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Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės trečiojo seimo atstovai, 
posėdžiavę Njew Yorke rugpjū
čio 30 — rugsėjo 1, naujan^ 
penkmečiui išsirinko naują vaL
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tis ir PLB valdybos pirm. J. 
Bačiūnas. V. Jonuškaitei-Leskai- 
Henei pradėjus ir visiem pri
tariant sugiedoti JAV ir Lietu
vos himnai. Po prel. J. Balkū- 

dybą- Balsuoti buvo pristatyti no invokacijos pagerbti miru- 
du pagrindiniai sąrašai — iš; 
New Yorko ir Clevelando atsto
vų. Bandyta siūlyti ir daugiau 
sąrašų, bet jie nepraėjo. New 
Yorko sąraše siūlyta: V. Alks
ninis, B. Bieliukas, V. Bražė
nas, A. Budreckis, E. Čekienė, 
V. čižiūnas, K. Miklas, A. Ma
žeika, J. Rūtenis, J, Stiklorius, 
kan. V. Zakarauskas. Slaptu 
balsavimu už Clevelando sąra
šą pasisakė 62, už New Yorką sunkumai bei taip ilgai varginę 
— 21, susilaikė 1, nebalsavo reikalavimai “dėl tvarkos”. Dar 

neturima prezidiumo, o siūlo
ma balsuoti reguliamino klau
simu. Kiek yra turinčių teisę 
balsuoti?

J. Bačiūnas pasiūlo prezidiu
mą: dr. P. Lukoševičius — 
pirm., o 6 kraštų LB pirminin
kus seimo vicepirmininkais: J 
AV — B. Nainys, Australijos— 
S. Narušis, Prancūzijos — kun. 
J. Petrošius, Kanados — A. 
Rinkūnas, Vokietijos. — K. Va
liūnas, Venezuelos — V. Venc
kus. Jie pakaitom ir pirminin
kavo seimui. Sekretoriauti pa
kviestos D. Tallat-Kelpšaitė, dr.
M. Ramūnienė ir L. Skripkutė.

šieji ir išklausyta V. Jonuškai- 
tės-Leskaitienės pritaikyta dek
lamacija.

PREZIDIUMAS

Buvusios valdybos pirm. J. 
Bačiūnas duoda žodį Arvydui 
Barzdukui — pristatyti seimo 
reguliaminą, kurį paruošė A. 
Barzdukas, V. Kamantas ir dr. 
V. Majauskas. Čia ir prasidėjo

— 21, susilaikė 1, nebalsavo 
5.

Iš Clevelando sąraše esan
čių 20 kandidatų išrinkta ši 
valdyba: J. Bačiūnas — 69 
balsai, St. .Barzdukas — 64, H. 
Brazaitis — 64, A. Butkus — 
59, A. Gailiušis — 50, A. Kili
mas — 61, M. Lenkauskiene — 
57, V. Majauskas — 52, A. Rin
kimas — 62. Kandidatai: A. Lai- 
kūnas — 18, A. Nasvytis —17. 
Tam pačiam sąraše dar siūlyta, 
bet neišrinkta: Z. Dailidka, J. 
Darnusis, N. Kersnauskaitė, P. 
Karalius, A. Pautienis, P. Raz- 
gaitis, J. Smetona, K. Kasakai-

SVEIKINIMAI

Seimą žodžiu sveikino minis- 
teris St. Lozoraitis, Vliko pirm, 
dr. K. J. Valiūnas, Laisvės ko
miteto ir lietuvių delegacijos 
pavergtų tautų seimo pirm. V. 
Sidzikauskas, Lietuvių gydyto
jų dr-jos pirm. dr. H. Brazai
tis, Alto pirm. inž. E. Bartkus, 
estų organizacijų atstovai, Lie
tuvių Fondo vardu — dr. A. 
Razma, Argentinos lietuvių or
ganizacijų ir spaudos tarybos 
vardu E. Riselienė.

KAS BALSUOJA?
Sprendžiant balsuojančių 

skaičių, teko apsvarstyti buvu
sios PLB valdybos narių balsa
vimo teisę. LB konstitucijos 5 
ir 18 paragrafai tą teisę nuro
do prieštaraujančiai. Nesant 
konstitucijoje reikalaujamos sei
mo atstovų daugumos, negali
ma konstitucijos pakeisti. Apsi
ribota nutarimu tik šiam sei
mui — buvusios valdybos na
riam leisti balsuoti.

Po pietų vėl grįžta prie re- 
guliamino priėmimo. Siūloma
me projekte kalbėtojai randa 
prasilenkimų su konstitucija. 
Pasiūlomas naujas, daug trum
pesnis projektas, bet galutinai 
atsisakoma abiejų.

(nukelta į 3 psl.)

Seimo išvakarėse, rugpiū
čio 29, Statler Hilton viešbuty, 
kur vyko visi seimo posėdžiai, 
suruoštas diplomatijos šefo mi- 
nisterio St. Lozoraičio ir sei
mo atstovų pagerbimo ir susi
pažinimo pobūvis. Min. St. Lo
zoraitis pasveikintas 70 m. am
žiaus sukakties proga.

Rugpiūčio 30, penktadienį, 
10 vai. ryto pradedami darbo 
posėdžiai. Atidarė seimo rengi
mo komiteto ir LB New Yorko 
apygardos pirmininkas A. Vak- 
sėlis. Pastebėjęs, kad nors jam 
šiame seime ir neduotas bal
sas, jis su apygardos valdyba 
nutaręs seimo rengimo darbą 
tęsti ir išbaigti iki galo.

Seimą pasveikino Lietuvos 
generalinis konsulas A. Simu*

Iii sava pofitikos

Nors kailis naujas, širdis ta pati ... 

Paralelės tarp Maskvos siekimu bei priemonių vykdant 
okupacijas 1940 Lietuvoje ir 1968 Čekoslovakijoje

weris stojo su “Liberation” šū
kiu. Buvo net mestas ir šūkis
— atsisakyti nuo Jaltos susita
rimų. Bet tuojau pat tas šū
kis nutildytas. Dabar valsty
bės departamentas paneigė 
apie susitarimus tarp Sovietų ir 
JAV dėl Čekoslovakijos. Ta
čiau rugpiūčio 30, N.Y.T. vėl 
rašė, kad vakarų Europoje nau
jų abejonių sukėlė Amerikos at
siliepimas į Čekoslovakijos 
padėtį. Esą “jaučiama, kad pre
zidentas Johnsonas buvo ne 
tiek susirūpinęs dėl Čekoslova
kijos, kiek susigraužęs dėl kliū
čių planui susitikti viršūnių 
konferencijoje su Sovietų va
dais”.

Jaltos sutartis tebegalioja.

SUTARTIS su numatoma au
ka: —

Sovietų antras žingsnis Lie
tuvai okupuoti buvo vadinama 
savitarpinės pagalbos sutar
tis, Lietuvai primesta 1939.X. 
10. Pagal ją Sovietai išsireika
lavo sau teisę Įvesti Įgulas. į 
Lietuvą. Lietuvos vyriausybė 
matė, kad ši sutartis gresia Lie-

- tuvos nepriklauŠo&ybėLBet 
vyriausybės visi argumentai 
Stalino neveikė. O sutartis So
vietam buvo reikalinga, kad 
paskiau galėtų kaltinti Lietuvą 
sutarties laužymu ir dėtis esan
ti sutarties gynėja.

Čekoslovakijos likime pana
šią rolę turėjo Ceme ir paga
liau 1968 rugpiūčio 3 sutartis 
Bratislavoje. Netrukus Sovie
tai apkaltino Dubčeką, kad jis 
nesilaiko sutarties pažadų.

Atsišaukimas į Prezidentą 
Johnsoną, paskelbtas N. Y. Ti
mes rugpiūčio 26 ir pakarto
tas šiame Darbininke, sugreti
no Čekoslovakijos okupaciją 
su Lietuvos, Latvijos, Estijos. 
Okupacijų paralelės .praturtina 
mąstančio skaitytojo politinę o- 
rientaciją ir padeda Įvertinti, 
kiek teisingos politinės teori
jos, kuriom maitinamas pilietis 
Vakaruose, labiausiai JAV. 
SUTARTIS su galimais bendri
ninkais:

Sovietai Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos okupavimą vykdė laips
niškai. Pirmas laipsnis— Molo
tovo ir Ribbentropo 1939.VIII. 
23 Maskvoje pasirašyta nepuo
limo sutartis ir slaptas proto
kolas, papildytas dar 1939.IX. 
28. Tais slaptais protokolais So
vietai ir Vokietija pasidalino Į- 
takų sferom. Lietuva buvo pri
pažinta Sovietų sferai.

Ar buvo panašus susitarimas 
dėl Čekoslovakijos likimo? 
Prancūzų ir anglų spaudoje da
bar pirštu rodoma Į panašų su
sitarimą tarp dviejų galybių — 

■Sovietų ir JAV — dar Jaltoje 
1945.II.il. Jame rytų bei vi
durio Europa palikta Sovietų i- 
takos sferai. N. Y. Times da
bar vedamajame pripažino, kad 
tai buvo Roosevelto 
Bet ar ši klaida buvo 
taisyta ar atšaukta? 
1952 rinkimų kovoje

“klaida”. 
kada ati-

Tiesa, 
Eisenho-

— Persijoje, rytinėje pusė
je, rugpiūčio 31 žemės drebė
jimo aukų buvo per 30,000— 
spėjama žuvo 18,000, sužeistų 
15,000. Po trijų dienų žemės 
drebėjimas ištiko Turkiją prie 

... ... . Juodosios jūros. Žuvo 15, su-PLB seimo vardu padėtas vainikas prie Laisves statulos J
Nuotr. R. Kisieliaus žeistų 200.

AGRESORIAUS kaltinimai 
aukai:

■Lietuvos okupacijos trečias 
laipsnis buvo kaltinimai dėl 
tos sutarties laužymo. Esą Lie
tuvos saugumas grobęs sovieti-

Tarp demokratų pesimizmas dėl rinkimų \,^pro“

Amerikos opinijos sudarinė- čiau jų dėmesys nukreiptas ma- vamzdžius! Esą saugumas su
lojai mėgina Čekoslovakijos į- žiau į pačius kandidatus, dau- įminėjęs darbininkus, kūne dir- 
vykius nustelbti tebekalbėdami giau į policiją, kuri numalšino 
apie demokratų konvenciją, ku
rioje rugpiūčio 28-9 kandidatu 
j prezidentus išrinktas Humph- 
rey, Į viceprezidentus šen. Ed- 
mund Muskie (jo tėvas, lenkas, 
dar vadinosi Marciszewski). Ta-

Nootr. R. Kisieliaus

a

LBJ POPULARUMAS KRINTA
Gallupas rado, kad preziden

to LBJ popularumas krito — 
jo politikai pritaria 35 proc., 
nepritaria 52. Priežastis — 
nesugebėjimas baigti Vietnamo 
karą. Santykiu 2:1 opinija sako, 
kad Nixonas geriau 
kys su Vietnamu nei 
rey.

— Gallupas mano, 
mil. balsuotojų nėra
ravę. Wallace paskelbė atsišau- 

‘ kimą labiausiai Į šiuos, kad re- 
gistruotųsi.

susitvar- 
Humph-

kad 29 
Įsiregist-

bo prie sovietinių įgulų staty- 
demonstrantus prieš konvenci- *)OS’ turėdamas tikslą... su- 
ją ir konvencijoje. Tebekarto- kelu a8resi« pneš sovietų ka- 
jami šauksmai apie policijos rinius vienetus . Esą Lietuva, 
žiaurumus. Tuose šauksmuose 
pats kandidatas į prezidentus 
Humphrey be aiškaus nusista
tymo ir gelbėjosi mintim — 
tegul komisija ištiria. Rugsėjo 
4 prezidentas pavedė Milton 
Eisenhoweriui tokią komisiją 
sudaryti. Masės opinija nesuta
ria su spaudos ir televizijos su
darinėjama opinija prieš poli
ciją ir Chicagos majorą Da- 
ley. Pagal N. Y. Times tuojau 
pat suorganizuoti viešosios o- 
pinijos tyrimai rėmė policijos 
pusę.

Kitas konvencijos vaisius — 
demokratų skilimas labiausiai 
dėl Vietnamo. Platformoje bu
vo priimta redakcija, kuriai

ČEKOSLOVAKIJĄ jau valdo ir valo Maskvos žmonės
Dresdene rugsėjo 10-11 nu- va. Jau atleistas min. pirmi- lų min. Pavel; atleisti televi-

matoma Čekoslovakijos, Sovie- ninko pavaduotojas Ota Sik, zijos ir radijo direktoriai. Iš
tų ir kitų okupantų konferenci- kuris vykdė ekonominę libera- partijos prezidiumo išėmė taip
ja, kurioje bus deramasi dėl lizaciją; atleistas vidaus reika- pat
svetimos kariuomenės atitrau
kimo iš Čekoslovakijos. Pa
gal Maskvos sutartį Sovietai ati
trauks kariuomenę, kai padėtis 
bus “sunormalinta”. Dabar ka
riuomenės yra 600,000, jos 
bus palikta betgi visiem laikam

Dėmesio centre, kaip Amen- plb iii sekno atstovai 
ka reaguoja į Sovietų judėji- 
mus Europoje. Po Čekoslovaki
jos Sovietai ėmė grasinti Ru
munijai. Buvo aliarmas, kad 
prie Rumunijos sienos Sovietai 
sutraukė 20 divizijų (Gal tai 
progai ir Lietuvoje paskelbta 
molnlizacija!) Rugpiūčio 30 pre
zidentas LBJ paskelbė įspėjimą 
Sovietam dėl tolimesnių kari
nių žygių rytų Europoje. Tą 
pat dieną Sovietų atstovas Do- 
bryninas užtikrino valstybės 
sekretorių Rusk, kad gandai 
esą be pagrindo dėl Rumunijos 
užpuolimo. Rugsėjo 1 Ameri
kos žvalgybos žinios taip pat dvi divizijos, 
apramino prezidentą. “Normalinimas” vykdomas

Prezidentas rugsėjo 4 su- kryptimi, kūną diktuoja Mask- 
kvietė krašto apsaugos tarybą ■11 -■ 1 1 —■ — ■ ■ ■
politiniam santykiam po čeko- ta. Dabar išsiskyrė. N. Y. T.

pasisako už tai, kad preziden
tas sustiprintų spaudimą Mas
kvai atitraukti kariuomenę, o 
ne apgailestavimą, kad neįma
noma vykti į Maskvą į viršū
nių konferenciją. Patį vedamą
jį pavadino “Komunistiniu 
Miunchenu” ir kaltina valsty
bės departamentą nieko neda
rymu.

Slovakijos Įvykių. Iš to, kiek pa
skelbta, aiškėjo, kad LBJ ir po 
Čekoslovakijos įvykių tebesi
laiko “tiltų politikos” ir tebe
nori susitikimo su Maskvos va
dais. N.Y.T. ir prezidento li
nija pirmom Čekoslovakijos į- 
vykių dienom sutarė — nieko 
negalima padaryti, tik reikšti 
viltį, kad laisvė nebus užgesin-

Maskvai nepatinkamus. 
Puolamas Maskvos spaudoje 
dabar užsienių reikalų ministe- 
ris; esą jis buvęs nacių kola
borantas (žydas kaip ir Sik!). 
Maskva nepripažino partijos 
prezidiumo, kuris buvo išrink
tas slaptoje partijos konferenci
joje; prezidiumas perrinktas, Į- 
vedant porą Maskvos patikėti
nių. Cenzūra grąžinta.

N. Y. Times, kuris anksčiau 
vengė kalbėti apie “pavergtą
sias tautas” jau rugsėjo 3 ver-

MASKVOS POZICIJA
• M- ’grasinanti . ,

Prezidentas LBJ rugpiūčio 
31 skelbė, kad Čekoslovakijos į 
užėmimas suardė karinės jėgos 
pusiausvyrą Europoje. Maskva 
atsikirto, kad dabar pusiausvy
ra kaip tik atstatyta.

Vokietijos kancleris Kiesin- 
geris buvo kėlęs mintį sukvies
ti Nato konferenciją ryšium su 
įvykiais Europoje. Sovietai rug
sėjo 2 raštu įspėjo Vokietijos tino, kad "**• Tra Pavergto

sios tautos tortinė, kurios va
dai neturi tikros veikimo lais
vės ,.. Tikrąją valdžią Čekoslo
vakijoje vykdo Sovietų Sąjun
ga... Prezidiumas neturi ga
lios, o yra tik antspaudas Mask
vos reikalavimam”.

— Nixonas pavedė Massachu- 
setts gub. Volpe sudaryti tauty
bių komitetą. Jis taip pat ape
liuoja į atskiras profesijas: or
ganizuojami dentistai už Nixo- 
ną, atletai už Nizoną ir t.t 
....— Chicagoja Nixonas buvo 
triumfališkai sutiktas apie pu
sės milijono žmonių.

J.

vyriausybę nerodyti nedraugin* 
gurno Sovietam. Kitaip Vokieti
ja prisiims atsakomybę už pa
darinius ir už kišimąsi į rytų 
Europos reikalus. Vokietijos 
įtaka rytų Europoje turinti bū
ti nutraukta.

KONGRESMANAS DERWINS- 
Kl dėl Čekoslovakijos

Kongresmanas Edward 
Derwinski rugpiūčio 21 pasiun
tė telegramą prezidentui, rei
kalaudamas, kad tuojau pasi
trauktų valstybės sekretorius 
Rusk; kad būtų nutraukti dip
lomatiniai santykiai su Sovie
tais ir satelitais — Lenkija, 
Vengrija, Bulgarija; kad būtų 
nutrauktas prekybos palanku
mo principas Lenkijai ir kredi
tas visiem agresoriam; kad per 
J. Tautas reikalautų svetimų 
kariuomenių pasitraukimo iš 
Čekoslovakijos; kad preziden
tas prisipažintų klydęs su savo 
tiltų statybos politika.

Latvija ir Estija sudarę slaptą 
karinę sutartį agresijai prieš 
Sovietus (Kitaip sakant: ėriu
kai sudarė sutartį agresijai 
prieš vilką!).

Čekoslovakija buvo panašiai 
kaltinama: ištikimų komunistų 
“moraliniu teroru”, šalinimu 
iš vadovybės, sąjunga su Vaka
rų imperialistais, ypač vakarų 
Vokietija; sandėliais slaptų 
ginklų, atgabentų iš vakarų Vo
kietijos (Nors Dubčekąs Mask
vai aiškino, kad ginklai atga
benti iš rytų Vokietijos ir maiš
uose, kokius gamina Mask
vos fabrikai! Panašiai Lietuvo
je: Ilja Molin, Sovietų saugu
mo majoras, liudijo, kad Lietu- 

pritarė prezidentas LBJ. Prieš ''Ojekomunistani buvo duotas 
ją stojo 40 proc. demokratų. ^lak^"ltas P rengti provo- 
Po rinkimų opozicija atsisakė
paremti Humphrey, ir šen. Mc apgaule agmiįai įHninti: 
Carthy siūlė savo šalininkam .. ____ . _ . . . .,.. t .. .... Lietuvoje Sovietų lemiamaskita strategija — vietiniuose - . . \.-_x• L- i • smūgis buvo 1940 birželio 14nnkimuose laimėti savuosius ... . ... _ .___;. . . . 1fv_n . ,. ultimatumas ir birželio 15 mva-atstovus; tada 1972 nnkimuoseUtUd A J,, A. liiMUiUU^ stengėsi VI-
jie turės tvirta atrama. . . .. . •J • sas permainas inscenizuoti kaip

N. Y.T. rugpiūčio 5 teigimu “teisėtas”. Tam mėgino sulai- 
tarp demokratų dabar vyrauja kyti prezidentą Smetoną, kad 
pesimizmas dėl būsimų rinki- jo parašu būtų paskirtas J. Pa
inų. leckis. Kai Smetona negrįžo,

. ... ... Sovietai inscenizavo, kad pre-- rašytojas
V. Havel nigpiuėio 26 slaptu
s.ųstuvu šaukėsi į Vakarų m- min_ A
telektualus, kad pasmerktų Ce- ir buvo pa-
koslovakuos okupacijų. j

— eekosImkiiM atstovas Sovietam pasisekė Latvijoje ir 
kom. Kinijoje rugsėjo 1 sykiu Estijoje, kurių prezidentai liko

ir kurie buvo priversti pasi-su Sovietais išėjo iš priėmimo, kūne buvo paversti pasi
kurtame min. pirm. Chou En- rašyti tai, ko Maskva reikala-
lai pasmerkė Čekoslovakijos o- 
kupaciją.

— Washingtona “Beturčių 
žygis” Columbijos sričiai atsi
ėjo 1,7 mil. Daugiausia saugu
mo reikalam.

• v°-
Čekoslovakijoje Sovietai pa

sirūpino pirmiausia pačiupti 
valdžios žmones ir Maskvoje 
“derybose” (kuriose Dubčekąs

(nukelta į 2 psl.)

1945.II.il


2 DARBININKAS 1968 m. rugsėjio 4 d., nr. 57

Ne 50, bet 715 metų nuo Lietuvos valstybes įkūrimo GREEN CORNER RESTAURANT — Frances C. Saldukas savininkas. 
Jauki vieta maloniai praleisti laiką. Į čia vietos lietuviai sueina pasikal
bėti, pasivaišinti. Pravažiuojantieji ar atvykusieji į Waterbury, sustoję čia 
sutiks saviškį. Įvairiausi vietiniai ir importuoti gėrimai. 34 Green Street,

Darbininko paskelbtoji anke
ta dėl Lietuvos valstybės atkū
rimo sukakties 1968 susilaukė 
per 30 atsakymų. Anketoje bu
vo trejopi klausimai: 1. Kokiais 
žygiais siistiprintume diploma
tinę kovą dėl Lietuvos laisvės, 
2. sustiprintume čia esančių lie
tini! savigarbą, 3. laimėtume gy
venamo krašto nelietuviškai 
kalbančiu asmenų ar įstaigų dė
mesį bei paramą Lietuvos lais
vės idėjai. Čia skelbiame pas
kiausiai paskelbtų atsakymų iš
traukas.

Anatolijus Kairys. “Ar ne
vertėtų įsteigti Washingtone 
nuolatinę 3-jų asmenų komisi
ją, kuri mūsų laisvės bylą veik
tų kitais būdais, kitais kana
lais? Turiu galvoje “lobhy” ...

“Gal būt, 50 metų mūsų lais
vės atstatymo proga būtų įma
noma surengti 2 ar 3 kryptim 
keliones aplink pasaulį pas žy
miuosius šio laikmečio politi
kus, mokslininkus bent 5'0 žy
miųjų valstybių”.

Vilius Bražėnas. “Vasario 16 
proga suruošti iškilius padėkos 
— pagerbimo pobūvius Lietu
vos laisvės bylą rėmusiem bei 
remiantiem senatoriam, kong- 
resmanam, burmistram, žurna
listam...”

“Bent jau penkiasdešimt me
tų sukakčiai mes privalėtume 
rasti būdų pagaminti filmuką 
(su juostele ar plokštele gar
sui), pavaizduojantį nuotrau
kom, žodžiu ir muzika laisvą 
Lietuvą, pavergimo terorą ir 
pravedantį paralelę tarp Lietu
vos ir laisvojo pasaulio likimo”.

Jonas Dėrriė. “Lietuvai va
duoti veikimas turėtų daryti žy-

Kas padaryta it kas iifeBadatyta (3)
ghį per tas valstybes, kurios ne
seniai išsilaisvino iš kolonizaci
jos vergijos”.

“Baigusius aukštuosius moks
lus, o gal ir vidurinius moks
lus, kiekvienais metais reikėtų 
pagerbti... Gal čia galima bū
tų pamatyti, kiek lietuvių tau
ta įsigijo naujų aukštojo moks
lo pajėgų”.

Antanas Klimas. “Reikia 
mums pagaliau įsisąmoninti, 
kad 1968 metais visų mūsų pa
stangų vedamoji pagrindinė 
mintis būtų ne 50 m. nepriklau
somybės atgavimo, bet 715 me
tų Lietuvos valstybės įsikūrimo 
įsisąmoninimas ir paskleidi - 
mas.”

“Tęskime.. .kovą dėl rezo
liucijos pravedimo Jungtinėse 
Tautose”.

ta parodą galėtume Padėlį šį 
informacinį ir propagandinį 
darbą”.

Antanai Saūlaitls. “Pagrindi
nis ryšys su nelietuviškai kal
bančiais. t.y. vietiniais, turėtų 
būti vietiniai lietuviai, trečio
sios kartos. Todėl parama Lie
tuvos Vyčiams, Įvairioms orga
nizacijoms ir įstaigoms yra bū
tina”.

Alė Rūta. “Griežtai atsiri
boti nuo kbmūnistii provokuo- 
jahjo bendradarbiavimo”.

Kelias į kitils — “spauda ir 
ašmeniniu apaštalavimu”. “Ša- 
monihgieji turi įsipareigoti pa
žadinti užmigusius”.

ŠU<i’6 IpUfe: “Kiek
vienas lietuvis turėtų būti savo 
krašto ambasadorius, ugdant

teigiamą asmenybę Vifeštllnoje, 
kad draugiškumas bei Žmogiš
kumas kitus jiati^iikltį”.

Šioje vietoje tebus pareikšta 
padėka atsakiusiem. Atsakė 
svarbi dalis tų aktyviau, ku
rie rodo ir gyvos minties ir as
meninės veiklos. Jų atsakymus 
vienas bendruomenės Veikėjas 
pavadino ištisa 1968 mėtų mi
nėjimo programa.

Gyvos įpinties ir konkrečių 
projektų, kaip matome, muriis 
nepritrūksta. Jei ko labiausiai 
pritrūksta, tai nė idėjų ir pro
jektų, bet projektų $rmūrno, 
svarbumo, afctbsftirnb atrinkus.

Vienų atsakymuose pareikš
tos miiityš yra bėndresnib,prin
cipingo pobūdžio — kuria kryp

tim mūsų jubiliejinė veikia tu
rėtų būti nekreipta — pirmo
mis pripažįstamas krypčiai įei
ti Su Lietuvos prbblema į ne- 
Ūėįųvi^ tarpą, Įeiti su Lietuvos 
pažinimu Į savąjį jaunimą.

Kitų pareikštos mintys yra 
konkrečios—kokiais, būdais įei
ti. Tarp jų atsakymuose dau
giausia pirmumo rodyta organi
zuotai, planingai, centralizuotai 
informacijai, kuri aprūpintų 
medžiaga ir svetimuosius ir sa
vąjį jaunimą.

Skaitytojui beliktų vertinti: 
ar tom kryptim jubiliejiniais 
metais pasistūmėta pirmyn ? 
kas konkrečiai ir keno iniciaty
va padaryta — organizuotai ar 
padrikai, bendruomenine ar pri
vačia iniciatyva?

Savąjį vertinimą duosim me
tų pabaigoje.

. AVaterbury, Conn., TeleL (203) 754-9995.

PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais
tai bei mostis nuo reumatizmo. Labai pelninga įmonė. Rąžyti: P. Deken, 
North. SU., P.O. Box 9112, Nevvark, N J. 07104._______________________
GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Deksnio mostis, dabar vadinama “Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3 dol., 
8 uncijų 5 dol. Persiuntimui pridedama 50?. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., P.O. Box 9112, Newark, N.J. 07104, arba į Darbininko administracijų, 
910 VVilloughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

J. B. SHALINS-SALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P’vvay Sta.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. Tel. Vlrginia 7-4499.

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

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALS AMUOTO JAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedlord Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Nolary Public. 660 
Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

STEPHEN AROM1SKIS (Armakauskas) —Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia, 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

senAmiėščių atstatymas

Architektas Žibartas Siihana- 
vičius Tiesoje svarsto Lietuvos 
senamiesčių atstatymo klausi
mą. Nors svarstymo gale teigia, 
kad “Niekad Lietuvą neturėjo 
tokių gerų sąlygų kultūros pa
minklų apsaugai, kaip kad turi 
dabar”, bet gresiantį pavojų 
senamiesčiam nušviečia štai ko
kį:

— Dešimtys tūkstančių gy
ventojų ir šimtai organizacijų, 
įsikūrusių istoriškai vertinguo
se kultūros paminkluose, siekia 
jūos pritaikyti savo poreikiam. 
Nemaža dalis statybos ir archi
tektūros darbuotojų taip pat ža
visi tik madingąja dabartine ar
chitektūra, tad mielai tuos no
rus tenkina. O kas tad gina pa
minklų interesus?

— Štai kai kuine skaičiai: Vil
niaus Kultūros paminklų apsau
gos inspekcijoje miešto archi
tektūros paminklų reikalams 
tenka tik pusantro etato, Kau
no inspekcijoje — vienas eta
tas. Kultūros ministerijos — 
Muziejų ir kultūros paminklų 
apsaugos reikalams tenka tik 
vienas etatas. Taigi čia dirbąs 
žmogus turi vienas suspėti ir 
saugoti, ir rūpintis remontu 
bei panaudojimu, ir kontroliuo
ti po visą respubliką išsimėčiu
sius šimtūs architektūras ob
jektų, kuriuose yra keli tūks
tančiai pastatų.

Numato, kad senamiesčių at
statymas truks gal keletą de
šimtmečių, bet kad netaptų ne
atitaisomai sugadinti, įtikinėja, 
kad reikia susirūpinti planu, ir 
tada žiūrėti, kad skubieji pa
taisymai ir pritaikymai jau bū
tų atlikti taip, lyg taį būtų to 
plano vykdymo dalis. fElta)

“Stiprinkime asmeninius ry
šius (Memorandumus visi meta 
krepšin).

“Išleiskime angliškai pilną 
Lietuvos istoriją, gerai paruoš
tą lietuvių kalbos istoriją ... 
Moksliškai paruoštą Čiurlionio 
monografiją ... geriausius Krė
ves raštus angliškai”.

“Susiraskime asmeniškų įta
kingų draugų, specialiai kulty- 
vuokim tokias draugystes”.

Lyvia Bražėnaitė-Garsienė. 
“Reikia, kad būtų suredaguo
tas vieno ar dviejų (daugiau
sia) puslapių atsšiaukimas ang
lų kalba, kuriame būtų išaiškin
ta 1968 metų prasmė, ypačiai 
parodyta Lietuvos pergyveni
mų prasmė Amerikai”.

“Kad būtų pagamintos sa
gutės (lapei buttons) ir ‘bum- 
per stickers- su šūkiu “Free- 
dom for Soviet Occupied Li- 
thuania”.

“Išprašyti iš Amerikos val
džios kokį nors pašto tinkamą 
ženklą.”

“Siūlyčiau, kad visi šie daly
kai ... būtų paruošti prieš 
Lietuvių Dieną Montrealy pa
saulinėje parodoje — kad su

PARALELE TAftP LifcTLVOS ift ČEKOSLOVAKIJOS
(atkelta iš 1 psl.) 

jau buvo su aprišta galva!) bu
vo prieiti kitokį rezultatai. Ki
tokį, greičiausia, laikinai: pali
ko valdžioje tie patys žmonės, 
kai jie pasižadėjo vykdyti so
vietinius reikalavimus. Lietuvo
je iš “liaudies vyriausybės” 
tuojau buvo paleisti ar pabėgo 
“nepartiniai” (V. Krėvė, Gal
vanauskas), gynę nepriklauso
mybės principą, ir pakeisti išti
kimaisiais. Čekoslovakijoje pa
likti laikinai, bet kaip gi galės 
ilgai pakęsti tokius, kuriuos 
Maskva apšaukė “oportunis
tais”, “išdavikais”.

Taip nyksta pamažu skirtu
mas tarp “satelitinės” Čekoslo
vakijos ir okupuotos Lietuvos. 
^ĖSIiClŠlMAS sovietinė pras
me:

Sovietų Molotovas dėl sutar
čių su Baltijos valstybėm skel
bė 1939.III.1, kad “sutartys su 
Baltijos valstybėm neimplikuo
ja Sovietų Sąjungos kišimosi į 
.. .vidaus reikalus”. Po tokio 
pareiškimo netrukus ultimatu

mas pareikalavo Lietuvos Vi
daus ministerį ir saugumo vir
šininką atiduoti teismui, o sa
vo agresijos pirmą mėnesį jau 
suėmė porą tūkstančių rinkti
nių Lietuvos veikėjų.

Čekoslovakijos pirm. Smar- 
kovsky rugpjūčio 29- kalbėjo 
viešai, kad Maskvos sutartyje 
Sovietai pažadėjo nesikišti į 
Čekoslovakijos Vidaus reikalus. 
Tačiau Cėk'osibvąkijbjė, kaip ir 
Lietuvoje, pareikalavo tuojau 
paleisti satigUmo viršininką ir 
■vidaus ministėrį ii? į partijos 
valdžią priimti tubš, kurie pa
tikimi Maskvai, o atgabenti ke
li šimtii emkagebistų tūkstan
čiais pradėjo vdlyti ihtėlektua- 
lus...

Toks yra Sovietinis nesikiši
mas ... Kiek įvykiai Čekoslo
vakijoje eis panašia kryptimi 
kaip Lietuvoje, kiek skirsis, 
stebėsim toliątf, o tuo tarpu pra
sėsi išvad'bš is tos paraleles.
PARALELfeŠ 'moralai'’

Šu karciii • šypsniu išvadas 
čia pavadinam “inoralais” —

OPĖN APPEAL tO PRESIDENT JOHNSON

CZECHOSLOVAK CBUIB

THEODORE WOL1NNIN, INC. — E. JosephZebrowski, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, New York, N.Y. GR 5-1437.

Atšisaukiftiaš į Lttj
N. Y. Tirpei rUgpiūčIb 2fe į- 

dfcjb šfc’eibihią — “Atviri atsi
šaukimą į pbezideūtą Johnso- 
rtd" byšiiim sti Sovietų invazi
ja Į Čekoslovakiją.

Atsišaukimą paskelbė “Lap
kričio 13" orgahizaVęs *Com- 
mittee to Restore Lithuartias 
Independehce*.

Skaitytojai kviečiami atsišau
kimą iškirpti, pasirašyti ir pa
siųsti Prezidentui.

MISTEK PRESIDENT: ’ . „ .....
On August 20th, troops of the Soviet Union and its servile allies invaded.Czechoslovaki* ,t» 

re-impose striet adherence to the orthodos Soviet Communist line. In reality. brute.forąe wai appUed 
te erush further liberalization in the field of basic human rights and to re-impose a. aubservient 
regime in Prague. ..

In the.vorda of the Czeehoslovak Communist Party Presidium. tbis Invaalon is “contrary not 
only to the fundamentai principles ot reiations between Socialist statės būt also contrary to the 
principle* ot International law.” cte.---,

The-Soviet Union has a long record ot conspiracy against the eovereignty and territorial 
Integrlty of independent nations. While the world waa pre-occupied with ;the, Blitzkrie'g In the >West. 
the Soviet Union imposed its "sphere of influence” on the Baltic Natipn*.,On Jone lS. 1040. troope 
and tanks ot the JRed .Army poured Into. Estonia, Latvia, and Lithuanla-.. Moecevr haatily sėt up 
puppet govemments. A single liet ot representatives—hand-picked by M«scow—was .propoee4 te, the 
"Uberated”. oountries. To insure the eleetion ot the Communist candidate%ftens .oCt thousanda ot 
people wer» arrested on the eve of the electlons as a threat to those who mlght proteaž by.refuaal.te 
vote., The decisions of the "eleeted representatives*' to reąuest inceiporatlon rqt <Ute tbree Baltic 
States Into the USSR, were prepared in Moscow and carried out by the eceupying Red Anny..

In their zeal to impose Communism on Eastem Europe, the Soviete .Applied the classical jrtra- 
tegy of military Intervention, usurpation of political power and ComnniBiBKtion in.Potend. Hungary. 
Rurnanla, Bulgarte. and Czechoslovakia. The ūse. of brute force is esepptial to Communist ideology. 
Therefor*. the Sovietą did net hesitate to ūse the Red Army in Hungary in 1956 to re-impose a. 
pro-Moscow regime. į . »
. ... The Soviet Army marched Into Czechoslovakia in brazen violauon ot- the United Natiena 
Charter, repeated U.N. resolutions condemning intervention fn the intemal T*ffair»,-af etįier. stalas 
and in violation of the bilateral agreements concluded by Mosoow 4with the. J’rague ,■ regime ever 
the lašt tventy. years. As this Is occurring, the United States standa aloof, lest the sensltlve Rus- 
sians take offense. ■ f >' , •. ,t

Mr. President. is one Jnstance of appeasement at the ejpense of Czechoslovakia. Jiot-eaoučh 
for one seneration? The Czeehoslovak people were sacrificed to Hitler at MunJch, because tbe»West- 
ern Powers then lacked tbe determination to oppose aggression. Onee again Czechoslovakia stands 
atene.. Does the, present adįninistration ėerlously believe that by issuing. a few declarations of 
nghteous indlgnation the ca^lse ot freedom and atable.vorld.peace can be served?
, , avspeettelly rali npon the Presldnt ta make a reallstle reappralael af Um State Peaart-

ment’s pallcy af detente «Uh the Soviet Union *hlch woald nat aely prateet the tnteresta and •erurlty 
af. thta naūaa. hat wonld also gnarantee the eovereūrnty and freedam of the nations of Eaatern 
Ko rope. The eurrent Statę, Department pellcy I» baaed on ,aa academic theory ot gradualism. That 
i». through.pesceful engagement the West could subtly transform the Soviet Bloc Into genuine 
rfemocracles with modified' Socialist economles. The successful implementation of gradualism neces- 
sitafces. tha ■ ezertion ot dipiomatic and eeonomic torce to enhance gains towards this end. In a 
word. Czeehoslovak liberalization sorely needs more than mere words Irom the advocates ot grad
ualism.

The Soviete vievv. x>vertures of dAtente as a sien of tbe American desire to diaengage fmm 
Europa Uniiateral concessions made by the United States do not satiate the appetite of the Soviete. 
In practice. -the Sovietą accept American unllateral concessions as a basis for nefcotiating further 
concegsipn* from fhe West. v

Wė also.pdll for a re-examination of U..S. and Western acceptancę of "status quo" of 
Soviet domination in Eastern Europe aince 1945 which in effect has stifled the restoratioh of 
independence to, those nations, In the language of the Soviets, the ącceptance of the “status 
quo” yorks for the intęrestof the.USSR because: (a) rately in modern. history have people 
been khlo to overthrow modern totalitarian police statės without active outside assistance. 
It is wishful thinkinjr to expect the peoples of Eastern. Europe to overthrov pppressive 
regitneš that can muster the full arsenai of modern weaponry, which regiment environ- 
inent, and. which.contrpl all means of. mass Communications: (b) thė tragedy of Baltic 
partisans during the 1944-1952 Resistance to Soviet occupation, the Berlin and Poznan 
Revolts, the Hungarian Revolution, and now the Czeehoslovak Invasion are crpel realities 
to the one hundred million peoples of Eastern Europe. As a result, they have become disil- 
lusioned with the WesL How long can ,the United States expect,tp enioy the^pioral sup- 
port of these “silent allies” if at each critical moment in history, the Ų.S. ąbdicates its role 
as the,leider of the Free:World? Taking the Baltic States as an example. the U.S. has never 
recognized Įtheir forcible.incorporation into the U.S.SJL Hcraevęr, a.ppsitiye policy geared 
to assist theše pėople in extricabing themselves from foreign rule haš not evolved from the 
State. Department Why?

c Mr. President, respectfully request fhat eeonomic and dipiomatic pregsures be 
brought to Bear upon the U.SB.R. unti! Soviet military and administrative personhel h witn- 
■rawa .frotn Czecnosloyakia. Estonia, Latvis. Lithuania and thq other occupied nations of 
East-Central Europe and these nations are permitted to exercise their rignt of self-deter- 
mination without forėign ihterference.

* Resp’ectfully yours,

Bear yi«w« tzprastel in this open letttr. affix yošr nenature in Hi< špice pravidtd
. and mail thi ibovt tėat ta President Lynden I. Johnson, Whit« Hou<«, Wa»hinjton, D.C.

COMiTTĖE Ttt RESTBhĖ LlTHUANlh’S IMDiEPENDENCE
29 W£St 57A STRfeET, YORK, N.Y. 10^19 

Cootdlnitor: Anthony t. Manila *

pamokymais, kurių retai kas 
paklauso. O jie būtų toki:

.. — Sovietiniai imperialisti
niai siekimai pasiliko tie pa
tys, nors režime žmonės keitė
si ir keičiasi. Metodai tie patys 
— klastingos sutartys, jėgos 
smurtas, išgalvcii kaltinimai 
savai agresijai pateisinti. Tei
singi “Tiesos” (rugp. 27) žo
džiai, jei juos taikysim sovieti
niam imperializmui: “Siekda
mas įgyvendinti savo agresy
vias užmačias, imperializmas 
griebiasi avantiūrų įvairiuose 
pasaulio rajonuose . .. Kad ir 
kaip dažytų jo fasadą samdomi 
propagandininkai, jie nepakei
tė savo grobuoniškos išnaudo
tojo ir laisvės smaugėjo pri
gimties”.

— Vakaruose išgarsinta teo
rija apie Sovietuose vykstan
čią evoliuciją laisvių link pasi- 
’rbcle mitais. J&.. platfntbj ai, ku- 
H‘ė veikia kaip patarėjui vyriau
sybių, spaudos, televizijos ir 
netgi bažnyčių užkulisiuose, di
dele dalim tėra visuomenės 
klaidintojai. Dėmesio verta, 
kad jie nutyli apie agresiją, 
prieš Baltijos valstybes 1940. 
Gal tam, kad skaitytojas nepa
stebėtų, jog Sovietai ir su Če
koslovakija daro panašiai, kaip 
jie darė su Lietuva prieš 28 
metus. Tegul skaitytojas to ne
pastebės, ir bus išgelbėta jų 
teorija nuo sugriuvimo. Tačiau 
skaitytojas, kuris betgi sugre
tins tų dvejopų okupacijų rai
dą, greičiau pritars anam Kry
lovo pasakėčios mužikui, kada 
besiginančiai gyvatei, jog ji pa
keitusi savo kailį, tarė: “Nors 
kailis tavo naujas, bet širdis ta 
pati”.

— Moralas dar vienas: Lietu
vi tiifejb eiti iš Vilties į viltį ir 
niišiviiti — nusivilti Atlanto 
č h a ir t b s pažadais, nusi
vilti J. Tautų charta, nusivilti 
J. Tautų skelbtu kolonizacijos 
naikinimu: tuos nusivylimus tu
rėjo apmokėti skaudžiom au
kom.

Čekoslovakijos pirmininką 
Smarkovsky patirtis įgalino į- 
spėti iš karto savo tautiečius, 
kad "mušu kraštas dabartinėje 
tarptautinėje padėtyje negali 
pasitikėti jokių kitų garantijų 
realumu kaip tik savo išmin
tim ir savo vienybe".

Tai tragiškas “moralas” ne 
tik Čekoslovakijai.

— Čilės parlamentarų dele
gacija, besilankanti Sovietų Są
jungoje, liepos 26 iš Maskvos 
buvo atskridusi į Vilnių. Buvo 
pavaišinta pietumis ir nuvesta 
į “Lelijos” siuvimo fabriką. Ofi
cialus priiminėtojas buvo A. 
Barkauskas, vienas iš kompar
tijos sekretorių ir respubliki
nio sovieto posėdžių pirminin
kas. Svečiai davė jam Čilės 
kongreso medalį. Delegacijoj 
buvo keturių partijų atstovai: 
keturi krikščionys demokratai, 
trys socialistai, du radikalai ir 
tik vienas komunistas. (E)

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

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funeral Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autunm Avė., Brooklyn, N.Y. 112U8; 
tel. 277-5604.
SIMONSON Funeral Home — Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. Skanioinli 847-0300, Wm. H. Simon- 
son, direktorius. Laidotuvių įstaigos: 119-U4 Hillside Avenue Richinond Hill, 
N.Y.; 97-01 lOlst Avenue Ozone Park, N.Y.

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW
BR1TALN, CONN. TeL BA 9-1181.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tcixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Nevvark, N.J. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių diiektoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. 87-31 80th Street VVoodhaven, N.Y. 11121, (2112) M1 2-4343 ir 
2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) PR. 8-0303.

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

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

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St. Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.

LITAS INVEST1NG CO., INC. — Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa
lūkanos už indėlius. 86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418, (212) 
441-6799; 2422 W. Marąuette Rd., Chicago, III. 60629, (312)) 476-2242

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo' 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 -Tamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.

JUOZO MISIŪNO G£RIMŲ Krautuvė - Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. 103-55 Lefferts BlvtLJiichmond Hill, N.Y. 11418. Tel. VI 3-3544.
S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. . . -
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
RICHMOtiD HILL DORAN’S FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich
mond Hill, N.Y. 11419, Tel. 641-9441 - MI 1-7702. Krautuvė atida ra kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa
siunčiamos į visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
progom buketai ir pristatoma į nurodytą vietą arba namus. Savininkai — 
John Doran ir Alice Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

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

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

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

BESTWAV 
TRAVEL AGENCY

K<lionf\ Įila'iarnc
\VILt.lAM R BEST 

84-14A Jamaica Avenue 
VVoodhaven. N. Y. 11421

DEXTER PARK 
PHARMACY 

\Vm. Anastasi. B. s.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street!
VVoodhaven. N.Y. 11421 

VVE DELIVER 
Mkhigan 2-4130
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Ir mes čia savo žodį tariame
Mėnuo baigtas ir kitas pra

dėtas jaudinančiais įvykiais. 
Jaudino mus artimiausias mum 
įvykis — PLB seimas. Jis baig
tas. Kai kas jame patinka, kai 
kas ne, bet juo didžiuoja
mės, nes rš naujo pademonst- 
ravom savo tautinį buvimą, vei
kimą ir patys jaučiamės sustip
rėję jau vien pačiu susitikimu 
akis į akį.

Tačiau tegul įspūdžiai dar 
nusistoja, kad ga^ma būtų sei
mo “palikimą” vertinti kuo šal
čiau ir objektyviau.

ves atstatyti ir okupacines pa
jėgas pašalinti. A. J. Rudis liu
dijo lietuvių kilmės amerikie
čių įnašą į Amerikos politinį, 
kultūrinį ir krašto gerovės kū
rybinį gyvenimą ir siūlė prieš 
kurį laiką senatoriaus Paul 
Douglas rekomenduotą sudary
ti Laisvės Komitetą prie JAV 
Kongreso”.

Sujaudino plačiu mastu Če
koslovakijos rugpiūčio 20 oku
pacija. Reagavo į tai Altas te
legramom prezidentui, valsty
bės sekretoriui. Reagavo Vil
kas per JAV, Anglijos, Pran-

Seime dalyvavo 89 atstovai. Jaunimo motorkada. Iškilmingas 
su. posėdis, apdovanoti medaliais
no- \ ' '

vos padėtis ir išeivija”. Po ne- dais kaspinais — simbolizuo- 
ilgų diskusijų perskaityti H. jančio* laisvės ir okupacijos 
Humphrey,-R. Nixono, J. Ka- motus. Po JAV ir Lietuvos him- 
jecko, vysk. V. Brizgio, D. Rusk 
ir N. Rockefeller sveikinimai, 
prisiųsti raštu. Seimą taip pat 
raštu sveikino dar apie 50 as
menų ir organizacijų.

Po sveikinimų tęsiami kraš
tų atstovų pranešimai: Kolum
bija — Laima Ralytė, Prancū
zija — kun. J. Petrošius, Urug
vajus — kun. J. Daugintis, Švei
carija — Rita Garbačiauskaitė, 
Venezuela — V. Venckus, Vo
kietija — J. K. Valiūnas, Itali
ja — St. Lozoraitis, Jr., Nau
joji Zelandija — M. Cibulskis. 

JAUNIMO MOTORKADA
Šiam seimo posėdžiui vyks-

Jaudino mus ir truputį toles
ni įvykiai — šio krašto rinki- cūzijos, Vokietijos spaudos a- 

gentūras, o Vliko pirmininkas 
dar telegrama JT gen. sekreto
riui. Batono jaunimas pasku
bom surengė piketus New Yor
ke. Komitetas, kuris lapkričio 
13 žygį rengė, nupirko N. Y. 
Times vietos “Atsišaukimui^ į 
prezidentą Johnsoną,” ir jo ak
cija čia dar nesibaigusi.

Šie lietuvių balsai eigos ne- 
nulems. Bet jie yra lašai, ku
rie akmenį tašo. Jie rodo, kad 
tebėra gyvos jėgos, išdrįstan
čios pakelti balsą prieš agresi
ją, kuri ištiko dabar Čekoslo
vakiją, kaip prieš 28 metus ji 
buvo ištikusi Lietuvą; kuri iš
tiks naujas aukas, jei ji bus pa
drąsinama palankios ar bai
mingos tylos.

minės konvencijos. Jaudino 
gal ne tiek platformos ir kan
didatai, kiek išsiveržęs šiame 
krašte chaosas, kurį čia atnešė 
trejopi veiksniai: “netikrų pra
našų” iškreiptas laisvės sųpra- 
timas; valdančiojo sluoksnio 
pataikavimas demagogijai; ne 
be reikšmės ir elementas, ku
riam rūpi ne JAV žmonių ge
rovė.

Su pasitenkinimu betgi sku
bame pažymėti, kad lietuviški 
veiksniai mėgino įnešti i kon
vencijas ir Lietuvos problemą. 
Tai kas, jei platformose ji ne
figūruoja. Platformos šiemet 
ypačiai rašytos rinkimo metui, 
apeinant klausimus, kurie di
dintų piliečiui ar valstybinę 
naštą ar bent rūpestį. Verti
nam patį faktą, kad lietuviai 
prisistatė platformų rengė
jam ir pasakė: ir mes esame, ir 
mes savo dalį norime įnešti...

(atkelta ii 1 osl.)by FRANCI8CAN F ATKERS ’w * psi.j
PRANEŠIMAI

Priėmus darbų tvarką ir 
darius mandatų, kontrolės,
minacijų ir rezoliucijų komisi
jas, išklausyta PLB valdybos 
narių pranešimų. Pilni praneši
mų tekstai seimo atstovam ir 
spaudai buvo išsiuntinėti anks
čiau arba išdalyti seimo metu. 
Todėl asmeniškai pačiame sei
me buvo patiektos tik san
traukos. Pranešimus darė pirm. 
J. Bačiūnas, vykd. vicepirm. S. 
Barzdukas, ižd. J. Staniškis, 
Kultūros tarybos pirm. prof. 
J. Puzinas, vicepirm. informaci
jai ir jaunimui V. Kariant**. 
Po neilgu diskusijų anie pra
nešimus išklausyta Vliko pirm, 
dr. K. J. Valiūno paskaita “Lais
vinimo kova ir politinės per
spektyvos”.

Penktadienio vakaras buvo 
skirtas literatūros ir kamerinės tant, New Yorko gatvėmis važia- 
muzikos koncertui.

šeštadienį, rugpiūčio 31, iš
klausyta įvairių kraštų bend
ruomenių pranešimai: Argenti
na — Juozas Mikalčius, Ang
lija — Jaras Alkis, Australija 
— Simas Narušis, Brazilija — 
Regina Brazlauskaitė, JAV — 
Bronius Nainys, Kanada —An
tanas Rinkūnas.

Kraštų bendruomenių atsto
vų pranešimus laikinai nutrau
kus, išklausyta St. Lozoraičio, kę vėliavų: 22 laisvai plevė- 
Jr., paskaita “Okupuotos Lietu- suoįančios ir 28 perrištos juo-

vo jaunimo sekcijos suorgani
zuota motorkada, pasipuošusi 
antikomunistiniais ir Lietuvai 
laisvės reikalaujančiais šūkiais. 
Trim autobusais seimo atstovai 
ir svečiai iš viešbučio buvo nu
vežti į buv. pasaulinės paro
dos New Yorko pavilijoną jau
nimo manifestacijai. Lietuvių 
ir amerikiečių svečių dalyvavo 
apie 350. Po A. Vakselio atida
rymo žodžio inešta 50 lietuvis- dėkos žodžiu.

nų ir kun. J. Pakalniškio su
kalbėtos invokacijos vėliavos 
išneštos. Pagrindiniu dienos 
kalbėtoju buvo V. Bražėnas. 
Kalbėjo tema “Mūsų eilė”. Ap
sisprendimo momentas ateinąs 
visom tautom, o dabar kaip tik 
mūsų eilė — laikas apsispręsti 
laisvės kovai. Nenuleisti kultū
rinio ar politinio aspekto. Bet 
pakelti visą rąstą, kad kurs 
galas nesivilktų ir nekliudytų. 
Bostono, New Yorko ir Water- 
burio tautinių šokių grupės, 
bendrai vadovaujant J. Matulai
tienei, pašoko Gyvatarą ir Su
batėlę.

Motorkados plakatam premi
juoti komisijos (pirm. Jurgis 

į -Juodis su nariais L. Virbicku ir 
Z. Juriu premijas paskyrei pir
mą — Gintarui Karosui iš Bos
tono, antrą — Antanui Liutkui 
iš Waterburio, trečią — Lyvi- 
jai Garsienei iš Watertown. 
Tos pačios grupės vėl bendrai 
pašoko Kepurinę, Kadrilių, Pa- 
keltakojį, Landytinį. Manifes
tacija baigta A. Sperausko pa-

mandatų komisijos pranešimo 
prieš valdybos rinkimus. Iš 112 
turėjusiu teisę dalyvauti seime 
dalyvavo 89: Argentina — 4 
atstovai, Australija — 5, Bra
zilija — 1, Anglija

laikraštininkai: Pijus Grigai-. 
tis, Jonas Kardelis, Stasys Mi- 
chelsonas, Jackus Sonda, Leo
nardas šimutis, Jonas Vilkai
tis, Matas Zujus;

teatralai: Arlauskaitė — Mik
šienė, Stasys Pilka;

kultūros mecenatai: Juozas 
Bačiūnas, prel. Pranciškus Ju
ras, prel. Juozas Karalius, prel. 
Konstantinas Vasys;

visuomeninkai: prel. Ignas 
Albavičius, Marija Arlauskaitė, 
Magdalena Galdikienė, Domas 
Jasaitis, prel. Mykolas Krupavi
čius, Balys Matulionis, Jonas 
Matulionis, Stasys Raštikis, An
tanas Rėklaitis, Vaclovas Sidzi
kauskas, Rapolas Skipitis, Jo
nas Šlepetys, Albinas Trečio-

KIEK ATSTOVŲ
Grįžus į viešbutį išklausyta

Prisistatė anksčiau respubli
konam. Dabar rugpiūčio 23 Al
tas prisistatė demokratam —

Mažiau buvo pastebėtas tarp
tautinės parlamentarų sąjun
gos suvažiavimas Limos mies
te rugsėjo 3-15. Vienas 
klausimas itin galėtų būti įdo
mus — “Kolonializmas, neo- 
kolonizmas ir nauji rasinės, po- 

pp. E. A. Bartkus, P. Grigaitis litinės, ekonominės diskrimina- 
ir A. J. Rudis. Bartkus “liūdi- ciios pavidalai”. Suvažiavime 
jo, kaip Lietuvos okupacija yra dalyvauja JAV 12 kongresma- 
identiška su Čekoslovakijos... nų. Kaip praneša Altas, visiem 
Grigaitis peržvelgė Lietuvos o- tiem kongresmanam Amen- 
kupacijos eigą, pabrėžė JAV kos Lietuvių Taryba įteikė me-

morandumą apie Lietuvos ir k. 
Baltijos kraštų okupaciją, Kers- 

platformos komitetui įtraukti teno komiteto raportą, šen. T 
Lietuvos ir kitų kraštų pavergi- Dodd kalbą. Altas prašė kelti 
mo pasmerkimą bei pabrėžti balsą už agresijos pasmerkimą 
skubų reikalą tų kraštų lais- ir laisvės grąžinimą. šefas; antroje eilėje l.

tos okupacijos nepripažinimą ir 
siūlė demokratų konvencijai

Lozoraitienė, St. Lozoraitis — diplomatijos
G. Balčiūnienė, G. Balčiūnas. Nuotr. R. Kisieliaus

1, Itali
ja — 1, JAV — 44, Kanada 
— 13, Kolumbija — 2, Pran
cūzija — 1, Urugvajus — 1, 
Vokietija — 4, Venezuela — 
2, Naujoji Zelandija — 2, Švei
carija — T ir JAV centro val
dyba — 7.

šeštadienio vakarą įvyko iš
kilmingas banketas su šokiais, 
o sekmadienio rytą pamaldos 
New Yorko šv. Patriko kated- kas. 
roję. Mišias aukojo vysk. V. 
Brizgys, o pamokslą pasakė jė
zuitų provincijolas tėvas Gedi
minas Kijauskas.

Rugsėjo 1, sekmadienį, tuoj 
po vidudienio tęsiami seimo po-" 
sėdžiai. Kontrolės komisija — 
E. Riselienė, tėv. A. Bernato
nis ir Ant. Krausas .— prane- ir A. Rėklaitis 
šė, kad buv. valdybos knygas ir 
sąskaitas rado pilnoje tvarko
je-

Rezoliucijų komisija bandė 
suderinti gausiai pristatytus 
projektus. Kai kurios rezoliuci
jos papildytos, bet galutinė re
dakcija ir išlyginimas pavesta 
naujai valdybai.

IŠKILMINGOJI PABAIGA
Vos išklausius Antano Rin- 

kūno paskaitos “Išeivijos kul
tūros ir švietimo rūpesčiai”, 
prasidėjo ir baigiamasis iškil
mingas seimo posėdis. Po vėlia
vų Įnešimo ir himnų dr. K. Keb- 
lys skaitė paskaitą “Valstybin
gumas ir tautiškumas”.

PLB Kultūros Tarybos pirm, 
prof. J. Puzinas priminė, kad 
grožimės ir naudojamės savų 
kultūrininkų vaisiais, bet retas 
kuris sugeba už tai padėkoti ir 
pagerbti kultūros įkvėpėjus. 
Prisimenam juos tik kokioj am
žiaus sukakty ar mirties proga, lietuvius, kviečiant juos įsijung- 
Sumanyta juos pagerbti ir šio ti i bendrą tėvynės laisvinimo 
seimo metu. Daug būtų tokių darbą, 
pagerbtinų, bet simboliškai pa
sirinkta veteranai, sulaukę 70 
m. amžiaus. Prof. J. Puzino iš
kviesti: vos himno ir kun. Neįmano

maldos seimas baigtas.

Iš šių išvardytų salėje buvu- 
siem buvo jteikti PLB išleisti 
auksiniai ženkleliai. Seime ne- 
dalyvavusiem bus pasiųsti paš
tu.

MEDALIAI
Lietuvių Fondo atstovai — 

dr. A. Razma, dr. G. Batukas
Fondo išleis

tus medalius įteikė nusipelniu- 
siem LB veikėjam: Juozui Ba- 
čiūnui, prel. Jonui Balkūnui, 
Stasiui Barzdukui, Jonui Šlepe
čiui, Simui Narušiui, Broniui 
Nainiui, kun. Jonui Petrošiui, 
Antanui Rinkūnui, Kęstučiui J. 
Valiūnui, Vladui Venckui.

PLB valdybos skelbtą lietu
viškos jaunimo giesmės kon
kursą laimėjusiam Bernardui 
Brazdžioniui 100 dol. premiją 
įteikė J. Bačiūnas.

TESTAMENTINE STIPENDIJA 
Milda Lenkauskienė pranešė, 

kad pagal dr. Dominikos Kesiū- 
naitės testamentą paskirta 
1,000 dol. stipendija lietuviš
kam jaunimui — lituanistikai 
ugdyti.

Dr. A. Butkus iš visų seimo 
nutarimų perskaitė du — apie 
santykiavimą su pavergtu kraš
tu ir kreipimąsi į visus laisvus

ti Į bendrą tėvynės laisvinimo

Pristačius naujos PLB valdy
bos narius, jų vardu trumpą 
žodį tarė J. Bačiūnas. Po Lietu-

— susidurti su kitu traukiniu ir 
t.t

PETRAS DOMINAS IŠPLAUKĖ 
I DIDŽIUOSIUS VANDENIS

Petras Dominas — inteligen
tiškiausias Europos plėšikas

Visos nelaimės įvyksta dėl 
atsitiktinumo. Nenumatyti atsi
tikimai vyksta nuolat ir visur. 
Daugelis jų baigiasi didesne 
ar mažesne katastrofa.

Šiandien žmonės jau tiek iš- 
gudrėję, jog, pasikvietę į pagal
bą elektroniškas mašinas, gali

k apskaičiuoti, kiek ir kur įvyks būtų užplūsti niekada nieko ne-

tis, kad artimoje ateityje būtų 
įvestas.

Pagaliau, kas gi atsitiktų, jei 
būtų galima apsidrausti nuo ka
lėjimo? Vagystės, • plėšimai, 
žmogžudystės ir kiti nusikalti
mai, reikalaują daug drąsos ir 
susiję su didele rizika, taptų 
“padoriomis” profesijomis. Jie 
nustotų savo patrauklumo, nes

talus. Jis nėra nė lepus. Malo
numus ir ištaigą jis mėgsta 
ir vertina, bet jais pasitenkin
ti ir vien dėl jų gyventi —nie
kados! Jis yra veiksmo žmogus. 
Veikla ir žygiai jį vilioja. Ir ka- 

dau- 
sal-

lėjime būdamas apie juos 
giau galvojo, negu apie 
džius malonumus.

mokslo žmonės: Martynas 
Ariysas, Charles Chase -čeka- 
navičius, Stasys Dirmantas, Juo
zas Eretas, Ignas Končius, prel. 
Juozas Končius, Konstantinas 
Regelis, Juozas Rauktys, Anta
nas Rukuiža, Vladas Stanka, 
kun. Juozas Venckus;

rašytojai: Juoze Augustaitytė- 
Vaičiūnienė, Marija Aukštaitė, 
Antanas Giedrius, Kazys S. 
Karpius, Nadas Rastenis, Juo
zas Švaistas-Balčiūnas, kan. My
kolas Vaitkus;

dailininkai: Adomas Galdi
kas, Mikas Šileikis, . Adomas 
Varnas;

muzikai: Aleksandras Alek- 
sis, Aleksandras Kutkus, Juo
zas Žilevičius;

PO SEIMO
Kiek persitvarkius toj pa

čioj salėj netrukus dail. V. K. 
Jonynas rodė lietuvių dailinin
kų skaidres. 8 vai. vak. naujoj 
Philharmonic auditorijoj Lin
coln centre įvyko didysis sei
mo koncertas.

Rugsėjo 2, pirmadienį, di
džioji ekskursija apie New Yor- 
ką neįvyko, bet būrys seimo at
stovų ir svečių nuvyko prie 
Laisvės statulos ir padėjo sei
mo vardu vainiką.

(Seime padarytų pranešimų 
ir paskaitų tekstai ar santrau
kos bus skelbiami skyrium).

(3)
Plėšimą jis padarė menu, pana
šiu į bulių kautynes arenoje. 
Juo daugiau žiūrovų, juo dides
nis malonumas ir garbė. Vieną 
stambiausių savo plėšimų, per 
kurį buvo pagrobta brangeny
bių už pusę milijono markių 
(125,000 dol.), jis skyrė gaujos 
teisinės patarėjos dr. Kreuzer 
ir jos dukrelių Irmos (22 m.) 
ir Gerlindos (20 m.) garbei ir 
pakvietė jas visas būti stebėto
jomis.

Svarstymai už grutę
Apie ką mąsto vagis ar plė

šikas, sėdėdamas ilgus metus 
kalėjime? Gal apgailestauja sa
vo darbus, ruošiasi pasitaisyti, 
mokosi amato, žada sukurti pa
doria šeimą ir tvarkingai gy
venti? Gal būt yra ir tokių.

Petro Domino mintys buvo 
užimtos kitokiais klausimais. 
Jau vien tas faktas, kad jis už
darytas “narve”, kad iš pasku
tiniųjų savo gyvenimo 150-1 ės 
mėnesių tik 5 tebuvo laisvas, 
vertė prisipažinti, jog buvo 
daromos klaidos. Didelės nedo

vanotinos, grubios klaidos, da
rančios gėdą kiekvienam save 
gerbiančiam įstatymų laužyto
jui. Visi jo ligšioliniai žygiai 
nebuvo kaip reikiant apsvarsty
ti ir paruošti.

Aišku, jog kiekviename įsi
laužime didelį vaidmenį vaidi
na atsitiktinumas — nenumaty
tos aplinkybės ir įvykiai. Argi 
ne kvaila, kad koks nors visiš
kai bereikšmis, pripuolamas at
sitikimas gali nuvesti žmogų į 
kalėjimą?

Kiekviena profesija yra suriš
ta su rizika. Netgi tokie kasdie
niniai dalykai, kaip keliavimas 
laivu, lėktuvu, traukiniu ar au
tomobiliu yra rizikingi. Rizika 
tokiais atvejais nedidelė, bet 
nelaimės pavojus dėl kurio 
nors atsitiktinumo visgi yra. 
Jis lydi kiekvieną keleivį nuo 
įsėdimo iki išlipimo iš trans
porto priemonės. Ir daugumas 
profesijų surištos su pavojais. 
Gydytojas gali užsikrėsti sun
kto liga, lakūnas — nukristi iš 
padangių žemėn, jūrininkas — 
paskęsti, traukinio mašininkas

automobilių susidūrimų, kiek 
žus jų metu asmenų kiek bus 
sužeista, kiek kuriame krašte 
bus susirgimų kiek mirimų, 
kiek gimimų ir Lt Jie taip pat 
atspėja, kiek bus nusikaltimų ir 
kiek nusikaltėlių turės sėsti Į 
kalėjimą.
. Tai labai svarbu. Bet dar 

svarbiau — nepakliūti į skai
čių tų, kurie sėda kalėjimam. 
Juk ne visi pakliūva. Kaip iš
vengti atsitiktinumo, atidaran
čio vartus | “narvą”?

Petras nori pasimokyti 
iš praeities

Visų profesijų žmonės gali 
riziką sumažinti iki minimumo 
apsidraudimu. Namų savininkai 
draudžia savo namus nuo ug
nies, bankai — pinigus, ūkinin
kai draudžia derlių ir galvijus.

Deja, draudimas dar toks ne
tobulas, jog negalima apdrausti 
didžiausios vertybės — laisvės. 
O kaip būtų puiku, jei būtų ga
lima apsidrausti nuo patekimo 
kalėjimam Negaila būtų atiduo
ti nė pusės grobio. Deja, tokio 
draudimo nėra ir sunku tikė-

rizikuojančiais ir godžiais ver
teivomis, biurokratais, pedan
tais ir panašiais labai nuobo
džiais žmonėmis. Prasidėtų var
žybos, vieno kitam ant kojų ir 
ant sprando lipimas. Kuris ta
da drąsus, pavojus ir riziką 
mėgstąs jaunuolis besutiktų bū
ti plėšiku?

Išvada — reikia pačiam apsi
drausti, pasirūpinant nepakliū
ti už pinučių. Ligi šiol vis ne
pasisekdavo tos nelaimės iš
vengti — net keletą kartų teko 
atsidurti “narve”. Į šį likiminį 
klausimą turi būti rastas teisin
gas ir labai tikslus atsakymas. 
Kodėl dieną ir naktį tenka 
girgždinti kietus narus, misti 
skysta sriuba ir skaičiuoti die
nas, valandas ir minutes, ka
da vėl bus galima kvėpuoti 
laisvu oru, kai tūkstančiai ir 
milijonai jaunų vyrų godžiai 
naudojasi gyvenimo teikia
mais malonumais. 0 tų malo
numų tiek daug... Nervus ku
tenantys nuotykiai, skanūs val
giai, ištaigingas gyvenimas...

Ne, Dominas nėra sentimen-

(Bus daugiau)

Prie Laisvės Statulos padedant vainiku kalba prel. J. Balkonas. I* k. į d. Helen Kulber. A. Reventas, prel. 
J. Balkonas. E. Vakselienė, dr. K. Valiūnas — Vilko pirm., gen. konsulas A. Simutis, InŽ. E. Bartkus — Alto 
pirm, Aleksandras VakseHs — Seimui rengti vykdom asis vicepirm. Nuotr. R. Kisieliaus
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Šv. Patriko katedroje iškilmingų pamaldų metu iš k. 
gėris iš Argentinos.

j d. A. Saulaitis, S.J., vysk. V. Brizgys, kun. A. Mar-
Dalis seimo dalyvių iškilmingo posėdžio metu.

Aleksandras Vakselis, seimui rengti komite.to vykdomasis vicepirmininkas, kalba atidarydamas seimą.

one Flushing Meadovvs parke šoka tautinius šokius Didysis seimo koncertas filharmonijos salėje Lincolno centre. Groja New Yorko simfonijos orkestras, diri
guoja Vytautas Marijošius.

Jaunimo demonstracijose New Yorko valstybės pavilj 
Nev. Yorko, VVaterburio ir Bostono šokėjų grupės.

Bernardas Brazdžinis skaito savo poeziją literatūros vakare. Kamerinės muzikos koncerte. Groja Izidorius Vasyliu nas

rojojojo’olo.'ojoyYc



Iškilmingo po*ėdžio metu Lietuvių Fondas medaliais apdovanojo seime dalyvavusius atskirų kraštų LB pir
mininkus ir Lietuvių Bendruomenės organizatorius. Iš k. į d. dr. G. Batukas — LF tarybos pirm., A. Rėklai
tis — LF vykdomasis viėepirnu, kun. J. Petrošius— Prancūzijos-LB pirm., v. Venckus — Venecuelos LB 
pirm., J. Šlepetys, St. Barzdukas — PLB centro valdybos vykdomasis vicepirm., J. Bačiūnas — PLB pirm., 
inž. Br. Nainys — JAV LB pirm., A. Rinkūnas — Kanados LB pirm., dr. A. Razma — LF pirm.

Nuotr. R. Kisieliaus

DARBININKAS

M.
d

Skaidriu parėda
Pasibaigus iškilmingam posė- Danutė Stankaitytė, V. Jakubė- 

džiui, sekmadienį, 5 v. toje pa
čioje salėje buvo suorganizuo
tas skaidrių rodymas.

Kaip žinia, šio kongreso me
tu nerengta dailės parodos, 
bandyta sutelkti dailininkų 
skaidrių ir jas parodyti, šiam 
darbui vadovavo dail. V. K. Jo
nynas.

Iš viso atsiuntė 38 dailinin
kai, kiekvienas po 10 skaidrių. 
Atsiuntusieji dailininkai buvo 
iš įvairių kraštų, Vokietijos, 
Australijos, Kanados, daugiau
sia — iš JAV.

Ekrane rodė pats dail. V. K. 
Jonynas, trumpai supažindinda
mas su dailininko svarbesnėm 
datom. Vyriausias šios grupės 
dailininkas buvo A. Galdikas. 
Už jo rikiavosi visa eilė daili
ninkų, baigusių mokslus nepri
klausomos Lietuvos laikais, Vo
kietijoje, JAV ir kituose kraš
tuose. Buvo čia ir abstraktų, 
modernistų ir realistų, grafikų, 
tapytojų, skulptorių.

Visas rodymas užėmė apie 
2 vai.
Didysis koncertas Filharmoni

jos salėje Lincoln© centre 
Pirmą kartą susirinko tiek 

daug lietuvių į šią iškilmingą 
salę. Susirinko punktualiai, net 
dar anksčiau, kad turėtų lai
ko pasigrožėti architektūra, fon

tanais, pasėdėti terasos kavinė
je.’ - ' ■ ■ ■ ' * ' '

Didžioje koncertų salėje tel
pa apie 2,800 žmonių. Į šį kon
certą susirinko arti dviejų tūks
tančių.

Pirmoji dalis buvo atlikta su 
simfoniniu orkestru, kuriame 
grojo apie 70 muzikantų. Diri
gavo Vytautas Marijošius.

Čia buvo atlikta J. Gaidelio
— Dramatinė uvertiūra, —spe
cialiai parašyta šiam koncertui, 
V. Jakubėno — Nejaugi vėl o 
Dieve, J. Gaidelio prologas iš 
operos Dana, dainavo Jonas 
Vaznelis. Jeronimo Kačinsko— 
Trys dainos — triptikas (para-

šytos šiam koncertui), dainavo

____  -- Veda K. Merki*— --
Bent Lar*en, Danijos didmeistris 

laimėjo JAV atviras p-bes, Aspen. ' 
Colorado, kuriose dalyvavo 172 šach
matininkai. Jis pakrovė 11-1 tš.' 
JAV didmeistris P. Benko ir Los 
Angeles meistras Walter Brown? 
surinko po 9% tš. 9 taškų grupėje: 
Rot. Byrne (Indianapolis), Larry 
Kaufman iš MIT ir dr. A. Saidy 
(Los Angeles). Pirmenybės užsibai
gė rugpjūčio 23 d.

Kanados atviros, Toronte, prasi
dėjo ragp. 24 d. Į jas nuvažiavo 
JAV atvirųjų p-bių nugalėtojas da
nas Bent Larsen, Paul Benko. Lar
ry Ewans. kun. W. Lombardy (visi 
trys didmeistriai iš New Yorko). Iš 
lietuvių buvo minimas tik 2 pavar
dės: buv. Kanados čempiono Povilo 
Vaitonio- ir Igno žalio iš Montrealio.

Vladas Mikėnas, Lietuvos šach
matų veteranas iš Vilniaus,, dalyvau
ja Sovietų pusfinaly, Taline. Po 13 
ratų pirmavo Gurganidze iš Tbilisio 
su 7'4 tš. (2 nebaigtos). Mikėnas 
buvo penktuoju su 6*/2 tš. ir 2 ne
baigtom. '•

Vilniaus pusfinaly (Sovietų mote
rų) pirmavo tarpt, meistrė Zvorkina 
su 9’4 tš., Lietuvos atstovė M. Kar- 
tonaitė turėjo 6^4 tš. Beliko 1 ratas.

no — Mano deimantai, K. V. 
Banaičio — Barcarolle iš op. 
Jūratė ir Kastytis, dainavo Sta-" 
sys Baras.

Taip pat buvo pristatyti kom
pozitoriai.

Čiurlicnio ansamblis
Po pertraukos antroje kon

certo dalvje pasirodė Čiurlio
nio ansamblis, kuriam dirigavo 
Alfonsas Mikulskis^

Ansamblis padainavo šias 
dainas: M. K. Čiurlionio — 
Anoj pusėj Nemuno, toliau vi
sos harmonizuotos A. Mikuls
kio — Piemenėlės raliavimas 
su soliste R. Mastiene, Sekmi
nių daina, Miegelio noriu la
bai, Augo kieme klevelis, Kur 
gios lankos, Stoviu aš parimus 
— partizanų daina, _ Audžiau, 
audžiau, Nuvažiav’ tėvelis, Aš 
pasėjau linelį, Kalnai, krūmy
nai — solistas Algimantas Gri
gas, Klaipėdos baladė su so
liste R. Mastiene ir Al. Gi
liu. Iškasiu šulnel — sol. R. 
Mastiene, A. Grigas, Papartėlis, 
Lietuva Brangi — J. Naujalio, 
solistai R. Mastiene, A. Grigas. 
Išskyrus pirmas penkias dai
nas, chorui pritarė kanklinin
kai.

Antroji dalis, užsitęsė kiek 
ilgiau, nes dirigentas mielai pa
kartojo bent kelias dainas.

Po koncerto šalimam frnpe- 
rial viešbutyje buvo daininin
kų ir svečių pagerbimas, kuria
me dalyvavo apie 100 žmonių, 
čia buvo solistai, kompozito
riai, žymieji bendruomenės vei
kėjai ir svečiai iš New Yorko, 
Chicagos ir kitų miestų bei ki
tų kraštų.

Koncertas buvo aprašytas 
New York Times pirmadienio 
laidoje. Filharmonija išleido 
koncerto programą, kur buvo 
Įdėti dainų vertimai i anglų kal
bą, paaiškinimai ir šiaip kitos 
informacinės medžiagos apie 
Lietuvą.

Kamerinės muziko* koncertas
Antroji vakaro dalis buvo 

skirta kamerinei muzikai, čia 
grojo: Izidorius Vasyliūnas — 
smuikas, David Mott — klarne
tas, Vytautas Rastenis — fago
tas, Vytenis M. Vasyliūnas — 
fortepijonas.

Buvo atlikti šie kūriniai:
K. Čiurlionio — Preliudas
moli, V. Jakubėno — Melodi
ja, J. Gaidelio — Trijo smui
kui, klarnetui, fagotui (12 to- 

.nų technika), K. V. Banaičio 
— Lietuvos idilijos.

šokių salėje pirmame aukšte 
buvo surengti šokiai jaunimui. 
Groio Joe Thomas orkestras. 
Svečius rašytojus ir meninin
kus privačiai pavaišino vakaro 
rengėjas.

Banketas 
šeštadienio vakare Terrace 

Bali Rpom įvyko banketas. Ir 
čia, kaip literatūros vakare, at
silankė nelauktai daug publi
kos. Teko pridėti stalų.

Banketą pradėjo seimo šei
mininkas A. V akseli s, banketo 
vadovu pakvietė prof. J. Stu- 
ką. Invokaciją sukalbėjo prel.
L. Tulaba.

Trumpas sveikinimo kalbas 
pasakė: J. Bačiūnas, prel. J. 
Balkūnas, susilaukęs daugiau
sia plojimų, min. St. Lozorai
tis, dr. K. Valiūnas — Vliko 
pirm., inž. E. Bartkus — Alto 
pirm., V. Sidzikauskas — Lais
ves Komiteto pirm., vysk. V. 
Brizgys, kuris malda užbaigė 
banketą.

V. Steponis, sporto sekcijos 
pirmininkas, Įteikė taures. Die
ną buvo futbolo rungtynės. 
Abi taures laimėjo Chicagos Li- 
tuanica.

Padavus kavą ir ledus, vyko 
iškiliosios lietuvaitės rinkimai, 
kuriuos pravedė jaunimo sek
cijos atstovai Giedrė Stankūnie
nė ir Gediminas Ridikas.

Pirma salėn suėjo visas pul
kas, ir, sustojus pusračiu, buvo 
atrinktos fimalistės. I jas pate
ko Milda Jakūbaitytė, Audronė 
Klimaitė, Dalia Orentaitė ir

PABALTIEČIŲ IR LIETU
VIŲ LENGV. ATL.

PIRMENYBĖS 
1968 S. Amerikos Pabaltie

čių ir Lietuvių prieauglio kla
sių lengvosios atletikos pirme
nybės, kaip jau anksčiau skelb
ta, įvyks šeštadienį, rugsėjo 7, 
Clevelande. žaidynes rengia 
ŠALFASS-gos. „centro. _ valdyba, 
talkinant Glevelando LSK žai
bui.

Varžybos vyks Forest Park 
Junior High School stadione, 
27000 Elinore Avė., Eulid, 
Ohio.

Šis stadionas lengvai pasie
kiamas važiuojant Lakeland 
Freeway (Int. 90) ir įvažiuo
jant į East 260 St. išvažiavi
mą. Pasukus į kairę (šiaurę) 
ant East 260 St. ir truputį pa
važiavus, sukti į dešinę (rytus) 
ant Elinore Avė., kur kiek pa
važiavus yra stadionas.

Tai yra labai puikus naujas 
stadionas, kuriame rungtynės 
gali vykti ir lietui lyjant.

Iškiliąja lietuvaite išrinkta DCraniVH, ra. Varžybų pradžia 1:30 vai. po-
Dalia Orentaitė»iš Clevelando. Bronius Petkevičius, sulau- Nuliūdime liko Feliksas, gyv. pi®1,

kas J. Bačiūnas, pasveikinda- Vakarą organizavo, PLB Sei- Tolimiausias šio vakaro sve- jai Įteikta dovanų, gintaro per- kes 75 m. amžiaus, staigiai mi- Lorain, Ohio, . Bronislova. _Ka- “ vyks 4-se amžiaus
mas St. Lozoraitį jo 70 metų su- mo pakviestas, rašytojas Pau- čias buvo Bernardas Brazdžio- einamoji karūna, apdovanotos rė rugpiūčio 21 Buvo gimęs mie — Detroit, Mich., Henri- gH’pėse berniukam ir mer-
kakties proga, šia proga Lietu- liūs Jurkus. Jis ir vadovavo Ii- nis iš Los Angeles. Calif. Jis ir kitos, patekusios į pusfinalį. Lietuvoje Žasliuose 1893. A- kas - So. Attleboro, Mass., žemiau 16 metų am-

Vakarienės metu grojo Joe merikon atvyko 1913 ir visą Albertas — Elyria, Ohio, Juo- ^aus' J?S. skinam®s a ’ 
įteikiamos premijos ladės W paskaitė naujUe fraS’ Thomas orkestras, jis muzika iaįką gyveno Scranton, Pa* zapina — Scranton, Pa., Danie- ^alstvbių nep ausomy- 
Įteikiamos premųos mpnt„ Skpif. naMlinan«ai ir __ _ MassiHon Ohio b.ų 50 metų sukakčiai paminė

tose ir tris kartus buvo sužeis- Juozapa M. — Cleveland, Ohio, 
tas. Kai nebegalėjo dirbti ka- Brolis Jurgis — Brooklyn, N. 
syklose, šv. Juozapo lietuvių pa- Y., taip pat 30 anūkų ir 2 pro- 
rapijoje dirbo kaip zakristijo- anūkai, 
nas, kol išėjo į pensiją.

B. Petkevičius 1918 susituo
kė su Elena Naruševičiūte, ki
lusia iš Kaišiadorių. Užaugi 
penkis sūnus ir tris dukras. Du 
paaukojo Dievui — sūnus bro
lis Jurgis yra pranciškonas, o 
duktė — sesuo Juozapa Marija 
yra kazimierietė. Kiti šeši vai
kai yra vedę ir augina gražias 
šeimas.

Žmona Elena mirė liepos 4 
d., 1963 m.

Velionis rugpiūčio 24 iškil
mingai palaidotas iš šv. Juoza
po lietuvių parapijos. Mišias au
kojo klebonas prel. Juozas V. 
Miliauskas, asistavo kun. Juo
zas Akulonis ir tėv. Gabrielis 
Baltrušaitis, OFM. Į Cathedral 
kapines palydėjo daug vienuo
lių, giminių ir pažįstamų.

Seimo didieji koncertai
Pagerbimo pobūvis, literatūros vakaras ir didysis koncertas, 

iškilioj išlietu vaite .
Irena Veblaitienė pristatė.J. 

Švaisto premijuotą knygą “Dan
gus debesyse". Ji paskaitė iš
trauką apie Sekmines Lietuvo
je. Aktorius Vitalisz Žukauskas 
paskaitė ilgesnę ištrauką iš J. 
Jankaus dramos “Peilio ašme
nimis”.

Tuo ir buvo baigtas laureatų 
pristatymas ir jų pagerbimas. 
Tolimesnę programos dali pra
dėjo Mykolas Vaitkus, pats se
niausias lietuvių rašytojas čia, 
Amerikoje, Jis paskaitė pluoš
tą eilėraščių. Susirinkusieji su
kėlė ovacijas ir pagerbė atsisto
jimu tą simpatingą ir visada Marytė Šimkutė.

kad žmonės mėgsta literatūrą ir jauną kanauninką Mykolą Vait-

Savotišką plakatui reklamą 
darė ir užplūdę jaunieji. Kažko
kia amerikiečių studentų drau
gija viešbutyje rengė suvažia
vimą, tad netrūko nei ilgų plau
kų, nei barzdų. Jaunimo pul-

Pagerbimo pobūvis
Seimo išvakarėse, rugpiūčio 

29, tame pačiame Statler Hil- 
ton viešbutyje surengtas Lie
tuvos diplomatijos šefo min. 
Stasio Lozoraičio ir seimo atsto
vų pagerbimo pobūvis. Pobūvį kai apsupdavo ir lietuvišką pla- 
rengė Lietuvos gen. konsulas 
A. Simutis ir PLB III-jo seimo 
komitetais. Žmonių atsilankė 
apie 150.

Pirma gen. konsulas A. Simu
tis pasveikino svečią min. St. 
Lozoraitį, seimo atstovus pa
sveikino komiteto vykdomasis 
vįcepirm. Aleksandras Vakse
lis. Už svečius pakeltos tau
rės.

katą.
Literatūros vakaras

Penktadienio vakare Sky 
Top salėje Įvyko literatūros va
karas. Turėjo jis prasidėti 7:30 
v.v., bet pasivėlino koki pus
valandį, nes tuo metu rinkosi, 
publikai

Žmonių buvo laukta 300, o 
atsilankė apie 500. Tai rodo,

Scranton, Pa.
Žodi tarė ir PLB pirminin- kamerinę muziką.

vių Fondas svečiui įteikė savo teratūrinės dalies programai. grižo prie Vaidilos Valiūno ba-
išleistą medalį. Fondo vykdo
masis vicepirm. A. Rėklaitis pa- Drau mentu- įkaitė pagaunančiai ir palydėjo ir iškiliosios lietuvai-

nustuju ūmu- iškilmingai, griausmingai, ves- į- • -♦ - ......................
damas Vaidilą per šių dienų skoningai. Gerai grojo ir šo-
aktualijas. kiani, kurie vyko po banketo

skaitė skiriamuosius raštus, me- išklIminSai’ griausmingai, ves- tės'rinkimus. Grojo taikliai ir
dalį įteikė dr. G. Balukas. P. glJ0S premiJU lteikimu- Frem * ........................ - ’•
Lozoraitienei įteikta raudonų 2°s'_ kaip x atiteko J. 
rožių puokštė. Susirinkę sugie- ^va,stui uz j° knygą Dangus 
dojo ilgiausių metų. Dėkodamas d€be^e... ir J: Jankui yž dra- 
už sveikinimus, min. St. Lozo- ma Peilio asmenimis . Abu 
raitis prisiminė savo darbą ir laureatai neatvyko, 
savo sukaktį.

Toliau jau vaišės vyko prie 
staliukų, besikalbant su įvai
riais delegatais. Jau iš vaka
ro buvo atvažiavę visi pagrin
diniai delegatai iš Australi
jos, P. Amerikos, š. Amerikos, 
Europos. Vaišės prasidėjo 6 v., 
baigėsi 9 v.v.

Jaunieji talkininkai
Seimas vyko viešbučio viršu

tiniame — 18-aukšte. Čia lie
tuvių reikalam buvo duotos ke
lios salės. Schuyler Room buvo Darbininke, 
įsikūrus transporto sekcija. 
Ten buvo telefonas. Sekcijai 
vadovavo Vytautas Radzivanas. 
Čia patarnavo visiem, kam rei
kėjo seimo reikalais kur nors 
keliauti.

Jaunimui teko ir technikinė 
sekcija kuriai vadovavo Genė 
Nutautaitė. Ji sukvietė eilę 
mergaičių. Jos registravo, palai
kė ryšius su viešbučio adminis
tracija, parūpino įvairius reik-. 
menis.

Spaudos kioskai
Koridoriuje buvo keli stalai 

su knygomis. Čia savo spaudos 
kioskus turėjo Darbininkas, 
Romuvos leidykla, Balfas. Kny- . 
gas platino ir Religinė Šalpa. 
Darbininkas buvo atsivežęs 
plucštą laikraščiu, kurines vi
siem nemokamai dalijo.

Didysis skelbimas
Viešbučio vestibiulyje prie 

didžiųjų laiptų buvo padėtas di
delis skelbimas, kuriame anglų 
ir lietuvių kalba skelbė, kad čia 
vyksta trečias PLB seimas. Pla
katas buvo gerai matomas. Visi 
jį pastebėjo.

Marius Katiliškis iš Chica- ^oje pačioje salėje.
gos vaizdžių žodžiu pasakojo Pamaldos šv. Patrike 
apie okupacijų ir suiručių me- v Sekmadienį, rugsėjo 1, 10 v. 
tus Lietuvoje ir vieno žydo Ii- Patriko katedroje Manhat- 
kima . Skaitė jis santūriai, iti- *ane ^uvo iškilmingos pamal- 
kinančiai. dos, kurias laikė vysk. V. Briz

gys. Pradžioje buvo sugiedota 
Henrikas Nagys, poetas iš Pulkim ant kelių, o mišių ga- 

Montrealio, paskaitė pluoštą ei- jg — Marija, Itfarija, Lietuvos 
lių. Skaitė tekančiu žemu balsu, įr Amerikos himnai 
iš kurio atsišaukė ir sielvartas 
ir pasididžiavimas savo tauta.

Tuo ir buvo baigta literatu- las.
rinė dalis. Vakare turėjo daly
vauti humoristas Antanas Gus- pilna katedra. Lietuviai buvo 
taitis, bet jis dėl technikinių susėdę į centrinę navą ir gana 

bendras

Anatolijus Kairys, Liet. Ra
šytojų Draugijos valdybos na
rys, perskaitė premijų skiria
muosius aktus, gi dr. A. Raz
ma, Lietuvių Fondo pirminin
kas, pasakęs trumpą sveikini
mo kalbą, Įteikė ir du čekius 
(po 500 dol.). čekiai bus per
siųsti laureatam.

Jurgis Jankus buvo atsiuntęs 
savo žodi, bet jo nebeskaitė, 
nes nebenorėjo užtęsti progra
mos. Žodis bus atspausdintas kliūčių nesuspėjo Į vakarą at- stpiriai pagiedojo

Pamokslą pasakė tėv. G. Ki- 
jauskas, S J., jėzuitų provincijo-

Žmonių kaip paprastai buvo

vykti.

Seimo bankete įtrinku* iškilųjį lietuvaitę ii k. i d. G. Stankūnienė, G. Ridikas, Dalia Orentaitė (Skilioji 
lietuvaitė, A. Šlepetys, N. Valaitienė,

Pa. zapina

Broniu* Petkev^ius

ti.
Clevelando lietuvių visuo

menė kviečiama suteikti šiom 
varžybom prideramą dėmesį ir 
atsilankyti.

WATERBURY, CONN. 
Subatvakaris Vasario 16 

gimnazijos naudai 
Rugsėjo 7, šeštadienį, nuo 

4 vai. p.p., Venclauskių sodybo
je, 89 Spindle Hill Road, Wa- 
terbury, Conn., įvyksta subat
vakaris, kurio pajamos skiria
mos Vasario 16 gimnazijos nau
dai.

Kas rudenį įvykstantį tokį 
parengimą labdaringiem lietu
vių reikalam remti ruošia Da
nutė Venclauskaitė, savo tėvų 
— Kazimiero ir Stanislavos 
Venclauskių atminimą pagerb
dama.

Rengėja vaišes apmoka pati, 
o svečių sudedamus pinigus per
duoda labdarybės reikahm. 
Tuo būdu visi dalyviai tiesio
giai prisideda prie gerų darbų.

A. Sperauskas, J. Kiaunienė — rinkimo pirm., D. iulaitis. maloniai kviečiami
Nuotr. R. Kisieliaus lankyti. K.

atsi-

FtfTfl

PABALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ 
LENGV. ATLETIKOS IR 
PLAUKYMO VARŽYBOS 

Papildomai pranešame, kad 
1968 §. A. Pabaltiečių ir Lie
tuvių vyrų, moterų ir jaunių 
A kl. (16-18 m.) ir visų klasių 
plaukymo pirmenybės tikrai į- 
vyks rugsėjo 14-15, Toronte, 
Ont. Kaip žinome, varžybas 
rengia estai.

Lengvosios atletikos varžy
bos vyks Birchmount Stadium, 
Birchmount Rd., prie Kingston 
Rd., Scarborough, Ont. Pra
džia 1 vai. popiet šeštadienį ir 
1 vai. p. p. sekmadienį.

Plaukymo varžybų vieta ir 
laikas bus paskelbta vėliau.

Primename, kad registracija 
atliekama iki rugsėjo 7 (pa
gal pašto antspaudą) šALFASS- 
gos centro valdyboje šiuo ad
resu: A. BielskUs, 15321 Lake 
Shore Blvd., Cleveland, Ohio 
44110 (Telef. (216) 486-6177).

Universal Šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 
neliūdi ji mas

"Praying Hands" 
by Albrecht Oūrerl

Ray Kerbei!*, Dir.
PL 3-5300

H . PUNDUI CHMEl, INC. 
•i SŽntf MrvatatLMtagftMAvMi

šalfass-gos Centro Valdyba

Panaši istorija
— Tėte, ar atsimeni tą isto

riją, kurią man pasakojai, kaip 
tave išmetė iš kolegijos?

— Taip.
— Aš ką tik pagalvojau: kaip 

keista, kad istorija kartojasi.

VVORCESTER, MASS.
Sv. Kazimiero parapijos baž-

nvčiai reikalingas
VARGONININKAS

Kardidatai prašomi kreiptis i 
kleboną Rev. John C. Jutt. 41 
Providence SL. \Vorcester. 
Mass. 01604. Telefonas (617) 
7545142.
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CAlUtEL OR CHANGE

sportinėse varžybose — ,hk 
futbed^ — susįtikynps 
vienintelių likųšuL ko*

futbeao klubo lJtjiąnįra 
klyno Lietuvių At^tįj 
jaunių ir seriioriį kla» 
pergalę JĘįtefi 
jauniai įveikė ,šeiimmhXus 2:1, 
o vyresnieji, 4;2.

Jau iš arikstė ųun
ritais, Chkagos Liti... |; t— 
ritėjusi rungtynes ir S. Atoęri-

iyo»

sio^ Gąlėnas, Jui __ _
haitis, Rangus, Mikalauskas, Je- 
nigas, Pikšrjfe^ Gavėnia, Ii - 
s aus kas, Dpyydaitfe*.. Li
nas. Ęrboklyno lAK — Žadvy
das, Ti^unpas, Klive^ka į ,Re- 
riieža H, Rreicąs, Btįdreckas, 
Malinadskas I, Mrožinškas, Kli- 
večka 11, Šileikis,. Malinaus- f 
kas II, Bagdžiūrias i, Bagdžiū- j 
nas II. t w . f

Rungtynes visai pelnytai lai- |

lei-

rodė visišką aikštės valdysią. 
Senas veteranas Jemgas nekliu
domai vedė žaidimą. Plėšrus 
Mikalauskas ir vėl pridarė atle
tam daug vargo. Laiminga II- 
tuanica — kokie puikūs koman
dos jaunieji. Kairys kraštu — 
F^kšrys stebino žiūrovus ir gy- 
nikui Trampui uždėjo neiš
sprendžiamus galvosūkius. 
Aikštės vidurį valdė Ringus ir 
Galėnas. Prieš šiuos pusbrolius 
newyorkiečiai ir turėjo kapitu
liuoti.

Meskime žvilgsnį į Atletų ko
mandą, baigusią antroje Rgo- 
je priešpaskutinėje vietoje,

e

iš 
kritiėS

EMILĖ BUBNE 
chester, kandidatę | 
prokurorą) DembkraU įįį&ft 

Kuofenl&ai.mdprvoji
142 Main Street. Nashua, N .H. VMM 

. . \ ■■■■ai

SW HrtER'S COLLEGE

Applg iuno fbr the Fall Term
• Programs in Eiberai Arts
• Ęusiness Administrtition
6 Teacher Training for Elemėntary and 

^ecčndkry Education
• Urban Studies

ČOURSES IN DATA PROCESSING

flittxxiričtory Eiecttronic Data Processing
tfeM ProįfriMfiiriihg
IBM ŠB’O Progrtoriniirig
Fortran 6 Cribol • Systems Arialysis 
C&neiiil Susieki TĖėoty
Corinįiūter Hrirdwrire

i 
*

b

Applications for Admissiėn mag "be obtained from: 
DIREČTČR OF AUMiSSlONS 
Evening Session

Saint Peter’s College
Kenhedy Boulevard 
Jersey City, New Jersey 07306

For Information phone 333-4400 (Area Code 201)

H. W. MALĖ

TEACHERS
,Experienced or Beginners.
Pre-School thru University 

Good outstanding opportunities 
in preferred locations.

Write now for application or call 
212-546-2228 

Weekdays and Sundays

A.A.A. TEACHERS AGENCY 
507 5th Avenue, N. Y. C.

Marinė Engineers 

U. S. COAST GUARD UC. 

3rj Assi. Engmeėr 
PĖRMANENT POSITION

STEAM RESEARCH VESSEL
TEL (COLLECT) PORT CAPTAIN 

(617) 548-1400

FACTORY HELP 
MACHINE OPERATORS

Openings on all shifts for capablc 
ablebodied men with good employ- 
nient records

WE WIDL TRAIN YOU 
GOOD WORKING CONDITIONS 

STEADY EMPLOYMENT 
Laberal vacations, Blue Čross, Blue 
Shield, paid life Insurance.

Apply:

ALPHADUCT WIRE 
& CABLE CO.

Div. of General Cable Corp.

25 Vąn Dyke Avenue 
New Brunswick, N J.

— Equal Opportunity Employer —

•v ** • ■ iii

IMPROVEMENTS
10x16 Finished Basements for only 
$590 — Free estimates given — all 
work guaranteed. Call 212-654-1945 

ask for Mr. Tony Ruggiero

MAIDSTONE MARINA, 
3 Ml HARBOR .

E. Hampton. (516) EA 4-1650
Silver Sea Horse Restaurant, pool. 
mail port, Hertz cars, showers, laun- 
derette, gift shop, supplies. Places of 
worship within the area. Reserva- 
tions — 516 324-2650.

CYPRESS OUTDOOR 
SWIMMING POOL

Open to the public Daily, 10 a.m. 
to 7 p.m.

852 JAMAICA AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

AP 7-0788

PARK CREŠT CATERERS 
1710 University Avenue 
Bronx, New York 10453 

From a festival to a wedding. For 
available dates and further infor- 
mation call CY 9-5900.
Mr. & Mrs. Morris & Miss Robinson 

at your Service

Westhampton Nursing Home a new 
concept in nursing home care, home 
likę decor, around the elock reg. 
nursing care, physical & occupation- 
al therapy facilities, excellent meals 
special diets. Westhampton Beach 7 
Seafield Lane (516) 288-1122 Cath- 
olic church and priests in area.

NELPA CONSTRUCTION 
COMPANY

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

Call 857-4300

ANTHONY’S H Al R STYLIST Pro- 
fessional work at reasonable costs. 
Šhampoo and Sėt $2.75, Regularly 
$15, Permanent wave only $8.50 — 
655 Ams^erdam Avė. (bet. 91 & 92 
Sts.) New York City. For appoint- 
ment tel. SC 4-4348

460 We$t Broadway, South Boston Mašsabhosėtts 

"Kur tūkstančiai taupo milijonus" 

ALFRED W. ARCH1BALD
President .

6k> banko direktorių taryboje yra Liėtuvos garbės konsulas adv. A. 
shallna ir adv. Jonas J, Grigaius. Reikale su patarnAutojais, ga

lima susikalbėti ir hetuvlikaL • Turtas (Assets) virš $132,000,000

Current dividend 5% ori all accounts.
Dabar moka 5% ^>4 taupomus pinigus.

TeL (212)497-8865

Alfa Jewėler
iMb Ą. ŪSELIS

Garantuotas laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais e Viso pėsaulio Įvairūs laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai e Įvairūs papuošalai metferim.

Charm Beauly Shoppe
REGINA ŪSELIEN® — Tel. 497-8865 -

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas. Y 
Plaukų dažymas

267 SL Nicholas A ve., Ridgewood, N.Y.

Puikūs importuoti indai o Įvairūs papuošalai moterim.

Gailestingyjų Seserų dėmesiui 
MATULAIČIO NAMUOSE ’ 

Putnam, Conn.
reikalinga gailestingoji sesuo (RN). Nauja lietuviška įstai
ga, geros sąlygos. Atlyginimas kaip apylinkės ligoninėse. 
Duodamas kambarys ir išlaikymas. Kreiptis šiuo adresu:

MATULAIĮIS_ NURSING HOME 
Thurber Road, Putnam, Conn. 06260

be didelių riičią* Gferiaifcio lai- 
diko aikštėj^ Vardas be M>ejo 
tektų Klivečkai H, pasiekusiam 
abu įvarau ir be Ifildelėš pagal
bos šu'gebėjusiaih firiiattevhio- 
ti nevisai tvirtą svečių gynimą. 
Minėtinas ir Klivečka I, iš puo
liko pozicijos pasitraukęs gyni
mo vidurin. Be jo tikrai.pasek
mė būtų buvusi liūdnesnė. 
Griežtai švilpęs teisėjas kietes-

H. Wė FEMALE

AUTO INSURANCE IMMEDIATE
FSI our specialty. Under A6E a new i 
drivers čancelled policies replaced. i 
Fast low montbly payments. Call. 
Mr. Winchester days (212) 651-4436 
eves. (212) NE 9-4581. 75-12 Roose- 
velt Avė. Jackson Hts., N.Y.

Atvykite į draugišką BALTIC

PARNU HOTEL
Forest Avė. & 8th Street, Lakewood, N.J.

Čia jūsų laukia... PUIKUS MAISTAS — GERIAUSI 
KAMBARIAI — lauke šildomas baseinas, vėsinamas val
gomasis, autentiška SAUNA pirtis, lauke atvangos kam
barys. —- VEIKIA VISĄ VASARĄ. Prieinamos kainos.

Rašykite ar skambinkite (201)363-4600

Licensed by VNESti^OSYLTOKG

Gerai pėžįštama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo

EXPERIENCED OPERATORS 
ON DRESSES

Section work ^eady šll year round 
Work near home CARLAND MFG 
CORP. 8 North Main Street Mon
roe, N.Y. 914 - 793-2511

DISPLAY

niam žaidimui pripratusiem 
nevvyorkieaam taipogi naudos 
neatnešė.

Priešžaismyje Lituąnicą jau
niai įveikė LAK 2:1. Dtaušriiiri- 
gas ir paklusnus vienetas Ste
po yainio vadovybėje statyti- 
nas pavyzdžiu visiem, ypač kai

DOVANAS ■ ŠItJNlW
Į LifetuVą ir USSR

i, siunčiant
TEACHERS

komandom, pasirodė šios sudė
ties: Koos, Linas I, linas n; U-
šaųskas, Dovydaitis, . Baltru
šaitis, Kaveckas, Taūgihas, Tro
pikas, Žukauskas, Venckaus- 
kas, Tyson, Cetterson I. Cetter- 
son II. Brooklyno LAK Atko- 
čius, Bandžiukas, NorVna, (Pito
nas, Riauba L Riaubą D, .Bffl-

Birutis, Meilus, Sabaliauskas, 
DičpiriigMtiŠ.

Pergales išsivežę svečiai pa
liko malonų įspūdi ne vien tik 
aikštėje. Kldttšš, ėtšftritęs pri
vačios svaigalų prekybos,,, turi

Griežtas pavyzdys newyorkie-

MOŠŲ MAŽIAU...
Pereita penktidienį tavo... 

Vainius. Išsamesni nekrologą 
apie velionį gal rašys kiti vi- 
sūomėniriinkži. Mhiris žinomas 
ir brarigus sporto Šeiffitiš ha-

viškam futbolui — Antaną, 
pririš krilelą metų tH$&&i m- 
vusį, pirmos komąndos žudi
ką Petrą ir jaunutį Joną.

Netekome vieno iš nedauge
lio jaunųjų Hiiigtyriių S&rifaį. 
Graudu,' kad pastoitiiito įk®- 
sio neteko numylėtos Žemaiti
jos žemėje pasirinkti.

ŲAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
Tūkstančiai klientų patenkinti, 
visi siuntiniai Apdrausti.
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rėsite iifidelį kiek| įvairių aiigštos 
kokybės prekių prieinamomis kaihomis.

Čosmos i^arcels fexprėss Corp.
aįįiliated with Fl^DAROGIĖT, Ine.

priima užsakymus Sovieto gamybos visokioms prekėms, 
jų tarpe — motociklai, telfevizijų aparatai, radijo transis- 
tenriai, magnetofonai (tapė recorders) ir dovanų certifi- 
catus galinta ūtsrikjrti giminėms, gyvenantiems Lietuvoje 
ir Sovietų Sąjungoje įfer inūsų firmą.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

C0SM08 PARCELS

Telef. 212 -245-7905
SKiltiAI

Bosten, Man. 02118 — 271
Boston, Mm. 02127 — 331

Conn. 66619
N«wark, N J. 67103 ~ 4

ic&ft Avėnbe Tel.: Al i-545Š 
L 14th SL (nr. 6th Avė.) CH 3-306$ 
btter Avenue OI 5-8806

Street WA 5-2737

Avėnbė ES 2-4685
-38 Bridg* 4L (JlMŽ56
Jo*. Campau Avenue 365-5255 
ikjBn AvSnue , 24B-9738

Fateraen, N J. — 99 Main Stnet 
PMĮądetahia, Pa. 19122 — 1214 M 
PtMNRtft, Pa. 15203 — 1307 A. J

Experienced or Beginners 
Pre-School thru University 

Good outstanding opportunities 
in preferred locations.

Write now for application or call 
212 - 546-2228 

Weekdays and Sundays
A.A.A. TEACHERS AGENCY 

507 5th Avenue, N. Y. C.

GENERAL FACTORY HELP (20) 
Work near home — Good starting 
salary. Some experience preferred. 

Braun Crystal manufacturing Co.
64-20 Admiral Avė. Middle Village, 
Qiieens. Apply in person ask for jur. 
Bobi Solot.

EXP. OPERATORS 
as Samplemaker & Duplicators

INC. 135 Madisėn Avenue. Apply in 
person.

SEAMSTRESS experienced only 
in aU phases of machlne and/or 
hand fihishing. Salary based on 
experfence and ųuality.

Syraduse, ^N.Y.
fotone (.315) 437-2925

EXPERIENCED. OPERATORS 
ON DRESSES 

Section W0rk. Full Time 
and Pressers 

Fringe Beneffts. Paid Holidays 
Good starting salary.. 

.CARLANO MFG CORP.
8 North MainJSL Monroe, N.Y. 

.CjO mites N..Y.C.) 
CaH 914 - 783-2411

UbOivėd Atsiminimų Radto Valanėa 
NEW YORKE

BERNARD PHOTOGRAPHERS — 
Weddings, Babies, Portraits, Legal. 
Natūrai color or black & white; 
passport & license photo while you 
wait. No deposit reguired. Good pho- 
tography at reasonbale prices! — 9 
Railroad Avė. Babylon, L J. (516) 
MO 9-7109.

SHANNON FLORISTS
Perotta Bros. Props. Florist, Nur- 
sery — Retail - Wholesale specializ- 
ing in all Florai Designs, Weddings, 
Communion, Confirmation and Fu- 
nerals. Opp. G re e n Wood Cemetery, 
3380 Fort Hamilton Parkway. Call 
for free delivery.

HUNT1NG LANE 
RĘST HOME

EAST HAMPTON 
Convalescents, and Elderly Guests 

Residential area, block to Main 
Street and Viliame. Private and 
Semi-Private rooms with bath — 
24 hour supervišion. Owned and 
operated by Mary Irhrnaculate R.N.

(516) 324-4250

VINNY & GENE 
GASKET SERVICE

Refrigerator Doors Our Specialty
Call 259-9593

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

Every Sunday — July through October
Folk Masses: 10:45, 11:45 and 12:45; Novena to Št. Anthony 2PM; 
Ecumenical Service and Bible reading with song 3 PM.

Picnic Grounds - Snack Bar - Ample Parking - Gift Shop
WEEKDAY MASS — 11 AM

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

MEISTERIŠKA IR KULTŪRINGA NAMŲ APYVOKA

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

Vokiški importuoti baldai išimtinai gaunami

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

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

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW TORSE 
VOfcteKbS &PECIALYBPS

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsitef

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
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Antanas Vainius, New Yor
ko ir apylinkės lietuviam gerai 
pažįstamas veikėjas, mirė perei
to penktadienio rytą, rugpjūčio 
30, po nelaimingo atsitikimo 
gatvėje. Palaidotas trečiadieni, 
rugsėjo 4, iš Apreiškimo bažny
čios, Cypress Hills kapinėse, 
liūdesy Ūko velionies žmona 
Eugenija, sūnūs Petras ir Jo 

brolis Kazys su šeima ir

Stasys Goštautas, kuris M. 1 
Y. dirbo ispanų leidžiamam Vi-J 
sion žurnale, persikėlė į WeUes-J 
lęy, Mass., prie Bostono, kur į 
kolegijoje dėstys ispanų kalbą 
ir Lotynų Amerikos literatūrą. 
Dabartinis jo adresas: Stasys;; 
Goštautas, 9 Weston Terraee, 
We!lesley, Mass. 02181, teL 
(617) 235-7799.

Dail. K. Žorcmskis praeitą

Literatūros vakaras, kurį or-
ganizuoja Lietuvių Enciklopedi-

šeštadieninėj Maironio mo
kykloj nauji mokslo metai pra- 
matoma pradėti rugsėjo 7 d. 
9 vai. ryto pamaldomis-Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje. Pra
dedančių registracija nuo 8 v. 
ryto mokyklos patalpose. Tą 
dieną mokiniai mokykloje už
truks iki 1 vai

Pranas Staškevičius, gyv. 
Oakdale, N.Y, 71 m. amžiaus, 
mirė rugsėjo 3 d., laidojamas 
rugsėjo 6 d., 10 vai. iš šv. Jono 
katalikų bažnyčios, Bohemia, 
N. Y. šermenimis rūpinasi 
Overton Funeral Home, 172 
Main St Islip, N.Y. Paliko 
liūdinčius giminaičius Aldoną 
William, Geni Astenesio ir 4 
anūkus.

"Lietuvos Atsiminimę" radi-

gewood, N.Y., kuris laikas sun
kiai serga, šiomis dienomis pa
guldytas Columbus'ligoninėje, 
E 19th St New Yorke, 510 
kambarys. Prižiūri Dr. Snieška.

kiti giminės. Prieš keletą me
tų, taip pat netikėtai, žuvo jo 
vyriausias sūnus Antanas, gra
žiai darbavęsis lietuviškojo jau
nimo tarpe. Velionis tėvas gi
mė 1914 rugsėjo 12 Antkopčių 
kaime, Andriejavo valsč., Kre
tingos apskr. Baigė Švėkšnos 
gimnaziją ir karo mokyklą aspi
rantu. Mokytojavo Zarasų ap
skr. Studijavo statybą Kaune, 
Darmstadte ir New Yorke (City 
College). Buvo skautas ir atei
tininkas. Amerikoje pirminin
kavo ateitininkam sendrau
giam. Lietuvių katalikų susivie
nijimo iždininkas. Nuoširdus 
lietuvis. Vienas iš pirmųjų au
kotojų pranciškonų statomam

vėlę pirmųjų mirties metinių 
proga rugsėjo 7 d. 9 vaL ryto 
bus aukojamos mišios lietuvių 
pranciškonų koplyčioje, Brook- 
lyne. Artimieji ir pažįstami 
maloniai kviečiami dalyvauti 
mišių aukoje ir prisiminti mal
doje.

Už a.a. Onos Bulotaites-Pet- 
rauskienės vėlę gedulingos mi
šios bus aukojamos rugsėjo 
7 d. 8:30 v. r. Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje, 214 Ripley kultūros židiniui — jaunimo 
Place, Elizabeth, N.J. Tą dieną 

jo gegužinė įvyks rugsėjo 8 sueis vieneri metai nuo myh- 
Royal Gardens .parke, Rah- mos žmonos ir motinos a.a. 
way, N. J. Veiks Darbininko 
spaudos kioskas. Bus graži pro
ga įsigyti naujausias lietuviškas 
knygas: J. Jankaus “Peilio aš- 

.inenimis”,. P. Jurkaus “Ant 
Vilnelės tilto”, O. Nendres “Ai
das tarp dangoraižių”, Literatū
ros Metraščius, D. Sadūnaitės 
“Tu esi mano žemė”, P. Ims- 
rio “Tėviškėlę aš regiu” ir kit. 
Kai kurios ilgo grojimo lietu
viškos muzikos plokštelės bus 
papigintos 50 proc. Galima at
naujinti bei naujai užsisakyti 
Darbininką, kuris pirmiem me
tam tik 5 dol. Įsigydamas lie
tuviškų knygų, prisidėsi prie 
lietuviškos spaudos palaikymo.

Pulgio Andriušio rinktiniai 
raštai, išleisti Lietuvių Enciklo
pedijos leidyklos, bus platina
mi literatūros vakare rugsėjo 
14. Vakarą rengia Lietuvių 
Enciklopedija ir Darbininko ad
ministracija. P. Andriušio rink
tinių raštų I toman sudėta: 
Septinton įleidus, Anoj

mirties, 
prašomi 
maldose

centrui (paaukojo 1,000 dok ir 
dar buvo pasiryžęs daugiau au
koti). Su velioniu atsisveikin
ti susirinko daug Įvairių pa
žiūrų jo draugų ir pažįstamų 
(buvo pašarvotas šalinskų šer
meninėje). Velionies jaunystės

Onos Petrauskienės 
Draugai ir pažįstami 
velionę prisiminti savo 
ir dalyvauti mišiose.

ąiįįj?., Geryidcas, pasirgęs 2 sa- draugai pasakoja, koks jis bu- 
vaites, mirė liepos 24. Jis bu- T *

vo veiklus ankstesnės 
lietuvis, dalyvavęs bent 
organizacijose. Liko 
dukra su anūku

Elena ir Kazimieras
už a.a. Antaną Vainių pranciš
konų vienuolyne užprašė gre- 
gorines šv. mišias, o gėlių vie
toje jie kultūros centro staty
bai paaukojo 50 dol. Velionis 
buvo vienas iš pirmųjų, paau
kojęs šiai statybai 1,000 dol. 
Norį prisidėti prie velionies aU 
mintinio įnašo vietoj gėlių 
prie velionies kapo prašomi 
siųsti aukas statybos fondui: 
680 Bushwick Avenue, Brook- 
lyn, N.Y. 11221.

S. Palechek-Levickienė grįžo gimnazijos rėmėjas. Jam va- 
iš Europos ir pradeda muzi- Žiuojant į Vokietiją, draugai 
kos pamokas. Telefonas VI 6- tarnautojai, nelietuviai, ir suau- 

pusėj ežero. Knyga turi 262 5213. kojo minėtą sumą.

Antanas Gustaitis, iš Bostono, 
skaitys savo humoristinę poeziją 
literatūros vakare rugsėjo 14. Va
karą rengia Lietuvių Enciklopedija 
ir Darbininko administracija.

Nuotr. V. Maželio

rug-

kartos 
keliose 
žmona,

Vainiai

psl., įrišta į kietus viršelius. --------------------- -------------------------
Danty gyd. J. Vytuvienė, ELIZABETH, N J.

energinga New Yorko lietuvių §v. Petro ir Povilo lietuvių 
visuomenininke, L. Baltrušaitie- parapijoj Šiluvos atlaidai — 
nei išsikėlus nuolatiniam apsi- novena prasidės rugsėjo 8 ir 
gyvenimui į Chicagą, maloniai * ‘ ’ 
sutiko vadovauti Vasario 16 
gimnazijos rėmėju būreliam. 
Visi būrelių nariai maloniai 
prašomi savo mokesti mokėti 
J. Vytuvienei, 8529 86 St. 
Woodhaven, N.Y. 11421.

rugsėjo 8, 
5 vai., Lietuvių Piliečių D-jos 
So. Bostone Il-ro aukšto salėje. 
Programoje rašytojai: Pulgis 
Andriušis iš Australijos, Ber
nardas Brazdžionis iš Californi- 
jos ir Antanas Gustaitis bei Sta
sys Santvaras — bostoniškiai. 
Tokie literatūros vakarai dabar 
yra retenybė, todėl, nereikėtų 
praleisti progos.

Lituanistinė mokykla ruošia
si pradėti devynioliktuosius 
mokslo metus. Pavasarį išrink
tam naujam mokyklos tėvų 
komitetui po didelių pastangų 
pavyko gauti rašytojo Antano 
Gustaičio sutikimą ir toliau 
eiti mokyklos vedėjo pareigas, 
nuo kurių jis po penkerių me
tų darbo buvo atsisakęs. Arti
miausiu laiku jis tarsis su bu
vusiais mokyklos mokytojais 
dėl ateinančių mokslo metų 
darbo. Pereitais metais mokyk
lą lankė 122 mokiniai iš Bosto
no ir apylinkių. Septyni ją bai
gė, gaudami lietuvių gimnazi
jos baigimo pažymėjimus. Mo
kykloje veikė 11 klasių ir mo
kytojavo 10 mokytojų. Mokyk
los išlaikymas pereitais metais 
atsiėjo 4,550 dol. Tėvų komite
tas kviečia visus lietuvius tė
vus, turinčius mokyklinio am
žiaus vaikų, leisti juos šešta
dieniais į Bostono lituanistinę 
mokyklą.

Gintaras Karosas pasiskelbė 
esąs respublikonų kandidatas į 
seimelį, kaip 6 ir 7 rajonų 
(wards) atstovas. Iš šių rajonų 
respublikonai paprastai nekan
didatuoja, nes tai demokratų 
“nuosavybė”. Gintaras Karosas 
daro pirmuosius bandymus. Jo 
pavardė su parašais, kaip kan
didato, yra įteikta valstybės se
kretoriui ir bus įtraukta į rinki
mų sąrašus lapkričio mėn. Jis 
prašo visų lietuvių paramos.

Naujosios Anglijos apskrities 
Lietuvos Vyčiai rugsėjo 15 ruo
šia kultūrinę programą ir kartu 
pikniką Maironio Parke, prie 
Worcester, Mass. šventė prade
dama mišiomis 12 vai. vidudie
ny, kurios bus aukojamos šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčio
je Worcester, Mass. Kultūrinė 
programa Maironio parke bus 
pradedama 3 vai. popiet, o 
nuo 5 vai. iki 9 vai. popiet vyks 
šokiai, šia kultūrine programa 
bus paminima 50 m. sukaktis 
nuo Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo. Vyčiai kviečia 
apylinkės lietuvius dalyvauti jų 
ruošiamoje programoje.REDAKCIJOJE LANKĖSI 

SEIMO ATSTOVAI
PLB III seimo proga redak

cijoje buvo nemažas judėji
mas. Telefonais klausė viso
kiausios informacijos, lankėsi 
tolimų kraštų delegatai. Čia

Iš Australijos į New Yorke 
vykstantį pasaulio lietuvių sei
mą atvyko atstovų ekskursija. 
Kartu atvyko ir Aleksas Gervi
nąs, kuris Amerikoje turi mo
tiną ir keturias seseris. Alekso 
motiną Uršulė Gervinienė gy
vena pas savo dukterį Valeriją 
Pimonovienę Bostone. Šiais me
tais ji atšventė 85 metų am
žiaus sukaktį. Didelis buvo 
džiaugsmas senutei motinai po 
20 metų susitikti su sūnumi.

savaitę grįžo iš Kennebunkpor- 
to, Maine, kur pranciškonų va
sarvietėje praleido visą vasarą 
tapydamas.

Elena Skarulis mirė rugpiū- 
čios 22 Booth Memorial ligoni
nėje, buvo 68 metų, palaidota 
ru^niūčio 27 d. iš šv. Tomo 
bažnyčios šv. Karolio kapinėse. 
Nuliūdę liko jos vvras Kazys 
ir dukra Marcelė. Laidotuvėm 
patarnavo šalinskų šermeninė. 

Helen Kulber Darbininko re
dakcijai atsiuntė bent kelių 
Long Island laikraščių iškar
pas, kur buvo paminėta Lietu
va, pavergtų tautų savaitė. Dau
giausia parašė Home Reporter 
and Sunset News, — keturiuo
se numeriuose įdėta nuotrau
kų, Helen Kulber laiškas. 
sos nuotraukos darytos C. Bin
kius. Brooklyn Spectat>7j Įsidė
jo Peter Wytenus laišką.

KULTŪROS ŽIDINIO 
REIKALU 

Brooklyno Vienuolyne
piūčio 29 įvyko lietuvių pran
ciškonų vadovybės suvažiavi- juos ir suminime, 
mas. Dalyvavo provinciolas ix 
jo keturi patarėjai. Posėdžiuo
se svarstyta tik Kultūros židi
nio — Jaunimo centro staty
bos reikalai. Visas dėmesys 
kreiptas į rinkliavą arba vajų, 
kuris turi prasidėti šį rudenį. 
Išreikšta viltis, kad lietuvių vi
suomenė dosniai rems šį didį 
užmojį. Nuo aukų gausos pri
klausys Kultūros židinio toli
mesnė eiga. Pranciškonai trokš
ta ko greičiausiai pradėti sta
tybą. Jau įsigytas tinkamas 
žemės plotas (Highland Blvd.). 
Taip pat nutarta painformuo
ti visuomenę, kad lietuviai
pranciškonai jokių santaupų
statyboms netiiri. Jie pasitiki 
visuomenės aukomis ir visa šir
dimi imasi statybos žygio, ma
nydami, jog nebus apvilti. Tik 
po ilgų skatinimų iš visuome
nės pusės pranciškonai ėmėsi 
šio svarbaus žygio. Jie tikisi, 
kad Kultūros židinys bus di- 

dėstys muziką ir gros orkest- džiai reikšmingas lietuvybei, 
rė. Provinciolas

vęs mielas ir linksmas. Jis net 
juokdavęsis iš savo nelaimių. 
Vieno žodžiais tariant, velio
nis buvęs kitaip kirptas, negu 
kiti.

N. Y. Lietuvių vyrų choro 
repeticijos po vasaros atostogų 
prasideda rugsėjo 2 2, sekma
dienį, 7 v. v. Atletų Klubo pa
talpose. Tuo metu choro diri
gentas Vytautas Strolia jau bus 
grįžęs iš Vokietijos. Į chorą 
kviečiami ir nauji nariai.

Vasario 16 gimnazijai Cum- 
berland ligoninės tarnautojai 
paaukojo 25 dol.. Tos ligoninės 
administracijoje dirba Vytau
tas Strolia, uolus Vasario 16

Herkulis Strolia su žmona £š 
New Yorko persikėlė į Santa 
Clara, Calif., kur kolegijoje

baigsis rugsėjo 15. Pamaldos n 
už taiką įvyks vakarais 7 vai.
Novenai vadovaus kun. dr. To
mas žiūraitis, O.P. Prel. M. Ke- 
mežis kviečia parapiečius ir 
svečius pamaldose gausiai da
lyvauti. —A.B.

LITERATŪROS
VAKARAS
rugsėjo 14, šeštadienį
St. Matthias saleje, 
58-15 Catalpa Avė.

(netoli Myrtle Avė.)

PULGIS ANDRIUŠIS
(iš Australijos)

ANTANAS GUSTAITIS
STASYS SANTVARAS
Šokiams gros Gutauskų 
orkestras.
Darbininko spaudos kioskas. 
Bufetas. Užkandžiai.
Pradžia 7 v. v.
Kviečiami visi atsilankyti!

DARBININKO administracija

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA

DR. VIKTORUI JASAIČIUI
minis, žmoną E. Jasaitienę, dukrą Jurgitą Kovienę su šei
ma, sūnų Edvardą su šeima nuoširdžiausiai užjaučiame.

Rėdą ir Juozas ARDŽIAI 
su dukromis

E. .ir V. VALTERĮ AI

Didžiulis, tradicinis

Vincas Natkevičius, Vokieti
jos LB delegatas, Vasario 16 
gimnazijos direktorius, susto
jęs pas kun. A. Norių, apsilan
kęs redakcijoje, plačiai papa
sakojo apie gimnazijos dabarti
nius rūpesčius. Pasikalbėjimą 
su direktoriumi spausdinsime 
vėliau. Jis po seimo lankys lie
tuviškas kolonijas ir supažin
dins su gimnazijos gyvenimu. 
Turi atsivežęs filmą ir daug 
skaidrių. Filmas spalvotas, pa
rodomas per 45 minutes. Pir
miausia direktorius po seimo 
vyksta į Bostoną. Jo nuotrauką 
buvom įdėję praeito Darbinin
ko pirmam puslapy.

Birutė Garnytė, studentė, iš 
Perth, Australijos jaunimo at
stovė, gražiai kalbanti lietuviš
kai, besidominti lietuviška veik
la. Po seimo žada aplankyti Eu
ropos kraštus ir tada grįžti į 
Australiją. Buvo sustojus dr. 
B. Radzivano šeimoje; lydima 
Vytauto Radzivano, lankėsi Dar
bininko redakcijoje. Jos nuo
trauka buvo praeito numerio 
pirmam puslapy.

Regina Braslauskaitė iš Bra
zilijos, Sao Paulo, Lietuvių B- 
nės atstovė, ten uoliai reiškiasi 
lietuviškoje veikloje, padeda 
leisti lietuvišką laikraštį “Mū
sų Lietuva”, priklauso jėzuitų 
vadovaujamai parapijai, veikia 
visoje eilėje lietuviškų organi
zacijų. Po seimo pasilieka A- 
merikoje ir vyksta į Putnamą, 
kur studijuos anglų kalbą. Gy
vens pas lietuvaites seseles.

(Bus daugiau)

ANTANUI VAINIUI
tragiškai žuvus, skausmo prislėgtiems: žmonai Eugenijai, 
sūnums: Jonui ir Petrui su žmona Loreta, ir broliui Kazi
mierui su šeima reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

NEW YORKO ATEITININKAI: 
sendraugiai, studentai ir moksleiviai

Mielam bendradarbiui

ANTANUI VAINIUI
tragiškai žuvus, jo žmonai Eugenijai, sūnums Petrui ir 
Jonui, broliui Kaziui ir jo šeimai, gilią užuojautą reiškia

E. ir A. STAKNIAI

ir “RŪTOS”

rengiamas New Jersey apylinkės lietuviams įvyks

Sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 8
ROYAL GARDENS PARKE 

990 E. HAZELVVOOD AVE^ RAHWAY, N.J.

Pikniko pradžia 1 vai. p.p. • Meninė programa 3 vai. p.p. 
Programą atliks žibuoklių sekstetas, vadovaujamas muz. Liudo Stu- 
ko. Tautinius šokius atlieka estų ir lietuvių “Baltijos” šokių grupės, 

šokiai nuo 4 vai. p.p. grojant Gutaus^ orkestrui.
Šokimo kontestai - išlaimėjimai kiti įvairumai 

Įėjimas $1.50
Veiks DARBININKO spaudęs ir plokštelių kioskas 

Lietuviškų valgių bufetas
PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT! — 

Visus maloniai kviečiame!
Dr. J, J. Stukas, Direkt.

Directions: ROYAL GARDENS PARK, 990 E. Hazelvood Avenue, 
Rahway, NJ. can be reached by Public Service Bus No. 62 from 
Newark, Elizabeth or Linden. which stopa at the front gate. Those 
coming by car can take U.S. Highway 1. About 3 miles past Linden. 
bear right at Lawrence St. Circle and then around to the left, Cros
sing the highway. Proceed over the bridgė and tum left of E. Hazel- 
wood Are. to the Park. On the New Jersey Tumpike. take exit 12 
to Rooaevelt Avenue, and turn right on Hart Street to Park.

Ieškomas 3-4 kambarių bu
tas. Kas turėtų ar žinotų, pra
šom paskambinti GL 2-2923.

Pensininkas, patikimas vy
ras, ieško mažo Imto arba atski
ro kambario. Tel. EV 7-1422.

Išnuomojami švarūs, ramūs, 
apstatyti kambariai 166 Pros- 
pect Place, netoli Flatbush A v. 
Virimo galimybės, prieinamos 
kainos.

Wi1liamsburg sekcijoje iš 
nuomojamas 3-čiame aukšte bu
tas iš 4 kambarių su modernia 
virtuve ir apšildymu. Pageidau
jama lietuviška šeima, nes vi
sas namas apgyventas lietuvių. 
Kreiptis tel. SP 6-3843.

Lietuviu Laisvės Svetainei 
Elizabeth, NJ. ieškomas vedė
jo padėjėjas — assistant mana- 
ger. Svarus ir lengvas darbas. 
Pageidaujamas lietuvis, reko
mendacijos būtinos. Dėl. smul
kesnių informacijų kreiptis 
šiuo adresu: Secretary, Lithua- 
nian Liberty Hali, Ine., 269 
Second St Elizūbeth, N.J.

A f A

ANTANUI VAINIUI
netikėtai mirus, jo žmoną Eugeniją su sūnumis ir brol| 
Kazimierą su šeima skausmo valandoje nuoširdžiai už
jaučia

GRAŽIŪNAI ir SKĖRIAI

A f A

ANTANUI VAINIUI
tragiškai žuvus, jo žmoną mielą ponią E. Vainienę, sūnus 
Petrą ir Joną ir brolį Kazį su šeima didžio skausmo va
landoje nuoširdžiai užjaučiame.

Aldona Svalbonienė
Vytas Svalbonas su žmona 

Adelė Nastopkienė

Mylimai MOTINAI Lietuvoje mirus.

STASĘ PREKERIENĘ 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame:ir

Janina ir Mykolas Biliūnai 
Marta ir Stasys Šalkauskai


