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Konstitucija, sinodas, kongresas ir anapus uždangos

įtampa dėl tikėjimo — siapus ir anapus uždangos ir tarp paciij tikinčiųjįj

JEIGU NORITE JĮ PAŽINTI . . . . 
tai paklauskite apie jį lietuvius, latvius, estus, rumunus, 
bulgarus, čekoslovakus, jugoslavus, vengrus, lenkus...

NEW YORKE: už ar prieš 
konstituciją

New Yorko valstijoje didžiau
sia Įtampa dėl konstitucijos, 
kuri bus balsuojama lapkričio 
7. Pasirinkimas tėra — “taip” 
ar “ne”. Konstitucijos naują 
projektą remia demokratai, 
kurie valstijos legislatūroje tu
ri daugumą. Respublikonai yra 
prieš, bet nuo jų pasitraukė 
gub. Rockefelleris, pasisakęs už 
naują konstituciją. Prieš taip 
pat N.Y. Times bei N.Y. Post 
dienraščiai.

Nauja konstitucija trumpes
nė — buvo 47,000 žodžių, da
bar 23,000. Propagandoje prieš 
konstituciją sakoma, kad jos 
vykdymas padidins mokesčius 
80 proc. Propagandoje už kon-

PRAHOJE: dialogas nieko nedavė
Vakarų spaudoje pasirodė 

Čekoslovakijos kom. partijos 
centro komiteto raštas, rašytas 
rugpjūčio 7 partijos pareigū
nam dėl santykių su katalikų 
Bažnyčia. Jame kalbama, kad 
š.m. birželio mėn. vyko dery
bos tarp Vatikano ir Čekoslo
vakijos dėl naujų vyskupų sky
rimo. Susitarta nebuvo. Partija 
neturinti noro skubintis ir da
ryti Vatikanui nuolaidas. Raš
tas ragina stiprinti partinę kon
trolę kunigam, kontrolę parti
jos nariam intelektualam, kad 
jie nebūtų kunigų Įtakoje; sti
printi ateistinę indoktrinaciją.

Tas slaptas raštas aiškina
mas kaip sustiprinta ■ komunis-

Sovietai pasiekė Venerą
Tass pranešimu, spalio 18 

rytą raketa Venus 4 pasiekė 
Venerą ir parašiutu iš 15 kilo
metrų nuleido kapsiulę į Vene
rą. Iš ten per pusantros va
landos buvo gaunami signalai, 
paskui nutilo. Pagal tuos signa-

IVANO PINIGAI — kur jie ei
na

Reuterio agentūra skelbia, 
kad Sovietuose šiuo metu dar
bininkui nesanti problema, 
kaip pinigą uždirbti, bet kaip 
ji išleisti. Maskvoje susidaro uo
degos prie krautuvių, kai par
duodami skutamieji peiliukai, 
šaldytuvai, muilo milteliai ar 
moterų tualeto reikmenys. Au
tomobilių laukti tenka iki trejų 
metų. Didysis automobilis Vol
ga kaštuoja 4.500 rublių —vi
dutiniško darbininko ketvertų 
metų uždarbis.

Provincijos miestuose gauti 
prekę sunkiau nei. Maskvoje. 
Pagal sovietinio 1 a i k r a š- 
čio pranešimą šią vasarą dau
gelis darbininkų iš šiaurės a- 
tostogų vyko į Maskvą, kad ga
lėtų gauti porą batų, kurių ne
įmanoma gauti jų miesteliuose.

— Vietkongas, kaip pranešė 
Hanoi radijas, sudarė specialų 
komitetą, kuris Įtaigotų Ameri
koje nuotaikas prieš karą.

— Izraelio min. pirm. Eshkol 
spalio 18 pasmerkė savo apsau
gos min. Dayan pareiškimus . 
Eshkol dar prieš pati karą bu
vo prieš Dayan Įtraukimą į vy
riausybę.

stituciją sakoma, kad ji parei
gų naštos dali nuims nuo pe
čių neturtingiesiem ir perkels 
ant turtingųjų piliečių.

Esminis betgi skirtumas, dėl 
kurio vyksta kova, yra dėl reli-

ROMOJE: sinodo ir kongreso balsai
Vyskupų sinodas yra užda

ras: kalba lotyniškai, prancūziš
kai, angliškai, 
niškai — kaip 
korespondentų 
da tik bendro
nikatus. Korespondentai gaudo 
sinodo dalyvius, kad išpeštų ži
nių. Pasitaiko dėl to netikslios 
informacijos. Paryžiaus kardi

vokiškai, ispa- 
J. Tautose; bet 
nepriima. Duo- 

pobūdžio komu-

tų kova prieš tikėjimą ir Bažny
čios organizaciją Čekoslovakijo
je. Laisvoje Čekoslovakijoje 
1947 buvo 13 vyskupijų. Dabar 
jų viena perduota administruo
ti rusų ortodoksų bažnytinei ad
ministracijai, 8 yra valdomos 
kom. vyriausybės paskirtų ku
nigų,tik 4 turi apaštališkuo
sius administratorius. 1947 me
tais kunigų buvo 7000 ir klie
rikų 1,330, 1964 buvo kunigų 
3,700, klierikų teleista 130.

Šitokia padėtis leidžia supras
ti, kodėl vyskupų sinodo atida
ryme popiežius Paulius kalbė
jo aštrius žodžius apie Bažny
čios priespaudą autoritetiniuo
se diktatūriniuose režimuose.

lūs temperatūra Veneroje esan
ti 104-536 laipsniai Fahrenhei- 
to, atmosfera apie 15 kartų tirš
tesnė nei žemėje. Jos sudėtis 
nėra palanki tokiai biologinei 
gyvybei, kokia yra žemėje.

Venus 4 buvo paleista birže
lio 12, keliavo 129 dienas, pa
darė 350 mil. mylių. Amerikos 
specialistai mano, kad kapsulė 
davė žinias, kol dar ji nebu
vo pasiekusi Veneros — nuti
lo. sudegė, kai pasiekė.

Amerikos Mariner 5 turi 
skristi Venerą 2500 mylių 
tumu nuo jos spalio 19.
metu nuo žemės jis bus 49 mi
lijonus mylių, lanko pavidalo 
kelionėje bus padaręs 217 mi
lijonų. Paleistas birželio 14.

pra- 
ats- 
Tuo

STREIKAS — kiek jis atsieina
Fordo fabrikai tebestreikuo- 

ja. Unijai sumoka paramos 
streikuojantiem 5.2 milijonus 
savaitei. Iš kompanijos darbi
ninkai negauna 26 milijonu sa
vaitei.

Streikuojantis gauna iš uni
jos savaitei vidutiniškai 26 dol.; 
su šeima iki 30, viengungis 
20.

— Atstovų Rūmai spalio 11 
pritarė pakelti atlyginimus fe- 
deraliniam tarnautojam per 
dvejus metus 12.7 prc. Tai su
darys bendrą papildomą sumą 
2.6 bil. dol.

Pašto rinkliava laiškam bus 
pakelta iš 5 i 6 cn., iš 8 į 10. 
Tai sudarys paštui papildomų 
pajamų 890 mil. dol. 

gijos — iš naujos konstituci
jos projekto pašalintas vadina
mas Blaine (resp. James A. 
Blaine) priedas, kuriuo Įsakmiai 
buvo pasisakyta prieš rėmimą 
institucijų, susijusiu su konfe-

nolas Veuillot net protestavo, 
kai spaudoje jam priskyrė tvir
tinimus, kurių jis visai nesa
kė, o paskui išaiškėjo, kad tai 
buvo Montrealio kardinolo Le- 
ger mintys ...

Tarp pirmų klausimų buvo 
kanonų reforma. Buvo pagei
dauta padaryti kanonus lanks
tesnius ir jų taikymą palikti 
vietos vyskupų didesnei kom
petencijai. Kitas klausimas 
“apie šių laikų pavojingas nuo
mones ir ateizmą”. Buvo siūly
ta sudaryti nuolatinę tarptauti
nę teologų komisiją ar akade
miją tikėjimo tiesom aiškinti.

Romoje tuo pat metu, spa
lio 11-18 buvo ir trečias katali
kų pasauliečių apaštalavimo 
kongresas. Dalyvavo 2,300 ats
tovų iš 103 kraštų. Dalyvavo ir 
kitų tikėjimų stebėtojai. Kong
rese buvo pasisakoma už pasau- 
liečiųjygiateisi dalyvavimą baž
nytinėje administracijoje; pa
sisakyta už turtingųjų ir ne
turtingųjų tautų solidarumą; 
prieš rasinę diskriminaciją; už 
šeimų reguliavimo priemonių 
palikimą tėvų sąžinei, pasita
rus su medicinos ir mokslo 
specialistais.

Tiek sinodo, tiek pasauliečių 
Kongreso pasisakymai teturi 
patariamosios prasmės popie - 
žiui. Jie betgi rodo sustiprėjus 
tarp tikinčiųjų asmeninio apsi
sprendimo tendencijas tikėjimo 
ir drausmės dalykuose.

— McGeorge Bundy, buvęs 
prezidento patarėjas, dabar 
Fordo fondo prezidentas, me
tam gauna 75,000.

— Pentagonas patyrė dėl A- 
merikos laivo “Liberty”, kad 
Izraelis, prieš ji puldamas iš o- 
ro ir torpedom, jau prieš tris 
valandas buvo patyręs, kad tai 
Amerikos laivas.

— Egiptas smarkiai Sovietų 
ginkluojamas naujais 
ginklais vietoj tų, kurie teko 
Izraeliui karo metu. Pagal Iz
raelio informaciją Egiptas at
gavo savo apsiginklavimo 80 
proc., pagal Amerikos informa
ciją 60 proc.

— Portugalijos prezidentas 
Eamon de Valera spalio 14 su
laukė 85 metų bet pareigas te
beina.
....— Argentina įsiveda pasnin
ką: pirmadieniais ir antradie
niais draudžiama pardavinėti 
jautieną — nori palaikyti mė
są pagrindiniam savo ekspor
tui.

— Prancūzijos prezidentas 
de Gaulle paragino prancūzes 
motinas daugiau gimdyti. Vy
riausybė numatė naujas leng
vatas daugiavaikėm šeimom. 
De Gaulle siekia, kad šeima 
duotų 3 vaikus. Dabartiniu me
tu duoda 2.2. Pažymėtina, kad 
1964 tūkstančiui gyventojų 
ko 18,2 gimimų, 1967 krito 
16,6.

— S. Vietname iki spalio 
Amerika neteko 705 lėktuvų.

te- 
iki

18 .

sijom. Jo vietoj nauja konstitu
cija pakartojo federalinės kons
titucijos žodžius iš pirmojo 
priedo. Į Blaine papildą vie
nų buvo žiūrima kaip Į tikin
čių piliečių diskriminaciją. Ki
tų buvo žiūrima kaip i priemo
nę neprileisti katalikų, protes
tantų ar žydų tikėjimų Įtakos. 
Dėl to už naują konstituciją sto
ja katalikai, tikinčiųjų žydų da
lis, protestantų. Prieš konstitu-

katalikai bal- 
irodyti prime- 
laikraščio pa- 
Rezultatai aiš-

Belgijos kard. Leon Joseph Suen- 
ens, vienas iš vadovaujančių asme
nų vyskupų sinode

Vietnamo kare
Kautynės prie demilitarizuo

tos zonos kur komunistų puo
limai buvo atmušti, atitraukė 
dali Amerikos kariuomenės iš 
P. Vietnamo vidaus. Tuo pasi
naudodami spalio 17 komunis
tai sudavė dideli smūgi ameri
kiečiam 40 mylių nuo Saigono. 
Žuvo 58 amerikiečiai ir per šim
tą komunistų. Puolimai nebaig
ti.

Š. Vietname, kol dar neužė
jo lytų periodas, bombarduo
jami taikiniai apie Haiphongą. 
Ligi spalio 18 kautynėse su 
Migais žuvo viso 25 Amerikos 
lėktuvai ir 85 sovietiniai Mi
gai.

.— Programoje kovai prieš 
skurdą dirba 30 0 0 tarnautojų 
bent jiem netenka skursti.

JSuotr. Z. DegučioChicagoje spalio 15 Vilniaus dienos minėjime dail. A. Varnas uždega aukurą

-i-"

Sovietų revoliucijos artėjanti 
sukaktis yra proga Sovietam i- 
sibrauti Į amerikiečių spaudą. 
Look magazinas skyrė tam visą 
numeri, N. Y. Times jau kuris 
laikas leidžia seriją apie Sovie
tus, eile straipsnių atsiliepė 
Chr. Sc. Monitor .. . Visus pra
lenkė savo prosovietine propa
ganda Look. Tačiau ir kita mi- 

ciją tokios organizacijos kaip nėta spauda informacijas rin- 
Civil Liberties Union, laisvama
nių mokytojų, laisvamanių tė
vų sąjungos.

Katalikų New Yorko valsti
joje yra 40 proc. Times tiki
si, kad ne visi 
suos už, ir tam 
na Commonvveal 
sisakymus prieš, 
kės lapkričio 7.

kosi Maskvoje. Times ir Moni- 
tor susilaukė net skaitytojų 
laiškų su protestais prieš iškrai
pymus.

Sovietinė sukaktis davė pro
gą kitai spaudai pažvelgti i so
vietini kelią — kiek jis nuklo
tas tautų ir valstybių pavergi
mu. milijonų lavonais ir tebe
trunkančiais kentėjimais. Re-

BUDAPEŠTE: Mindszenty trauksis?
Vengrijos kardinolas Mindsz

enty šiom dienom pasitrauk
siąs iš azylio, kurį jis gavo A- 
merikos atstovybėje Budapeš
te. Vienos kardinolas Koenigas 
nuvyko atkalbinti, kad Mindsz
enty to nedarytų.

Kokia priežastis, kad jis trau
kiasi, neaišku. Tik ne dėl susi
tarimo tarp Vatikano ir Ven
grijos komunistinės valdžios. 
Minima, kad kardinolas esąs 
nusivylęs Amerikos politika, ka
da ji sustiprino savo ryšius su 
Vengrijos komunistiniu reži
mu, diplomatinius atstovus kel
dama i ministerio laipsnius. 
Kaip tik šį penktadienį Į Bu
dapeštą atvyksta tokis Ameri
kos atstovas jau ministerio ti
tulu.

Kardinolas komunistų buvo 
suimtas 1948 ir nuteistas iki 
gyvos galvos kalėti. Sukilimas 
1956 išvadavo jį iš kalėjimo. 
Bet laisvėje teišbuvo 11 dienų. 
Chruščiovo tankai palaužė su
kilimą, ir to pereinamojo laiko 
ministerio pirmininko pavaduo
tojas pasiūlė kardinolui ieškoti 
globos Amerikos atstovybėje.

Kardinolas jau 75 metų.
....— Pavergtos Europos Sei
mas Vengrijos metinį sukilimą 
minės pirmadienį, spalio 23 d.
10 v.r. ACEN konferencijų sa
lėje 29 W. 57 St. 9 aukštas, 
New York. Kalbės Msgr. Belą 
Varga, buvęs Vengrijos parla
mento pirmininkas, Joseph Ko- 
vago, buvęs Budapešto burmist
ras, Zoltam Pfeiffer, buvęs par
lamento narys.

— Prezidentas LBJ manąs , 
kad jo priešininkas rinkimuose 
bus ne kas kitas kaip Nixonas.
— Amerikos kariuomenė ban

do naują lėktuvą — begarsį. 
Jis labai svarbus žvalgybos rei
kalam. Bando taip pat naujus 
šautuvus, kurie pasižymi taiklu
mu ir plačia ugnim.

— Dėl kardinolo Mindszenty 
spaliu 18 kardinolas Koenigas 
paskelbė, kad, vykdydamas po
piežiaus valią, kardinolas pakei
tė savo nusistatymą ir iš Ame
rikos atstovybės nesitrauks.

Kas tie vandalai, kurie apgadino 
lietuvių kryžių New Yorko parke?

. .— LBJ vyriausybė kovoja 
prieš Kongreso pasikėsinimą su
varžyti importą, pradedant nuo 
plieno ir baigiant braškėm. 
Toks suvaržymas, aiškina vy
riausybė, paskatins kitus kraš
tus varžyti Amerikos importą.
....— Atstovų Rūmai 
pasiūlė prezidentui 
biudžetą 5 bilijonais 
reikalų pozicijų.
....— Ambasadorius 

spalio 18 
sumažinti 
iš vidaus

Goldber- 
gas turi teisini rūpesti; R. Ben- 
jamin, paskirtas į Amerikos de
legaciją J. Tautose, atsisakė im
ti atlyginimą. Tokio preceden
to nebuvo, ir nėra kaip legali
zuoti toki tarnautoją, kuriam 
nemokama alga.

dakciją pasiekė American Opi- 
nion lapkr. nr. Žurnalas reda
guojamas R. \Velch. Jame yra ir 
straipsnis “The Captives. Les- 
son in the Communist Techni- 
que”. Per 20 puslapių rodo so
vietinę agresiją ir Amerikos po
litikos ar palankumą jai ar a- 
bejingą tylėjimą. Mini plačiai 
Baltijos valstybių okupavimą. 
Mini bėglius nuo sovietinės ag
resijos karo metu; mini vyriau
sio karo vado Europoje Eisen- 
ho\verio parėdymu Sovietam iš
duotus bėglius. Mini ir dabar 
dvilypę politiką — skelbiamą 
pavergtų tautų savaitę, bet tuo 
pačiu metu statomus “tiltus” . 
Straipsnis iliustruotas genocidi
nėm nuotraukom iš Rainių miš
kelio. Pravieniškių. Parašytas 
su dideliu temperamentu ir 
daug sakančiais konkrečiais fak 
tais. Baigiamas priminimu, kad 
amerikietis, jei nori komuniz - 
mą pažinti, kokis jis yra, te
gul klausia ne Look, bet ko
rėjiečius, vietnamiečius, tibe
tiečius, kubiečius. “Jūs norite 
sužinoti apie komunizmą? Tai 
klauskite lietuvius, latvius, es
tus, rumunus, bulgarus, čekos- 
lovakus, jugoslavus, vengrus, 
lenkus”.

The Boston Sunday Globė 
spalio 8 tarp vedamųjų yra 
straipsnis “Defiant Lithuania”, 
parašytas Nino Lo Bello. Matyt, 
j i Įkvėpė kygelė ‘ ‘ A m b e r 
Coast” (kurią jis sumini), — 
teisingai, šiltai pristatyti ame
rikiečiui Lietuvos partizanų ko
vas prieš sovietinę okupaciją, 
o taip pat iškelti klausimą, ar 
sovietiniai tironai bus kada pa
traukti Į Niurnbergo teismą.

Dėkingi esam autoriui, o taip 
pat dr. J. G., K.M., J. St., ku
rie atsiuntė redakcijai minėto 
laikraščio iškarpas.

AMERIKOS STUDENTAS — 
nepatenkintas

American Council of Educa- 
tion 50 metinėje konferencijo
je spalio 12 buvo aptariamas 
Amerikos studentas. Jis buvo 
pristatytas kaip nepatenkintas 
švietimo dvasia ir 
kęs į “kraštutini 
ir net anarchiją”, 
vo bejėgiškumo 
Studentų atstovai 
rencijoje dar labiau kritikavo 
“stoką universitetuose racio
nalumo, tikslingo vadovavi
mo”.

sistema, lin- 
negatyvizmą 
su “giliu sa- 
pajautimu”. 
toje konfe-

EUROPOS JAUNIMAS už in
tegracija.

Michigano un-to sociologas 
Ronal Inglehart tyrė Prancū
zijos. Vokietijos. Anglijos ir O- 
landijos jaunimo opiniją dėl 
Europos integracijos. Rado, 
kad jaunimas, kuris išaugo po 
karo, labiausiai pasisako už 
muitų ir sienų tarp Europos 
valstybių panaikinimą, už ben
drą Europos politiką; santū
resni vyresnieji. Esą Prancūzi
joje 16-19 metų amžiaus už tai 
pasisakė 72, 21-29 metų 58 
proc., per 55 metus 47 proc. 
Vokietijoje buvo toki atitikme
nys: 78.67.52. Opinijos tyrėjas 
mano, kad tai reiškia 
nės dvasios augimą ir 
liznio silpimą.

europi- 
naciona-

žvdu vi-
Kiek pasauly žydų?

Pagal žydų metrašti 
šame pasauly yra 13.538.000 . 
Trys didžiausi žydų centrai yra 
J. Valstybės. Sovietų Sąjunga 
ir Izraelis. Juos yra 78 proc. 
visų žydų. J. Valstybėse yra 
5,720.000; beveik pusė to skai
čiaus yra New Yorke. Pačiame 
Izraely 1966 metų gale buvo 
skaičiuojama 2.344.500.



Albani

teroru, ^tiriame

re-

jusiu

LIETUVOJE

Tariau tiek Sovietuose, tiek 
vidurio Europoje komunizmas 
nepateisino savęs pirmiausia ū-

cėntrinės tendencijos, kurias 
kelte atskirų kraštų naėšottaliz-

Špalio 1 Ttesa Vilniuje iš
spausdino dviejų savo reporte-

ir 
pavergtose 
nė diktatūra

i

sustojo prie koaurisno raidos 
Vaisių.
3. AR KOMuNbtlMt ŠlSTfe-
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Ar pavergtos tautos jau nebera pavergtos?
Kalba Pavergtu Europos Tftttty Sčhtio p-kas Diitaiti-ovcm (2)

SaHtoė: kjftttistibė šistte- 
iūa krišasi it jitt jtedarfe pa
žangos — ūkitofe ir pėMitinėš.

Dimitrovas į tai: Eadn eigo
je komunizinas imb Į^Arasti 
mobditinę (ritettoe) struktū
rą. Plyšys tii$ Bovitetų ir Ki- 
iUjes skatina (kryti plyšius 

' tarp Sbrietą it kitų ktaiiinis- 
tibiė tėžimų — afefrėnda poli-

spauda

•^jaujai} f TT-1 w v —B • uilUvaVf 9yYWWVnO SfMKHnvO* 
Kolektyvizacija buvo komuniz
mo ūkinė dogma. Ji būvo vyk- 
dbma, kur tik komunistai už
grobė valdžią. Ir ji nepakėlė Sė
mės ūkio gamybos. Priešingai, 
už kolektyvizaciją tenka mo
kėti dideliais ūkiniais trūku
mais.

Londone Nidos knygą klu
bas ir redaktorius K. Barėnas 
nepraranda energijos leisti li
teratūros metraštį. Dabar at
siųstoje “Tredojė pradalgėje” 
randi gausiausia poetų (Jonas 
Aistis, B. Auginąs, Albinas Ba
ranauskas, Pr. Don. Girdžius, 
Antanas Gustaitis, Pr. Lember- 
tas, Domas Reinys, Benedik
tas Rutkūnas); mažiau bele
tristų (V. Alantas, P. Andriu
šis, Petras Babickas, Aloyzas 
Baronas); dramos — tik Anato
lijus Kairys, literatūrinės istori
jos (Algirdas Titus Antanaitis), 
literatūrinių atsiminimų (Stasys 
Santvaras), politinių atsimini
mų (Liudas Dovydėnas).

Džiaugiesi, kad rašytojai te
berašė .— nors rašo čia žymi 
dalis iš įsibėgėjimo, galvodami 
ir jausdami kai kada štampais, 

. atitrūkdami tino gyvenamos 
tikrovės. Labiau aki rėžia to
kio , atitrūkimo pora J^ayyt-

bis užsiangažavimas” netruk
dė sutelkti gausius ir įvairių 
pasaulėžiūrų asmenis tarp savo 
bendradarbių.

Atitrūkęs , nuo tikrovės, jei 
norima sudaryti įspūdį, kad 
Metmenys nėra “pasaulėžiūriš- 
kai užsiangažavę”. Tikrove 
juos rodo ne tik pasaūlėfiūriš- 
kus, bet ir politiškus.

Atitrūkstama nuo tikrovės, 
jei norima sudaryti įspūdi, kad 
kūrėjas esti bė pasaulėžiūros, 
nes tokių nėra.

Pasaulėžiūra reiškiasi ir ver
tinime, jei “konservatyvumo” 
žodžiu norima neigiamai apibū
dinti tai, kas stengiasi atsirem
ti | savosios kūrybos tradici
jas, o “nekonserv&tyVumu” no
rima teigiamai vertinti tai, kas 
stengiasi svetimą madą pasaky
ti lietuviškais žodžiais.

bet taip 0H ftftefe teina — 
žmonių skurdu ir materialiniais 
napiltekliah. Taip pat atskirų 
kržŠtų ūkiniu išnaudojimu. fty- 
tų Europa pasijuto Sonetų Są
jungos išnaudojama. Sovietų 
Sąjunga apgrobė rytų vidurio 
Europą 12.8 dolerių
— brangiau bei vakarų Euro
pos rinkoje paimdama už savo 
gaminius, siunčiamus į rytų vi
durio Europą, ir pigiau nei va
karų Europos rinkoje sumokė
dama už gaminius, paimamus 
iš rytų Europos ūkio.
4. AR PAVERGTŲJŲ 
NĖBERA?

Sakoma: komunistiniai
rimai laiko eigoje tiek sulibera- 
lėjo, kad jau esą neteisinga 
kalbėti apie pavergtąsias tau
tas...

Dimitrovas atsako: “Paverg
tų tautų seimo kritikai mano, 
kad seimas nebeteko realaus 
pagrindo; kad liberalizacija ry
tų ir vidurio Europoje pasiekė 
toki laipsnį, jog devynios vals
tybės, atstovaujamos seime, 
nebegali būti vadinamos pa
vergtos”.

Tačiau Pavergtų Europos 
Tautų Seimas, “žvelgdamas Į 
paskutinių metų balansą, laiko, 
kad pavergtų tautų status rytų- 
vidurio Europoje nerodo tokių 
atmainų”.

. “Jei pagrindinės žmogaus 
teisės — nuo žodžio laisvės iki 
tikėjimo laisvės — yra režimo

“Jei visa taute ar valstybė 
negali naudotis apsisprendimo 
teisė, tai jos yra pavergtos re
žimo, kuris tnikdo jom tai da
ryti.

“Jei mažuma turi valdžios 
monopolį ir paneigia daugu
mai teisę pareikšti nepritari
mą, kaip tai daro geros va
lios opozicijos partijos, ir jei 
už nepritarimą, už naujas, idė
jas ir kūrybiškumą pėršėkioja, 
tai tauta, tokio režimo valdo
ma, yra pavergta.

“Jai trys šbtatoiiirtta valsty
bės.— Estija, Latvija ir Lietu
va — tebėlaikanMte tokėtperub- 
tbš į Sovietų Sąjungą, kuri ėl- 
gitei su jem kMp su Sovietų 
Sąjungas nuestvem koloni
jom ir previneijūtn ir stengie
si prievarta; pratęsti gyvento
jam r«dfUdteij^ tai ar gali 
Baltijos gyventojai laikyti BaVe 
kuo kitu tie! pavergtaisiais?1'

Taigi: 
“Tenka pažymėti,

ceratos gyvėtelt to rttataujft 
atstatyti HgHttiiiię teteę --pa
sirinkti tato laistė! pūtoteti 
vatai politinę, sočtelinę, ūkinę 
Metaną, kurios jos šfekik?

“Pavergtų Europos Tautų 
Seimas pakartoja savo atsišau
kimą į laisvąjį pasaulį, praneš
damas apie savo tautų pagrin
dinę siekiamą teisę ir pra
šydamas jį paramos tai teisei 
atstatyti.
'“Mes kreipiamės:
1. Į Jungtines Tautas, kad į- 

trauktų į savo darbų tvarką 
klausimą apie rytų ir vidurio 
Europos tautų apsisprendimo 
teisės įvykdymą laisvais rinki
mais;

2. Į Europos Tarybą ir Eu
ropini Sąjūdį, kad padėtų rytų 
ir vidurio Europos tautom at
statyti jų nepriklausomybę ir 
laisvę — tuo būtų pašalinta 
kliūtis susijungti visai Europai 
laisvėje;

3. Į Jungtinių Valstybių it 
kitas laisvas vyriausybės: ’

a) Padaryti Įtakos Jungtinėm 
Tautom, kad jos vardan Dekla
racijos apie žmogaus teises im
tųsi priemonių jom įvykdyti ry- 
tų-vidurio Europoje;

KbmunistL b) Kelti rytų-vidurio Europos 
» klausimą visose atitinkamose 

tarptautinėse konferencijose ir 
tiesioginėse derybose su Sov. 
Sąjunga, reikalaudamos, idant 
Sov. S-ga pagerbtų tarptauti
nius įsipareigojimus ir sutartis 
su kitados nepriklausomom de- 
vyniom rytų — vidurio Euro
pos valstybėm.”

Foto VYT. MAŽELIS
tvm t-TT-a-,------------—;---------------

Vtttuvte: ir juodi Balta (gan vyk
ti ir į kitas miestas)

6 jmttrettei.
B iėtoo dateų nuotraukos ir kiti foto patar-
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t) H *Tr» .g parduoda Telefunken, Grundig, Olympia, 
Ol JljL a\ * Zenfth, Burroughs, Royal, ITC ir kt. pro

duktus, tiesiai ir pigiau iš firmų sandėlių:
RAŠOMAS mašinėles lietuvių ir kt. kalbomis Į RADIO — stereo, 
consolfes, transist ir kt. | PATEFONAI | ĮREKORDAVIMO apara
tai | SKAIČIAVIMO mašinos ect.
Katalogus ir informacijas gausite pranešę savo adresą. SPARTA 
sav.; J. I_. GIEDRAITIS, 10 Barry Drive, E. Northport, N.Y. 11731, 
tel. (516) 757-0055 • New Yorke informuoja L. Vilkutaitis 642-2137.
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LAISVĖS ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

sekmadieniais, 9-10 vai. ryto
WHBI 105a FM banga

Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

82-15 69th PU Middle Vi II ag e, N.Y. 11379
Vedėjai:

ROMAS KEZYS — TW 4-1288
ANTANAS MAŽEIKA — VI 5-6332

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

Nei. radijai, kamb. radijai, Hi-Fi (stereo), įrekordavimo 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, WOODSIDE, N.Y;

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

A. T. Antafiaičio ‘‘Periodinės 
spaudos įnašas literatūroii”. 
Apžvalgoje rūpestingai šuregiš- 
trUdti lūktei. Kai imi fūktiis 
vertinti, randi ir tokių pareiš
kimų: esą kūrėjui "AMę arena 
nebuvo patogi ar prieinama jau 
vien dėl šaVo tekate pasaulė
žiūrinio* užsiangažavime, kon
servatyvesnių jafiūTų...” Dėl

\ Kitos rūšies Įsibėgėjimu, pri
mityvesniu ir vulgaresniu, pa
sižymi Liudo Dovydėno atsimi
nimai “Pusbalsiu kalbant”. Juo
se pasakoja apie pirmą bolše
vikmetį, kuriame jis buvo 
“liaudies seimo deputatas” ir 
švietimo ministerijoje departa
mento direktorius. Gerai, kad 
apie tą laikotarpį duoda infor
macijos. Gaila, kad informaci
jos praranda tikimumą, kai pa
sakotojas imasi dvejopų matų. 
Vienu matu matuoja režimui 
veikusius, sovietinės okupacijos 
metu, kitu matu veikusius na
cinės okupacijos metu. Pirmuo
sius (ir save), net ir komunistų 
partiją, ima baltinti, atsakomy
bę už, deportacijas ir žudymus 
priskirdamas rusam; rodyda
mas, kokia išmintinga politika 
buvusi rusam pataikauti ir tar
nauti.

Tas baltinimas .he šokiruotų, 
jei pasakotojas apie talkinin-

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės j

Insurance - Real Estate '
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareiškimai. — TeL Vlrginia 6-1800.

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

tos kultūros raraalo Metme
nys pasirodymas (1959) ir 
Margučio persiorientavimas iš 
populiaraus Įvairenybių laikraš
tuko | rimtą kultūrinĮ žurna
lą (1961) gerokai praskaidrino 
literatūros mylėtojo akiratį” 
(94

Tai vertinimas iš “įsibėgėji
mo” tvatinti, bd “konservaty
vių dešniųjų pažiūrų žurnalas” 
(iii) p.) esąs užsiangažavęs pa
saulėžiūrai, o jeigu jis yra ktts bdcintem režimui, apie ‘iš- 

. “kairiųjų pafiirų”, tai jau jis kiliuosius politikieriiis*’ poka- 

. nevadinamas pasaulėžiūrai už- rio metu nesėtų kalbėti kitu 
siangažavęs. Pasenęs vertini- inattt *=■ su paveža, ironija.
mas. Ui ne rtšytojo ir ne pbliti-
- Viktiiflmte MHiMš ūtio tik- ko žymė. Kažką kita ir dar pri-

J. Rudžio, spalio 6 lankėsi pas Chicagos miesto majorą ft. bšley dėl sukaktuvinio Lietuvos hėpriklausomytiei 
paminėti pašto ženklo. Iš d. 1 k. prie stalo sėdi majoras R. Daiey, memorandumą skaito A. J. Rudis, toliau 
kon. Ė. Abromaitis, B. Nainys, L. šimutis, kon. P. Garšva, MIC, dr. L. Kriaučeliūnas, A. Budreckas, A. Ba
isūnas, J. Stankus. Nuotr. V. Noreikos

LOEWE, KURIS TARNAVO RAUDONIEM IR RUDIEM
sakojime daugiausia dėmesio

į Kupiškio vidurinę mokyklą 
(kai tik švietimo ministeriją 
valdyti perėmė Venclova), čia 
Werner Loėwe tuojau pasireiš-

pybraižą” apie tragiškai žiau
rias Stalino-Hitlerio sąmokslo 
pasekmes Kupiškyje 1941 bir
želio mėnesį. Pasakoja apie to- kė ne tik kaų» mokytojas, bet 
kį Wemerį Loewę, kuris tuo ir uotus bolševikų aktyvistes, 
metu buvo pasiskelbęs "ko
mendantu” Kupiškyje ir vado
vavo vadinamajam “galutiniam 
Žydą klausimo sprendimai” te- 
me mieste.

Mažiausia tol, kol truko Mask- 
vos-Berlyno bičiuliavimasis. O 
1941 biffebo gale, kai tik Hit
leris atiteko prieš maskvinius 

_ ____ sąjungininkus, taip ir Loewe
(Vi dalyvavimą tose Žudynė- atitinkamai atsisuko prieš ben-

kuriuos pirmojoj vaidinimo 
daly buvęs bolševikų bendri
ninkas Loewe naudojo kaip |- 
rankius žudynėms vykdyti. O 
tai būta vieno leitenanto, po
ros buvusių moksleivių, dar 
vienos mokytojos, gal dar kele
to nežinomų ir nežinion kažka
da nudangintų jaunuolių, per- 
lengvai paklususių raudonų ar 
rudų okupantų įsakymam. Wer- 
nerio Loewes, kaip savo buvu
sio laikinio bendrininko vaid-

štttefkti sušaudyti ir dū po 15 fiu mėta te prieš vietos žydus, menį nutylėję, apybraižininkai 
Airių kalėti.) Tai “kūpiškttaims kainavo sep- uoliausiai piešia jo pagalbinin-

Wenterio būta tipiško bofte- tynis tūkstančius gyvybių”, — 
rikų4»rių sąmokslo vykdytojo, maždaug teisingai pažymi apy- 
Liėtavoje atsiradęs 193? (giri- braižitankri. Tik, kalbėdami

kų veiksmus, būtinai uždeda
mi jiems “nacionalistų” etike
tę.

Sako, dabar suradę Wemerio 
Loewės adresą Vakarų Vokieti
joje ir praneša apie jį Vakarų 
Vokietijos valdžios organam.. 
Kartu nurodo ir trijų Loewės 
adjutantų lietuvių adresus Aus
tralijoj bei, tur būt, Chicagoje, 
Adresai nukopijuoti (gal būt

riii Spėlioja, M Šttipihėjimo ar tylom ipetite tai, kad tai tik
Ritate narių partijos uždari- dalelė tragedijos, kuri buvo pa
mate), vedęs lietuvaitę, pramo- , rašyta ir pradėta vaidinti Mask- 
kęs HetttriŠkai, sako, vertęste vojė, 1989 rugpjūčio 23 dieną,
tik privačiom vokiečių kalbos Ir kurios autoriais pasirašė Mo-
pamokom (nors buvęs fitosofi- lotovas su Ribbentroppu, už ko
jos daktaras). Kito darbo lieta- rių nugarų stovėjo pats Stali-
VOje jis negavo. nas, ansomet buvęs visų bol- nuo laiškų) nedokumentiškai,

Vitai kitaip Wernerį sutiko šėrikų (neišskiriant, tur būt ir pilni akivaizdžių klaidų. Tai bū-
Ltetavą užplūdę narių sąjungi- dabartinių Tlteoa apybraižinin- dingą ir visos apybraižos “do-
tankai. Jis tuojau buvo paskir- kų) “saulė, tavas ir mokytojas”, kumentiškumui”.

. v. Ma2eHo tas vokiečių kalbos mokytoju Apybralžininkal dabar savo pa- (Elta)

NEW YORK CHICAGO |

LITAS hvestinį Co., Ine |
Paskolos — geromis sąlygomis. |
Aukštos palūkanos už indėlius. f

= 86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — (212) 441-6799 |
| 8755 3. Westem Avenue Chicago, III. 80636 — (312) 476-2242 j

LIUDOS MIKULSKYTES
įvairią moteriškų drabužių krautuvė 
Krttrtuvėje yra didelis {vairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
ktinas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bBuskt£ės,,fco£nės. čia gaunama sjimtiniams gatavi moteriški dra- 
buSši, prttaildnti (vairioms progoms ir dydžiui.
V544 JAMAICA AVĖ. Woodbaven, N.Y. 11421

TeL 849-7240 ~

- HAVEN REALTY -
Red Estate • JOSEPH ANDRULIS • Insurance 
Apdraudtaue gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, SĮdraudos, Income Tas užpildymas. Mutual Funda — Pl- 
Ufl invesubci jos.

Kasdtee nuo 9 Iki 8 vaL; Šeštadieniais iki 6 vai. popiet. 
8749 tento Avė, Woodhaven 21, N. TeL VI 7-4477

VNTB 6AIM4 TAVOM

VYTAUTAS BELECKAS

Be to, duodami

1883 MAD1SON 8TREST 
•R00KLYN 27, N. Y. 

(Ridgevrood)

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

8648-40 8TAGO 0TR6ET feROOKLYN, N. Y. 11206
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Kiniečių kova prieš lietuvius savanorius
Okupuotoje Lietuvoje laik

raštininkas A. Kazlauskas 
straipsnyje “Pirmosios proleta
rinės revoliucijos atgarsiai JV 
lietuvių tarne” rašo:

“Tautininkų “Tiesa” tiek nu
šnekėjo, kad teigė, jog V. Kap
sukas ir Z. Angarietis su kinie
čiu pagalba siekią Lietuvą už
grobti". (“Komunistas”, nr. 5, 
Vilnius, 1966 m., 70 psl.)

A. Kazlauskas minimo straips
nio baigmėje duoda panaudotos 
literatūros sarašą, tačiau ten 
‘Tautininkų Tiesa’visai nemini
ma. Tam teigimui patvirtinti 
joks šaltinis nenurodomas.

Kaip žinoma, laikraštį “Tie
sa” 1912 buvo įsteigęs Leonas 
Trockis, o V. Leninas tuoj per
ėmė tą vardą, padarydamas ru
su komunistų partijos laikraš- 

____  _________,___ ____ .____ ,_______ „_________________ __ čiu. Visose atkurtose rusu ko- 
galima išsiaiškinti dienos uždą- jusį“ryšių”klausimą - atsa- munistu koloni jose leidžiami 
vinius laisvės kovoje. Išsiaiš- kymą savo esme nepasenusį ir 
kinti, susiderinti, susitarti — 
tai vienintelis šios dienos ke
lias vieningam darbut Jokis iš 
viršaus įsakymas neįmanomas. 
Įsakymui vykdyti nėra priver
čiamosios valstybinės jėgos— 
tik laisvas geros valios pritari
mas. O jis tepasiekiamas išsiaiš
kinimo keliu. Tokiam keliui, ro
dos, visuomenės daugumas la
biausiai ir pritaria, kalbėdami 
apie vieningą vadovavimą.

Ir negali būti klausimo, kas 
pirmesnis ir viršesnis. Negali 
būti nuomonėm suderinti net 
demokratinės priemonės —bal
savimo, kada susitinka skirtin
gos prigimties kolektyvai. Vi
sų svoriu iškyla ne atstovų 
įgaliojimai, bet dienos reikalai 
ir jų tikslingas išsprendimas.

Washingtonan veiksniai susi
renka prieš Lietuvos valstybės 
atstatymo sukaktį. Tai sykiu 
laikas, kada sovietinės pastan
gos labiausiai nukreiptos 
dviem kryptim. Viena — pa
veikti Vakarų opiniją, kad ji 
tyliai pripažintų Lietuvos anek
siją. Paveikti per amerikiečių 
spaudą,* o tam gera proga — so
vietinis jubiliejus. Paveikti per 
diplomatinius pasirodymus, o 
jiem taip pat patogus dabar me
tas — nuolankavimo Sovietam. 

Kita sovietinė užmačia —pa
vergti lietuvius, kurie yra lais
vėje, Vakaruose. Pavergti 
juos fiziškai, kaip pavergė esan
čius Lietuvoje, negali. Siekia 
pavergti jų dvasią — jų galvo
jimą, nuotaikas; padažyti juos 
abejingus nepriklausomybės sie
kimui, užkrėsti iliuzijom, kad 
Lietuva dabar ‘laisva” ir nie-

Spalio revoliucijos 50 metų sukakčiai

LaHtraM tvarko REDAKCINE KOMISIJA.
lyvavęs laisvės kovose, parašė “Paskutiniomis gautomis ži-

ko daugiau nereikia “kultūrai 
kurti”...

Konferencijoje norėtum, kad

Washingtone spalio 21-22 su
sirinks, įprastiniu žodžiu sa
kant, veiksnių konferencija. 
Bus ten Vliko, Alto, Laisvės tos užmačios gautų vieningą at- 
Komiteto, Bendruomenės žmo
nės; bus ir diplomatai bei re
daktoriai. Tai tie, kuriem ten
ka būti lietuvių visuomenės ar 
laisvės kovos prieky ar būti 
tarpininkais, sudarinėjant vi
suomenės opiniją.

Jų visų konferenciją sutin
kame su viltimi, kad ten bus

sakymą — tokį atsakymą, ku
ris pasiektų visus tautiečius ir 
paverstų juos vieningu, sąmo
ningu ir veikliu anom užma

Clevolando konferencija pa
liko visuomenėje ryškius pėd
sakus, nes ji rado atsakymą, 
vieningą atsakymą, į suaktualė-

laikraščiai vadinami “Tiesos” 
vardu. Kad “tautininkų Tiesa” 
būtų ėjusi, nepavyko patirti.

šiandien, nors kai kas jį nety
čia ar tyčia neteisingai aiški
nasi. Washingtono konferenci
ja galėtų tik jį praplėsti.

New Yorko konferencija pra
dingo blankiai, nes nepade
monstravo nei nuoširdaus vie
ningumo, nei nedavė nuošir
daus atsakymo į visuomenėje 
plačiai išpopuliarėjusį organi
zuotos informacijos pageidavi- į
mą. Konferencijos sprendimas ;
tada to pageidavimo nepaten- j
kino, tik numatė šydą (komi
tetą prie Eltos) faktiškai klau
simui nuo visuomenės akių pa
slėpti. Organizuotos informaci
nės aktualumą jautė Bendruo
menės tarybos suvažiavimas ir 
jam įsakmiai pritarė. Tačiau 
viena pritarti, kita įvykdyti.

O įvykdyti reikia, jei norima 
sėkmingiau atremti minėtas so
vietines užmačias amerikiečių 
opinijoje. Atremti ne tik oku
pacijos demaskavimu reikalau
jant Baltijos valstybių klausi
mą kelti J. Tautose, bet-ir sis
temingais asmeniniais ryšiais 
su tom amerikinėm instituci
jom bei asmenim, kurie lemia 
Amerikos opiniją.

Pro šį informacijos organiza 
vimą negalės praeiti tylom ir 
Washingtono konferencija. O 
jeigu ji šio klausimo nepaju
dintų ir nepastatytų ant teisin
gų bėgių, ji būtų neatlikusi di
džios dalies to, 
kiama.

Linkėtum jai 
pėdsakus — ne 
tyvų ir konkretų veiksmą. Tai 
būtų Clevelando konferencijos Kun. F Jucevičius kalba studentę ateitininkų stovykloje Kanadoje 
sėkmingas tęsinys.

ko iš jos lau-

palikti aiškius 
žodžius, o pozi-

Tačiau laikraštininkas A.
Kazlauskas iškėlė istorinį daly- knygą “Lietuvos kariuome- niomis bolševikai ruošiasi žy- 
ką. 1918-1920, kai rusų komu
nistų partija ir Sovietų Rusija 
vedė karą prieš laisvą ir ne- Yorke. Toje knygoje apie 1919 
priklausomą Lietuvą, užgrobimo 
tikslam naudojosi ir svetimom 
rankom.

Rusų komunistų partija ir So
vietų Rusija su raudonosios 
armijos divizijom negalėjo at
silaikyti prieš lietuvių tautą, iš
ėjusią savanoriškai apginti Įie- 
tuviškų'žemių Raudonosios ar
mijos vadovybė metė kiniečių 
masę prieš mūsų savanorius. 
Kad tikrai kiniečiai talkino ru
sam komunistam liudija jau ir 
tas pats laikraštininkas A. Kaz
lauskas ir mūsų kūrėjai savano
riai, dalyvavę nepriklausomy
bės kovose.

Ladas Natkevičius, kūrėjas 
savanoris, karininkas, pats da- sę...” 

______ ,______ ■ _________ “Birželio 18-19 d. plačiu 
frontu bolševikai pradėjo ant
puolius, kurie sugniužo į mūsų 
karžygių priešpuolimus ... Mū
sų demonstracija birželio 20- 
23 d. davė iki 100 belaisvių, 
du kulkosvydžiu, 20 arklių, 
daug telefono ir telegrafo apa- 

į ratų, ginklų, kabelių ir Įvairios 
į rūšies amunicijos.”

“Pradžioje liepos m. fron
tas virto vien žvalgų frontu, 
tačiau liepos 5-7 d. įvyko ar
šių mūšių su kieniečiais, kurie 
veržėsi į mūsų pozicijas.” 

į “Liepos 8 d. mes užėmėm 
į svarbų strategijos punktą Lase- 
1 nas — Jalovka”.

“Po to bolševikai atidarė 
sunkios artilerijos ugnį: jiem 
atėjo gausių pajėgų, mūsų da
lys šiek tiek pasitraukė nuo 

Į Dauguvos pakrantės, o patsai 
priešininko veržimasis Jalovkos- 
Rautežerių-Suveikių linijoje bu
vo likviduotas. Buvo paimta 8 
kulkosvydžiai, 8 lauko virtu
vės, 32 poriniai ir 72 vieno ark
lio vežimai, be to, 300 šautu
vų, 200,000 šovinių, amunici
jos, kitų ginklų ir 400 belais
vių.”

“Paskutinėse kovose prieši- 
■ ninko dalyvavo 13 pulkų.”

“Pietų dalyje taip pat būta 
gyvumo. Po mūšių mūsų ka
riuomenė įsistiprino Salaku — 

Į Kiemnų — Skardelių ežero po- 
į zicijose, o kairiojo sparno žval- 
Į gai pasiekė Avilių miestelio.

Salaku krypties fronte buvo ko
munisto Žano rinktinė iš žydų 

Nuotr. Ged. Naujokaičio ir vokiečių spartakininkų."

kurią 1919 išleido “Lietu- giuoti Lietuvon, tvarko sumuš
tus pulkus ir traukia naujas ka
riuomenės dalis.” (97 ir 99 
psl.)

Šių atsiminimų autorius, kū
rėjas savanoris Ladas Natkevi
čius buvo paskutinis Lietuvos 
pasiuntinys ir įgaliotas minis- 
teris Sovietų Sąjungai. Mirė 
1945 Austrijojė.
x Kūrėjas savanoris, viršila 
Antanas Šukys, vos 20 metų 
amžiaus stojo į Lietuvos kariuo
menę savanoriu ir pasižymėjo 
drąsa, sumanumu ir sugebėji
mu vadovauti. Dėlto buvo ap
dovanotas dvejais Vyties kry
žiais. Londono leidykla Nida 
1964 išleido jo atsiminimų kny
gą “Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai”. Joje gražiai apra
šomos laisvės kovos:

“Po pietų prie užtvaros įky
riai pradėjo lįsti bolševikų žval
gai. Vos tik vienus spėji nuvy
ti, žiūrėk — jau kita grupė pa
sirodo iš krūmų. Jų įkyrumas 
neramino mus. Reikėjo ką 
nors daryti. Paskyriau žvalgy
bą ir išsiunčiau palei geležin
kelio bėgius išžvalgyti miško 
— jaunuolyno. Žvalgai tik pa
ėjo apie 200 metrų ir jų vie
nas buvo sunkiai sužeistas. 
Žvalgyba turėjo grįžti. Tada į- 
sakiau sunkiajam kulkosvydžiui 
apšaudyti jaunuolyną. Buvo iš
šaudyta keli kaspinai šovinių, 
ir atrodė, kad jau viskas apri
mo. Tačiau įtariau, kad tuo 
viskas nesibaigs. Kulkosvydi- 
ninkams įsakiau atitraukti kul
kosvydį apie 200 metrų į užpa
kalį.”

“Apie ketvirtą valandą, kai 
saulė jau nebe taip smarkiai 
kepino ir vėjas visiškai nejudi
no medžių lapų, nujautimas 
man sakyte sakė, kad čia pat 
gresia audra. Iš tiesų staiga, 
lyg perkūnija iš giedro dan
gaus, supyškėjo kairėje iš jau
nuolyno tūkstantinė šautuvų 
ugnies salvė. Iš priešakio taip 
pat prabilo keletas sunkiųjų

nė”, 
vos Atstatymo Bendrovė” New

m. kovas bei karo veiksmus ra
šo:

“Birželio 6 d. mūsų dalys 
užėmė Žiobiškio — Rokiškio- 
Kriaunų — Abelių ir Kulniu
kų kaimų liniją. Priešininkas 
(raudonosios armijos daliniai, 
K. T.) pakrikęs bėgo j Daug
pili”

“Bolševikai, bebėgdami, 
smarkiai susirūpino Daugpilio 
likimu. Sutraukė kiniečius, iš
tikimas komunistę latvių dalis, 
gerai įsikasė ir- užsitvėrė vielų 
pinklėmis. Raudonarmiečiai da
rė demonstracijų — antpuolių. 
Įbauginti jų teroro gyventojai 
su turtu bėgo gilyn į mūsų pu-

kulkosvydžių. Mes bandėme at
sišaudyti, ypač į tuos, kurie 
puolė iš kairės, tačiau mes, 27 
vyrai, menkai tepajėgėme atsa

kyti į uraganišką sutelktą 
priešo ugnį. Bolševikų masė 
tuojau pradėjo lipti per užtva
ros spygliuotų vielų tvoras ir 
šaukti: ‘Konkholi, konkholi, 
tuoja moja strieleja!’ Tai buvo 
kiniečiai, apsirengę įvairių spal
vų drabužiais, laibi ir vidutinio 
ūgio vyrai. Jų buvo tokia di
delė masė, kokios aš niekad ne
buvau matęs ir daugiau matyti 
neteko. Mes buvome priversti 
palikti užtvarą ir gelbėtis.. Pa
dėtis buvo nepavydėtina, dau
giau negu baisi. Iš pradžių 
mus saugojo aukštas užtvaros 
pylimas, nes per jį nesiekė 
kulkosvydžių kulkos.. Su iš kai
rės puolančiais kiniečiais bėgė
me apie pusę kilometro šalia 
vieni kitų, beveik lenktyniau
dami. Mes bėgome viena puse 
vielų, o kiniečiai kita, tačiau 
mes jautėmės patogiau, nes mū
sų pusėje medžiai buvo nukirs
ti. Tačiau vis tiek buvo labai 
pavojinga, nes neturėjome 
priedangos. Už poros kilometrų 
buvusį kuopos įsitvirtinimo ba
rą iš 27 vyrų nepaliesti pasie
kėme vos keturiese. Baltgudžių 
ir 2 kuopos buvo užėmusios 
apkasus palei Grunvaldo dva
rą ir laukė puolančių bolševi
kų. Ta laukinė kiniečių masė 
tiesiog gulte guldė bandančius 
sulaikyti juos. Abi kuopos, ne
galėdamos atlaikyti ..kiniečių 
puolimo, pradėjo trauktis Sė
damo dvaro kryptimi. Spaudė
me, kiek galima greičiau i 
mišką, kad susidarytume kokią 
nors priedangą nuo priešo akių 
ir kulkų. Laukuose pririštieji 
arkliai nusitraukė ir bėgo ke
liais pašūviui. Ant tokio bė
gančio arklio užsėdo eilinis šu- 
kaitis, kuriam du kartus buvo 
peršauta koja. Arklys laimingai 
išnešė jį iš kovos lauko, nors 
be pavadžių ir nevaldomas.”

“Kai subėgome į mišką, šau
dymas aptilo, čia vėl pradėjo
me tvarkytis. Į Sėdamo dvarą 
atvykome jau susitvarkę. Nuo 

(nukelta į 4 psl.)

O. NENDRĖ

JO RANKA
(22)

Moteris juos nuveda į netoli 
esančią prisigrūdusią slėptuvę. 
Lėktuvų ūžesys tolsta... žmo
nės pradeda kalbėti ir iš slėp
tuvės slenka į saulės nušvies
tą kiemą... Moterys, pamačiu
sius apgriautą namą, prade
da aimanuoti.

— Viskas žuvo! Net fotogra
fijos, kurios priminė gražią
sias mano gyvenimo valandas, 
— aimanuoja senutė.

— Jūs buvot namo rūsyje, 
kai pataikė? — klausia Joną 
viena gyventoja.

— Taip. Mums liepė išlįsti 
pro langus.. .—atsako Jonas.

— Nė vieno nesužeidė? —do
misi kita.

— Visi sveiki! — pajunta 
džiaugsmą širdyje Jonas.

— Nuostabu, nuostabu! — 
kartoja vokietė.

Jonas su dėde, atšaukus pa
vojų, skuba į fabriką, bet grei
tai nusiminę grįžta atgal.

— Kas atsitiko? — susirū
pinusi klausia Anelė.

— Fabrikas sulygintas su te- 
me! — atsidūsta Antanas. — 
Slėptuvė suardyta... ją baigia 
atkasti. Ar yra koks gyvas 
žmogus, dar nežino, bet lavonų 
visa eilė suguldyta...

— Dieve, Dieve! — susiėmu
si rankas, kartoja susigraudinu
si Jurkienė.

Nuo tos dienos lėktuvai lan
ko miestelį dieną ir naktį. Vos 
bombų sprogimams aptilus, at
šaukia pavojų, kai žmonės ap
sidžiaugia ir pradeda kalbėti, 
vėl išgirsta pavojaus sirenas.

Žmonės užmiršta valgį ir 
miegą. Vaikai nekalba, tik glau
džiasi prie motinos, iš jų iš
plėstų akių žvelgia klaikuma..

— Neteksime ne tik nervų, 
bet ir proto! — sako Anelė. — 
Bėkime iš čia!

— Visur tas pats! — be
viltiškai sako Antanas.

— Marytė rašė, kad pas juos 
ramu! Nėra jokių fabrikų. O 
Čia, kolei nepataikys į ginklų 
fabriką, nebus ramybės! —kal
ba Jurkienė.

— Tėveli, bėkime nuo lėk
tuvų! — prašo berniukai.

Jonas, nuleidęs galvą, tyli. 
Jam rodosi, kad niekur negali
ma pabėgti, nes traukiniai ap
šaudomi dieną ir naktį.

— čia ilgiau pasilikti negali
me, nes dėdienė ir vaikai ne
teks nervų.. .—mąsto Jonas— 
Reikia bandyti patekti į Bava
riją pas dėdienės giminaitę, gal 
duos leidimą.

Tą pačią dieną Jonas parve
ža leidimą kelionei.

— Labai lengvai gavau, čia 
daug subombarduotų, kurie ne
turi kur išvykti. O valdžia turi 
rūpesčio su butais ir maistu, 
tai su malonumu išrašė ir pata
rė tuojau vykti! — džiaugiasi 
Jonas.

Tą patį vakarą jie atsisveiki
na su Gerwischu. Traukinys 
pustuštis. Jie važiuoja dieną vi
sai laimingai, nes nebuvo jo
kio pavojaus ženklo, tik naktį 
vieną karią turėjo išlipti, bet 
lėktuvų nesulaukė. Pasiekę 
Niurinbergą nejaučia jokio 
nuovargio, džiaugiasi, kad neto
li kelionės pabaiga. Traukinys 
įvažiuoja į didelę stotį. Jie turi 
keisti traukinį. Jonas skuba su
žinoti, kada eina jų traukinys 
į Gunzenhauzeną.

— Traukinys po pusvalan
džio išeina. Taigi turime užimti 
vietas, — sako Jonas dėdei.

Pasigirsta aliarmas. Keleiviai

iš stoties sprunka į slėptuves, lonę! — dėkoja Jonas už šį 
stebuklą.

Požemį drebino dar kelios 
bombų krušos. Pabėgėliai jau
tėsi saugūs. Požemy jų prie
glaudą pasiekdavo tik duslus 
sprogimų aidas. Nurinbergą at
sisveikino tik po dviejų dienų. 
Pėsti turėjo pasiekt kitą stotį, 
esančią už miesto. Miesto griu
vėsiai pūtė durnus, bet žmonių 
niekur nematė. Laimingai pa-

Jurkiai slenka paskui kitus ke
leivius:

— Joneli, laikykis prie mū
sų, — prašo dėdė. — Be tavęs 
mes pražūtame!

Jonas nusileidžia į požemį 
su saviškiais, bet slėptuvės ne
spėja prieiti, jie prisiglaudžia 
požemy.

Bombos sprogsta be persto- 
jimo kelias valandas, pagaliau 
bombų audra baigiasi Jonas siekė traukinį, o kai traukinys 
veda savuosius į viršų, nes 
traukinys, jei galima, judės. 
Juos pasitiko liepsnos ir dū
mai. Gražioji stotis pavirto bai
siu ugnies kalnu.

— Pasaulio pabaiga! — sude
javo dėdienė. — Niekuomet 
neišeisime iš šių liepsnų!

Netikėtai Jonas mato,. kad 
prie jų artinasi pirmosios pa
galbos moteris.

— Kur keliaujate? — priėju
si teiraujasi.

Jonas pasako. Moteris nuve
da į Įritą stoties požemį, kur į- 
ruošta valgykla, miegamieji 
kambariai.

— Turėsite čia palaukti! — 
sako ji. — Kaip matėte stotis 
sugriauta. Jūsų traukinys išeis 
rytoj iš kitos stoties. Aš jums 
pranešiu, čia saugu, nes esame 
giliai po žeme. Būkite ramūs!

Moteris paliko juos vienus, o
pati išskubėjo.

— Ačiū, Viešpatie, už šią ma-

pajudėjo; Jurkys garsiai pradė
jo melstis.

Dėdienės giminaitė su vai
kais gyveno pas ūkininką. Jur- 
kiai taip pat lengvai gavo bu
tą, bet vyrai turėjo dirbti, nes 
darbininkų buvo didelis trūku
mas. Su maistu nebuvo vargo, 
nes lengvai gavo maisto korte
les, šeimininkė duodavo vai
kam pieno ir daržovių. Vyram 
buvo ir čia pavojų, nes dirban
čius laukuose, retkarčiais lėktu
vai gąsdindavo.

Karo pabaiga juos rado pas 
bavarą. Po karo tuojau persi
kėlė į pabėgėlių stovyklą. Jo-į Pamaldos studentę ateitininkę stovykloje Kanadoje. Nuotr. G. Naujokaičio 
nas pradėjo rūpintis patekti į* 
universitetą, kurie Vokietijoje 
tuojau pradėjo darbą. Jis vėl 
užmezgė ryšį su medicina. Ba
lys taip pat po šiurpių nuoty
kių nuvyko mokslo baigti. Sek
madienį, nuėjęs į bažnyčią, Ba
lys pamatė Joną suklupusį 
prieš altorių.

— Baly, tu čia! — apkabina 
draugą.

— Kaip tu čia atsiradai, Jo
nai?

— Jo Ranka mane atvedė

— Nejaugi tai Jonas? Taip, 
tikrai jis! — džiaugiasi Balys.

Balys laukia, kol Jonas atsi
kelia. Pasivijęs paliečia draugo 
ranką.

Jonas pakelia akis. Jo veidu čia! — giliausiai įsitikinęs švie- 
nuskrieja šviesus spindulys. čia Jonas.

»•
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DARBININKAS

J. TAUTOS PRAKALBĘS LIETUVOS BYLOS REIKALU

lai jungiuosi į šį taip svarbų žy
gį, ir bendromis jėgomis pri
versime Jungtines Tautas pra
kalbėti Lietuvos ir kitų Pabal
tijo kraštų bylos reikalu ir pri 
versti sovietus pasitraukti iš 
ten”, — taip šiomis dienomis 
rašė žymus amerikiečių laikraš-

kurio straipsniai (kolumnos)
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F. Mm The Roman 
laikrašSo redaktorius; 1 
A. Buster, The Roman 
laikraščio leidėjas.

Events

L. Valiukas, J. Kojelis ■ Nuotr- L. Kanto

BOCHESTEB. N. Y.
Prof. dr. A. Klimas su žmo

na buvo išvykę į Rumunijos sos
tinę Bukareštą. Ten dalyvavo 
dešimtame tarptautiniame kal
bininkų kongrese. Prof. dr. A. 
Klimas skaitė paskaitą apie bal
tų ir slavų kalbų skirtingumą. - 
Grįžtant aplankė Romą, Vieną, 
Nicą ir Paryžių. Kelionė pasi
sekė, namo grįžo laimingai.

Pulkininkas R. Liormanas 
deimantinio amžiaus proga su
silaukė daug sveikinimų. Jį pa
sveikino Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone, Ramovės centro 
valdyba, Karo invalidų, Mažo
sios Lietuvos, Rezistencijos Są
jūdžio, Moterų draugijų centro 
valdybos, laikraščio “Lietuvos 
Pajūris” leidėjai ir redakcija,

niais asmenys iš įvairių vieto
vių. Senas karys, kūrėjas sava
noris jaučiasi gerai ir gyvena 
viltimi sulaukti nepriklausomos 
Lietuvos.

Lietuvių radi jo. valandėlė Ro- 
chesteryje veikia jau 17 metų. 
Rochestery gyvena įvairių tau
tybių žmonių, tačiau savo radi
jo programas turi tik lietuviai, 
italai ir vokiečiai. Tokios stam
bios grupės kaip lenkai ar uk- 
rainiečiai savo programų netu-

Lietuvių radijo valandėlės 
klubo valdybą sudaro: Pranas 
Puidokas, pirmininkas, And
rius Gieminis, vicepirmininkas, 
Raimundas Kiršteinas, sekreto
rius ir Vytautas žmuidzinas, iž
dininkas. Valandėlės pranešė
jai yra šie: Ona Adomaitienė, 
Dalia šiurilienė, Birutė Sidlic- 
kaitė — Litvinienė, Bliudnikas, 
A. Cieminis, A. Dziakonas, St. 
Ilgūnas, R. Kiršteinas, B. Kro- 
kys ir V. Žmuidzinas.

Valandėlė transliuojama 
kiekvieną sekmadienį per WH 
EC stotį nuo 9:30 iki 10 vai. 
ryto. Vien stočiai už panaudo
tą laiką per metus tenka su
mokėti per 1,620 dol. Naujų 
plokštelių įsigijimas ir kiti rei
kalai taip pat pareikalauja ne
mažai išlaidų.

Kiekvienais metais klubo va
dovybė ruošdavo koncertą ar 
vaidinimą lietuviškos valandė
lės išlaikymui, nes narių skai
čiumi klubas nėra gausus ir 
vien iš nario mokesčių valan
dėlė negalėtų gyvuoti.

Spalio 28 d. 7:30 vai. vak. 
lietuvių parapijos salėje įvyks 
tradicinis klubo rengiamas va
karas — koncertas, kuriame 
programą atliks solistas Jo
nas Vaznelis ir rašytojas Aloy
zas Baronas. —M.

Politikų ir visuomenininkų 
talka

Be spaudos žmonių, į Rezo
liucijoms remti komitetą įsijun
gė šiomis dienomis ir visa eilė 
politikų bei visuomenininkų. 
Štai, keli žymesni, žinomi per 
visą kraštą: senatorius J. S. 
Clark (D.-Penn.), Missouri stei- 
to gutematorim W. E. Hear- 
nes, New Yorko miesto tary
bos pirmininkas F. D.O*Con- 
nor, vyskupas E.E. Swans*rom 
(New York), kongresmenas C. 
W. Whalen, Jr. (R.-Ohio), Kali
fornijos legislatūros Rūmų (As- 
sembly) pirmininkas (Speaker) 
J. M Unruh, vienas iš didžių
jų Kalifornijos demokratų šu
lų, ir kit

Spaudimas vystomas į adminis
traciją

Rezoliucijoms remti komite
tas vysto visą galimą spaudi
mą i krašto administraciją, kad 
ji imtųsi iniciatyvos Įgyvendin
ti JAV Kongreso pravestą re
zoliuciją (H. Con. Res. 416), 
perkeliant Pabaltijo kraštų by- 

’ lą Į Jungtines Tautas. Tam 
spaudimui išvystyti Įjungiami 
šimtai pačių Įtakingiausių kraš
to politikų bei visuomeninin
kų. Visi geros valios lietuviai 
kviečiami šį žygi remti visom 
galimom priemonėm bei būdais. 
Visais reikalais rašyti: Rezoliu
cijom remti komitetas, Post 
Office Box 77048, Los Angeles, 
Califomia 90007., . IT.

Vasario 16 gimnazijos pirma klasė — pati didžiausia

VOKIETIJOS LB JAUNIMO SEKCIJA

I IŠ VISUR I

NAUJI MOKSLO METAIVASARIO 16 GIMNAZIJOJE
Gimnazijoje šiuo metu mo

kytojauja 18 mokytojų — 13 
lietuvių ir 5 vokiečiai.

Nauji mokslo metai pradėti 
pamaldomis. Katalikai rinkosi į 
kaimo bažnytėlę, kur gimnazi
jos kapelionas kun. J. Riaubū- 
nas aukojo mišias, pasakė ati
tinkamą pamokslą ir visi mel
dė Dievo palaimos Lietuvai, Va
sario 16 gimnazijai ir jos rė
mėjam. Evangelikai irgi susi-

Pasiskirstymas pagal klases: rinko susikaupimo valandėlei 
I — 21, n — 19, III —18, prašyti jėgų naujiem mokslo 
IV — 16, V — 10, VI — 9, metam. (P.L.B. Vokietijos kraš- 
VII — 4, VIII — 6. to vald. inf.)

po atskiras apylinkes ir šeimas, 
ragindami vaikus leisti į Vasa
rio 16 gimnaziją.

Gimnazija naujus mokslo me
tus pradėjo su 103 mokiniais. 
Pereitus mokslo metus baigė 
su 86. Naujai Įstojusių yra 33..

Naujus mokslo metus Vasa
rio 16 gimnazija pradėjo rug
sėjo 4. Tai pirmas kartas, kad 
mokiniai mokslą pradėjo po va
saros atostogų. Po įvairių viso
se Vokietijos mokyklose vyku
sių reformų ir dviejų vadina
mų trumpųjų mokslo metų, išstojo iš gimnazijos, daugiau- 
prasidėjo visai normalaus ir į- 
prasto ilgio mokslo metai.

Naujojo direktoriaus V. Nat
kevičiaus, atskirų mokytojų ir 
apylinkių darbuotojų pastangos 
atnešė gausių vaisių. Aukoda
mi savo atostogas, jie važinėjo

šiai baigę 6 klases, 16.
Mokinių pasiskirstymas: 42 

mergaitės, 61 berniukas.

— Kas dveji metai Paryžiu
je rengiamoje tarptautinėje 
jaunesniųjų dailininkų kūrinių 
parodoje šį rudenį dalyvauja ir 
grupė dailininkų iš Sovietų Są
jungos. Į tą grupę yra įterptas 
ir vienas lietuvis, Rimtautas 
Gibavičius. Parodoje yra trys 
jo graviūros — “Lietuvaitė”, 
“Vilnius” ir “Motina”. Rugsėjo 
gale R. Gibavičius ir pats, ži
noma, drauge su visa rusų “de
legacija”, nuvyko Į Paryžių. 
Spaudoje pranešta, kad jis nu
sivožęs ir naujausių savo dar
bų: graviūrų ciklą “Senasis 
Vilnius” ir knygų iliustracijų 
rinkinį. (E)

— Paaiškėjo, kada ir kaip 
Paryžiuje pasirodė dailininko 
Leono Katino kūriniai. Būtent, 
jie ten pateko per bendrą so
vietinių dailininkų parodą, su- ;- 
rengtą Paryžiuje prieš dvejus 
metus. Prancūzai ten atkreipė 
dėmesį kaip tik į L. Katino 
kūrinius. Net komunistų laik
raščio (L‘Humanitė) kritikas į- 
vertino juos, kaip vienus iš 
geriausių, pasižyminčius laisvu
mu, ekspresyvumu. Prancūzai 
nepastebėjo ar bent neaiškino 
šių kūrinių skirtingumo prie
žasties, bet, iliustruodami at
siliepimus apie sovietinę paro
dą reprodukcijomis, noriai 
naudojo kaip tik lietuvio daili
ninko kūrinius, o jo “Liaudies 
skulptūrą” nupirko. Taip lietu
viam dailininkam vis nėra kito
kio kelio pasirodyti su savo kū
ryba svetur, kaip tik “paski- 
nant laurų” į rusų užsidedamą- 
jį garbės vainiką.(E)

— Ieva Pocienė, Australijo
je gyvenanti lietuvė skulpto
rė, gavo pirmą premiją Pietų 
Australijos dailininkų draugi
jos (Royal South Australian So- 
ciety of Arts) pavasarinėje dai
lės parodoje už metalo skulp
tūrą. Paroda buvo Adelaidėj, 
rūgs. 5-15 (Australijoj tai pir
mas pavasario mėnuo). Paro
doj dalyvavo 60 dailininkų su 
84 kūriniais. Dalyvavo ir dar 
vienas lietuvis, Leonas žygas. 
Mūsų Pastogė (Austr. Liet. 
Bendruomenės laikraštis, rūgs. 
25) pažymi, kad Adelaidės dien
raščių dailės kritikai irgi pri
pažino I. Pocienės kūrinį paro
doje geriausiu ir pelnytai pre
mijuotu. Neseniai I. Pocienė 
yra gavusi I premiją ir kitoj 
parodoj, Oueenslande. (E)

— Simas Palionis, buvęs il
gametis Zarasų mokyklų in
spektorius, rugsėjo mėn. pra
džioje staiga mirė. Tą pačią die
ną mirė ir jo žmona.

— Lietuvių Fondo narių me
tinis visuotinis suvažiavimas nu
matomas Kultūros kongreso 
metu Chicagoje lapkričio 23- 
26.

— Lietuvių diena Clevelan- 
de įvyks lapkričio 25, šeštadie
nį, naujos liet, parapijos salė
je. Numatytas koncertas ir ki
ta kultūrinė programa. Lietu
vių dieną rengia JAV LB Cle- 
velando I ir n apylinkės.

AUKOS TAUTOS FONDUI

LB Philadelphijos apylinkė 
prisiuntė 500 dol. Tautos Fon
dui—Lietuvosslaisvinimui. Tau
tos Fondo valdyba širdingai dė
koja ir giliai vertina apylinkės 
valdybos aiškų supratimą JV 
LB Tarybos 1965.5.22 nutari
mo "remti atrfcomis ir darbais 
Tautos Fondą". Toji apylinkė

- 1965 prisiunž&500 doL ir 1966 
— 600 dol.

Tautos Fondo valdyba labai 
prašo visas kitas LB valdybas 
pasekti Philadelphijos LB apy
linkės pavyzdį ir kasmet skir
ti Tautos Fondui aukas.

Literatūros konkursas jaunimui
Detroito St. Butkaus šaulių 

kuopos spaudos ir kultūros sek
cija skelbia novelės-apysakos 
konkursą.

Konkursinių rašinių premi
javimo taisyklės:

6. Konkurse gali dalyvauti vi
si laisvojo pasaulio lietuviai-ės, 
ne vyresni 30 m. amžiaus.

7. Rašinių premijos: I —300 
dol. (šaulio Laisvės kovotojo 
auka); n — 200 dol. (St. But
kaus šaulių kuopos auka) ir III 
— 100 ddlerių (šaulio Mykcfo 
Vitkaus auka).

8. Sį konkursą vykdo, įver
tina rašinius, paskirsto premi
jas ir rašinius spausdina — 
Šaulių kuopos spaudos ir kul
tūros sekcija: pirm. Vladas Min- 
gėla, sekretore Marija Sims ir 
nariai: Leopoldas Heiningas; 
Marijonas šnapštys ir Alfonsas 
Žiedas. Esant reikalui, sekcija 
kviečiasi talkon literatus—eks-x 
pertus. Konkursui pristatyti ra
šiniai spausdinami vienkarti
niuose leidiniuose ar periodiko
je sekcijos nuožiūra be atskiro 
autoriaus sutikimo.

9. Kiekvienas rašinys priva
lo būti atžymėtas tik slapy
vardžiu. Autoriaus tikrasis var-

■ das ir pavardė, su adresu, spau
dai tinkančia fotografija ir 
trumpa autobiografija prideda
mi prie rašinio atskirame užkli
juotame voke.

10. Rašiniai siunčiami sekci
jos pirm, adresu: VI. Mingėla,

, 33546 Clifton Dr. Warren, 
Mich. 48092. Vėliausia išsiunti
mo data: vietos pašto štampo 
data — 1968 rugsėjo 1.

Detroito šaulių k. spaudos 
i ir kultūros sekcija

vos laisvės ii* nepriklausomy
bės atstatymo 50-ties metų su
kakties iškilmingas paminėji
mas.

Baltimores žinios
Sodaiietės spalio 14 šv. Alfon

so mokyklos salėje surengė 
taip vadinamus “Banį Dance”. 
Žmonių atsilankė nemaža. Vi
si buvo pavaišinti.

Nadą RastenĮ ir jo žmoną 
Juliją pagerbė spalio 14 iškil
mingo banketo metu Statler 
Hilton viešbutyje. Pagerbė už 
jo literatūrinę veiklą ir Done
laičio “Metų” vertimą Į anglų 
kalbą. Svečių buvo ne tik iš 
Baltimores, bet ir iš kitų vietų. 
Taip pat dalyvavo Baltimores 
miesto ir Marylando valstybės 
žymūs pareigūnai. Dainavo so
listė Elena Jurgėlaitė iš Wa- 
shingtono.s šokiam grojo Jono 
Lekevičiaus orkestras.

40 valandų atlaidai šv. Alfon
so bažnyčioje vyko spalio 15- 
17. Bažnyčia buvo labai skonin
gai papuošta, giedojo didysis 
choras ir mokyklos vaikučiai.

3. perimti globoti ir leisti 
kun. K. Senkaus iniciatyva su
organizuotą lietuviško jaunimo 
laikraštėlį,

4. stengtis pasiekti atskirų 
kolonijų jaunimą, surandant 
jam 'globėjus.

VLB Jaunimo sekcijos pir- 
kietijos lietuviškojo jaunimo mininkas davė pranešimą apie Suaugusių klubas spalio 28
padėtis ir artimesnėje bei toli- jo pasitarimus su PLB Jauni- 
mesnėje ateityje vykdytini dar- mo sekcijos vadovais Ameriko- 
bai. VLB Jaunimo sekcija, ku- je ir perdavė jų sveikinimus.

(P.L.B. Vokietijos krašto vald.
INF.(

Rugsėjo 9-10 Dieburge įvyko 
VLB Jaunimo sekcijos valdy
bos posėdis. Dalyvavo pirminin
kas kun. V. J. Damijonaitis, vi
cepirmininkas A. lingė, sek
retorius V. Brazaitis ir svečiai

PROVIDĖNCE, R.I

- Kleb. kun. V. Martjnkus spa
lio 1 parapijos salėje surengė 
platesnio masto pobūvi ir at
šventė savo vardines. Buvo 
net programa, — dainavo kun. 
Kęstutis Balčys iš Amsterdamo, 
N.Y., akomponavo Joseph Fay. 
Svečias padainavo lietuviškų 
dainų, arijų ir porą angliškų 
dainų. Pobūviui vadovavo Pr. 
Pauliukonis.

Rugsėjo 28 buvo kunigų , 
Vienybės posėdis, dalyvavo 14 
kunigų. Ta proga irgi atšvęstos 
klebono kun. V. Martinkaus 
vardinės. Koresp.

2. Rašinių žanras — apysaka 
arba novelė.

3. Rašinių dydis: penkiasde
šimt (50) ar daugiau mašinėle 
rašytų (in folio) psl., vieną ei
lutę praleidžiant.

4. Rašinių turinys autorių pa
sirenkamas laisvai, bet pagei- 
daugina, kad tratų paryškintas 
tautos solidarumas bei patrio
tizmas kovose už Lietuvos lais
vę.

5. Rašiniai ar jų dalys, jau 
buvę skelbti spaudoje, kon
kursui nepriimtini.

čius. Plačiai buvo aptarta Vo-

ri buvo įsteigta jaunimo ini
ciatyva ir remiantis VLB KraŠ-

rengia Halloween vakarą šv. 
Alfonso mokyklos salėje. Už į- 
domiausius kostiumus ir kau
kes bus skiriamos premijos. 
Klubo nauja valdyba išrinkta

spalio 8 . Ją sudaro: pirm. 
Ričardas Vandenberg, vicepir- 
min. Ričardas Reichelt, rašti
ninkė Bertha Mitchell, kores
pondentė Phyllis Wastrum, iždi
ninkė Janes Keams.

Jonas Obelinis

gia visas* jaunimo organizaci
jas ir mažiau formalias gru
pes Vokietijoje. Jos tikslas yra 
pirmoje eilėje planuoti ir ko
ordinuoti lietuvių jaunimo susi
būrimų bei pavienių asmenų 

. veiklą ir palaikyti kontaktą su 
kitų kraštų jaunimu.

Iš konkrečių posėdžio nuta
rimų paminėtini:

1. ruošti 1968 m. Europos 
lietuviško jaunimo suvažiavi
mą,

2. šių metų rudenį suruoš
ti aktyvesnio jaunimo suvažia
vimą,

Panaite* pavardė*
Apskaičiuota, kad Londone 

gyvena 16,500 Smitų, o Mask
voje 90,000 Ivanovų .

merikoje įsteigta New Yorke 
1882 rugsėjo 4.

"Į LAISVĘ" ŽURNALO 
NAUJAS NUMERIS

“Į Laisvę” žurnalo naujas nu
meris (lapkričio mėnesio) jau 
baigiamas surinkti, bus atspaus
tas lapkričio mėnesio pradžioje 
ir išsiuntinėtas prenumerato
riam bei platintojam. Tame nu
meryje vėl pasisakoma visa ei
le įdomių ir aktualių klausimų. 
Svarbesnių straipsnių autoriai 
yra: St Barzdukas, V. Volertas, 
dr. J. Bielskis, dr. J. Grinius, 
dr. Z. Ivinskis, dr. A. Ramū
nas ir kiti. Duodamas labai ak
tualus pasikalbėjimas su Anta
nu Mažeika, Lapkričio 13-sios 
manifestacijos vadovu, LB Vyr. 
Tarybos prezidiumo nariu ir 
“Laisvės žiburio” radijo prog
ramos angliškos dalies vedėju. 
Tame pasikalbėjime jis pasisa
ko opiaisiais mūsų politiniais 
klausimais ir duoda eilę kon
krečių pasiūlymų. Duodama la
bai plati Įvykių apžvalga. Norin
tieji žurnalą gauti, kreipiasi į 
jo administratorių: Mr. Aleksas 
Kulnys, 1510 East Merced Ave- 
nue, West Covina, Califomia 
91790. Prenumeratos mokestis 
$5 metam (JAV ir Kanado
je), kitur — $3.00. žurnalą re
daguoja L. Valiukas. Redakci
jos adresas: Post Office Box 
77048, Los Angeles, Califomia, 
90007.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

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

KĄ PASIRYŽOME —ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TtVAMS PRANCIŠKONAM® BROOKLYNE (BUILOING FU N D) 
MO BUSHWICK AVĖ, BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auk*--------- statybų fondui ir prašau Irstyti mane / mūsų
ieim*' f mūsų mirusiuosius |:
□ Garbės fundatorius (11000) □ Amžinuosius narius (1500)
□..Fundatorius (>100) □ Rėmėjus (maftesnt auka)

Pasižadu ii viso paaukoti ateityje statybų fondui — • -

ADRESAS___________________________________________________

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax dsductiUe)
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NEW HAVEN, CONN.
Metinis Lietuviu Kataliku susi
vienijimo Connecticuto apskri

ties suvažiavimas.

Spalio 8 New Havene, Con- 
necticut, šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos patalpose Įvyko Liet. 
Kat. S-mo. Conn. apskrities, 
kuopu atstovu suvažiavimas. 
Suvažiavima atidarė L. K. S- 
mo vietos 16-sios kuopos pirm. 
Jonas Šaulys ir suvažiavimą tęs
ti perdavė apskrities pirm. J. 
Griniui. Ne\v Haveno šv. Kazi
miero lietuviu parapijos klebo
nas kun. A. Zanavičius sukal
bėjo maldą.

Į prezidiumą išrinkti: Stasys 
šrupšas — pirmininku, Jonas 
Burneckis — pirm, pavaduoto
ju ir Marija Bakutis — sek
retore.

Mandatų komisija pranešė, 
kad suvažiavime dalyvauja 8 
kuopų 23 atstovai ir du sve
čiai.

Valdybos pranešimus padarė 
valdybos nariai. Apskrities iž
de esą per $300.00; numatyto
ji Hartforde gegužinė -pikni
kas dėl susidėjusių aplinkybių 
šiais metais Įvykti negalėjo; už 
mirusius L.K.S-mo Connecticu
to apskrities narius yra užpra
šytos mišios, kurios bus New 
Havene. L.K.S-mo 89-ji kuopa 
taip pat yra užprašiusi mišias, 
kurios bus Hartforde.

Paskui buvo kuopų atstovų 
pranešimai. Pagal pranešimus 
narių skaičius yra toks: Hart
forde — 71 (jų tarpe 7 jau

niai), New Havene — 17, An- 
sonijoje — 18, Bridgeporte— 
18, VVaterbury dviejose kuopo
se 48 ir 92 (jų tarpe 15 jau
nių).

Į naują apskrities valdybą 
išrinkti: Juozas Grinius — pir
mininkas, Jonas Burneckis— 
vicepirm., Jonas šaulys — sek
retorius, Viktoras Veturys — 
iždininkas, Vaclovas Balčiūnas 
ir Jonas Vyšniauskas (W. Win- 
kis) — iždo globėjai.

Ateinančiais metais apskri
ties suvažiavimas nutarta šauk
ti spalio 6, sekmadieni, vietą 
parinkti palikta valdybos nuo
žiūrai.

Sumanymuose iškelta: 1) rū
pintis surasti daugiau narių; 2) 
suruošti bent koki pobūvi; 3) 
suvažiavimų protokolus atspaus
dinti “Garse”.

Išsisėmus visiems darbotvar
kės punktams, kun. dr. Vladas 
Goras iš Middletowno, sukalbė
jo maldą.

Vakare L.K.S-mo New Have
no kuopa suvažiavimo daly
viam ir svečiam surengė puikią 
vakarienę. Valgius pagamino 
Emilija Šaulienė ir Marija Ja- 
kubaitė. Marija Jakubaitė, i šį 
kraštą atvežta tik 8 metų am
žiaus, lietuviškai puikiai kalba 
ir rašo. Liet. Kat. S-me ji yra iš
buvusi sekretore 12 ir pusę 
metų, o Moterų S-goje — 50 
metų. Dabar ji yra pensininkė, 
bet visada aktyviai dalyvauja 
lietuvių veikloje.

Per vakarienę pasakyta daug 
gražių kalbų. Kalbėjo kun. dr. 
V. Goras. St. šrupšas, J. Gri
nius, F. Rumskas, M. Bakutis, 
O. Kaunetienė, A. Mačiūnas, O. 
Barkauskienė, J. Vvšniauskas 
(W. Winkis), J. Leonai- 
tis, J. Butkus, V. Barius 
ir kiti. Marija Jakubaitė pra
vedė kalbų eigą. Iš kalbų lyg ir 
buvo galima spręsti, kad atei
nančiais metais L.K.S-mo Con- 
necticut apskr. atstovų suvažia
vimas bus Bridgeporte, Conn.

J. Bernotas

Kas buvo auginama Lietuvoje?

Kaip rodo archeologinių tyri
nėjimų duomenys, jau neolite 
Lietuvos gyventojai augino 
kviečius, miežius ir soras.

Geležies amžiaus piliakal
niuose, be minėtų grūdų, jau 
aptinkama rugių, avižų, žirnių, 
pupų, linų ir kanapių.

Vėlesniais amžiais buvo sėja
mos tos pačios kultūros, išsky
rus sorą, kuri dar XVI-XVII a. 
buvo sėjama, bet vėliau jau ne
besutinkama. Matyt, ją išstūmė 
plačiau naudojamos kitos kul
tūros.

Prie beveik išnykusių kultū
rų priklauso ir ropės.
Bulvės, pasirodžiusios Lietu
voje XVIII amž., labiau paplito 
XIX amž .pirmoje pusėje, dva
rininkams ėmus iš jų savo deg
tinės varyklose gaminti degti
nę. Ypač bulvių plotai padidėjo 
po pirmojo pasaulinio karo ry
šium su jų panaudojimu beko
nams šerti.

DARBINI N KAS

LENKIJOS KOMUNISTAI LABIAU VERTINA DOLERI

NAUJOS PLOKŠTELĖS
Graži dovana Kalėdų šven

čių proga. Tai “Linskmų Kalė
dų" — nauja ilgo grojimo 
plokštelė, kurioje “Rūtos” lie
tuvių ansamblis įdainavo šias 
kalėdines giesmes: Leiskite 
rasą. Tyliąją naktį, Piemenė
liams, Nakties tyloj, Gul šian
dieną, Linksmą giesmę, Svei
kas Jėzau gimusis. Ateikit 
džiaugsmingai. Mes girdėjom 
angelus. Šventa naktis. Ange
lai gieda danguje. Kaina: ste
reo -5.00, mono -4.00. Per
siuntimui pridedama 50 c.

Dail. J. Juodžio paveikslas—Kraujo puta

Oficialus Lenkijos zlotas yra 
labai menkas pinigas, netvirtai 
stovi ant savo kojų. Tačiau 
Lenkijos valdžia tik 22 zlotus 
duoda už doleri, kai tuo pačiu 
metu už privačiai pristatytą do
lerį moka jau 72 zlotus, o juo
doje rinkoje už doleri galima 
gauti šimtą ir daugiau zlotų. 
Keisčiausia, kad Lenkijoj dau

giau nei kur kitur pasirodo ir 
raudoni rubliai. Greičiausia jie 
pasklinda iš sovietinių įgulų, ta
čiau už raudoną rublį lenkų 
valdžia moka keturis kartus 
mažiau nei už dolerį, nors ofi
cialus dolerio kursas yra tik 90 
kapeikų.

PROLETARŲ VALDŽIA AP
GAUDINĖJA PROLETARUS

Lenkai beveik niekad nepar
duoda už zlotus emigrantui lėk
tuve ar laive vietos. Tačiau 
už dolerius visad kelionės bi
lietą gali pirkti. Be kelionės bi
lieto lenkų valdžios organai nė 
nesvarsto išvykimo bylos.

Kai žmogelis juodoj rinkoj 
po 100 zlotų už dolerį pasi
renka tų dolerių bent 300, jis 
gali gauti lėktuvo bilietą, kuris 
šiuo atveju jam jau kainuoja 
30,000 zlotų, nors oficiali bi
lieto kaina tik 6,600 zlotų. Vi

sa nelaimė, kai valdžia išvyk
ti neleidžia. Tada už 30,000 zlo
tų doleriais pirktas bilietas pri
imamas atgal ir už ji grąžina
ma tik oficiali kaina — 6,600 
zlotų.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUS 
LENKIJOJ?

Daugelis Lenkijos žmonių 
gauna leidimus išvykti į užsie
nius. Geroka jų dalis nebe
grįžta į Lenkiją. Stengdamasi 
sustabdyti tokį nelegalų išvyki
mą, paskutiniu laiku lenkų vy
riausybė reikalauja 2,500 dole
rių užstato. Jei į svečius išvy
kęs lenkas negrįžta, jo paliktas 
užstatas prapuola. Tai gana

gudri prekyba žmogaus laisve.
Meksikos vyriausybė kai ka

da reikalauja iš savo emigran
tų 500 dol. užstato; pinigai gra
žinami emigrantui, jei jis gau
na teisę pasilikti JAV-se arba 
grįžta į Meksiką, nepadaręs 
Amerikoje jokių šunybių. Mat, 
JAV-bių vyriausybė Meksikos 
piliečių padarytus nuostolius A- 
merikoje, pagal specialią su
tartį, išreikalauja ne iš svečių, 
bet iš Meksikos vyriausybės. 
Pasaulis tikrai margas’.

K.L.J.

"Lietuviškos senos ir naujos 
dainos" — nauja ilgo grojimo 
plokštąlė. Įdainuota: Užstalės 
daina. Prieš tolimą kelionę, Pa
vasario linksmybės. Bobutė ir 
Pilypėlis, šią naktelę, Aš au
gau pas tėvelį, Tinginė boba. 
Oi tu Jieva, Jievuže, Oi lau
kiau laukiau, Stikliukėlis ir 
Mergužėlė brangi. Dainuoja: R. 
Marijošius, V. Noreika, L. Aba
rius, A. Mikalauskaitė, A: Stas
kevičiūtė, S. Petkevičius, V. 
Daunoras ir mišrūs chorai. Iš
leido Eurotone Co. Kaina: mo
no 4 dol., stereo 5 dol.

"Lietuva Brangi" nauja ilgo ■ 
grojimo plokštelė, kurioje cho
ru ir solistų įdainuota: Lietu
va brangi, Per šilelį jojau, Se
nas jūrininkas, Apynėli žalia- 
sai, Nemunas, Žibuoklė, Tu pri
simink, O tu Joneli, Daina 
apie Klaipėdą, Lietuviška polka 
ir Lietus lynojo. Išleista Kana
doje. Kaina 5 dol., persiunti
mas 50 c. Darbininkas, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221.

Medžiai ir klimatas
Visiems gerai žinoma, kad 

medžio kamieno rievės nusako 
jo amžių.

Tačiau ne taip seniai jomis 
susidomėjo klimatologai. Mat, 
šimtamečių medžių rievės rodo 
klimato keitimąsi. Iš žiedų plo
čio galima susidaryti gana tiks
lų praėjusių šimtmečių klimato 
keitimosi vaizdą įvairiose mū
sų planetos vietose.

Dar daugiau — galima nusta
tyti klimato keitimąsi artimiau- 
siems dešimtmečiams.

NAUJAUSI 
PRANCŪZŲ 

ir ITALŲ 
MODELIAI.

Įvairūs kailinių 
ir kailių 

papuošalų 
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 j naujus modelius.

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

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

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

NAUJAS DAINŲ 
RINKINYS

Ką tik išleistas naujas lietu
viškų dainų rinkinys “SU DAI
NA”. Iki šiol buvusios panašių 
rinkinių laidos išsibaigusios ar 
sunkiai berandamos. Naujas 
rinkinys kišeninio formato, 
351 psl., atspausdintas ant ge
ro popieriaus. Dainas surinko 
Gražina Šimukonienė. Rinkiny
je yra 392 populiarios lietuviš
kos dainos. Platus stovyklose 
dainuojamų dainų skyrius. Rin
kinio kaina 2 dol. Šį nauja, pa
trauklų ir naudinga lietuviškų 
dainų rinkini galima įsigyti 
pas autore, knygų platintojus 
ir Darbininko administracijo- 
ie. 910 Willou?hby Avė., Broo- 
klvn. N.Y. 11221/

į $

t Paveikslu albumas — $J TAUTOS KELIU J
Tėvynės auksinio Laisvės 50 metų jubilėjaus ir jos 717 metų A 

$ gimimo proga, leidžiama dail. JURGIO JUODŽIO paveikslų ai- M 
jjį bumas — TAUTOS KELIU. Paveiksluose vaizduojama Tautos $ 
■; garbinga praeitis su jos karžygiais, baudžiavos ir priespaudos 
$ metai, laisvės laikai, žiauri okupacija ir tremtis. Paveikslai pil- $ 
,< nose ir 6 paskirose spalvose. Albumo kaina $7.00; iš anksto už- £ 
V sisakiusiems — S5.00. Užsisakyti adresu:
>' Jurgis Juodis S
$ 133 Hemlock Street $

Brooklyn, N.Y. 11208 *

/ <♦> <♦> <♦> <«< «• -5K- <♦> <♦> <♦> <♦> <♦> » ■'

KALĖDŲ DOVANOS 
Į LIETUVĄ

10% nuolaidos 
tik trumpam laikui
Nuskaitykite I0G nuo šių kainų 
— sutaupykite daug pinigų.

AUTOMOBILIAI
VOLGA GAZ 21 R 
VOLGA GAZ 21 US 
MOSKVITCH 408 
MOSKVITCH 408 E 
MOSKVITCH 408 E 
su 4 priekio šviesom 
ZAPOROZHETS 965 A

$2627.99
$2837.45
$1954.88
$2162.09

$2182.09
$1064.00

NEW ZAPOROZHETS $1277.00

« ■ ■" .“T1___ 1. _____ :___ .
WFJSS & KATZ. INC.

•87 ORCHARD ST.. N. Y. C. Tel GR 7-1130
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

- DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsieni
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams Prašome užeiti ir pasižiūrėti

MOTOCIKLAI
URAL-2 M-63 U
su šoniniu vežimėliu $771.60
K-750 M su šoniniu vež. $740.74

TELEVIZIJOS APARATAI
RUBIN ir ELECTRON $243.22
TEMP-6M $204.00
TEMP-7M $244.44
OGONEK $200.22
START-3 $111.10
START-4 $113.52
YUNOST $237.56
10G nuolaida duodama taip pat 
visiem transistoriniam radijam 
ir taperekorderiam.

PRAŠYKITE VELTUI 
DUODAMŲ KATALOGŲ 
UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER

Tel. RE 4-4428

KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. p.p. 
Užkandžiai iš nuosavos virtuvės 

Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarlenė.
Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį.

Savininkas — Helmut Vollmer
206 East 86th Street 

(tarp 2 ir 3 Avė.). INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street 
New York. N.Y. 10010 
Tel. 982-1530

Autorizuotas Podarogąfts Ine. 
atstovas

Ine.
(Licensed. by Vne'sposyltorp,

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ-DOVANAS į LIETUVĄ ar LSSR
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,

Tel. (212) 581-6590 
(212) 581-7729

1776 Broadvvay, New York, N.Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntiniu pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų Įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
Įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitu daiktu.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street ...................................... :..... HE 5-1654
• BALTI MORE, M D. — 1900 Fleet Street ....................................   Dl 2-4240
• BROOKLYN, N.Y. — 1530 Bedford Avenue ................................................ IN 7-6465
• BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ....................................................... TX 5-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ............................................ HU 6-2818
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilvvorth Avenue ...................................... PR 1-0696
• OETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue ........................................ TO 8-0293
• FARMINGDALE, N.J. — Freevvood Acres ................................................... 363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue ................................ TO 9-3980
• HARTFORD, CONN. — 643-47 Albany Avenue ........................................ CH 7-5164
• JERSEY CITY, IM.J. — 219 Montgomery Street HE 5-6368
• LOS ANGELES, CAL. — 107 So. Vėrmont Avenue .................................... DU 5-6550
• NEWARK, N.J. — 250 Market Street ............................................................ Ml 2-2452
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue .................................................... OR 4-1540
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue ........................................ PO 9-4507
• RAHWAY, N.J. — 717 W. Grand Avenue ................................................... 381-899’
• ROCHESTER, N.Y. — 558 Hudson Avenue ................................................. 232-2942
• SO. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadvvay ...... „...................................... AN 8-1120
• SOUTH RIVER, N.J. — 46 VVhitehead Avenue ......................................... CL 7-6320
• SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street ....................................... 475-9746
• TRENTON, N.J. — 1152 Deutz Avenue ....................................................... EX 2-0306
• UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street ................................................... RE 2-7476

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 \V.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol.

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

DARBININKAS
910 VVilloughby Avė.
Brooklyn, N. Y. 11221
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Mateikos ėhldaos 
S.A.CHERNOV

didžios pergalės Havanos tarptaUL 
turnyre, kuriame jis pralenkė So-

nlpege, kur turėjo kitus Sovietų var
žovus: Keres* ir Spasskj. IS Winni- 
pego tarsenas išskrido į Tunisu, da
lyvauti tarpzoninėse. čia pateikiame 
mūsų skaitytojams Larsend partiją 
iš Havanos turhyro su Jugoslavijoj 
didmeistriu Gligoričiu. Baltieji: GH- 
gorič, juodieji:' Larsen.

1. d4 Žf6 2. c4 e6 3. 8c3 Rb4 4. 
e3 b6 5. Rd3 Rb7 6. 2f3 Ze4 7. 0-0 
f5 8. Rdt f:R 9. Žd2 R:c3 10. b:c3

krovė ji tos taurės

Ignas Žalys iŠ Montreallo. Quebe- 
čo provincijos pirmenybėse pasidaii-

Witt ir C. Coudari, abu po 5% ti. 
Viso T3 dalyviai, t -

2:e4 Bg6 17. ftb2 Ža6 18. f3 2b4 19.

ft SPORTAS
Ouebecg 2%:5%. J. Boiton, Conn.

John Cordė, N. Anglijos čempio- 
* nas, laimėjo Merrimack atviras p-

SĖKMES BELAUKIANT 
savaitgalis mūšų 

futbolininkam nelaimingas. Šeš
tadienį pirmenybių rungtynes 
prieš Hellenic pralaimėjo ma
žučiai 0:3, o jaunučiai prieš 
Elizabeth 0:2. Sekmadienį pir
moji komanda prakišo Schwa- 
ben 0:3, o rezervinė atidavė 
taškus be kovos pasekme 0:6. 
Pirmoji komanda po pralaimė
jimo ir toliau lieka paskutinėje 
vietoje.

LAK žaidė šios sudėties: Jan
kauskas; Daukša, Kerekes; Ši
leikis, Remeza 11, Budraitis; 
Vainius III, Budreckas, Mror- 
zinskas, Šukys, Remeza I. Ant
rame kėlinyje teko žaisti de
šimtyje, nes nevisai atsigavęs 
po susižeidimo Remeza I, vėl 
išsinarino kelį, taip kad jo 
nematysime aikštėje visą mėne
sį. Rungtynės žemo lygio, kaip 
ir abi komandos. Pas mūsiš
kius teigiamesnio įvertinimo su
silauktų tik Budraitis su Reme
za II. Visi kiti’ atrodo nematę 
futbolo ilgą taiką. Nesugebama 
paduoti kamuolio vos už poros 
žingsnių stovinčiam žmogui, šį

rinkę po 4% :2 Iš.
Bostono miesto atviros pirmeny

bės įvyksta šį šav&itgalį, spalio 20- 
22 Boylstono klube. Penketą, kartų 
Bostono čempiono vardas buvo ati
tekęs lietuviams: Tautvaišui, Škė
mai ir Ged. Šveikauskui. Į šias pir
menybes pažadėjo atvykti Ignas 
Žalys iš Montreallo.

Liūdnas poetas skundžiasi 
draugui:

— Kai bankininkas parašo 
blogą eilėraštį, tai niekas ne
drįsta sukritikuoti. Tegul tik 
poetas pabando parašyti blogą 
čekį...

SERVICE

CARA-VAN LINES
Local and Long Distance Mover 

Trucking 
Fast service Low cost 

Call 449-5892 
Ask for Mr. Oliva

PAMID HAVEN R ĖST HOME
Aged and Retired Men and Women

A home away from home Florence 
Csik prop. NJ. State approved — 
English Tovvn Road, Jamesburg NJ.

Call 201 - 521-1194
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LLtiYD COH8TAUCTIOH Cfc.

a«M

RMkr ia* Lbdftė ParksviBe, N.Y.

2 in a room. tel. (914) 292-4269 —

SlG IAT RlbGE SHOW 
ŠOMS OF NDRKAY CBNTBR 

60th a A 8th Avė Brooklyn . 
i2Noonto8PM

P O. Box 95, Far Rockaway N.Y. 
11690

JULĖS J. KARP, Chairman 
GR 1-3446

Shdw Nov. 19 — second show

H. W. FĖMALŠ

OPERATORS on single needfe exp 
on dresses section work zipper set- 
ter exp all around LANDY MFG. 
CO. 7207 Broadway North Bergen

Call 201 - 869-9009

G I R L S 
LAUNDRY VVORKERS

Expd. or will train. Ali departments 
HOME STYLE LAUNDRY 

105 Walnut St. Montclair 
or call Mr. Herring — 744-4200

GIRLS-WOMEN
Tension Envelope offers diversified 
employment opportunities to women 
who desire a sense of interest, pride 
and acdomplishment in their work,

i<ji-’ Tir i— itrTii iwftr ~' i. r r 
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SCHOOL-BUS PRIVERS

Call (114) NE 1-3444

MEN* WANTĖt>

Janitors - Waxers

Starting pety 52.00 per hour 
(914) 534-7930

Tool & Die Makers
EbccėUent Opportunity 

A First Class 
man can. make 
mornt an hour. 
a Class B man 
Fully paid: Hospitalization, Medical 
& Life Insurance. A profit sharing 
plan that had adistribution to some 
of our men lašt year that amounted 
to alftiost one-fifth of their pay. — 
Phone lis NOW in perfect confid- 
ence and we w6f arrange a con- 
venient time for you to discuss this 
vdthus.

Mr. H. ANDĖfc (212) MA 4-6878

ARWOOD CORP.
35 York St. Brooklyn N.Y.

highly experienced 
a very healthy a- 
ALSO the rate for 
is extremely good.

New York City — Ofisas 14 
tel. Gft7-7«7 — Glt 7-7*18

Gydo aštrias ir kroniškas vyrų 
ir moterų ligas bei odos ligas. 
Priėmimo valandos kasdien nuo 
10 iki 6:15 vak.; sekmadieniais 

nuo 11 iki 1 vai. p.p.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

įvairaus Dydžio ir įvairios 
RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA. Viršuje 
parodmna spinta išardoma — pristatoma bet kur JAV-se.

Adolf Schrager Furnitūra, Ine.
Yorkvilės didžiausia, gražiausia baldų krautuvė

DABAR: 336 East 86th Street (tarp 1 ir 2 Avė.) N. Y. C. 
Td.TR 94M06

Atdara kastfien iki 9 v. vakaro, antradieniais ir šeštad. iki 6 v. vak.

Rimos ir Juozo Bružinskę -- - 
SIUNTINIŲ ĮSTAIGA

siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir SSSR. Krautuvėje 
didelis pasirinkimas geros rūšies prekių žemomis kaino
mis. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siunti
niai gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos 

- prekėš, daniški maisto siuntiniai, itališki akordeonai ir 
i nylon’o lietpalčiai. Parūpinami dolerio krautuvių kuponai.
! 370 UNION AVENUE • Telef. EV4-4952 • Brooklyn N.Y. 11211

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven, N. ¥. 11421; VI 9-5077
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

J.B.ShaBhs.Salinshs
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forėst P*way Statfon) 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai- visose 
miesto dalyse; veikia ventifiacija.

Tel. Vlrginia 7-4499

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn," N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. BaOas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTRŪNAS 

Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

kartą Jankauskas nebuvo tik
ras vartuose. Trečias gautas į- 
vartis daugiau negu tragikomiš
kas. LAK futbolo atrodo laukia 
liūdniausias sezonas 17 metų 
istorijoje. Liūdnai atrodo ir klu
bo administraciniai reikalai. 
Prieš eilę metų verstasi žaidi- 
kais — samdiniais, dabar, at
rodo, reiktų samdytis vadovus, 
nes savų nematyti. Kad nors 
Saulius Remeza greičiau iš Eu
ropos grįžtų!

Ateinantį sekmadienį pirmo
ji komandą žaidžia prieš Col- 
lėge Point SC 2:30 vai., re
zervinės 12:45. Rungtynės Į-

GENERAL TRUCKING 
AND MOVING 

Local lac and Bonded

Call Mon thru Sat 8:30 to 6 
993-9771 or 283-1482 anytime

TOP $ CASH
Mail your sllver certificates to 

Flatbush Associates.
Over 20% retum on your money. 

Your bills—any condition 
Send regis, mail or call HI4-5222 

after 5

Flatbush Associates 
2404 E. 66th Street 

Brooklyn, 11Ž34

will train you to operate envelope 
folding machines likę a pro.

7:30 AM & 4 PM Shifts available 
All year round employment, no lay- 
offs, 9 paid holidays, vacation, hos- 
pitalization, and many other bene- 
fits. Pleasant working conditions, 
empioyee cafeteria; good starting 
salaries incl. periodic wage inerease.

TENSION ENVELOPE 
Apply or call now: Huyler & Wesley 
Sts. South Hackensack, NJ. Phone: 
487-1883. Interviews also available

JIG BORERS
First Class. To

•X WILNON^ MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS / m
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytas spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir

SUPERIOR P1ECE GOODS CORP.

H. W. MALĖ

Many Co. paid, Jįenefits Blue Crošs, 
Shield, lAfe ins. etc. air conditioned 
piant overtime available. Paid va- 
catiMis. Wage fėviews every three 
months. Conveniently located near 
bases and subvvays. Call P. Mona- 
celli (212) YE 2-1800 *

SUPERIOR 
MANUFACTUR1NG

& INStRUMENT 
COfcP.

3(W7 2Oth Avenue Long Island City

An Ekjušl Oppettunity Employer

I Te<. AL AS3I9 • 200 Orchard St.. New York. N.Y. 10002

“AIDAS” Radio-T.V. Lab.

Theodore Wolinnin,
Ine.

E. JOSEPH ZEBROWSK3 
Laidotuvių direktorius 
Modemiška koplyčia s 

Air Condition .

Market 2-5172

BUYUS i
FCNERAL HOME !

Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street 
Nevvark, N J. 07105 

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios —

vyksta College Point Soccer 
Field 25 Avė ir 130 St College 
Point L.I. šeštadienį prieš Ger- 
irian — Hungarian SC Metro
politam Ovai Maspetb U, ma
žučiai žaidžia 2:30 vai. o jaunu-

ARCHER ŠUftGlCAL 
sUH»LY ČbrtpANY

217 Ė 23rd Strel N. Y. C.
Open 6 <Hyš a tfrteėk — Šiek room 
supplies wfiėel chairs walkers and 
steam pačkš — Čkll M U 9-34tt)

career opportunity in the service di- 
vision, HS grad., have a car, over 
18, mechaničal background or equiv. 
We (rffer: incentivė Bonuses, siek & 
vacation pay, major medical, salary

interview: Mr. L. Versaci, 228-1452.

čiai 3:30 vai.
VAKARAS ATLETŲ 

KLUSE
Spalio 28, Atletų Klubo nau

jieji restorano šeimininkai fut
bolininkai Budreckas it Kere
kes prisistato vietos publikai, 
rengdami šokius su vaišėmis. 
Groja Starolio kapela. Pradžia 
8 vai. vak.

in8wb - ouTside
BOAT RTUftA^B
jutu 80SRB UUW TO RvUtU 

rtibeM. am (5it) HA 1-3309

daily,

. PRESS BRAKE OPERATOR 
HI HUURLY RATfc

CANVASSERS
experienced, mušt have car, good

Apply Fersėnhel Office, 10-5PM: 
1584 ST. NICHOLAS AVĖ. 
(bet. 189 -& 190 St.) N. Y. C.

WĖLDER TRA1NEES metai fabri- 
cation piant ta Union has Severai 
opėnings availa&ė ta welding dept 
High school or trade school educa- 
tion required. Steady employment 
good wages, Bteral benefits. Call 
201-352-6225 for appointment.

GUARDS (6ECURITY)

Atletas
tbomab KNirfBuN 

UURP 
tedėstė M=» *«* *<**

diifts available — Explorer I n vesti- 
' gition Aggy. 215 14th Street Jersey

City 201 -656-1198 or 60 8th Avė. 
Nes Yoi-k City 212 - 924-5870

Gražiausia dovana visom progom
Geriausios, autentiškos Ugo grojimo lietu
viškos plokštelės gražiai {pakuotos, mo- 
naural arba stereo gaunamos iš Rsųvest 
RecorOa. Nepriimkite pakaitalų. Teirau-

RECORDS. INC. 66 M.'fhanic St.. New

Kelionei ir TV užkandžiai

(201) 222-7433

— Tai gm ksrtibinacija.
— Tikrai gera: mano žmo

na geria arbatą, o aš romą.

MUM

enhip is in need aC two additional 
mechanics. Present earnings in ex- 
cess of 88-10.000 per year. Pleasant 
wking ,con«iitičns, paid vacation, 
all fringe benefits. Apply in person 

T0WNE MOTORS
15 W) St George Avė.. Linden N. J., . .... T

Lab. Aaaistant young mature man, 
preferably married, with knowledge 
of chemistry. to trata for a career 
in prtnting ink labotatory. Hours 
!:!0-5. Modem piant, fringe benc-

94-17 Jamaiva Avė., Woodhaven, N.Y. 11421 t— Tel. HI 1-7747

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

SPAUDOS KIOSKAS
J. BUBLAITIS J. PAŠUKONIS

JUOZO MISIŪNO

RAFS LięUOR STORE
tų gėrimų . .. Didžii 
103-55 LČFFERTS BLVD. MCHMOND HILU N. Y.

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir balsamuotojas 
Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį. Mo
demiška koplyčia šermenims dy-

Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir f 
kitus miestua — TeL TR 6-6434

KARLONAS
FUNERAL HOME

280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

TeL 753-6181.
DELINIKS FUNERAL HOME

THOMAS DELINIKS
Laidotuvių Direktorius

Jautriai užjaučia nelaimės va
landoje ir paruošia garbingas 
laidotuves.

I7 Congress Avė.
Waterbury, Conn. 06708

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-

Imtais kreiptu pas staty
bininką Andrių Armonų 

TeL 516 AN 1-2864
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DARBININKAS

Kristaus Karaliaus minėji
mas įvyks spalio 29 tuoj po 
11 vai. mišių. Apreiškimo pa
rapijos salėje. Po paskaitos me
ninę programą atliks Apreiški
mo parapijos choras, vadovau
jamas muz. Algirdo Kačanaus- 
ko. Visuomenė kviečiama gau
siai dalyvauti tą dieną pamal
dose ir minėjime. Organizaci
jos prašomos dalyvauti su savo 
vėliavomis. Minėjimą rengia 
Katalikų Federacijos New Yor
ko ir New Jersey apskrities v- 
ba.

Vlilco pirm. dr. J. K. Valiū
nas pasakys pagrindinę kalbą 
nepriklausomybės akto paskel- 

■ • lamo 50 m. sukakties iškil
mingame minėjime New Yor
ke ateinančų metų vasario 18. 
Minėjimo programos projektai 
ir patalpų klausimas buvo pla
čiai apsvarstyti New Yorko A.

’L. Tarybos spalio 12 d. posė
dyje. Tuo klausimu platesnius 
-pranešimus padarė A. Vakselis 
-ir dr. A. Skėrys. Minėjimo rei
kalam populiarinti sudaryta 
Tspaudos komisija iš J. Vilkai
čio, J. Bagdono, S. Dziko ir P. 
~Wytenio.
7 Už a.a. Joną Veršeli mišios 
"bus spalio 29 d. 12:15 v. Ap- 
Zreiškimo parapijos bažnyčioje. 
'Giminės ir artimieji prašomi 
-dalyvauti pamaldose.
~ Živilė Jurienė, buvusi a.a. 
Felikso Kudirkos mokinė Ha- 
nau (Vokietijoje), pirmoji New 
Yorke prisiuntė 10 dol. auką 
Lietuvių Fonde įamžinti miru
siojo mokytojo vardą. Be to, 
po 10 doL dar aukojo kun. A. 
Račkauskas ir L. Baltrušaitienė.

Balfo rudam vėjus praside
da lapkričio 6 ir baigsis gruo
džio 6. Vajui vadovauja Balfo 
100-tojo skyriaus valdyba, ku
rią sudaro: pirm. Bronė Spūdie- 
nė, sekr. Jonas Jankus, ižd. 
Antanas Kaunas. Jau yra pa
rengti laiškai, kurie bus išsiun
tinėti visiem New Yorko lietu
viam. Prašomi visi prisiminti 
Ralfą ir jam savo auką paskir
ti.

Moksleivių ateitininkų Mari
jos Pečkauskaitės kuopos susi
rinkimas įvyks spalio 21, šį 
šeštadienį, 1:30 vai. popiet Ap
reiškimo parapijos salėje. Kvie
čiami ir nauji Bariai ,__

Albinas ir Ieva Trečiokai iš 
Orange, N.J., spalio 21 Hol- 
tand American bendrovės Rot- 
terdam laivu porai savaičių iš
plaukė į Bermudą ir West In- 
dies. Su jais kartu keliauja ir 
draugai: Veronika Budreckie- 
nė, E. Abrolat (Katelienė) ir 
jos sūnus Jurgis Katelius, p. Se- 
nušienė, A. Koehler ir H. Kep- 
pler.

J. Skarulis, ankstesnės kar
tos ateivis ir inž. A. Žukas Įsi
rašė naujais nariais Į L. Balt- 
rušaitiėns vadovaujamą Vasario 
16 gimnazijai remti būrelį. A. 
Žukas sumokėjo net ir už 
1968 m.

BALFAS GAVO
"NAUJĄ VEIDĄ"
Autorius ir rašytojas A. Mi

ronas paaukojo Balfo šalpai 
290 egz. naujų knygų, kurių 
vertė siekia 726 dol. Tai And
riaus Norimo novelių rinki
nys “Naujas Veidas”. Balfąs lie
tuviškas knygas siunčia į visą 
pasaulį tiem lietuviam, kurie 
jų negali patys nusipirkti. Ypač 
daug knygų siunčiama į Pie
tų Ameriką. Aukas Balfui kny
gomis ar drabužiais galima nu
sirašyti nuo pajamų mokesčio 
rinkos kaina.

PLOKŠTELIŲ BENDROVĖ 
DOMISI LIETUVIAIS 

ARTISTAIS

LIETUVIŠKOS PAMALDOS 

DIDŽIAJAME NEW YORKE

Daugeliui pageidaujant skel
biame Darbininke lietuviškų 
mišių laiką sekmadieniais New 

.Yorke ir jo apylinkėse.

Angelų Karalienės bažnyčio
je — 8 ir 11 vaL

Apreiškimo bažnyčioje — 8 
ir 11 vai.

Šv. Jurgio bažnyčioje — 9 ir 
11 vai.
Atsimainymo (Maspethe) —11 

vai. (ir 8 vaL pirmą bei pasku
tinį mėnesio sekmadienį).

Aušros Vartų bažnyčioje (N.

Reųuest Records, Ine., 66 Me- 
chanic Street, New Rochelle, 
N.Y., plačiausia tarptautinių 
plokštelių firma, praneša, kad. 
po 1967 lapkričio 1 bus suda
ryta galimybė pasirodyti lietu
viam solistam ir grupėm, cho
ram ir orkestram. Suinteresu- 
ti prašomi nesikreipti į firmą 

. asmeniškai, bet Mr. H. J. 
'Lengsfelder (virš minėtu adre

su) pasiųsti trumpą biografiją 
ir nurodyti atliekamos muzikos 
žanrą. Suinteresuotiem bus pra- Elizabeth, N. J. — 11 vaL 

nešta ar jų talentais pramato- ' T ,
ma pasinaudoti. Teigiamu atve- Newark, N.J. 10:30 vai. 
ju bus nustatyta prisistatymo Paterson, N.J. 
data. (Skelb.) 10:30 vaL

Dailininkės Margery Ryerson, 
NJL, kūrinių paroda spalio 
4-20 vyko The National Arts 
Club galerijoje, 15 Gfamercy 
Park. Menininkė ypatingai pa
mėgusi tapyti vaikų portretus, 
šioje parodoje išstatytas ir Jur
gio Bernoto, P. ir Petro Berno
to, iš Waterbury, Conn., sū
naus portretas.

Dail. K. Žoromskio tapybos 
kūrinių paroda atidaryta spalio 
14 Phitadelphijos lietuvių ban
ko patalpose. Atidarymo dienos g 
vakare pats dailininkas skaitė 
paskaitą apie socialinio gyve
nimo įtaką menui. Paroda tę
sis iki spalio 22. Ją rengia ir 
globoja Lietuvių Bendruome
nės skyrius.

Dail. Vaclovo Rato grafikos 
kūrinių paroda bus lapkričio 
11-12 d. Columbian Lounge, 
Woodhavene. Dailininkas gyve
na Australijoje, iš kur jau at
siuntė kūrinius, kurie bus iš
statyti parodoje. Parodą ren
gia ir globoja skautam remti 
komitetas.

Prel. Ji Končius- spalio 20 
grįžta iš Europos,, kur išbuvo il
gesnį laiką.

Kun. Vladas Budreckas gri
žo iš Europos, kur išbuvo visą 
mėnesį.

Oueens apylinkės narių susi
rinkimas buvo spalio 14 d. 4 v. 
dr. Goeldnerienės bute. Susi- 
rinko gražus būrys narių su 
svečiais. Susirinkimą pradėjo 
valdybos pirmininkas A. Osta
pas, papasakojo apie LB Tary- ‘ 
bos suvažiavimą. Svarbiausia 
susirinkimo dalis buvo V. Sid
zikausko kalba. Jis plačiai ir į- 
domiai papasakojo apie šių die
nų Įvykius. Po susirinkimo visi 
buvo pavaišinti kavute ir pun- 
ču. Inž. J. Zabielskis dar rodė 
filmų. Dabartinė apylinkės val
dyba yra tokia: pirm. A. Os
tapas, J. Zabielskis, A. Milaše
vičius, dr. Goeldnerienė ir R. 
Mainelytė.

Darbininko atkarpoje, trečia
me puslapyje, greitu laiku bus 
pradėta spausdinti Jurgio Jan
kaus trijų veiksmų drama “Pei
lio ašmenimis”. Drama vaiz
duoja partizanų veiklą Lietuvo
je tuo metu, kai ilgai užsitęsu- 
sios kovos verčia partizanus ap
sispręsti ir pereiti i civilinį gy
venimą.

VARGAS BALFO CENTRUI
Balfo centras niekada “ne- 

silinksmino ant stogo”, o vis 
kunkuliavo lietuviškų emigraci
nių vargų dugne. Įvairiem lie
tuvių fondam, statybom ir va
jam užplūdus Amerikos lietu
vį, Balfas jaučia aruodo tuštė
jimą. Praeiti 1966-67 metai už
baigti su 5,000 dol. trūkumu, o 
vasaros (liepos, rugpjūčio, rug
sėjo) mėnesiais dar nuskriaudė 
Balfo iždą visais 6,000 dol. Mat, 
per paskutinius tris mėnesius 
gauta 11,852 doL, o išleista 
17,766.

7:30 ir

įĮinitiiimiiiiiiiiiiiiiiimntiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiĮa

VINCO MYKOLAIČIO-PUTINO
MINĖJIMAS

mą, nulėkė nuo 28 kelio ir ke
lis kartus apsivertė. Važiuojan
čiųjų tarpe buvo Magdalena 
Vaitkevičienė ir Sofija Šidlaus
kienė, kurios nelaimėje buvo 
smarkiai sužalotos. Magdalena 
Vaitkevičienė dabar yra pagul
dyta New England ligoninėje.

šv. Petro parapijos parapi
nės mokyklos Tėvų Mokytojų 
draugija — PTA — spalio 21 
d. 11 vai. ryto parapijos salėje 
prie E. 7-tos gatvės ruošia už
kandžius ir žaidimus. Parengi
mas skiriamas parapinės mo
kyklos vaikam.

CYO organizacijos šv. Petro 
parapijos skyrius spalio 29 
Kristaus Karaliaus šventėje 9 
vai. ryto dalyvaus mišiose para
pijos bažnyčioje. Po mišių bus 
draugijos pusryčiai ir susirinki
mas salėje po bažnyčia.
Bostono arkivyskupijoj pradė- 

gyvendamas Red Sox laimėj i- tas vajus surinkti 50 milijonų 
dolerių per tris metus ir iš
mokėti 
skolas, kurios susidarė statant 
naujas bažnyčias, aukštesnes 
mokyklas, ligonines ir kunigų 
seminariją. Spalio 15 per tris 
televizijos stotis buvo rodomas 
kardinolo Cushing gyvenimas, 
jo darbai ir paaiškinama vajaus 
tikslas. Ši programa dar bus 
pakartojama spalio 20 nuo 7:30 
iki 8:30 v.v. per 4 kanalą. Kiek
vienai arkivyskupijos parapijai 
yra nustatyta kvota, kiek rei
kalinga pinigų surinkti, šv. Pet
ro parapijai yra taip pat paskir
ta kvota. Aukų rinkimui šv. Pet- . 
ro parapijoje vadovauja kun. 
Albinas Janiūnas.

Bostono Kolegijos aukštes
niosios mokyklos vadovybė pra
neša, kad mokiniai, kurie norės 
rudenį įstoti į Bostono kolegi
jos aukštesnę mokyklą, privalo 
užsiregistruoti spalio 21, spa
lio 28 arba lapkričio 4. Įstoja
mieji egzaminai bus gruodžio 9 
d. 8:45 vai. ryto.

Lietuvos vyčiai Naujosios 
Anglijos apskrities suvažiavime 
rugsėjo 24 vieningai priėmė 
rezoliuciją ateinantį pavasarį, 
minint Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo 50 m. sukak
tį, suruošti lietuviškos kultūros 
programą. Pirmininkauti apsi
ėmė Emile Grenda, veiklus 78- 
tos kuopos narys iš Lawrence. 
Daroma žygiai, kad toje prog
ramoje galėtų pasirodyti ir da
lyvauti Naujosios Anglijos vi
sos vyčių kuopos. Programą 
pramatoma atlikti šv. Pranciš
kaus parapijoje, Lavvrence, 
Mass.

ROM
HMOS—

Siuvykla Davis Co. prieš ke- 
I lis metus iš Bostono persikėlė 
I. | Brocktoną. šioje siuvykloje 

dirbo daug lietuvių moterų, 
I kurios gyvena So. Bostone. Siu- 
I vykiai persikėlus į Brocktoną, 
I daugelis darbininkių, nenorėda

mos prarasti unijos senatvės 
I pensijas, į darbą ir dabar va- 
I žinėja iš Botono. Pati siuvyk- 
Į ta yra pasamdžiusi tris lengvas 
I mašinas, kurios kasdien vyks- 
I tančias darbininkes paima nuo 
I South Station ir po darbo vėl 

I grąžina Spalio 11 po darbo 
i grįžtant į Boston ištiko nelai- 
i mė. Mašinos vairuotojas, važiuo- 
|| damas beprotišku greičiu ir iš-

Heleri Kulber ir dali. Margery Ryerson prie paveikslo, kuris vaizduoja Jurgi 
Bernotą, 9 metų, i* Waterburio, Conn. Dail. Ryerson yra garsi vaikų port
retistu jos paveikslų yra daugelyje muziejų. Jos kūrinių paroda vyko The 
National Arts Club. Nuotr. Antanina Binkins

Susimušė žydai, o nukentėjo Balfas
Gerieji New Yorko ir apy

linkių lietuviai į Balfo sandėlį 
kasmet sugabena per 30,000 sv. 
rūbų. Rūbų Balfui atgabena ir 
ne lietuviai, dažnai rūbų atve
ža laiškanešys, policijos tar
nautojai ir pan. Viskas buvo 
priimama.

Sandėliuose Balfo talkininkai 
suaukotus rūbus atydžiai atren
ka ir geresnius pakuoja į siun
tinius (1,000 siuntinių per me
tus). Apie 10,000 svarų susida
rydavo atrankų, kurias pirkliai 
iš Balfo paimdavo, mokėdami 
po 3-4 centus už svarą, tuo 
būdu už atrankas Balfas dar 
gaudavo po 3 ar 400 dolerių į 
metus.

S. m..birželio mėn. susimu
šė Arabai su Izraeliu. Dėl to 
karo arabai nutraukė santy - 
kius su Amerika ir uždraudė į- 
plaukti Amerikos laivams, da
ryti prekybą. Pasirodo Balfo 
(ir iš kitur) rūbų atrankos bu
vo parduodamos kaip tik ara
bam. Tai prekybai nutrūkus 
Balfo sandėlyje susidarė keli 
tūkstančiai svarų atrankų ir 
niekas jų nenori pirkti.

Senesniais laikais drabužiai 
buvo gaminami iš linų, vilnų, 
šilko. Dabar beveik viskas sin
tetiniai ar maišyti..

Taigi, tuo tarpu New Yorko 
KUR BALFAS DEDA ..SU- balfininkai prašomi aukoti tik

centrą gerų drabužių per 50, 
000 svarų. Tais drabužiais ap
rengiami lietuviai Lenkijoj, Vo
kietijoj, Pietų Amerikoj ir ki
tur. Balfo centras neturi nei 
vežiko nei ratų drabužiam iš 
namų paimti, taip pat prašo 
kol kas tik vartojimui tinka
mus rūbus Baltui aukoti, nes 
atrankų niekas nenori pirkti.

Balfo rėmėjai New . Yorke 
bus surašyti į knygą. Daugelis 
lietuvių parapijų metų pabai
goj išspausdina savo parapie- 
čių sąrašus, kuriuose nurodo
ma kiek kuris parapijos narys 
aukojo savo bažnyčiai. New 
Yorko Balfo skyrius turi tiks
lius aukų ir aukotojų davinius 
iš dešimties paskutinių metų. 
Skyriaus susirinkime vieningai 
nutarta po šių metų vajaus 
aukotojų ir aukų sąrašus išleis
ti atskira knygele. Norintieji 
savo aukas Balfui pagerinti tai 
dar galės šiemet padaryti, o 
kurie nenorės, kad jų aukos 
būtų skelbiamos, bus prašomi 
apie tai skyriaus valdybą įspė
ti.

Parengimai Hew Yorke
29 spalio — Kristaus Karaliaus 
Šventė. Rengia Amerikos Lietuvių 
Katalikų Federacijos New Yorko ir 
New Jersey skyrius.

Spalio 28 — Korp! Neo-Lithuania 
rengia metinį balių Travelers Hotel 
viešbutyje, prie La Guardia aero
dromo.
29 spalio — Literatūros vakaras. 
Rengia Liet. Moterų Klubų Federa
cijos New Yorko klubas, Knights of 
Columbus salėje. 86-22 85th St., 
Woodhaven, N. Y.

Lapkričio 5 d. — Metinė Skautų 
šventė Apreiškimo parapijos bažny
čioje ir salėje. Rengia New Yorko 
skautai.

Lapkričio 12 — Lietuvių Katali
kių Organizacijų Pasaulinės Sąjun
gos Tarybos atstovių suvažiavimas 
Waldorf - Astoria viešbutyje, New 
Yorke.
18 lapkričio — Lietuvos Kariuome
nės atkūrimo minėjimas Maspetho 
parapijos salėje. Rengia New Yor
ko Ramovės skyrius.

Gruodžio 2 d. — Spaudos balius - 
šokiai St. Matthias parapijos salėje, 
58-15 Catalpa Avė. (netoli Wood- 
ward Avė.), Ridgewood, N.Y. Ta pa
čia proga įvyks T. T. Pranciškonų 
naujų leidinių pristatymas.

Gruodžio 3d. — Pirmojo Lietuvių 
Moterų 1907 metų suvažiavimo Lie
tuvoje sukakties paminėjimas Car- 
negie Endowment salėje New Yor
ke. Rengia L. M. Klubų Federacija 
ir L. M. Katalikių Organizacijų Pa
saulinė Sąjunga.

Gruodžio 10 d. — Koncertas Tylos 
Bažnyčios minėjimo proga, Franklin 
K. Lane mokyklos salėje 4 vai. po 
pietų. Rengia Liet. Religinė šalpa ir 
Kat. Moterų Kultūros Draugija.

Gruodžio 17 d. — New Yorko 
Ateitininkų šventė, moksleivių ir 
studentų įžodis Angelų Karalienės 
parapijos salėje.

Gruodžio 31 — Naujų Metų su
tikimas. Rengia Laisvės žiburio ra
dijas.
1 9 6 8 m.

Balandžio 27 d. — Operetės Choro 
metinis koncertas šeštadienį 7 v.v. 
Knights of Columbus salėje 86-22 
85th Street, Woodhaven.

Gegužės 4 d. 1968 m. — Pianistės 
Julijos Rajauskaitės koncertas, Town 
Hali, New Yorke, 5 vai. 30 min.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos švietimo 
ir informacijos vadovui V. Radziva- 
nui, 84-16 110th Street, Richmond 
Hill, N.Y. 11418. Tetef. Hl 1-9720.

RINKTUS PINIGUS?
Ogi išleidžia tiesioginei lietu

vių šalpai. Per tris vasaros mė
nesius Balfas siuntiniais su - 
šelpė 77, daugiausia Sibiro lie
tuvių, šeimas. Už siuntinius su
mokėta grynais doleriais — 
6,942.

Pasiųsta 103 lietuvių šeimom 
Lenkijoj drabužių ir vaistų. 
Vien paštui už tuos siuntinius 
sumokėta 987 dol., o jų vertė 
siekė 4,650 dol.

Vokietijon ir į kitus kraštus 
pasiųsta vien pinigais 6,155 
dol. Visa nelaimė, kad. vasarą, 
kai Balfo rėmėjai ir aukų rin
kėjai atostogauja, lietuvių var
gelis niekad neima atostogų.

Prenumeratoriai, pakeisdami

vartojimui tinkamus rūbus, o 
jei kas žino kur dėti atrankas, 
malonėkite Balfo centrą pain
formuoti.

Jei kada arabai pradės įleisti 
amerikoniškas prekes, gal ir 
Balfui bus geriau.

Vartotų drabužių labai prašo 
Lenkijos, Vokietijos ir Pietų A- 
merikos lietuviai.' Balfui vis 
dar reikalinga per 20,000 sva
rų į metus gerų drabužių, deja, 
atrankų neturime kur dėti.

Balfo Reikalų Vedėjas

New Yorko Balfo skyrius 
nutarė šių metų Balfo vajų 
New Yorke pradėti lapkričio 
6 ir baigti gruodžio 6. New 
Yorke yra per 1,0 00 nuošir
džių Balfo rėmėjų, kurie, pa
prašyti laiškais, kasmet atsiun
čia Balfui virš 5,000 dol. aukų. 
Dėl didelių atstumų Balfo rė
mėjus neįmanoma asmeniškai 
aplankyti ir aukas surinkti. 
Newyorkiečiai balfininkai be
veik vieni sugabena į Balfo

Brookline.N.H. — Nuotraukoje Jaunieji skautai vilkiukai su sa
vo vadove skautininke Paulina Kalvaitiene.

PĄDĖKA
Šiais metais rugpiūčio 26 

staiga ir netikėtai mirė mano 
mylimas vyras, miškininkas, 
Andrius Juozapaitis. Man laido
tuvių metu susirgus, mano gi
minės, draugai ir pažįstami la
bai užjautė bei visokiais būdais 
man padėjo, už ką aš esu jiem 
labai dėkinga.

Taip pat dėkoju kunigam: 
kun. J. Klimui ir kun. P. Totd- 
raičiui už sukalbėtą rožini. J. 
Lubino laidotuvių namuose, ku
nigui M. Vembrei už atlaiky
tas su asista gedulingas mišias.

Nuoširdžiai dėkoju visiem 
už pasakytas prie kapo atsi
sveikinimo kalbas. Dėkoju už gė
les, už paaukotas mišias ir pa
reikštas užuojautas spaudoje, 
raštu ar žodžiu.

Dėkoju visiem, kurie suprato 
patrijotinj-lietuvišką reikalą ir 
vietoje gėlių suaukojo a. a. 
rhano mylimo vyro A. Juozapai- 
čio vardu Lietuvos Fondo sąs- 
kaiton 323 dol.

Iš visos 
visiem, kurie
prisidėjo a.a. mano vyrą paly
dėti į kapus.

Visa tai mane stiprina ir 
padeda pakelti didžiausią gyve
nimo smūgi.

Petronėlė Juozapaitienė ir 
sūnus Gediminas su šeimanaužmirikito pridėti pašto zip

t Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.

širdies dėkoju
bet kokiu būdu

Poetas
Jonas Aistis
kalbės apie Putino asmenį, kūrybą.

Jo poeziją skaitys:

LMKF New Yorko Klabės = 

niHsnmmnmimiiitmitiiitimiitiiHH

Kalėdinių atvirukų galima 
Įsigyti jau dabar. Dėžutė su 15 ’ 
įvairių atvirukų ir persiuntimu Išnuomojamas kambarys su 
kaštuoja tik 1.10 doL Kreiptis: baldais už Ubai prieinamą kai
Darbininkas, 910 Willoughby ną ir prie gero susisiekimo. 

Tel. 845-6065. >

įvyks

SPALIO 29 D.
4 vaL p. p.

KNIGHTS OF COLUMBUS salėje 
86-22 85th Street 

Woodhaven, N.Y.
(Vykstant BMT Jamaica linija, išlipti Forest Parkway Motyje.)

s 
■ S

Henrikas Kačinskas 
h> KariH Baltrušaitytė

Programą praves Žfflouytė. Po programos — kavutė. 

Auka $3.50.

Visus maloniai kviečia atsilankyti

racijai pranožti ne tik naują,

Skautai Mkytoja

PLAUKŲ PAŠALINIMAS 
Speciali.’! ni — įsikūrė jau 20 
metų. Rekomenduoja J.yrnfks 
odos daktarai ir ligonines. 41 
VVinter Street — 7 aukStar. 
Boston, Maaa.; Tel. 426-1340 

Misa O’SuHivaa


