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Sovietų ekspansija veržiasi pro Viduržemio jurą
Viduriniuose rytuose Anglijos jėgos nebėra. Paliko Amerikos. Sovietai stiprinasi
jai išstumti. Nuo to priklausys ir arabų - Izraelio likimas. Amerika tai mato, bet ...

TEORIJOS IR GYVENIMO TRUPINIAI
Apie liberalizaciją po lapkričio 7, integraciją bažnyčio
je, absurdo teatrą ir tautos sąžinę . ..

Amerika džiaugiasi šiom die
nom dėl Saturno ir Surveyor 
laimėjimų — pralenkė Sovie
tus. Amerika jaudinasi dėl po
litikos Vietname — nei perga
lės nei karo baigimo. Amerika 
nesidomi ginču J. Tautose dėl 
vidurinių rytų — ne J. Tautos 
ginčą išspręs. Bet čia kaip tik 
šiuo metu žaidimas, kurį So
vietai nori laimėti, kreipdami 
amerikiečių dėmesį į Vietnamą, 
į Kinijos pavojų, į negrų riau
šes, kad tik kuo mažiau maty
tų, ko siekiama viduriniuose ry
tuose, prie Viduržemio jūros, 
kur regimas konfliktas sukeltas 
tarp Izraelio ir arabų.

AR IZRAELIS SU ARABAIS su
sitars?

Ben Guriom buvęs Izraelio 
ministeris pirmininkas, tiesiai 
atsakė: jei susitars dėl to So
vietai ir Amerika. Sovietai čia 
žaidžia arabais, Amerika yra 
priversta žaisti Izraeliu, nors 
tuo pat metu stengiasi ištrauk
ti arabus iš Sovietų saujos. Žai
dime Amerika vengs ginkluoto 
susikirtimo su Sovietais, įklim
pusi Vietname. Tokio susikir
timo vengs ir Sovietai, tikėda
mi, kad laikas dirba jų naudai. 
Galima spėti, kad šios dvi ga
lybės ieškos tokio kompromiso, 
kuris Izraelio arabų klausimą 
nudelstų.

— Anglijos ūkininkai užmu
šė 40,000 karvių, kiaulių, aviu 
dėl nagų bei snukio epidemijos. 
....— Brežnevas, pakviestas i 
Kairo. — vyksiąs kitų metų 
pradžioje.

— Amerikos keliuose per sa
vaitę žūsta vidutiniškai 1,000. 
Daugiau kaip Vietname.
....— Rodezija lapkričio 11 at
šventė antras savo nepriklauso
mybės metines. Ekonominė blo
kada tebesitęsia, tačiau jaučia
mas tik gazolino racionavimas. 
Min. pirm. Smith per radiją į- 
spėjo. kad Anglija tebespaudžia 
“nusilenkti pasaulinio komuniz
mo galybei”.

— Japonijos min. pirm. Ša
to lapkričio 12 atvyko j Ameri
ką. Tarsis su prezidentu LBJ 
dėl Vietnamo ir svarbiausia dėl 
Okinavo salų grąžinimo Japo
nijai. Dabar jose Amerikos ka
rinė bazė.

KAIP LAIKĄ IŠNAUDOJA So
vietai?

The Chr. Sc. Monitor kores
pondentas iš Jeruzalės lapkri
čio 13 priminė, kad prieš 12 
metų, kada susirinko Bandun- 
go konferencija — Azijos ir Af
rikos valstybių konferencija — 
Sovietai net nebuvo pakviesti. 
Tada tos valstybės laikė save 
trečiąja jėga, ir Sovietai nebu
vo laikomi Azijos-Afrikos jęga. 
“Prieš 12 metų Rusija viduri
niuose rytuose neegzistavo.

Opinijoje LBJ ir Vietnamo karas
Gallupas lapkričio 8 paskel

bė atsakymus į klausimą: kuris 
kelias Vietnamo reikalu yra ar
timesnis jūsų nusistatymui — 
pradėti trauktis (31 proc.), lai
kyti dabartinę padėti (10 proc.), 
sustiprinti puolimus (58 proc.), 
be jokios nuomonės (6 proc.).

Lyginimas su ankstesniais at
sakymais rodo, kad pasitikėji
mas prezidento politika Vie't-

Ar pralauš vidaus frontą?
Vietkongas ėmėsi propagan

dos, lapkričio 11 paleisdamas 
3 Amerikos seržantus belais
vius. Pareiškė, kad juos palei
džia rš solidarumo su Ameriko
je vykstančiu sąjūdžiu prieš ka-

— P. Vietname pabėgėlis 
vietkongas lapkričio 13 pasako
jo. kaip jis dalyvavęs “smege
nų plovime” dviem iš tų trijų 
amerikiečių, kuriuos vietkon- 
gai grąžino ir kurie lapkričio 
13 pasiekė New Yorką.

— Amerikos laivo Intrepid 
keturi jūrininkai pasiliko Japo
nijoje. ir lapkričio 13 japonų 
pacifistų organizacija paskelbė, 
kad jie pasiliko protestui prieš 
karą.
....— Darbo sekr. Wirtz lapkri
čio 13 kaltino Amerikos spau
dą. kad ji teaprašinėja blogy
bes, valdžios trūkumus ir suda
ro kreivą padėties vaizdą.

— Amerikos vyskupu kon
ferencija prasidėjo lapkričio 13 
Washingtone. Truks penkias 
dienas. 

šiandien ji yra priimama kaip 
vidurinių rytų jėga”.

Pagal Amerikos atstovo Nato 
H. Cleveland informaciją, “So
vietų Sąjunga yra antroji savo 
dydžiu jūrų galybė su didžiau
siu pasauly povandeninių laivų 
skaičium. Nuo 1963 Sovietų po
vandeniniai ir kiti karo laivai 
sustiprėjo Viduržemio jūroje. 
Nuo 1963 iki 1966 jų pajėgos 
Viduržemio jūroje dešimterio
pai padidintos”. Dabar ten esą 
50-55 karo laivai, 10 povan
deninių laivų.

name nukrito iki 23 proc. iš 
birželio 46 proc. Skaičius už 
pasitraukimą iš Vietnamo paki
lo, dabar labiau pakilo pasisa
kymas už karo veiksmų stipri
nimą.

Dėl š. Vietnamo bombardavi
mo: už nutraukimą 29 proc., 
prieš nutraukimą 53 proc. Rug
sėjo mėn. buvo 48 už nutrau
kimą. 37 prieš nutraukimą.

ra, o taip pat iš solidarumo su 
Amerikos negrais, kovojančiais 
dėl savo teisių — du iš paleis
tųjų buvo negrai.

Veteranu diena pačioje Ame
rikoje daug kur virto solida; 
rūmo su kovojančiais Vietname 
diena. Įtampa dėl bombardavi
mo Vietname aštrėja. Už bom
bardavimo sustabdymą pasisa
kė buvęs Prancūzijoje- Ameri
kos atstovas gen. Gavin. Lap
kričio 13 atvyko į \Vashingto- 
ną gen. Westmoreland ir atsto
vas Bunker. Bus, be abejo, kal
bama dėl laikinio sustabdymo. 
Iš anksto pranešta, kad gen. 
Westmoreland tam yra priešin
gas.

....— Jungtinis štabas pranešė 
raštu prezidentui savo nusista
tymą prieš š. Vietnamo bom
bardavimo pertrauką.

— San Francisco lapkričio 
13 teismas skyrė pustrečių me
tų kalėjimo kareiviui R. Lock- 
man, atsisakiusiam vykti į Viet
namą.

AR IZRAELIO LAIMĖJIMAS 
Sovietus susilpnino?

Po Izraelio arabų Karo buvo 
garsinamas Sovietų pralaimė
jimas. Dabar Chr. Sc. Monitor 
pripažįsta, kad iš to konflikto 
Sovietai esą laimėję, savo .Įta
ką sustiprinę. Viena, propagan
da prieš Ameriką po karo tarp 
arabų stipresnė nei prieš ka
rą. Antra, Syrijai ir Egiptui vie
toj prarastų ginklų jau prista
tė naujų iki 60-80 proc. turėto 
kiekio. Prancūzų Figaro rašė, 
kad Egipto armiją dabar treni
ruoja 1000 sovietinių karinin
kų, vadovaujami keturių gene
rolų. Trečia, Alžire kariuome
nę treniruoja 1,000 sovietinių 
instruktorių, treniruoja taip pat 
technikus naftai nacionalizuoti. 
Ketvirta, stengiasi palenkti i 
savo pusę Vakarų sąjunginin
kus Persiją ir Turkiją, paža
dais duoti 100 mil. karinės pa
ramos.

Anglijos karinė jėga iš vidu
rinių rytų jau dingusi. Beliko 
Amerika. Prieš ją ir telkiamos 
sovietinės jėgos.

Atstovo J. Kajecko pagerbime spalio 28. Kazys Vas aitis atidaro. Nuotr. Tado Vasaiėio

Parapines mokyklos prieš krizę
Brooklyno vyskupijos mokyk

lų superintendentas kun. F. 
Fitzpatrick pareiškė, kad para
pinės mokyklos yra didelėj kri
zėje neturtinguose rajonuose. 
Pernai mokyklom teko pridėti 
1.5 mil.. šiemet iki 2.5 mil. Vi
dutiniškas vienos mokyklos ne
priteklius metam 50.000-75.000 
dolerių.

Skaičiai kalba apie Saturną
Saturno raketa 363 pėdu 

aukščio, aukštesnė už Laisvės 
statulą.

Bendras svoris 6.1 mil. sva
rų — sunkesnė nei pora dešim
čių Boeing 727 sprausminių

— Vincė Leskaitienė, kaip 
lietuvių moterų klubų federaci
jos pirmininkė, pasiuntė memo
randumą Mrs. Edgar D. Pearce. 
kuri yra “General Federation 
of IVomen's Clubs” pirminin
kė. Memorandumas pavadintas 
“Lapkričio septintoji ir mote
rys”. Jame dėstoma, ką davė 
sovietinis režimas moteriai Ru
sijoje ir ypatingai Lietuvoje.

Menuly amerikietis gali būti pirmas
Du dideli pasisekimai kelyje 

i mėnulį. Lapkričio 9 mėnuly 
nusileido Surveyor 6 ir po 50 
minučių jau siuntė vaizdus. Iki 
lapkričio 11 tokių vaizdų bu
vo jau 2,300. Tikimasi, kad pa
siseks atgaivinti veikimą ir Sur
veyor 5, kuris mėnulį pasiekė 
rugsėjo 5 ir kuris nuo Survey
or 6 yra per 600 mylių.

Kitas laimėjimas — Saturnas 
su savo ' dalim Apollo, paleis-

Laisve studentui, bet ir prieš studentą
Mobilizacijos direktorius L. 

B. Hershey, pasitaręs su Baltai
siais Rūmais, įsakė mobilizaci
jos punktam atšaukti kari
nės tarnybos atidėjimą tiem 
studentam, kurie fiziniu būdu 
trukdys mobilizaciją — degins 
mobilizacijos lapelius, veršis į

Prieš 10 metų pasauliečių 
mokytojų parapinėse mokyklo
se buvo 18 proc., dabar 39. Vie
nuolių skaičius mažta. pasaulie
čių mokytojų gausėja, dėl to ir 
išlaidos gausėja. Vienuolėm mo
kama po 125 dol. mėnesiui, o 
pasauliečiam mokytojam tenka 
derintis prie valdžios mokyklų 
atlyginimo.

lėktuvų.
Jėga 160 mil. arklio jėgų: jos 

užtektų paleisti į erdvę visiem 
500 satelitų, kuriuos Amerika 
paleido per 10 metų.

Dalių joje yra daugiau kaip 2 
mil., 15 mylių vielos. 85 dideli 
ir maži motorai.

Kuras — žibalas ir skystas 
deguonis (10x1. Žibalo sudegina 
per sekundę 1,250 galonų, de
guonies 2,083 galonus. Deguo
nies pirmame aukšte telpa 54 
vagonai lankai.

Paleidimo ir kontrolės vyks
me buvo reikalingi 1500 žmo
nių.

Kaina — 180 mil.

Mokslininkai sukuria teorijas 
gyvenimui tvarkyti. Teorijos 
gražios, bet kai i jas mėgina į- 
sprausti gyvenimą, tas iššoka 
iš prokrusto lovos ir rieda sa
va logika. Kam pavyzdžiais im
ti tokias didžias teorijas kaip 
komunizmas, kuris mėgina gy
venimą įguldyti i prokrusto lo-
va! Imam pavyzdžiais mažąsias 
dienos skeveldras.

★
Mokslo vardu buvo pramato- 

ma, kad sovietinio gyvenimo 
logika neišvengiamai veda į 
liberalizaciją žingsnis po žings- 

tas lapkričio 9. Tai didžiausia 
lig šiol raketa, pakėlusi nuo 
žemės 285,0 0 0 svarų krūvį, 
aukščio kaip 36 aukštų na
mas. Sovietinės raketos buvu
sios lig šiol didžiausios su 
40,000-60,000 svr. Spauda aiš - 
kino, kad per 10 metų Ameri
ka pirmu sykiu pralenkė Sovie
tus savo raketom ir turi rea
laus pagrindo būti pirmoji mė
nulyje.

mobilizacijos įstaigą ir trukdys 
darbą, trukdys pareigūnam 
darbą universitete. Studentam, 
kurie tik žodžiais reiškia savo 
nusistatymą, tas įsakymas ne
taikomas. Taikomas tiem, ku
rie veiksmu trukdo darbą.

Chicagos nusikaltimų komisi
ja, savanoriška organizacija, pa
skelbė raštą, rš kurio matyt, 
kad Chicagoje į legalų biznį yra 
įsifiltravę gangsteriai. Rašte su
minėta 214 tokių asmenų. Su
minėtos ir 42 įmonės, kurios 
turi ryšio su pogrindžiu. Per 
paskutinius pustrečių metų ei
lė gangsterių vadu buvo nuteis
ti. Bet ne visi nuteistieji atsi
dūrė kalėjime. Komisija kalti
no teisėjus, kad skiria lengvas 
bausmes pofesionalam krimi
nalistam.

. — Ryty Vokietijoje spalio 
29 švęsta 450 metų sukaktis, 
kai Martynas Liuteris prikalė 
savo 95 tezes prie Wittenber- 
go bažnyčios durų. Iškilmės tu
rėjo būti didelės. Valdžia pa
žadėjo dalyvauti. Bet kai kurie 
vyskupai nuo iškilmių atsisakė 
k a i valdžia šalia Liuterio no
rėjo iškabinti Lenino ir Ulbri- 
chto paveikslus. Tada valdžia 
atsisakė nuo iškilmių ir suren
gė sovietų kariuomenės para
dus.

— Washingtone Sovietų at
stovo Dobrynino surengtą pri
ėmimą lapkričio 7 piketavo uk
rainiečiai su šūkiais “Liberty 
Yes, (’ommunism Nyet".

nio, ir žmonės bei tautos bus 
laisvi. Po lapkričio 7 šventės 
Maskvoje N.Y. Times davė ne
be teorijos, bet gyvenimo iš
karpą:

“Jubiliejinė amnestija davė 
laisve kriminalistam, bet And
rei Siniavsky ir July Daniel. ra
šytojai, tebelaikomi sunkiuo
siuose darbuose Sibire.

“Rašytojai ir artistai, kurie 
buvo laukę laisvesnių sąlygų, 
atrodo, susilauks naujo teismo 
keturiem intelektualam, kau
namiem nuo sausio mėn. už 
slapta magaziną su didesnės 
kūrybinės laisvės reikalavimu”.

Integracijos žodis turėjo 
reikšti gražią svajonę — bend
ros mokyklos, bendras gyveni
mas, bendras darbas nušalins 
nuo žmonių visas rasines, tau
tines, religines skirtybes ir pa
siliks grynas žmogus, naujas 
humaniškas amerikietis.

Gyvenimo logika pasirodė ki
ta. Su “juodosios jėgos” sąjū
džiu atėjo reikalavimas išryš
kinti ir pagerbti negrų skirty
bes - negrų kultūrą, kalbą. 
Tas gyvenimo balsas rado at
garsio ir bažnyčioje. N. Y. Ti
mes lapkričio 12 informavo, 
kad Amerikos protestantų baž
nyčioje reiškiasi ne “integraci
jos. bet separatizmo” kelias. 
Prieš porą savaičių Dalias susi
rinko 80 negrų dvasininkų ir 
formaliai paskelbė “National 
Committee of Negro Church- 
men”. Organizacija pradeda 
veikti su 700 narių.

Pagal Times “susijaudino se
nesni baltieji liberalai, kurie 
staiga pasijuto nebereikalingi”. 
Susijaudino tie, kurie savo vaiz
duotėje kūrė vieno ištisinio pa
saulio viziją, vienos antvalsty- 
binės valdžios valdomą ir huma
niškai sugyvenančią žmoniją .. 
Gyvenimo logika pasirodė kita: 
negrai ėmė siekti savo atgimi
mo... Gal panašiai kaip ir de
vynioliktame amžiuje lietuviai, 
kuriem sakydavo, kad jie “in
tegruotųsi” į savo kaimynus, 
lenkus, rusus, vokiečius. Bet jie 
tada panoro būti lygūs su savo 
kaimynais, kaip skelbė Aušra ..

Šios gyvenimo logikos neno
ri pripažinti ir kai kurie Ame
rikos vyskupai, laikydamiesi 
vizijos — vykdyti bažnyčioje 
integraciją — ir dėl to nusa
vindami lietuvių kapines. . .

★
Teorija reikalautų, kad parti

jos nariai gintų savo partiją ir 
jos pastatyta prezidentą. Bet 
gyvenimo logika nusuka taip, 
kad respublikonų lyderis turi 
ginti prezidentą demokratą nuo 
kritikos, kurią prezidento poli
tikai sviedė demokratas komisi
jos pirmin. Fulbrightas. To
kią gyvenimo politiką N. Y. 
Post pavadino “absurdo teat
ru”.

Kai Dirksenas gynė preziden
tą, pagal N.Y. Post informaci
ją, klausėsi senatoriai. Kai Ful
brightas kritikavo prezidentą ir 
Dirkseną, klausėsi tuščios sie
nos. Bet Post kalbėtoją paguo
dė: esą jis kalbėjo “tautos są
žinei.. .”

Kai teorija ir gyvenimas susi
kerta tame pačiame žmoguje, 
susidaro senatoriaus Fulbrigh- 
toistorija. Jis — liberalu libe
ralas savo mintyse, bet pabal
savo prieš “pilietinių teisiu” į- 
statymą. Rezultatas: preziden
tas Kennedy* buvo numatęs jį 
valstybės sekretorium, kaip ra
šė Monitor, bet patyręs apie 
tą Fulbrighto gyveninio žingsnį, 
į sekretorius pasikvietė Dean 
Rusk.

- Jungi. Tautose lapkričio 
7 priimta vieningai deklaracija 
apie moterų teises. Tarp iškil
mingų tuščių žodžių konkretes
nis yra pasisakymas. kad jei 
moteris išteka už kitos valsty
bės piliečio. jai turi palikti se
noji pil ietybė.
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Ant tiltų • pirkliui, po tiltais - šnipai 31

ir ta

INAI niokos

Revoliucijos sukąk&ąi reng
damiesi, Sovietai susijaudino— 
iškilmių nuotaiką, gadino bėg
lys — Stalino duktė Svetlana. 
Gadino iškilmes dar ir kitas 
bėglys — pulkininkas Eugeni
jus Runge: dirbo Sovietam 11 
metų kaip šnipas ir šnipų or
ganizatorius vakarų Vokietijo
je ir staiga prieš iškilmes pa
bėgo. Pabėgo su vaiku ir žmo
na, kuri buvo taip pat šnipė. ,

Nelaimingi dėl to esą ir kai 
kurie valstybės departamento 
planuotojai, tiltų statytojai. N. 
Y. Times rašė, kad valstybės 
departamento pareigūnai lygi
no santykius su Maskva, didino 
prekybą, derėjosi dėl bendra
darbiavimo erdvėje, dėl atomi
nės kontrolės; tarėsi netgi dėl 
bendrų žygiųprieš Kinijos grės
mę. Pareigūnai tikėjo, kad So
vietų grėsmės daugiau nebėra, 
ir niekais nuleisdavo praneši
mus apie sovietinių agentų vei 
lą Amerikoje ar jos įtakoje 
esančiose srityse. O čia staiga 
ČIA paskelbė viešai informaci
ją, kuria pateikė pabėgęs pul
kininkas Runge ir atsidūręs jau 
Amerikoje.

Nelaimingi dėl tos informaci
jos Maskvoje ir Washingtone. 
Nelaimingi, kad gadina iškil
mes; nelaimingi, kad gadina 
tiltus.
"Nelegalus" šnipas:

Pulkininkas Runge buvo “ne
legalus” šnipas, šnipai, kurie 
yra atstovybių tarnautojai, va
dinami “legaliais” šnipais. Jie 
žinomi, ir jų galima pasisaugo
ti. Jei jie perdaug uolūs pasi
rodo, liepia jiem išvažiuoti. Ir 
tuo jų istorija baigiasi. Blogiau 
su “nelegaliais” šnipais, kurie 
yra infiltruoti į kitos šalies nor
malų gyvenimą. Jie turi patys 
nuolat drebėti dėl savo kailio, 
kad bus suimti ir nuteisti.

Ne visi tokį gyvenimą pake
lia. Nepakėlė jo ir pulkininkas 
Runge.
šnipo mokslas:

Runge buvo gimęs Ukraino
je 1928 — vokiško kilimo. Po 
šio karo Sovietų kariuomenėje 
jis tarnavo kaip vertėjas. Rado, 
kad jis tinkama medžiaga nele
galiam agentui. Trejus metus, 
1952-5, jį treniravo. Sukūrė jo 
biografijos “legendą”: davė 
jam naują gimimo vietą —Du- 
ninowo, kuris iš Vokietijos te
ko Lenkijai. Davė ir naują pa
vardę — Willi Kurt Gast. Ne
atsitiktinai tokis vardas. Sura
do, kad Duninowo buvo gyve
nusi Martha Gast, bet jau mi
rusi. Buvo patogu padaryti ją 
Rungęs “motina”. Pasiuntė bū
simą agentą Į Duninowo porai 
savaičių susipažinti su namais, 
kuriuose “išaugo”, su mokyk
la, kurioj “mokėsi”. Kita moks
lo dalis ėjo jau Maskvoje: radi
jo siuntimas, šifrai, mikrofil
mai, pranešimų slėpimas ir t.t. 
Po mokslo Maskvoje papildo
mai buvo treniruojamas jau vo
kiškoje aplinkoje prie Halles 
ir Leipzigo. Tada tik nugabeno 
į Miuncheną ir Frankfurtą, kur 
mokslas buvo tęsiamas.
Darbo:

1956 pavasarį leido jam vesti 
Valentiną Rusch — iš rytų Vo
kietijos, jau anksčiau verbuotą 
sovietine šnipe.

Dąrbą pradėjo Koelne. Įsitai
sė drabužių valyklą, kuri turė
jo dengti jo tikrąją tarnybą, 
jam davusią kas mėnuo po 380 
rublių. Nuo 1960 persikėlė į 
Frankfurtą ir atidarė barų Kai 
barą pardąvė, ėmė verstis lo
šiamųjų ir grojamųjų mašinų 
prekyba. Tai davė pateisinimą 
pagrindą, kelionėm. .

Jau 1956 jam pasisekė pri
eiti prie asmens, kuris tarnavo 
prancūzų atstovybėje Bonnoje. 
Verbavo visą šeimą. Gavo apie 
tūkstantį slaptų dokumentų 
nuotraukų. Jas pasiųsdavo pro 
Šveicariją ar Austriją. Jo siun- 

- čiama medžiaga pasirodė tiek 
vertinga, kad atsiuntė jam -į

-- f- - f

IMS MADISON rmSBT 
MOOKLVN f?. N. Y.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviika ir eurapietižlui duona ir pyragai 
ftventėsns, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DAUA Ir ALURTAS RAfiKTONAB, MV.
M-N40 rTAGd STREET BftOOKLYN, N. V. 11209

VYTAUTAS BELECKAS

Nutarimų kamblį* WashingtOftO konferencijoje

Nelaimingi ftfa&voje ir ▼gshingtalie 
4MLMH 1n-j gwjwųu-jjat!t 

talką lįhįz SuetterĮm iš rytų 
Vokietijos — jauną, gražų vy
rą, kurio uždavinys buvo pri
sitaikyti prie sekretorės VdM®- 
tijos užsienių reikalų ministeri
joje, įsimylėti ir ją vesti. Už
davinį atliko — vedė, ir infor
macijos plaukė.
Kelies į šoną: <

Runge pereitą 
žmona ir sūnum, 
Frankfurte, buvo
Buvo apdovanotas ordinu, ku
rio raštą pasirašė gen. Vasily 
V. Možečkov, užsieninės žval
gybos viršininko pavaduotojas 
— tas pats, kuris pereitą pava- 

lankėsi Jungtinėse Tauto- tas, sovietinis biurokratizmas,

vasarą su 
gimusių 

Maskvoje.

sari

O

Sekretoriatas Washingtono konferencijoje; iš k. j d. — dr. B r. Nemickas, M. Lenkauskienė h* T. Blinstrubas.
Nuotr. V, Maželio

Penkių darbo dienų savaitė 
šiuo metu yra vienas iš jau
niausių bolševikinės propagan
dos žirgelių. Stengiasi sudaryti 
įspūdį, kad bolševikinė val
džia (po 50 metų pastangų!) ne
va pirmoji pasaulyje suteikian
ti dirbantiesiems tokį gyveni
mo palengvinimą...

Iš tikrųjų tačiau Kremliaus 
valdovams nepavyko nuslėpti ties mažinti 
nuo pavaldinių, kad tas paleng
vinimas daugelyje vadinamųjų 
kapitalistinių kraštų jau seniai 
įgyvendinta kasdienybė. Betgi 
vienu požiūriu jie iš tiesų pa
sišovė “pralenkti kapitalizmą”: 
penkių darbo dieny savaitę jie 
lengva ranka "įvoda" ir Že
mės ūkio darbininkams. Tiks
liau — leidžia žemės ūkio dar-

LIETUVOJE

Paskaičiavom, kad melžėjų dar
bo apimtis nepakitęs. Kiek pa
didės darbo dienos trukmė”.

Kaip visur kitur, taip ir čia 
ryškiai atsispindi būdingas bol
ševikinių “palengvinimų” bruo
žas: darbo dienų skaičių suma
žinti galima, bet darbo apim- 

ne. Iš tikrųjų, 
pagal tą savotišką kolchozo 
pirmininko apskaičiavimą, dar
bo krūvis išeitų net padidintas, 
kadangi jis kombinuoja prie tų 
pačių 215 karvių palikti tik 15 
melžėjų vietoj ligšiolinių 16- 
kos. Be abejo, jo “paskaičiavi
me” yra klaida: 15 melžėjų, 
dirbdamos tik po 5 dienas sa
vaitėj ir melždamos po 18 kar
vių, nepamelŠ visų 215 karvių. 
Kai skaičiavimą patikrins, tai 
atras, kad, norint kasdien tu
rėti kūtėse 12 melžėjų, 5 dar
bo dienų po 18 karvių sąlygo
mis būtinai reikia ne trijų, o 
beveik penkių pamaininių mel
žėjų, tai yra, iš viso 17-kos mel-

tą reikalą susitvarkyti, kaip iš
mano. ' 4-

Štai kaip tas leidimas atsilie
pia Lietuvoj, pavyzdžiu], Vis
mantuose, ties Pasvaliu. To kol
chozo pirmininkas guodėsi le
mos Ūkyje (‘67/8). Su melžė
jomis, esą, nebūsią vargo susi- žėjų vietoj dabartinių 16-kos. 
tvarkyti:

“Turime 215 karvių... Ran
komis jas melžia 16 melžėjų, 
iš jų 2 pakaitinės. Kiekvienai apie 270 melžimų, kaip ir da- 
melžėjai tenka po 15-16 kar- bar vidutiniškai yra. Skirtumas 
vių. Kai savaitėje dirbsime 5 bus tik tas, kad tie melžimai 
dienas, melžėjoms teks melžti 
18 karvių. Tada reikės 12 mel
žėjų. Dar 3 bus pakaitinės.

Naujas, maršalo Grečko pa
rengtas Sovietų Sąjungos kari
nės prievolės įstatymas ir Lie
tuvos gyvenime rūsti naujiena. 
Tuo įstatymu kraštas paverčia
mas beveik ištisine militarine 
mokykla. Skirtumas, palyginti 
su ligšioline tvarka, ne tiek tas, 
kad dabar jaunuoliai bus šau
kiami kariuomenėn 18 metų 
(dvejiem ar trėjiem metam), 
kiek tas, kad jau prieš tai, nuo 
17 metų, turės išeiti parengia
mąjį apmokymą mokyklose ar
ba darbovietėse. Jei šaukimai 
į tikrąją tarnybą ir toliau galėę 
būti atidedami (studentam, spe- 
cialinių mokyklų moksleiviam), 
tai nuo parengiamojo karinio 
apmokymo galės išsisukti tik 
invalidai. Atidėjimai nenudil- 
dys šaukimo iki 27 metų am
žiaus, taigi ir studentai šauki
mo neišvengs, nes iki tokio am
žiaus turi baigti mokslą. Per il
gai užtęsęs studijas studentas 
gali būti pašalintas dėl nepa
žangumo, o tuo. atveju atidėji
mas automatiškai netenka ga
lios. Bet baigusiem numatoma 
tik vieneri metai tarnybos ir 
karininko laipsnis.

Sekti, kas turi būti įtrauktas 
į privalančių atlikti parengia
mąjį apmokymą bei į šaukiamų
jų sąrašus, yra įpareigotos ne 
tik rajonų komendantūros (ka
rininkai komisariatai), milicija 
ir vykdomieji komitetai (vieti- 

Nuotr. v. Maželio nė administracija, metrikacijos

Tik taip “melžėjų darbo apim
tis nepakitęs”, tai yra, kiekvie
nai melžėjai per savaitę teks 

bus išdalinti nebe j 6, o j 5 
dienas, tai yra, vietoj 45 mel
žimų kasdien per 6 dienas

PM5U...
Maskvoje patyrė naują planą 

dėl savo ateities. Gausią kitą 
paskyrimą, gausią |r kitą pa
vardę bei “legendą”. Tuo tar
pu turės išmokti angliškai. Gal 
būt, teks atsiskirti su sūnum, 
kuris tegul liks Maskvoje auklė
jimo namuose.

Rungė jau anksčiau savo 
mintyse buvo bevirstąs išdavi
kų. Sunkus jam darės tas 11 
metų gyvenimas, kuriame kaip 
koją esi įkirtęs. Puvo pabodęs

....... .... per 5
dienas' savaitėj. Tai ir visas

pagerinimo at-

ne už darbo die-

kiekį.
Jei su melžėjomis, atrodo, 

šiaip taip Įmanoma susitvarky
ti, tai kebliau su kitais ūkio 
darbininkais. Kolchozo pirmi
ninkas štai kaip pasakoja apie

KARINE TARNYBA SUSTIPRINAMA

nftarų |

Rungei pasisekė. Užstojo jį 
pats žvalgybos viršininkas Jury 
V. Andropov, tik perėmęs tas 
pareigas nuo gegužės mėnesio. 
Juk Rungė vienuolika metų iš
tikimai tarnavo — jokio pa
grindo per tą laiką nebuvo juo 
suabejoti. O be to Runge tei
sus: ką pagalvos vakarų Vokie
tijos kaimynai, kai jis grįš be 
sūnaus; bus tuojau įtarimas. Te
gul vyksta...

Runge su žmona ir sūnum 
parvyko ir spalio mėnesį pri
sistatė amerikiečių žvalgybai su 
visais dokumentais ir informa
cijom apie savo buvusią veiklą 
ir savo bendradarbius.

Dar ir dabar nesą baigti jo 
parodymai. Bet parodymų vai
siai jau gausiai ėmė krist. Ke
liolika bendradarbių Vokietijos 
kalėjimuose. Ministerijos sekre
torė Leonore Heinz, kai sužino
jo, kad ją vedė tik šnipinėjimo 
reikalam, kalėjime pasikorė. 
Vokietijos spaudoj aliarmas, 
kad ten esą apie 6,000 šnipų bei 
agentų; kad vakarų Vokietija 
tai “šnipingiausias” Europoje 
kraštas. O Amerikos ČIA in
formacija neslepia, kad tokių 
kaip Runge “nelegalių” agentų 
tebesą ir Amerikoje šimtai.

Amerikos pilietis patiria, ko
kia yra padėtis: kai Amerikos 
turistai ir pirkliai rieda diplo
matų pastatytais' tiltais, po til- 
tiltais lizdus suka šnipai.

3O5SEVENTH AK.įor.ZPkSl),NM YORK^lttOOOI
-P

VYT MAŽELIS
vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vyk
ti ir į kitus miestus)
portretūra
meno darbu nuotraukos ir kiti foto patar-

Tel HY 74677 navimai -
422 MENAHAN STREET — RIDGEWOOO, n. y. 11237

O n J n 'T’ A parduoda Telefunken, Grundig, Olympia,
0 L K. • /i. Zenith, Burroughs, Royal, ITC ir kt. pro

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

LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

sekmadieniais, 9-10 vai. ryto
WHBI 105.9 FM banga

Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis- ir skelbimais.

62-15 69th PU Middle Village, N.Y. 11379 
idėjai :

ROMAS K EŽY S — TW 4-1288
ANTANAS MAŽEIKA — VI 5-6332

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

Neš. 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 vietų.

esamą padėtį:
“Iki šiol dat nesugalvojome, 

kaip reikėtų Įiėrfvarkyti ker
džių veršininkių ir kiaulinin- 
kių darbą... šių skaičių tektų 
padidinti 30-40 proc. Bet pa
kaitinių neturime... visuose 
baruose jaučiamas .darbo jė - 
gos trūkumas.' Vien dėl šios 
priežasties ūkio veršininkės, 
kiaulininkės, kerdžiai dar ir ki
tais motais, matyt, nugalės nau
dotis sutrumpinta darbo savai
te. Nemažas musę rūpestis, 
kaip šiems žmonėms surasti po 
vieną poilsio dieną savaitėje. 
Kol kas jie nė to negauna"....

(Elta)

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės į 

Insurance - Real Estate
JOHN ORMAN AGENCY

Pildami miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareiškimai. — TeL Virginia 9-1800.
110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.

TeL Virginia 6-1800

NEW YORK

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

CHICAGO |

f 86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418— (212) 441-6799 |
i 6755 S. Western Avenue Chicago, III. 60636 — (312) 476-2242

burai, bet ir namų valdybos, 
butų eksploatavimo kantoros ir 
net privačių namų savininkai. 
Moterys nuo 19 iki 40 metų 
amžiaus, turinčios medicininį 
ar kitą kokį specialų parengi
mą, irgi gali būti paimtos ka
rinėn ataskaiton net ir taikos 
metu, ir gali būti šaukiamos 
atlikti mokomąsias pratybas. 
Mokyklose, įmonėse, įstaigose, 
organizacijose (t.y., prekybos, 
statybos ir kt institucijose) ir 
net kolchozuose numatomi 
steigti parengiamojo karinio ap- 
mokymo kursai su etatiniais ka
riniais vadovais.

Naujokų (18-mečių) ėmimas 
dabar bus vykdomas dukart per 
metus: gegužės-birželio ir lap
kričio -gruodžio mėnesiais.

(Elta)

įvairią moterišką drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra cfidelia įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bliuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra- 
buflal, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
954N JAMA1CA AVĖ. Woodhaven, N.Y. 1142!

— TeL 849-7240 —

- HAVEN REALTY -
Real Estete / • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų pan

WM1B 6ANBI TAVOM

Biudžetai Lietuvai, Latvijai, 
Estijai

Maskvoje jau numatyta: 
1968 metų biudžeto apimtis. 
Nustatytos ir “respublikų” biu
džetų sumos. Lietuvai numty- 
ta vienas milijardas ir 20 mili
jonų rublių (Latvijai 690 mili
jonų, Estijai — 473).

Tiesa (‘67-239) aiškina: “Pa
baltijy Lietuva turi didžiau
sius darbo jėgos resursus, di
desnį dirbamos žemės plotą”. 
Tai paaiškinimas ne tik, kodėl 
biudžetas didesnis, bet ir kodėl 
Lietuva Maskvai reikalinga.

(Elta)
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BoHevizmas nukirto rovoKu- 
cijai galvą no su kokiais plau
kais, o su laisvės idėjomis.

Galvos pradėjo riedėti dar 
prieš bolševikinį perversmą, kai 
Baltijos laivyno jūrininkai, į- 
aistrinti bolševikų agitatorių, iš
žudė karininkus. Kronštato sa- .varžyta spaudos laisvė. Įsaky

mas skelbė: "Kiekvienas žino.

Bolševizmas atėjo kaip revoliucija prieš revoliuciją (2)

męję bolševikinio perversmo 
dienę.

Kitą dieną (XI 9) Leninas pa
sirašė Įsakymą, kuriuo buvo su

SIMAS SU2IEDELIS

Latvię broliška mums tauta 
lapkričio 18, šį savaitgalį, pri- 

- simena nepriklausomybės pa
skelbimo dieną. Tokią dieną 
taurūs ir šviesūs žmonės, ko
kios tautos jie bebūtų, džiau
giasi kitų laisve, ir liūsta, kad 
ji brutalios jėgos sulamdoma. 
Mums tasai -džiaugsmas daug 
didesnis, kai prisimename kai
myninės Latvijos nepriklauso
mybės dienas, ir mums yra ne
apsakomai liūdna, daug liūd
niau negu kitų tautų atstovam, 
kai tenka dabar išgyventi abie
jų broliškų tautų šiurpią tra
gediją.

Lapkričio 18 ypač sunku 
pačiai latvių tautai, kuri negali 
laisvai savo brangios šventės 
minėti. Kai prieš vienuolika die 
nų buvo minima bolševikų re
voliucijos sukaktis, visa Latvi
ja skendo raudonose vėliavose, 
dažytose jos pačios vaikų krau- 

' ju. Žmonės, išginti į gatves ir 
aikštes, turėjo priverstinai gar
binti savo vergėjus ir dalyvauti 
jų niekšingų darbų sukakties 
minėjime.

Lapkričio 18, kai latvių tau
tos sūnūs ir dukros pagal turi
mas galimybes prisimena sa
vo nepriklausomo gyvenimo die
nas, Latvijos vėliavai nėra lais
vės pleventi nė brolių kapinė
se. Brolių žemė yra prievartos 
trypiama, niokiojama ir kanki
nama, kaip niekada dar nėra 
buvę istorijoje. Galima būtų 
dėl to ir visai nusiminti, jeigu 
teisybė istorijoje neturėtų per
svaros. Tačiau teisingumas lai
mi, kad ir po sunkių dienų. Ji 
sai nėra už kalnų nė broliškai

manai iš Vakarų bei slavai iš 
Rytų. Nei viepi nei antri ne
buvo latviam svetingi ir taikūs 
žmonės. Pirmieji primetė ilga
amžę vokiečių riterių vergiją, 
antrieji pajungė po Rusijos ca
ro padu. Ilga nelaisvė ir vergi
ja kitą tautą galėjo visiškai pa

la su tvirtove pasidarė bolševi
kiniu širšynu, kuriame iš savo 
slėpynės vėl . išniro pakursta 
Leninas. Trockis išlindo į prie
kį darbininkų ir kareivių tary
boj Petrapily. Karinis bolševi
kų komitetas pareikalavo jam 
pasiduoti visą Petrapilio įgulą

lingas ginklas jos rankose. To
kiu kritišku laiku, kaip šis, ka
da darbininkę ir valstiečių vy
riausybė tik susidarė, yra nega
lima palikti priešo rankose gin
klo, kuris nemažiau yra pavo-

(1917 XI 5). Kerenskis tik da- jingas, kaip bombos ir kulko- 
bar griebėsi kietesnių priemo
nių, šaukdamasis kariuomenės 
vyriausybei ginti. Tačiau su 

laužti, bet latvių kietumas ir ginklu išėjo Kronštato jūrinin
kai, užėmę Petrapilio miesto 
mazgus ir Žiemos rūmus (XI6). 
Kerenskis dar spėjo pabėgt, o 
Leninas atsikėlė į miestą (XI 7) 
ir savo štabą įkurdino mergai
čių institute (Smolny Institut). 
Pirmieji raudonarmiečiai sukė
lė mieste orgijas: buvo užmuš
tų, areštuotų ir išprievartautų.

Liaudies komisarų taryba, ku 
rios pirmininku pasidarė Leni
nas, areštavo ne tiktai “buržu
jus”, bet ir socialistus, kurie 
dalyvavo Kerenskio vyriausybė
je. Petrapilio darbininkų susi
rinkime (XI 8) į tribūną išėjo 
stambus ūkininkas, kurio barz
dotas veidas buvo'iškreiptas į- 
tūžimo, smogė kumštimi į pre
zidiumo stalą: “Draugai, — rik
telėjo visa gerkle, — ar žinote, 
kad keturi draugai, kurie caro 
laikais statė į pavojų savo gy
vybę ir laisvę, yra įmesti Petro- 
Povilo tvirtovėn — istorinin 
laisvės karstan”.

Laisvė buvo laidojama iš pir-

karžygiška kovos dvasia atlai
kė, iki sušvito savos valstybės 
nepriklausomybė.

Latvijos nepriklausomybė 
buvo pasiekta pačios latvių tau
tos išlaikytu tvirtumu ir didžia 
meile savajai žemei. Latviai su 
ja buvo taip suaugę, kad ma
žai kas ir užsienin traukė, ne
bent paskutinio karo lailpi, pa
sitraukiant nuo bolševikiškų 
žudynių.

Savo dainose, kurios išreiš
kia tautos sielą, latviai nežvan
gina kardais ir neskardi karo 
trimitais. Iš jų dainų žvanga 
tiktai dalgiai Padauguvy arba 
arklas atsimuša į akmenį, pil
ką akmenį šalimai didžio vieš
kelio, kuriuo svetimi žmonės 
eina ir nueina, o latvis ūkinin
kas vis palieka su savo dalia. 
Jisai neatjungiamai su savo že
me suaugęs. Pasitikėjimas Die
vu iš senų latviškų dainų aidi 
visu savo vaiskumu. Dievas, ro
dos, eina per laukus, juos už
sėja ir užakėja, išugdo derlių 
ir jį sukrauna į jaujas, žinoma, 
Dievas padeda tiem, kurie yra 
darbštūs ir rūpestingi, kantrūs 
ir ištvermingi, kurie ir kitiem 
padeda. Vienu dainos posmu
taip pasakoma: “Duok, Dievu
li, kalnan kopti, ne nuo kalno 
žemumon; duok, Dievuli, ki
tam duoti, ne iš kito melsti”. 
Pasitikėjimas savo jėgom ir sa
vo darbu latviam yra gana bū
dingas.

Linkime, kad tas dvigubas 
pasitikėjimas — Dievu ir savi
mi — greičiau atneštų laisvę ir 
pavergtai Latvijai: Dievs, sveti 
Latvi ju!

svaidžiai".
Visi nebolševikiniai laikraš

čiai buvo uždaryti. Trumpą lai
ką Petrapily tebėjo Maksimo 
Gorkio “Novaja Žizn” (Nauja
sis Gyvenimas) ir socialistų re- 
voliucininkų “Dielo Naroda” 
(Liaudies Reikalas).

Spaudos laisvė buvo palaido
ta visiems laikams iki šiol.

Po dešimties dienų (XI 17), 
kurios “sukrėtė pasaulį”, anot 
amerikiečio komunisto John 
Reed, palaidoto Kremliuje, pen
ki komisarai pasitraukė pa- 
reikšdami: "Esame nuomonės, 
kad reikalinga sudaryti visę so
cialistinių partiję vyriausybę .. 
Priešingu atveju teliktę suda
ryti grynai bolševikinę, kuri te
galėtų laikytis politinio teroro 
priemonėmis."

Pasirinkta antroji alternaty
va: politinis teroras įamžintas 
visam bolševikiniam valdymui. 
Jam išlaikyti*7 įsteigta čeką 
(črezvyčainaja, Komissija), pri
dengta uždaviniu kovoti “su 
kontrarevoliucija (I), spekulia
cija ir sabotažu” (1917 XII 20). 
Čeką keitė vardus (GPU, NK

Latvijai.

Praeityje latviai yra turėję 
mažiau laimės, negu jų gimi
naičiai lietuviai, ir daugiau var
go. Dauguvos šalis buvo ir pa
liko prie viešesnio kelio negu 
Nemuno kraštas. Dauguva ir 
Dniepru ėjo viešas prekybos 
kelias iš Baltijos marių į Juo
dąsias. Tuo keliu spraudėsi ger- Latvių pulkininko Kalpaks mirties vieta

VD, MVD) ir vadus, bet nepa
keitė teroro priemonių ir slap
tosios policijos funkcijų. Daug 
švelnesnę carinę policiją (och- 
ranką) laikinoji vyriausybė bu
vo panaikinusi. Bolševikų kon- 
trarevoliucija politinę policiją 
sugrąžino ir padarė žmonių pa
baisa. Jos prireikė ryšium su 
steigiamojo seimo rinkimais, 
kurie bolševikams pasirodė ne
palankūs.

RINKIMŲ pirmą dieną (191Z- 
XI 25) bolševikų atsišaukimai 
miniom dar dėstė: "Kerenskio 
vyriausybė, sudaryta dvarinin
ku ir kapitalistę, aštuonis mė
nesius delsė, kad konstituanta 
nesusirinktę, nes jie žinojo, kad 
prieš juos bus iškelti dvarę da
linimo, taikos ir kiti svarbūs 
klausimai. Konstituantos susi
laukti buvo galima tiktai nu
vertus Kerenskio valdžią".

Gi bolševikų Petrapily leisto
ji “Pravda” (Tiesa) rašė: 'Te
gyvuoja konstituanta, rusę ša
lies valdovė. Kam ji pavesianti 
valdžią: tebūnie!"

Tačiau buvo kitaip. Rinki
mams pasibaigus (XII 9) ir bal
sams suplaukus, pasirodė, kad 
iš 36 milijonų balsavusiųjų pa
sisakė už bolševikus tiktai ket
virtoji dalis (apie 9 mil.). Žy
mią persvarą — daugiau kaip 
20 milijonų balsų (58 proc.) — 
gavo socialistai revoliucininkai 
(eserai). Atsiradę mažumoje 
(175 atstovai iš 707), bolševi
kai griebėsi naujo perversmo. Į 
pirmąjį ir paskutinį seimo posė
dį (1918 I 18) atėjo su Kronšta- 
to jūrininkais, latvių karių bū
riu ir raudonarmiečiais. Posė
dy pareikalavo, kad seimas sa
vo teisę leisti įstatymus (“būti 
šalies valdovu”) perleistų Leni
no komisarams. Tokio nutarimo 
nepriėmus, bolševikai iš salės 
išėjo, o į parytį (I 19) buvo iš
vaikyta konstituanta ir susirin
kusi jos paremti minia žmonių 
Minioje buvo keli šimtai už
muštų. Trockis gailinosi, kad 
seimas buvo sušauktas gerai ne
pasiruošus. Stalinas gi padarė 
savo išvadą: "Tai dar viena vi
nis į buržuazinio parlamento 
grabą".

Grabas sukaltas parlamenta
rinei laisvei. Rusę demokratija 
jame guli jau per 50 metę.

Steigiamojo seimo laidotuvės

kai kam buvo gana skaudžios. 
Lenino artimas draugas Maksi
mas Gorkis po 3 dienų rašė 
(1918 I 22): “Geriausieji iš ru
su kone 100 metų svajojo apie 
tą dieną, kai susirinks konsti
tuanta. Ji buvo laikoma prie
mone, įgalinsiančia rusų demo
kratiją pareikšti savo valią. Už 
šią svajonę tūkstančiai inteli
gentų ir dešimtys tūkstančių 
darbininkų bei valstiečių mirė 
kalėjimuose, buvo pakarti arba 
sušaudyti. Upės kraujp nutekė
jo už šventą idėją. Ir dabar, kai 
tasai tikslas pasiektas, o demo
kratija pakilo džiūgauti, “liau
dies komisarai” įsakė šaudyti. 
Reikia neapmiršti, kad kai ku
rie iš tų “liaudies komisarų” 
darbininkam pabrėžtinai kalbė
jo apie reikalą kovoti už konsti- 
tuantą.. .Ar jiem aišku, kad 
griebtasi prievartos rusų demo
kratijai smelkti ir revoliucijos 
vaisiams naikinti”?

Praslinkus trejiem metam, 
Kronštato tvirtovėje sukilo 15, 
000 jūrininkų ir darbininkų, 
kurie savo masiniam susirinki
me (1921 m 1) reikalavo slaptų 
rinkimų, laisvų profesinių są
jungų, žodžio ir spaudos lais
vės, amnestijos kaliniams —vi
so to, kas Kerenskio vyriausy
bės buvo duota, o bolševikų at
imta. Sukilėliai dar sveikino 
moteris darbininkes jų tarptau
tinę dieną (III 8): “Tarp patran
kų griausmo ir granatų ugnies, 
kuri į mus atkreipta liaudies 
priešų komunistų, siunčiame 
jums broliškus sveikinimus. 
Sveikiname iš Kronštato — lais
vos salos”.

Čeką 
prie-

buvo

Po trijų dienų ji virto mirties 
sala, “šiandien Kronštatas kri
to, — rašė vienas stebėtojas.— » 
Tūkstančiai negyvų jūrininkų 
ir darbininkų guli gatvėse, žu
domi belaisviai ir įkaitai”.

Tuchačevskis, vadovavęs tom' 
skerdynėms, pranešė “marša
lui” Trockiui (1921 m 17), kad 
“savo uždavinį baigė”. Aštuo
niolika tūkstančių buvo vieto
je užmuštų, kitus išžudė 
kankinimo kamerose ir 
vartos darbuose.

Teroro priemonėmis
nustelbta rusų liaudies valia, iš
reikšta seigiamo seimo spren
dimu kurti demokratinę fede
racinę respubliką (1918 1.19), . 
Bolševikai ją apkeitė į “darbi
ninkų ir valstiečių socialistinę 
tarybų respubliką”, kaip skelbė 
pirmasis straipsnis pirmos bol
ševikų konstitucijos (1918 VII 
10). Tokia respublika darė be
teisius kitus, visuomenės slųoks-. 
nius, ir ji nebuvo taikytą nei 
skirta rusų tautai. “Tai nėra iš 
viso Rusijos klausimas — kal
bėjo Leninas. — Spjaut man į 
Rusiją!... Ji yra tik pirmasis 
tarpsnis kelyje j pasaulinę re
voliuciją".

Tarybinių Respublikų Fede
racija arba Sovietų Sąjunga 
(1922) turėjo apimti visą pa
saulį. To tikslo užsimota siekti 
agresija, kuri nesibaigė nė po 
penkię dešimtę metę.

(Bus daugiau)

— San Francisco stiuardesės 
piketavo Pan American, kad at
leido vieną dėl per trumpo si
jonėlio (miniskirt). Atleistoji 
aiškinosi: esą visai netrumpas, 
tik 2-3 colius aukščiau kelių..

Venta Latvijoje
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LAIMA

žinoma. Ir dar prieš šį vakarą. Rytoj gali nebe
būti kada. Bet ką tau Rasutė pasakė?

DAUGVYDAS
Aš jau sakiau, ką pasakė.

LAIMA j.

Kad manęs niekas nesulaužys?

DAUGVYDAS
Bet nepasakiau, kad ji išblaškė mano abejones. 

Aš vis labiau buvau pradėjęs abejoti, kad tu galvoji ne 
tą patį, ką sakai. Tu nesupyk, dabar tikiu, bet tam 
reikėjo žodžio iš kapo. Juk visam tam reikale ir Anta
nas, ir Karpenko, ir tu ten vis pas juos.

LAIMA
Pykti? Gal supykčiau, jeigu savo abejonių nebū

tum pasakęs. Bet ir tai gal ne. Kai tiek metų išsėdė
jai miško uždarume, pasitikėdamas tik savim ir nie
ko arba labai mažai težinodamas, kas darosi anapus 
miško, turėjai nustoti tikėti net ir artimiausiais žmo
nėmis. Ar tau kartais neatrodo, kad žmogus ir pa
sitikėjime gali pavargti?
DAUGVYDAS

Nežinau. Gali būti..., bet aš niekada apie tą 

nepagalvojau. Man tik kirminas įsimetė, kai tave taip 
staiga iš kalėjimo paleido.

LAIMA
Buvo paleistų ir prieš mane.

DAUGVYDAS
Bet jie turėjo vis ką nors pasižadėti, o čia patys 

išbubnijo, kad aš pats savo rankomis nukankinau Rasą 
su Aukse, kam tave išdavusios. Per visus kaimus tri
mitavo, kad suėmė banditų karalienę — ir staiga toji 
karalienė laisva, vaikšto per laukus su Antanu, sėdi 
raštinėje užsidariusi su Karpenko. žinai, skaudu prisi
pažinti, bet prieš porą savaičių, kai judu su Antanu 
ėjot pašlaičiais miestelin, sekiau iš vinkšnyno jus pro 
šautuvo taikyklį.

LAIMA
žinau, pirma kulka būtų buvusi man

DAUGVYDAS
Pranas pasakė?

LAIMĄ
Kodėl Pranas?

—V
DAUGVYDAS

Tada jis buvo kartu su manim. Ir kad ne jis, ne
žinau... Bet jis paėmė ranka už vamzdžio, pakėlė į 
viršų ir pasakė: "žinau, į ką taikai. Per ją taikai pats 
į save. Aš pažįstu Laimą. Ir aš-gal net ir tu greičiau 
palūšim, bet ne ji”

LAIMA
Ne, Pranas man niekada to neužsiminė.

DAUGVYDAS
Daugiau niekas nežinojo.

LAIMA
Nereikėjo niekam žinoti. Aš žinojau. Kai tik su

tikau tave išvesti iš miško, žinojau, kuo rizikuoju. Pa

ristu tą ve ir žinojau, kad tuoj įtarsi mane išdavimu.

DAUGVYDAS
Nebetikėjai nė meilės galia?

LAIMA
Dar blogiau. Žinojau, kad meilė gali tave pastum

ti į desperatiškiausią žygį. Dievuliau mano, koks pado
rus žmogus leis, kad jo vaikus auklėtų išdavikė.

DAUGVYDAS
O tu tokia panaši buvai. Viskuo.

LAIMA
Kai Karpenko atėjo į kalėjimą su pasiūlymu, aš 

jam pasakiau: kad nei aš, nei tu nemokam eiti šunke
liais. Pasakiau, kad darbo imuos, bet jeigu jie nesuge
bės manęs apsaugoti, aš anksčiau būsiu negyva, negu 
spėsiu pirmą gyvą žodį Daugvydui pratarti.

DAUGVYDAS
Ir jis, žinoma, prižadėjo.

LAIMA
Visom keturiom, bet nemanau, kad būtų širdies 

dėjęs į savo prižadą. Galėjau eiti, kur norėjau, tik 
Antano ir gal dar vieno kito šuniuko sekiojama. Jis, 
matyti, galvojo, kad tu neliesi manęs, kol akis akin 
nesusitiksi.

DAUGVYDAS .
Galėjo būti ir kitau).

LAIMA
O jam ar ne vistiek. Ko daugiau tarpusavyj iš- 

sižudysim, jiems bus lengviau. Jeigu dar viena seno 
raugo primirkusi mokytojėlė žus, tik smagiau. Raudo
numą bus mažiau kam beužstoti.

DAUGVYDAS
Bet tos mokytojėlės jis neįvertino, kaip reikiant

LAIMA
Ir gerai. Kuo kvailesnė ir kuo lengviau įtikinama 

jam rodysiuos, tuo visiems bus geriau. Jis nė nemano, 
kad ta kvailutė ratą ima sukti į kitą pusę.

DAUGVYDAS
Ir tu manai, kad po šios nakties jis neatsipeikės.

LAIMA
Nemanau. O jeigu ir atsipeikės, darbas bus pa

darytas. Į mokyklą vargu ar begrąžins, nors Antanas 
ir tvirtina, kad iškels Į apskritį kartu su juo. Pagaliau, 
ir iš kalėjimo ir iš Sibiro palengva rasiu kelią atgaL 
Lengviausia dirbti, kai iš niekur pagalbos nelauki.

DAUGVYDAS
Bet vaikai? Jeigu jie augtų su tavim, kitokie už

augtų. Tavo pagalba jiems ko labiausiai reikalinga.

LAIMA
žinau, Daugi, žinau. Ir juo labiau žinau, juo šir

dį labiau gelia. Bet šiandien juk mes esame viską 
rizikuojančių pusėje.

DAUGVYDAS
(Metęs žvilgsnį į langą.)

Žiūrėk!

LAIMA
(Krūpteli.)

Kogi jam čia dabar?

(Abu sužiūri pro langą.)

DAUGVYDAS
Su naujom instrukcijom.

LAIMA
Ir daugiau butelių.

DAUGVYDAS
Geras ženklas. , (Bus daugiau)



Uždegt jaunas orės
Bostono lietuvių choras šv. Antano 
gimnazijoje Kennebunkporte, Me.

Labai nuoširdžiai dėkoju Bos
tono lietuvių parapijos chorui, 
kuris su dirigentu Jeron. Ka
činsku lapkričio 5 atvyko į šv. 
Antano gimnaziją Kennebunk- 
porte koncertui Tokią pat nuo
širdžią padėką išreiškiu ir o- 
peros sol. Stasiui Liepai, dalį 
koncerto programos užpildžiu
siam dainom bei arijom.

Tuo savo žygiu į mūsų gim
naziją choras, dirigentas ir šo- *~ 
listas parodė didžią meilę jau
nimui Lietuviška daina visuo
met palaikė mūsų tautinę sąmo
nę. Anais laikais, kai rusai už
draudė spaudą, jie lietuviui ne
galėjo uždarusti dainos. Pana
šiai ir dabar. Nors pašalinės į- 
takos beveik jėga traukia jau
nimų nuo lietuvybės, daina jį 
prilaiko. Dainų šventės liko tau
tinės dvasios gaivinimo vers
mėm.

Lapkričio 5, atvykus žymių 
dainininkų būriui iš Bostono, 
šv. Antano gimnazijoje buvo 
tikra dainų šventė. Didžioji sa
lė skambėjo lietuviškomis melo
dijomis, pasiekdama jaunimo 
širdis giliau negu paskaitos ar 
net pamokos. Mokiniai labai 
laukė šio koncerto ir jo ramiai 
klausė apie pusantros valandos. 
Su jais kartu buvo ir Nekalto 
Prasidėjimo seselių bendrabu
čio mokinės iš Putnamo. Cho
ras ir solistas pasirinko jaut
rias ir jaunimą veikiančias dai
nas. Solisto arija “Tu užmiršai 
tėvų namus” iš Verdi “Tra
viatos”, Maironio “Kur lygūs 
laukai” ir paprastutė liaudies 
dainelė “Žaliojoj lankelėj” (Ta- 
lat-Kelpšos) plazdėjo gyva pa- 
triotika. Choro gi išpildyti kū-

riniai — J. Žilevičiaus “Lais
vės”, St. Šimkaus “Lietuviais 
esame mes gimę” — skam
bėjo, kaip galingiausi himnai.

Solistui ir chorui tokia rink
tine programa pilnai pasisekė 
uždegti jaunas širdis. Kai nu
skambėjo paskutinė daina, pa
tys mokiniai pageidavo, kad 
jie su choru galėtų pagiedoti 
tautos himną. Pabaigos įspūdis 
buvo itin šaunus— tada ir cho-
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Klaipėdos krašto vokiečių suvažiavimas Mannheime

— Jaunimo sekciją JAV ir 
Kanados lietuvių kultūros kon
grese organizuoja PLB v-bos 
jaunimo sekcijos vadovė Jū
ra Gailiušytė. Kadangi tuo me
tu besimokančiam jaunimui yra 
atostogos, todėl laukiama, kad 
šioje sekcijoje dalyvaus daug 
jaunimo. Sekcijos posėdžiai 
vyks lapkričio 24, penktadie
nį. Kultūros kongrese dalyvau
ti kviečiamas visas lietuviškas 
jaunimas.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos metinis pilnaties suvažia
vimas įvyks lapkričio 18-19 Chi- 
cagoje, Bismark viešbutyj (Ran- 
dolf ir La Šalie sankryža).

— Religinę sekciją Kultūros 
kongrese organizuoti pavesta 
Ateitininkų Sendraugių Sąjun
gos centro valdybai. Organiza
toriai pagrindiniu paskaitinin
ku pakvietė dr. Bieliauską.

....— JAV ir Kanados Lietuvių 
tautinių šokių III-jai šventei 
repertuarą vaikam paruošė 
Lietuvių tautinių šokių institu
tas. Lituanistinės mokyklos, 
kurios numato šventėje daly
vauti, prašomos registruotis ad
resu: Birutė Vindašieriė 6443 
So. Washtenaw Avė., Chicago, 
m., 60629.

toliau kvies chorus bei solis- 
ristai, ir jaunoji publika susilie- tus. Taip pat ugdys ir pačių 

mokinių chorą, kuriam vado- Rugsėjo 29 —spalio 1 buvo čių pirmininką Erich Tidecks iš 
vauja komp. Julius Gaidelis. Mannheime Klaipėdos krašto

g u. 
važiavime dalyvavau kaip neo
ficialus dalyvis ir šituo straips
niu noriu lietuvišką visuomenę 
bent trumpai painformuoti.

Penktadienį, rugsėjo 29, 
prieš pietus įvyko tarp Mann
heimo Lessingo gimnazijos ir 
atstovų iš buvusios Klaipėdos 
Luizės gimnazijos globos sutar
tis (Schulpatenschaft) ir ta pro
ga, dalyvaujant 200 vyresnių 
klasių mokinių ir daliai moky
tojų, kalbėjo vyriausias studijų 
patarėjas dr. Gerhard Lietz iš 
Klaipėdos. (Klaipėdoj jis savo 
laiku buvo miesto bibliotekos 
direktorius, dabar dirba Kanto 
gimnazijoj Bad Oeynhausen). 
Savo kalboje jis išdėstė Klaipė
dos krašto istoriją pagal savo 
supratimą iki šių dienų, tačiau 
lietuvių neužgaudamas. Dr. G. 
Lietz siūlė dialogą tarp Mann
heimo Lessingo gimnazijos mo
kytojų, mokinių ir buvusių Lui
zės gimnazijos mokinių bei mo
kytojų tam tikrais laikotarpiais, 
be to, dar pritraukti į šitą po
kalbį atstovus iš Lietuvių Vasa
rio 16 gimnazijos iš Huetten- 
feldo. Vokiečiai norėtų žinoti, 
kaip lietuviai išeivijoje į Klai
pėdos krašto* problemą dabar 
žiūri ir kaip jie įsivaizduoja Ry
tų Europos ateitį. (Vasario 16 
gimnazijos mokytojai ir moki
niai šitame pokalby tikriausiai 
nedalyvaus, nes lietuvių gimna
zija Vakarų Vokietijoje yra 
mokymo ir auklėjimo įstaiga, 
o į politiką nesikiša).

Šeštadienį, rugsėjo 30, bu
vo mažesni parengimai įvairio
se vietose ir uždari posėdžiai. 
Posėdžiavo “Arbeistgemein- 
schaft der Memelkreise” cent
ro valdyba, ir beveik visi buvę 
tos valdybos nariai buvo per
rinkti. Naujai į valdybą, priėmė 
keletą atstovų. Vakare 8 vai. 
parodė apie Kuršių Neringą fil
mą, kuris susuktas dar 1944 
rudenį. Po to sekė pasilinksmi
nimai iki 4 vai. ryto Rosengar
ten fojė ir alaus rūsy. Jokios 
kultūrinės programos rengėjai 
šeštadienio vakare neparuošė.

“Arbeitgemeinschaft der Me
melkreise” centro valdyba po- 

buvusi Kauno operos sofiste, sėdžio metu atstatė Mannheimo 
persikėlė į naują rietą. Dabar- miesto (Mannheimas yra globė- 
tinis jos adresas: 1527 Zoreta jas Klaipėdos kraštui — Paten- 
Ave., Coral Gobies, Miami, Fla. stadt) Klaipėdos krašto vokie-

jo į bendrą chorą. Tenka dar 
pridėti, kad ir visą koncerto 
metą vyravo savotiška nuotai
ka. Choras ir solistas dainavo 
su ypatingu pakilimu, nes dai
na buvo skirta jaunimui; jau
nimas klausėsi su ypatingu at
virumu, nes jautė, kad dėl jų 
vienų toks gausus dainininkų 
būrys atkeliavo iš tolimo Bos
tono.

šv. Antano gimnazija, jausda
ma dainos įtaką jaunimui, ir

Bostono gi lietuvių chorui, di- vokiečių suvažiavimas, 
rigentui ir solistui liekame gi
liai dėkingi. Jie visi parodė 
nuostabų pasiaukojimą, atvyk
dami čia dainuoti be jokio atly
ginimo net už kelionės išlaidas.

Su gilia padėka visiems

T. Leonardas
And riekus, O.F.M.,

Gimnazijos rektorius

Koncerto klausytojai šv. Antano gimnazijos
Visos nuotraukos mokinio Algio Kviečio

LIETUMI FONDO SUVAŽIAVIMAS CHICAGOJE
Detroit, Mich. Lietuvių Fon- šio fondo naudą JAV lietuvy- 

das JAV lietuvių ryžtu ir pa- bės išlaikymui ir nemažesnę 
siaukojimu žygiuoja Į didžiulę naudą lietuviškosios kultūros 
pergalę — Į milijono dolerių 
fndą. Jau šiuo metu LF savo 
kapitalu pašoko iki 380,000 do
lerių sumos. Tai jau didelis lai
mėjimas! Bet dar iki vieno mi
lijono tolokai. Bet jau ir turi
mas kapitalas 1967 m. davė 
20,(XX) dol. procentų, kurie teks 
lietuvybės puoselėjimo reika
lam. Jau matome apčiuopiamą

DETROITE POSĖDŽIAVO 
BALFO DIREKTORIAI

Pagal įstatus Balfo direkto- 
riatas tūri bent kartą į metus 
susirinkti. Šiemet toks susirin
kimas įvyko Detroite spalio 28.

Pagal nusistovėjusią tradici
ją Balfo direktoriam neatlygi
nama nei už sugaištą laiką, nei 
už kelionę. Gal ir dėl tos 
priežasties daug direktorių į su
važiavimą neatvyko, o savo vie
toje įgaliojo atstovus.

Suvažiavimas buvo gana dar
bingas. Apžvelgęs atliktus dar
bus, padarė ir gana svarbių 
nutarimų, tarp kurių paminėti
ni:

1. XIV Balfo seimą nutarta 
šaukti kitais metais Detroite.

2. Išleisti brošiūrą, kurioje 
būtų sutalpintos pagrindinės in
formacijos apie testamentus, 
ypač apie tai, kas žinotina, no
rint palikti savo turtą okupuo
toje Lietuvoje esantiem.

3. Buvo priimtos taisyklės, 
kaip pagerbti Balfui nusipel
niusius.

4. Buvo sutarta prašyt iš Bal
fo rėmėjų jubiliejiniais 1968 
metais bent 50 dol. aukos, kad 
būtų galima stipriau sušelpti 
kenčiančius dėl laisvės.

5. Nutarta pakelti į organi
zacijos garbės narius ponią ir 
poną N. Rastenius Baltimorėje 
ir p. Z. Arlauskaitę-Mikšienę 
Detroito.

Visos apyskaitos ir valdybos 
pranešimai priimti be pataisų.

K.LJ.

Chicagoje. LF valdyba ir tary
ba kviečia visus narius, paau
kojusius nemažiau šimto dole
rių, būtinai apsilankyti suvažia
vime ir dalyvauti jo darbuose. 
Aišku, dėl įvairių aplinkybių 
minėtą dieną į suvažiavimą ga
lės atvykti tik nedidelė LF na
rių dalis. Kurie ir prie geriau
sių norų negalės suvažiavime 
dalyvauti, gali suteikti įgalioji
mą tiem, kurie į suvažiavimą 
vyks. Tam tikslui kiekvienas 
Lietuvių Fondo narys yra gavęs 
LF centro valdybos įgaliojimą.

Detroito LF komiteto vykd. 
vicepirmininkas inž. Vyt. Kut- 
kus prašo visų tų, kurie suva
žiavime negalės dalyvauti, jį i- 
galioti jų vardu suvažiavime 
kalbėti ir balsuoti. Jo adresas 
ir telefonas paminėti kiek anks
čiau.

ugdymui bei puoselėjimui. 
Kiekvienas aukotojas mato, jog 
jo auka nenuėjo vėjais. Mūsų 
geležinis fondas, kaip švedų 
Nobelio premijų fondas, nema
žėja, bet kasmet auga. Tai su
kelia mumyse džiaugsmo, pasi
tikėjimo bei pasididžiavimo 
jausmus. Prisiminę praeityje ir 
šiandien pasiektus kultūrinius 
laimėjimus su pasididžiavimu 
galime tarti: “Ką darome, jeigu 
pasiryžtame — padarome ge
rai!”

štai galime pasidžiaugti De
troito ir jo apylinkės miestų 
LF laimėjimais. Nors dar ne
pakankamai LF labui aukoja
mės, bet jau ir šiuo metu esa
me surinkę ir suaukoję virš 
25,000 dolerių. Išeitų, kad De
troito lietuviam skirtos 100,000 • 
dol. kvotos ketvirtadalį jau su
aukojome. Visoje Amerikoje į 
LF ekonominį ir lietuvybės iš
laikymo žygį jau įsijungė dau
giau negu 1700 lietuvių. Jų 
ugningas ryžtas ir pasiaukoji
mas turėtų paveikti ir visus ki
tus lietuvius. Jau ir šiandien 
darosi gėda tiem, kurie kažko 
lūkuriuoja ir atidėlioja savo 
šimtinę ateičiai. Reikėtų savo 
garbės pareigą Lietuvių Fondui 
atlikti dar šiandien, tuoj! Visi 
neatidėliodami tapkime laisvės 
ir lietuvybės kovotojais.

Lietuvių Fondui skirtą auką 
galima įteikti centrui Chicago
je arba vietoje Vyt. Kutkui^ 
1636 Scotten Avė., Detroit, Mi- 
chigan, 48209. Telef. TA 6-63- 
32. Aukas priimti yra įgalioti ir 
visi Detroito LF komiteto na
riai. Jei kam būtų arčiau ir pa
togiau, auką priimsiu ir pasių
siu centrui. Mano adresas: Vla
das Mingėla, 33546 Clifton Dr., 
Warren, Mich., 48092. Telef. 
268-2941. Ant Čekių rašoma 
tik “Lithuanian Foundation”.

Lietuvių Fondo norių šuva* 
žievinio* įvyksta lapkričio 26

šitame iškilmingame akte ne
oficialiai dalyvavo mokytojų ir 
mokinių delegacija iš lietuvių 
Vasario 16 gimnazijos ir viena 
iš Klaipėdos miesto ponia, ku
ri svečiavosi pas savo gimines 
Vakarų Vokietijoje. Lietuvių 
delegacija irgi pasidžiaugė, kad 
šį kartą nebuvo kiršinančių kal
bų, ir jie visi jautėsi visų pa
bėgėlių minėjime.

Lietuvių Vasario 16 gimnazi
jos tautinių šokių grupės ir cho
ras mielai būtų sutikę paįvai
rinti jų kultūrinę programą iš
kilmingame akte, jeigu tik 
būtų gimnazijos vadovybė ga
vusi kvietimą. Savo laiku, maž
daug prieš dešimt metų, buvęs 
Mannheimo miesto Klaipėdos 
krašto vokiečių pirmininkas 
Ennulat buvo užmezgęs ryšius 
su gimnazijos vadovybe ir klau
sė, ar negalėtų lietuvių Vasario 
16 gimnazijos tautinių šokių 
grupė ir choras Klaipėdos kraš
to vokiečių suvažiavimuose 
Mannheiipe, Rosengarten salė
je, pašokti tautinių šokių, o 
choras padainuoti keletą liau
dies dainų. Sutikimas buvo duo
tas, bet “Arbeitsgemeinschaft 
der Memelkreise” centro valdy
ba (jų būstinė yra Oldenburge)

jo pareigų dėl žalingo* politi
kos pabėgėliams. Smulkesnių 
priežasčių neteko sužinoti, ko
dėl jį pašalino. Mums, lietu
viams, tas Tidecks labai gerai 
žinomas iš 1964Kmetų, kai Vo
kietijos lietuvių krašto valdyba 
kvietė jį ir Klaipėdos kraš
to gyventojus, kurie gyvena 
Mannheime ir apylinkėj, į Lie
tuvos nepriklausomybės šventę 
Mannheime, Rosengarten salėj.

.Tidecks, gavęs iš lietuvių kvie
timą, atsiuntė į Huettenfeldą 
raštą, reikalaujantį, kad lietu
viai atsisakytų Klaipėdos kraš
to ir visuose susirašinėjimuose 
tik kalbėtų apie grynai “vokiš
ką” kraštą. Gavęs laiku Vokie
tijos lietuvių bendruomenės 
krašto valdybos tokį pareiški
mą, jis galėsiąs priimti pakvie
timą ir Vasario 16 minėjime 
dalyvauti. Žinoma, PLB Vokie
tijos krašto valdyba į tokius 
reikalavimus nereagavo.

Reikia tikėtis, kad Mannhei
me gyvenantieji Klaipėdos 
krašto vokiečiai išsirinks loja
lesnį pirmininką, kuris užmeg 
lesnį pirmininką, kuris užmegs 
ryšius su lietuviais vakarų Vo
kietijoje ir su lietuvių Vasario - - - . -
16 gimnazija Huettenfdde. Mes . ^1° ,taut’l 
lietuviai, kiekvienam susiprato- "
šiam vokiečiui iš mūsų Klaipė
dos krašto tiesiam taikos ran
ką ir norime su visais taikiai 
sugyventi..

Sekmadienį, spalio 1,11 v. į- 
vyko Rosengarten mūsų salėje 
iškilmingas aktas visiem pabė
gėliam iš įvairiausių provinci
jų, kurie gyvena Mannheime, 
nes laikraščiuose ir plakatuose 
buvo ta diena jau iš anksto pa
vadinta “Tag der Heimat” (Tė
viškės diena). “Mannheimer 
Morgen” laikraščio korespon
dentas parašė, kad iš 2000 klai
pėdiškių dalyvių tik 500 dalyva
vo iškilmingame akte. “Mūzų” 
salėje telpa 1500 žmonių, o sa
lė buvo pustuštė. Jaunimo iš vi
so tenai nebuvo, dalyvavo dau
giausia pagyvenę žmonės.

Malonu buvo konstatuoti, 
kad šį kartą kalbėtojai lietuvių 
nepuolė ir neužgauliojo, kaip 
tai būdavo anksčiau tokiuose 
suvažiavimuose daroma. Ką jie 
uždaruose posėdžiuose 
jo, į viešumą nepraėjo.

LIETUVOJE MIRĖ DU 
PRANCIŠKONAI

Gauta žinia, kad Lietuvoje 
spalio 7, mirė Brolis Zigmas 
Valvonis. Kilęs iš Nemunaičio, 
Alytaus apsk. Ten ir palaidotas.

Irgi Lietuvoje, spalio 20, 
mirė Brolis Bonifacijus Vaičiuš- 
ka, 72 m. Kilęs iš Stakių. Įsto
jo į Pranciškonų Ordiną 1937.

MIRĖ SESUO MARIA 
BONAVENTŪRA

Lapkričio 5, Chicagoje, šv. 
Kryžiaus ligoninėje, mirė kazi- 
mierietė vienuolė Maria Bona-

savo veto ir neleido gimnazi- Centura (Marijona Nenortaitė).

kalbė-

to temdapta. Pagal *ferbeitagetnėin*chaft der Memelkreise” Klaipėdos kraštas-yra Vokietijos teri
torijos dali*, nor* Vokietijos vyriausybė yra pakartotinai pasisakiusi ož 1*37 metų sienas.

jos šokėjam ir choristam pa
sirodyti. Kai lietuviai 1964 me
tais surengė Lietuvos nepri
klausomybės šventę Mannhei
me,toj pačioj salėj, tai buvo 
per 1000 žmonių (daugiausiai 
klaipėdiškių iš Mannheimo ir 
apylinkės) susirinkę išklausyti 
kalbų, dainų ir pasigėrėti lietu
viškais šokiais. Gimnazijos tau
tinių šokių grupė jau pasirodė 
labai dideliuose pabėgėlių su
važiavimuose kaip antai: Berly
ne Waldbuhne (25,000 žiūrovų 
buvo susirinkę), Niurnberge, 
Frankfurte, Stuttgarte, Heidel
berge, Kaiserslauterne, Ham
burge ir kitur.

Dėl to lietuvių tautos vardas 
ir Vasario 16 gimnazijos reikš
mė nuskamba beveik per visą 
Vakarų Vokietiją, net televizijo
je jau teko pasirodytL

Mannheime per Klaipėdos 
krašto vokiečių suvažiavimus 
tautinių šokių grupėms ir cho
rui neteko pasirodyti, nes “Ar
beitsgemeinschaft der Memel
kreise” centro valdyba atsisako 
su lietuviais bendradarbiauti.

Dampfbootininkai dalino la
pelius su kiršinančia propagan
da prieš lietuvius.

Iš spaudos sužinojau, kad 
prie Mannheimo miesto van
dens bokšte tomis dienomis pa
kabintas Klaipėdos krašto že
mėlapis buvo nakties metu ko
munistų agentų supeckiotas. 
Buvo parašyta, kad Klaipėdos 
kraštas' priklauso Sovietų Są
jungai, Rytų Prūsija Lenkijai.

Neoficialus dalyvis

Kilusi iš Nanticoke, Pa. Vienuo
lyne išgyveno 55 m. Palaidota 
lapkričio 8 iš kązimieriečių mo
tiniško namo koplyčios, šv. Ka
zimiero kapinėse, seselių lote.

Liko nuliūdime broliai: kun. 
Vincentas Nenorta iš'Kingston, 
Pa., Jonas Nenorta iš Wilkes 
Barre, Pa., seserys Ona Minsa- 
vage, Helen Danner, Rose Dun- 
chius ir Veronika Wadziuski ir 
jų šeimos.

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU 
JAUNIMO STUDIJŲ SAVAITĖ 

BRAZILIJOJE

IEŠKOMAS
Viktoras Būtim*, Justino sū

nus, atvykęs į Ameriką prieš 1- 
ąjį pasaulinį karą ir gyvenęs 
Brooklyne, N.Y. Jo ieško se
sers sūnus Viktoras Bikas, ki
lęs iš Jutkių kaimo, Juodupės 
valsčiaus. Kas tinote apie Vik
torą Būtėną, malonėkite pra
nešti Darbininko redakcijai, 
910 WUloughby Avė., Brooklvn, 
N. Y. 11221,

šių metų vasario 2 Argenti
noj, Buenos Aires, baigiant Pa
saulio lietuvių jaunimo metus, 
buvo sutarta studijų savaitę 
ruošti Brazilijoj 1968 metais, 
Sao Paulo mieste, kur yra lie
tuvių kultūrinio ir visuomeni
nio veikimo centras.

Brazilijos jaunimas didžiuo
jasi jam patikėtomis pareigo
mis, bet kartu jaučia ir atsa
komybę už būsimą jaunimo są- 
skridį, kuris vyks reikšmingais, 
jubiliejiniais metais. Studijų sa
vaitė vyks šio jubiliejaus Ženk
le ir dvasioje.

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

Yra planuojama, kad studijų 
savaitės užbaigimas sutaptų su 
Vasario 16-tos minėjimu, kuria
me galėtų dalyvauti ir iš kitų 
kraštų atvykusios tautinių šo
kių grupės ir dainininkai.

Prašome jaunimo organiza
cijų pranešti savo pageidavi
mus dėliai numatyto laiko pro
gramos. o taip pat apytikrį 
dalyvių skaičių.

Į šia studijų savaitę ir jauni
mo sąskrydį kviečiame jauni
mą ir jaunimo bičiulius ne vien 
iš Pietų Amerikos kontinento, 
bet taip pat jaunimo organiza
cijų atstovus iš JAV. Kanados. 
Europos ir Australijos.

Piety Amerikos Lietuvių Jauni
mo Studijų Savaitė* Komitetas/
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'Lietuviškos senos ir naujos

vertybes, kad 
nesijaustame

GRAŽI KALĖDŲ DOVANA
Trys ilgo grojimo plokštelės už 6 dol. (su persiuntimu JAV)

“TEŽYDI VĖLIAI LIETUVA”, Lietuvos Vyčių choro, vadovaujant 
muz. Faustui Stroliai, įdainuota 17 lietuviškų dainų: Eisim girion,. 
Beauštant! aušrelė. Vištos, Oi, motinėle. Mergaitė, Kas tas miežio 
grūdas, Gieda gaideliai. Per Klausučių ulytėlę. Laisvųjų daina. Man 
liūdna. Daina, daina. Vežė mane iš namų, šių naktelę. Tu. mano 
motinėle, Pasisėjau žalių rūtų. Sėdžiu po langeliu ir Vyčių himnas.
PAVERGTOS TĖVYNĖS MUZIKA Nr. 1, įdainuota solistų ir chorų 
12 liet, dain;: Sesuo žydrioji Vilija, žvaigždute, Pasvarscyk ancela. 
Kaip gi gražus rūtelių darželis. Kūmute širdele, Atskrend sakalėlis, 
Oi nėra niekur, šokių scena. Pasisveikinimo choras^ Udrio daina. 
Vaivos daina ir Vaivos bei Naglio duetas.
PAVERGTOS TĖVYNĖS MUZIKA N r. 2, 12 lietuviškų kūrinių: 
Vilniaus žiburiai. Aguonėle, Atverkit langus. Dažai, šiandien visur 
tik porelės, Tu pamok man ranka. Kaimiečių polkutė, Birutės val
sas,. Polka iš Dzūkijos, šių naktelę (valsas), žemaitiška polka ir 
Aukštaičių kadrilius.

ŠEIMŲ SUSITIKIMO ŠVENTE PUTNAME
biau jis stengiasi savąjį “aš” tampa. Kokie santykiai yra te

mis ver- vo. ir vaiko ankstyvoje vaikys- 
tybėmis kaip rū- tėję, tokie santykiai bus to vai
tais, mašinomis, namais bei ją ko — apie ,20 m. jaunuolio — 
įrengimais. Toks tėvas ar moti- su Dievu. Jaunieji ateistai ku

rie supranta Dievą baisų ir 
žiaurų, atvirai panagrinėję sa
vo vaikystės įspūdžius, pasisa
kė, kad ir jų tėvai jiem sukel
davo baimės jausmą, žmonos,

Putnamo seselės yra pagar
sėjusios lietuviškoje bendruo
menėj kaip mūsų jaunimo auk
lėtojos per stovyklas, darželius, 
mokyklas ir mergaičių bendra
butį. Jų pasiaukojimu ir mei-. na nesugeba priimti net ir sa
le perpildytos širdys tuo nepa
sitenkina. Jos beldžiasi į kiek
vienos sielos duris ne ko nors 
prašydamos, bet siūlydamos 
priimti dvasines 
žemės kelionėje 
skurdžiais.

Šiemet jos ir vėl spalio 22 
surengė šeimom susitelkimo 
šventę. Prelegentas kun. dr. A. 
Paskųs, šv. Jono universiteto 
profesorius, dvejose konferen
cijose nagrinėjo pagrindines 
šeimos problemas: vyro ir žmo
nos, tėvų ir vaikų ■ santykius. 
Meilė ir pagarba yra pagrin

- dinė būtinybė šeimos darnu
mui atsiekti.

Žmogus, slėpdamas savo 
menkavertiškumo jausmą, per
eina i ekscentriškumą. Kuo 
menkesniu jis jaučiasi, tuo la-

vo vaikus tokius, kokie jie yra: 
juose nori matyti tas vertybes, 
kurių patiems trūksta. Neatsi
žvelgdami į tai, kad kiekvie
nas žmogus yra individas, sten- dominuojančios bei kritikuojan- 
giasi Suformuoti vaiką, jo ke
lią tokiu, kokį jis ar ji nori jį 
matyti. Ir tai jis supranta kai
po meilę vaikui. Tai yra didelė 
paties klaida ir skriauda vai
kui.

Dievo ir tėvo sąvokos su-

ST. PETERSBURG, F LA.

L. B. Auksinio Trikampio a- 
pylinkė lapkričio 19, sekmadie
nį, 12 vai. rengia balių Flori
dos Lietuvių Klubo salėje, 
4880 46th Avenue Norta, St. 
Petersburg.

Balius rengiamas ne pasipel
nymo tikslu. Stengiamasi kuo 
daugiau lietuvių supažindinti 
su Lietuvių Bendruomenės tiks
lais ir idėjomis. Rengėjam taip 
pat rūpi dalyviam suteikti ma
lonias sąlygas nuotaikingai pra
leisti bent keletą valandų lie
tuviškoj aplinkoj. Bus duoda
ma skanūs ir nebrangūs pietūs, 
meninė programa, muzika ir t. 
t. Dainuos muziko A. Moteikos 
gabiai vedamas klubo choras.

Nauja LB. apylinkės valdy
ba kviečia visus ir laukia visų 
atsilankymo.

Rengimo komitetas

Putnamo studenčių 
ateitininkių veikla

Prasidėjus studijų metams, 
turėjome keletą draugovės su
sirinkimų. Sudaryta valdyba: 
kun. St. Yla — dvasios vadasr 
sės. M. Palmira — globėja, 
Aldona Žemaitaitytė — pirmi
ninkė, sės. M. Monika — sek
retorė ir Mary Ann Kanapkaitė 
— iždininkė.

Diskusijoms šiais metais pra- 
matomos temos: situacinė mo
ralė; kodėl studentai didžiuose 
universitetuose prarandą Die
vą; kur stovi lietuvybė studen-, 
to gyvenime; kur stovi religija 
Amerikos lietuvių jaunimo tar
pe; kaip suprasti “the cool ge- 
neration”; alkoholizmas ir nar
kotikai; šių dienų jaunimo el
gesys ir šokiai; jaunimas santy
ky su pasauliu; Europos studen
tės.

Pagrindinis susirinkimas į- 
vyko spalio 22. Kun. St. Yla 
kalbėjo tema: moralinės kryž
kelės tarp krikščioniškos ir si
tuacinės moralės, žmogus nuo
lat veda dialogą su sąžine. Kai 
žmogus pilnai negali įvykdyti 
sąžinės liepimų, sąžinė pergy
veną įtampą, konfliktą. Tuomet

—“nori palengvinti sau padėtį, ap
raminti sąžinę, įtikindamas sa
ve, kad religijos remiami mo
raliniai principai per aukšti. 
Žmonės įvairiai pritaiko mora
lę savo padėčiai — vieni intui
tyviai, kiti protu. Padėties arba 
situacinė moralė yra pagrista 
jausmais ir atmeta principus, 
tada atsakomybė praranda 
reikšmę.

Toliau buvo diskusijos. Pa
stebėta, kad lietuviai turi labai 
aukštus standartus ir stipresnį- 
moralės pajutimą negu religi
jos.

Toliau susirinkime buvo pri
imta ir skatinta studentus daly
vauti dviejų dienų rekolekcijo
se gavėnios metu. Visi kviečia
mi. Kiti susirinkimai bus lapk. 
19 ir gruodžio 10 3:30 p.p. 
Temos: kodėl studentai didžiuo
se universitetuose prarandą 
Dievą, ir kur stovi lietuvybė 
studento gyvenime. Visi ma-

čios savo vyrus, išaugina to
kias pat dukras, kurios jau net 
ankstyvame savo amžiuje tokį 
pat atsinešimą turės ir į moti
nas.

Prelegento erudicija ir min
ties paprastumas, įsijautimas į 
gilius klausimus ir humoras 
per nepaprastai trumpą laiką 
davė daug daugiau negu kad 
galėtų duoti ilga lektūra. Visa 
tai dalyviuose sužadino stiprų 
troškulį tokius klausimus daž
niau bei išsamiau panagrinėti. 
Sesuo M. Palmira, susitelkimo 
dienos tvarkytoja, pažadėjo dė- -šaukštai žibalo..

NAUJOS PLOKŠTELES
Graži dovana Kalėdų šven* 

Sę 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.

ti pastangas, kad tokios Šeimų 
dienos įvyktų dažniau, gal net 
suvažiuojant Šeštadienį.

šeimų susitelkimo diena su
rengta nepaprasta kruopštu
mu. Programa taip sutvarky
ta, kad suinteresuotieji be di
delių sunkumų galėjo riet iš to
limesnių (250 mylių) vietovių 
dalyvauti. Skirta laiko liturgi
niam pasiruošimui įpišiom, kad 
kad ši auka būtų dalyvių auko
jama ir gražiai ir darniai. Su 
tėveliais atvykę vaikučiai buvo 
taip maloniai ir, puikiai sese
lių prižiūrimi, kad norėjo ir 
ilgiau čia pasilikti.

Užbaigę dieną švč. Sakra
mento palaiminimu bei pasisoti- dainos" — nauja ilgo grojimo 
nę seselių puikiai paruoštomis 
vaišėmis, skirstėmės į namus, 
kuriuose pramatėme rasią dau
giau šilumos bei šviesos.

K. Valiuškienė

Langų stiklai blizgės, jeigu 
juos nuplausite vandeniu, į 
kurį bus įdėti 2-3 valgomieji

AR BYLA NEUŽMESTA?

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininkų. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. L Šveikauskas — 
Attomey-ai-Law, Co-operative Bank 
Plaza, 1864 Centre St., Wesf Roxbury, 
Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

plokštelė. 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, Ą. Staš- 
kevičiūtė, S. Petkevičius, V. 
Daunoras ir mišrūs chorai. IŠ- | 
leido Eurotone Co. Kaina: 
no 4 dol., stereo 5 dol.

mo-

ilgo 
cho-

BALFUI VĖL PRITRŪKO 
PINIGŲ

šių plokštelių yra nedidelis kiekis,-todėl norintieji įsigyti prašom 
rašyti: DARBININKAS, 910 Wi!loughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221

Rimos ir Juozo Bružinsky 
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 
prekės,“daniški--maisto siuntiniai, itališki akordeonai ir 
nylon’o lietpalčiai. Parūpinami dolerio krautuvių kuponai.
370 UNION AVENUE e Telef. EV 4-4952 e Brooklyn N.Y. 11211

f i

"Lietuva Brangi" nauja 
grojimo plokštelė, kurioje 
rų ir solistų įdainuota: Lietu
va brangi, Per šileli 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.

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

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

SPAUDOS KIOSKAS
J. BUBLAITĮS J. PAŠUKONIS

Prieš mėnesį laiko telefonu 
buvo pasiteirauta teismo įstai
goj, nurodant advokato duotą 
bylos numerį, bet teisme by
los numeris neatitinka pavar
dei. Sako, galima asmeniškai 
nueiti į teismą, ir jie gali pa
tikrinti. Gyvename dabar pro
vincijoj ir nėra taip lengva nu
vykti teisman.

Noriu Tamstos paklausti:
1. Ar negalėjo nesąžiningas 

advokatas padaryti kokį susita
rimą su bendrovėmis, aplen
kiant mus;

2. Jei ta byla jau pavėluota 
dėl advokato kaltės, ir jos iškel
ti nebegalima, ar galima kelti 
ieškinį advokatui.

"Darbininko" skaitytojas, 
N. Y. valstija

JUOZO MISIŪNO
Klausimas

1960 gegužės 23, man su 
žmona važiuojant iš darbo na
mo Brooklyne, pravažiuojant 
didelio judėjimo gatvę, užside
gus raudonai signalo šviesai, 
sustojome ir laukėme kol už
sidegs žalia šviesa. Užpakaly 
mūsų buvo sustojusi kita ma
šina. Atvažiavusi iš užpakalio 
trečia mašina trenkė į užpaka
ly mūsų stovinčią mašiną, o to
ji trenkė į mūsų mašiną, gero
kai ją apgadindama. Be to, ma
no žmona galva atsitrenkė į 
priešakinį stiklą, jį išmušdama 
ir pati gerokai susitrenkė. Buvo 
daktaro priežiūroje apie mėne
sį laiko, nes negalėjo pajudinti 
sprando ir skaudėjo galvą.

Akcidento metu buvo iškvies
ta policija, užrašyti mašinų ir 
vairuotojų liudijimų numeriai. 
Niekam nesiteiraujant iš drau
dimo įstaigų, byla buvo perduo
ta advokatui. Pagal advokato 
aiškinimą, tų dviejų mašinų 
bendrovės yra skirtingos, ir to
dėl jis negalėjo prieiti prie su
sitarimo ir turėjo bylą perduo
ti teismui. Nieko nesigirdint 
apie bylą, advokatas buvo laiš
ku paklaustas apie padėti. Jis 
atsakė raštu 1962 lapkričio 
12 kad byla yra teismo kalen
doriuje, nurodė bylos numerį 
ir, sako, netrukus byla turi suklydo arba užmiršo jai duotą 
būti sprendžiama. Vieną kartą 
per metus paskambinu advoka
tui telefonu, bet jį labai sunku 
surasti, o kai surandi, sako, 
kad dar jokių žinių nėra ir 
kaip tik bus, jis praneš.

MALDAKNYGE

DIDYSIS
RAMYBĖS 
ŠALTINIS

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL N Y

Telefonas: Vlrginia 3-3544

PREL. PR. JURO
Pataisytas III leidimas 

Išleido Tėvai Pranciškonai
640 pusi. Kaina 2 dol. Labai 
patraukli, tinka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu:

Franciscan Fathers 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn, N. Y. 11221

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

kur. 
pradedami Balfo vajai. Todėl 
suprantama, kad Centre būna 
pinigų trūkumai. Tas pat nuti
ko ir šiemet.

Spalyje Balfas gavo 3,312 do
lerių, o išleido beveik dvigu
bai — 5,637 dol. Tikrų aukų 
gauta tik 1,773 dol., kiti pini- 

’ gai atsiųsti Vasario 16 gimna
zijai (216 dol), Saleziečių gim
nazijai (459 dol.) Teismai pri
siuntė 592 dol. siuntiniams į 
Lietuvą (per Lietuvos Genera
linį Konsulą New Yorke).

Balfas spalio mėn. duokles 
nusiuntė mokykloms (pereina
mos sumos), 3,234.00 dol. su
mokėjo už 33 siuntinius į Lie
tuvą ir Sibirą. Taip pat dar 
išsiuntė 24 vartotų drabužių 
siuntas į Lenkiją, išsiuntė į 
Lenkiją dar 6 vaistų siuntas ir
po vieną knygų siuntą į Argen- loniai kviečiami, 
tina ir Vokietiją. Korespondentė

Spalio mėnesyje daug r 84-09 Jamaiea Avė., VVoodhaven, N. Y. 11421; VI 9-5077 £ 
Į 340 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 11211; STagg 2-4329 R

Papigintomis kainomis priimame užsakymus

k--K

ryje), Jo *0nu« Henrika* M South Attleboro, Ma**^ Henriko sūnus Henrikas 
jr. (k.) iš Brunevrick, Maine, kuri* dabar tarnauja Amerikos laivyne. Ma
žiukas — Henriko jr. sūnus, taip pat Henrika*.

WATERBURY, CONN.

Waterburio Balfo Valdyba 
kaip kiekvienais memais taip 

- ir šiemet paskelbė prieškalėdi
nį Balfo piniginį vajų, kuris tę
sis nuo lapkričio 15 iki gruo
džio 15.

Vajų vykdys skyriaus v-ba, 
kurią sudaro: J. Brazauskas 
(pirm.), D. Venclauskaitė, V. 
Valiulis, A. Brazauskienė, 
Valiulienė* ir Laureckienė.

Laukiame, kad į talką ateis 
ir daugiau rinkėjų ir 
nuoširdžios paramos, 
per praeitus vajus.

Atminkime, jog ne 
niai ir mes buvome tos para
mos reikalingi tad atjauskime 
tuos lietuvius, kurie dar tebėra 
sunkiose gyvenimo sąlygose — 
Sibire, Lietuvoje, Lenkijoje, 
Vokietijoje ir kitur. G.V.

G.

tikimės 
kaip ir

taip se-

Atsakymas
Į pirmą klausimą: Ne, advo

katas negali susitarti su drau
dimo bendrovėmis be klijento 
sutikimo.

Į antrą klausimą: jei byla 
buvo nutraukta dėl advokato 
apsileidimo (negligence), tada 
ji galima patraukti teisman.

Jei byla yra paduota teis
man, vadinamasis Statute of 
Limitations, pagal kuri yra nu
statytas terminas bylai pradėti, 
nebeturi svarbos. Mano nuomo
ne, skambinant į teismą, tar
nautoja, kaip dažnai pasitaiko,

numeri. Todėl pranešė, kad nu
meris neatitiko pavardei

Patarčiau imtis šių priemo
nių: parašyti advokatui regist
ruotą laišką ir paklausti kodėl 
taip ilgai užsitęsė byla. Kitą 
registruota laišką pasiųsti į 
teismą, nurodant advokato laiš
ke nurodytą numerį ir prašant 
Tamstai pranešti, kokioj stadi
joj (fazėj) yra byla. Dar geriau 
būtų pasiųsti teismui advokato 
1962 lapkričio 12 Tamstoms pa
rašyto laiško fotostatinę kopiją, 
paklausiant, kas atsitiko šioje 
byloje (originalą laikykite 
pas save).

Gal Jūsų advokatas susirgo 
ar net mirė? Reikia sužinoti, 
kas atsitiko. Nors “jury” gauti 
visose valstijose užima daug 
laiko, bet 7 metai yra per il
gas laikotarpis, ir Tamsta turi 
teisę susirūpinti savo reikalu ir 
jį ištirti.

Kai rašysite laiškus, pasiųs
kite juos “By Certified Mail, 
Retam Receipt reųuested” pa
ties advokato vardu, o į teis
mą: nurodant teismą ir “Clerk 
for Civil Business”.

261 St. Nicholas Avė., Ridgewood, N.Y.

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIENfi — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
Silkinės, maišyto.', spalvotos, lovoms; užtiesalai, vilnonės skaros ir 
Salikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite.ir įsitikinsite'

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard St, New York, N.Y. 10002 ;

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.
Pristatome į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special price for Weddings and Parties.
Home-made Bologna

Tel. (212) 497-8865

Alfa J e w e 1 e r
Garantuotas laikrodžių taisymas

Aukso, platinos žiedai su deimantais o Viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai o Puikūs importuoti indai o Įvairūs papuošalai moterim.

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

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

DARBININKAS
910 Willoughby Avė. . 
Brooklyn, N. Y. 11221
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= (212) 326-6717 f

1 NIEDERSTEIN RESTAURANT I
— Vieta ypatingai tinkama polaidotuviniam priėmimam, susitikimam. =
— Taip pat gera vieta būrelių susirinkimam, pasitarimam. Gerai pa- = 
E ruoštas maistas. Įvairiausi gėrimai. Patarnautojai šiam darbui pa- — 
E ruošti. Skambinkite ir pasitarkite dėl rezervavimo.

69-16 Metropolitan Avė., Middle Viilage, RI., N.Y.
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PADOVANOJAMA 
. 1000 mustamgv

Fordo mašinų pardavėjai ir 
American 09 Kompąsija duo
da 1000 Mustangų “NFL Super- 
Pro” laimėjimam. Tai yra viso
se JAV-ėse žinomas laimėjimų 
vajus, prieinamas visiem vai- 
ruotojam, kur leidžia įstatymas.

Lapkričio 1 Fordų pardavėjai 
pradės antrą šių laimėjimų va
jaus dalį, kurią rugsėjo mėn. pa
skelbė American Oil pardavinė
tojai. Vajus baigiasi 1968 sau
sio 31.

“Sis vajus žada būti sėkmin
giausias šios rūšies išgarsini
mas”, pareiškė W. P. Benton, 
Ford Division Ford Motor Co. 
pardavimo direktorius. “Spėja
ma, kad dalyvaus 17,500,000 as
menų”. . '

Dalyvaująs Fordo siūlomų 
750 Mustangų laimėjimų vaju
je turės pritaikyti kuponus 
(stamps), vaizduojančius ketu- 
riūswibrdd automobilius, prie 
atitinkamos pozicijos ant žaidi
mo kortos. Tuomet jis turės nu- 

, eiti pas Fordo pardavėją ir su
žinos ar jis į^tnĮ /'■

American Oil bendrovės žai
dimų kortos dalis pavaizduoja 
kuponus su žymių NFL spor
tininkų atvaizdais. Ši bendrovė 
skirią laimėjimam 250 Mustan
gų ir vieną milijoną dolerių pi
nigais šia tvarka: $1, $5, $25 ir 
$100.

Trys kuponai (stamps) — 
du futbolo žaidikai ir vienas 
Fordo automobilis — bus duo
dama vajaus dalyviui kada tik 
jis aplankys American Oil gazo
lino stotį (dalyvaujančią vaju
je) visose valstijose, išskiriant 
Kansas, Washington ir Wiscon- 
cinsin.

f DĄSIOLA DASIEUOrn 
Bltfttlftlf KAH,tAi< LAIDOJIMO DIREKTORIAI

(Skelb.)

Long Island
statome įvairaus dydžio 
naujus aamuą kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri-

rl-avimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemes. Statybą

susitarimą už Ubai pri-

kaisis kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną 

TeL 516 AN 1-2864

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS. 

Vedėjas

173 Arthur SL 
Brockton, Mass. 02402 

TeL 586-7209 
WHIL - 1430 kiL Medford, Mase. 
Sekmadieniai* huo 11 Iki 12 vML

BOSTON. MASS 
Vedėjas 

STEP. MLNKUS 
WLYN —1360 kilocycie* 
£ ir FM banga 

Sekmadieniais nuo 1 -1:30 vaL p4»>

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, F- 
Vedėjas P. VlŠOMS

TeL JU 6-7209 
FM bangomis 105,7 MČ

LIETUVIŠKŲ MELIODUŲ 
RADIO VALANDA

girdima Hekv. BeSta^fiėnj 3-4 p.p. 
iš Detroito stoties WJLB-AM-1400 
kilo. Pranešėjai: Patricia Bandža ir 
Algis Zaparackas; vedėjas — Ralph 
Valatka, 15756 Lesure, Detroit, ibčh. 
48227; tel. 273-2224.

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNAVKIUS

WBMI - FM 9Š.7

Sekmadieni — nuo 12 iki 1

PiTTSSURGH, PA.
WZUM, 1590 banga 

vedėja* VYT. A. YUCIUS 
52 Staady St. W. Pato., Fauna. 15228 

TeL 563-2754 
Sekmadieniai* 12:00 Iki 12:30 v. p-p.

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 880 kllocyde* 

BENDRUOMEN8S BALSAS 
1203 Green SL, PMla, Pa. 19123

PO 5-0932 
•ettadteniai* nuo 1:30 Iki 2:30 pp.

«

WATERBURY, CONN. 
WWC0 - AM - 1240 
Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos pttohhUdinal 

Kultūrinė - komercinė programa 
•Munad, 9*48 IkĮ Urte

au
s

Ettore Galono,

taiga: prie SL Jehn* kapini*, 7854
gamintoją ir pardavėją. Tą fir
mą, kurią Darbininkas pradėjo

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
YOUR AD 

CANCEL OB CHANGE 
TeL: 867-3689

1L Shabs-Sabskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ.

1232 N. Vettwood Avė., Pine £>awn vo įmaus lietuvis ir jo žmona,

prekybas patarnavimu.
čia ypatingai reikia paminė

ti Mr. S. Ross, tos firmos ve
dėją. 0 ta firma Sandor Furs, 
Ine.

Retai,.bet vis pasitaiko, kad 
Darbininko skaitytojai, pasi
naudoję kurios nors firmos pa
tarnavimu, ją rekomenduoja 
skelbti ir Darbininke, kad gau-

460 Wesf Broadvfay, South Boston Mauadiusotts
"Kur tūkstančiai taupo milijonus"

fido banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas «dv. A. 
O. ShallDB ir adv. Jonas J. Grigaius. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir hetuvižkai. * Turtas (Assets) viri |13tL600,008.

Current dividend 5% on all accounts.

DARBAS — PRIEMONE PRA- 
GYVENIMUI, TAČIAU DAU

GUMOJE IR PAMĖGIMAS
Ne vien New Yorko lietuviai, 

bet ir toliau gyveną mūsų tau
tiečiai, jau gerai pažįsta ir ne
mažai girdėjo apie Alfonsą Ū- 
sėlį laikrataimų j juvelyrą, taikrašao skWto)Zi taip 
brangenybėmis puošiantį mote
ris, vyrus aprūpinantį puikiais, 
rinktiniais importuotais ir vie
tiniais laikrodžiais. O taip pat 
visa tai ir pataiso, šiam sudė
tingam. darimi ir bizniui ūse
lis tinkamai pasiruošė.

Neatsiliko nuo jo ir žmona 
Regina Ūselienė. Ji išsimokė 
moterų plaukų puošimo amatą ypatingai patenkinti Mr. Tose laidotuvių įstaigose koply- 
ir juo verčiasi, taip kad nę.vie- .....................
nam, nei antram šios gabios 
šeimos nariui nereikia skubėti 
į kokią nors įmonę, registruoti 
kortelę, žvalgytis į perdėtinius 
ir sekti laikrodį, laukiant skam
bučio. čia namie pilna laikro
džių ir gražių papuošalų, o 
darbas savo namuose visada 
malonesnis ir jį pamėgsti.

Gyvenimas' vietoje nestovi. 
Pono ir Ponios Ūselių verslas 
plečiasi. Darbo netrūksta, jo 
net perdaug, tad reiki rūpintis 
jį plėsti visų klijentų reikalavi
mam patenkinti. Todėl Ponai 
Ūseliai ir per Darbininką gar
sina savo pastangas. Ir tai ne 
vien tam, o ir lietuviškos spau
dos parėmimui. Juk gerai žino
ma, kalbama ir rašoma, kad 
verslininkai pirmieji turi susi
rūpinti materialine lietuviškos 
spaudos būkle, o šios problemos 
lengviausis sprendimas—skelb
ti savo verslo įstaigą. M.B.

pat galėtų pasinaudoti tos fir
mos savo srityje plačiais patyri
mais.

Apie Sandor Furs, Ine. ir 
jos vadovą Mr. S. Ross daug

HELP W. MALĖ
WaodhavM, N. Y.

Suteikiam garUngaa laidotuve*.
Koplyčios nemokamai visose

Dabar moka 5% taupomus pinigus.

PASIRINKIME TINKAMAS 
VIETAS ŠERMENIMS

Pradėjome Darbininke skelb- 
SIMONSON FUNERAL HO-

nerašysime. Suprantama, kad ME — laidotuvių įstaigą. Tai 
žinoma laidotuvių įstaiga, tu
rinti dvi koplyčias, kurių adre
sai Darbininke ir paskelbiami.

tas žymus lietuvis su savo žmo
na nebūtų Darbininkui pataręs 
skelbti tos firmos, jei jie ne-

Ross. patarnavimais. ..
Žinome kaip svarbu turėt rei

kalų vienoje ar kitoje srityje su 
patikimais verslo žmonėmis, 
nes dažnai naudojantis tų fir
mų patarnavimu, kasdien pasi
džiaugiama jų gaminiais ir jie 
prisimenami. Kiekvienas, reika
lui esant, ne tik pirkimo, bet ir 
pasitarimo atveju gali kreiptis 
į Mr. S. Ross — Sandor Furs, 
Ine., vadovą.

Ne tik lietuviškoje, bet ir kai 
kurioje kitoje neangliškoje 
spaudoje jau seniai nusiskun
džiama, kad skaitytojai nekrei
pia dėmesio į laikraštyje tel
pančius skelbimus. Padėkime 
viens kitam patarimais. Ieškant 
ką pirkti, kam ilgai žvalgytis 
po krautuvių vitrinas, kai sa
vame laikrašty galima rasti pa
tikimų pardavėjų ir firmų skel
bimų, kurie nurodo kur leng
viau ir patogiau galima apsi
pirkti. — M. B.

8 pagrindai, kodėl Podarogifts, Įnc. 
pritraukia tūkstančius mūšy klijentų 

kurie siunčia
dovanas į Lietuvą ir į USSR

L Jiem nereikia gaišti laiko, superkant ir nešant siunti
niui f persiuntimo įstaigas.

2. Jie neturi spėlioti dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus muitus, įpakavimo ir persiuntimo 

mokesčius.
4. Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilį, motociklą, 

televizijos priimtuvą, radijo aparatą, šaldytuvą arba

posyttorg’o

DOLERIŲ - KRAUTUVĖSE
& Jų giminės gafi įsigyti maisto produkto, audeklų, dra-

7. Jie sutaupo laiką, nes tuo atveju nėra gabenimo per

8. Jie sutaupo pinigų, nes DOLERIŲ - KRAUTUVĖSE 
prekes yra labai žemomis kainomis.

APLANKYKIT MŪSŲ PARODINĘ SALĘ NEW YORKE
Siųskite savo užsakymus ar klausimus į

PODAROGIFTS, Ine
(Vienintelis dovanų atstovas JAV-s e)

220 Parfc

TeL 2IŽ-228-9547

arba į prie jo prisijungusias firmas:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
45 We«t 45fh S+reot, New York, N.Y. 16036 

Tsl.: 212 C1 5-7905 
arba į bet kurį jų skyrių

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
716 Wahut Street, Phihdeiphia, Pa. 19106 

Tolu 215 WA 54455 
arba į bet kurį jų skyrių

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,
Ine, x

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 
TH.: 913 5814S90 581-7729

arba į bet kurį jų skyrių

ti

čįos gražiai, iškilmingai ir di
dingai įrengtos. Jos vėsinamos 
vasarą, tinkamai prižiūrimos ir 
žiemą.

Simonson laidotuvių įstaiga 
teikia žmonėm garbingus patar
navimus jau nuo 1887 metų. Ir 
dabartinis šios įstaigos vedėjas 
Mr. H. Simonson'laikosi šeimo
je įsigyvenusios tradicijos atlik
damas savo sunkias pareigas. 
Jis savo darbuose vadovaujasi 
mintimi “minėjime teikiame pa-

tarnavimą visomis išgalėmis”. 
Taip galvoja pats Mr. Wm. M. 
.Simonson, taip paruošti ir ben
dradarbiai bei įstaigos tarnau
tojai.

• ■ Darbininko dėmesį į Simon- 
son laidotuvių įstaigą atkreipė 
keli lietuviai ir lietuvės, kurie 
pažįsta šią įstaigą, jos savinin
ką ir dalyvavo čia pravestose 
laidotuvėse.

Į abi Simonson laidotuvių į- 
staigas susisiekimas patogus iš 
betkurios New Yorko vietos ir 
apylinkių.

Laidotuvių įstaigą įsteigė da
bartinio savininko senelis, ku
rio vardas buvo tas, kaip ir da
bartinio tauraus W. H. Simon
son. Dabartinio savininko tė
vas buvo Clarence F. Simon
son. M.B.

t

L

C. A. VOKET
ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

A. ANMIKtfVKIUS
LAIKRODININKAS 
-JU VĖLY RAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Ava 
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

REPUBLIC Licjuor Store, Ine.
322 Union Avenue, Brooklyn II, N.Y.

JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas

Sventėms bei kitokioms progoms

KNYGA—GERIAUSIA DOVANA
Nepriklausoma Lietuva, Rapolo Skipičio (kietais virš.) 
šventoji auka, T. Atg. Kezio albumas 
Suomių-Sovietų karas 1939-1940, P. žilio 
Paskutinis posėdis, J. Audėno 
Dr. A. C. Cursius-Curtius 
Serafiškuoju keliu, P. Hasenoehrl, vert. II knyga. Mąstymai 
Naujas veidas, novelės, A. Norimo 
Nemuno rankose, poezija, J. Tystiavos 
Dabarties sutemose, Br. Zumerio 
Išganymo kelias, šv. Pranciškaus Salezo Filioteja 
Blezdingėlė prie Tprrenso (didelio formato) 
Kelionė į Pacifiko kraštus, J. J. Bachuno 
Krepšinio išvyka Australijon, J. šoliūno 
Lithuanian Art in Exile, albumas anglų kalba 
Antanas Smetona, V. Šliogerio 
Martynas Jankus, Pr. Alšėno 
Bronius K. Balutis, gyvenimas ir darbai 
Antanas Olšauskas ir Lietuva, P. Jurgėlos 
Antanas Vanagaitis, Vyt. Alanto

DARBININKO ADMINISTRACIJA
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910 VVILLOUGHBY AVĖ 
BROOKLYN, N. Y. 11221

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

Kas suras du naujus skaitytojus, moka 
už abudu 9 doL, už 3 — 12 deL metam*.

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

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

Vardas ir pavardė

Adresas ...............

Siunčiu už prenumeratą $. aukų S. Vito S.

' (Data) (Parašas)

AUTO MECHANICS Experienced 
Large Ford dealer. 2 Truck Mechan- 
ics. 2 Car Mechanics. 1 Parts Coun- 
ter man. Good pay, 5 days, vacation, 
holidays and benefits.

Call 732-1100 Service Manager

AUTO MECHANIC
Volvo-Datsun experience. Paid va- 
cations, hospitalization, profit shar- 
ing. — OXFORD MOTORS — 60 
Broadway - Huntington Sta. Tel.: 

516-HA 1-1525

Case Worker($) Fult Time M.S.W. 
Required >7900-9650-]- liberal fringe 
benefits — New, developing foster 
home care program. Psychiatric 
elinie available, treatment emphasis 
in programs. Interested in develop
ing new approaches for better qual- 
ity Services. Research will be Integ
ra! component of all operations. — 
Herbert C. Boykin Director, Foster 
Home Div. St. Vincent’s Hali 130 
Clinton St. Brooklyn (212) 522-6560

Auto Mechanics preferably those 
experienced on Mercedes Benz cars 
būt not absolutely necessary. Steady 
employment good working condi- 
tions and benefits, top salaries for 
those with talent and ambition con- 
tact: D. Sigrist Sigrist Motor Co. 
Mont Clair, NJ — 201 - 746-2800

ROUTEMAN (Established) 
LAUNDRY and DRY CLEANING 

5 DAYS 
All Union Benefits 

Eamings $6500 plūs 
BLAKE LAUNDRY 

345-8700

H. W. FEMALE

OPERATORS Expd
Single Needle or Merrow machine 

Steady work nice working conditions 
VVIDETTE SPORTSVVEAR

149 VVooster St. N.Y.C.
Galt OR 4-8666

Samplehand Want to get away from 
the rat race? Does a job in pleasant 
country surroundinga (near train) 
appeal to you? Wanted: Sample- 
hand, thoroughly expd. sevring, eut- 
ting, some draping; blouses, pants, 
shifts. Permanent position, good sal- 
ary. Blouses by Vera 34 State St., 
Ossining, N.Y. (914)762-0400 Ext.35

HOUSEKEEPER 
— Energetic

Sleep-in Capable of handling four 
motherless children — Pleasant en- 
vironment, good salary. Greenlawn 
area. Mušt speak some English — 
Call 516 AN 1-0802

SERVICE

WESTHAMPTON 
NURSING HOME

A new concept in Nursing Home 
care. Home-like decor, around the 
clock registered nursing care, phys- 
ical and occupational therapy facili- 
ties, excellent meals, special diets 
supervised by qualified dietician. — 
Catholic Church in area; priest for 
Holy Communion available.

7 Seafield Lane 
(516)288-1122

BABYLON BEAUTY SCHOOL
Learn beauty culture—eam big mo-

put you on top fast Kale & female 
studentą, tow tuition, pay as you 
leam. Approved by VA & Immigra- 
tion. Day A eve. courses — 130 W. 
Main St., Babylon, N.Y. MO 9-2100

Marinei** Inn at Northport on the 
harbor, open all year. Lunch or dine 
where cuisine and scenic beauty ex- 
cel. Sea food, lobsters, steaks, chops, 
Bar - Cocktail Lounge RestauranL 
AN1-8111, Bayview Avė. Northport 
tum North on 25A ąt Woodbine Av.

PUNDIN’S PAINTING CORP
CUSTOM HOUSE A APT PAINT
ING Clean reliaMe work by experts. 
Reasonable — wallpaper removed 
fully insured Call 737-5634

TeL Virgin!* 7-4492

TaL EVargreen 7-4335

Stepiun Aronfclds
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Mafthew P. Bafias
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand SL, Brooklyn 11, N.Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

231 28EDFORO AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

Iheodore folinnin,
Ine.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 
Moderniška koplyčia su 

Air Condition
123 E. 7th SL, New York 9, N.Y. 

GRamercy 5-1437

Market 2-5172

BUYUSFUNERAL HOME
Mario Teixeirą, Jr.

Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street 
Newark, N J. 07105

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios —

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass. 
PRANAS VAITKUS

ir balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Modemiška koplyčia šermenims 
dykai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostoną. Telefonas: TR 6-6434.

KARLONAS
FUNERAL HOME

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

SIMONSON 
FUNERAL HOME

Kilnus patarnavimas nuo 1887 
metų. Kuo galėdami patarnau
jame minėjimuose. Skambinti 
847-0300, Wm. H. SIMONSON, 
direktorius. Laidotuvių įstaigos: 

119-04 Hillside Avenue
Richmond Hill, N. Y. 
97-01 101st Avenue 
Ozone Park, N. Y.

Tel. 753-6181
DELINIKS FUNERAL HOME 

THOMAS DELINIKS 
Laidotuvių Direktorius

Jautriai užjaučia nelaimės va
landoje ir paruošia garbingas 
laidotuves.

17 Congress Avė.
Waterbury, Conn. 06708

35 Universal šermeninėje 
ji laidotuvės yra tikėjimo 
" paliudijimas.

BRICK WORK ROOFING PAINT- | 
ING Cemcnt Carpentry A Rubbish J 
removed All work guaranteed Minto B 
A Celes 356 Atlantic Avė. Brooklyn £ 
MA 5-0274 — 656 W*tkins SL ■
Broklyn 385-2128

"Pripnt Htnds" ■ 
by AlbrecM Ovret

«i uaiversal » 
kta Mat ptalrinklmvl. »» | 1

Ray Kerbei**. Dir.
PL 3-5300 ’■K" 'A'

J


