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Susirūpino uždaryti Jungtinių Tautų duris-kam?
■’ Mikrovalstybes virsta kliūtimi klausimam, kuriy sprendimą 

iš tikryjy tegali sutarti du didieji, o ne balsą skaičius

J. Tautę 22 sesija prasidėjo 
rugsėjo 19. Joje nauja tai, kad 
sesijos pirmininku išrinktas 
Rumunijos užsienių reikalų 
ministeris Gomeliu Manescu 
— pirmu kartu komunistinio 
režimo atstovas.

Nauja ir tai, kad gen. sekr. 
U Thant savo pranešime pir-

mu kartu pasisakė už ribą, iki 
kurios gali būti priimtos į J. 
Tautas mažosios valstybės, U 
Thant pavadintos “mikrovalsty- 
bės”. Dabar yra 122 nariai. Ma
žiausia valstybė J, Tautose yra 
Maldive salos — 18 salų Indi
jos vandenyne, kurios 1965 gy
ventojų buvo skaičiuojama j

97,000. Bet pagal kolonializmo 
komiteto sprendimą kitais me
tais nepriklausomybę turi gau
ti Nauru ir Pitcairn — pirmo
ji turi gyventojų 3,000, ant
roji 88. Jos taip pat norės 
būti J. Tautų nariais ir turėti

Sovietų Sąjungos politikoje 
naujas gestas — paskelbė, kad 
“reabilituoja” Krymo totorius. 
Kaltinimas, kad antrojo pasau
linio karo metu totoriai buvę 
nacių rėmėjai, koliaborantai ir

Ar tie, kurie pripažino, kad 
Krymo totoriai buvo deportuo
ti neteisingai, skelbia teismą ir 
pasmerkimą tą neteisingumą 
sumaniusiem ir įvykdžiusiem 
genocidiniam nusikaltėliam?

ĮTAMPA AR ATOSLŪGIS tarp didžiųjų
J. Tautų 22 sesija programo

je turi įrašytus 96 klausimus. 
Tarp jų pirmoj eilėj arabų- 
Izraelio santykiai, nusiginkla
vimas su atomine sutartim, ko
miu. Kinijos priėmimo klausi
mas. Numatoma betgi, kad 
kalbos J. Tautose klausimų ne
išspręs. U Thant siūlė priva
čius didžiųjų pasitarimus. Prak
tiškai tai reiškia dviejų susita
rimus — Maskvos ir Washing- 
tono.

Pirmas jų susitarimas pasi
sekė — dėl sesijos pirminin
ko. Ateinančią savaitę valsty
bės sekr. Rusk susitinka su mi- 
nisf. Gromyko. Sakoma, kad 
Rusk pirmasis rūpestis Vietna
mas. Bet Gromyko tuo klau
simu nelinkęs kalbėtis- Ameri
kos pastangos Vietnamo klausi-

sutiko Sovietų ir kai kurių są
jungininkų pasipriešinimą. Bet 
Gromykui svarbus Izraelio — j 
arabų reikalas, svarbus atomi
nės sutarties reikalas.

mą perkelti j Saugumo Tarybą anksčiau

Ar tie klausimai bus spren- I 
džiami skyrium, ar bus suda
rytas jų “paketas” ir viena pu
sė darys nuolaidų vienu klau
simu, kad gautų nuolaidų iš 
antros pusės kitu klausimu,— l 
dabar lieka stebėti. Pradžia, I 
kaip minėta, nuėjo susitarimo j 
keliu — darant nuolaidas ko
munistinio bloko naudai pir
mininką renkant. Amerikos at- 
stovas J. Tautose šiuo metu ro
do labai draugiškus santykius 
su sovietiniu atstovu, tačiau 
bendrą padėtį vertindamas U 
Thant pareiškė, kad įtampa 
prieš taiką esanti didesnė nei JT valdžia: gen. sekr. U Tharrt ir 
r ~ sesijos pirmininkas Cornehu Ma-
-------------- nescu

tokį pat balsą kaip Jungtinės - 
Valstybės.

Nauja dar ir tai, kad Sovie
tų delegacijoje yra Leokadija 
Diržinskaitė, kuri nuo 1966 vis 
skelbiama kaip Lietuvos užsie
nių reikalų ministeris- Diržins- 
kaitę iškišti į užsienius buvo 
rengiamasi planingai. Ji buvo 
atsiųsta į Montrealio parodą, 
buvo suorganizuotas užsienio 
spaudai pasikalbėjimas su ja, 
kaip “užsienio reikalų ministe- 
riu”. Dabar ji atsiųsta į Jung
tines Tautas su viltim, kad čia 
bus priimta kaip Sovietų dele
gacijos narys ir prie jos pa
vardės bus galima pridėti pa
žyminį, kad tai Lietuvos “už
sienių reikalų ministeris”.

Sovietai tikisi: jei tas pažy
minys nebus nubrauktas, tai 
bus mažas žingsnis kelyje į pri
pažinimą de facto. Tai tokis 
pat žingsnis kaip Estijos “mi- 
nisterio” įjungimas į Sovietų 
delegaciją derybose su Angli
ja dėl Baltijos valstybių auk
so.

Sovietai pasirinko laiką 
savo naujam žingsniui tinkamą 
— kada Amerika suinteresuo
ta sovietiniu palankumu. Sovie
tai turi vilties, kad Amerika

J nenorės priešintis tokiam ‘ma
žam žingsniui’.

Lietuvos atstovas, Vlikas, 
Laisvės Komitetas yra padarę

Anicetas Simutis

Laisvės Koj 
tuo reikalu atitinkamus žygius 
Washingtone.

RŪKANTI EM.. .neskaityti
Amerikos viešoji sveikatos 

tarnyba apskaito, kad apie mi
lijonas žmonių kasmet rūkymą 
meta. Bet pasitraukusių iš tar
nybos cigaretei vietą užima pa
augliai — taip pat apie mili
jonas prie 49 mil- suaugusių 
rūkančių.

Amerikos draugija kovai su 
vėžiu paskelbė savo tyrinėji
mus, kurie turėtų atgrasinti rū
kančius. Patikrinus 447,196 
rūkančius ir nerūkančius vy
rus padarytos tokios išvados:

25 metų vyras gali tikėtis 
sulaukti 75 metų, jei jis nerū
ko. Jei rūko per dieną 1-9 ci
garetes — 69 metų; 10-19 ei- “ 
garečių — 68 metų; 20-25 ciga- 
tes — 67 metų; 40 ir daugiau

Sovietų šnipą įklampino kamera
Pietų Afrika išgarsėjo suė

musi Sovietų šnipą Juri Logi
nov, kuris gyveno Kanados pa
su ir Trinka pavarde. Pietų 
Afrikoje jis vaidino vidaus de
koravimo reikmenų agentą ir 
gyveno labai ištaigingai. Pa
kliuvo dėl smulkmenos —poli
cija pastebėjo, kaip jis maža ka
mera fotografavo buvusias po
licijos patalpas. Ar Loginov bu
vo tikras, kad jo niekas nepa
stebi, ar nežinojo, kad Pietų 
Afrikoje policijos patalpos pri
klauso prie draudžiamųjų foto
grafuoti, bet nuo tada polici-

— Tarp eilės hurikanę, ku
rie siautėjo šiuo metu, aš
triausias buvo Beulah, kurio 
vėjai pasiekė tiki 160 mylių. 
Karibuose ir Meksikoje žuvo 
29, iki pasiekė Tesąs. Tesąs 
rugsėjo 20 žuvo 6, sužeisti 17. 
Daugelis išsigelbėjo, nes buvo 
laiku duotas aliarmas ir de
šimtys tūkstančių žmonių galė
jo pasitraukti į slėptuves. Tes
ąs hurikanas jau apsilpo.

....— Vokietijos protestantei ki
ta mėnesį švęs reformacijos 
450 metų sukaktį. Popiežius 
Paulius numato pasiųsti jiem 
labai palankų laišką. Vokietijos 
kai kurie teologai net siūlo at
šaukti Liuteriui ekskomuniką, 
kuri buvo jam paskelbta 1521.

suse- 
išpa-

ją jo žingsnius sekė ir 
kė. Tardytojam Loginov 
šakojo, kad jis buvo treniruoja
mas pulk. Rudolf Abelio, kuris 
buvo suimtas Amerikoje ir iš
keistas į U-2 lakūną Povvers. 
Paties Loginov tolesnis užda
vinys buvo pakliūti į Ameriką.

Loginov žmona Nira buvo 
komandiruota į Kubą, bet ji 
taip nevykusiai atliko žvalgy
bos uždavinius, kad buvo grą
žinta į Maskvą ir jai nebuvo 
leista net vykti su vyru, kai ta
sai pereitais metais buvo pa
siųstas su misija į Afriką.

ROCKEFELLERIS UŽ PARA
MĄ VISOM MOKYKLOM

Gub. Rockefelleris laikomas libera
lu ir garsinamas jų kaip kandida-

Konsulas Anicetas Simutis 
nuo šm. rugsėjo 11 paskirtas 
Lietuvos generaliniu konsulų 
New Yorke.

A. Simutis . yra 58 metų am
žiaus, 1931-35 studijavo ekono
minius mokslus Kauno univer
sitete, 1937-40 Columbijos uni
versitete New Yorke. Baigė ma
gistro laipsniu.

Užsienių reikalų ministerijos 
tarnyboje nuo 1931, 1936 per
keltas Į Ameriką Lietuvos gen, 
konsulato New Yorke sekreto
rium, nuo 1939 jis konsulari- 
nis attache, nuo 1951 vicekon
sulas, paskiau konsulas.

Generalinių konsulų šiuo me
tu J. Valstybėse tėra du: dr. P. 
Daužvardis Chicagoje ir da
bar A. Simutis New Yorke.

dėl to deportuoti, — esąs ne
teisingas. Dabar Krymo toto
riam esančių? grąžinamos pi
liečio politinės teisės •..

Šios “reabilitacijos” proga 
N.Y. Times (rugsėjo 16) rado 
reikalo priminti sovietinio ge
nocido ir gausesnius faktus:

1944 deportavo ir sunai
kino septynias nedideles tau
tines grupes: Krymo totorius, 
Volgos vokiečius, 
Kaukazo čečėnus, 
rachus, balk arus;

deportavo ir 
tančių Baltijos valstybių gy
ventojų;

— deportavo tokias mažu-- 
' mas kaip graikai pagal Juodą

ją jūrą, žydai iš Ukrainos, Ka
relijos suomiai, o taip pat kai 
kurios vidurio Azijos grupės, 
kurios buvo perkeltos į kalinių 
lagerius rytuose ar šiaurėje;

— Stalinas buvo numatęs 
deportuoti ir visus 3,5 milijo
nus žydų į Sibirą, o taip pat 
ukrainiečius. Pastaruosius de
portuoti betgi nebuvo techniki
nių priemonių — jų trūko 40 
mil. žmonių sunaikinti.

Su Chruščiovu atėjo “reabili
tacija”. Po 1956 Chruščiovo 
kalbos prieš Staliną buvo “rea
bilituoti” kalmukai, čečėnai, in- 
gušai, karachai ir balkarai. Ne
trukus — Volgos vokiečiai. 
Dabar — Krymo totoriai.

Ką "reabilitacija" reiškia:
Pagal okupuotoje Lietuvoje 

išleistą “Dabartinės lietuvių 
kalbos žodyną” reabilitacija tai 
“gero vardo 
miau turėtų 
mas”.

Gero vardo
Kas gi jį buvo atėmęs? Atėmė 
Sovietų Sąjungos komunistinis 
režimas. To paties komunisti
nio režimo atstovai dabar pri
pažino, kad buvo atėmę netei
singai. Pripažino, kad sovieti
nio režimo ankstesni atstovai 
įvykdė genocido nusikaltimą— 
nusikaltimą prieš žmoniškumą- 
O už tokius nusikaltimus Stali
no bendrininkai, naciai, buvo 
Niurnbergo teisme teisiami.

kalmukus ir 
ingušus, ka-

šimtus tūks-

grąžinimas, pir- 
teisių atstaty-

grąžinimas.

Ne.
★

Minėtas žodynas sako, kad 
reabilitacija reiškia “anks
čiau turėtų teisių atstatymą”.

Maskvoje—vanagai ir balandžiai
Makvoje taip pat vanagai 

ir balandžiai reiškiasi valdžio
je. Min. pirm. Kosyginas esąs 
tarp balandžių, kurie nori di
dinti išlaidas pilietinių reikme-

nų gamybai. Partijos gen. sekr. 
Brežnevas dedasi prie karių, 
kurie reikalauja pirmoj eilėj 
sumų kariniam reikalam.

Gub. Rockefelleris, pusę me
tų laikęsis tylos, rugsėjo 19 pa
sisakė už vadinamo Blaine prie-

Lietuvoje mirė Stefanija Ladigienė
Vilniuje rugsėjo 16 mirė Ste

fanija Ladigienė, išgyvenusi 
66 su puse metų, Sibiro kan
kinė, suimta jau antrosios bol
ševikų okupacijos metu, atken- 
tėjusi 11 metų ištrėmime.

Lietuvoje buvo žinoma kaip

Dabar Goldbergas—seniau Gelbertas laPkria° men

__ viena iš negausios grupės mo- dytas. 
do**atšaukima" iš“l^w" Yorko ter"-. visu?menfs veikėjų. Ji 

valstijos konstitucijos, taigi už 
paramą ir mokiniam, kurie 
mokosi parapinėse mokyklose. 
Konstitucija bus balsuojama

spaudoje; buvo brošiūrų auto
rė, kalbėtoja, paskaitininke, 
1926 trečiojo seimo narys.

Jos vyras gen. Kazys Ladiga 
bolševikų .buvo suimtas 1940 
vasarą, išgabentas į Sibirą, Ir
kutsko sritį, ir ten 1941 sušau-

i Visos šeimos tarp gyvųjų pa
veikė ateitininkuose, moterų liko 3 dukros ir 3 sūnūs, išskli- 
katalikių draugijoje, moterų dę po įvairius kraštus.

Ambasadoriaus Arthur Gold- 
bergo tėvas vadinosi Joseph 
Gelbert. Bet San Francisco 
imigracijos pareigūnas jo pa
vardę Įrašė kaip Goldberg, kai

....— Atstovę Rūmai 129:128 
balsais rugsėjo 19 priėmė 40 
mil. kovai su žiurkėm. Prieš 
porą mėnesių buvo pasiprieši
nę.

Adžubei, Chruščiovo žen
tas, automobiliu sužeidė mote
rį, girtas būdaipas; jam gresia 
iki 10 metų.

....— Sueso kanale rugsėjo 20 
Izraelio šūviai nuskandino vėl 
Egipto valtį. Šūviai kartojasi 
nuo rugsėjo 4, kada susišau
dymas patrankom truko 8 va-

Gelbert iš Kijevo žydų kvarta
lo pro Mandžuriją atvyko į 
Ameriką- Tėvas Chicagoj ark
liuku vežiojo daržoves, o vai
kas Arthur palaikydavo arklį, 
kai tėvas išnešiodavo daržoves 
klientam.

Mokytojų streikas New Yorke baigtas 
priedo prie to, kas jiem buvo 
siūloma prieš streiką. Pagal su
sitarimą prie ligšiolinės algos 
mokytojai turėtų gauti priedo 
iki 1,750 metam.

New Yorkas susitarė su mo
kytojų federacija, ir mokslas 
prasidės nuo pirmadienio. Vie
nos savaitės streikas laimėjo 
mokytojam 150 dol. metinio

N. Y. Times dėmesį atkreipė

— Anglijoje nuo spalio 9 
pradės veikti įstatymas prieš 
girtus vairuotojus. Sulaikyti dėl 
neblaivumo bus tikrinami ir 
tikrinimo neišlaikę baudžiami 
280 dol. ar. 4 mėn. kalėjimo. 
Statistika rodė, kad nelaimių 
tarp 10 vai. v. ir 4 vai. r. 62 landas ir nuskendo Egipto vie- 
proc. yra dėl neblaivumo.

....— P. Vietnamo senate yra 
60 narių. Tarp jų 26 katalikai. 
Gyventojų yra 17 mil., tarp jų 
katalikų 1.5 mil., bet jie gerai 
susiorganizavę ir politiškai su
sipratę. Laukiama, kad sena
te bus stipri antikomunisti
nė srovė.

N. Y. Times rugsėjo, 20 ra- 
į šydamas apie Bucharos žydus, 

įdėjo žemėlapį, kuriame Balti
jos valstybės aiškiai pažymė
tos punktyrų linija, atidalijan
čia jas nuo Sovietų Sąjungos. 
Anksčiau daugelyje žemėlapių 
Baltijos valstybės būdavo su-

plakamos su Sovietų Sąjunga. 
Dėl to buvo prirašyta redakci
jai eilė laiškų, aiškinančių, jog 
toks vaizdavimas nesutinka su 
Amerikos vyriausybės nusista
tymu Baltijos valstybių atžvil
giu. Gal būt, tie laiškai prisi
dėjo dėmesiui atkreipti. Vadi
nas, belsk...

na valtis.

....— Maskvon rugsėjo 19 at
vyko Turkijos min. pirminin
kas. Spalio pradžioje vyks Jor
danijos karalius Husseinas. I- 
talijos prezidentas Saragatas 
lankosi Washingtone.

■ — Japonija nori atgauti iš 
J. V. salas Bonin ir Ryukyu,

■ kurios dabar yra J.V. bazės.
Min. pirmininkas lankysis Wa- 

Angiijo* princas Pilypas sumoder- shingtone rudeni ir nori parsi- 
nino polo žaidime — vietoj arklių ~ K
dviračiai be stabdžių vežti Amerikos pažadą.

— Gub. Romney ekspertai 
skaičiuoja, kad propaganda nuo 
pasiskelbimo dienos iki nomi
nacijos respublikonų konven
cijoje atsieis 2 mil.

Ar aniem Krymo totoriam ję 
turėtos teisės atstatytos? Ar 
jie grąžinti į ję turėtas tėviš
kes? Ar jiem grąžinti ję vy
nuogynai ir tabako laukai? Ne.

Po ketvirties amžiaus Sovie
tai paskelbė, kad totorių trė
mimas buvo neteisingas. Bet, 
N.Y. Times žodžiais, “jiem ne
grąžino jų buvusių tėviškių, 
nei jokio atlyginimo tūkstan
čiam nekaltų ir nukentėju
sių”.

“Slavai, daugiausia rusai ir 
ukrainiečiai, buvo pasiųsti ir 
perėmė žydinčius vynuogynus 
ir tabako laukus”.

O totoriai? Totoriai tada bu
vo išvežti į centrinę Aziją, Ta
džikistaną, Kirgizjią, rytinį Si
birą, ypačiai į Birobidžaną, Į 
šiaurinę Jakutiją. Taip išbars
tyti daugumas ir žuvo. Tarp 
gyvųjų tėra likučiai. Krymo 
“autonominė respublika” 1946 
buvo išbraukta iš žemėlapio. 
Formaliai nuo 1954 Krymas į- 
jungtas į Ukrainos teritoriją.

Visa tai paliko ir po “reabi
litacijos”. Nusikaltimo padari
nių neatitaisė.

Sunaikino, apgrobė, paskui 
grąžino “gerą vardą”, o sau 
pasilaikė, kas priklausė sunąi- 
kintiem. Tai vadinasi sovieti
nė “reabilitacija”.

“Reabilitacijos” naujas 
veiksmas paskelbtas ir Čekoslo
vakijoje. Per 19 metų Čekos
lovakijos komunistinio režimo 
spaudoj buvo ignoruojamas Če
koslovakijos pirmasis preziden
tas Thomas G. Masarykas. Da
bar “Literarni Novini” paskel
bė Masarykui ilgą pagarbinimą. 
Išaukštino velionies toleranciją 
svetimai minčiai, patraukimą į 
save ne grasinimais, bet įtikini
mais, ištikimybę principam ir 
t.t. Ir tai atliko Jean Prochaz- 
ka, rašytojų sąjungos pirmi
ninkas ir komunistinio prezi
dento Novotni artimas drau
gas.

★
Kam šitokios "reabilitacijos" 
komunistam reikalingos:

Sakoma, kad totorių “reabi
litacija” turi demonstruoti ko
munistinio režimo “didžiadva
siškumą” revoliucijos sukak
ties išvakarėse. Tas “didžia
dvasiškumo” pareiškimas rei
kalingas, nes režimo nusikalti
mai kyla aikštėn. Kai jų nega
lima paslėpti, pasirenkamas pri
sipažinimas: taip, buvo nusikal
timų, bet tai buvo praeityje, o 
mes juos atitaisom ... Paskelb
ti apie atitaisymą nieko nekaš
tuoja: juk nusikaltimo dėka lai
mėtas grobis paliekamas dabar
tinio režimo rankose, o nuo at
sakomybės nusiplaujama — pa
našiai kaip Niurnbergo teismas 
naciam nukreipė akis nuo so
vietinių tokių pat nusikaltimų.

Masaryko pagarbinimas — 
jei Čekoslovakijoje tebėra po
puliarus valstybės kūrėjo var
das, tai reikia parodyti, kad re
žimas eina su masėm ir aną 
prezidentą gerbia. Pagal dėsnį: 
savo priešininką nužudyk, o 
paskui paskelbk jį herojum, pa
statyk jam paminklą, tai jo ša
lininkus paversi savo šalinin
kais ...

(Komunizmo evoliucijos op
timistai ims tikėti: jei reabili
tacija eis toliau, tai ko gero 
išgirsim “reabilituotą” ir.... 
IJetuvos pirmąjį, prezidentą A. 
Smetoną.)



DARBININKAS 1967 m., rvyijo 21 d., nr, 62

' ’ • s \ i - . • • ■ k. ' ' į

Negalima dėl jų eiti i jokį kompromisą
Lietuvos valstybes atstatymo 50 mėty sukakties minėjimas 

turi panaujinti išeivijos valstybinę sąmonę

dėl ko?
Amerikiečių spaudoje buvo 

kartojamas R. MeNatoaroe pa
reiškimas: esą mums trūksta 
valios ilgam karai; mums trūks
ta valios pabalsuoti už prezi
dento vidaus programą; ne
kantravimas galįs vėsti | neat
sakingus veiksmus... Vyriau
sybei betgi — valioė nestokoji.

Taigi vaitos trūksta, nekant
rumas gresia neatsakingais 
veiksmais _.. Tai žodžiai, ku
riais šiuo metu mėginama api
būdinti amerikiečių visuomenė 

. ir vyriausybė.
Ar valios netrūksta tos ame

rikiečių visuomenės daliai — 
lietuvių išeivijai? Ar ji negre
sia prasiveržti neatsakingais

Bmo atžvilgiu dėmesys kryps
ta į kai kurių grupių spaudos 
pasisakymus. ... ,, .....

PRIEŠ KOMPROMISŲ ILIUZI
JAS IR PESIMIZMĄ: varpimn-

ta. Tautai atimta laisvo apsi- 
sprendimo galimybė. •.

“Tokiomis aplinkybėmis tarp 
laisvųjų lietuvių paleidžiama 
nyki pagunda suabejoti, ar tiks
linga ir verta kovoti dėl ne- 
priklausomybės... 2r ne ge
riau valstybinės nepriklausomy
bės siekimą subordinuoti rū
pesčiui tautos ištikimu bei jos 
kultūrine pažanga? Tokios yra 
aplinkybės.

Lietuvių Fronto Bičiulių pa
žiūros dėl tautinės valstybės 
buvo prieitos ilgo stebėjimo to 
stadijų keliu k* paskelbtos ‘Į 
pilnutinę demokratiją’ leidiny
je. Jos gali būti laikomos kaip 
iššūkis minėtai 
taikai”.

Varpe Nr. 7, 1967, dr. Juo
zas Pajaujis, senesnės kartos 
veikėjas valstiečių liaudininkų 
srovėje, dabar vadinamoje var« 
pininkų srovėje, deklaruoja sa
vo ir savo grupės nusistatymą: 

“Pažymėtina, jog lietuvių e- 
migrahtų tarpe jau ima reikš
tis vadinamųjų ‘realistų’, kurie, 
prislopinti tamsokos perspekty
vos atgauti pilną nepriklauso
mybę, sutiktų tenkintis bent 
jos trupiniu, pavz. satelitinio 
statuso suteikimu Lietuvai iš 
Sovietų malonės, arba daline 
‘ūkine nepriklausomybe’, palie
kant Lietuvoje ‘socialistinę 
santvarką’ (tikriau komunistų 
partijos valdžią). Mums, varpi
ninkams, tokie siūlymai yra vi
siškai nepriimtini. Jie tik silp
nina laisvės kovos frontą ta
riamojo ‘realizmo’ vardu, gi 
tikrovėje yra visiškai nerealūs, 
negalį nieko pasiekti — nė*to 
laisvės trupinio, — nes siūlyto
jai nėra Sovietams toks part
neris, kuris galėtų su jais kal
bėtis ‘do ut dės’ pagrindu.

“Tad nors ir ilgai turės tęs
ti laisvės kovą, nors laimėti ją, 
gal, bus lemta tik mūsų idėjų 
pasekėjams ateinančiose karto
se, mes neprivalome pasiduoti 
pesimizmui ir imti vaikytis va
dinamuosius ‘artimus taiki
nius’, kurie tikrovėje yra taip 
pat nepasiekiami. Kaip matė
me, Vincui Kudirkai to jo epo
chos varpininkams laisvės ko
vos perspektyvos buvp ne švie
sesnės, o netgi žymhi tamses
nės, bet tas nepraūžė jų ryž
to ir entuziazmo”.

Varpininkų dabartiniai sie
kimai:

“Lietuvos valstybės nepri
klausomybė ir teisė laisva va
lia sueiti su kaimyninėmis tau-

. * • ’ • ' ‘. -M ', ’ ' į'. į:

vyt^ąžęTisi
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toris valstybė tautai buvo pa- 
laimingiausia?
- Tautinė kultūra okupuoto

je Uetuvuje: kiek ir kuriais 
tetas okupacija |tok°s 
Ifetriių tautos kultūrai to kiek 
teisinga dabartinę Lietuvos o- 
kupacijų laikyti ketenializmu?

— Lietuves ateitis: kuktos 
beturiu tautos aspiracijos, at
sižvelgiant į geopolitinę padėtį 
ir tarptautinių santykių raidą?

— Lietuvos valstybės atsta
tymo 50 metų sukaktyje šiais 
ar panašiais klausimais leidi
niai, paskaitos, pokalbiai, stu
dijų dienos ar savaitės pratur
tins asmenį — pagilins jo vals
tybinę sąmonę, duos kritišką 
žvilgsnį į mitus, į Lietuvos pra
eiti, dabartį bei ateitį, o taip 
pat sustiprins lietuvių išeivijos 
fronto vieningumą kovai už lie-

luominiu-tautiniu-klasiriiu pa- tuvių tautos valstybinę nepri- 
grindu ir kurio pagrindo Lie- klausomybę”.

- Valstybių raidos linkmė:Pareiškimas, išdėstęs savo
pažiūras, kad tik tautinėje ne- ar Afrikos, Azijos, Eurą>os 
jKikiausaknoje valstybėje tega-

tos kultūrinė kūryba, toliau 
dėsto programą išeivijos vals
tybinei sąmonei gilinti:

“Lietuvių Fronto Bičiulių Vy
riausioji Taryba todėl laiko 
tikslinga, kad į Lietuvos valsty
bės atstatymo sukakties minė
jimo programą būtų įjungtas 
juo platesnis ir juo nuodug
nesnis svarstymas tiek apskri
tai tautinės valstybės likimi-

Ltetaftfc vtastybingumo ktasi-

tautos mūsų laikais angažuoja
si už savo valstybinę nepri
klausomybę ir ar valstybių 
junginiai yra nepriklausomų 
tautinių valstybių ar tautų asi
miliavimo junginiai?

— Valstybės ir kultūros ry
šys: kiek tautinė kultūra sąly
goja tautinės valstybės būtinu
mą ir kiek tautinė valstybė są
lygoja tautinės kultūros išliki
mą bei pažangą?

— Lietuvos valstybingumas 
amžių būvyje: kiek Lietuvos 
valstybingumas istorijos eigoje 
buvo grindžiamas dinastinių-

Uetuvių moterų skyrius tarptautinėje moterų parodoje New Yorke Sėdi prie stato M. Kižytė

LAISVĖS MEILE BUVO JO ASMENYBES BRANDUOLYS
♦ V ,Epizodas iš pulk. Penkovskio istorijos (3)

Maskvos delegacija atvyko į 
Londoną 1961 metų balandžio 
mėn. Penkovskis su šešiais ki
tais. Anglai pasirūpino delega
cijai dvejopa programa: lankė 
firmas, stebėjo jų prekes, in- 
fonnavosi, tarėsi; kita progra
mos dalis — lankė miestą ir 
miestus, turėjo pažinti anglų 
gyvenimą.

Jei taip, tai tame lagamine 
galės tilpti ir kitoki dalykai, 
kuriuos Penkovskis isigys tre
čioje programos dalyje. Toje 
dalyje, kurią turėjo tik jis vie
nas, o kiti delegacijos nariai 
nieko apie tai nežinojo.

• Daug sutaupysi pirkdamas per SPART4 radiją, radio- 
cotor to kt TV; tapė recorderiai, patefonai, fono

grafai, įv. skaičiavimo .mašinos, cąsh registeriai, rašomos ‘ 
mašinėlės visomis kalbomis. Visi gaminiai Telefunken, 
Grundig, Zenith, Burroughs, Olympia, Royal, etc. Kata
logus ir tafcrmacijfes gausite tik primešę kavč adresą — 
J. L GIEDRAITIS, 10 Bany Dr., E. Nor+hport, N.Y. 11731

1330 KIb

į LAISVES ŽIBURYS
< ' Radio programa Retuvių Ir anglų kalbomis
' ’ sekmadieniais, 9-10 vai. ryto

WHBI 105.9 FM banga
Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skalbiinais.

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

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

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

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

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

Lengvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais —
61-05 39th AVĖ, VVOODSIDE, N.Y. .

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

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais, kreipkitės J -

Insurance - Real Estate
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareiškimaL — TeL Vlrginia 6-1800..
110-04 Jamaįca Avenue Richmond Hill 18, N. Y.

TeL Vlrginia 6-1800

Išalkusio guhdymas:

Anglai taip sutvarkė, kad vi
lomis į tokius santykius ar są- "Sta lankomos vietok būtų tin- 
jungas, kurios bus rastos tiks
lingos . ir abipusškai naudin
gos”, “Laisvoje Lietuvos vals
tybėje demokratinė santvar
ka, laidojanti visas pilietines

Nakties kalbos:

Delegacijos nariam parūpino 
viešbutį. Kambary po du. Tik 
Penkovskiui atskiras kamba
rys. Buvo svarini,kad jis ne
pastebimai iš savo kambario 
dingtų, kai jo delegacijos na-

lidavikas ar patriotas?
Teisėtas klausimas, ar susi

rikdamas su anglais bei ameri
kiečiais, Penkovskis tapo išda
viku ar tebebūto patriotas?

Pagal Wynne pasakojimus 
Penkovskis buvo tiesiog apsės
tas, laisvės savo tautai. Laisvės 
meilė buvo jo
branduolys. Valandom — pa
sakoja Wynne —•, kada jie lik
davo dviese, Penkovskis nega
lėdavo atsistebėti valdymo sis
tema, kurioje žmonės gyvena, 
kaip jiem patinka. Sykį, kai 
jie aplankė oratoriją ir Pen
kovskis. matė ateinančius ir be-

kanai paruoštos. Pasirūpino
kad kai kur būtų lyg atsitikti- riai suminga. O dingdavo jis į 

gretimą namą, kuris priklausė 
žvalgybai ir kuriame buvo vi
sokį naujausiai žvalgymo pa
būklai, net to tiesioginis tele
fono ryšys su Washingtonu. 
Buvo ir gydytojas, kuris parū
pino tablečių palaikyti energi- 
i i Penkovskio, tegalinančio 
išmiegoti po trejetą valandų 
per eilę naktų.

Anglų žvalgyba buvo pri
trenkta dokumentų, kuriuos 
Penkovskis buvo įdavęs Wyn- 
ne Maskvoje. Ji buvo suinte-

nai pamesta, padėta kai kurių 
“paslapčių”, kurios galėjo gun
dyti žvalgybininko akį. Ir Wyn- 
ne juokėsi širdyje, matydamas, 
kaip vienas iš delegacijos foto
grafavo, “paslaptis”, kurios btt-

simeldžiančius čia privačiai 
žmones, jis kalbėjo: “Grenvil- 
le, Religija, gal būt, negali duo
ti visų atsakymų. Tačiau ji yra 
bent laisva; ji nėra įsakyta val
džios ir duoda principą savam 
gyvenimui tvarkyti. O mes nie
ko neturime, tik tiek, kiek val
džia įsako”.

Grąžinti rusu tautai laisvų 
žmonių gyvenimą Penkovskio 
galvojime reiškė patriotinę pa
reigą, ne išdavimą. Bendradar- 

asmenybės biavimas su svetimu kraštu 
prieš savo krašto valdžią jam 
reiškė vieno žmogaus despera- 
cines pastangas kenkti režimui, 
kuris jo tautą kankino.

Tokiu tikėjimu Penkovskis 
ėmėsi kovoti prieš režimą — 
kovoti nepaprastu karščiu ir 
ištverme (b.d.).

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
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NEW YORK -

UTAS hvesting Co., Ine
Paskolos—geromis sąlygomis.
Aukštos palūkanos už indėlius.

CH1CAGO

f . 86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — (212) 441-6799 j 
| 6755 8. Westem Avenue Chicago, III. 60636 — (312) 476-2242

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

— TeL 849-7240 —

- HAVEN REALTY -
Real Estato • JOSEPH ANDRUSIS o Insurance

veiklos laisvę to sociataų trian-
gumą’V

“Nūo šių pagrindinių sieki- 
mų mes negalime nė tingsmo 
nusileisti, negalime dėl jų eiti 
į jokį kompromisą” (9 p.).

Ut VALStYBINŪS sąmones 
ATNAUJINIMĄ: L. Fronto BI
ČIULIU PASISAKYMAS.

| Lottvę Nr. 46 (77), 1967,
y1*3 niame rojuje. Ir Penkovskis jom, kurias Penkovskis davė lą

stos Tarybos p»Mkymgs_ry- piritoį pirko Mį tikslias y. konkrečias. O jo
nerolam to jų žmonom. Pirko Gausėsi ne tik anglu, bet ir 

mybes atstatymo 50 metų su- jtameras, elektrinius skustuve- amerikiečiu vadovai.
kakties minėjimais. Jame ne kVepaliis, pudrą, nailonį- •' ‘ .
tik dekoruojamas bekompromK nes kojines tuzinais. Su viso- ko na^ja ir Pen-
sinis nusistatymas ųž Lietuvos j. . Penkovskis kovSkls- Nors J1S buvo gerai
nepriklausomybės riektai,, bet treniruotas agentas, bet anglų
pateikiama to tam tikra prog- b — žvalgybos įtaisai ir, jį stebi-
rama išeivijos valstybinei sąmo- 
nei panaujinti, pagilinti atei
nančių metų minėjimuose. Pa
reiškime sakoma:

“Lietuvos valstybės atstaty
mo 50 metų sukaktį minėsime 
nepalankiomis sąlygomis. Lietu
va Sovietu Sąjungos okupuo- palų”.

Delegacijos-nariai ne visi ga- J“ 
Įėjo pirktis Maine gausybės a- 
rūode, ką jų akis pamatė ir 
širdy geidulį gundė. Pinigų jie 
buvo gavę skurdžiai. Išskyrus 
Penkovskj, kiniam ir genero
lai buvo pridėję pinigo, kad jų _  _______
neužmirštų, Kai bris kapitalisti- rasuota papildomom informaci-

Kosyginas lankėsi Lietuvos pajūryje
RugpiūČio 10 ir 11 visuose

vargšė, vargšė”. ,
Kai Wynne pasiteiravo, kaip 

bus su muitine, Penkovskis at
sakė: "Nesirūpink. Praeisiu. Ge
nerolas Serovas pasirūpins tuo. 
Jo žmona yra pamišus dėl kve-

no. Uoliai ėmė mokytis jais 
naudotis- Kai savo vizitą baigė, 
į minėtą lagaminą susidėjo ga
lingą radijo aparatą, kodų ma
šiną, Minox kamerą su tūks
tančiais pėdų jautriausio fil
mo. Tai vis ryšiam su Londonu 
palaikyti.

sužadino ne tai, kas tuose pra
nešimuose pasakyta, o tai, kas 
nutylėta. O nutylėta, kada Ko
syginas Lietuvon atvyko, kur 
apsistojo, ar seniai čia ilsisi ir 
ar ilgai dar ilsėsis... Kadan
gi lankėsi Šilutėj ir Klaipėdoj, 
tai greičiausia bus buvęs at
vykęs į pajūrį, — Palangą, Gi
rulius ar Neringą.

Lig šiol Rusijos valdovai 
— carai ir bolševikai — trauk
davo vasaroti prie Juodosios 
jūros, į Soči. Kosyginas bus 
tyliai sulaužęs tą tradiciją. Ne 
veltui rusai jau praminė Pa
langą “antruoju Sočiu”. Be 
to, dabartinę rusų “naująją 
klasę”, sako, Lietuvon trau-

bri su vietiniais viršininkais 
kiek pasikalbėjo pats A. Kosy
ginas.

Sprendžiant iš tų praneši
mų, Kosygino užsukimas šilu- 
tėn ir Klaipėdon buvo visai ki
tokio stiliaus, negu prieš kele
tą metų Chruščiovo trumpas 
pastautėjinus, kai tasai Lietu
vos agronomam siūlė pasi
klausti karvių nuomonės, kas 
geriau Lietuvoj auginti... Pa
lyginti su Chruščiovu, Kosygi
nas, atrodo, elgėsi tik kaip kia čia tebejuntama "Vakarų 

atmosfera". Kosyginas irgi be
ne bus pasidavęs tai pagundai, 
nors ir nelabai tesuderinamai 
su oficialios bolševizmo ideo
logijos dvasia... (Elta)

{kuklus inspektorius, užsukęs 
ne pareigų ėjimo metu ir sau
godamasis palikti kam nors ne
malonų įspūdį. ' "

Daugiau smalsumo Lietuvoj

MHIER 6UDBI TAVBN

VYTAUTAS BELECKAS

8«K testu Him tr MtoKlo— 
movoms. Bb to, deodaati pol 
tupdai pietūs. Pirmo* tostai 
tavHtess msistss įnMmobb ■

1883 MADI8ON STRKET 
MOOKLYN 27. N. Y.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ta* ALBERTAS RADŽIŪNAS, »av.
-88-49 8TAM UTRCET MOOKLYN, N. Y. 11208
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910 WIIXOUGHBY AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y. 11221
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DARBININKAS S

by FRANCISCAN FATHKRS

1.^ 0* AMERIKA, LDB ergas* DARBININKĄ Ir LIET. ŽINIAS

*

Susirenka nauja valdžia
Ta valdžia — tai A- L. Bend

ruomenės naujai išrinktoji ta
ryba, kuri savo pirmo posė
džio susirenka rugsėjo 23-4 
New Yorke. Naujos tarybos 
pirmą žingsnį sutinkame su i- 
tin palankiu dėmesiu, nes mū
sų akyse Bendruomenė yra vie
nintelė, sakykim, organizaci - 
ja, kurios vadovybei sudaryti 
tiek plačiai vartojamas tiesio
ginių rinkimų principas; — 
Bendruomenė, kaip balsavimo 
skaičiai rodė, yra auganti orga
nizacija; — Bendruomenės ta- 
rybon išrinkta eilė jaunesnės 
generacijos žmonių, o tai ga
rantuoja Bendruomenės natū
ralų perėjimą iš senesnės ge
neracijos į jaunesnę, natūralų 
senesnės ir naujesnės ateivijos 
susiliejimą.

Pereitų metų Darbininko an
keta dėl 50 metų valstybinio 
jubiliejaus pažymėtinai rodė 
jaunesnės generacijos atsaky
mų konkretumą, 
brangintina kelyje 
darbus.

Tai labai 
iš žodžių į

darbas

Atodūsis i Viešpatį kaip Sibiro maldaknygėjen

Tarybos pirmas 
sudaryti savo “valdžią” — ta
rybos prezidiumą, išrinkti val
dybos pirmininką ir paskui 
tvirtinti jo pristatytos valdybos 
sudėtį.

Prieš sutinkant naują prezi
diumą ir valdybą, šioj vietoj 
tinka pareikšti pagarbą buvu-
šiai tarybai (kurios pirminin
kas buvo Vytautas Volertas) ir 
valdybai (kurios pirmininkas
buvo Jonas Jesaitis) — pagar
bą už tai, ką jie yra nuvei
kę, pagarbą už tai, kad prisi
ėmė pareigas, kada esti tiek 
maža, kurie visuomenines pa
reigas prisiima.

Su pasitenkinimu sekame 
naujus žmones, kurie sutinka 
padirbėti. Ką iš jų taryba iš
rinks, jos reikalas. Mes svei- 
kinsim kiekvieną sprendimą,
kuris duos iniciatorių bei vyk- tyvos.

dytojų konkretiem darbam.
Darbai artimajai veiklai yra' 

kitas tarybos rūpestis. Nelinkė
tume programos su darbų iš
tisa litanija. Geriau sutelkti jė
gas į planų mažesnį kiekį. Svar
bu ne juos deklaruoti, bet į- 
vykdyti.

Prisimenant vėl pernykštę 
anketą, tenka žymėti, kad pir
moj eilėj buvo siūloma kreip
ti dėmesį į lietuvišką švietimą. 
Jei pasiseks naujai valdžiai pa
siekti, kad šeštadieninės mo
kyklos visur veiktų; kad jos 
veiktų pedagogiškai; kad būtų 
paruošti kadrai; kad mokyklų 
išlaikymas būtų ne tik tėvų, 
bet visos vietinės bendruome
nės rūpestis, — valdyba savo 
buvimą bus pateisinusi.

Ryšium su Lietuvos valsty
bės sukaktimi norėtume linkėti 
bendruomenės vadovybei inicia
tyvos, kad visi minėjimai būtų 
kreipiami bendruomenės narių 
valstybinei sąmonei sustiprin
ti, panaujinti, kad ji taptų dar 
atsparesnė aplinkos ir laiko pa
kišamiem mitam bei iliuzijom.

Trečias linkėjimas išplaukia 
vėl iš pernykštės anketos —jo
je buvo labai ir labai pabrė
žiamas reikalas duoti organi
zuotą, racionalizuotą informaci
ją apie Lietuvą. Aišku, tai nė
ra vienos Bendruomenės užda
vinys. Tačiau tegul Bendruome
nė šiai idėjai įvykdyti palaiko 
iniciatyvą; tegul kalbina, įtiki
na kitus veiksnius, kad iki vals
tybinės sukakties informacijos 
centras jau imtų veikti.

Bendruomenė nėra vieninte
lis veiksnys. Yra daugiau veiks
nių ir veiksnelių. Tegul jie visi 
gyvuoja ir veikia. Nėra pras
mės prieš juos “kovoti”. Ta
čiau reikia dėl darbų susiprasti, 
susiderinti-

Niekas nebus nuskriaustas, 
jei Bendruomenė susipratimo, 
išsiaiškinimo, susiderinimo rei
kalui rodys neatlaidžios inicia-

TEOLOGIJOS SEKCIJA
Penktadienį (VIII.25) teologi

jos mokslų sekcija, vadovauja
ma kun. dr. J. Jūraičio (iš malda yra esminė (egzistenci

nė) žmogaus išraiška, kun. dr. 
J. Jūraitis atsirėmė į šv. Augus
tino žmogaus bei jo širdies 
sampratą ir savo išvadas pa
rėmė šiuolaikiniais teologais bei 
filosofais. Nors citatos svetima 
(vokiečių) kalba pertraukdavo 
sklandžią minties eigą, tačiau 
prelegentui pavyko įrodyti, kad 
asmuo atsiveria maldai kraštu
tinėj “apsinuoginimo” padėty. 
Tada iš širdies gelmių žmogus 
šūktelėja į Viešpati. Apie pana
šų atsidūsėjimą kalbąs Putinas 
savo “Maldoj”. Tuo atsidūsėji
mu pagrįsta ir Sibiro lietuvai
čių maldaknygė-

Kun. -A. R ūbi kas, kuris bu
vo numatęs kalbėti apie -pasau
liečių vaidmenį Bažnyčioj, pa
keitė savo paskaitos temą ir 
kalbėjo apie hierarchijos santy
kį su pasauliečiais. Kun. A. Ru
bikas įrodinėjo, kad Bažnyčią 
sudaro visa Dievo tauta, arba

šveicarijos) turėjo tris stam
bias paskaitas. Pirmiausia pre
latas dr. L. Tulaba kalbėjo 
apie apaštalų ir vyskupų kole
giją- Pažymėjo, kad kolekty
viai kaip kolegija apaštalai te
darė nutarimus tik vieną kar
tą, ir po apašt. Jokūbo mir
ties kolegija nebebuvo papildo
ma. Kadangi Kristus vyr. val
džią - Bažnyčioj buvo palikęs 
Petrui, tai šis į apaštalus priė
mė Paulių. Jį aprobavo ne vi
sa kolegija, bet Petras, Jokū
bas ir Jonas. Toliau prelegen
tas parodė, kaip iš apaštalų į- 
steigtos pagelbinės tarnybos 
Bažnyčioj — diakonų bei kuni
gų — iš presbiterių-kunigų iš
kilo jų pirmininkai —--vysku
pai. Šiuos į kolegijas suburti 
ir jiem uždėti atsakomybę už 
visą Bažnyčią nutarė II-sis Va
tikano susirinkimas.

Norėdamas parodyti, kad
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tikintieji vienybėj su Kristumi. 
Tai yra mistinis Kristaus kū
nas, kuriame nėra narių skirtu
mo, nes visi yra pašaukti į ka
rališkąją Kristaus kunigystę. 
Naujame Įstatyme kunigas nė
ra atskirtas, kaip Senajame Į- 
statyme, jokia uždanga nuo ti
kinčiųjų bendruomenės, ku
rios vardu jis aukoja Viešpa
čiui auką. Tai ne valdžia, o 
šventoji tarnyba. Ir Nauj. Įsta
tymo originalai graikų kalba 
nežino hierarchijos vardo. Mū
siškė hierarchija yra išriedėjusi 
iš diakonijos kuri reiškia pa
tarnavimus, nes ir pats Kris
tus sakėsi esąs vienas patar
naujančių. Ir II-jo Vatikano su
sirinkimo konstitucija apie Baž
nyčią tekalba apie tarnybą ir 
taraautojus-kunigus. Taigi hie
rarchinė kunigystė išvestina iš 
Kristaus tarnybos. Hierarchi
nė kunigystė pašaukta ne vieš
patauti, bet tarnauti. Todėl ti
kinčiųjų bendruomenė gali 
spręsti, ar hierarchas tinkamai 
atlieka tarnybą — diakoniją. 
Hierarchija turi garantuoti ge
rą tarnybos atlikimą, o tapda
ma pati sau tikslu hierarchija 
nuskurdina Dievo tautą.
Kiekviena teologijos sekcijos 

paskaita diskusijose susilaukė 
kalbėtojų (dr. Z. Ivinskis, dr. 
A. Liulevičius, dr. P. Rabi - 
kauskas, kun. K. Senkus, dr. J. 
Vaišnora, V. Natkevičius, ku- 
nig. J. Riaubūnas), bet gal dau
giausia prieštaraujančios nuo
taikos pasireiškė prie kun. A. 
Rubiko paskaitos, nors ji buvo 
labai logiškai sukurta ir at
remta Į originalinius šventraš
čio tekstus.

veik 200 metų jėzuitai. Prele
gentas šitoj istorijoj išskyrė 
tris laikotarpius, šviesiausias ir 
pažangiausias laikotarpis buvo 
nuo akademijos įsteigimo 1579 
iki Maskvos invazijos 1655. 
Tada ta mokslo įstaiga su 
savo garsiais to meto profeso
riais (Skarga, Kojalavičius, 
Sarbievijus, Liauksminas, Krue- 
geris) tiek išplėtė savo veiklą 
ir įtaką, kad dėl to Krokuvos 
universitetas net pergyveno sa
vo krizę. Per 1655 Maskvos ka
riuomenės invaziją į Lietuvą 
Vilniaus akademiją- gaisrai su
naikino iki pamatų. Nuo tada 
ji nebeatgavo savo pirmykščio 
garso. Nors darbas akademijoj 
mėgintas pradėti 1663 metais, 
o 1669 įvestas net civilinės tei
sės dėstymas, tačiau į naujas 
patalpas akademija teįeina tik 
1680 m. Priklausomybė nuo di
dikų užmačių ir 1709 maras ne
leidžia akademijai atsitiesti. A- 
titrūkimas nuo kitų mokslo 
centrų taip pat stabdė pažan
gą. Trečiame periode (1741- 
1773) akademija vėl stiprėja, 
geriau prisiderindama prie lai
ko reikalavimų. Pvz., tada bu
vo išplėstas matematikos dės
tymas, įsteigta istorijos kated
ra, pakviesta žymių profesorių 
iš užsienio. Šita pažanga, jėzu
itų ordiną uždarius 1773, pasi
naudojo Vyriausioji Lietuvos 
mokykla.

Prel. dr. P. Jatulis skaitė 
ilgą paskaitą apie kardinolo 
•Jurgio Radvilos (1556-1600) 
veiklą Lietuvoj. Jurgis buvo 
numatytas Vilniaus vyskupu 
dar nepilnametis ir nebaigęs 
teologijos mokslų. Mirus Vil
niaus vyskupui Protasevičiui, 
Radvila delsė užimti vyskupo 
sostą, nes norėjo būti vienuo
liu jėzuitu. Pradėjęs vyskupo 
pareigas eiti 1581, po kelių

konsekruotas kunigu, vyskupu 
(1583.XII) ir pakeltas kardino
lu. Nors gubernatoriaus parei
gos trukdė, tačiau Vilniaus vys
kupo tarnybą jis vykdė gana 
stropiai: gynė katalikybę nuo 
klaidatikių, lankydavo vyskupi
ją, bažnytinėms ydoms šalinti 
buvo sušaukęs vyskupijos sino
dą, jo nutarimus paskelbė ga
nytojišku laišku, rūpinosi semi
narija ir jėzuitų kolegija. Kaip 
žymus didikas vis buvo trau
kiamas į valstybės reikalus: 
dirbo Lietuvos Statuto m re
dakcijoj, dalyvavo karaliaus rin
kimų seime, karaliaus Zigman
to Vazos buvo įgaliotas išrink
ti jam žmoną iš Austrijos ėrz- * 
herzogo Karolio dukterų ir t-t. 
Kardinolo Jurgio Radvilos veik
la tarp lietuvių nutrūko, kai 
karalius jį paskyrė Krokuvos 
vyskupu.

Savo paskaitoje apie lietu- 
_vių misininkus Sibire, kun. dr.
J. Vaišnora peržvelgė laikotar
pį nuo Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės pabaigos ir pa
skiausių sovietinių laikų. XIX 
amž. sukilimai Lietuvoj prieš 
carų valdžią ir tos valdžios 
baudžiamieji veiksmai pagau
sindavo katalikų tremtinių skai
čių Sibiro plotuose. Uolesnių 
ištremtų kunigų tarpe tai pa
žadindavo misijų dvasią. Pre

legentas plačiai sustoja ties 
1831 buvusiu sukilėliu marijo
nu švirmicku, kuris,gavęs ru
sų valdžios leidimą, tapo pir
muoju Irkutsko ir Amūro kle
bonu. Lankydamas milžiniškus 
Sibiro plotus, jis rūpinosi ti
kinčiaisiais, steigė parapijas, 
daug padėjo kunigam, ištrem
tiem po 1863 sukilimo. Antras 
žymus Sibiro misininkas buvo 
Justinas Pranaitis, dvasinės a- 
kademijos profesorius Petrapi
lyje. Pirmiau jis Sibire apašta
laudavo per vasaros atostogas, 
atlikdamas dešimtis tūkstančių 
kilometrų kelionių, o nuo 1900 
apsigyvenęs Taškente, jis tapo 
žymiausiu Turkestano misinin
ku, kuris statė bažnyčias ir 
prieglaudas, o kartais savo mi- 
sines keliones aprašydavo laik
raščiuose. Sovietiniai lietuvių 
trėmimai nuo 1941 vėl davė 
Sibirui naujų misininkų, kurių 
darbus prelegentas iliustravo 
vienu laišku.

Po paskaitų istorijos sekci
joj buvo mažiau diskusijų ne
gu kitose sekcijose.

(Bus daugiau)

(1582) buvo paskirtas atka
riautos nuo rusų Livonijos lai
kiniu gubernatorium. Tačiau 
šis laikinumas užtruko 4 me
tus: tuo tarpu Radvila buvo

pa- 
ku- 
be-

— Būčiau iškeliavęs į komu
nistini pragarą, kurį jie pasta
tė geriems žmonėms savo že
mėje, jei ne Balys, — galvoja 
Jonas.

Tėv. K. žalalis, O. F. M, laiko pamaldas

Dr. P. Karvelis (k.) Ir majoras R.
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O. NENDRE

JO RANKA

Su sūnaus siūlymu Adomas

— Nereikės iš Slėnų tuo rū
pintis! — mąsto jis. Gydytojas 
atsidėjęs tyrinėja Adomą, pas
kui maloniai kalbina, o jį išlei
dęs iš kabineto, pasišaukia Jo
ną: *

— Tėvelis taip išvargęs, tie-

— Tėveli, aš šiandien nega
lėčiau su jumis važiuoti, o po 
savaitės keliautume abudu! — 
tvirtina Jonas.

Dabar galiu liudyti, kad labai 
svarbu, ar. žmogus pripažįsta 
Dievą... Be ryšio su Dievu 
žmogus darosi panašiu į vel
nią! — tvirtina Adomas.

— Vargšas tėvelis, kodėl tu- Vokiečių kareiviai trankiai 
tėjo tiek kentėti? — šnibžda 
Jonas.

— Kad gyvas išėjau iš to 
pragaro, esu tikras, kad tavo 
motinos maldos išprašė... — 
susijaudinęs nutyla tėvas.

Jonas sujuda, jis prisimena 
Balio patarimą, kurio Jonas 
motinai neperdavė...

— Mamytė vis tiek meldėsi. 
mąsto Jonas! — Gal jos mal
dos ir mane išgelbėjo? ...

Jonas pakrato galvą, jis nu
stemba, pajutęs tikėjimo jėgą.

ISTORIJOS SEKCIJA
Akademijos suvažiavime šeš

tadienį vyravo istorikai. Jiems mėnesių karaliaus St. Batoro 
vadovavo prof. dr. P. Rabi
kauskas (Roma); ir jis pats pir
masis skaitė apie mokslinę 
žangą Vilniaus Akademijoj, 
rią buvo įsteigę ir valdė

— J. Kavaliūnas, mokytojų 
studijų savaitės programos va
dovas, Darbininko rekadcijai 
rašo: “Lietuviai mokytojai, su
sirinkę į savo pirmąją studijų 
savaitę Dainavoje, dėkoja Jum 
ir visam redakciniam kolekty
vui už lituanistinio švietimo 
talką ir linki ir toliau visais bu
dais remti ir skatinti mūsų jau-

Susitiko Vasario 18 gimnazijos kieme H k. j d. J. Lavčka (Berlynas), prel. nimO lituanistinio Ugdymo dar-
L. Tulaba (Roma), dr. P. Karvelis (Baden-Baden), prel. J. Končius (Flo- „
rida), Tčv. A. Bernatonis (Dieburg). ‘

—- Jei žadi mane lydėti, ta
da lauksiu! — prižada tėvas.

Pats Jonas slaugo tėvą. Ado
mas pamažu atgauna jėgas. A- 
domas sūnui pasakoja apie gy
venimą kalėjime: apie siaubin
gus naktinius tardymus:

— Mūsų kambarys buvo skir
tas keturiems kaliniams, komu
nistai jame prigrūdo dvidešimt.
Mes galėjome tik stovėti, val
gėme ir miegojome stovėdami.
Naktimis būdavo tardymai. Ne- praūžė, jos visai nepalietusi, 
tikėčiau, kad kas pasakotų, kad Gavęs žinią rš Kauno, kad uni- 
žmogui žmogus yra toks žiau- 
ras. Tardydami daužydavo vei-

jas . dus, kišdavo adatas po nagais.
Palikęs gydytoją, Jonas pra- • tardymo sargai įmesdavo ne- 

šo tėvą, kad sutiktų keletą die- į kamerą....
nų pasilsėti. . Dabar, sūnau, tikiu, kad yra

— Ach, Jonuk, tu negali į- velnias... yra pragaras, — aša-

, tarčiau, patalpinti j ligoninę, 
kol atsigaus.

— Jis nori keliauti namo!—

Grįžęs su tėvu į Šilėnus, Jo
nas džiaugiasi keletą savaičių 
tėviške. Adomas nepaprastai 
greitai atsigauna ir pradeda 
vėl ūkininkauti. Jonas stebisi 
savo motina, kuri yra labai ra
mi, atrodo, kad audra pro ją

Jam būtinai reikia kele
tą dienų poilsiui. Turite jį įti
kinėti! — nenusileidžia gydyto- versitetas pradės darbą. Jo

nas atsisveikina tėvus ir tėviš
kę. Kaune Jonas visą laiką ati
duoda medicinai, šeštadienių 
svarstymų dalyviai dingo iš 
Kauno: Vytautas Meškys pasi
traukė į Maskvą, kiti slapstėsi 

sivaizduoti, koks ilgesys spau- rų pilnomis akimis kalba Da- miškuose. Balys vėl grįžo į uni- 
džia mano krūtinę! — spiria* vys. — Man kalėjime atsivėrė versitetą. Jono santykiai su Ba
ri Adomas. /• akys, pajutau, kad yra Dievas, liu ir toliau buvo artimi.

žygiuoja po visą Europą. Jiems 
pradeda stokoti jaunų vyrų. Jie 
kreipiasi į lietuvius ir latvius 
pagalbos, nes juos laiko šiau
rės rasės atstovais, taigi arti
miausiais vokiečiams.

Bet lietuviai nesižavi
niekas savanoriais neina, 
ciai griebiasi jėgos: apsupa 
niversitetą ir pasiima 
vyrus... Jonas suspėja įlįsti 
sandėliuką. Iš Kauno pėsčias 
parkeliauja į tėviškę.

Seniūnas skelbia, kad vokie
čiams reikalingi frontui sava
noriai:

— Lietuviai turės lygias tei
ses su vokiečiais Naujoje Eu
ropoje. Jei neis, tai jaunus vy
rus prievarta veš darbams į Vo
kietiją.

— Tegul veža, savo noru nei
sime!

Sklinda gandai, kad sekma
dienį apsupę bažnyčią išsirinko 
jaunesnius vyrus ir išvežė. Vy
rai meldžiasi namie, sekmadie 
nį tik moterys eina bažnyčion.

Vieną rytą Jonas pamato at
bėgančią Bronę.

— Kažkas atsitiko, jei Bronė 
taip bėga! — galvoja Jonas.
— Vokiečiai!

(Bus daugiau)
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Uždege liepsnelę jaunu stovyklautojų širdyse
Rako ąžuolyne, Custer, Mieli., rengtasi tapti geresniais vadovais

Visos nuotraukos ALGIRDO ŠIMUKONIO

Jubiliejiniu metu angoje

SKAUTU VADOVU

STOVYKLĄ PRISIMINUS

Ir dar viena skautiška vasa
ra nuskleista praeitin. O Ame
rikos žemyno sesės-broliai ją 
užbaigė darbščia, ir sėkminga 
vadovų stovykla, Įvykusia rug
pjūčio mėn. Rako ąžuolyne, 
Custer, Mich. Savaitė, pilna 
nuotykingų pratybų, rimtų pa
šnekesių, pavyzdinių sueigų ir 
smagių laužų, atšviežino jau
nuosius vadovus ir tikriausiai 
davė naujų minčių bei ryžto ju
biliejinių metų darbymetei, ku
ri prasideda su šiuo rugsėju.

Paskutinę stovyklą ypač Įdo
mu prisiminti todėl, kad ji sky
rėsi nuo mum Įprasta skautų 
stovyklos gyvenimo. Vadovų 
stovykloje nebūta kruopščių pa
sipuošimų, neparaduota prieš 
mielus tėvelius, nesiruošta sa
vaitgalio svečių laužam ... Šį 
karta viskas skirtinga,nes juk 
ne atostogauti suplaukta iš vi
so žemyno — Amerikos ir Ka
nados. Antrosios vadovų-ių sto
vyklos jaunieji kursantai šią sa
vaitę gyveno kitu tikslu: iš
mokti, tapti geresniais vado
vais ir grižus pritaikyti Įgytąjį 
skautamoksli darbe su jaunuo
ju lietuvių atžalynu.

Susipažinkime su sesėmis
Rako stovyklavietė nemaža, 

bene 80 akrų, tad ir stovyklau
tojai išsiskirstę trijuose atski
ruose rajonuose, kad vieni ki
tų nei prisišauktų, nei trukdy
tu darbščią eigą. Užsukime va
landėlei pas seses ir pažiūrėki
me, ką jos beveikia.

Antai, tankynės kirtimėlyje

ir jų namai — dešimties palapi
nių ratelis. Bet ratelis pustuš
tis, nes šios karalystės 72 kur- 
santės Įnikusios tokion ruošon, 
kokio Rako ąžuolynas dar nėra 
matęs. Septynių dienų vado
vių pastovyklė išpinta pašneke
siais, rankdarbių mokymu, 
praktiškuoju vadovavimu, iš
kylomis ir kitomis vadovių lavi
nimo pratybomis. Tad nuobo
džiauti aplink palapines nelie
ka laiko. 0 šion pynėn dar Į- 
jungus užrašų persirašinėji- 
mus, nuotaikinguosius laužus ir 
bendras su broliais pavyzdines 
sueigas, vienišosios palapinės 
tarnavo tik sesių nakties poil
siui.

Visos šios darnos atsiekta 
geru pasiruošimu, prityrusios 
vadovybės kadru ir kursančių 
seseriška bei drausminga koo
peracija. 0 štai, ir tos “kalti
ninkės”, kurių pečiais (ir šir
dimi!) sėkmingai išvežta vado
vių stovykla: A. Namikienė — 
stovyklos viršininkė, R. Ku- 
čienė — pavaduotoja, V- Alek
navičienė, R. Baraitė, J. Bauky- 
tė, L. Gvildienė, B. Vindašie- 
nė — instruktorės. Nepamiršti
na ir sesė Jokubaitytė iš Cle- 
velando, jauniausia Seserijos 
paskautininkė, kuri savo gied
ria ir linksma nuotaika išjudin
davo ne kartą bepavargstan- 
čias seses. Ji buvo išrinkta sto
vyklos linksmiausia ir draugiš
kiausia skautė.

Skautų poligonas
Virš pusšimčio brolių — “ir 

plaukuotų ir skustų”, anot

bando jo stiprumą, toliau kuo
lelių ir kruopščių mazgų liep
tas, ugniavietė su virtuve ir ki
tos pionieriškos Įrangos. Virtu
vėje gaminamas savas mais
tas, nes ąžuoliečiai nesinaudoja 
bendruoju, katilu, maitinančiu 
sesių ir brolių stovyklas.

Stovyklos svečiai
Abiejų sekmadienų šv. mi 

šias vadovam aukojo t. A. Ke 
zys, S. J., kelių Chicagos skau 
tų vienetų dvasios vadovas. Pa 
maldos taip pat turėta savai 
tės viduryje po “Tėvynės atmi

linksmų laužo kupletų, — išsi
dėstę kitame miško pakraštyje. 
Jų rajoną puošia stovyklos au
kuras ir trijų stiebų rikiuotė, 
kuriuose plevėsuoja Lietuvos, 
Amerikos ir Kanados vėliavos. 
Ir čia. kaip ir pas seses, verda 
darbas. Na, kaip vyriškai 
genčiai tinka, jų ‘pramogos’ ir 
šiurkštesnės ir kietesnės, kar
tais gi ir su nelaukto nuoty
kio priemaiša. Žiūrėk, po skau
tiškos estafetės dalyvių skruos
tu ritasi prakaito lašai, ten vėl 
naktinio žygio metu per tan
kumynus sukrinta išvargę bro
liai giliu miegu, net lapinių jau 
neįstengę suremti. Kito žygio 
metu kelias veda upės vaga, ir 
mantą bei drabužius tenka neš
ti iškėlus virš galvų. Aišku, tai 
yra ir pramoga ir nuotykis, bet 
juk tokia yra dalinai skauty- 
bės prasmė: ugdytif jaunuolių 
dvasią gražioje Kūrėjo gamtos 
aplinkoje-

Vyrijos štabas susideda iš 7 
asmenų: stovyklos viršininkas 
— A. Saulaitis. S. J., instruk
toriai — V. Namikas, K. Cijū- 
nėlis, R. Račiūnas. G. Plačas 
ir A. Ratnikas — laužavedys. 
Septintasis vadijos narys A. 
Saulaitis. Sr„ dabartinis Sąjun
gos Tarybos p-kas. lavina ąžuo- 
liečius. Brolis Saulaitis —senas 
vilkas, instruktavęs. vadova
vęs. turbūt, šimtine’ Įvairiausių 
skautiško lavinimo kursų, sto
vyklų. sąskrydžių ir 1.1. Šioje 
stovykloje jis užsiėmęs su Ą- 
žuolo Mokykla, aukščiausia Są
jungos vadovų lavinimo institu
cija-

Ąžuolo mokykla savo būsti
nę Įsikūrusi irgi atskirai. Vie
nuolika broliu, pasislėpę nuoša
lioje tankynėje, gyvena dar ki
tokiu gyvenimu. Šioje miniatiū
rinėje pastovyklėjc tik 2 pala
pinės. bet stovyklinis įsirengi- 
mas tikrai ne vienam skautukui 
sukeltu pavydą Antai, ąžuolan 
Įsikoręs virvinis tiltas, kuriuo 
kabaruojasi keturi skautukai ir 

nimo” sueigos ir atlaikytos apy
linkės lietuvio klebono. Sve- 
čiuosna stovyklos metu buvo 
atvykusios Putnamo seselės Ig
ne'ir Jurgita, kurios pačios už
augusios skautų ratelyje, tuoj 
Įsijungė stovyklos ritman, 
pamokydamos dainų ir pasiro- 
dydamos vakariniame lauže.

Visa krūva svečių skautų už
plūdo stovyklą savaitgalyje: Se
serijos ir brolijos vyriausi skau
tininkai, Vidurio rajono vadas 
iš Chicagos, A. Molis iš Atlanto 
rajono, akad. Zapareckas ir 

bent tuzinas Chicagos skautų - 
čių vadovų-

★

Stovykla jau praeities vieš
kelyje — išblėso laužaviečių pe
lenai, išnešiojo vėjas linksmų 
dainų posmus, bet tikėtina, kad 
ji paliko pėdsaką ir uždegė 
bent mažą liepsnelę jaunų sto
vyklautojų širdyse. O anos sto
vyklos liepsnelės gal dar švie
siau nuskaidrins jubiliejinius 
metus — lietuviškosios skauti- 
jos penkiasdešimtuosius!

j.t.
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SOVIETŲ KELIAI LIETUVAI PAVERGTI PRIEŠ 40 METŲ
Komunizmas — priešas tautij draugystei

(tęsinys iš nr. 60)
“Čia dar ne vienas paklaus, 

kodėl bolševikai dar ir dabar 
nesigaili aukso agitacijai Lietu
voje ir kituose Pabaltijo kraš
tuose, nors savo idėją pas sa
ve namie ir neįvykdė? Tai jie 
daro ne dėlto, kad galėtų Įkur
ti pas mus tai, ko negalėjo į- 
kurti Rusijoje, bet visai kitų, 
imperialistinių, tikslų vedami. 
Bolševikams grįžus į senas gy
venimo vėžes, lygiai kaip ir ca
rams rūpi turėti savo žinioj pa
togius Baltijos jūros uostus, 
reikalingus užsienio prekybai. 
Norėdami palaikyti ryšius su 
Europa, jie tiesiog mus pulti 
nedrįsta, bet, propaguodami 
komunizmą, mano sukurstyti 
miesto darbininkus sukilti 
prieš esamąją tvarką-’ (A. Grau- 
rogkas, Prieškarinė Rusijos vi
suomenė ir bolševizmas, 7, 
218).

“Vilniuj (lenkų okupuotoj 
sostinėje, J.S.) suimtas Sovietų 

'Rusijos diplomatinis kurjeris, 
vežęs komunistinės propagan
dinės literatūros įvairiom kal
bom. Toji literatūra gaminta 
Minske ir skiriama Lietuvai". 
(11, 327).

“Gegužės 1 d. be demonst-

JONĄ MASILIŪNĄ 
SUŠAUDĖ

Pirmiau jau buvo žinoma, kad 
dip. ekon. Jono Masiliūno, ne
priklausomos Lietuvos pasku
tinio susisiekimo ministerio ir 
paskutinio demokratinio seimo 
nario, nebėra gyvųjų tarpe. Da
bar tik paaiškėjo ir mirties ap
linkybės. Per pirmąjį masinį 
trėmimą į Sibirą a.a- Jonas Ma
siliūnas buvo atskirtas nuo šei
mos ir atsidūrė Krasnojarsko 
srities vienoje žiauriausių ver
gų stovykloje, o 1942 pirmąją 
šv. Kalėdų dieną ten buvo su
šaudytas. Šiame krašte gyve
nantieji a.a. Jono artimieji de
da pastangas Lietuvos savano
rio ir Sibiro kankinio vardą 
vienokiu ar kitokiu būdu įam
žinti.

Bostono liet, dramos sambūris vaidina 
Philadelpliijoje ir Elizaliethe

Bostono lietuvių dramos sam
būris šį savaitgalį išvyksta gas
trolėm: rugsėjo 23. šeštadienį, 
6:30 v.v. vaidina Philadelphijos 
Lietuvių Muzikinėje salėje, rug
sėjo 24, sekmadienį. 3 vai. po
piet Lietuvių Laisvės svetainė
je Elizabethe. N.J. Vaidina 
Petro Vaičiūno 5 veiksmų pje
sę "Nuodėmingas angelas -.

Režisuoja aktorė Aleksandra 
Gustaitienė, dekoracijas sukū
rė d a i 1. Viktoras Vizgirda, 
šokį parengė balerina Tatjana 
Babuškinaitė, apšvietimą ir mu
zikini įrėminimą tvarko Ro
mas Šležas. Grimas — Stasio 
Santvaro.

“Nuodėmingas angelas” yra A.L.TS. Rytu Apygarda

Ncw Yorko tautinių šokių grupė, vadovaujama mokyt ojos Jadvygos Matulaitienės. Nuotr. R. Kisieliau

racijų. Šiemet gegužės pirmą d. 
komunistams nepavyko suvi
lioti žmones į demonstracijas. 
Kaune vistik buvo išklijuota 
keliasdešimt proklamacijų, ku
riomis komunistai kvietė darbi
ninkus į gatvę. Tačiau niekas 
jų neklausė.” (17,531)

"Gegužės 19 naktį Kaune 
politinė policija suėmė atsar
gos generolą Kleščinskį tuo me
tu, kai jis perdavė Sovietu at
stovybės Lietuvoj tarnautojui 
Sokolovui eilinj pranešimą, 
Pasirašęs 'Ivanov 12'. Suėmi
mas įvyko šiom aplinky
bėm- Kaip politinės policijos 
valdininkai prisiartino prie ge
nerolo Kleščinskio buto, jis 
pravėrė duris ir, iškišęs galvą, 
apsidairė, ar niekas nepama
tys svečio, kurį tuoj ruošėsi iš
leisti. Įėjus valdininkams į bu
tą, užkluptasis vietoje Sovietų 
atstovybės valdininkas Sokolo- 
vas ruošėsi išeiti ir nejučiom 
išmetė žemėn Kleščinskio ran
ka rašytą 7 lapu didumo pra
nešimą ir laišką giminėm So
vietų Rusijoje. Laiške Kleščins- 
kis peikia gimines už neatsar
gumą viešai susirašinėjant su 
juo ir nurodo sutartinius žo
džius, iš kurių jis juos galės su
prasti. Prie tokių aplinkybių 
Kleščinskis prisipažino kaltas 
esąs ir nurodė, kad šnipavimo 
darbą varąs nuo praeitų metų 
liepos mėnesio. Tačiau tas nu
rodymas neatitinka tiesą, nes 
jau nuo 1925 metų rugsėjo 
mėnesio buvo pastebėtas turė
jęs slaptą 1 vai. naktį pasima
tymą prie Nemuno kranto sw 
persirengusiu Sovietų atstovy
bės tarnautoju. Be to, prieš iš
važiuodamas į Lietuvą, Kleš
činskis turėjo neaiškių santy
kių su Lenkijos generaliniu šta
bu. Jo paties žodžiais, jis pra
šėsi priimti lenkų tarnybon, 
bet lenkai, jį įregistravę ir pri
skyrę atsargon personalinės 
gen. štabo sudėties žinion. Tuo 
Kleščinskis buvęs nepatenkin
tas ir perėjęs lietuvių tarny
bon. Čia jis vaidino gana svar- 

psichologinė pjesė, kurioje pi
nasi meilės, ištikimybės, doros 
ir kiti klausimai, atskleidžiami 
su didele dramine įtampa ir 
linksmom prošvaistėm. Veika
las su dideliu pasisekimu buvo 
vaidinamas Kauno valstybinia
me teatre. Ir šiandien žiūrovui 
jis priimtinas. Žiūrovą sudo
mins ir personažai ir dramati
nė įtampa, veikalo problemos.

Rengėjai kviečia visus nepra
leisti progos ir pamatyti šį pa
statymą. Tai tikrai reta proga. 
Savo dalyvavimu pagerbsime 
nelengvą mūsų kultūrininkų 
darbą. 

bu vaidmenį 1920 ir 1921 me
tais, nes tuo metu buvo gene
ralinio štabo viršininku. Su Lie
tuva Kleščinskis turi tiek ryšių, 
kad jo giminė paeina iš Lietu
vos bajorų. Jo tėvas kurį lai
ką gyveno Vilniuje, o paskui iš
sikėlęs į Užkaukazį, kur gimęs 
suimtasis Kostas Kleščinskis”.

“Dabar jis turįs 48 m- am
žiaus, dalyvavęs rusų-japonų ir 
pasauliniam kare ir buvęs vo
kiečių nelaisvėj. Rusų generali
nio štabo akademiją baigęs 
1910 metais. 1919 ir 1920 me
tais Kleščinskis buvo siunčia
mas karo atstovu į Pabaltijo 
valstybių konferencijas ir Lie
tuvos Rusijos taikos derybas. 
Atsarg. gen. Kleščinskis gauda
vo iš mūsų valstybės iždo pen
siją 500 lity su viršum kas 
mėnesis. Be to, turėjęs dar už
siėmimą, kuris jam duodavo 
iki 500 litų kas mėnesis. Kleš- 
činskiui, kaip Lietuvos kariuo
menės savanoriui, buvo duo
tas žemės sklypas.”

“Dabar Kleščinskis laikomas 
kriminalinėj policijoj, kuri ve
da šiuo reikalu kvotą. Sovietų 
atstovybės tarnautojas Sokolo- 
vas su visa šeima išvažiavo į 
Rusiją.” (20, 627-628)

“Suėmė žydukus su komu - 
nistine literatūra. Gegužės 29 
d. rytiniu traukiniu iš Alytaus 
į Kauną buvo gabenamas 100 
kilogramų pundas komunistinės 
literatūros. Kauno stoty poli
cija konfiskavo ir jos palydo
vus Moisejų Roppą ir Chają 
Rosental suėmė. Tarp suimtos 
literatūros yra laikraštis “Ko
munistas”, Amerikos komunis
tų organas “Laisvė”, “Gynimo 
komiteto” atsišaukimų ir daug 
kitos literatūros”. (21, 662)

“Dabartiniai rusai stengia
si plėstis, keldami revoliucijas. 
Ateina kaip vaduotojai, įsivy
raus kaip viešpačiai” (Prof. Au
gustinas Janulaitis, Lietuva ir 
dabartinė Rusija, Kaunas, 1925 
32 psl.).

Juozas Smilga

— Clevelando dienraštis The 
Plain Dealer rugpiūčio 27, sek
madienio, spalvotame žurnale 
Sunday Magazine įdėjo dviejų 
puslapių įdomų raportažą apie 
Clevelando lietuvių tautinių šo
kių grupę Grandinėlė, kuriai 
vadovauja Liudas Sagys. 
Straipsnis, užvardintas “T h e 
Tempo of Old Lithuania,” tiks
liai pamini Lietuvos istorinius 
faktus, skoningai aprašo Gran
dinėlės istoriją ir jos dalyvavi
mą visų tautų festivalyje rug
sėjo pradžioje Clevelande ir 
yra iliustruotas trimis spalvo
tom nuotraukom. Sagienė ir 
Bublienė paruošė šį patrauklų 
raportažą. (LIC)

...— DaiL B r. Murino naujų 
darbų paroda atidaroma spalio 
7 Čiurlionio galerijoje. Chica- 
goje. Paroda galerijoje vyks iki 
spalio 15.

Moksleivių ateitininkų vasaros stovykloje Kennebunk porte, Maine Nuotr. V. Maželio

LIETUVOS PASIUNTINYBES ŽINIOS
Baltijos valstybių diplomati

nių atstovų pasitarimas įvyko 
rugsėjo 19 pas Latvijos atsto
vą Washingtone. Pasiinformuo- 
ta ir tartasi einamaisiais reika
lais.

Lietuvos atstovas J. Rajec
kas su žmona dalyvavo įvairiuo
se priėmimuose: liepos 31 Vie
nos operetės pastatyme Carter

HARTFORD, CONN.
LITUANISTINĖJE MOKYKLO
JE PRADEDAMOS PAMOKOS

Rugsėjo 23, šeštadienį, 9:30 
vai- ryto pradedamos pamo
kos Hartfordo Lituanistinėje 
mokykloje. Pamokos vyks Šv. 
Trejybės lietuvių parapijos 
bažnyčios salėje, 53 Capitol 
Avė., Hartford, Conn. Tad vi
si tėvai, kurie turi mokyklinio 
amžiaus vaikų, -prašomi tą die
na minėtą vai. atvežti savo vai
kus į pirmąsias pamokas. Tie, 
kurie dar nėra užregistravę sa
vo vaikų, vis tiek prašomi at
vežti: jie čia pat bus įrašyti į 
mokinių sąrašus ir galės lanky
ti Lit. mokyklą. Pamokos bus 
kiekvieną šeštadienį..

Šv. Trejybės lietuvių para
pijos klebonas kun. Juozas Ma
tutis sutiko būti Lit. mokyk
los globėju.

J. Bernotas

LKMS 17 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

LKM Sąjungos 17 kuopos su
sirinkimas buvo rugsėjo 10 pa
rapijos salėje. Malda sukalbėjo 
kuopos dvasios vadas kun. J. 
Matutis. Perskaitytas praeito 
susirinkimo protokolas, padary
ti pranešimai iš seimo. Seimo 
dalyvės apdovanotos gėlėmis.

Į kuopą įsirašė naujos na
rės: Koste Adimtienė (fin. 
rašt. St. Karry mamytė). Elis 
Šimanskienė. Stefa Radikienė. 
Pranė Kulienė. Naujas nares 
kuopa nuoširdžiai sveikina.

Nutarta spalio 8 — kuopos

DETROIT, MICH.

Antras visuotinis sinodo 
susirinkimas

Šv. Antano parapijos klebo
nas kun. \V. Stanevičius prašo 
pranešti, kad antras visuotinis 
sinodo susirinkimas šv. Anta
no parapijoje įvyks rugsėjo 
26. antradieni. 7:30 vai. va
karo klebonijos rūsyje, šiame 
susirinkime bus nagrinėjami 
auklėjimo ir administraciniai 
klausimai.

Paskutiniame sinodui pasi
ruošimo susirinkime dalyvavo 
apie 30 asmenų Klebonas ti
kisi ir lauk.a. kad antrame vi
suotiniame susirinkime daly
vaus bent 100 parapijiečiu Tad 
visi parapiiic'iai dalyvaukime 
ir svarstykime savo reikalus.

V. Kutkus 

Baron teatre, rugpiūčio 22 
Smithsonian Institution valsty
bės suruoštame priėmime tarp
tautinio orientalisto kongreso 
dalyviam, rugsėjo 18 Čilės tau
tinės šventės proga dalyvavo 
meno parodos atidaryme Pan 
American Union patalpose, 
taip pat dalyvavo ir Čilės am
basadoriaus suruoštame priėmi- 

metinę šventę gražiai paminėti. 
Bus bendra komunija, mišios, 
tautodailės paroda parapijos 
svetainėje. Parodoje galės da
lyvauti ir iš kitų kuopų narės 
su savo eksponatais. Bus įvai
rių laimėjimų. Bus taip pat par
duodami gintaro išdirbiniai, į- 
vairūs užkandžiai. Po pietų ir 
trumpos programėlės bus ren
kama iškiliausia lietuvaitė su 
tautiniais drabužiais. Laimėjusi 
gaus rūtų vainiką, gintaro sagu
tę ir 5 dol. Tie pinigai jos 
vardu bus paskirti Tėvynės 
Garsų radijo valandėlei-

Visos ir visi maloniai kvie
čiami atsilankyti į kuopos me
tinę šventę. Tuo paremsit šių 
moterų kilnų darbą. 

LKMS 17 kuopos valdyba

Vasarą

me. Paskutiniu laiku dalyvavo 
Singapūro ir Ivory Coast am
basadorių priėmimuose. Vie
nas pats J. Kajeckas dalyvavo: 
rugsėjo 17 Carl Sandburgo 
mirties proga iškilmėse prie 
Lincolno paminklo, rugsėjo 20 
valstybės pasekretoriaus politi
niam reikalam Eugene V- 
Rostow paskaitoje.

Lietuvos atstovas J. Kajec
kas pasveikino Loy Henderson, 
buvusį JAV diplomatą, kuris 
lankėsi savo, laiku Baltijos vals
tybėse. Jam suėjo 75 metai. 
Dabar jis profesoriauja Ameri
can University.

Rugsėjo mėnesio pirmomis 
dienomis įvairiuose amerikie
čių laikraščiuose tilpo Associa
ted Press bendradarbio L. Gu- 
lick straipsnis — “Latvia, Li
thuania, Estonia Baltic Dip
lomais carry on as if count- 
ries štili existed”. Straipsnyje 
aprašyta pasikalbėjimas su 
Lietuvos ir Latvijos atstovais 
Washingtone.

Pavergtų tautų savaitės pro
ga JAV kongrese kalbėjo 5 se
natoriai ir 95 Atstovų Rūmų naf 
riai. Rugpiūčio 21 Congressio- 
nal Record atspausdino prel. 
J. Balkūno kalbą, kurią jis pa
sakė pavergtų tautų savaitės 
proga Queens County. N.Y., ka
talikam karo veteranam.

ŪŠ VISUR I
— Tėv. A. Kezio, S. J., foto 

albumą, išleistą Chicagos Lojo
los universiteto, gražiai įverti
no “New York Times” dien
raštis rugsėjo 10 d. laidoje, 
pavadindamas knygą nuosta
biai gražia ir rodančia, kad au
torius yra tikras foto meninin
kas. Apžvalgoje taip pat pažy
mėta, kad A. Kezys yra lietuvis.

— Aktorius L. Barauskas 
skaitys vysk. M. Valančiaus 
“Žemaičių vestuvės” rugsėjo 
24 d. 3 vai. popiet Jaunimo 
centre, Chicagoje. Dail. Pau
lius Augius šiam kūriniui yra 
sukūręs 79 iliustracijas. Jos vi
sos atspausdintos tik ką iš spau
dos išėjusioje Pauliaus Au- 
giaus monografijoje, kurios 
pristatymas ir įvyksta rugsėjo 
24.

— Solistas Liudas Stukas ne
seniai lankėsi Lietuvoje, bet į 
Kauną ir į tėvo tėviškę nuvyk-
ti leidimo negavo. Būdamas Vil
niuje du sekmadienius iš eilės 
giedojo Aušros Vartų šv. Tere
sės bažnyčioje. Vieną sekma
dienį giedojo savo kompoziciją 
“Tėve mūsų”, o antrą sekma
dienį — A. Stradella “Viešpa
tie mano”. Žmonių antrą sek
madienį prisirinko pilna bažny
čia. Komunistų okupuotoje 
Lietuvoje vietiniam solistam 
bažnyčiose giedoti draudžiama.

— Vincas Klimas su šeima, 
gyveną Terryville, Conn., tik 
ką grįžo iš kelionės po Europą, 
kur mėnesio laikotarpy aplankė 
13 kraštų.

— Los Angeles, Calif., šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
nariai, vadovaujant energin
gam klebonui prel- J. A. Ku- 
čingiui ir pagelbstint visiem 
dvasios vadam, dosniai aukojo 
Religinei šalpai. Išsiuntinėjus 
specialius laiškus ir paragini
mus su vokais surinkta SI,069. 
LKRš valdyba nuoširdžiai dė
koja už šią stambią auką.
....— Dr. R. Šilbajoris bus pa
grindiniu referentu Kultūros 
kongrese literatūros sekcijoje. 
Savo referate dr. R. Šilbajoris 
pažvelgs į rašytoją ir skaityto
ją. Koreferentais literatūros 
sekcijoje bus: Kazys Bradūnas, 
Algirdas Lansbergis ir Bronius 
Vaškelis. Moderatorius — Čes
lovas Grinccvičius.

— Mokyt. Juozas Masilionis, 
Chicagos Aukštesniosios Litua
nistinės mokyklos direktorius. 
Kultūros kongrese pakviestas 
referentu tautinio jaunuome
nės auklėjimo išeivijos sąlygo
se klausimu. Kadangi praėjusią 
vasarą įvykusioje lituanistinių 
mokyklų mokytojų studijų sa
vaitėje buvo plačiai ir išsamiai 
išnagrinėti lituanistinio švieti
mo klausimai, todėl Kultūros 
kongrese lituanistinio švietimo 
sekcijos nebus, bet bus plačiau 
žvelgiama į tautinį auklėjimą. 
Birutė Vindašienė. Jeronimas 
Ignatonis, Antanas Rinkūnas, 
kun. Jonas Borevičius. S J. ir 
Vida Tamulaitytė dalyvaus kai
po koreferentai tautinio jau
nuomenės auklėjimo išetvrfTtt 
sąlygose svarstyme.

-— Kun. A. Grigaitis, sveika
tai sunegalavus, pasitraukė iš 
tiesioginių parapinių pareigų ir 
persikėlė gyventi kaip reziden
tas į lietuvių šv. Kazimiero pa
rapija. Amsterdam. N.Y. Nau
jas adresas: Rev A. Grigaitis. 
St. Casimirs Rectorv. 260 E 
Main St.. Amsterdam. N Y. 
12010.

— Lietuvių Informacijos 
Centras paruošė anglu kalba 
raportažą apie lietuviu gydyto
ju suvažiavimą Clevelande ir 
.Juozo Stempuz.o. 1.IC Cleve
lande ryšininko su amerikie
čiu Clevelando spauda, tarpi
ninkavimu The Cleveland 
Press rūgščio 1 ir 2 d laido
se įdėjo suvažiavimo aprašv 
ina. The l’Iam Dealer rugp 
28 trumpa paminėjimą ir kiti 
vietiniai laikraščiai ilgesnius 
aprašymus (I.IC)



Pagarsėjęs automobilių vagis Lester Hughes

TARYBINĖJE
Valstybinėje krautuvėje pa

sirodo pirkėjas. Kiek palūkėjęs 
sulaukia patarnautojo.

— Noriu pirkti tą laikrodį, 
kurį matau pakabintą ant sie
nos.

— Tai laikrodis, kuris kukuo
ja valandas.

— Tokio ir noriu. Prašau su
dėti į dėžutę.

— Gaila, šito parduoti ne
galiu.

— Kodėl?
— Dėlto, kad neturi gru

tės. Pristatant iš dirbtuvės, ma
tyt, kur nors nusimetė.

— Nesvarbu, pirksiu be jos.
— Negalima, nes kaina nu

statyta su gegute.
— Tai niekis — mokėsiu pil

ną, kad ir be gegutės.

— Kam? Man ji nproikalin-

paukštį įdėk į valstybinį laikro
dį. Po to, man parduok pilna

— Kaip privatus asmuo, ne 
valstybinis žmogus, juk gali 
pirkti, ar ne?

— Gali būti.
— Puiku! Nupirk Iš manęs

thuanian. Puikus lietuvių kai- 
bos vadovas su 40 pamokų, gegnių? 
gramatikos priedu, skaitymais __ Turėtame. bet v
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš- pardavėme, 
kinimai anglų kalba. Nemo - __ Vįj
kantiem ar nedaug mokantiem -m matau Išriti 
lietuviškai — puiki galimybė iš- — - - - 
mokti. Parengė L. Dambriūnas, ___________
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. Įąftmį ASū. Dabai? štai 
Išleido lietuviai pranciškonai mn g privataus laikrodfio 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir- valstybinę gpgntę... 
Sėliais. Kaina 7 dol. __ Ką darote?

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

DARBININKAS 
910 W»loughby Avė. 
Brooklyn, N. Y. 11221

KRAUTUVĖJE
— Bet be paukščio negalima 

parduoti.
— Kodėl negalima, jei mo

ku pilną kainą?
—Dėl to, kad draudžiama 

iš pirkėjo imti už tai ko nėra. 
Atsiminkite, čia valstybinė

' krautuvė.
— Turiu išeitį. Pasitaikė, 

kad kišenėje atsinešiau gegutę 
iš seno mano kuku laikrodžio, 
kuris sudužo. Nupirk iš manęs

— Ir vėl siena!

rodį ir parduok man pilnai 
kukuojantį.

— Gaila, bet mums uždraus
ta iš privačių asmenų ką nors

Nupirk mano gegutę sau asme-

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

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Klausimas
Ne taip seniai iš savo gimi- 

- nės arti miesto centro pavėl
inau užmokėjai. Viskas bus ge- dėjau trijų aukštų mūrinį na
rui!

ta pardavinėti laikrodžius su 
privatinės nuosavybės paukš- Kaimyniniame kampiniame na

me, apatinėje jo dalyje, vie
na tikybinė sekta (Christian 
Church) turi savo maldos kam
barį ir beveik kasdien nuo 7. 
iki 10 vai. vakaro, b kartais ir 
ilgiau, vis savo giesmėmis, pra
kalbomis ir įvairiais barškalais 
bei kita muzika man ir mano 
nuomininkam ramybės neduo
da. Blogiausia yra tai, kad tas 
kenkia mano verslui (bizniui): 
dėl to nebesusigaudau nuomi- 

* ninku, ypač pirmame namo 
aukšte. Atrodo, anksčiau ta 
mano giminė, kurią tiesioginiai 
lietė sienų artumas, smarkiai 
aniem neprotestavo. Tolimesni 
kaimynai to triukšmo negirdi, 
nes mano namas juos izoliuoja. 
Dabar tų maldininkų žymiai 
padaugėjo, ir triukšmas kelia 
man rimtą susirūpinimą. Ką 
su jais reikia toliau daryti: 
skųsti miesto valdžiai , ar kitos 
kokios išeities ieškoti. Sykį da
viau jiem pastabą, bet antrą 
kartą skųstis nemėginau; man 
patinka su žmonėmis taikoj gy- 

, venti, betgi šiuo atveju imu 
pritrūkti kantrybės.

— Po šimts pypkių! Tačiau 
palauk! Ana, ant sienos ma

tau kitą kuku laikrodį. Jis turi 

šė žmogus, kad įdėtame gegu- 

— Kas dabar?

privati nuosavybė, mano atsk 
neitoji gegutė. Įdėk ją į ano

Gali tai daryti, ar ne?

valstybės laiku.

DARBININKAS

Žmones prašosi pavogti jų automobilius
Praėjusiais metais Amerikoj 

pavogta daugiau kaip pusė 
milijono automobilių — 10 
proc- daugiau negu 1965 ir 
100 proc. daugiau negu 1955. 
Hartfordo policija gi tvirtina, 
kad šiame mieste 1966 automo
bilių pavogta ne 10 proc., bet 
net 82 proc. daugiau nei 1965. 
Automobilių vagys daugiausia 
jaunuoliai ir Amerikoje daugu
ma vagių pradeda jau ne nuo 
adatos, bet nuo automobilio.

"Per penktas minutes galiu 
atidaryti, užvesti mororą ir pa
vogti kiekvieną Amerikos au
tomobilį", — pareiškė Lester 
L. Hughes, 47 m. amžiaus, da
bar už tas vagystes atliekąs 15 
metų kalėjimo bausmę. Jo 
žmona taip pat nubausta 15 
metų, kaipo jo vagysčių bend
rininkė.

FBI tvirtina, kad Hughes yra 
Amerikos automobilių vagis 
Nr. 1. Hughes tam nepriešta
rauja. FBI sako, kad 1960-65 
Hughes yra pavogęs daugiau 
kaip 200 automobilių. Pastara
sis to nepaneigia, bet manoma, 
kad tas skaičius yra keleriopai 
didesnis.

“1965 aš pavogdavau po 5 

— Puiku! Taip ir padaryk 
po darbo valandų, savo laisvu 
laiku. Dabar gi, štai, įdėk šitą 
valstybinę gegutę į mano per
kauną valstybinį laikrodį. Pui
ku. širdingas ačiū. Dabar nie
kas nebekliudo man laikrodį 
parduoti pilna nustatyta kaina, 
su gegute ir viskuo?

— Rodosi, tvarkoje. 
2300 rublių.

— štai pinigai.
— Dėkui Sakėte, norite su
pakuoti Į dėžutę?

— Taip, bet pirma prašau

Kalnai

Mane labai suerzina laikrodis, 

KAIP NUTILDYTI 
KAIMYNUS?

mą (rooming house), kuris yra 
įjungtas blokinėje namų struk
tūroje, antras nuo kampo.

AUTOMOBILIO VAGIES PATARIMAI. 
Katras geresnis—Amerikos automobilių 
vagis Nr. 1 ar Lietuvos dviračių vagis... 

——— Jonac Jucys, New London, Conneeticut --------------- -

automobilius kas savaitę. Aš 
darbavausi daugiausia apie Chi- 
cagą. Ir visa tai buvo taip 
lengva. Nuvyksti į stotį, kur 
biznieriai ar jų žmonos pasista
to automobilį ir vyksta trauki
niu į miestą, ir išsirenki tą, 
kuris tau patinka. Daugiau kaip 
50 proc. automobilių randi ne
rakintus ir raktus padėtus vie
noj iš trijų vietų: po vairuoto
jo sėdyne, ant saulėdengio, ar 
smulkmenų dėžutėj. Tik sėsk, 
ir važiuok. Atrodo, kad žmo
nės prašyto prašo pavogti jų 

J- automobilius",- — pasakoja L.
Hughes jau iš už grotų. “Kitais savo giminaičius, kol prilipęs 
atvejais, kai nerandi rakto, mo
torą užvedi, sujungdamas elekt
ros vielas.”

Elektros vielų sujungimo bū
dą jis išmoko kalėjime, kai, 
būdamas 20 m. amžiaus, jis pa
teko į jį, anot jo, nekaltai 59 
dienom už vogtų daiktų įgiji
mą. Išėjęs iš kalėjimo, jis vedė 
ir Roann, Ind., atidarė automo
bilių taisymo dirbtuvėlę. Kelio
lika metų vertėsi šiuo amatu ir 
žmonėse turėjo gerą vardą. 
1959 liepos 4 automobilio ne
laimėje susilaužė koją ir, besi
gydydamas įlindo į 10,000 doL 
skolą- žmonės spaudę ją grą
žinti, o nebuvę iš ko. Tada jis 
nutaręs pavogti keletą automo
bilių, išsimokėti skolas ir vėl 
gyventi padoriai. Bet, anot jo, 
pasisekimas iššaukė godumą, ir 
jis nepajėgė sustoti.

Nuvykęs į automobilių laužo 
pardavimo vietą, nusipirkda- 
vęs, sakysim, 1965 sudaužytą 
automobilį ir parsivilkdavęs jį

Malonėkite šiuo reikalu man 
patarti, nes kol kas aš dar 
savo gyvenamoje vietoje ne
pasirinkau asmeniško advoka
to, — čia neseniai įsikūriau.

Skaitytojas, Phila, Pa.

Atsakymas
Pirmiausia Tamsta turėtum 

pranešti tai organizacijai re
gistruotu laišku, kad Tamsta ir 
Tamstos gyventojai yra jų 
trukdomi, ypatingai vėlai vaka
re. Paprašykite jų susilaikyti 
nuo triukšmo kėlimo ir kitokio 
trukdymo- Pasilaikykite to laiš
ko nuorašą kartu su pašto kvi
tu. Jie, ta tikybinė organizaci
ja, galės imtis priemonių gar
sui nuslopinti, pavz., įrengti sa
vo namuose geresnę sienų ir 
lubų izoliaciją, arba įtaisyti va
dinamąsias “accoustical” lubas. 
Tokios priemonės gali žymiai 
sumažinti ir nuslopinti garsą.

Jei tas laiškas nepadės, — 
Tamsta gali kreiptis į policiją, 
skųsdamasis savo ir savo gy
ventojų ramybės drumstimu 
(disturbance of the peace). Jei 
ir tai nepadės, galima ir teis
mo keliu “prašyti pašalinti to
kį nepatogumą” (to abate a 
nuisance). Kiekvienu atveju 
bus sunku apsieiti be advokato. 
Patarčiau susirasti vietinį ad
vokatą, kuris Tamstai ir laišką 
atitinkamai suredaguos ir taip
gi žinos, kokių kitų teisinių 
priemonių tose aplinkybėse ga
lima būtų imtis.

lį!” — priminimą užuomaršom; 
antra — automobilių pirkė

jus įspėti niekad nepalikti rak
to nė automobilio viduje, nė 
iš lauko, nors ir paslėpus, atro
dytų, saugioj vietoj;

trečia — suvaržyti pardavi
nėjimą visrakčių (master keys),

į savo dirbtuvę. Antryt su žmo- kuriuos dabar galima pirkti 
na nuvažiuodavęs į automobi
lių sustojimo vietą, išsirinkda
vęs gerą, tokios pat firmos, 
modelio ir metų automobilį ir 
parsiveždavęs namo. Čia ištin
davęs jo numerį ir įdėdavęs su
daužytojo automobilio nr., o po 
to nuveždavęs jį į savo varto
tų automobilių pardavimo vie
tą Indianopolyje ir parduoda- 
vęs už gerus pinigus. Jis vog
davęs tik gerus automobilius 
ir daręs gerą biznį. 1965 jis tu
rėjęs apie 350,000 dol. pajamų. 
Jis gerai pagyvenęs ir pašelpęs

liepto galą ir š.m. vasario mė
nesį atsidūręs už grotų.

Iš čia jis duoda automobilių 
fabrikam ir vairuotojam pen
kis patarimus:

pirma — automobilio viduj, 
priekyje įtaisyti lentelę su aiš
kiu įrašu: "Užrakink automobi- 

Aktorius Vitalis Žukauskas rugsė
jo 10 Kalifornijos lietuvių dienoje 
linksmina publiką.

Nuotr. L. Kanto

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 

SIUNTINĮ-DOVANAS į LIETUVĄ ar USSR
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
■’.Sk Ine.

1530 Bedford Avė., Brooklyn, N.Y. — IN 7-5522
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street ............
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street ......................
• BROOKLYN, N.Y. — 1530 Bedford Avenue ........ .....
• BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ------------------
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ....—-
• CLEVELANO, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue —
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue.......
• FARMINGDALE, NJ. — Freevvood Acres -------------
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue
• HARTFORD, CONN. — 643-47 Albany Avenue ------
• JERSEY CITY, NJ. — 219 Montgomery Street . .......
• LOS ANGELES, CAL. — 107 8o. Vermont Avenue ....
• NEWARK, NJ. — 250 Market Street ........ ...............
• NEW YORK, N.Y. — 78 8econd Avenue ............... y....
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue ........
• RAHVVAY, NJ. — 717 W. Grand Avenue ............ .....
• ROCHE8TER, N.Y. — 558 Hudson Avenue _______
• 80. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadway -------------
• SOUTH RIVER, NJ. — 46 WMtehead Avenue -------
• 8YRACU8E, N.Y. 13204 — 515 Marcelina Street.....
• TRENTON, N J. — 1152 Deutz Avenue .......................
• UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street ....................

komplektais su smulkiom jų 
naudojimo instrukcijom;

ketvirta — motoro uždegimo 
elektros laidus padaryti nepri
einamus ir priekinės automo
bilio dalies dangtį užsidarantį 
automatiškai;

penkta — išrasti prietaisą, 
kad išjungus automobilio užde
gimą, automobilis būtų nepaju
dinamas iš vietos, nes dabar 
daugelis automobilių yagių o- 
peruoja su vilkikais.

Su Hughes noriu palyginti 
vieną Lietuvos dviračių vagį. 
Jis buvo ūkininkaitis, bet jį 
traukė taip pat godumas- Pa
vogęs dviračius, sukeisdavo jų 
dalis ir parduodavo. Atlieka
mas dalis užsikasdavo į žemę. 
Kartą jis pavogė dviratį mieste 
iš krautuvės sandėlio, įeidamas 
per dvejus stiprius užraktus, jų 
nesugadindamas. Dviratį polici
ja atėmė jo namuose, dar ne
suspėjus sukeisti dalių, perda
žyti, ar panaikinti rėmo nume
rio. Tačiau, dviračiui jau esant 
policijos sandėlyje, jo rėmo nu
meris buvo išpieluotas ir jo 
buvimo vieta meistriškai užda
žyta. Tai dar neviskas: bylos 
sprendimo išvakarėse apsižiū
rėta, kad byla iš apylinkės teis
mo dingus, nors prie jos rei
kėjo prieiti per dvejas užrakin
tas duris ir ją išimti iš užra
kintos spintos.

Teisėjas su policijos pagelba 
per kelias valandas atnaujino 
kvotą, paskirtą dieną bylą 
sprendė ir vagį nubaudė dve
jais metais kalėjimo, kardomą
ją priemonę paskyrė areštą. 
Vagis padavė apeliaciją apy
gardos teismui ir drauge pra
šė pakeisti kardomąją priemo
nę turto laidu, kad galėtų būti 
laisvas iki apeliacijos spren
dimo. Apygardos teismas jį lai
kinai paleido už turto užstatą 
ir tuoj po to... jo byla buvo 
pavogta ir iš apygardos teismo.

(Licensed by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1967 m., rugsėjo 22 <L, nr. 62

Katras gabesnis — Amerikos 
automobilių vagis Nr. 1, ar tas 
Lietuvos kaimo dviračių vagi
šius? Atsakymą palieku skaity
tojui. Vietoj to pakartoju auto
mobilių vagies patarimą: už
rakink automobilį, nepalik jo 
viduj ar iš lauko net ir atsar
ginių, nors ir gudriausiai pa
slėptų, raktų. Nuo savęs pride
du: uždaryk visus automobilio 
langus ir nakties metu auto
mobilį pastatyk gerai apšvies
toj vietoj- Atsimink, kad 1965 
Amerikoj jau veikė net 289 au
tomobilių vogimo gaujos. Ge
neral Motors 1968 automobi
liuose žada įrengti prietaisą, 
kuris ims garsiai zirzti, kai ati
darysi duris, neištraukęs iš mo
toro uždegimo jungiklio rakto. 
Tai bus priminimas užuomar
šom, bet Hughes mano, kad tai 
būsianti tik mažytė pažanga au
tomobilių apsaugai. ~

— Na, Petriuk, kas būsi už
augęs?

— Dantų gydytojas.
— Bet juk anksčiau sakyda

vai, kad nori būti akių gydyto
ju ....

— Pakeičiau nuomonę. Juk 
žmogus turi tik dvi akis, o dan
tų net 32!

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

Provincial Superior 
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 
04046

.... HE 5-1654 

.....  OI 2-4240 

.... IN 7-6465 

..... TX 5-0700 

... HU 6-2818 

....  PR 1-0696 

..„ TO 841298 

........ 363-0494 
.... TO 9-3980 
....CH 7-5164 
.... HE 5-6365 
... DU 5-6550 
.... Ml 2-2452 
.... OR 4-1540 
..... PO 9-4507 
...... 361-8997 
...... 232-2942 
.... AN 8-1120 
..... CL 7-6320 
..... 475-9746 
.... EX 2-0306 
.... RE 2-7478
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0 ŠACHMATAI šio B kT. žaidėjo dovaną. Jis pakro
vė gana nelauktai taškų, įveikęs 
Merkį, dr. Nasvytį (pakišo valdovę)

Veda K. Merkis

Vaitonis laimėjo Amerikos lietu
vių pirmenybes. Praeitą, savaitgalį. 
Clevelande turėjome II š. Amerikos 
lietuvių šachmatų pirmenybes, ku
riose dalyvavo 15 šachmatininkų: 5 , 
iš Bostono, 4 iš Chicagos, 3 iš Ka- ( 
nados ir po vienų iš Baltimorės, 
Clevelando ir N. Britain, Conn. šio
se p-bėse įvyko senai lauktas susi
tikimas didžiųjų mūsų šachmatų 
šulų: briv. Lietuvos ir Kanados čem
piono Povilo Vaitonio su daugkarti
niu Chicagos ir Illinois čempionu 
Paulium Tautvaišu. Judviejų kova 
po įtemptos, vienok labai atsargiai 
loštos partijos, ketvirtame rate, bai
gėsi lygiomis, kas kartu jau spren
dė. jog pirmenybes laimės Vaitonis: 
Tautvaišas prieš tai buvo pustaškį 
praradęs Algiui Makaičiui. Pasku
tinis (penktasis) ratas nebegalėjo 
pakeisti padėties, nes abu gavo ne
bepavojingus priešininkus. Pirme
nybes laimėjo P. Vaitonis su 4l/» 
taško iš 5 galimų, 2. Tautvaišas 4 
tš.; 3 vietą dalijosi net penkiese: 
Palčiauskas, Makaitis, A, Nasvytis, 
Chrolavičius ir Karpūška, surinkę 
po 3. taškus.

Pirmenybių laimėtojas Pov. Vai
tonis gavo >100 prizą ir pereinamą
ją Lietuvos simbolinę dovaną, prof. 
Igno Končiaus iškaltą iš juodojo 
ąžuolo, gauto iš Lietuvos (apie 2000 
metų senumo). Dovana įsteigta 1959 x 
m. Bostone, jos steigėjai: a.a. Dr. 
Bruno Kalvaitis ir prof, Ignas Kon
čius. Povilas Tautvaišas gavo $50 
prizą.

Geriausio A kl. žaidėjo dovaną 
gavo bostoniškis Algis Makaitis, 
kuris nukabinęs po pustaškį meist
rams Tautvaišui ir Palčiauskui, ir 
ekspertui Jankauskui.

• Geriausiam jauniui dr. A, Nasvy- 
čio skirtą dovaną laimėjo Hamilto
no šachmatų klubo čempionas 19- 
metis Juozas Chrolavičius; 2 v. pa
sidalijo Bostono jauniai tik pustaš- 
kiu atsilikę: Saulius Girnius ir W. 
Shakalis.

Vladas Karpuška laimėjo geriau-

Pirmenybės buvo dr. Algirdo Nas- 
vyčio namuose, šachmatininkai bu
vo šiltai priimti ir pagloboti. Už vi
sa tai didelė padėka priklauso dr. 
Nasvyčiui ir poniai B. Nasvytienei.

SPORTAS
VĖL PRALAIMĖTA...

Pereitą sekmadienį Lietuvių 
Atetų Klubo pirmoji koman
da iš Poughkeepsie N.Y. par
sivežė 1:5 (0:2) pralaimėji
mą. LAK žaidė šios sudėties: 
Žadvydas; Remeza II, Česnaus
kas, Budraitis, Kerekes, Vai
kis, Budreckas, Bertagnia; Vai
nius III, Mrozinskas, Jurkuvė- 
nas (Stankaitis, Milukas). Ne 
tiek pralaimėjimas, kiek prie
žastys reikalingos dėmesio. Pir
miausiai skylėta sudėtis — ke
turi žmonės iš rezervinės ko
mandos. Nebuvo sužeisto Re- 
mėzos I, o vartuose Žadvydas, 
pereitose rungtynėse pritrenk
tas, irgi nepilno pajėgumo. 
Priešininkas — silpnas viene
tas, turi vos vieną kitą pajė
gesnį žaidiką. Iš mūsiškių ge
riau sužaidė Budraitis, gynime 
rimčiausius talkininkus turėjęs 
Remezos n ir Kerekes asme
nyse. Visiem likusiem negalima 
duot geresnio pažymio Garbės 
įvartį, pirmą ši sezoną, esant 
pasekmei 0:5, pasiekė Budrec
kas. Prieš tai geras šileikio šū
vis atšoko nuo skersinio. Re
zervinės geriau negu pirmoji, 
pralaimėjo tik 0:2.

Prie žaidikų ir vadovų trūku
mo prisideda dar vienas var
gas — iki spalio mėn. netu
rim savos aikštės, taip kad ki
tą sekmadienį rungtynės prieš 
Yonkers SC bus žaidžiamos 
Van Cortlandt parko Nr. 5 
aikštėje. Pradžia 1:30 vai. Re
zervinės žaidžia ten pat 11:30.

Sekretoriaus Sauliaus Rėmė- 
zos rūpesčiu numatoma gauti 
futbolo aikštę Flushing Mea- 
dows, šalia buvusios pasaulinės 
mugės (parodos) rajono.

Atletas

FILATELISTAI!

Siunčiame Lietuvos pašto 
ženklus Jūsę pasirinkimui. Ra
šyti: Baltk Stamps, P- O. Box 
127, Toronto, 19, Onf., Canada.

H. W. FEMALE

W, D EXI> OPERATORS

Complete garment. Steady work — 
nice working conditions Union Shop 

AND Y SPORTSWEAR
233 Powell St. Bklyn. Call 498-2779

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

DURALITE CO.
2 Barbour Avė., Passaic NJ. 

201 - 773-8600

MALĖ - FEMALE

OPERATORS FINISHERS 
Malė or Female — on ladies coats 
Call or apply in person COLLETTA 
FASHIONS 66 WiUow. Avė Hobo- 
ken, N J (201)656-6391 — John 
Sciancale Pore

TO PLACE 
YOURAD 

CANCEL OR CHANGE 
TeL: £67-3680

DARBININKAS
fjšllrrvs sava elraitvtrviii tikaftamAc «iil»nVi

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

prašo talkos savo skaitytojų, tikėdamas sulaukti naujų _ 
skaitytojų, kad galėtų ir toliau išsilaikyti. Prašome para
ginti draugus ir pažįstamus laikraštį užsisakyti Gavus

L B. SbriK-Sibskis
LAJDO»UVIV DIRBKT0RIUB 

84-02 JAMAICA AVĖ.

DtSFLAY

Outstanding buy 19 nn bouse oper- 
ated as an approved Home for the 
Aged, built oa 5H aeres et wooded 
land, Bddvžy between N. Y. C. and 
Philadeiphia. Priced at >120.000, —

Outstanding Buy GROCERY AND 
DELICATESSEN for sale in North
ern Dutchess County. Gd. fahoily 
besiness, yeariy gross over >120,000. 
Real Estate optionąl.

Call (»Į4) PLateau 8-4292

APPLES
Pjck your ,own0puxya Farms, Ack- 
ertown Rd., Mon3ey, NY. NY Thru- 
uhy, Spring Vafrey Exit, West <m 
Rte 59 to Saddle Rr. Rd. traffic 
iight, teft at hght to Ackertown Rd. 
Left again. [914J 6 -1988.

SERVICE

FRfeEDOM EXPRESS INC 
White Diesel Tractors 

16 ’ - 19'
For Contract or Hire 

110 Emersoif Place Brooklyn 
857-7200 - 1

PEDRO QUĮMONES
401 E. 139th SL Bronx 
Floor Scraping & Painting

Ali Work Guaranteed
Call 669-4517

I

rata 7 dol. metam. Naujiem skaitytojam — pirmiem me
tam 5 dol. Iki šių metų galo tik 2 dol:

Kas suras du naujus skaftytojns, 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

Siunčiu už prenumeratą $.. aukų >.. Viso

(Data) '(Parašas)

Rimos ir Juozo Bružinsku
SIUNTINIŲ {STAIGA 

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 maisto siuntiniai, itališki akordeonai ir 
nylon’o lietpalčiai. Parūpinami dolerio krautuvių kuponai.
370 UNION AVENUE • Telef. EV 4-4952 • Brooklyn N.Y. 11211 I

Woedhavon, N. Y.
Suteikiam garbtagaa laidotuves. 
Koplyčias nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventlhadja. 

Tel. Vlrginia 7-4499

Tel. EVergreen 7-4335

Slėptai Arsaiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Etilas
FUNERAL HOME 

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BAL.TRŪNAS 

Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand SL, Brooklyn 11, N.Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRAB0RIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDF0RD AVĖ.
Brooklyn, N.Y.

Theodore WoWn,
Ine.

E. JOSEPH ZEBR0WSKI 
Laidotuvių direktorius 
Modemiška koplyčia su 

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

GRamercy 5-1437
M. Fennesay — general contractors 
specialistą in eonerete and masonry 
carpentry and alterations parking 
lots driveways and sidewalks eon
erete or asphalt bričk stoops por- 
ches steain efeahlng painting brick 
and black wotk ąll work personally 
supervised day or night TA 7-8387

ANTHOfiY LOFRlA
141-41 78th .Road Flushing 

Ceramic tile fldprs walls new, re- 
pair hath kitchfeh marble plastėr 
work- Alt woric '£uaranteed — ftue

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

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

I Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.

Pristatome į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
| ' ■ We take aU orders special price^or Weddings and Parties,
į € - — -

8

>1

Market 2-5172

BUYUS 
FUNERAL. HOME 

Mario Teixeira, Jr. 
Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street 
Nevvark, NJ. 07105 

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

EMPIRE FLOOR 
MAINTENANCE

24 HĖotDr Pertfer Service

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

KARL Contractor
Everything in the Contracting field 

AI1‘work guaranteed 
Nb Job Too Small or Too Kg 

160-45 WiUets Peint BĮvd
CaU FL 7-8368 :

PIANO INSTrUCTION
Teacher ai Prize-winriing Talents. 
WU1 accept beginners and advanced 
studentą piano harmony techniąue 
and interpretation- Call OL 1-2622 
Mrs. HILSE — 37-38 84th Street,

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

ŠUkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
•alikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite,

SUPEfUOR PIECE GOODS CORP.
i
| TeĖ AL 4-8319 • 200 Orchard St., New York, N.Y. 10002

JUOZO MISIŪNO

RAFS UQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importu©-

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS

ir balsamuotojas 
Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

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

KARLONAS
FUNERAL HOME

280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181
MARTIN CONTRACTING

We Do Everything 
In the Contracting Field 
Ali Worfc Guaranteed 
Free Estimates Given 

Call CO 7-2912
Tel. RE 4-4428

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST.. N. Y. C. Tel GR 7-1130

Savininkas — Helmut Vollmer 
206 Eašt 86th Street 

(tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York, N. Y.

KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. p.p. 
Užkandžiai iš nuosavos virtuvės 

Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarienė
Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį.

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį 

! • Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
į patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

PIRMAUJANT! DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILU N. Y

'i
I
4

NAUJAUSI 
PRANCOZŲ 

ir ITALŲ 
MODELIAI. 

Įvairūs leailiniy 
ir kailiy 

papuošalų 
pasirinkimas

DIDELIS PASIRINKIMAS. URMO 
KAINOS. Parduodame dideliams 
kailinių krautuvėms. Prieš pirkda
mi—įsitikinkite. Patogios mokėjimo

AUTO BODY MAN — steady work 
nice wwktog čomfitions eoceeOeht 
future profit sharing paid vaeatlons, 
eSEOeDent salary : TED’S AUTO 
BODY 151 SonunerffeH SL East- 
che*er, N.T. 914-723-2240; 914- 
MO 4-5460 evens.

MALDAKNYGE

“AIDAS” Radio-T.V. Lab.
94-17 Jm» A», WmAran, N.Y. 11-421 — Tel. Hl 1-7747

ratai, vėsintuvai (air conditioner), magnetofonai (tape- 
recorder) — taisymas ir pardavimas.

SPAUDOS KIOSKAS
J. BUBLAITIS J. PAŠUKONIS

DIDYSIS
RAMYBĖS 
ŠALTINIS

• 150 W. 28 St., New York, N.Y.
Patalpa Na 501. 

TeL CH 2-1079 — CH 2-0535
Atidaryta darbo dienomis 8-6; šeš-

mėn. Šeštadieniais — uždaryta.

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
New Tsrke: 1654 2nd Avenue — TR 9-364? 

(Tarp 85-86 gatvių)

Astortjoje: 28-28 Steinway SL — AS 4-3218

Franklin Sguara, L. L: 961 Hempatead Tpke. — 
437-7677 D

Flushinge: 41-68 Mata Street — Hl 5-8852 |
Jaekaon Heights: 82-16 rith Ara. — D1 8-1158 | 

s==sssaa=si,l 1

Electronic Engineers 
Electronic Technicians 

Meter Repairman 
and Trainees 

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

or make an appointirtent 
A & M INSTRUMENTS 

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

Bet. L.I. Expnessway and 
Northern Blvd.

PREL. PR. JURO

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:

Franciscan Fathers
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn, N. Y. 11221

SCHOOL-BUS DRIVERS
FULL or PART TIME 

EXCELLENT JOB

Call (914) NE 2-3444

Šios, vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

Kas norėtų skslbtts Darbininke

turime: įvairaus dydžio ir ĮVAIRIOS 
RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA Viršuje 
parodoma spinta išardoma — pristatoma bet kur JAV-se.

Adolf Schrager Furnitūra, Ine.
YorkvIM* didžiausia, gražiausia baMy krautuvė

DABAR: 386 East 86th Street (tarp 1 ir 2 Avė.) N. Y. C.
TeL TR 9-9400

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- 
ėinamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną 

TeL 516 AN 1-2864

. I



GL 5-7068

GL 2-6916

DARBININKAS

Administracija GL 2-2923

Prel. J. Balkūnas rugsėjo 
16 “Michael Angelo” laivu iš
plaukė į Italiją, kur dalyvaus 
tarptautiniame pasauliečių kon
grese.

Vitalis Žukauskas vadovaus 
programai, kurioje bus pa
gerbtas ilgametis buvęs Ange
lų Karalienės parapijos klebo
nas kun. J. AJeksiūnas ir nau
jasis klebonas kun. A. Petraus
kas. šis pagerbimo vakaras bus 
spalio 15 Granada viešbutyje 
Brooklyne. Rengia Angelų Ka
ralienės parapijos organizaci

jos.
Dr. V. Vygantas su šeima 

Great Necke nusipirko namus 
ir į juos persikėlė. Dabartinis 

-jo adresas: 254-20 Pembroke 
Avė., Great Neck, L. L, N.Y., 
11020.
....DaiL Jurgis Juodis susirgo ir 
nebevaldo dešinės rankos. Gy
dosi namie daktaro priežiūro
je. Sirgdamas jis nebegali atsa
kyti laiškų.

Dr. A Klimas, Rochesterio 
universiteto profesorius, su 
žmona, išvykęs į kalbininkų 
kongresą, iš Monaco valstybės 
atsiuntė Darbininkui sveikini
mus.

lan
ko Medical School Nashville, Tenn.

ONAI PETRAUSKIENEI

mirus, jos vyrą dr. Stasį Petrauską, vaikus ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiu

PETRAS POVILAITIS

ONAI KRUŠINSKIENEI

mirus, jos dukrai Aldonai Liobienei įr šeimai gilią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

NEW YORKO SKAUTAMS 
REMTI KOMITETAS

Maloniai kviečiame atsilankyti į
BOSTONO DRAMOS SAMBŪRIO- ■, 1
vaidinama P. Vaičiūno 5 v. pjesė į

NUODĖMINGAS ANGELAS g
Režisuoja ALEKSANDRA GUSTAITIENt |

Dekoracijos — V. Vizgirdos jį
Šokio priežiūra — Tatjana BabuŠkinaitė
ApSvietimas ir muzika — Romas Šležas
Grimas — Stasys Santvaras

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

J

| DARBININKO
1 VAKARĄ
Į SPALIO i
g sekmadienį, 4 v. popiet
| ŠV. TOMO PARAPIJOS SALEJE

88th Street ir Jamaica Avė. Woodhaven, N. Y.H (Jamaica linijoj (tilpti Forest Pkwy. ar Woodhaven Blvtf.)

| Veiks spaudos kioskas, bus naujų knygų ir muzikos plokštelių
i ___________________ • - —■ ■

'WTrir~w~wiMrar >■> — — — c i

Redakcija GL 5-7281

Telšių gimnazijos auklėtinių 
suvažiavimas vyksta šį savait
galį Chicagoje. Iš New Yorko 
važiuoja visa eilė žmonių, ku
rie mokėsi šioje gimnazijoje.

Elona Kepa laite, skulptorė 
ir išraiškos šokio menininkė, 
atidaro savo šokių studiją, į ku
rią priimami mokyklinio am
žiaus vaikai. Informacijų reika
lais skambinti jai pačiai vaka
rais: HI 1-9679.

Bem. Brazdžionis, Lietuvių 
Dienų redaktorius, iš Los An
geles, Calif., atvyksta į Lietu
vių Bendruomenės Tarybos su
važiavimą ir New Yorke mano 
išbūti visą savaitę, pasinaudo
damas savo atostogomis.

Lietuvių Katalikių Moterų 
Organizacijų Pasaulinės Sąjun
gos valdybos posėdis įvyko šeš
tadienį, rugsėjo 16, gražioje 
dr. Aldonos Šlepetytės-Janna- 
ce rezidencijoje Yonkers apy
linkėje. Posėdyje valdybos pir- 
min. M. Galdikienė pranešė 
apie dalyvaujančias mūsų at
stoves Katalikių Moterų Pasau
linės Unijos kongrese, kuris 
įvyks spalio 4-8 Romoje. Tarp 
kitų nutarimų buvo svarstyta 
Liet. Kat. Mot. Organizacijų 
Pasaulinės Sąjungos Tarybos 
atstovių suvažiavimo darbotvar
kė. Suvažiavimas įvyks lapkri
čio 12 d. 2 vai. popiet Waldorf- 
Astoria viešbutyje, New Yor
ke. Po posėdžio malonūs šei
mininkai dr. ir dr. A. K. Jan- 
nace jaukiai praleistą laiką pa
įvairino kavute.

....A, a. dr. Justo Petkevičiaus 
šviesiam atminimui Mrs. Mori- 
ca Horvat vietoje šermeninių 
papuošimų paaukojo $25.00 
šeštadieninei Maironio mokyk
lai. Gražus pavyzdys. Maironio 
m-los administracija širdingai 
dėkinga už auką.

KMS New York© ir New 
Jorsey apskrities suvažiavimas 
įvyks spalio 1 d., 1 vai. Ap
reiškimo parap. salėje. Suvažia- 

i vimo šeimininkės yra MS 29 
kuopa ir suvažiavimo proga ruo
šia kuopos metinius pietus. 

, Programoje pagrindine kalbė
toja pakviesta dr. Julita Ti> 
janienė. Daktarė pasirinko į- 
domią temą apie sveikatą, to
dėl rengėjos norinčius dalyvau
ti pietuose prašo iš anksto į- 
sigyti bilietus pas platintojas, 
nes vėliau gali negauti. 29 
kuopa rugsėjo 17 pirmame po 
vasaros atostogų susirinkime 
pasiskirstė pareigomis šventės 
pasiruošimui ir žada sutikti sve
čius kuo geriausiai. Susirinki
mas praėjo labai gyvai, pasi
dalinta vasaros įspūdžiais, pa
sidžiaugta kuopos narių dova
notomis laimėjimui gėrybėmis 
Apreiškimo parapijos iškylos 
metu (rugsėjo 3), nes tuo pa
remta parapija $103.00. Palin
kėta greičiau pasveikti ser- 

• gančiai narei Kašėtienei ir ki
tom narėm, negalėjusiom da 
lyvauti susirinkime dėl susilp- 
nėjusios sveikatos. Ilgu plojimu 

' pasveikinta nauja kuopos na
rė Veronika Gaigalienė, kuri 
tuojau įsijungė į darbą.

Jaunučių ir jaunųjų mokslei
vių ateitininkų susirinkimas 
bus rugsėjo 23 d., 1 vai- po
piet Apreiškimo parapijos mo
kyklos patalpose. Susirinkimai 
bus šaukiami kas antrą šešta
dienį ... Tėveliai prašomi Įsi
dėmėti, nes atskiri pakvieti
mai nebus siuntinėjami.

Lietus New Yorko gatvėse Nuotr. V. Maželio

Antanas Gustaitis, Bostono dramos sambūrio administratorius, ir dail. Viktoras Vizgirda, nupiešęs dekoraci
jas “Nuodėmingam angelui”, kurį New Yorke matysi me spalio 8 šv. Tomo salėje. Nuotr. V. Maželio

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

Studentai, baigę lituanisti
nes mokyklas ir norį pasiruoš
ti lituanistiniam švietimo dar
bui ar būti lietuviškų mokyklų 
mokytojais, kviečiami tuoj už
siregistruoti pramatomiems pe- 
dagoginiams-lituąnistikos kur
sams. Kursas truktų 2 metus: 
pirmaisiais metais teorija, ant
raisiais — mokyklinė praktika. 
Būtų per savaitę tik viena se
sija (3-4 vai.). Kursus vestų 
kviesti patyrę pedagogai. Užsi
rašykite, pranešdami telefonu 
849-2036 (6-8 vai. vak ) iki rug
sėjo 28.

Maironio M-los Administracija
Lietuvos general. konsulo J. 

Budrio atsiminimai “Kontržval
gyba Lietuvoje” ką tik išėjo 
iš spaudos. 224 psl. knygoje 
autorius vaizdžiai apžvelgia 
kontržvalgybos veiklą Lietuvo
je, netrukus po nepriklauso
mybės atgavimo. Šnipų ir ki
tų įtartinų asmenų sekimas ir 
jų kenksmingų siekimų 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 Avė., Brooklyn. N. 
Y. 11221.

Richmond Hill sekcijoj, į 
šiaurę nuo Atlantic Avė., par
duodama: 25x100 sklypas, 2 
šeimų namas — 4 kambariai 
apačioje, 3 kambarių butas su 
baldais viršuje. Abu butai lais
vi. Nauji stogo nutekami vamz
džiai. Įrengtas rūsys. Salėje 
kilimai. Kieme 10 pėdų aliu- 
minijaus pašiūrė. 2 šaldytuvai, 
skalbimo ir džiovinimo maši
na. $22,500. Skambinti tel. HI 
1-1309.

Bayside, Oueens, 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.

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

Woodhaven parduodamas vie
nos šeimos namas iš 8 kamba
rių su modernia vonia. Alumi- 
ninės durys ir langai. Žemės
plotas 20x100 be garažo. Arti pas autorę, knygų platintojus 
Forest Parko. Kaina 20.00 0 ir Darbininko administracijo- 
dol. Informacijai skambinti va- j«, 910 Willoughby Avė., Broo- 
karais po 6 vai. Tel. VI 9-3012. Myn, N.Y. 11221.

Ieškoma nuolatinė pardavė
ja moterų drabužių krautuvei. 
Dirbti reikia ne visą dieną. 
Reikia mokėti angliškai. Kreip
tis telef. 849-7240.

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

Mylimai mamytei

ŽINIOS__ i

...Naujosios Anglijos apskri
ties Lietuvos vyčių organizaci
jos pusmetinis seimas bus rug
sėjo 23 ir 24 Worcester, Mass. 
Vyčiai rugsėjo 24 dalyvaus šv. 
Mišiose Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje. Po pietų 2 vai. 
prasidės Vyčių seimo posėdžiai 
salėje po bažnyčia. Organizaci
jos pirmininkas Albertas Jari- 
tis kviečia visą lietuvišką jau
nimą dalyvauti šiame suvažia
vime ir taip pat jungtis j lie
tuviškos jaunimo organizacijos 
eiles. Seime bus tariamasi, kaip 
efektingiau paminėti 50 m. su
kaktį nuo Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo.

Pranas ir Monika Lembertai,
kurie ilgus metus gyveno Bos- j os ^choras va" Hulse mišias ir 
tone, o dabar yra apsigyvenę 
St. Monica, Calif., rugsėjo 22 
atvyko į Bostoną aplankyti sa
vo draugus. Svečiai yra ap
sistoję pas komp- Jeronimą ir 
Eleną Kačinskus ir Bostone ža
da pabuvoti apie porą savai
čių.
...Bostono arkivyskupija turi 
virš 50 milijonų dol. skolos. 
Šios skolos apmokėjimui yra 
pradėtas aukų rinkimo vajus. 
Rugsėjo 15 kiekviena arkivys
kupijos parapija gavo nustaty
tą kvotą, kiek ji turi trijų me
tų laikotarpyje surinkti aukų 
šios skolos apmokėjimui. Bos
tono arkivyskupijoje yra virš 
400 parapijų, todėl kiekvienai

J. Gruodžio Tėve mūsų. Sol. 
Benediktas Povilavičius išpildė 
Mano motinai ir Panis Angeli- 
cus

Jaunosios tėvai, inž. Juozas 
ir Sofija Stašaičiai, gyvendami 
dar Brocktone, pasižymėjo vi
suomenine veikla, daug dirbo 
Putnamo seselėm ir pranciško
nam. Jaunoji Gražina Stašai
tytė buvo ateitininkė, skautė 
ir lauko teniso meisterė (Cle- 
veland), studijuoja gailestingų
jų seserų akademinį kursą Bos
tono universitete. Jaunasis yra 
baigęs universitetą, studijavo 
prekybos administraciją. J. ir 
S. Stašaičiai yra šv. Petro 
choro nariai, ir jie pakvietė 
chorą dalyvauti jų dukters 
vestuvėse, dar įnešė į choro ka
są 100 dol. Nė viena lietuvių 
visuomenės organizacija dar 
niekad taip choro sunkaus dar- 

Ką tik išleistas naujas lietu- bo nesuprato ir jo nepagerbė, 
viškų dainų rinkinys “SU DAI- kaip Stašaičiai.

Jaunavedžiai gavo popiežiaus 
palaiminimą. Vestuvių pokylis 
buvo liet, piliečių klubo salėje. 
Dalyvavo apie 300 asmenų. 
Vestuvių programos vedėju bu
vo kun. V. Martinkus Jaunieji 
povestuvinei kelionei išvažia
vo į Bermudų salas.

P. Kaminskas

NAUJAS DAINŲ 
RINKINYS

NA”. Iki šiol buvusios panašių 
rinkinių laidos išsibaigusios ar 
sunkiai berandamos. Naujas 
rinkinys kišeninio formato, 
351 psl., atspausdintas ant ge
ro popieriaus. Dainas surinko 
Gražina šimukonienė. Rinkiny
je yra 392 populiarios lietuviš
kos dainos. Platus stovyklose 
dantuojamų dainų skyrius. Rin
kinio kaina 2 dol. šį naują, pa
trauklų ir naudingą lietuviškų 
dainų rinkinį galima įsigyti

1967 m., rugsėjo 22 d., firl 62

parapijai proporcingai parapie- 
čių skaičiui ir buvo paskirta

Vartoto popieriaus rinkimas 
Bostono arkivyskupijos labda
ros fondui šv. Petro parapi
joje bus daromas spalio 1. Po
pierių reikia sunešti | parapi
jos klebonijos kiemą arba prie 
parapijos salės 492 E. 7-ta gat
ve. Popieriaus surinkimu ir iš
vežimu rūpinasi parapijos CYO 
organizacija.

šv. Petro parapijos Tretinin
kų Brolijos pamaldos ir susirin
kimas bus rugsėjo 24 d. 2:30 
vai. po pietų parapijos bažny
čioje.

Kun. Stanislovas Kulbis, S.J., 
rūgs. 22 lankėsi Bostone. Sve
čias keliom dienom buvo ap
sistojęs šv. Petro parapijos kle
bonijoje. Kun. Kulbis dirba lie
tuvių parapijoje Montrealy, Ka
nadoje. Šią parapiją veda tėvai 
jėzuitai.

Lowell, Mass., šv. Juozapo lie
tuvių parapijos parapiečiai ir 
jų draugai dosniai aukojo Re
liginei šalpai. Kardinolo Ri- 
chard Cushing laišku paragin
ti, vadovaujant klebonui kun. 
Jonui Žuromskiui, liepos 16 
meldėsi už Lietuvą ir aukojo ' 
Religinei šalpai. Surinkta $ 
229.20. LKRŠ valdyba nuošir
džiai dėkoja-

Aukos Vasario 16 gimnazi
jai. Rugsėjo 1 suėjo 15 metų, 
kai Bostone įsisteigė būrelis 
Nr. 120 Vasario 16 gimnazi
jai remti. Per tą laikotarpį iš 
būrelio narių surinkta ir gim
nazijai pasiųsta 4876.65 dol. 
Būrelio nariai kas mėnuo mo
ka po 1 dol. ir tuo išlaiko vie
ną gimnazijos mokinį. Jei lik- 
viduosis būreliai — neišsilaikys 
ir gimnazija. Ieškoma naujų as
menų, kurie galėtų kiekvieną 
mėnesį tai gimnazijai paauko
ti po 1 dol.

IŠKILIOS VESTUVĖS
Rugsėjo 16 Gražina Stašaity

tė ištekėjo už Vilhelmo Krau
zės. Šv. Petro bažnyčioje juos 
sutuokė kleb. kun. A. Baltrašū- 
nas. Mišių metu giedojo parapi-

PLAUKU PAŠALINIMAS 
Specialistai — Įsikūrę jau 20 
metų. Rekomenduoja žymūs

Winter Street — 7 aukštas, 
Boston. Mass.; Tel. 428-1340

Misa O’Suffivaa

STEFANIJAI LADIGIENEI
minis, jos dukrą Ireną Eivicnę nuoširdžiai užjaučia ir drauge 
liūdi

BOSTONO ATEITININKAI SENDRAUGIAI


