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Rusk, Gromyko ir Goldbergas-svarbieji veikėjai
A. V. O rganizacijoje Rusk laimėjo bendrą frontą prieš Castro. 
Susitikime su Gromyko laimėti ką dėl Vietnamo mažiau vilčių

RUSK ir Castro:
Valstybės sekr. Dean Rusk 

dalyvavo trijų dienų Amerikos 
Valstybių Organizacijos konfe
rencijoje. Rugsėjo 21 Rusk lai
mėjo pritarimą tarp lotynų 
valstybių prieš Castro:

— sustiprinti kontrolę Cast
ro subversijai lotynų valstybė
se; apie tos rūšies Castro veiks
mus informuoti Jungtines Val
stybes;
■ — neduoti naftos ir kitų 
reikmenų nehemisferiniam lai
vam, kurie plaukioja i Kubos 
uostus.

Siūlė sudaryti ir juodąjį są
rašą firmų, kurios prekiauja su 
Kuba, bet šis projektas nerado 
pritarimo.

Su Kuba tebeprekiauja Ispa
nija, Kanada, Anglija, Japoni
ja, Prancūzija, Egiptas. Iš ten 
ateina 23 proc. viso Kubos im
porto.
RUSK ir Gromyko:

Rusk, palikęs lotynų kon
ferenciją, atvyko i New Yor- 
ką ir nuo rugsėjo 26 ima su
sitikinėti su Sovietų užsienių 
reik. min. Gromyko ir kt. Pa
našiai kaip pernai taip Jungt. 
Tautų sesijos proga.

Chr. Sc. Monitor (rugsėjo 
25) betgi vertina, kad esą skir
tumo tarp pernai ir šiemet. 
Pernai buvo daugiau susigiedo- 
jimo. Pernai pietūs ir vakarie
nės su Gromyko davė sutartį 
dėl tiesioginio lėktuvų tarp 
Maskvos ir Washingtono susi
siekimo, dėl konsulatų. Šiemet 
tas susigiedojimas blanksta i r 
virsta net grėsmingas. Per me
tus aukščiau minėtos sutartys 
nebuvo Įvykdytos. Lėktuvų su
sisiekimą kliudė technikiniai 
aerodromo trūkumai, kurie bū
sią pašalinti tik i vėlyvą rude
ni; konsulatus atidėliojo pati 
Maskva — gal sutartis tebus 
ratifikuota bolševikų revoliuci
jos proga.

Šiais metais susigiedota dėl 
atominės sutarties. Tačiau dėl 
svarbiausio reikalo — dėl kon
trolės — nesusigiedota.

Baltuosiuose Rūmuose dau
giausia nusivylimo kelia Mask
vos nenoras kalbėtis dėl rake
tų. Su Amerikos atstovu L. 
Thompsonu, kuris . Maskvoje 
esąs labai populiarus, dėl ra
ketų delsia kalbėtis. Delsia net 
po Kosygino susitikimo su 
Johnsonu Glassboro. Maskva 
delsia kalbėtis ir gamina savo 
prieš raketines raketas. Mc- 
Namara buvo priverstas pa
skelbti, kad jis sustiprins ofen- 
zyvinių raketų gamybą. Tai 
jau vėl lenktyniavimas. Santy
kius įtempė iš naujo vidurinių 
rytų konfliktas. Nors Amerika 
ir Maskva rado bendrą formu
lę, bet ją atmetė tiek arabai, 
tiek Izraelis. Ir šiuo metu pa
lieka dviejų pasikalbėjimam du 
svarbiausi klausimai; Vietna
mo ir vidurinių rytų.

AR SUSIKALBĖS — gal Gold
bergas?

Vis garsiau kalbama, kad 
Maskvoje stiprėja “vanagų" li
nija. Jos šalininkai reikalauja 
klausimus spręsti “jėga”. Ame
rikoje ta grupė, kuri nori susi
pratimo su Maskva bet kuriom 
sąlygom. Rusk apšaukia “vana
gu” ir vis garsiau kalba apie 
kitą valstybės sekretorių, kuris

būtų labiau “balandis” ir su 
?»Iaskva susigiedotų. N. Y. 
Post per eilę numerių garsino 
atstovą Goldbergą, kuris sa
vo “taikos ofenzyva” visada

Gromyko Rusk

Populiariausi tarp respublikontj
Gub. Romney labiausiai pats 

sau pakenkė, skelbdamas, kad 
Vietname civiliniai ir kariniai 
atstovai jam perplovė smege
nis. Po to pareiškimo jis kri
to opinijoje iš antros vietos į 
ketvirtą.

Gallupas rado tokius popu
liarumo duomenis rugpiūčio ir

ANGLIJOJE darbiečių krizė
Anglijoje pagal opinijos duo

menis dabartinė darbiečių vy
riausybė vra nati nepopulia
riausia po karo. To priežastis
— bedarbių skaičius auga, al
gos įšaldytos, o gyvenimo reik
menys brangsta, pramonės ga
myba sulėtėjo.

POPIEŽIUS IR TAIKA
Popiežiui Pauliui VI šį antra

dieni suėjo 70 metų. Sekmadie
ni jis vėl kalbėjo susirinku
siem į aikštę apie taiką Viet
name be didesnės vilties ir te
matydamas. kad “be Dievo pa
ramos didieji žmonijos idealai
— teisingumas, laisvė, broliš
kumas ir taika — bus nublukę 
ir vienas kitam prieštaraują”.

MASKVOS PARAMA 
Vietnamu!

Maskva rugsėjo 23 paskelbė, 
kad duos š. Vietnamui karo 
medžiagos — raketų bazių, lėk
tuvu. patrankų ir kt. Nauja 
čia tik pats paskelbimas, nes 
duoda tos pačios pagalbos ir 
dabar.

....— Izraelis stiprina savo o- 
kupaciją arabų kraštuose: ga
bena žydus kolonistus į Jor
dano vakarinį krantą. Su Egip
tu pasišaudo per Sueso kanalą. 
Izraelio atstovas pasisakė prieš 
Jungtinių Tautų kišimąsi 
į Izraelio-arabų tiesiogines de
rybas.

— W. P. Reuther, automo
bilių unijos prezidentas, remia 
1968 rinkimam Johnsoną, bet 
pasisako už bombardavimo su
stabdymą.

— Policininkam, kai jie nė
ra tarnyboje, New Yorke leis
ta šoferiauti taksi automobi
liuose. Per kelias savaites re
zultatai teigiami: 10 taksi už
puolikų buvo suimti. 

veikęs “kaip balandis”; kuris 
esąs “Johnsono žmogūs” ir tu
rįs "didelės įtakos prezidentui 
nustatant jo J. Tautų politi
ką”; kuris galįs būti “gal būt, 

rugsėjo mėnesiais: Nixonas 35- 
40, Rockefelleris 14-17, Reaga- 
nas 11-16, Romney 24-14, Per-
cy 6-9.

JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos posėdžio rugsėjo 23 New Yorke prezidiumas. Nuotr. V. Maželio

VOKIETIJA IR RYTAI: viltys ima blėsti
Vokietijos krikščionių de

mokratų ir soc. demokratų koa
licija ryžosi pakeisti Adenaue
rio politiką nuo 1949 iki 1963. 
Adenaueris nesileido į santy
kius su rytų Vokietija, kol Vo
kietija nėra sujungta. Su tais 
kraštais, kurie rytų Vokietiją 
pripažino, nutraukė santykius. 
Dabartinė Kiesingerio vyriau
sybė ėmėsi “pragmatinės” po
litikos. Pradžioje sekėsi —už
mezgė diplomatinius santykius 
su Rumunija ir prekybos san
tykius su Čekoslovakija. Yra 
vilčių atnaujinti santykius su 
Jugoslavija. Mėgino santykius 
gerinti su Maskva. Tikėjosi to
liau plėsti “ofenzyvinę” diplo
matiją. Tačiau buvo nustebin
ta Vokietijos vyriausybė komu
nistinių režimų santūrumu. Pa
siūlytas bendradarbiavimas (iš 
14 punktų) Sovietų Sąjungai 
susilaukė tylos. Grįžęs iš atos
togų Sovietų atstovas S. K. Ca- 
rapkinas tyli ir nerodo jokio 
noro atšildyti santykius su 
Vokietija. Nesiseka ir su I^en- 
kija. kuri reikalauja bet ko
kiem santykiam pripažinti esa
mą Oderio Neissės liniją pasto- 

valstybės sekretorius”.
Tačiau ir šio "balandžio” 

siūlymai susilaukia Maskvos ne
pritarimo. Rugsėjo 21 kalboje 
Goldbergas siūlė Vietnamo rei
kalą perduoti Ženevos konfe
rencijai, kuri jį sprendė 1954. 
Bet Gromyko ir tam esąs prie
šingas, veikiamas minėtos stip
rėjančios Maskvoje “vanagų” 
politikos.

Dėl šios padėties į praside
dančias Rusk, Gromyko, Gold- 
bergo kalbas žiūrima nedidele 
viltimi. O be jų susitarimo J. 
Tautos yra bejėgės ką spręs
ti.

PRANCŪZIJOJE stiprėja ko
munistai

Prancūzijos savivaldybių rin
kimai eina du sekmadienius— 
rugsėjo 24 ir spalio 1. Pirmo 
sekmadienio balsavimai rodė 
labai stiprėjant komunistus ir 
šiek tiek degaulistus. Pary
žiaus priemiesty Seine-St. De
nis iš 34 atstovų komunistam 
jau teko 19.
LENKIJOS VALDŽIA 
prieš Wyszynski

Lenkijos kardinolo Wyszyns- 
kio komunistinė valdžia neišlei
do į Vatikano sinodą. Davė vi
zas kardinolui Wojtylai, davė 
Liublino vyskupui Kalvvai. Bet 
tie. solidarižubdami su kard. 
Wyszynskiu, atsisakė vykti.

via siena, reikalauja pripažinti 
rytų Vokietiją. Pasitarimam su 
rytų Vokietija pastaroji taip 
pat didina sąlygas, o vakarų 
Berlynui pasiūlė nutraukti san
tykius su vakarų Vokietija — 
tik tada rytų Berlynas kalbė-

Amerika su Anglija nesutaria?
....— Dėl vidurinių rytų nesu
taria Amerikos politika su 
Anglijos. Amerika pagal U. S. 
News ... informaciją siekia, 
kad arabai ir Izraelis susitartų 
abipusėm nuolaidom. Anglija 
nori, kad Izraelis pasitrauktų 
nuo Sueso be jokių sąlygų.

— Viduržemio jūroje pagal 
Vakarų žvalgybos pranešimus 
Sovietų laivynas per trejus me
tus padidėjo tris kartus. Savo 
bazes turi arabų valstybių uos
tuose. Amerikos laivynas pasi
junta apsuptas.

— Atlante rugsėjo 24 išgel
bėtas 64 metu chicagietis. kuris 
su savo šunim išplūduriavo val
tyje Atlante 10 savaičių, mai-

JAV Bendruomenes 
penktos tarybos 
pirmas posėdis
JAV Lietuvių Bendruome

nės penktosios tarybos pirmoji 
sesija, įvykusi New Yorke, 
Statler Hilton viešbuty, pradė
ta rūgs. 23 rytą. Buvusios ta
rybos pirm. V. Volertas pakvie
tė New Yorko apygardos pirm. 
A. Vakselį tarti atidarymo žo
di. Po Lietuvos himno, tėvo J. 
Borevičiaus, S.J., sukalbėtos in- 
vokacijos ir tylos minute žu
vusių pagerbimo kalbėjo ketvir
tos tarybos pirm. V. Volertas. 
Priminęs, kad darbo sėkmė 
glūdi ne atskiruose asmenyse 
ar būreliuose, bet visuotiniame

Mirė kun. P. Bajerčius
Kun. Pranas Bajerčius mirė 

rugsėjo 23, šeštadienį, 4:40 
v. popiet ligoninėje. Velionis 
buvo gimęs 1894 birželio 2. 
Kunigu įšventintas 1919 gegu
žės 12. Ilgą laiką buvo Pagė
giuose kapelionu. Atvykęs po 
karo į Ameriką, visą laiką gy
veno Pa. valstijoje, buvo Foun- 
tain Springs aukštesniosios mo
kyklos kapelionas.

sis su vakarų Berlynu.
Užsienių reikalų ministeris 

Brandtas pareiškė: santykiam 
pagerinti su Maskva reikia il
go lėto kelio. . . turime būti 
kantrūs . . .

tindamasis žuvim. Jis buvo aud
ros pagautas liepos 10, laivas 
sugadintas.

— Hurikanas Beulah rugsė
jo 21 nusilpo ir išvirto lytum 
iki 30 colių. Užliejo Rio Gran
de slėnį. Gyventojai turėjo bėg
ti iš 40,000 kv. mylių ploto 
tarp Meksikos įlankos ir Tex- 
as. Žiauriausiai vandenys pa
kilo rugsėjo 25. Žuvusių apie 
40. nuostoliai vertinami bilijo
nu. Beulah hurikaną savo stip
rumu pralenkė tik 1955 Janet 
su 175 mylių vėjais.

— Vokiečiai soc. demokratai 
vakarų Berlyne eina į kompro
misus — pasisakė už Oderio- 
Neissės linijos pripažinimą pa
stovia siena.

Bronius Nainys, JAV Liet. Bend
ruomenės naujos valdybos pirmi
ninkas Nuotr. V. Maželio

Lietuvių Bendruomenės reika
lų supratime ir meilėje savo 
tautai, saviem pavergtiem bro
liam ir savai tėvynei, ragino iš
ryškinti lietuviškąjį kūrybingu
mą ir aukos dvasią.

Šioje LB tarybos sesijoje da
lyvavo: iš naujai išrinktų 37 
penktosios tarybos narių —36 
(dr. S. Biežis dėl ligos negalė
jo atvykti), LB apygardų 7 at
stovai ir buvusios JAV LB cent
ro valdybos 5 nariai (iš 8).

Sesiją žodžiu sveikino..!. Ba- 
chunas, PLB centro valdybos 
pirm., minist. V. Sidzikauskas, 
Laisvės Komiteto pirm., kun. 
V. Martinkus, Balfo pirm., J. 
Kojelis Rezoliucijom remti ko
miteto vardu, dr. A. Razma 
Lietuvių Fondo vardu, dr. J.K. 
Valiūnas, Vliko pirm., V. Les- 
kaitienė, L. M. K. Federaci
jos pirm., dr. T. Blinstrubas, 
ALT S-gos prm., J. Šlepetys tei
sininkų ir liet, karių veteranų 
vardu.

Sesijos dalyvius raštu svei
kino Lietuvos atstovas Wash- 
ingtone J. Kajeckas, vysk. V. 
Brizgys, Kunigų Vienybė, kun. 
P. Garšva Draugo vardu, kun. 
V. Rimšelis, marijonų provinci
jolas. Jungtinis finansų komite
tas. dr. S. Biežis.

Ketvirtosios tarybos pirm. V. 
Volertas, padėkojęs sveikinto
jam. buv. tarybos prezidiumui 
ir centro valdybai pareiškė, 
kad JAV LB vadovavimą per
duoda naujai tarybai. Į laiki- 
n ą j į suvažiavimo prezidiumą 
pagal tradiciją pirmininkauti 
pakviestas vyriausias amžium 
dr. B. Matulionis, o sekreto
riauti — jauniausia amžium J. 
Gailiušytė. Dienos pirmininkas 
į pirmininkavimo talką pasi
kvietė T. Blinstrubą ir dr. A. 
Razmą.

Sesijos dalyviam pasisakant 
dėl darbotvarkės priėmimo ir 
papildymo, kilo klausimas ir 
dėl buvusios centro valdybos 
narių balsavimo teisės. Buvo 
tuo klausimu išklausyta garbės 
teismo pirmininko min. V. Sid
zikausko teismo sprendimas: 
pasibaigus tarybos kadencijai, 
tuo pačiu baigiasi ir centro val
dybos kadencija. Naujos tary
bos nariai gali nubalsuoti ir 
buv. cv. kadenciją pratęsti. 
Slaptu balsavimu už pratęsimą 
pasisakė 19. prieš — 23.

Mandatų komisiją sudarė: 
kun. L. Jankus, B. Raugas ir
J. Kapočius. Vėliau. J. Kapo
čiui kandidatuojant į tarybos 
prezidiumą, jo vietoj Įėjo dr.
K. Keblys.

Nutarimų komisiją sudarė: 
dr. A. Klimas, A. Barzdukas, 
T. Blinstrubas, A. Budreckis, 
D. Tallat Kelpšaitė, V. Kąsniu- 
nas ir kun J. Jutkevičius.

Nominacijų komisiją sudarė: 
dr. P. Vileišis, dr. L. Krauče- 
liūnas, dr. K. Bobelis, dr. P. Ki
sielius, dr. B. Matulionis, dr. 
K. Ambrozaitis, J. Kojelis, V. 
Bražėnas, dr. K. Keblys.

Po ilgoku svarstymu dėl dar
botvarkės priėmimo ir dėl tvar

Juozas Kapočius, JAV Liet. Bend
ruomenės naujos tarybos pirminin
kas Nuotr. R. Kisieliaus

kos, išklausytas ketvirtosios ta
rybos prezidiumo pirmininko 
V. Volerto pranešimas apie bu
vusios tarybos ir atskirų komi
sijų darbus. Švietimo .tarybos 
veiklą apibūdino J. Ignatonis, 
Kultūros Fondo — Z. Dailid- 
ka, Jaunimo sekcijos — V. 
Kleiza. Apie iždą, neatvykus 
ižd. M. Šimkui, painformavo J. 
Jasaitis, prieš tai išsamiai su
pažindinęs su centro valdybos 
veikla. Visi pranešimai buvo 
atspausdinti ir įteikti tarybos 
nariam. Su tų pranešimų pa
grindinėm mintim ir statisti
kom supažindinsime Darbinin
ko skaitytojus artimiausiuose 
numeriuose.

Kur bus valdžios?
Po pranešimų kilo diskusi

jos ir klausimai. Atsakė V. Vo
lertas ir J. Jasaitis. Perskaity
tas ir kontrolės komisijos raš
tas, kad pereitos kadencijos iž
das ir visos knygos rastos pil
noje tvarkoje.

Vėlyvame popiety prieita 
prie rinkimų. Nominacinės ko
misijos pirm., dr. K. Bobelis 
pranešė, kad naujoji centro 
valdyba numatoma sudaryti iš 
Chicagoje ir apylinkėse gyve
nančių tarybos narių, o tary
bos prezidiumas — iš Clevelan- 
do arba New Yorko ir apylin
kių.

Balsuojant u ž prezidiumo 
vietą, pasisakyta: 20 už Cleve- 
landą, Detroitą, 21 už New Yor- 
ką ir rytini pakraštį.

Balsuojant už naujos centro 
valdybos pirmininką, balsai pa
siskirstė taip: J. Jasaitis — 17, 
B. Nainys — 24.

Banketas
Tame pačiame viešbuty va

kare įvyko banketas. Invokaci- 
ją sukalbėjo kun. L. Jankus. 
Programai vadovavo V. Bražė
nas. Jis taip pat paskaitė ir 
feljetoną iš tarybinio ūkio gy
venimo. Bankete pagrindinę 
kalbą pasakė prof. prel. Leo 
Schumaher iš Clevelando. Kal
bėdamas apie komunizmą ir so
cializmą. Įspėjo ir apie libera
lizmo grėsmę. Dalyvius trum
pai pasveikino naujas cv pirm. 
B. Nainys. Ilgoko b a n ke
to pabaigoje, ilgai laukę, turė
jo progos pasirodyti ir šio va
karo solistai: L. Stukas ir L 
Stankūnaitė. Jiem akompona- 
vo muz. J. Stankūnas.

Tarybos prezidiumą
Rugsėjo 24, sekmadieni. 9 v. 

ryto dalis tarybos narių daly
vavo suvažiavimo mišiose Auš
ros Vartų lietuvių bažnyčioje.

Posėdžių pradžioje išrinktas 
tarybos prezidiumas. Balsu ga
vo: kun. J. Jutkevičius 30, A. 
Budreckis 15, V. Bražėnas 10. 
dr. P Vileišis 16, A. Mažeika 
30. K. Miklas 7. A Barzdukas 
25. J Kapočius 30. kun. V. 
Dabušis 22.

Prezidiumas pareigomis pa
siskirstė taip pirm. J. Kapo
čius, vicepirm. kun. V. Dabu
šis ir kun. J. Jutkevičius, sek.

(nukelta Į 4 psl.)
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Pavergtų Tautų Seimo pareiškimai Jungtinėm Tautom
Jau keturiolikti metai kaip, 

prasidedant Jungtinių Tautų 
būstinėj New Yorke naujai me
tinei sesijai, kitame tos pačios 
aikštės šone (Carnegie Endow- 
ment salėse) prasideda ir Pa
vergtųjų Europos Tautų Seimo 
sesija. Rugsėjo 19 čia įvyko du 
P.E.T. Seimo XIV sesijos pra
diniai posėdžiai (Skaičiuojant 
nuo pradžios, tai buvo 127-tas 
ir 128-tas šio Seimo posėdžiai).

Abiejose aikštės pusėse dau
giausia kalbėta, nors ir ne 
apie tuos pačius, bet apie pa
našiai nenaujus ir vis dar ne
sutvarkytus reikalus.

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas, kaip ir kitų sesijų pra
džioje, vėl pakartojo pareiški
mą, kurio neatvangus kartoji
mas, iš tiesų, ir yra esminė šio

Seimo paskirties išraiška. Tai 
pareiškimas, kad:

1) Jungtinių Tautų posė
džiuose šiuo metu dalyvaujan
čių Albanijos, Bulgarijos, Če
koslovakijos, Lenkijos, Rumu
nijos ir Vengrijos delegatų į- 
galiojimai turi būti užginčyti ir 
atmesti, kaip išduoti neteisėtų, 
nereprezentacinių vyriausy
bių;

2) Sovietų Sąjungos delegaci
jai turi būti įsakmiai užginčy
ta ir nepripažinta teisė kalbėti 
bei veikti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vardu.

Pirmajame šio pareiškimo 
punkte minimos delegacijos J. 
Tautose yra pripažįstamos. (Ru
munijos delegatas net išrinktas 
dabar prasidėjusios XXII sesi
jos pirmininku). Tačiau P.E.T.

Seimas jų teisėtumą ginčija pa
tvariai, -ir tas kaltinimo šešėlis, 
matomas visuose Jungtinių 
Tautų sluoksniuose, lydi kal
bamąsias delegacijas be palio
vos. Dėl rumuno (Corneliu Ma- 
nescu) išrinkimo Jungt. Tautų 
sesijos pirmininku, P.E.T. Sei
mo generalinis komitetas dar 
ir atskirai pareiškė protestą, 
kuris irgi perduotas J. T. gen. 
sekretoriui U Thant ir apie ku
ri painformuotos J.T. delega
cijos.

Sovietų Sąjungai teisė veik
ti ir Baltijos valstybių vardu 
Jungtinėse Tautose nėra pripa
žinta. Tas klausimas Jungtinė
se Tautose nėra svarstytas. Pa
skiri delegatai, tačiau, Įvairio
mis progomis viešuose J. T. 
posėdžiuose nedviprasmiškai at

meta sovietinės delegacijos pa
sikėsinimus į tokią teisę. Kol 
nesiliauna tie sovietiniai kesi- 
nimaisi, tol P.E.T. seimas laiko 
reikalinga nepaliaunamai prieš 
juos protestuoti ir nuolatos rei
kalauti, kad Sov. S-gos delega
cijai būtų ir Įsakmiai sukliudy
ta vaidinti Baltijos valstybių 
atstovavimą. Savo keliu tuo 
nuolatos rūpinasi Lietuvos dip
lomatinės atstovybės ir Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas.

Pavergtųjų Europos Tauto 
Seimo pirmininku XIV-tai sesi
jai išrinktas dr. Georg M. Di- 
mitrov, bulgarų delegacijos pir- 
mininkas. Vicepirmininku — 
Vasil Germenji, albanų delega
cijos pirmininkas. Generaliniu 
sekretorium išrinktas Feliks

vęs gen. sekr. pavaduotojo pa
reigose, pastaruoju laiku ėjęs 
gen. sekretoriaus pareigas.

Lietuvių delegacija P.E.T. 
Seime šiai sesijai pateikta ir 
priimta tokia: Juozas Audėnas, 
Valteris Banaitis, Bronius Bie- 
liukas, Martynas Brakas, Juo
zas Brazaitis, Petras Karvelis, 
Vincas Maciūnas, Bronius Ne- 
mickas, Jonas Puzinas, Vaclo
vas Sidzikauskas (delegacijos 
pirmininkas), Jackus Sonda, 
Pranas Vainauskas, Vytautas 
Vaitiekūnas, Juozas Vilčins
kas.

P.E.T. Seimo generaliniame 
komitete XIV sesijos metu nuo 
lietuvių delegacijos dalyvaus 
delegacijos pirmininkas V. Sid
zikauskas. Jo antrininkas šiose 
pareigose — V. Vaitiekūnas.

. Foto VYT. MAŽELIS |
• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vyk-

ti ir j kitus miestus) **
• portretūra V

. ... • meno darbų nuotraukos ir kiti foto patar- v| Te ' HY 7~4677 navimai £

| 422 MENAHAN STREET — RIDGEVVOOū, n. v. 11237 $

Daug sutaupysi pirkdamas per SPARTĄ radiją, radio- 
consoles, color ir kt. TV, tapė recorderiai, patefonai, fono
grafai, įv. skaičiavimo mašinos, cash registeriai, rašomos 
mašinėlės visomis kalbomis. Visi gaminiai Telefunken, 
Grundig, Zenith, Burroughs, Olympia, Royal, etc. Kata
logus ir informacijas gausite tik pranešę savo adresą — 
J. L. GIEDRAITIS, 10 Barry Dr., E. Nor+hport, N.Y. I 1731

Inž. Kęstutis Miklas, LB Tarybos narys, Long Island 21 distrikto švietimo tarybos narys, posėdžiavo su Tovvn 
of Oysterbay Supervisor Mr. Michael N. Petito (v.) ir teisiniu patarėju Mr. Louis Orfan. Pažadėta kitais me
tais paskelbti Lietuvos dieną. I

Gadomski, lenkas, anksčiau bu- (Elta)

SPAUDA
-----HILLSIDE , N-J-07205 - -------

- telefoną : 289-6878 , CODCaOI-Nesutarimai tautinėje srovėje . . .

KIEKVIENAM ŠNIPUI ATEINA JO DIENŲ GALAS
Epizodas iš pulk. Penkovskio istorijos (4)

Pulkininkas Penkovskis lan
kėsi Londone su delegacija 
1961 balandžio mėn. Grižo į 
Maskvą ir iš ten per porą mė
nesių parūpino anglam 20 fil
mų su šimtais sovietinių a- 
gentų vardų, su - kitų paslap
čių dokumentais.

Penkovskis lankėsi Londone 
dar sykį. Anglai pasirūpino ji 
nuvesti prie Markso kapo, ku
ris buvo apleistas, piktžolėm 
apaugęs. Penkovskio aštrus pra
nešimas apie tokį bolševikų 
šventojo apleidimą pakėlė' 
Maskvos akyse jo partinį bu
drumą; o Sovietų atstovybė 
Londone susilaukė aštraus pa
peikimo.
Be kelio atgal:

Tais pačiais metais Penkovs- 
kiui buvo proga dar sykį iš
vykti iš Rusijos į Paryžių. Ten 
buvo sovietinės prekybos paro
da. Kai reikėjo grįžti, susvyra
vo — grįžti ar ne. Nujautė įta
rimą. O naujieji draugai ang
lai sakė jam: galįs pasilikti 
Londone ar Washingtone, ta
čiau negundė nei pasilikti nei 
grįžti. Paliko laisvą apsispren
dimą. “Darbas nebaigtas; dar 
jo yra daug". Su tais žodžiais 
Penkovskis pasičiupo lagami - 
ną. paspaudė ranką Wynne ir 
nuskubėjo į lėktuvą.

Paryžiuje jam buvo pasaky
ta, kad Wynne negalės greitai 
nuvykti į Maskvą informacijų 
paimti. Jam buvo nurodyta ry
šininkė Maskvoje — vieno ang
lo tarnautojo žmona. NepatiKO 
ta žinia Penkovskiui, bet....

Maskvoje netrukus jis paste
bėjo. kad yra sekamas. Jau 
buvo per vėlu, kai anglai susi
rūpino jį išimti iš Maskvos. 
Bet dar mėgino. \Vynne buvo 
pavestas ir šis darbas. Wynne 
surengė savo atstovaujamų fir
mų mašinų įrankių kilnojamą, 
{parodą. Jai buvo pagaminti 
specialūs autobusai. Viename

buvo ir slapta vieta. Viena vie
nam žmogui paslėpti. Išvyko 
su paroda pirmiausia į Buda
peštą.

Ten vieną dieną gatvėje ke
turi vyrai čiupo Wynne, įgrū
do į automobilį. Kai Wynne at
gavo sąmonę, buvo jau kalinys.

Tai įvyko 1962 lapkričio 2.
Kitą dieną sovietinis karo 

lėktuvas jau pristatė jį į Mask
vą. į Lubiankos kalėjimą. Pro 
tą Lubianką taip neseniai jis 
buvo vaikščiojęs su 
Penkovskiu. Dabar drauge su 
Penkovskiu jis atsidūrė ir to 
kalėjimo vienutėse. Drauge at
sidūrė ir teisme.
Galas:

Teismas prasidėjo 1963 me
tų gegužės 7, taigi pusė metų 
nuo suėmimo. Teismo salės 
vaizdas kažkodėl priminė Wyn- 
ne bulių rungtynių areną. Pub
likos apie penketas šimtų. Jie 
turi ploti ir šaukti, kai proku
roras tars kaltinimo svariau - 
sius žodžius. Patys kaltinamie
ji buvo parengti teismo vaidy
bai. kuri iš anksto buvo nu
matyta. Prieš tris dienas kalti- 
namiem buvo įduoti 100 pus
lapių raštai — su klausimais, 
kurie bus jiem duodami teis
me. ir su atsakymais, kuriuos 
jie turi duoti.

Prokuroras pirmą dieną sky
rė Penkovskiui. Sekdamas teks
tą. Penkovskis atsakinėjo. 
Kai į visus klausimus atsakė, 
jis turėjo pats įvertinti savo 
elgesį ir pasakyti, kas jį į tai 
pastūmėjo. “Moralinis sugedi
mas, kasdieninis alkoholio be
saikis vartojimas, nepasitenki
nimas turima vieta komitete., 
puikybė, tuščia garbė, linkimas 
į lengvą gyvenimą. Bet tai ne
pateisina mano nusikaltimo . . 
Viskas buvo nusikaltėliška ma
nyje — mano dvasioj, mano 
mintyse, mano veiksmuose".

Penkovskis tai kalbėjo, ir jo

žodžiai — sako Wynne — 
skambėjo kaip sena patefono 
plokštelė.

Visi tylėjo.
Kita diena buvo skirta Wyn- 

ne. Wynne sakosi rūpestingai 
sekęs , tekstą, žurnalistai to ne
galėjo pastebėti, nes jis turė
jo atsakinėti nuleistom akim. 
Prokuroras buvo piktas. Gal 
tai ir sukurstė Wynne užsikirs
ti ir nukrypti nuo teksto pas
kutiniame savo nusikaltimo iš
pažinime ir gailestyje. Wynne 
tepasakęs, kad neturėjęs inten
cijos piktnaudoti prekybos mi
nisterijos jam parodytos geros 
valios. To nepakako prokuro
rui. Jis įdūko ir sėdėjo rūščiu 
veidu. Teisėjai sėdėjo kaip šal
tos uolos. Wynne nenorėjo nė 
galvoti, kiek jis savo padėtį pa
blogino, nukryptamas nuo 
teksto. Tegul bus, kas bus.

Trečia diena — gynėjų kal
bos, kaltinamųjų paskutinis žo-

Kaip lietuvių visuomenėje at
siranda nesutarimai, pasėjama 
skaldymosi sėkla, rodo kai ku
rie įvykiai vadinamoje tautinė
je srovėje. Kas vyko pačios 
srovės vadų tarpe, dabar iški
lo spaudoje.

Dirva rugpiūčio 9 buvo pa
skelbusi apie rugpiūčio 5 dieną 
Tabor farmoje įvykusi pasita
rimu Amerikos Lietuvių Tauti
nės* Sąjungos reikalais. Jame 
dalyvavo pirmininkas T. Blin- 
strubas, sekr. B. Paplėnienė, 
ižd. K. Pocius, ALTS garbės na
rys ir ALTS tarybos narys J. 
J. Bachunas. ALTS taryb o s 
narys J. Smetona ir Vilties ri
jos pirmininkas A. Laikinas.

Esą “pasitarimo metu išly
ginti nuomonių skirtumai.... 
Pasitarimas Baigtas vieningu
mo dvasia ir absoliučiu sutari
mu dėl tautinės srovės solida
rumo ...”

★
Dėl šio pranešimo atsiliepė 

vienas iš to pasitarimo daly
vių — J. J. Bačiūnas. Atsilie
pė betgi ne Dirvoje, o Drauge 
rugsėjo 19 laišku. Kodėl Drau
ge, jis taip rašė Draugo redak
toriui: “Siunčiu Jums ši straips
nį, nors prieš tai buvau jį į- 
teikęs Dirvos vyr. redaktoriui.

dis, teismo sprendimas: Pen
kovskis — sušaudyti ir asme
ninį turtą konfiskuoti, Wynne 
— 8 metai, kurių 3 kalėjime, 
kiti sunkiųjų pataisos darbų ko
lonijoje.

Po 8 mėnesių Wynne buvo 
iškeistas į Sovietų šnipą Gor- 
don Lonsdale. laikomą Angli
jos kalėjime. O Penkovskis ne
buvo sušaudytas. Po dvejų me
tų Wynne patyręs, kad Pen
kovskis, pramatydamas tolimes
nius tardymus, kalėjime pats 
nusižudęs. Tik tada ffynne ir 
apsisprendęs surašyti savo at
siminimus.

Pastarasis straipsnį perdavė 
Vilties draugijos pirmininkui. 
Ir šiam atsisakius padaryti 
sprendimą, straipsnis buvo per
duotas Amer. Liet. Tautinės Są
jungos pirmininkui. Sušauktas 
specialus ALT Sąjungos cent
ro valdybos posėdis nedavė lei
dimo šį straipsnį spausdinti Dir
vos laikraštyje.”

★
Dėl ano Dirvos laikraštyje 

pranešimo apie “išlygintus 
skirtumus” J. J. Balčiūnas ra
šo: “Paskaitę pranešimą dau
gelis ėmė klausinėti, kas čia su 
kuo tarės, dėl ko tarės, apie 
ką tie nuomonių skirtumai bu
vo ir kaip dabar tos išlygintos 
nuomonės atrodo.

“Ponas Julius Smetona Dir
voje rugpiūčio.23 d. 1967 m. 
dar parašė apmąstymus apie 
tą apsilankymą ir paminėjo, 
kad ‘mūsų (t.y. jo ir mano) 
keliai truputį skyrėsi’, bet vieš
nagė Tabor farmoj mus suar
tino, išsklaidė nesusipratimus, 
sumažino mus skiriančius at
stumus’ ir kad ‘gal nuo šiol 
viskas ims krypti į gerąją pu
sę’.

“Iš to gal kas jau ir atspės, 
kad skirtumai buvo lyginti 
greičiausia tarp J. Smetonos ir 
J. Bačiūno. Bet vis dar lieka 
neatsakyti klausimai: koki skir
tumai, ar tikrai išlyginti, o jei 
išlyginti, tai kaip”.

★
Tuos skirtumus tarp savęs ir 

J. Smetonos J. Bačiūnas pri
stato taip:

“Amer. Liet. Tautinėj sąjun
goj mane vadina garbės nariu. 
O Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė prieš 4 metus irgi su
teikė man didelę garbę, kartu 
ir didelę pareigą — PLB pir
mininko. Visa PLB valdyba so
lidariai stengiamės tas parei
gas atlikti kaip išmanydami ge
riausiai. Julius Smetona jau 

(nukelta j 3 psl.)

LAISVĖS ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

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

Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

62-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11379
Vedėjai:

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

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

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

GERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP.
Specialistai patarnavimui ir visos dalys įvairiems Europos gamybos 
aparatams.

Lengvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais — 
61-05 39+h AVĖ., WOODSIDE, N. Y.

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

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės į

Insurance - Real Estate
JOHN ORMAN AGENCY

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

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

= NEW YORK CHICAGO -

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

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

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 dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N.Y. II42I

— Tel. 849-7240 —

■Krį-įf

Inž. Bražinskas dėsto Elizabetho lituanistinėje mokykloje

- HAVEN REALTY -
Real Es+a+e • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai popiet
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI 7-4177

WINTER GARDEN TAVERN
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkai

—• —
Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaldo- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N.Y.

(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

SIDABRINIO VARPO KEP> KLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, ssv.
36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN. N. Y. 11206

Telefonas STagg 2-5938
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Nepriaugo ar peraugo?
apie pasirengimus 50 metų val
stybės atstatymo jubiliejui; bu
vo numatytas taip pat dviejų 
asmenų pranešimas — apie a- 
teinančių trejų metų darbus. 
Pretekstu, kad nėra laiko, tię 
visi pranešimai buvo išimti iš 
svarstymo. Tačiau ir po jų iš
ėmimo dar buvo gana laiko 
kitiem su tarybos veikla tiesio-

J. V. L. Bendruomenės tary
bos posėdis rugsėjo 23-24 vie
ną dalį savo programos atliko. 
Tik vieną: išrinko naują valdy
bos pirmininką, išrinko naujos 
tarybos prezidiumą (žr. aprašy
mą kituose puslapiuose). Perei
tą kartą pareiškus padėką se
niesiems tarybos bei valdybos 
pirmininkam, dabar tenka svei
kinti naujuosius — valdybos giai nesusijusiem pranešimam 
pirmininką Rr Nainį (Chicago) (pranešimas apie Lietuvių Fon- 
ir tarybos prezidiumą, pirmL 
ninkaujamą J. Kapočiaus (Bos
tonas).

Perėjimas iš vienų rankų į 
kitas visuomeniniame organiz
me yra natūralus reiškinys. 
Naujų žmonių pasirinkimas 
nereiškia nepasitikėjimo senie
siem.

Juo labiau tai natūralu or
ganizme, kuris tvarkosi demo
kratiškai.

Demokratinė santvarka rei
kalauja iš joje gyvenančio as
mens didelės moralinės ir so
cialinės kultųros. Reikalauja 
ypatingo jautrumo natūrali
nės moralės dėsniui: nedaryk 
kitam, ko sau nenorėtum. Rei
kalauja dar poros specialių so
cialinio santykiavimo dėsnių de
mokratinėje visuomenėje: va
dovautis tos visuomenės ar 
organizacijos įstatymais ir pa
siduoti daugumos sprendimam, 
ar jiem pritari ar ne.

šis tarybos posėdis buvo i- 
liustracija, kaip minėti trejopi 
dėsniai kai kurių posėdžio da
lyvių nesaistė.

To rezultatas — apkartinti 
tarpusavio santykiai įtarinėji
mais, susvyravęs pasitikėjimas 
kai kuriais žmonėm, kurien^ 
rinkikai buvo parodę savo pa
sitikėjimą, pareiškimais “dėl 
tvarkos” didinta netvarka ir 
sugaišta begalės laiko, kad jo 
nebeliko antram ir esminiam 
posėdžio reikalui —artimiau
sios veiklos programai.

Programoje buvo numatytas 
dviejų asmenų pranešimas —

do veiklą, apie informacijos 
centrą Chicagoje).

Esminių klausimų išjungi
mas buvo ne tik prasilenki
mas su posėdžio tikslu, bet ir 
netiesioginis akibrokštas b u - 
vusiai tarybai bei jos pakvies
tiem su pranešimais asmenim. 
Jei įeis tradicija pakviesti, pas
kui pasakyti: jūsų kalba, gal 
būt, labai išmintinga, bet mes 
neturim kada jos klausyti, — 
kas tada norės ir savo laiką 
gaišti pranešimam parengti.

(16)

Akmenėlis į narių amerikiečių sąžines ir kišenes
LITERATOROS SEKCIJA

literatūros- mokslo sekcijoj 
tebuvo tik viena paskaita. 
Skaitė dr. J. Grinius tema: 
“Laiko balsas ir lietuvių lite
ratūra”. Prelegentas pirmiausia 
nurodė, kad esteticistinė lite
ratūra tėra tik srovė, kurios te
zės negalioja nei visuotinės li
teratūros didiesiem kūrėjam, 
nei lietuvių literatūrai. Nors 
nuo antrojo pasaulinio karo miestinės, vis galingesnės, tech- 
stiprias pozicijas turi angažuo
toji literatūra, tačiau iš este- 
ticizmo išsivystęs, A. Gid’o ir 
kitų išpopuliarintas, amoralinis 
anarchizmas tebėra gyvas ir 
šiandien ir veikia net laisvųjų 
lietuvių literatūrą. Bet ne tos 
krypties atstovai labiausiai at
siliepia į laiko balsą. Juo pre
legentas pavadino amžinąsias 
problemas, kurių vieną ir ant
rą aspektą išryškina socialinės 
laiko aplinkybės. ........

Kalbėdamas apie laiko žy
mesnius garsus, prelegentas

L. K.M. Akademijos VII suvažiavimas (3)

tas tikėjimo ir ne- 
transcendentine bū-

stabtelėjo 
tikėjimo 
timi, pabrėždamas ateizmą ir 
nihjlizmą, kurie matyti lietuvių 
literatūroj šiapus ir anapus ge
ležinės uždangos lietuviai rašy- 
sustojo prie individo ir visuo
menės, prie asmens ir jo

niškai mechaninės aplinkos. 
Laiko balso garsu buvo laiko
ma komunizmo problema, kuri 
lietuviuose dažnai yra susijusi 
su rezistencinėmis (miško bro
lių) kruvinomis kovomis ir 
su tremties bei išeivijos prob
lemomis.

Paliesdamas tas įvairias pro
blemas, J. Grinius minėjo lie
tuvių rašytojus bei jų kūrinius, 
sukurtus per pastaruosius 25 
metus okupuoto) tėvynėj ir iš
eivijoj. Pailiustravęs pavyz
džiais, kaip lietuviškos temati

Iš k. į d. V. Banaitis, prof. Z. Ivinskis, d r. J. Vaišnora, MIC

Posėdžio eigą stebinčiam ne
buvo jaukus tas demokratinės 
mašinerijos lėtas judėjimas su 
dideliais kliuviniais. Ar dėl to, 
kad demokratinei dvasiai ne
priaugta, ar dėl to, kad jau per
augta? Sakytum, nepriaugta, 
kai stebėjai tuos reiškinius 
jaunesnės kartos
muose. Sakytum, peraugta, kai 
tą pat matei ir vyresnės kar
tos veiksmuose. Tuo atžvilgiu 
kartų skirtumo nebuvo. Kas 
mėgsta rimtus dalykus linksmai 
kalbėti, sakytų, kad nauja ben
druomenės valdžia turės įreng
ti darželį pratintis prie demo
kratinių santykių ir organiza
cinės drausmės.

Su pasitenkinimu betgi teko 
sutikti, kad tarybos narių dau
guma buvo sveikos nuovokos: 
savo balsavimais parodė, kad 
nepritaria tiem, kuriem sve 
timi demokratinio santykiavi
mo dėsniai. Ir šioje daugumo
je reiškėsi tiek vyresnės, tiek 
jaunesnės kartos žmonės. Kar
tų skirtumo čia nebuvo. V. Banaitis jaunimo tarpe

O. NENDRĖ

JO RANKA

Jonas nubėga į kitą kamba
rį ir atidaręs langą iššoka ir 
dingsta už sodo.

Vokiečiai, pašftnę iš Šilėnų 
du jaunu darbininku, išvažiuo
ja, visai neklausia apie Joną.

Adomą šis vokiečių įsiverži-

dieną jis sukniumba prie kar
vių tvarto. Jonas parneša tėvą į 
kambarį, bet Adomas, guldo
mas į lovą, atsidūsta ir laimin
gas nusišypso. Nepavyksta jo 
grąžinti į gyvenimą.

— Toks tvirta* ir dar nese
nas Žmogus! Tai ką padarė ko
munistai! — kalba žmonės per 
Adomo laidotuves.

Po laidotuvių Jonas liūdnai 
grįžo į ištuštėjusius Šilėnus.

— Vargšas tėvelis, niekuo
met nepareis į namus! Kas bus 
su Šilėnais be jo! — žiūrėda
mas pro langą galvoja Jonas.

Motina prieina prie sūnaus, 
švelniai paglosto sūnaus petį ir 
tyliai sako:

— Pasilikti judviem Šilėnuo
se yra tikra savižudybė! — įsi
terpia Onos brolis. —Geriausiu 
atveju komunistai ištrems judu 
į Sibirą. Bet, manau, išgalvos 
kokį kaltinimą, kad galėtų su
šaudyti, kad Šilėnai liktų be sa
vininko.

— Man nieko nedarė, nors 
Adomą areštavo. Man paskyrė 
žemės iš Šilėnų, kaip visiems 
bežemiams! — šypsosi Davie
nė.

— Tada jie nesuspėjo. O že
mę davė, kad pasirodytų esą 
teisingi... Vis tiek iš visų a- 
tims, — aiškina brolis.

— Jūs turit važiuoti, esat 
jauni, turite mažus vaikus... 
Taip pat Jonukas... O aš esu 
jau nejauna. Mirti man nebai
su ... Noriu atsigulti šalia A- 
domo! — kalba ramiai Davie
nė.

— Kas tau sakė, kad mirsi 
Lietuvoje? Tūkstančius daug 
senesnių jie išvežė, — tvirtina 
Antanas.

Jonas • klauso, nesikiša į dė
dės ir motinos kalbą.

— Ką tu Jonai galvoji? Tu 
mokytas, geriau už mudu ma
tai ir supranti, kas darosi, — 
kreipiasi dėdė.

— Man rodos, kad reikia 
trauktis iš Lietuvos. Naciai pa
rodė žiaurumo, bet jis nebuvo

— Tavęs vienos nepaliksiu! toks baisus, koks buvo komu- 
sako ramiai Jonas. nistų. Bet jei mamytė apsispręs

— Sūneli, nuo šios dienos tu 
esi čia šeimininkas. Vokiečiai 
ūkininkų neveža. Mokytis vis- 
tiek negalėsi iki karo pabaigos.

— Taip, mamyte! — atsidūs
ta Jonas. — Reikės ūkininkau
ti! '

Neilgai Jonas .ūkininkavo. 
Rytuose 
Lietuvos 
rūpintis,

vokiečiai traukiasi, 
žmonės vėl pradeda 
nes raudonieji gali

— Frontas jau netoli Mins
ko, — kalba atvažiavęs į Šilė
nus dėdė Antanas. — Mes, pa
siėmę vaikus, bėgsim į vakarus.

— Jonelis turės bėgti su ju
mis. Jis jaunas, likęs su komu
nistais, gyvenimo neturės! — 
karštai kalba motina.

— O tu, mamyte, ką dary
si? — žiūrėdamas į motiną 
klausia Jonas.

— Aš savo noru niekur nesi
trauksiu iŠ Šilėnų! — tvirtai sa
ko Pavienė.

DR. J. GRINIUS

kos raštais galima atsiliepti į 
universalines apskritai. žmogiš
kas problemas, prelegentas nu
rodė, kad šiapus ir anapus ge
ležinės uždangos lietuviai rašy
tojai siekia naujesnių formų, 
nors visokiem mados eskperi- 
rr.entam galimybių turi žymiai 
mažiau negu rašytojai didelė
se laisvose tautose.

Po šios paskaitos diskusijo
se dalyvavo A. Liulevičienė- 
Skirmuntaitė, dr. J. Norkaitis, 
dr. K. Čeginskas.

SUVAŽIAVIMO PABAIGA
Sekmadienį (VHI.27) šv. mi

šias atlaikė kun. prof. V. Jac
kevičius (iš New Yorko); savo 
pamoksle kalbėjo apie šiuolai
kines tikėjimo sunkenybes.

Baigiamajame akademijos 
suvažiavimo posėdyje Žemaičių 
vyskupijos 550 m. sukakčiai pa
minėti prof. dr. Z. Ivinskis 
kalbėjo apie Medininkų vys
kupijos pradžią ir jos vėlesnę 
reikšmę Lietuvai — po Tan- 
nenbergo mūšio įvykdyto že
maičių krikšto neužteko atrem
ti Vokiečių ordino pretenzijom 
į Žemaičius. Reikėjo suorgani
zuoti didelę žemaičių bajorų 
delegaciją į bažnytinį Konstan
cos susirinkimą, kuriame lietu
viai dalyvavo pirmą kartą ir 
platų kaltinimo raštą prieš 
Kryžuočių ordiną. K o n s - 
tancos susirinkimas nutarė į- 
steigti Medininkų vyskupiją ir 
šiuo liksiu nusiuntė į žemai
čius vyskupų delegaciją. Į klau
simą, kuriam kunigaikščiui Jo
gailai ar Vytautui priklauso 
(nuopelnas, steigiant minėtą 
vyskupiją, dr. Z. Ivinskis atsa
ko, kad jis atitenka anų abiejų 
pusbrolių sutartiniam veiki
mui. Tos vyskupijos kultūri
nei reikšmei iškelti prelegen
tas sustojo ties dviem žymiau
siais jos vyskupais — Merke
liu Giedraičiu, veikusiu refor
macijos pradžioj, ir Motiejum 
Valančiu, turėjusiu pakelti sun
kiausius caristinės autokratijos

akademijos nariai, gyveną JV. 
' Pradėjus organizuoti suvažia

vimą, buvo žinių, kad narių at- 
skaitos buvo originaliausios P* visaf 
arba geriausiai paruoštos, nes 
vienos buvo trumpinamos, o 
kitų prelegentai patys pripaži
no tam tikrus netobulumus. 
Diskusijos dėl aktyvių klausy
tojų, buvo gyvos, bet buvo 
matyti ir suvažiavimo vienaša
liškumas, nes istorinių paskai
tų jame buvo daugiau negu ki
tokių. šitaip, tur būt, atsitiko 
dėl dviejų priežasčių: viena, 
akademija turi nuolatinę savo 
istorikų sekciją, ko nepajėgia 
sukurti kitų mokslų atstovai; 
antra, labai pasyvūs pasirodė

buvo nieko panašaus: akade
mijos narius pinigingumu ir ju
drumu pralenkė akademinis 
lietuvių jaunimas (iš JV). Pora 
akademijos narių parodė tie
siog neleistiną sąmoningumo ir 
solidarumo stoką — buvo Vo
kietijoj suvažiavimo dienomis, 
tačiau užsukti į Akademijos po
sėdžius nerado reikalo. Todėl 
kyla klausimas, ar L.K.M. vai- 
dyba blogai pasielgtų, paprašy
dama lietuviškus laikraščius 
neminėti tokių asmenų pavar
džių kitomis progomis.

Nesutarimai tautinėje srovėje
(atkelta iš 2 psl.) 

kuris metas yra blogos nuomo
nės apie tas mūsų pastangas.

“Aš neginčiju jam teisės 
nesutikti su tuo, ką mes kada 
padarom ar pasakom ... Neat
sisakau klydimų apgailėti ir 
stengtis juos pataisyti... Bet 
nesutinku su įtarinėjimais, kad 
‘PLB valdybos laikysena ne tik 
yra nemorali, bet ir pragaiš
tinga lietuvių tautai, kadangi ji 
padeda raudonajam okupantui 
vykdyti lietuvių tautos naiki
nimo darbą ir palaužia lietu
vių tautos pasipriešinimo dva
sią’.

“Nors ir nedaug kas iš tų 
‘puošmenų’ man ar kitiems 
prilimpa, vistiek tokie dalykai

pa-

ke- 
tik

Užbaigiamuosius žodžius pa
sakė L.K.M. Akademijos pir
mininkas prof. A Liuima ir 
Studijų. Savaitės moderatorius 
dr. K. Čeginskas, kuris pasiū
lė ir sveikinimą Tėvynei.

Baigiant 
važiavimą 
kad sunku

apskritai gyvą su
teikia pažymėti, 

pasakyti, kurios pa-
Prel. J.Končius sveikina akademi
jos suvažiavimą

PLB valdybai sudaro nemalo- 
n u m ų, apsunkina pastangas 
vykdyti apsiimtas svarbias 
reigas...

“Toki pasidarė skirtingi 
liai. Nepasakyčiau, kad jie 
‘truputį’ skirtingi.”

Apie savo padėtį tautininkų 
srovėje ir apie tautininkų lai
kyseną dėl jo santykių su J. 
Smetona, B. rašo:

“Mane asmeniškai ypač sle
gia Amer. Liet. Tautinės sąjun
gos vadovaujančių asmenų 
‘neutralumas’. Tautininkų eilė
se žygiuoju jau seniai (virš 55 
metų)' ir, atrodo, ne apsileidė- 
liškai. čia net garbės nariu 
mane vadina. Dabar iš tų pačių 
eilių vadina jau ir ‘komunaru’. 
Argi aš to nusipelniau?! Ar ki
ti Amer. Liet. Tautinės sąjun
gos šulai su tuo sutinka? Jei 
ne, tai kodėl tyli, kodėl negi
na nei savo garbės nario, nei 
visos savo sąjungos garbės?

“Jaučiuos, kad turėjau rimtą 
priežastį protestuoti dėl to ir 
Amer. Liet. Tautinės sąjungos

Pasirodė, kad ten buvo
nenorėjusių girdėti, ką sakau. 
Pirmą kartą tautininkų eilėse 
matomas jaunuolis grubiai rei
kalavo, kad nutilčiau. Kiti bu
vo ‘neutralūs’. ‘Komunaro’ ti
tulo išradėjui, prieš kurio elge
sį bandžiau protestuoti, pareiš
kė pasitikėjimą, išrinko vėl į 
Amer. Liet. Tautinės sąjungos 
tarybą. Išrinko ir mane. Ir pa
liko su dviem titulais: garbės 
nario ir ‘komunaro’.. .Ar ma
not lengva 
ti?”

“Juliaus 
prieš PLB, 
pasirodymo
bos niekuo neįtikino. Ji tik mo
raliai giliai įžeidė ir sukėlė ne
pelnytos nuoskaudos jausmą”.

toki elgesį supras-

Smetonos opozicija 
ypač tos opozicijos 
būdas PLB valdy

likti, — liksiu ir aš. |
— Sūneli! Tu verti mane pa-| 

likti tėvelio kapą! Aš būčiau la-| 
bai nelaiminga... tuojau mir-f 
čiau... — pravirksta Davienė. |

— Man rodos, Jonai, važiuok f 
su mumis, o motinai leiskime f 
pasilikti... Per prievartą išvež-| 
ta bus nelaiminga. Išbėgus lau-f 
kia vargas. Vakar buvau tur-f 
gui, tai vyrukas davė lapelį, | 
kuris ragina lietuvius pasilikti j 
tėvynėje, nes Vokietijoje dide-j 
lis badas, bombarduoja dieną | 
ir naktį miestus, miestelius irt 
kaimus. Vokietijoje dabar yra| 
tikras pragaras. S

— Mes pragarą neseniai ma-f 
tėme, baisesnio negali būti!—j 
sako Ona. f

— Lapelis tvirtina, kad ko-| 
munistai pasikeitė, kad drauge | 
su jais eina ir Amerikiečiui 
Raudonasis Kryžius! *

— Tai komunistų propagan
da! — neiškenčia Jonas. —Ko
munistai visada griebiasi kal
bėti apie pasikeitimą, kai nori s 
paslėpti savo kruvinus nagus. |

— Aš taip pat esu įsitikinęs,| 
kad komunistai pagamino tą* 
lapelį. Komunistam labai nau-| 
dingą, kad lietuviai nebėgtų, j 
kad nepasiektų platesnio pa-| 
šaulio, nepasakytų, ką per ko-j 
munistų valdymą patyrė laisvo-f 
jo pasaulio žmonėms! — kalbr j 
Jurkys. |

(Bus daugiau)
B. GalliOtt-Sp««* Ualmioja ~T«vy- 

DMino n*« valandoje"

Nuoskaudos pašalinimas, 
skirtumų išlyginimas esąs gali
mas tuo keliu, kuriuo jis buvo 
padarytas: “Kas drąsus viešai 
padaryti kam nepelnyta nuo
skaudą, turėtų būti drąsus ir a- 
titaisyti ją (kiek dar galima) 
taip pat atvirai, ne diplomatiš
kų žodžių miglon įsisupęs”.
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Brazilijos lietuvių gyvenime
Kultūrinis ir visuomeninis 

gyvenimas pagyvėjo. Lietuvių, 
tautos genocido dienos minėji
mas įvyko Sao Paulo D.L.K. Vy
tauto vardo mokykloje birželio 
18- Programą paruošė L. S-gos 
valdyba, šalia įdomių inž. Idi- 
ko ir dr. J. Valavičiaus paskai
tų, meno dalyje pasižymėjo Vi
la Anastazijos jaunimas, vado
vaujamas A. Adulio. Chorą bei 
tautinius šokius tvarkė inž. A. 
Petraitis. Po minėjimo dalyviai 
buvo pavaišinti. Kai kurie mi
nėjimo dalyviai įteikė prezi
diumui aukų sudaryti pradžią 
Liet. Fonde telkiamam skyriui

NEW LONDON, CONN.

Į šv. Marijos parapiją per
keltas iš Middletown, Conn., 
kun. dr. Zenonas ’ Smilga. Šv. 
Marijos parapija yra pati sti
priausia visoje Norvich vysku
pijoje. Lietuvis kunigas į ją pa
skiriamas bene pirmą kartą 
parapijos istorijoje.

Kun. dr. Z. Smilga yra gi
męs 1926 birželio 28 Luknė- 
nų km., Plungės v. Telšių aps. 
Telšių gimnaziją baigė 1944, 
kunigu Įšventintas 1950 ko
vo 4, o 1953 Gregorianume 
gavo filosofijos daktaro laips
nį. Į Ameriką atvyko 1955 ir 
veik visą laiką dirbo Middle- 
town itališkoje parapijoje.

Kun. Z. Smilgos paskyrimas 
pradžiugino vietos ir apylin
kių negausius lietuvius, bet ta 
pačia proga, gaila, iš kaimyni
nio Waterford buvo iškeltas 
kun. dr. Adomas Pupšys. Jis 
perkeltas i buv. kun. dr. Z. 
Smilgos parapiją.

Jurg. Ežer.

Baltimorėje pagerbiamas poetas Rastenis
Baltimorėje spalio 14 Statler 

Hilton viešbutyje rengiamas 
poeto Nado Rastenio pagerbi
mas ir Donelaičio Metų angliš
ko vertimo pristatymas. Pra
džia 7 v.v. Lietuvių legiono pos
tas įneš vėliavas, vėliau bus va
karienė.

Donelaičio “Metų-’ ištrau
kas skaitys Baltimorės vaidin
tojų sambūrio “Svajos” narė 
Aldona Kajauskaitė-Marcinke- 
vičienė. Tuos pačius gabalus 
angliškai paskaitys vietos lietu
vių tarpe pirmą kartą viešai 
pasirodanti Baltimorės televizi
jos pranešėja Sylvia Tarvydai- 
tė-Scott. Apie Donelaičio kū
rybą kalbės Philadelphijos uni
versiteto profesorius Alfred 
Senn. Apie N. Rastenio poemą 
“War's Curse” kalbės Mary- 
lando valstybės poetas -laure
atas Vincent Godfrey Burns 
Pagerbime dalyvaus prel. L.
Mendelis, Lietuvos atstovas 
Washingtone J. Kajeckas, Fili
pinų respublikos Charge 
d'Affaires J. F. Imperial, kong- 
resmanai Garmatz ir Burke. W. 
F- Laukaitis, buvęs Baltimorės 
pašto viršininkas ir k. Dainuos 
Elena Jurgėlaitė iš Washingto- 
no. Šokiam gros Jon Lokwich 
orkestras. Bilietai gaunami iki 
spalio 8 šiuo adresu: Donelai- 
tis-Rastenis Committee, 1501 
W. Limbard St., Baltimore. Md., 
21223.

Poetui pagerbti rengimo ko
mitetą sudaro: adv. T. G. Gray- 
Grajauskas. adv. dr. Elena Ar- 
manienė, Lilian Walsh. Eliza- 
beth Karpers, Emilija Railie
nė (poeto Juliaus Janonio se
suo). Vincas Gelgudas. Ber
nardas Karpers. Julius šilgalis. 
Jonas Jakubauskas. Kazys Kaz
lauskas-

Nadas Rastenis lankė dar 
rusišką pradžios mokyklą, dir
bo ūkio darbus. Atvykęs Ame
rikon ėmė mokvtis. pasidarė 
advokatu. Visą laiką mėgo li
teratūrą. ją studijavo Harvardo 
universitete. Vertė nemaža kū
rinių iš anglų kalbos į lietuvių. 
Gerai išmokęs angliškai, pradė-

genocido bei partizanų minėji
mui.

Lietuvių kalbos pamokos 
vyksta Vila Zelina Jaunimo na
muose (veda rašyt. II- Mošins- 
kienė), Vila Anastazijoje (veda 
mokyt. L. Aleknavičiūtė) ir pri
vačioje s-gos pirm. A. Bumblio 
rezidencijoje (veda mokyt. Bui- 
tvydaitė).

Ryšiu su tautiečiais palaiky
mas stiprinamas. Pasibaigus 
Pietų Amerikos IV Lietuvių 
Kongresui, grįždami namo ir 
pas mus užsuko garbingi veikė
jai: Vliko pirm. dr. K. Valiū
nas, PLB vicepirm. St- Barzdu- 
kas, Venecuelos LB pirm. inž. 
V. Venckus ir kiti.

Knygynas bei skaitykla įkurta 
V. Beloje, D. L. K. Vytauto D. 
vardo mokyklos rūmuose. Pri
žiūri A. Ambrozevičienė. Yra 
daug ir įvairių knygų-

Labdaros sekcija (Moterų) 
veikia prie L. Sąjungos Br. Jos 
tikslas — teikti pagalbą vargs
tančiom šeimom. Moterys du 
kartus mėnesyje V. Beloje ruo
šia popiečius — arbatėlę. Gau
tą pelną skiria labdaros tiks-

Kun. Juozas Bucevičius, M.
S., Sv. Kazimiero lietuvių para
pijos klebonas, praeito mėne
sio pabaigoje buvo išvykęs a.-' 
tostogų. Jį pavadavo kun. K. 
Rūkas, M. S., kuris buvo atvy
kęs iš Romos pas savo tėve
lius, gyv. Hartford, Conn-, pra
leisti atostogas. Kun. K. Rūkas, 
M. S., buvo misijonierium Bur- 
moje 5 metus. Iš ten visi sve-

ŽINIOS Iš NASHUA, N. H.

jo versti ir iš lietuvių į anglų 
kalbą.

Donelaičio “Metus” vertė 
nuo 1932 iki 1938, dabar Lie
tuvių Dienos išleido atskiru lei
diniu, kuriam įvadą parašė dr. 
Elena Tumienė. Jis išvertė ir 
A. Baranausko “Anykščių ši
lelį” į anglų kalbą, išleido taip 
pat Lietuvių Dienos Los Ange
les, Calif.

Karo metu parašė poemą 
“War's Curse”, kuri praeitais 
metais Vasario 16 proga Mary- 
lando kongresmano pastango
mis buvo atspausdinta Con- 
gresional Record. Už šią poe
mą gavo daug sveikinimų, laiš
kų. net iš Amerikos preziden
to, o United Poets Laureate In
ternational organizacija Filipi
nuose jam suteikė aukso me
dalį, auksinį laurų vainiką ir 
titulą “Honorary Lithuanian- 
American Poet Laureate”. 

lam. Po neperseniai vykusių au
drų bei liūčių Uba-Tuba rajo
ne daug žmonių liko be pa
stogės ir mantos. L. S-gos so
cialinės pagalbos Moterų sky
rius, A. Ambrozevičienei vado
vaujant, per keletą dienų su
rinko drabužių bei avalynės 
virš 3,000.000 cr. vertės.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės skyriaus mūsų kolonijo
je dar nėra. Tiesa, prieš ke
liolika metų buvo įkurta- Bal
savimuose dalyvavo apie 1,800 
žmonių. Buvo išrinkta taryba 
ir valdyba, bet “mirė” dėl ini
ciatyvos, tautiško susipratimo 
stokos.

Portugalų kalba biuletenis 
jau pasirodė. Įdomus ir turinin
gas. Daug informacijų bei įsi
dėmėtinų datų. Yra ir schema
tinis Baltijos valstybių žemė
lapis. Redaguoja dr. J. Valavi
čius.

Dr. E. Draugelis, ateitininkų 
pirmūnas-sendraugis, patikslin
damas anksčiau lietuvių spau
doje pasirodžiusias žinias, pra
neša, kad jis laikraščio “Mūsų 
Ateitis” nėra redagavęs ir lei
dęs. Koresp.

timšaliai valdžios įsakymu tu
rėjo išvykti. Dabar kun. K. Rū
kas, M.S., yra paskirtas vykti 
į Philipinus misijonieriaus dar
bui.

Kun. A. Vainauskas šiomis 
dienomis gavo iš Europos laiš
ką, kuriame prašoma sužinoti 
kur gyvena Agota Sadauskai
tė, Nikodemo duktė. Ji pati ar
ba kas kitas praneškite adre
su: Rev. A. Vainauskas, 119 
Temple St., Nashua, N. H. 
03060.

Marija Olshewsky, gyv. su tė
veliais 15 Monroe St., užbaigė 
slaugės mokslus ir dabar prak
tikuoja Šv. Juozapo ligoninėje, 
Nashua. Jos motinėlė yra lie
tuvaitė — Sabaliauskaitė, įžy
mi dainininkė, baigusi Naujo
sios Anglijos konservatoriją, 
giedojusi ir dainavusi lietuvių 
parengimuose ir radijo progra
mose. Kita jos duktė šiemet į- 
stojo į New Hampshire univer
sitetą. Taip pat Lowell Gener
al ligoninėje užbaigė slaugės 
mokslus Diane Fair iš Nashua. 
Jos motinėlė yra lietuvaitė.

Darbo dienoje (rugsėjo 4) 
iš Nashua buvo nuvykęs nema
žas būrys lietuvių į Brockton, 
Mass., ir dalyvavo Nukryžiuo
tojo Jėzaus Seserų vienuoly
no piknike. Visi buvo labai pa
tenkinti, ypač pamaldomis. Lie
tuviškas mišias aukojo kun. 
Kęstutis Balčys, Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos klebonas,

Moksleiviai ateitininkai dainuoja prie šv. Antano gimnazijos Kennebunkport, Maine, kai ten buvo surengta 
jų stovykla. Nuotr. V. Maželio

Popiežius Paulius VI birželio 
8 Vokietijos .lietuvių sielova
dos direktorių kun. dr. Joną 
Avižą pakėlė į prelatus. Atsiųs
tąjį iš Romos i prelatus pakė
limo diplomą kun. dr. J. Avi
žai įteikė Miuncheno kardino
las Doepfner rugpiūčio 28, ta 
proga pasikvietęs naująjį pre
latą pas save pietų.

Naujasis prelatas kun. dr. J. 
Aviža yra gimęs 1913 gruodžio 
8 Žemaitkiemyje, Ukmergės 
aps. Baigęs Ukmergės gimnazi- 
Miuncheno lietuvių tarpe. 1960

Amsterdam, N. Y. Turiningą 
pamokslą pasakė lietuvių ir 
anglų kalba kun. E. Sviokla. 
Ypač visus sužavėjo Seserų 
choras lietuviškomis giesmėmis, 
kurias taip pat giedojo visi da
lyviai.

Jokūbas F. Stanlis, gyv. 16 
Dora St., ilgus metus gyvenęs 
Nutley, N. J., mirė rugsėjo 4. 
Velionis buvo pašarvotas Ka
zio Kazlausko šermeninėje. 8 
E. Pearl St. Palaidotas iš Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčios - parapijos kapinėse. 
Gedulo šv. mišias aukojo kle
bonas kun. Juozas Bucevičius, 
M. S., ir taip pat atkalbėjo 
maldas kapinėse- Velionis pali
ko liūdesy žmoną Anelę, du 
sūnus — adv. Praną Stanlis ir 
Petrą; dukterį Genovaitę Lang
iais, aštuonius anūkus, seserį 
Julią Butkienę ir daug giminių.

Vladas ir Barbora Paulaus
kai, iš Loweil, Mass., ir jų sū
nus klierikas Edmundas rug
sėjo 10 lankėsi pas pp. Mit- 
chell, gvv. 36 E. Pearl St. 
Klierikas Edmundas yra atvy
kęs iš Romos pas savo tėve
lius praleisti vasaros atostogų. 
Romon jis grįžta šio mėnesio 
pabaigoje. Vincas Mitchell yra 
Edmundo krikšto tėvas. A.

WORCESTER, MASS.
Tautinės šventės minėjimas 

surengtas rugsėjo 10. Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje 
mišias aukojo ir pamokslą pasa
kė kun. J. Jutkevičius. Antro
ji šventės dalis buvo Maironio 
parke 3:30 v. popiet. Tuo pa
čiu laiku toje salėje vyko dail. 
A. Rukšlelės paroda. Minėjimą 
pradėjo LB parengimų komite
to pirmininkas Račiukaitis. pa
kviesdamas sugiedoti Lietuvos 
himną. Maldą sukalbėjo kun. 
J. Jutkevičius. Dar žodį tarė 
Organizacijų Tarybos pirminin
kas Pr- Stanelis.

Pagrindinis kalbėtojas bu - 
vo visiem gerai pažįstamas vi
suomenininkas ir istorikas Pr. 
Pauliukonis. Jis kalbėjo apie 
gyvenimo aktualijas, skatino 
skaityti lietuviška spaudą, lie
tuvybę skleisti visose vietose. 
Dar žodeli tarė ir svečias dai
lininkas A. Rūkštelė.

Meninei programai vadovavo 
R. Jakubauskas. Meno Mėgėjų 
ratelio penketukas, vadovauja
mas Burdulio, padainavo ke
lias daineles. Astra Dabrilaitė 
padeklamavo eilėrašti “Mylėsi 
Lietuvą iš tolo”. Onilė Vaitku
tė paskambino pianinu. Minėji
mas baigtas giesme Marija Ma
rija. J- NU

NAUJAS LIETUVIS PRELATAS
ją, 1932 įsimatrikuliavo į Vyt. 
Didž. Universiteto medicinos 
fakultetą, po trijų semestrų pa
keitė mokslo kelią, 1933 įsto
damas į Kauno kun. Seminari
ją. Ją baigė 1938 ir birželio 
11 buvo įšventintas kunigu. 
Nuo tų metų rudens iki 1944 
dirbo Kauno arkivyskupijos ku
rijoj, eidamas ten arkivyskupo 
kapeliono, kurijos notaro, baž
nytinio tribunolo notaro ir ar
kivyskupo sekretoriaus parei - 
gas. 1944 spalio mėn. pasitrau
kė į Vokietiją. Sigmaringene 
buvo Gestapo suimtas, kalin
tas 3 mėn. kalėjime, paskui pri
skirtas dirbti ginklų fabrike ir 
vėliau išsiųstas į miško dar
bus Ruhro krašte. Išsilaisvinęs 
iš priverčiamųjų darbų, 1945 
atvyko į Bavariją. Tų metų ru
denį buvo pradėjęs filosofijos 
studijas Innsbrucko universi
tete. bet jau 1946 buvo par- 
kviestas vėl į Vokietiją dirbti 
Delegatūroj. 1948 išvyko į Ro
mą. studijavo archeologiją 
ir 1951 gavo daktaro laipsnį. 
Po to buvo pradėjęs studijuo
ti bažnytinę teisę Laterano u- 
niversitete, bet tas studijas tu
rėjo nutraukti, išvykdamas į 
Vokietiją globoti sunkiai su
sirgusio savo draugo kun. dr. 
Antano Šidlausko. Globodamas 
ligonį, taip pat tęsė bažnytinės 
teisės studijas Miuncheno uni
versitete. Šalia to, nuo 1952 
pradėjo pastoracijos darbą 
vykstant Miunchene pasauli

Kcnncbunkportc. Maine, pranciškonu sodyboje pastatyta atskira siena, kur 
pritvirtintas buvęs Vatikano paviljono papuošimas, sukurtas dail. V. K 
, __ Nuotr. V. MažcliiJonyno.

niam eucharistiniam kongre
sui, kun. dr. Aviža suorganiza
vo ir pravedė jame lietuvių 
grupės dalyvavimą. 1960 rude
nį, vysk. V. Brizgiui pristačius 
Šv. Studijų ir Universitetų 
Kongregacija paskyrė kun. dr. 
J. Avižą Liet. Šv. Kazimiero 
kolegijos vicerektorium. Po me
tų, atsisakęs iš tų pareigų, grį
žo Miunchenan. Be pastoraci
jos darbo, kun. dr. J. Aviža gy
vai reiškėsi visuomeninėj veik
loj, nuo 1952 iki dabar eida
mas įvairias pareigas PLB Vo
kietijos Krašto valdyboj ir ta
ryboj, visą laiką dirbo su atei
tininkais — sendraugiais, stu
dentais ir moksleiviais, organi
zavo jų suvažiavimus, vai
kam ir jaunimui vasaros sto
vyklas, talkino rengiant Studi
jų savaites, su paskaitomis ap
lankė beveik visas Vokietijos 
lietuvių kolonijas. Nuo 1965 
rudens paskirtas Vokietijos lie
tuvių sielovados direktoriumi. 
Yra taip pat L. K. Mokslo A- 
kademijos Miuncheno židinio 
pirmininkas ir šiais metais va
dovavo Vll-jo L. K. M. Akade
mijos suvažiavimo Vokietijoj 
parengimo darbam.

....— Prof. Jurgis Gravrogkas, 
pereitais metais dėstęs moder
nias kalbas Hudson Valley ko
legijoje, Troy, N. Y., nuo nau
jų mokslo metų yra pakeltas į 
tos kolegijos moderniųjų kalbų 
katedros vedėjus.
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....— Kun- dr. Vaclovas širka, 
buvęs ilgai vikaru Glens Falls, 
Albany vyskupijoje, paskirtas 
Švč. Sakramento parapijos kle
bonu Bolton Landing, N. Y., 
prie pat George ežero, visai ne
toli Blue Waters Slyvynų vasar
vietės.

....— Lietuviu Foto Archyvas 
spalio 1, sekmadienį, 2:30 vai. 
Chicagoje, Jaunimo centre, 
203 kambary ruošia kultūrinę 
popietę. Programoje dail. Leo
no Urbono darbų demonstravi- 

. mas ekrane ir simpozijumas 
apie jo atstovaujamą meno sro
vę. Simpozijumo prelegentais 
bus dailininkai Juozas M i e- 
liulis, Algirdas Kurauskas ir Va
lentinas R a m o n i s, moderato
rius — rašytojas Kazys Bradū- 
nas. Įėjimas laisvas. 204 kam
bary vyks V. Maželio spalvotų 
nuotraukų paroda.

— Pauliaus Augiaus mono
grafija talpina 100 iliustracijų 
“Žalčio pasakai”, 79 pirmą kar
tą pasirodančias “Žemaičių ves
tuvės” iliustracijas, niekur ne
spausdintą ‘‘Pupos pasaką” 
(iliustracijos vaikų knygai) ir 
daug kitų graviūrų, šią mono
grafiją galima įsigyti pas leidė
ja: Danutė Augienė, 6508 So- 
T a 1 m a n A v e., Chicago, III., 
60629. Telef. PR 8-8534.

— Prel. dr. Audrys Bačkis, 
Costa Rica nuncijatūros sek
retorius, savo atostogų kelionė
je, grįždamas iš Prancūzijos, 
kur aplankė savo brolį, rugsėjo 
11 atvyko į Romą. Svečias lan
kėsi Vatikano įstaigose ir turė
jo pasikalbėjimų su Vatikano 
diplomatais, padarė vizitą Lie
tuvos atstovybei prie šv. Sos
to ir susitiko su kitais savo 
pažįstamais ir mokslo draugais. 
Savo buvimo Romoje metu 
prel. dr. Audrys Bačkis gyveno 
Lietuvių šv. Kazimiero kole
gijos svečių name.

— Prel. dr. Zenonas Ignata
vičius, Lietuvių šv. Kazimiero 
kolegijos vicerektorius, rugpiū
čio 29 grižo į Romą iš savo 
ilgos kelionės Pietų Amerikoj, 
J.A. Valstybėse ir Kanadoje. 
Kartu su juo i Romą atvyko 
kun. Jonas Buikus, 18 metų 
dirbęs pastoracijos darbą Gi- 
rardvillėj, Pennsylvanijoje. Ku
nigas J. Buikus dabar pasto
via; apsigyvens Romoje. Lietu
vių šv. Kazimiero Kolegijos 
svečių name.
....— Liet. šv. Kazimiero kole
gijos klierikam mokslo metų 
pradžioje 6 dienu rekolekcijas 
praves iš Vokietijos atvykęs 
buv. Vasario 16 gimnazijos di
rektorius kun. dr. Petras Bu
činskas. Šv. Kazimiero kolegi
joje yra 9 klierikai, kurie šiuo 
metu dar atostogauja kolegijos 
viloj prie Tivoli. ši rudeni i Ko
legiją atvyks du nauji klieri
kai.

VYTĖ NEMUNĖLIS 
LAIMĖJO PREMIJĄ

Jaunimo giesmės teksto kon
kursą laimėjo žinomas vaikų 
literatūros kūrėjas Vytė Ne
munėlis. Jury komisija, suside
danti iš Aldonos Augustinavi- 
čienės. Vacio Kavaliūno ir Juo
zo Stempužio. paskvrė premi
ją už konkursui atsiųstą eilė
rašti “Mūsų Žemė Lietuva“, pa
sirašytą Bitutės slapyvardžiu. 
Atidarius atskira voką paaiškė
jo. kad jo autorius esąs poe
tas Vytė Nemunėlis

Suaugusiųjų chorų giesmes 
teksto premija nebuvo paskir
ta. nes iš atsiųstųjų konkursui 
eilėraščiu. iur\ komisija nera
do tinkamo Todėl I’I.B val
dyba nutarė suaugusiu m cho
ru giesmes teksto konkursą 
pratekti iki 1967 lapkričio 15. 
Rankraščiai turi būti siunčia
mi adresu Suaug Giesmės 
Konkursui, c o J Stempužis. 
4249 I ambert Road, (Te\elami 
Ohio 44121.



Nuotr. V. Maželio

gaunami Liudos Mikulskytės drabužių
Vasara, sudie

šitokie ir panašūs drabužiai ę-____ ' „
tuvėje, 95-04 Ja-naica Avė., Woodhavene, tel. 849-7240.

1967 METŲ RUDUO
ROMUALDA BURAGAITĖ 
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Paskutinės vasaros dienos

MADŲ PASAULIS

šį kartą galime pasirinkti iš 
ilgų, ligi pusės blauzdų sijo
nų, ligi kelių ar virš kelių. 
Pav., ligi pusės blauzdų ap
siaustai dienos metu dėvimi 
su trumpais sijonais ir auli
niais batais labai šaltam orui 
esant arba užmiesty. Dienai si
jonai lieka ligi kelių. Ilgesni si
jonai gali būti dėvimi namuo
se priimant svečius, teatre ir 

' t.t.
Bendrai, drabužiai šį sezo

ną yra puošnesni, ne taip nu
skriausti detalių atžvilgiu. Stip
riai jaučiama 1930-1939 metų 
įtaka. Greta Garbo skrybėlės, 
šukuosenos, kosmetika. Sijonai 
platesni, leidžią laisvai judėti, 
daugumoj su įverstais į vidų 
klostais arba kliošas iš po ran
kovių, nuo juosmens ar nuo 
klubų. Diržai dėvimi dieną ir

vidurį. Suknelės ir apsiaustai 
pritraukiami prie kūno viršu
je, platūs apačioje. Grės, Car- 
din, Castillo, Valentino ir kiti 
rodė įvairaus ilgio pelerinų, ku
rios buvo dėvimos su sukne
lėm, sijonais, kelnėm ar vaka
rinėm sukniom.

Šios spalvos vertos dėmesio: 
juoda, ruda, įvairios raudonos 
ir violetinės. Juoda vėl grįžo 
madon ir yra viena iš populia
riausių spalvų.

Pačios naujausios medžiagos 
apsiaustam yra labai sunkios 
kone antklodės storumo vil
nos, kurias naudojo Cardin, 
Dior, Lanvin, St. Laurent ir ki- 

_ti. Beje, Balenciaga ir St. Lau
rent apranga yra pati brangiau
sia Paryžiuje. Pav., apsiausto 
su St. Laurent etikete kaina su
kasi apie $2,000.00. Dieninėm

vakare, aukštai, žemai ar per suknelėm labai plačiai naudoją-

pirmas šio sezono pirkinys. 
Mūsų laikų elegantiška mote
ris nesitenkina nusipirkus nau
ją, modernią suknelę, bet sie
kia totalinės naujoviškos iš
vaizdos (the totai look), nuo 
galvos ligi kojų. Kadangi sijo
nai trumpoki, į kojas kreipia
ma daug dėmesio. Kojinės ga
li būti daugiau ar mažiau per
matomos, rusvos, spalvuotos ar 
juodos, bet turi būti raštuotos. 
Dieną ypatingai daug dėvima 
juodų kojinių. Pačios naujau
sios yra plonytės vilnonės raš- 

’ tuotos kojinės, kurių negalėda
mi gauti Europoje, Paryžiaus 
didieji užsisakė iš Amerikos.

Auliniai batai dėvimi dieną 
ir vakare, jų yra įvairių ilgių: 
gerokai virš kelių, normalių, li
gi pusės blauzdų ar tik virš 

Tom, kurios dar neįsigijo, kaulelių. Auliniai batai yra siu- 
raštuotos kojinės turėtų būti vami iš odos, mezginių ar tos

ma vilnonė triko (jersey). St. 
Laurent šią medžiagą panaudo
jo net 40-čiai modelių. Įvairių 
spalvų vilnonė triko buvo ma
toma Chanel, Balenciaga, Lan- 
vin ir kituose salionuose.

Vakarui visur, matėsi juodo 
aksomo, blizgučių, šilkinio kre
po. Gausiai naudojamas sati
nas vakarinėm palaidinėm. Me
talais įaustų medžiagų dar nau
dojama, bet ne taip daug kaip 
praeitais metais. Vakarui dra
bužiai puošiami kailiais ir 
plunksnom (Dior, Ricci, Patou, 
Castillo, St. Laurent ir t.t.). 
Tiek naudojama plunksnų, jog 
susidaro vaizdas, kad paukščiai, 
skrisdami į pietus, New Yorke 
ir Paryžiuje paliko paskutines 
savo plunksnas!

Pratęsiamas suaugusių chorų giesmės 
teksto konkursas

pat medžiagos kaip suknia. Vi
si batai buki, plačiomis, aukš
tesnėmis ar žemesnėmis kulni
mis, kartais su dirželiais apie 
kaulelius.

Kailiai šiais* laikais yra nau
dojami taip plačiai kaip ir me
džiagos. Iš įvairių kailių siuva
ma ne tik apsiaustai ir švarkai, 
bet vakarinės suknelės, sporti
niai kostiumėliai su kelnėm ir 
t.t.

Dabar, kada daugumas iš 
mūsų prasigyvenom, ir galime 
sau leisti įsigyti geresnių dra
bužių. būtų pravartu daugiau 
domėtis kur bei kada tą dra
bužį dėvėti ir išvengti katastro
fiškų rezultatų. Juo prašmat
nesnis drabužis, juo daugiau 
apribotas yra jo dėvėjimas. Į- 
mantri apranga mus įpareigo
ja lenktis elegancijos etiketei, 
jau vien dėlto, kad patrau
kiame į save daugiau dėmesio. 
Pa v., daug dekoltuota ar bliz
ganti suknelė, puošnus broka- 
do kostiumėlis ar apsiaustas 
turėtų būti matomas teatruo
se, koncertuose, baliuose, bet 
ne 11 vai. ryto bažnyčioje— 
ir dar su dienine skrybėlaite ir 
rankinuku! Buvęs Salzburgo 
Vinco Krėvės gimnazijos kape
lionas kun. Pijus Brazauskas 
mum kalbėdavo: “Jei eidamos 
vienos pas kitas į svečius pa- 
sirėdot, kodėl nepasirėdyti ei
nant pas Dievą į svečius.” Ir 
šiandien sutinku su mūsų ger
biamo kapeliono nuomone — 
einant į bažnyčią turime pasi
puošti kiek sąlygos leidžia. 
Bet nepamirškime, kad Dievo 
lankyti einame prieš pietus, to
dėl drabužiai turi būti tinkami 
dienai, o ne vakarui. Kitaip at- 
rodysim. kad atėjom į bažny
čią nesuspėję persirengti iš po 
subatvakario. Tokios medžia
gos kaip lame, brokadas, šil
kinis viliūras ir panašiai yra 
taikomos vakarui. Lietpaltis, 
pasiūtas iš brokado ar sidab
rinio lame, vis dėlto yra dėvi
mas tiktai vakare.

Pagaliau, jei drabužis iš pa
siuvimo atrodo dieninis, o iš 
medžiagos vakarinis, ir esate 
netikros kur jį dėvėti, paklaus
kite pardavėjos, ar to skyriaus 
vedėjos (department manager), 
arba pačios užpirkėjos (bųyer). 
Kiekvienos geros krautuvės 
personalas yra apmokytas duo
ti tokius patarimus. Ar nebūtų 
geriau prisipažinti vienam žmo
gui, negu parodyti visam pa
sauliui. kad nusipirkus prašmat
nų drabužį nežinai kur ji dė
vėti.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

Long Play - Stereo - Hi-Fi - Lithuanian Records

Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų {dainuota.......
Baltijos vėjelis. 2 mamytės ir dūk. 15 liet, dainų. Stereo $5 
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai ...........
Ar žinai ta šalį. R. Mastienės. 13 lietuviškų dainų solo ........ 
A. šabaniausko. rx> 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 
Aurelia. Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 
Clevelando vyru oktetas. 12 muzikos šokių ....... Stereo $6.00
Dainos iš Lietuvos. L. Juodis su Rūtos ans., 16 dainų. St. $4 
Dainos. Lietuvai. R. čerienės komp. (dainuota 12 liet, dainų 
Dainų ir ariju rečitalis, sol. J. Vaznelio ...................................
Dainos. A. Stempužienės 24 liet, dainos............... Stereo $7.00
Dainos, B Valterienės 8 liet, dainos. 7 operų ištraukos...........
Dainuotame su Lione. 16 liet, dainų, Įdainuotu L. Juodytės 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 liet, dainų. Stereo $5 
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. dainų St. $5 
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. St. $5 
Garbė Tau. Viešpatie. Dainavos relisr. giesmės. Stereo $6.00 
Kur banguoja Nemunėlis, Al. Brazio 9 dainos, 9 giesmės .:.....
Laužų aidai. 4 oktetų įdainuotų 16 skautiškų dainų ,..... .........
Lietuvos oris'minimai. L.^Jnodis. 14 liet, dainų skomo, gitara 
Lietuvių tautiniai šokiai. J. Stuko leid. 14 tautinių šokių .... 
Lietuviški šokiai. K. Daubaro akordeonu 18 šokių (Nr. 1) .... 
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šok. Stereo $5 
Lietuvos kanklės, 14 I. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 5.00 
Glaudžia Trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 1. patriotinių maršų 
Lietuviškų dainų, šokių, polkų, Žukausko-Vasiliausko juokai 
Liaudies giesmė. Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų ...........
Linksmieji broliai. 12 liaudies kūrinėlių ...................................
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis. 10 plokštelių .... po 
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno ___
Lione Jodis contralto. Town Hali 14 kūrinių rečitalio plokšt. 
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.)_____
Litbųanian 2-soeed record course ........ ............................... .......
Lietuviškos dainos Ir šokiai, Monitor_Co.} 16 1. dainų ir šokių 
Lietuvių dainos ir šokiai: 5 polkos, 4 valsai ir dainos. St.5 
Lietuvišku šokių muzika iš 6 polkų, valsų ir dainų ................ 
Lietuvos Atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose ............................
Mes oadaintiosim. Čiurlionio ansamblio 16 1. dainų. St. $7.50 
Mes žengiame su daina, N .Y. vyrų okteto 17 dainų. Stereo $5 
Operų Arijos. Sol. St. Baro ..............................  Stereo $7.00
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų .... ...............
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 2, 12 liet, dainų-šokių ...........
Pilėnai, Liet, opera iš pavergtos Lietuvos (3 plokštelės) .......
Poezija, A. Gustaitis ir Stasvs Santvaras...................................
Ar pameni. V. Stankus, 10 šokių muzika solo .......  Stereo $6
Rožės ir tylūs vakarai. V. Stankus. 11 lengvos muz. šokiai 
Sutemų garsai. V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 
S. Barkaus radi jo vak. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 liet, dainų 
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 lietuviškų dainų. Stereo $5 
Težydi vėliai Lietuva, Vyčių choro įdainuota 17 liet, dainų .... 
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio, 14 liet, dainų. St. $6 
Trijų metų Irutė, Ir. Giečiūtės 8 liet, patriotinės vaikų dainos 
Tėvynės meilės nemari, A. Dambriauskaitės 13 liet, dainų .... 
Worcesterio Mėgėjų ratelio, 14 lietuviškų dainų .................
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos, st. $6.00 
7 Kristaus žodžiai. Šv. Kazimiero parapijos choras ..............
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid. Stereo $5.00 
Lietuvių Tautiniai šokiai, Štutgarto simfonija, Stereo $5.00 
Lietuvos - Latvijos - Estijos Himnai ..........................................
Lietuvos Himnas ir simfonija ......................................................
Baltic Countries National Anthems (33% RPM) .................
National Anthem of the U.S. (33% RPM) ........ .......................
Svajonių sūkuryje. B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių .......
žibuoklės.’L. Stuko moterų seksteto 14 liet, dainos. Stereo $5 
New Yorko Liet. Vyrų Choro 16 liet, dainos.............. Stereo$5

5.00 
4.00 
5.00 
5.00 

10.00
5.00 
5.00 
4.00 
3.50 
5.00 
6.00 
400 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
500 
4.00
4.00 
4.00 
4.00
4.00 
4.00 
4.00

. 7.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
4.00

"4.00— 
4.00 
4.00 
6.50 
4.00 
6.00 
6.00 
3.00 
3.00

10.00 
500 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
4.00 
3.00 
5.00 
3.00 
4.00 
3.50

•5.00 
4.00 
4.00 
4.50 
2.00

. 2.00 
1.00 
1.00 
6.00 
4.00 
4.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 VVilloughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50£; į Kanadą $1.00)

Podarogifts, Ine.

M■ i 1 ‘

Aįfiliated voith

PLB valdyba pratęsia skelb
tąjį konkursą suaugusiųjų cho
rų giesmės tekstui sukurti iki 
1967 lapkričio 15. Konkursine 
giesme siekiama atžymėti Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo 50-ties metų sukaktį. 
Tekstų autoriam paliekama mo
tyvo ir formos pasirinkimo 
laisvė. Giesmės tekstas turi bū
ti pasirasytas slapyvardžiu, o at
skirame voke užlipinama auto
riaus pavardė ir adresas. Eilė
raštis turi ribotis maždaug 16 
eilučių. Tas pats autorius gali 
dalyvauti ne daugiau kaip 2 
giesmių tekstais. Nelaimėjusių
jų autorių vokai su pavardėmis 
nebus atplėšiami.

PLB valdyba už premijuotą-

Blaivininko asilas

Kalbėdamas apie blaivybę, 
paskaitininkas nurodo tokį pa
vyzdį:

— Įsivaizduokite, kad kieme 
stovi dvi statinės, viena su van
deniu, kita su alum. Prieina 
prie jų ištaškęs asilas. Iš ku
rios jis gers?

— Iš pirmosios, — pasigirs
ta klausytojo balsas.

— Visiškai teisingai. O ko
dėl? 1

— Dėl to, kad jis asilas!

Nepasitikėjimas

Amerikiečių milijonierius, 
belankydamas savo plantaci
jas Pietuose, užėjo sekmadie
nį į mažą negrų bažnytėlę. 
Ten jam labai patiko vietinio 
pastoriaus pamokslas, ir jis į- 
dėjo į lėkštę stambią auką. Pa
maldų pabaigoje, suskaičiavęs 
pinigus, pastorius paskelbė:

— Šiandien surinkome du 
dolerius trisdešimt penkis cen
tus. Jeigu banknotas, paauko
tas džentelmeno, pasirodys tik
ras, tai būsime surinkę šimtą 

krau_ du dolerius trisdešimt penkis 
centus.

jį tekstą skiria 150 dolerių. 
Premijuotoji giesmė lieka PL 
B nuosavybė, bet autoriui tei
kiama laisvė ją dėti į savo 
poezijos rinkinius. Premija bus 
įteikta III PLB seime.

Rankraščius siųsti adresu: 
Suaug. Giesmės Konkursui, 
c/o J. Sfempužis, 4 2 49 Lam- 
bert Rcad, Cleveland, Ohio 
44121.

Nuotr. V. Maželio

Cosmos Parcels Express Corporation

priima Sovietų Sąjungoje gyvenantiems 
giminėms užsakymus BUTŲ, o taip pat. 
Sovietų gamybos prekių: AUTOMOBILIŲ, 
ŠALDYTUVŲ, TELEVIZIJOS APARATŲ ir 
SKALBIAMŲ MAŠINŲ, PRODUKTŲ ir Lt 
Informacijų ir nemokamų katalogų galite gauti vyriausioje 

įstaigoje arba visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

45 WEST 45th STREET, NEW YORK, N. Y. 10036 
Tel. Cl 5-7905

DARBININKAS
prašo talkos savo skaitytojų, tikėdamas sulaukti naujų 
skaitytojų, kad galėtų ir toliau išsilaikyti. Prašome para
ginti draugus ir pažįstamus laikraštį užsisakyti. Gavus 
adresą, susipažinimui siunčiamas nemokamai. Prenume
rata 7 doL metam. Naujiem skaitytojam — pirmiem me- 

; tam 5 dol. Iki šių metų galo tik 2 dol.
Kas suras du naujus skaitytojus, moka 
už abudu 9 dol., už 3 — 12 dol. metams.

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

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

Vardas ir pavardė
Adresas

Siunčiu už prenumerata $ . aukų $ : Viso $

i Data) (Parašas)



LAIDOJIMO DIREKTORIAI

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Wo4Aiven, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

1967 noife 16 <U «*. O DAftBlNINKAS

Tigro iltys.

RADIJO PROGRAMOS

Nuotr. V.

JAUNŲJŲ ATLETŲ 
DĖMESIUI
Mankštos, lengvosios atleti

kos ir plaukimo pratybos pra
dedamos spalio 10 Franklin 
K. Lane aukštesniosios mokyk-

BOSTON, MASS.
Vedėjas 

PETRAS VIŠČINIS, 
173 Arthur St.

Brockton, Mass. 02402
Tel. 586-7209

WH!L - 1430 kil. Medford, Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

los patalpose.

Akiniai atsakingi
Susitiko du medžiotojai:
— Ką aš matau! Tu jau me

džio ji briedžius’ Kiek prisime
nu, anksčiaiu tu tik zuikius 
medžiodavai. Ar seniai pradė
jai briedžius šaudyti?

— Nuo to laiko, kai pame
čiau akinius.

BOSTON. MASS 
Vedėjas 

STEP. MINKUS 
WLYN —1360 kilocycles 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. pų>.

BOSTON, WORCESTER 
. BROCKTON,

Vedėjas P. VIŠČINIS 
173 Arthur St., Brockton 18, Mass. 

TeL JU 6-7209 
FM bangomis 105,7 MC 

meg. iš WKOX, Framingham, Mase 
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

LIETUVIŠKŲ MELIODIJŲ 
RADIO VALANDA 

girdima kiekv. šeštadienį 3-4 p.p 
iš Detroito stoties WJLB-AM - 140 
kilo. Pranešėjai: Patricia Bandža i 
Algis Zaparackas; vedėjas — Ralpi 
Valatka. 15756 Lesure, Detroit, Mieli 
48227; tel. 273-2224.

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNĄVIČIUS

WBMI - FM 95.7
273 Victoria Rd.. Hartford 14, Conr

Tel.: 249 - 4502
Sekmadienį — nuo 12 iki 1 p.p.

PITTSBURGH, PA.
WZUM. 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS 
62 Shady St. W. Pgh.. Penna. 15 

Tel. 563-2754
Sekmadieniais 12:00 iki 12:30 v.

PHILAOELPHIA, PA.
WTEl_, 860 kilocycles 

BENDRUOMENfiS BALSAS 
1203 Green St, Phila, Pa. 19123 

PO 5-0932 
šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p.

VVATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai

Kultūrinė - komercinė programa
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų,

SttVICE . . .
FREEDOM EXPRESS INC

White Diesel Tractors 
16* - 19*

For Contract or Hire 
110 Eknerson Place Brooklyn 

857-7200 - 1

PEDRO OUIMONES
401 E. 139th SL Bronx 

Floor Scraping A Painting —
All Work Guaranteed (

. Call 669-4517 s
J

M. Fennessy — general contractors ] 
specialists in eonerete and masonry j 
carpentry and alterations parldng j 
lota driveways and sidewalks con- — 
crete or asphalt brick stoops por- 
ches steam cleaning painting brick - 
and black work all work personally 
supervised day or night TA 7-8387

Į 
ANTHONY LOFRIA

į 141-41 78th Road Flushing —
! Ceramic tile floors walls new, re-

pair bath kitehen marble plaster
L work. All work guaranteed — free 

estimates Call 526-3440 . .. i
i ' ■ " Y

EMPIRE FLOOR 
MAINTENANCE

24 Hour Porter Service —
į Specially eąuipped for Hospitals

Colleges Schools and Office Build-
t ings — Call 723-7878

KARL RASIZ^I Contractor 
Everything in the Contracting field 

All work guaranteed 
No Job Too Small or Too Big 

160-45 WiUets Point Blvd 
Call FL 7-8368

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

[ Astoria, L.I.

MARTIN CONTRACTING 
We Do Everything 

In the Contracting Field 
, All Work Guaranteed

Free Estimates Given 
Call CO 7-2912

GENERAL TRUCKING 
AND MOVING 

Local Lac and Bonded
Mr Fraiser 2084 Madison Avė. NYC “ 

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

TOP $ CASH

Mail your silver certificates to 
Flatbush Associates.

Over 20% return on your money. 
Your bills—any condition 

Send regis, mail or call HI 4-5222 
after 5

Flatbush Associates 
2404 E. 66th Street 

Brooklyn, 11234

H. W. FEMALE

° WANTED EXP OPtRATORS
r ON JACKETSn.
E Complete garment. Steady work — 

nice working conditions Union Shop 
AND Y SPORTSWEAR

233 Powell SL Bklyn. Call 498-2779

i. SEWING MACHINE OPERATORS 
to do plain sewing on Singer ma- 
chines, some experience reąuired —

į DURALTTE CO.
2 Barbour Avė., Passaic NJ.

201 -773-8600

STOCK GIRLS

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

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

Call 201 - 869-9009

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: 867-3680

DISPLAY

tanding buy 19 nn house oper
as an approved Home for the 

l, built on 5% aeres of wooded 
midway between N. Y. C. and 

idelphia. Priced at $120,000, — 
income, living ųuarters on

Įsės. Phone (201) 762-0274.

tanding Buy GROCERY AND 
JCATESSEN for sale in North- 
Dutchess County. Gd. family 
aess, yearly gross over $120,000.

Estate optional.
Call (914) PLateau 8-4292

APPLES
ck your own, Duryea Farms, Ack- 
town Rd,, Monsey, NY. NY Thru- 
ly, Špring Vafiey~Ekitr‘ Wedt~bn 
te 59 to Saddle Rr. Rd. traffic 
jht, left at light to Ackertown Rd. 
Jft again. • [914] EL 6-1988.

HELP W. MALĖ

ro BODY MAN — steady work 
working conditions excėllent 

re profit sharing paid vacations, 
llent salary — TED’S AUTO 
)Y 151 Sommerfield St. East- 
ter, N.Y. 914 - 723-2240; 914- 
4-5460 evens.

Electronic Engineers 
Electronic Technicians 

Meter Repairman 
and Trainees

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

or make an appointment 
' A & M INSTRUMENTS 

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

Bet. L.I. Expressway and 
Northern Blvd.

SCHOOL-BUS DRIVERS
FULL or PART J’IME

Call (914) NE 2-3444

CADDIES - ATT - CADDIES
Steady work next two months 

$6.00 per bag
Double call caddy master

201 - 377-6751
Braid Bum Country Club 

Florham Park

Inkorporuotas 1863

460 We$t Broadway, South Boston Massachusetts
“Kur tūkstančiai taupo milijonus"

Alfred W. ArchibaM, President
šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigaitis. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $125,000,000.

Current dividend 5% on all accounts.

Dabar moka 5% visų rūšių taupomus pinigus.

Rimos ir Juozo Bružinskų

siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir SSSR. Krautuvėje 
didelis pasirinkimas geros rūšies prekių žemomis kaino- p 
mis. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siunti- § 
niai gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos i£ 
prekės, daniški maisto siuntiniai, itališki akordeonai ir 
nylon’o lietpalčiai. Parūpinami dolerio krautuvių kuponai. |
370 UNION AVENUE • Telef. EV 4-4952 • Brooklyn N.Y. 11211 §

f

TRUCK MECHANIC
WORK NEAR HOME

G.M.C. Dealer mušt be exp 
Steady work nice working conditions 

Call Mr BUSCH 
516 - 741-5060

Mechanic

HOTEL

Refrigeration License 
Eastside Hotel in Midtown.

Salary $149.18 
40 hours from 4 PM to 12 midnight

IVRITE BOX B 23 
521 5th Avenue 

Room 714 N. Y. 10017

Tel. PL 5-4400 
Ex 214 or 224

Foremen spot welding dept. exp. 
only on mass produetion, steel cab- 
inets & other items. Ability to train 
new help & maintain welding points 
in order. Excellent starting rate + 
benefits. Growth potential is excel- 
lent for a good produetion man with 
ability. ART LLOYD 1101 Linvvood 
St. Brooklyn, N.Y.

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

© 84-09 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. 11421; VI 9-5077
Į 340 Grand Street, Brooklyn, N.Y. 11211; STagg 2-4329
■ Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.
■ Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

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

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
*aHkai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pą-

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

I
| 
i
$

F
66AIDAS” Radio-T. V. Lab.

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

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

SPAUDOS KIOSKAS
J. PAŠUKONISJ. BUBLAITIS

MAISTO PRODUKTŲ DOVANOS
į Lietuvą ir visas U.S.S.R. dalis

PODAROGIFTS, Ine
džiaugiasi galėdama pranešti

dideles nuolaidas

h

Koplyčios nemokama.! visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija. 

Tel Vlrginia 7-4499

Tel. EVergreen 7-4335

, Steplm Uranislds
(ARMAKA.USKAS)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ
Brooklyn, N.Y.

STagg 2-5043

Matftew P. Badas 
FUNERAL HOME

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

Licensed IManager
&NotaryPubMe __

660 Grand St, Brooktyn 11, N.Y

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
BALSAMTJOTOJAS 

2312BEDFORD AVĖ.
Brooktyn, N. Y.

Theodore foliimin,
E. JOSEPH ZEBROWSKI 

Laidotuvių direktorius 
Modemiška, koplyčia su 

Air Condition
123 E. 7th St, IMew Y'ork 9, N.Y. 

GRčme-cy 5-1437

Market 2-5172

BUTUS 

FIBERAL HOME 
Mario Teixeira, Jr.

Laidotuvių direktorius 
426Lafayette Street 
Newark, N.J. 07105

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną, ir naktį. Mo
derniška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir j 
kitus miestus — Tel. TR 6-6434

KARTONAS
FUNERAL HOME

280 CHESTNUT STREET 

NEWBRTTAnST, CONN.

Tel. B A 9-1181

CA. VOKET
ADVOKATAS

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

Tel. NEvvton 9-6620

KZVk? V M M IV .

gramatikos priedu, skaitymais G 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš- į 
kirtimai anglų kalbai Nemo - ; 
kantiem ar nedaug mokantiem : 
lietuviškai — puiki galimybė iš- ; 
mokti. Parengė L. Dambriūnas, ; 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. ; 
Išleido lietuviai pranciškonai > 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir- • 
sėliais. Kaina 7 dol.

Kabai naudingas priedas pra- 
dedantiems mokytis lietuvių • 
kalbą: Lithuanian Reader for j 
Self-Instruction. Parengė W. ; 
R. Schmalstieg ir A. Klimas. S 
Kaina 1 dol. Abi knygas gali- į 
ma užsisakyti:

Have a Priest in Your Family 
it onlv lakęs $5 a month

s

It is a proven fact that one of the best financial investments is a 
gift to the Missions. Naturally God is pteased with those who make ' 
an ėffort and a sacrifice to carry His Name and His Faith to those 
who know Him not.
Yon who have freely received the gift of Faith cannot remain in- 
different. Plcasc say "Yes"; it means so much to so many. Your 
sacrifice vrtll be used with the greatest economy.
May we hear from you. — An airmail letter to me wi)l bring you 
by return post a pieture and letter from your Piest To Be.
Plcase send initial contribution to: Rev; John J. Porter, 8.D.B., Don 
Bosco College Ouito (Box 2303) Ecuador, S. America; (or %Salesian 
Mission Office — Box 30, New Rochelle, N.Y. 10902)

STOCK BOY8

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

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

516 - HU 2-6335

MALĖ - FEMALE

visoms MAISTO PRODUKTŲ DOVANOMS kurias galite 
užsakyti savo giminėms U.SS.R. šitos nuolaidos duoda
mos ATSKIRIEMS MAISTO PRODUKTAMS, kaip ir 23 
STANDARTINIAMS SIUNTINAMS bei 5 ŠVENČIŲ PA
KETAMS. .
Pasinaudokite šitomis nuolaidomis tuojau užsakydami 
siuntinį artėjančioms šventėms.
Naujas kainoraštis rodantis papigintas maisto produktų 
kainas gaunamas paprašant sekančias prisijungusias prie 
Podarogifts, Ine., firmas:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 We*t 45 Street, New York, N. Y. 10036 

Tek: 212 Cl 5-7905
arba į bet kurį jų skyrių..

PACKAGE EKPRESS .8 TRAVEL AGENCY INC.
1530 Bedford Avė., Brooklyn, N.Y. 11216 

Tel.: 212 IN 7-5522
arba į bet kurį jų skyrių.

arba tiesiog:

t ANDRIUŠKEVIČIŲ'
LAIKRODININKAS

Aukw-sidabras - deimante 
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė 
*oodhaven 21, N 

VI 7-257?

DARBININKAS

Brooktyn, N. Y. 11221

Give a Priest to God—it only costs $5 a month
Thr thlngs we give bnek tą God are the only things we keep for 

Please pats this to someone who coiiM help us!Etemity

OPERATORS FINISHERS 
Malė or Fcmate — on ladies coaLs 
Call or applv in person COLLETT A 
FASHIONS 66 Willow Avė Hobo- 
ken, NJ (2011656-6391 — John 
Sdancale Pore.

PODAROGIFTS, Ine.
220 Park Ava. So<rth, New Yort. N.Y. 10003

TeL; 212-228-9547

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

W 516 AN 1-2864
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5-7068 
2*6916
2-2923 

5-7281
Inž. Kęstutis K. Miklas, LB a 

penktosios tarybos narys, kuris 
taipgi šiemet buvo išrinktas į 
Long Islando 21 distrikto ame
rikiečių švietimo tarybą (Board 
of Education), posėdžiavo su 
Town of Oyster Bay Supervi- 
sor Mr. Michael N. Petito ir 
teisiniu patarėju Mr. Louis Or- 
fan, dabar kandidatuojančiu į 
miesto tarybą. Inž. K. Miklas 
su jais diskutavo ir lietuviam

• svarbius klausimus. Buvo gau
tas pažadas, kad ateinančiais 
metais, švenčiant Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 50 
metų sukaktį, to miesto ribose 
bus paskelbtaLietuvos diena ir 
ant miesto rotušės bus iškelta 
Lietuvos vėliava.

New Yorko skautai rugsėjo 
30, šeštadienį, oficialiai prade
da naują žiemos darbo sezoną 
pasitikti LSS jubiliejinius me
tus. Pirmosios sueigos rugsėjo 
30. šeštadienį, 1 vai. p. p. Ap
reiškimo p-jos mokykloje.. Tą 
pačią dieną (rugsėjo 30) 1 vai. 
ten pat šaukiamas visuotinis 
Skautu tėvų susirinkimas ak
tualiem klausimam aptarti, 
šiem svarbu dalyvauti.

Janina Mathews, solistės 
Juodytės-Mathews dukrelė,
Rock Hudson, Connie Stevens 
ir kitais artistais rugsėjo 27, 
trečiadienį, 9 vai. vak. da
lyvaus Kraft Music Hali tele
vizijos programoje (4 kana
las).

Mokytoja E. U r bei i e nė perei
tą savaitę traukinyje buvo su
žeista. Maironio mokykla ją už
jaučia. linki greit pasveikti ir 
grįžti i mokyklą.

LMKF New Yorko klubo ru
dens sezono atidarymas su 
muzikine programa įvyks Lie
tuvių Moterų Klubų Federaci
jos pirmininkės Vincės Leskai- 
tienės bute, 147-18 H o o v e r 
Avė.. Jamaica. N.Y.. spalio 1, 
sekmadieni, 4 vai. popiet.

Stasys Stumbras, 77 m. am
žiaus, gyv. Richmond Hill, N. 
Y., mirė rūgs. 26 d. Pašarvo
tas Šalinskų šermeninėj Wood- 
havene. tel. VI 7-4499. Laido
jamas iš Apreiškimo bažnyčios 
rugsėjo 29 d. šv. Karoliaus ka
pinėse. Paliko liūdinčius: žmo
ną Oną, dukterį Jadvygą su 
šeima, ir kitus gimines Lietu
voje.

Jubiliejinių metų paminėji
mo New Yorke programos 
metmenys, paruošti A. Budrec- 
kio, bus aptarti organizacijų 
atstovų susirinkime, kuri New 
Yorko A.L. Taryba šaukia rug
sėjo 29, šį penktadienį, 7:30 
vai. vak. Atletų klubo salėje, 
1332 Halsey St. Brooklyne. 
Laiko liko nedaug, todėl visi at
stovai į susirinkimą kviečiami 
atvykti pasiruošę padėti išryš
kinti ir įgyvendinti įspūdingą 
ir prasmingą jubiliejinių me
tų, paminėjimo programą New 
Yorke. Susirinkime taip pat 
bus sudaroma A. L. Taryba a- 
teinantiem metam. Ji vadovaus 
minėjimo programos įvykdy
mui. Organizacijos, kad ir ne
gavusios pakvietimo, raginamos 
atsiųsti savo atstovus į šį labai 
svarbų susirinkimą.

Vi-

su

Darbininko metiniame pa
rengime, kuris įvyks spalio 8, 
sekmadienį, 4 vai. popiet St. 
Thomas salėje Woodhavene, 
bus suvaidinta P. Vaičiūno 5 
veiksmų pjesė “Nuodėmingas 
angelas’*. Įėjimo bilietus gali
ma gauti Darbininko admini
stracijoje (telef. GL 2-2923) ir 
pas M. šalinskienę (telef. VI 7 
4499). Bilietų kainos: 3 dol., 
moksleiviam 2 dol., rezervuo
tos, vietos 4 dol. Bilietus gali
ma Įsigyti ir iš anksto asme
niškai ar per paštą. Visuome
nė kviečiama gausiai į šį lietu
višką vaidinimą atsilankyti.

Išnuomojami gražūs ir švie
sūs kambariai. Pageidaujama 
suaugusių šeima. Tel. 647 - 
3796. ‘ ’

Lietuviško kryžiaus komite
tas rugsėjo 27, trečiadienį, 8v. 
v. Lietuvių Piliečių klubo, pa
talpose, Maspethe, N. Y., kry
žiaus reikalais šaukia viešą su
sirinkimą ir kviečia lietuviš
kų organizacijų atstovus bei vi
sus, kurie domisi 
kryžiaus reikalais, 
vauti.

lietuviško 
jame daly-

N.Y., apy-LB Great Neck, 
linkę ruošia vasaros pabaigos 
pikniką-gegužinę, kuri įvyks 
Kings Point parke, Great Neck 
N.Y., spalio 1 d. 1 vai. popiet. 
Įvažiavimas iš Red Brook Rd. 
Įėjimas nemokamas. Maistu 
kiekvienas pasirūpina asmeniš
kai.

Dalia Tallat Kelpšaitė, iš Chicagos, 
LB Tarybos narė, atsilankiusi Dar
bininko redakcijoje.

A f A

EMILIJAI MILUKIENEI

mirus, jos vyrą Matą Miluką, sūnus Antaną, Matą, Juozą, 
Kazimierą, Vytautą ir dukteris Emiliją ir Rūtą su šeimo
mis giliai ir nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Lidija ir Vladas MINGĖLAI

Maloniai kviečiame atsilankyti į

J DARBININKO
VAKARĄ

SPALIO S
sekmadienį, 4 v. popiet

ŠV. TOMO PARAPIJOS SALEJE 
88+h Street ir Jamaica Avė. Woodhaven, N. Y. 
(Jamaica linijoj iilipti Forest Pkwy. ar Woodhaven Blvd.)

Bern. Brazdžionis, LB Tarybos na
rys, iš Los Angeles^ atvykęs j Ta
rybos posėdžius, apsilankė Darbi
ninko redakcijoje.

Apreiškimo parapijos cb 
ras ruošiasi naujam bažnyl 
niui repertuarui ir koncertu 
Repeticijas vyksta antradi 
niais moterim, penktadieniai 
vyram, 8 vai. Sekmadieniais p 
11 vai. mišių bendra repetk 
ja. Muz. Algirdas Kačanausk; 
labai pageidauja naujų chori 
tų.

Lietuvos general. konsulo 
Budrio atsiminimai “Kontržvc 
gyba Lietuvoje” ką tik išė 
iš spaudos. 224 psl. knygo 
autorius vaizdžiai apžvelg 
kontržvalgybos veiklą Lietui 
je, netrukus po nepriklaus 
mybės atgavimo. Šnipų ir 1 
tų Įtartinų asmenų sekimas 
jų kenksmingų siekimų atide 
girnas skaitytoją suįdomina 
pagauna. Kaina 2.50 dol. šią 
kitas lietuviškas knygas t 
plokšteles galima įsigyti Dari 
ninko administracijoje: 91 
Willoughby Avė., Brooklj 
N.Y. 11221.

Scena iš P. Vaičiūno “Nuodėmingo angelo". Vaidina Rita Ausiejutė — Da
lią. Veikalą matysime Darbininko vakare spalio 8 šv. Tomo salėje Wood- 
havene.

NAUJAS DAINŲ 
RINKINYS

Ką tik išleistas naujas liet 
viškų dainų rinkinys “SU D/ 
NA”. Iki šiol buvusios panas 
rinkinių laidos išsibaigusios 
sunkiai berandamos. Nauji 
rinkinys kišeninio formai 
351 psl., atspausdintas ant £ 
ro popieriaus. Dainas surih 
Gražina šimukonienė. Rinkir
je yra 392 populiarios lietuviš
kos dainos. Platus stovyklose 
dainuojamų dainų skyrius. Rin
kinio kaina 2 dol. šį naują, pa
trauklų ir naudingą lietuviškų 
dainų rinkinį galima įsigyti 
pas ; autorę, knygų platintojus 
ir Darbininko administracijo
je, 910 Willoughby Avė., Broo
klyn, N.Y. 11221.

Parengtinai New Yorke
Rugsėjo 29 7:30 vai. vak. Lietuvių 

Atletų Klube, Halsey St., Brooklyn, 
N. Y. Lietuvių Taryba New Yorke 
šaukia visuotinį susirinkimą. Bus 
renkama nauja valdyba ir nustaty
tas 1968 jubiliejinių metų minėjimas 
New Yorke. Visos organizacijos 
kviečiamos dalyvauti.

Spalio 1 — sekmadienį — (atke
liama iš spalio 8 d.) — Katalikių 
Moterų Sąjungos New Yorko - New 
Jersey apskrities suvažiavimas ir 
29-tos kuopos metinė vakarienė Ap
reiškimo parapijos salėje.

Spalio 8 — Darbininko metinis 
parengimas šv. Tomo salėje, Wood- 
haven, N.Y. Bostono Dramos Sam
būris suvaidins Petro Vaičiūno 5 v. 
pjesę •‘Nuodėmingas angelas". Re
žisuoja A. Gustaitienė. Pradžia 4 
vai. popiet.

ŽINIOS.

lankę Darbininko redakcijoje.
atsi

Redakcijoje lankėsi Studentų Ateitininkų Sąjungos valdybos na
riai: Elena Bradūnaitė—vicepirm., Vacys Šaulys—ižd.. Rimas 
Gedeika—narys, Vaidevutis Valaitis—pirm. Kiti valdybos nariai 
yra Dalia Bakaitytė—vid- sekr., Aldona ZailskaitėXužs. sekr., 
Irena Rušėnaitė—“Gaudeamus" vyr. red., Aldona Masilionytė— 
padėjėja, Romas Sakadolskis—narys, Kęstutis Girnius—narys. 
Valdyba lankėsi rytinio pakraščio studentų ateitininkų konfe
rencijoje, kuri įvyko New Yorke rugsėjo 23-24.

BOSTONO DRAMOS SAMBŪRIO 
vaidinama P. Vaičiūno 5 v. pjesė

NUODĖMINGAS ANGELAS
Režisuoja ALEKSANDRA GUSTAITIENĖ

Dekoracijos — V. Vizgirdos
Šokio priežiūra — Tatjana Babuškinaitė
Apšvietimas ir muzika — Romas Šležas
Grimas —- Stasys Santvaras

Įeinant aukojama 3 dol.
Studentams — 2 dol.
Rezervuotos vietos — 4 dol.

Veiks spaudos kioskas, bus naujy knygy ir muzikos plokštei i y

Juozas Kojelis, iš Uos Angeles, at
stovavęs LB apygardos pirminin
ką, atsilankė Darbininko redakci
joje.

Spalio 15, sekmadienį — Tylos 
Bažnyčios minėjimas Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje ir salėje. Ren
gia New Yorko katalikių moterų 
organizacijos.
29 spalio — Kristaus Karaliaus 
šventė. Rengia Amerikos Lietuvių 
Katalikų Federacijos New Yorko ir 
New Jersey skyrius.

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

Lapkričio 12 — Lietuvių Katali
kių Organizacijų Pasaulinės Sąjun
gos Tarybos atstovių suvažiavimas 
Waldorf - Astoria viešbutyje, New 
Yorke.
18 lapkričio — Lietuvos Kariuome
nės atkūrimo minėjimas Maspetho 
parapijos salėje. Rengia New Yor
ko Ramovės skyrius.
2 gruodžio — Apreiškimo parapijos 
choro koncertas Apreiškimo parapi
jos salėje, Brooklyn, N. Y.

Gruodžio 31 — Naujų Metų su
tikimas. Rengia Laisvės žiburio ra
dijas.

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

Tautos šventės — rugsėjo 
8-sios minėjimą rengė Lietuvių 
Bendruomenės Bostono apylin
kė rugsėjo 17. Pirmiausia ji 
buvo paminėta ir aptarta Pet
ro Viščinio vedamose radijo va
landėlėse. šv. Petro parapijos 
bažnyčioje 10 vai. kleb. kun. 
Ant. Baltrašūnas aukojo mi
šias už pavergtą Lietuvą. Spe
cialiai tai dienai pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. J. Klimas. 
Organizacijos dalyvavo su vė
liavomis, kurioms vadovavo A- 
merikos legiono Stepono Da
riaus postas. Pats minėjimas 
vyko Lietuvių Piliečių D-jos au
ditorijoj 3 vai. popiet. Jį pra
vedė Lietuvių B-hės apyl. pir- 
min. Ant. Matjoška. Įneštos or-. 
ganizacijų vėliavos, sugiedota 
Amerikos ir Lietuvos himnai, 
kun. J. Klimas sukalbėjo mal
dą. Pagrindinę kalbą pasakė 
VŪko pirm. dr. Kęstutis Valiū
nas. Jis kalbėjo dienos aktuali
jom bei apie tautą ir kultūrą, 
kovą dėl Lietuvos laisvės ir 
kvietė visus į tą kovą jungtis. 
Priimta rezoliucija Lietuvos 
reikalu. Ji bus išsiuntinėta A- 
merikos aukštiesiem pareigū
nam. Rezoliuciją parengė ir 
perskaitė stud. Algis Marti
šauskas. Meninę dalį atliko so
listas Stasys Liepas, akompo- 
nuojant muzikui J. Kačinskui, 
ir Onos Ivaškienės tautinių šo
kių šokėjai. Viena jaunesniųjų 
šokėjų — Nijolė Ivaškaitė pa
deklamavo eilėraštį.

Kultūriniai subatvakariai rug
sėjo 16 pradėti dail. A. Rakš
telės kūrinių paroda ir jo pa
skaita. Prieš tai subatvakarių 
vedėjas Stasys Santvaras pri
siminė mirusius poetus My
kolaitį-Putiną ir Antaną Rūką, 
papasakojo įspūdžių iŠ pasau
linės parodos Montrealyje. Dai
lininkas Antanas Rūkštelė kal
bėjo apie dabarties žmogų ir 
meną, žmonių buvo atsilankę 
labai daug, net salėje netilpo.

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

Monika ir Pranas Lembertai, 
prieš kelis metus palikę Bosto
ną ir apsigyvenę Kalifornijoj, 
kur gyvena jų sūnus su šeima, 
lankosi Bostone. Bostone Lem
bertai yra praleidę keliolika 
pokario tremties metų. Čia jie 
turi daug draugų, ir jų vieš
nagė čia yra labai miela.

Balfo Bostono skyrius meti
nį banketą rengia spalio 1. Pi
niginį vajų skelbia nuo spalio 
1 iki 31. Kas paaukos Balfui 
$2.50 ir daugiau gaus specia
liai Balfo pagamintą įsisegamą 
sidabrinį ženkliuką.

Andrius Keturakis, teisinin
kas ir buvęs L.G.S.F. sporto 
klubo vadovas Lietuvoje, šio
mis dienomis Curney ligoninė
je pakėlė didelę operaciją. Po 
operacijos sveikata gėrėja.

NEVY YORKO AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
PINIGINE APYSKAITA UŽ 1966/67 M.

PAJAMOS
Perimta iš 1966 m. kadencijos ....................
1967 m. gauta:
Organizacijų mokesčiai ................................
Už įėjimo biletus į Vasario 16 d. minėjimą 
Surinkta aukų salėje ...................................
Surinkta aukų laiškais ................................

PLAUKŲ PAŠALINIMAS 
Specialistai — įsikūrę jau 20 
metų. Rekomenduoja žymūs 
odos daktarai ir ligoninės. 41 
Winter Street — 7 aukštas,

. $350.70

7.00
1,010.00
1,487.00

594.00

Viso pajamų
IŠLAIDOS

Vasario 16 d. parengimas:
Salės nuoma (Webster Hali) ............ ................
New Yorko Vyrų Oktetui ..............,...................
Salės tarnautojams ..................-............. ........
Garsinimai ir skelbimai ........ ............. ...... ....... ..
Spausdintai ir ekspedicija .................................
Aukų paskirstymas:
Lietuvos Išlaisvinimo Tautos Fondui (pereinam.) 
Amerikos Lietuvių Tarybai (centrui) ..............
Lietuvos Išlaisvinimo Tautos Fondui ...............
New Yorko Tautinių šokių Trupei ........ ..........
Lietuvių Radijo Klubui ................................
Lietuvių Moterų Federacijos Klubui ................
Gegužės 13 d. Minėjimo K-tetui ...........................
Kitos išlaidos: 
Salės nuoma .susirinkimams (LAK) ...................
Raštinės išlaidos ...........   —.....

Viso išlaidy:

1967.IX " d. lieka: 
IGNAS GASILICNAS. 

New Yorko ALT iždininkas 
1967 m. rugsėjo 7 d.

Boston, Mass.; Tel. 426-1340 
Miss O’SuBivan

leikoma nuolatinė pardavė* 
ja moterų drabužių krautuvei.

400.00
150.00
40.00
72.20

177.16

50.00 
700.00 
700.00
75.00 
50.00 
50.00 

100.00

60.00
10.00

$3,448.70 Dirbti reikia ne visą dieną. 
Reikia mokėti angliškai. Kreip
tis telef. 849-7240.

$2.643.36

$ 805.34

Richmond Hill sekcijoj, i 
šiaurę nuo Atlantic Avė., par
duodama: 25x100 sklypas, 2 
šeimų namas — 4 kambariai 
apačioje, 3 kambarių butas su 
baldais viršuje. Abu butai lais- • 
vi. Nauji stogo nutekami vamz
džiai. Įrengtas rūsys. Apkaltas 
naujais šingehais. Kieme 10 
pėdų aliuminijaus pašiūrė. 2 
šaldytuvai, skalbimo ir džiovi
nimo mašina. -22.500. Skam
binti tel. VI 9-9093.


