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Optimizmas, kad šios valan
dos rūpestis praeis, yra čia po
puliari dorybė. Visuotiniu rū
pesčiu buvo virtęs čekoslovaki-
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HHH-PRO UŽPAKALINES DURIS?
Draugai tebesiguodžia: nors Humphrey gautų mažiausia 
balsų, jis galįs būti JAV prezidentas. Kokiu būdu?

Tačiau yra paradoksas, kad 
ir tie, kurie nori karą siaurin
ti; ir tie, kurie nori spaudimą 
didinti; ir tie, kurie nori var-

jos likimas. Bet rūpestis praei- toti atomines bombas; net .ir 
na. Dean Rusk kalbasi su tie, kurie nori pasitraukti iš

■

Jungtinių Tautų-šešelyje perka ir parduoda tautas
Sovietai Čekoslovaki jos smurt ą pridengia nusiginklavimo siū
lymais, Berlynui tebegrasina, o viduriniuos rytuos siūlo ke* 
tiirhj didžią j ij kontrolę (su tokiais vaisiais kaip Berlyne?)

J. Tautose šnekasi valstybės 
sekretorius Rusk. Sovietų mi- 
nisteris Gromyko; ten pat Iz
raelio. arabų, Vokietijos. Pran
cūzijos ministeriai. Jų pasikal
bėjimuose labiau išeina aikš
tėn Sovietų siekimai bei takti
ka ir Vakarų taikymasis prie 
Sovietu.

Gromyko kalba J. Tautose 
apie atominės sutarties tvirtini
mą. apie antiraketinių raketų 
apribojimą ir kitas nusiginkla
vimo formas rodo, kad tais siū
lymais Sovietai siekia nukreip
ti dėmesį nuo Čekoslovakijos 
invazijos. Jie neslepia savo nau
jų ekspansijos taikinių —so-

MASKVA IR PRAHA: palaužta čeky va
dų pasipriešinimo vienybė?

Sovietai Čekoslovakijos įvy
kius laiko komunistinio bloko 
vidaus reikalu, neleidžia kištis 
iš šalies ir toliau spaudžia Če
koslovakijos vadus kapituliuoti 
prieš Maskvą. Naujas toks 
žingsnis buvo pereitos savaitės 
ketvirtadienį ir penktadienį 

■- Dubčeko. Cerniko ir Husako 
kelionė Į Maskvą. N. Y. Times 
vertina, kad Čekoslovakijos va
dai grįžo su padidintais Sovie-

vietinės padėties stiprinimo vi
duriniuose rytuose, Vokietijos 
izoliacijos nuo ryty Europos, 
pasikėsinimo Į vakaru Berlyną.

Vakarų laikysena be vienos 
aiškios linijos. Dėl Čekoslovaki
jos tenkinasi tuščiais smerki
mo žodžiais. Dėl vidurinių ry
ty nuomonės Vakaruose nevie
nodos. Amerika šaltai pažiūrė
jo i Sovietų siūlymą, kad taiką 
prižiūrėtų ir garantuotų vidu
riniuose rytuose keturi didieji 
— Amerika. Anglija. Prancūzi
ja. Sovietai. Amerika remtų Iz
raelio ir arabų derybas, tarpi
ninkaujant J. Tautų įgalioti
niui. Tos minties esanti ir Ang
lija. Prancūzijos ministeris Deb- 
rė parėmė Sovietų planą. Tue 
planu Prancūzija pasijunta stip
riau grįžtanti Į didžiųjų eilę. 
Dėl Vokietijos — pats Vokie
tijos kancleris Kiesingeris atme
tė Sovietų kaltinimus Vokieti
jai ir pasiūlė atnaujinti “dialo
gą"’ dėl santykių tarp Sovietų ir

Dviejų galybių atstovai — Gromyko ir Ruskcijos sudėtį Dubčeko buvu
sio pavaduotojo Smrkcvsky. 
Min. pirmininkas Cernik ir jo 
pavaduotojas Husak kitaip gal
voję: jie esą Įsitikinę, kad nė
ra kitos realius išeities kaip tik 
priimti Kremliaus reikalavimus 
“padėčiai sunormalinti".

Grįžęs iš Maskvos Dubčekas 
tylėjęs. Teigiama, kad jis ne
ilgai bebus partijos sekretorius.

, ..... . .... Esą dar šios savaitės centro kotu reikalavimais uz neaiškius “ . . , . . . ,.. ...... miteto posėdy jis atsistatvdm-pazadus sumažinti okupacines . _r 4 . . - .
kariuomenės skaičių. siąs. Jo vietą penmsiąs mm, , ko ,!0 Vokietija ir dabar pageidaujamas

Chr. Sc. Monitor tvirtina, P'™m>nkas Cernik. , - ..... - - -- -------------- =~

New Yorko mokyklos vis gilyn į balą
— New Yorko mokyklų kon

fliktas vis labiau Įsitempia. 
Miesto švietimo vadyba paskel
bė spalio 6, kad 30 dienų su
spenduota Ocean Hill-Browns- 
ville veikla. Vietinis švietimo 
administratorius McCoy nepri- 

Vokietijos. Ministeris Brandt pažino suspendavimo ir spalio 
kalbėjosi tuo reikalu su Gromy- 7 paskelbė, kad atleidžia 83 ne
ko. rytų Vokietija ir dabar pageidaujanuis - mokytojus, 
nebegrasina dėl vakarų Berly- Shanker grasina nauju streiku, 

kad ten buvo palaužtas ir Če- N.Y. Times vedamajame tvir- no.
koslovakijos vadų vieningu- tina, kad opinija per J. Tautas Padėtį taikliai išreiškė Milo- LBJ linija dčl 
jos sekr. Dubčekas Maskvos koslovakijos “pančius"’ paleng- tojąs, sakydamas, kad Stalino Vietnamo nesikeis 
spaudimui, kad būtų sustiprin- vinti — net jeigu Čekcslovaki- laikais Sovietai rėmėsi karine 
ta kova “prieš antisocialistines jos atstovas J. Tautose ir yra jėga ir ideologija, dabartiniais 
jėgas". Bet iš pat pradžių jis nužemintas iki tiek, kad jis yra laikais remiasi daugiau karine 
sutiko kietą Maskvos smūgį, priverstas atsisakyti nuo J. jėga, mažiau ideologija. Vaka* 
kai Maskva nepriėmė i delega- Tautu paramos. rai daugiau remiasi susitaiky-

mas. Tvirtai priešinęsis parti- ir kitas institucijas galėtų Če- van Djilas, buvęs Tito pavaduo-

Kongresas ir vėl nepatenkino LBJ
Kongresas. 90-asis. numato 

savo sesiją baigti šią savaitę. 
Liko atidėtas atominės sutar
ties tvirtinimas, užsieniui pa
rama ir kt. Nebus pasiūlytas nė 

pir- 
pir-

kandidatas Į vyr. teismo 
mininkus. Teismui toliau 
mininkaūja VVarren.

mu su Sovietų sudaryta padė
tim. O J. Tautose išryškėjusios 
pastangos dėl tarptautinių klau
simų tartis Amerikai ir Sovie
tam. dviem didiesiem, kaip tvir
tina N. Y. Times, mažosiom 
valstybėm sudarė Įspūdį, kad 
jos esančios didžiųjų ignoruoja
mos ir kad didžiųjų nesutari
mas paraližuoja pačias J. Tau
tas.

Gromyko ne apie Čekoslova
kijos reikalus; Čekoslovakijos

Vietnamo, yra Įsitikinę, jog vi
są Vietnamo problemą geriau
išspręs Nixonas — ne Humph
rey. Procentais skaičiuojant:

atstovas turi rodytis, kad ne
suinteresuotas J. Tautų inter
vencija. Net priešingai — in- Nixonas 39, Humphrey 25, Wal- 
tervencija nepageidaujama; 
Čekoslovakijos gyvenimas “nor- 
malinamas” pagal Maskvos va
lią. Ir rūpestis iš J. Tautų 
dėl Čekoslovakijos dingsta.

Ima dingti tas rūpestis ir iš 
Amerikos viešojo gyvenimo. 
Čekoslovakija jau ‘praeitis’. Tu
ri užleisti vietą “dabarties” di
džiam rūpesčiui — Amerikos 
rinkimam.

— Italijoje suimti 4 pareigū
nai iš užsienių ir apsaugos mi
nisterijos — kaltinami šnipinė
ję Sovietam.

— Senato komisija spalio 5 
paskelbė, kad JV gresia pavo
jus prarasti pranašumą oro jė
gose. Nuo 1955 tepagamino 
viena F-4 Phantcm lėktuvą, tuo- 
tarpu Sovietai pagamino 18 nau 
jų modelių.

— Unijų nariai iš tradicijos
buvo demokratų tvirta atrama 
rinkimuose. Dabar pagal anke- Lenkijoje vakarinėje Vyslos pu
tas už Humphrey pasisako 34 sėje nuo Čekoslovakijos okupa- 
proc.. už Nixoną- 32. už Wai- cijos padidintas: buvo 15, da- 
lace 25 proc. bar 42.

— Harrimanas ir Vance, Ame
rikos atstovai Paryžiaus de
rybose, kreipėsi Į prezidentą 
LBJ, kad pristabdytų bombar
davimą — esą gal geriau sek
sis derėtis. Karinė vyriausybė 
Saigone ir Washingtone tam 
griežtai priešinga.

— Prezidentas LBJ esąs pa
siryžęs derybas dėl Vietnamo 
perduoti būsimam prezidentui, 
bet nesutiksiąs su visišku š.
Vietnamo bombardavimu, nes 
tai būtų “mažiau negu garbin
ga sąlyga”.

— N. Y. Times spėjimu, bū
simuose Atstovų Rūmuose de
mokratai turėsią 238 atstovus, 
respublikonai 197.

— Sovietu divizijų skaičius

— New Yorko mokyklose 
Įtampa padidėjo, kai superin
tendentas Donovan paskelbė, 
kad Ocean" Hill-Brownsville ad
ministratorius McCoy ir dar 
septyni pareigūnai esą atleisti. 
Spalio 9 prie mokyklų šiam ra
jone vėl stovėjo šimtai polici
ninkų.

- Klausimas, ar išsilaikys vadi
nama švietimo decentralizacija. 
Ocean Hill-Brownsville švieti-

Rinkimų reikalu opinijos ty
rinėtojai skelbia žinias, neopti- 
mistiškas Humphrey.

Louis Harris anketa pažiūrė
jo į balsuotojų opiniją iš spe
cialios pusės, kuri kelia ame
rikiečiam didelio rūpesčio — 
nusistatymas dėl Vietnamo. 
Viešoji opinija pasisako prieš 
besąlyginį pasitraukimą iš Viet
namo. Pasitraukimo šalininkų 
tik 13 proc. Norinčių karinį 
spaudimą palaikyti ar stiprin
ti procentas kiek mažesnis nei 
norinčių ta spaudimą mažinti 
43:48.

lace 12.
N. Y. Times opinijos tyrimo 

duomenys gali kelti optimizmo 
Humphrey dar mažiau. Nors 
pats laikraštis remia Humph
rey, bet jis skelbia; Nixonui pa
lankios 34 valstijos su 380 
elektorių (prezidentui išrinkti 
reikia 270 elektorių); VVallace 
palankios 7 valstijos su 66 
elektoriais, Humphrey 4 valsti
jos ir Columbijos distriktas su 
28 elektoriais. Palyginti su opi
nija prieš tris savaites, Nixo- 
no elektorių skaičius padidėjo 
34, Humphrey nukrito 14, VVal
lace nukrito 11.

Taigi pagal šiuos duomenis 
Humphrey atsidūręs jau trečio
je eilėje — po Nixono ir po 
Wallace.

Rinkimų kovoje visi trys kan
didatai taip pat optimistai. Nix- 
onas optimistas, kad opinija to
kia palanki. Wallace ir Humph
rey rodosi optimistai, nes neti
ki, kad anketos sako teisybę. 
O N. Y. Post (spalio 7) kolum- 
nistas guodžia Humphrey gali
mybe laimėti. Esą jei Wallace 
atitrauks balsus nuo Nixono 
pietinėse valstijose; jei Nixo- 
nas ir Humphrey turės dalytis 
šiaurines valstijas, tai Nixonas

mo vadybos narys kunigas 
John Povvis apkaltino majorą 
Lindsay, kad jis “visiškas veid
mainys”, jeigu televizijoje jis 
pasisakė esąs už decentraliza
ciją, o iš tikrųjų jis remiąs mo
kytojų federacijos pirmininką negauti reikalingos balsų 
Shanker, nes iš ten ateina jam daugumos. 0 tada prezidentą 
balsai rinks Atstovų Rūmai.

Dabartiniuose Atstovų Rū
muose yra 435 nariai — 247 
demokratai ir 188 respubliko
nai. Kad gautų daugumą, res
publikonai turėtų gauti papildo
mai dar 30 atstovų. Net jeigu 
ir gautų, tai to neužtenka, kad 
Nixonas būtų išrinktas Į prezi
dentus. Laikraštis aiškina, kad 
tokiu atveju balsuojama valsti
jom: viena valstija turi vieną 
balsą. Dabartiniu metu demo
kratai kontroliuoja 29 valstijų 
delegacijas. Jeigu jie per rin
kimus išlaikytų tik 26 valsti
jas. to pakaktų, kad preziden
tu būtų išrinktas Humphrey, 
nors jis visuotiniuose balsavi
muose būtų gavęs mažiau bal
sų už Nixoną ir už VVallace.

Tokis yra Humphrey optimiz
mo pagrindas. Nors Humph
rey būtų įvestas ne tautos bal
savimu i Baltuosius Rūmus pro 

Ministeris St. Lozoraitis ir atstovybės prie Vatikano sekretorius St. Lozo- pryšakines duris, bet jis vis 
tiek atsidurtų viduje, išlinkęs 
pro užpakalines duris.

Tokis rinkiminis optimizmas 
panašus Į anekdotinį optimiz
mą kareivio, kuris drąsinosi 
taip pat galimybėm: jis gali 
būti pasiųstas į frontą, gali bū
ti paliktas užfrontėj — jei už
frontėj. tai nėra ko bijoti; jei 
Į frontą, tai gali būti sužeis
tas ir gali būti nesužeistas — 
jei nesužeistas, tai nėra ko bi
joti: jei sužeistas, tai gali būti 
sunkiai ir gali būti lengvai — 
jei lengvai, tai nėra ko bijoti: 
jei sunkiai, tai gali mirti ir ga
li nemirti — jei nemirs, tai nė
ra ko bijoti: jei mirs — bet tai 
tokia tolima galimybė, kad nė
ra ko apie ją ir galvoti...

Tačiau N. Y. Post skelbia
mas optimizmas Humphrey yra 
sykiu balsuotojui Įspėjimas: ar 
jis atiduos balsą už Humphrey 
ar už VVallace, neišrinks nei 
Humphrey nei Wallace, bot pri
sidės, kad Nixonas negautu dau
gumos, o tada atstovų rūmai 
jau galės išrinkti Humphrey. 
Tai būtų ironiškas pasišaipymas 
iš demokratinių balsavimų. 
Bet tokia yra procedūra.

St. Lozoraitis jr.Min. St. Lozoraitis

LOTYNŲ AMERIKOJE stipri- raitis jr. lankėsi spalio 7 Darbininko redakcijoje ir pranciškonų vienuolyne. 
Reiškė pasitenkinimą nuoširdžiais priėmimais, kurių patyrė besilankydaminaši karinė valdžia New Yorke, Chicagoje, Clevelande, VVashingtone ir kt. tarp įvairaus am
žiaus ir įvairių pažiūrų lietuvių. St. Lozoraitis jr. išvyko atgal spalio 8, o 
min. Lozoraitis ir p. Lozoraitienė išvyksta savaitės gale.

Peru valstybėje spalio 3 ka
riuomenė Įsodino valstybės pre
zidentą Belande Terry Į lėktu
vą ir išvežė Į Argentiną — iš
trėmė. Valdžią perėmė kariuo
menė. Prezidentas buvo kalti
namas pasirašęs sutarti su N. 
Jersey Standard Oil kompani
ja labai nenaudingom Peru są
lygom.

Lotynų Amerikoje dabar 5 
valstybės yra valdomos karių: 
Argentina, Bolivija, Brazilija, 
Paragvajus, dabar Peru. Jose ėmimus ir tokiu būdu pasiruoš- jos šefą, žinomą bombardavi- 
gyvena viso 135 mil. Konsti
tucinės vyriausybės yra Čilėje, 
Columbijoje, Ecuadore, 
vajuje ir Venecueloje.

— Prancūzijos min.

Demokratai prieš skilimo grėsmę
— Demokratu partijos kairy

sis sparnas, susitelkęs apie šen. 
Kennedy ir McCarthy, spalio 
6 sudarė atskirą komitetą, var
du “Naujoji demokratinė koali
cija”. Komitetas rengiasi plėšti 
veiklą už vietinės valdžios per-

— Nixono rinkiminės išlai
dos šiemet esančios didžiausios
— apie 20 m ii. dol.

KODĖL LeMAY?
Wallace pasirinko antrinio - 

ku gen. LeMay, buvusį aviaci-

ti 1972 rinkimam.

Debrė 
į spalio 7 J. Tautose parėmė So- 
j vietų siūlymą, kad viduriniuo

se rytuose taiką palaikytų ir ga
rantuotų Amerika, Anglija. 
Prancūzija ir Sovietai. Anglija 
pasisakė už tarptautinę priežiū
rą. Amerika buvo šaltai sutiku
si Sovietų siūlymą ir vidurinių

mo technikos organizatorių ka
ro metu Europoje. Pacifike jis 
pasiuntė lėktuvus su atominėm 
bombom prieš Japoniją karui 
baigti. Paskiau buvo strategi
nės oro komandos štabo virsi- 

vyru, baltųjų bus 10 kartu dau- "inkas;„ Turėj° <laillai k<>vott 
giau nei jGodųju. ‘ s“ pareigūnais, kurie

buvo priešingi jo planam suor-

— Statistikos biuras apskai- 
Urug- čiavo, kad šiemet rinkimuose 

balsuosią 74 mil.—vienu mil. 
daugiau nei prieš 4 metus. Mo
terų bus 5 mil. daugiau nei-

— Rytu Vokietijos spauda ganizuoti atominę jėgą. Save 
spalio 8 vėl Įspėjo, kad vaka
rų Vokietijos provokacijos va
karų Berlyne nebus Varšuvos 
pakto narių toleruojamos. Kr. nukentėjo" demokratų dėka, 

rytų klausimą kreipusi į tie- demokratų unijos kongresas, bet respublikonai negali jo Įti-

laikė nuosaikiu respublikonu. 
Sutiko būti VVallace antrininku 
dėl to. kad “mūsų šalies daug

Ameriko* liet, inžinierių ir architektų H jungo* suvažiavimo įtrinkta nauja valdyba: H k. ettH — vfcepirm.
dr. Stepas Matas, pirm. Jaunutis P. Nasvytis, sekr. M eCys Balys, stovi — ižd. Rimvydas Minkūnas, narys . . . . _
Romualdas Bubiys, ir plias reikalam narys Juozas AugustrnavMius. Nuotraukoj trūksta nario teises rei- stogines derybas tarpininkau- numatytas vakarų Berlyne, bus kinti, kad jie “reikalą palai- 
kaiam Broniaus Galinio. Nuotr. v. Piiodžinsko jant J. Tautų atstovui. laikomas tokia provokacija. sys".
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Vergų darbas pasiliko Sovietų Sąjungos žemėlapyje
Apie vergų darbo stovyklas Sovietuose informuoja Amerikos darbininkų unija—AFL-CIO

J. B. SH ALI NS-šALINSK AS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P’way Sta.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. Tel. Vlrginia 7-4408.
SIMONSON Funeral Home — Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. Skambinti 847-0300, Wiu. H. Simon- 
son, direktorius. Laidotuvių įstaigos: 119-04 Hillside Avenue Richmond Hill, 
N.Y.; 97-01 lOlst Avenue Ozone Park, N.Y.

Amerikos unijų federacija— 
AFL-CIO mėnesiniame biulete
nyje “Free Trade Union News” 
š.m. balandžio nr. paskelbė že
mėlapi, kuriame yra nužymėtos 
Sovietų Sąjungos priverčiamo
jo darbo stovyklos. Paaiškini
me, kuris per abudu puslapius 
pavadintas “Forced Labor Re
niams on the Map in the So- 
viet Union”, sakoma, kad infor
macijos rodo padėti iki 1963- 
64. Nuo to laiko betgi padėtis 
nedaug ką pasikeitusi.

Vergų darbo stovyklom tarp
tautinė darbo unijų federacija 
susirūpino seniai. Kaip paaiški
nimai informuoja, tuojau po 
antrojo karo AFL laisvųjų uni
jų komitetas paruošė žemėlapį, 
kuris rodo vergų darbo stovyk
lų paskirstymą Sovietų Sąjungo
je. Šis žemėlapis su kita medžia
ga buvo pateiktas J. Tautom. 
Jis turėjo įtakos, kad Jungti
nės Tautos pasmerktų Sovietų 
Sąjungą už šią nežmonišką 
praktiką.

Po Sovietų Sąjungos kom
partijos 20 kongreso ir Chruš
čiovo pasmerkimo Stalino 
žmogžudiškiem nusikaltimam 
Kremlius pradėjo mažinti prie
vartinio darbo stovyklų skaičių 
—labiausiai dėl to, kad jos ėmė 
ekonominiu atžvilgiu nebeapsi
mokėti ir kai kurie kaliniai, ku
rie buvo technikai specialistai, 
buvo labai reikalingi Sovietų 
Sąjungos ūkinei pažangai spar
tinti, ypačiai karo ginklų pra
monėje.

Paskutiniu metu ėmė reikš
tis grįžimas prie Stalino prakti
kos—persekiojimas intelektua
lų, tautinių mažumu, dissiden- 
tų darbininkų. Į stovyklas ėmė 
gabenti naujus “nusikaltėlius”, 
nuteistus pagal 1966 liepos 
26 priimtą įstatymą apsaugai 
nuo “chuliganizmo”. Skaičius 
kalinių stovyklose vėl padidėjo.

Tam įstatymui vykdyti buvo 
įsteigta centrinė visasąjunginė 
(federalinė) ministerija “viešo
sios tvarkos apsaugai”. Ligi tol 
tas pareigas vykdė kiekvienos 
respublikos ministerija.

Mes — sako biuletenis — 
skelbiame Sovietų Sąjungos že
mėlapį, pažymėdami 56 labiau 
žinomas prievartinio darbo 
stovyklas ir apytikrį jų kalinių 
skaičių. Šis žemėlapis — tęsia 
biuletenis — yra tik dalis so
vietinių darbo stovyklų, kurios 
yra flagrantiškas nusikaltimas 
prieš J.T. chartą, Žmogaus tei
sių deklaraciją ir ILO konven
ciją dėl prievartinio darbo.

Žemėlapyje numeriais pažy
mėtas darbo stovyklas biule
tenis toliau taip apibūdina:

1. Lumbovka. Pagrindinė sto
vykla.

2, 3. Lumbovkos padaliniai— 
pereinamosios stovyklos. Jose 
laikomi lenkai, čekai, vengrai, 
vokiečiai ir rusai. Bendras kie
kis 8,000. Tarp jų vaikai ir mo
terys.

4. Lumbovkos pereinamoji 
stovykla — nuo 1963 uždary
ta dėl epidemijos.

5. Saborovo. Joje lenkai, ru
sai. kiek vokiečių. Bendras skai
čius apie 5.000. Anglies ir me
talų kasyklos. Namų statyba ir 
kelių palaikymas.

6. Vukhodnoi. Lenkai ir lat
viai — apie 3.000. Yra ir mo
terų. Orinio susisiekimo bei 
stovyklų aprūpinimo darbai.

7. Noska. Stovykla negyve
namoje srityje. Jokių informa
cijų daugiau.

8. Viermiensk Vorkuta.
9. Izma.
10. Shuchugor.
11. Ushta.
Apie monetas stovyklas to

kios bendros informacijos: lai
komi lenkai ir vokiečiai — apie 
6,000; darbai—geležinkelių sta
tyba. naftos gręžimas; sąlygos 
nepaprastai blogos; mirtingu
mas didelis. Kaliniai šias sto-

Sovietų Sąjunga su vergų stovyklomis (pažymėtos trikampiais).

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

JOSEPH GARSZVA — GRABOR1US, BALSAA1UOTOJAS. 2 modernius 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

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

STEPHEN AROMIŠKIŠ (Armakauskas) — Graborius-balsainuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, E V 7-4335.

THEODORE VVOLINNIN, INC. — E. Josepli Zebrovvski, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, New York, N.Y. GK 5-1437.

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funeral Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingus. 395 Autunin Avė., Brooklyn, N.Y. 11208; 
tel. 277-5604.

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 C11ESTNUT STREET, NEW
BR1TA1N, CONN. Tel. BA 9-1181.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Nevvark, N.J. 07105; tel. MArket 2-0172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

N. F. VVALKER, 1 ne. Laidotuvių direktoriui. Daug vielos automobiliams 
statyti. 87-34 801h Street VVoodhaven, N. Y. 11431, (2112) M1 2-4343 ir 
2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) 1* it &-U303.

GREEN CORNER RESTAURANT — Francus C. Saldukas savininkus. 
Jauki vieta maloniai praleisti laikų. Į čia vietos lietuviai sueinu pusiKui- 
bėti, pasivaišinti. Pravažiuojantieji ar atvykusieji i VValcrbury, sustoję čia 
sutiks saviškį. Įvairiausi vietiniai ir importuoti gėrimui. 31 Grcen Street, 
VVaterbury, Conn., Telef. (203) 754-9995.

vykias vadina “samavorais” ar 
“častuškom”, tuo žymėdami 
greitą kalinių suvirimą, sunaiki
nimą.

12. Berezniki. Lenkai, lietu
viai. latviai, estai ir vokiečiai. 
Skaičius nežinomas. Yra ir mo
terų. Dirba stambiojoj pramo
nėje, mašinų gamyboj.

13. Suchobezvodnoje. Lenkai, 
rusai, didžioji dalis vokiečių, 
šiek tiek vengrų — viso apie 
2,000. Stambioji ir cheminė pra
monė. Miškų kirtimas.

14. Ufa Lenkai buvo išga
benti iš šios stovyklų grupės 
1958. Kur juos dėjo — neži
nia. Liko vengrai, ukrainiečiai, 
rusai, mažas kiekis elzasiečių. 
Viso apie 5,000. Geležies ka
syklos.

15. 16, 17. Stovyklos vidu
rinėje Azijoje (Kirgizuose), ste
pėse. Vengrai, vokiečiai, kalmu
kai ir rusai. Apie 3,000. Apie 
lenkus žinios nepatvirtintos. 
Gręžiama nafta, ir palaikomi 
geležinkeliai.

18. I Lemborskaja.
19. II Lemborskaja,
20. III Lemborskaja.
Šiose trijose stovyklose len

kai, vengrai, vokiečiai, maža 
grupė suomių. Apie po 3,000 
kiekvienoje. Yra moterų ir vai
kų. Dirba prie fabrikų staty

bos, aerodromuose, geležinke
liuose ir šiaip keliuose. Gręžia 
naftą. Kasa kanalus.

21. Kaukazo tyrlaukiai. Len
kai, čekai ir žydai — viso apie 
4.000. Dirba akmenų skaldyklo
se ir prie uostų.

22. Naviersk. Stovykla kari
niam personalui. Kokios tauty
bės — nežinia. Apie 5,000 ka
linių. Dirba akmenų skaldyklo
se, prie kelių tiesimo ir naf
tos gręžimo.

23. Tbilisi (Tiflis). Mažas kie
kis lenkų, vengrų, vokiečių, kal
mukų ir rusų. Apie 2,500. Yra 
ir moterų. Dirba prie elektros 
jėgainių ir aerodromų.

24. Voronesh. Lenkai, vokie
čiai, daugel turkų, paskirsty
ti į įvairias stovyklas. Anglies 
kasyklose dirba.

25. Dudina. Buvęs Stalino- 
gorsk rajonas. Čia lenkai, ven
grai, čekai, rumunai ir kiek vo
kiečių. Yra moterų. Apie 1,500. 
Dirba fabrikuose ir prie kelių.

26. Kaluga. Lenkai, baltai ir 
rusai. Viso apie 1,000. Kelių tie
simas. Upių reguliavimas (ap
sauga nuo potvynių).

27. Jaroslav. šiek tiek len
kų—daugiausia buvę kariai ar 
pogrindžio armijos veikėjai 
(AK). Taip pat yra vengrų, vo
kiečių. Viso apie 2,800. Dirba

metalurgijos fabrikuose ir prie 
kanalų.

28. Kadluga. Stovykla sovietų 
karininkam. Jie gamina rąstus.

29. Kamenek Podolsk. Len
kai, vengrai ir ukrainiečiai. 
Apie 1,500. Dirba aerodromuo
se ir prie kelių tiesimo.

30. Pervcmaisk. Lenkų nedi
delis kiekis, vengrai ir rusai. 
1960 buvo apie 3,000. Dirba 
cemento ir kituose fabrikuose.

31. Krivoi Rog. Lenkai, lietu
viai, vengrai ir vokiečiai. Yra 
ir moterų. Viso apie 2,400. Dir
ba celiuliozės fabrikuose ir prie 
kelių tiesimo.

32. Tebolsk'fgal Tobolsk? 
Red.). Lenkai, čekai ir vengrai. 
Taip pat moterys. Apie 200 
stovyklų, kiekvienoje po 500 
kalinių. Dirba prie geležinke
lių tiesimo ir tunelių kasimo.

33. Anurmin. Estai, suomiai 
ir rusai: apie lenkus — nežino
ma. Viso apie 6,000. Darbai 
įvairūs — aerodromai, namų 
statyba, tuneliai.

34. Kurgam. Lenkai, estai ir 
rusai. Apie 5,000. Kelių tiesi
mas ir kt.

35. Uka. Lenkai, vengrai, ru
munai, bulgarai, vokiečiai ir ru
sai. Vyrauja moterys. Bendras 
skaičius 6,000. Gręžia tunelius 
kalnuose ir tiesia geležinkelius.

KIEK NAMŲ
Lietuvos ūkininkija išsiskirs

tė iš kaimų į vienkiemius per 
nepilnas tris dešimtis metų, ne
paisant keleto metų susitrukdy- 
mo Pirmojo Pasaulinio karo 
metu ir tuoj po jo. Ir trobesius 
pasistatė.

Rusijos kompartijai daug 
sunkiau sekasi suvaryti žmones 
atgal į kaimus. Maskvos val
džios vietininkai, iš Maskvos ra
ginami, vis grįžta prie tos pro
blemos. Rugsėjo 26 Tiesoj pra
bilo apie tai vienas iš aukš
čiausių vietininkų, J. Maniušis. 
“LTSR Ministrų Tarybos pir
mininkas”. Sako:

“Per visą pokario laikotarpį 
(23 metai! E.) iš vienkiemių iš
sikėlė tik apie 15 tūkstančių 
šeimų".

“Šiuo metu iš kaime esančiu 
345 tūkstančių individualinių 
gyvenamųjų namų 261 tūkstan
tis namų, arba 76 proc., yra 
vienkiemiuose (juose gyvena 
310 tūkstančių šeimų)."

Toliau aiškėja, kad šiemet 
planuota perkelti iš vienkiemių 
3500 šeimų, bet iki šiol joms 
namų pastatyta tik 1276, arba 
36.5 proc. metinės užduoties. O 
ruduo jau čia pat, ir vargu 
statytojai beprisikas iki pusan
tro tūkstančio. Kitais metais ža
da planuoti 4000. bet jeigu

DAR YRA VIENKIEMIUOSE?
LIETUVOJE

statyba taip seksis, tai vargu 
galima tikėtis dviejų tūkstan
čių.

Net pagal ligšiol drąsiausią 
planą—po 4000 per metus per
keliant. 310,000 šeimų perkelti 
reiktų beveik 80 metų. O jeigu 
nebūtų surasta priemonių sta
tybai drastiškai pagreitinti, tai- 
tam sumanymui (ar Maskvos

reikalavimui) įvykdyti nepakaks 
nė 200 metų ... O trobesiu pa
dėtis vienkiemiuose tokia, kad 
reikia ką nors daryti jau dabar. 
Norint tą problemą išspręsti 
bent per 10 ateinančių metų, 
reikia sugebėti kasmet pastaty
ti bent po 30,0 0 0 gyvenamų 
namų. Atseit, reikia padidinti 
statybinį pajėgumą 20 kartų. 
Tokio stebuklo nė “visagalė 
kompartija” nedrįsta pažadėti.

(Elta)

MIRĖ AKTORIUS V. DINEIKA
Rugsėjo 25 Lietuvoj mirė vie

nas iš profesinio Lietuvos dra
mos teatro pradininkų, Vik
toras Dineika, eidamas 69-tuo- 
sius amžiaus metus.

Kas yra lankęs bent kiek Lie
tuvos Valstybinio Dramos teat
ro vaidinimus Kaune arba ki
tuose Lietuvos miestuose, ar 
kas yra klausęs “Linksmųjų 
Brolių" iš Kauno radijo, tas ne
galėjo būti nesusipažinęs su 
Viktoru Dineika, nes jis ten 
buvo nuo paties tų institucijų 
įsikūrimo, tik su pertrauka 
1924-1926 metais. Šios per
traukos metu jis tapo pažįsta
mas daugumui Amerikos lietu
viu. nes tada jisai su A. Vana-

gaičiu, J. Olšausku ir J. Dikiniu 
buvo “skrajojantis Dzimdzi — 
Drimdzi teatras". Dramos teat
re V. Dineika sukūrė ištisą ei
lę giliai įsimenančių vaidmenų. 
Bet buvo ne tik aktorius, o ir 
tekstų kūrėjas, vertėjas, reži
sierius.

Po karo, likęs Lietuvoj, V. 
Dineika apie 20 metu dirbo ki
no studijoje Vilniuje didžiai 
keblų ir nedėkingą darbą: bu
vo filmų dubliavimo režisie
rius, tai yra. rengė rusiškų fil
mų įkalbėjimus lietuviškai. Jau 
senokai buvo pašlijusios sveika
tos. bet nekrologe praneša, kad 
mirė staiga.

(Elta)

36. Ivashka. Tautybės ir dar
bai — kaip ir 35 nr. Yra šioje 
stovykloje ir lenkų. Viso apie 
10,000 kalinių.

37, 38, 39, 40. Smulkmenos 
nežinomos. šios ke
turios stovyklos, o taip pat Nr. 
35 ir 36 yra Kamčatkos admi
nistracijos žinioje. Daugelis ka
linių, atsiųstų į šias stovyklas, 
niekad iš jų negrįžo. Valdžia 
aiškina, kad šie kaliniai, atlikę 
bausmę, pasilieka kaip nuolati
niai gyventojai — ten įsikurdi
na. Kalinių kalboje šios stovyk
los vadinamos “rojum rojaus 
viduje”.

41. Darin 4, 42. Daria 1. 
Šios dvi stovyklos yra pereina
mosios. Yra šiek tiek lenkų. 
Dauguma vokiečiai, kirgizai ir 
rusai. Viso apie 14,500. Dirba 
prie kanalų ir aerodromų.

43. Kara Kum. Stovykla ka
riam. Taip pat nedidelis kiekis 
vengrų ir vokiečių iš rytų Vo
kietijos. Kaliniai kasa kanalus.

44. Karabash. Lenkai, veng
rai, čekai ir bulgarai. Viso apie 
3,500. Stato fabrikus ir tiesia 
kelius.

45. Alma Ata. Jokių žinių.
46. Tiyupa. Jokių žinių.
47,48,49. Pereinamos stovyk

los. Lenkai, vengrai, čekai, dau
gel ukrainiečių. Viso šiose tri
jose stovyklose apie 16,000. 
Miško kirtimas ir rąstų gami
nimas, aerodromai, fabrikai, ge
ležinkeliai, keliai.

50. Ulan Ude. Nuo 1958 tik 
rusai. Apie 3,500. Kasa bran
giuosius metalus, gamina rąs
tus, tiesia geležinkelius.

51. Bogoshi, Nr. 52 (vardas 
nežinomas), 53. Komsomolsk, 
54. Gandala, 55. Vangar. Šios 
penkios stovyklos turi vieną 
centrinę administraciją. Jokių 
patikimų žinių apie kaliniu tau
tybes ir skaičių. Pagal gandus 
ten esą daug vengrų ir vokie
čių, mažesnis skaičius lenkų. 
Dirba anglių kasyklose, elekt
ros jėgainėse, prie geležinke
lių, kelių, namų statybos.
56. Voloshchodka. Ta* paskirs

tymo centras. Lenkai, rusai, vo
kiečiai. Bulgarų pereinamoje 
stovykloje yra 5,000. Viso apie 
18,000. Kasa anglis, dirba 
prie stambiosios pramonės, rąs
tų gamybos, kelių tiesimo, ge
ležinkelių, aerodromų.

— Alfonsas Gailevičius, jau 
1940 buvęs “enkavedistas", pas
taruoju metu Vilniuje buvęs 
“viešosios tvarkos apsaugos mi
nistras” (taip dabar vadinama 
viešosios policijos administraci
ja. atskyrus nuo jos politinę po
liciją) nuo rugsėjo 20 paleis
tas į pensiją. J jo vietą paskir
tas J. Mikalauskas. (E.)

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbų. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Deksnio mostis, dabar vadinama “Ree-Leef Rub". Dėžutės: 4 uncijų 3 doi., 
8 uncijų 5 dol. Persiuntimui pridedama 5Uf. Kreiptis: Royal Products, Nortli 
Sta., P.O. Box 9112, Nevvark, N.J. 07104, arba į Darbininko administracijų, 
910 VVilloughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

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

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

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybų atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainų. Tel. (516) AN 1-2864.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoaa balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgevvood, N.Y. 11237; Tel. HY 7-4677.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgevvood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotu viniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.

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 St. Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.

JUOZO ANDRUšlO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 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. 11421; VI 7-4477.

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
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. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems-—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus j 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite 1

RICHMOND HILL DORAN’S FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich
mond Hill, N.Y. 11419, Tel. 641-9441 - MI1-7702. Krautuvė atidara kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa
siunčiamos į visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
progom buketai ir pristatoma į nurodytą vietą arba namus. Savininkai — 
John Doran ir Alice Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

C. A. VOK ET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson 
Heights, N. Y. NE 9-6620.

DOVANŲ SIUNTINIAI J LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimą. Firma Union Tours egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu, ir tų siuntinių išsiun
timu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. Me.s turime didelį 
pasirinkimą įvairių siuntiniams daiktų — geriausių siuntimui ir tai pigiau
siomis kainomis; pas mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams 
ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų — UNION TOURS 
1 East 36th St. New York, N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago, 
III. 2219 W. Chicago Avė. 60622; Los Angeles, Calif. -— 344 North La Brea 
Avė. 90036.

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing Co., Ine.
specializuojasi trumpalaikiu paskolų, nekilnojamo turto, ir akcijų 
biržos srityse. Visos autorizuotos LITO akcijos yra išparduotos. Va
dovybės žiniomis tai pirmoji lietuvių suorganizuota bendrove, kuri 
akcijas išplatino jas užregistruodama Secuntics Exchange Komisi
joje. — Susipažinimui su bendrovės veikla kviečiame prisiųsti savo 
adresą, pasinaudojant žemiau atspausdintu blanku.

LITAS Investing Co., Ine.
86-01 114th Street, Richmond Hill. N. Y.

Mielas Pirmininke.

Susipažinimui su LITO veikla prašau ptisnpdi t!H»S 
m. pirmo pusmečio veikios apyskaitą.

Vardas ir pavardė ...............

Adresas
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Kiek jie konkretūs ir realūs

Okupuotos Lietuvos padėtis ir

Tokia jau Įprasta tvarka: sei
mai, konferencijos baigiami 
nutarimais, rezoliucijom. Nuta
rimus surašyti nelengva, nes 
reikia trumpai išsakyti tai, kas 
per kelias dienas buvo tarta ir 
nutarta. Nutarimus ir skaityti, 
atrodo, nelengva, nes jie nesu
laukia didesnio dėmesio. Lyg 
su nutarimų priėmimu ir pa
skelbimu visas reikalas jau 
baigtas. O taip būti neturėtų. 
Nutarimai—rezoliucijos yra at
sakymai į dienos kontraversi- 
nius, ginčijamus klausimus ar
ba konkrečių uždavinių nusaky
mas naujam laikotarpiui. Jie tu
rėtų būti artimiausiai ateičiai 
kelrodis.

Taip žiūrint į nutarimų pras
mę, norima čia grįžti prie PLB 
trečiojo seimo nutarimų: ko
kias problemas jie rado aktua
lias lietuvių gyvenime, kokius 
uždavinius pasiskyrė Įvykdyti 
nuo vieno seimo iki kito?

Seimo nutarimus skaitant 
(Darbininkas rugsėjo 24), bend
ras Įspūdis — daug žodžių, 
daug bendrybių, daug kartoji
mosi, bet maža konkretaus tu
rinio. Visas skyrius apie “kul
tūrinės srities darbus”, apie 
“Lietuvos laisvinimo veiklą” 
yra bendra deklaracija, kuri ga
lės būti kartojama kitame sei
me arba po dešimties, dvide
šimties metų. Taip kaip ir pati 
charta.

Tarp uždavinių, kuriuos sei
mas Įsipareigojo ar Įpareigojo 
atlikti, konkrečiausi būtų: 1. 
1969 metus skelbti lietuviškos 
šeimos ir lietuviško švietimo 
metais, 2. šaukti II-jį pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą, 3. 
švietimo sritv lietuviškas mo
kyklas pasukti Į “beskyrinę sis
temą'’.

Jau mažiau konkretūs ar gal 
tik nekonkrečiai išsakyti: 4. 
“tartis su Vliku dėl laisvojo pa
saulio lietuvių aktyvesnio Įjun
gimo i Vliko vadovaujamą Lie
tuvos laisvinimo veiklą”, 5. 
“Įtaigoti laisvojo pasaulio vie

PETRAS DOMINAS IŠPLAUKĖ
Į DIDŽIUOSIUS VANDENIS

Petras Dominas — inteligen-
J. L. tiškiausias Europos plėšikas

(12)
Advokatei jis tekainavo apie 
130 markių (32.50 dol.). Ne pa
ti ji pirko. Vieną pažįstamą ji 
paprašė Įgyti jai ginklą apsigy
nimui. Šis su dviem draugais 
nuvažiavo Į Briuselį, gavo poli
cijos leidimą ir nupirko ginklų 
parduotuvėje. Išrinko dailų, ne
sunkų, nedideli, bet stiprų Be- 
retta-pistoletą.

Kai Dominas namuose gerai 
apžiūrėjo savo gynėjos dovaną, 
jo džiaugsmas atslūgo. Jis tuoj 
pastebėjo, kad ginklas nėra 
toks, kokio jis troško. Permen- 
kas, neįspūdingas. Juo pagra
sinta nė* moteris nepastirs iš 
baimės, nekalbant apie polici
ninkus. Bet trenkia be priekaiš
tų. Netrukus turėjo progą ji iš
bandyti.

Pirmasis 1964 metu žygis
1964 sausio 3 Dominas ir Ger

hardas su Helmutu Balkiai su
ruošė išvyką į VVitteno mieste
lį. Apie 10 valandą vakaro ten 
jie aplankė brangenybių pirklį 
Gerlingą. 

šąją opiniją grąžinti Vilniaus 
katalikų katedrą religinio kul
to reikalams”.

Pastarieji du nutarimai gali 
būti suprantami paties seimo 
dalyviam. Bet pašaliniam neaiš
ku, ką reiškia tas “aktyvesnis 
Įjungimas į" laisvinimo veik
lą”, dėl kurio dar reikia “tar
tis”; ką reiškia nutarimas dėl 
Vilniaus katedros, apie kurią 
kalbama sovietiniais terminais 
(“religinio kulto reikalams”). .. 
O tokis konkretus reikalas, 
kaip Vliko pirmininko praneši
me tvirtinimas, jog “profesi
niais pagrindais suorganizuotas 
ir veikiantis informacijos cent
ras mums būtinai reikalingas” 
—nerado vietos tarp nutarimu.

Tarp nutarimų, kuriais atsa
koma Į dienos diskutuoja
mus, kontraversinius klausi
mus, žymėtini šie: 1. pasisa
kymas dėl kovos už Lietuvos 
nepriklausomybę, 2. dėl vadi
namų ryšių su kraštu, 3. dėl 
vienybės bendruomenės viduje.

Pirmuoju klausimu: “Pastan
gos išlaikyti lietuvių tautos gy
vybę ir politinę akciją, siekian
čią atstatyti Lietuvos valstybės 
suverenitetą, yra pagrindiniai 
ir neišskiriami visų lietuvių už
daviniai”. Tas pats nusistaty
mas kartojamas ir kitais žo
džiais: skelbiant pažadą siekti 
“didžiojo tikslo — Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo”. 
Tai lyg ir chartos pagrindų pa
kartojimas. Tačiau sykiu tai 
yra neigiamas atsakymas į ne
seniai skelbtą siūlymą: atiduo
ti pirmumą tautiniam išliki
mui, nepriklausomybės siekimo 
nepabrėžiant ir tenkinantis ta
riamu “satelitinio statuso” sie
kimu.

Antras nutarimas atsako Į 
kritiką veiksniam dėl Clevelan- 
do nutarimų santvkiavimo su 
kraštu klausimo. Seimas atsiri
bojo nuo kritikų siūlomų kito
kių kelių negu tie, kurie yra 
veiksnių sutartį: “ryšių su kraš
tu klausimu seimas ragina va
dovautis bendru veiksnių nu
tarimu”.

Viskas vyko pagal įprastą ša
bloną. Susirastas Opel Re- 
kord firmos automobilis, ku
riuo visi trys nuvyko iki pa
puošalų parduotuvės. Gerhar
das pasiliko prie vairo maši
noje, o Helmutas plaktuku pra
mušė lange skylę ir iškraustė 
vitrinoje išdėstytas prekes, o 
Dominas naujuoju Beretta-pis- 
toletu išdidžiai ji dengė iš užpa
kalio ir šonų.
Nenumatyta buvo tai, kad 

praeivių tarpe atsirado kažkoks 
pramuštgalvis konstruktorius 
Morkus, kuris greitai sumetė 
planą, kaip sutrukdyti užpuoli
kų pabėgimą. Tuo pat metu, kai 
Helmutas su grobiu bėgo Į jo 
laukiantį automobilį, gatve va
žiavo kažkokia mašina. Morkus 
šoko prieš ją ir, mojuodamas 
rankomis, rodė, kad sustotų. 
Vienu šūviu Dominas patiesė jį 
ant grindinio. Kitas šūvis su
aižė priešingoje gatvės pusėje 
esančios krautuvės langą. Išgąs
dinti žmonės slėpėsi už namų 
ir į gatvę išeinančiuose korido
riuose. Kelias buvo laisvas.

Tuo metu, kai mes su pagar
ba prisimename visus mūsų 
tautos sūnus, kurie 50 metų lai
kotarpyje dirbo, kovojo ir kri
to už savo krašto laisvę bei ne
priklausomybę, sovietų imperi
ja mini spalio revoliucijos, 
Markso “Kapitalo” išleidimo ir 
Lenino gimimo sukaktis, tai 
yra tuos kertinius akmenis, ant 
kurių stovi istorijoje sau lygių 
neturįs vergijos pastatas. Rau
donųjų vėliavų plazdėjimas, ta
čiau, negali nuslėpti fakto, kad 
smurtu sukurtoji sistema, šian
dien yra kaip tas išdžiūvęs 
medis, kuri laisvės vėjai jau se
niai būtų su šaknimis išvertę, 
jei jis nebūtų nuolat remiamas 
brutalios jėgos. Turbūt ir Mark
sas nustebtų, pamatęs, kaip 
Kremliaus vadai, ne kartą su
falsifikavę jo idėjas ir pareika
lavę iš žmonijos negirdėtų au
kų, Įkūrė valstybę, kurioje yra 
slopinamas laisvas žmogaus 
dvasinio gyvenimo pasireiški
mas, kurioje neklusnūs intelek
tualai yra laikomi darbo stovyk
lose ar bepročių namuose, ku
rioje darbo klasė yra beteisė.

Trečias nutarimas laiku ben
druomenės uždaviniu “a) švel
ninti visuomeninę įtampą ... 
ne tarpusavio kova, bet žmo
gišku dialogu, b) bendrame dar
be pripažinti visų geros valios 
Bendruomenės narių žodžio lais
vę ir naudotis tiek daugumos, 
tiek mažumos teigiamais Įna
šais”.

Pozityvia priemone tektų 
vertinti punktą (a). Ji kuo daž
niau vartotina. Ir jeigu pakan
kamai būtų buvus vartojama, 
gal būtų išvengta ir kai kurių 
kontraversų, kurios žymia da
lim galėio kilti iš neišsiaiškini- 
mo. Siūloma priemonė (b) atro
do rašvta lyg Įtakoje Columbi- 
jos universiteto riaušių ar tų, 
kurie laisvo žodžio nedavė JV 
pr~ identui. viceprezidentui, 
McNamarai. VVa'lace ar Muskie 
— tai ekstremistų pastangos 
rezervuoti ž°dž’o laisve 4ik sau, 
kitam žodžio neduoti. Bet lie
tuviu visuomenėje toki faktai, 
rodos, negirdėti, žodžio lais
vės t”T> ’ietuviu niekas neati
ma. Taigi tas punktas (b) atsa
ko i nesamą tarp lietuvių klau
simą.

0 ga> iic siekia užbėgti yg 
akiu ateičiai, grebiančiai iš ame
rikinio gyvenimo persilieti per 
šį penkmetį į lietuvių tarpą?

Dominas su Helmutu metėsi 
į startuoti pasiruošusį Opel Re- 
kord. Suvaitojo motoras, ir 
mašina dingo už pirmojo posū
kio. Greitai pasirodė policijos 
automobilis. Viešosios tvarkos 
saugotojai rado tik peršauta 
šlaunimi ant grindinio besirai
tantį vyrą, apsuptą jau spėju
sio susirinkti smalsuolių būrio, 
porą sutrupintų langų ir tuščią 
brangenybių krautuvės vitriną.

Plėšikų ir kvapas išgaravo. 
Jie, pavažiavę keletą skersgat
vių paliko Opel Rekord ir iš
siskirstė. Helmutas su Dominu 
grįžo namo tik rytojaus dieną. 
Apžiūrėję ir įvertinę vakarykš
tį grobį, rado, kad jo vertė sie
kia apie 80.000 markių (20.000 
dol.).

Reikia rimtai apsiginkluoti
Apsvarstęs sausio 3 žygį, Do

minas rado, kad jo eiga patvir
tino visas jo teorijas. Pirmiau
sia įsitikinta, jog išvykas ruoš
ti galima tik ginkluotiem. Pra
ėjusį kartą tik Beretta išgelbė
jo nuo to nutrūktgalvio išdai
gu.

Antra išvada — ginklas turi 
būti įspūdingas. Beretta-pisto- 
letas per menkas. Jei vietoje 
Berettos jis būtų turėjęs stam
besnį ginklą, tas pramuštgalvis, 
tu r būt, nebūtų išdrįsęs kišti 
nosies į nesavą reikalą. Vien 
tik jo išvaizda būtų atgrasinusi 
nuo neapgalvoto išsišokimo, už 
kurį teko brangiai sumokėti.

S. Lozoraičio, Jr., Lietuvos pasiuntinybes prie šv. Sosto 
sekretoriaus, paskaita P LB III seime New Yorke

kurioje tikėjimo išpažinimas 
yra varžomas, žodž’u Įkūrė val
stybę, kuri nėra gyvas visuo
meninis augalas, o saujelės žmo
nių valdomas didžiulis jėgos ir 
išnaudojimo aparatas.

Čekoslovakų intelektualai 
taip vadinamame dvieju tūks
tančių žodžių manifeste pareiš
kė: didžiausią atsakomybę ne
ša tie, kurie prisidėjo prie ne
suvaldomos jėgos Įvedimo. To
ji jėga priklausė mažai grupei, 
kuri ją naudojo per partijos 
aparatą, pasiekdama net ir ma
žiausią krašto miesteli. Tasai 
aparatas nustatydavo, ką kiek
vienas galėjo ar negalėjo da
ryti, nutardavo už kocperatvvu 
narius, už darbininkus fabri
kuose, už piliečius miestu tary
bose. Jokia organizacija nebe
priklausė savo nariams, net ir 
pati komunistų partija nepri - 
klausė komunistams.

Koks liūdnas atestatas išduo
tas sistemai, kuri, žmonijos 
šviesesnio rytojaus vardan, en

Savo nepasitenkinimą Beret
ta išdrįso Dominas išdėstyti ad
vokatei tik antrą sausio savai
tę. Prie tes temos jis priėjo la
bai iš tolo. Girdi, 9 mm Beret
ta yra puikus ir patikimas gink
las. Tačiau jis bijąsis, jog pa
šaliniai žmonės iš pirmo pa
žvelgimo kartais galį neįvertin
ti puikiųjų pistoleto ypatybių ir 
palaikyti jį nepavojingu žaislu. 
Tokiu atveju jis būtų privers
tas įtikinti, kad taip galvoją la
bai klysta. Daug geriau, kai pa
ti ginklo išvaizda jau pasako, 
ko jis vertas. Tokiais atvejais 
ir drąsūs akiplėšos vengia su
kiotis prieš jo vamzdį.

Dr. Kreuzer su dideliu dėme
siu klausėsi Domino pastabų, 
kurios rodė, jog kalba tikras 
savo amato meistras. Ji suprato 
ir įvertino svečio norą ir pa
žadėjo jį patenkinti.

Proga pasitaikė greičiau, 
negu tikėjosi. Kitą dieną 
paskambino advokatės pažįsta
mas. parūpinęs Beretta. Jis tarp 
kitko teiravosi, ar ji patenkinta 
ginklu. Dr. Kreuzer dėkojo už 
paslaugą. Kai namuose yra 
ginklas, ji ir jos dukros jaučia
si saugesnės ir ramesnės. Sau
gumo jausmas dar sustiprėtu, 
jei pistoletas turėtų ilgesni ir 
įspūdingesnį vamzdį. Bet jei to
kio ginklo įgijimas sudarytu 
kurių nors keblumų, ji pasi
tenkinsianti ir Beretta. Pašne
kovas buvo pasiruošęs kiekvie

gė, trėmė, žudė. Sistemai, kuri 
pasirodė bejėgė tvarkyti net ir 
tokios turtingos ir pramoninės 
šalies reikalus kaip Čekoslova
kija. niekad neturėjusiai sun
kių socialinių problemų. Komu
nistų valdoma. Čekoslovakija 
paskutiniųjų 20 metų laikotar
pyje nuslydo i vargą. 1968 m. 
jos ekonominis lygis nesiekė 
jos 1939 m. turėto lygio. 
Prieš karą išvežusi didžiausią 
dali savo aukštos kokybės pre
kių i vakarus, ji paskutiniu lai
ku buvo priversta eksportuo
ti 70 nuošimčių gamybos i So
vietų Sąjungą. Jos pramonė yra 
pasenusi ir atsilikusi, jos dar
bininkai kuriu vardu ji buvo 
valdoma, yra šiandien sunkes
nėje padėtyje negu prieš tris
dešimti metu.

Ar nuostabu, tad, kad vis di
desnis tautu skaičius bando nu
sikratyti Maskvos globa, jos 
primetamomis marksizmo-leni
nizmo schemomis ir eiti savo 
keliu? Ar nuostabu, kad net ir 

ną, kad ir menkiausią advoka
tės ir jos dukrelių pageidavi
mą išpildyti.

Netrukus jis lankėsi su drau
gu Briuselyje. Kadangi vieną 
belgų, policijos leidimą ginklui 
pirkti jis buvo neseniai gavęs, 
tai antrojo paprašė draugas. Po 
valandos jis nupirko ir Lietu
voje buvusį labai gerai žino
mą 9 mm FN pistoletą ilgu ir 
stambiu vamzdžiu. Kai po po
ros dienų tas ginklas atsidūrė 
Domino rankose, jo krūtinę už
plūdo didžiulė drąsos ir pasiti
kėjimo banga. Jam atrodė, kad 
dabar visa Vokietijos ir Olan
dijos viešoji bei kriminalinė po
licija yra prieš jį bejėgė. Tegu 
tik pabando koks žaliakepu
ris pastoti kelia . . .

Šaudymo pratimai
Domino entuziazmas užkrėtė 

ir Kreuzer damas. Ne tik moti
na. bet ir dukterys pradėjo ro
dyti susidomėjimą šaudymo 
sportu. Advokatė savo namuo
se ėmė ruošti šaudymo prati
mus ir varžybas.

Tuo tarpu Balkių namuose 
šaudymas buvo nepopuliarus. 
Jo nemėgo ypač Gerhardas. 
1955 birželio 2 Bad Homburge 
jis su bendrais įvykdė įsilauži
mą. Per bandos susišaudymą 

su policija jis buvo sužeis
tas į blauzda, o jo bendras nu
šautas. Nors Gerhardas nešau
dė ir ginklo neturėjo, bet turė
jo atsakyti už kitų gaujos daly

patys pažangesni komunistai 
susimąsto ir ieško naujų išei
čių? Ar gali būt, pagaliau, nuo
stabu. kad komunistinis blo
kas yra susiskaldęs ir nenori 
pripažinti Maskvcs primato?

Sovietų Sąjungos ginklų ga
lybė. jos agresyvumas ir net 
kai kurie pasisekimai tarptauti
nėje plotmėje tegul mūsų ne
klaidina. Maskva yra tikrumo
je labiau vieniša ir izoliuota ne
gu atrodo. Taip, kaip ji pasku
tiniųjų penkiasdešimties metų 
laikotarpyje neinešė jokio svar
baus indėlio i pasaulio kultūri
nį lobį, taip ji nepajėgė išspręs
ti nei vienos politinės ar so
cialinės žmonijos problemos.

Net ir tie, kurie yra gimę 
sovietinėje sistemoje, yra jcs 
auklėti ir todėl turėtų atsto
vauti naująjį sovietini žmogų, 
vis dažniau, paliesti skaudžių 
abejonių svarsto, kaip suderin
ti žmogaus laisvės bei tauti
nės nepriklausomybės elemen
tus su socialinio teisingumo i- 

vių veiksmus. Jis buvo nuteis
tas devynerius metus kalėti 
sunkiųjų darbų kalėjime. Su
prantama. jog po tokio atsiti
kimo jokio malonumo jam ne
sudarė kalbos apie ginklus, o 
dar mažiau — j u pokšėjimas.

Herbertas netinka
Kadangi Dominas tvirtai lai

kėsi nusistatymo, jog ateityje 
visos iškylos (taip jis vadino 
plėšimus) bus vykdomos tik ge
rai apsiginklavus, tai Gerhar
das Balkis atsisakė jose daly
vauti. Net pusę metų jis nieko 
nenorėjo girdėti apie ginkluo
tus Įsilaužimus. Jį pakeitė bro
lis Herbertas, jaunuolis su ne
sveika širdimi.

(Bus daugiau)

Liucė Balkienč, mėgusi branqrny 
bes.

išeivija
gyvendinimu. Net ir šiai nauja
jai generacijai darosi aišku, jog 
Maskva yra šių laikų reakcijos 
simbolis, kuriam nebebus vie
tos žmonijos ateityje.

Jėga paremtas sovietinis pa
statas gali dar ilgai stovėti, ta
čiau marksizmo-leninizmo vi
diniai prieštaravimai nebeleis 
sutvirtinti šio pastato ideologi
nių pamatų ir pati gyvenimo 
bei istorijos logika Įrodys, jog 
žmogaus, visuomenės bei tau
tų pavergimas negali būt ke
lias į šviesesne ateiti. Mes dar 
matome raudonosios žvaigždės 
šviesą, tačiau tikrumoje ji jau 
užgesęs kūnas.

Pasaulinėje panoramoje, ku
rioje dalykai keičiasi labai gim
tai, kurioje tautos, visuomeni
nės grupės, jaunuomenė veižte 
veržiasi pirmyn, kovoja už sa
vo teises ir bando išrišti nau
jas, moderniojo gyvenimo pro
blemas, Lietuvos padėtis,
deja, palieka labai sunki ir pa
lyginamai sustingusi. Vakaru 
bei rytų ideologiniai judėjimai 
negali joje turėti tos Įtakos, ku
ri būtų mūsų kraštui reikalinga 
bei naudinga.

Kadangi kiekvienas liberali- 
zacijos procesas rylų Europoje 
yra Maskvos sutinkamas su 
baime, Lietuvoje jis kartais iš
šaukia net naujus, mažesnius ar 
didesnius, suvaržymus.. Krem
lius jokiu būdu negali leisti, 
kad ir pačioje Sovietų Sąjungo
je. vadinamose sovietinėse 
respublikose, reikštųsi panašūs 
ženklai, i kuriuos yra žiūrima 
kaip į labai užkrečiamą ir to
dėl pavojingą ligą.

Aišku, tas nereiškia, kad nau
ji vėjai nepasiekia Lietuvos ir 
gaivojančii: jų tarpe nepalieka 
naudingo aido, kuris jiems pa
dėtų dar ryžtingiau priešintis 
svetimųjų viešpatavimui. Taip, 
nes Maskva, švęsdama spalio re
voliucijos penkiasdešimtąją su
kakti. i savo nepasisekimu kny
gą turi taip pat Įrašyti Lietu
vą. Pati galingiausia ir didžiau
sia rytų Europos va'stybė, dvi 
d. simtios penkių metų laiko
tarpyje nepajėgė nuveikti ir šū
vi- imi a tir;: ' tauto.';.

Nežiūrint didžiausio spaudi
mo. praktiškai izoliuoti ir be iš
orinės paramos, sav.> nuosta
baus tautinio .-ąmcni.Jgumo b. i 
subrendimo dėka. lietuviai 
krašte priešinasi ir stalo savo 
ateiti, kuri tikrai nebus amži
nai surišta su engėjo ateitimi. 
Vidujinės emigracijos laikai, 
kada ištisa eilė patriotų buvo
pasitraukę iŠ viešojo gyvenimo, 
pasibaigė, šiandien visa tauta, 
kiekvienas lietuvis savo srityje, 
didesnių ar mažesniu galimy
bių ribose, stengiasi prisidėti 
prie Lietuvos tvirtinimo. Nūs 
dabartinėje padėtyje, kiekvie
nam yra aišku, kad kuo tvirtes
nė. kuo pažangesnė, kuo tur
tingesnė. kuo gyvesnė bus Lie
tuva. tuo labiau bus užtikrinta 
jos ateitis.

Ir mes, kurie gyvename už
sienyje. tačiau paliekame inte
gralia tautos dalimi, tegalime 
tuo džiaugtis. Ne mūsų lietu
vių interese yra matyti Lietu
va suvargusią ir atsilikusią 
nuo kitu šalin. Mes atmetame 
principą “kuo blogiau tuo ge 
riau”. Mes tegalime apgailes
tauti. kad okupacinės sąlygos, 
neleidžia lietuvių tautos kūry
binėms jėgoms laisvai išsivys
tyti ir daug sparčiau žengti tą
ją linkme, kuri jai butu pati 
naudingiausia.

Lietuvos padėtis, palyginus 
j.ą su kitais vadinamais sateli 
tiniais kraštais, yra visais at
žvilgiais pati sunkiausia. Musu 
kraštas yra ne tikt-i formaliai 
įjungtas i Sovietu Sąjungą. bet 
ir praktikoje jo ūkis ir visas 
gyvenimas v ra tvarkomas Mas
kvos, išeinant iš bendrojo So
vietu Sąjungos interesu taško 
Interesu, kurie ne tiktai nesu
tampa. bet dažniausiai v ra vi 
siškai priešingi Lietuvos intere
sams Lietuviu tauta tokiu bu

(nukelta i I psl)



DARBININKAS S

PASTATYKIM PAMINKLĄ NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PREZIDENTAM
...----- . ----- ...._________ ----------------------------------------------------------.u.____ — -............................ ...........    .4 _____ ... ___ _

Jubiliejiniam laisvės kovos 
metam baigiantis, kilo mintis 
įvykdyti dar vieną sumanymą: 
pastatyti vieną bendrą pamink
lą visiem trim nepriklausomos 
Lietuvos prezidentam.

Iš jų gyvųjų tarpe bėra tik

gęs senelis keliolika metų 
kentęs Sibiro tremtį. Antanas 
Smetona ir dr. Kazys Grinius 
jau mirę. Visų trijų darbai te
bėra gyvi kovojančios tautos is
torijoje.

Paminklui statyti komitetas 
sudarytas Hartforde, Conn. Į jį 
Įeina: dr. Petras Vileišis, W.M. 
Chase-čekanauskas, pulk. Anta
nas Šukys, Elzbieta šerkšnienė, 
Antanas Ustjanauskas ir dail. 
K. Žoromskis. ,

Komiteto garbės nariais su
tiko būti: vysk. Vinc. Brizgys, 
prel. Jonas Balkūnas, tėvas 
Leonardas Andriekus, O.F.M., 
J. M. Venckus, S. J., Hon. Juo-

liūnas, Hon. Stasys Lozorai
tis, Sr., Hon. J. Rajeckas, Hon. 
Anicetas Simutis, Hon. Vado
vas Sidzikauskas, Hon. Pranas 
Mončiūnas, Vadovas Alksninis, 
Juozas Audėnas, Stasys Džiu
gas, Mykolas Gureckas, dr. Vla
das Ingdevičius, Vincė Jonuš- 
kaitė-Zaunienė, inž. Jonas Jur
kūnas, inž. Leonas Kapeskas, 
Alg. Kačanauskas, A. Kondra- 
tas, inž. Steponas Kairys, Anta
nas Mažeika, Adolfas Maslaus- 
kas, maj. Simas Narušis, D. Pe
tukas, inž. Antanas J. Rudis, 
adv. Julius Smetona, arch. A.J. 
Varnas, J. Virbalis, Jonas Va
lys, Jonas Žmuidzinas, Vitalis 
Žukauskas.

Komitetas kviečia visus Ame
rikos ir laisvojo pasaulio lietu
vius prisidėti prie sumanymo į- 
vykdymo. Aukas siųsti: Com- 
mittee to Errect a Monument 
for the Presidents of Lithuania,

518 Park St, Hartford, Conn., visiem, kurie savo aukomis pri- 
06106, USA.

Aukojantieji nemažiau šimto 
dolerių bus įrašyti aukso rai
dėmis į garbės lentą, o ši bus 
įmūryta į paminklo pamatus. 
Nebus pamiršti ir tie, kurie į 
paminklo statymą įsijungs ma
žesnėmis aukomis.

Paminklo projektui paruošti 
ir vietai parinkti bus sudary
tos atskiros komisijos. Komisi
jų siūlymai, kartu su anketa, 
prašant tuo reikalu pareikšti 
savo nuomonę, bus išsiuntinėti

Vadinasi, aukotojai patys pri
ims projektą ir 
lui tinkamą vietą.

Nepriklausomos Lietuvos 
Prezidentam Paminklui Staty
ti komitetas nuoširdžiai tiki 
kad Amerikos ir viso pasaulic 
lietuviai sumanymą parems gau 
siomis aukomis ir broliškais pa 
tarimais.

NLP Paminklui Statyti

KUN. L JANKAUS KAPĄ 
APLANKIUS

Atviras laiškas visiem Balfo dari
jam ir rėmėjam

Komit.

Plokšteles
NAUJOS ILGO GROJIMO 

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES
1. Lietuvos Nepriklausomy

bės 50ties metų paminėjimui 
prisiminti: Pulkim ant kelių; 
Marija, Marijau šventas, Šven
tas; Malda už tėvynę v Lietuvos 
himnas; Graži tu mano tėvyne; 
Mano malda; Palikta šalis; Kur 
giria žaliuoją; Nemunas. Išpil
do solistai ir parapijų chorai. 
Kalbos prel. Kemėžio, vysk. V. 
Blizgio, St. Bačkid, vysk. Bo- 
land, W. Rodino ir kit. Stereo, 
bet galima naudoti ir mono, 
kaina 5 dol. Išleido Dr. J. Stu- 
kas per Eurotone Int. Ltd.

2. Lietuviškos Giesmės. Gies
mė Į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad būčiau, Tėve mūsų, šv. 
Kazimierai, Sveika Marija, Gai
lestingoji Marija, Sveika Mari-

Vilniaus stogai, Trio baloje, 
Miško takais, Mano gimtinė. Iš
pildo sol. V. Noreika, D. Ma
žeikaitė, D. Cibulskytė, J. Ba- 
raanauskaitė, E. Kuodis ir ki
ti, orkestrui palydint Išleido 
Montrealio liet, radijo vai. ve
dėjas .L. Stankevičius. Kaina 5 

..dol. . ....... -... _..
4. Aukuras: Kalėdos Lietu

voje, Tau brangi tėvyne, Lietu
vos paukštelių daina, Tekėjo 
saulelė, Lopšinė lėlytei, Grįšim 
grįšim, Daina apie avižą, Dai
nuojanti jaunystė, Pavasaris, 
Rudenėlis, Žiema ir Vasarėlė: 
deklamacijos ir dainos su solis- 
taiis. Vysk. Valančiaus lituanis
tinės mokyklos mokinių choras, 
dirig. A. Mikulskio. Kanklinin
kam vadovauja O. Mikulskienė. 
Išleido Fine Music Records, Cle- 
veland, Ohio. Stereo, bet gali
ma naudoti ir mono. Kaina 5

džių lietuvių ir per Balto or 
gamzaciją jais buvo paremta i 
pradžiuginta daug musų 
tančių sesių ir brolių.

Prisimindamas, kiek energi 
jos, darbo ir entuziazmo a. a 
Kun. L. Jankus buvo įdėjęs 
Baltą, pirmiausia norėjau ap 
lankyti jo kapą. Išorėje jo ka 
pas atrodo labai kukliai. Bet jis 
yra pažymėtas darbščios ran
kos apsodintam ir gražiai pri- 
žiūrimom žydinčiom gėlėm. 
Kun. Longinas našiausius ir 
darbingiausius savo kunigystės 
metus skyrė Balta lietuvių šal
pai ir pagalbai ugdyti. Jis pa
aukojo ne tik savo talentus ir

dol.
ja, Motina Dievo, Mano malda, _ .. ... „ . „
Iš šios mūs žemės, Skaisčiausio- . '-■»»“«*« Vestuves. Ku- 
ji Marija, Kad širdi tau skaus- pis^nu- vyres"‘os>'» ■»«- 
mas, Jėzau pas mane ateiki. Iš- n0 kolektyvo etnografinis valdi- 
pildo sol. A. Brazis, L. Stukas n‘mas’ P«Wx». mergvakarts, 
su Žibuoklių moterų oktetu, uz?erų ryUs- pirS110 korimas,

Brangūs šalpos darbo vadovai, 
ugdytojai ir palaikytojai,

Spaudos puslapiuose ir radi
jo bangomis buvo paminėta 
apie naujo žmogaus įsijungimą 
į Balfo šalpos darbą. O tai bu
vo padaryta ne dėl to, kad tas 
žmogus būtų svarbus, bet dėl 
to, kad šis darbas yra labai rei
kalingas ir reikšmingas.

Atvykęs į Brooklyną, turė
jau pamažu apsiprasti ir su nau
ja aplinka, neįprastom gyveni
mo sąlygom ir klaidaus miesto 
maišatim. Kai kurie gal tik pa
tys sau pagalvojo, o kiti atvi
rai man pasakė, kad tik nela
bai gudrus žmogus paliktų tie
sioginį pastoracijos darbą. Mon- gabumus, bet net ir savo kas- 
tanos kad ir vėsias, bet saulė
tas klimatines sąlygas ir keltų
si į aprūkusio didmiesčio ne
šluotą rajoną.

Į tokius ir panašius priekaiš
tus trumpas atsakymas galėtų 
būti toks. Kuone dvidešimt sa
vo kunigystės metų esu sky
ręs pastoraciniam darbui tarp 
nebeturiu. Tai buvo mielas ir 
našus darbas. Tačiau būdamas 
lietuvių tautos vaikas ir pa
švęstas kunigu dirbti pirmiau-

N. Y. gubernatorius Nelson Rockefeller sveikina kandidatą į Mass. seime
lį (State Representative) Gintarą Karosą, pabrtždamas, kad Gintaras yra 
jauniausias kandidatas ir emigrantas pabėgęs iš komunistinio teroro ir 
laisvąjį gyvenimą radęs Amerikoje.

BALTIMORE, M D.
f ura, finansų sekretorius Jonas 
Mazz, kapelionas kun. .A. Dran 
ginis, tarnybos reikalam Kazys 
Ozela, teisinis patarėjas adv. 
Nadas Rastenis, maršalka Jo
nas Beaudet. Programą bai
giant, kalbą pasakė posto kape 
lionas kun. A. Dranginis.

Sodalietės parapijos klebonui 
prel. L. Mendeliui įteikė 750 
dol. Tai pelnas, gautas iš ma
dų parodos rugsėjo 20. Auka 
paskirta bažnyčios bokšto re 
montavimui. Sodaliečių susirin 

kus, nei visa. Balfo valdyba vie- rinkta: vadas Algirdas Buceri- kūnas buvo spalio 6 tuoj po 
ni nieko nebūtų galėję padary- čius, pavaduotojas Balys Bra- 8:30 mišių. Aptarti einamieji 
ti, jei jų planai nebūtų buvę zauskas, adjutantas Jonas Ste- kuopos reikalai.

Prel. L. Mendelis parapie

dieninio gyvenimo elementa
riausius patogumus. Kurie ap - 
lankėte jo vargingą buteli, ge
riau už mane žinote, kokiose 
sąlygose jis gyveno. Bet jo dar
bo vaisiai buvo našūs, ir jo nu
tiesti planai bus pirmomis gai
rėmis mūsų bendro darbo atei
čiai.

Tačiau nei a.a. kun. L. Jan-

Lietuvių postas 154 rugsėjo 
29 surengė pareigų perdavimo 
iškilmes. Programa prasidėjo 
2:30 v. popiet Lietuvių na
muose. Buvo pristatyta nauja 
pagalbininkių ir posto valdyba.

Pagalbininkių skyriuje yra 
šios narės: pirm. Eva Kraus, 
vicepirm. Shirley Colley, rašti
ninkė Elena Mazz, iždininkė 
Marie Mazz, istorikė Isabella Ki
čas, kapelione Lillian Walsh, 
maršalka Mildred Jacobs.

Į. lietuvių posto valdybą iš-

akomponuojant A. Kačanaus- 
kui. Stereo, bet galima naudo
ti ir mono, kaina 5 dol. Išlei
do Dr. J. Stukas per Eurotone 
Int. Ltd.

3. Mano Gimtinė. Lietuviš
kos lengvos muzikos rinkinys. 
Tėvynė Lietuva, Auksinis ru
duo, Sningant, Rudens pasaka, 
Smalsuoliai, Du miestai, Kai tik 
vyšnios bals, Užuomarša, Lietu
viškas letkis, Suk, suk ratelį,

— Lietuvių kunigų pakeiti
mai Grand Rapids vyskupijoj: 
Kun. Lionginas Dieninis, vika
ras, pakeltas Elmira, Mich., pa
rapijos klebonu. Kun. Edvardas 
Statkus perkeltas vikaru į Sac- 
red Heart parapiją Muskegon 
Heights. Kun. Antanas Treška 
perkeltas į Sts. Peter and Paul 
parapiją Grand Rapids. Kun. 
Jonas Žvirblis paskirtas į Vilią 
Elizabeth, Grand Rapids, kape
lionu.

— Lietuvių menininkę išvy
ka, globojama PLB valdybos, 
jau baigiama paruošti. Vyksta 
solistė Aldona Stempužienė, ak
torius Leonas Barauskas ir kom
pozitorius Darius Lapinskas. Iš 
Clevelando spalio 15 išvyksta
ma į Venecuelą. Spalio 17 kon
certas Caracas, spalio 19 —Ma- 
racay, spalio 24 — Medelline, 
Kolumbijoj, spalio 
gotoj, Kolumbijoj, 
— Buenos Aires, 
lapkričio 10 —
Urugvajuj, lapkričio 15 — Bra
zilijoj. Kai kuriuose miestuo
se bus po dvejetą koncertų: vie
nas bendrai to krašto visuo
menei, kitas — lietuvių koloni
jai- _

— Kun. Jonas Žvirblis, ypa
tingasis Tautos Fondo rėmėjas 
jau nuo praėjusių metų, šiomis 
dienomis atsiuntė padidintą šių 
metų įnašą — 100 dolerių — ir 
pridėjo tokį pareiškimą: “Su
jaudintas dėl įvykių Čekoslova
kijoje, kuriai vėl rusiškas ko
munizmas ginkluotomis jėgo
mis užgniuždė laisvę, siunčiu 
šimtinę, kaip įrodymą, kad be 
sustojimo reikia kovoti prieš 
komunizmą. Tegyvuoja lietu- 
vos Išlaisvinimo Tautos Fon
das! Jūsų darbams palankus, 
kunigas Jonas Žvirblis”. (E)

27 — Bo- 
lapkričio 5 
Argentinoj, 

Montevideo,

šia Lietuvos žemelėj ir lietu- remiami ir palaikomi atskirų 
sodo pirkimas ir pačios vestu- via gerovei, jaučiau ilgesį ir skyrių, jų vadų ir visų uolių savo auRa prisidės prie mūsų čiam išsiuntinėjo laišką, kuria 

me pasidalijo savo atostogų įs-vės, atliekamos dainom, dek
lamacijomis ir pašnekesiais. Iš
leido Montrealio Mažosios Lie
tuvos Bičiulių draugija. Kaina 
5 dol.

Šios bei kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221. (Siuntimui pridedama 
50 c., Kanadoje 1 dol.).

Lietuviškojo mokykloje. Nuotr. V. Matelio

norą kaip nors prisijungti prie Balfo darbuotojų, 
lietuviško darbo. 1949 m., at
vykęs į JAV-bes, bandžiau kur 
nors prisiglausti prie lietuvių 
parapijos, bet nebuvo galimy
bės. Tad šį pavasarį, kai bu
vau pakviestas imtis Balfo rei
kalų vedėjo pareigų, ryžausi pa
likti Montanos platybes ir vyk
ti į Brooklyną.

Nors prieš apsisprendžiant 
šiam žingsniui buvo ir abejo- 

. ir klaustukų, tačiau, kelioli- 
dienų praleidus Balfo cent- 
įstaigoje ir paskaičius kas 

n ateinančius iš Lietuvos, Si- 
o ir kitų pasaulio kampelių niniai Balfo vajai, tikiu, kad šį 
su vargstančių sesių ir bro- rudenį kiekviename skyriuje 
prašymus, visos abejonės iš- jie bus organizuojami su nau- 
daidė. ja energija ir iniciatyva, ir kad
aitais metais Balfas švęs sa- kiekvienas geros valios lietuvis 
25-ių šalpos darbo metų ju- --
ėjų. Per tiek metų milijonai 
erių buvo suaukoti gerašir-

Šalpos darbas yra aukos

kūrimas, jos gyvavimas ir plė
timas yra gyvas įrodymas lietu
vių tautos heroiškumo ir kiek
vieno jos nario artimo meilės 
gyvumo.

Dvidešimt penkeri Balta šal
pos darbo metai yra ir liks 
kaip garbingas ir pasididžiavi
mo vertas visapusiško 
darbiavimo ir darnios 
lapas.

Prisimindamas, kad 
nais metais yra ruošiami rude-

bendra- 
veiklos

kiekrie-

V1U

Cleveland. Ohio
Šoksime senoje salėje 

tol Clevelande išdygs nauja 
uvių salė, gal būt, paskuti- 
kartą šoksime senoje Lietu- 
salėje, 6835 Superior Avė.

huanian Village bendrovė 
lio 19, šeštadienį, 7:30 vai. 
:. Lietuvių salėje rengia di- 
į vakarą su gražiomis vai- 
lis ir šokiais. Programą at- 
; Aukuro ansamblio kanklių 
estras, vadovaujamas mkt 
os Mikulskienės.
(rietimai po 6 dol. gauna- 
Lietuvių klube ir pas bend- 
ės direktorius. Užsakyti sta- 

dešimčiai svečių ar parie- 
s kvietimus galima ir telefo- 
— 391-1143.
Jthuanian Village b-vės di
kcija kviečia visus gausiai at- 
mkyti. Savo atsilankymu pa
ritinsime bendrovės užsimo
tą kuo greičiau pastatyti lie- 

vietojeam patogesnėje 
ją klubą ir salę.

vargstančių brolių pagalbos.
Žvelgiu į ateitį su viltimi, pūdžiais iš kelionės po Europos 

Ta viltis yra Jumyse. Nei rei- kraštus. Supažindino su para 
kalų vedėjas nei valdyba nei pijos ateities darbais ir para- 
direktoriai ar seimas nieko ne- S^no visus įsijungti į parapijos 
galėtų padaryti, jei Jūs, gene- veiklą. Prašė visus prisidėti 
ji Sesės ir Broliai, neparemtu- Pfie bažnyčios remonto, 
te šio darbo, jei Jūs neparody- 40 valandų atlaidai šv. Alfo 
tute savo gerų norų žodžiu, 
darbu ir auka.

Tai Jūs darėte jau per eilę 
metų, to laukiame iš Jūsų ir 
šiemet Ypatingai ruošiantis 
Balfo šalpos darbo jubilieji
niam seimui kviečiame visus su 
nauju ryžtu, iniciatyva ir stam
besne auka prisidėti prie šio 
darbo.

Jus gerbiąs
Kun. Pranas Geisčiūnas

Balfo Reikalų Vedėjas nauJi nariai
Jautienos kepsnio pietūs bus 

spalio 20 Eastern Center, 7940 
Eastern Avė. Bus jautienos ir 
kitų valgių, šokiam gros orkest 
ras. Pradžia 1 v., pasibaigs 6v.v.

Jonas Obelinis

so bažnyčioje bus spalio 20 
22. Visi kviečiami kuo gau
siau dalyvauti. Atlaidai prasi 
dės iškilmingomis mišiomis 
spalio 20 d. 10 v.r. Procesijoje 
dalyvaus šv. Alfonso mokyklos 
vaikai.

Didysis choras nuo spalio 6 
pradėjo giedoti per sumą 10 v 
šv. Alfonso bažnyčioje. Chorui 
vadovauja Charles Chapelle. 
Kviečiami į chorą įsijungti ir

— Prof. Ernestas Paršelis, 
Vliko bendradarbis (PILTOS biu
letenių ispanų kalba redakto
rius) Argentinoj, apgynęs Ar
gentinos Katalikų Universitete 
disertaciją “Tomizmas VII am
žiuje”), įgijo filosofijos daktaro 
laipsnį. Dr. Paršelis yra gimęs 
Buenos Aires, 1940 spalk) 9. 
Mokslą pradėjo lietuvių para
pijos mokykloje. Aukštuosius 
mokslus ėjo Romoj, Vokietijoj, 
Madride. Dėstė Buenos Aires 
universitetuose bei institutuo
se filosofiją, pastaruoju metu 
(paskirtas konkurso keliu) yra 
Buenos Aires Pedagoginio Insti
tuto direktorius. (E.)

Taip Lietuvoje kadaise rudenį skindavo obuolius.

— Amerikos Lietuvių Tary
ba iš įvairių mokslo ir kitų įs
taigų gauna laiškų su prašy
mu suteikti žinių apie lietuvių 
tautą, kalbą, kultūrą ir dabar
tinę padėtį. Alto valdybos su
daryti komisija (T. Blinstrubas, 
dr. VI. Šimaitis ir J. Jasaitis) 
atrinko eilę anglų kalba išleis
tų informacinių leidinių, kurie 
bus nupirkti ir panaudoti infor
maciniam reikalam.

— Stud. Antanas Rauchas, ju
biliejinėje skautų stovykloje ga
vęs Korp! Vytis senjoro laips
nį ir korporacijos spalvas, įėjo 
į “Mūsų Vyčio” žurnalo kolek 
tyvą.

— Vliko seimas šiemet į- 
vyks gruodžio 7-8 Sheraton-At- 
lantic viešbuty, New Yorke. 
Vilko valdyba jau pradėjo reng
ti medžiagą ir pasiūlymus sei
me svarstytiniem klausimam 
spręsti. Seime bus minima ir 
25 metų Vliko veikimo sukak
tis. Vlikas pradėjo veikti Lietu
voje, 1943 lapkričio 25. (e)

Mielas lietuvi, paremk lictuvię pranciš
konę pastangas pastatyti KULTŪROS
ŽIDINĮ New Yorke, Įsigytas žemes skly
pas Highland Blvd., Highland Parke,
Brooklyn, N. Y. Baigiami ruošti pastatę 
planai. Laukiam talkos!— Aukas prašom 
sięsti lictuvię pranciškonę vienuolynui 
680 Bushwick Avė, Brooklyn, N. Y. 11221



LMKF KLUBAS PAGERBĖ V. LOZORAITIENĘ
Spalio 5 p. Oniūnų namuo

se Maspeth, N.Y., įvyko mote
rų klubo rudens susirinkimas, 
kuriame buvo pagerbta viešnia 
iš Italijos — Vincenta Lozorai
tienė, buv. Moterų Tarybos pir
mininkė nepriklausomoje Lietu
voje ir dabartinė LMKF Ro
mos klubo pirmininkė bei Fe
deracijos atstovė Italijoje.

Dalyvaujant gausiam narių 
būriui, klubo pirm. dr. M. 
Kregždienė pasveikino viešnią 
New Yorko klubo vardu.

Vyresnei kartai V. Lozorai
tienė yra žinoma kaip nepri
klausomos Lietuvos visuomeni
ninke bei kultūrininkė. Veik 
prieš 40 metų Lietuvoje buvo 
Įkurta Lietuvos Moterų Taryba, 
kurią sudarė lietuvių mo
terų organizacijų atstovės. Ta
rybos tikslas buvo apjungti 
moteris bendram kultūriniam 
darbui, nepaisant politinių bei 
ideologinių Įsitikinimų. Nuo 
1934 iki 1939 LMT pirminin
kavo V. Lozoraitienė. Tai buvo 
bene našiausias Tarybos veik
los laikotarpis, nes pradėta leis
ti mėnesinis žurnalas “Moteris 
ir Pasaulis”, kuriame tilpo mo
terų pasisakymai Įvairiomis 
problemomis. Tų problemų ne
trūko ir tais laikais. Didėlio su-

nusikaltimai, nemoralių filmų 
kenksmingumas jaunimui ir k.

1937 m. Kaune LMT inicia
tyva buvo suorganizuotas ju
biliejinis moterų seimas. Tai 
buvo antrasis liet, moterų sei
mas. Pirmasis Įvyko 1907 taip 
pat Kaune.

Okupantam įsibrovus į Lietu
vą, LMT veikla laikinai nutrū
ko. Tik išeivijoje Įsikūrusi Lie
tuvių Moterų Klubų Federacija 
užsibrėžė toliau tęsti LMT dar
bą, papildydama savo statutą 
nauju tikslu — kovoti už Lie 
tuvos išlaisvinimą.

Baigdama savo šiltą sveiki
nimą, klubo pirmininkė prista
tė klubo valdybą.

LMKF vardu sveikino Fede
racijos vicepirm. G. Žilionienė, 
išsamiai apibūdindama LMKF 
veiklą ir tikslus. Ji taip pat per
davė viešniai sveikinimą LMKF 
pirmininkės V. Jonuškaitės-Les- 
kaitienės, kuri dar nebuvo grį
žusi iš Kalifornijos, ir dar svei
kino B. Novickienės vardu, ku
ri savo širdimi seka visus Fe
deracijos svarbius momentus. 
Pabaigai G. Žilionienė pristatė 
LMKF valdybos nares ir Įteikė 
viešniai raudonų rožių puokštę.

V.' Lozoraitienė savo kalboje

mo svarbą ypač Lietuvos laisvi
nimo darbe ir palinkėjo sėkmin-
gai veikti ta linkme.

Pagerbime dalyvavo Lietu
vos generalinio konsulo žmona 
A. Simutienė, V. Lozoraitienės 
sesuo G. Rannitiėnė ir vėliau 
konsulas A. Simutis.

Klubo ir Federacijos valdy
bos dėkingos B. Oniūnienei už 
skoningai paruoštus užkandi
nius, kavutę, punšą ir saldumy
nus. Tai labai paįvairino šį po
būvį.

I. Banaitienė

sirūpinimo kėlė nepilnamečių pabrėžė moterų organizuotu-

BridgeporL Conn.
Bridgeporto Lietuvių Bend

ruomenės rengiamas tradicinis 
rudens balius įvyks lapkričio 
16, šeštadienį, 7 vai. vak. Jau
nų Vyrų Klubo salėje, 407 La- 
fayette St., Bridgeport. Conn.

Salė lengvai pasiekiama Con- 
necticut Thruway: iš New 
York —: Myrtle Avė. Exit 27: 
iš New Haven — Lafayette St. 
Exit 27.

Šokiam gros puikus orkest
ras, bus lietuviškų valgių bu
fetas ir baras.

Balius turėjo įvykt spalio 19, 
bet, susidėjus aplinkybėm, nu
keliamas j minėtą datą.

Vietos ir apylinkės lietuviai 
maloniai kviečiami atsilankyti.

Bridgeporto Lietuvių B-nės 
Valdyba

SPORTAS
Lietuvių AHetų Klubo pirmo
sios futbolo komandos 1968-69 

pirmenybių pirmojo rato 
TVARKARAŠTIS

Spalio 13 — LAK:Amer-Del- 
matinac — aikštė namie.

Spalio 20 — LAK:Yonkers 
SC — aikštė namie.

Spalio 27 — LAK:White 
Plains — aikštė namie.

Lapkričio 3 — LAK:Kolping 
SC — aikštė namie.

Lapkričio 10 — LAK:BW 
Poughkeepsie — aikštė namie.

Lapkričio 17 — Schwaben; 
LAK — aikštė Throgs Neck 
stadionas.

Lapkričio 24 — Amer-Czeko-
LMKF New Yorko klubo suruoštame pagerbime. Iš k. i d. l-je eilėje: Vakselienė, Rutenienė, Ošlapienė, 
Oniūnienė, Sutkienė, Kačinskienė, Diržienė, Bulvičieie, Sperauskienė, ll-je eilėje: Gasiliūnienė, Svalbonie- 
nė, Kemešienė, žilionienė — LMKF vicepirm., viešnia V. Lozoraitienė, Kregždienė — NY klubo pirm., Ra- 
nitienė, Simutienė, III eilėje — Purelienė, čečetienė. Klevečkienė, Sirusienė, Strimaitienė, Noreikienė, Vy- 
tuvienė, Skobeikienė, Penikienė, Šileikienė, Legeckienė, čemarkienė, Banaitienė. Nuotr. L. Tamošaičio.

slovvaks — aikštė Central Park, 
New York.

Gruodžio 1 — LAKrCollege
Point — aikštė namie. Atletas

GOLFO PIRMENYBĖS

AfA

KUN. DR. JONUI STARKUI 
mirus,

broli dr. Antaną giliai užjaučia ir kartu liūdi

DR. RADZIVANO ŠEIMA

JAV katalikių moterų tary
bos suvažiavimas šaukiamas 
Washingtone spalio 14-18. Su
važiavimo tema: “Parapija da
barties pažangoje”. Numatoma 
3,000 dalyvių, šalia pagrindi
nės temos bus svarstomi san
tykiai tarp visų katalikiškų or
ganizacijų parapijoj, jų progra
mos ir metodai.

ŽINIOS IŠ
Kanados Lietuvių Bendruo

menės krašto taryba, posėdžia
vusi Toronte rugsėjo 28, išrin
ko naują krašto valdybą, Į ku
rią dabar įeina: dr. S. Čepas, S. 
Kairys, Jonas Simanavičius. E. 
Čuplinskas, L. Tamošauskas, 
B. Sakalas ir J. čeponkutė iš 
Toronto, o iš Hamiltono K. 
Baronas ir G. Breichmanas. Pa
reigomis pasiskirstys vėliau. 
Garbės teismą sudaro montrea- 
liečiai: dr. J. Pavilanis, Mč Juod
viršis, A. Gražys. Priežiūros 
komisija palikta ta pati, kuri 
buvo anksčiau: E. Daniliūnas 
iš Londono, L. Skripkutė iš Ha
miltono, V. Ignaitis iš Rodney. 
Iš pranešimu pažymėtinas St. 
Kairio, kad jo vadovybėje sku
dučiais groti išmoko jau per

KANADOS
100 jaunuolių. Jie gyvena ne 
tik Toronte, bet ir kitose apylin
kėse.

Kanados Kunigų Vienybės 
suvažiavimas, įvykęs rugsėjo 
25 Toronte, išrinko naują va
dovybę: pirmininkas prel. dr. J. 
Tadarauskas iš Hamiltono, tė
vas Paulius Baltakis, OFM, ir 
kun. B. Jurkšas, abu iš To
ronto. šį kartą dalyvavo dau
giau narių negu paprastai. 
Svarstyta naujos popiežiaus en
ciklikos reikalai ir išeivijos lie
tuvių katalikų religinio centro 
organizacija bei Kanados lietu
vių katalikų persitvarkymas.

Kanados lietuvių katalikų or
ganizacinis susitvarkymas. Rug
sėjo 26 įvykusiame susirinkime, 
kuriame dalyvavo parapijų va

dovai ir atstovai, katalikų or
ganizacijų atstovai ir šiaip ka
talikai veikėjai, buvo nutarta 
organizuoti visus Kanados lie
tuvius katalikus į vieną religinį 
centrą pagal Vatikano antrojo 
susirinkimo nuostatus. Išrink - 
tas laikinis organizacinis cent
ras, į kurį įeina: pirmininkas J. 
Matulionis, vicepirmin. pre
latas dr. J. Tadarauskas ir dr. 
J. Sungaila, sekretorius V. Auš
rota, nariai: kun. kleb. P. Ažu
balis, tėvas Placidas Barius, O 
FM, kun. dr. P. Gaida, dr. O. 
Gustainienė ir dr. A. Lukie- 
riė-Užupienė. Atstovais į Chica- 
gos kongresą numatyta: tėvas 
Placidas Barius, OFM, dr. Užu- 
pienė-Lukienė, prel. dr. J. Ta
darauskas, dr. J. Sungaila ir J. 
Matulionis. Iš komitetui numa
tytų darbų pažymėtini —rei
kalingų statutų paruošimas ir

1968 m. S. Amerikos Lietu-

A f A

KUN. DR. JONUI STARKUI
mirus, broli dr. Antaną Starkų liūdesio valandoj užjau
čiame.

' Lietuvių Katalikių Moterų
Kultūros Draugija

RADIIO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimu Radio Valanda 

NEW YORKE
šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. WEVD 
1330 Kil. 97.9 Ms. Fm, Direktorius- 
Dr. Jokūbas .T. Stukas. 1016 Schlei- 
fer Rd. Hillside. N. J. 07205; tel. 201- 
289-6878.

Juozą Valaką, jo mylimai motinai
A.f A

VERONIKAI VALAKIENEI
Lietuvoje mirus, giliai užjaučia ir kartu liūdi

Vanda ir Alfonsas JARMAI 
su šeima

------------- --------------

Laisvės Žiburys — NFW VORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 9-10 vai. ryto WHBT 105.9 
FM banga. Vedėjai: Antanas Mažei
ka VT 5-6332 ir Romas Kezvs TW 
4-1288. 62-15 69th PI., Middle Vil
iūge. N.Y. 11379.

BOSTON. M A SS 
Vedėtas 

STEP. MTNKTTS
WLYN — 1360 kilocycles 

ir FM 101.7 banaa 
Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p p.

Ona ir Povilas Blakučiai, Bostone atšventę vedybinio 
gyvenimo 50 metu sukaktį. Praeitame numeryje, apra
šant jų sukaktį, pateko sugadinta kliše.

Kanados katalikų 1. kongresas.

vių golfo pirmenybės įvyks spa
lio 12-13 Detroite, Mich. Jas 
vykdo Detroito LSK Kovo gol
fo sekcija. Bus vykdomos indi
vidualinės ir komandinės pir
menybės.

Pirmenybių vieta: Rochester 
Golf Club, 655 Michelson Rd. 
prie Auburn Rd., Detroito prie
miesty. Telef, UL 2-4800. 18 
hotes, par 72, 6468 yardar

Individualinės pirmenybės 
pradedamos spalio 12 d. 12 v. 
vidudieni. Vykdomos vyrų ir 
jaunių klasėse. Jaunių klasifi
kacija: gimę 1949 ir jaunes
ni. Registracija atliekama ad
resu: Algis Rugienius, 30717 
Lund Dr., Warren, Mich. 48093. 
Tel. (313) 755-0736.

Komandinių pirmenybių pro
gramoje bus tarpmiestinės 
rungtynės, dalyvaujant Detroi
to, Toronto, Chicagos ir Cleve-
lando komandom. Prasideda

Mylimai mamytei
AJA

VERONIKAI VALAKIENEI
mirus, jos sūnus Juozą ir Igną su jų šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime

Antanas ir Teodora ZAILSKAI

BOSTON. WORCESTER 
BROCKTON. '
Vedėjas P. VIŠČINIS 

173 Arthur St.. Brockton 18. Mass. 
Tel. JU 6-7209

FM bangomis 105.7 MC 
meg. iš WKOX Framingham. Mass.

Sekmadieniais 8-9 vai. ryt* 
WHIL - 1430 kil. Medford, Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid

Dail. Anastaziją ir Antaną 
Tamošaičius, 20-ties metų Ka- 
nadon atvykimo proga, pasvei
kino būrelis bičiulių, atvykusių 
iš Montrealio: dr. P. Lukoševi
čius, dr. H. Nagys, dr. Tanner, 
V. Jonynas ir Andriuškevičiai 
su šeimomis. Esant gražiam 
orui, pasivaikščiota, pairkluota 
ir pasivaišinta gamtoje. Pasaky
tose kalbose iškelti dailininkų 
nuopelnai lietuvių liaudies me
nui ir lietuvių kultūrai. Vaka
re prie pat namų papėdės su
kaktuvėm prisiminti mentrea- 
liečiai pasodino šermukšnio me
deli. Kitą sekmadieni Tamo
šaičius aplankė Queen’s (Kings- 
tono). universiteto inžinerijos 
fakulteto profesorius Stintson 
su šeima.

M. Chrilavičius, Klaipėdos 
Prekybos Instituto pirmos lai
dos absolventas, jau daugelis 
metų sėkmingai verčiasi vieš
bučių verslu netoli Hamiltono. 
Šeimoje augina keturis vaikus

spalio 13 d. 9 vai. ryto.
LAUKO TENISO 

PIRMENYBĖS
1968 m. š. Amerikos lauko 

teniso pirmenybės Įvyks spalio 
12-13 Detroite, Mich. Jas vyk
do Detroito LSK Kovas. Prog
rama: vyrų vienetas, moterų 
vienetas, vyrų dvejetas, mišrus 
dvejetas, vyrų dvejetas, jaunių 
vienetas, jaunių dvejetas. Jau
nių klasifikacija: gimę 1950 ir 
jaunesni.

Vieta: Rouge Park Tennis 
Courts, prie Plymouth Rd. Pra
džia — spalio 12 d. 11 vai. ry
to.

Pirmenybės bus vykdomos 
“vieno minuso” (single elimina- 
tion) sistema. Dalyvių išskirs
tymas bus traukiamas prieš pat 
varžybų pradžią, užsibaigus re
gistracijai. Dalyvių sąrašus pri
siųsti adresu: J. šenbergas, 
35380 Mound Rd., Warren, Mi- 
chigan 48092. Telef. (313) 268- 
1178. SALFASS-gos

centro valdyba

LIETUVIŠKŲ MEL1ODIJŲ 
RADIO VALANDA

girdima kiekv. šeštadienį 3-4 p.p. 
iš Detroito stoties WJLB-AM - 1400 
kilo. Pranešėjai: Patricia Bandža ir 
Algis Zaprrackas; vedėjas — Ralph 
Valatka. 15756 L^ure. Detroit, Mich. 
48227; tel. 273-2224.
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ALBINUI STADALNINKUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą Nijolei Stadalninkaitei- 
Ulėnienei ir jungiamės prie liūdinčių.

Rimas ir Elona VAIŠN1AI

HARTFORD, CONN.
Ved. AIZJ. DR.AGCNAVTCnTS 

WBMI - FM 95.7
273 Vlctoris Rd.. Hartford 14. Conn.

Tel.; 249-4502
Sekmadieni — nuo 12 iki 1 o.o.

PITTSBURGH. PA. 
WZUM. 1590 banaa 

vedėjas VYT. A. YUCTUS 
52 Shadv St W Pgh.. Penna 15228 

Tel 563-2754 
Sekmadieniais 12:00 iki 12130 v. p.p.

Brangiam vyrui ir tėvui
A t A

ALBINUI STADALNINKUI
mirus, žmoną Valeriją, sūnų Romą ir dukrą Nijolę Ulė- 
mene su šeima nuoširdžiai užjaučiame

Kibirkščių ir V i įgalių šeimos

WTEL. 860 kilocveles 
RFNDRUOMENfiS BAIDAS

1203 Green St_ Philn. Pa. 19123 
PO 5-0932 

šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p.p.

WATER8URV, CONN. 
WWCO - AM - 12*0 

Ved. ANT. PALIULIS 
Uetuvos prisiminimai

Kult Orinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 Ik* 10:30 ryto

o. m. lugpiucio 30, sulaukęs 54 m. amžiaus, staiga ir taip 
netikėtai tragiškai žuvo mylimas vyras, tėvas, uošvis ir 
brolis

A t A
ANTANAS VAINIUS, SR., 

palikdamas šeimą, gimines ir draugus skausme ir 
liūdesyje.

Nuoširdžiai dėkojame giminėm, draugam ir pažįsta
miem, kurie taip gausiai lankė veliohies karstą, užprašė mi
šias. reiškė užuojautas asmeniškai ir spaudoje. Vietoj gė
lių siuntė aukas pranciškonų Jaunimo centrui. Dėkojame Ap
reiškimo parapijos kunigam už atlaikymą gedulingų mišių 
laidotuvių metu. Taip pat dėkojame lietuviam pranciško
nam už lankymą koplyčioje ir dalyvavimą pamaldose. Reiš
kiu nuoširdžią padėką prel. V. Balčiūnui, kun. prof. A. Pas
kui, kun. prof. A. Noriui, Seselei Augustai ir Seselei Palmi
rai, mane aplankiusiem, už pareikštą užuojautą ir surami
nimą. Dėkojame Lietuvių Katalikių Moterų Kultūros Draugi
jai už sukalbėtą rožančių.

Dar kartą ačiū visiem, visiem, kurių pavardžių čia ne
įmanoma suminėti, dalyvavusiam šermenyse, laidotuvėse ir 
užprašiusiem mišias. Jų vardai su pagarba liks minimi mū
sų širdyse. Nuoširdžiai dėkojame laidotuvių direktorei Mary
tei šalinskienei už jos didelę pagelbą ir malonų patarnavimą.

- Mylimas vyre, tėveli, uošvi ir broli, ilsėkis Viešpaties ra
mybėje, mūsų nuolat lankomas maldose ir mišių aukoje.

Žmona Eugenija, sūnūs Jonas, Petras, marti Loreta ir 
brolis Kazimieras su šeima.

— dvi dukras ir du sūnus.
Kanados Lietuvių Diena 'šiais 

metais vyksta daug vėliau negu 
įprasta — spalio 26-27. Prog
rama įvairi, įdomi ir naudinga. 
Iš Clevelando atvažiuoja an
samblis “Grandinėlė”.

Studengų Ateitininkų Sąjun
gos 1968 m. suvažiavimo Lake 
Ariel, Pa., nutarimu, buvo į- 
steigtas komitetas apsvarstyti 
dabartinę studentų ateitininkų 
organizacijos padėtį ir nutarti, 
ar yra reikalingas naujas sąjun
gos suvažiavimas.

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
VEIKLOS KLAUSIMAI

Komitetas, vadovaujamas Va
cio šaulio, jau yra pradėjęs sa
vo darbą. Yra svarstoma: l)są- 
jungos struktūra, 2) nauji veik
los metodai ir 3) užsiangažavi
mas konkretiem dabartinio gy
veninio reikalam.

Ne tik sąjungos nariai, bet ir 
visi šiais klausimais besirūpiną 
kviečiami iki spalio 30 pasisa
kyti raštu komiteto ryšininkei 
Aldonai Masilronytei. 1059 W. 
Loyola Avenuc, Chicago. III, 
60626.

Lietuvių pranciškonų kul- ; 
tūrinei veiklai tęsti reika- ■ 
lingas jaunimas.
Pranciškonai nuoširdžiai j 
kviečia lietuvius jaunuo- : 
liūs tapti šv. Pranciškaus ; 
Asyžiečio sekėjais. 
Dvasinės veiklos dirva la- ! 
bai plati. J
Jaunuoliai priimami klie- I 
rikais ir broliais. Visiems : 
yra teikiama proga siekti ; 
mokslo.
Norint informacijų, rašo- ; 
ma šiuo adresu:

Provincial Superior 
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 
04046



BARBININKA*

—""—' — Tet* (212>4®7’8*5JH| Alfa J eweler
A. ŪSELIS 

Garantuota* laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais o Viso pasaulio Įvairūs laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai o Įvairūs papuošalai moterim.

Charm Beauty Shoppe 
REGINA CSELIENĖ - Tel. 497-8865

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas. 
Plaukų dažymas

267 SL Nicholas Avė., Ridgewood, N.Y.

TOPLACB
YOUBAD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

SERVICE

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

“Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCH1BALD 

President

Tel. (212) 441-3110 / 896-7743

BESTWAY 
TRAVEL AGENCY

Kelionės plačiame pasauly 
VVILLIAM R. BEST 

84-14A Jamaica Avenue 
Woodhaven, N. Y. 11421

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastasi. B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421 

WE DELIVER 
Mlchigan 2-4130

pavienis pastrMdmi 
kuris baldas. — šie ir daug kitų iš Vokieti) 
miegamųjų apstatymui.

Vokiški importuoti baldai išimtinai

CUSTOM FLOORS 
BY USA 
CARPET LINOLEUM 
INLAID and TILE 
CALL 24 HOURS 
CALL 835-7559

gaunami

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

{Tarpe 1-mos ir 2-ros gatvių)
Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

METS Auto Topą Truck and Auto 
aeat covers, convertiNe tops, truck

a cushions. Low rates, free pickup 
and deUvery. Insurance estimates. 
Ask for Cliff 993-3676 — 2515 3rd 
Avenue, Brome (near 138th Street)

LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES 
PAPIGINTOM KAINOM

8io banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas aav. A. 
O. £>nanua ir adv. Jonas J. Gnga*us. Reuuuc su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $132,000,000

Current dividend 5% on all accounts.
Dabar moka 5^) už visų rūšių taupomus pinigus.

Trys ilgo grojimo lietuviškos 
plokšteles uz penkis dolerius

1. Lietuvos Senos ir Naujos 
Dainos: įdainuota solistų ir 
choro 11 Bet. dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybes, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naktele, Prieš tolimą kelionę, 
Užstalės daina. Tinginė bobu-

r tė^Oilaukiau, laukiau. Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve
lį, Stikiiukėlis.

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

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

4. Himnai — Lietuvos, Lat
vijos, Estijos ir JAV, o taip pat 
lietuviški kūriniai, įgroti simfo
ninio orkestro.

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

Keturios ilgo grojimo lietuviš
kos plokšteles už penkis 

dolerius

1. Tėvynės Meilė Nemari, 
A. Dambrauskaitės įdainuota 
13 liet, dainų: Ramunės daina, 
0 naktuže rami, Pradalgiuose, 
Liepė tėvelis, Dobilėlis, Na, 
tai kas? Tulpės, Tėvynės mei
lė nemari, Jau atėjo rudenė
lis, Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu 
po langelio, Oi berneli vientu
rį ir Vakaras.

2. Lietuvių Tautiniai šokiai. 
Švedo ansamblio ir Aitvarų 
kvarteto 14 liet šokių: Aštuo- 
nytis, Landutė, Lenciūgėlis, 
Sukčius, Linelis, Jevaro tiltas, 
Klumpakojis, Kalvelis, Sadutė, 
Žiogelis, Vakaruškos, Audėjėlė, 
Mikita ir Suktinis.

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

4. "Lietuvos Atsiminimy" 
25 m. Jubiliejaus koncertas: 
su solistais ir choru įdainuota: 
Tėviškės namai, O, ramybe, Oi 
berneli vienturį, Avietėlė, My
liu tave, Man ne vistiek, Pa
likta šalis, iš op. “Eglė žalčių 
karalienė”, Lietuva, iš op.“Gra- 
žina”. Taip pat “Dominikas ir 
Motiejus, ir jų draugas Timo
tiejus”.

Šios 4 lietuviškos muzikos il
go grojimo plokštelės gauna
mos už penkis dol. Paskiros

I LIETUVĄ 
Geriausia dovana 
Vertingiausia dovana 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
J. A. V. DOLERIŲ 
PAŽYMĖJIMAI
PILNAI GARANTUOTA 
GREITESNIS PRISTATYMAS.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
yra vertingiausia dovana ir 
daug geresnė negu siuntiniai. 
Jūsų giminės tai patvirtins. 
Todėl, kai planuosite siųsti 
siuntini, nesiųskite siuntinio. 
Geriau siųskite
DOVANŲ PAŽYMĖJIMĄ ir 
pamatysite kaip jūsų giminės 
bus patenkinti.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
įgalina jūsų gimines pirkti 
specialiose dolerių krautuvėse 
per Vneshposyltorgą 
geriausios rūšies Amerikos, 
Vakarų Europos ir vietines 
prekes. Jūsų giminės tai 
patvirtins.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
įgalina jūsų gimines pirkti 
specialia nuolaidų kaina. 
Jūsų giminės tai patvirtins. 
JOKIO MOKESČIO 
nei siuntėjui nei gavėjui.
RUBLIAI į SSSR 
Jei norite giminėm pasiųsti 
rublių pinigais, mes galim tai 
padaryti per Foreign Trade 
banką Maskvoje.
Jūsų giminės gaus 
pilną sumą be atskaitymų. 
Pristatoma per 10-14 dienų. 
Už 9 naujus rublius mokama 
$10.00. Patarnavimo mokestis 
$2.75 už sumą iki $30.00 ir 
10% siunčiamos sumos 
virš $30.00. Visi užsakymai 
pilnai garantuoti ir apdrausti.

UŽSAKYKTT DABAR 
UŽSAKYKIT VIEN PER 
INTERTRADE 
EKPRESS CORP. 
125 East 23rd Street 
Second Floor 
New York, N.Y. 10010 
Tel. 982-1538
REIKALAUKITE KATALOGŲ 
Autorizuotas American Express 
Company ir Podarogifts Ine. 
atstovas.

COLUMBUS DAY GREETINGS

FAMA PAINTERS
INSIDE and OUTSIDE 

Ali work done at reasonable rates 
We guarantee all our work 

1151 Rogers Avenue, Brooklyn 
Call 2878199

Visit Beautiful GRAYMOOR

tėlę, Laisvųjų daina, Man liūd
na, Daina, daina, Vežė mane 
iš namų, Šią naktelę, Tu, ma-

plokštelės kaina 1.50 doL Šių 
plokštelių yra nedidelis kiekis 
(anksčiau buvo parduodamos

no motinėle, Pasisėjau žalią rū- po 4 dol.). Norį įsigyti prašomi 
tą, Sėdžiu po langeliu ir Vyčių kreiptis: Darbininkas, 910 WiL
himnas loughby Avė., Brooklyn, N. Y.

■ . - 11221-
6. Pavergtos Tėvynės muzi

ka, Nr. 1. įdainuota solistų ir Persiuntimui pridedama 50 c. 
chorų 12 liet, dainų: Sesuo žy- 
drioji Vilija, žvaigždute, Pas- . t
varscyk ancela, Kaip gi gražus Kas nOr^*Y skelbtis Darbininke 
rūtelių darželis, Kūmute širde- prašomas skambinti: 
le, Atskrend sakalėlis, Oi nėra GLenmore 2-2923 
niekur, šokių scena, Pasiveiki-
nimo choras, Udrio daina, Vai- 1 '' ' — —r r---
vos daina ir Vaivos bei Nag
lio duetas.

7. Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 

. lietuviškos muzikos dalykėlių:

E1ITH
Universal Šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo

GARISON 
TURKEY 

FARM
LUNCHEONS 
DINNERS and 

COCKTAIL LOUNGE
12:00 - 8:00 P.M. 
Closed Friday

Route H 206 & 24 
CHESTER 
New Jersey

DISPLAY

B. COLEMAN JONĖS 
INTERIOR DESIGNER 
372 Central Park West 

New York City 
Call 866-6305

We Take Pride in Our Work

A *
BEAUTY SALON

Late Nite Thursday and Friday 
We make women beautiful 
394 Utica Avė., Brooklyn

TeL 771-8590 Open Sunday

WHITEPLAINS 
FOR HONEYMOONERS

A Home Away from Home. Every- 
thing for the Honeymoon Couple. 
Catholic Church nearby. Call (914) 
WH 8-5351 — Mrs. Campbell.

NURSING HOME

SHANES HOME FOR ADULTS 
Owned and operated by Registered 
Nurse, good food, home cooking — 
Catholic Church within walking dis- 
tance Upstate N.Y. Call (607 ) 397- 
5121 or write 10 Cook Street Wor- 
cester, N.Y.

PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais
tai bei mestis nuo reumatizmo. Labai pelninga įmonė. Rašyti: P. Dėkoj, 
North Sta., P.O. Box 9112, Nesvariu N J. 07104.

g^lillilllllllliuilllllliliuilllllllllllllllllllllllllllillimiillillllllllllllllilllillllllllliiyg

THE TOWNHOUSE — 860 Arnold 
Avė. Point Pleasant, N. J. A new 
resident hotel for those over 65. 
Maid service & 3 meals daily (201) 
899-0575, or write: 3601 Herberts- 
ville Rd. Point Pleasant, NJ.

GENERAL COLLISION 
& INSURANCE W0RK 
412 90th Street Brooklyn

Bet. 4th and 5th Avės.
Expert fast clean work— Call TE 
9-0161 — ask for JOE SCIOSC1A.

RAD’S M0VERS 
2 MEN and VAN 

REASONABLE RATES 
LOCAL MOVERS 

------- Call 649-1004 -----

H. W. FEMALE

OPERATORS EXPD.
Singer mach. - for ladies robes 

Steady - good pay - Union benefits 
ALLEGRO GARMENTS INC.

3611 14 Avė. Brooklyn TR 1-0818
Work near Home

Work near home EXP. OPERATORS 
ON HAIR PIECES—steady work, 
nice vvorking conditions. CARUSEL 
PBbDUCTS 9 White Street, Bklyn. 
Call 497-1000 ask for Mr. Ramon.

OPERATORS EXP 
SECTION WORK

Steady, good vvorking conditions 
Many Fringe Benefits 

VVEE-GIRLS — 133 W. 21st Street 
N.Y.C. lOth Floor. Apply in person.

HELP WANTED

EXP OPERATORS 
FOR INSERTING MACHINES 

Day Shift 40 Hours 
Steady nice vvorking conditions 

U.S. PENCIL 100 5th Avė. N.Y.C. 
Tele 924-2727

H. W. MALĖ

BUS MECHANICS
With Diesel Experience 

HELPERS & CLEANERS
FULL TIME

FULL BENEFITS
Apply at

INTER-CITY
TRANSPORTATION CO.

730 MADISON AVĖ.
PATERSON, N. J.

No Phone Calls

REAL ESTATE

and enjoy a day of Christian encounter with the Friars 
Every Sunday — July through October

Folk Masses: 10:45, 11:45 and 12:45; Novena to St. Anthony 2 PM; 
Ecumenical Service and Bible reading with song 3 PM.

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

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

DĖMESIO
dovanų siuntėjams į LIETUVĄ, ir USSR

Mes džiaugiamės galėdami pranešti, kad sparčiai padidė
jus klientų skaičiui ir veiklai mums pasisekė pasiekti 
tokių pagerinimų:

2.

3.

4.

5.

Pagreitinti užsakytų dovanų pristatymą.
Suprastinti Vnešposyltorg’o užsakymų vykdymo pro
cedūrą.
Padidinti Vnešposyltorg’o krautuvių ir sandėlių skai
čių visoje U.S.S.R.
Padidinti visokių prekių pasirinkimą — drabužių, me
džiagų, avalynės ir 1.1.
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 komisiją).

APLANKYKIT MŪSŲ PARODINĘ SALĘ NEW YORKE

Siųskite savo užsakymus ar klausimus į

PODAROGIFTS, Ine
(Vieninteli dovanų atstovai JAV-se)

220 Park Avė. South (corner I8th Street) 
New York, N.Y. I0003 

Tel. 2I2 - 228-9547

arba į prie jo prisijungusias firmas:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45+h Street, New York, N.Y. 10036

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

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
716 Wdnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

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

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,

Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palankėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos.

E šio sąrašo išsirinkus tris il
go grojimo plokšteles, moka
ma tik penki doleriai. Atskira 
plokštelė kainuoja 2 dol. (anks
čiau buvo parduodamos po 4 
dol. Norį įsigyti papigintų 
plokštelių, prašomi rašyti: Dar
bininkas, 910 Willoughby Avė.. 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Prisiuntfrnui pridedama 50 
centų.

paliudijimas.

f umversal ] 
• FUM9ML CfMPtL MC. 9

52nd 9trvot et toefngien &vmm 
Ray Kerbefie, Dir.

PL 3-5300

J REGULAR Į
| SAVI N G S |

S Add or withdraw any amount, any time S

I 5% I
'T A YEAR, PAID SEMI-ANNUALLY ||

S No Restrictions =SS
Open your account with as little as $1.00 S
(by mali II you wish). ŠE

| FIRST FEDERAL SAVINOS |
£ and Loan Association S
I i

223 MAIN STREET £
NASHUA, NEW HAMPSHIRE

S Tel. 889-2123

I I

FLATBUSH 26,000
East 9th Street near Avenue H 

1 Family, 4 Bedrooms, comfortable 
home. brass plumbing, 220 wiring, 
oil heat, many extras. Transferred.

------ 434-7692 -

Ine.
1776 Broadway, New York, N.Y. 100)9
Tel.: 212 581-6590 581-7729

arba j bet kurį jų skyrių

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGSCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įritikinsitef

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New York e: 1654 2nd Avė. (85-86 SL) — TR 9-3047 
RMgevvoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Arterijoje: 28-28 8teinway Street —- AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hillride Avė. — 343-6116 
E. Northport, UI.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin Sq^ L.I.: 981 Hempstcad Tpkc. — 437-7677 

Flushinge: 41-06 Main Street — Hl 5-2552 

Jackson Heiflhts: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

Poughkeeprie, N.Y.: 450 Main SL — 914-454-9070



DARBININKAS

DARBININKAS

A.a. brolis Didakas Pauhukaitis, O. F. M

GL 5*7068
GL 2-6916
GL 5-7281
GL 2-2923
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Tėv. Leonardo Andriekaus 
naujas eilėraščių rinkinys, pa
vadintas “Po Dievo antspau
dais”, išeina šį rudenį iš spau
dos. Iliustracijos dail. T. Va
liaus. Spausdina pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne.

Jungtinio Finansų Komiteto 
valdyba spalio 13, sekmadienį, 
4:30 vai. popiet į Maspetho lie
tuvių parapijos salę, 64-14 
56th Rd., Maspeth. N.Y., kvie
čia bendram pokalbiui radijo 
ir spaudos atstovus, vajaus rei
kalam paaukojusius savo pa
veikslus dailininkus, New Yor- 
ko ir New Jersey LB apygar
dų ir apylinkių pirmininkus, fi
nansų komisijų vadovus, Vliko 
valdybą. Salėje bus iškabinti 
loterijai suaukoti lietuvių dai
lininkų paveikslai. Po pasita
rimų vajaus reikalais ir paveiks
lų apžiūrėjimo bus vaišės.

Moksleivių ,ateitininkų kuo
pos susirinkimas buvo rugsėjo 
29. Naujoji valdyba perėmė pa
reigas. Pirmininku išrinktas 
Jurgis Oniūnas. sekretore — 
Bernadeta Tutinaitė, iždininku 
— Petras Sandanavičius. vice
pirmininku — Algis Norvilą ir 
korespondente — Rasa Navic
kaitė. Valdyba dėkoja globėjai 
ir paskaitininkam, kurie paau
kojo laiką: dėkoja vadovui 
mui Gedeikai, kuris, 
sitraukia iš pareigų, 
dėkoja visiem, kurie 
talpas susirinkimam.

Rima ir Juozas Bružai, siun
tinių Įstaigos savininkai, apmo- ' žiūnu namuose, 87-16 80 St., 
kėjo visas praėjusios savaitės AVoodhavene. N.Y.. Kviečiami 

nauji nariai ir moksleiviai, ku-

deja.
Taip 
davė

Ri- 
pa- 
pat 
pa-

1968 m., spalio 9 d., nr., 66

STAIGA MIRĖ BROLIS DIDAKAS 
PAUHUKAITIS, O.F.M.

Toronto studentų choro na
rius nakvynėn priima: E. Vai
nienė, R. Trampas, M. Navic
kienė, K. Vainius, dr. B. Ra- 
dzivanas, A. Šmitienė, A. Sinu- 
sienė, J. Simonaitis, Vaičiuliu 
šeima, VI. Jasinskas, E. Sanda- 
navičienė. Ceilių šeima. Dėdi
nai. P. Razickienė. Dar keliem 
trūksta nakvynės. Kas galėtų 
priimti, prašom pranešti: Tėv. 
Petrui Baniūnui — GL 2-2923.

Brooklyno pranciškonų vie
nuolyne spalio 7 vakare staiga 
mirė brolis Didakas Pauliukai- 
tis, O.F.M. Velionis visą laiką 
dirbo spaustuvėje prie spausdi
nimo mašinos. Tą dieną spaus
dino “Į Laisvę” žurnalą.

Po dienos darbo savo kamba
ryje pasijuto blogiau. Ruošėsi 
eiti pas daktarą. Jis pats nulipo 
dar iš trečio aukšto į pirmą 
aukštą ir koridoriuje staiga mi
rė, ištiktas širdies smūgio. Mi
rė 7:30 v.v. Velionis kuri laiką 
skundėsi širdimi.

ŽINIOS
.5

KMS 29 kuopos susirinkimas 
bus spalio 13 d. 1 v. popiet Ap
reiškimo parapijos s?’ėje.

Vyr. skaučių židinio sueiga 
Įvyks spalio 13. sekmadieni, 4 
v. popiet p. Novickų namuose, 
95-12 108 Avė. Ozone Park, N. 
Y. Kviečiamos ir skautės kan
didatės.

Kun. Jenas Petrošius, Pary
žiaus lietuvių kapelionas, daly
vavęs kaip delegatas PLB sei
me New -Yorke, aplankė kelias 
Amerikos ir Kanados lietuvių 
kolonijas. Kiek ilgiau buvo su
stojęs New Yorke pas lietuvius 
pranciškonus. Spalio 4 išplaukė 
atgal Į Paryžių.

Algis Vedeckas, Lito banko 
viceprezidentas, spalio 9-10 da
lyvauja prekybos tyrimo insti
tuto surengtoje konferencijoje 
Montrealyje, Kanadoje. Konfe
rencijos paskirtis tyrinėti elekt
roninių skaičiavimo mašinų pa
naudojimą prekybos srityje.

Vyresniųjų moksleivių ateiti
ninkų susirinkimas įvyks spa
lio 19 d. 2 v. popiet p. Gra-

Brolis Didakas buvo pašar
votas Šalinskienės laidojimo 
koplvčicje trečiadieni nuo 11 
iki 9 v.v. Tą pati vakarą jis 
buvo išvežtas į Kennebunkpor- 
tą.

Kcnnebunkporte bus pašar
votas ketvirtadieni. Laidojamas 
penktadieni, spalio 11, iš Ken- nau- 

foto- 
foto 
laik-

VVzllace komiteto narių susi
rinkimas šaukiamas šį penkta7 
dieni, spalio 11, Arlingtono res
torane, 385 Arlington Avė. 
Brooklyne (Jamaicos linijos 
Norvood stotis). Pradžia 7 v.v.

Aušros Vartų parapijos iškil
mingi tradiciniai padėkos pie
tūs bus spalio 20, sekmadienį,
I vai. parapijos salėje. Pietų 
rengimo komitetas ir parapijos 
klebonas kviečia visus parapie- 
čius ir parapijos rėmėjus atsi
lankyti.

KMS-gos 24 kuopos susirin
kimas bus spalio 13, tuoj po 
sumos Angelų Karalienės para
pijos salėje.

Moterų Vienybės mišios už 
mirusias nares bus spalio 13 d.
II v. Angelų Karalienės para- torius dr. A. Budreckis su žmo- 
pijos bažnyčioje. Bendri pietūs na ir kiti. Knyga atiduota leis- 
1 v. V. Belecko — Winter ti Manyland Books leidyklai,

Elenos Kepalaitės vadovauja
ma šokių studija savo darbą 
pradės už kokių dviejų savai
čių. Konkretus laikas bus pa
skelbtas vėliau.

Stasys Lozoraitis, diplomati
jos šefas, yra vienas iš auto
rių Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondo leidžiamo anglų kal
ba veikalo apie Lietuvą. LNF 
valdyba, vadovaujama Emilijos 
Čekienės, spalio 4 dr. V. ir E. 
čekų namuose Woodhavene su
rengė pagerbimą p. Lozorai- 
čiams. Dalyvavo pats šefas, V. 
Lozoraitienė, Stasys Lozoraitis, 
Jr„ Lietuvos pasiuntinybės 
prie šv. Sosto sekretorius, Lie
tuvos gen. konsulas A. Simutis Kissena parke Flushing L.I. 
su žmona, antrasis leidinio au-

Sekmadieni 
futbolas

Šį sekmadienį Lietuvių Atle
tų Klubo pirmoji futbolo, ko-, 
manda žaidžia pirmenybių rung
tynes prieš • American-Dalmati- 
nac, kuris pirmenybėse eina 
be pralaimėjimo. Mūsiškiam 
šios rungtynės bus tikrai ne
lengvos. Rungtynės įvyks mū
sų aikštėje, t.y. Atlantic Avė. 
ir Fountain St., East N.Y. Pra
džia 1 vai. Po rungtynių LAK 
patalpose bus rodomas filmas 
iš PLB seimo metu įvykusių 
rungtynių tarp New Yorko 
LAK ir Chicagos Lituanicos.

šeštadieni pirmenybių rung
tynes žaidžia mažučiai 2:30 v.
prieš German-Hungarians B, o rinis namas su vandens apšil- 
jaunučiai 4 vai. prieš Bavari- dymu. žemės plotas 20x150. 
ans. Abejos rungtynės įvyksta Gerame stovyje. Informacijai ai of Lithuania, 41 West 82 St..

tel. 277-1239. New York, N.Y., 10024.

nebunkporto pranciškonų vie
nuolyno Biddefordo, Me., pran
ciškonų kapinėse.

Velionis buvo gimęs 1923 
spalio 23 Montrealyje. Ten ir 
išaugo ir baigė pradinius moks
lus, lankė technikos mokyklą, 
specializavosi elektrotechniko
je.

Atitarnavęs Kanados kariuo
menėje, jis 1948 Įstojo į lietu
vių pranciškonų vienuolyną, 
amžinuosius įžadus padarė 
1955 vasario 5. Brooklyno vie
nuolyno spaustuvėje dirbo nuo 
1952. Buvo kruopštus savo vie
nuolinėse pareigose. Dirbo prie 
spausdinimo mašinos, spausdi
no visus žurnalus, knygas. Apie 
spaudos darbą nusimanė ir sie
kė kiek galint geresnių darbo 
rezultatų.

Šalia spaudos darbo taisyda
vo elektrą, pravesdavo ir 
jas linijas. Be to, mėgo 
grafuoti, turėjo įsirengęs 
laboratoriją. Mėgo taisyti 
rodžius.

Atostogas dažniausiai praleis
davo savo gimtajame Montrea
lyje savo sesers Laurinaitienės 
šeimoje. Tėvai jau buvo; mirę 
ankščiau.

Lietuviai pranciškonai su 
brolio Didako Pauliukaičio mir
tim neteko pareigingo vienuo
lio, o pranciškonų spaustuvė — 
vieno iš pagrindiniu darbuoto
ju-

Spaustuvės personalas ir Dar
bininko redakcija reiškia gilią 
užuojautą velionies giminėm 
bei artimiesiem.

Latvijos nepriklausomybės 
penkiasdešimtmetis irgi mini- . 
mas šiais metais. Jie rugsėjo 
29 Mutual salėje Bostone turė
jo parengimą, kurio programo
je dalyvavo ir estų ir lietuviu 
tautinių šokių šokėjai. Lietu
vius atstovavo Onos Ivaškienės 
vadovaujamas sambūris.

Naujosios Anglijos lietuvių 
gydytojų susirinkimas Įvyko 
rugsėjo 28 dantų gyd. Genės 
Stapulionienės namuose. Dor- 
chestery. Naujos valdybos pir
mininku išrinktas dr. Stasys Ja
saitis iš Dorchesterio, sekreto
rium dantų gyd. Vladas Vait 
kus iš Worcesterio.

Ona Andriulionienė išvyko 
svečiuotis pas savo gimines į 
Chicagą.

Kantatos "Kovotojai" koncer
tas bus lapkričio 2 Jordan Hali 
Bostone. Visi lietuviai tą die
ną skiria tam koncertui, nes 
juo užbaigiamas Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo paskel
bimo 50-čio minėjimas.

Lietuvių radio valandos, veda: 
nios P/' Viščinio, parengimas 
bus spalio 27 Lietuvių Piliečių 
Draugijos auditorijoj, So. Bos
tone.

IEŠKOMI ĮPĖDINIAI
Broliai Anthony Kailis ir 

John Kaitis (o gal Kairis?) arba 
jų vaikai gali gauti prieš d ve- 
jis metus mirusio brolio 
baus palikimo dalį. Yra 
ma, kad Antanas Kaitis 
m. gyveno Chicagoje, o 
Honoluluose.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji malonėkite rašyti Lie
tuvos generaliniam konsulatui 
New Yorke: Consulate Gener-

stam- 
žino- 
1940

Jonas

Cypress Mills šiaurinėj daly
je parduodamas 2 šeimų mū-

Garden svetainėje. Kviečia na
res ir draugus dalyvauti. Bilie
tus iš anksto užsisakyti: VI 7- 
4477.

Laisvės Žiburio radijo progra
mos išlaidas. Laisvės žiburio rie norėtų prisirašyti prie atei- 
vadovybė nucširdžiai dėkoja. tininku.

tas. Dama palydint, choro na-

šoks visą dideli šoki. Ji lanke

daugiausia. Tad Toronto stu-

aillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

Ugdykime sportuojantį atžalyną

kuriai vade vau j a Stenąs Zobars- 
kas. Jis ir papasakojo, kaip ei
na viri spaudos darbai. Knyga 
pasirodys dar šiais metais.
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Studentų chcras savo koncer
tais Toronte yra patraukęs p u b- re. Rūgina Kryžanauskaitė, pa
liks ir ją sužavėjęs. Choras vra
lankstus ir darnus, su gražiais baleto studiją, 
jaunais balsais. Viri choristai 
tokie jauni ir tokie gražūs.

Choras išmoko daug visokių 
dainų, pritaikytų įvairiom pro
gom. Kadangi dainuoja ir ne
lietuviam, tai dalį repertuare 
turi ir angliškai parengtą.

šiam koncertui parinkta lie- tuviškų parengimų — neper- 
tuviškos dainos ir operų
traukos. Angliškai dainuos be- dentų choro koncertas čia la- -

i Choras iš Toronto atvažiuo
ja autobusais. Prieš kelionę da
bar dirba repetuodami. Gasdi- 
na ne ta ilga kelionė, bet New 
Yorkas. kuris turi progos pa
matyti visokiausių kultūrinių 
pramogų. Taip, čia mieste yra 
daug teatrų, koncertų. bet lie-

ne ištrauka iŠ “Studentu prin- bai mielai laukiamas. Tai labai Lietuvos Nepriklausomybes Fondo surengtame pagerbime iš k. j d. l-je eilėje: J. Kiaunė Sperauskienč.
„ . ‘ ctii. G- Budreckienė ir St. Zobarskas; H-je eilėje L. Tamošaitis, G. Diržienė, dr. V. Paprockas. V. Lozoraitienė.

Regina Kryžanauskaitė šoka baletą, palydint studentę chorui. vu . reta p-vga išgulu tu _ u mjn s j, Simutienė, E. čekienė, A. Simutis; III eilėje — dr. A. Budreckis, A. Diržys, dr. V. Ce-
Nuotr. B. Tarvydo I koncertą Įvestas ir bale- dentų chorą. kas. A. Sperauskas, S. Si rusas, L. Virbickas ir S. Lozoraitis, jr. Nuotr. L,. Tamošaičio

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
Toronto, Kanada

JAUNIMO CHORAS

1968 spalio 19, šeštadienį, 7:30

dainuoja

ST. MATTHIAS SALĖJ
58-15 Catalna Avė.. Ridgewood. N. Y.

Chorui .vadovauja: Kun. BRONIUS JURKŠAS

Jau kuris laikas Lietuvių At- Nesudarius reikalingo skaičiaus, 
lėtų Klubas, kartu su sportuo- salių negausime.
ti norinčių lietuviukų tėvais. Taip pat yra kviečiami vai- 
Franklin K. Lane mokykloje kai. nuo 8 iki 18 m. amžiaus, 
organizuoja plaukymo ir mankš- norintieji žaisti futbolą Liet u - 
tos vaikų grupes. Sezonui pra- vių Atletų klubo vaikų koman 
sidėjus, reikalinga gauti sales dose. Pranešti: peniai Rirutie- 
ir baseiną. Turi būtinai susida- nei VI 7-5129 ar V. Steponiui 

441-7087 (kuo skubiausiai'.

DARBININKO
PROGRAMOJE: lietuvių kompozitorių ir liaudies dainos.
• Įėjimo auka: 3 dol.: rezervuotos 4 doL: studentams 2 dol.
• Pradžia 7:30 vai. vakaro

METINIAME
KONCERTE

• Veiks Darbininko Spaudos kioskas.
• Šokiams gros Gutauskų orkestras 

ir Dudučio kapela jaunimui.
• Veiks pilnas bufetas su užkandžiais bei gėrimais.
Kviečiami visi atsilankyti, pagerbti dainuojantį jaunimą, 
atvykusį iš Kanados ir palaikyti lietuviškos spaudos darbus.

ryti bent minimumas vaikų, 
kad šias patalpas gautume. Ka
dangi yra daug amerikiečių vai Laikrodininkas specialistas, 
kų grupių, laukiančių, kad lie- lietuvis, išmokęs šio amato 
tuviai atsisakytų baseino ir sa- Šveicarijoje, taiso Įvairių rūšių 
lių. tad yra labai svarbu, kad ir firrmi laikrodžius. Darbas at
mes pajėgtume surasti bent ke- liekamas naujausiais metodais 
turiasdešimt vaikų, norinčių da- ir pačiom naujausiom priemo- 
lyvauti plaukyme. nėm. Sureguliavimas voltui. Pa-

Kreipiamės i lietuvius tėvus, siteiraukit prieš pirkdami nau- 
prašydami leisti savo vaikam Į- jus ir apsisaugokit nuo nesą- 
sijungti j lietuvišką sportuojamu Itningų pardavėju Adresas: Jo
tį jaunimą. Atsieis apie penkim no Pašukonio knygynas. 94- 
lika dolerių už sezoną. Jei su- 17 Jamaica A ve.. \Voodhaven. 
susiregistruos daugiau vaikų. N Y. (Woodhavcn Rlvd sto-

— _ bus mažesnė kaina. Vaikam rš tis). Darbo vai. nuo 9 rvto iki^iiiiiiiHiiiiifiiiiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiHimimiiinmiiiiimniiiHiimifflHmtfmMiHiiimtnuMmiHiumitmummiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiuir  ̂to bus neįkainojama nauda. 6 v.v. Tel. III 1-7747


