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Šviesa iš New Yorko į Skandinaviją 
Penketas šeimų New Yorke pradėjo katalikybės atnau
jinimų savo paliktose tėvynėse

Prezidentas išrinktas, ir vidaus audrą rodos aprimus

nigas John LaFarge, jėzuitas, 
sugalvojo sutelkti juos į lygą. 
Ją pavadino šv. Ansgaro var
du. Pavadino dėl to, kad Ans- 
garas buvo prancūzas, kuris 
826 metais buvo atkeliavęs Į 
Skandinaviją krikščionių tikė
jimo skelbti.

Tos mažosios lygos uždavi
nys buvo paremti katalikybę jų

Rinkimų duomenys dar ne
baigti skaičiuoti. Ligšioliniai 
skaičiai rodo, kad Nixonas bu
vo išrinktas mažesne persvara 
nei Kennedy prieš Nixoną: 94 
proc. balsų suskaičiavus skirtu
mas tarp varžovų buvo 49,257 
(už Nixoną 29,726,409, už Hum
phrey 29,677,152). Skirtumas 
tarp Kennedy ir Nixono anuo 
metu buvo 112,803.

Senate respublikonai laimėjo 
7 naujus senatorius: B. Gold- 
water (Ariz.), Ed. J. Gumey 
(Fla.), R. Dole (Kansas), M. W. 
Cook fKentucky), Ch. McC. Ma- 
thias (Louisiana), W. B. Saxbe 
(Ohio), H. Bellmon (Oklaho- 
iria), R.S. Schweiker (Pa.). Bet 

• prarado vieną vietą Iowoj. Se
nate respublikonai turės 41 
ar 42, demokratai 58 ar 59. Iš
krito šen. Morse (Oregon), iš
krito J. Clark (Pa.), bet išsilaikė 
Fulbright, Church — demok
ratai; išsilaikė Dirksen ir kiti 
respublikonai, išskyrus tą vie
ną Iowoj.

Atstovę Rūmuose laimėjo 4 
naujas vietas.

Taigi Kongresas liko demo
kratų kontrolėje. Tačiau Chr. 
Sc. Monitor mano, kad nauja-

Jūs turėsite mano pagalbą tautai sujungti ir jai vadovauti. Šie metai yra tokie sun 
kūs Amerikai... — sveikino Humphrey rinkimu laimėtoją Nixoną

rius Romney ir Volpe kaip vy
riausybės narius.

Bendradarbiaudamas su Kon
gresu Nixonas remsis kongres- 
manais A.H. Quie (Min.), F. B. 
Morse (Mass.) G. Bush (Tenn.), 
C. MacGregor (Minn); taip pat 
senatoriais: E. W. Brooke 
(Mass.), H. H. Baker, Jr. (Ten- 
nesee), J.G. Tower (Texas), Ch. 
H. Percy (III ), Ch. E. Goodell 

,(N.Y.)r
Daily News, kuris buvo in- 

dorsavęs Nixoną, dabar mano, 
kad jis bus vienas iš didžiųjų 
prezidentų. Tikisi, kad Nixo- 
nas suras kalbą su demokrati
niu kongresu ir labiau nei Ei- 
senhoweris sustiprins partijos 
organizaciją.

Laikraštis taip pat apgailes
tauja, kad i senatą grįžo FuL 
brightas; patenkintas, kad iš
krito iš senatorių Clark (Pa.). 
Patenkintas, kad išsilaikė Dirk- 
senas ir grižo į senatą Goldwa- 
teris.

Ypatingai palankiai atsiliepė 
apie Pat Nixon — su viltim, 

Busimosios vyriausybės kad ji nepavers Baltųjų Rūmų 
me Kongrese sustiprės respūb- narių mlėsė IfaųitaĘ jaaini W. artistų salonu, kaip darė Mrs. 
likonų ir pietinių demokratų w. Scranton — valst sekr.; N. Kennedy, kad 
konservatorių, koalicija. A. RockefeHer — apsaugos se- marškinių savo žaizdom rodyti

1 kret.;

Prezidentas Nixona$ po rinki- 
kimų pasisakė savo uždaviniu 
laikysiąs sujungti visos Ameri
kos jėgas, arba, kaip jis kalbė
jo prieš rinkimus, telkti Į dar
bą visus pajėgius darbui žmo
nes, nepaisydamas partinio, ra
sinio, religinio nusistatymo.

N. Y. Times vedamajame 
reiškė pasitenkinimą, kad Ame
rika išvengė chaoso, kuris galė
jo kilti, jei prezidento klausi
mą būtų Įėmusios derybos su 
Wallace. Pati Nixoną, nors laik
raštis buvo rėmęs Humphrey, 
dabar vertino kaip inteligentin
gą, valstybiškai prityrusi, nuo
saikų, kai kuriuos klausimus 
sprendžianti konservatyviai.

Chr. Sc. Monitor rinkimuose 
atiduotus balsus už Nixoną, o 
taip pat už Wallace vertino 
kaip tautos pasisukimą labiau į 
konservatyvumą. Esą didžio
ji tautos dalis jaučiasi būsian
ti saugesnė su Nixonu, negu su 
Humphrey.

Taip dažnai tenka šioje vie
toje kalbėti apie karinę, ūkinę, 
politinę paramą, kuri eina iš 
šios šalies Į visus pasaulio kam
pus. Tebus sykį atkreiptas dė
mesys Į kitokią paramą, kurią 
suorganizavo New Yorke gyve
nantieji ateiviai iš Skandinavi
jos kraštų ir kurią siuntė i sa
vo paliktąsias tėvynes...

Prieš 50 metų šiame mieste tėvynėse. Paremti konkrečiais 
tebuvo gal penketas šeimų ka
taliku, ateivių iš Skandinavijos. 
Jie jautėsi izoliuoti nuo airių; 
protarpiais susirinkdavo bent 
bendrai papietauti. 1910 m. ku-

KAS IR KUR?
Kas daugiau laimėjo iš bom

bardavimo sustabdymo Vietna
mo? — U. S. News .., atsako, 
kad laimėjo daugiausia komu
nistai. Amerika kovojo, norė
damas apsaugoti P. Vietnamo 
laisvę, dėl to paaukojo 29,000 
karių, sudėjo 83 bilijonus dol. 
Dabar Paryžiuje ir kitur prasi
dės derybos dėl tos laisvės ap
ribojimo, kada komunistai rei
kalauja P. Vietnamą perduoti Į 
komunistų sudarytą ‘koalicinės 
vyriausybės” rankas.

Kas bus su Paryžiaus dery
bom? N. Y. Times aiškina, kad 
dėl naujo prezidento Ameriko
je klausimas turės būti kiek nu
delstas. iki bus sutarta dėl Ame
rikos linijos P. Vietnamo atžvil
giu.

Čekoslovakijoje pradeda nusivilti savo vadais?
“Nėra galo nuolaidom. Griež- kalavimai ne tik suvaržyti infor- 

tai tariant, nebėra vadovybės”, macijos laisvę. Reikalavimai su- 
skundėsi Prahoje vienas čeko- stabdyti ir Čekoslovakijoje nu- 
slovakas Chr. Sc. Monitor ko
respondentui. Skundėsi, kad po 
sutarties, Čekoslovakijos pasi
rašytos Maskvoj;iškyla vis nau
ji varžymo reikalavimai. Rei-

Kurios kitos jėgos iškilo New 
Yorke?

matytas reformas: šį rudeni nu
matytas partijos suvažiavimas 
reformom priimti atšauktas; če- 
kijos-Slovakijos federacijos pla
nas kliudomas vykdyti, reika
laujant, kad abiem valstybėm 
būtų tik viena Čekoslovakijos 
partija, kuri viską valdytų; par
lamento rinkimai, kurie turėjo 
būti ši rudeni, atidėti. Ūkis vis 
labiau surišamas su Comecon. 
Surišamas tiek, kad Čekoslova
kijos du trečdaliai eksporto tu
ri eiti Į Comecon bloko valsty
bes. Viltis čekoslovakam sustip

Iš fabrikų ateina Į partiją 
tūkstančiai laiškų prieš naujas 
nuolaidas. Kompozitorių sąjun
ga, švęsdama savo 50 metų ju
biliejų, kreipėsi Į vyriausybę su 
skundu, kad “užsieninės vals
tybės” kišasi Į “vidaus reika
lus”, dalina svetimą propagan
dą fabrikuose, mokyklose, o Če
koslovakijos vadovybė dėl to ty
li. Gyventojai susidaro Įspūdį, 
— rašo korespondentas —, kad 
tauta yra vieningesnė ir ryžtin
gesnė negu jos vadai.

Lapkričio 7 Įsakyta iškelti So
vietų vėliavas šalia Čekoslova
kijos. Daugelyje Prahos gatvių

Klausimą kelia šis rinkimų 
faktas: New Yorko valstijos 
balsuotojai pasirodė didesni res
publikonų rėmėjai negu demo
kratų. Valstijos seimelis ir se
natas atsidūrė respublikonų 
kontrolėje. Dabar laikoma, kad rint prekybą su Vakarais ir gau- sovietines vėliavas jaunimas nu- 
Nev Yorkas respublikoniškiau- ti iš ten kreditų blanksta. plėšė, 
šia valstija — ir gubernatorius, 
ir majoras taip pat respubliko
nai. O betgi ši respublikoniška 
valstija savo balsais labiau pa
rėmė demokratą Humphrey, ne 
respublikoną Nixoną. Tai gali d? — t0’ kuriam priskiria- 
būti aiškinama tuo, kad New mas dr. M. L. Kingo nužudy- 
Yorko respublikonų vadovybė mas *r kuris buvo pargabentas

NEW YORKO VEIDAS PRAĖJUSIŲ RINKIMŲ PAVEIKSLE yra vadinamieji liberalai, ku- 
riem Humphrey artesnis nei

Kur bus naujas konfliktas? 
Tas pats U. S. News mini tris 
dabar pavojingiausias vietas: 
vidurinius rytus, Korėją ir Ber-

James Earl Ray—žudė ar talkino?
Daugelis jau užmiršo ir var-

lyną.

su paketais, kuriuos jam Įduos 
Raoul; J. Valstybėse paskiau te
gul jis parduoda savo automo
bili ir traukiniu ar autobusu nu
keliauja Į Birminghamą. Ten

Prezidento rinkimų rezulta
tai atskirose vietose dar ne vi
sur išaiškėjo. Bet New Yorko 
veidas aiškus ir Įdomus.

New Yorko miesto rinkimų 
komisija laukė 3,390,000 balsuo
tojų — susilaukė 800,000 ma
žiau: tik 2,592.709. Tai mažiau 
nei 1964 — tada balsavo 
3,076,230.

Kodėl mažiau? N.
aiškina, kad šiemet susilaikė 
nuo urnų nepaprastai daug por
torikiečių ir negrų. Tokiuose jų 
centruose kaip Bedford Stuyve- 
sant, Bronx, Harlem buvo 15- 
25 proc. mažiau nei 1966 ren
kant gubernatorių.

New Yorke Humphrey turėjo 
didelę persvarą prieš Nixoną. 
Brooklyne prieš Humphrey 
488,648 Nixonas tegavo 246, 
251. Kas čia daugiausia rėmė 
Humphrey? Tas pats laikraštis

darbeliais — parūpinti religi
nio turinio knygelių, brošiūrų 
konvertitam iš Skandinavijos, 
informuoti amerikiečius apie 
Skandinavijos kraštus bei ka
talikybę juose. Ilgainiui rinko 
ir siuntė į savuosius kraštus mi
šių stipendijas kunigam. Lyga 
plėstis nesirūpino — laikėsi 
nusistatymo: geriau mažiau, bet 
giliau... O su ekumeniniu są
jūdžiu sustiprėjo ir taktika iš
eit katalikam Į bendrąjį Skan
dinavijos kraštų gyvenimą ir 
jam daryti įtakos savo veikla- 
pagalba bendriesiem reikalam; 
darbais skelbti savą tikėjimą.

Skandinavijos valstybėse 
99 procentų gyventojų yra pro
testantų tikėjimo — liuteronai. 
Bažnyčia ten yra valstybinė in
stitucija. Tokioje Švedijoje, sa
kysim, gali nelaikyti savęs ti
kinčiuoju, tačiau mokesčius liu
teronų bažnyčiai vis tiek turi 
mokėti.

Koks tas tikėjimų gyvenimas 
Skandinavijoje, kaip vienas iš 
lygos veikėju The Tablet rašo, 
sunku amerikiečiui ir Įsivaiz
duoti.
Norvegijoje pvz., ypačiai šiau
rėje, sutiksi žmonių, kurie sa
vo gyvenime nėra matę katali
kų kunigo. Ar net apskritai ka
taliko.

Švedijoje, Stockholme, 1962 
buvo konsekruotas katalikų vys
kupas Taylor. Konsekravo mies
to rotušėje, nes nebuvo tokios 
katalikų bažnyčios, kurioje su
tilptų visi dalyviai iškilmių, ko
kių čia nebuvo nuo reformaci
jos įvedimo. Švedija ploto kaip 
Kalifornija turi tik 23 katalikų 
parapijas, o valstybinių, t y. 
liuteronu bažnyčių yra 1,138. 
Dar prieš penkeris metus visą 
šiaurine Švediją aptarnavo vie
nas kunigas, važinėdamas 
volkswagenu. Volkswagene 
dažnai ir pernakvodavo. Pamal
dos būdavo laikomos privačiuo
se namuose, pašiūrėse, nes iki 
artimiausios bažnyčios galėjo 
būti šimtas ar daugiau mvlių.

Suomijon vyskupas William 
Coblen atvyko 1924. Rado tada 
4 kunigus su dviem parapi
jom. Kai 1967 vyskupas pasi
traukė. paliko jau 20 kunigų, 
apie 40 seserų, aptarnaujančių 
2.600 katalikų. Vyskupas aiški
no. kad savo ir kunigu misija 
laikė ne norą atversti iš vieno 
tikėjimo į kitą, bet greičiau 
skleisti informaciją, kad vieni 
kitus geriau suprastų, atsikraty
tų neteisingų nuomonių ir būtų 
pašalintas vienas kitu nepasi
tikėjimas.

Danijoje sąlygos kiek kito
kios. Ten vyskupija buvo Įsteig
ta Copenhagoje 1953. Tarp 4,5 
mil. danų yra 25,000 katalikų. 
Jų apie 10.000 yra pačioje Co
penhagoje. Religinių bendruo
menių turi apie 600. Jos laiko 
ligonines, senelių namus, vaikų 
darželius, sveikatos namus. 
Vyriausybė pinigais paremia

iš Anglijos ir sėdi dabar Mem- 
phis kalėjime, laukdamas teis- būdamas, jis gaus naujas in

strukcijas paštu. Paskui atvyks 
pats Raoul, nupirks jam kitą 
automobilį, o po kelių savai
čių ar mėnesių, bendros tam tik
ros veiklos Raoul duos jam 
12.000 dol.. pasą, ir galės jis ke
liauti, kur tik nori.

Ray sutartį vykdė. Bet jis gi
nasi Kingo nenužudęs. Palieka 
paslaptis: ar jis Kingą nužudė, privatines mokyklas kaip ir vai- 
ar jis gal buvo tam, kad į jį dines. Paremia ligonines ir ki- 

„ .----------- . būtų nukreiptas dėmesys, kai
5 proc. balsų, bet konservato- tlk vien0 Kanados gyventojo, Kingą kas kitas nužudvs.

mo. Look magazine korespon
dentas paskelbė su juo pasikal
bėjimo dali — kaip Ray buvo 
pabėgęs iš kalėjimo, kaip pa
siekė Kanadą, norėjo gauti ten 
pasą ir iškeliauti į Braziliją, 
kuri neturi sutarties su Ameri
ka dėl nusikaltėlių išdavimo. 
Ray buvo patyręs, kad Kana
dos pasą gauti lengviausia — 
jam buvo atsakę, kad jokių do-

joriuose Humphrey lenkė Nixo- mėjo 10-15 proc. tarp jų dau- Nixonas. Tai yra didžioji jėga, 
ną santykiu 7:1. Antras jo di- giau nei paskutiniuose rinki- W. Buckley buvo dar prieš rin- 
delis rėmėjas buvo žydai . To
kiuose Brooklyno rajonuose 
kaip Flatland Canarsie H. ga
vo 30,639, Nixonas 10, 323;

• Flatbush-Parkville Humphrey 
40,360, Nixonas 13,261. N.Y. 
Post ir pažymi, kad Flatbush, 
kuriame žydų keturi penktada
liai, Humphrey ėjo santykiu proc. katalikų ir tik 24 proc. ralų įtaką stipriai auga kita jė-

Y. Post 3:1. Čia nieko negelbėjo Nixo- už Goldwaterį. Katalikai iš tra- ga — ne Wallace, kuris tegavo kumentų tam nereikia; reikia
no pareiškimai, kad jis stovi už dicijos labiau remia demokra- !_ r___  ___ ______ ___________ * ’ -J-
lėktuvų pardavimą Izraeliui, už tus. Ar tą pat galima pasakyti rių partijos. Jos atstovas Į se- kuris priesaika paliudytų pažįs-
Izraelio paramą. Tas argumen- apie.Nevv Yorko žydus? Faktas, natorius Buckley nebuvo išrink- tąs žmogų dvejus metus.
tas, matyt, žydų neveikė.

Gallupas jau po rinkimų taip 
pat tvirtino, kad New Yorke 
80-90 proc. balsų už Humphrey 
buvo žydų, portorikiečių, neg
rų. Už Johnsoną 1964 buvo 
balsavę žydų 92 proc., dabar už pasirodė kaip pavyzdingai sude- 
Humphrey 87 proc. rinta, stipri ir vieninga organi-

muose.
Trečią Humphrey rėmėją Gal- 

lupas nurodo katalikus. Esą 62 
proc. katalikų balsavę už Hum
phrey, 28 proc. už Nixoną, 10 
už Wallace. Skirtumas nedide
lis, palyginti su 1964 balsavi
mais: tada už LBJ balsavo 76

kimus pastebėjęs, kad šen. Ja
vits, liberalas, buvo priešingas, 
kad respublikonai priimtų 
konservatorių partijos indorsa- 
vimą Nixonui, bet jis pats pri
siėmė liberalų partijos indorsa- 
vimą sau. Rinkimai parodė bet
gi, kad prieš stiprią libe-

kad demokratas O’Dwyer, kon- tas. bet jis gavo daugiau kaip 
kūrentas Javits, iškrito, rodo, milijoną balsų, o 1964 metais 

konservatoriai tebuvo surinkę 
pusę milijono. Dėl to po rinki
mų Buckley pareiškė: esą kon- jį kaip jauną, apie 35 metų 
servatoriai pasijuto šiuose rinki- šviesiaplaukį 
muose dvigubai didesnė jėga jusi kada nors N. Orleans. Po rašė medicinos klausimais Dar-

kad New Yorko žydai parėmė 
ne demokratą, bet respubliko
ną Javits, žydą. Šiuo atžvilgiu 
lapkričio 5 New Yorko žydai

Tokio žmogaus beieškodamas, 
Ray Kanadoje susidūrė su 
Raoul. Kas tas Raoul, jis dau
giau nieko nežinojo. Pažino tik

tas socialinės globos bei švieti
mo Įstaigas. Daro betgi tą skir
tumą, kad liuteronų kunigam 
moka ir algas, kataliku — ne. 
Kunigam išlaikyti, bažnyčiom 
statyti ar taisyti katalikai turi 
patys pinigu susiorganizuoti.

Lygos nariai, kurie pradėjo
Dr. Albinas Grigaitis, buvęs

Varėnos sanatorijos gydytojas,
ilgai gyvenęs Brooklyne, mirė aną šviesą siųsti į savo gimtuo- 

pietietį, buvo- lapkričio 5 Chicagoje. Jis daug sius kraštus, su pasididžiavi
mu primena, kad Norvegijos ra- 

negu liberalų partija, kuri turi eilės susitikimų Raoul pasiūlė bininke. rašė ir savo prisimini- šytoja Nobelio laureatė Sig-
Nixonas daugiausia New Yor- zuota jėga, nors kasdieniniame Įtakos demokratam; jie tikisi jam bizni: tegul Ray kelis kar- mų iš Suvalkijos gyvenimo, rid Undset (konvertitė). gyven-

ke laimėjo, kur yra skandina- gyvenime jie dažnai vienas su tad turėti ateity nemažiau ita- tus savo automobiliu pervažiuo- Prieš metus laiko buvo išsikė- dama New Yorke, buvo uo-
tikina, kad minėtuose negrų ra- vų, italų, vokiečių, airių. Lai- kitu apsikapoja. kos respublikonanv ja pro Windzorą į J. Valstybes les pas savo sūnų i Chicagą. Ii minėtos lygos veikėja.
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-BROOKLYN, N. Y.1I22I Rodės juokinga, ne į tiesą panašu, tik i vaikų pasaką

Priorėtas. Kan. Juozas Tu
mas, žinomas sąvn li- Atsiminimai, kaip ėmė susidaryti Lietuvos valst. gyvenimas

Po rinkimų triukšmo—Veteranų 
kapų ramybe

diktatūros būtų sunaikintos. Li
ko dar Sovietų diktatūra ir 
daug neišlaisvintų tautų, liko ir 
Sovietų keliamas nerimas, ku
ris vis reikalauja naujų aukų. 
Tokių aukų JAV daug neteko 
ir paskutiniuose Korėjos ir 
Vietnamo karuose.

Prisiminti vien tiem karžy
giam, kurie savo gyvybę paau
kojo už šio krašto ir kitų tau
tų laisvę, pradedant pirmuoju 
Didžiuoju karu ir dar anksčiau, 
dabar yra skiriama lapkričio 
11, pavadinta Veteranų diena. 
Visų mūsų širdys tesusikaupia 
prie kapo žuvusiųjų už žmoni
jos laisvę ir demokratiją.

Be aukos tų, kurie ją sudėjo 
ant laisvės aukuro, daug kam ir 
iš mūsų nebūtų buvę galimy
bės šio krašto pasiekti ir čia 
prisiglausti nuo diktatūrų siau
tėjimo. Mūsų dėkingumas 
vusięm tesiriša su pareiga 
kimybės Amerikai, jos 
mokratrjos idealam ir jos 
kimam, kad pasaulyje įsivy
rautų pilnoji laisvė ir taika.

Naujo visuotinio Didžiojo ka
ro nebuvimas dar nereiškia vi
suotinės taikos. Vienintelė ir 
tikra taika yra taika teisingu
me. Tauta reikalinga daugiau 
negu taikingų principų, geros 
valios ir civilizuotų socialinių 
sistemų. Ji reikalinga kovotojų, 
kurie yra pasiruošę apsaugai 
prieš smurtą.

Ir lietuviai turi savo vetera
nų, kovojusių ar tai Amerikos

Rinkimų metu visada ma
žiau ar daugiau pasikarščiuoja
ma ir apsipykstama, kovojant 
dėl vienos ar kitos partijos ar 
kandidato laimėjimo. Tačiau 
rinkimam praėjus, visuomenė
je vėl viskas aprimsta: rinkė
jai savo pareigą būna atlikę, o 
išrinktiesiem lieka parodyti dar
bu, ar jie verti suteikto jiems 
pasitikėjimo, ar gali ką kraštui 
duoti gero.

Demokratinėje santvarkoje 
bendras gėris yra pats svarbiau
sias tikslas, o ne tai, kad val
džioje išsilaikytų viena ar kita 
partija arba asmuo. Išrinktieji, 
kokios partijos jie bebūtų, pa
šaukiami rūpintis visų bendrais 
reikalais, užmirštąnt, kas rinki
mų metu buvo draugas ir kas 
nedraugas. Kiek kas parodo to 
susirūpinimo visų gerove, tiek 
ir teturi pasitikėjimo: naujuo
se rinkimuose vėl valdžioje pa- 
liekamas arba būtinai pakeičia- 
mas. Demokratinė santvarka 
tuo ir gera, kad ji valdžios kon
trolę atiduoda patiem žmonėm 
i rankas.

Kiek įaudrintai rinkimų nuo
taikai atvėsint lapkričio 11 atei
na Veteranų diena, brangi vi
sam kraštui ir visom partijom, 
nes iš visų visuomenės sluoks
nių yra žuvusių už šio krašto 
demokratinę santvarką ir lais
vę.

Lapkričio 11 iki 1954 m. 
Amerikoje tebuvo minima kaip 
Paliaubų diena. Tą dieną 1918 
metais sustojo Didysis karas.

zu- 
išti- 
de 
sie-

1921-22 redagavo neperiodinį 
žurnalą “Mūsų senovė” istori
nei medžiagai skelbti. Žurna
las buvo spausdinamas Tilžėje, 
Prūsijoje, o švietimo ministeri
ja tvarkė leidimą.

Paskutiniame, ir jungtiniame 
žurnalo numeryje 4-5 (556-563 
psL) paskelbė Olgos Velikie- 
nės atsiminimus apie sunkius 
ir kruvinus laikus Vilniuje 
1918-1920. Kiekvieną lietuvį tie 
atsknnimai sukrečia iki sie
los gelmių, kai skaitai, kokiose 
sąlygose Lietuva atkūrė savo 
nepriklausomybę.

Šiais laisvės kovų metais, mi
nėdami 50 metų nepriklauso
mybės atstatymo sukaktį. Ol
gos Velikienės atsiminimus pri
statome skaitytojam. Jie rašy
ti tik lietuvių tautai išėjus sa
vanoriais ginti lietuviškąsias 
žemes nuo gobšų kaimynų. Sa
vanoriai daugianorius plėšikus 
kaimynus sumušė ir likučius iš
metė už gimtų ribų. Lietuva 
atsistojo laisva!

Olga Velikienė — rusė ir gy
venusi Kėdainiuose, tačiau ar
timai pergyveno Lietuvos ne
laimes ir džiaugsmus.

K. Telga

kė, tikėjos, nebesitikėjo ir vėl 
kantriai laukė.

Tokių daug privažiavo. Visi 
jie susitikdavo toje pačioje val
gykloje, kur lygiai, kaip ir mes, 
maitinosi arkliena ir pilka sriu
ba. štai, dėl ko pašaukimas sriubos iš geros mėsos, užmirš

ti limpamą “sriubą” ir tamsiai 
rudą arklieną.
Paskui buvo vyrui paskirta al
gos daugiau ne dvigubai, ir aš 
įsisvajojau kvietinę duoną, sal
džią arbatą ir maistingus pie
tus. Kiek malonumo buvo neš
ti iš rinkos šviežių produktų ir

dirbti buvo džiuginantis ženk
las, jog prasidės, galų gale nau
jas gyvenimas darytis, ištiks 
nauja gadynė. Aš net netikė
jau, kad prasidėtų aiškiai api
brėžtas, ramus gyvenimas.

Greit praslinko laikas, ir vy- 
parnešė pirmuosius 40 0ras

auksinų. Tai buvo tiek daug, 
jog aš nė netikėjau. Dabar aš 
jau galėjau. nusipirkti duonos 
ir pasivalgyti jos, kiek tik no
rėdama; galėjau nebevaikščioti 
į valgyklą. ir namie išsivirti

iš jų namie taisytis pietus! Va* 
karais užeidavo į mus didelė 
mano draugė. Abidvi eidavo- 
va sutikti iš tarnybos grįžtan
čio vyro. Dažnai atsitikdavo 
mums, kelyje nesutikus, užeiti 
į Tarybos rūmus, kur jis dar
bavosi. Mes matėme, kaip kas
dieną vis daugiau rasdavosi ten 
žmonių. Priemenėje buriavo vis 
nauji kandidatai tarnauti 
Vaikščiojo, brukinėjos, ūžė bal
sai, lyg sujudusiame skruzdė
lyne. Apačioje stovėjo rimtas 
durininkas, rodydamas, kur

Keletą mėnesių teko pusba
džiu pagyventi; duoną, gauna
mą sulig brotkarčių, skirstė
me; valgėme arklienos kotlie- 
tus ir drumzliną pilką skysti
mėlį, vadinamą “sriuba”. Paga
liau, susilaukėme tikros šven
tės, kai vyrą pakvietė į Tarybą 
su mažute 400 auks.' alga. Ir ta 
mažutė algelė buvo mums‘lai
mė: kas mėnuo po 400 auksi
nų! Kas mėnuo tikra pinigų

Dabar jį vadiname pirmuoju, kariuomenėje, ar tai Lietuvos suma! Ne, tatai pradėsime gy
nės išgyvenome ir antrąjį. Pa- laisvės kovose. Daugelis nepri- Venti! Mes, išbadėję, privargę, 
liaubų diena buvo jskirta p risi- klausomybės kovotojų bei įvai- tesvajojantys apie didesni kas- 
inti ano baisaus karo pabai- rių okupacijų partizanų jau ne]į duonos! 
gai ir nepriklausomybės prin- pasitraukė iš gyvųjų tarpo. Vyras važiavo čionai, svajo- 
cipų laimėjimui. JAV tada su- Reiškiame pagarbą šio kras- damas apie vaisinga darbo 
vaidino lemiamą vaidmenį, o po to ir savo tautos didvyriam— Mums kalbėjo, čia esą reikalin- 
to karo daug tautų atgavo lais- kovojusiem ir tebekovojan- ga žmonių, darbščių žmonių, 
vę ir įkūrė nepriklausomas vals- tiem. Tikime jų aukos pergale mylinčių savo tėvynę, netingi- 
tybes. Tarp jų atsikūrė ir nepri- ir prasmingumu. Kiekviena au- nių... Tačiau, kolkas, niekas 
klausoma Lietuva. Kai vėliau ka atneša savo vaisių Jei jau- nematė galimybės pradėti dar- 
tautų laisvė vėl imta slėgti ir nojoj kartoj tautinė sąmonė gy- bą, kol Lietuva tebebuvo pa
kai demokratijai vėl grėsė pa- va, ar nebūtų prasminga šio jungta okupantui... Visi bada-
vojus, iškilo antrasis Didysis ka- lietuviško atžalyno tautinio ga- vo, pardoliodami nuliekamą
ras, kuriame JAV didžiausia da- jumo pradžios ieškoti anų pa- porą čebatų ir vis laukė, be-
limi prisidėjo, kad dvi žiaurios siaukojusių pavyzdy!. ne pareikalaus jų darbo. Lau

Vilniaus bokštai. Priekyje — Aušros Vartai, dešinėje — šv. Teresės bažnyčia, toliau — šv. Kazimiero, 
gilumoje — šv. Jono bažnyčios varpinė.

kam kreiptis.
Norinčių dirbti skaičius didė

jo ir jau pradėjome tikėti, jog 
ir vaisingas galės būti darbas.

Dažnai ir taip atsitikdavo: 
vyrą mes teberasdavome Tary
boje, bet gaudavome žinią, jog 
jis neveikiai tegrįš, nes ten jų 
posėdis. Reikėjo grįžti be jo, 
jis gi besugrįždavo vėlai naktį. 
Viena aš negalėdąvau suprasti, 
apie ką jie ten nuolat galvoja 
per tuos posėdžius, nes rodės 
nėra ko čia daug kalbėti. Vis 
dėlto jie sutrukdavo iki vėlai 
naktį. Aš kartais net pykdavau, 
sakydama: “Na, kas ten do tar
nyba? Visą dieną tranki, daž
nai nė pietų nesulaukiu; be to 
dar ir naktimis sėdi. Ir apie ką 

■ jūs ten bekalbate, skruzdės jūs 
nelaimingieji? Jūsų ten sauje
lė, o svajonėmis siekiate Her: 
kuleso stulpų: ir kariuomenę 
jūs surinksią ir valdininkų pri
sidarysią, net ir ministerių ke
tinate išsirinkti! Ak, jūs skruz
dės: nešate nešmenę, ilgesnę 
už save.” Vyras šypsojos ir sa
kė taip ir būsią: ir kariuomenė, 
ir valdininkai ir ministeriai... 
Rodės juokinga, ne į tiesą pa
našu, tik į vaikų pasaką:

Tačiau mūsų namų buityje 
pagerėjo viskas susyk: atsirado 
sviesto prie arbatos, bandelių, 
pietums be sriubos, būdavo kot- 
lietų iš geros šviežios mėsos. 
Greitai ir nejučiomis bėgo die
nos, Būtų buvę ir visai gerai, 
kad nebūtų vis labiau skver
bęsis nerimas į sielas, ar viskas 
taip ir bus ... Jau nebesinorė
jo beminėti arkliena ir sriuba; 
valgei duonos, kiek norėjai; ne
reikėjo galvoti, ką čia iš dra
panų ar avalynės dar pardavus. 
Vienu žodžiu sakant, užmiršda
vai kartų badavimo laiką.

Praėjo Kalėdų šventės, atėjo 
Naujieji Metai. Aš pasikviečiau 
gerąją savo draugę ir abidvi 
ėmėva rūpinti geresnę švenčių 
vakarienę. Jau visko buvo: ir 
šilto kepsnio ir saldžių pyra
gų, net ir riešutų. Mes ilgai lau
kėme vyro vakarienės ir nesu
laukusios, susėdome vienos be 
jo. Sielvartas suspaudė širdis; 
įsiskverbė į širdis kažin koks 
blogas nujautimas. Tik kodėl? 
Juk dar niekas neatsitiko. O 
sielą vis dėlto sopa ir spau
džia. Kodėl tie nebaigiamieji 
posėdžiai? Kodėl jo taip ilgai 
nėra? Mano draugė veikiai 
ėmė ruoštis namo, bet vos tik

(nukelta į 4 psl.) ,

**"*" ja gausybė naujų dar nespėjusių pajuosti kelmų. Dabar 
— likusi tik viena sausa apdegusi pušis, kurią nebeatme- 

JONAS JAŠKAUSKAS namais laikais perkūnas įtrenkė. Ant jos pajuodusių ša
kų tupėjo būrys varnų ir kranksėdamos dairėsi, tartum 
ir jos ta atmaina stebėtųsi. Aplinkui kur-ne-kur stiepė
si į dangų jaunos lieknos pušaitės..

LEMTINGOS Jaunuolis atsisėdo prie nukirstos pušies kelmo, kurio
lipniuose sakuose, klimpo musės, vapsvos ir skruzdėlės.

DIENOS Prisiminė jis anuos nerūpestingus laikus, savo buvusius
draugus ir tą dieną, kai baigę vidurinę mokyklą, prieš 

APYSAKA išsiskirstydami į kaimus vasaros poilsio, sėdėdami po
šia dar žaliuojančia pušimi, jie kūrė ateities planus. 
Antanas manė baigti gimnaziją, stoti į universitetą ir 
būti inžinierium. Kazys norėjo būti daktaru ir likti tarp 

ATGAL Į TĖVIŠKĘ savo žmonių kaimiečių, kad galėtų jiems padėti ligos
Traukinys, padaręs didelį vingį, su triukšmu pra- atveju. Jis pats tada apsispręsti negalėjo. Ką veiks ir

lėkė vešliais medžiais apaugusį kaimą ir, ištiesinęs savo kokią ateitį susikurs — nežinojo. Džiaugėsi baigęs vidu-
ilgą liemenį, patraukė pietų kryptimi Netoliese jau rinę mokyklą, tikėdamasis, jog, turėdamas nors ir men-
matėsi geležinkelio stotis, įsispraudusi tarp jaunų žalių ko išsilavinimo įrodymą, galės pats prasimušti. Pagal-
pušaičių. Prie jos besiartindamas, lyg atsikosėdamas, bos iš niektu- nesitikėjo ir nelaukė.
smarkiai sušvilpė ir privažiavęs, dar kartą iš savo gele- Tėvelis mirdamas jį paliko tik dvejų metų. Liko ne
žinių plaučių atsipūtęs, sustojo. didelis ūkis. Kol motina buvo gyva ir jį tvarkė, galėjo

Keleivių buvo nedaug. Išlipo du vokiečių kareiviai ‘šiaip taip pragyventi. Bet po penkerių metų mirė ir ji.
ir, užsimetė ant pečių kuprines, sutartinai mušdami į Tada su broliu, vyresniu tik trejais metais, išėjo vargo
dulkiną kelią savo dideliais, geležiniais vinimis kausty- vargti pas svetimus. Daug nuoskaudų ir skriaudų teko
tais batais, nužingsniavo miesto link. Iš vieno vagono patirti kol paaugo ir įgijo savarankiškumo.
kraustės geležinkeliečių šeima: dideliais ūsšis vyras, var- Dabar, po klajonių svetimame krašte, sugrįžęs į gim- 
ganai atrodanti moteris ir du vaikai — berniukas ir tinę, pats save paklausė:
mergaitė. Ir dar vienas jaunas vaikinas, vidutinio ūgio — Ko aš čia atvažiavau? ... Kas čia manęs laukia? ..
blondinas, apsivilkęs pilka dryžuota eilute, kiek apdilu- Jis jau žinojo, kad brolio neras. Dar karo pradžioje
šia, bet dailiai ir iš geros medžiagos pasiūta, tinkančia armijos štabas pranešė apie jo dingimą Augustavo miš-
jo pečiams. Batai smarkiai nunešioti, dešinysis net į šalį kuose vykstančiuose mūšiuose. Turėjo jis dar dvi se-
nukrypęs. Ant galvos juoda stačiu snapu kepurė. Ran- seris, kurios buvo kitos motinos. Vienos visai nepažino- 
koj nešės tik mažą lagaminėlį. jo, nes, anos motinai mirus, likusią mažą paėmė augin-

Išlipęs iš vagono, apsidairė, buvo beeinąs į stoties . ti kažkur toli gyvenanti teta. Ji ten išaugo ir ištekėjo, 
laukiamąjį kambarį, bet staptelėjęs pasisuko ir patraukė Antroji buvo ištekėjusi už gretimo kaimo vaikino, bet 
pagal geležinkelį pėsčiųjų pramintu taku per jauną vyras, ją su vaikais palikęs, išvažiavo į Ameriką laimės
pušynėlį. Iš drąsių žingsnių galėjai spręsti, jog šios ieškoti. Ar ji dar gyva?... Ir kur gyvena? ...
vietos jam gerai žinomos. Pakilo iš vietos, paėmė lagaminėlį ir lengvu žings-

Prieš šešetą metų dažnai čia ateidavo su draugais niu keliavo gimtojo kaimo link...
pažaisti. Tada daug kas atrodė kitaip. Žaliavo aukštos, Pasiekęs tėviškės laukų lygumas, tūkstančiais kartų 
dangų remiančios pušys... Daug jų čia būta, ką liūdi* vaikščiotus takus, dar jautriau prisiminė Čia išgyven

tus vargus ir džiaugsmus.
Artinosi į gimtąjį kaimą, nežinodamas, ką ten ras 

ir kur prisiglaus. Gal ir gimtieji namai per karą su
degė? ... O jei nesudegė, tai kas ten dabar gyvena? 
Ar įsileis nors pernakvoti? O jei neįsileis?... — kilo 
abejonė, kurią nustelbė vidinis balsas: “Tu esi savo tėvy
nėj, ir čia tavo vieta.”

— Taip! Mano tėvynė ir mano vieta čia! — su pa
siryžimu ištarė, paspartindamas žingsnius.

Kelyje nieko nesutiko. Nors karo nebėra, bet žmo
nės įbauginti, niekur iš namų neina ir nevažiuoja. Lau
kuose irgi tuščia. Kiek toliau nuo kelio dar matėsi žmo
nių, dirbančių laukų darbus, bet ne tiek, kiek seniau.

£jo į kalną, nuo kurio ir gimtasis sodžius turės ma
tytis. Tik staiga prieš akis išniro pora gražių arklių 
pakinkytas vežimas. Vežėjas — kareivis, o užpakaly — 
storas uniformuotas vokietis. Vežimui sustojus, jaunuo
lis tuoj suprato ko vokietis iš jo reikalauja, ir tuoj pa
davė jam pažymėjimą. To neužteko. Suprato, kad vo
kietis jam įsako rytoj būti Palomės mieste. Linktelėjo 
galvą.

Grąžinęs popierių vokietis liepė vežėjui važiuoti.
— Tai pirmas tėviškės pasveikinimas, — tarė jau

nuolis pats sau.
Ir vėl iškilo tas pats klausimas:
— Ko aš čia atvažiavau? ...
Bet kai pasiekė kalno viršų, pamatė gimtąjį so

džių, ant kalniuko bestovinčias trobas klevus ir liepas, 
po kuriomis mažas bėgiojo ir žaidė, širdis smarkiau 
pradėjo plakti ir greit surado atsakymą:

— Vis dėlto miela matyti tėvynę. Vien dėl šio vaiz
do vertėjo grįžti.

Netoli namų susitiko tetėną.
— Ar tik ne dėdė Surdegis?
— Jonelis!?... Tai iš kur tu dabar? Ačiū Dievui, 

kad sveikas parvažiavai. Matau, gražiai išaugęs...
— Sakyk, dėde, kas dabar mūsų namuose gyvena?
— Nagi tavo sesuo Uršulė. Vargsta viena su ma

žais vaikais, vyrą į Ameriką Išleidus. Pradžioje dar ir 
pinigų atsiųsdavo. Karui prasidėjus, viskas nutrūko. Die
vas žino, ar dar yra kur gyvas... Tai eikime, vaikeli, 
į vidų. Uršulę sutikau su vaikais per kaimą einant Bet

aš žinau, kur ji laiko raktą. Kaip džiaugsis Uršulytė pa
mačiusi ...

Rakto ilgai ieškoti nereikėjo.
— Pas mus, vaikeli, vagių nėra, ir nuo kaimynų 

nesislepiam. Tik jeigu kas svetimas... Bet kad nebėra 
ko vogti. Germanai viską atėmė. Ir Uršulei šį pavasarį 
gerą pieningą karvę išvedė. Aš vis kalbu, nė sėstis ne
prašau. Bet juk ne svečias — namiškis, tai sėskis ne
prašomas.

— Koks čia iš manęs namiškis. Svieto perėjūnas.
— Nekalbėk taip, vaikeli. Kai žmogus daugiau 

svieto matęs, tai ir protingesnis. O kaip apie Juozelį, 
ar nieko negirdėti?

— Pradžioje karo pranešė, kad dingo be žinios, tai 
daugiau nieko nebegirdėjau. Tada Uršulei rašiau, gal ji 
pasakojo.

Durys prasidarė, ir ant slenksčio pasirodė kokių aš- 
tuonerių metų berniukas. Pastebėjęs nepažįstamą, at
šokęs pabėgo. Į trobą įėjo apie trisdešimt metų amžiaus 
moteris. Ji atrodė labai suvargusi ir prislėgta. Pama
čiusi nepažįstamą, prie durų kiek staptelėjo, bet at
pažinusi tuoj metėsi prie brolio ir apkabinus jį, pravir
ko, negalėdama žodžio pratarti. Kiek apsiraminusi, pra
šneko:

— Broleli, kaip aš džiaugiuosi, kad tu gyvas grį
žai! Visas karo baisenybes aš viena čia turėjau perkęsti.

Du berniukai visą laiką žiūrėjo, nieko nesuprasda- 
dami, kas čia darosi, kad jų mama apkabinusi nepa- 
žįstamą žmogų, taip gailiai veikia. Apsiraminusi, motina 
kreipėsi į vaikus:

— Alfonsiuk! Juozuk! Eikite arčiau. Pasisveikinkite. 
Tai jūsų dėdė Jonas.

Vaikai nedrąsiai sveikinos.
Jonas neturėjo nė lauktuvių vaikams parvežęs. Ne

žinojo. kad teks susitikti. Be to. ir kišenės buvo tuščios. 
Pasirausęs po jas. padavė abiem po rusišką rublį.

— Vaje, juk po tokios tolimos kelionės esi išalkęs, 
— susirūpino Uršulė. — Jūs su dėde pasikalbėkite, o 
aš padarysiu ko nors užkąsti. Vaikai! Bėkite, parinkite 
smulkesnių šakaliukų, kad greičiau galėčiau ugnį už
kurti.

(Bua daugiau)



*

iš Kauno

rilį pulk. L- Mitkiewicz pasisa
kymų, turint galvoje faktą, 
kad kalba lenkas. Vienoj vie-

Spaudoje yra minima pul
kininko Leono Mitkevičiaus 
knyga — atsiminimai iš Kau
no. Apie knygoje suminėtus 
faktus ir žmones turiu kai ką 
pasakyti. Daugiau tarnybos rei
kalais turėjau progos pažinti ir 
ne kartą susitikti tos knygos 
autorių.

Kritikuoja mūsiškius ir

Apie Lenkijos ir Lietuvos santykius
Lenkę pulkininko atsiminimai

DR. P. MAČIULIS

čiau, negu buvo pasiųstas Lie
tuvon, apie mūsų bylą dėl Vil
niaus “neturėjęs žalio suprati
mo”, tarsi norėdamas pasitei
sinti dėl kai kurių netikslių pa
sisakymų. '

Knygos įvadas
Knygos įvadiniame žodyje 

piof. M. K. Dziowanowski są
moningai apeina Vilniaus ne 
vien istorinę, bet ir teisinę 
priklausomybę Lietuvai prieš 
nelemtą, labai negarbingą Luci- 
jono 2eligowskio žygį 1920 
spalio 9. Esą, Lietuva užsispy
rusiai nenorėjusi užmegzti san
tykių su Lenkija, nepaisant vi
sų valstybės viršininko {su
prask, J. Pilsudskio) dėtų pa
stangų!

Piof. Dziewanowski teigia, 
kad lietuviai pretendavę į Vil
nių, kur jų tebuvę gal 2-3 proc.! 
Deja, ir pulk. L. Mitkiewicz gal
vojo, kad “Wilno to polskie 
miasto!”

Taip ir knieti paklausti len- būdu paruoštos, 
kus, kiek. gi lietuvių bovo to-

Visų pirma turiu pabrėžti, 
kad pulk. /Leon Mitkievvicz, 
pirmas lenkų karo attache Lie
tuvoje, viešai pasako, kokią 
piditiką vedė Lenkija Lietuvos 
atžvilgiu nuo pasirašyto susita
rimo Suvalkuose 1920 spalio 
7 ligi 1938 kovo 17 dienos, at
seit, ligi lenkų ultimatumo Lie- 
tuvaL Reikia pastebėti, kad pul
kim L, Mitkiewicz smulkiau te
paliečia lenkų politinę taktiką 
tik paskutiniųjų dvejų metų 
laikotarpy.

Pullc L. Mitkievvicz, kaip len
kų kariuomenės atstovas, Lie
tuvos atžvilgiu 'visą laiką lai
kėsi džentelmeniškai, gal kaip 
retas kuris kitų kraštų karo at- 

- tache.
Jis kritikuoja ne tik mūsiš- 

kius (kai kuriuos žingsnius po
litikoje), bet ir saviškius, neap
lenkdamas nė lenkų užsienio kiame Kaune 1914-1918 me 
reikalų ministerio pulk. Juozo tais? Su Kauno tvirtovės įgu- 
Becko, su kuriuo 1924-25 mo
kėsi aukštesnėje karo mokyk
loje Varšuvoje.

Kaip niekas kitas, jis iškėlė 
lenkų atstovo Fr. Chanvato ne
taktišką ir nedraugišką pasisa
kymą Lietuvos atžvilgiu vienos 
vakarienės (gegužės 3) proga, 
kad lenkų atstovybės įstaigos 
pasidarytų Kauno vaivadijos į- 
staigomis!

Kad kiekviena kritika yra 
subjektyvus pasisakymas, tai 
nereikia stebėtis ir dėl kai ku- lietuvių kilmės.

Priešpaskutinis Vilniaus kraš
to lenkų vaivada Bocianski 
smurtiškai uždarė Vilnijoje 
126 lietuviškas mokyklas, šim
tus šv. Kazimiero vardo lietu
viškųjų skaityklų, kooperaty
vų, jaun. ūkininkų ratelių. Ne
būtų buvę reikalo tas įstaigas 
uždarinėti, jeigu jos nebūtų bu
vusios lankomos lietuvių ir jų 
vaikų. Po dvidešimties metų 
Kaunas pasidarė aiškiai lietuviš
kas miestas. Tas pat būtų nu
tikę ir su Vilniumi. Vilnius ne
būtų skurdęs Lietuvos suvere
nitete. Priešingai , būtų išau
gęs, išrožėjęs, anot Maironio— 
“didžią praeitį atminęs”...

Padoriem lenkam Vilnius 
nedavė ramybės

pulk. L. Mitkiewicz apra- 
įvykių eigos tenka spėti, 

medžiagą savo knygai jis

Iš 
šytų 
kad 
pradėjo rinkti nuo 1938 metų
kovo mėn. pradžios, užrašinė
damas faktus dienoraščio for
mą. Jis aiškiai pasako, kad po 
nelemto Trasnykų incidento de
monstracijos prieš Lietuvą bu
vo lenkų užsienio reikalų mi
nisterijos ir generalinio kariuo
menės štabo iš anksto dirbtiniu

la iš 60 tūkstančių gyvento
jų gal keli šimtai,: daugiausia 
gal tūkstantis. Ligi pirmojo pa
saulinio karo lietuviai į miestus 
nesiveržė. Amatus, ir tuos kita
taučiai buvo užvaldę, o preky
bininkų nė tiek nebuvo. Ta
čiau tai nepaneigia, kad tie 
miestai būtų buvę ne Lietuvos 
teritorijoje! O aplink Vilnių— 
link Švenčionių, Ašmenos, Ly
dos, Gardino, Baltstogės — di
džiuma gyventojų lietuviai ar

Suminėdamas faktą, Jkad ko
vo 19 Lietuva priėmė lenkų Ul
timatumą, pulk. L. Mitkie- 
wicz mano, jog, jeigu būtų bu
vęs gyvas Pilsudskis, jis tokio 
žygio — versti jėga susitaikyti 
su Lenkija — nebūtų leidęs. 
Čia jis Becko žygį laiko klai
kiu, tarsi klausdamas: “O kaip 
gi Vilniaus reikalas?” Pado
rių lenkų sąžinei Vilnius neda
vė ramybės, kaip jos neturėjo 
ir Pilsudskis, kurio įsakymu dvi 
lenkų divizijos pasalomis puolė 
Vilnių, nepaisant pasirašyto su
sitarimo Suvalkuose.

Atsiminimų autorius aprašo

OARftlMINtAt 1968 m., lapkričio 8 d., nr. 73

Vytauto Didžiojo muziejus Kaune nepriklausomos Lietuvos taikais. Muziejaus aikštėje vykdavo vi
sos didžiosios valstybinės iškilmės.

NACIZMAS, KOMUNIZMAS IR LIETUVIAI VOKIETIJOJ

Atsiminimai apie Lietuvos atsikūrimą
(atkelta iš 3 psl.) Aikštėje mes išvydome pul- 

išėjo, sugrįžo su nebeslepiamu M ,dund*i® arfc
išgąsčiu veide. “Kažin kas atsi- įukan"p0SJ ••*“» kehą " 
tiko, tarė ji: kiemsargis neišlei- kas, Snuv£s’
ūžia už vartų, mieste šaudos.” luz«s’ a Jmne var-
Visu veidai tuojau ištyso... 26 vl^us oa21ua,‘ čia buvo 
Viešpatie, kas gi tai būtų atsi- PU visai arti tikslo... As ma- 
tikę? Kamė gi nelaimingas ma
no Vyras? Nebežiūrėdama jo
kių prirodymų ir atkalbinėji
mų, aš pasiryžau eiti į Tarybos 
posėdį. Mano draugė ir pas mus 
gyvenęs iš nelaisvės begrįžda
mas į tėvynę senas generolas, 
matydami, jog' neatkalbės, išė-

Ką žinai apie 
Nemuną

Nemunas yra didžiausia Lie
tuvos upė, 937 km ilgumo. Iš 
98,000 kv. km ploto jis suren
ka vandenį savo intakais. Ties 
Jurbarku vidutiniškai nuteka 
540 kubinių metrų vandens 
per sekundę.

Senais laikais, kai dabartinis • 
Lietuvos plotas buvo apklotas 
ledynų, Nemunas tekėjo į 
Dnierą, į pietus. Vėliau ėmė te
kėti į Merkį- šis gi savo van
denis plukdė į Vislą. Vėliau, le
dynam tirpstant, Nemunas vėl 
keitė vagą — graužėsi Balti
jos jūros link. Dabar Merkys 
pasidarė intaku. Išskaitęs vin
gių vingiais ir nutekėjęs klo - 
niais, jis pasiekė Rambyną. čia 
vėl turėjo keisti vagą, nes jiem 
pastojo kelią. Pasukęs į Prieg
lių, jis pasiekė Kuršių mariais. 
Taigi savo amžiuje Nemunas 
net keturis kartus keitė savo 
linkmę.

Nuo Gardino, keliaudamas į 
Kauną, Nemunas išgriaužė gi
lų slėnį. Ten daugybė stačių 
kalnų, vingių vingių. Tuose šlai
tuose stovėjo kadaise lietuvių 
pilys. Punia su savo garsiais gy
nėjais. Ties Birštonu Nemunas 
padaro kilpą, apie kurią daug 
kalbėta. Norėta ją prakasti ir 

x „ Nemuną ištiesinti. Ties Rumšiš-Vietname, ar prieš spaudos kiajs Nemun0 d sekl 
■ "."T. . . S™!!™ akmeningas,- srovė srauni. -Neti-,

ko praplaukti laivam. Ši vieta ' 
buvo vadinama Velnio tiltu. Da
bar visa tai yra po vandeniu. 
Prie Kauno pastačius užtvanką, 
vanduo pakilo ir užliejo senas 
vietas, siekė net Birštoną. Taip 
pasidarė Kauno jūra ir elektri
nė.

Nuo Kauno į marias Nemu
nu plaukia laivai Nemunas nė
ra gili upė, tai ir laivai pritai-. 
kyti jo gyliui, — varymo spar
nai yra šone, o ne po laivu.

Praplaukus Tilžę, Nemunas 
skyla į dvi šakas: į Viliją ir Rus
nę. Rusnė teka toliau ta pačia 
linkme, turi daugiau vandens, 
ir ji laikoma Nemuno tąsa, žio
tyse Rusnė vėl skyla į Atmatą, 
Pakalnę ir Skirvytę. Ties Atma
tos žiotomis į ją ir daliniai į 
Kuršių marias įteka žymiausia 
žemaičių upė Minija (207 km il
gumo).

Svarbiausi Nemuno intakai: 
Bereza, Gauja, Dzitva, Katra, 
Medys (200 km), Verknė, Strė- 
va, Neris (510 km), Nevėžis 
(219 km), Dubysa (149 km), 
Mintauja ir Jūra.

biau imama bijoti, kad NPD 
pajėgs peržengti 5 nuošimčių ri
bą ir jos atstovai atsisės Bon- 
noje. Žinoma, pora dešimčių iš 
beveik 500 neturėtų daug reikš
mės, bet užsienio nuotaikos V. 
Vokietijai taptų dar nepalan
kesnės.

Vis iš naujo keliamas klausi
mas, ar nevertėtų tą “ne ko- ’ jos, ar tai prieš amerikiečius 
šer” partiją uždrausti. Tačiau 
uždrausti tegali vyriausias teis
mas, kuris nei nuo parlamento, 
nei nuo vyriausybės nepriklau
so. Kas atsitiks, jei vyriau
sybė teismui pristatys NPD kaip 
nesiderinančią su konstitucija, 
o šis, išnagrinėjęs jos nuo
status ir veiklą, ras, kad tai ne
tiesa? Tada nacionaldemokratai 
galės eiti į viešumą kaip ne
teisėtai persekiojamieji ir vie
toj 6 gaus 16 nuošimčių rinkė
jų balsų.

Svarstoma galimybė keisti 
rinkimų sistemą. Dabar tik da
lis atstovų renkama tiesiai, o 
kiti įeina per partijos sąrašą. 
Tai vadmamoji pro 
kimų sistema. Kril

ar Hitlerio vardą, bet tai ne
reiškia nieko kito, kaip tik o- 
pozicinį nusiteikimą prieš koki 
mokytoją ar prieš bendrą nuo 
taiką.

Nemaža rėmėjų nacionalde- 
mokratam pritraukia kairiųjų 
riaušės, ypač sufanatinto jau
nimo protestai ir demonstraci-

Ar iš viso yra pagrindo kal
bėti apie nacizmą dabartinė
je Vakarų Vokietijoje? Komu
nistam — rusam ir nerusam — 
tai yra viena iš mėgstamiausių 
temų. Ne kartą pasigriebia jų 
išvedžiojimus ir vakariečiai, 
ypač anglai, o neretai ir ameri
kiečiai.

V. Vokietijoje gerai funk
cionuoja tikra J demokratija. 
Konstitucija leidžia Įvairius po
litinius sušigrupavimus. Fede- 
raliniame parlamente tėra at
stovaujamos trys partijos: 
krikščionys demokratai; social
demokratai ir liberaliniai demo
kratai. Tačiau praktiškame gy
venime yra ir mažesnių gru
pių. Jos nepatenka į parlamen
tą, nes nepajėgia surinkti rinki
mų įstatyme pramatytų 5 nuo
šimčių visų balsų. Nors komu
nistų partija yra uždrausta, ta
čiau jos simpatikai yra susibū
rę į vadinamą vokiečių taikos 
sąjungą. Rinkimuose jie gau
na apie 2% balsų. Dešinieji 
taip pat mėgino nuo pat pra
džios jungtis' į įvairių vardų

rankose, ar pagaliau iš simpa
tijos pašautam Dutschkei, ku
ris tautoje simpatijų neturi. 
Tokiais atvejais lengva suversti 
atsakomybę už netvarką ir nuo
stolius valdančiom partijom, o 
NPD pasiūlyti kaip tvarkos pa
laikytoją.

Letuviam ir kitiem užsienie
čiam Vokietijoje, be abejo, rū
pi, kaip vystysis jų gyvenamo
jo krašto ateitis. Šiandien jų 
problemom supratimo ir pagal
bos susilaukiama daugiau iš de
šinės, negu iš kairės. Žinomą, 
nekalbant apie radikaliuosius, 

ijos rin- Oportūnistinio pirkliavimo po- 
_ ___ t__________________ , inys de- 

politines partijas. Savo laiku mokratai siūlo įvesti paprastos 
vadinamajai Vokietijos reicho daugumos rinkimus. Atseit, 
partijai buvo pavykę įsiveržti kiekvienoje rinkimų apylinkė- 
į poros provincijų parlamentus. išrenkamas tas kandidatas, 
Bet vėliau buvo konstatuota, ’ J
kad jos programa prieštarauja 
konstitucijai, ir partija likvi
duota.

Pastaraisiais metais dešinieji 
susiorganizavo į Vokietijos na
cionalinių demokratų partiją 
(NPD), kurios vadu 1967 lap
kričio mėnesį Hannoveryje bu
vo išrinktas baronas Adolfas 
von Thadden, gimęs 1921. 
Tai patraukliai atrodąs vyras, 
netoli 2 metrų ūgio, šviesia
plaukis, mėlynakis. Jaunystėje 
priklausė Hitlerjugendui, prieš 
karo pabaigą jau buvo spėjęs į- 
stoti į nacionalsocialistų parti
ją. Nacionaldemokratai mėgsta 
pabrėžti savo demokratiškumą 
ir konservatyviškumą. Iki šiol 
jiem pasisekė įeiti į 7 iš 11 pro
vincijų parlamentus, iš viso su 
61 atstovu: Bavarijoje 15, Ba- kad ir jie Betari jokių Stebuk-

Lenkų nevykusi tautų sunive- den Wuerttemberge 12, Nieder- 
liatvimo politika Galicijoje pa
sibaigė smurtu, net ukrainie
čių kalba užrašytų antkapių iš- 
vartymu ir... tos nežmoniškos 
politikos vadovo direktoriaus 
Holowko nužudymu! Pacifika- 
cija baigėsi nesėkme. 

(Bus daugiau)

litika nėra palanki nei naudin
ga komunistų pavergtiem kraš
tam.

Pačių lietuvių tarpe Vokie
tijoje politinis nacionalizmas 
nėra populiarus. Jaunimas kar-

lenkų kariuomenės vadą marša
lą Rydz-Smigly, jį paskyrusį ka
ro attache į Lietuvą, ir pas už
sienio reikalų ministerį pulk. 
J. Becką, jam nurodžiusį bend
ras gaires, kurių privalėsiąs lai
kytis Lietuvos ir lietuvių atžvil
giu. Beckas, girdi, pasigyręs, 
kad “būtų galėjęs jėga užimti 
Lietuvą, bet pergalvojęs, kad 
du milijonai lietuvių šitame Pa
baltijo taške galėtų Lenkijai 
sudaryti daug nemalonumų”.

Beckas, kaip ir Rydz-Smigly, 
pataria L. Mitkewicziui gerin
ti ir plėsti lietuvių santykius su 
Lenkija, kuriai reikalinga Pa
baltijo kraštus turėt sąjungi
ninkais, suprantama, lenkam 
vadovaujant. Amžinai tą patį 
girdim ir skaitom: Lenkija lai
ko save didvalstybe savo gy
ventojų skaičiaus dėka. Tartum 
pasaulis nebūtų žinojęs, kad 
30 proc. jos gyventojų buvo ki
tataučiai: ukrainiečiaj vo
kiečiai, baltgudžiai, žydai ...

Nemunas ties Alytumi

sachsehe 10, Hessene ir Bre
mene po 8, Rheinland Pfalze ir 
Schleswig Holsteine po 4. Nuo
šimčiais imant tai nėra daug 
— apie 6 iš 100. Vidaus politi
koje jų įtakos nejaučiama. Ta
čiau, artėjant federalinio parla- galėtų kovoti kraštutiniai 
mento rinkimam 1969, vis la- dešinieji prieš kraštutinius kai

riuosius demokratinėmis prie
monėmis. Tačiau tai taip pat 
vargiai įgyvendinama, nes pra
šoka vyriausybės kompetenci
jas. O ar gali teismas, komu
nistų partijai nepasikeitus, pa
keisti savo sprendimą, kad ji 
prieštarauja konstitucijai?

Kiti pagaliau sako, kad NPD 
reikia imti kaip gyvenimo tik
rovę ir su ja rimtai diskutuoti. 
Jos argumentai lengvai atre
miami. Ar ji turi tvirtą atramą 
pačioje tautoje? Atrodo ne. 
Kasdieniniame gyvenime žmo
nių tarpe nacionalizmo min
tys nėra populiarios. Senieji 
naciai baigia išmirti, o jauni
mo nacizmas, jei jis iš viso yra, 
reiškiasi kitaip. Tiesa, mokyklo
se kai kada pasitaiko rasti ant 
suolų išpiaustytą nacių kryžių

jo drauge su manimi. Ties var
teliais senas kžerraargis, bai
siai mirkčiodamas, pasisakė 
mums, jog esą įsakyta nieko iš 
kiemo nežšteisti, nes gatvėse 
šaudosi. “Sako, lenkas vokietį 
nuginklavęs ir dabar viešpatau
jąs”, pabaigė jis ko ne pašnibž
domis. Bet aš nenusileidžiau ir 
mes išėjome iš kiemo.

Žibintams šviečiant, blizgėjo 
sniegas ir vos gurgždėjo einant. 
Gatvės buvo tuščios; vartai vi
sur buvo aklinai uždaryti; tylą 
begadino šūviai tai iš čia, tai 
iš ten, jie aidu skambėjo šią 
šaltą naktį, štai, iš kažinkur ko 
ne gretimai pasigirdo šūvis ir 
prieš mus išdygo aukšta tęva 
figūra drąsiu, bet ko ne vaikiš
kai jaunu veidu. Nesitikėję, 
mes krūptelėjome į netikėtai 
pasirodžiusį jaunikaitį: jo kaž- 
kiete buvo baltas erelis. Abe
jonių nebėra: tai lenkų sava- 
norišde^oninkas. “Panomie, o- 
ręž!” Generolas pasaiiškino 
ginklų neturįs, nes jis esąs ru
sas generolas ir važiuojąs iš vo
kiečių nelaisvės namo. Lenkas 
atsiprašė ir mandagiu rankos 
pamojimu parodė kelią, sakyda
mas: “Proszę, pante genera- 
lę!”

Eidami toliau, mes vis daž
niau ėmėm sutikti tokių pat 
prie mūsų prieinančių lenkų sa
vanorių karininkų, ko ne ber
niokų. Kažinkur iš visų kerčių 
lindo šitos tęvos figūros; šūviai 
blogai lėmė šiai nakčiai.

čiau namus, kur buvo posėdis. 
Langai buvo iš vidaus užtiesti, 
bet per langinių plyšius matės 
skaisti elektros šviesa. Mes no
rėjome pereiti per aikštę, bet 
raiteliai prišoko, užstojo mums 
kelią ir to pat paklausė —gink
lų. Nieko neradę ir mandagiai 
atsiprašę, pasiūlijo mums to - 
įiau eiti, bet čia pat paklausė, 
kur mes taip vėlai einam. Aš 
tylėjau, bijodama bent ką ištar
ti: taip tie nauji atsitikimai ma
ne supurtino. Mano mintys bu
vo ten, posėdyje ir tiek te- 
mintijau, kas atsitiko posė
džiaujantiems. Mano draugė 
tad atsakė raiteliams, kur mes 
einame ir man pasirodė, jog 
klausėjas piktai pajuokdamas 
nusišypsojo, mandagiu mostu 
rodydamas Tarybos rūmus, kur 
buvo posėdis. Mes sparčiai per
ėjome keletą dešimtų žingsnių, 
skiriančių mus nuo Tarybos, ir 
sustojom ties durimis atsigautu

(Bus daugiau)

Lafovčo aHja, Kauno pagrindini gatvi, nepriklau somos Lietuvos laikais

kuris gauna daugiausia balsų, i ' "
Tik vienas. Kaip Anglijoje. To- tais jį sumaišo su pastangomis 
kios sistemos bijo socialistai o 
ypač liberalai. Demoskopai išty
rė, kad krikščionys demokratai 
tada neturėtų rimtos konkuren
cijos. Pvz., pagal dabartinę 
tvarką Baden Wuerttemberge 
parlamentan išrinkta 60 krikš
čionių demokratų, 37 socialde
mokratai, 18 liberalų ir 12 na- 
cionaldemokratų. Jeigu būtų 
buvę renkama daugumos bal
sų tvarka, tai Stuttgarto par
lamentas atrodytų taip: 120 
krikšč. dem., 20 socialdem. ir 
2 liberalai. Tad vargu ar tuo 
keliu bus ryžtamasi apsisaugo
ti nuo NPD.

Kai kas siūlo NPD priimti 
kurioje nors provindi joje į vy
riausybę, duoti vieną ministeri
ją ir leisti parodyti žmonėm,

išlaikyti tautiškumą ir kai kada 
net linkęs įtarti, kad vyresnio
ji karta norinti juos padaryti 
naciais. Ypač kai susiduriame 
su tuo klausimu savo asme-

(nukelta į 5 psl.)

lingu receptų pagerinti gyve
nimui. Bet toks žingsnis užsie
niui gali atrodyti, kaip galuti
nio nacių laimėjimo pradžia. 
Kiti siūlo komunistiniam kraš
tam nuraminti leisti laisvai 
veikti komunistų partijai. Ta
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Philadelphijos Bendruomenes balsui
Lapkričio 9, šeštadienį, 7 v. 

vak. Philadelphijos ir jos apy
linkių lietuviai rinksis į šv. An
driejaus parapijos salę. Ten 
įvyks lietuviškos radijo progra
mos — Bendruomenės Balso 
penkiolikos metų veiklos pami
nėjimas.

Bendruomenės Balsas — tai 
visų lietuvių nuosavybė, mat,

• radijo programa yra išlaiko
ma bendromis jėgomis. Vieni 
aukoja savo pinigus, o kiti ir 
savo laiką, ir darbą. Kaip lėšos, 
yra svarbios valandėlės užpir
kimui, taip ir įdomiai paruoš- vę ir dabartiniai Bendruomenės 
tos paskaitos bei skambūs pra
nešėjo žodžiai yra lygiai būtini 
įnašai radijo valandėlės gyvavi
mui. šiandien Bendruomenės 
Balsas yra Philadelphijos vie
nintelė lietuviška programa, ku
rios klausosi senosios ir nau
josios kartos lietuviai ir visi šir
dingai ją remia.

Šiame Bendruomenės Balso

penkiolikos metų veiklos pami
nėjimo pobūvyje programą at
liks patys radijo valandėlės rė
mėjai ir darbuotojai. Kalbą pa
sakys prof.. Jonas Purinas, o 
meninę dalį atliks solistės Vio
leta Bendžtūtė, -Ona Balčiūnie
nė ir Aušra Ma&ulaitytė—Zerr, 
jom akomponuos Anelė Kauli
nytė.

Visa lietuviška visuomenė 
kviečiama atsilankyti šiame po
būvyje, pasidžiaugti Bendruo
menės Balso praeities darbais 
ir kartu užtikrini jam ateitį. Bu-

Balso redaktoriai ir pranešėjai, 
lėšų teikėjai ir. jų tvarkytojai 
bus atžymėti LB ženkleliais. 
Todėl svarbu, kad jie visi da
lyvautų šiame parengime.

Philadelphijoje pirmas lietu
viškas žodis radijo bangomis 
buvo išgirstas 1931, kai lietu
višką radijo programą pradėjo 
Petras Petraitis. 1933 ėmė velk

ti Petronėlės ir Domininko An- nai susidarė Amerikos lietuvių 
tanai&ų lietuviška radijo valan
dėlė. Garsindami savo baldų 
krautuvę, pp. Antanaičiai savo
programas paįvairindavo pa- Nauja LB viblybA pradėjo dėti

keisdama m» 1868 veikusią 
Lietuvių Tremtinių Draugiją. V..- .-'
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strumentalistais. ši radijo pro
grama buvo girdima du kart 
per savaitę iki 1951. Trečią lie
tuvišką radijo programą Phila
delphijoje buvo įsteigęs Kazys 
Kisielius, nuo 1935 iki 1937 
transliuodamas ją kasdieną. 
1937 metų rudenį Antanas Dzi- 
kas prabilo radijo bangomis su 
sava programa. 1954 Antanui 
Drikui mirus, valandėlę perėmė 
Stasys Petraitis, pavadindamas 
ją A. Dziko Radijo Programa. 
Šioji radijo valandėlė nustojo 
veikti 1962 liepos mėnesyje. 
Suminėtos keturios Philadelphi
jos radijo programos visos bu
vo privačios, priklausančios pa
čiam valandėlės vadovui.

1952 Philadelphijoje galuti-

dėlę, kuri skelbtų LB idėjas ir 
ugdytų LB sąvoką. Tokiai valan
dėlei reikėjo pasamdyti. stotį 
ir sutelkti lėšų. Pirmąją bend
ruomenės radijo programėlę, 
10 minučių ilgio, nupirktą iš 
Antano Dziko programos, 1953 
pravedė kun. Stasys Raila, tuo
metinis LB kultūrinės komisi
jos vadovas. Tris mėnesius pro
gramėlėm vadovavo prof. Jonas 
Puzinas su Kostu Ostrausku.

— Worcosterio moksleivių 
Bitininkų studijų dienose lap- 
ičio 9-10 bus skaitomos dvi 
įskaitos: Kęstučio Girniaus ir 
■. Romualdo Kriaučiūno. Taip 
it atvyksta Stud. Ateit. Sąjun- 
>s pirmininkas Antanas Raz- 
ūtis. Laukiama moksleivių 
eitininkų net iš Rochesterio, 
hiladelphijos ir iš kitų arti- 
esnių vietovių. Pradžia 1 vai. 
aironio Parke, Shrevvsbury,

— Ponai Slivynai, Blue Wa- 
r Manor vasarvietės savinin- 
ū, ilgesniam poilsiui išvyko į

Kai Bendruomenės Balsas minėjo dešimties metų suk aktį ii k. j d. dalis radijo proginėms* redaktorfųs Helen 
Saulytė-Schilds, Vytautas Muraška, Snieguolė Jurskytė, Jonas Skladaitis, Henrikas Savickas — dabartinis 
valandėlės vedėjas, ir Adolfas Gaigalas, buvęs valand ėlės vedėjas. Nuotr. V. Gruzdžio

Pagaliau buvo nupirktas pus
valandis WDAS stotyje ir 1953 
balandžio 11 pradėta Bendruo
menės Balso programa. Radijo 
pusvalandžiam pravesti buvo 
sudarytas pirmasis redaktorių 
kolektyvas iš Adolfo Gaigalo, 
Kosto Ostrausko, prof. Jono Pu- 
zino, Balio Raugo, prof. Anta
no Salio ir Vytauto Volerto. Ne
trukus redaktorių kolektyvas į- 
traukė ir jaunimą į redaktorių 
ir pranešėjų eiles. Nuo 1953 
iki šiol Bendruomenės Balso 
redaktoriais ar pranešėjais yra 
buvę: Regina Aleknaitė Dan- 
tienė, Darvyda Aleknaitė Nor
vaišienė, Rima Buinytė Mironie- 
nė, Algis Danta, Valerija Dide- 
nė, Darija Čepulytė Dragūnie- 
lytė, Aušra Gaigalaitė Tautku- 
vienė, Adolfas Gaigalas, Algi
mantas Gečys, Dalia Jakienė, 
Juozas Janulaitis, Snieguolė 
Jurskytė, Virginija Karaliūtė 
Majauskienė, Marija Kaulinytė, 
Leonora Kaulinytė Balten, Ka
zys Kazlauskas, Regina Kaz
lauskienė, Antanas Klimas, Bro
nius Majauskas, Putinas Maša- 
laitis, Anilora Mašalaitienė, Gab
rielius Mironas, Vytautas Mu
raška, Kostas Ostrauskas, Ro- nė Įvyks lapkričio 10, sekina
ma Puodžiūnaitė Krušinskienė, dieni, šv. Alfonso mokyklos sa- Alfonso suaugusiu klu-
prof. Jonas Purinas, Balys Rau- Įėję. Visi parapijos nariai kvie- lapkričio 23, šeštadieni, šv. 
gas, Marija Raugienė, Viltė Ro- čiami šiame pobūvyje dalyvau- Alfonso mokyklos salėje ruošia 
manauskaitė Puzinienė, prof. ti su šeimomis. Vakarienės pra- austrių balių.
Antanas Salys, Jonas Skladai- džia 5 vai. vak.. Bilietus bus ga- . obelinis

Adolfas gaigalas, ilgametis Bendruomenės Balso vedėjas Philadelphijoje, 
prie mikrofono transliacijos metu. Nuotr. V. Gruzdžio

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

CHFCAGO, ILL.

Lietuvię Katalikę

1000 dol.: Feliksas ir Margarita Lasauskai, Ozone Park, N.
įrašo Lasauskų ir Butkevičių šeimos mirusius.

Po 100 dol.: Elena ir Henrikas Andriuškai, Woodhaven, N.Y. .
Dr. J. B. Dičpinigaitis, Woodhaven, N. Y.
(pažadėjęs visą tūkstantį).
A. Kadzis, Woodhaven, N.Y. įrašo a.a. vyrą Igną.
R. Markevičius, Woodhaven, N.Y.
Jonas Strazdas, Woodhaven, N.Y.
Agnės Roulinaitis, Woodhaven, N.Y.

tarti žodį radijo klausytojam. 
Taip pat pasikeičiama juoste- 
lėn įrašytomis programomis su 
kitų lietuviškų kolonijų radijo 
valandėlėmis.

Kol Philadelphijos ir jos apy-

linkių lietuviai rems savo radi
jo programą lėšomis ir darbu, 
Bendruomenės Balsas vadovo 
Henriko Savicko gerose ran
kose drąsiai žengs Į ketvirtąjį 
savo gyvavimo penkmetį. S.M.J.

BALTIMORE, M D.
Jonas (Unitas) Jonaitis, pasi

žymėjęs Baltimore Colts futbo
lo komandos narys, šiemet ma
žai bedalyvauja rungtynėse. 
Prieš futbolo sezono pradžią 
jam rungtynėse buvo sužeista 
ranka. • Iki šiol ranka nėra pil
nai pasveikusi ir Jonaitis dar 
negali pilnai pasireikšti. Balti- 
morės lietuviai, ypač futbolo 
mėgėjai, labai nusiminę, kad jų 
tautietis negali dalyvauti rung
tynėse. Visi jam linki kuo grei
čiausiai pasveikti.

Šv. Alfonso metinė vakarie-

inuose. Savo dalyvavimu padė
site sodalietėm tęsti šį kilnų 
darbą. į

Amerikos Lietuvių Legionie
rių postas 154 lapkričio 16, šeš
tadienį, Lietuvių svetainės di
džiojoje salėje minės 25 metų 
veiklos sukaktį. Sidabrinio ju
biliejaus proga iškilmingame 
bankete dalyvaus daug žymių 
svečių ir Amerikos Legionierių 
Organizacijos vadovai. Vakarui 
paruošta įdomi programa. Daly
viai raginami bilietus įsigyti iš 
anksto. Rengimo komitetui va
dovauja Vaclovas Laukaitis.

— | Pasaulio lietuvių katali
kų apsi jungimo laikinąjį orga
nizacinį komitetą spalio 27 Chi- 
cagoje išrinkti: pirm. K. Klei
va, sekr. P. Garšva, nariai M. 
Rudienė, kun. J. Vaišnys ir S. 
Rauckinas. Kanados du atsto
vai bus paskirti artimu laiku, o 
taip pat dar paskirs ir Kunigų 
Vienybė. Šio komiteto uždavi
nys — palaikyti ryšius su kitų 
kraštų katalikų organizacijo
mis ir derinti bendrą veiklą 
per tų organizacijų 
sambūrius. Užbaigus organiza
cinį darbą, bus sukviestas at-_ 
stovų suvažiavimas ir išrinkta 
taryba bei valdyba.

— Prel. Audrio Račkio, šv. 
Sosto nuncijatūros Turkijoje 
pirmojo sekrėtoriaus, naujas 
adresas: Msgr. Audrys Bačkis, 
Resit Galip Caddesi No. 94, Ga
ri Osman Paša, Ankara, Tur- 
quie.
— "Draugo" romano konkur
so jųry komisiją šiais metais 
sudaro rašytojai ir literatūros 
kritikai iš Detroito: Vytautas 
Alantas, Vitalija Bogutaitė, Li
lė Gražulienė, dr. Kęstutis Keb- 
lys ir Liuda Rugienienė.

— Kun. Juozo Danieliaus,

tis, Antanas šalčiūnas, Helen Įima įsigyti prie durų, šokiam 
šaulytė, Antanas Šileika, Zita gros populiarus Jono Lekevi- 
šklerienė Žilienė ir Vytautas čiaus orkestras. VVORCESTER, MASS.

Volertas. Sodalietės lapkričio 15 ren- TėvV Pranciškonę Rėmėju I
tKat <2iicivwmiiin>ac Bendruomenės Balso radijo gia moterų tarpe populiarų pa- skyrius lapkričio 16, šeštadie- 

Amerikoie vra fraternalinė or programų vedėjais yra buvę: rengimą “Bingo Party”. Bus nj, 6 vai. vak. Maironio Parke, 
SSmfe Bal-vs Rau«a’-,iki 1955>’ Ad01' premiių- Veiks bufetas’ 52 Q“insi8amon<i Ave ’ 

ganizacija, siesianu nelaimes Gaigalas (iki 1962) ir nuo kur bus galima gauti skanių būry, Mass., rengia vakarienę
atveju parodyti artimo meilę ir 
broliškumą. Chicagos apskrities 
valdyba jau treti metai iš eilės

1963 iki šiol Henrikas Savic- valgių. Vakaro pradžia 8 vai. su programa ir šokiais.

mirusio spalio 7 London, Ont.. 
Kanadoje, laidotuvėse dalyva
vo daug lietuvių, buvusių jo pa- 
rapiečių, 50 anglų kunigu ir la
bai daug seselių, šv. Petro ka
tedroje laidotuvių pamaldas lie
tuviškai atlaikė prel. J. Tada- 
rauskas, kun. P. Ažubalis ir ku
nigas B. Pacevičius. Pamokslą 
pasakė kun. dr. J. Gutauskas. 
Iš lietuvių kunigų dar dalyvavo 
Tėvas Rafaelis šakalys, OFM, 
kun. K. Simaitis iš Detroito ir 
kun. D. Lengvinas.

Visas pelnas "bus skiriamas do-
Bruno Markaitis, S. J.

Kviečiame visus vietos ir apy- 
Bendruomenės Balso lėšų tel- vanom, kurias sodalietės prieš linkių lietuvius atsilankyti į va- 

kimo reikalus tvarkė ar jais rū- Kalėdas išdalins seneliam, esan- karienę. Prityrusių šeimininkių 
pinosi: kun. Stasys Raila, VIa- tiem senelių prieglaudose ir na- būsite skaniai pavaišinti, pama

tysite programą iš lietuvių 
pranciškonų gyvenimo rr veik
los, o po to galėsite pasišokti, 
šokiam gros puikus orkestras.

korr.pozitorius, bus pagrindinis

šiais metais tokia vakarienė 
rengiama gruodžio 8, 3 vai. po
piet, Vyčių salėje, 47 gatvėj, 
Chicagoje.

Vakarienės metu bus trumpa 
paskaita apie Susivienijimą. Bus 
taip pat pagerbti Susivienijimui 
nusipelnę asmenys. Meninei da
liai suorganizuoti ir pravesti

Mr. Mre. Juozas Vanagas, Woodhav«. N. Y. (pafcdė* t0Jusir Uetu¥lų ,

bimu. ir parengimų. Nuolatinis 4364 Su^et BNd., Los An- |
rių bendradarbiavimas, mokės- Bendruomenės Balso rėmėjas geies, cant. wuzy. > ,

A; J. Vyturiai, Woodhaven, N.Y. (pažadėję 300).

50 dol.: K. Uknevičienė, Woodhaven, N.Y.
30 dol.: Adelė Žiugžda, Woodhaven. N.Y.
Po 25 dol.: F. Dimas, Woodhaven, N.Y. (pažadėjęs 200).

das Norkus, Vincentas Gruz
dys, Vladas Bagdonavičius, Al
gis Danta, Loreta Petrauskaitė 
ir ilgiausiai Henrikas Savickas 
ir Gediminas Dragūnas. Per 
penkiolika metų Bendruome
nės Balsui išlaikyti buvo sutelk
ta apie 56,000 dolerių, šie pini-

ATSIŲSTA PAMINĖTI

300).
Po 20 dol.: Edvardas Goria (pažadėjęs 1O0).

Mrs. A. Žukas, VVoodhaven, N.Y. (pažadėjusi 100).

Gražina Tulauskaitė. Vakarė 
banga. Lyrika. Išleido "Lietu
vių Dienos”, 1968. 128 psl. Kai- 
na 2 dol. Gaunama pas platin- ; 
tojus ir leidykloj: Lietuvių Die- J I

J. M.

kalbėtojas Antano Nako paro
dos atidaryme, kurs įvyks lap
kričio 16 d. 7 vai. vak. Chica
goje, Čiurlionio galerijoje.

— Poetė Vitalija Bogutaitė 
“Ateities” leidyklai įteikė nau
ją eilėraščių rinkinį — “Lie
tus ir laikas”.

l^o 19 dol.: A. Aleksejus, Woodhaven, N.Y.
Myk. ir Veronika Vaičiūnai, Brooklyn, N.Y.
Vyt. Banelis, Woodhaven, N.Y. (pažadėjęs 100).
M. Delinskas, Woodhaven, N.Y.
T. Eidukaitienė, Woodhaven, N.Y.
F. Jakaitė, Elmont, N.Y.
M. Pulokienė, Woodhaven, N, Y.
Klemensas Lakickas, Woedhaven, N.Y. (jau aukojęs 
dol.)
M. Thomas, Woodhaven, N. Y.
J. Sinpaitė. Middle Village, N.Y.
Jurgis Zabelskis, Flushing, N. Y. 'įrašo tėvą adv. J.
bclskį (pažadėjęs 100).
P. Petroliūnienė, Woodhaven, N.Y.
A. Šimkus, Woodhaven, N.Y.

500

Za-

cescon, Great Neck. J. Galmmas, V. Vaškmnas, f. Kas- 
wmkte, E. Rachis, K. Pupelis, visi iš Woodhaven, N.Y.

2 dol.: M. Strazdas, Woodhaven, N.Y.

Po 1 dol.: A. Lašas, D. Rachunas, S. Yokaitis, risi iš VVoodhaven,
Ncw York.

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalė!

tis tik 4 doL asmeniui, {ėjimo nuo Pat įsikūrimo iki šiol yra šiame G. T. poezijos rinki- $ J 
ženkleliai gaunami pas kuopų Lietuvių Bankas — Liberty Fe- nyje 107 eilėraščiai, sure- f 
sekretorius ir prie įėjimo. Pra- dorai Savings and Loan Asso- Naguoti antraščių abėcėlės eile, J
eity panašūs susiėjimai buvo ciation. — tai yra nuo seno autorės į
praleidžiami gana jaukioje nuo- 1959 Bendruomenės Balsas pasirinktas būdas, eilėraščių »
taikoje. Rengėjai tikisi, kad ir persikėlė į kitą stotį, nes WD neskaidyti į atskirus skyrius, »
Šį kartą nariai ir prijaučiantie- Ąg buvo paversta pirmąja neg- pateikti juos skaitytojui > 
ji turės progą jaukiai praleisti j-ų radijo stotimi Philadelphijo- ^a’P vientisą lyrinį kūrinį. »
kelias valandas. je p0 metų naujoje WTEL sto-

Naci^mas

St. Juras G. Tulauskaitė yra nepn-
tyje Bendruomenės Balsas iš- klausomoje Lietuvoje išaugusi 
augo į pilnos valandos radijo įr subrendusi poetė. Iki šiol 
programą. išleidusi 4 rinkinius, 1957 už

Bendruomenės Balso progra- knygą "Rugsėjo žvaigždės” ji 
mos paprastai susideda iš kul- laimėjo LRD premiją. Pasieku-

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA

(atkelta is 4 psl.)
niskoje egzistencinėje tikrovė- tūrinės- dalies, kur skaitomos s' gražių formos laimėjimų, ir 

paskaitos, daromi pranešimai šiame rinkiny, nesileisdama įje, sakykim, kad ir lietuvių gim- ...
narijoje. Kai kurių mokytojų politiniais klausimais, atlieka- eksperimentavimus, ji išsiten- J
kartais neišmintingai uolios pa- mi minėjimai, dainos ir dailio- ka daugiausia tradiciniame ke- J
stangos lietuvių kalbą mokyti jo žodžio montažai; toliau duo- turiu, eilučių posme: čia ji su- »
ir lietuviškumą skiepyt prievar- -damos vietos naujienos ir svar- geba duoti skambių lyriškai į 
tinėmis priemonėmis susilaukia besnės žinios iš kitų vietovių jautrių, kiekvienam jos kartos » 
priešingų rezultatų. Klasėje ar lietuvių gyvenimo; pramoginė skaitytojui artimų dalykų. Su » 
lauke paklupdytas lietuviukas dalis užpildoma lietuviška mu- pagaunančiu atvirumu ji dau- »pagaunančiu atvirumu ji dau- ► 

Įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe už tai, kad nesukalbėjo lietuvis- zika, dainomis; o skelbimuose gelyje eilėraščiu atveria mote- * 
___i»u.: r>- .1—i-n i z  :_i_: ___ >  j- ______ ■______ • __ ________ ° ’ 4 J 

riškos širdies džiaugsmą ir liū- » 
desį, praeinančias akimirkas ir » 
išliekantį žmogiškosios būties $ 

ir ►

Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi kai, mielai sau lygių tarpe dū- 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite sauja, kad naciai jį persekioja.

garsinami lietuviai verslinin
kai, laidotuvių įstaigos, šeimy- 

šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir o dar blogiau, jei tenka dėl niški įvykiai- Kultūrinės prog-
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: lietuvių kalbos net mokyklą ap- ramos dalis būna paįvairinama,
Building Fund, Franciscan Monastery, 680 Bushwich Avenue, leisti " kai PhUadelphiją aplankę žy- turiny gyvenimo trapumą
Brooklyn, N.Y. 11221. ' Bronius Laukis (ĖLI) mesni mūsų veikėjai sutinka amžinybės ilgesį.

Kennebunkportc. Maine 
su visom Amerikos gimnazijų teisėm 

išeinamas pilnas j kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas. 
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba. Savaitėje pamokų tiek pat, kiek 
anglų kalbos. Duodami kreditai.
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama lietu
viška gyvenimo pasaulėžvalga. Mokiniams sviesti kviečiami lietu
viai rašytojai, muzikai, solistai, dailininkai.
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių. Pati gimnazija padeda moki- 
niams įstoti į kolegijas.
Mokiniai gyvena bendrabuty.
Atlyginimas visiems prieinamas — atsižvelgiama j kiekvienos šei
mos padėtį.
Anksti registruokite mokinius 1969-1970 m. 
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

Lietuviai tėvai, branginki! šia gimnazijų, ko! p -yra. 
Jos ateitis jūsų rankose! 

ir > rpist rqriįf>x reikalai* rnuttkt! : 
Rev. Rector 
St. Anthony High School 
Kennebunkport, Maine 04046 ;



TLIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIA ROMOJE
Gerbiamieji,

Darbininke 1968 spalio 9, nr. 
66, buvo išspausdintas Lietu* 

. vos kankinių koplyčios komite
to pareiškimas. Leiskite šia pro
ga dėl minėtame pareiškime iš
reikštų teigimų pateikti ke
letą pastabų.

1. “Širdis su septyniais kar
dais” yra jau pernelig primity
vus Dievo Motinos kančios pa
vaizdavimas. Galėtų šioje kop
lyčioje jo nebūti. Dievo Moti-

' . nai atvaizduoti pakanka Aušros
Vartų Marijos paveikslo tiks
lios kopijos^

2. Neužtenka tik Mindaugo 
krikšto ir mirties vaizdo sieno-

*7 je. Reikia neabejotinai pabrėž
ti tinkamu pavaizdavimu krikš
čionybės įvedimą Lietuvoje 
1251 metais. Jeigu to lietuviai 
neiškeis ir nepabrėš, kiti šios 
svarbios datos iškėlimu nesirū-
pins.

3. Koplyčios sienose nurody
tos pavaizduoti visos bažnyčios 
yra iš vėlesnių krikščionybės 
laikų Lietuvoj. Svarbu būtų pa
vaizduoti, pvz., kokią bažny
čią iš vyskupo §v. Vaitiekaus 
laikų Vakarų Lietuvoje (pabai- 
goje X amžiaus, kada buvo pa- land, Fla., J. Balūnas, Bayon- 
darytas pirmas rimtas bandy- ne, N.J.. N. J. Antanaitis, New- 
mas įvesti Lietuvoje krikščio- port News, Va., L Rogers, 

New York City, M. Kaskienė,nybę‘, tuo pabrėžiant Lietuvos 
vienybę ir ankstyvą krikš
čionybės šiame krašte Įvedimą, 
ir iš oficialios krikščionybės į- 
vedimo datos (karaliaus Min
daugo laikų).

4. Abejotina yra nauda iš at
viros angos koplyčios sienoje. 
Tuomi ši koplyčia virsta vien 
praėjimo vieta katedros pože
miuose. Tai mažina pačios kop-
lyčios reikšmę ir svarbą. Koply
čia turi būti sau tikslas, o ne 
perėjimo vieta Į koridorius.

la, Pa., VI. Biknevičius, Com- 
mack, N.Y., J.
zabeth, N.J,, J.
Haven, Conn., 
sey City, N.J.,

Dirginčius, Eli-
A. Karias, New
B. Vyžas, Jer- 
V. Kronkaitis,

tautas — Magnus Dux 1350- New Haven> Conn-> R Budrai’ 
1430; Jogela — Rex 1350-1434. tis, Richmond Hill, N. Y., J.

5. Numatoma erdvė Vytau- 
li ir Jogailai su Įrašais: Vy-

EXPRESS CORP
Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTUĄ, UKRAINĄ ir 1.1.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINT 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių augštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corp.
aįfiliated with PODAROGIFT, Ine.

priima užsakymus Sovietų gamybos visokioms prekėms, 
jų tarpe — motociklai, televizijų aparatai, radijo transis- 
toriai, magnetofonai (tapė recorders) ir dovanų certifi- 
catus galima užsakyti giminėms, gyvenantiems Lietuvoje 
ir Sovietų Sąjungoje per mūsų firmą.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

EXPRESS CORP.
45 WEST 45th STREET, NEW YORK, N.Y. 10036 

Telef. 212 - 245-7905

SKYRIAI:
'"New York, N.Y. 10003 — 39 Second Avenue 

Brooklyn, N.Y. 11207 — 600 Sutter Avenue 
Brooklyn, N.Y. 11211 — 370 Union Avenue 
Boston, Mas*. 02118 — 271 Shawmut Avenue 
Boston, Mas*. 02127 — 331 West Broadway 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60608 — 3333 South Halstead Street 
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 State Road 
Irvington, N J. 07111 — 762 Springfield Avenue 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W. 
Hamtramck, Mich. 48212 — 11333 Jo*. Campau Avenue 
Hartford, Conn. 06114 — 200 Franklin Avenue 
Lakewood, NJ. 08791 — 288 Main Street 
Lo* Angele*, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06519 — 509 Congres* Avenue 
Newark, NJ. 07103 — 428 Springfield Avenue 
Pamate, NJ. — 176 Market Street 
Paterson, N.J. — 99 Main Street 
Philadelphia. Pa. 19122 — 1214 N. 5th Street 
Pitt*burgh, Pa. 15203 — 1307 E. Car*on Street 
San Franclaco, C*l. *4115 —- 2076 Sutter Street 
Waterbury, Mas*. — 905 Bank Street 
Worce*ter, Mm 01610 — 169 Mlllbury Street 
Young»tuwn, Ohio 44503 — 309 W. Fcdcral S. reet

LAIŽKAS REDAKCIJAI .

Jeigu jau šiuodu vyru gerbti, 
tai reikia laikytis mandagumo ir 
diplomatinio papročio: visada 
pirma minimas ir žymimas ka
ralius, o paskui tik jau jo pa
valdinys arba žemesnio ran
go valdovas. Bet čia turėtų bū
ti visai kitaip. Nesuprasta ir 
neįsisąmoninta dar lietuvių tau
tos praeities santykių su isto
riniu pietų kaimynu. Vis dar 
kai kieno nepajėgiama objekty
viai žvelgti | Lietuvos valsty
bės praeitį. Kai kuriuos vis dar 
žavi magnus dux, kuris yra pri
klausomybės pažymys arba že
mesnio rango valdovo padėtis, 
atremta į vyresni valdovą, pvz., 
karalių.

6. Nejaugi koplyčios statyto
jai užmiršo, kad Lietuva nuo

Nauji DARBININKO skaitytojai
V. Kasniūnas, -Chicago, III., 

Dr. J. Bilėnas, Melville, N.Y., 
L. Jonkaitis, Shenandoah, Pa., 
P. L. Vainius, Woodhaven, N. 
¥., R. Legeckis, Marritt Is-

Montreal, Que., Edm. Cibas, 
Milton, Mass., Ged. Cibas, Al- 
buquerque, N.M., A. Bačiulis, 
Quincy, Mass., M. Jasaitienė, 
Bronx, N.Y., VI. Aranauskas, 
Nashua, N.H., J. Grauslys, Na* 
shua, N.H., F. Valentukevičius, 
Nashua, N.H., S. Dėdinas, Uti- 
ca, Mich., R. Stasiūnas, Phoe- 
nix, Arizona, S. Šiugždąs, Phi-

Tel.: AL 4-5456 
Dl 5-8808 
EV 4-4952 
Ll 2-1767 
268-0068 

TL 6-2674 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1736 

ES 2-4685 
GL 8-2256 

365-5255 
246-9738 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
L O 2-1446 
Bl 3-1797 

GR 2-6387 
274-6400 

PO 3-4818 
HU 1-2750 
Fl 6-1571

PL 66766 
8 W1-2868 
Rl 3-0440 

1251 metų yra nepriklausoma 
k a rak y s t ė, nepriklausomų 
valstybių bendruomenės savis
tovus, suverenus narys? Tai pa
miršus, didžiajam valdovui Vy
tautui duodamas menkavertis ti 
tūlas Magnus Dux, kada šis val
dovas buvo ir yra Karalius. Gre
ta statomas Jogaila, kaip Rex. 
Išeina, kad Lietuva buvo tik 
Lenkijos provincija, Jogai
los valdoma, gal būt, padedant 
Vytautui. Kam pagaliau iš viso 
šioje koplyčioje yra reikalingas 
Jogaila? Nesirūpintina Jogailos 
užkėlimu į Lietuvos sostą, kada 
Lietuva turėjo savo karalius ir 
valdovus.

Tinkamai gerbiąs:

P. V. Raulinaitis, buvęs Lietu
vos demokratinių 1, 2 ir 3 

seimų atstovas.

Pauliukonis, Phila, Pa., A. Ste- 
ponis, Gt. Neck, N.Y., V. Ven- 
cen, Avon, Conn.

Užsakė kitiem:
S. Jurskytė, Phila, Pa. —bro

liui J. S. Jurskiui, Atlanta, Ga.; 
V. Kezenius, Baltimore, Md — 
P. Jancarui, Baltimore, Md.; A. 
Strazdas, Roselle, N.J.— V. 
Brown, Rutherford, N.J.; Dr. J. 
Stukas, Hillside, N. J. —P. Ka- 
seliui, Chicago, III.; J. Landsber
gis, Richmond Hill, N.Y. — A. 
Jancei, Great Neck, N.Y.; K. 
Keblinskienė, Brockton, Mass. 
— sūnui Algirdui, Hondūras, 
South. America.

Sveikiname naujus skaityto-
jus ir dėkojame užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem me
tam 5 dol. Jaunavedžiam ir ka
riam vienerius metus laikraštis 
siunčiamas dovanai. Prenume
ratos reikalais kreiptis į admi
nistraciją: 910 WiHoughby Av., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

SEKMADIENĮ FUTBOLAS
Ateinanti sekmadienį Lietu

vių Atletų Klubo pirmoji fut
bolo komanda žaidžia pirmeny
bių rungtynes namie. Po dvie
jų nesėkmingų rungtynių Flu- 
shing Meadows, grįžtama Į 
East N.Y. aikštę., Atlantic Avė. 
ir Fountain St., kur dar ši se
zoną mūsiškiai nėra pralaimė
ję. Mūsų priešininku yra 
BW Poughkeepsie, stovis lente
lėje viena vieta aukščiau ir tu
rįs vienu tašku daugiau už 
mus. Norint pakilti aukštyn, bū
tinai reikia pergalės. Rungty
nių pradžia 12:45 vai.

šeštadieni žaidžia mažučiai 2 
vai. prieš Guatemala, o jaunu
čiai prieš Hellenic 3 vai. Abe
jos rungtynės įvyksta Kissena 
parke Flushing, L.I.

LAK:KOLPING 
0:2 (0:1)

Nelaiminga mūsiškiam Flu
shing Meadows aikštė. Pralai
mėtos antros rungtynės iš ei
lės, nesugebant pasiekti vieno 
Įvarčio. LAK šį kartą žaidė 
šios sudėties: Jankauskas; Ban- 
džiukas, Remeza II. Budraitis, 
Kreicas; Vainius IL Malinaus
kas I: Malinauskas II, Mrozins- 
kas, Klivečka II, Market. Rung
tynes pelnytai laimėjo indivi
dualiai aiškiai pranašesnis prie
šininkas. Mūsiškių technikes 
trūkumai prasidėjo nuo gynimo 
kur pavieniai gynikai droždavo 
kamuolį kur papuola — į už
ribį, į orą, tik ne savam žmo
gui. Negėriau ir viduryje aikš
tės. Eilė žaidikų net nesugeba 
paduoti kamuolio vos už kelių 
žingsnių stovinčiam žmogui. 
Puolimo variklis ir vėl Kliveč
ka II. Jo gerai paduotą ir pro 
tuščius vartus beriedantį ka
muolį, deja, neatsirado kam į- 
stumti. Mrozinskas po susižeidi- 
mo dar pilnai neatsigavęs. Silp
noki ir kraštiniai puolikai. La
bai pasigęsta šileikio.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Į Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 

<ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. L Šveikauskas — 
Attomey-at-Law, Co-operative Bank 
Plaza, 1864 Centre St., West Roxbury, 
Mass. 02132.

KIENO PUSĘ ADVOKATAS 
PALAIKC

Klausimas
Esame vedę 27 metus. Turi

me du vaikus: sūnų ir dukterį. 
Abu vaikai vedę ir turi savo 
šeimas. Gyvename netoli 
Springfieldo. Mano vyras yra 
čia gimęs, o mane tėvai atve
žė iš Lietuvos, kai buvau dar 
maža mergaitė. Su vyru visą lai
ką prastai sugyvenome, bet aš 
tylėjau ir kentėjau dėl vaikų. 

3Cai vaikai vedė, nutariau su 
juo išsiskirti.

Nuėjau pas advokatą. Ne lie
tuvis, bet geros širdies žmo
gus. Jis manęs labai gailėjosi, 
bet sakė, kad aš negalinti gau
ti skyrybų (divorce), nes girdi, 
neturiu “priežasties” (reason). 
Girdi, mano vyras nėra girtuok
lis, manęs nemuša, su kitomis 
moterimis neturi reikalo. Kalbė
jau su savo vyru, ir jis man pa
sakė, kad jokių skyrybų neno
ri ir tyčia neleis man jų gauti.

Taip praėjo keletas metų. 
Mūsų, gyvenimas eina kaskart 
blogyn, o ne geryn.

Abu dirbame, bet aš jo už
darbio nematau. Jis užmoka 
sąskaitas ir mokesčius už na
mus, o kur deda kitus pinigus, 
nežinau. Maistą aš pati nuper
ku, nors ir jis kartą per savai
tę nueina Į krautuvę ir priper-
ka visokio nereikalingo maisto. 
Vakarais jo niekuomet nėra na
mie. Išeina su draugais gerti, 
arba kortomis lošti, ar “bow- 
ling”. Banke turime atskiras 
sąskaitas, taigi nežinau, ar jis 
deda kiek pinigų bankan, ar 
ne.

JUOKELIAI

Sėdžiu namie visais vakarai 
ir šventadieniais viena. Valau 
namus ir krintu Į lovą negyva 
iš nuovargio, o jis grįžta namo 
antrą ar trečią valandą ryto, 
baladojasi pusiau girtas, nieka-

Pažįstami
Vienas žmogus sutiko kitą 

viešbučio vestibiulyje. Kažkaip 
jam pasirodė, kad tas sutikta
sis yra iš kažkur pažįstamas 
jam, tai jis pasisveikino ir ta
rė:

— Esu tikras, kad jus buvau 
kažkur sutikęs.

— Be abejonės, — atsilie
pė sutiktasis, — aš ten labai 
dažnai būdavau.

Pakinkykim vilkus
Du vilkų medžiotojai Gren

landijoje, pasikinkę Į roges 
šunis, vejasi gaują vilkų.

— Mes niekad jų nepavysi
me! — šaukia vienas medžio
tojas. — Vilkai bėga greičiau 
už šunis.

— Sugalvojau! — šaukia ant
rasis. Paleiskime šunis ir pasi
kinkykime vilkus!

Kitas stilius
Vienoje viešoje vietoje visa

da būdavo baisiai prirūkyta. 
Ten buvo iškabintos lentelės su 
užrašais: “Nerūkyti”, “čia ne
rūkoma”. “Rūkvti draudžia
ma”. Bet tie užrašai nieko ne
gelbėjo.

Bet kartą šlavėja nuėmė vi
sas tas lenteles ir pakabino sa 
vaia su tokiu užrišu: “Rūkyk, 
rūkyk, greičiau nudvėsi”.

Pasirodo. tas naujasis užra
šas paveikė rūkytojus!

Nepavyko šeštadienį ir jau
niesiem Mažučiai pralaimėjo 
Spring Valley 2:4. o jaunu
čiai Blue Star 0:6. Pastarosiose 
rungtynėse mūsiškius nuo liūd
nesnės pasekmės 
tininkas Labutis. Atletas 

da ramiai neužsilaiko, tyčia no
ri man neleisti miegoti.

Jei teismas gali priversti žmo
gų gyventi su vyru tokiomis są
lygomis, aš tegaliu pasakyti, 
kad nėra pasauly teisybės. Ad
vokatas sako, kad, jei mano vy
ras mane kada primuštų, tada, 
girdi, teismas greitai duotų sky
rybas, o dabar nieko nepada
rysi.

Namai yra abiejų vardu. Ad
vokatas sako, kad, jei mes gau
tume skyrybas, man priklausy
tų pusė namų. Dirbu sunkiai ir 
taupau. Jei dar prieš to gaučiau 
pusę namų, dar galėčiau išgy
venti, kiek man liko gyventi, 
ramybėje ir be širdgėlos. Ar 
yra koks būdas man nusikra
tyti savo vyru be skandalų ir 
be ginčų? Ar mano advokatas 
tik vyro pusę palaiko, pats bū
dantis vyras? Tamsta mane, 
kaip moteris, tikrai užjausi ir 
man tikrai pasakysi, ar ką ga
lima daryti šiam nelemtam rei
kalui baigti?

Žmona, Massachusetts

Atsakymas
Tamstos advokatas teisingai 

Tamstą painformavo, kad yra 
tik keli “pagrindai” (grounds) 
skyrybom gauti ir kad vienas 
iš tų pagrindų yra vadinamasis 

“cruel and ąbųsįvę^ elgesys. 
Tačiau tai toli gražu nereiškia, 
kad vyras Tamstą turėtų “fi
ziškai” sumušti, norint Įrodyti, 
kad jis žiauriai (cruelly) su 
Tamsta elgiasi Užtenka Įrody
ti, kad dėl jo elgesio Tamsta 
nukenti “dvasiškai” (mentally) 
ir kad dėl tokio jo elgesio 
Tamstos sveikata yra pašlijusi.

Matyti, Tamstos advokatas 
yra nuomonės, kad Tamstos vy
ro elgesys nėra tokio pobūdžio. 
Todėl jis sako, kad Tamsta ne
turi užtenkamo pagrindo skyry
bom gauti. Vien Tamstos noro 
nusikratyti savo vyru neužten
ka. Nusistatymas, kad Tamsta 
galėtum geriau gyventi, jei su
gebėtum vyru nusikratyti, nė
ra užtenkamas pagrindas sky
rybom gauti. Vedybos nėra 
vien patogumo reikalas. Jei iš
gyvenai su vyru 27 metus ir 
jis yra Tamstos vaikų tėvas ir 
vaikaičių senelis, — jis nėra 
vien “našta” ar “nepatogu
mas”, kuriuo nusikratyti būtų 
gera ar naudinga.

Esu tikra, kad Tamsta klysti 
manydama,' jog Tamstos advo
katas palaiko vyro pusę, nes 
jis pats yra vyras. Tamsta, o 
ne Tamstos vyras, esi jo klien
tė, ir todėl jis į tą reikalą žiū
ri iš Tamstos “pusės”. Jis, tur 
būt, yra tos nuomonės, kad 
Tamstos nusiskundimai savo 
vyru nėra labai rimti? Kiekvie
nose vedybose yra nusiskundi
mų ir nepasitenkinimo “kitąja 
puse”. Būna ir nesusipratimų 
ir ginčų, bet dažniausiai jie nė
ra tokio pobūdžio, kad reikėtų 
imtis “kraštutiniujų” priemo
nių. Jei taip nebūtu, pasauly
je būtų maža vedusių žmonių, 
gyvenančių kartu.

Tamstos advokatas, Tamstą 
išklausęs, matyti. Įsitikino, kad 
šiuo atveju nėra užtenkamai 
rimtos priežasties, kuri sudary-

Juostos
Gyvenant tėvynėj, tautiniai 

dirbiniai buvo kiekvienam pri
einami. Mes juos gai permažai 
branginome, šiandien jie mum 
virto ne tik tautiniu papuošalu, 
bet ir simboliu, primenančiu 
mūsų kilmę bei papročius. Tik, 
ilgiau gyvenant svetur, vis re
čiau jie pastebimi mūsų na
muose.

Kas gali būti gražesnio, kaip, 
sakysim, ant stalo ar kurio ki
to baldo patiestas tautinio au
dimo takelis, gražiai perrištos 
juostos ar pasipuošimas tauti
niu kaklaraiščiu.

Artinasi Kalėdos. Jų proga 
dovanom išleidžiama nemaža 
pinigų; dažnu atveju ne pi
giem, bet beprasmiam blizgu
čiam.

Ar dažnoj šeimoj rasime ori
ginaliai tautinių dovanų?
- Gražu, kad atsiranda iš savo 
močiučių paveldėjusių sugebė
jimą lietuvaičių audėjų. Viena 
iš tokių yra Milda Bartytė-Kve- 
darienė. Tai reto sugebėjimo 
jauna moteris, mokanti audi
nių raštuose suderinti spal
vas, padaryti a u d inj me
nišką. Į ši mena ji Įdeda visą 
savo sielą.

Tad vietoj nuobodžių fab- 
fikatų savo artimiesiem dova
nokime ką nors kilnesnio — 
tautiško, o Milda yra visuomet 
pasiruošusi mum padėti, krei
piantis į ją šiuo adresu: Milda 
Kvedarienė, 5 Druni St, Izelin, 
New Jersey. 08830. Tel. (201) 
283-1981. AdaS-nė

tu pagrindą skvrybom. Patar
čiau pasiūlyti Tamstos advoka
tui, kad jis pasikalbėtų ir su 
Tamstos vyru. Pašalinis asmuo 
kartais pali, su abiem pusėm 
pasikalbėjęs, padėti, kur savie
ji negali.



MlilNIMKAI

TO PLACE

Trys ilgo grojimo lietuviškos 
plokštelės už penkis dolerius

1. Lietuvos Senos ir Naujos 
Dainos: {dainuota solistų ir 
choro 11 liet dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybes, Barbutė ir Pilypas, šią 
naktele, Pneš tolimą kelionę, 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Ui laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve
lį, Stikižukėlis.

u

A. Iiiijritfrtrtįiifiii įdirettett

0 naUirite rilUM, PradalgMueM^ 
ffvrtiE TkiHTftin ‘ ISn

tai kas? Tulpės, Tėvynės mei
lė nemari, Jaa atėjo nidfanė- 
Hs, Kam šėrei žirg^, Šėdfiū 
po langelia, Oi bekneS viente 
ri ir Vakaras.

ŪteiėdĮy UbHL taše vrorfcing condi- 
tfcns *ork nėĮfc komė WOMAN*S 
HABERDASHĖR8 53-lk WoodsWe 
Avė. Wootfefcfe — lĖr.Lte 898*2600

YOUR AD
CANCEL OR CHANGE

Tel.: GL2-2923

LAISVĖS KOVOS METAIS

2. Suk, Suk Ratelį, Vilniaus 
tautinio choro ir solistų įdai
nuota 14 liet dainų: Suk, suk 
ratelį, Stok ant akmenėlio, Pa
laukėj, Bernelis tingmėlis, Mer
gaičių daina, Nida, Festivalinis 
valsas, Šėriau, šėriau sau žir
gelį, Žaliojoj lankelėj, Melžėjė- 
lės ir meistreliai, Dainelė apie 
tiltą, Per šilelį jojau, Naktigo-

. niai ir Ramunėlės.
3. Kur Banguoja Nemunėlis, 

Sol. Algirdo Brazio, įdainuota 
16 liet, kūrinių: Kur banguo
ja Nemunėlis, Suvirtas, Pate
kėk aušrine, Siuntė mane mo
tinėlė, Pilu stiklelį, Kur bakū
žė samanota, Ilgesys, Kur tas 
šaltinėlis, Aria iš op. “Graži
na”, Tėve Mūsų, Sveika Mari
ja ir šventa Naktis.

4. Lietuvos Kanklės: O. Mi
kulskienei vadovaujant Įgrota: su solistais ir choru įdainuota* 
Pas močiutę augau, Suktinis, Tėviškės namai, O, ramybe, Oi 
Supinsiu dainužę, Pas motulę, berneiį vienturį, Avietėte, My- 
Rugučiai, Lenciūgėlis, Naujie- Uu tevej Man TC vistiek, Pa
nos, Sėjau rūtą, Siuntė mane liktai šalis, iš op. “Eglė žalčių 
motinėlė, Kepurinė, Per girią, 
girelę ir Sveikas Jėzau.

5. Težydi Vėliai Lietuva, Lie
tuvos Vyčių choro, vadovau
jant muz. Faustui Stroliai, įdai
nuota 17 lietuviškų dainų: Ei
sim girion, Beauštant! aušre
lė, Vištos, Oi, motinėle, Mergai
tė, Kas tas miežio grūdas, Gie
da gaideliai, Pet- Klausučių uly-

4 «.). Nori Įsigyti pašomi 
ira, Dama, damą^ Vefe mane i^tis. Dartminkas, 910 Wil- 
is namų, Sų naktelę, Tn, ma- A N
no motinėlė, Pasisėjau žalią ru- J
tą, Sėdžiu po langeliu ir Vyčių 
himnas. Prisiuntimui pridedama 50

6. Lietuvos Aidai. Charles cen^*

nytis, Lahdutė, Lenciūgėlis,

Mikita ir Suktinis.

3. Žibuoklės, L. Stuko mote
rų sekstete įdainuota 14 liet 
dainų: Ruduo, Gėlių daina, Vėl 
gegužės naktis, Avietėlė, Man 
ne vistiek, Joninių daina, Daina 
apie tiltą, 0, ramunėle, pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 
Myliu tave, Plaukia sau laive
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. 
‘"Birutė” Sesutėlės — lelijėlės 
ir iš op. “Dana” moterų cho
ras.

4. "Lietuvos Atsiminimu" 
25 m. Jubiliejaus koncertas:

karalienė”, Lietuva, iš op.“Gra- 
žina”. Taip pat “Dominikas ir 
Motiejus, ir jų draugas Timo
tiejus”.

šios 4 lietuviškos muzikos il
go grojimo plokštelės gauna
mos už penkis dol. Paskiros
plokštelės kaina 1.50 dol Šių 
plokštelių yra nedidelis kiekis 
(anksčiau buvo parduodamos

MATAI
Veda lt Merki*

Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 40 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė- 
lė, Palankėj, Laisvės varpo dai- 
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend
sakalėlis, Ant kalno karklai siū- Sachmatų otrmpiado, baigminėse 
bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Ne- varžybose, Šveicarijoje, JAV ko- 
muhėlis, Munšainiukas ir 5 lie- manda (Reshevsky, Evans, Benko, 
tnvišknc nollros Lombardy) sudorojo Kanadą 4:0,
lUVISKOS pOlKOS. įveikė Vak. Vokietijų, Vengriją ir

Rumuniją po 2įį:l%, lygiom su
žaidė su Bulgarija 2:2 ir lygiomis 

„ . baigė su lentelės gale stovinčia Phi-
ma tik pwiki doleriai. Atskira lipimĮ komanda (Bėnko 1. R. Byrne 

0. W. Lombardy 0. D. Byrne 1; Re- 
shevskis ir Evans nelošė). Silpno
kai sužaista prieš Sovietus — tik

E šio sąrašo išsirinkus tris il
go grojimo plokšteles, moka-

plokštelė kainuoja 2 doL (anks
čiau buvo parduodamos po 4 _________ ____________
doL Nori įsigyti papigintų Evans baigė lygiom su Spaskiu, o 
plokštelių, prašomi rašyti: Dar
bininkas, 910 Winoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Reshevskis, Benko ir D. Byrne pra
laimėjo Petrosjanui, Geleritri ir 
Smyslovni. Piratavo: S. S-ga 24%, 
Jugoslavija 20, Lenkija, Bulgarija 
ir JAV po 17%.

Persiuntimui pridedama 50 c. Btosfono tžrpktabtnese. So. Bos
tono LPD-jos pirmoji komanda pra
laimėjo Bpylstono klubui 1^:3%. 
Aleksis Klinavas sužaidė lygiomis 
su žymiausiu N. Anglijos mėistru 
John Curdo, o Algirdas Leonavičius 
pelnijo visą, tašką, pagavęs prieši
ninko valdovę, Budapešto partijoje. 
Lietuvių B laimėjo prieš Efcrches- 
terio Witz Jromandąt 3:2. Po taškų 
pelnijo Bronius Skrebutis, Rimas 
Karosas ir talkininkas estas And
rius Varnik.

Lapkričio 8 d. I-ji komanda vyks
ta į Cambridge YMCA, o "B” run
giasi su Bostono universitetu, So; 
Bostono Lietuvių PU. D-jos klube.

Leitenantas Algų Makaltts, Viet
name, pakeltas j kapitono laipsnį. 
Jis buvo pasbfymėjęs Betevfų Sach-

laidotuvės yra tikėjimo
palfudljiinsi&

yra ier&ęįtė* Hūraat lr

alUčME gXnEBK3 BBi PKCrzTTBtS. 
Todfi, tad litadrattattė stipti 
stantinl, neatųakMe stuntinto. 
Gertai shĮĮiĖilįė
DOTĄfr? PAŠYMfcJIMĄ ir 
pamatysite taip jtaą giminės

TIK DGVA&V 
įgalina, jusiĮ panines pirfcti

per Vneshpiosyltefgą 
geriausios rūtas Amerikos, 
Vatafą Bttrapos ir vietines 
prekės. Jūsų gimines tai

TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
Įgalina jūsų gimines pirkti 
ftpecinHn nuolaidų kaina.
Jūsų giminės tai patvirtins. 
JOKIO MOKESČIO 
nei siuntėjui nei gavėjui.
RUBLIAI į SSSR
Jei norite giminėm pasiųsti 
rublių pinigais, mes galim tai 
padaryti per Foreign Trade 
banką Maskvoje.
Jūsų giminės gaus 
pilną sumą be atskaitymų. 
Pristatoma per 10-14 dienų. 
Už 9 naujus rublius mokama 
$10.00. Patarnavimo mokestis 
$2.75 už Sumą iki $30.00 ir 
10% siunčiamos sumos 
virš $30.00. Visi užsakymai 
pilnai garantuoti ir apdrausti.
UŽSAKYKIT DABAR 
UŽSAKYKTT VIEN PER 
INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street 
Second Floor
New York, N.Y. 10010 
Tel. 982-1536
REIKALAUKITE KATALOGU 
Autorizuotas American Ebcpress 
Company ir Podarogifts Ine. 
atstovas.

PACKĖfc ON 
CONt^NERS

No experience necėssary. Ali shifts 
day afteraoon & evening 8-4, 4-12, 
12-8 — steady work nice working 
conditions — SEALRIGHT COM- 
PANY INC. Route 303 Orangeburg 
N.Y. (914) E& 9-3500.

E*P OPERATORS 
Mušt do a Complete Garment 

Steady All Year Round EMI CAR 
181 E lesth Street N.Y.C. Tel. 534- 
9339 — Work near Home

GIRLS - WOMEN Warehouse Help 
no experience nečessary Day Shift 
8:30 AM to 5 PM excellent benefits 
MERCO ENTERPRISES 536 Broad 
Hollow Road MelVille, LJ. off LJ. 
Expressway on Route 110 — Call: 

516 - 694-8990

CLERK TYPIST
Steady permanent work - liberai 
fringe benefits - profit sharing

MARINE OPTICAL MFG. CO
28 Mahler Road Roslindale, Mass.

617 - 524-5100

Cook & Chambermaid VVaitress for 
Catholic rectory in Bergen Co., N J. 
20 min fr GW Bridge. Courpl con- 
sidered, salary open, recent refs. 
Blue Cross/Blue Shield Mahor med 
life insur and pension—all without 
cost. 201-445-6077 or write Box M 
75, 350 Fifth Avė., NYC, Room 915

WOIĮĘN
WILL TRAIN LIGHT FACTORY 
work 7 AM - 3:30 PM & 3:30 PM to 
midnight, premium pay for eveiiing 
shifts Cosmetic Firm air-cond’nd. 
Liberai benefits, near 241st St. sub- 
way Nice Pak Products, Ine. 150 N. 
MacQuęstin Pkway Mt. Vernon, N Y

' SERVICE

CANINE OBEDIENCE 
BY-KRAFT 

Housebreaking problems correction 
obedience training results guaran- 
teed. We come to your irome - 

TW 7-4447

ANNE PARNISI INC
CUSTOM DRESSMAJKING 

Original designs we also do altera- 
tions and redesigning — 150 Wood- 
bury Road in VVoodbury 

Call 516 - 692-2975

TERRACES
M ADE BEAUTIFUL

Asphalt Vinyl Mosaic Tiles — Free 
estimates — J. TURNER 2423 7th 
Avenue N.Y.C. Call 283-6238

JOHN COESTER — Oualified Li- 
censed Contractor for Office, store, 
restaurant and home improvements 
We do excellent work, reasonable 
prices. Call for free estįmates — 

VI 9-5803

BELLE CREST 
ADŪLT HOME

Home Away from Home 
beautiful shelter island excel-On 

lent food, care and accomodations 
24 hour supervision, Catholic church 
within the area. N.Y. certification. 
State Road Shelter Island — Phone 

516 - 749-0541

Kviečiame talkon DARBININKUI
DARBININKO administracija iŠ sąvo pusės daro visa, 

kad nereikėtų laikraščio kainos kelti. Palyginus su pirmą
ja kaina prieš 50 metų, DARBININKO prenumerata šian
dien turėtų būti triguba — apie 10 dol. Tuo tarpu DAR
BININKO skaitytojai gauna laikraštį už 7 dol. Tai pigiau
sias mūsų laikraštis.

. Norėdama ir toliau už tą kainą DARBININKĄ išlai
kyti, administracija šaukiasi talkos. DARBININKUI rei
kia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiū
lyti DARBININKĄ užsisakyti. *

Tam tikslui dabar skelbiamas DARBININKO vajus 
ir naujiem skaitytojam daroma nemaža nuolaida.

Kas prisius 2 dol., DARBININKĄ gaus iki šių metų 
pabaigos. Kas prisius 7 dol., gaus 1968 ir 1969 metam. 
Kas suras 5 naujus prenumeratorius, gaus dovanai lietu
viškų knygų už 10 dol.

Kviečiame užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba 
artimiesiems, kurie DARBININKO dar neskaito. Para
ginkite draugus bei pažįstamus, kad užsiprenumeruotų 
papigintai arba prisidėkite auka, kad galėtume siuntinėti 
tiem, kurie nori skaityti, bet negali užsimokėti. Administ
racija gauna nemažai tokių prašymų iš kitų kraštų ir 
pačios Amerikos.

DARBININKO skaitytojų talka šiais 1968 reikšmingais 
metais surasti naujų skaitytojų padės administracijai il
giau išsilaikyti nekeliant DARBININKO prenumeratos. 
Jei kiekvienas pasiryš prisidėti prie vajaus ir paieškoti 
naujų skaitytojų, nebus sunku to pasiekti.

Palengvinti išsiųsti prenumeratą, dedama ši atkarpa.
Prašome iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:
DARBININKAS — 910 WiHoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221-

Prašau siųsti DARBININKĄ metam

H. W. MALĖ

MEN—-GUAROS full and part time 
imrtieduūtė ėmploymėnt, PeekškilI - 
OssiniuA area st^ady alf year rdund 
no expandneajįeiiey ffe apply in? 
person. 9 AM-5PM or call collect
914 - 4Š2-2456 — Interstate Security 
Service 92 Markei SL Poughkeepsie

Work near home J A N American 
Service Station 720 Spring St. Rte. 
#1 EHzabeth N.J. Automechanics 
steady all year guaranteed $10:000 
a year — fringe benefits uniforma 
sųpplied 5 paid holidąys. Call 201 
289-8222 ask for NICK

Mačhinist and Prodoctron Worfcėrs 
day shift no defense work steady 
permanent work manufacturer of 
ėyė gidas frarnes liberai fringė ben- 
ėfits pfofit sharing MARINE OP- 
TICAL MFG CO 28 Mahler Road 
ftoslindalė, Mass 617 - 524-5100 — 
Mjb.t.a.

GENERAL FACTORY w6RK

Nice Tėorking conditions work near 
home — apply in person SILVER 
LAKĖ COOKIE ČO. n5fC. — 1299 
North Grdnd Avė. Baldwin L.L

WANTED 
assis+arrt boofckeeper

' full time, benefits. Gali 456-0300
from 8 to 4:30, ask Mr. Lohman.

TrfuCR MĖCHAftiČS
Experienced — full beenfits hospi-

employment practice $3.85 per hour

era Blvd. Long Island City, 784-0378

PACKĖftS—Men needed part time 
and full time shipping room gar- 
ments pleasant vorkhtg condttions

HAND SEWER
Custom mad^ Lampshades 

Exp preFd or beginner to train 
Excei cond’s. Apply in person 
DeMAR Lampshade Studio 
5212. 16th Ave^. Brooklyn 

Call 851-9072

THUNDER STANG 
TRAVEL AGENCY 

FREE Consultation Delivery 
AIRLINE TICKETS 

PRIVATE CAR RENTAL 
GROUP TOURS - CRUISES 
CHARTER BUS - HOTELS 

Open Eves. and Saturdays
122-25A New York Blvd. 

Cor. Baisley & N.Y. 
Jamaica, N.Y. 11434 

723-4300
Name It We’ll Arrange It

Vardas ir pavardė ......

Adresas

Laikraštį užsakė

Siunčiu už prenumeratą $. aukų $. Viso $..

EXP HOUSe KEEPER
Live in — Own room and TV 

Saldry open. Take care of 4 school 
aged children — working mother 
Call for interview 914 - 834-6103 / 
914 - 834-8085

GARFIELD ęUSTOM 
WOCtoWORKING

Cabinets for Stores Homes and Of- 
fices ceiling.wall paneling formica 
work fumiture repair & pohshing 
418 C.P.W. (Corner 102nd St/eetl 

-------866-4420 ----- -
Alfa Jeweler

Tel. (212) 497-8865

Garantuotas laikrodžių taisymas

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

EXP OPERATORS ON 
NEGLIGEES

Mušt do a complęte garment piece 
work steady Union shop MASONE 
INC 40 E 21st Street New York 
City 10 floor AL 4-6590

METAL CONSTRUCTION C0.
General Contractors, specializing in 
all kinds of work. Hollywood kit- 
chens, finished basements & alter- 
ation work — free estimates. Call 

685-4738

Chanu Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIENE — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas. 
Plaukų dažymas

267 St Nichdas Avė., Ridgevvood, N.Y.

RANJO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 

NEW YOftKE

1330 KiL 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Štokas, 1016 Schlei- 
fer Rd. Hillside, NJ. 07205; teL 201- 
289-6878.

Laisvės žfoarys — N£w YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma- 
(fienfais 9-10 vai. ryto WHBI 105,9 
FM banga. Vedėjas: Romas Kezys, 
TW 4-1288, 62-15 69th PI., Middle 
Village, N.Y. 11379.

Htoanian. Puikus Dėtuvių kal
bos vadovas su 40 pamdnj,

it žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo -

(2) coffee breaks work near home. ..kantmm ar nedaug mnlranfipm 
Kžc YTSiTsS-SSS Lyn į«e«uviškai - puiki galimybė &

AuT6 Mten/tNics 
1st 2wd and 3rd Class 

Call Mr. ikarfno' shop supt of Motor 
VeMcles Sinclair Ofl Co. — 37-28 
fcaflroad Avė Ll.C. — EX 2-1066

mokti. Parengė L. Dambriūnas,

ėtSCTAMUMft

Full Hunų formerfy The New World

week we spectaHzė m take out or-

under the personai supervision of 
Tommy Yven 1544 Myitle Avė Cbr.

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

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lifhuanian Rescter for 
Stiff-fnstrocfion. Parengė W. R. 
Schmalstieg ir A. Klimas. Kaina 
1 dol.

DARBININKAS
910 Wiltou0hby Avė.

Brėoklyn, N. Y. 11221

Outstanding Buy Meat & Grocery 
near Pauling, N.Y. Established 75 
years corner lot parking & building 
business Ist fl. 2 rented apartmenls 
2nd floor. Excellent inėome terriffic 
opportunity 914-878-9992 Eves 914 
BR 9-8416 Asking price $55,000.

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDAŽYMO 
reikalais kreipkitės į gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są
žiningai atliks visus darbus.

Man+el & Doren, Ine.
83-12 Cooper Avenue 

Glendale, N.Y. 111227
Tel. 894-4188

Kas norėt? skalbtis Darbininki 
prašomas skambinti:

GLonmora 22923

MEISTERIŠKA IR KULTŪRINGA NAMŲ APYVOKA

Pilnas namų apstatymas arba pavienis pasirinkimas papuošimui bet 
kuris baldas. — šie ir daug kitų iš Vokietijos importuotų baldų 
miegamųjų apstatymui.

Vokiški importuoti baldai išimtinai gaunami

ADOLF SCHRAGER’S FURNITURE
336 East 86th Street — Tel. TR 9-0400 

(Tarpe 1-mos ir 2-ros gatvių)
Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidatimą

HMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBE

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiai - kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
lbew Yorkė: 1654 2nd Avė. (8546 St) — TR 9-30*7 ’ Fraaklin Sų, UI.; 961 Hempstead Tpe«. — 437-7677
RM0ewo«>e: 56-54 Myrtle Aveflve — VA 1-7068 FhMMngr. 41-66 ISefn Street — Hl 5*2552 
Aetorijeje: 28*28 8teinway Street — AS 4-3210 |
Florai Park, UL: 259-17 HilIsMeAre- — 343-6116 Į Jackwn Heifhts: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 
E. Northport, UI.: 250-A Lark Field IM- 516-757-0801 Poughkeepsle, N.Y.: 450 Malei SL — 914-454-9070
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Į Liet. Fronto Bičiuliu rytų 
apygardos suvažiavimą atva
žiuoja bičiulių iš Philadelphijos, 
Waterburio ir kitų apylinkių. 
Posėdis organizaciniais reika
lais bus lapkričio 9 d. I v. po
piet Maspetho lietuvių parapi
jos salėje.

Kun. dr. J. Vaišnora, MIC, 
išbuvęs Amerikoje keletą mė
nesių, spalio 28 lėktuvu per 
Miuncheną grįžo į Romą, kur 
jis pastoviai gyvena, eidamas 
marijonų vienuolijos generali-

- nio prokuratoriaus pareigas ir 
. palaikydamas vienuolijos ry- 
: šius su Vatikanu.

Dr. Vytautas Vardys, Oklaho- 
mos universiteto profesorius, 
lapkričio 6 išskrido į Miunche
ną, kur yra Sov. Sąjungai tirti 
instituto direktorius. Grįš lap
kričio 18.

.. Prel. L. Tulaba, šv. Kazimie- 
' ro kolegijos Romoje rektorius, 
grįždamas atgal į Romą, trum
pai buvo sustojęs New Yorke.

Dail. V. Rato grafikos kūri
nių paroda rengiama lapkričio 
~24 Philadelphijoje šv. Andrie
jaus parapijos salėje. Dailinin- 

-kas gyvena Australijoje. Praei
tų metų rudenį jo kūrinių pa
roda buvo surengta New Yor
ke.

Dr. J. ir A. Kazickai, dalyva
vę olimpiniuose žaidimuose 
Meksikoje, išvyko į Pietų Ame
rikos kraštus.

Jūratė Kazickaitė, korespon
dentė Vietname, per Japoniją, tuvos nepriklausomybės jubilie- 
Vladivostoką, Sibirą buvo nu- jiniais metais.

-vykusi į Maskvą, Leningradą, 
iš ten pasiekė net Vilnių. Da
bar lanko V. Europos kraštus.

Apie PLB veiklos planus 
bus kalbama simpoziume, kurį 
rengia Liet Fronto Bičiuliai lap
kričio 9, šeštadienį, Maspetho 
lietuvių parapijos salėje. Pra- 

, džia 3:30 v. Bus paliečiami šie 
, klausimai: tėvynės reikalai — 

referuoja Vytautas Volertas; lie 
į tuviškų parapijų reikalai —re

feruoja Antanas Sabalis; jauni
mo reikalai — referuoja Jū
ra Gailiušytė-Viesulienė. Mo- 
deruoja Vytautas Vaitiekūnas. 
Visi kviečiami į simpoziumą 
atsilankyti. Vakare toje pačio
je salėje — partizanų prisimi
nimas, vakarienė ir šokiai, šo
kiam groja Kazio orkestras.

Šaukiamas Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos suvažiavimas

Lapkričio 30 ir gruodžio 1 
Waldorf Astoria viešbutyje 
New Yorke LMKF kviečia savo 
klubų atstovių suvažiavimą, kur 
bus išrinkta nauja LMKF val
dyba.

Kartu bus paminėtos dvi su
kaktys —

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 50 metų ir LM
KF 20 kovos metų už Lietuvos 
išlavinimą sukaktis. - -. -

1947 yra LMKF įkūrimo me
tai. Kaikurie Federacijos klu
bai šią sukakti atžymėjo pra
eitais metais. . Tačiau LMKF 
valdyba pasirinko šiuos metus, 
norėdama šį įvykį įamžinti Lie-

Highland Parke parduodam 
modemus 2 šeimų namas. Į- 
rengtas rūsys. Erdvus kiemas. 
Gaso šildymas. 25,0 0 0 dol. 
Kreiptis telef. AP 7-5521.

Paskaita ir paroda
Suvažiavime vedamąją kal

bą sutiko pasakyti nauja Gene
ral Federation of Women’s 
Clubs pirm. Mrs. Walter Var- 
ney Magee. Taip pat ruošiama 
lietuvių moterų dailininkių pa
roda, kuria rūpinasi mūsų me-

Laikrodininkas specialistas, 
lietuvis, išmokęs šio amato

Vitkauskaitė-Merker. Pirmoji 
šios rūšies paroda LMKF bu-

Šveicarijoje, taiso įvairių tflšių vo suruošta 1963 Newz Yorke. 
ir firmų laikrodžius. Darbas at- Tai buvo pati pirmoji lietuvių

doje. Federacija palaiko gerus 
ryšius su įvairiomis svetimtau
čių moterų organizacijomis, bū
tent su esčių, latvių, ukrainie
čių moterų klubais, su Lietu
vių Katalikių Organizacija, su 
Pabaltijo Moterų Taryba, nes 
šios organizacijos taip pat kovo
ja dėl savo tautų laisvės. LM 
KF Pabaltijo Moterų Taryboje 
turi savo nuolatinę atstovę, ku
riai kas treji metai tenka PMT 
pirmininkės pareigos. ■

Tarptautiniuose 
suvažiavimuose

Nuo 1950 LMKF atstovės 
kiekvienais metais dalyvauja 
GFWC tarptautiniuose moterų 
suvažiavimuose, kurie vyksta į- 
vairiuose Amerikos miestuose, 
kartais užsienyje.

Kiekvieną kartą LMKF atsto
vė tuose suvažiavimuose ape
liuoja į laisvojo pasaulio mote
ris, prašydama užtarimo ir pa
ramos lietuvių kovai dėl savo 
tautos laisvės. Taip pat išdali
jama propagandinė literatūra 
apie sovietų kolonizaciją Lietu
voje bei kituose Pabaltijo kraš
tuose, apie žiaurias deportaci
jas, apie tautos rusinimą ir tau
tinių vertybių niekinimą.
. Dažnai GFWC suvažiavimuo-

»£

Lapkričio 3 buvo sukviestas pasitarimas, kaip pa re m ti Putnamo seserų stovyklavietės statybą. Pasitarime 
dalyvavę iš k. j d. pirmoje eilėje: sesuo Monika, A. M atulaitis, A. Radzivanienė, K. Vainius, E. Vainienė; 
antroje eilėje: sesuo Viktorija, p. šulaitienė, p. Miluk ienė, J. Norvilienė, K. Norvilą.

Sudaromas komitetas Putnamo stovyklos statybai remti
Lapkričio 3 į New Yorką at

vyko dvi Putnamo vienuolyno 
seserys. Jos dalyvavo specialia
me susirinkime, kuri dr. Br. 
Radzivano namuose sukvietė 
Putnamo seserų rėmėjų pirmi
ninkas A. Matulaitis.

Seserys atvykusios ant stalo 
padėjo savo rūpesčius ir pla
nus.

Tie rūpesčiai yra:
kaip pastatyti stovyklavietę 

jaunimui?
Žinia, mergaičių vasaros sto

vyklos Putnamo vienuolyno 
sodyboje rengiamos jau 25 me
tai. Patalpos stovyklai nepritai
kytos. Per ankšta.

Jau seniai galvota, kalbėta ir 
net studijuota, kaip pasistatyti 
stovyklavietę — atskirų pastatų 
junginį, kur būų patogu mer
gaitėm stovyklauti, kur galėtų 
suvažiuoti ir kitas jaunimas.

Taip begalvojant, įsimaišė namų junginys. 
Matulaičio namų statyba —se
nelių prieglauda, ir ji jaunimo 
reikalus nustūmė tolyn. Dabar 
Matulaičio namai pastatyti. Li
ko organizuoti tik jaunimo sto
vyklą.

Parinkta sesuo Viktorija
Vienuolijos vadovybė tam 

reikalui organizuoti ir tvarkyti 
paskyrė visai jauną seserį Vik
toriją, kuri pati dirba su mer
gaitėm vasaros stovyklose.

Ji turi daug entuziazmo, dir
ba, planuoja, organizuoja rėmė
jų būrelius. Tais reikalais va
žinėja per lietuviškas kolonijas, 
susikviečia vienuolijos rėmėjus, 
tuos, kurie nuoširdžiai seserim 
padeda, kurie savo mergaites 
leidžia ten stovyklauti. Iš tų 
žmonių sudaromi talkos komite
tai, kurie pasikvies dar daugiau 
narių ir rinks aukas.

liekamas naujausiais metodais moterų dailininkių paroda, su- ... ,W1
ir pačiom naujausiom priemo- ruošta rytiniame Amerikos pa- se lietuvės suorganizuoja tau- Lietuvisky kaledin.ę korteliy 
nėm. Sureguliavimas veltui. Pa- kraštyje. . . . todailės parodėles, supažindįn- galima gauti Darbininko admi-
siteiraukit prieš pirkdami nau- Klubų veikla damos svetimtaučius su lietu-
jus ir apsisaugokit nuo nesą- 20 - ties metų - laikotarpis, kultūra, tradicijomis. Mūsų 
žiningų pardavėjų. Adresas: Jo- rodos, tik akimirka, tačiau LM atstovių tarptautiniuose moterų 
no Pašukonio knygynas, 94- KF spėjo stipriai susicementuo- suvažiavimuose pasakytos kal- 
17 Jamaica Avė., Woodhaven, ti per savo klubus,, kurie šian- b05 yra giliai paveikusios sye- 
N. Y. (Woodhaven Blvd. sto- dieną veikia įvairiose Amerikos timtaučius. Taip šiandien Lie
tis). Darbo vai. nuo 9 ryto iki valstybėse, Europoje, Australu tuvos laisvinimo byla yra žino- 

joje, Pietų Amerikoje, Kana- 1113 ne^ tolimiem' Azijos kraš
tam, kurių moterų atstovės, grį- 

,, . ■ | įę iš GFWC konvencijų, refe-
" ■■ ■ moja savo patyrimus bei Įspū- 

džius, atpasakoja sovietų oku
pacijos žiaurumus Pabaltijo 
kraštuose. Reikia pridurti, kad 
svetimtautės labai domisi lie
tuvių moterų savo tautos laisvi
nimo kova. Ar nenuostabu, kad 
Lebanone arabų spaudoje .pami
nima Lietuvos nepriklausomy
bės šventė!

6 v.v. TeL HI 1-7747.

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 
dedamas šis lapelis. Prašome i> iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:

Darbininkas, 910 WiUoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

Vardas ir pavardė

Adresas

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00

Už kalendorių »-
Siunčiu už prenumeratų

—JSpaudai paremti

m 

ŽINIOS.

M.I.T. koncertinis b e n a s 
švenčia savo veiklos dešimtme
tį. Jis nuolat užsakinėjo Bos
tone gyvenantiem kompozito
riam naujus kūrinius, kuriuos 
grodavo savo koncertuose Kres- 
gies auditorijoje. Jubiliejinis 
koncertas bus lapkričio 10 d. 
3:45 v. popiet. Koncerte bus 
atlikti šešių kompozitorių kūri
niai, — jų tarpe ir Jeronimo 
Kačinsko “Transcendentinės iš
raiškos”.

Me Irose simfoninio orkestro 
koncertas bus lapkričio 23 d. 
8 v.v. Diriguoja Jeronimas Ka
činskas. Programoje Mozarto o- 
peros “Figaro vestuvės” over- 
tiūra, Beethoveno koncertas Nr. 
5 fortepijonui su orkestru. For
tepijonu skambina Kenneth 
Wolf, grojęs J. Kačinsko “At
spindžius” kompozitoriaus jubi
liejiniame koncerte Jordan salė
je. Antroje koncerto 
bus atlikta Čaikovskio 
simfonija.

Kapt. A.J. Namasky,
ris tarnauja Amerikos aviacijo
je, apdovanotas medaliuuž pa
sižymėjimą tarnyboje. Kapito
nas Namasky yra aviacijos šta
bo karininkas, anksčiau buvęs 
Havajuose, dabar — Texas. Jo 
tėvai — Kotryna ir Adolfas Na- 
maksiai, gyvena Nevvton Cen
tre, Mass., ir turi nekilnojamo
jo turto prekybą (Real Estate).

Lietuvos kariuomenės minė
jime, kuris bus lapkričio 10 
Liet. Piliečių draugijos salėje, 
paskaitą skaitys Juozas Audė
nas, Vliko vicepirmininkas.

Lituanistinės mokyklos ban
ketas bus lapkričio 16 Liet. Pi
liečių draugijos salėje.

dalyje 
šeštoji

Kiekviename
• name bus vietos 20 stovyklau-
> tojų ir dviem prižiūrėtojam.

šalia tų namų bus bendriniai 
pastatai su salėm, darbo kam
bariais.

Tie pastatai yra “prefabrika- 
tai” — seniai suplanuoti, pada-

i ryti. Tik reikia pasirašyti sutar- 
i tį, ir tuoj prasidės statyba.

Dar nėra galutinai apsispręs
ta, kas ir kaip statys. Studijuo
jamos Įvairios galimybės kreip
tasi ir į kitas statybos bendro
ves, kurios tokiom statybom 
verčiasi. Ieškoma, kur būtų pi-

> giau ir patogiau.
’ New Yorko dėmesys Putnamui
, Susirinkę ir kalbėjosi dėl pa- 
t čios statybos planų, stovyklos 

vardo propagandos. Visi paro
dė daug dėmesio šiam Putna
mo seserų žygiui, nes seserys 
per savo stovyklavietes ir ben- Lapkričio 9, šeštadienį — Lietuvių 

Kaip atrodo planai? drabutį tikrai atlieka lietuvišką T
Ant stalo patiesti ‘^uprin- auklėjimo darbą. Kas yra lan-

tai” parode, kaip atrodys toji kęs pinamo sodybą vasaros 8 v.v. ten pat.
nistracijoje. Dėžutė iš 15 kor- stovykla. Ją sudarys koks 10 metu, tas apčiuopamai pamatė Lapkričio 17, sekmadienį — Lie
telių kainuoja 1.25 dol. Prašo- 
ma iš anksto užsisakyti, kad lai
ku galėtumėte išsiųsti.

Jr. ku-

Parengimai Hew Yorke

----------------------------------------ta konkretu seserų auklėiimo anistikos pedagoginių kursų stnden- tą KonKreių seserų auKiejimo tai ir tėvų kom.;tetas niOšia tauto- 
Sol. Janinos Liustikaitės darbą. Tad ir parama šiuo at- dailės parodą. Apreiškimo parapijos 

veju iš žmonių ateina savaime, salėje, 12 v. popiet.plokštelė
Parduodami nauji ir meniški 

tautiniai drabužiai po 100 dol. 
Dydis: 14 ir 16. Skambinti va
karais 849-1409.

Įdainuotos arijos šių operų: 
Adriana Lecouvreur — muz. F. 
Cilea; Mefistofele — A. Boito, 
Perlų ieškotojai — G. Bizet, La 
Boheme — G. Puccini ir La 
Wally — A. Catalani. Mergaitės 

ti namų šildymą, stogam užde- troškimas ir lietuviška daina— 
ti vandentekius. Tuo pačiu lai- abi ^r- Chopin; Kur prapuolė 
ku bus gerai apmokamas. Pri- tas kelelis ir^Abejonės —- Al. 
imamas į darbą ir kuris jau tu
ri praktikos. Darbo valandomis 
skambinti EV 3-9181.

Paieškomas jaunas žmogus, 
kuris norėtų išmokti, kaip taisy-

Lietuvię rajone parduodamas 
3 šeimų namas. Naujas gazo 
šildymas. Arti Jamaica trauki
nio Crescent stoties. Vienas 6 
kambarių butas jau laisvas. Ki
tų dviejų butų nuoma paden
gia visas išlaikymo išlaidas, mo
kesčius ir skolą. Skambinti po 
7 vai. vak. (516) 536-4484.

Memorandumai
LMKF tenka ieškoti vis nau

jesnių, efektingesnių Lietuvos 
laisvinimo priemonių. Neginči
jamos reikšmės turi LMKF me
morandumai bei protestai, siun
tinėjami aukštiem valstybių pa- 

■ reigūnam, nušviečiant sovieti
nio agresoriaus tikrąjį veidą.

Memorandumai paruošiami, mas dovanai jaunavedžiam ir 
atsiradus vis naujiem sovietų Dėdės Šamo tarnautojam-ka- 
mėginimam mulkinti laisvąjį riam. Administracija laukia Jū- 
pasaulį, štai kad ir 1967 pabai
goje sovietai bandė per savo de
legacijos narę Jungtinių Tautų 
22-je assemblejoje — L. Dir- 
žinskaitę-Piliušenko šmeižti ne
priklausomą Lietuvą. Anot L. 
Piliušenko pareiškimų, moterys 
“buržuazinėje” Lietuvoje bu
vo tik pavergtos juodiem dar
bam, neturėjo jokių teisių, vi- pat reagavo memorandumais, 
sai kitaip esą sovietinėje Lietu- pagrįstai išvardindama, kokį 

chaosą pasaulyje atnešė raudo
noji sovietų revoliucija, šiais 
metais Limoje. Peru, vykstant 
parlamentarų konferencijai. į 
kurią buvo atvykęs ir J. Palec
kis iš Lietuvos, mūsų atstovė 
Venezueloje įteikė LMKF var-

Lapkričio 30, šeštadienį ir gruo
džio 1, sekmadienį — Lietuvių Mo
terų Federacijos suvažiavimas: — 
Lietuvos Nepriklausomybės atgavi
mo 50 metų jubiliejaus minėjimas 
ir LMKF 20 metų veiklos sukak
ties iškilmės. Vieta: Waldorf Asto- 
rijos viešbutis New Yorke.

Gruodžio 8, sekmadienį — Tylio
sios Bažnyčios paminėjimas—Kon
certas Franklin K. Lane mokyklos 
salėje. Pradžia 4 v. popiet. Rengia 
Liet. Religinė šalpa. Liet. Katalikių 
Moterų Kultūros draugija ir Vargo
nininkų -Muzikų Sąjunga.

Gruodžio 31, antradienį — Naujų
jų Metų sutikimas Saieva salėje, 260 
Knickerbocker Avė., Ridgevvood. N. 
Y. Rengia Laisvės Žiburio radijo 
klubas.

Vasario 8, šeštadienį — Užgavė
nių vakaras. Rengia New Yorko 
ateitininkai Maspetho lietuvių para-, 
pijos salėje.

Susipažinę su padėtimi, susi
rinkę nori sudaryti New Yor
ke bent du komitetus: vieną 
garbės, o kitą darbo. Tokie ko
mitetai bus sudaryti greitu lai
ku.

Aukų rinkimas jau pradėtas. 
Pats Putnamo vienuolynas krei
piasi į visus jaunimo bičiulius: 
tegu atsiliepia, tegu padeda pa
statyti jaunimo stovyklavietę 
šiame Atlanto pakraštyje.

Darbas nėra lengvas. Jis rei
kalauja visų dėmesio, nuoširdu
mo ir aukos. Reikia tikėtis, kad 
seserys to viso susilauks.

Visuomenė, aukodama savo
_______  pinigus, taip pat nori, kad tie

bininko Spaudos kioske, 910 pastatai būtų visiem prieinami ______
Willoughby Avė., Brooklyn, N. ir panaudojami kuo plačiausiai. lbjm*^ yorko apygardos švietimo 
Y. 11221. Siuntimui pridedama Apie pačią stovyklavietę dar '*
50 c., Kanadoje 1 dol.). teks atskirai pakalbėti, (p.j.)

Kačanausko, Ne margi sakaiė- 
. liai — J. Tallat Kelpšos, Ty

kiai, tykiai, viena liaudies dai
na, harmonizuota Br. Budriu- 

; no, ir Dobilėlis — A. Vanagai
čio — V. Jakubėno.

Mono, kaina 6 dol.
Šios bei kitos lietuviškos mu

zikos plokštelės gaunamos Dar-
Numatomus parengimus pranešti

ir informacijos vadovui V. Radziva- 
nul, 84-16 110th Street, Richmond 
Hill, N. Y. 11418. Telef. HI 1-9720.

sų adresų.

Prenumeratoriai, pakeisdami 
savo adresą, prašomi administ
racijai pranešti ne tik naują, 
bet ir seną adresą. Taip pat

Darbininkas, prisiuntus ad
resą, vieneriem metam siunčia-

voje.
Negirdėtas dalykas, kad lie

tuvė moteris būtų šitaip pasi
tarnavusi savo tautos naikinto
jui! J šį sovietišką pareiškimą 
LMKF griežtai reagavo ilgu me
morandumu, kurį išsiuntinėjo 
visiem tos assemblejos daly- du savo valstybės delegatam 
viam. Į tai gauti keli reikšmin- naują memorandumą, kuriame 
gi atsakymai. Sovietam šven- išdėstyti sovietų agresiniai

veiksmai Lietuvoje. Putnumo WMryu Viktorija (k.) Ir RtoMka uupotlndlna uu utovyklavletto planu*. Dešinėje K. Norvilu, vidų
vohuajos sukaktį, LMKF taip I. Banatftonė ryj. A. Matuiait*.


