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Tegul atomines galybes pasižada nepulti beatomių
Trejų metų derybos eina į Maskvos • Washingtono susitarimą dėl atomą nedavi
mo kitiem. Beatomiai baiminąs, kad atominis dviejų monopolis nebūtų įamžintas

Valstybės departamentas rug
sėjo 12 paskelbė, kad Sovie
tų atstovas nusiginklavimo kon
ferencijoje Ženevoje pateikė A- 
merikos atstovui kompromisą 
dėl atominės sutarties. Ameri
kos atstovas išvyko su pasiūly
mu i Paryžių tartis su Nato 
valstybėm.

Sinodas prasidės 
rugsėjo 29 dieną
Bažnytinis sinodas Vatikane 

prasidės rugsėjo 29. Parengia
muosius darbus organizuoja si
nodo generalinis sekretorius 
vyskupas L. Rubin. lenkas. Jo 
pranešimu, sinode dalvvaus 197 
nariai. Tarp jų 135 Įvairiu kraš
tų vyskupų rinktiniai atstovai. 
25 paties popiežiaus skirti as
menys. kiti — Vatikano tam 
tikri pareigūnai. Iš Amerikos 
yra išrinkti Baltimorės ark. kar- 
din. Shehan. Phlladelphijos ar- 
kiv. kard. Krol. Detroito ark. 
Dearden, Pittsburgho vyskupas 
Wright. Asmeniškai paskirtas 
Rochesterio vysk. Sheen.

Sinodas svarstys klausimus, 
kuriuos pateiks popiežius. Tarp 
jų gen. sekretorius nurodė į 
doktrinos klausimus, kurie iški
lo po Vatikano II susirinkimo, 
ypačiai tarp Olandijos kunigų, 
i naujos rūšies ateizmą, kuri

Lenkijos komunistų partijoje 
nesutarimas dėl Izraelio. Iš 2 
mil. narių apie 150.000 negau
sią naujų partijos bilietų, nes 
jie nepritaria partijos linijai 
už arabus, prieš Izraeli. Dauge
lis žydų iš atsakingų vietų esą 
pašalinti.

Totorius sunaikino, dabar reabilituoja
— Sovietai nusprendė .. .rea

bilituoti išlikusius 1.5 mil. Kry
mo totorių- Jie per 22 metus 
buvo kaltinami koliaboravę su

Derybos komunistų ir su komunistais
— Čekoslovakijos valdžia 

ėmėsi iniciatyvos atnaujinti de-
rybas su Vatikanu Jos buvo 
nutrukusios nuo birželio. Prieš 
tai Msgr. A. Casaroli. Vatika
no valstybės pasekretoris, de
rėjosi ir nesusiderėjo labiausiai 
dėl naujų vyskupų skyrimo.

— Sovietai ir š. Vietnamas 
pasirašė sutarti dėl technikinės 
pagalbos, tęsias derybos dėl 
prekybos ir naujos paramos. 
Teigiama, kad pereitais metais 
Sovietai parėmė š. Vietnamą 
vienu bil. dol.

— Baltieji Rūmai vėl panei
gė spaudos paleistus gapdus 
apie nuomonių skilimą vyriau
sybėje dėl bombardavimo š. 
Vietname. Paskutiniu laiku 
buvo bombarduotos Haiphongo 
strateginės vietos -- geležin
kelis. tiltas per pusantros 
mylios nuo centro Uostas dar 
neleista bombarduoti

— Kinai sukonfiskavo Šan
chajuje Anglijos konsulatą

KOMPROMISAS — dėl kontro
lės

Nors Sovietų atstovas rugsė
jo pradžioje pareikalavo, kad 
derybos būtų slaptos, tačiau ne
santi paslaptis, kad jų nau
jas kompromisas esąs dėl kon
trolės atominėje sutartyje. Dėl 
kontrolės nebuvo sutarta ir la

Popiežius Paulius dabar dėmesio centre dėl jo ligos, kuriai rei
kės operacijos

šūkiu “Dievas mirė” platina 
šiaurės Amerikos protestantų 
dvasininkai. Būsiąs gal ir tradi- 
cionalistų klausimas, kuriam at-

Anglų lordas Russelis (tik
riau sakant jo vardu jo rei
kalų vedėjas prokomunistas) da
bar pasiuntė 7 asmenų delega
ciją į vidurinius rytus tirti Iz
raelio “agresijos”. Jau paskelbė 
pirmus kaltinimus, kad Izraelis 
vartojo “nežmoniškus ginklus 

naciais ir Stalino Įsakymu nuo 
Juodosios jūros išgabenti į Si
birą. Dabar pripažino, kad jie 
nekalti, kada jau išnaikinti.

— Austrijos spaudoje pa
skelbta, kad Čekoslovakija tar
pininkauja J. Valstybių ir š. 
Vietnamo derybom Bratislavo
je.

— Gub. Reaganas pasisakė 
už karo sustiprinimą Vietname, 
kad greičiau jis būtų baigtas. 
Pasisakė taip pat nesuintere
suotas būti kandidatu i vice
prezidentus.

— Š. Vietnamo Ho Chi Minh 
siunčia delegaciją į Prancūziją 
ruoštis, kaip Vietnamas reikės 
atstatyti po karo. Jis esąs Įsiti
kinęs, kad karą laimės Esą a- 
merikiečiu 'dauguma karo to
liau neberemia ir Vietnamo 
pergalė neabejotina

— Prez. de Gaulle rugsėjo 
12 baigė kelionę knkijoje. 
Prancūzų spaudoje kelionės re
zultatas buvo vertinamas drung
nais žodžiais, be tokio neigia
mo vertinimo kaip po kelionės 
Kanadoje. 

biausiai nesutariama. Sovietai 
reikalavo, kad sutarti pasira
šiusiose beatomėse valstybėse 
kontrolę vykdytų vadinama a- 
tominės energijos komisija, 
veikianti Vienoje. Italija, Vokie
tija ir kt. su tokia kontrole ne
sutiko, — baiminosi, kad sovie
tiniai agentai kontrolės komisi- 

stovauja belgas — amerikietis 
kunigas de Pauw, garsindama- 
sis nutrauksiąs santykius su Ro
ma.

prieš arabus" ir kad jiem pa
dėjo Amerikos lakūnai. Gal ir
gi rengs “teismą" kaip prezi
dentui LB J.

Kiek auga unijos

Pagal darbo departamento 
informaciją prieš savaitę uni
jose buvo 17.9 mil. darbinin
kų bei tarnautojų. Nuo 1956 
skaičius padidėjo 400.000. Bet 
ne žemės ūkyje skaičius nuo 
tada padidėjo 11.5 mil. darbi
ninkų. Tokiu būdu unijose 
esančių proporcija sumažėjo: 
buvo 33.4 proc., yra 28 
proc. Sausio mėnesio statisti
ka rodo, kad 25 proc. unijų na
rių yra jaunesni kaip 30 metų, 
daugiau kaip 50 proc. yra vy
resni nei 40 metų. 

Nixonas. Reaganas ir Romney daugiausia kalbami kandidatai i prezidentus. Opinijoje auga Reaganas 

ir Nixonas, kritikuojamas Romney.

joje išvogs tikrinamų laborato
rijų paslaptis. Amerika sugal
vojo kompromisą: tegul trejus 
metus beatomėse Europos val
stybėse kontrolę vykdo vakarų 
Europos atominė komisija, va
dinamas Euratomas, o paskiau 
— Vienoje esanti komisija. Sa
koma, kad dabar sovietinis 
kompromisas siūlo Euratomą i- 
jungti i Vienos komisiją.
KOMPROMISAS — su beato- 
miais

Nusiginklavimo konferencijo
je Ženevoje ligi rugsėjo pra
džios iš 17 narių 5 pasisakė ne- 
sirašysią sutarties, t.y. pasiža
dėjimo. kad jie nesieks turėti 
savo atominės karinės jėgos. 
Tarp jų buvo Indija, kuri rei
kalavo J. Valstybių ir Sovietų 
garantijų, kad ją gins, jei ji 
bus užpulta atominės karinės 
galybės (Kinijos). Tokių ga
rantijų Maskva ir \Vashingtonas 
vengė, kreipdami skundus dėl 
grasinimo atomais Į Saugumo 
Tarybą. Indija, žinodama, ką 
Saugumo Taryba reiškia, nebu
vo atsakymais patenkinta.

Brazilija kaip vieną iš pasira
šymo sąlvgų kėlė: tegul J. Val
stybės, Sovietai ir Anglija Įsi
pareigoja neužpulti beatomių 
valstvbiu. c

John W. Byrnes laimėjo 
prieš vyriausybę

Valymai Egipte pagal Maskvos norą
Egipto karininkų valymas, 

iki Nasserio artimiausio drau
go, kariuomenės vado Amer su
ėmimo, kaip sako Newsweek, 
gali būti Įkvėptas Sovietų. Esą 
Podgorny, lankydamasis Kai
re po karo, kaltino, kad Sovie
tuose treniruoti karininkai ne
buvę pasiųsti i frontą. Kaltas 
dėl to Amer. Taip pat aviaci
jos viršininkas Mahmoud ne-

Italija, Kanada, Rumunija rė
mė minti, kad kontrolei pasi
duotų ir atomini monopolį tu
rinčios valstybės. Bet, kaip ra
šė Times, Maskva ir Washingto- 
nas atsisakė.

ATOMINIS MONOPOLIS —am
žinas?

Jei Amerikos ir Sovietų at
stovai pareiškė atsisakymą, 
kad juos kontroliuotų, tai tokis 
pareiškimas galėjo remti Įtari
mus, kuriuos pastebėjo Times: 
esą Anglija, Kanada ir kiti į- 
spėjo, kad sutartis nepatvers il
gai, jei prarają tarp atominius 
ginklus turinčių ir beatomių 
bus norima Įamžinti.

Dabar laikas, derybos, kom- 
pensatos turi palenkti atomų 
neturinčias valstybes pasirašyti. 
Italija, Vokietija esančios apri
musios po Amerikos kompro
miso — laimimas trejų metų 
laikas. Indijos min. pirminin
ko pavaduotojas rugsėjo 12 po 
pasitarimų su Amerikos val
džios atstovais 
suinteresuotas

Siame fone 
de Gaulle — 
kos ir Sovietų galimą pasidali
nimą interesais ir dėl to daro 
desperacines pastangas organi
zuoti nepriklausomą Europą, 
priklausomą nuo Prancūzijos a- 
tominės jėgos.

jau pareiškė ne- 
garantijom.
suprantamas ir 
jis matė Ameri-

Vyriausybė derasi su Kongresu
Derasi dėl pinigo: ar duoti 

pinigo tiem kraštam, kurie re
mia kariaujančius prieš Ameri
ką? Vyriausybė — už. Kongre
sas — prieš .. .

Toki klausimai kilo senate ir 
atstovų rūmuose. Senate buvo 
priimtas Virginijos dem. H. F. 
Byrd siūlymas uždrausti Export 
Import bankui finansuoti J. 
Valstybių eksportą Į kraštus, 
kurių vyriausybės pristatinėja 
gėrybes kraštui, esančiam gin- 

laikęs paslapties, kur yra nau
jausi sovietiniai kovos lėktu
vai, ir ta paslaptis patekusi Iz
raeliui Mahmoud suimtas taip 
pat.

....— Indijos protektorate esan
ti Sikkim rugsėjo 11 ir 13 iš pa
trankų apšaudė kom. Kinija. 
Grasino pavartosianti ir lėktu
vus. Tai esą represijos už tai, 
kad Indija priima Amerikos ū- 
kinę bei karinę paramą.

— Birch Society pagamino 
filmą “Anarchy U S A" Jame 
vaizduoja miestų riaušes kaip 
inspiruotas tarptautinio komu
nizmo.

Chicagoje nuo rugpiūčio 31 
per penkias dienas buvo “Nau
josios kairės” pirmoji konven
cija: “National Conference for 
New Politics”. Po tos konvenci
jos “liberalai” ir žydai nesle
pia savo nusivylimo ir pasipik
tinimo. O vieni ir antri tą “kai
rę" buvo ne tik toleravę, bc% 
ir rėmę. N Y. Times buvo pa
žymėjęs, kad kai kurie žydai 
ypačiai buvo parėmę pinigais. 
Pašėkam tad dabar tos spau
dos atsiliepimus: kas ją taip 
papiktino.

Naujoji kairė esą rengėsi su
daryti “naujas politikas": tre
čią partiją, kurios buvimas 
1968 rinkimuose likviduotų 
LBJ; dr. King taip pat tikėjo
si, kad čia bus sustiprinta pro
paganda prieš karą Vietname. 
Tai būtų buvusi parama poli
tikai, kurios siekia tariamieji 
liberalai, vadovaujami Galbrai- 
tho, Americans for Democratic 
Action pirmininko. Už tokią pa
ramą verta ir pinigus mokėti.

Konvencijoje betgi neteko 
nei trečios partijos sudaryti 
nei kitų planų įvykdyti, nes ini
ciatyvą perėmė negrų “ekstre
mistai”, vadinamoji “juodoji 
jėga”. Perėmė ultimatumo ke
liu: negrų atstovai išėjo posė
džiauti skyrium ir tegrįžo pra
šomi tada, kai konvencijos dau
guma sutiko atiduoti negram 
vietas ir priimti jų atneštas 13 
rezoliucijų. Mažuma padiktavo 
daugumai, ir pastaroji kapitu
liavo. Time vertinimu, ta ma
žuma buvo 400 negrų delega
tų prieš 2,000 kitų; Newsweek 
vertinimu mažumos ir daugu
mos santykis buvo 1:6.

Newsweek ir N.Y. Times rū.s- 

finansuoti 1,568,000, 
nors prekybos su š. 
tepadarė už 12.5 mil. 
priimtas taip pat S.

E. Mundto

kluotame konflikte su J. V. To
kių kraštų, kurie pernai pre
kiavo su š. Vietnamu, buvo 21. 
Jie buvo 
000 dol., 
Vietnamu

Senate
Dakotos resp K. 
siūlymas nefinansuoti 50 mil. I- 
talijos firmos, statančios auto
mobilių fabrikus Sovietuose.

Atstovu rūmuose Wisconsi- 
no resp. J. W. Byrnes pasiūlė 

- Amerikos laivus statyti tik A- 
merikos statyklose. Tai smūgis 
Anglijai, kuriai buvo skirta už
sakymų už 180 mil.

Vyriausybės atstovai Įtikinė
jo, kad tais draudimais Ameri
kos eksportas praras 1,5 bil. 
pajamų ir 150,000 darbinin
kų praras darbą. Bronx resp. 
P. A. Fino i tuos vyriausybės 
argumentus pareiškė nusistebė
jimą, kad vyriausybės atstovas 
labiau rūpinasi dolerių prara
dimu negu amerikiečių gyvy
bių praradimu Vietname.

Vyriausybė stengiasi, kad se-
natas netvirtintu atstovų rūmų 
nutarimų, kadr atstovų rūmai 
netvirtintų senato nutarimų.

— Popiežius Paulius savaitės 
eigoje bus operuotas.

— New Yorko vyr. teismas 
rugsėjo 13 Įsakė mokytojam 
streiką nutraukti. Mokytojų fe
deracija atsisakė.

— Kongresas kitu metų pra
džioje svarstys priešraketinės 
raketos klausimą. Sovietai to
kiom raketom jau yra aptvėrė 
savo didžiuosius miestus. Mc 
Narna ra jų gamybą atidėliojo, 
taupydamas pinigus Tokios ap
saugos mažiausiai sistemai mi
nima 4 bilijonų suma.

— Bonnoje diplomatai numa
to. kad metu gale atsinaujins 
santykiai tarp Vokietijos ir Ju
goslavijos Jie buvo nutrūkę 
prieš 10 metų, kai Jugoslavija 
pripažino rytų Vokietiją 

tybė labiausiai ir nukrypo 
prieš tuos, kurie kapituliavo ir 
priėmė jiem padiktuotas rezo
liucijas.

★
Pagal Newsweek viena iš re

zoliucijų buvo prieš Izraeli: 
“Tarp rezoliucijų baltieji dele
gatai, daugelis žydai, nužemin
tai priėmė pasmerkimą •impe
rialistiniam sionistų’ karui vi
duriniuose rytuose". Dar žydiš
ko, protestantiško, katalikiško, 
komunistiško žurnalo Ramparts 
redaktorius Robert Scheer puo
lėsi pataisyti rezoliuciją dėl Iz
raelio, bet pašoko negras dele
gatas prie mikrofono ir šūk
telėjo: “Kokią teisę turi balta
sis žmogus siūlyti pataisas prie 
juodojo žmogaus rezoliucijos”. 
Ir Scheer savo pataisą atsiėmė.

Žurnalas kartojo negrų va
do McKissyk pareiškimą, kad 
esą juodasis žmogus nori lygy
bės; tik jis norįs būti lyges
nis už kitus. Praktiškai tai reiš
kė: 400 juodųjų balsų turėjo 
reikšti daugiau nei 2,000 baltų
jų. Savo santykį su baltaisiais 
konvencija reiškė ir siūlymu su
daryti misijų komitetą Ameri
kos baltųjų “bestiališkam cha
rakteriui sucivilizuoti, suhunia- 
ninti”.

Vienas (’hieagos delegatas 
entuziastas žurnalui sakė savo 
Įspūdžius: esą baltieji tame su
sirinkime buvo tik galingos 
juodos panteros uodegėlė. Ir 
delegatas pridėjo: “Aš noriu 
būti toje uodegėlėje — jei jie 
man leis”.

★
Šią “Naująją kairę” News- 

week palygino su panašiu ra
dikalų sąjūdžiu prieš trejetą 
dešimtų metų. Tada radikalų 
sąjūdis socialinėm bei ūkinėm 
negerovėm pašalinti tematė vie
ną priemonę — revoliuciją Ru
sijos komunizmo pavyzdžiu. Jie 
glaudėsi prie komunistų ir skel
bė “Salin rankas nuo Mask
vos”. Dabartinis radikalų są
jūdis Newsweek lyginamas su 
chaosu, kuris esą reiškiasi šios 
dienos mene, literatūroje, gra
fikoje, vaidyboje, garbinančiuo
se absurdą ar nihilizmą Esą 
Naujosios kairės politika nuėjo 
net toliau nei anie avangar
distai mene. Laikraščio išvada 
“Jei juodosios jėgos draugai 
imsis smurto revoliucijos, tai 
jie bus smurtu sutramdyti Jie 
yra maža mažuma — 1 i 10 
mažuma. Bendruomenė imsis 
savisaugos".

Neslepia, kad ir dabar iš tos 
konvencijos naudos turės ko
munistai.

Tokiais pat aštriais žodžiais 
pasmerkimą skelbė ir N. Y. Ti
mes vedamajame: rasistai, eks
tremistai ...

Pasekant šiuos “liberalu" 
spaudos vertinimus dėmesys 
krypsta Į porą reiškinių:

a “Liberalus” ir žydus čia iš
tiko likimo ironija — jie pa
laikė tą Naująją kairę, iki ji 
išėjo prieš juos pačius, prieš 
tai, ką jie brangina — prieš 
jų inspiracijas, prieš Izraeli 
Tas pats buvo ištikę panašias 
grupes ir Rusijoje, kada jos 
pradžioje rėmė ano meto "Nau
jąją kairę" — bolševizmą

b Nereikia laukti, kad iš šio 
akibrokšto būtų pasimokyta . 
N Y. Times skelbė, kad negali
ma vardan vienybės nusileisti 
komunistam, nes jie "visada" 
nevengs ardyti sunkiai pasiek 
tos vienybės, jei tai bus nau
dinga jų tikslam" Tai kalba 
ma apie komunistu siekimus 
konvencijoj Ret tame pat pus 
lapyje tas pats laikraščio nu
meris ragina, kad Vietnamas 
po rinkimų ieškotų susipratimo 
su Vietkongu laikraštis rėme 
ir teberemia koalicijas su ko
munistais, nors žino, i kur tai 
veda . . .
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Agentas gavo uždavinį susitikti su pulk. Penkovskiu
1963 m. gegužės mėn. Sovie

tų teismas pasmerkė mirti 
Olegą Penkovskį, karinio sau - 
gumo aukštą pareigūną, kaip 
Anglijos ir Amerikos šnipą. 
Tas pats teismas ir tuo pat 
metu nuteisė 8 metam anglų a- 
gentą, kuris buvo sumezgęs ry
šius su pulk. Penkovskiu. Jo 
pavardė — Greville Wynne. 
Pastarasis po eilės mėnesių so
vietiniame kalėjime buvo iškeis
tas į sovietų šnipą Gordon 
Lonsdale, atsidūrusį anglų ka
lėjime. Wynne dabar parašė at
siminimus, kurių santrauką pa
skelbė Reader’s Digest rugpiū
čio nr. Kai kurias informaci
jas atpasakojame. Tarp jų ypa
čiai įdomu, kaip anglai priėjo 
prie Penkovskio
Anglai susigundė:

Buvo 1955 vasara. Pulk. 
Penkovskis tada buvo karo at- 
tache padėjėjas Ankaroje, Tur
kijoje. Jis buvo taip pat ir ka
riuomenės saugumo vyriausio 
direktoriato narys. Anglijos 
saugumo agentas Ankaroje ste
bėjo neįprastą sovietiniam pa
reigūnui Penkovskio elgesį. Jis 
klajodavo po miestą, užeidinė
jo i kavines, prisėsdavo prie 
staliuko ir vienas sau girkšno
davo. Ivg ko laukdamas, lyg ką 
galvodamas. Ir tai buvo nesykį. 
Tai nebūtų leistina eiliniam so
vietiniam pareigūnui, bet Pen
kovskis nebuvo eilinis — vir
šininkam priklauso kitokios ta 
syklės.

Bet kodėl jis vienas ir taip 
ne kartą? Apie tai buvo pra
nešta Londonui.
kai nusprendė, kad tas klajo
jantis atsiskvrėlis.
ieško būdų 
pranešti. J 
sekti.

Netrukus

turi būti, 
kam nors ką nors 

reikia toliau pa-

Penkovskį grąžino 
i Maskvą į karinio saugumo di- 
rektoriatą. Anglų agentai iš 
Maskvos pranešė, kad ten Pen- 
kovskio elgesys tokis pat. Bu
vo aišku, kad reikia pristatyti 
į Maskvą atitinkamą žmogų, ku
ris be jokio įtarimo prieitų prie 
pulkininko.
Ilgas kelias iki taikinio:

Tokis žmogus tegalėjo būti 
prekybos agentas. Agentas jau 
žinomas tarptautinėje prekybo
je ir sykiu treniruotas žvalgy
bos darbui. Londęno saugumo 
akys krito į Grenville Wyn- 
ne. kuris antrame pasauliniame 
kare dirbo kaip tik žvalgyboje, 
o po karo virto elektrinių reik
menų pirkliu, prekybos reika
lais keliavusi po tolimuosius ry
tus. Indiją. Europos kraštus

Po dešimties metų nuo pa
sitraukimo iš karinės žvalgy
bos vieną vakarą Wynne susi
laukė balso telefonu. Tai buvo

pulkninką, į spėjus į anglus dėl Chruščiovo raketų Kuboje

viršinin-

keliones 
kraštus.

senas jo anų laikų 
kas. Susitiko. Susitarė.

Wynne prekybines 
pasuko į satelitinius
Pirmiausia lankėsi Lenkijoje , 
paskiau Balkanų valstybėse. 
Tuose kraštuose sutiko žmonių, 
kurie jam davė suprasti, kad 
jis galėtų gauti ir specialių pre
kių. Bet Wynne buvo griežtas: 
jis tesąs prekybininkas, ir visa 
kita jam nerūpi. Tik tokio as
mens reputaciją jis turėjo susi-

daryti akyse tų, kurie kiekvie
ną svetimšalį mato ir įtaria.

Po dvejų metų buvo anglų 
pramonės paroda Helsinky. 
Ten buvo pakreiptas ir Wyn- 
ne. Iš ten jis pasiprašė vizos į 
Sovietų Sąjungą. Gavo be jo
kio vargo Nuvyko Maskvon 
dairytis, ar nesuras rinkos sa
vo atstovaujamų firmų pre
kėm. Rado, kad Sovietai labai 
atsilikę elektronikoje ir įran
kių gamyboje. Tokiom prekėm

mėgino sudominti Maskvos 
viešpačius. Pasiekė užsienių 
prekybos ministerijos “drau
gus”. Tie pasiūlom domėjos, 
bet buvo labai įtaringi dėl tų, 
kurie siūlė.

Po vizito Maskvoje Wynnę 
dar bastėsi po kitas rytų Eu
ropos sostines, piršdamas ang
liškas prekes. Londone jam pa
sisekė sueiti su kai kuriais ru
sais, kurie turėjo reikalų su so
vietų atstovybe.

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

ti ir į kitus miestus)
• portretūra

. • meno darbų nuotraukos ir kiti loto patar
lei. HY 7-4677 na viniai

g 422 MENAHAN STREET — Ridgevvood — Brooklyn, N. Y. 11237

ro- 
at- 
tik

G.

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

O Y

Ten seni vii-

Ebzabetho šv, Petro ir Povilo bažnyčia ir parapijos mokykla. Kieme žaidžia lituanistinės mokyklos mokiniai.
Nuotr. V. Maželio

AR DAUG LIETUVOJE YRA MATĘ LAISVI LIETUVĄ
Viename Vilniuje paskelbta

me straipsnyje yra atžymėta, 
kad šiuo metu Lietuvoj esą 
apie pusantro milijono gyvento
jų ne vyresnių kaip 27 metų 
amžiaus. (Tiesa 1967, 195 nr.).

Atseit, apie pusė dabartinių 
Lietuvos gyventojų yra gimę 
jau okupacijų laikais, taigi pa
tys visiškai nėra pergyvenę nė 
vienos nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo dienos. Jų tarpe, 
žinoma, yra atitinkama dalis 
kūdikių ir mažamečių, kurie 
dar negali apie tokį dalyką nei 
informuotis. nei samprotauti. 
Bet vra ir atitinkamas kiekis 
vyresnių jaunų žmonių, kuriem

MMMiK

Kun. J. Pragulbickat dėsto lietuviškoje šettadienmeje mokykloje Eliza 
bcthe. N J. Nuotr. V. Maželio

dabar sueina iki 34-35 metų am
žiaus- Jie nepriklausomybės me
tais pasiekė vos 7-8 metų am
žiaus, daugiausia, kad visa ta 
gyventojų dalis itarp 27-35 m. 
amžiaus) irgi patys iš nepriklau
somos Lietuvos gyvenimo nie
ko sąmoningai neatsimena- Ma
žiau ar daugiau atsimena ir ži
no tik tie. kurie dabar jau vy
resni kaip 35 metų amžiaus. 
Tokių tarpe dabar Lietuvoj yra 
apie pora—trejetas šimtų tūks
tančių iš Rusijos atkeltų įvai
raus pobūdžio kolonistų, kurie 
apie Lietuvą irgi jei ką žino, 
tai tik iš jiems duotųjų instruk
cijų. Tad iš savo patyrimo bei 
atsiminimo apie nepriklausomą 
Lietuvą vienaip ar kitaip ži
nančių. tarp sąmoningo am
žiaus žmonių, Lietuvoj jau ma
žuma.

Jauniesiems pagrindiniai ži
nių šaltiniai apie nepriklauso
mąjį Lietuvos gyvenimą yra 
trys: auklėtojai, (mokyklos su 
komunistinėmis organizacijo
mis) spauda, tėvai bei kiti vy
resnieji.

Pirmieji du šaltiniai (taip pat 
ir trečiojo dalis) apie nepriklau
somybės meta, tiesa, kalba ne
retai ir nemažai. Bet vaizduoja 
jį tik kaip tamsvbės. skurdo ir 
nelaimes — “išnaudotojiško 
buržuazijos viešpatavimo“ lai
kus. Tėvai ar kiti bolševizmo 
karjera nesusigundę vyresnieji, 
jei ir kitką atsimena, tai tik 
nedrąsiai ir retokai apie tai te- 
prasitaria jaunimui.

Todėl jaunimas, bent mokyk
linio amžiaus jaunimas, kurio 
vieno yra beveik pusė milijo
no. vra pertvindytas vien tik 
labai neigiamais įtikinėjimais 
apie tuos tariamai “buržuazi
nius“ laikus Spaudos, mokyto
ju bei komjaunimo vadovų in
formacija. — tegu net ir nela
bai įtikinamai, papūgiškai kar
tojama. - mokyklinio amžiaus 
jaunuoliui turi rodytis auto- 
ritetingesnė. negu “atsilikusiu”

tėvų pažiūros . .. Tik vyres
niojo amžiaus jaunimas (kitas 
pusmilijonis), pradėjęs prakti
koje susidurti su dabartinės pa
dėties ne tik žiedais, bet ir 
dygliais, vis dažniau ir dažniau 
ima skeptiškai ar net visai kri
tiškai vertinti visus ligi tol tu
rėtus informacijos šaltinius. 
Pastaruoju metu jau ir aikš
tėn prasiveržia abejojimai, ar
gi viskas yra tiesa valdinių šal
tinių pasakojimuose, ir argi vis
kas yra netiesa prasitarimuose 
tų. kurie juk patys kadai gy
veno kitokiose sąlygose ... At

Taip praėjo ir 1958 ir 1959 
metai.
Meškerės užmetimas:

Tų ryšių su Londono rusais 
dėka vieną sykį paskambino 
jam asmuo, pavarde Kulikov . 
Norįs privačiai susitikti. “Bet 
tik sutemus ir ne tamstos na
muose“. Kai sutiko, Kulikov 
atsargiai teiravos, ar Wynne 
nesutiktų parduoti kai kurių 
prekybos paslapčių. Treniruo - 
tas, kad nereikia leistis Į jokias 
kombinacijas, kurios gali 
dytis nemoralios, Wynne 
sakė netiesiogiai: jis tesąs 
prekybininkas ...

Jau 1960 lapkričio mėn.
Wynne gavo konkretų nuro
dymą iš savo viršininko. Mask
voje yra organizacija, kuri va
dinasi “mokslinės technikos ko
mitetas“; reikia sumegzti ry
šius su juo. Wynne nuvyko. 
Gorkio gatvėje prie Raudono
sios aikštės buvo priimtas Bo- 
denikovo, vieno iš komiteto va
dovų. Bodenikovas pristatė at
vykėlį kitiem šešiem, kurių 
vardus Wynne pasistengė įsi
minti

\Vynne pasiūlė jiem vietoj 
katalogų, prospektų, kuriuos 
jis atsivežė, pristatyti savo at
stovaujamų 8 firmų specialis
tus. Tegul tokius pat specia
listus pristato Maskva. Tiesio
ginis pasiaiškinimas bus pro
duktyvesnis nei per administra
cinius kanalus. Bodenikovas ro
dės tuo patenkintas. Jis trum
pam išėjo ir grįžo su kava ir 
vodka.

-Kalbantis ir girkšnojant bu
vo proga stebėti Bodenikovą— 
trumpas, drūtas, plaukai suvel
ti. švarkas — atrodo, lyg su juo 
būtų Bodenikovas gulėjęs, pa
nagės purvinos, veidas prašėsi 
skutamas. Daugumas kitų buvo 
panašūs. Vienas betgi išsisky
rė — sėdė jo tiesiai, buvo ty
lus, rankos baltos ir nagai ma
nikiūruoti, drabužiai bė dėmės. 
Pro langą kritęs spindulys ro
dė jo rusvus plaukus ir gilias 
akis.

Jo vardas buvo — pulkinin
kas Olegas Penkovskis. (b.d.).

siranda veržlumo savarankiš
kai paieškoti tiesos. Atsiranda 
domėjimosi nuo jaunimo akių 
ilgai slėpta bei .tebeslepiama 
ankstyvesnia literatūra, iš sve
tur nugirstama informacija, 
veržimosi susipažinti su kitų 
kraštų gyvenimu, taip pat ir su 
kitur gyvenančiais, kitokias gy
venimo aplinkybes pažįstam 
čiais tautiečiais, ypač jaunes
niaisiais. . (Elta)

NEIŠVENGIAMA SUSIDŪRIMŲ
Nors automobiliam Lietuvoj 

dar toli gražu iki pertekliaus, 
bet jų susidūrimų, atrodo, pasi
taiko, proporcingai lyginant, 
daugiau, negu ten, kur auto
mobilių keliuose tiršta. Nelai
mių statistika neskelbiama. Bet 
apie jų dažnumą apytikriai ga
lima spręsti iš pranešimų apie 
žuvusius tokiose nelaimėse ir 
iš kažkurių atvejų aprašymų, 
skelbiamų įspėti dar gyviem 
bei sveikiem vairuotojam.

Iš tų įspėjimų matyti, kad 
svarbiausia ir dažniausia auto
mobilių nelaimių priežastis — 
vairuotojų girtumas. Antra — 
vairuotojų veržimasis pasinau
doti valdinėmis mašinomis va
dinamųjų “kombinacijų“ tiks
lais.

Liepos 23 Tiesoj vėl pasako
jo apie du tų rūšių įvykius. 
Ties Deveniškėmis 
stikliuką“ jaunas 
net su traktorium 
vieškelio ir žuvo
prislėgtas. O Utenoje “Grei
tosios Pagalbos“ mašina, kauk
dama savo sirena, trenkė į 
sunkvežimį. Trys žuvo, du sun
kiai sužeisti. O ne ligonio gel
bėti ta mašina skubėjo Paaiš
kėjo. kad šoferis, iš Kauno at
vežęs į Dobeikių prieglaudą po-

ra senukų, buvo apsirūpinęs 
“atsarginiu” kelialapiu (pasira
šytu, bet be kelionės paskirties 
pažymėjimo) ir skubėjo ta pro
ga dar sulakstyti į Molėtus, 
Uteną ar dar kažkur visokiais 
privačiais “reikaliukais”, susi
jusiais su vyno atsargomis bei 
kitais reikmenimis. Šoferis, 
matyt, labai skubėjo tą papil
domą kelionę atlikti.

(Elta)

sesTRPieninis 5^^
DIRGKTORJUS ; DR. JOKŪBAS J.

S®8

97-9 Mg.FM

*<>^1016 SCHLEIFER ROAD- 
H IL LSI D E . N-J - 07205 = —

: 289-6878 , /TRM CODČ ĮOI-

LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

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

Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

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

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

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

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

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

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

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

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės į

Insurance - Real Estate
JOHN ORMAN AGENCY

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

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

NEW YORK CHICACO

LITAS Investing Co., Ine.
Paskolos — geromis sąlygomis • Aukštos palūkanos uz indelius 
Primename, kad suinteresuoti asmenys dar gali tapti LITO savinin- 
kais—bendrininkais įsigydami LITO akcijas. Akcijų kaina $12.00 
už vienetą. Akcijos parduodamos tik susipažinusierns su ‘'Olfeiing 
Circular” kurį galima gauti tiesioginiai iš LITO bendrovės.

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

LIUDOS MIKULSKYTĖS 
įvairių moteriškų drabužių krautuve
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bliuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N.Y. 11421

— Tel. 849-7240 —

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

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

“vis per tą 
vairuotojas 

nuvirto nuo 
traktoriaus

K. Šimoniui 80 mėty
Kaune tebegyvenąs dailinin

kas Kazys Šimonis rugpiūčio 
25 sulaukė 80 metų amžiaus. 
Sukakties proga rengiasi savo 
darbų parodai ir dar dirba prie 
naujo kūrinio, apie kuri pasa
kė: — Nė nežinau, kaip pava
dinsiu Gal architektūros sim
fonija. o gal vaizdą viršys ga
laktikos šviesos . .

Be to. sakosi rengiąs nauja 
atsiminimų knygą, vardu “Pra- 
rausus dulkes“. Knyga prasi
dėsianti dailininko tėvo pasako
jimu apie 1863 metų sukilė
lius Šimonių girioje Prieš aš
tuonerius metus Vilniuje buvo 
išleista pirmoji K. Šimonio at
siminimų knyga — “Gyveninio 
nuotrupos“. (Elta)

IINTER GARDEN TAVERN
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

salę vestuvėms Ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuvfniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1863 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgęwood)
Tai. EVergreen 2-6440

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silvcr Bell Baking Co.

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

PALTA Ir ALBERTAS RADŽIŪNAS. sav.
38-38-40 8TAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206

Telefonas STagg 2-5938
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bes atstatymo 50 metų sukak-

me kalbas. O ar Begalime su-

Kodėl jie su manim kalbasi naktim?
Pokalbis su dramaturgu, kurio veikėjai 

sugrįžta į jo vienumą ir primena

visu platumu vyko tautinis at
gimimas, vaidinimai turėjo le
miamos reikšmės — jie stip
rino žmonių ryžtą siekti nepri
klausomybės.

Dabartinę Lietuvos nedalią 
atnešė okupantai. Jos pavergi
mo laikais tauta parodė dau
giausia pasipriešinimo ir užsi
grūdino ilgai kovai. Prie tų lai
kų reikia grįžti, kad ir čia mes 

. ištvertume, kaip tie, likę tėvy
nėj^- Šiai progai tiktų Prano 
Naumiesttškio trys dramos, iš
leistos "Baisiojo birželio" kny
gos vardu. Išleistos prieš porą 
metų, su dail. V. Igno pieši
niais.

Visos trys dramos skirtos so
vietinei okupacijai pavaizduoti, 
praskleisti sudėtingiem konflik
tam tarp senųjų , ir jaunųjų, 
tarp tikinčiųjų ir bedievių, tarp 
tų, kurie gerbė senovę, ir tų 
kurie skuba iškilti naujoje san
tvarkoje.

"Baisusis birželis" šioje seri
joje autoriaus anksčiausiai pa
rašytas. Jis vaizduoja pirmąją 
bolševikinę okupaciją ir išveži
mus. Čia taikų, iš Amerikos 
atsikėlusi žmogų sudrumsčia 
naujas režimas. Dideliu kon
fliktu išauga drama tarp laisvę 
pamėgusių žmonių ir okupan
tų pataikūnų.

Niekas tur būt, nėra paste
bėjęs, kad Šis veikalas buvo 
daugiausia suvaidintas. Jį vaidi
no visur — Amerikoje, Kana
doje, Australijoje. Vaidino 
bent po kelis kartus. Brookly- 
ne šį veikalą buvo pastatęs re
žisierius ir aktorius Vitalis 2u-

kauskas. Suvaidino keletą kar
tų-

Varpinė labai originali savo 
užmanymu, savo gražiu sceno

vaizdžių. Kaip autorius pasako
ja, — vieną kartą, aerodrome 
kažko belaukiant, vienas iš pa
žįstamų pradėjo pasakoti, kad

NEW YORKE ATIDAROMA BALETO MOKYKLA
Elena Kepa laite mokys baleto ir išraiškos šokio

je brolis kunigas Lietuvoje gy
vena varpinėje. Autoriui taip 
ir įstrigo vaizdas, kurio negalė
jo atsikratyti: štai varpas aukš
tai, varpp dūžiai, virvės, pro 
šoną kaminas, pro kurį rūksta 
dūmai. Senovė ten, išlikusi gal 
kelis šimtus metų, c naujovė 
čia pat už varpinės, už švento
riaus-

Čia suvesti visi geri pažįsta
mi senieji žmonės1, — klebo
nas,. gydytojas, žydelis, kuris 
taip gražiai pasakoja apie Kau
ną. Ateina ir valsčiaus sekre
torius ii ūkininkai. Komuniz
mas jų gy venimą keičia, au
ga aplink bedieviai, bet kartu 
auga ir gilus vidinis tikėjimas, 
pagarba žmogui ii Dievui. Atei
na ir nauji mišių tarnautojai. 
Či? labai įspūdinga’ sugaudžia 
varpas, skleisdamas lyg 
jos gadynės gandą.

Siaurės pašvaistė — 
veiksme, trijų paveikslų 
nimas, legenda., čia vėl 
me b alsę v iki n ės 
žmones, * 7 —
tarp religijos ir bedievybės. Į- 
domu tai, kad čia jau ateina iš 
dangaus pagalba, — pasirodo 
šv. Kazimieras. Jis ateina ne 
kaip riteris ar koks vadas, bet 
kaip mokytojas. Jis vaiką iš
moko daugybos lentelę ir pa
deda jam. Per šią pagalbą tar
tum globia ir globoja visą kraš
tą.

Drama persunkta gyvenime 
aktualijom, žmonių rūpesčiais, 
ir prieš juos pastatomas skaid
rus šventojo ramumas ir jo pa
laima.

Kas charakteringa tom dra
mom? — tai jų pozityvi krikš- Švedijoje, net jų laivyne tar

navęs kaip gydytojas. Tas Ak
sel Munte rašė įdomias knygas 
apie žmones, žvėris, rašė su di
dele meile, pasakodamas labai 
keistus nuotykius.

Daktaras vieną kartą prie ka
vos atsinešė juodais veršeliais 
knyga, ėmė ir atskleidė. Paskai-

nau-

vieno 
vaidi- 
mato-

> okupacijos 
jų problemas, kovą

taip mąstydami, nešdami sa
vus žodžius ir savo sintaksę. 
Tad jo žmonės lengvai įstrin
ga atmintin.

Km ta* autorius
Kas gi tas kuklus autorius, 

kuris taip nesiveržia ir Besire
klamuoja? Teko jį surasti ir su
sipažinti. Jis yra dr. PranM 
Bagdas, didžiai pamėgęs dra
mos sritį, pats šalia medicinos 
lankęs ir dramos studijas. Jis 
turi nuostabiai didelę bibliote
ką, kur sutelkta geriausi dra
mos veikalai. Perskaitęs visus 
pagrindinius pasaulio garsiųjų
dramaturgų veikalus. ■- — ——

Grįžęs iš ligoninės, jis dar 
randa laike ir knygai. Žmona 
Janina, linksma ir čiauškanti 
leidžia poilsio valandom susi 
draugauti su “Don Kichotu” 
Ant autoriaus rašomojo stalo 
stovi gražus medžio drožinys— 
Don Kichotas. Kartą daktaras 
pasijuokė, kad tai jo brolis, bro
lis svajotojas. Sūnus Tomas 
kartais įsiveržia į kambarį su 
problemom Jis stumiasi gim
nazijoje, pamėgęs mechaniką, 
raketas.

Daktaras turi savo rašymo 
būdą. Jis vaikšto ir vaikšto, kai 
visi jau sumjega namuose. Tuo 
laiku ir susirenka pas ji tie vi
si, kurie neduoda ramybės. “Pa
rašiau knygą, sudėjau visus, o 
jie vis tiek ateina ir kalba. Ir 
kc jie mane lanke naktim?” 
— kartą man guodėsi.

Nuvijęs senų veikėjų kalbas, 
eina prie kito darbo. Sudomi
no autorių 1863 metų sukili
mas. Jis ir ten pasistūmėjo — 
daug sugalvoję ir dali perkėlė 
į popierių.

Kartais jis man panašus į 
švedų gydytoją Aksel Munte. 
Tiesa, ir dr. Bagdas yra buvęs

Vatikano rūmų sargybiniai

POPIEŽIAUS ARMIJA

New Yorke gyvena Elena 
Kepalaitė, kuri šiuo metu reiš
kiasi kaip skulptorė, čia New 
Yorke studijavo skulptūrą, tu
rėjo savo parodų Brooklyno 
muziejuje ir Maspethe.

Pirmiau ji Reiškėsi kaip iš
raiškos šokio menininkė, šoku
si Europoje, Australijoje, Kana
doje ir Amerikoje. Nušoktas il
gas kelias: nuo Vilniaus, per 
Australiją iki New Yorko.

Gimusi Vilniuje, pamėgusi 
šokį iš pat mažens, ten mokėsi 
klasikinio baleto, šoko Vilniaus 
operoje. Atsidūrusi Vokietijo
je, perėjo į išraiškos šokį, mo
kėsi pas Mary Wigman, kuri 
turėjo pagarsėjusią modernio
jo šokio grupę.

Pradėjusi viena šokti, ji savo 
išraiškos šokių rečitalius davė 
Europoje, paskui emigravo į 
Australiją, kur pasižymėjo kaip

gera šokėja. Atvykusi Kana- 
don, kurį laiką gyveno Toron
te ir iš ten su išraiškos šokiu 
lankė įvairias vietoves. Jos vie
nas šokių rečitalis buvo sureng
tas ir Town Hali, New Yorke. 
Spaudos buvo labai palankiai 
įvertinta-

nųjį ir klasikini baletą, paska
tintų kūrybinę vaizduotę. Tė
vai prisidėtų ypač rengiant mo
kyklos pasirodymus.

Kaip vyktų darbas
Į studiją priimami vaikai 

nuo 6-7 metų. Pamokos būtų 
vieną kartą per savaitę. Mano
ma gauti Franklin K. Lane mo
kyklos patalpas Woodhavene. 
Patalpos gerai žinomos; ten 
vyksta nemaža lietuviškų paren
gimų, ten yra sporto pamo
kos jauniesiem.

Jei susidarytų daugiau mo
kinių, būtų jie perskirti į dvi 
grupes ir taip atskirai dirba
ma, paskui suvedama į vieną.

iš savo patirties Elena Ke- 
palaitė pasakoja, kad per me
tus laiko jau galima parengti vi
sai gerą spektaklį, — net ir 
mažiukai įsijungia į modemųjų 
išraiškos šokį, ir tai sudaro tik- 

Darbą organizuojant, turėtų rai gražų įspūdį.
daug padėti ir patys tėvai, ku- Studijos vedėja Elena Kepa- 
rienu be abejo, rūpi jaunimo laite pasiekiama vakarais po 6 
auklėjimas bei mokymas. To- vai. telefonu: HI 1-9679, arba 
kioje studijoje vaikai išmoktų laišku: 84-25 109 St., Rich- 
grakštdmo, suprastų moder- mond Hill, N Y., 11418.

baleto studija?
Būdama Australijoje, jau tu- " 

tėjo progos vaikus mokyti mo
derniojo šokio, čia būtų pir
miausia kūno lavinimas — pir
mi baleto žingsniai, taktas, ba
leto technika. Paskui mėgintų 
išryškinti įvairius kūno jude
sius. Vaikai uoliau dirba, kai iš 
karto juos rengia kokiam pa
sirodymui. Studijoje per metus 
būtų parengti kokie du pasiro
dymai, — vienas po Kalėdų, o 
kitas — jau pavasarį.

LIETUVIŲ FONDO NARIAI
Rugpiūčio mėn. Lietuvių Fon

das padidėjo šiais naujais na
riais: Aukojo: po 1,000.00: — 
Juozas ii Marija Mikoniai, a.a. 
Alfonso Petrulio atm. įnašas,
med. dr. Antanas Starkus, kun. laite, 
prel Mykolas J. Urbonas, 
Juozas Grybinas — $500,00, a. 
a. Juoze Krutulio atm. įnašas 
— -300.00, Lietuvių Moterų 
Klubų Federacija — $283.00, 
a. a. Alekso Matonio atm. įna
šas — $110.00. Po $100.00 au
kojo: Petras Kudukis, Napoleo
nas Butkūnas (Australija), Wil- 
liam Kaminskas, Stasys Kirši
nąs, Bronius Andriukaitis, Her
kulis Strolia, Seattle LB apy
linkė, inž. Zenonas Bačelis (Bra
zilija), Vincas Bartuška, a.a. 
sav. kur. Viktoro Kronkaičio

čioniška mintis, čia visur nu
galimas blogis, visur skatina
ma Į gerą. Lietuviška dvasia 
apvaldžiusi visus ir visur veda 
tik į. vieną tikslą. Sunkūs tai 
kovos metai, bet pro juos švie
čia daug vilties ir paguodos. 
Tai stiprina žiūrovą ir skatina 
ištverti- tė. Tai buvo jau ne drama, bet

Autorius gerai pažįsta sceną, proza, labai įdomūs pasakoji- 
moka ja operuoti, sceningai su- ma* svarstymai apie gydyto- 
statyti vaizdus, kad žiūrovui 3° darbą ligoninėje- Tai lyg 
padarytų kuo didesnį įspūdį, tfumpos savotiškos novelės, 
Autorius atrenka tik tai, kas kur ir sąmojo, ir žmogiško tra- 
scenai tinka, kas lengvai duo
dasi įveikiama. Su nedaugeliu 
priemonių ieško kuo didžiausio 
įspūdžio. Mėgsta parodyti 
smulkmenas, per jas pažvelgti 
į žmogaus gelmes, išryškinti 
vedamąją mintį. Mėgsta ir kon
trastu sustatyti du priešingus 
daiktus, kad iš jų savaime iš
plauktų simbolinė prasmė.

Gražiausios dramų vietos tai 
monologai, kur autorius su j- 
sijautimu pavaizduoja savo 
žmones. Praeina čia visa gale
rija, visi kitaip kalbėdami, ki-

gizmo, ir meilės pilna.
- Dr. Pranas Bagdas pratęsia 
daktarų rašytojų tradiciją. Jų 
buvo visa eilė nuo dr. Basana
vičiaus laikų. Pratęsia su dide
le meile lietuviškai literatūrai 
ir lietuvių teatrui. Tegu ir to
liau prie to bičiulio, prie Don 
Kichoto skulptūros, naktim de
ga žiburys, o jis tegu vaikšto, 
tegu, kalbasi. Namiškiai tegu 
nepyksta, jei tokie vaikšto ir 
kalbasi, — jie vaikšto ne už 
save ir kalba ne sau. Jie kalba 
visiem.

Ši gvardija pergyveno sun
kius ir garbingus popiežystės 
laikus. 1527 per Italiją į Romą 
plėšikavimo tikslais keliavo 
maišytos prancūzų ir italų ka
rių gaujos. Popiežiaus kariuo
menės jėgos buvo labai mažos. 
Jos greitai buvo parblokštos. 
Gegužės 7 Roma pasidavė. Per 
vieną dieną žuvo 7,000 gyven
tojų. Gaujos apiplėšė miestą ir 
bažnyčias. Popiežius turėjo bėg
ti į Angelo pilį. Iš 250 šveica-

Tuo pačiu laiku savo įnašus 
papildė:

LB Waukegano apylinkė iki 
2,100,00, aa. inž. Igno Dau- 
kaus atm. įnašas iki $285.00, 
Valerijonas ir Lebkadija Puo
džiūnai iki $200.00, Benediktas 
Paplauskas iki $200.00, Pranas 
Stankus iki $125.00, Nežinomo 
Lietuvos Partizano įnašas iki 
$1,081.16, a.a. vysk. Kazimiero 
Paltaroko atm. įnašas iki $140. 
ir a.a. Juozo Krutulio atm. į-

Sakoma, kad Stalinas Jaltos 
konferencijoje (1943 lapkričio 
28-gruodžio 1) ironiškai už
klausęs: “Sakykit, kiek popie
žius turi divizijų?” — Chur- 
chillis jam tada atsakęs: ‘Labai 
daug, bet niekada jų nematysit 
maršuojant parade!” Kiek vė
liau Pijus XII paprašęs Churc- 
hillį: “Pasakykit mano sūnui 
Juozapui, kad su manosiomis 
divizijomis jisai susitiks dangu
je!”

Popiežiaus gvardija, arba po- rų gvardijos karių tik 42 galė- 
piežiaus žemiškoji armija, yra jo pasiekti pilį. Likusieji buvo 
tik simboliška armija, kaip ir nužudyti.
Vatikano valstybė, turinti tik Kai 1571 krikščionybei grėsė 
valstybės simbolį. Svetimšaliai turkų antpuolis, popiežius Pi- 
mato tik mažus disciplinuotų 
sargų bei policininkų būrius, 
tyliai saugančius valstybę bei 
šv. Tėvo rūmus.

Popiežiaus armiją sudaro ke
turi vienetai: šveicarų gvardi
ja, popiežiškoji žandarmenija, 
rūmų gvardija ir kilmingoji 
gvardija.

Seniausia yra šveicarų gvar
dija. šios gvardijos naujokai 
(su mažomis išimtimis) ateina 
iš visų Šveicarijos kantonų. 
Net “karštomis reformacijos 
dienomis” kai kurie protestan
tiškieji kantonai nedarė jokių 
kliūčių stojantiem į šią gvardi
ją

Šveicarų gvardijos būdingą 
uniformą, manoma, yra nusta- 18-25 metų amžiaus, 
tęs Michelangelo. Ji iki šiol 
nėra keista. Ją sudaro raudo
nai, geltonai ir mėlynai dryžuo
tos palaidinės, iki kelių mėly
nai ir geltonai diržuotos pla
čios kelnės, pusbačiai, metali
nis krūtinės skydas, balta kak
lo klostė ir plokščias šalmas 
— metalinė kepurė su raudonu 
kutu. Kiekvienas gvardietis 
rankose dar turi ilgoką vidur
amžių ietį.

Šiandien šveicarų gvardija 
yra apginkluota ir moderniais 
ginklais. Nors uniforma nėra 
moderni ir palaipsniui beveik 
einama prie jos pakeitimo, ta
čiau savo ruožtu 
gvardijai pritinka.

1506 sausio 21, 
karininkui Casper 
šveicarų karių per Portą dėl Po- 
pulo žygiavo į Romą — tiesiai 
į šv. Petro aikštę. Jie turėjo 
perimti popiežiaus rūmų sargy
bą. šveicarų katalikai dar ir 
šiandien didžiuojasi “Laisvės ir 
Bažnyčios gynėjų" titulu, kurį 
jiem tada suteikė popiežius Ju
lius IL

jus V krikščionių mūšio pajėgų 
priešaky pastatė austrą Don 
Juan. Garsiame jūros mūšyje 
prie Lepanto šveicarų gvardija 
sudavė turkam lemiamą smū
gį- -

Napoleono laikais ir tada, 
kai Garibaldi daliniai popiežiui 
atėmė pasaulinės galios likutį, 
šveicarų gvardija su Pijum VII 
vyko į ištrėmimą.

1825 tarp popiežiaus Leono 
XII ir Lucemos kantono buvo 
padaryta sutartis. Šveicarija lei
do Lucernoje įsteigti naujokų 
ėmimo biurą. Iš visų katalikiš
kų kantonų buvo galima ver
buoti popiežiaus kariuomenės 
tarnybai virš 200 savanorių,

našas iki >310.00.

vadovaujant
Silenen, 150

atm. Įnašas, SLA jaunuolių 378 
kuopa, Lijolė M Židonytė, Po
vilas M. Rėklaitis, Mindaugas 
Pleškys, Adelė Grybauskienė, 
Pranas Pikčius, Rasutė Dabri-

ji šveicaru

r *
1 F- :

Elena Kepalai*, MraMkn tokie menimnk*

Pijus X 1914 šveicarų gvardi
ją reorganizavo: ją sudarė 6 
karininkai, kapelionas. 15 vir
šilų ir 115 karių sargybinių. Jie 
turėjo būti katalikai ir nevedę.

Benediktas XV 1919 šveicaru 
gvardijai suteikė pirmenybę po
piežiaus rūmų garbės J sargybo
je. Šveicarų gvardija kartu su 
šv. Tėvu buvo savanoriai be
laisviai Vatikane iki 1929 La- 
terano sutarties sudary mo. Da
bar ji vėl eina pasaulinio valdo
vo asmeninę sargybą.

Paskutinieji popiežiai šveica
ru gvardijoj vėl padarė kai ku
rių pakeitimų.

Visose viešose ceremonijose 
keturi iš gvardijos šv. Petro 
bazilikoje yra žinomi kaip “kar
dininkai”, arba "kalavijinin- 
kai”. Jie žygiuoja Šalia popie
žiaus nešamojo sosto. Keturi 
didieji kardai per keturis ir pu

sę šimtmečių davė pagarbą 
šv. Sostui. Jie yra Šveicarijos 
katalikiškųjų kantonų simbo
liai — kaip popiežių pasaulinės 
galios gynėjai-

(nukelta į 6 psl.i
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PIRMAS SINODO POSĖDIS DETROITE
Po sinodui paruošiamųjų su

sirinkimų toliau Įvyks trys vi
suotiniai susirinkimai.

Šv. Antano parapijos' klebo
nas kun. W. Stanevičius prane
ša, kad pirmas toks visuotinis 
susirinkimas šv. Antano para
pijoje įvyks rugsėjo 19, antra
dienį, 7:30 vai. vak. šv. An
tano parapijos klebonijos rūsy
je. Pirmame posėdyje per te
levizija dalyvaus pats arkivys
kupas Dearden. Šio posėdžio te
ma: dvasiškija. vienuoliai ir pa
sauliečiai. Posėdyje kviečiami

LUZERNE, PA.
Iš šių metu parapijos festi

valio pajamų gauta $10,506.21. 
Išlaidų susidarė S3.453.81. Gry
no pelno liko $7.052-40. Paly
ginant su pereitų metų parapi
jos metiniu festivaliu, šiemet 
gauta $1,518.56 daugiau pel
no negu 1966. Padėka visiem, 
kurie prisidėjo prie šio para
pijos festivalio pasisekimo.

Lietuviu diena buvo suruošta 
rugsėjo 4. Darbo dienos šventė
je, Sans Souci parke. Šią lie
tuviu dieną organizavo Wyo- 
ming klonio lietuviškų chorų 
draugija.

Uždaros rekolekcijos mote
rim, gyvenančiom Luzerne ra
jone. įvyks St. Gabriel’s reko
lekcijų namuose. Dunmore, 
rugsėjo 22. 23. 24. Dėl infor
macijų kreiptis į Tillie Machi- 
nist, telef. 287-2626 arba į įsa- 

PUTNAMO
Putnamc sodyboj vėl prasi

deda mokslo metai.Moksleivės 
suvažiavo, išrinko valdybą, su 
vadovybe planuoja ateinančių 
metu veikla. Kadangi bendra
buty bus pabrėžiami sukaktu
viniai nepriklausomybės me
tai. mergaitės itin džiaugėsi V. 
Sidzikausko ir J. Brazaičio ap
silankymu. lyg metų pradžia.

Bendrabučio kapelionas ku
nigas Stasys Yla praves eilę 
pašnekesių '‘Modernios mergai
tės" temomis- Vedėja yra Sės. 
M. Jurgita. Mokytojos šios: Sės. 
M. Victoria ir Sės. M. Jurgita 
(lituanistika). Sės. M. Paulė (tau 
tiniai šokiai ir sportas). Sės. 
M. Palmira (mankšta ir dra
ma), Sės. M. Bernadeta (cho
ras). Sės. M. Monika. Sės. M. 
Cecilija. Sės. M- Palmira (me
nas). Planuojama išleisti de
šimt laikraštėlių, kuriais rūpi-

Skautu jaunųjų vadovų stovykla Rako ąžuolyne Custer, Mich.
Nuotraukos Gintaro Plačo

dalyvauti visi parapiečiai.
Šia proga mielus detroitie- 

čius supažindinsiu su viso si
nodo eiga. Sinodas užtruks apie 
10 mėnesių. Sinodo pagrindi
nis šūkis: “Siekime pažangos 
visi drauge”.

Prie arkivyskupo sudaromos 
devynios komisijos atskiriem 
klausimam svarstyti- Pirmųjų 
trijų visuotinių susirinkimų me
tu bus apžvelgiama visi tie de- 
vyniom komisijom paskirstyti 
klausimai. Visi dalyviai bus 
smulkiai supažindinti su sinodo 

belle Wydallis,telef. 288-3906.
Kun. Leonardas J. Sabalis, 

iki šiol vikaravęs šv. Onos pa
rapijoje, Luzerne, Pa., perkel
tas vikaro pareigom į Švč. Tre
jybės parapiją, Wilkes Barre, 
Pa. Į šv. Onos parapiją, Luzer
ne, Pa-, atkeliamas naujas vi
karas. Tai kun. Leonardas J. 
Meckvvood, anksčiau vikaravęs 
Immaculate Conception para
pijoj, West Pittston, Pa. Abu 
paskyrimai įsigaliojo rugsė
jo 14.

Kateketiniam reikalam ypač 
paskirtas artimiausias sekma
dienis — rugsėjo 17. Diecezi
jos vyskupas visus kviečia pasi
melsti už Krikščioniško mokslo 
draugijos programos pasiseki
mą. Specialios mišios ta inten
cija bus aukojamos 7:30 vai. ry
to. -Kor. 

SODYBOJE
naši Sės. M. Victoria ir Sės. M. 
Jurgita- Mergaičių redakcinis 
kolektyvas — Aldona Rygely- 
tė, Audronė Čeponytė, Vida 
Petrutė, Birutė Venclovaitė.

Mergaitės išrinko savo valdy
bą, kuri drauge su vadovybe 
planuoja ir organizuoja metų 
veiklą. Valdyboje yra šios: Au
dronė Čeponytė iš Toronto (se
niūnė), Aldona Rygelytė iš 
Monroe, Con., ir Joana Kurai- 
tė iš Windsor, Ontario (padėjė
jos). Joana Kuraitė (ketvirtokių 
atstovė). Danguolė Dubinskai- 
tė iš Toronto (trečiokių atsto
vė). Jūratė Urbanavičiūtė iš Cle- 
velando (antrokių atstovė), Bi
rutė Venclovaitė iš Putnamo 
(pirmokių atstovė). Nuoširdžiai 
bendradarbiaudamos, mergaitės 
tikisi tikrai naudingų ir lai
mingų metų. —K.

paskirtim ir uždaviniais. Jų me
tu bus dalinama ir spausdinta 
literatūra.

Po pirmųjų visuotinių susi
rinkimų dalyviai pasiskirstys 
į mažas grupes, kuriose svars
tys jiem labiausiai rūpimus 
klausimus. Pageidaujama, kad 
kiekvienoje parapijoje būtų su
daryta užtenkamai grupių vi
siem sinodo klausimam svars
tyti. Šių grupių darbas užtruks 
šešias savaites. Jose kiekvie
nas parapietis gali padaryti 
savo pasiūlymus. Grupės ga
lės rinktis jom patogiausio
se vietose — nebūtinai para
pijose.

Po to įvyks ketvirtas visuo
tinis susirinkimas, kuriame bus 
kviečiami dalyvauti vėl visi pa
rapiečiai. Tame susirinkime vi
sos grupės praneš kokius pa
siūlymus jos rekomenduoja. 
Taip pat ketvirtame susirinki
me bus renkami atstovai į ra- 
joninius posėdžius. Kiekvie
nam rajonui priklausys po 10- 
15 parapijų.

Visi ketvirto visuotinio su
sirinkimo nutarimai bus pa
skelbti parapijos laikraštėlyje 
ir bažnyčioje. Per tris savaites 
parapijiečiai balsavimo keliu 
turės nuspręsti, kurie iš tų nu
tarimų turėtų būti perkelti į 
rajoninius posėdžius. Balsavi
mo rezultatai irgi bus paskelb
ti parapijų laikraštėliuose.

Dviejų mėnesių laikotarpyje 
rajoniniuose posėdžiuose, ku
riuose dalyvaus ir mūsų rink
tieji atstovai, bus nagrinėjami 
parapijų patiekti sumanymai, 
jie apšlifuojami ir pateikiami 
anksčiau minėtom devyniom 
komisijom. Rajoniniuose p o - 
sėdžiuose bus išrenkami pavie
niai asmenys ir Į tas komisi
jas-

Penktame visuotiniame susi
rinkime per televiziją bus pa
skelbti rezultatai apie parapijų 
dalyvavimą tame sinode.

Kitų trijų mėnesių laikotar
pyje tos devynios komisijos 
peržiūrės visus žmonių pasiū
lymus ir su savo rekomendaci
jomis perduos arkivyskupui 
Dearden.

Arkivyskupas Dearden pa
skelbs galutinius rezultatus pas
kutiniame posėdyje, kuris vi
soms parapijoms bus perduo
tas per televiziją. Tais nutari
mais Detroito arkivyskupija va
dovausis ateityje.

Tad dar kartą klebono kun. 
W. Stanevičiaus vardu kviečiu 
visus šv. Antano parapijos na
rius dalyvauti pirmame visuo
tiniame susirinkime, kuris į-' 
vyks rugsėjo 19, antradienį, 
7:30 vai. vak. klebonijos rū
syje. V. Kutlcus

LOS ANGELES, CALIF.
.. .Kun, dr. Algirdas Olšauskas 
paskirtas nauju šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos vikaru.

Parapijos bazaras įvyks spa
lio 22 parapijos kieme.

Nauji mokslo metai parapi
jos mokykloje prasidėjo rugsė
jo 11. Šiemet šią mokyklą 
lankys 335 mokiniai, jų tarpe 
100 lietuvių. Jiem kasdien kla
sių metu dėstoma ir lietuvių 
kalba. Ją dėsto-mokytoja Ona 
Razutienė.

įv. Kazimiero šeštadieninė 
mokykla naujus mokslo metus 
pradės rugsėjo 16, šeštadienį, 
9 vai. ryto. Tą pačią dieną 
įvyks ir tėvų susirinkimas. Jei 
atsiras reikiamas mokinių skai
čius, pramatoma atidaryti ir 
dešimtą skyrių

Kun. Antanai Rubšys, profe
soriaująs Manhattan College. 
Nevv Yorke. praleidęs Los An
geles vasaros atostogas, rug
pjūčio mėn. pabaigoje išvyko į 
Kanadą, kur dalyvavo Biblijos 
draugijos suvažiavime.

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras repeticijas pradeda rugsėjo 
15. penktadieni, 7.30 vai. vak. 
Chorui vadovauja komp. Bi. 
Budriūnas. valdybos pirminin
kas — P. A. Kaulinai tis.

MUZIKES REGINOS BRAZAITIENĖS SUKAKTIS
Clevelande naujosios parapi

jos choras rugsėjo 17 rengia 
muzikės Reginos Brazaitienės 
25 metų veiklos jubiliejų. Me
ninės programos dalį atliks vie
tiniai menininkai.

Regina Brazaitienė yra gimu
si šiame krašte, išaugo didžiai 
susipratusių lietuvių meninin - 
kų Vinco ir Stelos Greičių šei
moje. Be jubiliatės Reginos jie 
išaugino ir išleido į aukštuo - 
sius mokslus sūnų smuikinin
ką Vincą, sūnų gydytoją-chirur- 
gą Praną ir dukterį mokyto
ją Stelą. Jubiliatės Reginos tė
veliai Vincas Greičius, kaip mu
zikas ir kompozitorius, o Stela 
Greičienė kaip dainininkė, ko
loratūrinis sopranas, savo pla
čia veikla labai daug pasidar
bavo garsindami lietuvių vardą 
ir išlaikydami lietuvybę.

Regina pirmas muzikos ži
nias gavo iš savo tėvo muziko 
Vinco Greičiaus, kuris buvo 
baigęs muzikos studijas uni
versitete, buvo mokytojas, pia
nistas. Regina vėliau baigė Cle- 
velando. muzikos Settlement 
mokyklą, baigė piano klasę ir 
muzikos teorijos studijas. Būda
ma 10 metų amžiaus, pradėjo 
akomponuoti save motinai so
listei ir broliui smuikininkui 
virtuozui. Čia tenka pastebėti, 
kad jos brolis Vincas jau 15 
metų groja pirmu smuiku New 
Yorko Metropolitan operos or
kestre. Būdamas 17 m., 1935, 
jis buvo nuvykęs į savo tėvų 
žemę Lietuvą ir ten, Kauno val
stybiniame teatre, davė smuiko 
rečitalį. Rašančiai šias eilutes, 
jis ne kartą yra pasakojęs savo

Agnietė Gilienė, sulaukusi 
84 m. amžiaus, rugpiūčio 23 
mirė Queen of Angels ligoni
nėje. Ji kartu su vyru Antanu 
1953 atvyko iš Chicagos. Jiedu 
1955 perleido parapijai savo 
vienos šeimos namą, kuriame 
buvo įrengtas pirmasis parapi
jos seselių vienuolynas. Anta
nas-. sulaukęs 77 m. amžiaus, 
mirė 1956. Našlė Agnietė ir to
liau rėmė ne tik Los Angeles 
šv. Kazimiere lietuviu parapiją, 
bet ir kitas lietuviškas įstaigas, 
organizacijas. vienuolynus. 
Ypač ji pasižymėję lietuviškos 
ir katalikiškos spaudos platini
me ir knygų leidimo rėmime. 
Rugpiūčio 25 pc iškilmingų pa
maldų velionė buvę išvežta į 
Chicagą, III. Palaidot? šv. Kazi
miere kapinėse greta vyre An
tano. Ją į Chicagą palydėjo bro
lio vaikai Jonas ii Alfonsas 
Girskiai ir Sofija Žygaitienė.

Eugenija Dambrauskaitė, 
Valerijos Kazlauskienės sesuo, 
rugsėjo 2 atvyko iš Lietuvos 
į Los Angelės. Paskutiniu laiku 
ji gyveno Vilniuje. Rūgs. 3 Va
lerijos ir Vinco Kazlauskų na
muose įvyko viešnios sutiktu
vių vaišės.

CLEVELAND, OHIO 

gražiausius prisiminimus iš Lie
tuvos.

1942 Regina, klebonui kun. 
J. Angelaičiui prašant, pradėjo 
vargoninkauti ir vesti chorą 
šioje lietuvių parapijoje- Per 
tuos 25 metus šios parapijos or
ganizacijos yra turėjusios dau
gybę įvairiausių parengimų , 
o tų parengimų meninės prog
ramas beveik visados parengė 
jubiliatė Regina. Statant vei
kalus. ji būdavo ir režisierė. Iš 
didesnių pastatymų tenka pa
minėti Miko Petrausko “Šven
toji Naktis”, Mato Grigonio 
“Katriutės gintarai”, ir opere
tės “Birutė”, Prano Zarankos 
“Subatos vakarėlis” ir daug ki
tų. Be to, ji niekada neatsisa
ko talkinti vyčiam, Balfui, Al
tui, Lietuvių Bendruomenei ir 
kitom organizacijom, kai jie 
rengia parengimus. Šie darbai 
pareikalavo daug laiko, ener
gijos, bet ji tai atliko su didele 
meile lietuviškai dainai, trokš
dama pakelti ir palaikyti lietu
vių tautos meną. (

Viena organizacija iš savo 
parengimo gavo daug pelno. 
Tai solistam ir jai pasiuntė če
kį. Ji tą čekį grąžinb su prie
rašu: “Labai dėkui, lietuviš
kiem reikalam dirbu be atlygi
nimo.”

Visi maloniai kviečiami atsi
lankyti į muzikės Reginos Bra
zaitienės 25 metų jubiliejų. Pra
džia 4 v. p. p. Organizacijos 
ar pavieniai asmenys, kurie no
ri sveikinti jubiliatę žodžiu ar 
raštu, prašomi pranešti adresu: 
A. Kazėnienė, 18313 Lasalle^ 
Cleveland, Ohio, 44119, telef. 
486-3406.

Alė Mikšienė 
★

Rugsėjo 6 iš Lietuvos į Cle- 
velandą atvyko Sibiro tremti
nys. buvęs Jurbarko pradžios 
mokyklos vedėjas ir tautinės 
minties organizacijų veikėjas 
Benediktas Butkus. Sibiro 
tremtinį Clevelando aerodrome 
pasitiko jc žmona mkt. Pranė 
Butkuvienė, sūnus Raimundas 
Butkus, duktė Aldona Stempu- 
žienė. žentas Juozas Stempu- 
žis ir anūkai Almis ir Linas 
Stempužiai. Dar viena duktė. 
Nijolė Brazienė. gyvenanti Ca- 
lifornijoje. yr? pakeliui į Cle- 
velanda pamatyti savo tėvą. 
Brangu svetį, atvykusį į laisvą 
šalį, amerikiečių vardu aero
drome pasveikino apskrities

Kun. Augustinas Steigvila, 
M.I.C., Buenos Aires. Argenti
na. tėvų marijonų name virši
ninkas ir laikraščio “Laikas" re
daktorius. svečiuojas1 šv. Kazi
miere klebonijoje. Rugsėjo 17. 
sekmadienį, tuoj pc- sumos pa
rapijos salėje padarys praneši
mą apie Argentinos lietuvius ir 
jų veikla. Svečias išvyksta rug
sėjo 20-L.2. 

kontrolierius Ralph J. Perk.
Benediktas Butkus 1940 lie

pos 16 buvo komunistų suim
tas, žiauriai tardomas Raseinių 
kalėjime ir iki 1961 kalina
mas įvairiuose Sibiro kalėjimuo
se bei darbo stovyklose. Po 
dvidešimties metų nežmoniškų 
kančių jam buvo leista sugrįžt 
į Lietuvą, bet jo namai Jurbar
ke ir visa sodyba buvo konfis
kuoti. Nuc 1962 žmonai Pranei 
Butkuvienei, gyvenančiai Cleve
lande, besirūpinant, pagaliau 
jam buvo išduotas leidimas iš
vykti iš Sov. Sąjungos į JAV 
pas savo šeimą pastoviam apsi
gyvenimui-

Jo brolis su visa šeima bu
vo Sibire nūžudyti, o iš 22 ka
linių, su kuriais jam teko kęsti 
Sibiro kančias, tik du išliko gy
vi.

Benediktas Butkus dabar 
yra 66 metų amžiaus, iš kurių 
27 išgyveno komunistų perse
kiojimuose, kalėjimuose ir dar
bo stovyklose.

Šiluvos šventovės 
metinės Wašingtone
Prieš metus Amerikos lietu

viai įrengė ir pašventino Šilu
vos koplyčią paminklinėje Ne
kalto Marijos Prasidėjimo baž
nyčioje Washingtone. Nedaug 
iš to būtų dvasinės naudos, jei 
lietuviai ją pamirštų ir joje ne
simelstų. Tai suprasdama Lie
tuvių Kunigų Vienybė nutarė, 
koplyčios pašventinime metinė
se, Šiluvos atlaidų metu, kas
met sekmadienį po Marijos gi
mimo šventės, ruošti ekskursi
jas ir telkti vietinius tikinčiuo
sius, kad jie susirinkę į šią ko
plyčią kartu su Šiluvon susirin
kusiais broliais melstųsi prie 
Dieve Motinos, prašydami tė
vynės ir tikėjimo laisvės.

Šiemet pirmose metinėse 
rugsėjo 10, dėl reikiamo pasi 
ruošimo stokos, į Šiluvos kop 
lyčią teatvyko tik kuklus būre 
lis (apie 150 žmonių), kurį su 
darė vietiniai ir artimesnių ko 
lonijų lietuviai. Tik prel. J 
Balkūno pastangomis buvo su
organizuotas vienas autobusas 
iš Maspeth. N.Y., šventėje da
lyvavo ir visi Lietuvos pasiun
tinybės pareigūnai: ponas Ra
jeckas ir ponas Bačkis su po
niom. Pati šventė atšvęsta be 
didesnių iškilmių. Iš Brookly- 
no atvvkęs tėv. dr. Viktoras Gi
džiūnas. O.F.M . atlaikė lietu
viškas mišias ir pasakė progai 
pritaikintą pamokslą. C. Surdo- 
kui iš Baltimorės vadovaujant, 
visi dalyviai įsijungė i mišių 
maldas, gražiai, vienbalsiai jas 
kalbėdami. Gi seselei Urbanai, 
pranciškietei. iš Maspcthc. va
dovaujant. puikiai skambėję ir 
tradicinės lietuviškos mišių 
giesmės. Paminėtina taip pat. 
kad apie pusė dalyviu mišių me
tu priėmė šv. Komuniją.

Į IŠ VISUR Į
— Prof. dr. A. Klimas su 

žmona išskrido į tarptautinį 
kalbininkų kongresą, kuris į- 
vyksta Bukarešte. Rumunijo - 
je. Grįžtant pramato aplankyti 
eilę Europos miestų.

— Kun. Pranas Garšva, dien
raščio Draugo moderatorius, 
JAV ir Kanados Lietuvių Ri
jame Kultūros kongrese skai
tys referatą spaudos ir visuo
menės klausimu, šis klausimas 
labai svarbus ir tikimasi, kad 
Kultūros kongrese sulauks 
daug dėmesio. Kongrese da
lyvauti kviečiami visi mūsų kul
tūra besisieloją lietuviai.

— Kultūros kongresai, įvyks
ta kas penkeri metai, išryškina 
mūsų dėmesį savos kultūros 
ugdymui, išlaikymui ir skatina 
kultūros kūrybai. Trečiasis Kul
tūros kongresas įvyks lapkri
čio 23-26. Be įvairių paskaitų 
ir diskusijų atskirose sekcijose 
Kultūros kongresą lydės ir kul
tūriniai įvykiai: muz. Dariaus 
Lapinsko muzikinių kūrinių pa
statymas, literatūros vakaras ir 
Čiurlionio galerijoje sutelktų 
kūrinių paroda. Visiem su Kul
tūros kongresu surištiem užda
viniam įvykdyti reikia visos lie
tuvių visuomenės ne tik mora
linės, b£t ir finansinės para
mos. Aukas Kultūros kongre
sui siųsti JAV LB CV iždinin
ko adresu: Mečys Šimkus , 
4259 So. Maplevvood Avė., Chi- 
cago, Illinois, 60632.

— DaiL B. Vilkutaitytės - 
Gedvilienės kūrinių parodą spa
lio 27-29 rengia Ateities klu
bas Čiurlionio Ansamblio na
muose, Clevelande.

— Lietuvių Kultūros ir Isto
rijos muziejus įsteigtas mūsų 
kultūrinės ir istorinės reikš
mės turinčių vertybių išsaugo
jimui. Muziejui tinkamų ir ver
tingų eksponatų nemažai gali
ma surasti pas laisvajam pasau
lyje gyvenančius lietuvius. Mu
ziejus yra visuomeninė insti
tucija ir jame telkiamas turtas. 
Lietuvos valstybei atsistačius, 
bus pervežtas į nepriklausomą 
Lietuvą. Muziejaus išlaikymu 
rūpinasi JAV Lietuvių Bend
ruomenės centro valdyba.

— Dail. Pauliaus Augiaus 
monografija jau išėjo iš spau
dos. Ją paruošė dail. Algirdas 
Kurauskas ir Vytautas Saulius. 
Kaina $17.50. Užsakoma pas 
leidėją adresu: Danutė Augie
nė, 6508 So. Talman Avė.. Chi- 
cago, III. 60629.

— Vladas Ramojus pradėjo 
ruošti knygos “Kritusiems už 
laisvę” II-jį tomą. Jį numato 
išleisti “į Laisvę” fondas, ku
riam vadovauja dr. K. Ambro- 
zaitis. Šiame tome bus surink
ta nauja autentiška medžiaga 
apie Lietuvos partizanų veiklą 
pokario dešimtmetyje, ypač pla
čiau paliečiant Žemaitiją.

REZOLIUCIJA DĖL 
VLIKO IR PLB-NĖS

Per lietuviškųjų studijų sa
vaitę Vokietijoj organizacijos 
turėjo savo posėdžius ir kon
ferencijas. Europos LF Bičiu
liai ta proga priėmė šitokią 
rezoliuciją:

Europos LF Bičiulių konfe
rencija Huettenfelde 1967 m. 
rugpiūčio 22 d., sustojusi prie 
aktualijų reikalų, priėjo išvada, 
kad kitais (1968* metais įvyk
sianti Lietuvos valstybės 50 
metų atstatymo sukaktis ir Pa
saulio Lietuviu Bendruomenes 
seimas duoda gera proga Vil
kui atnaujinti ir jo svoriui pa
kelti lietuvių visuomenė]. To
dėl ji nutarė kviesti Vilką su
darančias grupes ir Pasaulio 
Lietuviu Bendruomenės centro 
valdybą susitarti taip, kad gre
ta Lietuvos parimi ir kovos są
jūdžių atstovu \ likę butu at
stovaujama lietuviu išeiviu vi
suomenė per 1’1 .B centro va’.dv- 
bos skirtus pilnateisius atsto
vus. kurių skaičius nebotu ma
žesnis už tu atstovu skaičių, ku
ri deleguoia i Vilką Lietuvos 
partijos ir kovos sąjūdžiai.
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Nauja Ifetuvių šaima
Rugpiūčio 19 d. 10 vai- Šv. 

Kazimiere bažnyčioje kun. dr. 
Adomas Pupšys sutuokė Rasą 
M. Dabrilaitę ir Ronaldą P. Či- 
rą (Chirą), perskaitė ir šv. Tė
vo palaiminimą jauniesiem.

Vargonais grojo ir solo “Avė 
Mari?” pagiedojo Ip. Naura- 
gis.

Vestuvių vaišės vyko Mairo
nio parke. Svečių buvo arti tri- 

- jų šimtų. Į vestuves buvo at
vykusi iš Toronto ir jaunosios 
krikšto motina Regina Geiduky- 
tė. Be sveikinimų žodžiu pobū
vio metu jaunieji gavo keletą 
telegramų iš Kanados ir Lietu
vos.

Jaunoji Rasa Dabrilaitė yra 
“baigusi šv. Kazimiero parapijos 

mokyklą, Classical High SchėiMę 
toliau mokėsi Bostono Univer
sitete, radijo ir televizijos mo-. 
kykloje' lankė Practical Po- 
litics kursus ir mašinraščio -ste
nografijos kursus. Priklausė a- 
teitininkų ir skautų organizaci
jom. Jaunasis yra baigęs Mas- 
sachusetto Universitetą ir sie
kia magistro laipsnio fizinio la
vinimo srityje. -Pr-

Dovanos religinei šalpai
Worcesterio lietuviai nuošir

džiai remia religinę šalpą. Ba
landžio mėn. Aušros Vartų pa
rapijos lietuviai ir jų draugai 
tam tikslui sudėjo $171.50. šio
je parapijoje vadovaują prel. K. 
Vasys, jo pavaduotojas kun. A. 
Yankauskas.

Rugpiūčic 27 šv. Kazimiero 
parapijos tikintieji, vadovau
jant klebonui kun. J. Jutt, re
liginei šalpai davė $402.95- Pa
žymėtina, kad beveik kiekvie
na metą jie aukoja šiem svar
biem religiniam darbam parem
ti. Be to, kun. kleb- J. Jutt vi
somis jėgomis platina LKRš in
formacinę knygą “The War 
Against God in Lithuania”. — 
Dėkinga LKRŠ Valdyba

SOVIETŲ KELIAI Į LIETUVĄ
(atkelta iš 3 psl.) 

sulig amnestija iš kalėjimo

Reikalas išsiaiškintas
— Jau kuris laikas kaip no

riu pasikalbėti su tamsta, po
ne direktoriau. Gal paskir- 
tumėt man laiką tokiam pasi
kalbėjimui.

— Prašau susitarti su mano 
sekretore.

— Aš jau susitariau, pone 
direktoriau. Mudviejų vestuvės 
Įvyks po keturių mėnesių. Bet 
vis tiek norėčiau ir su tamsta 
tuo reikalu pakalbėti.

rą
paleisti. Dėl šių komunistų su
šaudymo Sovietų Rusijoj darbi
ninkai kurstomi ruošti protes
tų mitingus” (1,4).

“Tuoj po Naujų Metų estų 
sostinėj Taline Įvyko Latvijos, 
Estijos ir Suomijos užsienių rei
kalų ministerių pasitarimas į- 
vairiais politiniais klausimais. 

-Pasitarime svarbiausias klausi-

Mokslas ir pinigas
Kelyje sugedo automobilis. 

Vairuotojas pakvietė mechani
ką. Šis atidarė motoro kapotą, 
tris kartus stuktelėjo plaktuku, 
ir mašina vėl pradėjo veikti. Už 
taisymą mechanikas pareikala
vo 30 dolerių.

— Už tris stuktelėjimus tris
dešimt dolerių! — pasipiktino 
automobilio savininkas.

— Matote, už kiekvieną stuk
telėjimą aš imu po vieną dole
rį.

— O likusieji pinigai?
— Likusieji už žinojimą, kur

stuktelėti...

Modemūs laikai
Viename Prancūzijos kuror

te atostogautojas užkalbino gre
ta sėdinti asmenį:

— Įdomu, kad šių laikų mer
gaitės tokios panašios Į berniu
kus. Jūs tik pažiūrėkite Į tą 
blondinę...

— Bet, pone, juk tai mano
sūnus!

— Labai atsiprašau, nežino
jau, kad jūs esate tėvas -..

— Jūs pone, visiškai nepa-
stabus. Aš gi esu jo motina!

thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė1 L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol.

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Reader for 
Self-Instruction. Parengė W. 
R. Schmalstieg ir A. Klimas. 
Kaina 1 dol. Abi knygas gali-

Balti drambliai
— Daktare, — skambina vie

nas jaunuolis, — mes vakar su 
draugu atšventėm jo vardines 
ir gerokai išgėrėme, šiandien 
aš susirūpinau jo sveikata...

— O kuo jis susirgo?
— Kaip čia pasakiusi, dakta

re... Balti drambliai...
— A .. .a... Jis aplink save 

mano baltus dramblius?
— Ne, ne. Atvirkščiai, nema

to nė vieno, nors jų pilnas kam
barys ...

Papildomos žinios
Gydytojui skambina susijau

dinusi motina:
— Mano sūnus prisivalgė 

žvyro. Aš jam daviau gerti van-
ma užsisakyti:

DARBININKAS 
910 Willoughby Avė. 
Brookbyn, N. Y. 11221

dens. Sakykite, ką toliau dary
ti?

— Sužinokite, ar jis neprisi- 
valgė cemento ...

simas buvo visų trijų valstybių 
pažiūrų suderinimas nepuoli
mo derybų su SSSR reikalu. 
Visos trys Pabaltės valstybės 
taip pat reikalauja sutartin į- 
traukti trečiųjų teismo punktą, 
kurio nėra Lietuvos — Sovie
tų Rusijos nepuolimo sutarty. 
Prieita nuomonės, kad Lietu
vos perversmas paveiksiąs SS 
SR nusistatymą Pabaltėj, dėl 
ko, esą, reikia laukti pakaitų 

> tolimesnėse derybose su SSSR” 
(1, 36-37).

“Estų spauda skelbia sensa
cingų žinių apie Sovietų kariuo
menės koncentravimą Lenkijos 
ir Pabaltijos pasieniuos. Tais 
pranešimais, gruodžio pabaigoj 
Maskvoj įvykęs karo tarybos 
pasitarimas dėl įvykių Lietuvo
je” (1, 37-38).

“Sausio 15 ir 16 d. Kaune 
įvyko Lietuvos tautininkų są
jungos suvažiavimas ... Ilgą 
kalbą suvažiavime sąjungos cen
tro valdybos vardu pasakė adv. 
Noreika, pažymėjęs, kad prieš 
gruodžio 17 d. perversmą kraš
to valdymas buvo atsidūręs 
mažumų rankose. Lenkų mo
kyklos augusios nepaprastu 
smarkumu ir, kas liūdniausia, 
net grynai lietuviškose vieto
se. Taip pat išėjusios iš savo 
teisėtų veikimo ribų ir profesi
nės sąjungos, per kurias dau
gumoje varė savo pragaištingą 
darbą komunistai, kaip vėliau 
paaiškėjo, ruošęsi prie ginkluo
to sukilimo” (3, 67-68).

“ ‘Lietuvio’ žiniomis Ukmer
gėj politinė policija suėmė apie 
30 komunistų. Beveik kiekvie
name apskrities miestely veikė 
komunistinės ‘jačeikos’, per 
kurias buvo platinama komunis
tinė literatūra” (3,71).

“Paskutiniuoju metu, po kra
tų ir areštų komunistų vadų 
tarpe, komunistai pabūgę sten
giasi atsikratyti ruošto sukili
mo ginklų... kurie ne tokie, 
kaip kad vartojami Lietuvoje” 
(5, 133).

“Sausio 23 dienos metu 1-o 
pulko kareiviai Ukmergėje ne
toli kareivinių sulaikė moteriš
kę, barstančią komunistinius 
atsišaukimus. Suimtoji kalba 
tik lenkiškai” (5, 134).

“Kauno priemiesty Slabadoj 
Lenkų ir Dvaro garvėse rado 
išmėtytų komunistinių atsišau
kimų į kareivius ir darbinin
kus” (6, 165).

kreipėsi į Valstybės Prezidentą, 
prašydami pasigailėjimo. Resp. 
Prezidentas, susipažinęs su pra
šymais, nuteistiesiems mirties 
bausmę pakeitė sunkiųjų dar
bų kalėjimu ligi gyvos galvos” 
(6, 167).

“Lenkų laikraščiai rašo, kad 
Sovietu Rusijos valdžia ma
nanti Sovietų Rusijos vakaruo
se Įsteigti lietuvių respubliką, 
į kurią įeitų kelios pasieny 
esančios apskritys, šitos ‘res
publikos’ prieky atsistotų Kap
sukas su Angariečiu. Tuo tiks
lu leidžiamas lietuvių kalba lai
kraštis “Raudonas artojas’ ” 
(6, 169).

(Bus daugiau)
Juozas Smilga

Popiežiaus analja
(atkelta iš 4 psl.)

Kiti trys popiežiaus armijos 
vienetai — rūmų gvardija, žan- 
darmenija ir kilmingoji gvardi
ja — nėra jau tokie seni vie
netai.

Rūmų gvardiją sudaro du 
batalionai savanorių po 500 
vyrų. Jie gyvena Vatikane ar
ba Romoje. Jų uždavinys — 
saugoti šv. Tėvo asmenį, jo gy
venamuosius rūmus ir padėti 
viešose funkcijose.

Pop. žandarmerija yra Vati
kano miešto policija. Jų parei
gos panašios į daugelio kitų 
valstybių. Pagrindinė jų parei
ga yra tvarkos ir ramybės pa
laikymas Vatikano valstybėj. 
Jie žiūri, kad būtų laikomasi į- 
statymų, potvarkių bei nuosta
tų. Kaip Romoj, taip ir Castel 
Gandolfo vasarvietėj jie daly
vauja iškilmingose ceremonijo
se, popiežiaus audiencijose ir 
religiniuose parengimuose.

Kai prancūzai 1789 vasario 
15 užėmė Romą, visi popiežiaus 
karių būriai, išskyrus šveicarų 
gvardijos būrelį, buvo susprog
dinti. Tarp žuvusiųjų buvo kil
mingoji kuopa, kuri savo var
du buvo žinoma popiežiui kaip 
gvardijos riteriai ir reiškė gar
bės sargybą. Pijus VII 1801 ge
gužės 11 jų vietoj sudarė naują 
korpusų sąstatą, užėmusį pir
mą vietą šv. Tėvo sargyboj. 
Tik kilmingųjų italų šeimų pa
likuonys tegali būti šio korpu
so nariais.

Kilmingųjų gvardijos globė
jas yra šv- Sebastijonas. Jų 
balto šilko vėliava papuošta po
piežiaus aukso herbu.

B. Ramanauskas, OFM

— Kanada rugpiūčio 19 
iškilmingai paminėjo išsi- 
kėlimo Dieppe 25 metų sukak
ti. šiame Prancūzijos uoste 
1'942 rugpiūčio 19 buvo išlai
pinti 4,963 kanadiečių kariai. 
Kanadiečiai susilaukė skaudaus 
pralaimėjimo, krante palikę 
904 žuvusius kovos draugus. 
1,946 pateko į vokiečių karo 
nelaisvę, šis bandymas turėjo 
didelės strateginės reikšmės 
ruošiantis sėkmingam sąjungi
ninkų išsikėlimui Normandijo
je.

“Panevėžy karo lauko teis
mas Kaune nagrinėjo 5 žymių 
komunistų bylą, kuriuos taip 
pat nuteisė mirti. Pasmerktieji

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininkų. Klausimai siųstim - 
jos adresu: Mrs. M. L Šveikauskas — 
Attorney-at-Law, Co-operative Bank 
Plaza, 1864 Centre St., West Roxbury, 
Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

ATLYGINIMAS SUŽEISTAM dar galime ir tuos keletą cen
tų prarasti aukštesniame teis
me. Negi tai yra galima?“

Nukentėję, Massachusetts

“Freedom mušt be at all times 
defended,because it is at all times 
besieged. Not all of us are called to 
fight on the batdefield. Many of 
us mušt, ųuietly and firmly, do 
what we can and all that we mušt, 
here at home. Buying Bonds,

Klausimas 1 
Prieš 5 metus mano vyras 

užėjo į aludę alaus išgerti. Iš
gėręs vieną kitą stiklą, jis ke
tino užeiti į išeinamą vietą, ku
ri yra antrame aukšte. -Ten— 
nebuvo geros šviesos korido
riuje, o pačioj išeinamo} visai 
nebuvo šviesos: atrodo, lem
putė buvo perdegusi. Išeinamoj 
vietoj, be to, buvo dar slidu, 
ir mano vyras parvirto, nusi- 
lauždamas koją. Keletą mėne
sių gydėsi ligoninėj ir namuo
se, kai jau koja buvo išim
ta iš gipso. Paskui negalėjo 
grįžti į darbą dar tris mėnesius. 
Nuo to laiko jis jau dirba, bet 
koja vis dar suteikia skausmo 
ir nemalonumo. Kai oras blo
gas, jis skundžiasi skausmais- 
Kai ilgiau pasėdi, skundžiasi, 
kad koja nutirpsta. Ilgiau pa
stovėjęs, vėl skundžiasi koja. 

/
Aludės savininkas atsisakė 

duoti bent kokį atlyginimą už 
mano vyro nelaimę, ir mes jį 
turėjome paduoti į teismą. Tru
ko treji su puse metų, kol pri
ėjo mūsų eilė. Teismas tęsėsi 
tris dienas, ir jury (prisieku
sieji) mums priteisė 3000 dole
rių. Mums atrodė labai mažai, 
bet advokatas sakė, kad neblo
ga suma. Atrodė, kad viskas 
jau dabar bus baigta. Bet kur 
čia tau. Aludės savininko drau
dimo bendrovė padavė bylą į 
dar aukštesnį teismą. Dabar 
vėl sėdime ir laukiame. Man 
atrodo, kad čia yra didžiausia 
neteisybė priversti žmogų lauk
ti metų metus, o kai “jury” 
priteisia tokią mažą sumą, vėl nu^ar® apeliuoti. Jei apeLacijos 
versti žmogų laukti. Mūsų advo- teismas "eras teisinių klaidų 
katas sako, kad nežinia, mes (error of law)- * Patvirti"s 

“jury” sprendimą (jei ras už
tenkamai pagrindo faktuose 
tam sprendimui). Draudimo 
bendrovė bandys įrodyti, kad 
prisiekusiųjų (jury) sprendimas 
buvo padarytas “nepagrįstai” 
— be užtenkamo pagrindo.

“Jury” reikalas yra nuspręsti, 
kas buvo neatsargus (negligent) 
ar “contributorily negligent”, 
nes šie klausimai yra “faktiški 
klausimai” (issues of fact). Į 
šiuos klausimus “jury” atsako. 
Mano nuomone, Tamstos turite 
gerą galimumą bylai laimėti a- 
peliacijos teisme.

Atsakymas
Nukentėjęs visuomet yra tos 

nuomonės, kad kas nors pri
valo apmokėti už jo sužeidimą 
ir jo išlaidas. Tačiau tai toli gra
žu nėra faktas. Amerikos tei
sė, kuri yra pagrįsta anglo-sak- 
sų teisės principais, nepripažįs
ta “atsakomybės” be “kaltės”. 
Tokiu būdu yra būtina įrodyti, 
kad tas asmuo, kuris yra trau
kiamas atsakomybėn, buvo 
“kaltas”: — neatsargus (negli- 
gent) arba kad jo buvo tyčios 
darbas (intentional).

Jei nepasiseka įrodyti tokios 
“teisinės kaltės”, niekas nėra 
atsakingas už “padarytą kitam 
asmeniui žalą”.

Tokiu būdu gali pasitaikyti 
ir dažnai pasitaiko, kad žmogus 
būna užmušamas eismo, nelai
mėje, ir nėra iš ko ieškoti 
“kompensacijos”, nes 
“teisinės kaltės”; vien fakto, 
kad žmogus nukentėjo, neuž
tenka. Reikia įrodyti "teisinę 
atsakomybę”. Tamstų atveju, 
prisiekusieji, padarę sprendi
mą Tamstos vyro naudai, at
rodo, buvo įsitikinę, kad alu
dės savininkas nesiėmė reika
lingų priemonių savo klientu 
apsaugoti nuo galimos nelai
mės ir kad pats sužeistasis, 
Tamstos vyras, elgėsi “atsar
giai” teisine prasme. Draudimo 
bendrovė, kuri buvo nepaten
kinta prisiekusiųjų sprendimu,

nėra

nation in the long reach of history 
as almost anything we can do.”

Wben you buyU-S. Savinos 
Bonds regutarty—throu£» 
PayroO Savings whe<e you 
wod< or Bond-a-Month 
wbere you bar*—you are a*so 
entiHed to purchase 
new Freedom Shares. 
Freedom Shares are 
sbort-term Savings Notec. 
They pay a Ngher retum 
than Savings Bonds (4.74% 
whan held to maturity 
in 4% years), may be bougM 
one-tor-one with Bonds

Mosklininkas ir pusryčiai
Penicilino išradėjas Aleksan

dras Flemingas tuojau po karo 
buvo pakviestas į JAV. Jį kaip 
garsenybę medžiojo žurnalistai. 
New Yorke reporteriai jį nuty
kojo viešbučio laiptų aikštelėje, 
kai jis lipo pusryčiauti.

— Apie ką jūs šį momentą 
galvojate? Mes norėtume žino
ti, apie ką mąsto didis moks
lininkas, eidamas pusryčių.

Flemingas visiškai rimtai at
sakė:

— Įdomu, kad mane to pa
klausėt kaip tik šį momentą. 
Iš tikrųjų aš galvoju apie vie
ną labai ypatingą dalyką-

— Apie kągi? — subruz-
do žurnalistai.

—' Svarsčiau, kiek užsisakyti 
kiaušinių — vieną ar du.

Tke U.9. GacentmenC 4oea Mt JMM M <*<• o<frerN«e«icwf. It it freteefet et « pMNfe 
MTvtoc H eoojreratton wtth the Treenrv De^ertme^t TM 44wrtMM C«wwO.

Doyourshare.
Signup for U.S. Savings Bonds, 

new Freedom Shares.

Profesinis pokalbis
Garsus anglų automobilistas 

atsivedė kartą savo draugą a- 
merikieti automobilistą Į na
mus. Jo namuose ant sienų 
buvo prikabinėta daug elnių ra-
gu

— Na. jau ne. — sako sve
čias, — nepatikėsiu, kad tu 
tuos elnius būtum suvažinėjęs.
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LAIDOJIMO DIREKTORIAI

DARBININKAS
84-02 JAMAICA AVĖ.

; VisoSiunčiu už prenumeratą $. aukų $.

Woodiuiven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; velki* ventiliacija.

Tel. Vlrginia 7-4499

Dalis gausios publikos, atsilankiusios j Los Angeles Sėtuvių šv. Kazimiero parapijos lietuvių dienos koncertą
Nuotr. L. Kančausko

kas, su kuriuo dar niekados ne
teko žaisti. Rungtynės įvyksta 
Germania Recreation Field; 
Overlook Dr. ir Degramo Rd., 
Poughkeepsie, N.Y. Rungtynių 
pradžia 2:30 vai. Atletas.

HELP W. MALĖ

New
METINES GOLFO 

PIRMENYBES
Šių metų Sąjungos golfo pir

menybės įvyks spalio 15. Pra
džia 11:30 iš ryto. Pirmenybės 
vyks: Glen Eagles Golf and 
Country Club, Hwy. No. 50, 3 
mylios Į šiaurę nuo Bolton 
Ont- miesto, 20 mylių į šiaurę 
nuo Toronto (t.y. ta pati vieta 
kur pereitais metais buvo vyk
domos pirmenybės).

Centro Valdybos sudarytas 
organizacinis-varžybinis komi
tetas yra šių pirmenybių vy
riausias vykdytojas. Į šį komi
tetą įeina: Juozas Balsys, pirm., 
Herbertas Stepaitis ir Vytautas 
Astrauskas.

Pirmenybės bus vykdomos 
visose amžiaus klasėse. Pir-

Foremen spot vvelding dept. exp 
only on mass production, steel cab- 
inets & other items. Ability to trair 
new help & maintain welding point; 
in order. Excellent starting rate 
benefits. Growth potential is excel 
lent for a good production man witl 
ability. Art Lloyd 1101 Linwood St 
Bklyn, N.Y.

Mechanic
Engineer

HOTEL
Refrigėration License Eastside 
Hotel in Midtown.

Salary $149.18
40 hours from 4 PM to 12 midnigh

IVRITE BOX B 23
521 5th Avenue

Room 714 N. Y. 10017
Tėl. PL 5-4400 
Ex 214 or 224

SPORTAS
PRADĖTAS FUTBOLO 

SEZONAS
Pereitą sekmadienį

Yorke pradėtas 1967-8 futbolo 
pirmenybių sezonas. Lietuvių 
Atletų klubo pirmoji futbolo 
komanda, žaidžianti German - 
American futbolo sąjungos ant
roje lygoje, pirmąsias pirmeny
bių rungtynes žaidė White 
Plainse, kur pralaimėjo 0:3 (0:1) 
LAK žaidė šios sudėties: Žad
vydas; Remeza II, Česnauskas, 
Budraitis, Remeza I; Šileikis, 
Klivečka II, Berta'gna; Mrozins- 
kas, Budreckas, Kerekes (Vai
čiulis). Rungtynių pasekmė ir 
eiga mūsiškiam vispusiškai ne
laimingos. Visus tris įvarčius 
priešininkas pasiekė netikėtais 
atvejais. Nežiupnt pradėtos de- 
fenzyvinės 4-3^3 žaidimo siste
mos, mūsiškiai turi lauko per
svarą. Gynime pradžioje gerai
tvarkosi Budraitis su česnaus- menybėm registracijos mokes

tis $1.00. Registracija turi im
ti atlikta iki spalio 10 adresu: 

.J. Balsys, 364 Greer Rd., To
ronto 12, Ontario, Canada. (te
lef. 48-5-1488).

Kviečiami visi Sąjungos' na
riai ir visi lietuviai golfininkai, 
nors ir nepriklausytų ŠALFAS 
S-gai, gyveną JAV ir Canado- 
je. Golfininkai, priklausą ŠAL- 
FASS-gai varžysis dėl pereina
mosios taurės, įsteigtos 1966 
Kanados Lietuvių 12-tosios die
nos proga, šios taurės įsteigė
jas — Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Toronto apylinkė- Pir 
masis šios taurės laimėtojas— 
pereitų metų meisteris V. As
trauskas, Toronto.

Pirmenybėm pasibaigus, nu
matoma susipažinimo pobūvis

ku. Klivečka H valdo vidurį 
aikštės. Priekyje turima eilė 
progų; kelis kartus nepavyksta 
Budreekui, o Mrozinsko pasiek
to įvarčio neužskaito teisėjas. 
Negana to, gal kėlinio mūsiš
kių savižudis įvartis duoda vi
sai neteisingą kėlinio pasekmę 
0:1 mūsų nenaudai. Antrame 
kėlinyje žaidimas jau vyksta 
prie mūsų vartų. Remėza I tuo
jau gelbsti mūsiškius nuo įvar-
čio, išmušdamas kamuolį iš 
tuščių vartų. Po kampinio iš 
susigrūdimo pasiektas atsitikti
nis įvartis ir išnaudotas 11 m. 
baudinys atneša White Plains 
pagal žaidimo eigą perdidelę 
3:0 pergalę. Mūsų nelaimių ei
lę tęsė susižeidimai. Mrozins-

. kas su Budrecku, sužeisti pir
mą kėlinį, dar išlaikė iki pabai- Pa®° klubo patalpose, 
gos, Remeza I antrame kėliny- Centro Valdyba
je turėjo apleisti aikštę ir ne-
aišku ar galės žaisti kitą sek
madienį.

Kitą sekmadieni mūsiškių 
priešininku pirmenybių rungty
nėse yra Germania Biue Whi- 
te Poughkeepsie, lygos naujo-

Veda K. Marki*

šį savaitgalj. rugsėjo 16-17 d. d. 
Clevelande turime antrąsias S. Ame
rikos lietuvių šachmatų pirmenybes, 
kurių vadovu yra pakviestas meis
teris Jim Schroeder iš Clevelando. 
Dalyvių laukiama iš CMcagos, Bos
tono, Montrealio. Hamiltono. Balti- 
morės. Detroito ir kitų'miestų.

Chicagai atstovaus stipri grupė, 
priešaky su praeitų lietuvių p-bių 
nugalėtoju Pauliu Tautvaišu, meis
teriu Palčiausku ir kitais. Bostonui 
atstdvĄus So. Bostono L. P. D-jos 
šachmatininkai: S. Girnius. A. Leo- 
navičius. A. Makaitis. W. Shakaiis 
su jų vadovu Kaziu Merkiu. Iš kitų 
miestų laukiama tik po 1-2 dalyvių.

Šių pirmenybių nugalėtojui be tie
sioginių dovanų atiteks pereinamoji 
Lietuvos simbolinė dovana, Įsteigta 
a.a. dr. Bruno Kalvaičio ir prof. I. 
Končiaus 1959 m. Bostone. Dovana

KREPŠINIO RINKTINĖS 
IŠVYKA

1967 liepos 14 centro valdy
bos pranešimu Nr. 81 oficia
liai buvo paskelbta šiaurės A- 
merikos lietuvių krepšinio rink
tinės 111-čiosios išvykos, kuri 
bus apie pasaulį 1968 m., vyk
dymą. Šiuo pranešimu skelbia
me šios išvykos organizacinį 
komitetą.

Alfabeto tvarka į šį komite
tą sutiko įeiti ir centro valdy
bos yra tvirtinami šie asmenys: 
V. Adamkavičius, V. Grybaus
kas. K. Kasakaitis, A. Kėželis, 
V. Kleiza, P. Petrulis, Tėv. G. 
Sabataitis, S. J., J. šoliūnas, D. 
Tallat-Kelpšaitė, B. žemaitis, P. 
žumbakis.

Reikalui esant, organizacinis 
komitetas galės" būti praplėstas. 
Pareigomis komitetas pasi
skirsto pirmame oficialiame po
sėdyje ir pristatomas centro 
valdybai tvirtinti.

Cėntro Valdyba

iMrošta I* juodojo ąžuolo gauto iš Km nurtty akMbth DarHnmke 
Lietuvon. Tai prof. Igno Končiaus nratanM tknrttaH' 
kūrinys. Reikia laukti, kad ir šių 
p-bių laimėtoju bus žymiausias mft- OLffimor*
uų meisteris Paulius Tautvaišas. __________ - , „  

AUTO BODY MAN — steady worl 
nice vrorking conditions excellen 
future profit sharing paid vacations 
excellent salary — TED’S AUT( 
BODY 151 Sommerfield St. East 
chester, N.Y. 914-723-2240; 914 
MO 4-5460 evens.

Electronic Engineers 
Electronic Technicians 

Meter Repairman 
and Trainees 

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

or make an appointment 
A & M INSTRUMENTS 

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

Bet. L.I. Expressway and 
Northern Blvd.

SCHOOLS

St Vincent’s

Hospital
SCHOOL OF NURSING

Staten Island

Two year diplomą program. Ai 
ated with SJ. Community Coli 
Graduatefs will be eligible to 1 
the State Board examination

ai nurse. Information available 
housing facilities with private f 
iliės nearby. Write to

Sister Maureen John
Director of the School 

of Nursing

STATEN ISLAND, N.Y.

FILATELISTAI I

Siunčiame Lietuvos į 
ženklus Jūsę pasirinkimui.

TO PLACE 
YOURAD 

CANCEL OR CHANGE
TeL: 267-3680

j - DISPLAY >

■j 4 *.

Looking for Barter or Beauty shop. 
We carry complete shop eguipment, - 
complete line in Beauty & Barter 
supplies, finest European men and 
women’s hair goods. Petruccelli lnt*l 
Beauty & Barter Supply Ine. 135-21 
Roosevelt Av, Flušhing; teL 445-6924 
Supervised by Six Petruccelli Bros. “

Outstanding buy 19 rm house open- 
' ated as an approved Home for the 

Aged, built on 5% aeres of wooded
1 land, midway between N. Y. C. and
i Philadelphia. Priced at $120,000, — ] 

good income, Hving quarters on
1, premises. Phone (201) 762-0274. :

. Outstanding Buy GROCERY ^AND 
DELICATESSEN-for sale in North- ; 
era Dutchess County. Gd. famiiy ■ 
business, yearly gross over $120,000. ;

Į Real Estate optional.
Call (91<) PLateau 8-4292

Attention, Musician, Dealers, Piano- 
tuners! —- Complete overhauling of JL*. 
Pianos. Our specialty: new Reson- 
ance Bottoms. No order too large 
or too small. Satisfaction guaran- X 
teed. Call for free estimate A A C R 

L Pianocraft, Ine. 18-02 Astoria Blvd., &
Astoria, Queens. Tel.: 721-5842 II

s_________________________ __ _____________________________i
SERVICE t

tl - r rr - ~ r r į-j- - j-j &

PAINTING & R
PAPERHANGING |

& SANITAS k
Ali Boros *

All Work Guaranteed
Call TA 7-6762 (9-2) $

PEDRO QUĮMONES
401 E. 139th St. Bronx
Floor Scraping & Painting į|

All Work Guaranteed ”
Call 669-4517 |

i

Is your car giving you troubles?— 3 
Come to the Frapciamore Brothers, M 
where your car' will undergo free 8 
inspection by specialists in Mercedes s 

_ Benz, Altą Romeo, Lancia Fiat and 8 
Volkswagen. Ouattroroute Foreign S 
Auto Service, Ine. 3734 Boston Rd. ® 
at Baychester, Bronx — 882-4070 S

S, ~ ' -r-- — -
O - ' ““t_ M. Fennessy — general contractors 

specialists in eonerete and masonry 
carpentry and alterations parking 

_ lots driveways and sidewalks con- 
crete or asphalt brick stoops por-

■ ches stearn cleaning painting brick 
and black work all work personaUy 
supervised day or night TA 7-8387

ANTHONY LOFRIA
141-41 78th Road Flušhing 

Ceramic tile floors walls new, re- 
pair bath kitehen marble plaster 
work. Ali work guaranteed — free 
estimates Call 526-3440

EMPIRE FLOOR 
MAINTENANCE

24 Hour Porter Service
Specially equipped for Hospitals 

, CoUeges Schools and Office Build- 
ings — Call 723-7878

KARL RASIZZI Contractor 
Everything in the Contracting field 

All work guaranteed
No Job Too Small or Too Big .

160-45 Willets Point Blvd
Call FL 7-8368

PIANO INSTRUCTION 1
Teacher of Prize-winning Talents. 
Will accept beginners and advanced 
students piano harmony technique 1 
and interpretation CaU OL 1-2622 1 į 

Mrs. HILSE — 37-38 84th Street, 
Ji- Astoria, L.I.
>c- 
ke MARTIN CONTRACTING 1

We Do Everything 
In the Contracting Field
Ali Work Guaranteed 1

or Free Estimates Given i
d- Call CO 7-2912

H. W. FEMALE

WANTED EXP OPERATORS on 
Sportswear steady work nice work- 
ing conditions—section work. Work 
near home — Union shop GEMINI 

— SPORTSWEAR 1086 Cypress Avė 
Ridgevvood Quecns

. WANTED EXP OPERATORS
ON JACKETS

Complete garment. Steady work — 
nice working conditions Union Shop 

. ANDY SPORTSWEAR
233 Powell St. Bklyh. Call 498-2779

REPUBLIC Liauor Store, Ine.
----------  II. N.Y.

JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas 
Didefa pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų

prašo talkos savo skaitytojų, tikėdamas sulaukti naujų 
skaitytojų, kad galėtų ir toliau išsilaikyti. Prašome para
ginti draugus ir pažįstamus laikraštį užsisakyti. Gavus 
adresą, susipažinimui siunčiamas nemokamai. Prenume
rata 7 dol. metam. Naujiem skaitytojam — pirmiem me
tam 5 doL Iki šių metų galo tik 2 dol.

Kas suras du naujus skaitytojus, moka 
už abudu 9 dol„ už 3 — 12 dol. metams.

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

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

Vardas ir pavardė
Adresas ..............

(Data) (Parašas)

Rimos ir Juozo Bružinsky

siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir SSSR. Krautuvėje 
didelis pasirinkimas geros rūšies prekių žemomis kaino
mis. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siunti
niai gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos 
prekės, daniški Įnaisto siuntiniai, itališki akordeonai ir 
nylon’o lietpalčiai. Parūpinami dolerio krautuviiį kuponai.
370 UNION AVENUE • Telef. EV4-4952 • Brooklyn N.Y. 11211 i

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. 11421; VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn, N.Y. 11211; STagg 2-4329

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.

Pristatome į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
We take all orders special price for Weddings and Parties.

Home-made Bologna .

V1LNONĖS 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 pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir jsitikinsite!

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

JUOZO MISIŪNO

RAY’S UQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.
Telefonas: Vlrgima 3-3544

“AIDAS” Radio-T.V. Lab.
94-17 Jamaiva Avė., Woodhaven, N.Y. 11421 — Tel. Hl 1-7747

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

SPAUDOS KIOSKAS
J. BUBLAITIS J. PASUKONIS

I

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen AronisHs
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N.Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Badas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand SL, Brooklyn 11j N.Y.

EVergreen 8-9770

Josepli Garszva
GRABORIUS

' BALSAMU0TOJ AS
231 2BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

Theodore Wolinran,
Ine.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 
Modemiška koplyčia su 

Air Condition
123 E. 7th St, New York 9, N.Y. 

GR?mercy 5-1437

Market 2-5172

BUVUS
F lJ NFRAL HOMF

Mario Teixėira, Jr.
Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street
Newark, N J. 07105 

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

derniška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge Ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir | 
kitus miestus — Tel. TR 6^6434

KARLONAS
FUNERAL HOME

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

MALDAKNYGĖ

DIDYSIS
RAMYBĖS

PREL. PR. JURO

Vienintelis Importuotojas Amerikai 

Šios vokiečių gamybos Gyvanamoja

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR ĮVAIRIOS 
RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDĖLYJE VISADA. Viltoje 
parodoma spinta išardoma — pristatoma bet kur JAV-se.

Adolf Schrager Fumitnre, Ine.
Yorkvifės didžiausia, gražiausia baldų krautuvė

DABAR: 336 EaatMth Street (tarp 1 ir 2 Avė.) N. Y. C.

Pataisytas III leidimas 
Išleido Tėvai Pranciškonai

640 pusi. Kaina 2 dol. Labai 
patraukli, tinka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu:.

Franeiscau Fathers
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn, N. Y. 11221

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



DARBININKAS
mmmįs
NAUJIENOS-A^^J

New Yorko Šeštadieninės 
Maironio mokyklos mokslo me
tų pradžia — rugsėjo 16 d. 9 
vai. ryto. Pamokos vyks Ap
reiškimo parapijos mokykloje, 
259 No. 5th. St. Brooklyn, N. 
Y. Tą pačią dieną nuo 8 vai. 
registracija naujai Įstojantiem. 
Pavėlavę užsiregistruoti vėliau 
nebus priimami.

LMKF New Yorko klubas 
spalio 9 Knights of Columbus 
salėje, 86-22 85th. St., Wood- 
haven, N.Y., rengia Vinco My
kolaičio — Putino minėjimą. 
Apie jo kūrybą kalbės poetas 
Jonas Aistis iš Washington, D. 
C.

Nevv Yorko Amerikos Lietu
viu Taryba šaukia visų liet, or
ganizacijų atstovų susirinkimą 
rugsėjo 29, penktadieni, 7:30 
vai. vak. Atletų klubo salėje, 
1332 Halsev St.,. Brooklyne. 
Bus aotariami ir nustatomi 
Lietuvos nepriklausomybės 50 
m. sukakties minėjimo planai 
ir sudaroma New Yorko A. L. 
Taryba ateinantiem metam. Vi
sos organizacijos, besidomin
čios Lietuvos laisvinimo klau
simais, nežiūrint gaus i ši su
sirinkimą kvietimą ar negaus, 
prašomos atsiųsti savo atsto
vus ir tuo būdu Įsijungti i vie
ningo jubil. metų paminėjimo 
plano paruošimą ir Įvykdymą. 
Rugsėjo 7 įvvkusiame Tary
bos posėdyje buvo peržvelgti 
pirm. A. Budreckio paruošti 
paminėjimo plano metmenys. 
Galutinis jų aptarimas Įvyks 
šaukiamajame susirinkime.

a a

EMILIJAI MILUKIENEI

mirti'. p.p. Milukams ir jų šeimoms giliausią užuojautą reiškia

11: .s .-i / c i a i

A f A

ONAI PETRAUSKIENEI
mirus, jos vyrą dr. Stasį Petrauską, sūnus ir dukrą nuoširdžiai 
užjaučia

Fraternitas Lithuanica
Gydytojų Korporacija

a a

EMILIJAI MILUKIENEI
mirus, jos vvrą. dukras. 'ūnu- ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime

NAKAI ir

GARt'NKŠČIAI

Brangiai Mamytei

A f A

ONAI PETRAUSKIENEI
mirus, kolegai Romualdui Petrauskui nuoširdžią užuojau
tą reiškia ir kartu liūdi

New Jersey Lietuvių
Studentų Sąjunga

AfA

MARIJA ŽEBERTAVIČIENĖ,
gyv. Brooklyne, 75 m. amžiaus, mirė rugsėjo 13 dieną, pašarvota 
šalinskų šermeninėj Woodhavene, 84-02 Jamaica Avė., tel. VI 7-4499. 
Laidojama šeštadienį, rugsėjo 16, iš Angelų Karalienės bažnyčios 
9:45 vai. ryto į Cypress Mills kapines. Paliko liūdinčius: dukrą An
gelę, sūnus Vincą ir Alfonsu su šeimomis, anūkus ir kitus gimines.

Vienuolynas ----------- GL 5-7068

Spaustuve ................. GL 2-6916

Administracija ........ GL 2-2923

Redakcija ................. GL 5-7281

Dail. K. Žoromskio tapybos 
kūrinių paroda Philadelphijo- 
je atidaroma spalio 14 Liberty 
Banko patalpose. Paroda tęsis 
iki spalio 22. Bus išstatyta vi
sa eilė naujesnių jo darbų. Pa
rodą rengia Lietuvių Bendruo
menės vietos skyrius.

KMS New Yorko ir New Jer- 
sey apskrities suvažiavimas bus 
spalio 1, sekmadieni, Apreiški
mo parapijos salėje. Tą pačią 
dieną 29 kuopa rengia savo me
tinę šventę.

Vladas Barčiauskas jau ant
ra savaitė guli Veteranų ligo
ninėje New Yorke, 21st. St. ir 
1 Avė. Ligoninėn buvo pagul
dytas pakrikus sveikatai. Pra
džioje paaiškėjo didelė maža
kraujystė. Šiuo metu jau nu
matyta gana sudėtinga vidurių 
operacija, kuriai diena dar ne
nustatyta.

New Yorko Lietuviu vyry 
choras savo organizatoriui buv. 
dirigentui muz * VI. Baltrušai
čiui, viešėjusiam prieš dvi sa
vaites New Yorke, suruošė jau
kias vaišes Bručo salėje. Daly
vavo apie 40 asmenų. Pobūvy
je pasidžiaugta praeities dar
bais ir raginta tęsti darbą to
liau su naujuoju choro dirigen
tu muz. V. Strolia padidinant 
choro eiles. Pirmoji choro repe
ticija po vasaros atostogų Įvyks
ta rugsėjo 17 d. 7 vai. vak. Lie
tuvių Atletų Klubo patalpose.

DARBININKAS

A.A. ONA PETRAUSKIENĖ
Rugsėjo 7 Elizabethe, N. J., 

mirė Ona Petrauskienė —Bulo
taitė, vietos populiaraus gydy
tojo dr. Stasio Petrausko žmo
na. Su iškilmingomis religinė
mis apeigomis palaidota rug
sėjo 9 Šv. Gertrūdos kapinėse, 
kuriose ilsisi daug mūsų tau
tiečių.

Sunki ir ilga liga, iškankinu
si 8 mėnesius, išplėšė ją iš 
lietuviškosios Elizabetho visuo
menės ir savo šeimos, kuriai ji 
buvo nepaprastai pasišventusi 
ir paskyrusi visą savo 55-rių 
metų amžiaus gyvenimą. Visos 
kraštutinės jos vyro — gydyto
jo pastangos deja, negalėjo iš
gelbėti iš gresiančios mirties.

Ona Petrauskienė, kaip ir 
jos vyras, drauge išaugo Ku
lautuvoje, Kauno apylinkėse, 
ir čia natūraliai sukūrė būdin
gą šeimą. 1944 apleidę Lietu
vą, buvo įsikūrę Švedijoje, o 
1948 atvyko Į Ameriką. Įsi
kūrę Elizabethe, gražiai pra
sigyveno ir džiaugėsi laimingu 
gyvenimu bei gražia šeima. Iš
augino 3 vaikus, dukterį Laimą 
ir du sūnus — Romualdą ir

Bay Ridge — 2 room apart- 
ment for rent —- walk -up — 
$60.00 — very fine neighbor- 
hood — telephone TE 9-2773.

For sale — Woodhaven, one 
family, semi-detached, 6 rooms, 
open porch, large living room, 
dining room and master bed- 
room, w/w carpet, tile bath, 
nevv 220 electric, low taxes. 
$19.000. AX 6-7739.

Gintarą. Duktė ir vyresnysis 
sūnus jau yra baigę kolegi
jas, o Gintaras dar tik pradėjo 
lankyti High School. Ir tuo me
tu, kada gyvenimas po vargų 
ir sunkių rūpesčių pasidarė 
šviesesnis ir malonesnis, juodo
ji mirties ranka visa pavertė i 
griuvėsius. Visa tai neišvengia
mai pajus mažasis Gintaras, ne
tekęs brangios mamytės, prie 
kurios jis buvo labai prisirišęs, 
ir jos vvras, netekęs savo rams
čio — angelo sargo.

Velionė lietuvišku kuklumu 
ir kilnia širdimi traukė i save 
visus. Krikščioniška, religinė 
prigimtis jai teikė stiprybės ir 
sudarė gyvenimo pagrindą. Ne
nuostabu tad, kad ir į jos lai
dotuves susirinko Elizabethe 
nematytas Įvairių tautų žmonių 
būrys, sunešęs ištisą masę gė
lių ir suaukojęs 92 mišias.

Per gedulingas pamaldas gie
dojo solistai: Irena Stankūnai
tė, Liudas Stukas ir Ona Zuba- 
vičienė. Laidotuvių apeigas at
liko prel. kun. M. Kemėšis su 
kitų kunigų asista. Atsisveikini
mo žodį tarė prel. kun. J. Ta- 
darauskas, Petrauskų šeimos 
bičiulis, atvykęs iš Hamiltono, 
Kanados.

Elizabetho lietuviai, kaip ir 
likusi šeima, ilgai minės velio
nę savo žodžiuose ir maldose.

B.V.

EXPO 67 vienos savaitės bi
lietų 4 knygutės parduodamos 

su didele nuolaida Telefonuo- 
ti (516) 486-4574 , K

Parengimai New Yorke
Rugsėjo 9 — Mokyklinio jauni

mo iškyla į gamtą, Sunken Mead- 
ows State Park, nuo 11 vai. ryto 
iki 5 vai. popiet. Rengia LB New 
Yorko apygardos kultūrinis sky
rius ir jaunimo organizacijos.

Rugsėjo 29 7:30 vai. vak. Lietuvių 
Atletų Klube, Halsey St.. Brooklyn, 
N. Y. Lietuvių Taryba New Yorke 
šaukia visuotinį susirinkimą. Bus 
renkama nauja valdyba ir nustaty
tas 1968 jubiliejinių metų minėjimas 
New Yorke. Visos organizacijos 
kviečiamos dalyvauti.

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

Spalio 15, sekmadienį — Tylos 
Bažnyčios minėjimas Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje ir salėje. Ren
gia Nevv Yorko katalikių moterų 
organizacijos.

29 spalio — Kristaus Karaliaus 
šventė. Rengia Amerikos Lietuvių 
Katalikų Federacijos Nevv Yorko ir 
Nevv Jersey skyrius.

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

Lapkričio 12 — Lietuvių Katali
kių Organizacijų Pasaulinės Sąjun
gos Tarybos atstovių suvažiavimas 
Waldorf - Astoria viešbutyje, Nevv 
Yorke.
18 lapkričio — Lietuvos Kariuome
nės atkūrimo minėjimas Maspetho 
parapijos salėje. Rengia Nevv Yor
ko Ramovės skyrius.

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

Bayside, Queens, ieškoma mo
teris prižiūrėti paliegusią senu
tę. Geras atlyginimas už patar
navimą 3-5 d. savaitėj, privatus 
kambarys. Pageidaujama tarny
bos metu nakvoti vietoj. Savait
galiai laisvi. Informacijai skam
binti vakarais po 7 vai. Tel. 
BA 4-0104.

Motery Vienybės I susirinki
mas įvyks rugsėjo 19, antra
dienį, 8 vai. vak. 86-04 94th. 
St., Woodhavene, N-Y.

Tautos šventės minėjimas į- 
vyks rugsėjo 17, sekmadienį. 
Sv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje, So. Bostone, 10 v. 
ryto bus laikomos pamaldos. 
Lietuvių Piliečių Dr-jos didžio
joj auditorijoj, So. Bostone, 3 
vai. popiet kalbės Vliko pirmi
ninkas dr. Kęstutis Valiūnas. 
Meninėj daly dainuos solistas 
Stasys Liepas ir šoks tautinių 
šokių šokėjai. S. Liepas dai
nuos pirmą kartą scenoje at
liekamus kūrinius: Gaidelio 
"Sutemos”, žodžiai Santvaro, ir 
Kačinsko “Lietuvos Karalienė”. 
Šis kūrinys buvo specialiai pa
rašytas Washingtono lietuvių 
koplyčios šventinimo progai, 
bet tada nebuvo išpildytas.

Dail. Antano Rūkštelės dai
lės darbų paroda bus So. Bos
tone, Tautinės S-gos namuose, 
484 E. 4th. St. Parodą rengia 
Tautinės S-gos skyrius. Paro
dos atidarymas rugsėjo 16 d. 
7 vai. vak. Su parodos atida
rymu prasidės ir kultūrinių su- 
batvakarių 1967-68 sezonas. A- 
tidaryme kalbės dail. A. Rakš
telė. Paroda tęsis visą savaitę. 
Jos lankymo valandos: rugsėjo 
17, sekmadienį, nuo 11 iki 2 
vai. ir nuo 6 vai. iki 10 v.v. 
Kitomis dienomis nuo 6 vai. 
iki 9 vai. vakaro, o rugsėjo 23, 
šeštadienį, nuo 1 iki 6 vai. va
karo, kada bus parodos užda
rymas.

Tatjanos Babuškinaitės bale
to studija, kuri yra 1108 Boyls- 
ton St., Sharren, Mass., darbą 
jau pradėjo. Šiais metais stu
dija turės savo padalinį ir 
Brocktone.

Naujosios Anglijos vyčių or
ganizacijos pusmetinis suvažia
vimas įvyks rugsėjo 23 ir 24 
Aušros Vartų parapijos svetai-

1967 m., rugsėjo 15 d., nr. 60

nėję, Sterling St., Worcester, 
Mass. Šį vyčių seimą globoja 
kun. A. Jankauskas. Tarp pa
kviestų svečių yra prel. K. Va- 
sys. Pagrindinis š.o suvažiavi
mo kalbėtojas bus prof. Edvar
das Zaleskas, Boston Teach- 
ers College mokytojas. Naujo
sios Anglijos apskrities lietu- 
vos vyčių organizacijos pirmi
ninkas yra Albertas Jaritis, ku
ris kviečia jaunimą dalyvauti 
pasilinksminime šeštadienio va
kare ir pamaldose bei posė
džiuose sekmadieni. Apskričio 
vyčių dvasios vadas yra kun. 
A. Janiūnas.

Povilas ir Elena Vadlūgai 
rugsėjo 17 švenčia 50 m. ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Su
kaktuvininkų intencija šv. mi
šios bus tą dieną aukojamos 
šv. Petro parapijos bažnyčioje 
11:30 vai. ryto, o jų pagerbi
mo banketas tuoj po pamaldų 
bus Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėje.

Bostono lituanistinė šeštadie
ninė mokykla naujus mokslo 
metus pradeda rugsėjo 16. 
Mokslo metai pradedami mišio- 
mis šv. Petro parapijos bažny
čioje 9 vai. ryto. Po pamaldų 
visi mokiniai renkasi į klases 
ir pradeda mokslą. Mokyklą glo
boja klebonas kun. A. Baltrašū- 
nas. Mokyklos vedėjas — rašy
tojas Antanas Gustaitis.

Bostono šeštadieninės litua
nistinės mokyklos tėvų komite
tas šv. Petro parapijai įteikė 
500 dol. auką, šeštadieninė mo
kykla naudosis parapinės mo
kyklos patalpomis.

Vartotas popierius Bostono 
arkivyskupijos labdaros fondo 
naudai šv. Petro parapijoje bus 
surenkamas spalio 1. Aukoja
mą popierių reikia atnešti į pa
rapijos klebonijos kiemą arba 
prie parapijos salės prie E. 7- 
tos gatvės. Parapiečiai, kurie tu
ri didelius kiekius popieriaus, 
yra prašomi pranešti adresą ir 
popierius bus paimamas iš na
mų. Popieriaus surinkimą at
liks CYO organizacija.

Jurgis Kropas, ankstesnės 
kartos ateivis, mirė rugsėjo 3. 
Palaidotas Naujosios Kalvari
jos kapinėse. Velionis buvo ak
tyvus lietuvių visuomenės na
rys. Daugiausia dirbo Sandaros 
gretose. Nuliūdime paliko žmo
ną Antaniną ir sūnus Albertą, 
Jurgį ir Ričardą.

šv. Petro lietuvių parapijos 
choras, vedamas muziko Jero
nimo Kačinsko, repeticijas 
pradėjo rugsėjo 13 d. 7:30 vai. 
vak. salėje 7-je gatvėje. Bažny
čioje pradės giedoti rugsėjo 17. 
švenčiant Tautos šventę. Klebo
nas ir dirigentas bei choro val
dyba visus galinčius giedoti ir 
dainuoti kviečia stoti į šį cho
rą.

AfA
EMILIJAI MILUKIENEI ONAI PETRAUSKIENEI

mirus, vyrui dr. Stasiui ir vaikučiams, netekus brangios 
žmonos ir mamytės, reiškia gilią užuojautą

STAKNIAI, KIAUŠAI, M. SAMATIENE

M

vaidinama P. V a i č i u n o 5 v.
$

NUODĖMINGAS ANGELAS
Režisuoja Aleksandra Gristaitienė

mirus, jos vyrą Matą Miluką, sūnus Antaną. Matą. Juozą. Kazi
mierą. Vytautą ir dukteris Emiliją ir Rūtą su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

Birutė ir Vaclovas PAPROCKAl

Maloniai kviečiame atsilankyti į
BOSTONO DRAMOS SAMBŪRIO

ONAI KRUŠINSKIENEI
mirus, jos dukrai Aldonai Liobienei ir šeimai reiškiame 
gilią užuojautą

VYTAUTAS ir BIRUTĖ IGNAI

$
$

DARBININKO
VAKARĄ

SPALIO S 
sekmadienį, 4 v. popiet 

SV. TOMO PARAPIJOS SALRJE

J. A. V. LIETUVIŲ BENDRUOMENES NEW YORKO 
APYGARDOS VALDYBA 

maloniai kviečia į

JAV LB V Tarybos I jo suvažiavimo
proga rengiama

BANKETĄ 
1967 m. rugsėjo 23 d.

8 v. v.
STATLER - HILTON HOTEL

32 - 33 Street ir 7th Avenue, N. Y. C.

PROGRAMOJE:
1

88+h Street ir Jamaica Avė. Woodhaven, N. Y. 
(Jamaica linijoj išlipti Forest Pkwy. ar Woodhaven Blvd.)

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

2
3.

Susipažinimas su V Tarybos nariais ir naująja 
L. B. Centro valdyba;
Žymaus amerikiečio trumpa kalba;
Meninė programa, dalyvaujant solistams Irenai 
Stankūnaitei ir Liudui Stukui.

VIETAS T’žSAKYTT (aukojant $12 asmeniui) pas I. B N Y Apy
gardos sekretorę R Šidlauskienę 112-OS. p2n«i Avenue Richmond 
Hill. N.Y. 11118 iki šm rugsėjo 20<1.

JAV LB NY Apyqarda

PLAUKŲ PAŠALINIMAS 
Specialistai — įsikūrę jau 20 
metų. Rekomenduoja žymūs 
odos daktarai ir ligoninės. 41 
Winter Street — 7 aukštas, 
Boston, Mass.; Tel. 426-1340

Miss O’Sullivan

Cypres Mills sekcijoje par
duodamas namas iš 7 kam
barių, kurių 4 miegamieji. I- 
rengtas rūsys, Gazo apšildymas, 
karštas vanduo, 220 elektros 
jėgainė, įrengtas apšaldymas. 
3 tarpgatviai nuo mokyklos. 
Kaina $18,500 be pardavimo į- 
staigos. Telef TA 7-3232.

Lietuvos general. konsulo J. 
Budrio atsiminimai “Kontržval
gyba Lietuvoje" ką tik išėjo 
iš spaudos. 224 psl knygoje 
autorius vaizdžiai apžvelgia 
kontržvalgybos veikla Lietuvo
je. netrukus po nepriklauso
mybės atgavimo šnipu ir ki
tų įtartimi asmenų sekimas ir 
jų kenksmingu siekimu atiden
gimas skaitytoją suįdomina ir 
pagauna Kaina 2 50 dol šią ir 
kitas lietuviškas knygas bei 
plokštees galima įsigyti Darbi- 
n i n k o administracijoje 910 

Willoughby Avy . Rrookb n. N. 
Y 11221

I


