
nybos, PLB, JAV LB centro, 
Kanados LB krašto valdybų, 
Laisvės Komiteto, Alto ir Vli
ko vadovybių konferenciją 
New Yorke. šioje konferenci
joje JAV LB atstovavo Vytau-

tas Volertas, dr. Petras Vilei
šis, Jonas Šlepetys, Jonas Jur
kūnas. Vaclovas Kleiza ir Jo
nas Jasaitis.

Konferencijoje plačiai buvo 
aptartas 1968 metais Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo 50 
metų sukakties klausimas, fi
nansų sutelkimo ir kiti reika
lai.

c. Spaudos konferencijos. 
Painformuoti apie centro val
dybos veiklą ir kelti, bendruo
menines problemas lietuvių 
spaudoje centro valdyba buvo 
sukvietusi šešias spaudos kon
ferencijas — pasitarimus. Jose 
buvo pristatyti lituanistinio 
švietimo, kultūros fondo, LB 
Ta r y bos rinkimų, organizaci
niai* ir kiti įvairūs bendruome
ninio darbo reikalai.

d. Piety Amerikos lietuvių 
kongresas. Pietų Amerikos lie
tuvių kongrese JAV LB Centro 
valdybai atstovavo Daliai Jai* 
lat Kelpšaitė.

e. Tautinių šokių mokytojų 
pasitarimas. Į jaunimo kong
resą ir dainų šventę atvyku
sius tautinių šokių mokytojus 
Centro valdyba buvo sukvietu
si aptarti JAV ir Kanados lie
tuvių 111-sios tautinių šokių 
šventės klausimus. Pasitarime 
dalyvavo 18 mokytojų.

(Bus daugiau)

ir Lietuvių Bendruomenės apy
linkių valdybos platindamos do
vanų paskirstymo bilietus.

b. Centro valdybos Įnašai. 
Kas metai centro valdyba iš ka
sos Kultūros fondui perveda ne
mažas pinigų sumas. Kultūros 
Fondo kasai pagerėjus didelė 
dalis centro valdybos įdėtų pi
nigų bus sugražinta į centro 
valdybos kasą.

VYSK. V. BRIZGIO LAIŠKAS 
DEL KOPLYČIOS ROMOJE

Brangūs lietuviai rikoje daugelio lietuvių kuni- . 
gų ir pasauliečių nuomonės, 
mudu su a.a. vyskupu Pranciš
kum Braziu 1967 gegužio mė
nesį pasirašemė tuo reikalu 
prašymą šv. Petro bazilikos ad
ministracijai. Teigiamas atsa-

Kreipįuosi į jus ne eiliniu 
reikalu, kuris ateityje nepasi
kartos. Lietuvos vyskupai dar 
laisvės . metais svarstė galimy
bę sukurti kokį nors lietuvių 
paminklą ^ šv. Petro bazilikoje Kymas buvo gautas liepos mė

nesį- žodžiu ir raštu yra sutar
ta, kad šv. Petro bazilikos krip
toje, arti šv. Petro karsto bus 
iškasta ir įruošta lietuvių tau-

Romoje. Pasaulio ir Lietuvos 
tragedija sukliudė jiem tai į- 
gyvendinti.

Tuoj po antrojo pasaulinio 
karo vyko po šv. Petro bazili- tos vardu koplyčia, šv. Mari
ka archeologiniai tyrinėjimai. 
Jų metu buvo po 1700 metų 
atkastas šv. Petro karstas. 
Prieš tai jis buvo patikrintas 
tik imperatoriaus Konstantino 
laikais. Atkastoje erdvėje nu
tarta įruošti kelias koplyčias. 
Tada buvo galimybė ir lietu
viam vieną gauti. Arkivysku - 
pas metropolitas Juozapas Skvi
reckas (miręs 1959.12.3) ir vys
kupas Vincentas Padolskis (mi
ręs 1960.5.3) kreipėsi į mane, 
kad aš sutikčiau surinkti šiam 
tikslui lėšas. Aš, vos tik atvy
kęs į Ameriką, su Amerikos lie
tuviais santykių turėjau dar 
mažai, tremtiniai visi buvo tik 
naujakuriai: nepasitikėjau ga
lįs tai padaryti ir atsisakiau, lui būtų sudarytas komitetas 
Koplyčios teko kitiems.

1966 metais buvo mums iš 
Vatikano pasiūlyta dabar to
kią koplyčią iškasti arti šv. Pet
ro karsto. Aukštose pareigose 
esą lietuvių bičiuliai gavo ne
formalų ir šv. Tėvo pritari- 

jaią pinigais rėmė jaunimo mą. Pasiteiravę Amerikoje, Ka- tos paminklą šalia šv. Petro 
sportinę veiklą. nadoje, Europoje, Pietų Ame- karsto Romoje.

JAUNIMO REIKALAI
Numatyta sudaryti prie cent

ro valdybos jaunimo taryba 
ar komisija nebuvo sudaryta, 
nes rengiant jaunimo kongre
są aktyvusis jaunimas buvo į- 
sijungęs į kongreso rengimo 
darbus.

Jaunimo reikalais rūpintis 
buvo pavesta centro valdybos 
nariui Vaclovui Kleizai.

Praėjusių metų vienu iš di
džiausių įvykių buvo Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresas. 
Rengiant jaunimo kongresą 
centro valdyba ragino apylin
kių valdybas sudaryti jaunimo 
komitetus, telkti kongresui lė
šas ir talkinti kongreso rengė
jams. Be to, centro valdyba sa
vo iniciatyva surinko apie 
2000.00 dol. iš kitų kraštų į 
kongresą atvykusiem jaunuo
liam stovyklos išlaidom apmo
kėti. Centro valdyba taip pat 
atsisakė reikalauti iš jaunimo 
kongreso rengėjų skolos, kuri 
susidarė už bilietus, duotus 
kongreso dalyviam į dai
nų šventę.

Centro valdyba keliais atve-

jos Gailestingumo Motinos — 
Aušros Vartų Vilniuje titulu 
koplyčia bus skirta lietuvių tau
tos kankinių atminimui. Alto
riaus sienoje bus Aušros Var
tų — Gailestingumo Motinos 
paveikslo mozaikos kopija. 
Dviejų sienų, kiekviena po . 32 
kvadratinius metrus, ir tokio 
pat ploto lubų bei grindų pro
jektus paruoš lietuviai meni
ninkai. Apie visus projektus, 
garbės ir darbo komitetus vi
suomenė bus informuojama. 
Koplyčia turėtų būti viso pa
saulio lietuvių paminklas. Pra
šome todėl kiekvieną lietuvį 
prisidėti nors maža auka. La
bai -pageidautina, kad šiam tiks-

būryje, bendruomenėje, negu 
atskiram žmogui. žinome tai 
gerai iš lietuviškų parapijų ir gyvą laisvėje.

Nuotr. V. Mažrlio

O. NENDRĖ

JO RANKA

— Matai, Jofieffi, tavo parei
ga važiuoti su dėdė. Tu moky
tas, galėsi geriau laisviems 
žmonėms parodįyų komunistų

jau suims, įkB j Kalėjimą ar iš
trems... — sfttfreba motinos 
balsas. — O kai išvažiuosi, vi
sada turėsiu vilti, kad tu ėsi 
laisvas ir gyvas!

— Klausyk, Jonai, motinos! 
Jos lūpomis Dievas savo valią 
apreiškia — susimąstęs sako 
dėdė.

- Mamyte, katp aš galiu pu
rieną nežiniai... — susi*

ziną kiaulių, būrį arklių, žąsis, f 
antis, kalakutus ir vištas, o| 
pats išvažiuoja pora arklių pa-j 
ėmęs maisto ir drabužių su j 
žmona ir trims vaikais į neži-j 
nią. Jis ragina bėrius, kad grei-f 
čiau pasiektų Šilėnus ir paim-j 
tų Joną. Į

Jonas, motinos palaimintas,!
palieka tėviškę suspausta širdi-i 
mi. Dangus prisėtas žvaigždžių, | 
mėnulis kažkuo džiaugiasi, oi 
Davių sūnus vos laikosi ne-Į 
šaukęs. Užvažiavęs ant kalne-1 
lio, Jonas atsigrįžta į tėvų sody-Z 
bą: t

— Mamyte, esu labai nelai-Z 
mingas! — taip sakydavo vai-| 
kas, kai jausdavos nelaimingas.! 
— Gal niekada nematysiu šilė-| 
nų! — graudulys spaudžia Jo-j 
nui gerklę.

Jono klausa pagauna patran-| 
kų maurojimą. Jonas truktelia | 
vadeles, kad prisivytų dėdės f 
vežimą. j

Po dvejeto parų Jurkiof 
vilkstinė pasiekia Vokietijos j 
sieną. Pasieny jie randa daugi 
pabėgėlių iš įvairių Lietuvos I 
vietų. Visi laukia sienos atida-1 
rymo. Daugelis turi leidimus | 
pereiti sienai. Pavakare pasklin-t 
da žinia, kad sieną atidarė. Pa-i 
bėgėliai skuba prie perėjimo. | 

nes raudonieji lipa ant kulnų! Jurkys su Jonu įsijungia į eilę, j 
— kalba nusiminę kareiviai.

Jurkys kareivius pamaitina, 
apnakvydina. Tą pačią naktį 
Antanas atsisveikina su savo 
ūkiu. Palieka gražius trobesius, 
kaimenę galvijų, pulką avių, tu-

rėtume pieno. Drabužių žadam 
imti nedaug, nes to gero Vo
kietijoje netrūksta! Vežimą pa
siruošiu rytoj. Daržinėj gali 
stovėti nors metus. Jei frontas 
sujuda, pakinkau arklius ir at
bildant pas jus. Tikiuosi, nepa
gaus mūsų raudonieji velniai!— 
drąsiai kalba Jurkys.

Šilėnuose girdimas tolimas 
Antanas taip pat šluostosi patrankų dundesys. Davienė rū

pinasi, kad vežime būtų maisto, 
drabužių ir patalinės. Ji krauna 
daiktus ir slapčia šluostosi aša
ras.

— Jaučia mano širdis, kad 
Jonuko nematysiu būdama 
gyva! — liūdnai galvoja. —Pa
trankų balsas vis labiau girdė-

akis. Jis pradeda juodu ramin
ti:

— Gal frontas nepasieks Lie
tuvos. Vokiečiai skelbia, kad 
komunistus sulaikys ir grąžins 
j Rusiją.

— Duok Dieve, kad vokie
čiai atstumtų tolyn nuo Lietu
vos tą raudonąjį marą! — atsi- ti. Arčiau mūsų kariauja, gal 
dūsta Davienė.

— Mes paliksime savo na
mus, kai komunistai bus prie 
Vilniaus, — sako Antanas.

— Atrodo, kad anksčiau ne
reikia. Nemunas turėtų sulai-

kelias dienas, — garsiai galvo
ja Jonas.

— Jonukas paims porinį ve-jaudina Jonas.
— Vaikeli, jei te išvažiuosi, 

manęs jie gali neliesti, o jei tu ko motina, 
liksi, nepaliks ir manęs ramy
bėje, o tave tikrai paims į ka
riuomenę... Važiuok, sūneli, 
man rodos, tai geriausia išeitis, 
— maldauja motina.

Jonas mato, kad motinos lū
pomis sakoma tiesa, bet jam 
labai sunku... Jis apkabina 'vo.

Manome vestis karvę, tu-

įdėsiu dešrų, 
kumpių ir lašinių. Paruošiu 
džiovintų sūrių, sviesto, duonos, 
džiūvėsių. Jei Vokietijoje trūks
ta maisto, tai lašiniai jums pa
lengvins kelią. Atsimenu per 
aną karą už lašinių gabalą vo
kietis viską prašomas padaryda-

paskutinę dieną džiaugiuosi Jo
neliu!

Antanas Jurkys taip pat klau
sosi patrankų kalbos.

— Reiktų bėgti, bet Vilnius 
dar laisvas. Naudoja, biesai ga

toli girdimos! — mąsto Jurkys.
Tą vakarą užeina į Jurkių 

sodybą du suvargę lietuviai ka
riai.

— Iš kur keliaujate, vyru
čiai? — klausia Antanas.

— Traukiamės nuo Nemuno,

bet randa keletą vežimų, kurie j 
neturėjo leidimo, ir jų neleido | 
toliau važiuoti, žmonės sųsirū-| 
pinę kalba, kaip patekti į Vo*| 
kietiją.

(Bus daugiau)

kiekviename krašte. Visos išlai
dos siektų apie 70,000 dole
rių. Viso pasaulio lietuviams 
tai nedidelė suma. Jeigu laiku 
surinksime lėšas, koplyčia bus 
įrengta 1968 metais. Pasiryžki- 
me ir sukurkime mūsų tau-



mok^rktos

Kleista knyga apie pirmą lietuvių 
gydytoj? W mokytąją New Yorke

ju vadinaipąme jįjĮ^įr Amster
dame.

Tos knygos parengimu dai
giausia rūpinosi dr. Vacknra* 
PaprockM/ gyvenąs redakcijos 
kaiminystėje. Ne kartą taika 
su juo* susidurti, pasikalbėti,

Daugel kartų jis vis prisiminė 
ir Kuršių, kaipi jis ieško me
džiagos, ieško'jo disertacijos. 
Tą disertaciją surado Leideno 
universitete ‘ Olandijoje (kitas 
egzempliorius esąs dar Britų 
muziejuje Londone). Disertaci
ją, parašytą lotynų kalba, iš
vertė į anglų ir. lietuvių kalbas, 
Visa sūdė jo į vieną knygą, pri
dėjo paaiškinimus, kai kurių 
dokumentų faksimiles, išrašus, 
vertimus. Taip pasidarė gana 
įdomi knygelė. Įdomi visiem, 
kurie mėgsta praeįtį.

Rėikia atkreipti dėmęsį, kad 
knygelė labai tinka dovąnoti 
amerikiečiam, nes čia bę jokios 
propagandos parodoma, kaip 
lietuviai prisidėjo prie šio kraš
to kultūrinimo. Tikrai galime 
pasididžiuoti, kad New Yorke 
pirmasis mokyklos rektorius ir 
išmokslintas gydytojas buvo 
lietuvis. O tai buvo labai se
niai — prieš 300 metų!

Kaip atsiliepia amerikiečiai
Knyga susilaukė daug dėme

sio iš amerikiečių tarpo, iš gy
dytojų, kurie domisi medicinos 
istorija, šiaip praeitimi. Kaip 
įprasta, čia greitai reaguojama 
laiškais. Tokių laiškų parašė ir 
dr. V. Paprockui. Vieni stebisi 
disertacija, kiti senove.

Vienas iš jų rašo, kad jo 
‘giminės kamienas siekia anuos 
laikus, kai New Yorkas vos kū
rėsi. “Tai ką gali žinoti, gal tas 
lietuvis gydė mano giminę

Dr. Aleksandras Kuršius, dail. P. Lapės piešinys

landų kolonijai. Miesto vado- j 
vai tam buvo palankūs ir ti
kėjosi, kad kai mokykla jau , 
bus įsteigta, eventualiai ji pa- i 

-taps akademija. 165įB m. rugsė- j 
jo mėn. 19 d. gubernatorius pa
kartotinai kreipėsi į V.LĘ-vę 
Amsterdame, prašydamas pa
rūpinti mokyklai kvalifikuotą 
dėstytoją.

Tik 1/500 gyventųjų 
H«w Yorke

Tuo metu New Yorkas turė
jo 1,500 gyventojų ir 200 na
mų. Mokykla buvo pastatyta 
žemutinėje Manhattano salos 
dalyje ir prieš dr.’ A. C. į šį 
kraštą atvykstant, ji buvo pa
ruošta darbui. Pastatas stovė
jo dabartinėje Broad Street, ke
letas pėdų į šiaurę nuo Ex- 
change Place.

Ginčas dėl algos
Pradėjęs savo tiesioginį dar

bą, dr. A.C. netrukus pajuto 
pragyvenimo sunkumus. Jis 
kreipėsi į vietos vadovybę, pra
šydamas padidinti atlyginimą. 
1659 m. rugsėjo mėn. 17 d. 
gubernatorius P. Stuyvesant 
parašė V.I.B-vei Amsterdame 
raštą, užgirdamas dr. A. C. at
siektus rezultatus. “Atsižvelg
dami į jo darbą ir uolumą, 
mes iš tiesų turime paliudyti, 
kad jo darbštumas yra stebi
nantis, ir kad jaunuolių pada
ryta pažanga nepaprasta”, — 
rašė tame laiške gubernato
rius. Bendrovės vadovybė pa
sižymėjo savo šykštumu ir 
1959 m. gruodžio mėn. 22 d. 
pranešė, kad gaunamo atlygini
mo, iki dr. A.C. pasiliekąs ne
vedęs, padoriam pragyvenimui 
turį pakakti.

Grįžta Europon
Po dvejų su viršum darbo 

metų, 1661 m. liepos mėn., dr. 
A.C. iš rektoriaus pareigų pa
sitraukė ir grižo į Olandiją.

i 1661 m. gruodžio mėn. 27d.a 
kaip medicinos mokslų kandi- 

, datas, jis įsimatrikuliuoja į Lei
deno Universitetą. Pradžioje 

• apsistoja “In den Hertog van 
i Venetien” bendrabutyje, Ilgojo

JAV Tarybos tanketę kalba prof. pręi. Leo Scbumaber ii CJevelando. Nuotr. V. Maželio

TARPTAUTINIO BANDITIZMO METINĖS

kenkiant pareigoms, kurioms 
jisai skirtas.

Plaukė du. mėnesius
1659 m. balandžio mėn. 25 

d. mūsų tautietis, nevedęs, ‘Be- 
ver’ laivu išplaukė į paskyri
mo vietą. Kelionė užtruko virš 
dviejų mėnesių.

1659 m. liepos mėn. 4 d. jis 
prisistatė New Yorko miesto 
vadovybei ir dalyvavo jos po
sėdyje. Čia pat dr. A.C. buvo 
įteikta 100 fl. vertės prekių, 
pažadėtas namas su žemės 
sklypu ir sutarta, kad, neskai
tant pagrindinio atlyginimo, 
kiekvienas mokinys kas ketvir
tis metų papildomai jam mo
kės po 6 florinus. Kartu buvo 
suteikta teisė verstis gydytojo Tilto gatvėje (ir dabar toji gat;

vė tebevadinama Lagebrug yar-

dertz Van der Bogart — nuo 
1630 m., John de la Montagne
—nup 1636 m., Hans Kierste- 

de — nuo 1638 m., Gerrit 
Schutt — nuo 1638 m. ir t.t.

Dr. Alexander Carolus Cur
sius-Curtius pralenkė visus sa
vo kolegas tuo, kad buvo pla
čiai išsilavinęs mokslininkas: 
pedagogas, gydytojas, gamti
ninkas, teologas ir teisininkas. 
Savo jaunystėje lankė kelis u- 
niversitetųs ir, prieš atvykda
mas į New Yorką, profesoria
vo Lietuvoje.

Kur mokėsi?
„••i. » -..v. ■■ ■'■ Esamomis žiniomis dr. A. C.anais laikais. — rašo aname ■■■• v .
laiške ’ 1652 m’ buvo lslmab^kuliavęs

XT , - - -- i Leipzigo Universiteto vasa-Noredami plačiau susipažin- 4 r ®. . . . ... .. L - .. . ros semestrą, kaip lietuvis, teo- nrattikadinti su pirmuoju lietuvių gy- , .. « , ,? . . .. . praKusa.
dytoju ir mokytoju čia ištiki ^gųos daktaras, turis teises pravartu pastebėti, kad dak- du), bet netrukus persikelia gy-
persnausdiname dr. V Panror- licenciatą. Vėliau jis profėsoria- varda praktikuojantiems venti privačiai pas tūlą Nico- 
Fr* “r1“"T ■ .- vo Lietuvoje, o 1659 metų pa- ... _ ............ - -

vasari iškeliavo į Naująjį Pa-ko knygos pratarmę. Redakci
ja įdėjo į tą pratarmę tik sky
rių antraštėles.

AUGUSTINAS UPĖNAS kalba yra daug aiškesnė. Po
— ■ Lenkijos okupavimo nebebuvo

didelio reikalo slėpti agresijos, 
nes ji visam pasauliui buvo a-— 
kivaizdi. Jei pirmame slapta- 
mėT protokole susitariančios ša
lys savo kėslus bandė dangsty
ti tokiais terminais kaip “įta
kos sferos”, tai antrame šalia 
“įtakos sferų” jau atvirai kal
ba apie “sienų ištaisymą” ir 
Lietuvos teritorijos okupavimą. 
Pagal šią sutartį, Lietuvos sie
nos turėjo visiškai išnykti ir 
vietoje jų atsirasti tik bendra 
Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 
siena. Ji turėjo eiti maždaug 
Šešupe. Vakarinė Suvalkija su 
Klaipėdos kraštu buvo numaty
ta Vokietijai, o likusi Lietuva 
— Maskvai.

Tačiau ir ši sutartis nebuvo 
galutinė. Karui plečiantis, didė
jo Maskvos pastangos perkelti 
savo sienas kuo toliau į vaka
rus. Ji pasisiūlė Vokietijai pirk
ti, tiesiogine šio žodžio prasme, 
Suvalkijos trikampį.

Reikia pasakyti, jog Klaipė
da sovietų-nacių derybose dėl 
Lietuvos padalinimo jokio klau
simo nekėlė. Abiejų šalių ji bu
vo laikoma neatskiriama Vo-

mas. Ką Maskvos ir Berlyno 
diplomatai sutarė prie derybų 
stalo, tą jų kariai turėjo įgy
vendinti mūšių laukuose. Tai 
ir buvo antrojo pasaulinio ka
ro pradžia.

Vokietija Lietuvos nepuolė. 
Priešingai, ji įkalbinėjo mūsų 
vyriausybę žygiuoti atsiimti Vil
niaus, kad jo nepagrobtų so
vietai.

šį ketvirtadienį sukako 28 
metai nuo antrojo slapto pro
tokolo tarp Sovietų Sąjungos ir 
Vokietijos pasirašymo dėl Lie
tuvos teritorijos pasidalinimo. 
Kadangi jis trumpas, tai cituo
jame jį ištisai*.

“Pasirašiusieji įgaliotiniai pa
reiškia šį Vokiečių Reicho vy
riausybės ir SSSR vyriausybės 
susitarimą:

1939 metų rugpiūčio 23 die
nos slapto papildomojo proto
kolo pirmas straipsnis pataiso
mas tuo būdu, jog Lietuvos 
valstybės teritorija atitenka 
SSSR įtakos sričiai, tuo tarpu 
Liublino provincija ir dalis Var-

Kiekvienas karas, vedamas 
svetimoje teritorijoje, yra tarp
tautinės teisės nuostatų laužy
mas. Jš to dėsnio išimtį suda
ro tik tie atvejai, kuriais užpul
ta ar grasinama valstybė pati 
prašo draugišką valstybę pa
dėti jai gintis arba apsaugoti 
laisvę bei nepriklausomybę 
nuo agresoriaus grasinimų. Nie
kados, tur būt, tarptautinės tei
sės ir žmoniškumo dėsniai ne
buvo taip beatodairiškai laužo
mi kaip per antrąjį pasaulinį 
karą. Juos trypė ne tik kariai 
mūšių lauke, ne tik SS-manai 
ir enkavedistai priverčiamojo 
darbo bei žmonių naikinimo 
stovyklose, bet ir valstybės vy
rai bei diplomatai prie derybų 
stalo.

Tarptautinio banditizmo 
veiksmus pirmasis pradėjo Hit
leris prievarčiu Austrijos įjun
gimu į Trečiąjį Reichą, Sudėtų 
nuo Čekoslovakijos ir Klaipė
dos nuo Lietuvos atplėšimu. 
Jam į talką tuoj atskubėjo 
Kremlius. Praeito karo išvaka
rėse, 1939 rugpiūčio 23, Sovie
tų Sąjunga ir Vokietija pasira
šė slaptą sutartį-protokolą,
kuriuo pasidalino Pabaltį bei suvos sritie atitenka Vokieti- 
Lenkiją ir apiplėšė Rumunija. I08 įtakos sferai (plg. žemėla- . .. . . _
Tos sutarties nirmame PIprie šiandien pasirašytos šie- kietlJ°8 dalimi. Po ketvirčio
los sutarties pirmame draugiškumo sutartinei - metH Maskva nupirko is Berly-

straipsnyje skaitome: “Tuo at- \r. dJ?^lskun10 s^t3rties^ - dervbas tikusia va
veiu iei sritvse priklausančio- Kai bk 55511 vynausybe imsis "° jam per derybas tekusią va-
veju, jei srityse, priKiausancio- nrinmnniu T intuvns karmę Suvalkijos dali.
se Pabaltijo valstybėm (Suomi- Pnem°mų Lietuvos v
jai, Estijai, Latvijai ir Lietu
vai), įvyktų teritorinių bei po
litinių pertvarkymų, šiaurinė 
Lietuvos siena bus Vokietijos 
ir SSSR interesų sferos sie
na. Tuo atžvilgiu abi šalys pri
pažįsta Lietuvos interesus Vil
niaus srityje”.

Kaip matome, šiuo suokal
biu Lietuva buvo priskirta Vo
kietijos “interesų sferai”. Ko
kį likimą Hitleris buvo numa
tęs mūsų tėvynei galima tik 
spėlioti. Atrodo, jog į visišką 
Lietuvos valstybės panaikini
mą nebuvo pasikėsinęs, nes 
kam gi tada būtų buvusi rei
kalinga pastaba apie mūsų in
teresų pripažinimą Vilniaus sri- 
tyjč-

Antruoju susitarimo straips
nių aptartas Lenkijos padalini-

teritorijoje savo interesams ap- Prieš 28 metus, kai rusų boi- 
saugoti, dabartinė Vokietijos- ševikai dalinosi su vokiečių hit- 
Lietuvos siena bus ištaisyta sie
nos natūralumo ir paprastumo 
sumetimais tokiu būdu, kad nepriklausė, Sovietų Sąjungą 
Lietuvos teritorija, einanti į 
pietvakarius nuo linijos, pažy
mėtos prijungiamame žemėla
pyje, atiteks Vokietijai. Toliau 
pareiškiama, kad anksčiau su
minėtos Sovietų Sąjungos prie- 
monės nepalies tarp Vokietijos 
ir Lietuvos galiojančių ūkinių 
susitarimų.
Maskva, 1939 metų rugsėjo 28 
diena.

Už Vokiečių Reicho vyriau
sybę pasirašė von Ribbentrop.

Sovietų Sąjungos vyriausy
bės įgaliotas pasirašė V. Molo- 
tov.”

Antrojo slapto susitarimo

gydymo meną pradėta taikyti 
Amerikoje apie 1769 metus. 
Pirmiau jie buvo skirstomi į 
chirurgus, gydytojus ir barzda- 
skučius-chirurgus.

V.LB-vė Amsterdame, suži
nojusi, kad dr. A. C. gydo li
gonius, 1660 m. balandžio mėn. 
16 d. pranešė gubernatoriui 
Peter Stuyvesant, kad ji siun
čia dr. A.C. rinkinį vaistažo
lių tokia sąlyga, kad tas her
bariumas ir ateityje pasiliks 
bendrovės nuosavybė.

Rūpinas švietimu
Lotynų mokyklos organizavi

mo nuopelnas priklauso Vaka
rų Indijos Bendrovės įgalioti
niui — gubernatoriui Peter 
Stuyvesant, kuris mio 1652 m. 
kėlė tos mokyklos reikalą. Stei- 
gianfoji mokykla turėjo tarnau

laas Coop, kilusį iš Luebecko 
siuvėją.

Disertacija
1662 m. liepos mėn. 15 d. 

dr. A.C. Leideno Universitete 
apgina savo parašytą tezę 
Disputatio Medka Inauguralis 
De Calculo Renum ac Vesicae 
Unedicinos daktaro laipsniui 
gauti. Tuo pačiu metu ji bu
vo atspausdinta Leidene Jono 
Elsevirijaus Našlės ir Įpėdinių 
Akademinėje Spaustuvėje. Iki 
šiol tėra žinomi išlikę šios di
sertacijos originalo du egzem
plioriai: vienas Leideno Uni
versitete, o antras — British 
Museum, Londone. Mūsų spaus
dinama faksimilė gauta iš Lei
deno Universiteto bibliotekos. 
Originalas yra 21.7 cm x 17.2 
cm.

Apgynęs disertaciją, dr. A- 
lexahder Carolus Cursius-Cur
tius Leideną paliko, ir apie jo 
tolimesnį gyvenimo kelią žinios 
nutrūksta.

Verta pažymėti, kad dr. A. 
C. savo pavardę šiek tiek kai-. 
taliojo. Leipzigo Universitete 
jis registravosi kaip Curtius A- 
lex. Car., atvykęs iš Lietuvos 
į Amsterdamą save vadino 
Alexander Carolus Cursius, o 
po to New Yorke ir Leidene 
vėl rašėsi Alexander Carolus 
Curtius.

rios nei vieniems nei kitiems

merų
Apsispręsta perspausdinti šį

rek-

l$is$, kiek tai įmanoma, dės-

mo-
500

1662 dr. Alęxander Carolus 
Cursius-Curtius parašė ir vie
šai apgynė disertaciją apie 
“Inkstų ir šlapimo pūslės ak-

lerininkais Lietuvos žemes, ku

Sutaria vykti i hĮ. Pasaulį
1659 m. balandžio mėn. 10 

d. Vakarų. Indijos Bendrovė 
Amsterdame sudarė su dr. A. 
C. sutartį, angažuodama jį stei
giamos New Yorke (tuo metu 
vadinamam New Amsterdam, 
New Nętherlando sostinėje) lo
tynų mokyklos pirmuoju 
torium.

Susitarta, kad jam bus 
kaina mėtinio atlyginimo
florinų, įskaitant maistpini
gius, ir dovanos pavidalu 100 
fl. vertės prekių. Bendrovė pa- 
žądęjo dr. A. C. parūpinti tin- 
kamąąklypą, kad galėtų užveis-

valdė ta pati komunistų parti
ja, kuri ir šiandien tebevaldo. 
Dabar komunistai skelbia, kad 
jie yra dideli mūsų tautos drau
gai ir globėjai, tačiau netoli
mos praeities dokumentai rodo 
ką kita. Jie liudija Sovietų Ru
sijos imperializmą, kurio auka 
tapo ir Lietuva.

jantis dviem samprotavimais: 1. 
dr. Alezander Carolus Cursius- 
Curtius, lietuvis, buvo pirma
sis pirmosios New Yorko aukš
tesnės mokyklos rektorius,' ir 
2. jis yra laikomas pirmuoju 
išmokslintu New Yorko gydy
toju, nors prieš atvykstant dr. 
A.C. į šį kraštą jau gydytojo 
praktika vertėsi keli kiti Esku- ------ ~ ---
lapo pasekėjai Herman My- VU privačias pamokas, nepa- & New Yorke gyvenančiai o-

— Tiroly auga austrų reika
lavimas jungtis prie Austrijos. 
Reikalavimą paremia teroro 
veiksmais prieš italus. Italijos 
valdžioje Tirolis nuo 1919. Bet 
suitalinti nepasisekė.

liepos 27 paskelbė, kad Yeme- 
ne gegužės 10, 17, 18 Egipto 
lėktuvai mėtė bombas su nuo
dingom dujom. Nuo jų žuvo 
243 žmonės ir 200 gyvulių.

— Nęw Yorko sveikatas ko
misaras paskelbė, kad New Yor
ke esą 8 mil. žiurkių (ar jų 
tiek pat kaip gyventojų, ar tuos 
gyventojus vadina tuo simbo
liniu vardu?).
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JAV ir Kanados

propagandą, specialiai paruoštą 
ugdyti nesantaikai tarp anglų

Kanada krypsta

spauda la
bai mažai skelbia apie revoliu
cinius judėjimus Kanadoje, ku
rie gali turėti rimtų pasėkų. 
Maža amerikiečių tegirdėjo apie 
vadinamą separatistų judėjimą 
Ouebecke ir nedaugelis težino, 
kad tai yra marksistų strate
gija,tautinio išlaisvinimo fron
tas. Yra žinoma, kad Kanados 
liberalinė valdžia, vadovauja
ma min. pirm. Lester Pearson 
ir jo užsienio min- Paul Mar
tin, yra mylima Ho Chi Minh 
ir Amerikos Vietnikų draugė. 
Nors šis reikalas yra rimtas, 
vis dėlto šis perversmo pla
navimas Kanadoje yra JAV ig-

Ši nelemta komisija vis dar 
funkcijonuoja ir jokių pozity
vių jos rezultatų nematyti- Ga
limas dalykas, kad, pagal Pear-

Kanada, •švęsdama savo 100 
metų federacijos sukaktį, per
gyvena daugiau vidinių įtampų 
ir suskilimų, negu kad turėjo 
prieš 100 metų, kada tik for
mavosi. Lester Pearson, apsu
krus dialektikas, sugebėjo su-

tai per politiką, kuri neva sie
kė vienybės. • • _

Dviejų kultūrų konudja:
1963 pirmoji Pearson val

džia sukūrė vadinamą '‘dviejų 
kultūrų komisiją” tariamai stu
dijuoti problemom, kurios ky
lančios tarp dviejų Kanados 
kultūrų — prancūzų ir anglų. 
Tikrasis šios komisijos užda
vinys paaiškėjo iš jos narių po
litinių įsitikinimų. Komisijos 
prezidentas buvo Andre Lau- 
rendeau, Montrealio žurnalistas, 
CBC komentatorius, -kuris jau 
seniai palaiko komunistų pusę.

Jean-Louis Gagnon, kitas žy
mus žurnalistas ir Sovietų a- 
gentas; profesorius Frank 
Scott (McGill universiteto tei
sių fakulteto dekanas), kuris, 
anot Kanados slaptosios polici
jos duomenų, dalyvavo visuo
se komunistų fronto judėjimuo
se Kanadoje per 30 metų.

ši “dviejų kultūrų komisija”, 
keliaudama per Kanadą su 
apklausinėjimais, visur kėlė ne
santaikos tarp anglų ir pran-

darė žalos — ir tai nėra jokis 
perdėjimas.

Nauja vėliava:
1964 min. pirm. Pearson, su

tvėręs savo “dviejų kultūrų ko
misiją”, tuoj sukėlė visoje ša
lyje triukšmą savo planais įsi
gyti naują Kanados vėliavą. 
Prieš tai, išskyrus komunistus, 
beveik niekas nereikalavo pa
keisti vėliavos, kuri simboliza
vo vienybę tarp dviejų Kana
dos kultūrų. Ministeris pirmi
ninkas panaudojo labai silp
nus argumentus, kada visame 
krašte virė kontraversija dėl jo 
vėliavos. Pagaliau, nors ir prieš 
balsuotojų opoziciją, Lester 
Pearson primetė tautai naują 
vėliavą dėka savo dresiruotos 
partijos balso Kanados parla
mente. ši nauja vėliava, vadi
nama “Pearsono vėliava” (su 
klevo lapu) nekelia jokio entu
ziazmo tarp kanadiečių, ku
riem ji yra tautinių šaknų iš- 
rovimo simbolis. Daugelis vis 
dar kelia seną vėliavą kaip is
torinį tautos pasididžiavimą. 
Kai kurie biznieriai kelia abi 
vėliavas.

Kanados vėliavos pakeitimą 
galima palyginti su tautine nuo
taika, kuri susidarytų JAV pa
keitus “Old Glory” (Praeities 
Garbė), t.y., Amerikos vęliavą 
paprasta languota staltiese. In
ternacionalistas Pearsonas yra 
tikrai labai patenkintas.

Pearsono politinė atrama;
Pirmoji Pearsono valdžia, 

kaip ir jo pirmtako Diefenba
kerio, buvo mažumos sudary
ta. Tik kažkoks nešvarus įsipa
reigojimas šešiem Ouebecko 
Sočiai Credit partijos nariam 
palaikė tą valdžią, ir ji pajėgė 
išsilaikyti net iki 1965 tik so
cialistų demokratų partijos (N. 
D P.) dėka. Ją irgi palaikė mirš
tanti Sočiai Credit partija, ku
ri stengėsi pateisinti savo pozi-

mažumą įr socialistų atstovų 
padvigubinimas Ottawoje.

Kairiųjų įsigalėjimas Kana
doje per paskutinius ketverius 
metus nulėmė politinės jėgos 
balansą Ottawoje. Prieš 1963 
rinkimus Diefenbakerio valdžia 
buvo palaikoma konservatyvi- 
nės Sodai Credit partijos, kuri 
tuo laiku turėjo 30 atstovų Ot- 
tawoje. šiandien Pearsono libe
ralinė valdžia yra palaikoma so
cialistų N.D.P. partijos- Per pas
kutinius ketveris metus abie
jų didžiųjų partijų jėgos nepa
sikeitė, bet jėgos balansas per
ėjo iš Sočiai Credit Partijos į 
socialistų National Democratic 
partiją. Pearsono valdžios reak
cija šioje padėtyje buvo pa
greitintas tempas į kairę. Trys 
min. pirm. Pearsono paskyri
mai tai pavaizduoja gana dra
matiškai.

Pirmas ir pats svarbiausias 
šių paskyrimų buvo Pierre-El- 
liott Trudeau į Kanados teisin
gumo ministerius. Profesorius 
Kenneth McNaught, politinės 
organizacijos remti Kubos ko
munistam įsteigėjas, pastebėjo, 
kad: “Trudeau politinis likimas 
bus Kanados likimas”. Profeso
riaus McNaught teigimas pasi
tvirtina panagrinėjus Trudeau 
praeitį- Kanada pasuks į komu
nizmo pusę.

Mr. Trudeau praeitis yra ga
na įdomi. Aplankęs ekonomis
tų konferenciją Maskvoje 1952, 
jis grįžo Kanadon ir pradėjo 
rašyti komunistinius straips
nius. Stropus Castro šalininkas, 
jis panaudojo savo ' profeso
riaus padėtį Montrealio univer
sitete Castrui simpatizuojan- 
tiem studentam organizuoti. 
Taip jis yra užsidegęs savo idė
ja padėti komunistam, kad 

' 1960 jis bandė su baidare pa
siekti Kubą. Netoli Floridos jį 
amerikiečiai suėmė. Po šitokio 
epizodo vargu bereikia primin
ti, kad jis, Trudeau, yra studi
javęs Fabian Socialists’ Lon- 
don School of Economics ir 
Harvardo universitete.

Koks teisingumo ministeris 
bus šis marksistas profesorius 
Trudeau, paaiškėjo iš jo pasta
bų, pacituotų laikraštyje To
ronto Star, 1967 balandžio 25: 
“Teisingumas turėtų būti spe
cialus departamentas, planuo
jąs ateities bendruomenei bet 
ne valdžios patarėjam”. Profe
sorius Pierre-EUiott Trudeau, 
naujas Kanados teisingumo mi
nisteris, kalbėjo kaip iš komu
nistų vadovėlio, kuris sako, kad 
teisingumas — įstatymas netu
ri šaknų nepažeidžiamose as
meninėse laisvėse, bet turėtų 
būti marksizmo revoliucijos in
strumentas. [bus daugiau]

JAV LB Tarybos sesijos metu. Iš k. j d. dr. P. Kisieliuj dr. V. Majausku dr. K. Ąoabrtt^da, dr.. A. Klimas
MĮUoU-V. Maželio

Bankete dainuoja Irena Stankūnaitė ir Liudas Stukas, akomponuoja J.
Stankūnas. . > j Nuo t r. V. Maželio

BR1DGEPORT, GONN.

40 valandų atlaidai baigėsi 
rugsėjo 19. Klebonas kun. P. 
Praustus buvo pakvietęs Tėv. 
Klemensą Kasinską, C.' P., ku
ris lietuviškai ir angliškai gra
žiai sakę pamokslus. Užbai
giant buvo svečių kunigų. Mi
šias aukojo kun. R. Dirman- 
tas, patarnavo kun. Karalius, 
kun. Balčiūnas. Atsilankė ir bu
vęs ilgametis klebonas kun. J. 
Kazlauskas.

Šiuo metu parapijoje dirba 
šie kunigai: kun. P. Pranskus, 
kun. R. Dinnantas, kun. J. Kaz
lauskas. Liętuviškos mišios bū
na 11 vai. sekmadieniais, žmo
nių prisirenka pilna bažnyčia. 
Giedamos lietuviškos giesmės.

O.

Ataitininkę Federacijos 
vado ir kontrolė* komisijos rin
kimų data dar pratęsiama iki 
š.m. lapkričio 30. šiuo metu 
jau rengiamasi išsiuntinėti bal
savimo lapelius studentam ir 
tiem, kurie jų dar negavot Ne
trukus gaus balsavimo lapelius 
su kandidatais į kontrolės ko
misiją ir tie, kurie jau pabal
savo už vadą. Visi ateitininkai 
prašomi nedelsiant balsavimo 
pareigą atlikti.

— Dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
tarybos narys, anksčiau centro 
valdybos pakviestas, sutiko ei
ti JAV ir Kanados Lietuvių III- 
sios Tautinių šokių šventės 
rengimo komiteto pirmininko 
pareigas ir sudaryti komitetą. 
Tautinių šokių šventės reper
tuaras, jau galutinai nustatytas 
ir skubiai spausdinamas. Dalis 
repertuare numatytų šokių yra 
Mūsų Šokiai knygoje, kuri 
siuntinėjama užsiregistravu- 
siem šventėje dalyvauti šokių 
rateliam. Repertuarą nustatė 
Lietuvių Tautinių šokių institu-

Nuotr. V. Maželio

Put- 
spa- 
Pra-

vai-

—Kanadiškio skulptoriaus 
Juozo Bakio darbų paroda į- 
vyks spalio 1 Beverly Shores, 
Indianoje.

— DaiL Pauliaus Augiaus 
monografijos prenumeratoriai, 
kurie penkerių metų bėgyje 
yra pakeitę savo adresus, pra
šomi pranešti adresu: D. Au
gienė, 6508 So. Talman Avė., 
Chicago, III. 60629.

— Waterburio ateitininkai, 
— moksleiviai, studentai ir 
sendraugiai — spalio 1 rengia 
trad:cinę rudens išvyką Ryge- 
lių sodyboje, Blueberry Hill 
Road, Monroe, Conn. Kun. St. 
Yla kalbės tema “Jaunimas 
krikščioniškosios ir situacinės 
moralės .kryžkelėje”, mokslei
viai išpildys meninę programą. 
Svečiai kviečiami su šeimomis. 
Pradžia 3 v. popiet.

— Dail. Romo Viesulo gra
fikos kūrinių paroda surengta 
Cincinnati meno muziejuje 
nuo rugsėjo 10 iki spalio 3. 
Išstatyti trys aplankai (portfo- 
lios) — Toro Desconocido, 
Hew ir Notės on Image and 
Sound. Parodos proga išleistas 
gražus iliustruotas katalogas, 
kurio viršelis turi reljefinius 
atspaudus.
....— Muz. J. Bertulis Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 50 
metų sukakčiai paminėti sukū
rė naują veikalą “Saulė”, žo
džiai Emilijos Maironytės. Dai
na harmonizuota mezzosopra- 
nui, violončelei ir fortepijonui. 
Originalas perduotas Lietuvių 
muzikologijos archyvui Chicago- 
je-

PUTNAM, CONN.

Šeimų susitelkimo diena 
nam Seserų sodyboje bus 
lio 22, Misijų sekmadienį, 
ves kun. dr. A. Paskųs.

Šeimos gali atvykti su
kučiais. Juos globos seselės, o 
tėvai galės laisvai dalyvauti die
nos programoje, kuri bus įdo
mi, prasminga, padedanti iš
spręsti ne vieną asmeninę ar 
šeimos problemą. Kurie perei
tais metais dalyvavote, pasi
stenkite atvykti su draugais ir 
pažįstamais. .
šiemet susitelkimo dienai 

pramatyta tokia programa:
10:20 vai. išpažintis.
10:50 vai. konferencija.
11:30 vai. liturginis pasiruo

šimas mišiom.
11:50 vai. mišios (per 

bus klausoma išpažinčių).
12:30 vai. pietūs.
1:30 vai. konferencija.
2:30 vai. registracija.
3 vai. klausimai — pasikal

bėjimas.
4 vai. palaiminimas su 

Sakramentu ir užbaiga.
4:15 vai. užkandis.

, Mokestis vienam asmeniui 
57.00. Jei du iš tos pat šeimos 
— $12.00. Malonėkite apie sa
vo atvykimą pranešti iki spalio 
19 šiuo adresu: Immaculate 
Conception Convent, Putnam, 
Conn.,06260. Telef.(203) 928- 
5828.

NEW HAVEN, CONN.
Iždininkė Rožė Kisielienė pa

prašė ją atleisti iŠ pareigų. 
Nauja pirmininke išrinkta A. 
Plečkaitienė. Kuopos korespon
dentė Moterų Dirvai sutiko bū
ti Emilija Šaulienė. Nutarta 
surengti Kūčias ne tik šeimom, 
bet ir visiem kolonijos lietu
viam. Norintieji dalyvauti, iš 
anksto užsirašo pas A. Plečkai
tienę arba pas T. Strimaitienę, 
V. Gruzdienę, M. Markevičie
nę ir A. Lipčienę. Pasveikin
ta A. Gruzdienė, kuri tą dieną 
šventė savo gimtadienį. Įteikta 
jai kuopos dovanėlė.

Tėvų susirinkimas buvo rug
sėjo 19. Nutarta atidaryti lie
tuvišką mokyklą. Vaikų lanky
tų 13.
....Vytautas Sušinskas, ilgai su 
motina gyvenęs mūsų kolonijo
je, apsivedė ir išsikėlė pas žmo
ną Marytę į Pennsylvaniją. 
Jam surengtos išleistuvės rug
pjūčio 19.

.Vaidevutis M a n t a u t a s su 
žmona ir dukrele apsigyveno 
New Havene. Jis profesoriauja 
Albertus Magnus kolegijoje ir 
ruošiasi daktaro laipsniui Ford- 
hamo universitete.

Dr. Gumbinaitė dirba New 
Haveno ligoninėje. Medicinos 
studijuoti iš Ohio valstybės at
vyko A. Palakūs. Gimnaziją 
baigė trys lietuviai:. Melanija 
Biknaitytė, Vincas Plečkaitis ir 
Stasys Lipčius. Paskutinieji 
du mokslą tęsia.

DaiL L. Židonytė, mokytojau
janti amerikiečių gimnazijoje, 
Neuington, Conn., vasaros a- 
tostogų metu išdekoravo Lo- 
v.ell. Mass., lietuvių parapijos 
bažnyčia.

Moksleivių ateitininkų susi
rinkimas įvyko rugsėjo 3. Pa
sidalinta įspūdžiais iš stovyklos 
Kennebunkporte. Dalyvavo 9. 
Stovykloje gražiai pasireiškė 
Gitą Merkevičiūtė. Į kuopą į- 
stojo dar trys nauji nariai. 
Moksleivius gražiai globojo dr. 
Elona Vaišnienė.

LJAK.F. vietos klubo susi
rinkimas buvo rugsėjo 10 E. 
ir V. Mackevičių bute. Pirmi
ninkė dr. L. Židonytė padarė 
įvykių apžvalgą. Nutarta su
rengti vakarą su menine prog
rama ir vaišėmis. Kitas susi
rinkimas bus pas VI. Žemliaus- 
kienę.

L.R.K. Moterų S-gos 33 kuo
pos susirinkimas buvo rugsėjo 
17 V. ir A. Gruzdžių vasarvie
tėje. Diena buvo graži, narių 
susirinko 19. Susirinkimą pra
dėjo pirm. M. Jokubaitė. Pasi
melsta už sąjungiečių šeimų 
mirusius narius ir sergančias 
nares. Padarė pranešimą iš sei
mo.

mišias

Švč.

Sesuo AAPalmira,
Susitelkimo dienos 
tvarkytoja

IEŠKOMAS
Ieškomas Edvardas Valan

čius, Lucijaus sūnus, 73 m. 
amžiaus. Turį apie jį žinių pra
nešti adresu: Rev. D. Pocius, 
St. Ann’s Rectory, 337 Wood- 
ward St., Jersey City, N. J., 
07304.

Jaunimo studiją savaitė Brazilijoje
Šių metų vasario 2 Argenti- jų savaitės užbaigimas sutaptų 

noje, Buenos Aires, baigiant su Vasario 16 minėjimu, kuria- 
pasaulio lietuvių jaunimo me-’ me galėtų dalyvauti ir iš kitų 
tus, buvo sutarta studijų savai
tę ruošti Brazilijoj 1968 me
tais, Sao Paulo mieste, kur yra 
lietuvių kultūrinio ir 
ainio veikimo centras, 
r Brazilijos jaunimas 
jasi jam patikėtomis 
mis, bet kartu jaučia ir atsako
mybę už būsimą jaunimo są- 
skridį, kuris vyks lietuvių tau
tai reikšmingais, jubiliejiniais 
metais/ Studijų savaitė vyks 
šio jubiliejaus ženkle ir dvasio
je.

Studijų savaitės laikas yra 
numatytas nuo sausio 27 iki 
vasario 3.

Yra planuojama, kad studi-

visuome-

didžiuo- 
pareigo-

kraštų atvykusios tautinių šo
kių grupės ir dainininkai.

Prašome jaunimo organizaci
jų pranešti savo pageidavimus 
dėl numatyto laiko, programos, 
o taip pat apytikrį dalyvių skai
čių iki lapkričio mėnesio pra
džios.

Į šią studijų savaitę kviečia
me jaunimą ir jaunimo bičiu
lius ne vien iš Pietų Amerikos 
kontinento. Į ši jaunimo sąs- 
kridį nuoširdžiausiai kviečiame 
jaunimo organizacijų atstovus 
iš JAV. Kanados. Europos ir 
Australijos. Komiteto adresas: 
Caixa Postai 4118, Sao Paulo, 
Brasil.

Sv. Kazimiero lietuvių para
pijoje 40 valandų atlaidai bus 
rugsėjo 29 ir baigsis spalio 1 
d. 4 v. popiet. Parapijos vaka
rienė rengiama spalio 29.

Albina Lipčienė

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• • PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

K4 PASIRY2OME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

' ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TCVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILO1NG FONO) 
680 BUSHWICK AVĖ, BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auka--------- statybų fondui Ir prašau (rąžyti mane / mūsų
Seimą / mūsų mirusiuosius į:
O Garbės fundatorius ($1000)
Q.Fundatorius ($100)

□ Amžinuosius narius ($500)
□ Rėmėjus (magesnė auka)

Pasižadu U viso paaukoti ateityje statybų fondui

ADRESAS

(Vtaoms aukoms atskaitoma mokesčiai <Tax dcductible)



6 DARBININKAS 1967 m., rugsėjo 29 d., nr. 64

Skautų vadovų stovykloje Nuotr. A. šimukonio

Ispanijos provincijų ateitis Afrikoje
REPORTAŽAS IŠ MADRIDO

Jau daug amžių Ispaniją ir 
jos gyventojus tampriai riša 
geografiniai, istoriniai, ūkiniai 
ir kultūriniai ryšiai su Afrika 
ir jos tautomis, ypač su Maro
ku. Čia ispanai vykdė savo 
protekciją net kelis šimtus me
tų. Ispanai jiems atitekusia Ma
roko dali valdė kaip savo tik
ros teritorijos provinciją, o ne 
kaip koloniją tikra šio žodžio 
prasme. Tokių jausmų skati
nami, ispanai per visą savo bu
vimą Maroke nuoširdžiai rūpi
nosi marokiečių švietimu, nau
jų kelių ir geležinkelių tiesimu, 
net mečečių statymu, ūkių kūri
mu, fabrikų, kaimų ir mieste
lių, kanalų, uostų, aerodromų, 
muziejų, teatrų, mokyklų, li
goninių Įkurdinimu.

Ką sakome apie Maroką, kur 
ispanai kelis šimtus metų bu
vojo. tą pati galime pasakyti 
ir apie kitas ispanų buvusias 
kolonijas Afrikoje, būtent: Gvi
nėja. Sidi Ifni. ispanų Saharą. 
Fernadą Poo ir Rio Muni. Jos 
šiandien yra tikromis ispanų 
teritorijos provincijomis.

NAUJAUSI 
PRANCŪZŲ 

ir ITALŲ 
MODELIAI, 

įvairūs kailinių 
ir kailių 

papuoša'ų 
pasirinkimas

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

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

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

Atidaryta darbo dienomis 8-6: šeš
tadieniais 8 - 3. Liepos ir rugpjūčio 
mėn. Šeštadieniais — uždaryta.

Cosmos Parcels Express Corporation
108 West 14th Street (arti 6th Avė.) New York. N.Y. 10011

Tel.: CH 3-3005

• Mes siunčiame siuntinius į LIETUVĄ kaip ir į visas kitas USSR 
dalis.

• Mes priimame užsakymus ŠALDYTUVAMS. TELEVIZIJOMS. 
SKALBIAMOMS ir SIUVAMOMS MAŠINOMS. 'Dollar Certi- 
ficates". BUTAMS etc.

• Visos išlaidos apmokamos čia. Gavėjas neturi nieko mokėti.
• Užsakymai paštu išpildomi tą pačią dieną, kurią mes gauname.
• Jūsų patogumui turime didelį prekių pasirinkimą žemomis kai- 

nomis.
Mūsų agentūra atidaryta kasdien nuo 9:30 ryto iki < \al. \akaro. 
sekmadieniais nuo 10 ryto iki 1 vai. p.p.. Kitu laiku susitarus.

W. Kaczmarsky — manager

Didžiausia ispanų dovana 
marokiečiam — tai jųjų lais
vės troškimų supratimas ir lei
dimas laisvai apsispręsti šiuo 
svarbiu Marokui reikalu. Ispa
nai, kai Marokas 1956 skelbėsi 
nepriklausomu, ne tik kad ne
sipriešino marokiečių užmojui, 
bet dar padėjo: leido jiem lais
vai kurti savo tautinę kariuo
menę.

Nuo senų laikų ispanai Va
karų Afrikoje išlaikė mažai 
kam žinomas ir dar mažiau 
kam tikusias mažytes teritori
jas — provincijas ir Tetuano, 
Ceutos ir Melilijos miestelius. 
Tiek šešios teritorijos, tiek ir 
3 miesteliai ispanų valdžioje 
jau 400 metų. Šių ispanų pro
vincijų gyventojai yra juodi ir 
religija muzulmonai. bet jie 
niekeno nespaudžiami jaučiasi 
ir yra lygiateisiai Ispanijos pi
liečiai ir nuo 1962 lapkričio 28 
jiem suteikta politinė ir admi
nistracinė autonomija. Be to. 
200.000 juodukų turi savo ats
tovus Ispanijos parlamente, o 
provincijas valdosi jie vieni. 
Vienu žodžiu. Ispanijos Afrikos 
provincijos tvarkosi pačios. 
Jom pažadėta pilna laisvė, kai 
jų gyventojai jos pareikalaus 
ir kai jie bus tinkamai pri
brendę laisvam gyvenimui. Į- 
domu, kad 1966 ispanai nu
sprendė sumažinti ir visiškai a- 
titraukti savo karinius dalinius 
iš Ceutos. Melilijos ir Tetu
ano.

Kun. Kaz. Patalavičius

Pasitobulinimas
Kalbasi du kišenvagiai.
— Tai ką, domiesi madomis, 

jei vertai naujausius žurnalus?
— Ne, noriu sužinoti, kaip 

pagal paskutinę madą s i u- 
vamos kišenės.

RUGSĖJO AIDAI
Straipsniai: Stasys Yla —A- 

teities sąjūdis laiko perspekty
voje; A. Vč. — V. Mykolaitis 
Putinas; Vladas Jakubėnas — 
“Gražina” (opera); Viktoras 
Vizgirda — Naujos apraiškos 
Lietuvos dailėje; Vytautas A. 
Jonynas — Expo 67 margumy
nai.

Iš grožinės literatūros: Vin
cas Mykolaitis — Eilėraščiai; 
Nelly Sachs — Eilėraščiai (ver
tė J. Tininis).

Apžvalgoje rašo: R.K.S. —Pa
rapijos — ne “parapinis reika
las”: B. Ciplijauskaitė — Dar 
apie “specializacijos barbariz

KEARNY, N, J.
Vyčiu 90 kuopai 50 metų

Kearny - Harrison vyčių kuo
pa spalio 7, šeštadienį, švem 
čia savo auksini jubiliejų. Ta 
proga Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centro didžiojoje sa
lėje Įvyks iškilminga vakarie
nė su atitinkama programa.

Kuopa turi savo garbingą 
istoriją. Plačiai Įleidusi šaknis 
į visuomeninę veiklą ir tamp
riai susirišusi su parapija, per 
penkiasdešimt metų kuopa 
daug nuveikė Dievui ir Tėvy
nei ir todėl nusipelnė didžios 
pagarbos. Visa tai bus apibū
dinta jubiliejaus sukakties iš
kilmingoje vakarienėje.

Paradas
Netvarko arkivyskupijos Šv. 

Vardo draugijų paradas šiemet 
bus spalio 8. sekmadieni. Pa
rade dalvvauia 54 parapijų 
vyrai, viso apie 5000. Tai dide
lė armija, kovojanti dėl ka
talikų tikėjimo.

Sopulingosios Dievo Motinos 
Švento Vardo draugijos vyrai 
ruošiasi taip pat gausiai šiame 
parade dalyvauti.

Atlaidai
Keturiasdešimt valandų at

laidai, prasidėję rugsėjo 10, 
sekmadieni, baigėsi rugsėjo 12. 
Dalyvavo daug žmonių, ypač 
buvo daug atlaidus užbaigiant. 
Pamokslai buvo sakomi lietu
vių ir anglų kalbomis.

Mišios lietuviškai
Sopulingosios Dievo Motinos 

parapijos klebonas kun. J. 
Scharnus šių metų pradžioje 
ėmėsi iniciatvvos paruošti vy
rų kadrą talkinti lietuviškom 
mišiom. Vasaros atostogos ir 

Kennebunkporte moksleivių ateitininkų stovykloje Nuotr. V. Maželio

mą”; Paulius Rabikauskas — 
— Balčikonis pasisako už Sir
vydą; dr. V. Litas — Gyveni
mo prailginimas ir biologinis 
“nemirtingumas”.

Recenzijos: Dr. J. Grinius — 
Alės. Rūtos “Žemės šauksmas”; 
Al. Baronas — VI. Ramojaus 
“Kritusieji už laisvę”.

Sis numeris iliustruotas Lie
tuvos dabartinių dailininkų dar
bų nuotraukomis.

Aidus redaguoja dr. J. Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122; leidžia tėvai pran
ciškonai. 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

kiti skubūs parapijos reikalai 
laikinai šį paruošimą sutrukdė. 
Manoma, jog šis pamokymas 
ir vėl bus tęsiamas.

Rudeninė veikla
Rudenį kiek padidės kolo

nijos veikla. Artėja Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
50 metų sukaktis. Lietuvių 
Bendruomenės Kearny-Harri- 
son apylinkės vadovybė tuo 
reikalu susirūpinusi. Jau kelin
ti metai, ruošiant šį minėjimą 
talkininkavo parapijos klebo
nas kun. J. Scharnus. Ir šį kar
tą, manoma, dar su didesniu 
pasiryžimu šis svarbus Įvykis 
bus iškilmingai paminėtas.

Balfo vajus
Balfo skyrius, kaip ir kas

met, taip ir šiemet vykdys rū
bų ir pinigų vajų. Kolonija, 
nors nedidelė, bet jau eilė me
tų kai nusiunčia Balfo centrui 
500-600 dol. ir apie 5,000 sva
rų drabužių. Talkininkaujant 
parapijos vadovybei, ir šiemet 
tikimasi vajų sėkmingai pra
vesti.

Persikėlė
Inž. Juozas Mėlynis, kurį lai

ką gyvenęs Floridoje ir Geor- 
gia. persikėlė Į Long Island, 
N. Y’. Ten gavo darbą savo sri
tyje.

J. Mėl.

Seniausias laikraštis
Seniausias pasaulyje laikraš

tis pasirodė 400 metais Kinijo
je viešpataujant imperatoriui 
Finkuan Tangui.

Laikraštis buvo “spausdina
mas” ant 'šešių geltono šilko 
gabalėlių.

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. L. Šveikauskas — 
Attorney-at-Law, Co-operative Bank 
Plaza, 1864 Centre St., West Roxbury, 
Mass. 02132.

J. H., New Jersey
Vyras Tamstą be reikalo 

gąsdina. Jei nuosavybės doku
mentai taip surašyti, kaip sa
kai, vyrui mirus, namai pri
klauso Tamstai ir dukteriai.
Tamstai mirus, namai pasiliks 
dukteriai. Testamento būdu vy
ras šio reikalo negalės pakeis
ti.

★
Dukteriai, Chicago, III.

Tamstai būtų labai sunku Į- 
rodyti, kad Į tėvų sąskaitą de
dami pinigai, iš esmės, pri
klausė Tamstai. Jei šis reika
las atsidurtų teisme, tėvai bū
tų geresnėj teisinėj pozicijoj, 
negu Tamsta. Jie visuomet ga
lėtų pasakyti, kad tie 100 do
lerių Į mėnesį, kuriuos Tams
ta jiem duodavai, buvo užmo
kestis už Tamstos išlaikymą; 
tėvai neturi prievolės išlaikyti 
pilnametį dirbantį vaiką.

J. Z. Albany, N.Y.
Jei Tamstos giminaitė susi

tarė su savo gyventoju, kad 
jis jai mokės tam tikrą sumą 
už butą, maistą ir kit., tada, 
žinoma, jis turi teisę reikalauti 
iš jo atlyginimo už tai. Jei to
kio susitarimo nebuvo tarp jų, 
tada gyventojas jai nėra sko
lingas. Neužtenka to fakto, 
kad jis gavo butą ir maisto iš 
Tamstos giminaitės. Bendrai 
kalbant, tokie reikalai yra ga
na sunkiai įrodomi: ji sakys 
vienaip, o jis kitaip. Jei ji turi

DETROIT, MICH.

Trečias visuotinis sinodo 
susirinkimas

Šv. Antano parapijos klebo
nas kun. ,W. Stanevičius pra
neša, kad trečias visuotinis si
nodo susirinkimas mūsų para
pijoje įvyks spalio 3, antradie
nį, 7:30 vai. vak. klebonijos rū
sy. Tame susirinkime bus nag
rinėjami Bažnyčios visuotiniš- 
kumo, mūsų parapijos apylin
kės veiklos ir misijų klausi
mai.

Šis susirinkimas yra labai 
svarbus, kadangi jame bus pa
siskirstoma į mažas grupes pa
skiriem klausimajn nagrinėti. 
Kiekvienas parapietis galės įei
ti į tą grupę, kuri jo nuomo
ne, svarstys jam artimiausius 
ir įdomiausius klausimus.

Tos grupės per šešias savai
tes nuodugniai apsvarstys lie
tuviam katalikam svarbiausius 
klausimus ir juos patieks lap
kričio mėn. gale įvyksiančiam 
visuotiniam susirinkimui mūsų 
parapijoje.

Visi lietuviai jauskime parei
gą šiame sinode dalyvauti. Ka
dangi tai yra konkretus kelias 
padėti savo parapijai, savo a- 
pylinkei ir savo tautai.

V. Kutkus

Kur nuves?
Vyras su žmona vaikščioja 

universalinėje parduotuvėje.
— Suknelė, apsiaustas, ran

kinukas, kvepalai? Ar tu žinai, 
kur mane nuvesi su šitais ne
sibaigiančiais pirkiniais? — sa
ko čiupinėdamas kišenėje pi
niginę vyras.

— Žinau! į avalynės skyrių.
Bėdos su moterimis

Vieno fabriko direktorius 
Šveicarijoje atsisakė priimti į 
darbą moteris. Direktorius pa
aiškino:

— Jeigu moteris labai negra
ži. vyrai nenori kartu su ja 
dirbti, o jeigu labai graži — ne
gali kartu dirbti. 

liudininkų, kurie girdėjo, kad 
gyventojas sutiko apmokėti už 
savo butą ir maistą, tada teisi
nė padėtis yra žymiai geres
nė.

A.V. Richmond Kili, N.Y.
Nors draudimo bendrovė yra 

atsakinga už apdraustojo as
mens padarytus nuostolius, ap
draustasis pats turi pasirūpinti 
savo reikalais. Kai Tamsta ga
vai visokius dokumentus, lie
čiančius Tamstos leidimą vai
ruoti (driving licence) ir akci- 
dentus, Tamsta privalėjai pats 
susisiekti su atitinkamomis įs
taigomis. Jei draudimo bendro
vė prižadėjo reikalą sutvarky
ti, — Tamsta turėjai sekti rei
kalo eigą, ir žiūrėti, kad vis
kas, kas reikalinga, būtų pada
ryta. Be to, įvykus eismo ak- 
cidentui (traffic accident), rei
kia pranešti pačiai bendrovei, 
o ne vien tik agentui. Jei agen
tas yra tikras bendrovės atsto
vas (agent), tada dar pusė bė
dos; tačiau jei “agentas” yra 
savarankis (independent bro
keri, tada jam suteiktos infor
macijos neužtenka, reikia būti
nai pranešti pačiai bendrovei.

Jei Tamsta nustosi savo lei
dimo vairuoti (driving licen
ce), tai bus Tamstos nelaimė, 
o ne bendrovės. Patarčiau, ne

delsiant, nueiti pas vietinį ad-

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

Provincial Superior 
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 
04046 

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

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

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

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

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

Siunčiu už prenumeratą $.............. , aukų $ ....... : Viso $ . . .............

(Data) (Pa rašo s 1

vokatą ir su juo pasitarti.

J. S., New Hampshire
Jei “antrieji” langai ir sie

tai gali būti nuimami, nepa
kenkiant patiem namam ir ne
draskant nei sienų, nei langų, 
— tada Tamsta neturi teisės 
uždrausti nuomininkui juos pa
imti. Žinoma, jei jis pats juos 
Įsigijo. Jie pasilieka jo nuosa
vybė.

Brocktoniškei, Massachusetts
Aš visiškai nesuprantu Tams

tos laiško ir negliu Tamstai pa
dėti.

P. P., New Jersey
Tamsta jokiu būdu negali su

daryti reikalingų nuosavybės 
dokumentų be advokato. Vadi
namasis “title abstract”, ypa
tingai tokiu atveju, kur jis lie
čia “tax title”, yra specializuo
tas reikalas. Tai, ką Tamsta sa
kai, pats esi padaręs visiškai 
netinka ir jei Tamsta pasista
tys! namus ant to sklypo, tie 
namai bus nieko verti, jei nuo
savybės klausimas nėra sutvar
kytas. Tamsta, turbūt, nesupra
tai advokato, kai jis kalbėjo 
su Tamsta išlaidų reikalų. Nuo
savybės dokumentų tvarkingas 
sudarymas negali kainuoti 
daugiau, negu 200 arba 300 
dolerių.

Introduction to Modern Li- 
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol.

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Reader jor 
Self-Instruction. Parengė W. 
R. Schmalstieg ir A. Klimas. 
Kaina 1 dol. Abi knygas gali
ma užsisakyti:

DARBININKAS
910 Willoughby Avė. 
Brooklyn, N. Y. 11221
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Rimos ir Juozo Bružinskų

siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir SSSR. Krautuvėje

1.1 8. Amerikos lietuvių šachmatų pirmenybių dalyviai. Sėdi iš k. Brazauskas, žurn. Harris,-p-bių nugalėtojas 
Vaitonis, Merkis, Schroeden Tautvaišas, Nasvytis; II eit. Leonavičius, Liauksminas, Chrolavičius, Palčiaus-

Sėdi B k. Brazauskas, žurn. Harris, p-bių nugalėtojas

kas, Stiakalts, Karpuška, Girnius, Kairys, Jankauskas ir Makaitis.

^ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

A. Makaitis 1512,

š. Amerikos lietuvių p-bėmis do
mėjosi ne vien lietuviai. Jas aplankė 
Ohio State Chess Ass'n ir Cleveiand 
Chess Centre vadovybės nariai ir 
pavieni šachmatininkai. Iš Hamil
tono buvo atvykęs Ontaric Chess 
Ass’n pirmininkas Myer Harris. The 
Hamitton Spectator šachmatų skyr. 
vedėjas. ,

Lietuvių pirmenybių laimėtojas 
Povilas Vaitonis, buv. Lietuvos ir 
Kanados čempionas, turi tarptauti
nio meistro titulų nuo 1952 m.; jis 
vienintėlis išeivijoj su tokiu titulu.

Amerikos viršūnėje. New Ycrko 
žurnalas Chess Review, rugsėjo nr. 
įkėlė, į Postai Chess Ratings garbės 
sąrašų 64 aukščiausiai įvertintus 
Arūerikos žaidėjus. Pačioj viršūnė
je: 1. Hans Berliner, Bethesda, Md. 
2016; 2. Doėne Bcoth, So. Beloit, UI. 
1994; 3. Kazys Merkis, So. Boston. 
Mass. 1870; 16-ju įvardintas Ignas 
2alys, Montreal, 1724. Kiti lietuviai: 
J. Gladys 792. J. Karalaitis 1142, P.

Kontautas 1412, 
V. Miliauskas 1200, J. Paransevi
čius 1338, J. Paulėkas 870, W. E. 
Shakalis 864, J. Starinskas 1528, J. 
Stonkus 1562, S. Vaitkus 1048, G. 
Veverka 632.

Partija iš II š. Amerikos lietuvių 
šachmatų p-bių, Clevelande. Daug
kartinis Chicagos ir Illinois čem
pionas Paulius Tautvaišas jau eilę 
metų sėkmingai naudoja Schlieman- 
no gambitų, lošdamas juodais, ispa
niškoj partijoj. Jis yra įveikęs žino
mus meistrus, kaip Verber. McCor- 
mack ir kt., vienok Clevelande turė
jo atiduoti pustaškį bostoniškiui Al
giui Makaičiui, kuris sulošė partiją 
pasigėrėtinai, šis pustaškį s Taut- 
vaišui kaštavo pirmos vietos. Bal
tieji: Makaitis, juodieji: Tautvaišas. 
1. e4 e5 2. Žf3 2c6 3. Rb5 f5 4. 2c3 
f:e 5. 2:e4 d5 6. 2:e5 d:e4 7. Ž:c6 
Vg5 8. Ve2 Žf6 9. f4H Vh4 -j- 10. g3 
Vh3 11. 2:a7+ Rd7 12. R:R V:R 13. 
Žb5 c6 14. 2x3 0-0-0 15. b3 Rb4 16. 
Rb2 e3! 17. 0-0-0 e:d+ 18. Kbl Be8 
19. Vc4 Ve7 20. Žb5 2g4 21. Rd4 
Kb8 22. Ra7-|- 
V:b5 Kb8 25. 
Kc8 27. Va8+ 
29. f5+ B:f5 
Vc4+ Ve6 32. V:R 2f6 33. Rd4 Že4 
34. Bgfl Kg8 35. Re3 B:B+ 36. 
B:B 2:g3= 37. h:g3 V:R 38. Bdl ir 
Makaitis priėmė Pauliaus pasiūly-

HAPPY FAMILY DAY

THE
CARRIAGE CLUB

The Ultimate in Gracious Dining 
LUNCHEON 

DINNER 
COCKTAILS

1086 Teaneck Road 
Route 4 Teaneck, NJ.

Call 201 - 833-2323

ELEANOR ANN’S
BEAUTY SALON

LAK: YON KERS SC 2:6(0:1)
Mūsų futbolininkus ir toliau 
di nesėkmė. Pereitą sekma-

dieni, neturint savos aikštės, 
teko žaisti Bronkso Van Cort- 
land parke, iš kurio i Yonkers 
du kart arčiau negu i Brookly- 
ną, taip kad teko žaisti visai 
ne kaip namie, bet svetimoje 
aikštėje. Vargas ir vėl su su
dėtimi: Jankauskas; Malinaus- 

1 kas, Kreicas; Šileikis, Budrai
tis, Keiekes; Vainius UI, Fo- 
ran, Mrczinskas, Budreckas, 
Hilian. Keli žmonės iš rezervi
nės jau tą dieną žaidė antrą
sias rungtynes. Abu mūsų Įvar
čius pasiekė Mrozinškas. Prie
šininkas už mūsiškius žymiai 
pranašesnis. Aiškiai matosi va
sarą pravesto treningo pasek
mės. Rezervinė priešžaismyje

. gavo 1:9.
Beje, paskutiniame lygos 

protestų ir baudų komiteto po
sėdyje, mūsų rezervinei ko- 

} mandai ne laiku atvykusiai 
rungtynėm į White Plains, taš
kai pasekme 6:0 paskirti prie
šininkui, o Lietuvių Atletų Klu
bui prikirpta 10 dol. pabauda.

Savaitgali mūsų našlaičiai be
namiai futbolininkai, neturėda
mi aikštės, turi kraustytis sve
tur. Rungtynės prieš Bava- 
rian SC Įvyksta Red Hook par
ko nr. 2 aikštėje, South Brook- 
lyne. Pirmosios komandos pra
deda .12 vai., o rezervinės 
10:15.

Pirmenybių sezoną pradeda 
ir jaunieji, šeštadieni mažučiai 
2:30 vai., o jaunučiai 3:30 vai. 
žaidžia prieš bavarus. Rung
tynės turėtų Įvykti mūsų, aikš
tėje, kurios šiuo metu netu-
rime.

Nauji Seimininkai klube
Nuo spalio 1 Lietuvių Atle

tų Klubo svetainės šeimininka
vimą perima pirmosios koman
dos futbolininkai Klemas Bu
dreckas ir Jonas Kerekes. Nau
jiem šeimiriinkam geresnės 
sėkmės negu šiais metais aikš
tėje.

Va4
Kd7
30.

23. Rb6 c:Ž 24. 
Bd5 26. Va7+ 
28. V:b7+ Ke6 
Vc6-f- Kf7 31.

vaišų sulošė Milvvaukee silpniau: 9. 
0-0? a6! 10. Ra4 Rd7! ir juodieji 
pagavo figūrų be jokios kompensa-
cijos.

- Galas partijos suloštas abiem
būnant ceitnote. 36... Žc3+ žadėjo 
daugiau painiavos, nes po 37. V:ž 
V:R baltieji negali nusikeisti valdo
vių dėl bokšto grėsmės atsistoti 
Bei!

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

SERVICE

EMPIRĖ FLOOR 
MAINTENANCE

24 Hour Porter Service
Specially eųuipped for Hospitals 
Colleges Schools and Office Build- 
ings — Call 723-7878

KARL RASIZZI Contractor 
Everything in the Contracting field 

All work guaranteed 
No Job Too Small or Too Big 

160-45 VVillets Point Blvd 
Call FL 7-8368

PIANO INSTRUCTION
Teacher of Prize-winning Talents. 
Will accept teginn.ers and advanced 
studentą piano harmony techniųue 
and interpretatien Call OL 1-2622 
Mrs. HILSE — 37-38 84th Street,

MARTIN CONTRACTING

In the Contracting Fleld 
Ali Work Guaranteed 
Free Estimates Given 

CaH CO 7-2912

GENERAL TRUCKING 
AND MOVING 

Ldcal Lfc andBonded
Mr. Fraizer 2084 Madison Avė. NYC 

CaH Mon thru Sal 8:30 to 6 
993-9771 or 283-1482 anytime

TOP $ CASH

Flatbush Associates.
Over 20'7< return on your money. 

Your bills—any condition
Send regis, mail or call HI 4-5222 

after 5

Late Nite
Thursday and Friday

59 CHARLES ST.
Jersey City, NJ.

Can 201 SW 8-2709

CANDLEWOOD 
ESSO

Open 7 days a week 
Complete Motor Tune-Up 

Starter and Generator Repairs 
Highway No 9 at Salem Hill Road 

Howell Township
Call 201 - 363-9611

BRUNSWICK TABLES
Free Pool for Ladies 
With Malė Escorts

Dyker Billiards
Air Conditioned 
Refreshmer.ts 

Paul Corchiolo, Mgr. 
------ Ample Parking -----

SH 5-9581 
86th Street A. 5th Avenue 

Brooklyn

H W. FEMALE

MERROW OPERATORS
Exp on Ladies Sweaters 

Steady work nice working conditions 
Work near Home

GARY KNITTING MILLS 
5508 West N.Y. N J.
Call 201 - 863-0530

MALĖ - FEMALE

OPERATORS FINISHERS
Malė or Female — on ladies coats 
CaB or apply in person COLLETTA 
FASHIONS 66 Willow Avė Hobo- 
ken, NJ (201)656-6391 — John 
Sciancale Pore

SERVICE

FREEDOM EXPRESS INC 
White Diesel Tractors 

16' - 19'
For Contract or Hire 

110 Emerson Place Brooklyn 
857-7200 - 1

DISPLAY

Outstanding buy 19 m house oper- I 
ated as an approved Home for the ■ 
Aged, built on 5^4 aeres of wooded 
land, mičbvay between N. Y. C. and j 
Philadelphia. Priced at $120,000, — 
good income, living ųuarters on i 
premises. Phone (201) 762-0274.

Outstanding Buy GROCERY AND j 
DELICATESSEN for sale in North
ern Dutchess County. Gd. family , 
business, yearly gross over $120,000. 
Rėal Estate optional.

Call (914) PLateau 8-4292

APPLE S
Pick your own, Duryea Farms, Ack- 
ertown Rd., Monsey, NY. NY Thru-. 
way, Spring Valley Exit, West on 
Rte 59 to Saddle Rr. Rd. traffic 
hght, left at Hght to Ackertown Rd. 
Left again. o 1914] EL 6-1988.

HELP W. MALĖ

Lathe Hands — in Passaic. Modern 
machines, good vvorking conditions. 
company paid benefits, family hos- 
pitalization & medical/surgical plan, 
hohdays, vacations: ist shift only, 
steady work. Call 201 - 473-3110 
between 9 a.m. and 5 p.m.

CLERK FOR DELICATESSEN
Wcrk near home full and part time 
Exp’d — part time, Saturday and 
Sunday.

HEATHCOTE DELICATESSEN 
914 SCarsdale 3-3160

Electromc Engineers 
Electronic Technicians 

Meter Repairman 
and Trainees 

Salary open.
Tel. Barry Katz 516 - 487-0500 
Between 10:30 AM & 3:00 PM 

or make an appointment 
A & M INSTRUMENTS 

Community Drive 
Great Neck, L.I., N.Y.

Bet. L.I. Expressway and 
Northem Blvd.

ŠCHOOL-BUS DRIVERS
FULL or PART TIME

EXCELLENT JOB

Call (914) NE 2-3444

CADDIES - ATT - CADDIES
Steady vvork next two months 

$6.00 per bag
Double call caddy master 

201 - 377-6751
Braid Burn Country Club

Florham Park
■<

TRUCK MECHANIC
VVORK NEAR HOME

G.M.C. Dealėr mušt be exp
Steady work nice vvorking conditions

Čall Mr BUSCH
516-741-5060

STOCK BOYS
Permanent. Ladies Clothing Stores. 
Mušt haye good references. 5 day 
week. — MR. EPHRAM INC. — 
CaU Mrs. Mazon C4 7-1375.

AUTO MECHANIC
Experienced — Wbrk near hame! 
Steady, nice conditions paid holi- 
days, vacations no Sunday work. 
Melbern Service''Center 780 North
ern Blv. Great Neck L.I. — Phone 

516 - HU 2-6335

' *

H. W. FEMALE

WANTED EXP OPERATORS 
ON JACKETS

Complete garment. Steady work —- 
nice vvorking conditions Union Shop 

ANDY SPORTSWEAR
233 Povvell St Bklyn. CaU 498-2779

SEWING MACFHNE OPERATORS 
to do plain sewing on Singer ma
chines, some experience reąuired — 

DURALITE CO.
2 Barbour Avė., Passaic NJ. 

201 -773-8600

STOCK GIRLS
Permanent. Ladies Clothing Stores. 
Mušt have good references. 5 day 
week. MR. EPHRAM INC. —. Call 
Mrs. Mazon Cl 7-1375

t 
i

PEDRO QUĮMONES
401 E. 139th St. Bronx 

Floor Scraping A Painting 
Ali Work Guaranteed

Call 669-4517

OPERATORS on single needfe exp 
on drešses section work zipper sjrt- 
ter exp all around LANDY MFC. 
CO. 7207 Broaduay North Bergen

mis. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siunti
niai gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos 
prekės, daniški maisto siuntiniai, itališki akordeonai ir 
nylon’o lietpalčiai. Parūpinami dolerio krautuvių kuponai.
370 UNION AVENUE • Telef. EV 4-4852 • Brooklyn N.Y. 11211

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. 11421; M9-5077
340 Grand Street, Brooklyn, N.Y. 11211; STagg 2-4329

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.

Pristatome į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
We take all orders special price for Weddings and Parties.

Home-made Bologna - ■

V1LNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

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

“AIDAS” Radio-T.V. Lak
94-17 Jamaiva Avė., Woodhaven, N.Y. 11421 — Tel. Hl 1-7747

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

SPAUDOS KIOSKAS
J. BUBLAITIS J. PAŠUKOMIS

ŠVENČIŲ NUOLAIDOS
Automobiliams, Televizipj aparatams, Tapė Recorders, 
Transist. Radijams ir Motociklams Ural 2 ir K-75OM (su 
sopinę sėdyne), kurias galite pirkti kaipo DOVANAS 
savo giminėms į UJS.S.R.

Papigintos kainos aukščiau išvardintoms prekėms, 
kurios yra mūsų kainoraščiuose, galioja nuo

spalio 1 d. iki gruodžio 31 d., 1967
Dėl smulkesnių informacijų prašome kreiptis į mū
sų affiliates:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut SL, PttHadešphia, Pa. 19106

Tel.: 215 WA 5-3455 
arba į bet kurį jų skyrių.

COSMOS PARCELS EKPRESS CORP.
45 West 45 Street, New York, N. Y. 10036 

Tel: 212 Cl 5-7905

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY INC.
1530 Bedford Avė, Brooklyn, N. Y. 11211 

Tel.: 212 IN 7-5522

PODAROGIFTS, Ine.
220 Pade Avė. ScuHų New Yod, N.Y. 10003 

Tek 212-226-^547

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

Adolf Schrager Furniture, Ine.
Yerkvitėa didžiausia, gražiausia baidą krautuvė

DABAR: 336 East 86th Street (tarp 1 h* 2 Avė.) N. Y. C.

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest Pway Statkui) 

W«odhaven, N. Y.
Suteikiam garbingus laidotuves- 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

TOL Vlrginia 7-4499

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen AronisUs
(ARMAKAUSKA8)

Graborius - Balsamuoto jas 
.MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N.Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
FUNERAL HOME

Moderni kofrfy&a - Air eondttioned
A. J. BALTON-BALTRŪNAS _

& Notary Public
660 Grand St., Brooklyn 11, N.Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

Iheodere įeitam,
Ine.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius 

Moderniška koplyčia su 
Air Condition

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

Market 2-5172

BUYUS FUNERAL HOME 
Mario Teixeira, Jr. 

Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street 
Newark, N J. 07105

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios —

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS

ir balsamuotojas
Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas <Kenų ir naktį. Mo
derniška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiaušomis

KARLONAS
FUNERAL HOME

NEW BRITAIN, CONN.
Tel. BA 9-1181

MALDAKNYGE

DIDYSIS

PREL PR. JURO
Pataisytas III leidimas 

Išleido Tėvai Pranciškonai
640 pusi. Kaina 2 dol. Labai 
patraukli, tinka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna-

leidėjus adresu:

DARBININKAS 
910 WHIoughby Avenue 
Brooklyn, N. Y. 11221

Long Island
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną

TeL SIS AN 1-2864


