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NETEKO INTELEKTUALŲ PARAMOS 
Kas tie, kurie kalba intelektualų vardu ir kokie jų ke

liai išsigarsinti, oponentui likviduoti

Prezidentas perima iniciatyvą Vietna reikalu?
Pasiute naujas sąlygas derybom dėl Vietnamo — Maskva ir Hanoi jas vėl atmetė. 
Vyksiąs į Azijos konferenciją Vietnamo reikalu. O tuo tarpul>ombos sunkėja ...

Vietnamo reikalu Amerika 
mėgina perimti diplomatinę ini
ciatyvą Rugsėjo 22 A. Goldber- 
gas J Tautose pasiūlė 3 punk
tus: Amerika sustabdo bombar
davimą š. Vietname, gavusi “už
tikrinimą" viešai ar privačiai, 
kad š. Vietnamas karinę veiklą 
taip pat imsis mažinti; J. Vals
tybės atitraukia savo kariuome
nę iš P. Vietnamo, jei kiti taip 
pat atitraukia savąsias J. Tau
tų ar kitokioj kontrolėje; Viet- 
kongo įtraukimas i derybas ne
sąs neperkopiamas reikalas.

VHTAAMAS TARP TRIJŲ VALSTYBIŲ
Gallupo institutas surinko 

duomenis, kaip žiūri i Vietna
mą amerikiečiai, anglai, kana
diečiai.

Anglijoje dauguma pasisakė 
už amerikiečių pasitraukimą iš 
Vietnamo. Amerikoje dauguma 
pasisakė už karo sustiprinimą. 
(Kanadoje suskilo nuomonės 
tiek, kad tik nežymi persvara už 
pasitraukimą.

Amerikoje dauguma galvoja, 
kad sustiprintas puolimas pri
vers š. Vietnamą leistis i dery
bas. Beveik tokia pat proporci
ja persveria “vanagai” tiek tarp 
demokratų, tiek tarp respubli
konų tiek ir tarp nepriklauso
mų.

Moterys labiau linkę pasi
traukti nei vyrai. Asmens, ku-

— Atstovu Rūmai tretiem 
kovos su skurdu metam skyrė 
1.75 bil.

— Popiežius Paulius VI rug
sėjo 26 sulaukė 69 metų am
žiaus

— Romoje rugsėjo 26 prasi
dėjo teologų kongresas, kuria
me dalyvauja 1.200.

— Saigone rugsėjo 27 pradė
jo posėdžius išrinktasis parla
mentas. Jo uždavinys — paruoš
ti konstituciją. Manoma, kad 
konstitucija suteiks stiprias ga
lias vykdomajai valdžiai.

— Ešarry Goldwateris Phoe- 
nixe rugsėjo 26 Įspėjo respub-
likonus neprileisti, kad partijos 
vadovybėje įsigalėtų Birch So- 
ciety nariai.

— Š. Vietnamo prezidentas 
Ho Chi Minh japonų komunis
tam aiškino, kad š. Vietnamas 
70 procentų ginklų gauna iš Ki
nijos, 20 proc. iš Maskvos. 10 
pror iš rytų Europos.

— Lenkijos kardinolas Wy - 
szynskis, kurio valdžia neišlei
do į Amerika. Seton Hali uni
versiteto. S Orange, N. J . ap
dovanotas daktaro laipsniu lan
kuos 1OOO metu krikščionybės 
proga.

- Maskva nesijaučia laimin
ga, kari Prancūzija skubiai trau
kiasi iš Nato, nes tuo ji per
leidžia įtaką Nato viduje Vokie
tijai ir stiprina jos karinę reikš
me
- Kiny spauda aštriai puo

lė Jungtines Tautas, kam jose 
dominuoja Jungtinės Valsty
bės Pačios J. Tautos tesanti
t ik vieta Sovietam ir Amerikai 
bendradarbiauti.

Rugsėjo 23 Sovietų ministe- 
ris Gromyko Amerikos siūly
mą atmetė, kartodamas seną 
reikalavimą — Amerika turi sa-

Vokietijos reikalus išdėjo 
kancleris Erhardas prezidentui 
Johnsonui rugsėjo 26. Vertina
ma. kad reikalai turės būti 
sprendžiami kelis mėnesius. 
Prezidentas supranta kanclerio 
sunkią padėti viduje ir nenori

VOKIETIJOS REIKALAI JŠALDOMI?

rių pajamos iki 3.000. mažiau 
remia atakos stiprinimą, as
mens su 7.000 pajamom dau
giau.

Popiežius Paulius VI rugsėjo 26. 
sulaukęs 69 metų amžiaus, palai
mino teologų kongresą, kurį su
kvietė 10 dienų, kad apsvarstytų 
klaidingus tikėjimo ir Vatikano 
susirinkimo nutarimų aiškinimus.

Kongresas
Atstovų Rūmų švietimo ir 

darbo komitetas nubalsavo iš
imti eilę klausimų iš komiteto.
konkrečiai pirmininko žinios, ir 
tokiu būdu suvaldyti pirminin-

— Sovietų eksportas nuo 
1965 padidintas į š.Vietnamą, 
padidintas tais metais ir į kom. 
Kinija, nors žodžiais tiedu kraš
tai ir svaidosi. Tik Kinijos eks
portas į Sovietus sumažėjo.

— Sovietų Brežnevas rugsė
jo 25 lankėsi Vengrijoje, grįž
damas iš Jugoslavijos. Su Titu 
sutarė duoti daugiau pagalbos 
š. Vietnamui.

— Vyriausybė numato naują 
priemonę kovai su infliacija — 
pakelti mokesčius. Kada ir 
kiek — dar nenuspręsta.

— Čekoslovakijoje lankėsi 
Vienos arkivyskupas kard. Koe- 
nigas — tarėsi su valdžia, Va
tikano pavestas, dėl diplomati
nių santykių.

— Idaho kalnuose rugsėjo 
23 nukrito lėktuvas su 5 Visi 
žuvo Tarp jų šen. R Kennedy
žmonos brolis George Skakel, 
Jr.

vo kariuomenę atitraukti prieš 
derybas. Ųanoi tarp pat atmetė 
kaip propagandinę priemonę, 
siekiančią apgauti.

sudaryti įspūdžio, kad kancleris 
grįžta namo be nieko. Tad ieš
koma technikinių būdų, kurie 
klausimų sprendimą nustumtų 
ilgesniam laikui. Toki būdą pre
zidentas Johnsonas surado — 
sudaryti Amerikos, Anglijos, 
Vokietijos bendrą komisiją, ku
ri kariuomenės išlaikymą Vokie
tijoje spręstų pagal strategi
nius bendrus reikalavimus.

Konkrečiai Erhardas nenori 
mokėti metam 675 milijonų A- 
merikai už ginklus, kurie Vo
kietijai nesą reikalingi; nori, 
kad suma būtų sumažinta pu
siau: kad Vokietija galėtų pasi
rinkti ne tankus, bet lėktuvus 
ar kitus jai reikalingus daiktus.

Johnsonas nenori atleisti 
nuo mokėjimo, nes tai reikalin
ga doleriui gelbėti; sutinka, 
kad Vokietija galėtų neimti ne
norimų prekių, bet pinigus vis 
tiek turi Įmokėti.

Apsaugos sekr. McNamara 
surado būdą Vokietijos atomi
nėm pretenzijom pagerbti ir 
Maskvos nerūstinti. Rugsėjo 26, 
grąžęs iš Romos, iš Nato šešių 
konferencijos (Italijos, Vokieti
jos. Anglijos, Turkijos ir Ame
rikos apsaugos ministerių), pa
reiškė, jog sutarta, kad atomi
niame planavime dalyvautų ir 
tos valstybės, kurios atominių 
ginklų neturi. Tai pusiaukelės 
sprendimas, siekiant patenkinti 
Vokietiją. McNamara nemano, 
kad jo minimas sutarimas yra 
priešingas galimam susitarimui 
su Sovietais neduoti atomų jų 
neturintiem.

Tai vis ne klausimų sprendi
mas, bet jų Įšaldymas.

ima valvtis
ką kongresmaną Adam Clayton 
Powell, kuris įgriso savo nema
loniu Kongresui garsu: vengė
sumokėti teismo priteistą bau
dą už vienos negrės šmeižimą, 
per 1955-6 sezoną pristatė sąs
kaitas už 55 keliones Į Miami ir 
kt. — sumokėti turėjo Kongre
sas; jo žmona gyvena Puerto 
Rico. bet laikoma tarnautoja sa
vo vyro įstaigoje ir gauna iš 
Kongreso £0,578 dol. Ir tai vis 
“švietimo ir darbo”reikalai.

— Berlyne rugsėjo 30 rš 
Spandau kalėjimo bus paleisti 
du Hitlerio ministeriai: Baldur 
von Schirach, 59 metų, ir Al- 
bert Speer, 61 metų. Liks tik 
vienas kalinys — Rudolf Hess, 
kuris nuteistas iki gyvos gal
vos Ligšiolinės pastangos, kad 
paskutinis kalinys būtų taip 
pat paleistas, atsiduria į griež
tą Sovietų pasipriešinimą.

— Jugoslavijoje rugsėjo 23 
nuteistas Mihail Mihailov viene
rius metus kalėti už “melagin
gos informacijos platinimą”” a-
pie Jugoslaviją ir dar užsieniuo
se.

n O

Amerikos diplomatai Į Gro
myko ir š. Vietnamo pareiški
mus žiūri taip pat kaip Į pro
pagandos priemonę, kuri nereiš
kianti tikrosios jų nuomonės. 
Tebetiki, kad persigalvos ir lei
sis į derybas. Iš šalies Ame
rikos siūlymas vertinamas kaip

Kancleris Erhardas ir prezidentas Johnsonas

J. TAUTOS — kaip ir j u sekretorius
Pietų Afrikos atstovas rugsė

jo 26 atmetė J. Tautų preten
zijas kištis į Pietų Afrikos vi
daus reikalus. Kai jis kalbėjo, 
eilė afrikinių atstovų demon
stratyviai išėjo. Bet tie patys 
atstovai sėdi komisijose, aiškin
dami, kad “techniškai” jie čia 
nedalyvauja.

— Carl T. Rowan, buvęs A- 
merikos informacijos agentūros 
direktorius, vertina (W.J. Tribū
ne). kad JT šiuo metu yra silp
nesnės nei 1956. Tad JT su
gebėjo ginklu paremti taikos 
siekimą Konge. Kipre, Kašmire. 
Dabar Domininkonų. Vietnamo, 
Rodezijos klausimai jau pasi
lieka už JT durų Bet. sako Ro- 
wan, JT tebėra vertinga vieta 
susitikti valstybės sekretoriui 
Rusk su ministerių Gromyko.

— W. R. Hearst J r. (W.J. Tri
būne) pasisakė prieš pastan
gas prikalbinti U Thant. kad jis 
pasiliktų gen. sekr. “šis žmo
gus aiškiai nėra jokis Trygve 

Balzeko lietuvių kultūros muziejus, kaip informuoja jo administratorę Gražina Norvilaitė, rengia kilno
jamas parodas, čia yra parodos vaizdas Chicagos La* n Branch bibliotekoje. St. Balzekas rodo gen. 
kons. P. Daužvandžiui 13 amžiaus ietį, iškastą Lietuvoje.

iniciatyvos perėmimas Į Ameri
kos rankas. Tos ihiciatyvos ant
ras ženklas — prezidentas John
sonas sutiko vykti į Manilą, 
kur kitą mėnesi kviečiama še
šių konferencija — Amerikos, 
Australijos, Filipinų, P. Korė
jos. N. Zelandijos, Thailando, 
Vietnamo kovos sąjungininkų.

Tuo pačiu metu Amerika su
stiprino bombardavimą š. Viet
name iš didžiųjų bombonešių.

Lie. kuris tvirtai vadovavo ir J. 
Tautų karines sankcijas pavar
tojo Korėjoje po poros dienų, 
kai prezidentas Trumanas įsa
kė imtis karinės intervencijos

Skundžia Kongas, 
skundžia Kongą
— Kongas apskundė Portu

galiją Saugumo Tarybai — kam 
ji laiko Angoloje Kongo parti
zanus. kurie treniruojami Pran
cūzijoje (Kongas nieko nekalba 
apie Angolos partizanus, kurie 
treniruojami oficialioje stovyk
loje Konge, prieš Portugaliją).

Portugalija savo ruožtu krei
pėsi i Saugumo Taryba, kad im
tųsi priemonių apsaugoti Portu- 
balijos diplomatam Kongo sos
tinėje Kinshase (buv. Leopold- 
ville). Ten Portugalijos diplo
matas buvo pagrobtas, sumuš
tas. o atstovybėje viskas sudau
žyta

šioje vietoje buvo informuo
ta, kaip dvasininkų vardu, “Na
cionalinės bažnyčių tarybos” 
vardu, buvo pasmerkta prezi
dento LBJ politika Vietname.
Betgi protestantų dvasininkus 
anketos keliu apklausinėj us in
dividualiai, išaiškėjo, kad dau
giau kaip 70 proc. protestantų
dvasininkų prezidento politiką 
remia. Vadinas, ana “taryba” iš 
tikrųjų tereiškė savo nusistaty
mą, o ne protetantų dvasinin
kų daugumos.

Dabar tenka sustoti prie ki
to vardo, kuriuo norima sudary
ti Įspūdį, kad auga sluoksniai, 
kurie “atšaukia pasitikėjimą” 
prezidento politikai. Tas propa
gandai paimtas vardas yra “in
telektualai”. Pasitraukęs iš Bal
tųjų Rūmų, buvęs prez. Johnso- 
no patarėjas prof. Eric Gold
man spaudoje prašneko, kad 
prezidentas netekęs “intelektua
lų” paramos, ir jis, Goldmanas, 
apie tai rašysiąs knygą . . .

Prieš Goldmaną buvęs pata
rėjas, taip pat su profesoriaus 
titulu. Schlesingeris “Times 
Magazine” atsiribojo nuo John- 
sono politikos Vietname ir pa
skelbė jau istorijos “ištarmę”: 
esą Johnsonas praradęs visas 
galimybes nueiti istorijon kaip 
didysis prezidentas . . .

Dvasininko vardo išaiškėjęs 
piktnaudojimas visuo
menei klaidinti skatina kritiš
kai žiūrėti, ar nedaroma tas pat 
ir su intelektualų vardu. Tam 
vėl stebimi faktai.

Intelektualai — tik mes:
Prof. Goldmanas nuleido nie

kais. kad jo vietoj prezidentas 
pasikvietė John P. Roche, poli
tinių mokslų profesorių, libera
lą, buvusi Americans for De- 

prieš komunistų agresiją”. “Jis 
tikrai nėra joks Dag Hammar- 
skjold, kitas veiksmo žmogus, 
kada pasireiškia grėsmė taikai 
ir teisingumui... U Thant gali 
būti geresnis sekretorius negu 
niekas, bet ne daugiau”. Tegul 
jis sau eina, sako Hearstas.

— Arabų atstovai J. Tautose 
paskelbė boikotą majoro Lind- 
say priėmimui, kurį jis rengia 
ateinantį pirmadienį J. Tautų 
delegacijų šefam. Tai atsimokė- 
jimas Lindsay už jo boikotą 
Saudi Arabijos karaliui birželio 
mėn.

— W.J. Tribūne paskelbė, 
kad valst. sekr. Rusk sutikęs 
pasilikti pareigose iki preziden
to Johnsono kadencijos galo, 
vadinas, dvejus metus. Po jo 
laikraštis mini Goldbergą, ar 
Katzenbachą valst. sekretoriaus 
pareigose.

mocrat. Action pirmininką. Bet 
jis ne toks liberalas, kaip Gold- 
manas, Schlesingeris, Morgen- 
thau. Jis prieš pusantrų metų 
pasmerkė savo draugų liberalų
“isteriką” dėl Vietnamo (žr. 
Darbininkas 196 6 balandžio 
22). Ar jis ne intelektualas ? 
Ar intelektualai tik tokie kaip 
Schlesingeris. Goldmanas, Mor- 
genthau? Ar jie monopolizavo 
intelektualo vardą?

Stebim faktus apie šių išim
tinių “intelektualų” taktiką.
Teisinga tik tai, ką mes 
sakom:

Kiek šie “intelektualai” ob
jektyvūs, nešališki savo tvirti
nimuose? Schlesingeris parašė 
knygą apie prezidento Kennedy 
nužudymą. Visoje knygoje ne
suminėjo žudiko Oswaldo pavar
dės. Lyg tai ne faktas, lyg ne 
jis, o Texas aplinka būtų nužu
džiusi prezidentą . . . VVilliam F. 
Buckley, Jr. (W.J. Tribūne 1966. 
9.25) atkreipė dėmesį, kaip 
tas pats Schlesingeris faktus 
aiškina. Esą Azijoje, lotynų A- 
merikoje įvykiai einą savai
me, be jokio Johnsono vyriau
sybės poveikio. Tam įrodyti ti
kino. kad Indonezija nusikratė 
komunistais be Amerikos poli
tikos įtakos. Buckley priminė, 
kad Filipinų prezidentas Mar- 
cos nacionaliniame spaudos klu
be pareiškė visai priešingai: jis 
asmeniškai žinąs faktą, kad A- 
merikos buvimas Vietname pa
drąsino ir parėmė tuos, kurie 
sėkmingai pasipriešino komu
nistų sąmokslui paimti valdžią 
Indonezijoje. Ar Schlesingeris 
geriau pažįsta Azijos faktus, ne
gu Azijos valstybės preziden
tas?

Tokie intelektualai kaip Sch
lesingeris per savo idėją nema
to fakto. Buckley nurodo, kad 
Schlesingerio pagrindinių idėjų 
eilėje yra ta, jog pastangos su
laikyti revoliucijas esančios pa
smerktos nueiti niekais ir di
džios istorinės galimybės atsi
veria tik susidėjus su Rusija . . 
Tam ir dirba šie intelektualai. 
Kas kitaip nei mes — 
tas naivus:

Rinkoj dabar pasirodė kny
ga “Neither Liberty nor Safe- 
ty”—kritiškas žvilgsnis į J. V. 
karinę politiką ir strategiją. 
Knygą Walter Mills (W.J. Tribū
ne 1966.9.25) sutiko pareiški
mu, kad 20 metų politikos kri
tika knygoje esanti “naiviai ak
la modernios politikos ir karo 
aktualijom”. Tokiai išvadai pa
tvirtinti vertintojas nurodo i 
knygos baigiamąjį skyrių “Atei
ties kelias”, kuriame Įspėja
ma: “Organizuotos konspiraci
jos vadai tebėra prisiekę su
naikinti Ameriką ir laisvąjį pa
saulį viena ar kita priemone, ir 
nėra jokio realaus akivaizdumo 
šiuo metu manyti, kad jų sieki
mas pasikeitė”. Tai esąs auto
riaus “kompleksas”. Tokio 
“kompleksu" ir “naivumu” ver
tintojas nekaltintų knygos au
toriaus, jei knyga aiškintų, kad 
komunizmas jau pasikeitė irt 
t. Tai kas, kad knygos autorius 
yra generolas NathanF. T\vi 
ning. buvęs aviacijos ir jungti
nio štabo viršininkas — jis vis 
tiek “naivus”, jei kalba kitaip 
nei “intelektualai”.
Skaitytojo žvilgsnis:

Amerikos karo meto ir po
karinę politiką ištiko dideli ne
pasisekimai. kad prezidentai pa 
klausė tokių “intelektualų" kaip 
Hopkins. Alger Hiss. Lattimore. 
o paskiau Morgenthau. Schle 
singeris.kurie dominavo Roo 
sevelto, Kennedy laikais Ame 
rikai gali būti tik į sveikatą, jei 
toki “intelektualai“ traukiasi 
nuo Johnsono. tikriau: Johnso
nas traukiasi nuo jų Bet. kaip 
rodo opinijos tyrimai, su John 
šonu liekasi tautos didžioji da 
lis O čia ir yra jo stiprybė
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t |ol- t ll. Cichovskh Kazbūsm,5 tonarė, 1919areštuota ir ati- 
ų per- 1887 Lenkijoje, 1913 at- dnotaSovtotų Musijai ųtainais į
ft^Jta- . vyko į - V i 1 n i ų ir į - politinius Kalnios, dSrbo Mask-

stojo į komunistu partiją, ėjo voš fr'Sįbirožemės kąmisaria- 
imai- aukštas pareigi-Kapsuko “vy- 
3 nu- riausybėje”,' 1932 išvyko į,So-

DafMadok* pereitame nr. do ir kelia balsą — tai yra lai- 
pranerta, k>u1 Senato užsienių mėjimas pirmiausia Lietuvai, 
reikalų komitetas rugsėjo 15 Uetuvaį kuri mini štemet~25 
davė eigą rezoliucijai Baltijos metų pasipriešinimą sovietinei gydytoju, 
vaRtybių reikalu — tai pačiai okupacijai, tai yra gražiausia A- • 
rezoliucijai, kuri pernai buvo merikos Kongreso dovana, 
priimta Atstovų Rūmuose-

Klystų optimistai, tardami, 
kad, jei senatas rezoliuciją pa- 
tvirtms, Lietuva jąn bus be
vok ISaisvinta. Klyrių pesimis
tai, sakydami, kadrezoliucijas 
priėmimas niekę nereiški* Ne
perdedant ir nenevertmant rei
kia žiūrėti į rezctitidją kam į

Laimėjimas tai yra ir Amen- 
it Pirmiausia moralinis laimė-

naują ir reikšmingą žingsnį il
game Lietuvos kelyje j laisvę.

jimas, nes Senato komitetas pa- kreiva biografija. šiuo ne
sirodė stovįs už tas vertybes, tu Antatias Petriką yra rusų 
kurios yra Amerikos konstituci
joje, kurios įrašytos į J. Tautų 
chartą. Jei kitur tos vertybės 
nevirto tokia gyvenimo tradici
ja ir nuleidžiamos tylom, tai A- 
merikoj — ne. Senato komite
tas kaip ir pernai Atstovų Rū
mai tai pasakė nedviprasmiš
kai-

Rezoliucija gali būti Ameri
kai ir politinis laimėjimas tam 
tikrom sąlygom —santykiuose 
su komunistiniais režimais. Kai 
komunistinė propaganda kiek
viena proga kaltina Ameriką 

. “imperializmu”, tai rezoliuc^ 
_ jos priėmimas gali turėti reikš- 
- mės kaip kontratakos žings

nis. Jis gali būti naudingas net 
ir tada, kai tiltai tiesiami... J

Šen. Thoma* J. Dodd pasi
kalbėjime su “Laisvės Žiburiu” 
rezoliucijos reikšmę dar praplė
tė — reiškė viltį, kad rezoliu
cija bus priimta, nes “tai dary
dami, mes pasitarnausime lais
vei... Aš esu įsitikinęs, kad‘ko
munistų tiranija negali išlikti, 
kadangi ji eina prieš žmogaus 
prigimtį ir prieš žmogiškuorius 
siekimus. Prieš dešimtmetį- pa-^į 
šauliui tai buvo dramatiškai

Dubovskis
“f rietąRusiją, (tirbo fanųinter- 1900 Vilniuje, imd l919 komu-
1896 ne, 1937' kovojo Ispanijoje, nistų partijos narys, dirbo Kap- 
«psk. 1940.6.22 Maskvoje nužudytas, suko “vyriausybėje”, 1923 riu-

iįįjte ' CL’ SsOmu^U, Joms, 1899 teistas 4 m? kalėti 1935 išvy
ko į Sovietų Rusiją. Buvo areš
tuotas ir tik 1943 paleistas. Ne
žinoma, ar buvo teismo teis
tas ir kur kalėjo.

22. Dumia Juozas, 1881apie 
Radviliškį, 1911-3 ištremtas į Si
birą, amnestuotas grįžo į R^gą, 
1918 atvyko į Lietuvą, komu
nizmą skleidė Šiauliuose, Ra
seiniuose, Telšiuose, 1919 Šiau
lių karo komisaras, areštuotas 
ir keičiantis atiduotas Sovietų 
Rusijai už pabėgėlius, 1929 a- 
raštuotas irl936.7.29 Kiržačy- 
je; Vladimirosr- nužudytas.

■v 23. ' Dzidziufis, Aleksandra* 
1895 Vilniaus krašte, 1919 grį
žo į Vilnių, 1931 nuvyko į So
vietų Rusiją, 1937 (?) nužudy- 

Andrius, tas.

muhistą partiją, Kuršėnų revo- 
iipdnio komiteto narys, pabė
go | Sovietų Rusiją, ėjo įvai
rias aukštas pareigas, 1938.3.8 
Maskvoje nužudytas- t

k m. ‘ 13; ČtbiysMichaHas, 1896
r “1918 komunžtų paries nurys, Latvijoje 1918-19 raudonosios 
kM-193*36 Minske tonųiitnalinin arinijos karys, nuo 1924' komu- 
Jm-.kbmvtorM,^.15^-l^-29nistųpMtijosnary8, ėjo aukš-

sakė anasvyskupo Pr. Bra
zio paskaitoje minėtas olandų 
laikraštininkai tardamas:. di
džiausias dabar pavojus, kad 
laisvasis pasaulis lietuvių bylą 
gali užmiršti ir palaidoti...

Rezoliucija reiškia, kad Lie-
* tuva nėra ubniršta. '

Nėra užmiršta ne tik Sena- ; 
te. Rezoliucijos kovotojai pasie- ; 
kė spaudą, pasiekė unijas, ku
rios nėra abejingos laisvės rei
kalui “Kaip unijos vadas —ra
šė Antanas Mažeika, Jr. APU
ČIO prezidentui George Mea- 
ny, prašydamas paramos rezo
liucijai, — jūs suprantate ne
teisybes, Sovietų padarytas tau
tom anapus geležinės uždangos. 
Amerikos unijom paremiant 
siūlomą įstatymą (rezoliuciją), 
mes esame tikri, kad jis bus 
priimtas”. ”.Va

Ne privilegijų, ne išimtinių masmbK “tautų‘"^ki£ 1
tamų Lietuvai rezoliucijoj ko- nilėJusiais per „ tų Vo- I

kietiją, Lenkiją, Vengriją, Tibe
tą -.. Laisvė vieną dieną grįš I 
pavergtom Europos tautom, ne- j 
paisant, ką mes sakytume ir ką SįijjB 
darytume. Tačiau ką mes sako- ■

votojai prašė- Ne. Tik tų 1 
vių, kuriom seniai naudojasi a-

mos kitų kontinentų tautom.. 
“Kaip Afrikos tautos šaukiasi į 
Jungtines Tautas, taip darome fuo mes galime
W P®1* pagreitinti ar sulėtinti atgimi-
savo didžiąją Amerikos tau- mo proceSą |o tikiu, kad 
to , rašė toliau laiške A. Mažei- galėjos laisvės rezoliucijos pri- 

ėmimas Kongrese... yra akci- 
Ir toks siekimas Amerikoje ja, kuri gali turėti gilios prak- 

suprantamas. tinės įtakos ateities įvykiam Eu-
Jei Amerika kreipimąsi išgir- ropoję”.

tas pareigas, 194641 dirbo Kau
ne centro' komitete, 4943.1.13 

i - u. .. &- ___„Maskvoje nužudytas.
komiBDstų partijos svečias pa- isgĮ Vitoinje/ nud 1918 VSkąvŠkfo apskr.,“ 1916, 14. čižauskas Ignas, 1900 Mi-
vergtoje Lietuvoje^ irnmmfeių partijas"narys^ dfir- veiklus kommn^as, 1918\komu-

Sis pirmasis MLTE tomas bo Maskvos saugumo įstaigose, nistų partijos steigėjas Vilniu- 
dundą spčJiai “revoliucinio iu- 1937 nužudytoji . je ir.pondums pft
dėjimo dalyvių” pavarei, ku- X Ambrom VSbcm, 1900 per 20 me^ gęs auk
rie rusų komunistų partijos Rusijoje, 1918: atvyko į Lietu- stangas pareigas rusų komu- nių.

-n Cv nistų Partijos įstaigose, 1938. £ . . „
3.27 Maskvoje areštuotas ir po 1896 Parovėjoje, Biržų apskr., 24. Eidukevičfenė Barbora 

1867 Mikališkiuose, Biržų ap
skr., 1892 baigė Ciuricho uni
versitetą, 'akių ligų gydytoja, 
nuo 1900 Vilniuje, 1918 su vy
rų Pranu kūrė pirmąsias komu
nistų kuopeles Vilniuje, 1920- 
įl . gydytoja “Raseiniuose , 
1921-2 2 gydytoja Šiauliuose, 
1920 ir 1922kalinta, 1923 išvy
ko į Sovietų Rusiją, 1939.5.10 
Minske mirė nukankinta. Moky
tojas J. Gaška savo atsimini- 
mouse Kovos augintiniai, Vil
nius, 1965 rašo: “Paskutinį kar
tą mačiau ją (gyd. Barborą Ei- 
dukevičienę, K.T.) 1939 metų 

vairius atsakingus darbus, 1937 kovo mėnesį, kai mes visi trys 
areštuotas ir ištremtas į Sibirą, — Burbaitė Eidukevičienė, Mi- 
kur tolimuose rytuose, Kolimo- 
je, 1943 mirė kankinio mirti
mi.

17. Demba, SmeH*», 1910 Kė
dainiuose, 1930 įstojo į &mu- 
nistų partiją, .1933 Šiauliuose 
teismo nuteistas 9 m. kalėti.

išninkąs, 
as ir at-

roslave, Alytaus apskr., dau
giausia dirbęs Vilniaus krašte ir 
Lenkijoje, 1935 areštuotas ir 
tik paleistas 1953 grįžo j Vil-

S dvejų metų Maskvoje nužudy-. 1918 įstojo į komunistų parti- 
g ;tes.; “ ją, 1920 dalyvavo kare prieš
į|| 6. Blaževičius, Juozas, 1891 Lenkiją, baigęs komunistines
O netoli Vilniaus, karininke, bai- mokyklas ir-universitetus 1936 

pabaigoje Minske areštuotas 
ir po dvejų metų 1938.6.10 
Magadane

16 Daubaras Julius, 1884 
Berklainiuoše, Pasvalio valsč., 
nuvyko į Rygą darbo ieškoti, 
dirbdamas varė žalingą darbą, 
buvo areštuotas ir ištremtas , 
atvykę į JAV ir čia ėmė skleis
ti komunizmą, 1922 grįžo į 
Lietuvą, slaptai per Latviją nu
vyko į Sovietų Rusiją, dirbo į-

Bri tani jos lietuvių jaunimas demonstruoja prie Jungt. Tautų New Yorke 
liepos mėn. Nuotr. V. Maželio

I netoli Vilniaus, karininkas, dbai- 
| gęs Vilniaus karo mokyklą, 
g. 1918 įstojo $ raudonąją armi- 
I^Jąpyl^pvądopadėjėių, 1919 
| Xngados vadas, 1919 divizijos 
■įvadas, 1922 šaulių kerpe vadas, 
K ėjęs atsakingas pareigas karo 
K komisariato įstaigose, 1938 nu- 
I žudytas Maskvoje-.
| . .. 7. Boguckis Vaclovas, 1884, 
I nuo 1918 komunistų partijos 
I? narys, 1921-24 Minske komisa- 
I rų tarybos pirmininko pavaduo- 
I tojas, 1938 nužudytas.

8. Brandtas Borisas, 1901 
f Minske, nuo 1919 komunistų 
I partijos - narys, kovojo prieš 
| savanorius karius Panevėžio 
I srityje, mobilizuotas stojo į Lie- 
1^‘tavo? kariuomenę ir toliau 
| skleidė komunizmą karių taf- 
I pe, kelis kartus baustas Lietu- 
I vos teismų, išvykęs į Sovietų 
I Rusiją, ten dirbęs atsakingas 
I pareigas, 1937 suimtas ir tik 
! 1947 paleistas, 1948 vėl antrą areštuotas, nežinia kur kalin- dieną” (107 psl.) Knyga MLTE
t kartą areštuotas ir ištremtas į tas,'grižo į Vilnių. visiškai nutyli apie Eidukevičie-
į Krasnojarską, paleistas 1955, <18. Dmanšteinas Semtoms, nes areštavimą ir kalėjimą.

: grįžo į Lietuvą. 1886 Pskovo srityje, 4912 trem- 25. Eidukevičiūtė Albina Bi-
I 9. Bušmanas Jurgis, 1888 No- tos į Sibirą, 1918 atvyko į rūta, 1898 Rygoje, gyd. Barbo- 
I ciūnuose, Pakruojo v 1 s c., J ~ J*~

1917 įstojo į komunistų parti
ją, 1918 istojo į raudonąją ar
miją, 1918 slaptai atvyko į Žei
melio vlsč., kovojo prieš lietu
vius karius savanorius, 1919

ronas Moskvinas ir aš — buvo
me vežami iš Vitebsko kalėji
mo į Minską. Tuo metu ji buvo 
labai nusilpusi- Nors sargyba ir 
draudė kalbėtis, ji vis dėlto pa
sisakė neprisiėmUsi sufabrikuo
tų melagingų kaltinimų. Po to

1933 atiduotas Sovietų Rusijai Burbaitė-Eidukevičienė jau ne- 
mainais į kunigus kalinius, be ilgai gyveno: ji mirė Minsko 
1938 ir 1950 buvo du kartu kalėjime 1939 metų gegužės 10

Vibiių, dirbo partijos dar- ros Eidukevičienės .duktė, nuo 
bą, nuo 1919 dirbo Uk
rainoje, Taškentą ir Maskvoje, 
1939.9.5 Maskvoje nužudytas.

19. Dolerius Jokūbas, 18 8 8
Varšuvoje, 191849 kovoje prieš

1917 komunistų partijos narė, 
1917 atvyko į Vilnių, už komu
nistinį veikimą suimta, 1920 
išvyko į Sovietų Rusiją, 1938 
areštuota ir 1946 paleista, grį-

nigėliai subruzdėjo.

Tai senų pinigėlių mano

rėjau regėti.

Suraišiojau savo turtą — pi
nigėlius į mazgelius su atitin
kamais pažymėjimais ir, į Įvir
tą popierių suvyniojęs ir įdė-

ugntakalnto, užstojusio lava ir 
apnešusto pelenais Pompėją ir 
kitus miestukus.

Rokiškio revoliucinio tribunolo 
pirmininkas, 1919 pabaigoje a- 
reštuotas Kaune ir mainais į pa
bėgėlius atiduotas Sovietų Rusi
jai, 193841.27 Minske nužudy-

10. Chazana* Joselts, 1907 
Kaune, 1927 ptojo į komunis
tų partiją, Lietuvos teismų baus
tas už komunistinį banditizmą,

dyje, kad jei kiekvienas bart 
žiupsnelį savo tėvynei gali nu-! 
neiti, tai ar ne džiaugsmas?

— Didžiai gerbiamasis, V. D.1 
muziejus reikia didelę padėkų, 
uz >eiRĮ pimgeHiį ko-i
rį muziejus po ilgų tąsyttoą su! 
Klaipėdos buitine pa^fiau tų! 
siuntinėlį gavo.. SĮuažkiMyje! 
rasta viso 482 monetos. Sdąbri-! 
nių tiek, nikelinį, vartaus to! 
bronzinių tiek. Laiško gale pu-; 
rašąs — PauBUs Galaunė.jos miesto grifteMur Buvo laikraitį, kur buvo skeRdųma, Muziejaus vadovybė sūsirūpi- 

lengva tuo * patftM, nes kai ka* kad Kaune atidaromas Vytauto no to pasiuntė jgatfotinį. Gi rmfi- 
rfe pinigillų kampučiai buvo Didžiojo muzėjus, tai paMotis- tinės vakfininkal siuntinėlio be 
lyg Mtli pinti lavos, o tai juk mo sumetimafe nutariau savo muito nesutiko toduoti, o kiek 
ženklai ižsfrertaio Vezuvijaus rinkinėlį ten pasiųsti. Tai buvo muito imti, savo tvarkražSuose 
ugntokSlnto, užHejusto lava ir 1930 metais. neranda! Sutoanyta kreiptis į

ministerijų, bet į kokią? Paban
dė vidaus teiksią. O ten tas raš
tas ėjo per įvairius skyrius ir

Turgeliuose, 1918 įstojo į ko
munistų partiją, 1919 kovojo 
prieš lietuvius karius savano
rius Ukmergės apskrity
je, buvo brigados k o mi- 
saras, 1920 nuvyko į Sovietų 
Rusiją, 1937.7.8 Maskvoje nu- 
žudytas-

27. Gaška Ignas, 1891 Dir
žuose, Pakruojo valsč., 191548 

. . XmdceŪaį6p*U

lietuvius karius savanorius, nuo 
1918 komunistų partijos narys, 
1924' Rusijos telegramų agentū
ros vadovas, nuo 1925 Tasso at
sakingas vadovas, 1937. 6 
Maskvoje nužudytas.

20- Drabavičiūtė Aleksandra, 
1893 Jaušaičiuose, Telšių apst, 
1912 baigė Liepojos mergaičių 
gimnaziją, nuo 1916 komunis- 

1935 išvyko į Sovietų Rusiją, tų partijos narė, 1917 aktyviai 
1938.9.20 nežinia kur nužudy- veikė revoliucijos metu, 1918 
tas. grįžo į I4etuvą,centro kemSe-

NorėjaU atrasti pat| lai&o o-! 
riginalų, bet tuo tarpu neįsten-: 
giau. !

Bet ir dabar vaikštau su min-! 
timi, jog ir aš, paprastas brook-! 
lynietis, mažutį indėlį esu 
jęs į Vytauto Didžiojo muziejų! !

AŠ nežinau tų pinigėlių Hkf-j 
mo dabar. Tik tiek verda šir-

Beveik kiekvienas žmogm tu- rai valdėsi ir kiekviena sau ka
ri šiokį ar tokį pamėgimą. Vie- lė savus pinigus. Pavyzdžiui, 
ni mėgsta rinkti pašto ženkle- Connecticut — savo, Massachu- 
lius, kiti senas knygas ar 'kit- setts savo to Lt Tie pmigMiai 
kų. Tai sudaru savotiškų ma- atrodė ne ka^, pnadūs į pap-

Tuo viskas ir baigėsi

tinėlio vertė nebuvo didesnė 15 ;
atsikvėpiau, lyg kažkokį sunkų -

šinėlis, suplotų pinigėlių. Tai 
bene btta pirmąją Amerikos 
koloniją pinigų. Kiek žinoma, 
tada ktokvtona kolonija atski-

burgo paštą- sirodo <tor neviskas. Atsidūrė
Pašto tarnautojas, paėmęs finansų ministerijoje, kur paga- 

siuntinėiį, pakratė, ir mano pi- litu muitinių skyriaus direkto-

Vytauto Didžiojo muziejui
Tuo būdu mano jūreivio ir



BRANGUS LAISVOJO PASAULIO 
LIETUVIAI!

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS
Lietuvių paminklinė koply

čia Amerikos katalikų didžiau
sioje šventovėje, Washington, 
D.C., baigta ir pašventinta. Vi
si kartu džiaugiamės, kad ir 
darbas ir jo užbaigos šventė pa
vyko garbingai, paliko ir mum 
ir Washingtonui gražių prisimi
nimų.

Koplyčios misija tik praside
da. Daugybė jos lankytojų iš vi
so pasaulio skaitys Lietuvos ir 
jos garsių šventovių vardus, Įsi
dėmės lietuvių tautos praeities 
bruožus. Koplyčios turinys iš
kalbingai liudys apie Amerikos 
ir kitų kraštų lietuvių, iš jų gi
musios jaunos kartos charakte
rį ir aspiracijas. Tikėkimės, 
kad Šiluvos Marija, šventas Ka
zimieras, Vargo Mokykla — tas 
šeimos pareigingumo simbolis, 
Vorkutos kalinių malda dauge
lį lankytojų dabar ir ateityje pa
ragins susimąstyti ir ko nors 
gero išmokti-

Tiesa, kad yra lietuvių, nepri- 
sidėjusių prie šio paminklo. Jo 
pasisekimas tuo labiau mum 
pasako, kad, sutardami visi 
kartu ir būdami vieningi, mes

Kunigų perkėlimai 
Scrantono vyskupijoje
Scrantono, Pa., vyskupijos 

laikraštis “The Catholic Light”, 
1966-36, 1 ir 3 psl. paskelbė 
pranešimą apie 110 kunigų per
kėlimus. Vysk. J. Carroll Mc 
Cormick 4 klebonus atleido į 
pensiją, 37 kunigus paskyrė 
klebonais ar administratoriais, 
54 vikarus perkėlė Į kitas pa
rapijas, eilę kunigų paskyrė ka
pelionais ligoninėse ir mokyk
lose. Sąraše randame ir lietu
vių kunigų pavardžių:

Kun. Antanas Sinkevičius, 
Šv. Kazimiero parapijos Lynd- 
woode klebonas, paskirtas kle
bonu emeritu. Nauju klebonu 
paskirtas kun. Mykolas Ožalas, 
buvęs Šv. Juozapo parapijos kle
bonas, Duryea, Pa. Į jo vietą 
paskirtas kun. Jonas Kazlaus
kas, buvęs šv. Petro ir Povilo 
parapijos klebonas, Sugar 
Notch. čia paskirtas klebonu 
kun. Vyto žemaitis, buvęs vi
karas Šv. Jono Nepomukėno 
bažnyčioje Freelaride.

Buvęs Šv. Marijos parapijos, 
Wanamie, ir kartu šv. Juoza
po parapijos Hanoveryje, klebo
nas kun. Petras Ališauskas pa-

* (nukelta j 5 psl J 

LIETUVIAI PRANCIŠKONAI KVIEČIA 
TAVE Į SAVO SEIMĄ

Mielas jaunuoli,
Sv. Pranciškaus Asyžiečio 
idealai tebėra vertingi 
ir šiandien

JAUNIMO METAIS

Darbo dirva labai plati ir naši tremtyje bei Lietuvoje
Pamąstyk,
ar neverta pasiaukoti Dievui ir tautai vienuolio-kunigo 
pašaukime

LIETUVIAI PRANCIŠKONAI
LAUKIA TAVĘS

Informatijų prasyk "šiuo adresu:

Provincial Superior
Franciscan Monastery, Kennebunkport, Me.

sugebėtumėm ir pajėgtumėm 
sukurti didesnių dalykų, šis pa
minklas mus pačius temoko su
siklausymo ir vienybės.

Laikas imtis naujų darbų. 
Koplyčios komitetas nori kuo 
greičiausiai baigti ir paskutinį 
darbą: visus aukotojus, bendra
darbius, aktyvius šventės talki
ninkus surašyti į nenykstančią 
knygą ir jų vardus palikti atei
ties kartų atminčiai.

Šiuo visiem pranešame, kad 
geradarių knygon aukos ir pa
vardės bus priimamos iki 1966 
metų spalio (october) pabaigos. 
Vėliau jokios aukos nebus pri
imamos ir nebus galima patek
ti minėton knygon.

Koplyčios komitetas labai 
nuoširdžiai dėkoja visiem ger- 
biamiem klebonam ir kitiem ku
nigam už nuoširdų bendradar
biavimą, visiem aukotojam, Lie
tuvos Ministeriui Juozapui Ra
jeckui ir poniai, dr. Stasiui 
Bačkiui ir poniai, Pagelbinio 
komiteto nariam Washingtone, 
D.C., kun. V. Budreckui, M. M-, 
muzikam, solistam, Dainavos, 
Lietuvos Vyčių, Alice Stephens 
ir kitiem choram bei jų vado
vam ir visiem kitiem bendra
darbiam, kuom nors prisidėju- 
siem koplyčiai ir jos dedikaci
jos gražiai šventei.

Vyskupas Vincentas Brizgys
Šiluvos Šv. Marijos Koplyčios

Komiteto vardu.

Prel. J. Balkūnas, religiniam kon
gresui rengti komiteto pirmininkas

Kunigų Vienybės susirinkime rugsėjo 3 Statier Hilton viešbutyje Washingtone. Visos šio puslapio nuotrau
kos R. Kisieliaus

Kunigų pietūs Statier Hilton viešbutyje rugsėjo 3 Washingtone

INFORMACINIAI LEIDINIAI WASHINGTONO IŠKILMĖM
Religinio kongreso ir koply

čios dedikacijos proga išleista 
bent keletas informacinių leidi
nių. šventę rengė du komite
tai, jie ir rūpinosi leidiniais. 
Kongreso komitetas susitelkė 
ties kongresui reikalinga me
džiaga, gi Šiluvos koplyčios de
dikacijos komitetas parūpino 
literatūros apie koplyčią.

Šiluvos Marijos koplyčios de
dikacijos informaciją išleido 
Chicagos komitetas- Dviejų spal
vų viršeli piešė sesuo M. Mer
cedes. Viršelyje vaizduojama 
Washingtono šventovė ir Šilu
vos Marija. Paskutiniame virše
lio puslapyje — šventovės nuo
trauka.

Pačiam leidiny sudėta: trum
pa padėkos ir pasiaukojimo 
maldelė, koplyčios komiteto žo
dis, Šiluvos koplyčios istorija, 
kaip prieita prie jos įrengimo, 
supažindinama su katalikybe 
Lietuvoje, Marijos garbinimu ir 
Šiluvos šventove Lietuvoje. Ga
le sudėtas įvairių komitetų są
rašas.

Leidinys turi 8 nuotraukas iš 
dedikuotos koplyčios. Gi pa
čiam viduryje įsegti 4 pusla
piai spalvotų koplyčios iliustra
cijų, viso 8 nuotraukos.

Spalvotos nuotraukos jau su 
daro bendrą koplyčios vaizdą, 
kaip atrodo sienos, lubos pa
veikslai. Nuotraukos ne visos 
gerai atspaustos, kai kur susi
lieja neretušuotos spalvos. Ga
lėjo būti didesnės ir detalės, 
nes didesnė nuotrauka daro ge
resnį įspūdį. Šiaip reikia pasi
džiaugti komiteto drąsa Įdėti 
spalvotų iliustracijų.

Toks pats leidinys su tom 
pačiom iliustracijom atspaustas 
ir anglų kalba. Abi laidas spaus
dino Draugo spaustuvė Chica- 
goje Darbą atliko švariai ir 

» tvarkingai.
Tas pats komitetas išleido 

ir dedikacijos programą lietu
vių ir anglų kalba. Kalbos yra 
atskirtos, — viena programa 
lietuviškai, kita angliškai. Pro

grama 4 puslapių, viršelyje į- 
dėta dedikuotos koplyčios lubų 
nuotrauka. Toliau — dedikaci
jos ir banketo koncerto prog
rama, dalyvaujančių chorų są
rašas.

Religinio kongreso programa 
išleista kongresui rengti ko
miteto, spausdinta pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne. Viršely
je panaudota lietuvių liaudies 
skulptūra-bareljefas — Dievo 
Motina iš Žemaitijos.

Leidinyje sudėta visų įvykių 
programos, komiteto sąrašai, 
chorai.

Pirmam puslapyje patalpinta 
trys vyskupai — vysk. V. Briz
gys, vysk. C.. Salatka, vysk. P- 
Brazys. Visas leidinys iliustruo
tas P. Jurkaus piešiniais. Pie
šiniai vaizduoja įvairius lietu
vių liaudies meno pamėgtus 
šventuosius. Leidinys patrauk-

New Britain, Conn.
Vasarą iš New Britaino va

žiavo autobusas į Chicagą, į dai-‘ 
nų šventę. Darbo dienos savait
galį. Kitas autobusas vyko į 
Washingtoną, į koplyčios šven
tinimo iškilmes. Tuo pačiu lai
ku kiti keliavo ir į Brocktoną, 
kur vyko tradicinis seselių pik
nikas.
. Dabar visų rūpestis — tinka
mai pasirengti Vasario 16 mi
nėjimui- Visos organizacijos tu
ri pasirūpinti ir išrinkti atsto
vus į vietos Alto skyrių, kuris 
jau rūpinsis Vasario 16 minė4- 
jimu.

Senesnio amžiaus vyry ir mo
tery klubas veikia 7 metai. Me
tini banketą klubas rengia spa
lio 13 lietuvių svetainėje. Pra-. 
džia 6:30. Įėjimas nemokamas. 
Programą parengs šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos vargoni
ninkas Jonas Beinoris. Klubas 
turi 264 narius. Prašomi ir ki
ti prisidėti.

Pr. Naunčikas

lūs, skoningai sutvarkytas.
Tas pats komitetas išleido in

formacinį lapelį (4 puslapiai), 
kur trumpai sudėta visa progra
ma, kongresui reikalingos ži
nios, bendrinio giedojimo teks
tai. Gale įdėtas Washingtono 
planas, kur atžymėta tik koply
čia ir viešbutis.

Tas pats komitetas išleido ir 
sagę, įsegamą švarko atlape. Sa
gė apskrita, virš colio didumo, 
trijų lietuviškų spalvų, einan - 
čių žiedo forma. Žaliam fone į- 
rašyta: Liet, religinis kongre
sas Washington, D-C, 1966. Vi
duryje, raudoname fone —Ma
rijos statulos detalė ir įrašas— 
Šiluva 1608

Ženkliukas galėjo būti puoš
nesnis ir patrauklesnis, specia
liai dailininkų suprojektuotas, 
bet komitetas pasirinko tokį pa
prastą ženkliuką. Leido jį gry
nai komerciniais sumetimais.

Muzikos žinios išleido specia
lių gaidų — tai kun. Vlado Bu- 
drecko dvi giesmės, skirtos Ši-

Religinio kongreso proga Wa- 
shingtone rugsėjo 3, Statier Hil
ton viešbutyje įvyko Kunigų 
Vienybės seimas. Prasidėjo jis 
2 vai., o 5 vai. popiet buvo 
šventinamas altorius Šiluvos 
Marijos koplyčioj. Tad dėl lai
ko stokos buvo pakeista visa 
numatyta programa.

Pradžioje kunigų dalyvavo 
apie 60. Vėliau prisirinko dau
giau. Vadovavo pats Kunigų 
Vienybės pirmininkas kun. E. 
Abromaitis. Bet jis turėjo grei
tai išvykti, tai pirmininkauti pa
vedė prel. A. Deskniui. Šis ir 
vadovavo iki susirinkimo galo.

Vysk. P. Brazys plačiau pa
pasakojo apie savo veiklą V. 
Vokietijoje ir kituose Europos 
kraštuose, apie numatomas šv. 
Rašto studijas ir jo vertimą į 
lietuvių kalbą.

Vysk. V- Brizgys prisiminė 
šv. Kazimiero kolegijos 20 me
tų sukaktį ir prašė ją paminėti. 
Taip pat ragino skleisti šv. Ka
zimiero kultą — pristatyti jį 
kaip kataliką pasaulietį.

Praleist?' buvo ir apyskaiti- 
niai Šiluvos koplyčios praneši
mai. Kiek ilgiau kalbėta apie 
Lux Christi žurnalą. Anketos 
davinius įvertino kun. P. Cini
kas, MIC. Anketoje pasisakyta 
ir dėl formato, dėl anglų ir lie
tuvių kalbos, naujų skyrių, žur
nalas nutarta leisti ir toliau. 
Pageidauta sumažinti numerių 
skaičių ir prisiderinti prie fi
nansinio pajėgumo. Iki šiol bu
vęs Lux Christi redaktorius ku
nigas dr- P. Celiešius iš savo 
pareigų pasitraukė. Centro Val
dybai pavesta surasti naują re
daktorių.

Prel. dr. V. Balčiūnas kalbė
jo apie sumanytą knygų ciklą 
“Krikščionis gyvenime”. Kilo 
gyvesnės diskusijos. Sutarta se
rijos leidėju laikyti Kunigų Vie
nybę. šiaip visus spaudos dar
bus atliks ir platins Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla, t. y. J. 
Kapočius Bostone:

Susirinkimo metu prel. J- 
Končius buvo išdalinęs lapelius 
ir supažindinęs visus kunigus 
apie sumanymą Floridoje įkurti 
lietuvių kunigų sodybą, kur ga
lėtų prisiglausti seni, pensijon 
išėję kunigai. Susirinkimas tam 
reikalui pritarė ir išrinko spe
cialų komitetą, į kurį įeina: ku
nigas E. Abromaitis — KV pir
mininkas, prel. Ig. Albavičius, 
prel. A. Deksnys, prel. J. Kon- 

luvos Marijos garbei. Leidinė
lis 4 psl., viršelyje dedikuotos 
koplyčios Marijos nuotrauka ir 
angliškas įrašas “Two Hymns in 
Latin, English and Lithuani- 
an". Toliau priminta ir kokia 
proga išleista. Leidinį finansa
vo kun. Jurgis J. Vilčiauskas, 
šv. Antano parapijos klebonas 
Ansonia, Conn.

Tai vis informaciniai leidi
niai, bet jie paliko malonų ir 
gerą įspūdį. Juos galima ir da
bar dalinti kitiem, kurie neda
lyvavo iškilmėse Washingtone.

(pj.) 

Liet. Kat. Mokėto Akademijos posėdis. Prie prezidiumo stalo: prof. A. Kutas, prof. A. tlopetytė-JanaCtsnė. 
prof. A. Senas, kalba prof. A^ Vasys

čius, kun. T. Narbutas ir kun. 
Ig. Urbonas-

Kunigų Vienybės posėdis tę
sėsi valandą ir dvidešimt 
minučių. Po susirinkimo visi 
kunigai išvyko į Šiluvos koply
čios altoriaus šventinimo iškil
mes. Grįžę tame pačiame vieš
butyje drauge turėjo pietus, ku
riuose dalyvavo 81 kunigas.

(t.)

Liet. Kat. Mokslo
Akademijos 
posėdis
Washingtone vykusio religi

nio kongreso metu buvo su
šauktas ir Liet. Katalikų Moks
lo Akademijos posėdis. Iniciaty
vos ėmėsi Akademijos N e w 
Yorko židinys. Pritarė ir Cent
ro Valdyba.

Posėdis įvyko rugsėjo 4, sek
madienį, 10 v. ryto, Statier Hil
ton viešbutyje. Jauki viešbučio 
salelė buvo pilna, prisirinko per 
50 žmonių.

Posėdį trumpu žodžiu pradė
jo prof. A. Vasys- Tolimes
niam darbui į prezidiumą pa
kvietė prof. A. Kučą, prof. A. 
Šlepetytė-Janičienę, prof. A. 
Senną.

Posėdžiui buvo skirtos dvi pa
skaitos. Pirmąją paskaitą skai
tė kun. dr. J. Vaišnora, MIC,— 
Šiluvos šventovės reikšmė Lie
tuvai Antrąją — Tėv. dr. Vik
toras Gidžiūnas, OFM, — Pir
mieji bandymai krikštyti žemai
čius.

Paskaitos ilgokai užsitęsė ir 
užėmė visą numatytą laiką. Tad 
jom pasibaigus, diskusijose te
kalbėjo prof. A. Vasys ir prof. 
A. Sennas. Posėdis baigtas 12 
v.

— Palangoj, vietoj senos or
kestro estrados pušyne, numa
tyta ateinantiem metam pasta
tyti 1500 vietų koncertinė salė. 
Projekto autoriai — architek
tas V. Gerulis ir inžinierius V 
Vėlavičius. (E)
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Jaunimo metai ir kas toliau?
Vaterburio studijų dienų, įvykusių rūgs. 17-18, rezoliucijos
PAGRINDINIAI NUTARIMAI

1. Jaučiame reikalą veikti į 
Amerikos viešąją opiniją, nau
dojant visas priemones —spau
dos, kultūros; ir Lt., pain
formuoti mūsų bendrapiliečius, 
kas yra Lietuva, kokia jos da
bartinė padėtis ir už ką mes lie
tuviai kovojame, (priimta vien
balsiai)

2. Mes turime užmegsti stip
resnius ryšius su antros ir tre
čios kartos lietuvių organizaci
jom, kviesdami jas įeiti Į Lie
tuvių Bendruomenę, ir patys 
Įsijungdami Į ankstesnių lietu
vių organizacijas, tuom praplės- 
dami veiklos bazę, įtraukdami 
daugiau jėgų į Lietuvos laisvės 
kovą- (priimta daugumos)

3. Jaučiame, kad mūsų veik
loje yra iki šiol pamirštas ir 
jon neįtrauktas neakademinis 
jaunimas- Dėkime visas pastan
gas šį jaunimą įtraukti į mūsų 
laisvės kovas bei bendrą lietu
viškąją veiklą, (priimta daugu
mos).

4. Mum reikia aktyviai Įsi
jungti į vietovių Amerikos po
litinę kultūrinę bei visuomeni
nę veiklą, tuom padidinant lie
tuvių įtaką i krašto politiką, 
(priimta vienbalsiai).

LIEČIANT STUDENTIJĄ
Turint mintyje esančią pro

komunistinę įtaką Amerikos 
mokslo įstaigose, suvažiavimas 
nutarė, kad:

1. Mūsų jaunimas nėra pa
kankamai informuotas apie ko

BRIDGEPORT, CONN.

Liet. Bendruomenės. Bridge- 
porto, Conn., skyriaus tradici
nis rudens balius ruošiamas 
spalio 29, šeštadienį, Lietuvių 
Jaunų Vyrų dr-jos salėje, 407 
Lafayette St. Bridgeport, Conn-

Veiks turtingas bufetas, įėji
mų laimėjimai.

Šokiam gros garsusis Eduar
do Radionovo orkestras. Pra
džia 7 vai. vakaro.

Kviečiame apylinkės tautie
čius ir jaunimą dalyvauti šia
me baliuje.

L.B. Bridgeporto skyr.
Valdyba.

Kunijjai Serantone
(atkelta iš 4 psl.)

skirtas Šv. Kazimiero parapijos. 
Pittstone. administratoriumi, 
prie jubiliato kun. Jono Ka - 
sakaičio. \Vanamie ir Hanove
rio parapijų klebonu paskirtas 
kun. Antanas Norkūnas, buvęs 
administratorius Šv. . Pranciš
kaus parap-. Wilkes Barre. prie 
jubiliato kun. Antano Ežers- 
kio. Į šia parapiją administrato
riaus teisėmis paskirtas kun. 
Jurgis Truskauskas. buvęs Šv. 
Kazimiero parapijos, Pittstone. 
vikaras.

Kun. Bernardas Kazlauskas, 
buvęs Pittstone vikaras paskir
tas vikaru prie jubiliato kun. 
Juozo K? Miliausko. Šv. Trejy
bės parapijos, Wilkes Barre. 
šios parapijos buvęs vikaras 
kun. Povilas Melesky paskirtas 
vikaru į Šv. Kazimiero parapi
ja. Pittstone Kun. Jurgis Tri- 
bendis, buvęs vikaru šv. Rožan
čiaus parapijoj. Serantone. pa
skirtas vikaru į Šv. Jono Nepo- 
mukėno parap., Freelande.

— Vilniaus pakrašty, prie 
kelio į Nemenčinę, kur dabar 
jau yra kino studijų patalpos, 
ateinančiais metais rengiasi 
pradėti statyti naują “studentų 
miesteli" — universiteto mo
komąsias patalpas, įstaigas ir 
studentu bendrabučius Projek
tą rengia architektai Rimantas 
Dičius. Julius Jurgelionis ir Zig
mas Daunoravičius. (Elta)

— Val*tyb4c departamentas 
pripažino, kad Amerikos lėktu
vai galėjo pažeisti Kinijos teri
toriją rugsėjo 9 ir 17.

munizmą, jo filosofiją ir ypatin
gai metodus, siekiant paveikti 
studentus.

2. Pageidaujam, kad būtų 
suorganizuota kaskartinės stu
dijos vietovėse ir studijų die
nos bei suvažiavimai grynai in
formacinio pobūdžio su tikslu 
painformuoti apie komunizmo 
taktiką.

3. Mūsų jaunimui reikia veik
liau pasireikšti mokslo Įstaigo
se bei visuomeninėse organiza
cijose, kad paneigti esamas 
prokomunistines įtakas.

4. Siūlome' mūsų jaunimui 
bendradarbiauti su mūsų natū
raliais sąjungininkais — Ame
rikos jaunimo patriotinėm 
ganizacijom, kurios mus 
jaučia ir gali padėti mūsų 
vai už Lietuvos laisvę-

or- 
už- 
ko-

JAUNIMO ORGANIZAVIMAS
Atlanto pakraščio jaunimo 

organizacinėje sekcijoje rugsė
jo 17-18 daugumos nutarta, jog 
jaunimas veiklą tęs LB rėmuo
se, sudarydamas^ kur, dar to nė
ra, jaunimo seniūnijas prie LB- 
ės apylinkių ar apygardų pagal 
vietos sąlygas, seniūnijų pirmi
ninkam įeinant i apylinkių ar 
apygardų valdybas atitinkamai.

Apylinkių seniūnijų atstovai 
rinks jaunimo atstovą i apygar
dos valdybą tame pat apygar
dos suvažiavime, kuriame ren
kama apygardos~valdyba.

Atlanto pakraščio jaunimo 
suvažiavimas yra vyriausias or
ganas. Suvažiavimai kviečiami 
kas dveji 
išrenka iš 
gionalinį 
tą dviem 
seniūnijų 
regionaliniai uždaviniai suvažia
vimo gali būti pavesti atski
rom organizacijom. Apygardų 
jaunimo pirmininkų kvorumas 
turi teisę sušaukti bet kuriuo 
laiku regionalinį Atlanto pak
raščio jaunimo ypatingą suva
žiavimą.

Bus pakviestas patariamas 
prezidiumas, sudarytas iš LB 
apygardų pirmininkų. New Yor- 
ko apygardos atstovam yra pa
vesta eiti laikino koordinacinio 
komiteto pareigas ir paruošti 
statutą. Patys atstovai pasiskirs
to pareigom.

Suvažiavimui šiuos nutari
mu^ pristačius balsuoti, pridė
ta: Laikinas komitetas įparei
gojamas sušaukti suvažiavimą 
iki šių metų pabaigos.

metai. Suvažiavimas 
vienos seniūnijos re- 
koordinacini komite- 
metam ryšiam tarp 
palaikyti. Specialūs

Prel. J. KončiŲ po iškilmingų jubiliejinių mišių sveikina vysk. Swanstrom.
Toliau vysk. V. Brizgys. Nuotr. V. Maželio

SPECIALIOS SEKCIJOS 
NUTARIMAI JAUNIMO 
KONGRESO* REIKALU

Reiškiame didelį pasitenkini
mą mūsų lietuvišku jaunimu, 
kuris, gausiai suvažiuodamas į 
jaunimo kongresą, parodė sa
vo susirūpinimą ir susidomėji
mą Lietuvos klausimu. Jaučia
me smarkiai pagirtiną kongre
so kultūrinį aspektą, operos pa
statymą,* meno bei foto paro
das ir 1.1- Jaučiame tačiau, kad 
kongresas savo politiniame as
pekte žadėtų tikslų tikrumoj 
neišpildė. Kas liečia kongreso 
nutarimus — rezoliucijas, reiš
kiame nepasitenkinimą šiais 
punktais: ,

1. Reiškiame nepasitenkini
mą nedemokratiškumu kai dėl 
JAV lietuvių jaunimo atstova
vimo rezoliucijų suredagavime.

2. Griežtai nepatenkinti, kad
a. kongreso nutarimuose ne

buvo griežto pasisakymo už Lie
tuvos nepriklausomybę.

b. kongreso nutarimuose ne
buvo paminėtas ir nebuvo pa
smerktas religinis persekioji
mas Lietuvoje,

c. kongreso nutarimuose nė
ra pareikšta jaunimo nusistaty
mas prieš komunizmą.

3. Bendrai reiškiame nepasi
tenkinimą tuom, kas buvo iš
reikšta kongreso nutarimų po
litiniame aspekte.

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
Lietuvių Reikalų Komisijos 
pranešimas 53-čiam seimui 
Šiemet sukanka dvidešimt 

metų Lietuvos Vyčių Lietuvių 
reikalų komisijos veiklai. Per 
tą laiką komisijos nariai, gin
dami pasaulio akyse Lietuvos 
teisę Į nepriklausomybę, yra 
parašę arti 400,000 laiškų. Per 
paskutinius dvejus (1965-6 6 ) 
metus komisijos atlikti šie dar
bai:

Biuletenių parengta 21, biu
letenių išsiųsta 6,800 egz-, biu
leteniuose laiškų pažymėta 620, 
Kuopų su veikiančiom komisi
jom 15, laiškų ir atviručių pa
rašyta 32,297, atsakymų gauta 
7,738.

Kuopos, prie kurių veikia Lie
tuvių reikalų komisijos ir yra 
atsiuntusios pranešimus: Phila- 
delphijos 3 kuopa, Worcesterio 
26 kp.. Detroito 79 kp., Chica
gos 112 kp., Great Necko 109

Aldona Daukienė įteikia LB Chicagos apyg. pirm. S. Šiaučiūnui 1800 dol. švietimo reikalams paremti. Nuo
traukoje iš k. į d. inž. F. Daukus, LB centro valdybos pirm. J. Jasaitis, A. Daukienė ir LB apygardos pirm.

Šiaučiūnas. Nuotr. V. Noreikos

LIETUVIŲ FONDAS AMERIKIEČIŲ SPAUDOJE
Ryšyje su Šen. Paul H. Doug

las įstojimu į LF su 200 dol. 
įnašu, Chicagos ir apylinkiy a- 
merikiečių laikraščiai tą įvykį 
plačiai aprašė- Straipsniai su į- 
vykio nuotraukom tilpo šiuose 
laikraščiuose^-. Southto\vn Eco- 
nomist, Beverly News. Ever- 
green Park Courier, Stickney 

kp., Atholio 10 kp., Newarko 
29 kp., Daytono 96 kp., So. Wor- 
cesterio 116 kp., Los Angeles 
133 kp., So. Bostone 17 kp-, 
Bayonnės 67 kp. ir Amsterda
mo 100 kp. C

Biuleteniam medžiagos-laik- 
raščių iškarpų daugiausia yra 
atsiuntę Pranas Vaškas iš New- 
arko, N.J.,* Leonardas Valiu
kas iš Los Angeles, Calif., Juo- 
zapina Žuklienė iš Port Wash- 
ingtono, D.C., Juozas Janulai
tis iš Philadelphijos, Pa., ir Ge
novaitė Gobytė iš Amsterda
mo N.Y. Pats komisijos pirmi
ninkas Jonas Andriuška, kuris 
jau 3 metai komisijai vado
vauja, per paskutinius metus 
yra parašęs 311 laiškų ir gavęs 
78 atsakymus.

Vyčiai daug prisidėjo prie 
šių metų Vasario 16 šventės pa
rengimo ir daug laiškų parašė 
įvairiem JAV vyriausybės na
riam bei pareigūnam- Surink
tom žiniom 21 gubernatorius ir 
27 burmistrai Vasario 16 pa
skelbė Lietuvių Diena, 104 kon- 
gresmanai ir 24 senatoriai Kon
grese pasakė kalbas ir jos į- 
trauktos į Congressional Re- 
cordus, 98 Amerikos laikraš
čiuose parašyta apie surengtus 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo paminėjimus ir apie 
Lietuvos dabartinę padėtį. 7 lai
kraščiai yra- parašę vedamuo
sius.

Taip pat vyčiai yra daug pri
sidėję prie praeitais metais 
lapkričio 13 New Yorke sureng
tos manifestacijos. Pavergtųjų 
Tautų savaitės proga, paminė
dami savo globėją šv. Kazimie
rą ir kitom progom vyčiai sten
giasi iškelti Lietuvos vardą ki
tataučių tarpe.

Komisijos garbės pirm. kun. 
Jonas Jutkevičius priminė vy
čiam pareigą užsiprenumeruoti 
numatytą išleisti Lietuvių En
ciklopediją anglų kalba. Iki šiol 
yra užsiprenumeravę 23 vyčiai.

Toliau nurodė komunizmo 
pavojų ne tik pavergtai Lietu
vai. bet ir visam pasauliui, pri
mindamas jėzuitu generolo Lo- 
dockevvskio pasakymą, kad “da
bartinėse gyvenimo sąlygose 
nieko nėra svarbesnio ir reika- 
lingesnio. kaip kova prieš 
tini komunizmą. Prieš šią 
kiekvienas kitas ir labai 
gus mums reikalas turi 
atidėtas i antrą vielą ".

ateis- 
kova 
bran- 
būti

Pr

Independent, Oak Lawn Inde- 
pendent, Mount Greenwood 
Express, The Palos Citizen, The 
Hickory Kilis Edition of the 
Polos Citizen, Bridgevievv Inde
pendent, Scottsdale — Ash- 
burn Independent, Midlothian- 
Bremen Messenger, Chicago 
Ridge Citizen ir Joliet Herald 
News.

Pažymėtina, kad veik visuo
se šiuose laikraščiuose buvo pa
brėžta, kad aukas LF galima 
siusti straipsnyje išvardintiem 
LF vadovybės nariam (nurody
ti jų adresai), kurie dalyvavo 
ceremonijose, kai Šen. Douglas 
Įteikė LF auką. Minėtus laikraš
čius skaito virš 15 milijonų gy
ventojų. Jų tarpe nemažas nuo
šimtis lietuvių bei amerikiečiu 
lietuvių kilmės. Tuo būdu LF

WORCESTER, MASS.
jektą, iš Chamber of Commer- 
ce gavo kvietimą ir tarybos pir- 
min. Pr. Stanelis. Miesto tary
ba taip pat kreipėsi į Pr. Sta- 
nelį, prašydama lietuvių tarpe 
per organizacijas išpopuliarinti 
naują “Jay Walking"’ įstatymą, 
kuriuo ir pėstieji įpareigojami 
griežtai laikytis eismo taisyk
lių. Paskutiniu laiku Lietuvių 
tarybos pirmininkas pakviestas 
dalyvauti burmisto Wellso pa
gerbime.

LB apylinkės valdyba savo 
posėdyje rugsėjo 13 nutarė pa
skirti 100 dol. šeštadieninei mo
kyklai, 10 dol. Laisvės Varnui 
ir 10 dol. skautų laikraštėliui 
žaibas.

LB apylinkės narių ir prijau
čiančių susirinkimas įvyks spa
lio 30 šv. Kazimiero parapijos' 
mokyklos salėje. Pradžia 4 vai- 
popiet. Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. J. Jutkevičius pa
sidalins įspūdžiais iš kelionės 
po Europą.

Tradicinė vakarienė, rengia
ma vietos Lietuvių Bendruome
nės, įvyks lapkričio 19 Mairo
nio parke. Pr.

pamini- 
šv. Ka-

valsty-

"The Catholic Free Press", 
Worcesterio vyskupijos savait
raštis, rugsėjo 16 d. laidoje 
paminėjo Popiežiaus Pauliaus 
VI laišką lietuviam Šiluvos ko
plyčios Washingtone dedikaci
jos proga. Straipsnyje 
mos laiško ištraukos ir 
zimiero himnas Marijai.

Rezoliucijos Baltijos 
biu reikalu Worcesterio lietu
vius irgi įtraukė į talką, rašant 
senatoriui Fulbright ir savo 
valstijos senatoriam. Beveik vi
si rašiusieji yra iš savo senato
rių gavę teigiamus atsakymus. 
Praeitos savaitės pabaigoje ku- 

. nigas J- Jutkevičius, šv. Kazi
miero parapijos klebonas, pra
nešė, kad jis dalyvavęs lietuvių 
delegacijoje Washingtone ir iš 
Užsienių reikalų komisijos na
rių gavę užtikrinimą apie re
zoliucijos perdavimą Senatui. 
Skubiai pradėta nauja akcija ra
šyti laiškus ir siųsti telegramas 
Massachusetto senatoriam, kad 
jie balsuotų už rezoliucijos pri
ėmimą.

Worcesterio senatorius Vy
tautas Pigaga pirminiuose rin
kimuose demokratų išrinktas 
Massachusetto senatorium. Iš 
respublikonų į šią vietą nie
kam nekandidatuojant, V. Piga
ga galutinai išrinktas senato
rium antrą kartą. Jis yra lietu
vio veikėjo Igno Pigagos sū
nus. taip pat susipratęs lietu
vis, dalyvaująs lietuvių veiklo
je. Jo pastangų dėka š.m. ko
vo mėn. Massachusetto senatas 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją, 
smerkiančią Lietuvos okupaci
ją ir reikalaujančią Sovietus 
pasitraukti iš Lietuvos. Worces- 
terio lietuviai džiaugiasi, turė
dami savo atstovą Massachuset- 
to valstijos parlamente.

Prano Stanelio, LB apylinkės 
valdybos pirmininko, iniciaty
va suorganizuota \Vorcestcrio 
Lietuvių organizacijų taryba Į- 
gija vis didesnio svorio ir kita
taučių tarpe Rengiant naują 

miesto centro išplanavimo pro- 

tapo plačiai išreklamuotas per 
amerikiečių spaudą. Ir tas pa
čiam fondui nė cento nekaina
vo! Tai pasiekta didelių lietuvių 
patriotų inž. A. Rudžio ir M- 
Rudienės pažinties ir artimų ry
šių su senatorium ir amerikie
čių spaudos atstovais dėka.

Ponai Rudžiai patys būda
mi LF šeimos narių gretose su 
pradiniu Įnašu 1000 dol., sie
lojasi fondo spartesniu augi
mu. Jie turi puikius planus, 
kaip pritraukti Į LF mūsų stam
besnius biznierius.

Ponų Rudžių asmenyje LF 
turi nuoširdžius fondo remėjus- 
organizatorius. Už tai LF vado
vybė šia proga reiškia jiem gi
lią pagarbą ir nuoširdų ačiū.

(ars)

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

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

K.į PAS1RY20ME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ ALKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUIL&ING FUNO)
680 BUSHVVICK AVĖ., BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką ............ statybų fondui ir prašau įrašyti mane / mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius į:
[7 Garbės fundatorius ($1000) Amžinuosius narius ($500)
□ Fundatorius ($100) □ Rėmėjus (mažesne auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui________

ADRESAS ..

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai iTa.v deduetible)

— E. Karnėnui, PLB valdy
bos reikalų vedėjui, mirus, val
dyba prašo “Pasaulio Lietuvio" 
prenumeratą ir aukas siųsti iž
dininko adresu: Julius Staniš- 
kls, 18108 Hiller Avė., Cleve- 
land, Ohio 44119. Raštus, spau
dinius ir kitą su PLB veikla su
sijusią medžiagą siųsti vykd. vi
cepirmininko adresu: Stasys 
Barzdukas, 18308 Hiller Avė, 
Cleveland, Ohio 44119.
— Gaudeamus, SAS informa

cinio leidinio, pirmas numeris 
išeis spalio pradžioje.

— JAV LB ceniro valdyba 
rugpiūčio 12 bendrašėiu kreipė
si į visas apygardų ir apylinkių 
valdybas, prašydama dėti pa
stangų. kad neliktų nė vieno 
lietuviuko, kuris nelankytų lie
tuviškų mokyklų.

— Rimtautas J. Vizgirda, gy- 
ven. Newark, N.J., dirba Esso 
Research and Engineering Co., 
Linden, N.J., padėjo rengti ir 
pats dalyvavo Amerikos Che
mikų suvažiavime, kuris įvyko 
rugsėjo mėn. antrą savaitę Ho- 
tel Americana, New York, N.Y.

— Popiežiaus Pauliaus VI 
laiškas lietuvių tautai, adresuo
tas vysk. V. Brizgiui Šiluvos Ma
rijos koplyčios pašventinimo ir 
lietuvių religinio kongreso Wa- 
shingtone proga, susilaukė di
delio atgarsio kitataučių spau
doje (Darbininke laiško pilnas 
vertimas išspausdintas rugsėjo 
7 d. laidoje). Šio laiško tekstą 
ir plačius komentarus įsidėjo 
Vatikano dienraštis “LOsserva- 
tore Romano” ir didieji Romos 
dienraščiai: “L’ Avvenire d’ 
Italia”, “H Giornale d’Italia”, 
“H Tempo”, “11 Messaggero” ir 
kt., iškeldami popiežiaus rūpes
tį ir meilę lietuvių tautai ir jo 
linkėjimus greitai sulaukti reli
ginės laisvės Lietuvoje- Šio 
laiško turinį, rugsėjo 5-6 Vati
kano radijas savo transliacijo
se perdavė trisdešimčia įvairių 
kalbų, iškeldamas lietuvių išti
kimybę Bažnyčiai ir tikėjimui.

— Aldona ir Feliksas Dau- 
kai, Sophie Barčus radijo lie
tuviškos kasdieninės valandos 
išlaikytojai ir vedėjai, savo pas
tangom lituanistiniam švieti
mui remti sukėlė 1.800 dol. 
Pinigų dalį paskyrė Vasario 16 
gimnazijai ir sportininkam, o 
1,400 dol. Chicagos lituanisti
nėm mokyklom.

— Pabaltiečiu ir Š- Ameri
kos lietuviu lengvosios atleti
kos jaunučių klasėm pirmeny
bės buvo pravestos Toronte 
rugsėjo 10. Pirmenybėse daly
vavo 113 sportininkų: 15 latvių, 
27 estai ir 70 lietuvių. Tai re- 

dalvvių skaičius. Pa- 
baltiečių pirmenybes laimėjo 
lietuviai, o Š. Amerikos lietu- 

. viu — Toronto Prisikėlimo pa
rapijos sporto klubas “Aušra”. 
Ateitininkų Federacijos perei- 
namoii taurė, skirta Š. Ameri
kos lietuvių lengvosios atleti
kos pirmenybių nugalėtojam , 
vėl perėjo Aušros globai. Pra
ėjusiais metais ją turėjo Cleve- 
lando “Žaibas”.



HAVEN REALTY
Insurance

baras - restoranas

Norite geros meniškos fotografijos

VYT. MAŽELIS

Vienintelis Importuotojas Amerikai

SCHALLER& WEBER
VYTAUTAS KLECVa

.LtoCuvftks ir'eurapietiftka duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

to f SovietųBosiji 
įvairias spectoes 
1930 slapto grižo į 
raštuotas/te 1933 atį 
vietų Sąjungai paąBį

JUOZO Įr IZABELĖS MISIŪNŲ

1966 m. Cstholk Directory 
skelbia, kad Amerikoje yra 59, 
193 kunigai. Yra 36,419 kuni
gų. priklausančių vyskupijoms 
ir 22,774 kunigai vienuoliai.

doL ar daugiau, rnnm teks ir 
už gydymą užsimokėti. Ar ne
galima būtų priversti ką nors 
mum atlyginti už vargus ir ne
malonumus?

Tėvai, Maiiiachuroiti

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

JarkM'n Heifhts: 82-18 37 tb Are. — Dg 5-1154

AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 
Mūsų krautuvėse geriausios dešros

Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai. įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 
Užeikite — įsitikinsite!

R4YS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų ... Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. K Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544 ~

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

JOHN ORMAN ACENCY
Insurance - Real Estą t e

110-04 Jamaica Avenue’ N. Y
Tel. Vlrginia 6-1800

Tol. TR 9-0400 
a™ kasdien iki 9 vai vakaro, antradieniais ir šeštad 

iki 6 v. vak

už. ką nužudytas. p • /
33. Graibu* Mykolas, 1691 

Kupiškio sr., nuo 1918 komu
nistų partijos narys, . 1918-19 
milicininkas, kovojo prieš lietu
vius karius savanorius, 1919 į- 
stojo į raudonąją armiją, 1938. 
3.16 Maskvoje nužudytas.

34.. Griganavičius Vincas, 
1900 Kiklikuose, netoli Anykš
čių, nuo 1917 komuųistų parti
jos narys, 1919 kovojo prieš 
brolius lietuvius karius savano
rius, tarnavo Lietuvos kariuo
menėje, dirbo^ gen. štabo žval
gybos skyriuje, tuo pat metu 
šnipinėjo sovietų naudai, išaiš
kintas pabėgo į Sovietų Rusiją, 

30. Gavulis Vincas, 1896 Sa- dirbo saugumo įstaigose, 1938

mo “guest insurance” Tamstos 
atveju, reikėtų ieškoti iš jos pa
čios; jei ji yra studentė, nela
bai ką galėtumėt iš jos išieško
ti. Jos tėvai nėra atsakingi už 
jos “darbus”. Patarčiau Tams
tom gauti gydymo išlaidas iš 
draudimo bendrovės (medical 
payments) ir užmiršti visą rei
kalą. Gerai, kad Tamstų dukre
lė nebuvo rimtai sužeista. .

Automobiliu pastatymo skait
liukai New Yorko miestui per 
metus atneša 11 milijonų dole
rių pelno. Apie 3 milijonai dol. 
išvagiami su padirbtais visrak
čiais. Miesto valdyba planuoja 
kiekvienam skaitliukui pritaiky
ti atskirą raktą.

Klausimas
Mūsų dukrelė studentė važia

vo su savo drauge, irgi studen
te', tos' draugės automobiliu. 
Draugė .vairavo. Mūsų dukrelė 
taip pat moka vairuoti, bet mes 
jai uždraudėme svetimą maši
ną vairuoti- Jos privažiavo vie
ną gatvę, kuri, aiškiai bu
vo matyti, yra taisoma. Toj gat
vėj stovėjo visokie sunkveži
miai. “buUdozeriai” ir kitokios 
mašinos. Mūsų dukrelė patarė 
savo draugei, čia gimusiai airiu- 
kei, kad nereikėtų važiuoti i tą 
gatvę, nes pavojinga. Jos drau
gė ją išjuokė ir pasakė, kad ji 
gerai žinanti kelią, čia daž
nai važiavusi ir čia, girdi, yra 
“short-cut” (trumpiausias ke
lias). Mūsų dukrelė buvo labai 
nerami dėl tokio važiavimo, bet 
kai esi svečias kito automobily, 
negali sakyti kaip turi važiuo-

Real Eriate • JOSEPH ANDRUSIS
Apdraudimas gyvybės. namų. automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas. apdraudos. IncomeTax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR
ĮVADUOS RŪSIES RASITE MOŠŲ SANDELYJE VISADA
Viršuje parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur

JAV-se
A D O L F S C H R A G E R F U R N IT U R E, Ine.

Yorkvilės Didžiausia. Gražiausia Baldų Krautuvė
DABAR: 336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Aranuo) N.Y.C

Įvažiavus į tą gatvę, tai bu
vo Brightone, draugė- važiavo 
gan lėtai, bet atsitiko nelaimė: 
jų automobilis, kuris yra gan 
mažas, užsikabino už išsikišu
sio vandentiekio vamzdžio ir 
merginos gan smarkiai susitren
kė. Mūsų dukrelė smarkiai su
sidaužė galvą ir visa buvo kru
vina, kai policija atvažiavo. Po
licija jas nugabeno į ligoninę, 
o ten jas daktarai apžiūrėjo, su- 
bandažavo mūsų dukrelės gal
vą ir nusiuntė namo, įsakyda
mi nueiti pas savo daktarą. Ki
tą dieną vėl nuvežėme pas dak
tare, o šis liepė vėl ateiti. Duk
relė vaikščiojo subandažuota 10 
dienų, o paskui jai skaudėjo tai 
galvą, tai kaklą.

mybės metu 8m.atkalėjouž areštuotas ir nežinia'kadįa pa- 
komunistinį bąnditizma. 1948-leistas, 1941-51 dirbo ūkinį dar- 
59 užsienių reikalų “ministras bą Kon tremoje, 1951 vėl areš- 
pavergtai Lietuvai, savo atstoi- tuotas ir nežinia kada ir kur 
nimų knygoje “Kovos auginti-' buvo laikomas- Dabar gyvena 
nto” (VHnūiš, 1965)ckšo: ... Kaune. ’ y-*;';
“1939 metu kovo mėnesį. . .ir- 32. Gordona* Abromas, 1903 
aš buvome vežami iŠ Vitebsko Biabstoke, 1928 baigė Vilniaus 
kalėjimo | Minską.”! 107 psl). universitetą, dipl. teisininkas, 
Tačiau knygoje MLTE visiškai 1927 įstojo į komunistų parti
nėm žinių už ką ir kiek toko ją,; 1934 nuvyko į Sovietą Ru- 
Ignas Geška kalėjo rasą komu- siją, nenurodoma, kada te kur 
nistų partijos kalėjimuose.

28. Gajus GaOca*, 1887 Ira
ne, Azijoie, 1918 suorganizavo 
šaulių diviziją. 1920.7.9-14 o- 
kupavo Švenčionis, Švenčionė
lius, Vilnių, Trakus, Eišiškes, 
Varėną, kai iš tų vietovių pasi
traukė vokiečiai. 1922-23 Armė
nijos kare komisaras, 1937 nu
žudytas.

29. Gaurys Stasys, 1907 Varz- 
galiuos Ukmergės apskr., 1928 
pašalintas iš Ukmergės gimna
zijos už komunistini veikimą, 
pabėgo į Vokietiją, 1934 nuvy
ko i Šveicariją, nuvyko į Sovie
tu Rusiją, dirbo Maskvoje, 1937 
11.1 Maskvoje nužudytas

PIRMAUJANTI DĖMIŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIAMOS SPECIALYBES

DALIA ir AiaERTAS RADŽTTINAS a*v 
M-38-4O 8TAGG 8VRECT BROOKLVN. N V. 11308

■ T«M*na* STagg 2-9688 *

.. PORTRETO - 8EIMOS - VAIKŲ 
'vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir irt. nao- 
traukų; norit* atnau^ati seną fotografija? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

SIDABRINIO VARPO KEPYKM 
Silver Bell Baking Co.

New York r: 1554 2nd Arena* — T* 8-3847 
• Tarp 85 - 86 gatvių»

Kldgew**de: 58-54 Myrtle Are. — VA 1-7888
Astortjoje: 28-28 Stela way 8t — AS 4-3218

So- 19« Kretingoje, nuo 1925 to " ■ V
to- mtosfai partijos . nanys, 1029 vantoj krašte, nuo"fcn

nc^egai-ai nunryto-įSovietą Ru- 
s>ją.l938XSLnužudyti^ i

• Joną*, 1897 Sa- 
lake, 1918 grįžo į Lietuvą. 1918 
Zarasuose* įstojo į: komunistų 
partiją, pabėgo į Sovietų Rusi
ją, tarnavo raudonojoje armijo
je, dirbo saugumo įstaigose, bu
vo vakarą karinės apygardos pa
sienio ir vidaus kariuomenės 
vadas. 1938*9.29 nužudytas.

38. Jankūnait*. Eugenija, 
1898 Suvaidiškiuose, Rokiškio 
apskr., 1917 Įstojo į komunis
tų partiją, 1918 atvyko į Lie
tuvą. Kupišky skleidė komuniz
mą, 1921 nuvyko į Sovietą Ru
siją, baigė universitetą, 1937 a- 
reštuota* ir 1939.4.23 nužudyta.

39. Jasaitis Vladas, J895 Ga- 
venaičiuose Šiaulių apskr., 1916 
17 gyveno Phila'delphijoje, 
1917 dirbo Rygoje, 1918 nuvy
ko į Sovietų Rusiją, įstojo į rau
donąją armiją, 1918 atvyko į 
Lietuvą, 1919 skleidė komuniz
mą Suvalkijos krašte, 1922 nu
vyko Į Sovietų Rusiją, nuo 1934 
Archabade z. ūkio mokyklos ka
tedros vedėjas, 19381.14 Archa
bade nužudytas.

Pabaigai sugretinsime treje
tą tvirtinimų apie gyvenimą o- 
kupuotoje Lietuvoje.

— “Vienas senas lietuvis ko
munistas iš Gedučių, 1941 me
tais išbėgęs i Sovietų Sąjungą, 
dabar grįžęs į Lietuvą puskari
ninkiu, taip apibūdino Sovietų 
S-gą: “Tai — pragaras!.. .Tau
tų ir žmonių kalėjimas. Visuo
tinis skurdas, ir visikas suiriT 
mas tvarkos, kuri tik bizūnais 
šiaip taip palaikoma...” (Jur
gis Mantas. Lietuva bolševikų 
okupacijoj, 1948 Argentina, 
129 psl.)-

— “Vienas komunistų Vil
nies skaitytojas gi, grįžęs iš Lie
tuvos, vietinei amerikiečių 
spaudai pareiškė, kad gyvento
jai ten dabar gyvena lyg viena
me dideliame kalėjime.” (Vie
nybė 1965 rugsėjo 30 d. Nr. 
27, 9 psl.).

— “Atokiau vienas gurkšno
jo Strazdų Vincė, keturiasde
šimties metų klišius, susukta 
dešine pėda. Neseniai jis grįžo 
iš lagerio;... Gaigalas tuo tar
pu kvotė Strazdų Vincę, kaip 
še praleidęs tuos trejus metus 
lageryje, draugiškai tekšnojo 
per petį.. o labiausiai gailė
josi pats negalįs iškirsti tokios 
šunybės, už kurią pasodintų, 
nes, palyginus su gyvenimu kol
ūkyje, lageryje esąs tikras ro
jus. Kalbėjo linksmai, be pa
giežos, nes įsiutimas buvo pra
ėjęs, ir pasaulis dabar atrodė 
panašus į dideli kalėjimą, kuria
me visi nuteisti iki gyvos gal
vos.” (J. Avyžius, Kaimas krvž-. 
fcelėje, Vilnius. 1966 antra laį;

Nudtr. v. Maželio da 39 df 46 psl.) K. Teigę

Radi* programa lietuvių ir anglų kaitomi* 
sekmadteniaia, 8-10 vai. ryt* i

, )/ , WHBI 105S FM banga
Išlaikoma lietuvių radlo klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

82-15 69th PU MkMie Viltage, N.Y. 11378
Vedėjai

Chruščiovo eroje, šiuo metu 
vaidina Maskvoje statomam fil
me. Filmas statomas nrnrnt 
prieš vokiečius prie Maskvos 

Čio ir vargo, mums siūlo 45 do- pergalės 25 m. sukaktį. Zhu- 
lerius. Mes nenorime eiti pas kov tuo metu kaip tik vadova- 
advokatą. nes jei tas paims 45 vo Sovietų trupėm.

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairių moteriškų drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra didelis Įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bliuskutės. kojinės, čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai. pritaikinti įvairioms progoms ir dvdžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ. Woodhaven. N.Y. I142I

— Tel. 849-7240 —

Mes esame maži, tad ir erdvės plėsti* yra daug! Galimybių taip pat 
netrūksta. Tik reikta: daugiau akcininkų, didesnio kapitalo.

LITAS Investing Company, Ine.
I00-2I 89th Avė., Richmond Hill, N.Y.; Hl 1-6799 
6755 S. Westem Avė., Chicago, IK.; GR 6-2242 

LITAS duoda paskolas lengvomis išsimokėjimo sąlygomis. Paskolų 
pareikalavimas dažnai būna didesnis negu galime patenkinti. Jei 
nenorite tapti LITO akcininkais, galite tapti indėlininkais — galite 
LITUI paskolinti. Mokame aukštus procentus. Bet pirma pagalvo
kite apie akcijas. Pirkite LITO akcijas šeimos nariams, ypač jau
niesiem*, kad jie augty kartu su LITO bendrove. Viena LITO akci
ja šiuo metu kainuoja 12 dol. Akcijų pirkimo ir bendrai informaci- 
jos reikalais prašom kreiptis į New Yorko arba Chicagos Įstaigas.

Atsakymas
' Dėl ieškinio iškėlimo mies

tui: jei būtų buvę pagrindo to
kiai bylai iškelti, butų itin svar
bu miestui apie tai. pratiesti ne
vėliau kaip per 30 dienų nuo 
tos įdienos, kurią įvyto nelai 
mė. Jei ir būtų rimto pagrin
do ieškiniui iškelti, toks termi
no praleidimas visą reikalą už
baigtų. Tamstos rašote, kad 
vairuotojos tėvų advokatas 
jiem pranešė, kad jie neturi pa
grindo ieškiniui iškelti. Gal jie 
tokio pagrindo ir neturėjo. Ta
čiau tai nereiškia, kad Tams
tos dukrelė, kuri buvo keleivė, 
nebūtų galėjusi tokio ieškinio 
iškelti. Vairuotojos ir keleivės 
teisinės pozicijos nėra, tolygios. 
Tamstos turėjote advokatą pa
siimti iš pat pradžios, o ne atsi
dėti ant kitų žmonių advokato 
arba draudimo agento. Dabar 
yra pervėlu galvoti apie ieškinį 
prieš miestą.

Dėl ieškinio iškėlimo vairuo
tojai: jei jie ir turėtų svečių 
draudimą, reikėtų įrodyti, kad 
vairuotoja buvo “grossly negli- 
gent” (ypatingai neatsargi), o 
ne tik “negligent”. Tai nebū
tų lengva įrodyti. O jei ir pa
sisektų įrodyti vairuotojos di
delį neatsargumą. Tamstos duk
relei dar tektų įrodyti, kad ji 
priešinosi tokiam važiavimui, 
kad ji ne tik patarusi ta gat
ve nevažiuoti, bet kad ji nesu
tikusi su vairuotojos argumen
tu, kad šia gatve geriausia va
žiuoti- Jei jai nepasisektų įro
dyti, kad taip įvyko, draudimo 
bendrovės argumentas būtų. 

draudimą. Sako,, žinoma, mes 'kad ji pati “rizikavo” važiuoti 
turime visokeriopą draudimą, (assumption of risk). Kadangi 
nesirūpinkite, jum buš už vis- vairuotoja neturi taip vad’|> 
ką atlyginta- Taip ir nesirūpi
nome. Praėjo vienas mėnuo, ki
tas. o iš tų žmonių ir iš jų 
draudimo bendrovės — nė žo
džio. Mudu su vyru nuvykome 
pas tuos žmones paklausti, ko
dėl neturime žinių. Tai jie 
mum taip pasako: jie buvo nu
ėję pas savo advokatą; tas nu- 
vafiavęs pasižiūrėti tos vietos, 
kur mergaitės buvo sužeistos ir 
parvažiavęs pasakęs, kad tėn 
nėra jokios bylos prieš miestą. 
Taiei. tas reikalas atpuolęs. Ta
da jie nuėjo pas savo draudi
mo agentą ir jis jiems pasa
kęs, kad jie neturi jokio svečių 
draudimo. Taigi, ir šis reikalas 
atpuola. Sako jie: savo dakta
ro sąskaitas prisiųskite mums, 
mes turime tokį draudimą, pa
gal kuri bus jums užmokėta už Mariais* Georgi K. Zhukov, 
dukrelės eydvmo išlaidas. Tų patekęs į valdžios nemalonę 
gvdvmo išlaidų mes turėjome 
tik 45 dolerius, bet mum atro
do didelis neteisingumas, kad 
už tokį sužeidimą, už tiek rūpes-

Frankltn Sguarc, L. L: 981 Mempstead Tpk«. — 
437-7677

FlM^hinrr: ii-M Main Strrrl — Hl 5-255?

PRANAS BRUCAS. savininkas 
86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N.Y. 11421

Tel. Vlrginia 6-8518 
SALC VESTUVtM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 

Salėje gali tilpti 108 dalyvių



Joseph GarszVa

W. FEMALE

WOMEN DraftsmenTELEPHONE

Juniors
OPERATORS

PRIEAUGLIO FUTBOLAS
KARLONASTOY

FUNERAL HOME

GUARDS CARROL
FUNERAL HOME

J. l'Aįl6*

KR—

H yuu reaHy want your car to go 
šee Mario Marint?* Arto InapecCkm 
Service. Macio de Sartis prop. Coen- 
pme UI U* TBfMUBy iruul <3X1 WDTKt

MARIAM MANOR 
NUMING HOME

Vlolatfon* removed faulty heating & 
bot water systems corrected; chim- 
neys, boiler rms, fin’d basements, 
paties, stoops A all kinds of repairs 
A modernization. For free estimate, 
no obligattoa and tenns to suit you, 
pitone S. GRILLO, 438-9222 any hr.

IBM Keypmch Opera expd. day or 
night shifts SaL A Sun. work avail- 
įbię, good salaries, full or part time 
J Tapė €o«werth)g Service* Ine.
Hempstead Bus Terminai Bldg67-A 
Nlčhois Court (cor. Main St) Hemp- 
rtead, LX New York, one fHgfat up 
Rootn 212. Pilone 516 - 485-4848

Liberstl 40% Cguniadrai Spare 
Time ta your cwn area to your 
Nrigbbors , Family A Friends caB 
ta Brooklyn, Bran A Manhattan 
fM4 ftf4>4V

Teiefunken, Grunchg, Zetnth, 
Burrodgiis, OJympia, Rojai etc. 
Katalogus Ir informacijas gau
site tik pranešę savo adresą: 
JL. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Northport, N.Y., 1173L

Hvertng. CaU or write Sartas Toy 
Parties — Barbara Pully, 407 Oak 
Neck RA, West taiip, 668-6688

REMT A TYPĖWRfTER aH makes 
only, $15 monthly atertrie. manual 
5450 monthly. Ali typęs of Office 
eąuipment, expešt repairs on type- 
wrtters A addfng machtaės.-Crown 
Business Machines 117-14 Atlantic 
Avė. Richmond Hill, N, Y.. Queens 
CaU 441-6880 or 441-1426 > Šieptai Antakis 

(ARMĄKĄU8KA8) 
Grahoriua—Balaamnotoj** 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAM AVĖ.

JACK CLEMENTE'8 PRO 8HOP 
Meenber of Pro. Bosders Assoc. — 
Carry full line of bosvBng helis, tro- 
phies, bovvltag skirta, sboem Expert

tasuranto. CaU anytime.
(212) 774-1046

-MlCMSRMA aj* tMa -en * ta**i *£■* 
rt Ovmt MUkMUM

' Tam* '■ VŠI^M^h

RUga Roto (MM) 222-1686. Wa A 
Eves. call (203) 322-5451.

kad. Aptarnauja Camhridgo ir 
Bostono kolonijas Bemtairtknrts 
kainomis. Kaino* tas pajdaa ir j 
kitus ntfertu*. — T«La<m 0-0484

Section Work, On Sportsvvear 
Steady Worfc All Tear Round 

Niee Woriring Conditkms 
Union Shop 

B O N D A N A

/439 W. Martauk Hwy„ 
Ldndenhurrt. UI.

Wrtch For gtitaeąuent Ręst Heme
Also ta The Area

Sheet Metai Trainees opentags for 
capable and able-bodied men . with 
high school or equivalent education 
to learn sheet metai trade no expe- 
rience necessary, ,only a willingness 
to learn a; good paytag trade. Aj^>ly 
MoiLfttaru Friday 9 to O FM Tęicher 
Metai A piastlc Ca-138^3 34th~ Avė. 
Flushing, L-I-

PaunOpd m MOS Tele. ULster 7-1615 
(43 years << successful 

mude tėaddng)

Gladys A Šamo, Director 
ANdrsw 0-2M7 

AffiUatod wfth the Huntlngton 
Nursing Home Huntlngton NY

EXP OPERATOR8 
On Singer Sestino Machtae

Week work steady work rtce work- 
ing conditionš KASTERN CASEĮ Co. 
5009 Grand- Avė Maspeth — CaU

INTER COUNTY 
BARBĖS 8CHPC4. ,

Finest School ęn Loug Įaand Free 
placement for dur graduates Classes 
are opeu aH y^r'^mmi'-. ~

.s,-.; ■ rzr-* • ■
WANTEB OPE3BATORS 

ON SEWTNG MACHINB8 
Strady votk aB year rood No etxp. 
necessary — WUUng to train for 
plastic cushions

PATIO PAPO
148 Albany Avė., Lindenhmst, N.Y. 

516 - 893-1110 , ‘

WANTED EXP OPERATORS ON 
DRESSES Mušt do a complete gar- 
ment Steady work Nice woridng 
conditionš

GOWEN 
FUNERAL HOME

For centrally located Hoąpital 
Fine salary' ErceUent benžfts 

Apply Perstmel DepL 
ST. CLARE'8 HOSPITAL 

415 West 51M Street 
New York City

Cardiacs - Spectal Dlsts 
Regrtsted Neras* 

564 W. Mortauk Hwy, 
Undenlntrrt, T?,I. 

TV 4-0786
Also Under Šerne Management 

Tenderling Mary Francis Cottage 
Ręst Home

VVANTED EXP MECHANIC 
ON FORO

EbcceUent Salary - Steady Work 
Nice Worktag Conditionš 

ONEIL FORD 
Roslyn, L. L 

516 MA 1-8600

Alterations Mbdernization — Resi- 
dential also Commercial Work We 
guarantee all our.vork

RlCHI CONTRACTING ■ 
1606 Avenue y Brooklyn 

447-7111

fSTRATOBS 
H-eaįTER HOUR . '■ 
tG&ARANTSSSI ■ 

The origtaal ^Btaeonnt Party Pla

KNTTTING BY GNOLFO 
69-91 75th Street, Middle Village 

CaU 894-2664

KINGSTON, New York State ap- 
proved Home for AAults, spedaliz- 
ing ta care tf aged A h*mtirappcd. 
Private and semi-private accoouno- 
dations. Ręst Haven, (914) FE8- 
8664. SL Joeeph Ctaurch wtthta the

Fumye B. Cennan, Adm. 
"The Nert Bart Place To 

Home Swedt Home” 
Agend — Convaleecerts — Chi

HOURLY OR FĖAT RATE
LARGE C® SMALA, VANS

TERRY MFG. 
6109 14th Avenue Brooklyn

FCffit FAST ACCURATE
TYPINGea& ’ 

PRITOMUMFS TVPING ĖKRVICE

TAXI ORiVERS for new tart fieeL 
Days-Nites, steady or part time 
hacjc. Ldcense ^reąuired. Njesr autom. 
Forde. Free bospital and life insur- 
ances. Bonus and vacation. COLJLIN 
MAINTENANCS CORP^ -204 E. 
94, N.Y.C. — 427-0700

MORSE INDUSTRIES, INC. 
9200 Atlantic Avė. 
Ozone Park, N. T.

.U ĄFPTEACO.
Need Cnnftometer/^ecrtors 

FuU/Part Time y
> -į 370 Southern Btvd. nrame 

4PeI BayLocsl to 143rd SL) 
An Equal Opportuntty Empioyer

Daug sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą” radiją, radio-eon- 
soies, ctrtor ir kt. TV, Tapė 
recorderiai, patefonai, fononą- 
fai, jv. skaičiavimo mašinos, 
cash registeriai, rašomos maš.

LAK ; Štamford United 
3:0 (1:0)

Wanted Exp Operatore <m Singer 
mactdnes Steady work nice working 
conditionš Hours to suit you Day 
or night etaift

Tutors and Private Instruction 
SPANISH LESSONS

given by Spanish spealong young 
man. I gb' to your home — MR. 
JHEENSZ 901 Bushvvick Avenue
Baooklym-CaH Hl 6-6060

TONY SCOTTO 
868 Coney Mand Avė., Bklyn, N.Y. 

871-5880

Wę care for your dog 
"Free Life Insurance for 1 Year” 

AKC ONLY 
Pickcę'dehvery Service available 

SCHNAUZERS FOR ŠALS

IBM
KEYPUNCH OPER

024 A 056, mta 2 yrs exp. 
Salary commensurate with 

experience.
CaU Mrs. Satauki: MU 6-1484

bus jsumuoti, kaa *mda npm 
vitahr Vyties komandai irthaigti 
Australijos p-bes su gera ieek 
nes Vytis dabar turi 7 taMto* 
sargpje.

SperiaMsed Service 24 bour daily in 
taM* cr.Prt cC trtvn Airport runs 
Veddtajgs Fimerale Church vrork. 
Wheel dmir patfents — V«y fine 
•ervice. CsM 27B4N6

MME. ANN
Gifted R«4Kier & Advisor
6 Trsnton Avė • Paterson, N J.

Pereitą sekmadienį Lietuvių 
Atletų Klubo futbolininkai pra
dėjo 1966-67 metų futbolo pir
menybių sezoną. Pirmoji ko- 

prieš 
Stamfordą pasekme 3:0- Sunku 
Ir ~ prisiminti' kada mūsiškiai 
pradėjo sezoną su pergale. LAK 
žaidė šios sudėties: Žadvydas; 
Palys, Remėza; Vainius, Bu- 
dreckas, Kreicas; Mrozinskas, 
Klivečka H, Kliyečka I, Budrai
tis, Anina (Šileikis).

Rungtynes vyko Kissena par
ke Flushing LI. Daugeliui ly
gos klubų protestuojant prieš 
mažą Bushwkk aikštę, teko pa
sirinkti. šią aikštę. Gaila, nes 
Bnshvick aikštelė buvo visai 
Atletų Klubo|’buweiMfr jaksė
ję. Mūsų Įvarčius pasiekė Kli- 
večka I — 2 ir £dėikis. Stam- 
fordas pereitą sezoną baigęs 
paskutinėje vietoje ir šiais me
tais nebus stipresnis.

Joseph J. Stąudt, Director 
233 Somerort SL 

orumNneKu 
Flriii*: Ktlmar

Cf»4PT6MErER OPERATOR ex- 
perienced, 4 operatious. Good sfart- 
ing salary, 35 hr wk. Fringe bene- 
fits. Congertal vvoiking conditionš.

CaU Mr. Ktotz Peraonnel OepL 
U. S. NAVIGATION CO.

17 Battery PL BO 9-6000

WOOO CABINET 
MAKERS A TRAINEES 

Good Opportunity Work on

Open Sanday* 
Closed Mandays 

4502 Avė. L, B’klyn 
377-9448

lOLOMOirt
FLOOR WAXING ©OMFANY

Apply all week 
SEARS. ROEBUCK & CO. 

Irter-County Sbopping Certer 
AM1TYVILLE, L. I. 

Pitone: (516) 598-2200

LBKTTMOVmGr 
&^TORAGE 
‘. LT 8-0723 

WY 2-0730

Australijos čempionas, po ilgos per- 
traukos Yti parirodfe P. Australija* 
p-bėse ir rthMgė jNhVrtSs. LajtmO- - - 
jo KodNattsky

•btfvo visos Ac^rabjos *0empkma&
2 v. — vengrų nachstcas Dazaa 6^ <*rti* ~ 
tA; latvis L. Endselina. tahnčjc* P.r M**«*l -3 
Australijos p-bes aMupnjuš kartus^'.
Šiuokart Hto penktuoju. Atrinktai ~”” 
dalyvių buvo'101 '■ ' ''

POST 0PE3tATWB 
RBTIRBD GUESTS 

INVALIDS 
RebaNNtattag Car* 
^legiderad 6Į*r*a* 

Ucehaed

šeštadienį pirmenybių sezo
ną pradedą mažučiai, kurie 3 
vaL žaidžia pas bavaras

Fall term begu** Monday, 
Sept- 12tt, 1966 

593 Lafayette Avenue 
(Near Nostrand Avenue) 

Brooklyn, New York 11216

Plans, Organ, Voke Harmony, 
Csurterpoist, Comp**ition 

Dr. Dudley M.- Archer — A-A.G.O. 
Director

Ateinantį sekmadienį mūsiš
kių lankia sunkesnis uždavinys. 
Reikia keliauti Į "New Jersey, 
kur žaidžiama Memorial parke 
prieš West NY vienetą. Pirmo
sios komandos pradeda 2:30 v.,

LAYOUTGIRL <
Good pay Btendy worfc 
NJce vvutfcing coodttiMM - 

HKDGARD 'KNFFHNG IOJL

ŠĮ sezoną ir vėl numatoma i 
pirmenybių kovas išleisti treje
tą jaunųjų lietuvių futbolo ko
mandų. Mažučių komanda su
daroma iš žaidikų žemiau 13 
metų, jaunučių — nuo 13-15 
metų ir jaunių — nuo 15 iki 18 
mėty Mažučiai sezoną pradeda 
jau šį šeštadienį, o jauniai pra
dės mokjklų sezonui pasibai
gus. Suinteresuoti gali kreiptis 
per Lietuvių Atletų Klubo va
dovybę ar tiesiai į komandų va
dovus. Mažučių vadovu yra Sto
poms, jaunučių — Riaiiba ir 
jaunių Atkočius. Jaunųjų 
sportininkų mankštos praside
da spalio mėn. ir vyks Frank- 
lin K. Laiie mokyklos salėse 
antradieniais. . Atlotas

ssĮMŠėps^ėrs

>..W»W »- <•
ERA Rc54 tb3Brir 7 O6Sc6 

__  , A Vrt 46 A Art R^ ie. V* 266 
\ v../ ' ■ 11. *ė» *6 1X RC4 t* 13. Bd5 2iM

■Ui VA 14. 2^ O-O U cl M M. Vb6
3rUK ■mMM 17. V:V Ba:V 18. f3 *5 29. BaEU 

»4 20. tol Re« 21. 2C2 BT7 22.
-f:ez Oi B«+ -aČKiBJtoB ąą. 
2*3 2e4 S6. 22 RAC! 27. 2*6 
R^2 28. Kf2 g6!3 29. g4 Kf8? 30. 
2c4! B:B+ 31. 2:B Ke7 32. Ke3 Kd6 
33. 2f3 Rb3 34. K<t2 Re6 35. h3 ly
gios.

i išveda bokštą ir paruošia žirgui 
vietų; 2 stabdo bokštų sudvejtaimų;
3 atima žirgui pasitraukimo laukus;
4 sugriauna turimą pranašumą, leis-

- damas žirgui grjžti j lošimą. Reikė
jo lošti 29... Bb8 su viltimi pagauti 
4irg4- -r. - -

M. Šimkus, Baltimore, Md. Vy? 
tauto Skibniausko, buvusio Lietu
vos tochmatų komandos nario, mir
ties proga vietoje užuojautos spau
dai paremti prisiuntė 5 dot Nuo
širdžiai dėkojame.

Work in Midtown New York 
with Project Engineers on ar- 
chitectural A mechanical design 
of new "construction. Prefėr 
night engineertag students. 
Liberal company paid benefits. 
For interview appointments call

OX 5-7500, Ext. 289
UNITED PARCEL SERVICE 
643 West 43rd Street, N.Y.C.

JOHN D'EMfC 
867 4th Avėtaie Brooklyn 

’ CtM HY 9-5100

SOUCITORS 
Interesttag work. Part-time 

1 PMto5PMDaily 
Steady Job. Good pay. Advancement 

Prefer Mature Women.


