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"Teise nesutikti" — kai ji virsta "teise neklausyti". 
Šauksmas apie "policijos brutalumą" — kai virsta nu
sikaltimų kurstymu

Ką Amerika darys, jei Sovietai užpuls ir

Tie, kurie skelbia sugriausią 
senąjį pasaulį ir pastatysią nau
jąjį, savo pirmuoju uždaviniu 
laiko senojo sugriovimą. Kas pa
seka sovietinę spaudą, randa 
nusiskundimus, kad senojo jie

politikoje — šūkis prieš Ameri
kos žvalgybą ČIA. Triukšmavo 
studentai. Triukšmavo toki lei
diniai kaip Ramparts. Išgąsdino 
vyriausybę ir Kongresą. Rezul
tatas — ČIA veikla buvo diskre-

Vokietiją? vis dar nebaigė sugriauti — 
net per 50 metų!

Senajam pasauliui griauti me
todai seniai sugalvoti ir visur

dituota ir apkarpyta.
To kaip tik ir reikėjo Ame

rikos priešui, kuris savo nepasi
sekimų kaltininku mėgsta ap-

Prezidentas LBJ kryžkelėje: tebenori kalbėtis su Maskvos vadais, o Maskvos gra
sinimai Vokietijai verčia jį, nors ir atidėliojant, skelbti įspėjimus Maskvai

Valstybės departamentas rug
sėjo 17 paskelbė pareiškimą: 
jeigu Sovietų Sąjunga ir kiti 
Varšuvos pakto nariai darytų 
karinę intervenciją į vakarų Vo
kietiją vienašališkai, tai susi
lauktu tuojau pat sąjunginin
ku atsakymo kaip savisaugos 
veiksmo pagal Šiaurės Atlanto 
sutartį.

Anglija ir Prancūzija pana
šius pareiškimus paskelbė sky
rium.

KAM tie pareiškimai buvo rei
kalingi?

Pareiškimai buvo atsakymas 
į Sovietų Sąjungos grasinimą 
Vokietijai, paskelbtą notoje Vo
kietijai dar 1967 lapkričio 21 
ir pakartotą notoje š.m. liepos 
5. Notoje Sovietai kaltino Vo
kietiją atgyjančiu nacizmu, 
kaip tai parodė rinkimai, ir aiš
kino turį teisę pagal j. Tautų 
chartos 107 ir 53 straipsnius 
imtis vienašališkos intervenci-

po 10 savaičių at-

Anglija, Prancūzi- 
Sovietų grasinimą

atstovai — krikščionių demo
kratų unijos ir socialdemokra
tų —, kai rugsėjo 12 pasikal
bėjo su valstybės sekretorium 
Rusk, tada imtasi pareiškimo 
Sovietų notai atmesti — gal 
būt tam, kad apramintų nuo
gąstavimus Vokietijoje.

— Kanados min. pirm. Tru- 
deau eina skirtingais keliais nei 
Amerika. Rugsėjo 18 jis pa
skelbė, kad nepritaria Ameri
kos pareiškimui, jog sąjungi
ninkai tuojau pat atsakys į So
vietų agresiją prieš Vokietiją.

vartojami tie patys: sunaikin
ti idėjas, kuriom yra grįsta esa
moji santvarka, suniekinti tos 
santvarkos saugotojus, sukurs
tyti to senojo pasaulio vieną 
visuomenės grupę prieš kitą, 
kad būtų sukeltas
anarchija. Tik po senojo 
kių būsianti sukurta nauja 
tvarka!

Nužymėti verta, kokia
tos priemonės vartojamos Jung
tinių Valstybių griovybai.

Tyla dėl Lietuvos padrąsinę Čekoslovakijos invaziją
Kongresmanas William S. 

Broomfield, Michigano rasp., $. 
m. rugsėjo 10 pasakė kalbą, su
gretindamas Baltijos valstybių 
okupacijos tylą su Čekoslovaki
jos okupacija.

— 1965 birželio 15 suėjo 
25 metai — kalbėjo kongres- 
raanas —, kai Sovietų Rusija 
pradėjo vykdyti savo ekspansi
jos programą, užimdama Balti
jos valstybes, būtent, Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Šios istori
nės valstybės su savo tradici- 
Ee nepriklausomybe, kultūra, is
torija buvo be ątodairos pa
vergtos per kelias dienas 1940 
birželio mėn., ir jų nepriklau
somybė niekad nebuvo atstaty
ta. Jungtinių Valstybių politika 
visada teberemia visų tautos ap
sisprendimą.

— 1965 birželio 21 Atstovų 
Rūmų Con. Res. 416 skatino 
Jungtinių Valstybių prezidentą, 
pirma, atkreipti pasaulio opini
ją per Jungtines Tautas bei 
kitus atitinkamus forumus ir 
tokiom priemonėm, kurias jis 
ras tinkamas, į apsisprendimo 
teisės paneigimą Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos tautom, antra, 
telkti pasaulio opiniją, kad 
šios Baltijos tautų teisės būtų 
atstatytos.

— Rezoliucija buvo priimta 
Atstovu Rūmuose 298:0.

— Jungtinių Tautų nesiėmi- 
mas ištirti pagrindinių žmo
gaus teisių paneigimo Baltijos 
tautom įsakmiai sako, kad So
vietai turėtų būti dabar atgra
somi nuo tolimesnio siekimo do
minuoti pavergtose tautose, 
kaip jie pasirodė dabartinėje 
dabartinėje neteisėtoje invazi
joje į Čekoslovakiją.

— Dėl to aš, Pone Pirminin
ke, kviečiu, kad rezoliucija, 
priimta 1965 birželio mėn. dėl 
Baltijos valstybių apsisprendi
mo teisės, būtų pateikta Jung-

tinių Tautų darbų eilei ir tuo 
būtų atkreiptas pasaulio dėme
sys į neteisėtą beatodairišką 
Baltijos tautų pagrobimą ir pa
vergimą, įvykdytą komunis
tų.

jos tai nacizmo" grėsmei paša
linti. Savo pareiškimuose Ame
rika, Anglija ir Prancūzija to
kį Maskvos aiškinimą apie mi
nėtus straipsnius griežtai at
metė.

KODĖL tik 
sakyta?

Amerika, 
ja atsakė į
tik po 10 savaičių. Lig tol tylė
jo. Kodėl? Buvo manoma, kad 
Sovietai ana nota nori diploma
tiškai paspausti Vokietiją—iš
gauti iš jos parašą atominei 
sutarčiai, sudarytai Amerikos 
ir Sovietų. Notoje jau įžiūrėta 
karinė grėsmė, kai rugpiūčio 
20 Sovietai įvykdė karinę Če
koslovakijos okupaciją. Bet ir 
tada Vakarai tylėjo. Tik kai at
vyko Vokietijos parlamento du

RŪPESČIAI PRIEŠ RINKIMUS
HHH dėl N«w Yorko. New 

Yorko demokratai sukombina
vo planą negram ir portorikie- 
čiam laimėti Humphrey nau
dai: tegul miesto tarybos pre
zidentas O’Connor atsistatydi
na dabar, ir į jo vietą tegul 
bus siūlomi negras ar portori- 
kietis — tai patrauks balsus už 
Humphrey. Bet (TConnor rodo
si, kad tokia kombinacija ne-

— Maskvos Pravda rugsėjo 
18 pakartojo, kad Sovietai turį 
teisę imtis intervencijos Vokie
tijoje “prieš nacizmo ir mili- 
tarizmo pavojingą veiklą”. Tą 
teisę jiem duodąs Potsdamo su
sitarimas.

— Italijos komunistų parti
jos sekretorius Luigi Longo par
tijos laikrašty apkaltino Sovie
tus, kad invazija į Čekoslova
kiją jie atnaujino šaltąjį karą. 
Italų partija nedalyvaus Mas
kvoje komunistinių partijų kon
ferencijoje, kol Sovietų kariuo
menė pasitrauks iš Čekoslova
kijos. Austrijos komunistų teo
retikas Ernst Fischer ragina 
šaukti Europos komunistu kon- 
ferencija ir sudaryti “nepriklau-
somą autonomišką sąjūdį”. žmogum

chaosas, 
de
san

eile

garbinga, ir jis esąs pasiryžęs 
ištesėti pareigose iki galo — 
iki kitų metų sausio.

BRAZILŲ PETICIJA 
POPIEŽIUI

Brazilijos 1,5 mil. katalikų, 
tarp jų 4 vyriausybės nariai, 
prezidento žmona, pasiuntė pe
ticiją popiežiui, kad sutvarkytų 
tuos kunigus, kurie remia ko
munistus, bažnyčią paversda
mi kovos įrankiu prieš vyriau
sybę, kariuomenę, už diktatūrą. 
Panašios peticijos eina iš Ar
gentinos, Čilės, Urugvajaus.

Žinia betgi nieko nesako, ar 
tie parašų rinkėjai ėmėsi akci
jos vykdyti popiežiaus siūly- 
tom reformom.

Nixon dėl Wallace. Nixono 
šalininkai susirūpinę ne Hum
phrey konkurencija, bet Wal- 
lace. Skelbia, kad Humphrey ir 
Wallace sudarysią bendrą fron
tą pietinėse vahtybėse ne vie- ' 
nas kitam padėti, bet pakenkti 
bendram priešininkui Nixonui, 
kad jis negautų absoliutinės bal
sų daugumos. O tada preziden
tą jau rinktų Atstovų Rūmai.

— Nixonas jau sudarinėjąs 
ir būsimą vyriausybę. Valsty
bės skretorium joje minimas 
buvęs gub. Scrantonas. šiuo 
metu Nixonas jį pasiuntė į Eu
ropą. Apsaugos sekretorium bū
tų Rockefelleris.

— Edward Brooke, Mass. se
natorius negras, numatomas 
Nixono vyriausybėje vyr. vals
tybės gynėju.

— Gallupas rinko atsakymus 
ir į tokius klausimus: ar pa
geidaujate liberalesnio vyriau
sio teismo ar konservatyves - 
nio? Atsakymai: už liberalesnį 
30 proc., už konservatyvesnį 
51.

— Wallace propagandoje 
puolamos abidvi partijos, de
mokratų ir respublikonų, kaip 
nuosavybė to paties savininko
— “rytų Establishment”.

Starkus, tos pa- 
ilgametis klebo- 
paskirtas emeri-

Pasitraukęs iš kolegijos, nuo 
1942 iki 1953 vikaravo šv. Pet
ro ir Povilo lietuvių parapijoj 
Elizabethe. 1953 buvo paskirtas 
klebonu šv. Mykolo lietuvių 
parapijon Bayonnėje. čia jis iš
gyveno iki amžiaus galo.

(nukelta į 8 psl.)

Amerika — laisvės šalis. Lais
vės šūkis čia pavartotas grio- 
vybos tikslam. Laisvės šūkis čia 
išpopularintas dabartiniu metu 
kaip “right to dissent”.-Teisin
ga teisė — teisė nesutikti su 
kito nuomone ir turėti savo 
nuomonę; teisė argumentuoti 
savo nuomonę ir kritikuoti ki
to. Bet Amerikoje “teisė nesu
tikti” buvo praplėsta į “teisę 
neklausyti” — neklausyti įsta
tymų: teisę veiksmu pasiprie
šinti įstatymu nustatytai tvar
kai: aš nesutinku su valdžios 
politika Vietname, taigi aš atsi
sakau stoti į kariuomenę; atsi
sakau mokėti mokesčius, ku - 
riais finansuojamas karas ...

šią laisvės iškrypą taikliai į- 
vertino National Review redak
torius Buckley: asmeniui,, ku
ris taip mano, Amerika netinka 
gvventi, nes joje tenka asme
niui prisiderinti prie daugumos 
priimtos tvarkos, bet jis turi 
teisę palikti Jungtines Valsty
bes ir išsikelti į tokią valsty
bę, kuri yra pagrista tokia ne
tvarka, kokios jis nori.

rūmai

DEL ATOMO IR 
ABE FORTAS

Prezidentas LBJ senato už
sienių komisijoje laimėjo —rug
sėjo 17 13:3 balsų pritarė, kad
atominė sutartis imtų tvirtinta, sutarė rugsėjo 18 sulaikyti pa- 
Teisių komisijoje 11:6 balsais šalpas studentam, dalyvaujan-

MIRĖ KUN. DR. JONAS A. STARKUS
Bayonnėje, N.J., šv. Mykolo 

lietuvių parapijos klebonijoje 
rugsėjo 18 vakare, prieš nakties 
12 mirė ilgai sirgęs kun. dr. 
Jonas Adolfas 
rapijos buvęs 
nas, neseniai 
to pareigom.

Velionis buvo gimęs 1895 
birželio 19 Rudaminoje, Šeini 
apskrityje. Mokėsi Marijampc 
lės gimnazijoje, Seinų ir Petre 
pilio dvasinėse seminarijose 
metus studijavo Petrapilio dva 
sinėje akademijoje. Kunigu į 
šventintas 1917 gruodžio 2J

Nuo 1918 iki 1920 buv 
Šunskų vikaru, paskui išvyk 
studijuoti į Romą. Apolinar 
universitete 1921 įsigijo rome 
nų teisės bakalaureatą ir 192 
bažnytinių teisių daktaratą. Gr 
žęs į Lietuvą, 1922-23 buvo Vi 
kaviškio gimnazijos kapelion 
ir mokytoju, nuo 1923 Sein 
Žiburio gimnazijos mokytoji 
nuo 1927 gruodžio mėn. buv 
tos gimnazijos direktorium 
Gimnazija, lenkam užėmus Se 
nūs, buvo įsikūrusi Lazdijuos"

K Seinų gimnazijos direkt 
riaus pareigų pasitraukė 193 
ir atvyko į Jungtines Ameriki

ba drauge su prezidentu svars- Valstybes, čia įsijungė į ped 
tė min. pirmininko Salazaro goginį darbą ir mokytojavo M 
vietininko klausimą. Tuo tarpu rianapolio kolegijoje iki 194' 
numatomas valstybės sekreto
rius dr. Antonio Jorge da Mot- 
ta Veiga. Tarp kandidatų į min. 
pirmininkus labiausiai minimas 
Marcelio Caetano, teisininkas, 
ėjęs atsakingas pareigas val-

— Auto unijos vadovybė pa
siskelbė remianti rinkimuose 
demokratų kandidatus.

KAS PO SALAZARO?
Portugalijos valstybės tary-

AMERIKA tarp Maskvos
Europos

Apsaugos sekretorius 
ford rugsėjo 17 davė su 
kad Nato manevram Eu

Clif-

Naujas šūkis prieš J. Valsty
bių santvarkos ramsti užsienio

'•Oi

pritarė Abe Fortas nominacijai tiem riaušėse. Turėta galvoje x . Amerika gražins 20,Salazaras tebėra be sąmones. . . T ,___ .kariuomenės, kūnąį vyr. teismo pirmininkus. Ta- labiausiai CohnnHjos riaušes, 
čiau abudu pritarimai atsidurs Nauja nepriklausomybė 
senate prieš filibusterį. Opo- Anglija suteikė nepriklauso- 
nentai siekia, kad filibusteris mybę paskutinei savo koloni-

Nuvykęs Amerikos specialistas 
reiškė vilties, kad ligonis gali 
atlaikyti. Salazar yra 79 metų.

atitraukė
iš Europos pereitą rudenį. Jau 
kitą dieną Pentagonas skelbė, 
kad tai bus atidėta iki kitos va-

Brooklyno vyskupas dėl streiko
nudelstų tvirtinimą iki naujo jai Swaziland, P. Afrikos kai- — Čekoslovakijos liberalia- 
prezidento ir Kongreso. Nixo- mynei. Pereitą savaitę karalius mo naikinimo istorijoje — ra-
nas pasisakė prieš atominės su
tarties greitą tvirtinimą. Hum
phrey ragino tvirtinti kilo grei
čiausiai.

— Į Sovietų siūlymą tęsti 
Ženevoje nusiginklavimo dery
bas šio mėn. gale Amerika at
sakyti delsia.

perėmė iš anglų valdžią, pasi
puošęs tigro ir leopardo kai
liais ir apsuptas 100 savo žmo
nų. Saugumo taryba rugsėjo 11 
vieningai rekomendavo priimti 
ją į J. Tautas 125 nariu. Nau
ja valstybė turi 390,000 gyven
tojų, tarp jų 10,000 baltųjų.

šo Drew Pearson (NYP rug
sėjo 18) griežčiausios politikos 
laikėsi Kosyginas; Brežnevas 
buvęs sukalbamesnis; sukalba- 
miausias buvęs Suslovas, nors 
jis laikomas didžiausiu Stalino 
šalininku ir komunizmo teore
tiku.

saros — šiemet nesą biudžete 
sumų tokiam reikalui. Atitrauk-

Mokytojų streikas New Yor- 
ke tebesitęsia. Mokytojų fede-

damas 30,000 iš Europos Penta
gonas sutaupęs 30 milijonų.

Už pinigų argumento, gal 
būt, paslėptas politinis argu
mentas: pažadėjo siųsti, kad 
nuramintų Europą; žada siunti
mą atidėti, kad nerūstintų Mas
kvos.

Brooklyno naujasis vyskupas
Mugavero kreipėsi į visas 240

racijos pirmininkas Shanker 
skelbė, kad jis gali būti ilges
nis nei pernai (tada truko 14 
dienų). Aikštėn vis labiau išky
la rasiniai streiko pagrindai 
— augantis konfliktas tarp ne
grų ir žydų.

parapinių mokyklų, kad jos pa
gelbėtų valdžios mokyklų vai
kam, likusiem be mokymo. 
Kreipėsi taip pat Į mokytojus, 
kad jie grįžtų į darbą. Parėmė 
viešu žodžiu Occan Hill-Browns- 
ville apsisprendimo pastan
gas.

šaukti ne tik užsienio “imperia
listus” apskritai, bet ir ČIA spe
cialiai.

šūkis vidaus politikoje šiuo 
metu yra populariausias prieš 
“policijos brutalumą“. Šūkis ne 
naujas. Amerikoje pakartojama 
tai, kas buvo Rusijoje šauks
muose apie “žandarus”; kas bu
vo net Prancūzijoje po karo 
“liaudies fronto” valdymo lai
kais, kada kariuomenė ir polici
ja buvo labiausiai išjuokiama.

Amerikoje šūkiai prieš po
liciją paveikė teismus. Teismai 
suvaržė policijai rankas net 
nusikaltimui sukliudyti. Antai 
konkretus - rezultatas, aprašytas r 
š.m. rugsėjo 18 N. Y. Times— 
New Yorke labdaros įstaigoje 
75 iš labdaros gyvenantieji kli
entai išvartė stalus, sutraukė 
telefonus, išbarstė -bylas, nu
traukė darbą 600 tarnautojų. 
Niekas triukšmadarių nesuėmė. 
Policininkai žiūrėjo, bet buvo 
bejėgiai, nes pagal įstatymą jie 
galį suimti tik gavę įstaigos va
dovų pagalbos prašymą.

Daugiausia triukšmo prieš 
policiją sukelta demokratų kon
vencijos metu Chicagoje. Buvo 
bendras šauksmas prieš polici
jos brutalumą ir prieš majorą 
Daley. Spauda surado tariamų 
psichiatrų, skelbusių, kad į po
liciją stoja daugiausia psichiš
kai nesveiki žmonės, sadistai, 
čia psichiatrų argumentas bu
vo pavartotas tokiu pat būdu, 
kaip savo laiku atsirado eilė psi
chiatrų, kurie, būdami per 1006 
mylių nuo generolo, paskelbė 
liudijimus, kad jis esąs psichiš
kai nenormalus.

Senojo pasaulio ramsčių grio
vėjai su priemonėm nesiskai
to taip pat. kaip ir Maskvoje— 
kad tik būtų daugiau anarchi
jos, dulkių, griuvėsių ...

Kas Amerikoje tai atveda
mai anarchijai tiesia raudoną 
kilimą? Ar visuomenės daugu
ma, kuri tyli, ar visuomenės 
mažuma, kurioje yra šaukian
čių? Atsako į tai Gallupo insti
tutas. Jo duomenis paskelbė N. 
Y. Times: esą Amerikoje 56 
proc. remia policijos veiksmus 
Chicagos konvencijos metu, 31 
proc juos smerkia.

Kuri grupė remia ar smer
kia? Humphrey šalininkų 44 
proc. už policijos veiksmus, 41 
prieš. Nixono šalininkų 63 pro- 
cent. už, 25 prieš. Wallace šali
ninkų 71 proc. už, 20 prieš.

Amžiaus atžvilgiu 21-29 me
tų 47 proc. už policijos veiks
mus, 41 prieš, 30 -49 metų 58 
už, 30 prieš.

Rasės atžvilgiu — baltųjų 59 
už, 29 prieš; juodųjų 18 už, 63 
prieš.

Geografinio ploto atžvilgiu 
rytuose 47 už, 38 prieš: vid. va
karuose 64 už, 27 prieš; pietuo
se 64 už, 27 prieš; tol. vaka
ruose 54 už, 31 prieš.

Jei Gallupas informuoja tei
singai. tai triukšmas prieš poli
ciją kyla iš mažumos. Tylioji 
dauguma yra prieš chaosą, 
prieš anarchiją, kurią skelbia 
mažuma. Tačiau visuomenės
raidoje organizuota ir dinamiš
ka mažuma primeta savo va
lią neorganizuotai ir tylinčiai 
daugumai. Kiek Amerikos dau
guma pasirodys atspari mažu
mos takeliam, kuriais vedama 
į anarchiją, bent iš dalies pa
rodys rinkimai.



GREEN CORNER RESTAURANT — Frances C. Saldukas savininkas. 
Jauki vieta maloniai prateiątl laiką. | čia vietos lietuviai sueina pasikal
bėti, pasivaisinti. Pravažiuojantieji ar atvykusieji j Waterbury, sustoję čia 
sutiks saviški. Įvairiausi vietiniai ir importuoti gėrimai. 34 Green Street,

nešto vyras redaguoja naują enciklopediją
antrašte Broaktoa E» bodus darbas — tūkstančius darbas išrasti juos į Mglų 

......   kalbą uždėta* enc&topedįos 
pažangą. Gilų gale vti Stir
niai turi pereiti per klibas «kir 
perto stilisto rtokąs.

Daugiatomis vokalas 
apskritai informacijas apie to
kius plačius dalykus, kaip me
nas, biografijos, etnografija, 
folkloras, geografija, istoriją, 
kalba. Duos informaciją apie 
žmones ir vietas, kurie turi 
ryšio su Lietuva. Avansu užsa
kymai priimami leidykloje 
361 West Broadway, So. Bos
ton, ne tik iš bibliotekų, bet 
ir iš privačių prenumeratorių

Reikalas yra kompetetingo- 
se rankose. Simas Sužiedėlis 
atėjo į šią vietą su daugeliu 
garbingų atestacijų. Jis gimė 
1903 Leningrade. 1920 ialyva-

V. dėka) rugpiūžio 30 apra- sutvarkyti korteles abėcėlės ei-

v® laisvės {kovotojų eiMaę. Il
gai truko ja karjera Bękymo

ku-

rūio« praleisti ar naujus pridė
ti. Tik šis vienas indeksavimo 
darbas pareikalavo penkių mė
nesių.

duoti

Kaip jūs sudarinėjate enci
klopediją? Paklauskit Simą Su
žiedėlį iš Glendale SL, Brock
tone. Jis kaip tik tai daro!

Šios vietos gyventojas yra ge
rai žinomas Lietuvos istorikas, 
kuriam šį projektą pavedė Li- rašyti tomui, kuris apims raides 

A, B ir C. Beveik visi enciklo
pedijos dalykai tenka tvarkyti 
paštu. Redaktoriaus Sužiedė
lio mašinėlė jau sukalė apie 
1,000 laiškų šiam reikalui!*

Laiką ėda viena aplinkybė— 
vertimas. Kai kurie autoriai pa
teikia raštus lietuviškai. Ekstra

si surasti autorius straipsniam 
ir susirašinėti su jais. Apie 
100 mokslininkų yra patelkti

thuanian Encyclopedia, Ine., 
So. Bostono leidykla. Leidykla 
1966 išleido lietuviškai pasku
tinį enciklopedijos tomą, ku
rių viso yra 35 .. .Logiškas 
Žingsnis toliau yra trumpesnė 
enciklopedija angliškai, dabar 
rengiama apie lietuviškuosius 
dalykus. Mr. Sužiedėlis yra gi
liai pasinėręs į vieną iš projek
tuojamų 6 tomų angliškosios 
enciklopedijos.

Pavasarį 1966 metais leidė
jas Juozas Kapočius sutelkė 
būrelį lietuvių mokslininkų ei
lėje konferencijų. Buvo jose 
svarstomi pagrindai ir kryptys. 
Iš tų nuomonių pasikeitimo ki
lo gairės naujam projektui. 
Brocktono gyventojas buvo pa
kviestas suredaguoti pirmą to
mą. Ir tokiu būdu istorikas pa
siraitojo rankoves ir' ėmės 
sunkaus uždavinio.

Pirmas žingsnis buvo sudary
ti kartoteką tų dalykų, kurie 
buvo didžiojoje lietuviškoje en
ciklopedijoje. Paskui ėjo nuo-

ves du kartu $9vaiteje einančio 
Darbininko redaktorius. Kuklus, 
švelniai kalbantis, mokslininkas 
yra parašęs Nukryžiuoto Jėzaus 
Seserų istoriją ir kun. Jono S. 
švagždžio, buvusjo Brocktone 
šv. Kazimiero parapijos klebo
no, biografiją.

Šaunioje Sužiedėlio šeimoje 
yra 5 sūnūs: Antanas — klini
kinės psichologijos profesorius 
Katalikų universitete Washing- 
ton, D.C.; Vytautas — inžinie
rius vienoje Bostono firmoje; 
Eligijus — Brocktone North 
Junior High School mokytojas; 
Augustinas (Saulius) — savano
ris Peace Corps Etiopijoje; Re
migijus — anglistikos studen
tas Northeastern universitete. 
Istorikas Sužiedėlis ir žmona

PARD 
taiUd

v-- : ~ N o** ___
G8PT0JI PAGALtAniffmsimtnli, gausi" įagįbų. Ilgai laukti vaistai 

mido> nuo štomatizmą, rankų, kąjų autiiptogo ir atapMMjimo jau gaunami. Tai 
ikartoti atosda* dnbar yądįuima “Ree-Leef Rub?’. Dėžutės: 4 uncijų 3 dol.,
... 8 unc&t 5 dol. Persiuntimui pridedama ,50f. Kreiptis: Royai Products, North
lirnamą Sta., P.O. Box 9112, Newark, NJ. 07104, arba į Darbininko administracijų, 

darbą parašė jo gyvenamo 010 VVilloughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

Brfiktu nridėti. kad in dabar f* J lHAL,^S SA^N!KAl^I^^^U1<^t°ri^?4*02 JKamaica, AV* 
(prie Forest P way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. TeL VIrginia 7-4499.

jau 15 metų. žinomi vais- 
I: P. Deken,

Simas Sužiedėlis prie darbo stalo, redaguodamas Lietuvi? 
Enciklopedijos anglišką laidą. Nuotr. Brockton Enterprise

VILNIAUS SPAUDA apie įvykius Čekoslovakijoje
Nuo pat rugpiūčio paskuti- kio laipsnio, kurio pasiekus 

nės dienos visi Vilniaus dien- grėsė okupacija. Tik dėl to pa- 
rašČiai kasdien deda Tasao pra- tys čekai baiminosi dėl “per- 

. “Dėl lenkimų”. Arba — “reakcingo- 
padėties Čekoslovakijoje”, Ša- stos jėgos”: irgi dviprasmiška

miesto laikraštis.
Beliktų pridėti, kad jo dabar 

dirbamas enciklopedijos darbas 
yra daug sunkesnis, nei galima 
spėti iš aprašymo. Su laiku ne
gausėja rašančiųjų ir net į laiš
kus atsakančiųjų skaičius. Ne
gausėja skaičius tokių rašančių, 
kurie susiorientuoja, kiek ir kas 
enciklopedijai, skirtai nelietu
viui, reikalinga. Iš tokių 20 at
siųstų puslapių redaktorius 
pats turi pėrdirbinėti apie da
lyką, kuriam tegalima pagal 
proporciją skirti porą puslapių.

Beliktų taip pat pridėti, kad 
enciklopedijos pirmas tomas 
jau tiek yra pasistūmėjęs pir
myn, kad yra skaitoma jo ko
rektūra.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą.. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Avė., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bediord Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; E V 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-eon- 
ditioned. A J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-bąlsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

THEODORE VVOLINNIN, INC. — E. Joseph Zebrowski, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, New York, N.Y. GR 5-1437.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuoiojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TK 6-6434.

Taigi J. Jablonskis gimė Griškabūdžio 
kolūkio antroje brigadoje

“Keičiasi Lietuvos kaimo 
vaizdas. Nyksta vienkiemiai, 
keičiasi kaimų ribos. Kar
tu nyksta ir senieji vie
tovių vardai. Kolūkiai įgavo vi
sai naujus vardus. Jaunoji 
karta kartais nė neatsimena 
savo apylinkėje buvusių kaimų 
senųjų pavadinimų. Dažnas da
bar sako: — Gyvenu Janonyje, 
trečioje brigadoje. Keliauju į vos Pravda šiomis dienomis 
Čiapajevą, pirmą brigadą. Bu- kaip tik pagrasė jokiu' būdu ne- 
vau “PaiyfiaiB komunos antro- susigundyti Čekoslovakijos pa- 
je brigadoje”.: vyzdžiu ir nekelti sumanyinų,

Taip rašo susirūpinęs lietu- nukrypstančių nuo partijos vir- 
vis Valstiečių Laikraštyje (rug- šūnėse nustatytos linijos, 
piūčio 1) apie Lietuvos nuasme- ' - (Elta)

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCueFuperal Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Aiitumh Avė., Brooklyn, N.Y. 11ZU8; 
tek 277-5604. ”

vietų Sąjungos, tiksliau — Ru
sijos, istorijos kursą). Ir Lietu
vos geogrąfijai skiriamas tik 
menkas kampelis Rusijos geo
grafijos kurse. Tad ir Lietuvos 
vietovardžiy dildymas yra ru
siškos komunistų partijos (ir 
jai paklusnių Lietuvoj politiką 
vykdančių komunistų) nusista
tymų Įgyvendinimas. O Mask-

SIMONSON Funeral Home -— Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. Skambinti 847-030U, Wm. H. Simon- 
son, direktorius. Laidotuvių įstaigos: 118-04 Hillside Avenue Richmond Hill, 
N. Y.; 97-01 lOlst Avenue Ozone Park, N.Y.

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 
BRITAIN, CONN. TeL BA 9-1181.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai Daug vietos automobiliams 
statyti. 87-34 80th Street Woodhaven, N. Y. 11421, (2112) MI 2-4343 ir 
2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR 8-0303.

vyzdžiu ir nekelti sumanyinų,tebuvo susigundžiusių turėti 
iš to vilčių ir sau laisvės kvėp
telėjimo. Beveik visi buvo rea
listiški pesimistai ir iš anksto 
mąstė apie čekus ne tiek su

piūčio 1) apie Lietuvos nuasme- 
nimm% pradė&ir vykstantį že

lia jų, dar perspausdina ir Mas- sąvoka, kuri Maskvoj vaizduo- pritarimu, kiek su užuojauta. kotekty»®cijos proga.
kvos .. Pravdoj skelbiamus jama kaip "kapitalistų agentai” Ir kai apie 36 valandas užgai- nauji vietovių vadinimai

nešimus iš Maskvos
ALV

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigų. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė., Richmond Hill, N. Y. 11418; tel. VIrginia 6-1800.

ANDRIUS ARMONAŠ, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 

Dvylika Šviesaus ir sveiko pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam 
straipsnius ta tema Nuo sa- (arba pats Dubčekas?), o če- šinta žinia pagaliau išėjo į gat- . painioja žmones. Tai proto lietuvių — šeši architek- 
vęs vilniškiai laikraščiai apie kams — senoji stalinistų vado- vę, tai niekas nenustebo, suti- vjena medalio pusė, tai ir šeši istorikai — rugsėjo

"Antra pusė kur kas svar
besnė. Ji liečia mūsų kaimo 
geografiją, jo istoriją, kalbą, 
kultūrines tradicijas. Juk dau
gelio kaimų pavadinimai yra 
vienaip ar kitaip susiję su is
torija, su įžymių mūsų žmonių 
gyvenimu. Pavyzdžiui, visi žino 
kalbininką Joną Jablonskį. Vi
si žinome, kad Rygiškių Jonas 
savo vaikystę ir jaunystės me
tus praleido Rygiškių kaime, 
Griškabūdžio valsčiuje, kad 
Pranas Vaičaitis gimė ir augo 
Santakų kaime, Sintautų vals
čiuje. Deja, ‘Šiandien šių kaimų 
■pavadinimai nyksta. Rygiškių 
kaimą težino vyresniosios kar
tos žmonės. Dabar čia Griška
būdžio kolūkio antroji briga- 

lnu- da.”.
Autorius siūlo bent brigadas 

tais dėl Vengrijos. Todėl Mas- vadinti ne numeriais, o senai
siais vietinių kaimų vardais. 
Kritikuoja ir kolchozų pavadini
mus. Kaimų vardus, esą, reik
tų saugoti panašiai, kaip sau
gomi-istoriniai paminklai. Siū
to naudotis lietuvių kalbos ir 
istorijos mokytojų pagalba.

Tas siūlymas tačiau neleng-

Čekoslovakijos įvykius dar jo- vybė komunistų partijoj ir ko ją tylėdami. ..
Maskvos komunikatai neiš

kenčia ir nepolemizavę su Va
karų sauda. Kai radijo trukdy
tojai stengiasi nuslėpti nuo gy
ventojų Vakaruose sklindan
čias nuomones, tai polemizuo
jantieji komunikatai visdėlto

Maskvos tankai...
šį skirtumą sąvokose Lietu

voj žmonių daugumas labai ge
rai supranta, ir supranta tas 
sąvokas ne kaip Tassas ir Prav- 
da, o lygiai taip, kaip čekai. 
Nors, prieš įsiverždami Čekoslo- 
vakijon, rusai ir sustabdė sve- neiškenčia neprasitarę, Kokių 
timšalių lankymąsi pas juos, tų nuomonių yra. Iš to susida- 
bet šiek tiek anksčiau išvyku
sių dar pateko į tenai — net 
ir į Lietuvą — pačiose tų įvy
kių išvakarėse. Ir girdėjo žmo
nės kalbant, kad “čekai bepro- Vienas dalykas, kurį tų komu- 
čiai”. Ne dėl to bepročiai, kad nikatų skaitytojai Lietuvoj ge- 
daugiau laisvių įgyvendina, o rai atsijoja, tai tvirtinimai, kad 
dėl to, kad tą daro perdaug čekams padeda “kapitalistų — 

Įdomesnis pranešimas — pa- drąsiai, neatsargiai, nežiūrėda- imperialistų jėgos iš Vakarų”.

kios nuomonės neprasitarė, iš
skyrus Tiesoj rugpiūčio 29 į- 
dėtus du pranešimus.

Viename iš tų pranešimų 
kalba apie ekonominius ryšius 
“Lietuva — “Čekoslovakija”. 
Tie ryšiai susidaro iš to, kad 
Maskva perka Čekoslovakijoje 
mašinas bei kitus įtaisus jos 
Lietuvoj statomoms Įmonėms 
ir parduoda Čekoslovakijai kąi- 
kuriuos sovietinių pramonės į- 
monių Lietuvoj pagamintus da
lykus: metalo plovimo stakles, 
automatus maisto pramonei, 
grąžtus, sieros rūgštį, kaiku- 
riuos mėsos produktus.

sikalbėjimas su "draugystės de
legacija”, T
pačion čekoslovakijon pasi
svečiuoti kaip tik invazijos iš
vakarėse ir ten buvo įvykių 
užklupta. Savo pastebėjimus de
legacijos pirmininkas V. Pra-

atitinkamai atsijojus, ir ten ga
lima susidaryti apyteisingį vaiz
dą apie Čekoslovakijos padėtį.

mi, kas už sienos dedasi. O Lie- Lietuvoj tikrai vyrauja nunnin-
nuv?ktl tuvoj žmonės matė tai, ko če- nė, kad Vakarai ir dabar 

mmiatė, nors, lietuvių nuo- plaus rankas”, kaip 1956 me
menę, turėjo numanyt Bū- i ~

tent, kol vyko derybos ir vi- tvos aiškinimams a|He tainflfc- 
zitai, per Lietuvą tris dienas be tą su fokais dangiuriai atvirai 
paliovos traukė rusų kariuome- netiki, bet ir čekų pavyzdžiu 

naitis papasakojo gana sąžmin- voros į vakarus. Paskui sekti drąsuolių tuo tarpu re
gai, nupiešdamas^maždaug to- truputis giąžo, bet toli gražu matyt Būdinga, kad ir komu- 

kiek ouėj<) Lietuvoj nistų tvarkoma spauda Vilniuje 
niekam nebuvo abejonės, kur ir vengia "kišti nagus” į tą rei- 

riečių korespondentų ir televi- ta kariuomenė nužygiavo, irau Mpausdina Maskvos ko- __ ____ j_____ ______________________ ©
zijos. Tik vietomis kai ką atpa- rugpūVio 20 Lietuvoj bu- munikatus ir kalba apie kasdie- vai suderinamas su komunistų 

to daug susidomėjusių čeko- nmius reikalus taip, lyg visti- 1 
Slovakijos įvykiais, bet maža kai nieko nebūtų atsitikę. (®ta- viešai to 

. ..j • .

. .■ x Vytautas mazklis, totogratas — vestuves: spalvota u- juoaa oaica (ga-
8 Tiesoj išspausdintame laiške u vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
reiškia protestą prieš beatodai
rišką senos Vilniaus tvirtovės 
“tvarkytojų” užsimojimą. Sa
ko:

“Niekam neateis į galvą ati
duoti restoranui Trakų ar Vil
niaus Gedimino pilį, bet štai 
viena iš įspūdingiausių vienin
telė beveik sveika išlikusi Vii- sr 2?5938. 
niaus tvirtovė — bastionas 
Bokšto kalne, atspindįs svar
bų mūsų materialinės kultūros 
etapą, lengva ranka atiduotas ~ 
aludei įrengti.

“Restauruotas bastionas taps 
pirmaeiliu sostinės architektu- „ 
ros paminklu, ir jį panašiai 
kaip Gedimino pili, be abejo žies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
norės aplankyti visos ekskursi
jos, visi turistai ir svečiai, nes 
tai retas ir įdomus gynybos i- Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
renginys ne vien Lietuvos mas- ’

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga- 

patarnavimai. 422 Menahan SL Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
- Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206;

-LITAS INVESTING CO„ INC. — Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa
lūkanos už indėlius. 86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418, (212) 
441-6799; 2422 W. Manjuette Rd., Chicago, III. 60629, (312)> 476-2242

JUOZO ANORU41O Real Eatate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tas užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 1M21; VI7-4477.

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū-

ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė.

kj patį vaizdą, koks ir į kitus 
kraštus buvo perduotas vaka-

2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 

/tu. Tačiau į bastioną patekti jie tor Weddtags and Parties. Home-made Bologna,_________________________
negalės. Juk čia bus maitinimo superior piece goods corp. 200 Orchard sl New York, n.y. 10002, 
Įstaiga, ne muziejus. Atėję va- AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės, 
karė vėl ras lentelę “laisvu vie- Vilnonės medžiagoa kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
ti * ” TT V I U *• maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
tų nėra . UniKaių Kultūros pa- rūšies Pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į 
minklą bus užėmę alaus mėgė- Europą. Užeikite ir įsitikinstte!________________________ _________________
jai. Ir ne vien alaus — čia bus
pilnas alkoholinių gėrimų asor- mond Hill, N.Y. 11419, TeL 641-9441 - MI 1-7702. Krautuvė atidaro, kasdien 
timentas” (Elta) nuo vaL ryto 9 vai' vak-’ sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa-

RICHMOND HILL DORAN'S FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich-

šakojo puikiai dviprasmiškai, 
taip, kad ir su tiesa aiškiai ne
prasilenkia, ir Maskvos tezių 
atvirai nepažeidžia. Pavyzdžiui:

partijos “linija”, kuri, kad ir
'i neprisipažindama, 

stengiasi išdildyti bent iš jau-

nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.; sekmadieniais nuo 9 iki 
siunčiamos į visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
progom buketai ir pristatoma j nurodytą vietą arba namus. Savininkai — 
John Doran ir Alice Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

biuose neslėpė.
čekostovakai pokal- 
*pė, kad šalies de-

kurie kėlė didelį nerimą ir pla
čių darbo žmonių sluoksnių ne
pasitenkinimą. Dalis pertvarky
mų, jų nuomone, padaryta sku
botai, pakankamai neapgalvo
jus. Delsimas, duodant atkirti

mU, jų

jus.

labiau 
čekoslovakai

juos skatinusiu. Patys 
rakai sakė, kad šalies

Betgi “perlenkimas” tik 
Maskvos akyse yra perdaug lais
vės davimas pavaldiniams, če-
kų akyse “perlenkimas” yra 
tik tas, kas erzina rusus iki to

— Švedijoje rugsėjo 15 rin
kimus laimėjo socialdemokra- ___

nosios kartos sąmonės viską, tat Turėjo 113, dabar turėsią ne^^m^18 advokatas “* 41*40 *4th Street Jackson
kas yra susiję su Lietuvos pra- 123. Konservatoriai, liberalai, ‘
eitim.. Mokyklose beveik ne- centro partija viso turėjo 112, dovanų siuntiniai i Lietuvą — Mes siūlome nepalyginamų patar-
dėstoma Lietuvos istorija (VOS dabar turėsią 108. Komunistai navimų. Firma Union Tours egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36

; Ca o o metus nei vienas siuntinys nebuvo gražintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgųkelios pamokos įjungtos J 50- turėjo 8, dabar 2. metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam Stabui iipiMyti visas
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu. ir tų siuntinių išsiun
timu. išmėginkite mūsų patarnavimų ir būsite patenkinti. Mes turime didelį 
pasirinkimų įvairių siuntiniams daiktų — geriausių siuntimui ir tai pigiau
siomis kainomis; pas mus gausite visko, kų tik jūs norėsite siųsti draugams 
ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamu katalogų — UNION TOURS 
1 East 36th SL New York, N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago. 
UI. 2219 W. Chicago Avė. 60622; Los Angeles, Calif. — 344 North La Brea 
(ve. 90036.
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Laisvini o kova ir politines perspektyvos
THE WORKER

Nuo to laiko, kai antrojo 
pasaulinio karo audrai siau
čiant, Lietuva tapo Sovietų Ru
sijos agresijos auka, jau praėjo 
beveik trys dešimtys metų.

Per tą laiką žmonijos istori-

Vliko pirmininko dr. K. Valiūno kalba, pasakyta PLE» seime 
rugpiūčio 30 Statler Hilton viešbutyje New Torke

HHH ir Baltijos valstybės
Prezidentinių rinkimų ■ aki

vaizdoje žiūrim šiemet ne tiek sybes, kurios nebūtų antisovie- 
partijų vardo, kiek žmonių — tinės jėgos agentai. Išėjimas į 
kiek jie yra nepriklausomi nuo 
užkulisinių jėgų; kiek jų veik- Lenkija bei Rumunija pataisy
toje reiškiasi pastovus suprati
mas apie laisvę žmonėm bei tau
tom apskritai ir Lietuvai specia
liai, Įdek jie yra supratę Ame
rikos interesą.

Tuo atžvilgiu atkreipiame 
akis į Congressional Record Nr. 
146 (rugsėjo 10), kuriame yra 
John M. Ashbrook, Ohio resp., 
kalba apie H. H. Humphrey po
litinius praeities pareiškimus. 
Kalbėtojas pastebėjo, kad H.H. 
H. praeities pareiškimų fone 
savotiškos 
bartiniai 
klausimais 
invazija.

Sąjungai, turėtų turėti vyriau

Viduržemio jūrą. Jos sienų su

mas. Baltijos valstybių įjungi
mas į Sovietų Sąjungą.

Toki tie Rusijos “norai”, ku
rie nėra, Humphrey supratimu,

prasmės gauna da- 
pareiškimai tokiais 
kaip Čekoslovakijos

Kongresmanas Ashbrook sa
ko, kad anas nelemtas 1945 pa
reiškimas rodo “senąjį Huber
tą”. Ir, tai sakydamas, klau
sia: kam buvo tas pareiškimas 
naudingas? Atsako: tikriausiai 
ne Amerikai; tikriausiai ne pa
vergtų Baltijos ir rytų Europos 
valstybių žmonėm.

Ar tai būdas — klausia Ash
brook —santykiam su Sovie
tais tvarkyti? Atsako: Humph- 
rey siūlė, kad Jungtinės Vals
tybės pridėtų savo antspaudą 
Sovietų agresiniam apetitam 
rytų Europoje.

Tai buvo 1945. Tais pat me

Rusija; esą “dešiniausių” vy- 
riausybių atstatymas yra dides
nė grėsmė nei komunizmas; 
esą Rusija bus užtikrintai tai
kinga ir bendradarbiaujanti, su
darius tarptautinę organizaciją, 
pakankamai tvirtą taikai ga
rantuoti. Tai padarysianti ko
lektyvinio saugumo programa, 
kaip tai pasiūlyta Dumbarton 
Oaks (1944), steigiant Saugumo 
Tarybą.

_>■ Koks buvo tas Humphrey 
pareiškimas? Jis buvo seniai. 
Tai 1945 metai, kada, anot 
kongresmano, “Rusija rijo ry
tinę Europą”. To meto Humph- 
rey^: “senasis Hubert”, kalbėjo, 
kad esą mes neturime leistis
aliarmuojami nesutarimų su tais, kai Jaltos konferencijoje 

susitiko Rooseveltas, Stalinas ir 
Churchillis. Kai dabartinėm die
nom valstybės sekretorius Rusk 
ir valstybės sekretoriaus pava
duotojas Harrimanas aiškina, 
kad Jaltos konferencijoje pre
zidentas Rooseveltas nesidali- 
no Įtakų sferom su Sovietais, o 
priešingai — reikalavo apsi - 
sprendimo teisės Stalino jau už
imtiem kraštam, tai išeitų, kad 
Humphrey tuo pat metu buvo

Humphrey priminė, kad Ru- daug palankesnis Sovietam nei 
sija turi savo “norų ir reika- Rooseveltas, nes pasisakė ne 
lų”, ir jų patenkinimas nėra ne- už apsisprendimo teisę,bet už 
galimas. Ir tai gali duoti sau- Sovietų apetitų patenkinimą 
gią ir pastovią Rusiją. net iki Viduržemio jūros.

Koki tie Rusijos “norai ir rei- Reikia spėti, kad Humphrey 
kalai”? Aš sakyčiau — aiškino dabar taip negalvoja. Jis prik- 
Humphrey — kad mes turim lauso prie tų, kuriuose nusista- 
turėti mintyje, ko Rusija nori ir tymai kaitaliojasi. Priklauso 
yra reikalinga. Aš tai išreikš- prie tų, kurie kalba patraukliai, 

elegantiškai, kovingai. Ar jis 
— Pasienio valstybės, ku- kalba, ką pats galvoja, ar kiti 

rios būtų draugiškos Sovietų už jį galvoja — kas žino.

čiau tokiu būdu:

nius politinės realybės akivaiz- etninis vienetas, ^kovojąs dėt sa
vo nepriklausomybės ir tauti
nės individualybės, o mes esa
me neišskiriami to vieneto na
riai. ' .

Bandymas ii savo tautos pa
sitraukti yra ėjimas prieš žmo
gaus prigimtį, žalojęs jo indi
vidualybę.

Turėdami mintyje besikei
čiančias žmonijos istorijos sąly
gas ir nekintamas mūsų parei
gas savo tautai, bandysime čia 1 
giliau pažvelgt į minėtų pasikei
timų esmę bei jų poveikį Lie
tuvos laisvės siekimų realizavi
mui, o taip pat ir į mūsų už
davinius bei jų vykdymo meto
dus dabartinėje lemtingoje is
torijos sankryžoje^

Pažinkime tarptautinius 
įvykius

Netenka įrodinėti, kad mū
sų darbo sėkmingumo pagrin
das iš vienos pusės yra gilus 
tarptautinių įvykių plėtros pa
žinimas, teisingas jos įtakos 
Lietuvos bylai įvertinimas, o iš 
antros pusės — optimalinis mū
sų jėgų ir resursų laisvės ko
vai panaudojimas.

Kodėl nesuderinama?
Sekdami dabartinę tarptauti

nių įvykių raidą, kartais ste
bimės, kodėl jų linkmė, vin
giai ir išvados ne’ retu atveju 
sunkiai bėra suderinami su į- 
prastine galvosena ir išvirši
niais, gilesnės įžvalgos neper- 
šviestais faktais.

Taip yra todėl, kad tarptau
tinių santykių sfera yra veikia
ma daugybės įtakų, interesų, is
torinių palikimų, psichologi
nių faktorių ir ne retu atveju 
iractonalinių, sunkiai suvokia
mų reiškinių. Tai ypatingai ryš
ku, stebint užeuropinių, o ypač 
Tolimųjų Rytų įvykių raidą.

Kinijos chaosas
šiandien ne vienas, turbūt, 

ieškome atsakymo, kodėl šių 
dienų Kinija išgyvena tokias so- tolimesnes jų tarptautinio anga- 
cialines konvulsijas ir kodėl, ne
žiūrint visuotinio chaoso ir ko
munistinės santvarkos sugriu
vimo, nebėra jokių ženklų, ro
dančių antikomunistinio, de
mokratinio sąjūdžio bent užuo
mazga. Ten kovos eina tik 

____________________________________ tarp įvairių komunizmo atmai-
Dr. K. Valiūnas, Vliko pirmininkas, skaito paskaitą PLB seime rugpiūčio pasekėjų, ir atrodo, lyg nie- 
30 d. statler Hitton viešbutyje. kas Kinijoj jau nebežinotų, kad

Didžiosios Vakarų kolonijinės 
imperijos subyrėjo, ir taip gi
mė visa eilė naujų valstybių, 
daugumoje spalvotuose konti
nentuose. Komunistiniai Rytai 
neteko savo ankstesnio Mask
vos diriguojamo monopolinio 
charakterio. Vakaruose politi
nės minties evoliucija beveik 
sunaikino Atlanto pakto efek
tingumą. Su antruoju Vatikano 
susirinkimu gimęs ekumeninis 
sąjūdis neabejotinai daro įtakos 
ir į grynai politinę galvoseną ir 
tarptautinių įvykių plėtrą.

Tai tik labai apibendrinti 
žmonijos dabarties istorijos 
bruožai, kurių negalime igno
ruoti plėsdami pavergtosios Lie
tuvos klausimą ir mūsų uždavi-

doje.
Lietuvos tarptautinė padėtis 

per tą laiką anų plataus masto 
istorinių įvykių liko lyg ir ne
paliesta.

Užsitęsusi Lietuvos okupaci
ja, nežiūrint minėtų istorinių 
pakitimų, visai lietuvių tautai 
uždeda nepaneigiamą pareigą 
daryti visa, kad ji vėl atgautų 
nepriklausomybę.

Toji pareiga nė kiek nema
žėja dėl to, kad okupacijos lai
kas užsitęsė, kad išeiviją vei
kia svetimoji aplinka, ar kad 
jaunoji karta gyvenimo realy
bės yra atitolinta nuo nepri
klausomos Lietuvos tikrovės. Ji 
negali mažėti jau vien dėl to, 
kad esame lietuvių tautos dali
mi, tautos, kuri ir istorijos ei
goje ir geografinėj erdvėje yra

tinės krypties bandymus, šio 
mums taip svetingo krašto po
litinės minties plėtrą — tai tu
rėsime apypilnį vaizdą, kokioje 
netikrumu ir baime persunkto
je situacijoje mes turime pasi
rinkti efektingiausias prie
mones ir kelius, kurie priartin
tų Lietuvos nepriklausomybės 
statymo momentą.

Jei objektyvi politinė realybė 
yra beveik nepasiekiama mūsų 
veiklos įtakai, tai mažų mažiau
siai mes ją turime gerai pažin
ti ir, kaip minėta, blaiviai įver
tinti, kad savo pastangas nu
kreiptume ten, kur jos būtų 
efektingiausios ir daugiausiai 
padėtų Lietuvos laisvės klausi
mą suaktualinti.

Nuo mūsų valios priklauso 
antrasis Lietuvos laisvės kovos 
aspektas,

kurį galime pavadinti subjek- 
tyvine politine realybe, nes 
mes — laisvajame pasaulyje at
siradusi lietuvių tautos dalis— 
galime ir privalome atlikti sa
vo šventą pareigą tėvynei — 
dirbti ir aukotis jos išsilais
vinimo momentui priartinti

Todėl šia proga norėčiau pa
žvelgti, kokioje padėtyje šiuo 
atžvilgiu mes esame, ir gal nu-

komunizmas nėra vienintelė ir 
geriausia socialinė santvarka.

JAV prestižui smunkant
Kitas sukeliąs nuostabą reiš

kinys yra JAV prestižo smuki
mas pasaulyje, nežiūrint jų 
idealistinių pastangų' padėti 
silpnesnėm tautom. Ekonomi
nei pagalbai JAV skiria dauge 
lį bilijonų dolerių.. Taip pat 
siunčia savo karines pajėgas 
kitų tautų nepriklausomybei 
nuo agresorių apginti.

Taip pat sunku įterpti į 
sveikos logikos rėmus Vengri
jos 1956 metų tragediją, Kiau
lių įlankos Kuboje gėdingą ga
lą ir pagaliau mus pačius lie
čiantį vadinamąjį tylos sąmoks
lą, kuris gaubia Lietuvos ir ki
tų pavergtų Rytų Europos tau
tų bolševikinės okupacijos fak
tą, didžiausią dvid«eširnto šimt
mečio dėmę.

Moksliškai išanalizuoti
Šie keli pavydžiai tik įrodo, 

kad, norint numatyti tarptauti
nių įvykių raida ir atskleisti jų 
perspektyvas, reikia pažinti pa
saulio politinę, realybę, moks- matyti pagrindines’ gairės/- kū-';

rių laikydamiesi turėtume atei
tyje veikti.

Pirmiausia reikia pabrėžti, 
kad

lietuvių tautos didžioji dalis, 
likusi pavergtoje tėvynėje, yra 
perdėm patriotiška, ištikima di- 
diesiem laisvės idealam, atlie
ka savo tautines pareigas gar
bingai ir yra verta visiško mū
sų pasitikėjimo.

Išsigimėlių, aklai tarnaujan
čių okupantų interesam, skai
čius yra nežymus, gi didžioji 
lietuvių dauguma daro visa, kas 
esamose sąlygose įmanoma, 
kad Lietuva ir jos kultūra iš

liškai ją išnanalizuoti ir, nesi
remiant jokiais sentimentais, 
bandyti nustatrti ateities įvy
kių linkmę. Mūsų sąlygose tai 
nelengvai pasiekiamas idealas.

Kas . turės įtakos
Rytų Europos politikai?

Nesiimant čia gilesnės tarp
tautinės padėties analizės, ver
ta atkreipti dėmesį į keletą 
faktorių, kurie te abejonės turi 
ir turės žymios Įtakos į Rytų 
Europos politinę ateiti, taigi ir 
Lietuvos likimą

Vietnamo karo tolesnė eiga 
ir eventualios jo pabaigos poli
tinės pasekmės turės ryškios i- 
takos ne tik Tolinntju Rytų po- kilt^ i pirmaujančių Vakarų 
litinei padėčiai, bet ir kitų kon- Europos tautų eiles. Išgyvenusi 
tinentu tarptautiniu įvykių rai- nepriklausomybės laikotarpį, ji 
dai. To karo išdavos lems JAV niekuomet neišsižadės laisvės 
politinės minties evoliucija ir dgesio, nes niekas negali ištrin- 

‘ ti iš žmogaus prigimties ląis-
ves troškimo ir nepriklauso
mos valstybės siekimo. Tik ne

ir nuvažiuoja. Pakeliui Dominas 
pasako Helmutui, kad šį kartą 
jis susitvarkys vienas. Helmu
tas, pasiruošęs startuoti, telau
kia prie vairo.

Mašina sustoja prie brange
nybių parduotuvės. Iš jos išli
pa Dominas, prisiartina prie vit
rinos ir galvoja: svarbu vienu 
smūgiu pramušti stikle tokio 
dydžio skylę, kad būtų įmano
ma skubiai iškraustyti visą pre- 

i — žaibo(7) Hario Volkswagenas šį kartą vienas du
Hario debiutas nustatytas rieda pilnutėlaitis. Pats sayinin- gr€ituinu ištraukia iš po skver- 

spalio 26 Duisburge — įšilau- kas sėdi už vairo, šalia jo no sunkiasvorį plaktuką, ir trys 
žimas į brangenybių pirklio gerai nusiteikęs Dominas. Ant —sukaupęs visas jėgas smogia. 
Wellmanno parduotuvę, esan- užpakalinės sėdynės patogiai į- Kokia neiaimė' Kūjelis, sutikęs 
čią Altmarkto gatvėje Nr. 9. sitaisęs Helmutas su moterimis tik u|>ai menfcj pasiprie§ini- 
Pirma karta jam numatytas tik savo seserimi Betty Rusiene m_ krinta i vitriną ir paskui 
statisto vaidmuo. * sužieduotine Liucija Ciche- įtfauk/ pusiausvyros ne

tekusį Dominą. Instinktyviaickyte.
Didelė staigmena Kam tos moterys? Aišku,

Sunku būtų pasakyti, kas ka(j $a niekam nereikalin- 
Dominą labiau traukia plėšikau- gOS tegu sau nors iš toto 
ti: ar noras įsigyti pinigų, ar pajaučia žygio įtampą arba, 
meistriškas žygio atlikimas. įajp kareiviai sako, parako 
Kaip kiekvienas didelis meni- kvapą. Namie palikus laukti iš 
ninkas turi savo braižą, iš ku- “išvykos” grįžtančių mylimų 
rio jis atpažįstamas, taip ir kiek- vyrų, minutės jom pavirstan- . - išdėstytas na-
vienas profesionalas plėšikas čios valandomis. Lengviau, esą, • renRa 86 1 ytus Pa 
turi savo veikimo stilių. Iš plė- matyti pačiom visus pavojus, 
Šimo būdo įgudę kriminalinės negu kęsti nežinią, 
policijos valdininkai lengvai Įvažiavęs į miestą, automobi- 
nustato, kas įvykdė nusikalti- lis sustoja ramioje gatvelėje. Iš 
mą. Domino stilius dar nėra ge- jo išlipa Dominas su Helmutu 
rai išryškėjęs, bet pradai jau ir ima žvalgytis “savo” firmos 
užčiuopiami. Ir antras įsilauži- mašinos. Ir šį kartą laimė jiem 

palanki. Iš tolo pastebi prie 
pat šaligatvio prisiglaudusį O- 
pcl Rekord. Laužtuvu išplėšia 
langą, vikriai įlipa vidun, trum-

mas paruošiamas ir vykdomas 
taip pat, kaip ir pirmasis. Pa
grindinio plano nekeičia ir mo
terų 
ti”.

pakvietimas “pasivažinė-

Raudonas skystis blizga ant kai
riojo palto skverno. Už poros 
skersgatvių jis sustabdo maši
ną. Išsitraukia nosinę ir bando 
užrišti sužeistą Domino ranką. 
Jam pasidaro bloga, kai pajun
ta ant savo pifštų lipnų kraują.

Dominas galvos nepameta.

— Pranyk su savo mašina,— 
griežtai įsako. — Ranką aš pats 
užsirišiu. Dumk pas Harį. Ma
ne iš čia su savo automobiliu

Vado įsakymą Helmutas vyk
do be žodžių. Jis palieka Opel 
Rekord netoli tos vietos, kur 
laukia su savo Volkswagenu 
Haris ir pėsčias nueina likusį 
atstumą. Vos tik prisiartina, 
moterys išsigandusios klausia:

griebdamasis už ko nors užsi- — Kas tau, kad toks išba- 
kabinti, visu svoriu atsiremia į lęs? Kur Dominas? — Bet jis 

-suskaldytą stiklą ir persipiau- negali ištarti nė žodžio ir su- 
na ranką. Geliantis skausmas smunka ant sėdynės šalia Ha- 
sminga į širdį. Praeiviai nuste- rio. Sunerimusios Betty ir 
bę žiūri, nesuprasdami, kas at- Liucija neduoda jam ramybės: 
sitiko. Tuo tarpu Dominas sku- _ . . _r — Sakyk, pagaliau, kas atsi-
puotalus ir kemša i palto kiše- ~ P”
nę. Staiga jis išsitiesta, pante- a,slant, br01,u1’ kur )ls tun va’ 
ros šuoliu peršoka skersai gat
vę, krinta į atidarytą automo
bilį, kuris tuoj pat pajuda iš vie
tos ir,-žmonėm dar nespėjus su
sivokti kas įvyko, dingsta už 
kampo. Ant grindinio palieka 
stambūs kraujo lašai.

miu balsu aiškina, kaip įsidrės- 
kė ranką.

Namuose su kava ir už
kandžiais jų laukia senoji Bal- 
kienė. Ji tuoj pat imasi tvar
styti Domino žaizdą. Helmutas 
nori jai padėti, bet kai pama
to, jog piūvis siekia iki kaulo, 
jam vėl pasidaro bloga. Moti
na pasiunčia jį į vaistinę par
nešti jodo.

(Bus daugiau)

žavimosi galimybes. Gi komu
nizmui tai reikš arba lemtinga 
prasiveržimą į Pietryčių Azi jos Priklausoma tauta gali išskleis- 
politinį vakuma. arba bent lai- savo kūrybines galias.^ 
kinį jo sulaikymą.

Psichologiškai komunistų pra
laimėjimas Vietname galėtų žy
miai pagreitinti komunistinio 
koloso desintegradją.

Mums artimesnėje Europos 
sferoje Čekoslovakijos atsipalai
davimo nuo Maskvos hegemoni
jos bandymo išdavos be abejo 
turės giliausios Įtakos bolševi
kinės imperijos vakariniam pa
kraščiui. .

Kad ir netiesioginiai, tai tu
rės žymios reikšmės ir Lietuvos 
ateičiai, jau vien dėl to, kad 
ji yra toje pat Rytu Europos 
erdvėje.

Jei dar prisiminti komunisti
nės Kinijos chaotišką padėtį. 
Vakarų Vokietijos naujos poli-

ši pastaroji aplinkybė ypač 
pabrėžtina, nes, žinodami pa
vergtos tautos tvirtą nusistaty
mą,

mes turime dar labiau Įsipa
reigoti atlikti Lietuvos labui 
tuos uždavinius, kurių paverg
tieji mūsų broliai ir sesers at
likti negali, štai kame yra mū
sų pastangų prasmė ir misijos 
šventumas!

(Bus daugiau)

. — Baltas kitais metais švęs 
savo veiklos 25 metų jubiliejų. 
Kadangi ši šalpos organizacija 
pirmiausia buvo įregistruota Il
linois valstijoje, tad ir jubilieji
nis Balfo seimas įvyks Chicago-

žiuoti.
Kai Volkswageno prožekto

riai apšviečia tą vietą, kur Hel
mutas paliko Dominą, mašino
je sėdį keleiviai išvysta jį sto
vintį prie namo sienos su per
rišta ranka. Per nosinę sun
kiasi kraujas. Mašinai stabtelė-

Nors Dominas visiškai ra- jus, jis vikriai smunka į ją ir
• ™ ""“’JS Hetal23? V“*0’. I'ad Sėd^i P“. Iy? niek0 KMta ». wtae pr.aaum. U* atate H K. I A MatNaH

pu sujungimu užveda motorą jo ranka smarkiai kraujuoja, nebūtų atsitikę. Važiuojant ra- vencfcm h venecuefoe, a. rhikoim* m Kanados, už dr. p. l uOcoSrvKUu* — s. Naruti* H Australijos.



1968 m., rugsėjio 20 d., nr. 61 DARBININKAS 5

VALDAS ADAMKUS NOKI APVALYTI CHICAGĄ
Jis yra respublikonų partijos kandidatu į Chicagos miesto

* Sanitary District patikėtinius
Chicagoje šio rudens rinki

muose yra ir vienas lietuvis — 
Valdas Voldemaras Adamkus- 
Adamkavičius, kuris kandida
tuoja Į Chicagos miesto sanita
rinio distrikto viršininko vietą.

Šioje vietoje kadaise sėkmin
gai reiškėsi A. Olis, palikęs vi
siem gerą Įspūdi ii- Įrodęs, kad 
lietuviai moka tvarkytis su di
delio miesto sanitariniais reika
lais. A. Olio išmintos pėdos, jo 
paliktas geras vardas ir paskati
no V. Adamkų kandidatuoti į 
sanitarinio viršininko vietą.

Kampanija eina
Kampanija jau eina visu ame

rikonišku stiliumi: sudaryti ko
mitetai, kurie remia jo kan
didatūrą. Vieni rūpinasi sutelk
ti pingų, kiti rūpinasi propa
ganda. Jau buvo ir pirminiai 
rinkiniai. Dabar belieka rinki
mai lapkričio 5.

Specialus kcmitetas
Specialų šiai kandidatūrai 

remti komitetą sudaro: dr. Ga
brielius Gedvilą — pirminin
kas, veiklos koordinatorius, Po
vilas Žumbakis — koordinato
rius lėšų telkimui, Janina Gry- 
bauskienė — moterų sekcijos 
koordinatorė. Vytautas Dudė
nas — kontrolės vedėjas. Juo
zas Šlajus — spaudos koordi
navimas.

Numatyti parengimai
Įvairūs parengimai- turi du 

tikslu: jie garsina ir populiari-

Kanados prekybinis balansas 
per šių metų pirmuosius 7 mė
nesius padidėjo tris kartus, ly
ginant jį su praėjusių metų tuo 
pačiu laikotarpiu. Atskaičius 
importuotų gaminių išlaidas, 
gaunamas 640.700.000 dol. per
teklius. Pernai eksportas impor
tą viršijo tik 209,900.000 dol.

Triukšmingos demonstraci
jos Chicagoje demokratų kon
vencijos proga išgąsdino ir ki
tas organizacijas. Anksčiau Chi
cagoje pramatytas savo konven
cijas i kitus miestus iškėlė 
psichologų ir Amerikos socio
logų sąjungos.

Kultūros Židinio pradinio plano modelis, darytas archit. Adolfo Tyliaus. Planuojama salė, lituanistinės mokyklos 
patalpos, organizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, 
koplyčia, vienuolynai. Sis planų modelis bus toliau vystomas ir tobulinamas, tiek viduj, tiek iiorėj.

Nuotr. R. Kisieliaus

Pranciškonų Kultūros Židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto visų prašome kiek galint didesne 
auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)

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

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui ......... ......... ..... . ................. ...... ..................

ADRESAS ............. ......... .................................. . ........................ . ..... . ..................................... ....
.....................            ZipCode.......... .........

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax Deductible)

Mielas Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ
NEW YORKE

Valdas Adamkus

na V. Adamkaus vardą, be to, 
telkia lėšas. Norima surinkti 
35,000 dol., kuriuos panaudos 
rinkiminei propagandai.

štai rugpiūčio 4 Bučo sode 
buvo gegužinė — piknikas. At
silankė apie 1,000 žmonių. Ge
gužinės iniciatoriai buvo Balys 
Brazdžionis ir Marija Petraitie- 
nė.

Rugpiūčio 30 — buvo tarp
tautinė diena — europietiško 
futbolo rungtynės tarp Chica
gos Mustangs ir San Diego ko
mandų. Tarptautinės dienos

Turkas prašosi lietuviškon mokyklon
Į Castelnuovo saleziečių gim

nazijos direktorių kreipėsi Vo
kietijoj atsidūręs turkas, prašy
damas, kad ten priimtų moky
tis vyriausiąjį jo sūnų. Mat, 
jis su keturiais vaikais, prieš 
penkerius metus likusiais be 
motinos, teisingai susirūpinęs: 
turėdamas dirbti kiaurą dieną, 
negalįs savo vaikam duoti rei
kiamo išauklėjimo; vokiškas 
“Kinderheim” brangus, ir ne 
visi galį ten patekti: išgirdęs 
apie lietuvišką mokyklą su ben
drabučiu Italijoj, čia ir kreipią
sis.

koordinatorius buvo Algirdas 
Visockis.

Rugsėjo 15 buvo pirmasis 
banketas Jaunimo centre. Ban
keto tikslas — lėšų telkimas. 
Banketo koordinatorė — Alici
ja Rūgytė.

Rugsėjo 29 rengiama golfo 
diena ir banketas. Golfo pra
džia 8 v. prieš piet, kokteiliai 
5:30, vakarienė 6:30 v. Po va
karienės — šokiai. Rengia Chi
cagos Lietuvių Golfo klubas. 
Golfą žais vien tik lietuviai. 
Golfo dienai ir banketui suda
romas garbės komitetas.

Rugsėjo mėnesi dar numaty
ta iškilmingas kokteilių paren
gimas arba sponsorių vaišės. 
Parengimui vadovauja Kazimie
ras Oksas.

Spalio 20 banketas šv. Anta
no parapijos salėje Cicero.

V. Adamkus reiškiasi Šviesos 
Santaros sąjūdyje, yra dabarti
nis Federacijos centro valdy
bos pirmininkas, aktyviai veikė 
sportininkuose, organizavo 
sportininkų keliones Į P. Ame
riką, Australiją, Chicagoj Įstei
gė sporto klubą Grandį ir aka
demikų sporto klubą Lituaniką. 
Yra gimęs 1926 lapkričio 3 
Kaune, civilinę inžineriją bai
gė Illinois Institute of Techno
logy 1960. Dabar tvarko Tabor 
Farm, Sodus, Mich.

Mum tai pirmas toks atvejąs 
— turkas kreipiasi į lietuviš
ką mokyklą! O kažin ar lietu
viai taip vertina savo mokyk
las? Ir stengiasi jas palaikyti?!

Tėvui buvo paaiškinta, kad 
saleziečių mokykla norinti lie
tuvių kilmės vaikus atgaivinti 
lietuviškoj dvasioj — juos pa
daryti lietuviais; gi jam, turkui, 
gal ir nepravartu, kad .. .iš tur- 
kiuko išaugtų, lietuvis! Jei jis 
Vokietijoj nerasiąs turkiškos 
mokyklos, tai galįs kreiptis į 
vieną ar kitą iš vietinių sale
ziečių mokyklų.

Pr. Gavėnas

Mokytojų studijų savaitę atidarant garbes prezidiume sėdi iš k. j d. L. Eimantas, kun. J. Staškevičius, J. 
Tamulis, S. Jonynienė, kalba JAV LB pirm. Br. Nainys, J. Kavaliūnas — švietimo Tarybos pirm., A. Masio
nis, sesuo Perpetua, sesuo Igne, St. Rudys. Nuotr. K. Sragausko

MOKYTOJŲ STUDIJŲ S AVAITĖS REZOLIUCIJOS
1. Kreipti ypatingą dėmesį į 

vaikų darželių steigimą prie že
mesniųjų lituanistinių mokyk
lų, nes iš ten ateina prieauglis 
Itiuanistinėm mokyklom.

2. Skatinti tėvus, kad šeimo
je būtų vartojama tik lietuviu 
kalba ir kad tėvai būtų akty
vūs lituanistinių mokyklų tal
kininkai mokymo ir lietuviško 
ugdymo darbe.

3. Raginti lituanistinių mo
kyklų mokinių tėvus, kad įsi
gytų pagalbines lituanistinio 
mokymo priemones: plokšteles, 
magnetofono juostas, vaikų li
teratūros leidinius, vaikų laik
raštėlius; kad užprenumeruo
tų “Eglutę"’.

4. Prašyti tėvus, kad atosto
gų metu leistų savo vaikus į lie-

WORCESTER, MAS S.
Prel. K. Vasio pagerbimas
Spalio 13, 5 vai. vak., Auš

ros Vartų parapijos salėje Wor- 
cesterio lietuvių organizacijų 
taryba rengia prel. K. Vasio, jo 
80 metų amžiaus sukakties pro
ga, pagerbimą. Prel. K. Vasys. 
39 metus išbuvęs Aušros Var
tų parapijos klebonu, yra nu
sipelnęs savo parapijai ir Wor- 
cesterio, taip pat ir Amerikos 
lietuvių visuomenei. Visuome
nė kviečiama kuo gausiau pa
gerbime dalyvauti ir iš anksto 
įsigyti pietų bilietus, kuriuos 
galima gauti pas M. Watkins, A. 
Miner ir pas visus Aušros Var
tų parapijos draugijų pirminin
kus.

Kun. A. Jankausko 
pagerbimas

Rugsėjo 22. 6 vai. vak., Auš
ros Vartų parapijos salėje vy
čiai ir kitos organizacijos ren
gia pagerbimą kun. A. Jankaus
kui. kuris praeita pavasari iš 
Aušros Vartų parapijos buvo 
paskirtas Atholio lietuvių para
pijos klebonu.

Tautos šventės minėjimas
Rugsėjo 22. 3 vai. Maironio 

parke LB apylinkės valdyba 
rengia tautos šventės minėjimą 
su paskaita ir menine dalimi. 
Lietuviškoji visuomenė kvie
čiama minėjime gausiai daly
vauti.

Nekaltai Prad. Marijos 
kongregacijos jubiliejus

Rugsėjo 29 Nekaltai Pradė
tosios Marijos kongregacijos 
Šv. Kazimiero parapijos sese
lių rėmėjų skyrius rengia vie
nuolijos auksinio jubiliejaus mi
nėjimą. 10 vai. šv. Kazimiero 
bažnyčioje iškilmingas pamal
das aukos parapijos klebonas 
kun. J. Jutkevičius, pamokslą 
sakys rėmėju gildos centro 
valdybos pirm. prel. P. Juras. 
Per pamaldas giedos Nek. Prad. 
Marijos kongregacijos seserys. 
1 vai. — pietūs Maironio par
ke. Pietų bilietai gaunami pas 
M. \Vatkins. J. Miliauskienę ir 
šv. Kazimiero parapijos klebo
nijoje. Visi kviečiami dalyvauti 
iškilmėse ir pietuose.

Nekaltai Pradėtosios Marijos

Šiaurės Amerikos lietuvių mo
kytoju antrosios studijų savai
tės, įvykusios 1968 rugpiūčio 

18-25 Dainavoje 
REZOLIUCIJOS

tuviškas stovyklas.
5. Moraliai remti ir vertinti 

tuos lietuvius klebonus — ku
nigus bei seseles vienuoles, ku
rie pozityviai prisideda prie lie
tuviško švietimo.

6. Prašyti lietuviškų parapijų 
klebonus, kad lietuviai vaikai 
galėtų atlikti pirmąją komuni
ją lietuvių kalba. Tėvai priva
lėtų pasirūpinti, kad jų vaikai 
melstųsi lietuviškai.

7. Prašyti Lietuvių Bendruo
menės valdybas, kad padėtų li
tuanistinėm mokyklom ekono- 

kongregaciją įsteigė arkivysku
pas Jurgis Matulaitis prieš 50 
metų. Nepriklausomoje Lietu
voje kongregacija buvo plačiai 
išvysčiusi savo kultūrinę veik
lą. Bolševikų okupacija parali- 
žavo vienuolijų veikimą, bet 
Nekaltai Prad. Marijos seserys 
Amerikoje įkūrė savo filiją. 
Savo darbais jos yra žinomos 
visiem Amerikos lietuviam. 
Y'patingai pasižymėjo mergai
čių vasaros stovyklų organiza
vimu. šiemet mergaičių stovyk
la buvo jubiliejinė — 25-oji.

Lietuviu Klubas 
išdalijo stipendijas

Lietuvių Piliečių Klubas kas
met skiria savo narių gabes- 
niem vaikam stipendijas. Rug
piūčio 27 buvo surengtas iškil
mingas stipendijų įteikimas. Iš
kilmėse dalyvavo klubo pirmi
ninkas Ch. Tagminas, prave
dęs vakaro programą, stipendi
jų komitetas, kun. J. Jutkevi
čius, kun. Borekas, V. Pigaga, 
stipendiatai, jų tėvai ir arti
mieji.

Iškilmės pradėtos invokaci- 
ja. kurią atkalbėjo kun. J. Jut
kevičius. Jis pasakė ir pagrin
dinę kalbą. Po jo kalbėjo Auš
ros Vartų parapijos vikaras 
kun. Borekas, Massachusetts 
senatorius V. Pigaga. Visi kal
bėjusieji pabrėžė mokslo svar
ba. Kun. J. Jutkevičius pabrė
žė reikalą išlikti lietuviais ir 
neužmiršti lietuviškų reikalų. 
Po vaišių komiteto pirm. Ch. 
Karalius su V. Pigaga įteikė 
stipendijas.

Stipendijas gavo šie viduri
nės mokyklos (high school) mo
kiniai: Zuzana Janieliūnaitė — 
200 dol.. Barbora Godekaitė — 
150. Richardas Puria — 100, 
D. Antenas — 50, Steven Kve- 
deris — 50. Kolegijų studen
tai: R. Simitis — 500, M. Blo- 
žis — 200. E. Parulis—200, 
brolis R. VValentas — 100. Ire
na Adomaitytė — 100. Jonė 
Kabisaitytė — 100. G. Šeškevi
čius — 100. Elena Benderytė 
— 75. J. Staney — 75, Rober
tas Staney — 75. Eglė Pauliu- 
konytė — 75. Iš viso stipendi
jom paskirta — 2.150 dol. Pr. 

miškai išsilaikyti, paliekant mo
kymo ir auklėjimo darbą mo
kyklų vadovybėm.

8. Visos Lietuvių Bendruome
nei priklausančios lituanistinės 
mokyklos laikosi švietimo tary
bos nustatytos sistemos, prog
ramų, darbo ir tvarkos nuosta
tų.

9. Dėti pastangų, kad litua
nistinės mokyklos turėtų lietu
viškų knygų knygynėlius.

10. Prašyti švietimo vadovy
bę pagaminti lituanistinėm mo
kyklom vaizdinių priemonių, 
kad mokytojai galėtų jų įsigyti.

11. Prašyti švietimo tarybą 
kreiptis į tėvų komitetus ir Lie
tuvių Bendruomenės valdybas, 
kad mokytojų atlyginimas de
rintųsi su daugumos lituanisti
nių mokyklų atlyginimų normo
mis.

12. Per tėvų komitetus ir Lie
tuvių Bendruomenės valdybas 
nuteikti tėvus, kad neliktų nė 
vieno lietuvio vaiko, kuris ne
lankytų lituanistinės mokyklos.

13. Mokytojai sveikina švie
timo tarybą, besirūpinančią iš
leisti trūkstamus vadovėlius.

14. Ruošti trečiąją studijų sa
vaitę ateinančiais metais Dai
navoje, kviečiant į ją mokinių 
tėvus su vaikais. Pageidau
jama, kad ji būtų surengta vie
na savaite anksčiau.

Nauja jėga liet, 
jėzuitų tarpe
Brolis Virgilijus Kaulius, S.J., 

rugpiūčio mėn. baigė broliam 
skirtas studijas ir įsijungė į 
lietuvių jėzuitų darbą Chicago
je. Tai jaunas, energingas, Lie
tuvoj gimęs, bet augęs ir vidu
rinius mokslus ėjęs Kanadoje, 
jaunuolis, pasiryžęs pašvęsti sa
vo gyvenimą Kristaus tarnybai 
lietuvių tarpe. Baigęs gimnazi
ją (High School) Vancouvery, 
B.C.. kur dabar gyvena jo tėvai, 
įstojo į naujokyną Milford. 
Ohio jėzuitų namuose, studija
vo inžineriją ir kitus techni
kos mokslus Ohio mechanikos 
institute, Cincinnati mieste. į- 
gydamas statybos techniko dip
lomą (Certificate of Technolo
gy in Plant Engineering). Jis 
tikisi, kad įgytomis technikos 
ir statybos inžinerijos žiniomis 
galės daug prisidėti prie tėvų 
jėzuitų planuojamos Jaunimo 
centro praplėtimo statybos, ku
ri prasidės šį rudeni.

Virgilijus Kaulius. S.J.

IŠ VISUR
I III miu -

— Literatūros vakaras, ren
giamas Lietuvių Enciklopedijos 
leidyklos, Toronte įvyks spa
lio 6, Prisikėlimo parapijos sa
lėje. Programoje dalyvaus poe
tai — rašytojai Pulgis Andriu
šis, Bernardas Brazdžionis, An
tanas Gustaitis ir Stasys Sant
varas. Chicagoje, Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėje tie 
patys autoriai. savo kūrybą 
skaitys rugsėjo 29.

— Dail. V. Vijeikis savo 
spaustuvėje ofsetu spausdina 
Lietuvių Paštininkų Sąjungos 
centro valdybos leidžiamą 500 
psl. knygą. Ji bus gausiai ilius
truota. Daug rašoma apie Lie
tuvos pašto ženklus. Daromi 
žygiai, kad būtų įdėti visi Lie
tuvoje išleistieji pašto ženklai 
spalvoti.

— Jaunimo centras Chicago- 
je rudens veiklos sezoną pra
dėjo rugsėjo 7 su jauno (16 
m. amžiaus) pianisto Mindaugo 
Mačiulio rečitaliu.

— Lietuvių Muzikologijos Ar
chyvas rengia eilę paskaitų su 
A. Vanagaičio dainų iliustraci
jomis ir kt. Paskaitos prasidės 
rugsėjo 18 ir tęsis keturis tre
čiadienius nuo 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centre, Chicagoje. Pas
kutinis vakaras spalio 9 bus di
džiojoje salėje ir jame bus sta
tomas Dzimdzi-Drimdzi vodevi
lis, surežisuotas J. Olšausko, 
ir rodomas spalvotas filmas iš 
A. Vanagaičio veiklos, paruoš
tas ir režisuotas A. Olio. Pra
nešimus darys mūsų visuome
nininkai. veikę drauge su A. 
Vanagaičiu ar jį pažinoję: J. 
Bachunas, dr. S. Biežis, prof. 
V. Jakubėnas, adv. A. La
pinskas, J. Olšauskas, St. Pil
ka. E. Vilutienė. prof. J. Žile- 
vi''?„s. Įėjimas nemokamas.

— Solistė Janina Liustikaitė, 
gyvenanti Toronte, Kanadoje, 
neseniai sugrįžusi iš įvairių Eu
ropos kraštų, kur jos koncer
tai turėjo didelį pasisekimą, 
dainuos Anglijos lietuvių tradi
cinėje metinėje vakarienėje 
rugsėjo 28 Chicagoje, B. Pakš
to salėje.

— Genocido parodos ekspo
natai, dokumentų nuotraukos 
ir kt. padaromi trijuose egzem
plioriuose ir taip pat nufilmuo
jami, kad atsitikus nelaimei ši 
sunkiai surinkta dokumentaci
ja. rodanti Lietuvos okupan
to darbus, nebūtų sunaikinta. 
Dokumentacija buvo renkama 
per eilę metų ir dar nuolatos 
papildoma, nes Sovietų Rusi
jos okupuotuose kraštuose ge
nocidas tebevykdomas.

— Algimanto Kezio, S. J , 
foto nuotraukų paroda vyksta 
Tampos miesto muziejuje. Flo
ridoje. Tai to muziejaus pirmo
ji fotografijos paroda.

PHILADELPHIA, PA
Philadelphijos šv. Kazimiero 

lietuvių bažnyčioje rugsėjo 7 
susituokė Lietuvos vyčių veikė
jai: Diana Mary Beletsky iš Phi
ladelphijos ir Edvvard Adam 
Daniels iš VVorcesterio. Mass. 
Sutuokė ir mišias aukojo kun. 
A. Neverauskas. Solo giedojo 
A. Šiaučiūnienė.

Vestuvių vaišės buvo v ieš- 
butyje. Vaišėm vadovavo Ju- 
zas Drumstas iš \Vorcesterio. 
Invokaciją sukalbėjo kun. K. 
Balutis.

Vestuvių puota buvo |\g 
koks vyčių seimas, čia svečiu 
buvo iš Pennsylvaniįos. New 
Jersey. Neu Yorko. Massachu- 
setLs. Abu jaunieji yra \eik
lūs vyčiai, veikia ir savo kuo
pose ir centro valdybose. A. 
Daniels dabar yra centro val
dyboje ritualo reikalam.

Baigiant puota, maldą sukal
bėjo kun. A. Nugeni

Sugrįžę iš povestuvines kelio
nės. jaunas ėdžiai apsigyvens 
VVorcester. Mass. šių eilučių au
torius jiem linki kuo geriausios 
laimės. F.V.



GENERAL FACTORY HELP (20) 
Work near ho«nr-:— Good starttag 
salary. Soęne ęxperience ..preferred. 
Brau* Crystal Manufacturing Co.

64-20 Admiral Avė. Middle Village, 
Queens. Appiy ta person ask for Mr. 
Bobi Solot.

- 6EAMSTRESS eąpertenced only 
in all phases of macbirie and / or 
hahd finishihg. Salary based on 
experience and quality.

Syracuse, N.Y.
Phone (315) 437-2925

EXP. OPERATORS 
as Samplemaker & Duplicators x

Steady work, nice 'working condi- 
tions.'Air conditioned RAY^ŽODES 
INC- 135 Madigon Avenue. Appiy ta 
person. „ .

. —.. ■ - ■ ■ ■ ■
W AITRE&ME* steady full time day 
or zright 7-4 4^12:30 —. Union Shop 
good tipptag. Š^ork near kome May* 
rlower Cofffee Shop South Broadoray 
A Lyons Placė. -White Pintas, N.Y. 
CaH 014- 761-3380 ask for Mr. 
Oarter.

EXPERIENCED OPERATORS 
ON DRESSES 

Section Work. Full Time

CANCEL OB CHANGE 
Tgl: GU4ną*

a -F^.f a py 
CUSTOM FL00RS 
BY U8A 
CARPET LIN0LEUM 
INLAID and ULE 
CALL 24 HOURS 
CALL 835-7559

> SKAITYTOJAMS palengvinti fisiitsti pranumanU, 
dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 WiUbughby Ava., Braoklyn, Ii. Y. 11221

MAID6T0NE MARINA, 
3 Mi HARB0R

E. Hampton. (516) EA 4-lftO 
Silver Sea Horae Restaurant, pool, 
mail port, Hertz cars, «howers, laun- 
derette, gift shop, supplies. Places of 
worship arithin the arta. Reierva- 
tionš —.516 324-2650.

METS Auto Tops Truck and Auto 
seat covers, convertible tops, truck 
tarpaulins. boat covers, boat seats 
& cushions. Low rates, free pickup 
and delivery. Insurance estimates. 
Ask for Cliff 993-3676 — 2515 3rd 
Avenue, Bronx (near 138th Street)

RASI JO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 

NEW YORKE ____
šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. WEVD 
1330 KiL 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 
fer Rd. Hillside, NJ. 07205; teL 201- 
289-6878.

Laisvės Žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 9-10 vai. ryto WHBI 105,9 
FM banga. Vedėjai: Antanas Mažei
ka VI 5-6332 ir Romas Kezys TW 
4-1288, 62-15 69th PL, Middle Vil
lage, N.Y. 11379.

Talkos kariai

Niekas dar pasaulyje nieko 
nerado taip, kaip kad norėtų.

Gali atsitikti, kad nuėmę nuo 
kitų, naštą uždės tau, bet dėl to 
nemurmėk. Jei reikia kartais 
atlikti darbą ir tu tai gali, ne
sirūpink tais, kurie turėjo jj at
likti, bet neatliko. Atlik geriau 
viską pats.

Tokie darbininkai, kurie pri- 
būna ten, kur trūksta jėgos 
kam nors atlikti, ką kiti paliko 
nepadarę, yra tikrieji talkos ka
riai, daug geresni negu visas 
pulkas nepatenkintųjų.

^ŠACHMATAI

and Exp. Pressers 
Fringe Benefitsl Paid Holidays 

Good starting salary. 
CARLAND MFG CORP.

8 North Main St. Monroe, N.Y. 
(50 rniles N.Y.C.)

Call 914- 783-2511

FAMA PAINTERS
INSIDE and OUTSIDE 

All work done at reasonable rates 
. We guarantee all our work 

1151 Rogers Avenue, Brooklyn 
Call 2878199

Veda K. Merkis

O. Swett Marden

Savininkas — Helmut Vollmer 
206 East 86th Street 

(tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York, N. Y.

! KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai p.p.
' , Užkandžiai it nuosavos virtuvės
Puikiausia vokiška virtuve: pfetus-vakerlenė

Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį.

Danijos didmeistris Bent LarsžU. 
rugsėjo 4 d. davė simultanų Bosto
ne, pasiekė 100<4 laimėjimų — 25:0!

Lietuviai puikiai pasirodė Illinois 
atvirose Chicagoje, kuriose dalyva
vo 164 šachmatininkai. Tautvaišas 
pasidalijo pirmų vietų su kitais še
šiais, visi pakrovę po 6-1 tš. Taut
vaišas dvi partijas sulošė lygiom, 
vienų jų su Wiseonsin čempionu 
Martz. Malonu pabrėžti, kad 3 lie • 
tuviai sukorė po 5 taškus: Jankaus
kas, Rainas ir Jaunuolis Jasaitis.

Tautvaišo - Martz partija.' Mdrtz 
yra augštai įvertintas meistras, ku
rio “ratingas” veik “SeniorrMąster”. 
Martz lošė baltais. Partija priimto 
valdovės gambito.

1. PQ4 — PQ4 '
2. PQB4 — PxP
3. PK4 — PK4H
4. NKB3 — PxP
5. BxP — BN5ch-
6. BQ2 — BxBch
7. QNxB — NQB3 
,8. 0-0 — NB3
9.- PK5 NN5 ■■ ■'■r.

12. BN5! — ’ BQ2
13. BxN — BxB *

DISPLAY

SHANNON FLORISTS
Perotta Bros. Props. Florist, Nur- 
sery — Retail - Wholesale speciaiiz- 
ing in all Florai Designs, Weddings, 
Communion,- Gonfirmation and Fu- 

-nerals. Opp. Green Wood Cemetery, 
3380 Fort Hamilton Parkway. Call 
for free delivery.

HUNTING LANE 
RĘST HOME ,

. EAST HAMPTON
. Convalescents, gtnd Eldęrly Guests 
Residential aręą, Vz block to Main 
Street and Village. Private and 
Semi-Private -fooms with bath — 
24. hour superyision. Owne<i and 
operated by Mary Immaculate R.N.

(516J 324-4250
' • . i. i» ■. ' •

- i . - d #

THE TOWNHOUSE - 860 Amold 
Avė. Point Pleasant, N. J. A new 
resident hotel for those over 65. 
Maid Service & 3 meals daily (201) 
899-0575, or ivrite: 3601. Herberts-

- ville Rd. Point Pleasant, N.J.

NELPA CONŠTRUCTION
COMPANY f

We do everything in the construc- 
tion field all work done at reason
able rates — All work guaranteed 
1394 Fulton Street, Brooklyn, N.Y.

Call 857-4300

ANTHONY’S HAIR STYLIST Pro- 
fessional work at reasonable costs. 
Shampoo and Sėt $2.75, Regularly 
615, Permanent wave only 58.50 — 
'655 Amsterdam Avė, (bet. 91 & 92 
Sts.) New York City. For appoint- 
ment teL SC 4-4348

H. W. MALĖ

Visit Beautiful GRAYMOOR
and enjoy a day of Christian encounter wrth the Friars 

Every Sunday —July through Oc+ober
Folk Masses: 10:45, 11:45 and 12:45; Novena to St. Ąnthony 2PM; 
Ecumenical Service and Bible reading with song 3 PM.

Picnic Grounds - Snack Bar - Ample Parking - Gift Shop
WEEKDAY MASS — 11 A.M.

Special arrangements for organizations and groups. For further In
formation ivrite: Fr. Jeremiah KeHiber Graymoor Friars, Garrison, 
N.Y. 10524; Telephone: GArrison 4-3671 (Gode #914). Write for 
FREE Visitors’ Directory.

14. KNxPH —, NK25 t
15. NxB — NxN
16. QK2 — 0-0
17. QN5 — RN1« ’
18. QAQ1 — QK2
19. KRK — PQR3 .
20. QB4 — KRQB
21. PKB4 — QN5'7 . \

Sutikta lygiom.
Paaiškinimai Povilo Tautvaišo:

' j ,. VINNY A GENE 
*’ 'GASKiT SERVICE

Refrigeratdr Doors Our Specialty
Call . 259-9593 ,

BUS MECHANICS
With Diesel Experience 

HELPERS & CLEAhiERS
FULL TIME

FULL BENEFTTS
Appiy at

INTER-CITY
TRANSPORTATION CO.

730 MADISON AVĖ.
PATERSON, N. J.

No Phone Calls

Prašau pradėti prenumeratą 1968 metams.

Vardas ir pavardė------ ---------------------------------------------

Adresas .—  .......c™..———....-----......
i

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

Siunčiu už prenumeratų |-----------------

Už kalendorių . 1-——..

Spaudai paremti 8----------------

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jeweler 
A ŪSELIS 

Garantuotas laikrodžių taisymas
Auksę, platinos žiedų! gu deimantais o Viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

Charm Beauty Shoppe 
REGINA ŪSELIENŪ — Tel. 497-8865 

pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

267 Si. Niekotas Ave^ Bidgewood, N.Y.

i Vadovėliai rekomenduoja 3. .. 
PQB4 4. PQ5 NKB3 5. NQB3 PKR 
6. BxP ir baltieji persvaroj. 2 Sau
giausia, nes reikia nukeisti-arba už
daryti baltųjų juodaplaukį rikį, kad 
žirgas KN galėtų įeiti į lošimų. » 
Juodieji laikinai gina d pėstininkų 
ir palaiko spaudimų į "e” pėstinin
kų. 12. PKN4 dabar netiktų^ -nįes 
NR5 sektų. < Jei QNxP, tai juodieji 
suprastintų lošimų 14 ... BxN 15. 
NxB QxQ 16. KRxQ RQ i~. R>:R 
KxR ir juodieji tūrėtų geriau. •" sis 
paprastas, bet nelengvai matomas 
ėjimas turi puikų efektų: baltųjų 
puolimas iš karto netenka visos jė
gos. «Vėl paprastas apsigynimas: 
baltųjų valdovė bus atmesta su tem
pais. i Dabar persvara pakrypsta 
juodųjų naudai. Nukeitus valdovės, 
juodieji persvaroj dėl kabančiųjų 
pėstininkų pas baltuosius. Prieš akis 
dar buvo sunkus 7-tas ratas, todėi 
juodieji sutiko su pasiūljtom lygiom.

Kas norėty skalbtis Darbininką 
praiomas skambinti:

GLanmora 2 2923

Universal šerttieninėje 
laidotuvės, yra tikėjimo 
paliudijimas.

"Praying Honds" 
by Albrecht .Oūrer

Marine Engineers

U. S. COAST GUARD LIC.

3rd A$$t. Engineer 
PERMANENT POSITION

STEAM RESEARCH VESSEL

TEL (COLLECT) PORT CAPTAIN
(617) 548-1400

EXP DONUT BAKER
Part or Full Time — Steady nice 
vvorking conditions, fringe benefits 
DUNKIN DONUTS 120 East Sun- 
rise Highway Valley Stream (516) 
VA 5-2530

uniftėršal
«• FMVE8M.£fMf>EL,mC. «

S2nd Street et Leeington Arenue
Ray Kerbelie, Dir. 

PL 3-5300

DISPLAY

BERNARO PHOTOGRAPHERS — 
VVeddings, Babies, Portraits, Legal. 
Natūrai color or black & white; 
passport & license photo while you 
vvait. No deposit reųui-ed. Good pho- 
tography at reasonbale prices! — 9 
Railroad Avė. Babylon, L.I. (516) 
MO 9-7109.

DĖMESIO
dovanų siuntėjams į LIETUVĄ, Latviją, Estiją etc.

Mes džiaugiamės galėdami pranešti, kad sparčiai padidė
jus klientų skaičiui ir veiklai mums pasisekė pasiekti 
tokių pagerinimų: , '
1. Pagreitinti užsakytų dovanų pristatymą.
2. Suprastinti Vnešposyltorg’o užsakymų vykdymo pro

cedūrą.

3. Padidinti Vnešposyltorg’o krautuvių ir sandėlių skai
čių visoje U.S.S.R.

4. Padidinti visokių prekių pasirinkimą — drabužių, me
džiagų, avalynės ir t.t.

5. Sudaryti naują sistemą patvirtinimui, kad užsakymai 
įvykdyti. Pasek pavyzdžiu tūkstančių mūsų klijentų, 
kurie patyrė, kad dovana per PODAROGIFTS, INC. 
yra geriau negu:
A. Siuntinio siuntimas iš čia

(jokio muito užsakymams per Podarogifts);

B. Money order arba banko perlaida
(negalioja specialiose Vnešposyltorg’o krautuvėse);

C. Jokių kitų primokėjimų
(Vnešposyltorg moka mums komisijų).

APLANKYKIT MŪSŲ PARODINĘ SALĘ NEW YORKE

Siųskite savo užsakymus ar klausimus į

PODAROGIFTS, Ine.
(Vieninteli dovanų atstovai JAV-se)

220 Park Avė. South (comer I8th Street) 
New York, N.Y. 10003 

Tel. 212-228-9547

arba į pfie jo prisijungusias firmas:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philedelphia, Pa. 19106

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

COSMOS PARCELS EXPRES5 CORP.
45 West 45th Street, New York, N.Y. 10036

TeU 212 Cl 5-7905
arba į bet kurį jų skyrių

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
Ine.

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
TeU 212 581-6590 581-7729

arba į bet kurį jų skyrių

MEISTERIŠKA IR KULTŪRINGA NAMŲ APYVOKA

Pilnas namų apstatymas arba pavienis pasirinkimas pppuoUmui bet 
kuris baldas. — tie ir daug kitų iŠ Vokietijos importuotų baldų 
miegamųjų apstatymui.

Vokiiki intportuoti baldai išimtinai gaunami

ADOLF SCHRAGER'S FURNITURE
336 Em« 8Mh — T«l. TR 9-0400 

(Tarpe 1-mos ir 2-ros gatvių)
Mokėjime eąlįfgot pagal pirkėjo pageidavimą

HBMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SFECLALYBfiS

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

UžtUdte — įsitikinsUe!

9 DIDŽIULfiS KRAUTUVES 9
New Yerke: 1654 2nd Avi (85-86 lt.) — TR 6-3047 
R«<lgewoęde: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7066 
Artorijeje: 28-28 8teinway Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 296-17 HIHelde Avė. — 343-6116 
E. Northpert, L.I.: 290-A Ufk FieM Rd. 516-757-0001

Franklln Sq^ L.I.: 901 Hempetead Tpee. — 437-7677 

FhraMnge: 41-06 Main Street — Hl 5-2952 

Jackaon Helghts: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

Poughkeepeie, N.Y.: 450 Main SL — 614-456-6000
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NNKM),
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GL 2-6916
GL 5J»1
GL 249ft3

Skautų tėvų komiteto susirin
kimas šaukiamas šį šeštadienį, 
rugsėjo 21 d., 12 vai. Apreiški
mo parapijos mokyklos salėje.

nu* įvyks spalio 19 St Matt- 
hias salėj, 
Ridgewood, L 
tui iš Toronto, __

Regina Žymantaitė vadovau- ta jaunimo choras, kurį sudaro 
ja New Yorko “Humphrey 32 jaunuolės ir 30 jaunuolių. 
Girls” komitetui. Ji kviečia ir 
kitas jaunas lietuvaites nuo 18 
iki 21 metų prisidėti prie šio 
komiteto. Mergaitės bus foto
grafuojamos ir dedamos į New 
Yorko spaudą. Norinčios įsi
jungti į komitetą, skambina R. 
Žymantaitei: YU 8-2930.

New Yorko ir New Jersey 
apylinkių dantų gydytojų drau
gija, prisimindama prieš 3 me
tus mirusią dr. Vandą Košienę, 
Brooklyno pranciškonų vienuo
lyno koplyčioje užprašė už jos 
sielą šv. mišias. Visi velionės 
pažįstami kviečiami dalyvauti 
pamaldose rugsėjo 29, sekma
dienį, 10 vai. ryto.

New Yorko Liet, vyrų choras 
naują darbo sezoną pradeda 
rugsėjo 22, sekmadienį, 7 vai. 
vak. Lietuvių Atletų Klubo sa
lėje. Nauji choristai kviečiami 
padidinti šio choro gretas. Ne
leiskime lietuviškos dainos gar
sam nutilti didžiajame New 
Yorke. Jaunimas maloniai kvie
čiamas pasekti jaunąjį Vyt. Ra- 
drivaną, kuris jau ištisi metai 
kelias valandas savaitėje pa
švenčia šiam chorui.

Aušrelė Toliūnaitė iš New 
Yorko persikėlė į Bostoną, 
Mass., kur gavo piešimo mo
kytojos darbą.

Grea, Necko Uetuvių Bend- kaktuvių minėjimą su akademi. 
ruomenes apyUnke rengia ge- a Bkitainga va.
guanę - prtmlų nigsep 22,
sekmadieni. Kmgs Point parke dalyvavimas laisvas

o ir nemokamas. Joje visi Beta-Brook Road. Maistu ir genmais kvieeiami dalyvauti. Lap- 
pasirupina patys dalyvis, Jep. sekmadienį, už SFvu-
mas nemokamas. Va hetuviai Uetuvos 
maloniai kveaami dalyvauti— bus auaikytos iškil-
Apylinkes valdyba. mingos pamaldos Sv. Petro ir

—• New Yorko valstijos mo- povjio parapijos bažnyčioje Eli- 
kesčių departamentui pada- ir švč. Trejybės para
rtus sutartį su “American niios bažnyčioje Newarke.

Tam koncer- 
lados, atvyks-

Kas galėtų priimti vieną ar f 
giau jaunųjų choristų r* 
nei, maloniai prašomi f- 
binti T. Petrui Baniūnui, telef. 
GL 2-2923. Darbininko adminis
tracija už pagalbą iš anksto dė
koja. ’

LB Patersono apylinkė* pa
stangomis į lietuvių Fondą na
riu su 200 doL įnašu buvo į- 
rašytas prieš 5 metus miręs 
kun. Vytautas Demikis. Su 100 
dol. įnašu Lietuvių Fondo na
riais pasidarė Titas Dūda E 
Elizabetho apylinkės ir Myko
las ir Kotryna Graudžiai iš New<- 
arko apylinkės. Pr. Kupinskas 
savo įnašus Lietuvių Fonde pa
kėlė iki 800 dol.

ALT s-gos Elizabatho skyrius 
rugsėjo 21, šeštadienį, 7 vaL 
vak. Lietuvių Laisvės salėje 
rengia Tautos šventės minėji
mą. Kalbės Lietuvių Laisvės 
komiteto narys dr. Br. Nemic- 
kas. Meninę programą atliks so
listės. Po minėjimo vakarienė 
ir šokiai.

LB Elizabetho apylinkė spa
lio 26, sekmadienį, 7:30 vai. 
vak. Lietuvių Laisvės salėje Eli
zabethe rengia kaukių balių. ?■

New Jersey Ramovėnai lap
kričio 23, šeštadienį, 7:30 vaL 
vak. rengia 50 metų nuo Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo su-

TELEVIZIJOJ APIE LIETUVĄ
Ateinantį antradienį, rugsė

jo 24, Jungtinių Valstybių ryti
nio pakraščio televizijos žiūro
vai galės matyti ir girdėti pasi
kalbėjimą apie Lietuvą su Vil
ko pirmininku dr. K. J. Valiū
nu. Numatoma, kad 'pasikalbė
jime dalyvaus dar vienas ar du 
asmenys, dėl kurių įtraukimo į 
programą Vliko pirmininkas 
tariasi su televizijos progra
mos tvarkytojais.

Pasikalbėjimą perduos NET

— National Educational Televi- 
sion tinklas, kurio programa 
matoma rytinėse valstybėse, 
nuo Washington, D.C. iki Mai
ne imtinai, šio tinklo progra
ma Įvairiuose miestuose per
duodama įvairiais kanalais 
(pvz., New Yorke — 13, Bosto
ne — 2), todėl norintiems pa
sikalbėjimą apie Lietuvą laiku 
“sučiupti” patariama iš ąnksto 
pasitikrinti, kurį kanalą reikia 
įsijungti, norint matyti NET

MIRĖ KUN. DR. JONAS STARKUS
f atkelta iš 1 psl.)

Kun. dr. J. Starkus mėgo 
spaudą ir pats rašė, 1935 išlei
do Seinų žiburio gimnaciją; at
vykęs į JAV, parašė lietuvių 
kalbos gramatiką, skirtą JAV 
lietuviam (1938).

Buvo Kunigų Vienybės New 
Yorko ir New Jersey provinci-

kunigam šelpti draugijos iždi
ninku nuo tos draugijos įsikū
rimo 1955..-

Velionis mėgo kalbėti tiesiai, 
atvirai ir kartais net grubiai, 
bet buvo geros širdies žmogus, 
visada padėjo visiem. Jis buvo ; 
kilęs iš gausios šeimos. Jo tė
vas Simanas buvo mokytojas ir 
mokytojavo Rudaminoje, vėliau 
Naumiestyje, Garliavoje, Sei
nuose. Į aukštąjį mokslą jis iš
leido 7 savo vaikus: valsty-

A.a. kun. dr. J. Starkus lai
dojamas šį šeštadienį, rugsėjo 
21. Mišias 10:30 v... koncele^ 
bruoja prel. J. Balkūnas ir viė- 
nas kunigas iš kiekvienos New 
Jersey lietuvių parapijos. Mi
šios bus lietuvių kalba. Pa
mokslą sako prel. M. Kemežis. 
Penktadienio vakarą 8 ^. bažny
čioje bus specialios pamaldos.

programas. (Verta ir telefonu 
iš anksto paklausti vietinę sto
tį, kada bus perduotas pasikal
bėjimas apie Lietuvą).

Pasikalbėjimo laikas — ant
radienį, rugsėjo 24 vakarą, 10- 
tos valandos žinių (Nawsfront) 
programoj, tuoj po kitų tarp
tautinių žinių. Numatoma, kad 
pasikalbėjimas truks 20 minu
čių.

Vlikas kviečia visus, kas tik 
bus patyręs šią žinią iš laik
raščių ar radijo,

1) paskatinti to pasikalbėji
mo pasižiūrėti bei pasiklausyti 
kiek įmanoma daugiau nelietu
vių amerikiečių,

2) po programos skambinti 
į vietinę tą programą perdavu
sią stotį telefonu arba parašyti 
tai Stočiai, pareiškiant pasiten
kinimą, kad tokia tema buvo 
duota informacijų, arba ir iš
keliant tokių klausimų, kurie 
sudarytų pagrindą ir vėl skirti

* laiko televizijoj Lietuvos klau
Simams. Ypač svarbu sužadinti 
tokių laiškų iš nelietuvįų ame
rikiečių tarpo. (Elta) *

tv. Pairo parapijų* choras 
rugsėjo 12 sudarė naują choro 
valdybą, kadangi senoji valdy
ba nuo savo pareigų atsisakė 
ir tebuvo likęs tik vienas na
rys. Naują valdybą sudaro šie 
asmens: B. Kruopis — pirmi
ninkas, J. Starinskas ir S. Cibie- 
nė — vicepirmininkai, p. Ba- 
čianskienė — sekretorė ir J. 
Valukonis — iždininkas. Cho
ras jau pradėjo mokytis naujas 
lietuviškas mišias. Taip pat pra
dėjo mokytis visą Faure Re
guiem, kurį atliks gavėnios me
to bažnytiniame koncerte, o po 
Velykų suruoš savo metinį kon
certą.

Pasauliečiai pagal Vatikano 
n susirinkimo nutarimus turi 
būti įtraukiami į parapijų tvar
kymą. Kai kurios vyskupijos šį 
reikalavimą jau yra įvykdžiu- 
sios. Greitu laiku tai bus pa
daryta ir Bostono arkivysku
pijoje. Geresniam komitetų su
organizavimui visi arkivyskupi
jos kunigai privalo dalyvauti 
specialiose pamoksle, kurios 
būna per visą rugsėjo mėnesį 
penktadieniais popiet arkivys
kupijos kunigų seminarijoje. 
Taip pat visiem kunigam yra 
išsiuntinėtos specialios knyge
lės — Parish Council Guide- 
lines, kuriose paaiškinama to
kių komitetų sudarymo ir vei
kimo gairės.

Tikybos pamokos aukštes
niųjų mokyklų mokiniams, ku
rie lanko viešas mokyklas, pra
dėtos rugsėjo 18. . Pamokos 

- vyksta trečiadienių vakarais 
nuo 7 vai. vak. Sv. Petro para
pijos mokykloje prie parapijos 
bažnyčios.

Vartotas popierius kardino
lo Cushing labdaros fondo nau
dai šv. Petro parapijoje bus su
renkamas rugsėjo' 29. Popierių 
reikia sunešti į parapijos kle-

Mirutieji 
gedulingų šv. Petro pa

rapijos bažnyčioje pamaldų pa
laidoti šie asmens:

Ona Pikelienė (liepos 15) 
91 m. Velionė gyveno 88 F 

gatvė, So. Boston. Nuliūdime 
paliko vyrą ir dukterį. Palaido
ta šv. Benedikto kapinėse.

Jurgis Nausėda (liepos 16) 
54 m. Velionis gyveno 762 
E. 8-ta gatvė, So. Boston. Nu
liūdime paliko žmoną. Palaido
tas šv. Benedikto kapinėse.

Antanas Palaima (liepos 20) 
76 m. Velionis gyveno 21 Win- 
field gatvė, So. Boston. Nuliū
dime paliko žmoną ir tris sū
nus. Palaidotas Naujos Kalva
rijos kapinėse.

William Kohansky (liepos 22) 
88 m. amžiaus. Paskutiniu me
tu velionis buvo slaugomas 
Medfield senelių namuose. Nu- 
liūdime paliko sūnų. Palaidotas 
šv. Mykolo kapinėse.

Vincas Maslauskas (liepos 
25) 74 m. Paskutiniu laiku ve
lionis buvo slaugomas Jėzaus 
Nukryžiuotojo seselių senelių 
namuose Brockton, Mass. 
laidotas Naujos Kalvarijos 
pinėse.

Juozas Mingaudis (liepos
69 m. amžiaus. Velionis gyve
no 308 W. 3-čia gatvė, So. Bos
ton. Nuliūdime paliko žmoną, 
sūnų ir tris dukteris. Palaido
tas šv. Juozapo kapinėse.

Izabelė šteinbergienė (rug- 
piūčio 5 d.) 93 m. amžiaus. 
Velionė gyveno 68 Welles Av., 
Dorchestėr. Nuliūdime paliko 
dukterį. Palaidota Forest Kilis 
kapinėse.

Ona Bilinskięnė - (rugpjūčio
12) 85 m. Velionė gyveno 25
Story gatvė, So. Boston. Nuliū
dime paliko dvi dukteris ir sū
nų. Palaidota Sv. Mykolo kapi
nėse. ;

Olga Galeckienė (rugpiūčio
13) 80 m. amžiaus. Velionė gy
veno 75 Unity gatvė, Quincy, 
Mass. Nuliūdime paliko sū
nų ir dukterį. Palaidota Naujos

, .. , Kalvarijos kapinėse,bomjos kiemų arta pne para- iačio
pijos koply&os E. 7th St. Po- w 165 w
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Parduodama* dviejų šeimų pienus bus išvežamas rugsėjo Broadway So Boston. Nuliūdi- 

Amens In Ambur, Leonardo modemus mūrinis namas High- 29 d. 12 vai. vidud.
Andriekaus anglų kalba poezi- land Park sekcijoje. Platus kie-

me paliko žmoną ir sūnų. Pa-
YV. - . - - Tėv. Alfonsą* Bernatonis, ką- laidotas Gethsemanės kapinėse,

jos — eilerašaų knyga. Dail. mas, įrengtas rūsys, gazo šil- putinas, kuris šiuo laiku dirba

'American bažnyčioje Newarke.
News” bendrove, New Yorko _ .... .
v-binės loterijos bilietus bus Tradrem.
galima įsigyti laikrašfių par- Uetuvių Bendruome-
duotuvtoe. Tokių parduotuvių "« New Jers«y apygardos,
New Yorke vra virš 500 o iš 1969 metais įvyks birželio 15, bininką Zigmą, miręs ištremtas
jų apie 200 — požeminių trau- sekmadienį, Royal Gardenspar- <

’ ’ Rahway, N. J.
Prenumeratoriai, pakeisdami

T. Valiaus iliustracijos. D. Jo- dymas, puikus stovis. 25,000 Vokietijoje tarp ten likusių lie- 
naitienės vertimas. Kietais vir- dol. AP 7-5521. tuvių ir kartu Vasario 16 gim- Balsuokim 11Ž
sėliais, kaina 4 dol. Gauna
ma Darbininko administracijoj. v . _ .seimų mūrinis namas iš 11

kiu būdu ateinančiais metais _ ....
bus parduota bent 6 milijonai adresą, praJomi adminnh 
bilietų daugiau negu pereitais pranešti ne tik ntuią.

į Sibirą, kun. Igną, miręs 1956 
Elizabethe, kun. Joną, gydyto
ją Antaną, kuris profesoriavo 
Kauno universitete, dabar gy
vena Brooklyne ir dirba vieno
je ligoninėje, lotynistą Juozą,metais ir surinkta papildomai 3 *r adresą. Taip pat 

milijonai dolerių daugiau švieti- •'^vtmirškite pridėti pašto zip mokytoją Strazdienę ir mokyto-
ją Sofiją Milčienę.

Parduodamas gražus, didelis, 
mūrinis namas Highland Bou- 
levard, arti būsimo tėvų pran-

PADĖKA
ypač Pauliui Jurkui ir Leonar
dui Žitkevičiui:

Parvažiavus man iš Kenne- Kaina 1.75 dol. New Yorke gau- 
bunkporto su ą.a. Leono kars
tu į Newarką, dėkoju visiem, 
kurie jį lankė: kun. Petrui To
toraičiui už sukalbėtą rožančių 
prie karsto; atsiuntusiem vai- 

šveicarijoje, taiso įvairių rūšių dus ačių poniai Adai Ustjanaus- nikus p.p. Pliopliam, p.p. Sim- 
ir firmų laikrodžius. Darbas at
liekamas naujausiais metodais 
ir pačiom naujausiom priemo
nėm. Sureguliavimas veltui. Pa- 
siteiraukit prieš pirkdami nau-

v Netekusi savo brangaus vyro 
ciškonų vienuolyno — Kultu- ir muzikos globėjo inž. Leono 
ros židinio — Jaunimo centro. Susiu, tariu nuoširdų ačiū vi- 
Kaina prieinama. Skambinti die- šiem, kurie atėjo man į pagal

bą ir padėjo eiti pirmus 
skausmingus žingsnius gyveni- 

Laikrodininkas specialistas, me be jo.
lietuvis, išmokęs šio amato Kennebunkporte — nuošir-

Juozas Parojus New Yorke kan?arl’t Moderniai įrengtas, 
išleido savo ketvirtą knygą “Į 
laisvę ir mėnulį”. Knyga para
šyta proza, gaunama Darbinin
ko administracijoje ir pas au
torių: 36 Stagg St., Apt. 1, 
Brooklyn, N.Y. 11206. Telef. 
387-3178.

H. Tautvaišienė* knyga “Tau
tų kapinynas Sibiro tundrose” 
buvo labai pageidaujama, skai
toma ir jau išparduota. Ta pa
ti knyga dabar išleista anglų 
kalboj: “The Cemetery of Na- 
tions in the Siberian Tundra”.

nos metu: 758-4010.

Woodhavene parduodamas 2 ^gsėjo 15 lankėsi Gintarą Karosą
Bostone. Ta proga jis dalyva- 
vo Tautos šventės minėjime, 
kuri suruošė Liet Bendruome
nės Bostono skyrius. Minėjimo 
metu tėvas Bernatonis papasa
kojo apie lietuvių vargus Vo
kietijoje ir kartu padėkojo vi
siem, kurie pagelbsti Vokietijo
je esantiem lietuviam ir išlaiko 
Vasario 16 gimnaziją. J 

Balto Bostono skyriaus val
dyba skelbia aukų vajų nuo 
spalio 1 iki gruodžio 1. Spalio 
6 ruošiamas metinis banketas 
Lietuvių Piliečių Draugijos na
mų trečio aukšto salėje. Pa
grindinis kalbėtojas bus Balfo 
reikalų vedėjas kun. P. Geisčiū
nas. Meninę programos dalį at
liks balerina Danutė Lukaus-

Lietuviai, gyvenantieji South 
Bostone ir Dorchesterio dalyje 
(iki Uphams Comer), gali paro
dyti savo tautinį susipratimą 
balsuodami už Gintarą Karosą. 
Lapkričio 5, kada bus balsa
vimas, bus trys kandidatai į 
State Representative vietą, tarp 
jų ir Gintaras Karosas.

Gintaras gimęs Europoje, 
vargęs tremtinio dalią. Mokę
sis Amerikoj, o dabar studi
juoja teisę. Gabus ir malo
nus jaunuolis. Balsuokime už 
jį, kad ir lietuviai turėtų savo 
atstovus politinėje Amerikos 
santvarkoje. Kas neužsiregistra
vęs balsuoti, turi paskubėti už
siregistruoti iki spalio 5.

Propagandai naudokime pla
katus, Gintaro Karoso fotogra
fijas ir kitokią medžiagą, kad 
ir kitataučiai už jį balsuotų. 
Balsuokime už Gintarą Karosą 

už mūsų tautiečius kankinius ir visi: demokratai ir respubliko- 
pasakys pamokslą. na*- EJ.

Gintaro Karoso rinkiminiam
vajui paremti spalio 20 Lietuvių H 
Piliečių Draugijos salėje rengia- 
mas banketas, į kurį žada at-

su žiemos langais, alyva šildo
mas. Namas yra netoli šv. To
mo katalikų bažnyčios. Kreip
tis: Pieper Agency, 102-21 Ja- 
maica Avė., Richmond Hill,.N. 
Y. Tel. VI 7-2242.

William*burg sekcijoj išnuo
mojamas 3-čiame aukšte butas 
iš 4 kambarių su modernia vir
tuve ir apšildymu. Pageidauja
ma lietuviška šeima, nes visas 
namas apgyventas lietuvių. Te
lef. VI 6-4818 skambinti po 7 
vai. vak.

Išnuomojamas baldais apsta
tytas kambarys Highland Park 
sekcijoj, prie gero' susisieki
mo. Nuomoti gali vyras arba kytė iŠ Montrealio. šokiam gros 
moteris. Galima naudotis vir- Smito orkestras. Tą pačią die- 
tuve. Informacijai tel. MI 7-69 n? kun P- Geisčiūnas 10 vai. 
62. ryto šv. Petro lietuvių parapi

jos bažnyčioje atlaikys mišias

narna: Darbininko adminis
tracijoje,

Tautiniai drabužiai ir juostų 
raitai. Prof. dail. A Tamošai
tis aprašo Lietuvos provincijų 
moterų tautinius drabužius ir 
jų svarbesnius bruožus. Ina Ne- 
nortienė aprašo instrukcijas, barys netoli Jamaka traukinė- 
kaip užmesti juostą. Yra visa Ik). Pageidaujama moteris, ku- 
eilė juostom austi raštų. §ią ri gali naudotis virtuve. Skam- 
knygelę galima gauti Bostone, binti 296-8607.

kienei ir p.p. Vasyliūnam, pa- kam, p. Dagiui su šeima, p. Ka- 
dėjusiem man išgyventi pirmas 
baisias valandas; visiem vasaro
tojam už pareikštą užuojautą ir 
lankymą koplyčioje; tėvui Jo

jus ir apsisaugokit nuo nesą- nui Dyburiui, O.F.M., už gra- 
žiningu pardavėjų. Adresas: Jo- žius atsisveikinimo žodžius prie 
no Pašukonio knygynas, 94- karsto ir už rožančiaus sukalbė- 
17 Jamaica Avė., Woodhaven, jimą; Bibber laidotuvių namam
N. Y. (Woodhaven Blvd. sto- už didelę moralinę paramą. __ ________  wxv O111
tis). Darbo vM. nuo 9 ryto iki Dėkoju ^rbtomko redakci- venutui ‘ Ramanauskui, O.F.M., Avė., Brooklyn, N.Y. tu gyventi namuose” su vyres-
6 v.v. Tel. HI1-7747. jai už spaudos talkininkavimą, asistavusiam mišiose ir kapi- pas L. Milukiene — 111 Grob- nio amžiaus lietuve našle. Ar-

linauskui su šeima ir darbovie
tei — McKee Engineering Co.

Laidojant a.a. Leoną rugpjū
čio 2, dėkoju kun. P. Totorai
čiui už mišias; tėvui dr. L. And- Hartforde” Worcesteryje, Phila- 
riekui, OF.M.,iš Kennebunk- delphijoje ir Waterburyje pas 
porto atvykusiam dalyvauti mi- skaučių vadoves. New Yorke 
šiose ir tarusiam atsisveikini- galima gauti Darbininko spau- 
mo žodį prie kapo; tėvui Ben- dos kioske — 910 Wiūoughby

Išnuomojamas erdvus kam-

leikomas 3-4 kambarių bu-
tas. Kas turėtų ar žinotų, pra- silankyti ir gubernatorius Vol- 
šom paskambinti GL 2-2923.

Ieškoma moteris, galinti kar-

AtA
KUN. DR. JONUI STARKUI

mirus, jo brolį dr. Antaną Starky skausmo valandoje nuoširdžiai. 
užjaučiame ir kartu liūdime

ALGIRDAS ŠIMUKON1S
ir seimą

nėse; Broniui Balčiūnui, inžinie- mans Lane, Ptainrieur, N. Y. ir ti krautuvės ir bažnyčia. Turi 
rių ir architektų vardu tarų- pas D. Siemaškienę — 443 vasarnamį prie jūros. 10 dol.

_ _ Huntington, mėnesiui. Rašyti adresu: Anna

pe.
Kultūrinių subutvakurių de

šimtasis sezonas pradedamas 
rugsėjo 21, Šeštadienį, 7:30 v.v. 
Tautinės Sąjungos namuose, 
484 E. 4th St, So. Bostone. 
Programą atliks poetas Leonar-

» i- . .. das Žitkevičius, svečias iš New j
Yorko. Jis paskaitys pluoštą sa- 

08052 ty™”! humoristinių eilėraš-
(009) 662-2619. fių §io subatvakario pelnas

Ieškomu įstaigai moteris, ku- skiriamas komp. Juliaus Gaide-

siam jautrų atsisveikinimo žo- Wolf Hill Rd., 
dį; muzikui V. Mamaičiui, so- New York.
listui L Stukui už giedojimą —
bažnyčioje, ir J. Veblaičiui už ___j,
talkinimą. '

Dėkoiii visiem už dausrvbe ^anith, Rayal, Ofympia, ITC. ir 
užorašvtu mišių už užuoiautas W produktai galima gauti daug ri mokėtų rašyti mašinėle ru- lio kantatai “Kovotojai” pasta- 
laRkais ir laita-aštvie- «m- pigiau ir per J. L. siškai ir taip pat kalbėtų lietu- tyti Bostone lapkričio 2. Kaip
caišta taika nadedant tvarkvtis G^RAITI, 10 Bany Dr., E. viškai ir angliškai Skambinti ir anksčiau, subatvakariai bus 
b nuf pa yus. Įų0rti1p0r^ y j 1731. TeL darbo laiku 9-5 vai. Telefonas rengiami kiekvieno mėnesio

Jutija RajamkaHė-Monė 516-757-0055. 245-7905. " “ "Julija RajauakaHMuitonė 516-757-0055.
kiekvieno

trečiąjį šeštadienį.


