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Kinijos - Rusijos kovos: kaip tai gali padėti Amerikai?
Prasidėję kariški pasienio su

sidūrimai tarp Kinijos ir Rusi 
jos yra daug svarbesnis daly
kas, negu paprastai linkstama 
manyti. Iš tikrųjų tai yra isto-

Jų susikirtimas pakeitęs politinį pasaulio vaizdą

munistų miltinai pradėjo vie
nas į kitą šaudyti, žymiai pasi
keitė politinis pasaulio vaizdas, 
— teigia W. E. Griffith, dėstąs

* politinius mokslus ir Sovietų 
diplomatiją Tufts universitete 
ir M.LT.

Juk 20 metų Rusija ir Kini
ja laikė Ameriką svarbiausiu 
savo priešu, ir pagal tai rikiavo 
savo politiką. Dabar tokiu prie
šu Kinijai tapo Rusija ir atvirkš
čiai. Tai turėtų atnešti politi
nės naudos Amerikai ir jos są> 
jungininkams.
Ko bijo Rusija?

Rusija visada bijojo “azijati- 
nių ordų” invazijos, nes nuo jų 
yra nukentėjusi. 1904-5 žiauriai 
pralaimėjo karą su Japonija. 
Dabar grėsmė ateina iš Kini
jos, su kuria 4150 mylių turi
ma siena beveik neapginama.

Taipgi žinoma Rusijos bai- 
... mė neįsivelti į karą su dviem 

frontais. Bet dabar tokia gali
mybė pasidarė reali — Kinija 
rytuose, šiaurės Atlanto santar
vė vakaruose, gi tarp jų 5000 
mylių nuotolis. Kai 300,000 ru

namą ir Kubą, didelių karinių 
telkinių Maskva vargiai begali 
rizikuoti telkti prie Kinijos šie* 
nų.

apie atominių raketų pasiunti
mą į Kinijos miestus. Bet tai 
būtų Rusijos politinė katastro
fą, o kinai greičiausiai dar ga
lėtų ilgai kariauti miestus apei
dami, kaip kariavo Mao partiza
nai prieš įsibrovusius japonus.

Ir karas be atominių ginklų 
rusams Kinijoje būtų daug sun
kesnis, negu Amerikos bėdos 
Vietname. Juk tik vienas gele
žinkelis eina per Sibirą. Vienas 
subombarduotas tiltas ar už
griautas tunelis rusams gali 
daug žalos padaryti. Griffith iš
vada čia kategoriška: Rusijos- 
Kinijos karo nelauktina. Šalta
sis karas bus labai šaltas, bet 
atominio karo rusai vengs.

Ką iš to kinų-rusų šaltojo ka
ro gali laimėti Amerika ir jos 
sąjungininkai?

šių dienų problemos šaknys 
buvo suleistos 19 šmt, kada 
Rusija ir kitos Europos galy
bės pradėjo graibstyti nusilpu
sios Kinijos imperijos žemes. 
Apie 1860 Rusija jau turėjo 
Amūro upės baseiną ir dabar
tinę Sovietų centrinę Aziją. Kai 
1911 sugriuvo Kinijos imperija, 
Išorinė Mongolija atsiskyrė nuo 
Kinijos ir iki šios dienos tebė
ra Rusijos vasalu. Tose žemėse 
nišai rado turtingus anglies, 
naftos, dujų, aukso ir sidabro 
klodus. Vladivostoką išstačius, 
Rusija gavo neužšalantį uostą 
prie Pacifiko. Dabar to uosto 
svarba keleriopai padidėjo, nes 
Maskva stato tokį laivyną, ku
ris būtų pajėgus kariškai įsikiš
ti bile kurioj pasaulio vietoj. 
J Vladivostoką kinai žiūri go
džia akim, nes jis tik už 50 
mylių nuo jų sienos.

Savo prarastų žemių kinai 
niekad neužmiršo. Kinijos res
publikos kūrėjas Sun Yat-sen 
1923 viešai ragino Leniną že-

sų karių yra R. Europoj, gink- mes Kinijai grąžinti. 1954 Mao ___________________________
lais ir kita karo medžiaga rei- Tse-tungas Prašė Chruščevą sur vakarais ir veik visai ne- 
kia aprūpinti arabus, Š. Viet- grąžinti Mongoliją. Abu kartus ^ikijžn į arabų-žydų ginčų kom-

1 atsakymas buvo griežtai neigia- .pjeksą, susidariusį ryšium su

Libijoj kita tvarka 
ir kita valdžia

Libijoj sukilimo keliu buvo 
pakeista vyriausybė ir valdžios 
forma — moderuotai konserva
tyvi monarchija pakeista res
publika, valdžią pasigrobė Egip
to Nasserio tipo nacionalistai 
karininkai

Pašalintasis karalius Idris dir-

Ką laimi Amerika?
Pirma, gera jau tai, kad įno

ri vi ne draugai, bet priešai
Antra, Sovietų spaudimas į 

Ameriką ir Europą turėtų su
mažėti, nes Maskva negali ri
zikuoti tuo pačiu laiku erzinti 
abudu savo stiprius priešus. To
dėl lauktina Maskvos santūru
mo Vid. Rytuose ir kitose jaut
riose ginčų vietose. Washingto- 
nas gi dabar turėtų susilaikyti 
nuo vienšališkų nuolaidų Mask
vai ir kiečiau laikytis derybose, 
kad gautų geresnius rezultatus.

Trečia, Kinijos kivirčai su 
Maskva galėtų būti proga Ame
rikai mažinti įsitempimą su Ki
nija. Mao mirus, jo įpėdinis ga
li būti sukalbamesnis, todėl 
Amerika iš anksto turi rodyti, 
kad nori atoslūgio su Pekinu.

Ketvirta, didžiausias Ameri
kos rūpestis šiandien betgi lie
ka Rusija. Dėl blogų santykių 
su Kinija Rusija staiga netaps 
Amerikos draugu. Abidvi yra 
Amerikai nedraugiškos imperia-

listinės valstybės. Kinija sie
kia iš rytų ir pietryčių Azijos 
išstumti Amerikos įtaką, gi Ru
sija to pat siekia Europoje ir 
Vid. Rytuose. Kol šitie faktai 
nepasikeis, bus krizių tarp Ru
sijos ir Amerikos. Bet kol Ame
rika bus stipri kariškai, ji galės 
geriau tas krizes, apvaldyti. Ru- 
sijos-Kinijos įsitempimų kon - 
tekste tai turėtų būti gana ge
ras laimėjimas, — mano prof. 
Griffith.

Miręs S. Vietnamo prezidentas Ho 
Chi Minh

— Sovietų ūkinė misija atvy- mas. Nuo 1960 Rusijos-Kinijos Izraelio valstybės įkūrimu Pa
ko į Indoneziją pamėginti at- santykiai ėmė temptis. Priežas- lestinoje. Vakariečiai jam sura- 
naujinti santykius, nutrūku- tis yra ne ideologija, bet iš Ki- 
sius 1965 dėl komunistų reng- nijos pagrobta žemė. Sprogi- 
to sukilimo pagrobti valdžią. Ru- mui įvykti dabar yra visi ele- 
sija prie Sukarno buvo gerai į- mentai, nors pasienio susikirti

mai ir būtų reti.
Kas atsitkitų sprogimui įvy

kus? Griffith mano, kad nė vie
na pusė negali kitos sulamdyti. 
Sovietai turi geresnius ginklus, 
bet kinai turi žmonių mases, 

skola Maskvai. Indonezija nori Jei kinai masiškai įsiveržtų į 
naujų mokėjimų terminų. Rusiją, Kremlius turėtų galvoti

sikūrusi Indonezijoj, todėl po 
tos katastrofos liko daug nesu
tvarkytų reikalų. Jų tarpe du 
Sovietų pradėti, betnebaigti sta
tyti fabrikai. Svarbiausia byla 
yra 600 mil. doL Indonezijos

— JAV paštui pertvarkyti 
prez. Nixonas telkia visas jo re
formą remiančias jėgas, kad 
pajėgtų įveikti tai reformai ro
domą didelį pasipriešinimą. Jis 
eina iš pašto tarnautojų unijų 
ir iš daugelio kongreso narių. 
Dabar jau žinoma, kad šiais biu
džetiniais metais paštas turės 
vieną bilijoną ir 300 milijonų 
dol. nuostolių.

— Kongresas sugrįžo į Wa- 
shingtoną po trijų savaičių va
saros atostogų, bet Įstatymų 
projektai šiemet guli stalčiuose 
nepajudinti. Net pusiau priimtą 
mokesčių reformos įstatymą ne- 

Brazilijos miestuose la- žadama šiemet baigti tvarkyti. 
. Tokio nedarbingo kongreso se

niai jau nėra buvę.
— Stalino gadynės laikais 

žmonėms padarytų skriaudų ty- 
rjhėjimas Čekoslovakijoj grei
čiausiai bus sustabdytas, nes 
tai, esą, kenkia socializmo rei
kalams. Anais laikais Rusijos 
gestapo sufabrikuotų bylų tyri
nėjimą buvo pradėjęs Dubče- 
ko režimas. Suspėta peržiūrėti 
gana daug bylų ir paskelbti, 
kad žmonės buvo kalinti ir kan
kinti nekaltai. Maskva už tai 
labai siuto.

bai plinta teroristų veikla. Vie
na teroristų grupė Rio de Ja* 
neiro mieste dienos metu pagro
bė gatvėje Amerikos ambasado
rių C. Burke EMvrick. Už jo

tu laiku paleisti 15 politiniu ka
linių, kurių tarpe visi svarbie
ji komunistų vadai. Ambasado
rius buvo paleistas, kai parei
kalauti paleisti kaliniai buvo 
atvežti į Mekšką Brazilijos lėk
tuvu. Teroristų rankose amba
sadorius išbuvo 78 valandas. 
Atsirado su guzu kaktoj.

Kennedy advokatai pradėjo kombinuoti
Siekia uždaryti spaudai teismo duris

advokatams prašant, Massachu- 
setts 
teismo 
tam
prasidėti 
ties

do naftą, išvystė jos gamy
bą ir prekybą. Libijos naftos 
pramonėj dirba Amerikos, Ang
lijos, Italijos ir V. Vokietijos ka
pitalai. Už naftos koncesijas 
gaunamų pinigų užtenka kitom_ 
ūkio šakom vystyti.

U?MIRĖ SENATORIUS E. DIRKSEN 
merikiečių aviacijos bazė, užsi- 
likusi nuo antrojo pasaulinio
karo. Šiuo metu ji naudojama B : : •
Europoj esančios JAV aviacijos ■ 1 ■ i ‘
personalo pratyboms. ; ...

Dėl naftos koncesijų naujo- ■

Ho Chi Minh palikimas kova iki pergales 
Kinai-rusai atnaujino pažadus remti
Mirė š. Vietnamo preziden

tas Ho Chi Minh, Vietnamo no 
priklausomybės, tėvas, sulaukęs
79 metų. Nepaprastai atkakliai: 
ir pastoviai siekdamas Vietna
mo išlaisvinimo iš Prancūzijos 
kolonijinės priklausomybės, Ho 
ieškojo pagalbos visur, bet nie
kur negavo. Tada jis išgirdo, 
kad Lenino įkurtas Trečiasis 
Internacionalas domisi koloniji
nių tautų reikalais, todėl iš so
cialistų stovyklos nuvyko pas 
komunistus, taip savo naciona
lizmą sumaišydamas su komu
nizmu. Marksizmas jam nieko 
daug nežadėjo, todėl jis palin
ko į labai praktišką pragmatiz
mą, o Vietnamo laisvė buvo jo 
ideologijos (pagrindas. Pradžio
je iš prancūzų jis net nepriklau
somybės neprašė, tik žmoniško 
elgesio ir lygybės.

Revoliucionieriaus kelias
Tos rūšies nacionalizmo jį tė

vas išmokė, kurs taip neken
tė kolonistų prancūzų, kad net 
prancūzų kalbos nesimokė, nors 
buvo administracinio aparato 
tarnautojas mandarinas. Bet 
pasaulio reikalus Ho pradėjo 
suprasti tik tada, kada dar 
prieš pirmąjį pasaulinį karą iš
vyko kaip laivo virtuvės darbi
ninkas į pasaulį. Apie 40 metų 
jis klajojo iš krašto į kraštą 
(gyveno Prancūzijoj, Anglijoj, 
Rusijoj, Kinijoj, Belgijoj, Vo
kietijoj). Politiškai subrendęs 
pasirodė jau pirmajam pasaulio 
karui baigiantis, kada apsi
sprendė savo kraštui laisvės 
prašyti 1919 m. iš Ver
salio taikos konferencijos. 
Deja, ten jo niekas nepriėmė., 
nes prancūzai buvo tos konfe- kad Vietnamas bus suvienytas' 
reneijos vyriausieji dirigentai, ir visai nepriklausomas.
Tada Ho nuėjo su savo byla.... _ Kinai su rusais nenoreio
pas prancūzų socialistus. Ir jų 
apviltas nuslinko pas komunis
tus ir į Maskvą. Ten mokėsi 
revoliucijos “mokslo” ir dirbo 
Kominteme. Rusų buvo išsiųs
tas į Kiniją ir priskirtas prie 
Borodino misijos, kuri ilgai 
mynė komunistams kelią į Ki
nijos užvaldymą, čia Ho išėjo 
gerą revoliucinės praktikos mo
kyklą.

1928 Ho atsirado Tailande, 
užsimaskavęs budistų vienuoliu, 
bet ten ilgai neištvėrė, nes 
buvo susekta jo pogrindinė 
veikla. Iki antrojo pasaulinio 
karo jis daugiausiai sukinėjosi 
Azijoje, rengdamas savo tautie
čius partizaninei veiklai. Ir taip 
jis jau buvo pasirengęs tinkamu

laiku užimti pozicijas karui bai
giantis. Japonus išstūmus iš 
Vietnamo (toj akcijoj jau daly
vavo jo partizanai), Ho paskel
bė Vietnamo nepriklausomybę, 
kuri tapo realybe tik po 9 me
tų. Su prancūzais vedė ilgas de
rybas, kurios vieną kartą 1946 
buvo apvainikuotos susitarimu 
kurti Vietnamo respubliką 
Prancūzijos Unijoje: Bet ir 
tas bandymas greit pabiro. O 
1954 gegužės 8 Ho Chi Minh 
partizanai įveikė prancūzus 
prie Dienbienphu. Kovos su A- 
merikos remiamais Vietnamo 
pietiečiais prasidėjo 1964 ir da
bar dar tebevyksta — neleidžia
ma laimėti nė karo nė taikos. 
Ho Chi Minh mirdamas pali
ko žodį, kad ir amerikiečiai tu- 
rės trauktis nieko nelaimėję,

Atsisveikinti su revoliucio
nieriumi buvo atvykusi premje
ro Chou En-lai vadovaujama Ki
nijos delegacija, bet išvyko pa
buvusi tik kelias valandas, nes 
nenorėjo susitikti su atvykstan
čia Rusijos delegacija, kurios 
vadovas buvo Kosyginas. Rusi
jos delegacija dalyvavo laidotu
vių apeigose.

Kas po Ho mirties? Spėlioji
mai čia nieko nepadės, bet 
aišku tik viena, kad ir Kinija 
ir Rusija atvežė pažadus rem
ti Hanojų iki pergalės — iki 
amerikiečių išvarymo ir abieju 
Vietnamu sujungimo į viens 
valstybę. Toks yra ir Ho, Chi 
Minh paliktas testamentas.

Bostonas. — Šen. Kennedy

valstijos aukšč 
i teisėjas atidėjo
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aplinkybių tyrin 
lendo liepos 18
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Visas
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reikalas
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kuris nu

nepada
rius nė skrodimo nė rimtesnio
aplinkybių patyrinėjimo.

Greit kilo įtarimas, kad sena

ir oficialiomis notomis pareiški
mus patvirtinusi, kad naftos 

tvarką susitarimai
bus gerbiami. Dėl karinių ba
zių įsakmaus pareiškimo nebu- j

pasakyta, kad vi
si susitarimai su kitomis valsty
bėmis bus vykdomi Manoma, i 
kad bazių reikalu bus lėtai ei 
narna, nes greit baigiasi laik^

koncesijas

vo, bet buvo

sutarčiai su JAV. 
nas buvo pirmasi 
bloko, suteikęs nai

iŠ Vakarų ;; 
jam režimui

Maskva perversmą sutiko J 
džiūgaudama, ir tai galėtų būti 
Uogas ženklas. Bet gal tai

politiniustorius ir ----- ---------
gai visos tiesos nepasakė. Ta- p’””“-
da New Bedford distrikto attor- pakeistos. Bet skundo padavė- 
ney Dinis paprašė teisėją pra- jams rūpi ne tos taisyklės, bet 

kad visą 
stebėti spauda.

tė tyrinėjimo tvarką. Šen. E. Jie greičiausiai užuodžia, kad 
Kennedy advokatai pradėjo aukšč. tefcmas tą nutarimą pa
gelbėti reikalą. Jie sukombina- keis. O tai yra svariąsias da- 
vo, kad tokiose aplinkybėse ga- lykas, nes siekiama, kad šen. 
Ii būti pažeistos šen. Kennedy Kennedy nereiktų aiškintis vie- 
konstitucinės teisės, nes pagal šai. Sunku būtų manyti, kad 
taisykles nė pats senatorius teismas senatorių nuopasiaiš- 
nė jo advokatai negali klausi- kinbno pareigos visai atleistų, 
nėti liudininkų. Tą ginčą dabar Jei anapus uždarytų dorų bus

anksto pasigerinti naujam re
žimui, besitikint su Kairo pa
galba privilegijuotai įsistiprinti 
ir Libijoj.

— Gubernatorių konferenci*

; Indira Gandhi

už tai, kad visas biednuomenės 
šelpimas būtų vykdomas iš fe
deralinio iždo. Prez. Nizono

taip toli neina, nes manoma, 
kad gubernatorių siūlomai re
formai reikia dar geriau pasi
rengti ir pažiūrėti, kaip ma
žiau siekiančią reformą seksis 
praktikoj gyvendinti.

MIRĖ SOLISTAS 
ALEKSANDRAS KUTKUS
Rugsėjo 6, šeštadienį, 5:15 

tik daugiau bėdos ir gMos. Tas v.v. Chicagoje mirė buvęs Lie- 
Jei Kennedy čia bylų laimė- Kennedy manevras spwdou su- tavos valstybinės operos soiis- 

, tų, gali būti tardymo taisyklės tiktas nepalankiai. tas Aleksandras Kutkuš.

čiausias teisinas. Ir tai ilgokai ir per rakto skylutę. Tada bus 
užtruks.

mitetas jos disciplinarinės by
los svarstyti, Indiros Gandhi 
pusėje jau buvo didžioji parti
jos parlamento narių dauguma. 
Senajai partijos gvardijai nebe
liko nieko kito, kaip tik apgai
lestauti partijos vadovybėj pa
sireiškusį skilimą ir raginti abi 
puses to skilimo nebegilintl

Taigi toji stiprioji Nehru duk
tė vieno mėnesio bėgy du kar
tus sulaužė savo priešų kardus. 
Ji įsitikinusi, kad reformų ne
norinti senoji partijos gvardi
ja nebegalės jos planų sutruk
dyti. Pasinaudojusi konstituci
ja, ji pašalino finansų ministe- 
rį ir nacionalizavo visus didžiuo
sius privatinius bankus, kuriuo
se buvo 85 proc. krašto indė
lių. Anot jos, tai esąs tik lašas 
jūroj. Jos programoj yra visa 
eilė reformų, kurios turėtų pra- 

kėlimą New Yorko valstijos dėti mažinti milijoninių masių 
aukšč. teismo teisėjas panaiki- skurdą. Dienotvarkėj dabar šie 
no, nes jis rado, kad Albany pa- punktai: nuosavybės dydžio ri- 
reigūnas davė leidimą reikalo 
gerai neištyręs. Gub. Rockefel- 
ler tam reikalui labai pritarė, 
taigi netiesioginiai tas papeiki
mas ir jam taikomas. Aišku, 
tas nutarimas bus dar skundžia
mas. Vidutiniškai Blue Cross 
mokesčius buvo leista pakelti 
43.3 procento pradedant spalio 
1. Blue Shield mokesčių nebu
vo prašyta leisti pakelti. Petici
jas dėl mokesčių pakėlimo pa- kiekio užsienio valiutos, kad ga- 
naikinimo buvo įteikę meras lėtų užsieniuose kviečių ir ry- 
Lindsay ir Mario Procaccino. tių maistui nusipirkti.

New Delbi. — Indijos Kong
reso partijos politinis komitetas 
buvo susirinkęs svarstyti sun
kaus klausimo — ką daryti su 

į premjere Indira Gandhi, kuri 
j X sulaužė partijos discipliną.

Ginčas prasidėjo dėl parti- 
5 jos prezidentinio kandidato. Kai 

vietoj jos remiamo kandidato 
senoji partijos gvardija parin
ko kitą, ir dar jos priešą, ji at- 

j sisakė partijos kandidatą reko
menduoti rinkikams ir parėmė 
partijos atmestąjį, kuris kandi
datavo kaip nepriklausomas. Ir 
laimėjo prezidentūrą.

Kai susirinko politinis ko-

- Blue Cm* mokesčių pa-

—- Šen. Dirfaenas mirė po 1950. Prieš tai 16 metų buvo 
operacijos, kurios metu buvo atstovų rūmuose. Gimęs Illinois 

valstijoje, išgyveno 73 metus. 
Jis gerai žinojo Pabaltijo vals
tybių pavergimo bylą, draugavo 
Chicagoje su lietuviais ir visa
da buvo prieinamas, kai tik pri
reikdavo jo pagalbos.

išpiauta dešiniojo plaučio viršu
tinė dalis, kur buvo pastebėtas 
auglys. Ištyrus auglį rasta, kad 
jame yra įsimetęs vėžys. Šen. 
Dirkseųas priklausė respubliko
nų partijai, buvo jų vadas se
nate. I senatą buvo išrinktas

bojimas miestuose, didesnė 
monopolinių bendrovių kontro
lė, žemės reformos vykdymas 
(ikšiol jis buvo visaip sabotuo
jamas) ir pagalba kurtis žemės 
ūkio kooperatyvams, nes dabar
tinis ūkininkavimo būdas (vie
nas darbininkas ir vienas mu
las) niekad negalės pakankamai 
maisto kraštui pagaminti. Da
bar Indijai reikia milžiniško

J



DARBININKAS

Suėjus 20 metų nuo antro-
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dįSąjąj jų būdingą viena
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mas, Hitlerio nusižudymas. Kei- 
telio besąlyginė kapituliacija.

tatvurių Baltijos j

Tuose epizoduose gyvai api
būdinti to meto, istoriją davę 
politiką} ir karo vadai. Nors 
kiekvienas jų kitoks, bet di-

Speietų va- 
ko jie nori. No

ri ne tiek sunaikinti nacizmą ir
Bniitihos ir km vtdm <Ukte- 

torįri, kaip HHtens ta MwsoU- 
im, dėl saro fliraiių* atitrūku
sių mio . tikrovės, žu»o ir savas

rppą- Tadą liks jiem tolimesnis 
pagrindinis priešas — Ameri
ka. Žinojo ir metodus — sunai- 
faųti fiziškai užimtų tautų va-

tojų vadai, fante mėgino atpąi-

taip pat dėl Ofarijų. Nes neži
nojo, fa> jie nori Tiesa, ži
nojo, kad nori sunaikinti narte-

kas bus po to sunaikinimo. Jie 
gyveno iliuzija, kad tada ateis 
taika, laisvė, gerovė. Bet neži
nojo, kad taika turi būti atneš
ta. Nežinojo ir visai nesirūpi
no, kaip taiką bei gerovę at
nešti.
Vadą? — be iliuniy;

Realiausi, labiausiai kojom j

tencijos vadus, sulikvidavo aus
trų ir čekoslovakų); mokėjo į- 
trąukti Vakarų demokratijų va
dus, kad vykdytų bolševikų 
tikrins, pritardami Vakarų siū
lomam laisvės, apsisprendimo 
principam, bet patys jų nevyk
dydami.

Labiausiai iliuzijom gyvenę 
nacių vadai. Ryškiausiai paro
dyta Hitlerin optimizmo mani- 
ja, jo trukęs iki pat galo įsitiki
nimas, kad vokiečių kariuome
nė laimės. Toland dėsto faktus, 
kaip jo manijai ištikimieji feld
maršalas Keitelis ir užsienių

o tie partijos ir kariuomenės 
vadai, kurie jos neprarado, 
rengė sąmokslus Vokietijos ka
pituliacijai.

Vadai tarp gimę:
Toland įpina epizodus, kaip 

tarp didžiųjų valstybių, lyg 
tarp girnų, sukosi mažųjų tau
tų vadai taip pat iliuzijose. Kai 
Lenkijos pogrindis sukilo Var
šuvoje prieš vokiečius, tikėtos 
paramos iš Sovietų negavo, So
vietai neleido net anglam ir 
amerikiečiam, kad tos paramos 
duotų lenkam. Ir . vis dėlto, kai
Lenkija buvo Sovietų “išvaduo
ta”, pogrindžio vadai buvo tiek
naivūs, kad prisistatė Sovietam. 
Tada jiem buvo duotas iškil*

tartis dėl bendros kovos į mar
šalo Žukovo štabą. Susodino 
16 vadų | lėktuvą ir nuvežė į

lapeliai
Vakarų dmuokrątijų vądus 

Toland nriygfai apdovanojo tifc 
pfabiteiu ir ateitie* pra- 

matymu įtaigiausiu malfemn 
rodė ChurchiŪ, pramatydamas, 
kad komunizmas lieka toliau 
didžiausias Vakarų priešas.

Tarp amerikiečių politikų 
daugiausia tikrovės pajautimo 
turėję diplomatai Harrimanas, 
Bullitta*. Bet knygos autorius 
neapdovanojo tuo tikrovės pa
jautimu nei prezidento Roose- 
velto nei vyriausio kariuome
nės vado Eisenhovverio, kurie 
laikomi karą laimėjusiais didvy
riais.

Rodydamas faktus, kuriuos 
dabar sutinkame kaip politines 
klaidas, dėl kurių Europa buvo 
išduota į bolševikų rankas, To
land lyg nuskabo laurų lapelius 
nuo vainikų, kuriais šie karo 
bei politikos didvyriai buvo ap
vainikuoti.

Toliau — apie Ęisenbpwerį.

MATTH£W P. BAU-AS FDNBBJ& ROMA — Moderni koplyčia, Air-con- 
dittMMd. ▲. J. Barniu Biiua—, Ueenaed Managar and Noūry Public. M0 
Grand SU, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-6043.

8TEPHEN AKOMISKIS (Amakauska*) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 MptropniHan Avįmp Brooklyn, N.Y. 11211, BV 7-4336.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Ttacelra, Jr. laidotuvių direktorius. 42* 
lAtayette SL» Newark, N J, 07105; ta. MArket 2-5172. Parūkiamos gar* 
bingOB laidotuves. Mpdęmioe koplyčios, oras vėdinamas

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių ištaiga didžiaja
me Kaw Yorke, atiteka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dpvaass į Ltetuvg. Grūtas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Avę, Brooklyn, MI. Tętet. EV 4-4052

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, per* 
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mėsų ištaigų. Pildomi miesto, valsty
bės ir ZedamMta* valdžios mokesčių (incmne Tspc) paratekimai. — 1104)4 
Jamaica Avė, Rfcžirnond Hm, N. Y. 11418; teL Vlrglnia 6-1800.

ANDRIUS ARMONA6, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
nauju* namutį kuriuo* tuoj jįsigyt | Pitonam ųto*ky*nw pastatyti
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybų atliekam 
sųžjųingai pagal Kuaitatonų už labai prieinamų kainų. TeL (516) AN 1-2864.

DU BALTŲ INSTITUTAI, DU JŲ LEIDIMAI
SPAUDAVokietijoje yra du baltų in

stitutai. Vienas —r Bonnoje ir 
vadinasi “Baltiscbes For- 
^chungs Institut”, antras — 
Koenigsteine im Taunus ta va
dinasi “Institutam Baltiėum”. 
Abudu leidžia metraščius. Pir
mojo metraščiai vadihasL Com- 
mentationes Balticae’, antrojo 
‘Actą Baltica’. Pirmasis leidžia
mas nuo 1953, antrasis nuo 
1961. Pirmasis labiau susijęs 
su baltistikos tyrinėjimu ap
skritai. Antrasis (sprendžiant 
iš rašinių) labiau susijęs su die
nos gyvenimu okupuotuose 
Baltijos kraštuose ar Vakaruo
se esančių baltiečių gyvenimu 
bei kūryba. Bonnos InstitatP 
nuolatiniai nariai lietuviai kai kurių tvirtinimų. Pagaliau 
•yra profesoriai Z: Ivinskis ir A. 
Maceina. Ar antrajame yra lie
tuvių — neteko patirti. Bet 
sprendžiant iš metraščiuose 
skelbiamos medžiagos, ten do-

tis — visi rašo apie Vakaruose 
esančių lietuvių veiklą bei kū
rybą, septintame — trys: To
mas Remeikįs, Benediktas Ma- 
čiuika, Povilas Rėklaitis. Aštun- 
tuntame, kuris dabar mus pa
siekė.— vėl tik Vytautas Ma
čiulis rašo apie religinį bei 
bažnytinį gyvenimą Lietuvoje.

Pastaroji informacija paruoš
ta, palyginti su latvių ir estų in
formacija, be mokslinio rūpes
tingumo. Galėtum manyti, kad 
redakcijoje nebuvo, kas nusi
mano lietuviškai, ir dėl to ko
rektūros neprižiūrėta. Bet ne 
be priekaišto ir autorius dėl

Rimtam leidiniui tai nerim
ta. O ir jėgų taupymo sumeti
mais: jei yra geras leidinys apie 
Bažnyčios padėtį Lietuvoje 
(pvz. “The War Against God 
in Lithuania”), kam tada rašy
ti naują blogesnį?

Tarp latviškos 
rimtai paruoštos, 
mų sąrašą latvių
išaugusių emigracijoje. 
175,000 latvių 
1967 priskaitoma apie 8,000 su 
akademiniu išsilavinimu — po 
4.6 vienam tūkstančiui latvių.

medžiagos, 
randam įdo- 
mokslininkų, 

Tarp
emigracijoje

Maskvos.. .kalėjimą.
1 Austrijos rezistencijos vadas 
Szokoll pasiuntė įgaliotinius 
pas Sovietus, kad padėtų Sovie
tų kariuomenei apeiti Vieną ir 
užimti ją iš užpakalio. Tada 
Sovietai atsidėkojo: paskyrė re
zistencijos vadą Vienos civili
niu komendantu, o po poros 
dienų jį įkišo į kalėjimą. Pana
šiom iliuzijom gyveno Čekoslo
vakijos egzilinės vyriausybės 
pirmininkas Benešąs, Maskvoje 
1943 sudarydamas bendros ko
vos sutartį su Sovietais prieš vo
kiečius ir savo" tautiečius užtik
rindamas, kadž‘Stalinas pa
gerbs Čekoslovakijos nepriklau
somybę. '' " \

Alkoholis randa 
auky ir anapus

' Marijonas Krištopfatis, do
centas, nusipdoęs gydytojas, 
rugp. 17 Tiesoj vėl grąžina 
skaitytojus prie kovos su alko
holizmu temos. Kad ir vos pu
se lūpų, bet jau pripažįsta, jog 
alkoholizmas, matyt, nėra tik 
“praeities liekana”, ir kad bol
ševizmas toli gražu neišnaikino 
sąlygų alkoholizmui tarpti, kaip 
tai buvo — nežinia kuo re
miantis Žadėtą.. Sako: -

“Prisimename prieš 15 metų

(nukalta j 3 psl.)

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Wnter Gardea Tavern. 1883 Madison SL, 
BMgoivood, N.Y. 11227, BV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 

duodami poiakiotuviiiiai pietį)*. Pinuos rūšies ū^uvlškas maistas priei
nama kaina

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - SUver Bell Baking Co. Idetuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortaL 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg 8L Brooklyn, N.Y. 11200; 
ST 2-5938._____________________________________________________________

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Narnų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investadjo& Kasdien nuo 9 iki 8 vąL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jemairat Ave^ Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.

S A G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus; vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woo<fiiaven, N.Y. U421, VI9-6077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatau i namps Itet. skilandžius, sūrius. We take aU orders apecial prie* 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, moderniš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Ave^ Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.

SUPERLOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St. 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 pakirtus | 
Europa. Užeikite ir įsitikinsite!

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackaon 
Heights, N. Y. NE 9-0620.

mažiau svarbu, kas yra atsakin
gas, bet nemaloniai nuteikia, 
kada eilėje rietą vardas Seinai 
rašomas Šeiniai, Šiauliai rašo
mas šauliai, Šunskai rašoma 

minuoja latviai ir estai. Jie ra- Šunskai, vysk. Antanas Deks- 
šo net ir apie specifinius Lie
tuvos klausimus.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ava, 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: galvota ir juoda balta (gar- 
M vykti ir i kitus miestus), portretūra, meno darini nuotraukos ir kiti frto 
patarnavimaL 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

Lietuviai pačiame metrašty 
“Actą Baltica” reiškiasi atlikti
nai. Pirmame tome rašo Jonas 
Grinius, antrame—Pranas Zun
de ir Walteris C. Banaitis, tre
čiame — Jonas Grinius, ketvir
tame — nė vieno lietuvio, penk
tame — Albertas Gerutis, E- 
valds Dubnaitis, šeštame—jau 
net keturi: Aleksandras Flate
ris, Leonas Sabaliūnas, Rimvy
das Šilbajoris, Povilas Rėklai-

Istoriniai paveikslai
Pasaulinėje parodoje, Mont- 

realy, buvo karikatūrų skyrius. 
Kai kurios vaizdavo Sonetų in- * 
vazįją į Čekoslovakiją. Sovietų 
ir Čekoslovakijos atstovai pa
reiškė protestą. Karikatūrų ver
tinimo komisija patenkino Mas
kvą jr padarė jai malonumą. 
54MM) dol. premiją paskirdama 
karikatūraivaizdavusiai 
kvos dabartinį priešininką Mao 
Tsetungą.

“Darbininke” buvo priminta, 
kad Sovietai protestavo ir Lie
tuvoje prįeš karikatūrą, įdėtą 
“XX amžiaus” dienraštyje 1940 
gegužės 4. Laikrašti* buvo nu
baustas 1,000 Htų. Karikatūrai 
taip buvo jautai Maskva, 
kad Molotovas dėl įos ftiakūš- 
tavo ir min. pirmininkui A. 
Merkiui Maskvoje, prieš įteik-

nys rašomas Antanas Deksnys, 
vysk. Maželis — Mažlis, A. 
Sniečkus išvirsta Sniečkus, 
“Švyturys” — Svyturjs”, “Val
stiečių Laikraštis” — “Vals
tiečiu Laikrąkstis”, komjauni
mas — konjaunimas, Pamūšis 
(?) — Pamužys, krikščionys — 
krikscionys. Vyskupas V. Briz- 
gys 1941-44 buvęs Teologijos- 
Filosofijos fakulteto dekanas, 
nors to meto universitete tokio 
fakulteto nebuvo. Vyskupas V. 
Borisevičius 13 puslapy esąs 
“nuteistas mirti, nužudytas?”, 
16 p. sakoma, “ar sprendimas 
įvykdytas, nėra jokios žinios", 
o 27 p. jau sakoma, kad jis bu
vo “sušaudytas”.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1016 Schleifer Rd. Hillside, NJ. 07205; teL 201 - 289-6878.

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 1053 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PI., Middle VHlage, N.Y. 11379.

LOS ANGELES, CALIF. — L. Bendruomenės radijo valandėlė — KTYM 
banga 1460 sekmadieniais 5-5:30 v. p.p.

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

HARTFORD, CONN. — ved. Ajg, Dragūnavičius, WBMI - FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 P4>. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.

DETROIT, MKCH. — Ltetgvišlm melodijų radio valanda WJLB stotis, ban
ga 1400 šeštadieniais 3-4 pj>- Vedėjas Ralph J. Valatka, 15756 Lesure 
Petro*, MM>- 4*227, Dįrf, 3734824-

BOBUBT, WOBCItoT8B, BBDCBTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Aritar BU Bročktaa, Mssa, M. JU 6-7209; FM bangomis 107S mc. WHH. 
1430 kiL Medfbrd, Mass. sekmadieniais nuo 11-12 vid.

BOCMBSTBB, M-T. — lietuviška valandėlė sekma&eniais 9-9:30
vai ryto per WCMF-PM, BU* mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
tafatote to. Bocberter, B-Y. MB21-

BOSTON, MASS. — Vedėju gtop. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 baugu aefcmadteiNais m» 1-1:30 vai. pp.

Tą istorinę karikatūrą čia pa
kartojame V.R. dėka. Tiesą sa
kant. karikatūra pašiepia ne 
Sovieto*, bet lietuvių rašyto
jus, ėmusius pataikauti Sovie
tam. Paveiksle lengvai atpažįs
tami P. Cvirka (kairėj) ir L. 
Gira (dešinėj), suklupę prie Sta
lino bato. Po karikatūra yra pa
rašas: “Svetima* fazaną* ris 
tiek geriausia* kai kurių rašy
tojų įkvėpimo šaltinis".
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*XX *£***“*T’ Kwme *>»*• dienraščio, pirmai puslapis su karikatūra, kuri pa«iepė sovietu*. Ui Ui dienrattip bp*0 nubaus-

LITAS TRAVEL SERVICE
jums patarnaus nežiūrint kur ir kada keliautumėt. LITAS 
Travel Service parūpins bilietus, padarys reikiamas re
zervacijas, patars kur geriausia atostogauti, kur apsistoti, 
kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto patogiausia 
»vykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. LITAS Travel 
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos, — atos
togom ar nuolatiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KE
LIONĖN? ... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Avė. Woodhaven, N.Y. 11421

Tat 212 - 847-5522
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DARBININKAS

910 W1LLQUGHBY AVĖ. 
BROOKLYN. N. Y. 11221

by RIANCMCAN FATMERS

1«1 aaftMO* AMERIKĄ, LOS •roan* DARBININKĄ Ir LIET. ŽINIAS

Lalkrattl tvarko REDAKCINE KOMISIJA.

nuomonę.

Mokslo metus pradedant 
lietuviškoj mokykloj

Pirmasis ir pagrindinis lietu
viškųjų mokyklų uždavinys sve
tur — auklėti jaunąją kartą są
moningais lietuviais, išmokant 
juos lietuviškai kalbėti, rašyti, 
skaityti, idant pamėgtų lietuvių 
kalbą ir jos raštą; supažindinti 
su lietuvių tautos istorija bei 
papročiais, kovonųs už nepri
klausomybę, siekiant, kad jau
noji karta 
nešėjai ir 
vos laisvę.
Ar musę

vienos administracijos ir visų 
teisinių formų tautinei misijai 
Įvykdyti. Ir tai niekam ne nau
jiena, kad kiekviena tautinė mi
sija bet kokioje vystymosi 
formoje yra besąlygiško pasi
aukojimo, herojiško pasiryžimo 
ir ilgos nepalaužiamos ištver
mės kelias. Bet visai nelogiš
ka dėl nepatogumų spręsti, kad

būtų lietuviškumo ta misija neverta, nereikalinga 
kovotojai už Lietu- ir nenaudinga kam nors. O 

grįžtant prie mūsų gimtosios 
kalbos, taip pat nelogiška išve
džioti, kad mūsų kalba dabar
tinėse sunkiose sąlygose nelem- 
tinga lietuvybės išlaikyme 
todėl, kad ji kai kam kur 
patogi, užkliūva kai keno 

mūsų gimtoji kalba nereikš- meniškai gerovei ar garbei.
Gimtoji kalba, apginta, puo

selėta ir išsaugota per tūkstan
čius metu visu lietuvių rūpes
čiu, stovi aukščiau visų intere
sų; ji pati karščiausia ugnis ir 
artimiausia dangui ir žemei 
šviesa tautinei gyvybei išlaiky
ti ir Lietuvos laisvei laiduoti.

Per visą mūsų tautos istoriją 
ji buvo pirmoji kibirkštis tautą 
prikelti ir kiečiausias ginklas 
apginti savąja kultūrą. — ■ - 

16 a. pirmasis balsas prikel
ti mūsų pavergtą tauta prasi- I 
dėjo šiais mokslininko M. Dauk
šos žodžiais: “Ne žemės gausu-' | 
mu. ne drabužių įvairumu, ne 
krašto turtingumu, ne miestų ir 
pi-iu tvirtumu laikosi tautos, bet 
labiau išlaikvmu ir vartoirmu 
savo kalbos, kuri didina ir išlai
ko visuomenėj santarmę ir bro
liška meilę”.

Žymiausias 19 a. lietuvių tau- i 
tinęs dvasios formuotojas, tau
tinio atgimimo vadas Maironis 
taip suglaudė mūsų tautinės at
sparos sunykimo priežastis: 
“Užmigo tėvvnės bajorai — ga
liūnai! Dvasia svetima jų gai- j

(nukelta į 4 psl.)

gimtoji kalba lem
tinga lietuvybei?

Priviso per daug plepalų, kaip 
pakampiuos piktų dilgėlių, prie
šiškų mūsų tautiniams intere
sams palaikyti. Vienas jų, kad

tik 
ne- 
as-

Prisimenama sovietų nacių slapti sandėriai

minga tautinei gyvybei palaiky
ti. Nebaisu šį klausimą svarsty
ti ir plačiau jį aiškinti, bet pik
ta, kai tie “išminčiai” skelbia 
tam, kad galėtų savo gimtosios 
kalbos nemokėjimą pateisinti, 
ar prieš kitus tautinės pareigos 
gėdą išpirkti.

Kasgi to nežino, kad svetima
me krašte daug kam patogiau 
ir naudingiau svetima kalba, 
nors ir jos gerai nemokant, kal- 

_bėti, daug drąsiau tarp vieti
nių jaustis ir prie jų pritapti. 
Tokiose visuotinose kasdieninė
se sąlygose visur ir visada ge
riau ir naudingiau būtų valdan
čiu šeimininkų pusėje. Juk daž
nai puiku stovėti šalia senato
riaus, sveikintis su gubernato
rium, važiucti tarnybos reika
lais ilgon kelionėn pas kompa
nijos prezidentą, būti spaudoje 
paminėtam, nufotografuotam ir 
11. Nieks nė nemano šių gra
žių smagių išgyvenimų peikti. 
O mūsų tautinės pareigos sve
tur, mums patiems būnant lyg 
tautos misijcnierių drabužiuo
se. vra labai atsakingos ir nepa
vydėtinai sunkies, neturint vie
nalytės tautinės organizacijos,

Rugpiūčio 23 dieną Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos Laisvės Ko
mitetų pirmininkai (V. Sidzi
kauskas, V. Hazners ir L Vah- 
ter), pasirašę kaip Baltijos V- 
bių Laisvės Taryba, pateikė 
JAV Prezidentui, Valstybės Se
kretoriui, Senatoriams, Atsto
vų Rūmų nariams, Jungtinių 
Tautų Generaliniam Sekreto
riui ir spaudai tokią deklara
ciją dėl sovietų-nacių slaptų 
sandėrių 30 metų sukakties:

Antrojo Pasaulinio karo Išva
karėse Sovietų Sąjunga pasiju
to esanti ypatingoje atsakomy
bės prieš žmoniją padėtyje. Jos 
galioje buvo ar palaikyti pasau
lio taiką, ar. paskandinti žmoni
ją į antrą pasaulinį karą. Susi
dūręs su tokiu pasirinkimu, 
Kremlius apsisprendė už ka
rė

jau 1939 metų kovo mėnesį, 
18-tajame SSSR komunistų par
tijos kongrese, Stalinas pareiš
kė, kad esamose politinėse ap
linkybėse esąs pribrendęs lai
kas “perkainoti esamuosius 
tarptautinius pasižadėjimus ir 
susitarimus ... Buržuaziniai po
litikai gerai žino, kad pirma
sis imperialistinis karas atnešė 
revoliucijos pergalę vienoje iš 
didžiausių šalių. Jie bijo, kad 
antrasis imperialistinis karas 
gali atnešti tokį laimėjimą vie
noje ar daugelyje šalių.”

Stalino viltis dėl sandėrio su 
Hitleriu ir jo laukimas kilsiant 
pasaulinį karą greit išsipildė. 
Prieš 30 m. pasaulis ir taip 
jau perimtas nelemtų nuojautų 
įtampos, buvo apstulbintas ži
nios, kad stalininė Sovietų Są-

junga ir hitlerinė Vokietija 
staiga apsuko savo politiką at
virkščiai ir 1939 metų rugpiū
čio 23 dieną Maskvoj sudarė sa
vo tarpe nepuolimo sutartį.

Susitarimas tarp Sovietų Są
jungos ir Vokietijos nekelti 
ginklo prieš viena kitą iš tik
rųjų buvo tik slapto sąmokslo 
priedanga. Prie sutarties buvo 
prijungtas slaptas protokolas, 
kuriuo du diktatoriai pasidalino 
tarp savęs Rytinę Vidurio Eu
ropą. Sovietų grobio dalis ap
ėmė Suomiją, Estiją, Latviją, 
Lietuvą, rytinę Lenkijos dalį, 
taip pat Besarabiją ir šiaurinę 
Bukoviną.

Kremlius nesuklydo savo, 
trumpojo atstumo spekuliacijo
se. Pasaulis tapo įstumtas į patį 
baisiausią karą, ir Sovietų va
dai neparodė jokių svyravimų 
dalydamies su naciais pradi
niais jų užkariavimais. Netru
kus po to karas apsėmė ir pa
čią Sovietų Sąjungą.

Praėjo trys dešimtys metų 
nuo nelemtojo Molotovo-Rib- 
bentropo pakto pasirašymo. 
Nacizmas tapo sunaikintas. Nu
galėjusių Vakarų valstybių va
lia, iš Vokietijos buvo atimti 
visi slaptųjų Stalino-Hitlerio 
sandėrių naudmenys. Tačiau 
ryškiai priešingai, Sovietų Są
junga tebelaiko savo valdžioj 
beveik visas teritorijas, ypač 
Estiją, Latviją bei Lietuvą, pa
sisavintas remiantis sovietų-na- 
ciu paktu. Ar dar ilgai pasaulio 
sąžinė pakęs toki dvejopą mas
tą ir leis Kremliaus valdovams 
laikyti savo valioj Baltijos vals
tybes?

Molotovo-Ribbentropo pakto 
sukakties proga, mes, teisėti 
nutildytų Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos žmonių balso reiškė-

rinėje ir politinėje priespaudo
je

Labai būtume dėkingi, kad 
šia 30 metų sukakties proga šis 

jai, skatiname visas taiką my- Hitlerio Vokietijos ir Sovietų 
linčias tautas ir jų vyriausy
bes pripažinti, kad Sovietų Są
jungos padėtis Europoje šian
dien yra jos sandėrių su nacine 
Vokietija vaisius; kad betko- 
kios derybos, kuriose nepasi
priešinama sovietinei ištisų tau
tų aneksijai, būtų iš tikrųjų tik 
Hitlerio dvasios gaivinimas ir 
jo darbų įamžinimas; ir kad so
vietinis imperializmas — tasai 
demokratijos, laisvės ir žmo
giško padorumo didysis priešas 
— tebeveikia, kaip ir prieš tris 
dešimtis metų,'siekdamas savo
jo tikslo viešpatauti pasaulyje.

Ištikimos savajai šimtmečių 
istorijai ir laisvės tradicijai, Bal
tijos tautos yra pasiryžusius tęs
ti savo kovą dėl savo kraštų 
laisvės ir nepriklausomybės at
statymo.

jas, ypač Estiją, Latviją ir Lie
tuvą.” (Eita)

New Yorko Daily News rug
piūčio 23 vedamajame straips
nyje pažymėjo, kad lygiai 
prieš 30 metų Sovietų Rusija 
su nacine Vokietija sudarė ne
puolimo sutartį, pasidalino Ry
tų Europą “įtakos zonomis”, o 
netrukus po to, rugsėjo 1, bu
vo pradėtas n Pasaulinis karas.

Bostono The Christian Scien
ce Monitor rugpiūčio 27 paskel
bė skaitytojo iš Kalifornijos 
laišką, ‘jorimenantį Baltijos 
kraštų užėmimą. Laiško auto
rius priminė, kad ką tik pra
ėjo 30 metų sukaktis nuo Rib- 
bentropo-Molotovo pakto, ku
riuo buvo išgrįstas kelias so
vietinei invazijai į Estiją, Lat
viją ir Lietuvą. Rašantysis pa
žymėjo, kad pats buvo liudi
ninkas, kaip rusų šarvuočiai rie
dėjo į Estiją ir kaip jam teko 
stovėti tiesiog po jų patrankų 
vamzdžiais. Jungtinių Valsty
bių patvarus atsisakymas pripa
žinti prievartinį Baltijos valsty-

Rusijos sambaudis būtų Tams
tų spaudoje atitinkamai pami
nėtas ir komunikuotas, pabrė
žiant Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai Sovietų Rusijos padarytą 
tarptautinį nusikaltimą ir iške
liant reikalą atstatyti šių vals
tybių nepriklausomybę (E.).

New York Times rugpiūčio 
23 paskelbė Vaclovo Sidzi
kausko laišką apie Hitlerio-Sta
lino paktą, nuo kurio sudarymo 
tą dieną kaip tik suėjo lygiai 
30 metų. Laišką V.S. pasirašė, 
kaip Baltijos Valstybių Laisvės 
Tarybos pirmininkas. Laiške 
sakoma:

“Andrejus A. Gromyko, 
USSR užsienių reikalų minist
ras, savo kalboj aukščiausiame 
soviete liepos 10 pareiškė: 
“Blaivesnis žvilgsnis būtų pri
pažinimas, kad agresijos būdu 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi- . užimtų žemių pasilaikyti neva
lia, ir kad jos turi būti grąžin- ‘ bių užgrobimą esąs vilties šal

tinis, kad laisvė dar galės būti 
atgauta.

O Lietuvoj, nepaisant giliai 
įsišaknijusios mados minėti vi
sokias sukaktis, laikraščiai nė 
vienu žodelyčiu neužsiminė, 
nuo kokio įdomaus, ypač Lie
tuvai taip nelemtai svarbaus į- 
vykio tą dieną suėjo lygiai 30 
metų... (Elta)

21 
ir 

to-

30

nimo Komitetas rugpiūčio 
dieną spaudos agentūroms 
daugeliui laikraščių išsiuntė 
kią telegramą:

1969 rugpiūčio 23 sueina
metų, kaip Sovietų Sąjunga su
darė sambaudį (collusion) su 
hitlerine Vokietija, vadinamą 
Ribbentropo-Molotovo paktu, 
kuriuo du diktatoriai — Stali- 
nas-Hitleris — pasidalino Vidu
rio ir Rytų Europos erdvę va
dinamomis įtakų zonomis ir su
darė dingstį (pretekstą) II-jam 
Pasauliniam karui.

Dabartiniai Sovietų Sąjungos 
vadovai, remdamiesi šiuo sam- 
baudžiu, ir šiandien tebelaiko 
Baltijos kraštus — Lietuvą, Lat
viją ir Estiją — okupuotus, kaip 
ir visą eilę kitų Vidurio ir Rytų 
Europos valstybių savo milita-

tos tam, kam priklauso”.
“P. Gromykos žodžiai buvo 

kreipiami į Izraelį. Jo patari
mas, tačiau, būtų buvęs daug 
svaresnis, jei šalis, kuriai jis 
atstovauja, pati prisilaikytų to 
dėsnio, kurį jis taip iškilmin
gai paskelbė”.

“Plyšys tarp p. Gromykos žo
džių ir Sovietų politikos yra itin 
akivaizdus šiais Hitlerio-Stalino 
pakto trisdešimtmečio sukak
ties metais.”

“Ar Molotovo-Ribbentropo 
pasirašytasis paktas šiandien 
jau miręs? Atsakymas — ne. 
Kai nugalėta Vokietija neteko 
visų slaptojo Stalino-Hitlerio 
sandėrio naudmenų, Sovietų Są
junga ir šiandien tebelaiko to 
sandėrio dėka užimtas teritori-

Ribbentropo-Molotovo pakto detalė su Jų parašaisMaskvoje pasirašant paktą iš k. j d. Ribbentropas, Stalinas ir Molotovas

Alkoholis randa...
(atkelta iš 2 psl.) 

vykusį respublikinį pasitarimą 
kovos prieš alkoholizmą klausi
mais. Tada kalbėta, jog ši pra
eities liekana dar neišnyko, 
nors socialinės alkoholizmo šak
nys Tarybų Sąjungoje galutinai 
išrautos ... (???E.) .. .Apsidai
rykime, ar tikrai girtaujama 
mažiau...”

Paminėjęs iš nežinia kur iš
trauktus duomenis, kiek spirito 
išgeriama Amerikoj ir kitur, ir 
tvirtindamas, kad “mūsų res
publika dar nepasiekusi tokio 
lygio”, tuojau pastebi, kad “tai 
nedidelė paguoda, nes alkoho
linių gėrimų vartojama ne ma
žiau, o daugiau” (berods, ma
nyta pasakyti, kad vartojimas 
ne mažėja, o didėja).

“Apsilankykime”, sako, “Vil
niaus miesto blaivykloje ir Įsi
tikinsime, jog girtavimo proble
ma yra ne mažiau aktuali,

(14)
Stengiausi gerai užsirekomen
duoti saugiai šeimininkei, nes 
tat buvo reikalinga ne tik ma
no misijai, bet bemaž kuo ir 
gyvybei. Ilgas dienos galas ir 
tanki žinginė senai jau buvo 
išdžiovinę Seirijų arbatėlę. Įsi
teikdamas aiškinausi esąs senas 
kunigo Adomaičio mokyklos 
draugas. Bet stamantri Dulcinė- 
ja taip primerkė vieną akį, nuo 
panosės ligi kojų mane seikė
dama, kad aš pasijutau tik nuo 
vakar kelnėtas. Supratau, kad 
čia ne tas buvo Adomaitis, ku
rį aš pažinojau tik dviem kla
sėm už mane vyresnį Marijam
polės internate.

Neįleisdama į kalbas, šei
mininkė triūsėsi apie stalą pie
tums. Netrukus išvydau lėkštę 
taip įspūdingai pripiaustytos 
dešros, kaip nuo karo pradžios 
nebuvau matęs. Jos kvapas pa
sklido toks nepergalimas alka
nai sielai, kad nebeišlaikęs eti
keto, vogčia surimtinau visa ei
lę žavingų ritinių. Pirmoji sotis

pramušė man visą sarmatą, bet 
jautraus takto sodietė apsime
tė net nepastebėjusi tos alka
nos atakos. Tuo tarpu grįžo abu 
kunigai, ir pirmi pilni pietūs 
mano penkių dienų kelionėje 
tokioj nuoširdžioj užvėjoj ga
lutinai atstatė mane į civilizaci
jos vėžes.

Popietės nuotaikoje jau be 
baimės galėjau čionai klausytis 
kalbų apie tą naują baubą, ku
ri pirmą kartą žmonės išgirdo 
vadinant vokiška statistika. Kle
bonas turėjo surašyti kaimų var 
dus. ūkininkų skaičių, visus jų 
darbininkus, arklius, kumeliu
kus, karves veršius, avis, kiau
les, taip pat kiek buvo pasėta 
rugių (margais), kiek rugių jau 
iškulta, kiek neiškulta, kiek 
yra kuliamųjų mašinų. Pasku
tinis klausimas buvo svarbus 
okupantams dėl to, kad jie no
rėjo pirmiausiai žinoti, ką gali 
iš žmonių tuojau paimti vieti
nėmis priemonėmis ir kur rei
kalinga atsivežti kuliamųjų ma
šinų javams iškulti dvaruose ar 
ūkininkų kluonuose.

Netesėdami patys tokios sta
tistikos atlikti, vokiečiai statė 
kunigus labai kebliem padėtin 
prieš žmones ir prieš okupaci
jos valdžią. Neapsieita, žinoma, 
nepagrasinus savo rūšies bloka
da, jeigu kunigai atsisakytų 
tos naujoviškos išpažinties re
zultatus pranešti. Visa parapi
ja tada turėjo palikti be drus
kos, cukraus, be žibalo ir ki
tokių reikmenų. Kita vertus, vi
liota, kad pagal statistiką, bū
sią duodama padegėliams pašal
pų iš miško.

Statistikos klausimai dabar 
visems suko galvas ir dar nie
kuomet turbūt tas mokslas ne
buvo taip plačiai svarstomas 
kiekvienoj lūšnelėj. Atlikusį lai
ką, nesant nei vaito, nei rašti
nės, nei mokytojo, nei gydyto
jo, nei krautuvių, nei turgaus 
kiekvienas kiūtojo pakrosnėj, 
retkarčiais nuobodulį paįvairin
damas dezinterija, arba bruzdė
jo kokio valkatos, vokiečiu ap- 
simetusio, užpultas. Bet ir va
gišiai tik iš paskutinosios kiš
davos į avantiūras.

Dūmos atstovo kun. Laukai
čio senoji rezidencija buvo pri
tyrusi dar kitokių, beveik trib- 
liškų istorijų. Tuo ruožu kaip 
tik ėjo garsusis “gyvulių ekzo- 
das”. Karo pradžioj Kalvarijos 
srities generolai sumanė iš pir
mos dienas išmarinti vokiečius 
badu, jeigu jie mėgintų rusus 
mygti. Tam tikslui jie įsakė žmo

nėms visus gyvulius varyti už 
Nemuno. Visokiais pažadais ir 
varu sukeltos neapmatomos 
kaimenės tada pradėjo plaukti 
iš vakarų į rytus ir kaip amaras 
naikino viską pakeliui. Daugy
bės nuvarytų gyvulių išdvėsė, o 
kurie išliko savo baubimu ir ne
rimu tarytum pasaulio pabaigą 
pranašavo. Ne daug kas benu- 
varė už Nemuno, kur buvo ža
dėta tie tremtiniai atpirkti. Apie 
Liškevą rusų kareiviai nė to 
pažado nepildė: iš anapus Ne
muno jie atgintus prie upės gy
vulius tiesiog iššaudė.

Naikino rusai ir laukus. Ko
kios širdgėlos suspausti ūkinin
kai turėjo kirsti žalius javus 
arba žiūrėti kaip juos trempė 
kazokai, šėrė arklius, arba de
gino! Toji Sodoma ir Gomora 
piaute papiovė mūsų sodiečius 
gyvus palikdama. O paskui už
ėję vokiečiai pasišaipydami me
džiojo paskutinius miškuose su- 
slapstytus arklius ir karves kaip 
laukinę veislę... Jų vadas Lu- 
dendorfas buvo, mat, įsitikinęs, 
kad "atskiram svetimos šalies 
gyventojui yra vistiek, kuriuo 
būdu jis nustoja savo turto” 
(iš jo atsiminimų).

Po tų šiurpulingų istorijų ne
benorėjau sukti dar Liškevon, 
į tų nelaimingų padarų heka- 
tombas, nei matyti Juodosios 
Vokės, galingosios raganos, 
bokšto, iš kurio ji, matyti, vėl

buvo išsprukusi po tiek amžių 
su visomis savo piktosiomis se
serimis ir dar piktesniais kerė
jimais žmonių nelaimei. Antra, 
tatai būtų buvęs man perilgas 
vingis, o aš turėjau taupyt kaus
tytus puspadžius, kurių tuomet 
nieks nebūtų galėjęs prikalti, 
nebent iš medžio.

Pasukau tad į Veisijus.

Oro tyrumas, nekarštos ru
dens saulės pralinksmintas, bal
tų dulkių pagražintam vieškely
je bet kokį susnūdėlį neaprė
piamų banguojančių laukų vie
numoj turėjo sumasinti džiaug
tis dzūkų gamta. Gi šit prie pat 
kelio tikras Lago Maggiore su 
salomis, kaip veidrodžio stalas 
su papuoštais bukietais! Mano 
uždavinys, berods, gynė pasi
duoti jausmams tą valandą. Bet 
net šalčiausias, nesujaudinamas 
registratorius nebūtų iškentęs 
nepažymėdamas čionai visai ki
toniško laukų žalumo rūpestin
gai užartų rugienų ar pūdymų, 
valyvų trobų didėliais langam ir 
tos nepaprastos akmenuotų ver- 
sų rimties. O tarp ežerų arba 
tiesiog jų vandenyse, po kran
tais ir ant kalvų Veisijų sody
ba su ta nepaprastai aukšta pa
niurusia bebokšte mūro bažny
čia buvo nebe realybė, bet pa- 

. saka ir sapnas. Kas esat laimin
gesni už okupacijos meto ‘la
šinių”, ryžkitės pasiekti tą ste
buklingą Dzūkų darželio žiedą 
— ir jūs atsižadėsite visų švei-

carijų ir Italijų! Man tuomet te
ko visi jausmai užgniaužti ir 
skerdžiamajame lovy baikščiai 
keltis pro sulaužytą tiltą į va
karinės saulės spindulių užbur
tą salą, ne sąla, kurios žalumas 
su rudens auksu lyg slėpė ko
kią tragingą viduramžių pilį. 
Bijojau dairytis, kad pratrukęs 
grožėjimosi klyksmas nenuai- 
dėtų disonansu Lietuvos gedu- 
lai.

“Traginga pilis.” ... Tik to
kiai pritinka siaubūs grožės pa
slaptimi! Ar ne čia tad bus iš
davikas Pelius savo giminaičių 
kraujais paplukdęs tą tamsų 
ežerą, kryžeiviams talkaudamas 
didžiųjų Lietuvos nelaimių me
tu po Mindaugo mirties? Ordi
no vienuoliai džiūgavo, kad apie 
1286 metus savo žygiuose į 
Gardiną minėtasis Pelius (Pe- 
luse), “antrasis po Lietuves ka
raliaus savo viešpatijoje” už
gautas jį nuskaudusio giminai
čio, pabėgęs pas kryžeivius. Ka
raliaučiaus kamendorius tada 
davęs jam jau krikštytam savo 
“narsių vyrų”, kurie piktadary
bėmis buvo labiausiai prasi
mankštinę (qui in latrociniis 
fuerunt pienius ezercitati), 
kad atsikeršytų, Žinoma, ir ordi
no palaimai. Tokia latrų gauja 
užpuolusi pilį nakties metu, kai 
ten buvę susivažiavę vestuvėms 
Lietuvos didikai ar valdovai 
(reguli), ir visus išskerdusi, ma
tyti, miegančius. Su daugybe 
aukso ir sidabro, su nužudytų-

kaip prieš 15 metų. Beveik 18 
procentų tos įstaigos ‘lankyto
jų” yra jaunesni kaip 25 me
tų amžiaus žmonės. Netrūksta 
ir moterų ... Šiauliuose moki
nys U. girtas pradėjo muštynes 
ir pats žuvo. R. girtas gulėjo 
ant kelio ir jį pervažiavo auto
mašina. Mergina Z. girta įkri
to į duobę ir prigėrė. U. gir
tas vairavo motociklą, atsimu
šė į pakinkytą vežiman arklį, jį 
užmušė ir pats žuvo.”

Taip paminėjęs, kaip pats sa
kosi, vos keletą faktų iš neįma
nomos išskaičiuoti jų daugybės, 
gydytojas bando kritikuoti ko
vos su alkoholizmu priemones 
ir sutinka, kad “vien pa
mokslavimu apie alkoholio ža
lą ši problema nebus išspręsta", 
tačiau ir pats baigia pamoksle 
liu, kad prieš girtavimą kovo
ti svarbu, kad tai kovai reikia 
vadovų, kad reikia—išriti tą 
piktžolę... Bet, jei ją bando 
rauti medikai, autoinspekcija, 
blaivykla, milicija, prokuratū
ra, tai prekybininkai ją augina, 
nes jie turi Įvykdyti savo pla
nus, kurie svarbūs valstybė 
biudžetui... Prieš tą valstybi
nį reikalą blanksta visi blai
vininkų pamokslavimai...

" - (E)

jų moterimis ir vaikais “Kris
taus tarnai” sugrįžę vėl į Ka
raliaučių, kaip visada, psalmes 
giedodami padėkai už malonin
gą Apvaizdos pagalbą žygyje.
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Vysk. A. Deksnys audiencijoje pas popiežių Paulių VI

MOKSLO METUS PRADEDANT

Vyskupas savo namuose
Vysk. Antanas L. Deksnys 

jau Europoje. Rugpiūčio 21 at
vyko į Bad Woerishofeną, į na
mus, kuriuos Augsburgo vysku
pas buvo perleidęs amžinos at
minties vysk. Pranui Braziui, ir 
kur šis buvo besteigiąs pastora
cijos ir studijų centrą. Čia lais
vosios Europos lietuvių vysku
pas sutiko atsakyti į eilę klau
simų ELI vedėjui kun. Br. Liu- 
binui.

ELI: Garbusis Ganytojau, Eu
ropos lietuviai dvejus metus 
laukė vyskupo ir jo sulaukę Jū
sų asmenyje džiaugiasi, nepai
sant. kad tik retas anksčiau yra 
ką nors apie Jus girdėjęs. Ypač 
V. Vokietijoje gyveną lietu
viai didžiąja dalimi yra antro
jo pasaulinio karo pabėgėliai. 
Jūs gi iš Lietuvos išvykote kur 
kas prieš to karo pradžią (1936). 
Ar nemanote, kad tas faktas 
bus prisidėjęs ir Vatikanui, pa
renkant Jus iš apie 500 lietu
vių kunigų vyskupo pareigom?

Vysk. Deksnys: Laukiau vys
kupo paskyrimo, kaip ir kiti lie
tuviai. tačiau nemaniau, kad 
juo būti teks man. Kai buvau 
atsiklaustas, ar sutinku vysku
po pareigas priimti, atsakyti ne
buvo lengva. Nežinau, kas nu
lėmė, kad buvo parinktas ma
no asmuo. Tai tiesa, kad iš Lie
tuvos nesu nuo nieko bėgęs. 
Baigęs studijas, negrįžau į Lie
tuvą. nes tai padaryti kliudė 
karas. Paskui pradėjau dirbti 
lietuvių tarpe, ten buvau reika
lingas ir darbas man patiko. 
Darbo buvo tiek daug, kad net 
nebuvo laiko Lietuvos aplanky
ti.

ELI: Po konsekracijos apie 
pusantro mėnesio praleidote 
JAV-bėse. kur dalyvavote viso
je eilėje šaunių parengimų Jū
sų garbei. Kada atvykote Eu
ropon, kur buvote apsistojęs, 
su kuo susitikote?

Vysk. Deksnys: Rugpiūčio 
2 atvykau į Romą, o už poros 
dienų (VIII 6) buvau priimtas 
popiežiaus jo vasaros rezidenci
joje Castel Gandolfo. Paulius 
VI suteikė palaiminimą visiem 
lietuviam, o ypač mano globai 
pavestiesiem. Romoje išbuvau 
apie 3 savaites, susitikau su 
kardinolais Antonio Sąmone, 
Sakramentų kongregacijos va
dovu, ir Carlo Confalonieri, Vys
kupų kongregacijos prefektu. 
Taip pat susitikau su eile vys
kupų. pav.. Vyskupų sinodo se
kretorium Rubin, P. Marcin
kum, Sipovič ir kitais. Su kai 
kuriais reikalingais asmenimis 
pasimatyti negalėjau, nes rug
pjūtis Romoje yra atostogų mė
nuo. Rugpiūčio 15 5v. Kazi
miero kolegijos rektorius apaš
tališkasis protonotaras prel. dr. 
Ladas Tulaba sukvietė Romos 
lietuvius susipažinti. Aplankiau
Romoj gyvenančius lietuvius 
kunigus, susitikau su naujuoju 
marijonų generolu tėv. Sielski.

Rugpiūčio 19 atvykau V. Vo
kietijon, pirmoj eilėj pas Sielo

vados direktorių prel. dr. Joną 
Avižą į Miuncheną. O dabar 
esu Bad Woerishofene, Euro
pos lietuvių vyskupo namuose. 
Iš Romos į Vokietiją mane pa
lydėjo tėv. dr. Juozas Vaišno
ra, MIC.

ELI: Ar jau spėjote susipa
žinti su savo, kaip Europos lie
tuvių vyskupo, uždaviniais? Ko
kie jie yra? Kaip juos vykdy
site? Kur gyvensite? Ar jau tu
rite pasirinkęs bendradarbius?

Vysk. Deksnys: Pirmoj eilėj 
stengiuosi susipažinti su aplin
kybėmis, kuriose teks dirbti. 
Noriu patirti visų pageidavi
mus, siekius, susipažinti su lie
tuviais kunigais. Skaitau, kad 
labai svarbu, kad kiekvienas 
kunigas būtų socialiai tinka
mai aprūpintas. Nežinau, ar rū- 
pinsiuosi šv. Rašto vertimu. Vi
są šv. Raštą išversti yra labai 
didelis darbas ir nežinau, ar ga
lėčiau tam reikalui suorganizuo
ti pakankamai lėšų. Žinoma, 
nesakau, kad nereikia naujai 
versti. Būtų gera turėti verti
mą iš originalių tekstų ir tai 
geroje lietuvių kalboje. Tačiau 
nereikia daryti duplikatų. Rei
kia derinti darbus su JAV vei
kiančia liturgine komisija, ku
ri taip pat rūpinasi šv. Rašto 
tekstais, kiek jie naudojami li
turgijoje. Manau, kad būtų la
bai svarbu pasirūpinti kateche
tine ir apologetine literatūra- 
lietuviškai. ypač, turint galvo
je dabartinį vyksmą ir nerimą 
Katalikų Bažnyčioje.

Noriu sušaukti lietuvius ku
nigus pastoracinei savaitei — 
pasitarimams, žinoma, teks tai 
atlikti atskirais kraštais: V. Vo
kietijoje ir Didžiojoje Britani
joje. Kraštus, kur tėra po vieną 
lietuvį kunigą, teks jungti prie 
gausesnių susibūrimų.

Konkrečiai dar neturiu pasi
rinkęs asmenų, kurie bus mano 
artimieji bendradarbiai. Gyven
siu čia. Bad Woerishofene ir 
Romoje.

ELI: Ar lietuviškąją pastora
ciją laikote pagrindine, ar tik 
pagelbine?

Vysk. Deksnys; Reikia stip
rinti individualią pastoraciją. 
Labai svarbu jaunimo reikalai, 
kad neištautėtų. Pastoracija ir 
tautiškumo palaikymas turi ei
ti ranka rankon.

ELI: Ar tautiškumas nekliu
do religiniam gyvenimui? Juk 
yra pavojus, kad lietuviai tik ta
da praktikuos religiją, kai ją 
skelbs lietuvis kunigas. O tai 
daugeliu atvejų reguliariai turė
ti juk neįmanoma?

Vysk. Deksnys: Reikia, kad 
katalikas būtų savas Bažnyčio
je ir tada, kai ten naudojama 
jam svetima kalba. Bendrai tai 
sunkus klausimas, kuris dar rei
kalauja išsamiu studijų.

ELI: Kaip yra su Šv. Kazi
miero kolegija Romoje? Ar pra- 
matoma. kad ji duos pašauki
mų ir pastoracijai Europoje?

Vysk. Deksnys: Vienas iš rū
pesčių, kad iš viso būtų lietuvių 
tarpe pašaukimų kunigystei, o 
kolegijos uždavinys juos auklė
ti lietuvių pastoracijai užsieny
je, taigi ir Europoje.

ELI: Vysk. Brazys planavo 
studijų centrą. Ar ir Jūs turi
te planų šioje srityje?

Vysk. Deksnys: Reikia dva - 
sios, dvasinės koncentracijos. 
Norėčiau tinkamai panaudoti vi
sus talentus, norėčiau sutelkti 
intelektualus — kunigus ir pa
sauliečius.

ELI: Šv. Kazimiero kolegija 
yra išleidusi daug jaunų kuni
gų su mokslo laipsniais. Dide
lė jų dalis yra JAV-bėse, ne lie
tuvių tarpe. Ar negalima juos 
grąžinti lietuviškam darbui?

Vysk. Deksnys: Nesvarbu, ku
riame krašte kas gyvena. Reik
tų rinkti jėgas iš visur.

ELI: Koki yra patys artimiau
si darbai?

Vysk. Deksnys: Tartis su Sie- 
lovadų direktoriais, užpildyti 
vietas, kur trūksta kuni
gų. Stengsiuosi susitikti su vys
kupais tų vietų, kur yra lietu
vių.

ELI: Ar jau orientuojatės, ko
kie visuomeniški ir šiaip lietu
viški sambūriai bei instituci
jos veikia V. Vokietijoje? Kaip 
juos vertinate?

Vasara jau baigiasi

3. Nesant dar lietuviškos mo
kyklos ar vaiku darželio, suras
ti būdų jiem įsteigti

Nuotr. V. Maželio Švęsdami lietuvių šeimos ir

(atkelta iš 3 psl.)
vinami kūnai; tėvų palikimą už
miršo; nustoję senobinio būdo, 
liežuvio, viešai užsigynę net var
do lietuvio, tėvynę sau kitą iš
piršo!” Tik: “Kur grįčios aprū
kusios, vargšo duba, ten mūsų 
ik šioliai išliko kalba, jų my- 
listos jos užsigynė.”

Ne vien taip kaitėjo seno
vėj, taip ar panašiai cituoja šių 
dienų modernūs mokslinin
kai, istorikai. Istorikas A. Bud- 
reckis, išstudijavęs šio laiko 
nuotaikas ir surinkęs daug sta
tistinių žinių iš šio krašto, ši
taip aptaria kalbos lemtingu
mą:

“Kur išnyko lietuvių kalba, 
ten per dvi kartas išnyko ir lie
tuvybė. Lietuvių kalba maitina 
lietuviškumo šaknis. Kada lie
tuvių kalba iškrito iš kasdieni
nio gyvenimo, tada netekome 
per 70.000 Vilnijos tuteišų, per 
300,000 prūsų. O Amerikoj, kur 
nėra kultūrinių varžtų, šian
dien yra milijonas nutautę ju
siu lietuvių kilmės žmonių. 
Kaip dažnai mums tenka iš
girsti šitaip: “mano senoliai 
buvo lietuviai, bet aš tikras 
amerikonas”. Kur lietuvių 
kalba dar gyva senolių ir tėvų 
tarpe, ten ir vaikaičiai dar sa
kys esą lietuviai... Kitaip sa
kant, kalba yra dvasinis pra
das kultūrai. Bendrakalbiai turi 
dvasinį ryšį. O dvasinis ryšys 
sudaro kultūrinę aplinką. 'Šis 
dvasinis solidarumas kaip tik 
yra tautybė. Žmogus negali 
būti pilnas tautos narys, jei jis 
savyje nejaučia dvasinio artimu
mo kitiems tautiečiams. Be dva
sinio solidarumo tautybės sąvo
ka yra tik abstraktas. Išeivijo
je, t.y. svetimoje aplinkoje, vie
nintelis dvasinis ryšys su tauta 
tiems, kurie vos prisimena tė-

Vysk. Deksnys: Be abejo, vi
sada sekiau lietuvišką gyveni
mą per spaudžF-Žinau, kad Vo
kietijoje veikia Lietuvių Bend
ruomenė, kad yra organizuo
tas jaunimas, kad 
rio 16 gimnazija, 
mos Lietuviškųjų 
vaitės. Tai viskas 
ga ir gera. Pirmoj eilėj 
tau Lietuvių Bendruomenę. Aiš
ku. labai, svarbi (pasauliečių 
veikla Bažnyčioje, kuri, kiek 
girdėjau irgi yra organizuota. 

veikia Vasa- 
kad ruošia- 
studijų sa- 

labai vertin- 
sta-

vynę ar visai jos neatsimena, 
yra savita kalba. Išnykus lietu
vių kalbai, lietuvių kultūra bus 
mirus“.

Pirmieji rūpesčiai šeimoje 
ir mokykloje

Tie, kurie kalba, kad gimto
sios kalbos aukštinimas ir var
tojimas kasdieniniame gyveni
me tautinei gyvybei išlaikyti 
yra tik senosios kartos primity
vi apraiška, jau patys netiki į 
tautos dabartį ir ateitį. Labiau
siai šį tautinį solidarumą per 
kalbą skatina šeima ir mokyk
la. Užtat tik tam šie metai lie
tuvių gyvenime yra paskelbti 
lietuviškos šeimos ir švietimo 
metais.

Kas iki šiol šeimai paskatinti 
gimtąją kalbą išlaikyti ar lietu
viškai mokyklai stiprinti pa
daryta? Nedaug! Nors šeima 
visados buvo savanoriška lietu
vybės gynėja, ji šiandien vis 
daugiau reikalinga išeivijoj pa
skatinimo, visuomenės šiltes
nio dėmesio, pagarbos. Ji buvo 
ir yra pagrindinė mūsų kalbos 
ir tautos tvirtovė, šalia jos, mū
siškose sąlygose, vis daugiau 
dėmesio reikalinga lietuviškoji 
šeštadieninė mokykla, kuri per 
20 m. savanoriškai, pačių tėvų 
pastangomis, darbu ir parama, 
yra praskynus platų kelią mūsų 
tautos ateičiai. Be didesnės mo
ralinės ir materialinės paramos 
iš kitų ji pati dar šiandien vis 
formuojasi, ieškodama ryškes
nės linijos, tobulesnės praktiš
kesnės programos ir tinkames
nio mokymo metodo lietuvių 
bendruomenei išeivijoje patar
nauti.

Per 20 metų be didesnės rek
lamos lietuviškoji mokykla yra 
išvedusi i mūsų gyvenimą di
deli būrį sąmoningo lietuvybei 
pasiaukojusio jaunimo, jau 
pavaduojančio senesniąją kar
tą tautinės kultūros kūrime.

Dalis nuopelnų jai, kad ir 
mūsų kalba jaunimo ,nevisiš- 

'kai užmiršta. Mokykla neigia
ma tik tų, kurie nori būti lais
vi nuo tautinių pareigų ir prie
kaištų iš besiaukojančios tautai 
bendruomenės. Ar mūsų lietu
viškoji mokykla pateisino ir pa
teisina mūsų besisielojančios 
bendruomenės lūkesčius? Jei 
tik iš dalies, tai tik todėl, kad 
mes nevisuotinai tuose rūpes
čiuose dalyvavom, mokyklą per 
mažai vertinome ir ją rėmėme. 
JAV veikiančios 44 lietuviškos 
mokyklos įsisteigė dažniausiai 
tik pačių tėvų pastangom. Pra
eitų mokslo metų žiniomis jo
se mokėsi tik 3113 mokinių. Iš 
ketvirtadalio milijono gyvenan
čių JAV lietuviu besimokančio 
jaunimo lietuviškoje mokyklo
je nuošimtis labai mažas. Per 
20 m. mokinių skaičius nedidė
ja. bet priešingai. Tik iš mūsų 
ateivių (27.000) tik 1 nuošimtis 
mokosi. Kur kiti 3 nuošimčiai? 
Jei tik toks skaičius lietuvių 
rūpinasi lituanistiniu švietimu, 
iš kur susidarys lietuviškai mo
kyklai geresnės sąlygos, kaip 
mūsų mokykla gali tobulėti, ko
kios gali ateiti šviesesnės 
tys?

Kas reiktų šiais metais 
planuoti?

1. Visokiais būdais savąją 
kyklą išpopuliarinti mūsų 
šajame gyvenime, kaip reikš
mingą pagelbininkę lietuvybei 
išlaikyti; sukelti mūsų bendruo
menėje tautinį ūpą saugoti gim
tąją kalbą ir tautines tradicijas.

vil-

mo- 
vie-

2. Atžymėti sąmoningas ir 
pasiaukojančias lietuviškas šei
mas, aukojančias laiką ir pini
gus, leidžiant savo vaikus per 
keliolika metų į šeštadienines 
lituanistines mokyklas. Įtikin
ti ir paskatinti visomis galimo
mis priemonėmis kitas šeimas 
būtinai leisti savo vaikus į lie
tuviškąsias mokyklas tautiniam 
solidarumui palaikyti ir tautos 
ateičiai užtikrinti.

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L. 
Šveikauskas — Attomey-at-Law, Co- 
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

ŽMONOS PASKOLA VYRUI 
Klausimas

Ištekėdama už savo dabarti
nio vyro, buvau našlė su dviem 
vaikais: 19 ir 18 metų. Vyras, 
už kurio ištekėjau, buvo mano 
amžinatilsio pirmojo vyro ge
ras draugas. Jį pažinojau per 
daugelį metų. Jis taip pat bu
vo našlys ir turėjo vieną 12 me
tų dukterį. Tuo metu aš turė
jau pinigų banke ir namus, ku
riuos pardaviau prieš ištekėda
ma.

Po metų mus ištiko didelė 
nelaimė: vyro duktė, kurią au
ginau ir mylėjau kaip savo, su
sirgo ir per tris dienas numirė. 
Mano vyras buvo kaip beprotis, 
netekęs savo dukters. Aš irgi 
liūdėjau, ir ilgai mes jos nega
lėjome užmiršti. Bet gyvenimas 
tęsiasi, ir gyviem reikia gyven
ti.

Vyras pradėjo gerti ir pame
tė savo darbą. Kito neieškojo. 
Pradėjo pirkti senus namus ir 
juos remontuoti, paskui par
duoti. Iš pradžių tam priešinau
si. Man atrodė, kad nustosime 
kiekvieno savo cento. Bet vy
ras nustojo gerti ir tikrai pradė
jo sunkiai dirbti. Taip jam pa
sisekė parduoti apie aštuonis 
namus, iš kurių jis uždirbo ne
maža pinigų. Tuos pinigus dėjo 
bankan savo vieno vardu. Aš jį 
prašiau dėti abiejų vardu, bet 
jis kiekvieną kartą, kai užsi
mindavau, pradėdavo pykti. Sa
kydavo, nebijok, tau užteks.

Tai vyko prieš 25 metus. 
Prieš 15 metų, rodosi, 1954 m., 
mano vyras sumanė nupirkti 
“apartment house” 8 butų na
mus. Paprašė mane jam pasko
linti 10,000 dolerių, nes neno
rėjo skolintis iš banko. Aš su
tikau. Pareikalavau rašto. Norė
jau, kad abu nueitume pas ad
vokatą. Bet vyras sako: nerei
kia, jis pats man išduosiąs raš
tą. Tą raštą jis surašė angliškai 
ir pasirašė, kad pinigai jam 
buvo paskolinti už 
kad jis man juos 
dvejų metų, o jei 
čiau, ir anksčiau.

Procentus jis man mokėjo ir 
tebemoka, bet pačios sumos 
dar negrąžino, nors ir vėl man 
išdavė raštą, kad skolingas. Esa
me nebejauni, ir nežinia, kiek 
liko gyventi. Norėčiau savo rei
kalus susitvarkyti.

Prašau man atsakyti į šiuos 
klausimus: 1. jei mano vyras 
mirtų pirmas, ar aš galėčiau be 
teismų ir advokatų išsiimti iš jo 
banko man priklausančius ir 
jam paskolintus pinigus; 2. ar 
man tektų visas jo turtas, ku
ris yra jo vieno vardu (santau
pos banke ir namai); 3. ar ma
no vaikam kas tektų iš jo pa
likto turto; 4. ar jo broliai ir se-

4 proc. ir 
grąžins po 
pareikalau-

švietimo metus, neužbaikime 
vien deklaracijos paskelbimu, 
bet suraskime konkretesnių bū
dų prieiti prie lietuviškos šei
mos sąžinės ir atvesti i mo
kyklą dvigubai daugiau lietuviš
ko jaunimo, jei dar žadame il
giau pratęsti tautinį gyvastingu
mą Jau dabar praleisdami pro
gą savo vaikus išmokyti geriau 
gimtosios kalbos, pasisavinti 
tautines vertybes, nesolidarizuo
dami lietuviškame švietimo dar
be, atsižadame visko, kas dar 
kovojančiai tautinei bendruo
menei taip miela ir arti širdies. 
Ir stabtelėjus ir viską suglau
dus, net perdaug būtų graudu, 
ar viskas taip ir bus veltui, kad 
nei keliai nei kapai nebus at
pažįstami. A. S. 

šuo galėtų prisikabinti prie ma
nęs ir mano vaikų dėl jo pa
liekamo turto.

Būsiu dėkinga už bet kurį pa
tarimą.

Žmona, Massachusetts

Atsakymas
1. Iki 1964 metų Massachu

setts valstijoj tokia paskola, ku
rią Tamsta suteikei savo vyrui, 
nebūtų įstatymų pripažinta. 
1963 metais įstatymas šioj sri
ty pas mus pasikeitė. Dabar to
kia paskola būtų pripažinta tei
siškai galiojančia. Tokiu būdu 
tas “raštas”, kurį Tamstos vy
ras pasirašė prieš 15 metų, ne
turėtų jokios teisinės reikšmės. 
Tamsta sakai, kad vyras vėliau 
Tamstai išdavė kitą raštą šiuo 
reikalu. Patariu Tamstai nueiti 
pas vietinį advokatą, jam nu
nešti tą raštą ir paklausti, ar 
rafštas gerai surašytas ir ar jis 
turi teisinės reikšmės. Jei tu
ri, — tada, jei vyras mirtų pir
mas, Tamstos advokatas turėtų 
pateikti teismui tą raštą, taigi 
pareikalavimą (claim). Su tokiu 
“pareikalavimu” reikia elgtis 
labai atsargiai, nes jis turi bū
ti pateiktas teismui per tam tik
rą, palyginti trumpą, laikotar
pį. Jei per tą laikotarpį jis ne
bus pateiktas, — žus skola.

2. Vyrui mirus, Tamsta jo
kiu būdu negalėtum nueiti į 
banką ir “išsiimti Tamstai pri
klausančius pinigus”, jei pini
gai yra bankan padėti vien vy
ro vardu. Kai bus paskirtas vyk
dytojas (tuo atveju, jei bus pa
liktas testamentas) arba admi
nistratorius, jei tokio testa
mento nebus palikta, Tamsta 
galėsi, tam tikra tvarka, patei
kusi ieškinį (claim), atgauti savo 
pinigus. Žinoma, tik jei vyro 
Tamstai išduotas raštas yra 
teisiškai galiojantis.

3. Jei Tamstos vyras nėra 
teisiškai adoptavęs (įsūnijęs) 
Tamstos vaikų, jiem niekas iš 
palikimo nepriklauso. Jei jis 
testamento keliu jiem paliks 
turto, — tai kitas reikalas.

4. Atsakymas į Tamstos 4- 
tą klausimą priklauso nuo to, 
kiek turto Tamstos vyras pa
liks. Jei to turto bus daugiau 
negu 25,000 dolerių,—Tamstai 
teks likutį dalintis su jo bro
liais ir seserimi. Jei Tamstos vy
ras nenori tokio rezultato, — 
jam yra patartina sudaryti tes
tamentą.

Aukos LKM 
Akademijai
Patersono, N. J., lietuviai pa

rėmė L. K. Mokslo Akademiją. 
Kun. R. Krasausko paprašyti 
Mokslo Akademijos paruoštam 
veikalui išleisti aukojo: 100 dol. 
Marija Kulikaitienė. po 10 dol. 
Ant. Sprainaitis, Malvina I^at- 
vienė ir Veronika Eitmanie- 
nė, 7 dol. J. Jackūnas, 5 dol. 
M. Stankienė ir 1 dol. jos dė
dienė Brumelov. Anksčiau šiam 
tikslui po 50 dol. yra aukoję 
Patersono liet, parapijos kuni
gai J Kinta ir Vikt. Dabušis.

Taip pat L. K. Mokslo Akade
mijos veikalam išleisti aukojo: 
kun. J. Bakanas (VVorcester) 
100 dol., kun. P. Totoraitis 
(Neuark) ir kun. A. Vilkaitis 
(Cicero) po 50 dol., Benediktas 
Paplauskas (Methuen. Mass) 30 
dol.. Stasys Jančiauskas (Put- 
nam) ir kun P žemeikis (Eli- 
zabeth) po 25 dol

Visiem aukojusiem L K 
Mokslo Akademija taria nuošir
dų ačiū.



Nebuvo planavęs atostogauti

vietą prie Viduržemio jūros, 
kur ketino pradėti ilsėtis rug-

pagelbos. Turi automobilį, o

drįsta vienas leistis ilgon kelio
nėn į Italijos šiaurėje esančią 
lietuvių saleziečių vilą Antey 
St Andre vietovėje. Kun. J. 
Riaubūnas, pats dar neseniai iš
laikęs vairuotojo egzaminus, 
susigundė ir leidosi į bendrą ke
lionę.

Nuvažiavo laimingai Pailsė
jęs išėjo į kalnus, kuriuos pa
žinojo iš studentavimo dienų. 
Ten 1947 vasarą buvo atosto
gavusi visa Romos Šv. Kazi
miero lietuvių kolegija. Išėjo 
liepos 27 ir daugiau nebegrįžo, 
šeimininkai pasigedo ant ryto
jaus, o liepos 29 pranešė poli
cijai ir buvo pradėtas stropus 
ieškojimas.

Iš Romos atskubėjo studijų 
draugas prel. Vincas Mincevi- 

- čius, kuris Antey St. Andre a- 
pylinkes pažįsta kaip nuosavą

ieškotojai, nei prel. Mincevi
čiaus suorganizuotoji privati 
ekipa kun. Siaubūno nesurado.

Buvo surastas žmogus, su tai*

‘ Kurt Jonas Riaubūnas gimė 
1920 birželio 3 Knatų Būdoje, o 

dijuoti Kūno univunitatr 
technikos fakultete. Tačiau to
ji sritis jo nepatenkino ir apsi
sprendė ruoštis kunigo pašauki
mui

Trumpai pabuvęs Kauno ku
nigų seminarijoje, 1944 rude
nį atvyko Vokietijon į Eich- 
staettą, o už metų buvo pasiųs
tas Romon, kur Gregorianumo 
universitete įsigijo licenciato 
laipsnius teologijos ir bažnyti
nės teisės moksluose. Kunigu 
įšvęstas 1950 kovo 4.

Pasitraukęs iš šv. Kazimiero 
kolegijos dėstė tikybą itališko
je gimnazijoje netoli popie
žiaus vasąros rezidencijos Cas- 
tel Gandolfe, kartu ruošdama
sis doktorato egzaminams. Ta
čiau 1962, prireikus kapeliono 

tokiais save laikančius, lygino 
Vasario 16 gimnazijai tipingus 
nesutarimus, šalino tarpusavio 
įtarinėjimus ir nepasitikėjimą 
viens kitu, skatino praktikuo
ti artimo meilę ir pats ją gi
liai praktikavo.

Savo garbės nė medžiaginės 
naudos neieškojo. Kažin ar visi 
suspėjo grąžinti mažas sko- 

Vasario 16 gimnazijai, pakluso Įdės?... Tik nusišypsodavo, 
šaukimui ir atvyko Vokietijon, kai po kokio pavykusio rengi- 
tiesa, iš karto pasitikėdamas 
prel Ttaląbos žodžiu, kad rie-

baigti savo doktoratą.

Metai vijosi metus, visi pa
žadai buvo užmiršti, o kun.

vietų ietuviu sieto- 
vadoje Europoje. Mb tikybos 
pamokų dėstė betariu ir loty
nų kalbas ir istoriją. Psgribo- 
$avo faktoriams (o jo buvi
mo metu direktoriavo 4) taip

darbuo-

posė- 
esant su- 

Pakartotinri buvo 
ir pats imtis direkto-kviestas ir p 

riaus pareigų,

Daug ir sėkmingai darbuoda- 

režisierius ar artistus. Buvo ta
pęs vienu iš mėgstamiausiųjų 
palydovų meninių ansamblių iš
vykose.

Būdamas labai išlyginto ir 
švelnaus būdo, švelnino metų 
eigoje pasitaikančius konflik
tus tarp auklėtojų k auklėtinių, 

bils Laisvės Žiburys lietuvių vi
suomenės ir kultūros reikalais.

Savo aktualiomiis temomis 
šioji programa bus transliuoja
ma kiekvieną sekmadienį 4 vai. 
popiet per WIBF-FM (103.9 
mc.). Ši Philadelphijos galingiau- 

____________ _ šia stotis apima visą “Delawaro 
m**/—atžaU> Philadelphijoj rugsėjo- slėnį” (pietų Pennsylvaniją, į-

kingiansiąją naštą, žurnalistai, 
ypač vokiškoje spaudoje, lau
rus sudėdavo kolegai.

Laisvalaikiu mėgdavo daug

vaikščioti ar važinėti dviračiu, 

mokinių grupe. Mėgo pokalbį 
ir diskusiją. Buvo ištikimas ir 
prieraišus draugas, nepabėgs
iąs ginti draugų gero vardo net 
galiūnų akivaizdoje, jei to pri
reikdavo.

Atostogų metu ir šiaip pro- 

davo lietuviškoje pastoracijoje 
šalia gimnazijos. Ne kartą yra 
laikęs pamaldas Kaiserslauter- 
ne ir Schwetzingene, ten vado
vavęs susikaupimo dienoms, vy
kęs talkon j Stuttgartą ir kitur.

Vedė bičiulišką pokalbį su 
lietuvių evangelikų kunigais ir 
veikėjais. Kur bebūdamas, leng
vai užmegzdavo ryšius su žmo
nėmis, buvo žmonių mėgiamas 
ir mielai žmonėjosL Turėjo 
daug bičiulių vokiečių kunigų 
ir nekunigų tarpe. Gerai kal
bėdamas itališkai t vokiškai ir 
prancūziškai, susirasdavo atosto
gų metu visur draugų ir drau
gystes palaikydavo.

Vokietijos lietuvių katalikų 
sielovadoje kun. Jonas Riaubū- 
nas nebus lengvai pakeičiamas. 
Pasiges jo ir kai kurios orga-

NAUJA RADIJO VALANDĖLE ATLANTO PAKRAŠTY
delphijos apylinkės pirm. Ang
liškai programos daliai vado
vaus Antanas Mažeika, kuris 
buvo New Yorko “Laisvės Žibu
rio” pradininkas ir direktorius.

Lietuvių programos įvedimas 
į WIBF transliacijas yra dide
lis laimėjimas, kadangi ligšiol 
jokiai tautinei mažumai nepavy
ko ten gauti valandėlės. Reiš
kia, stotis pritaria lietuvių va
landėlės apimčiai ir tikslam.

Algirdas Budreckis

Atbunda lietuvių veikla prie 
Atlanto krantų po vasaros atos
togų. Džiuginantis reiškinys, 
jog šį rudenį jaunosios kartos 
veikėjai steigia naują lietuvių 
radijo programą.

Tarytum New Yorko “Lais
vės Žiburio” radijo programos 

14 pradės veikti “Laisvės Žibu
rys”. (angliškai: Lithuanian 
World Revievv). ši programa 
bus dvikalbė: anglų bei lietu
vių kalbomis oro bangomis pra-

nizacijos, o Romuvos LB apylin
kei reikės ieškoti naujo vado
vybės nario. Oficialiai kun. Jo
nas Riaubūnas nėra miręs, ta- 

čiau nedaug likę vilčių, kad tai 
būtų tikrovė. Telieka jo likimą 
pavesti Dievo gailestingumui.

Kun. Bronius Liubinas (ELI)

skaitant ir kasyklų sritis, New 
Jersey ir Delaware). Jos galin
gumas siekia 50,000 vatų.

Lietuviškai daliai vadovaus
Gabrielius Mironas, LB Phila-

(■■*~*amsm—-'j......■■■ u

IŠ VISUR Į
— JAV LB Centro valdyba 

yra pakviesta ir dalyvaus PLB 
valdybos 1969 rugsėjo 12- 
13 ruošiamame a. a. Juozo 
Račiūno pagerbime V. Adam
kaus vasarvietėje. Ta proga 
Centro valdyba numato turėti 
pasitarimus su PLB ir Kanados 
Krašto LB valdybomis.

— Clevtlando Tėvynės gar
sų radijui sukanka 20 metų. Su
kaktuvinė transliacija įvyks rug
sėjo 12, kurioje pakviesti daly
vauti Tėvynės garsų radijo pro
gramos įsteigėjas Jaunutis Nas- 
vytis ir šio darbo pradininkai 
Balys Auginąs, Alfonsas Mikuls
kis ir Kęstutis Šukys. Dvide
šimtmečio proga spalio 12 Šv. 
Jurgio salėje rengiamas didelis 
radijo valandėlės banketas.

— Pasaulio ir Amerikos Liet. 
Gydytojų suvažiavime rug- 
piūčio 31 Toronte išrinkta nau
ja valdyba: dr. V. Paprockas 
— pirmininkas, dr. V. Avižo
nis — vicepirmininkas, dr. B. 
Radzivanas — sekretorius bei 
iždininkas (visi trys iš New Yor
ko), dr. E. Ringus, III. — n vi- 
cepirm., dr. J. Yčas, Kanada— 
m vicepirm. Nariai direktoriai: 
dr. V. Damijonaitis, N. Y., dr. 
J. Valaitis, m., dr. B. Matulio
nis, New England, dr. L. Pet
rauskas, Australija, dr. O. Gus
tainienė, Kanada, dr. V. Rama
nauskas, Ohio, dr. P. šepetys, 
Mich. Revizijos komisija: dr. S. 
Petrauskas, N. J., dr. I. Giedri- 
kienė, N. J., dr. B. Jankaus
kas, N. Y. Garbės teismas: dr. 
J. Meškauskas, dr. J. Baliūnas, 
dr. M. Miškinienė.

— Dr. Fr. Mažeika ir V. Sin
kus, abu iš Chicagos; atsiuntė 
Tautos Fondui po 25 dol. į- 
našų ir yra įrašyti į asmeniškai 
Eltos biuletenius gaunančių 
ypatingųjų TF rėmėjų sąrašą.

(E.)

E ŠAULIŲ PASTOGES

AMŽINYBEI...TtVŲ ŽEMEI

ŠVENTINAME LIETUVIU KULTŪROS ŽIDINIO, 
JAUNIMO CENTRO, AUŠROS VARTŲ KOPLYČIOS 

BEI VIENUOLYNO STATYBAI
ŽEMU

1M9 rugsėjo 21 dieną
sekmadienį, 3:30 po piet

361 Highland Blv<L, Brooklyn, N. Y. (Highland Parke)
(AtftemoMfiaii teagvfaMiai p ui iki— INTERBOftOUGH MCWY MvaZtavimM po CjrpraM HKto MvaMa-
vimo, noro nepažynttta, bet Scaqm kr | įtaką VKRMONT PL, HigMand parką.)

Pašventinimo proga 6 vai. vakare

KONCERTAS - VAKARIENE
RDGEVVOOD. 5S-I5 CATALPA AVL (prie Myrtią Av«4

Ką veikia Stasio Butkaus 
Detroito kp. šauliai?

Pagalba Punsko lietuviams
Gaunama daug laiškų iš Puns

ko (Lenkijos valdomo krašto) 
lietuvių Prašo pagalbos, ypač 
drabužių. Šiuos ir kitus reika
lus tvarko St. Butkaus kp. mo
terų sekcijos vadovė Lidija Min- 
gėlienė. Jai padeda Jonas But
kus, St. Pranėnienė ir kt. šau
lės. Birželio — liepos mėn. 
Punsko lietuviams išsiųsta 20 
didokų siuntinių. Jų bendras 
svoris siekia 600 svarų. Siun
tiniai pakrauti dėvėtais, bet ge
rais drabužiais. Grynai iš kuo
pos kasos sumokėtos persiun
timo išlaidos, kurių susidarė 
165 doleriai.

š. L. Mingėlienė gauna daug 
pagalbos prašymų. Susidarė sto
roka byla tų laiškų. Drabužiai

Lidijai Mingėlienei ir kitiems.

Programoje: AUKMfA STĖMPUŽIENB

Koncerto-Vakaraenės auka Statybos Fondui 10 dol.

Nuolankiai kviečiame Jus ir Jūsų artimuosius dalyvauti ir paremti saro dvasia ir auka šį di
dingą mūsų visų Kultūros Židinio statybos reikalą.

Dėkingi Tėvai Pranciškonai

šv. Antano parapijos bažnyčio- 
je, o lietuvių namuose (po pa
maldų) bus banketas su senovi
nėmis vestuvių apeigomis.

LtST suvažiavimas
LŠST centro valdyba prane

ša, jog 1970 m. balandžio 25-26

JAV ir Kanados šaulių visuoti
nas suvažiavimas. Bus išrinkta 
nauja LŠST centro valdyba- Į- 
vykiui atžymėti bus atlikta įdo
mi meninė programa, kuriai 
ruošiamasi jau dabar.

— Lietuviai sportininkai 
Australijoje jau pradėjo ruoš
tis jubiliejinei XX Australijos 
lietuvių sporto šventei, kuri j- 
vyks šių metų pabaigoje Gee- 
longe, apie 40 mylių nuo Mel- 
bourno. Geelonge yra nedidelė, 
bet nuostabiai veikli ir vienin
ga lietuvių kolonija, kuri be
ne pirmoji Australijoje pasista
tė Lietuvių Namus. Dabar Gee- 
longo lietuviai jau planuoja 
juos didinti, nes to reikalauja 
besiplečianti lietuviška veikla.

Rugsėjo7JV Lietuvių Bend
ruomenės Worcesterio apylin
kės valdyba surengė Tautos 
šventės minėjimą su pamaldo
mis Šv. Kazimiero bažnyčioje

nė iš New Yorko. Po paskaitos 
buvo meninė dalis.

Nekaltai Pradėtosios švč.
Mergelės Marijos seserų kong-

7 vai. vak. Maironio parke jau
nimo stovyklos fondo naudai 
rengia pobūvį-vakarienę su me
nine programa ir šokiais. Me
ninę programą atliks solistė Ma
rija Petrauskienė -Lemkutė ir 
akompaniatorė Eleonora Minu-

moote ir kuo gausiau atsilan-

Ouinsigamondo kolegija pra
dą, kad nuo ateinančių

pa nutarė savą garbingajam skirta dešimt naujų mokomo-

tų sukakties paminėjimą ir se- lubeckaitė, praeitais me- 
niausio šaulio pagerbimą. tais įsigijusi psichologijos "ma

— Lietuvių skautų sąjungos 
tarybos pirmija yrą paskelbu
si sąjungos korespondentinį 
suvažiavimą. Suvažiavimo tiks
las — išrinkti naują sąjungos 
vadovybę ateinantiem trim 
metam ir aptarti sąjungos veik
lą, pateikiant savo pasiūlymus. 
Suvažiavimo prezidiumą paves
ta sudaryti Bostone gyvenan
tiem skautininkam. Suvažiavi
mo dalyvių registracija baigia
si rugsėjo 25. Visais suvažiavi-

pas K Nenortą, 44 Alban St., 
Dorchester, Mass. 02124.

gistro laipsnį Assumption kole
gijoje. Ji yra baigusi psichologi
ją Massachusetts universitete.

A. Palubeckaitė yra susipra
tusi lietuvaitė, uoli skaučių vei
kėja — vadovė. Linkime sėk
mės naujose pareigose.

Ėgli PauKukonyto Europoj
Pagal studentų pasikeitimo 

planą Massachusetts universite
te ketvirtus metus fiziką stu
dijuojanti Eglė Pauliukonytė 
iš Worcesterio šią vasarą devy
nias savaites dirbo chemijos la
boratorijoje prie Aacbeno. Vo
kietijoje. Dalyvavo lietuviškų 
studijų, vykusių Bad Godesber- 
ge prie Reino, savaitgalyje ir 
prisidėjo prie studijų progra
mos paįvairinimo. Su studen
tais buvo nuvykusi j Berlyną, 
lankėsi ir Rytų Berlyne. Baigu
si darbą laboratorijoje* aplan
kė Graikiją ir Italiją.



Lietuvos vyčiai gina Lietuvos
Lietuvos vyčiai turi taip va

dinamą Lietuvos reikalu komisi
ją, kuri ragina vyčius rašyti 
laiškus Įvairiem amerikiečiu i- 
staigom, laikraščių redakcijom, 
valdžios žmonėm. Savo laiškais 
vyčiai gina Lietuvos laisvės by
lą, skatina amerikiečius prisi
minti Lietuvą; taip pat padėko
ja redakcijom ir valdžios žmo
nėm už palankius žodžius, pri
siminimus. Tai plati ir aktyvi 
veikla.

Ir šiame 56-tame seime Lie
tuvos reikalu komisijos garbės 
pirm. kun. Jonas Jutt-Jutkevi- 
čius padarė platu pranešimą 
apie šios komisijos veiklą. Čia 
spausdiname to pranešimo san
trauką, paliesdami pačius svar
biausius faktus.

★

Jau 23 metai, kaip veikia 
Lietuvos reikalų komisija. Tai 
gražus laikas, pašvęstas Lietu
vos laisvinimui.

Praėjusiais metais vyčiai šio
je srityje padarė štai ką: biule
tenių paruošė — 8. laiškų biu
leteniuose pažymėta — 248, 
biuletenių išsiųsta — 2120, ak

Vysk. V. Brizgys dedikuoja prel. Kemežio gatvę Ei'zabethe Lietuvos vy
čiu seimo metu, rugpiūčio 24 d. po iškilmingu seimo pamaldų. Iš k. i d. 
prel. Wm. Furlong — arkivyskupo Bolando atstovas, drauge mokėsis su 
prel. Kemežiu, kun. Petras žemeikis — lietuvių šv. Petro ir Povi'o para
pijos administratorius, Elizabeto miesto burmistras Tromas Dunn.

tyvių laiškų rašytojų turėta 
132, buvo 10 kp. su veikiančia 
Lietuvos komisija, iš viso laiš
kų ir atviručių parašyta 10,450, 
atsakymų gauta — 2,317.

Palyginus su praeitais metais, 
atrodo, lyg būtų atoslūgio. Pvz., 
praeitais metais biuletenių pa
ruošta 10, jų išsiųsta 2340, laiš
kų išsiųsta 11,179, atsakymų 
gauta — 2,470. Bet ir šiais 
metais veikla buvo didelė.

Sumažėjo kuopų, kurios turi 
Lietuvos reikalų komisija. Pra
eitais metais jų buvo 12, šie
met 10. Reikėtų, kad kuo dau
giau kuopų turėtų tokia komi
siją.

Aktyvių laiškų rašytojų šie
met padidėjo. Pernai buvo 130, 
šiemet 132.

Apvgardom daugiausia laišku 
parašė — N. Anglijos — 2192, 
už jų rikiuojasi Ne\v Yorko— 
Xe\v Jersey — 2031. Mid Cent
ral apygarda — 1976. Illinois- 
Indianos — 1332. Kalifornijos 
— 901. visi kiti — 2018.

Praeitais metais visus pralen
kė Xew Yorko-Xev Jersey apy
garda (7440), šiemet daug ge

riau pasirodė Mid-Central apy
garda, pernai parašė 113, šie
met 1976.

Šios kuopos turėjo Lietuvos 
reikalų komisiją: Philadelphi- 
jos 3, Brooklyno 41, Dayton 
96, Los Angeles 133, \Vorces- 
ter 26, Detroit 79, Amsterdam 
— 100, Newark — 29, Kearny 
90, Chicago 112.

Suvažiavimas ragina ir kitas 
kuopas pasekti šių kuopų pa
vyzdžiu — aktyviai Įsijungti į 
Lietuves reikalų komisiją.

Daugiausia parašė
Komisijos pirmininkas Karo

lis Grigaitis praeitais metais pa
rašė 175 laiškus ir atvirukus 
ir gavo 68 atsakymus. Kun. J. 
Jutkevičius, komisijos garbės 
pirmininkas, parašė 610 laišku 
bei atvirukų.

Daugiau nei 100 laiškų pa
rašė: Mrs. Sophie Zager iš Det
roito — 209 laiškai, Pranas 
Vaškas iš Newarko — 160, Al
bertas Zakaras iš Cnicagos — 
152. Mrs. Pat Milius iš Detroito 
—105. Mildred Lapinskas iš 
Worcester — 103, kun. Albi
nas Janiūnas iš So. Bostono— 
101. Bernardine 
cagos — 101.

Rogers iš Chi-

Iškarpos iš laikraščių
Iškarpos iš laikraščių ir žur

nalų buvo pati svarbiausia me
džiaga. Be jų nebūtų galima iš
leisti biuletenių. Kai susipažįs
tama su iškarpomis, tada nu
sprendžiama. ką daryti.

Praėjusiais metais daugiausia 
iškarpų atsiuntė šie asmenys: 
Pranas Vaškas iš Xewarko, Al. 
Jaritis iš So. Bostono, Genovai
tė Gobytė iš Amsterdam. Ce
cilija Kincie iš Chicagos. Juo
zas Janulaitis iš Philadelphijos. 
kun. Albinas Janiūnas iš So. 
Bostono.

Kiti nariai atsiuntė mažiau 
iškarpų. Komisija visiem dėko
ja. ypač dėkoja Elenai V. Kul- 
ber, kuri labai daug veikė savo 
apylinkėje. Ji daug įdėjo dar
bo i lietuviškus parengimus, 
parašė daug laiškų.

Komisija kviečia visus sekti 
spauda ir iškarpas atsiųsti i 
centrą.

Lietuvos nepriklausomybės 
šve ntė

Komisijai labai rūpi, kad tin
kamai būtų prisiminta Vasario 
16 — T iotuvos nepriklausomy
bės šventė. Variai parašė daug 
laišku valdžios žmonėm, pri
mindami jiem Vasario 16.

Vyčių rūpesčiu 12 guberna
torių. 26 burmistrai paskelbė 
Lietuves respublikos dieną. 
Kongrese pasakė kalbas 97 
kongresmanai ir 22 senatoriai. 
Kalbas atspausdino Congressio- 
nal Record. 111 laikraščių 
skelbė lietuviškus parengimus 
šia proga. 3 laikraščiai Įsidėjo 
gražius vedamuosius apie Lie-

DARBININKAS

reikalus
tuvą, 4 televizijos kanalai ir 10 
radijo stočių paminėjo Vasa
rio 16 savo programose.

Pavergtų tautų savaitė
šiemet Įspūdingai buvo pami

nėta pavergtų Europos tautų sa
vaitė. 54 laikraščiai ją gražiai 
prisiminė. Atstovų rūmuose 53 
kongresmanai pasakė kalbas 
17 gubernatorių ir 22 burmist
rai paskelbė ta savaitę savo 
valstybėse ir miestuose.

Savaitė pasisekė ypač todėl, 
kad šiemet buvo dešimties me
tų sukaktis.

Rezoliucijų klausimu
Komisija visada rems re

zoliucijų klausimą, kad Kong
reso priimta rezoliucija (H. 
Con. Res. 416) būtų iškelta 
J. Tautose. Dabar bando
ma surasti Įtakingų ir garsių 
žmonių, kurie sutiktų Įeiti i ko
mitetą. Tada bus palankesnė 
vieša opinija, kad rezoliucija 
būtų iškelta Jungtinėse Tauto
se. Į ši darbą kviečiamos visos 
kuopos ir visi jų nariai.

Lietuvos reikalų komisija ge
rai supranta bolševikų kėslus— 
užkariauti visą pasauli ir pa
vergti visą žmoniją. Todėl ko
misija kviečia visus Lietuvos 
vyčius visom savo išgalėm dirb
ti Lietuvos labui. Tai bus kova 
ir už žmogaus teises visam pa
saulyje.

Kai Įsikūrė vyčiai, jie norė
jo per organizacija pasidaryti

Seimo metu pagerbti ir apdovanoti žyminiu vyčiai už visuomeninę veikią, š k. j d. l-je eilėje — kun. John C. Jutt. Loreta Stukienė, 
muzikas Aleksandras Aleksis, kun. Albertas Kentauras — dvasios vadas, Phyllis Grendal, kun. Dominick Pocius. II-je eilėje Frar.k 
Vaškas, Juozas Sadauskas, Irene Šankus, Albert Jaritis, Eieonore Laurin, Leoną Paukšta, Helen Kulber.

1969 m., rugsėįio 9 d., no. 56

Naujoji lietuves vyčiu centro valdyba, įg k
— iždo globėjas, Steila S.-nka! — izc> 
rė. Albertas Jaritis iždo globėjas: II-je ej|į-e 
Leonas Paukšta 2-ras vicepirm.

l-je eilėje Diane Daniels — 1 vicepirm., Stanley Vaitkus 
Jokūbas J. Stukas — pirm., Dorothy Dutkus — sekreto-

Longinas Svelnis 3-čias vicepirm., Helen Zimmer fin. sekr.,

geresni šio krašto piliečiai ir 
didesni patriotai lietuviai. Tad 
mūsų pareiga lieka ta pati — 
padėti savo artimui. O kas ar
timesnis, jei ne mūsų broliai 
lietuviai Lietuvoje. Tad tenelie- 
ka nė vieno vyčio, kuris neįsi
jungtų į pavergto krašto va
davimą. Rašykim laiškus, skelb
kime visiem, kas dedasi Lietu
voje, reikalaukime pavergtie
siem laisvės.

Visos nuotraukos

Vytauto Maželio

dona Pitkumgicnr-, Ona Skurvydicne, Brone Venckuvicnė, Loreta Stukienė. Prie pianino seksteto vadovas 
Liudas Stukas.

Laimėję nariu atžymėjimą ir laimėjusiu kuopu atstovai: iš k. i d. l-je eilėje. Valentinas Barzlauskas — Worcester, Sophie Zager •— 
Detroit. Elena Pinkus — Worcrster, Steila Sankal — Cieveland. — Mildred Grmevich — Kearny. Gencvicv Gobis — Amsterdam. |I-|C 
eilėje — Philip Skabcikis — Nevv York. Irene VVood — Amsterdam. Juozas Sadauskas — Cieveland. Eilėn Nakrosis — Kearny. Larry 
Janonis — New York. Helen Zimmer — Chicago. Albert Jaritis — So. Boston.

J
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HJ UETUVA, PROF. PAKŠTAS R LIUBLINO UNIJA

diliui atimtas iš po kojų veiki-

taigmms ir sa privačiais asinė*

Lietuviai pavargo bekariau-

kovo je prieš Maskvą taip pat 
buvo vertinga. Galima dar pri-

padėjo susikurti Pabaltijo vals
tybėms po pirmojo pasaulinio

šio 22-23 veiksnių kmifierenm- 
jos Clevelaade nutarimu ir su 
m PLB Seimo New Yorke re- 
kimoendacijMus, kurios tokį 
skirtumą taip pat daro.

Įkaušiai praktikuojami san
tykiavimo būdai yra susiraši
nėjimas hfikūs, pasiKtitimas 
dovanų supitiniais ir asipęni -

tautos nueitą kęlią ir jos gyve
namo krašto geopolitinę padė
tį, mylėjo savo tėvynę ir buvo 
jautrus jus likimui. Jo fantazi
ja nebuvo atitrūkusi nuo gy
venimo — jam buvo svetimi 
hpj-hačianslriški svąičjojimai 
Neskraidė po neaprėpiamus lai
ko tolius, bet ribojosi netolima

to piaoB 
YOU* AD 

CANCEL OB CHANGE 
TaL: GL2-2923

MALĖ - FEMALE

■r

*«»

■ffT'

reikalauja atsargumo. Reikia ži
noti, kad korespondencija So-

tu. Tūrėjo daug gerbėjų ir se
kėjų. Buvo populiarus — renka
mas į daugelio organizacijų 
vadovybes. Tai buvo jam meš
kas patarnavimas. Kaip ir visi 
pranašai, nebuvo geras psicho
logas: nemokėjo pasirinkti nei 
laiko, nei vietos savo pranašys
tėms skelbti. Jo kalbėjimo bū
das buvo gyvas, bet paprastas, 
be jokio mistifikavimo.

Daugiausia pritarimo rado 
jaunimo tarpe, i kuij kalbėjo 
universiteto auditorijose. Stip-

bajorai tikėjosi, jog Lenkai, su
sijungę su lietuviais, padės gin
ti didž. kunigaikštijos rytų sie
nas. Viltis skatino daryti ruinlai-

divizijas prie Vyslos.
Savo paskaitą prof. Ivinskis 

baigė iškėlimu lietuvių ir lau
kų santykių ateityje. Jis siūlė 
abiem tautom uždaryti kalčių

General Factory Help for new clean 
plant in Westwood — Punch press. 
Assembly or Spray room experience 
helpful, būt will trata. For first 
shift 7:45 to 4:30 pm. Good fringe 
benefits. Apply Kurt Versen Co. 10 
Charles St. Westwood. NJ. (201) 
664-8200 Ext. 14

Section work on pants. Steady — 
Union Shop. Leeds Sportswear 
101-09 Woodhaven BlvcL Ozone 
Barių N. Y. Call 847-9347.

ASSEMBLY WORKERS

No Experience Reųuired 
WiU Train

Electronic Manufacturing

VVHIPPANY ELECTRONICS

1275 Bloomfield Avenue
Fairfield (CaldweU) N.J.

(201) 22S-2141

ERIBA CAMPING TRAILERS 
365 a week — any car can puU our 
trnilers, See toęn) 66 Street E 
MetronoUtan Avė. Maaneth. 

ŪMI GU 6-3039

PARK RIOGE RĘST HOME 
A Home Ąway from Home 
Good fix>d rec room and TV 
CathoUc Church in the Area 

13 Broadway Park Ridge N J.
Call 201-391-7040

kenkti savo artimiesiems.

Pasikeitimas dovanų siunti
niais yrą pats nekalčiausias ir 
paveitiausias santykiavimo bū
das. Tariau siųsdami siuntinius 
ir mokėdami plėšikiškus mui
tus, esame priversti šelpti jr_ j<> ramsčiai buvo prof. St. 
okupantą. Šalkauskis, prof. Kolupaila ir

Labiausiai ginčytinas yra lais- kiti.
vojo pasaulio lietuvių lankymo- Stengėsi jam kenkti raudo
sis tėvynėje ir santykiavimas nosies ir rudosios diktatūrų 
su lietuviais, atvykstančiais iš 
tėvynės į laisvąjį pasaulį. Tai 
dėl to, kad sunku atskirti ofi
cialų pareigūną nuo privataus 
asmens, menininką nuo agen
to, turistą nuo provokato
riaus. Vykimas į tėvynę apsi
lankyti turi daug aspektų. Jis 
nėra nepavojingas. Pavojingiau
sias tiems, kurie neturi gyve
namojo krašto pilietybės, nes, 
atsidūrus bėdoje, nėra kas rū
pinasi. Kai kurie kraštai (Švei
carija) iš grįžusių atgal atima

kultūra traukė Lietuvos kilmin
guosius. Kai mūsų didikai dar 
ir po Liublino unijos figai mo

legijas, kalbą, papročius, insti
tucijas. Kruopštaus tyrinėtojo 
tebelaukia Vilniaus krašto su

kiečiai su prancūzais. Nuolati
nis praeityje padarytų skriau
dų kartojimas nieko gera ne
duoda. Išreiškė viltį, kad lietu
vių tarpe atsiras prof. Mykolo 
Roemerio dvasios lenkų.

(Bus daugiau)
jokio atsparumo: be jokio pasL

Veda K. MwUs
Povilas Tautvaižas laimėjo S. A.

WAREHOUSE SELECTORS 
(6)

Night Work 8 PM - 5 AM 
Work with Frozen Foods

We provide necessary clothing 
32A0 per hr. plūs 10% Bonus 

to 93.29 per hr.
After 30-60 days 33J50 per hr.

Call (201) 256-9000 ext. 281 ask for 
Mr. Herb Keenan or Mr. Gilforte 

HUDSON WHOLESALE 
FILIGREE FOOD

Taft Rd. Totowa, N.J.

Factory utility men. A good opp'ty 
for ambitious men with mechanical 
interests. Ehccellent starting rates, 
liberal vacation plan, 10 paid holi- 
days, group insur. plan. Apply per- 
sonnel office 10 am to 3pm or call 
(201) 245-2320 — H. K. Porter Co. 
Coupling Works, 109 Aldene Road 
RoseUe, NJ. Eq. Opp’ty Employer.

CONTRACTORS 
352 Van Brunt St. Brooklyn 

For conunercial, industrial, homes 
HOMES REMODELED 

from start to finish. 
Call 625-0666

Istorikas nepagailėjo pagyri
mo žodžių doc. Br. Dunduliui, 
okup. Lietuvoje išleistoje kny
goje “Lietuvos kova dėl sava
rankiškumo XV amžiuje” neša
liškai pavaizdavusiam mūsų kil
mingųjų pastangas priešintis 
unijinėms lenkų užmačioms. 
Santykiai buvo tiek įtempę, 
jog lietuviai laikėsi neutralumo 
13-kos metų kare, nors buvo 
labai gera proga tolimąją Podo- 
liją, kuri neužilgo visvien buvo 
prarasta, iškeisti į lietuvių apgy
ventas žemes kairėje Nemuno 
pusėje.

Kultūrinėje srityje lietuviai 
„ . _ . neparodė jokio atsparumo,

tvirtai įsitikinęs, kad jo prama- Ankstąjį mokslą jaunoji bajorų 
tymai tikri.

Kaip su Pakštu pasielgė tie 
žmonės ir tos institucijos, į ku
rias jis kreipėsi ir kurios galė- 

• jo įvykdyti jo idėjas? 1938 pa- 
grantu. Lankytis tėvynėje baigoje jis aplankė prezidentą 
kviečia komunistinės įstaigos Smetoną ir įspėjo, jog užeina 

baisios audros. Siūlė perkelti ne plunksną.
Krokuvos matrikuliai rodo, 

kad XV amž. ten studijavo 120 
jaunuolių iš Lietuvos, o 1600- 
1642 metais — 210 (iš viso už
sienio universitetuose tame 
šimtmety mokslus ėjo apie 
500). Radvila Juodasis davė len
kams žymų jų kultūros pa
minklą — Lietuvos Brastos Bib
liją, dar vadinamą Radvilų Bib
lijos vardu. Pastebėta, kad 
XVII amž. vidury ir valstybinė 
Lietuvos kilmingųjų sąmonė 
ėmė blėsti, šį reiškinį yra nu
švietęs istorikas K. Avižonis sa
vo veikale “Bajorai valstybinia
me Lietuvos gyvenime Vazų lai-

duotą politinio pabėgėlio pasą 
• ir išduoda paprastą užsieniečio 

pasą. Atrodo, kad tokią pat 
praktiką įsiveda ir Vokietija. Po
litinis pabėgėlis, apsilankęs tė-

agentai ir šalininkai. Jis ir 
pats sau kenkė savo nerūpes
tingumu. Gyveno spalvingą, 
bet paprastą gyvenimą, nors 
nuo kitų skyrėsi net ir savo iš
vaizda. Kitaip jis ir rengėsi, 
negu kiti. Daugelis net institu
cinių katalikų laikė jį keistuo
liu, fantastu. Niekas nenorėjo 
pripažinti jam pranašystės ga
lios. Masės nori šventųjų. Jos 
nežino, kad ir pranašai lipdyti 
iš to pačio molio. Koks, girdi, 
jis pranašas, jokių stigminių 
ženklų! O Pakštas pats buvo

bei organizacijos. Tai rodo, kad 
jis sovietams naudingas.

Kadangi mūsų veiksnių pata-

karta ėjo Krokuvos universite
te. Mūsų kunigaikščiai, neišski
riant ir Vytauto, kurio vardas 
buvo suteiktas Kauno universi
tetui, beįsteigė Lietuvoje jo
kios aukštosios mokyklos. Lie
tuviai gerai valdė kardą, bet

užsienin kai kuriuos archyvus 
ir auksą. Krovinį turėtų lydėti 
jaimų lituanistų būrelis, kuris 
įkurtų kuriame nors Vakarų 

.......................   universitete. Prezidentūros pa-
mpntwi;M^ domiai kuritiftg mgūnas dr. Bielskus patarė ne
jau anksčūo ir Iritor yrą mtop gąsdinti prezidento.
muiavę kiti htibėtojti, būtent, Nieko nelaimėjęs pas Smeto- 
kad ktekriMM lietuvis tetigtų Pakštas nuskubėjo pas Tū- 
tiesiogjai » L) belį. Gresiančio pavojaus aki-
pažintį zMititog otopteiją, 2) wzdoje siūlė jam sudaryti eva- 
sfipninti tertūų krašto atipam- kuacmį planą. Tūbelis pažadėjo 
mą ir 3) ktekti Mūrinei » pagalvoti ir paskambinti. Bet 
politinei ūrinjee misijai Ką? pastarąjį neužilgo pakeitė kun.

Mironas. Lankėsi ir pas jį, bet 
t<tip pat nieko nelaimėjo. Vals
tybės banko valdytoja Paknį į- 
apėjo, kad laikas pasirūpint Lie
tuvos iždo perkėlimu j JAV-bes. 
Visi siuntinėjo jį pas savo pa
vaduotojus, bet niekas nieko 
nedarė. Netikėjo juo ir banki- atskiras iždas, atskira kariuo- 
ninkas Jonas Vailokaitis. Jis 
Pareiškė, jog duotų milijoną 
tižų lietuviškai akcijai Vakaruo
se, jei būtų tikras, kad Pakš
to pranašavimai išsipildys.

Turime ir rašytų liudijimų, lenkų padarytas skriaudas (Vy- 
kad prof. Pakštas nuolat kalbė- tauto vainikavimosi sutrukdy- 
jo apie besiartinanti pavojų ir mas> Podolijos krašto ir kitų 
reikalą pasiruošt jį sutikti. Juos SI^aų atplėšimas, Liublino uni- 
pateikė J. Brazaitis, A. Bendo- i05 prievarta primetimas, ir

- ~ kit.). Paskaitininkas lietuviams
lenkų padarytų skriaudų sąra
šą pratęsė iki šių dienų —su
minėjo neseniai per Vatikaną 
atliktą vienintelio mūsų šven-

, tojo Kazimiero “nusavinimą”, 
paverčiant jį pirmuoju Lenki-

de, rugp. 23-24 d.d., surinkęs 4% tš. 
iš 5 galimų. Pustaškj jam nukabino 
Pranas Šalkauskas. 2. v. Vladas 
Karpuška 3% tš., 3-5. kap. Algis 
Makaitis, P. Šalkauskas ir Alek
sandras Zujus, toliau Jankauskas ir 
dr. Nasvytis po 2%, K. Merkis ir 
V. Bikulčius po 1% tš.

šachmatininkai buvo pagloboti 
pp. Nasvyčių namuose visų pirme
nybių metu.
o JAV atviras p-bes Lincoln, Nebr. 
laimėjo Benko, Bisguier, Vuksevič 
po 9% iš 12 galimų. Byrne, Martz 
ir Gauntt po 9. Latvis Pupols 8% 
tš. grupėje, kiti latviai: Karklinė ir 
Pamiljens po 8 tš. Liepnieks 7 tš. 
Mūsų Ignas Žalys pelnijo 7% tš. 
draug su meisteriu Matera ir kt.

o Vilniuje dabar vyksta tarptautinis 
šachmatų turnyras, dalyvaujant 
meistrams iki 30 metų amžiaus. 
Kaunietis A. Buflhorius pirmame 
rate įveikė RTFSR meistrą Anika- 
jevą, bet antram — suklupo prieš 
olandą J. Timaną,

o Švedijos televizija transliavo pa
saulio čempiono & Spaskio ir dano 
B. Larseno dviejų aartijų mačą, ku
ris buvo žaidžk / \ . Stockholmo 
miesto sode. Pirmąją partiją laimė
jo Spaskis, antrąją — Larsenas.
• Stockholme dabar vyksta pasau
lio jaunių p-bės, dalyvauja 37 tau
tos. Pp penkių ratų su 5 tš. buvo 
Maskvos univ. studentas Karpovas.

ALL VENT CORP.

Rubbish Removal and Carting 
Demolition, Uc. No. 6736 90 (665- 
394) — Free estimates. 324-8470 - 1

OUALITY WORK
Painting & Decorating Expert Pa
per hanging Free estimates Ali 
work guaranteed.

Call 824-6531 
Ask for Frank

nešėjas siūlė žiūrėti, kad re

vimus, išskiria «v$ Hito-

Liublino unijos akte buvo 
aiškiai fiksuotas Lietuvos sava
rankumas: atskira vyriausybė,

MR* menė. Ar mūsų bajorai pasi
naudojo tomis teisėmis? Ne. 
Pasisavinę lenkų kultūrą ir kal
bą, jie noriai perėmė ir lenkiš
kas institucijas, užmiršę jiems

rius, dr. J. Grinius ir kiti.
Nuo 1936 Pakštas kėlė ant-

žinojusį gyvo ir originalaus 
prof. K. Pakšto. Vienų jis buvo 
laikomas keistuoliu, kitų —ne
kantriu ramybės trukdytoju, 
trečių — magu, burtininku ir 
t.t. šiandien, kai daugelis jo at
eities vizijų virto tikrove, K 
Pakštas laikytinas pranašu. Jis 
numatė antrąjį pasaulinį karą
ir Lietuvos okupaciją ir ragino ros .Lietuvos kūrimo mintį, kad 
tautą jai pasiruošti.

Prof. Pakštas buvo tautinis 
šauklys, Įsitikinęs, kad per jį 
kalba tautos dvasia. Jo fan
tazija ir vizija buvo kūrybin
gos, sužadinančios valios impul
sus. Jo šūkis — pasukti Lie- pokalbius su velioniu.

. tuvos kultūros laikrodį šimtą 
metų pirmyn skatino jaunimą 
lavintis ir mokslintis, tiekti 
kultūros aukštumų.

Didžiausias pranašų priešas 
yra biurokratija. Pirmenybė 
priklauso idėjai, bet kai ji susi
duria su biurokratizmu, tai daž
niausiai laimi pastarasis. Pra
našas yra prastas realizatorius, 
dėl to jis laikomas utopistu.

Kas norėtų skelbtis Darbininko

būtų galima išgelbėti dalį žmo
nių ir kultūros turtus.

Diskusijų metu kai kurie pa
pildė įdomų prof. K. Pakšto ae- jos šventuoju, ir Vatikano pro- 
menybės paveiksią pasakoji- lenkišką politiką apskritai.
mais apie savo susitikimus bei Tamsus Liublino unijos še

šėlis persekiojo mus ir po pir-
Liublino unija ir jos šešėliai mojo pasaulinio karo, kai leh-
Lietuvfy -lenkų santykiai 4 kai beatsistatančiai Lietuvai

ma peuktedimį popiet ilgiau- federaciją. Ar iš unijinių susiia- 
sją pąskaitą skaitė prof. Zm»- rimų su lenkais turėjo kokią 
ims Ivinskis. Ja buvo paminėta nors naudą ir lietuviai? Pa- 
Liublino unijos 400 metų su- grindinis laimėjimas buvo kry- 
kaktis. žiubčių ordino nugalėjimas ir

Profesorius savo kalbą pra- lietuvių gyvenamų plotų, pirmo- 
dėjo pavaizdavimu scenos, vy- je eilėje Žemaitijos, išlaisvim- 
kusios 1569 birželio 27 Lietu- mas bei sutrukdymas ordinui

Kaz. Pakštas yra lietuviškas vos-Lenkijos pasienio mieste susijungtsu Livonija. Anomis 
pranešąs. Jis ferti finoje ąrasų Ltttbiine. Seimo posėdy Žemai- aplinkybėmis teigiamai vertin-

(3)
TRACTOR TRAILER 

. DRIVERS
Work with Frozen Foods 

Guaranteed work 5-day week
Call (201) 256-9000

Ask for
Mr. Herb Keenan or Mr. Gilforte

HUOSON WHOLESALE 
FILIGREE FOOD 

Taft Rd. Totowa, N.J.

BOYS
YOUNG MEN

Wanted in Shipping Department
Good Starting Salary

Chance for Advancement
Good working conditions

Apply —

PARK LANE LINGERIE 
COMPANY

15 Clinton St. Yonkers, N.Y.
(914) YO 3-6700

“T

8DEXTER PARK 
PHARMACY O 

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

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

WE DELIVER
Mldngan 2-4130

TeL (212) 497-886'

Alfa Jeweler
A. ŪSELIS 

Garantuotas laikrodžių taisymas
Anksn, platinos žiedai su deimantais e Viso pasaulio Įvairūs laik
rodžiai e Puikūs importuoti indai <

Chanu Beauty Shoppe
REGINA ŪSKLIENB — TeL 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimaa.

267 SL Nichoiao Ave^ Ridgewood, N.Y.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus’ 
ALFRED W. ARCH1BALD 

Presideni
8k> banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A.

Urna susikalbėti ir hetuvHkaL e Turtas (Assets) virš >132,000,000 

Current dividend 5%% on all accounts.

Dabar moka visų rūšių taupomus pinigus.

L A M CAR SERVICE
DOOR TO DOOR ANYWHERE

24 Hour Service 
Wedding Parties Airports 
Hospitals — Meter Rates 

Call (212) 568-6000

DEL1VERIES ANYWHERE
MAN WITH PANEL TRUCK

ALSO STATION WAGON 
For Airport Service 
Call 516-742-5105

H. W. FEMALE

TELEPHONE CLERKS
Major Retail Organization near 
Caldwell has immediate openings 
in' its cedit department for Tele- 
phone Clerks — Full or Bart time.

PAMID
HAVEN

HOME
Florence Csik Prop.

N .J. State Approved

AGED & RETIRED MEN 
AND WOMEN

HOMELIKE AND COUNTRY 
ATM0SPHERE

Englishtown Road 
Jamesburg 

201-521-1194

•PreviOus credit investigation oįcAu- 
thorization. Experience desirdftbRS? ‘t’*
Būt not required Mušt be high 
school Graduate. Excellent Compa- 
ny Benefitsand working conditions. 
For Appointment call Mr. Roberts 
at 201 228-3300 — Monday Thru 
Friday — An Equal Opportunity 
Employer.

ERNIE A RUDY'S
TEXACO SERVICE STATION

Open 6 AM to Midnigt Daily 
Complete Automotive Service and 
.Road Service. 4 No Bevervvyck Rd. 
Lake Hiawatha N.J. 201-334-6976

H. W. MALĖ FOR SALE
Work Near Home
MALĖ CUTERS

On Children sportwear Permanent. 
Salary open Plenty of overtime 
Mušt be Exp.

CLARK KNITTING MILLS 
150 Commerce Rd. 
Charlstacft, N. J. 

(201) 933-8844

Church being demolished entire con- 
tents for sale: pews, stained glass 
windows, religious articles, complete 
church organ. St. John the Evang. 
Church E. 55th SL & Ist Avė., NYC 
Open daily Mon. thru Fri. 9-3'pm. 
D&D DEMOLITION CO., Ine. Mr. 
Drachman (212) 593-1817-18

AIRCONDITIONING MECHANIC
Experienced with car only. Good 
working conditions salary open 40 
hours plūs. DUN-RTTE 112 Fether- 
bed Lane Bronx N.Y.

Call 294-9413

H. W. MALĖ

MACHINE OPERATORS with me
chanical ability. Starting at $2.75 
per hour — Ist, 2nd and 3rd shift 
10% extra for 2nd and 3rd. Mušt 
speak read and write English. Has 
plenty of overtime. In Que«ks, N.T. 
area, call (212) 639-8249.

TRUCK MECHANICS
Severai men for day and evening 
shifts. Mušt have a solid mechanic
al background. We offer a good 
starting wage and one of the best 
benefits programs in the area. Ap
ply in person to our service man
ager. International Harvester Co. 
61 North Beacon St. Allston, Mass.

An Equal Opportunity Employer

Work near home Exp Auto Mecha- 
nics — Salary open on Renault & 
Peugeot excellent working condi
tions vac A f ringe benefits Manhat
tan Imported Cars 284 North Mala

VINYL Printer* and Laminators — 
Coior Mixers and Matcbers mušt be 
experienced. Full benefits, new plant, 
good vvages. Ali replies strictly con- 
fidential. Call or write: Mr. Manson, 
General Manager, 50 California Av. 
Paterson, NJ. (201) 684-1324

DISPLAY

Brand new A Frome, 1 bedroom A 
• tott, sleeps abc. Near towB, 3 mL 
from lakęs and golf eourse. Avail- 
able from August to October. 375.00 
per week. Call 203 - 259-0986.

ALMA CLEANING MAITENANCE 
Venitian Bltads cleaned, ftoors 
waxed. carprts shampooed. Kttch- 
en wall« washed 9c stovės cleaned, 
traveroe rod.chandeiiers. Ligtits 
globė, mtrrors, pteture. range hoode 
installed. All work supnviced Al
ma Cleaning. 34-10 Dureimer Avė.

EXP OPEėATORS on 
STREET DRESSES

Mušt do a complete garment. Stea- 
dy work nicc working conditions. 
TAILORED GIRL 307 West 38th 
Street N.Y.C. llth Floor. Call —

(212) LO 3-6577

MAN wanted to service customers 
in retail lumber yard. Knowledge of 
building mateliais needed. Salary 
based on experience, for interview 
call Narrowsburg Lumber Co., Ine. 
Shohola, Pa. — (717 i 959-3772 or 
959-3921 between 7:30 am A 5 pm.

Heidelberg Pressmen exp in offset 
A Letter press steady position, good

nefits Work where you live ta —A 
fine air cond plant ęuality workem 
will be happy here — Castlereagb 
Press Ine. 300 Buffalo Avė, Free- 
port LI. Tel. 516-379-3122

WAREHOUSEMEN 
for

LIBERTY IT.A. RECORD 
DISTRIBUTING CORP.

Major record distrthutor needs Sev
erai warH»ou»emen. Advancement 
to supervtsory postttons posstble - 
good starting pay. 40 hr wcek, ex- 
cellent company beneflts. Start at 
once. (201) 964-1560 1&5 Bur-
nett Avė., Union, N.J.



Msipeths, prie lietuvių baž
nyčios, išnuomuojamas vyrui 
atskiras kambarys su galimybe 
naudotis virtuve. Tel. TW 4- 
1962.

ryja dalis klišių buvo 
atspausta. Berengiant numerį 
ir bedarant klišes, buvo suge-

D A K BIHIMKAS

GL 2*6916
GL 5-7281

išėjo sugadintos. Savo skaityte* 
jus atsiprašome.

jungos N. Y. skyrius rengia sa
vo tradicinį balių spalio 4

Dr. V. Vardys, Oklahomos 
universiteto profesorius, perei
tą savaitę lankėsi New Yorke 
— Amerikos politinių mokslų 
sąjungos konferencijoje turėjo 
pranešimą apie Sovietų politi
ką tautinių grupių atžvilgiu.

LB Guoena apylinkės valdy
ba maloniai' kviečia savo na
rius su. jų draugais į susirinki
mą -išvyką, kuri bus rugsėjo 
20, šeštadienį, 11 valandą. Su
sirinkimo vieta: 111 Huguenot 
Rd., Mastic Beach, Ii L N.Y. 
(Ostapų pastogė). Programa:

noti skaičių asmenų, kurie da
lyvaus Kultūross židinio — 
Jaunimo centro žemės šventini
mo vakarienėje — koncerte 
rugpiūčio 21, sekmadienį, 6 vaL 
vak. St Matthias salėje, Ridge* 
wood, N. Y. Bilietus įsigyti ar
ba rezervacijas padaryti prašo
me iki rugsėjo 16.’Bilietus gali
ma įsigyti: Richmond Hill — 
pas ponus Andriušius, Samušį, 
pas ponias Radzivanienę, Kregž- 
dienę, Woodhavene — ponios 
Salinskienės įstaigoje ir pas po
nią Bujokienę, Maspeth — pas 
Lary Ulrich ir Kazį Vainių,
Brooklyne — pas ponias Kaše- įr maudymasis Ugnies saloje 
tienę, Kubilienę, Pačėsienę, E. 
Northporte — pas Juozą Gied- 
reitį, New Jersey — pas prof. 
Jokūbą Stuką, taip pat pranciš
konų vienuolyne ir Darbinin
ko administracijoje. Nors bilie
tus pasiimsite ir prie durų, pa
kartotinai prašome apie dalyva
vimą ir rezervaciją pranešti iki 
rugsėjo 16. — Dėkingi pran
ciškonai.

Operetės choras po vasaros 
atostogų repeticijas pradeda 
rugsėjo 12, penktadienį, 8 v. 
v. Bračų salėje, 86-16 Jamai
ca Avė., Woodhavene. Maloniai 
kviečiami nariai-narės ir kiti 
lietuviškos dainos mėgėjai, 
ypač jaunimas, 
ras pakviestas 
no rengiamoj 
prie Jungtinių 
20.

(Fire Island), filmai, kavutė. Jei 
šeštadienį lytų, tai susirinki
mas nukeliamas į sekmadienį, 
rugsėjo 21.

Organizaciją atstovu pasitari
mo, kuris buvo rugsėjo 4 Mas- 
petho lietuvių parapijos salėje, 
sutarta remti BATUNo rengia
mas demonstracijas prie Jung
tinių Tautų. New Yorko lietu
viam vadovaus LB apygarda ir 
jos pirmininkas A. Vekselis.

dainos
Operetės cho- 

dalyvauti Batu- 
demonstracijoj 
Tautų rugsėjo

Demonstracijos prie Jungti
niu Tautę rengiamos rugsėjo 
20. Rengia Baltic Appeal to tbe 
United7 Nations ryšium su Rib- 
bentfppo-MoĮotovo sutarties 30 
metų sukaktimi. Pagrindiniai 
kalbėtojai bus JAV transporto 
sekretorius Walter Mazon, Ki
nijos delegatas prie JT —Wan 
Meng-Hsien.

Solistę LION^^JUODYTĘ ir įos dukrą ^J ANINĄ 

jų vyrui ir tėvui mirus, giliai užjaučia

JURGIS JUODIS 
ir dukros—Loreta ir Violeta

ALEKSANDRUI MATHEVVS
mirus, žmoną solistę Lionę ir mažametę dukrelę Janiną 
giliai užjaučia ir kartu liūdi

Mane Cohn-Totoraitis,
broliai ir seserys

A f A
ALEKSUI MATHEWS

mirus, jo žmoną Lionę Mathews, dukrelę Janiną nuošir
džiai užjaučia

Virginija, Bernardas, Apolonija Seibiai
Elena, Domas Vizbarai

tyje, Royal Ballroom salėje. * 
šiais metais oficialiai baliuje 
dalyvauja Am. Liet. Gydytojų ir 
Am. Liet Dantų Gydytojų D- 
jos. šokiam gros Joe Thomas 
5 asmenų orkestras. Stalai de
šimčiai asmenų ir pavienės 
vietos užsakomos iki rugsėjo 
28, nuperkant bilietus iš anks
to. Pinigus siųsti: E. Verba, 
252 Roosevelt Avė., Massape- 
qua Park, N. Y. 11762, telef. 
(516) 798-0162. Baliaus reika
lais galima kreiptis pas šiuos 
asmenis: dr. R. Saldaitienę 
(212) 296-8880; dr. P. Legeckį 
(212) 523-3641; V. Bioševą 
(201) HU 4-9015; A. Garbauską 
(516) 694-2471; Z. Jūrį (212) 441 
-7831.

Visuomenė yra maloniai kvie
čiama kuo gausiau tame poky
lyje dalyvauti. (z. j.)

Kultūros židinio — Jaunimo 
centro žemės pašventinimo pro
ga koncertas — vakarienė į- 
vyks rugsėjo 21, sekmadienį, 6 
vaL vak. St Matthias auditori
joje, 58-15 Catalpa Avė., prie 
Myrtle Avė., Ridgewood, N. Y. 
Koncerto programą atliks so
listė Aldona Stempužienė.

Juozas Boley, dramos akto
rius, su amerikiečių trupe rug
sėjo 11 išvyks gastrolėm po vi
są Ameriką. Trupė vaidina 
“The Great White Rope”. Vei
kalas su didėliu pasisekimu jau 
visus metus vaidinamas viena
me Broadway teatre. Iškeliavę 
savo gastroles pradeda nuo Cle- 
velando, paskui važiuoja į Chi- 
cagą,. kur numato vaidinti du 
mėnesius.

.Už a.a. dail. Adą Peldavičiū- 
tą-Montvydienę jos dviejų me
tų mirties proga mišios bus rug
sėjo 14 sekmadieni, 11 vai. 
Aušros, Vartų bažnyčioje, 570 
Broom St, Manhattane.

Liet. Gydytojų susirinkime 
rugpiūčio 23 pas dr. A. Narvy
dą Northporte perrinkta ta pati 
vaidyba, kuriai pirmininkauja 
dr. V- Avižonis. Kalbėtasi pro
fesiniais klausimais, dr. A. Nar
vydas skaitė referatą apie adik- 
tų gydymą, dr. V. Avižonis — 
apie mediciną, dr.- P. Legeckis 
—apie profilaktiką medicinoje. 
Šeimininkas visus svečius gra
žiai pavaišino.

L. K. Motery V) kuopos su
sirinkimas įvyksta rugsėjo 13 
d., 2 vaL pp. Kerių namuose, 
80-69 90th Avė., Woodhavene. 
Visos narės kviečiamos daly
vauti.

L.K. Motery 29 kuopos meti
nis parengimas-pietūs rengia
mi spalio 5, sekmadienį, 1 vai. 
p.p. Apreiškimo parapijos salėj 
Brooklyne.

Batonui labai reikalinga pi
niginė parama rengiamų de
monstracijų prie Jungtinių Tau
ri} proga. Aukas siųsti: United 
Baltic Appeal, 2789 Schurz Av., 
Bronx, N. Y., 10465.

Solistė Aldona Stempužienė rugsėjo 21 dainuos Kultūros židinio vakarienė
je, kuri bus Matthias salėje Ridgewoode. Koncerto pradžia 6 v.v.

Kompozitorius Vytautas Ba- Parduodami visi buvusios fo- 
cevičius turi dvi piano ir mu- to studijos įrankiai. Gera proga 
zikos studijas, viena yra: 150- viską Įsigyti už žemą kainą. 
03 88 Avė., Apt 3 D, Jamaica, 
N. Y., 11432, teL, (212) 657- 
1757; kita: Nola Studijos, 111 
West 57 St., New York, N. 
Y. Studijoje dėstomas piano 
pradedantiem, pažengusiem ir 
vedama piano meisterių klasė. 
Taip pat moko kitų muzikos da
lykų — teorijos, harmonijos, 
kontrapunktų, kompozicijos. Vi
sais reikalais kreiptis Jamaicos 
adresu.

Pardavimo priežastis: senas am
žius ir nesveikata. Kreiptis: 
R. Krachas, 65-23 Grand Avė., 
Maspeth, N. Y. 11378.

šalia parko, 
parduodamas 2 šeimų mūrinis 
namas. Butai 5 ir 6 kambarių. 
Dviejų automobilių garažas, at
daras įvažiavimas. Namas ge
ram stovy, įrengti visi patogu- 

■ mat Viršutinis aukštas tuš
čias. Dėl informacijų skambin
ti tel. VI 6-8213.

Gera proga pensininkam! Iš
nuomojamas keturių kambarių 
butas gražiame Jeffersonvil- 
le miestelyje — Catskill kalnuo
se. Skambinti (914) 887-5358.

■ Cypress Mills sekcijoj išnuo
mojami 2 baldais apstatyti kam
bariai. Pageidaujama dirbąs vy
ras ar moteris. Nuoma savai
tei 15 dol. Skambinti nuo 9 v. 
ryto iki 4 vaL popiet 827-7009.

. Susipažinimui. Vieniša lie
tuvė, vidutinio amžiaus, nori 
susipažinti su draugėmis ir 
draugais, sausio mėnesyje gi* 
musiais. Rašyti: O.G., 741 Mac 
Donough St Brooklyn, N. Y. 
11233.

Pirmą kartą viešai spaudoje 
, pristatoma sferinės geometri

jos studija. Supažindinama su 
sferiniais dėsniais, teorija, kar
tu palyginama su linijinės geo
metrijos dėsniais. Leidinys va
dinasi: Spheric and Linear 
Laws of Geometry. Autorius — 
A. Stelingis. Žinios naudingos 
visiem, ypač architektam, inži
nieriam, menininkam, geomet
rijos mokytojam, industrijų va
dovam ir pan. Kaina — 2 dol. 
Užsisakyti galima adresu: A. 
Stelingis, 85-16 88 Street, 
Woodhaven, N. Y. 11421. Ga
lima gauti ir Darbininko admi
nistracijoje.

Juostos, takeliai, pagalvėlės.

1969 m., rugsėjio 9 d., no. 56

Bostono lituanistine mokyk
la naujus mokslo metus prade
da rugsėjo 13, šeštadienį, 9 v. 
ryto pamaldomis šv. Petro baž
nyčioje. Po pamaldų mokiniai 
renkasi į klases.

Petronėlė Svilienė, nuoširdi 
Balfo rėmėja, mirė pereitą mė
nesį. Jai pagerbti giminės ir ar
timieji vietoj gėlių suaukojo 
120 dol. ir įteikė Balfui.

Lietuvos vyčiy So. Bostono 
17 kuopa rugsėjo 10, trečiadie
nį, 8 vai. vak. turės susirinkimą 
7-tos gatvės salėj.

Antanas ir Paulina (Simbe- 
laitė) Valeikai, gyv. 385 A 
Great Rd., Bedford, Mass., il
gamečiai Darbininko skaityto
jai, rugpiūčio 31 šventė vedybi
nio gyvenimo 50 metų sukaktį.

Šv. Vincento draugija veikia 
ir šv. Petro lietuvių parapijo
je. Ji šelpia patekusius J var- 
gą. Klebonas kim. Antanas Bal- -i 
trushunas yra tos draugjios 
dvasios vadas.

Naujos Anglijos Lietuvos vy
čiai ruošia antrą metinę kul
tūros programą naujame Mairo
nio Parke, Shrewębury, Mass., 
rugsėjo 14, sekmadienį. 12 v. 
šv. mišios. Programa prasidės 
3 vai. popiet. Bus minima Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mo 51 metų sukaktis.

Parengimai New Yorke
Rugsėjo 14, sekmadienį — Metro

politan operos solistės Lilijos šuky
tės koncertas Town Hali salėje, .123 
West 43rd St.’, New Yorke, 2:30 v. 
popiet. Rengia- Laisvės žiburio ra
dijas.

Rugsėjo 21, sekmadienį — Tėvu 
pranciškonų Kultūros židinio — 
Jaunimo Centro žemės pašventini
mo proga koncertas-vakarienė St. 
Matthias auditorium. 58-15 Catalpa 
Avė., Ridgewood. N.Y., 6 v.v.

Spalio 4, šeštadienį — Amerikos 
Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
S-gos tradicinis balius Americana 
viešbutyje Manhattane, N.Y. 8 v.v.

Spalio 5, sekmadienį — Madų pa
roda Le Cordon Bleu salėje, 96-01 
Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y.

Gruodžio 6, šeštadienį — Liet. Ka
talikių Moterų Organizacijų Pasau
linės Sąjungos Tarybos atstovių su
važiavimas Viešpaties Atsimainymo 
liet, parap. salėje. 64-08 56th Rd., 
Maspeth, N.Y., 4 v. popiet.

Gruodžio 7, sekmadienį — Tylia
jai Bažnyčiai Lietuvoje paminėti 
koncertas Franklin K. Lane mokyk
los salėje, Jamaica Avė. ir Elderts 
Lane, Woodhaven. N.Y., 4 v. popiet. 
Rengia Liet. Religinė šalpa ir Liet. 
Kat. Moterų Kultūros dr-ja.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos valdybos 
nariui kultūros reikalams — Vy
tautui Radzivanui, 84-16 110th St, 
Richmond Hill, N.Y. 11418; telefo
nu: 441-9720.

— Rašomos mašinos nuo ma
žiausios iki Standard 92Ž. bet. 
anglišku raidynais, taip pat TV, 
radijo ir biznio mašinos. Reika
laukite katalogėlių: J. L. Gied
raitis, 10 Barry Ik., E. North* Milda Kvedarienė, 5 Druni St., 
port, N. Y. 11731 telef. (516) Iselin, N. J. 08830. Tel. (201) 
757-0055. 283-1981.

Išvykstant kitur gyventi, pi
giai parduodami baldai: virtu
vei stalas su kėdėm, šaldy
tuvas, kitiem kambariam 2 
lovos, sofa, minkštos kėdės, di- 
vonas 12x12, elektrinis vėsintu
vas, įvairūs įrankiai, elektrinis 
valytuvas vamzdžiam valyti, a- 
lyvos apšildymo vienetas, ypač 
naudingas namų savininkam. 
Informacijai telef. CL 8-6340.

LILIJOS
KONCERTU

LAISVĖS ŽIBURIO
RADIJAS

kviečia visuomenę į 
Metropolitan operos 

solistes

ŠUKYTES
sekmadienį, rugsėjo 14 d. 

2:30 vai. p.p.

Dr. Leonildai Giedraitienei ir jos šeimai, mirus jos tėvui
A f A

JUOZUI SVILUI.
užuojautą reiškia

T0WN HALL
123 WE$T 43rd STREET 

NEW YORK, N. Y.

Bilietų kainos 3, 4 ir 5 dol.; ložės — 7 dol. Visos vietos numeruotos. 
Bilietus galima iš anksto įsigyti pas platintojus:

NEW YORK, N.Y. — Litas Travel Service, tel. 847-5522; Haven Realty. 
tel. VI 7-4477

PRANAS ir J ANt B AGDAI

NAUJ. ANGLIJOS APSKRIČIO LIETUVOS VYČIAI 
rengia

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES
ATKŪRIMO 51 METŲ SUKAKTIES

AfA 

JUOZUI SVILUI 
mirus, jo dukrą dr. Leonfidą Giedraitienę ir jos šeimą 
nuoširdžiai užjaučia

Juozas ir Om STRIMAIČIAI

MINĖJIMĄ 
rugsėjo 14 d.

NAUJAME MAIRONIO PARKE 
52 8o. Ouinoigamand Rd. (Prie 9-to kelio) 

8HREWSBURY, M A 4$.
12 vai. šv. mišiosy pietūs, parodos 
3 vai. kultūrinė programa 
5 vai. šokiai, pramogos

Pamoimae Ina po stogu. Visi kviečūsmi atsilankyti!

GREAT NECK, L.I. — Irene Vilgalienė, tel. HU 2*6684

KEARNY - POINT PLEASANT, NJ. —- Bronė Macijauskienė, tel. Kear- 
ny: 998-6797; Point Pleasant: 899-7506

PATERSON, NJ. — Antanas Gudonis, tel. SW 7-5299

Bilietų platinimo koordinatorius — Vincas Padvarietis, 87*40 127th St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418 (tel. 847*5619)


