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Ar yra atoslūgis? Ar metas viršūnių konferencijai?
G. F. Kennan atoslūgio nemato, viršūnių konferencijos poli
tikų atmeta, siūlo pasiųsti į Vokietiją 100,000—tada kalbėtis

Amerikos valdžios žmonės pondentui. Dėl atoslūgio, kurį bijoma pa-
Dėl LBJ susitikimo su Sovietų .žeisti: 
vadais:

“Tokio susitikimo siūlymas 
šiuo metu rodosi vienas iš 
blogiausių paskutinio meto 
Amerikos politikos reiškinių. 
Idėja, kad prezidentas vyktų į 
Rusiją šiuo metu man skamba 
kaip gryna beprotybė” .. .Ką 
Mr. Johnson gali jiem pasiūly
ti? Bloga yra politika vykti ir 
kalbėtis, jeigu neturi savo ran
kose jokios kortos, jokios 
“morkos ir jokios lazdos”.

pareiškia vis aiškiau, kad Čeko
slovakijos okupacija daro 
šiuo metu neįvykdomą prezi
dento LBJ idėją susitikti su 
Maskvos vadais — gal būt, Že
nevoje. Nors LBJ vengia visko, 
kas išblaškytų susitikimo ir po
litinio atoslūgio galimybę, opi
nijoje auga nepasitikėjimas to
kiu “atoslūgiu” (detente). Aš
triausiai dėl jo pasisakė Geor
ge F. Kennan, buvęs politikos 
planuotojas. Savo pareiškimus 
jis išdėstė Asso. Press korės-

“Aš nematau jokių 'atoslūgio 
ženklų, ir aš nepasitikėčiau jo
kiu tariamu atoslūgiu, jei jis 
nėra paremtas laisvais ryšiais 
tarp vyriausybių ir tarp visuo
menių.”

“Bet kurio bendradarbiavimo 
su Rusais paprasčiausiai nėra. 
Jų konspiracinis metodas ir

diplomatinė peikia negali su
daryti tokios atmosferos.”

“Bet kuris realus atoslūgis 
galėtų prasidėti susitarimu dėl 
rytų ir vidurio Europos. Bet aš 
nematau, kad Šiuo atžvilgiu bū
tų kas pasikeitę ar kad būtų 

1 kuo priartėta prie Vokietijos 
problemos sprendimo”.

Dėl reagavimo j Čekoslovakijos 
Įvykius:

“Jungtinės Valstybės turėtų 
i pasiųsti į Vokietiją 100,000 ka

riuomenės ir paskui sakyti So- 
• vietam: — Mes jos neatsiimsi-

Riaušės neaplenkia ir bažnyčių

mė, iki jūs pasitrauksite iš Če
koslovakijos”.

Kennanas laikomas specialis
tu sovietų klausimais. Po 1938, 
kada Anglija ir Prancūzija 
Muencheno konferencijoje, 
anot N.Y. Times, atidarė kelią 
naciam okupuoti Čekoslovakiją, 
Kennanas buvo paskirtas į 
Amerikos atstovybę Prahoje 
ir po 6 mėnesių buvo liudinin
kas, kaip kraštas buvo okupuo
tas. Dabar Kennanas pasisakė 
aiškiai, kad tai, ką jis savo kny
goje “From Prague After Mu- 
nich” išdėjo apie nacių oku
pacijos žiaurumus ir žalą, galė
tų būti taikoma ir Sovietų oku
pacijai.

Maskva siunčia politrukus Prahai
Čekoslovakijos min. r pirm.- 

Cernik vos spėjo rugsėjo 21 
pranešti, kad sovietinės ir sa
telitinės kariuomenės netrukus 
palaipsniui pradės trauktis, jau 
rugsėjo 22 buvo paskelbta, kad

MASKVA VERŽIASI TOLIAU 
Į BALKANUS

Nato kariniai atstovai rugsė
jo 22 lankėsi Atėnuose. Prieš

Sovietai atsiunčia į Prahą savo 
“patarėjus” su šeimom ir vy
riausybė turi parūpinti jiem 
600 namų, butų.

Sovietų spauda neskelbė pra
nešimo apie kariuomenės pasi
traukimą, bet skelbė, kad čeko- 
slovakam trūksta ideologinio są
moningumo. Atsiųstųjų į Prahą 
rolė bus panaši kaip ir Letuvo- 
je — būti viceministeriais, vi-

Washingtone, D. C., rugsė
jo 22 kardinolas O’Boyle skai
tė ganytojišką laišką, paremda
mas popiežiaus Pauliaus encik
liką, draudžiančią vartoti gi
mimų kontrolės priemones. 
Apie pora šimtinių dalyvių iš 
bažnyčios išėjo, ir prie bažny
čios buvo laikomi plakatai prieš 
kardinolą. Kardinolas taip pat 
ėmėsi drausmės priemonių 
prieš 51 savo arkivyskupijos 
kunigą, kurie oficialiai pasisakė 
prieš encikliką. Rūgimas ple
čiamas ir kitur, nors Amerikos

jų akis buvo nauja sovietinė ^rektoriais ir diriguoti če- 
grėsmė - sovietinė invazija koslovakus numanus ir direk- 

Balkan|į tonus, kaip Maskvai patinka.. 
Varšuvos SOVIETAI SKUBINASI

~_____ ,   Sovietai skubinasi ginkluotis,
šąląs Jakubovsky. Bulgarijos Tokią išvadą paskelbė Angli

jos strateginių studijų institu
tas. Pereitais metais 
padvigubino tarpkontinentinių 
raketų skaičių — buvo 450, da
bar 800. Iki šių metų galo nu
mato turėsią 1,0 0 0. 
rūšies raketų Amerika turi 
1,064. Kitais metais Sovietai ti
kisi pralenkti.

— Sovietų spauda kaltina Če
koslovakijos “nacionalistus’ 
kad jie imasi represijų prieš 
tuos gyventojus, kurie nori 
fratemizuotis su rusais okupan
tais ir laiko juos “draugais”, 
“broliais”.

Bulgarijon atvyko 
pakto karinis viršininkas mar-

kariuomenė sutelkta prie Jugo
slavijos sienos. Sovietai kursto 
tarp Jugoslavijos ir Bulgarijos 
seną konfliktą dėl Makedoni
jos. Jugoslavijoje apie tai aliar-
muojama mitinguose.

— Švedijoje po Čekoslovaki
jos invazijos dingo neapykanta 
Amerikai, ir sargybos nuo 
Amerikos atstovybės pašalin
tos. Dingo ir propaganda Ame
rikos kariuomenės dezertytų, 
kurie yra radę prieglaudą Šve
dijoje. Dabar dėmesys patrauk
tas į Čekoslovakijos bėglius, ku
rių Švedijoje atsidūrė apie 700.

— J. Tautų 23 sesija prasi
dėjo rugsėjo 23. Iš trijų labiau
siai degančių problemų — Viet
namo, Čekoslovakijos ir viduri
nių rytų — tenumatoma įtrauk
ti į darbų eilę trečiąją.

— Anglijoje rugsėjo 17 bu
vo iškelta iš karsto, kuris

Kard. <TBoyle

vyskupų konferencija yra 
piežiaus encikliką parėmusi.

Europoje kitaip. Rugsėjo 23 
Austrijos vyskupai paskelbė sa
vo nusistatymą: esą vedę kata
likai, kurie praktikuos gimimų 
kontrolę pagal savo asmeninę 
sąžinę, bus prileidžiami prie 
Komunijos be išpažinimo, jog 
anos priemonės yra nuodėmė. 
Austrijos vyskupai pasekę Bel
gijos ir Vokietijos vyskupų kon
ferencijų pareiškimais.

U. S. News... vertina, kad 
popiežiaus enciklika išryškino 
Katalikų Bažnyčioje didžiausią 
popiežiaus autoriteto^ir Bažny
čios af
zę, kokios tik yra buvę per 
400 metų nuo protestantizmo 
atsiradimo.

p?-

Prezidentas LBJ turėjo sva
jonę įeiti į istorijos lapus kaip 
taikos prezidentas. Turėjo sva
jonę suderinti Amerikos ir So
vietų interesus, laimėti bend
radarbiavimą palaikant pasauly 
taiką. Bet svajonė sudužo.

Apie tai rašo John P. Roche, 
buvęs Americans for Democra- 
tic Action pirmininkas, o pas
kutiniu laiku buvęs pre
zidento L. B. Johnsono “inte
lektualinis” patarėjas, dabar 

iš tų pareigų pasitraukęs, 
mėgina pažvelgti į LBJ 
iš istorinės perspektyvos 
Y. Daily Column rugsėjo 

18). Jis žiūri ir mato, kad LBJ 
taikos svajonę palaidojo Sovie
tų vadai. Sovietų tankai — sa
ko jis — užvertė kapo duobėje 
LBJ svajonę, kad Sovietų ir 
Amerikos vadų išmintis, svei
kas protas gali garantuoti pa
sauliui taiką.

“Iš tikrųjų, -tą pačią dieną, 
kada Sovietų ir jų Varšuvos 
pakto sąmokslininkų tankai už
griuvo Čekoslovakiją, preziden
tas buvo sumanęs paskelbti vir
šūnių konferenciją su .Sovie
tais ...” Pasitarimuose su jais 
turėję būti svarstomi trys di
dieji klausimai: 1) raketinių 
lenktynių apribojimas, 2) 
rinių rytų konfliktas ir. 3) 
namas.

“Sakyti, kad jis būtų

jau 
Jis 
jau 
(N.

“Dabar Johnsonas apmąsto savo 
vilčių sudaužymą”

vidu-
Viet-

nusi
vylęs — tvirtina Roche — var
giai būtų tikslu. Jis niekad ne
turėjo iliuzijų dėl sovietinio re
žimo charakterio. Bet daugiau

kaip ketveris metus jis puose
lėjo viltį, kad sovietinį plėšru
mą apvaldys protas, supratimas, 
jog Sovietų valstybinis intere
sas laimės iš tikro detente”.

“Dabar Johnsonas sėdi savo 
apskritiniame kambary ir ap
mąsto savo vilčių sudaužymą. 
Ar jis buvo apgautas Kosygino 
ir Co., ar Cosyginas ir Co, .ne
galėjo išsilaikyti savo ribose— 
nesvarbu. Viršūnių susitikimas 
atkrito, tiltų statyba nenusise
kė — ar buvo per daug sėk
minga ardant komunistų vie
nybę — ir šaltasis karas sugrį
žo”.

“Lyndon Johnson leidosi Į 
ilgą žaidimą (ir jis tai žinojo), 
bet jis buvo pąsirengęs apskai
čiuotai rizikai, kadangi, jo su
pratimu, žmonijos ateitis pri
klausė nuo atominio žvėries su
pančiojimo. Jis pralaimėjo sa
vo lažybas, bet jis tebejaučia, 
kad jeigu jis nebūtų panoręs

— Prancūzijoje rugsėjo 22 
buvo renkamas senato trečda
lis. Kas treji metai senato treč
dalis keičiasi, šiuo tarpu dau- žaisti sovietų protingumo gali- .
giau laimėjo centro grupės. Se- mybe, jis nebūtų tapęs prezi- 
nato rolė čia nedidelė. Pagrin- dentu. Aš abejouju, ar net jo 
das — prezidentas ir parlamen- aštriausi kritikai su tuo nesu- 
tas. tiks”.

G. F. Kennan: "Bloga politika, jei 
neturi morkos ir lazdos” — Humphrey patarėjai iš

oficialiai Vertina Johnsoną jau ir kiti

Vietname—katrų rankose iniciatyva?
ti ir iš ten pulti P. Vietnamo 
pozicijas; kitas frontas — pro 
Cambodiją. Amerikos informa
cija pažymi, kad komunistai 
vartoja šiuo metu teroro takti
ką miestam, bėglių stovyklom, 
netgi belaisvių stovyklom. Gink
lai — raketos ir patys moder- 

motina. Karste ji išbuvusi 101 jino. Ypačiai dviem frontais: niausi rankiniai ginklai. Rugsė- 
dieną ir išlikusi gyva. Ligšioli- nuo demilitarizuotos zonos, ku- jo 21-2 demilitarizuotoje zono- 
nis rekordas buvo 61 diena. rioje komunistai nori įsitvirtin- je nuleisti apie 2,000 marinų 

1 " ’ surado paruoštus bunkerius,
kuriuose galėtų sutilpti 2,500 
asmenų, surado taip pat 1 
patrankos sviedinių ir kitos 

Koenig rugsėjo 20 aiškino dėl pasiūlęs būti jo viceprezidentu amunicijos. -Per tris savai 
santykių su netikinčiaisiais ir FBI direktoriui Hooveriui. Tas šiaurėje ir prie Cambodijos pa-, 
komunistais (jis yra tos komisi
jos Vatikane pirmininkas). Esą 
Čekoslovakijos įvykiai parodė, 
kad dialogas neina taip lengvai. 
Pasikalbėjimai su komunistais 
dabar negali eiti “oficialine

Amerikos žvalgybos žiniom 
laukiama naujos, trečios, komu
nistų ofenzyvos bangos. Pirmo
ji buvo sausio mėn., kada jie no
rėjo užimti Saigoną ir kitus di
džiuosius miestus. Nuo birže-

Prez. Kenedy lubos politika naujoje šviesoje 
žemo skridimo žvalgybinius 
lėktuvus, ir tie lėktuvai spalio 
16-19 patvirtino, kad raketos 
jau įrengtos. Tada prezidentas 
pripažino, kad ČIA informaci
ja buvo teisinga.

Krock apibūdina ir asmenis, 
vairavusius Amerikos gyveni
mą. Teigia, kad Eisenhowerio 
laikotarpis buvęs “įžymiausias 
mūsų istorijoje”, o Johnsono 
“gal būt, katastrofingiausias”.

STUDENTAI IR RIAUŠĖS
Montevideo, Urugvajuje, val

džia uždarė universitetą ir vi
durines mokyklas dėl studentų 
riaušių.

Meksikos mieste rugsėjo 21 
studentų riaušėse užmuštas po
licininkas. Universitetą užėmę
kariuomenė po 7 savaičių kon- J 
fliktų tarp studentų ir polici
jos.

Frankfurte, Vokietijoje, rug
sėjo 22 policija bei kariuome- | 
nė vartojo vandens patrankas \ 
ir ašarines bombas prieš stu
dentus, kurie mėgino sukliudy
ti iškilmes, suteikiant Senegali- 
jos prezidentui taikos medalį. 
Čia suimtas ir Cohn Bendit, 23 
metų studentas, kuris anksčiau 
Prancūzijoje organizavo studen
tų riaušes.

— Columbijos universitete 
bar priešo žuvo 140,000. Per- Arthur Krock apie Kubą, mfetu* rugsėjo 18 riaušes atnaujino

— “Students for Democratic So-

buvo 7 pėdos po žeme, Emma lio iki rugpiūčio ofenzyva bu- 
Smith, 38 metų, trijų vaikų vo aprimusi. Dabar vėl atsinau-

Ilgametis laikraštininkas Ar- 
thur Krock išleido knygą “Me- 
moirs: Sixty Years on the 
Firing Line”, kurioje skelbia 
informacijas iš pasikalbėjimų 
su įvairiais valstybės vyrais. Iš 
pasikalbėjimo su buv. ČIA di
rektorium John A. McCone aiš
kėja, kad ČIA buvo įspėjęs pre
zidentą Kennedy apie Sovietų 
raketų instaliacijas Kuboje 
1962 rugpiūčio 10. Prezidentas 
nesiėmė jokios akcijos. Per rug
pjūčio ir -rugsėjo mėn. McCone 
pakartotinai aliarmavo. Bet pre
zidentą ramino valstybės sekre
torius Rusk ir apsaugos sekr. 
McNąmara. Jie tikino, kad 
Kremlius niekad nesiryš čia 
rengti ofenzyvinių raketų. Spa
lio pradžioje McCone ragino 
prezidentą leisti viršum Kubos

“kairės” ragina jį
nutraukti ryšius su LBJ Viet- iš perspektyvos. Ir pastebi, kad 
namo politika ir tai sudrama- LBJ yra kapituliavęs kaip kan- 
tinti net atsisakymu iš vice- didatas Į prezidentus, bet nė- 
prezidento pareigų. Humphrey 
to vengia.

Kardinolas Koenigas ir komunistai
Vienos arkivysk. kardinolas — Wallace pagal Newsweek

imta 16,000 raketų.
Karo nuostoliai padidėjo. 

Nuo pirmos ofenzyvos iki da-

siūlymą atmetęs.
— Prahoje tikimasi, kad So

vietai savo kariuomenės didžią
ją dalį atitrauks iš Čekoslova
kijos iki spalio 28. Tačiau pa-

niAt »♦ ««♦ t v siliks įgulos ir iš Maskvos at- — Italijoje rugsėjo 23 mirė gistracija, jei negrąžina tų, ku-
plotme , o tik tarp atskirų as- siųsti politrukai čekoslovakam _ j. t. gen. sekretorius U Padre Pio, vienuolis kapuci- rie pernai dėl riaušių iš uni- 
meni? ■ tvarkyti. Thant rugsėjo 23 aiškiai atsi- nas, 81 metų. Jis buvo pagar- versiteto buvo pašalinti.

— Maskva pareiškė noro ati- stojo š. Vietnamo pusėje, spau- sėjęs visame pasauly tuo, kad ............... ...
dėti komunistinių partijų kon- dos konferencijoje pareikšda- 
ferenciją, kuri buvo numatyta mas: pirma taikos sąlyga esan-

— ti yisįįjęag bombardavimo su
stabdymas. Tam esą pritartų vi
si 124 J. Tautų nariai, Ameri- 

kurioje kandidatus renka kon- nors švietimo vadyba mėgino kos atstovas Bali pareiškė U
- eilę kompromisų, kurie kalba . Thantui protestą: esą jis tokiais

Prieš konvencijas
— Getlupas rado, kad 76 lapkričio 25. 

proc. amerikiečių norėtų pakeis
ti prezidento rinkimų sistemą,

— New York* dėl mokytojų 
streiko lig šiol nesusitarta,

nai -per visus metus tik 90,000. ir JFK
ciety” — sukliudė studentų rė

1918 rugsėjo 20, belaikydamas — Sovietų erdvėlaivis Zond 
mišias, gavo stigmas — tokias, 5 apskrido mėnulį ir rugsėjo 
kaip nukryžiuotojo Kristaus. 22 nusileido Indijos vandeny- 
Jas išnešiojo 50 metų ir 3 die- ne. Kelionę buvo pradėjęs rug- 
nas. Bažnyčia buvo atsargi, pra- sėjo 15 nuo kito erdvėlaivio, 
džioje buvo uždraudusi maldi- kuris anam buvo atrama. Ame*, 
ninkam keliauti pas jį ir pra- rikoje vertinama, kad naujasvencijos. Pasisako už tiesioginį

rinkimą. *nk 13 proc. palaiko daugiau mokytojų federacijos pareiškimais sunkina Pary- Syti palaiminimo, paskiau drau- žingsnis turės būti skridimas į 
konvencijų sistemą. naudai. žiaus konferencijos eigą. dimą nuėmė. mėnulj jau su žmogum.

— Žydai rugsėjo 22 pradė
jo savo eros 5729 metus.

ra kapituliavęs savo idėjų vyk
dyme. Max Lerner (N.Y. Post 
rugsėjo 18) aiškina, kad prezi- 
dentas, prieš pasitraukdamas 
rš Baltųjų Rūmų sausio mėn., 
dar svajoja palikti istorijoje 
pėdsakus kaip Amerikos bei 
Sovietų santykių lygintojas, pa
likti įspūdį, kad ir paskutinėm 
dienom jis laikėsi nepriklauso
mos politikos, nepaisydamas 
rinkiminių šauksmų. O tos jo 
dabartinės politikos pagrindi
niai ženklai esą: kieta linija dėl 
Vietnamo bombardavimo, susi
laikymas nuo reagavimo Į So
vietų agresiją Čekoslovakijoje, 
spaudimas ratifikuoti su Sovie
tais sudarytą atominę sutartį, 
lyg po tos sutarties nieko nebū
tų pakeitusi Čekoslovakijos in
vazija: susilaikymas nuo Phan- 
tom lėktuvų pardavimo Izrae
liui. Vis tai tam, kad surastų 
palankumo Maskvoje ir laimė
tų susipratimą.

Tos politikos jis dar gali lai
kytis iki ateinančių metų sau
sio 10.

LBJ svajonei kelią pastojo 
Roche. Bet galima pagalvoti ir 
kitaip: ar ta svajonė buvo rea- ' 
Ii? Ar ji tebuvo iliuzija ir dėl 
to turėjo sudužti, griuvėsiais 
paversdama milijonų žmonių 
viltis ir gyvybes?

Galima pagalvoti ir apie pa
ralelę tarp LBJ ir kito didelio 
prezidento. Ar Rooseveltas ne
gyveno panašiom viltim, kurias 
gyvenimas parodė kaip bai
sias iliuzijas?

Koki patarėjai Įkvėpė Roose- 
veltui pasitikėjimą iliuzijom, is
torinėje perspektyvoje jau aiš
ku. Ar pats LBJ susikūrė sva
jonę, ar ją perdavė jam tie pa
tys patarėjai — išaiškins toli-matanti ir toliau daužyti laisves 

troketancių viltis. mesnė perspektyva.



DARBININKAS

Vienas iš jų dr. Adolfas Damušis, kuriam suėjo 60 metų

i i
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Žmones, kuriuos išaugino nepriklau soma Lietu v a
Denavas ftavyfctop dr. V.

gas buvo žvilgsnis — kad tai

ir davė (vairias atošvaistes, 
aptataMnanfiaz ne tik jį, bot ir

SINTEZt, (VYKDYTA

kauskis stipriai kalbėjo apie lie
tuviu kultūros idealą — Rytų 
bei Vakarų sintezę. Tas sinte
zės vardas visuomenės prakti
koje neprigijo. Prigijo betgi ir 
buvo populiariai vartojamas 
kitas St. Šalkauskio terminas— 
“pilnutinio žmogaus” idealas. 
Iš esmės ir sintezė ir pilnutinio 
žmogaus idealas reiškė ne ką 
kita kaip pusiausvyrą tarp įvai
rių žmogaus galių, pusiausvy
rą tarp įvairių kultūrų, kuriose 
augo lietuviai.

A. Damušis buvo gyvas pa
vyzdys, kaip šiam naujam, Lie
tuvoje išaugusiam lietuviui bu
vo svetimas bet kuris ekstre-

vyzdys, kaip pusiausvyra buvo 
jausti tarp dėųUKto profesi
niam pagiruašimm bei profesi
nei kūrybai iŠ vienas pusės ir 
ideologiniam susipratimui iš 
antros; kaip jo žvilgsnis apėmė 
praeities šaknis ir sykiu dina
miškai veržėsi į ateities pažan
gą, kylančią iš naujos aplinkos 
reikalavimų; kaip jo santykis su 
kitais žmonėm buvo paremtas 
tvirtu savo įsitikinimų išpažini
mu ir pagarba kitų įsitikini
mam.

Nepriklausomos Lietuvos 
čioje pradžioje prof. St. ŠaL

pa

i

Gilo* ir pažangus savo pro
fesijoje, tvirtas ir praktikuojan
tis savo pasaulėžiūroje, toleran
tingas ir paslaugus kitiem —to
kis buvo tas nepriklausomos 
Lietuvos "produktas".

Kitais žodžiais, bet tokis pat 
portretas buvo piešiamas ir 
prieš dešimtmeti:

“A. Damušio portrete reiš
kiasi žmogus, tvirtai atsirėmęs 
į dvilypę tikrovę — i profesi
ni veikimą ir visuomenini. Be 
vieno kurio modernus žmogus 
vargiai tektų laikyti sveiku reiš-

kiniu. Profesionalas be visuo
menei duoklės virstų savo pro
fesijos robotu, vergu. Visuo
menės veikėjas be profesijos 
virstų visuomeniniu elgeta.

“A. Damušio portrete reiš
kiasi žmogus, tvirtai atsirėmęs 
į modernią tikrovę ir į pasau
lėžiūros principus. Jo tikrovės 
modernumo simbolis yra jo pa
sirinktoji profesija — cheminė 
technologija. Jo atsirėmimą į 
savo išpažįstamos pasaulėžiū
ros principus liudija jo pareiš
kimai, paskaitos, kur aktualius 
gyvenimo reikalus sprendžia pa 
gal principų reikalavimus. Liu
dija ir jo gyvenimo praktika 
pagal savo išpažįstamą pasaulė
žiūrą.

“Tai žmogus, tvirtai atsirė
męs į lietuviško gyvenimo tra
dicijas ir pažangą. Kaip tradici
nis lietuvis, Damušis tiki Die
vą ir Katalikų Bažnyčią, tiki 
nepriklausomą Lietuvą, tiki iš
tikimybę lietuvių tautai; tuo ti
kėjimu gyvena ir už jį kovo
ja nesvyruodamas. Bet jis ne
sustingsta tradicijose. Jis ver-

GREEN CORNER RESTAURANT — Frtnces C Saldukas savininkas. 
Jauki vieta maloniai pralakti laiką- I 41* vietos lietuviai sueiną pasikal
bėti, pasivaiSinU. Pravažiuojantieji ar atvykusieji į Waterbury, sustoję čia — 
sutiks saviški. Įvairiausi vietiniai ir importuoti gėrimaL 34 Green Street, 
W0toHwy» Conn-, Telęf. XjjQ3) 754-9995.

žias i to gyvenimo nauias for* . TmZ; neta- VAIWtf LABOR4TOBUA ir ofisas. PlaAiai Hnnmi vais
inas, naujus meuMlus. JIS nnm* hcft'metta- aHo reimafismo. Labai seininea Įmonė. Rašyti- P. Deken.
jo rizikuoti prieš didelius p*vo- NartųSta-» P4Xgox ,
jingus planus. Imasi juos vyk- GaSITOJI pasta* ** Nenustelnk. gani* pagan*. Ilgai laukti vaistai 
dyti ne jaunuolišku bravūrišku- - ano Įgumbi W, tanaąį, ir dtoudėjimo jau gaunami. Tai
mu, bet ir rnnerttaėli ap-' :Dek’5* tabar vtafenma -Ree-Leef Rub". Dėtutės; 4 uncijų 3dol., 

, , , . u un<taL5 dokFoaumUmui pridedama 5Of. Kreiptis: Royal Products, .Northskaitymu, kiek tie planai gali --- - .......
būti realūs ir įvykdomi.

“Jei prof. K. Pakštas Tietu- 
voje kalbėjo apie lietuvių atsi
likimą ir ragino imtis didesnių 
užsimojimų, kurie pagreitintų 
lietuvių tautos pažangą; tai 
Adolfas Damušis ^ra simbolis 
tų nepriklausomoje Lietuvoje 
kilusių jėgų, kurios pajėgė nu
galėti tradicinę baimę imtis di-_ 
dėsnių ir drąsesnių planų, rei
kalaujančių daug rizikos” (Į 
Laisvę 1958, Nr. 16-17).

Tokio charakterio A. Damu
šis savo gyvenimo 60 metų tu
rėjo skirti trejopiem laiko tar-- STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo- 
pam su labai skirtingom sąly
gom — nepriklausomai bei ku- - 
riančiai Lietuvai, okupuotai bei 
rezistuoj ančiai Lietuvai, emi
gracinei bei vilties nepraran- - 
dančiai 
jų A. 
duoklę 
pelną

910 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

J. B. 6HAL1NS-&AĮ.INSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P*way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. TeL VIrginia 7-4499.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 

. kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union
Ąve., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
■ koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

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

deriu koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

THEODOREWOLINNIN, INC. — E. Joseph Zebrowski, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, New York, N.Y. GR 5-1437.

Lietuvai. Kiekvienai iš 
Damušis atidavė savo 
ir atsiėmė už tai ...

(Bus daugiau)

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

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funerai Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autumn Avė., Brooklyn, N.Y. H2U8; 
teL 277-5604. ..

SIMONSON Funerai Home — Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. Skambinti 847-03UU, Wm. H. Simon- 
son, direktorius. Laidotuvių įstaigos: 119-04 Hillside Avenue Richmond Hill, 
N.Y.; 97-01 lOlst Avenue Ozone Fark, N.Y.

AUKŠTO MOKSLO STUDENTŲ SKAIČIUS RIBOJAMAS
delis: pareiškimų paduota 132, 
priimta 101 studentas”.

Pasirodo, kad ligšiol vyravusi 
nuomonė, jog aktoriai sovieti
nėj santvarkoj esą “privilegi
juota klasė”, esanti klaidinga 
(bent Lietuvoj), nes sako, kad: • 

“konservatorija papildomą 
te vietų. E.) Toliau eitų uni- priėmimą į dramos specialybę 
versitetas ir Kauno Medicinos 
institutas, kur konkursas buvo 
dvigubai mažesnis.”

Aukštųjų mokyklų valdybos 
Lietuvoje viršininko pavaduoto
jas Rytis Trimonis per Litera
tūrą ir Meną (rugp. 31) patei
kė konkrečių duomenų apie 
šių mokslo metų studentiją Lie
tuvoj:

“Studentų šeimą šiemet su-
x | darys beveik penkiasdešimt ke- 

turi su puse tūkstančio jaunuo- 
*. ♦ *1; Dų. Tiesa, vieni mokysis dieną,

kiti vakarais, treti — nepalik
dami savo darboviečių” (ne-

LIETUVOJE

Dr. Adolfas Damušis ir žmona Jadvyga Damušienė pobūvyje, kuris jiem 
buvo surengta® Dainavoje. Nuotr. dr. K. Ambrozaičio akivaizdiniai).

“Šiemet studijuoti priimta
daūgiau kaip 11 tūkstančiui stuLietuvos vardas amerikiečių spaudoje

Samprotavimuose dėl Cekos- respondento Ralph McGill įspū- 
lo v aki jos amerikiečių spauda džius iš Rusijos. Juose gėrėjo- 
vengia praeities. Jei pūsime- si, kad negirdėti Rusijoje 
na. kaip Sovietai užgrobė Veng- apie nusikaltimus ir spaudoje 
riją ir tai palygina su čekoslo- apie tai nerašoma; gatvėse nei 
vakijos užgrobimu, tai jau ge- parkuose nematyti popiergalių, 
rai. Lietuvos užgrobimo jau ne- butelių ar kitokių atmatų. Ta

me pat laikrašty rugpiūčio 29 
įdėtas ir Viktoro A. Vaitkaus, 
Waterburio lietuvių intelektua
lų pirmininko, laiškas, kuria- 

J.J. dėka) rugsėjo 9 priešingai me sako, kad anas korespon- 
— Sovietų agresijas išskaičiuo
ti pradeda nuo 1939 ir sumini, 
kad laisvę Sovietai atėmė ne 
tik Čekoslovakijai, bet ir Ru
munijai, Bulgarijai, Vengrijai,
Lenkijai, rytų Vokietijai, Lat- Hitlerio dujų kamerose šiukšlių 

taip pat nebūdavo. Paskutiniai 
Lawrence vertina, kad antro- keleiviai po Lietuvos sostinę 

jo karo aukos buvo veltui, Vilnių liudija, kad pilietis, no-
nes Jungtinės Tautos pasiro- rėdamas nusipirkti silkę ar uo
dė bejėgės. Dabar J. Valsty- gų, turi nusinešti ir savo laik- 
bės nutraukė kai kurias kultu- raštį pirkimam suvynioti — iš 

.rinių mainų programas su So- kur tad bus primėtyta gatvėse 
vietais, tačiau J. Valstybių vy- laikraičių.
riausybė neprabilo apie antrojo 
pasaulinio karo sutarčių pažei
dimą.

Vakarų abejingumas agresi
jai, kurią Sovietai vykdo prieš 
mažas valstybes esąs tokis pat 
kaip Vakarų abejingumas Hit
lerio veiksmam po 1930 metų, 
o tai ir sukūrė antrą pasaulinį 
karą.

prisimena. Maloni išimtis buvo 
David Lawrence. Jis sindikuo
tame straipsny laikrašty The 
Day New London (kurį gavom

dentas klaidina skaitytojus. Nu
sikaltimus Rusijoje vykdo pati 
vyriausybė, nes lig šiol priskai- 
toma jos atsakomybei apie 85 
mil. aukų; o dėl Šiukšlių —tai

vijai, Estijai ir Lietuvai.

Latvių festivalis 
Clevelande

Kai New Yorke vyko Pašau

Human Events laikraštis 
(gautas J. B. dėka) rugpiūčio 
31 vėl priminė, kad Humphrey 
1945 sausio mėn. pritarė Sovie
tų agresijai prieš Baltijos vals-

mas ir manifestacijos, apvaini
kuoto* koncertu New Yorko Fil- į 
harmonijoj, Clevelande vyko 
latvių tautinių takių ir dainų 
festivalis, skirtas Latvijos ne
priklausomybės 50 metų su-

centras, tomis dienomis buvo 
‘tarirtvtattm”. Vyko ėdė paro-

tybes ir viešai rėmė SSSR ag- kyj^ p,maMtĮ „ iat. 
resinės pastangas. kad rytų š0_
Europa būtų “draugiška” Sovie- veKroa, karto sutraukė

apie VjObO žiūrovų, o aridčiau- 
rias frątivaHo pokylis buvo dai- W.tTbury Repvblican Jie- n0 taTdSnavo apie

pos 27 buvo paskelbęs savo ko- p<įMntro tūkstančio asmenų 
Jungtinis choras. Cleveiando 

—' taodiįo* parlamento rin- Public Auditorium, kur etanui 
kimų galutiniai davimai pasiro- vietų, buvusi iriptidyta 
dė dar palankesni socialdemo- su kaupu. Clevelando dtenraš- 
kratam. Iš 233 atatovų jie ga- čiuose buvo išsamių informaci- 
vo 125, opozicija tegavo 105, jų ir atsiliepimų apie _ta latvių 
komunistai 3.

tų Sąjungai.

pasirodymą. (Eita)

J?'

stojančių pareiškimus, tai čem
pionu taptų Valstybinis dailės 
institutas — 4,6 pareiškimo j 
vieną vietą. (Vis dėlto populia
rumas nepakankamai aiškus, 
kai nutylima, kiek tame institu-

atidėjo rugpiūčio pabaigai, kad 
vienas kitas vyras gana kukliai 

o_____________ apmokamą aktoriaus specialybę
‘Palyginti labai didelis kon- prisimins’ kai nepasiseks įsto-

KARLONAŠ FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 
BR1TAIN, CONN. TeL BA 9-1181.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teiaeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette Sį., Newark* N-I. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. 87-34 80th Street Woodhaven, N.Y. 11421, (2112) MI 2-4343 ir 
2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR 8-0303.

JOHN ORMAtų AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty-

kursas buvo norinčių studijuoti ti į fiziką ar inžineriją”...».» ’ Richmond Hiii, n. y. H4i8; tek virguna 6-1800.
6ie duomenys . kad ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
ikštojo ųjų naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti

lietuvių kalbą ir literatūrą: uni-

6560 — sudaro dieninio sky- institute — trys. Lituanistika * pusė abiturientų 4 aukšliais s^uu°gal susitarimą už Janai prieinamą karną. leL tom) 
riaus atstovai”, (šie skaičiai netgi pralenkė daugelį metų mokyklas jau nebegali patekti. , ____________ __________ _______________ _________
apima visas aukštąsias mokyk- savo populiarumu pirmavusią Dar mažesnė dalis galės patek- 11 vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto

Gana ti, kai (ir jei) įvykdys nžsimn- patarnavimai. 422 Menahan SL Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas— vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga-

las Vilniuje ir Kaune). medicinos specialybę!
“I dieninius skyrius preten- daug studentų norėjo studijuo- jimą įgyvendinti privalomą vi- 

davo 12,217 jaunuolių. Konku
rencijos vidurkis šiemet buvo apskritai meną. Betgi konservą- kyklos nemoko specialybės, 
kiek mažesnis. Pernai dėl vie
nos vietos auditorijoj rungėsi 
du studentai, šiemet — tik 
1.8”^

“Į atskiras specialybes kon
kursas buvo labai nevienodas. 
Skulptūros specialybėje į vieną 
vietą pretendavo 8 žmonės, de
koratyvinio taikomojo meno 
7 ir panašiai, tuo tarpu į kai 
kurias inžinierines ir pedagogi
nes specialybes (žemės ūkio 
statyba, fizika, matematika) no
rinčių stoti buvo mažiau, negu 
priimama”. (Šios informacijos 
yda — neminima, kiek iš viso 
vietų siūloma toms specialy
bėms: gal vienoms labai ma
žai, kitoms daug).

ti muzikologiją, fortepijoną ir dūrinį mokymą. Vidurinės mo- VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgevvood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt pramogoms. Be 
to, duodami polaidotu viniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei-

torijoje konkursas nebuvo di-

PAŠTO ŽENKLAS KORĖJOJE

(Elta)

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

Vilko valdyba gavo Korėjoje tarimą, kad jai nepavyko Šie- 
liepos 1 išleisto “Pavergtų Tau
tų iš komunizmo tironijos iš
laisvinimo sąjūdžiui paminėt” 
pašto ženklo pavyzdžius.

Korėjos Antikomunistinė Ly
ga praneša Vliko valdybai, kad 
liepos 16 Seule ir kituose mies
tuose buvo surengti Pavergtų 
Tautų Savaitės minėjimai. Ly
ga reiškia užuojautą lietuvių 
tautai ir Įvertinimą lietuvių ryž
to siekti laisvės bei nepriklau
somybės.

met išleisti atskiro ženklo Lie
tuvos nepriklausomybės 50 me-

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

“Jeigu apie atskirų mokyklų Kartu perduoda Korėjos su- nas. Išleista ir vokų su atitin- 
populiarumą spręstume pagal sisiekimo ministerijos apgailės- karnų piešiniu:

tų sukakčiai atžymėti.
Prie komunizmo pavergtoms 

tautoms paminėti bendrojo 
ženklo pavyzdžių yra filatelis
tams išleistas paaiškinimo lakš
tas, kuriame korėjiečių ir ang
lų kalbomis aiškinama šio ženk
lo išleidimo reikšmė. Minimie- w w
ji kraštai vardais (išskyrus- 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. . 
Šiaurine Korėjos dalį) nepažy- Pristatėm į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
mėti, ženklą išleista 1 milijo- for Weddings and Parties. Home-made Bologna. ________________

JUOZO ANDRUSIO Real Estate, Insurance. Apraudamas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų Ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 1M21; VI7-4477.

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. 1&3-55 Leffėrts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST

for Wėddings and Parties. Home-made Bologna.

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

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

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

DOVANŲ SIUNTINIAI | LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimą. Firma Union Tours egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu, ir tų siuntinių išsiun
timu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. 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. Ncw York, N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago, 
UI. 2219 W. Chicago Avė. 60622; Los Angeles, Calif. — 344 North La Brea 
Avė. 90036.

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

TRAVEI, AGENCY
Kelionės plačiame pasauly 

WTLLIAM R. BEST 
04-14A Jamaica Avenue 
Woodhaven, N.Y. 11421

0DEXTER PARK 
PHARMACY 1E1

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

(Cer. 77th Street) 
Woedhaven, N.Y. 11421

WE DELIVER 
Mlchigan 2-4130



kuris atvyko mylėti ir buvo mylimas
THE WORKER į Bogotą buvo atžy- Pop. Pauliaus VI lankymasis Kolumbijoje

•MM4-4

Paulius VĮ dažnai buvo paro
dęs praeityje. EI Dorado aero
drome jis pabučiavo žemę. To
kį mostą darydamas, jis 
pasekė Kristupo Kolumbo pa
vyzdžiu, km anas pirmą kartą 
įžengė (1492) į naują Ameri-

Laisvė ir tvarka yra dvi mū- 
' sų gyvenimo priešybės, kont

rastai, ir todėl savaime lenkia 
į kraštutinumus. Laisvėje stip
rėja nusiteikimas nesilaikyti 
tvarkos, o tvarkoje kietėja sie
kimas užslopinti laisvę. Pirmuo- pagundos, savo laisvę paversti 
ju kraštutinumu nuėjus iki ga
lo, atsiduriama suirutėje: ją 
gundo laisvė be tvarkos. Antru 
keliu patraukus, lengvai atsi
randama smurte: jį sudaro tvar
ka be laisvės.

Tačiau mūsų laimei gyveni
mo priešybės nėra tas pats, 
kas prieštaros, kontradikcijos. 
šios neturi bendros plotmės, ir 
todėl nėra sutaikomos, kaip 
tiesa ir melas; kas renkasi vie
ną, paneigia kitą. Priešybės tu
ri kai ką bendro, todėl ne tik
tai gali būti derinamos, bet ir 
privalu jas derinti, kad viena 
antrą papildytų arba apribotų, 
kaip laisvė ir tvarka. Jų derinys ' tvarkos, 
išveda mus nuosaikiu vidurio 
keliu: laisve tvarkoje.

Laisvė be tvarkos, kaip išda
va pirmojo kraštutinumo, kada 
nueinama neribotos laisvės ke
liu, yra beprotybė, tačiau nėra 
gyvenime nerealus dalykas. 
Yra žmonių, kurie tiki neribo
ta laisve ir jos siekia manyda
mi, kad jie gali gyventi ir elg
tis, kaip jiem patinka. Tą savo 
nusistatymą dažnai dengia as
mens neliečiamybe ir sąžinės 
laisve, bet iš tikrųjų yra žmo
nės, paliesti klaidos ir apgro
bę savo sąžinėje; nepaiso nė 
moralinės tvarkos dėl savo nau
dos ir savo geismų.

tos žmonių bendruomenėje, 
bet kaip tik joje išauga.

Bendruomenei reikia tvarkos 
ir valdžios. Tuo tarpu jokia val
džia nėra visai apsaugota nuo

įrankiu kitų laisvei užgniaužti. 
Tas pats grubus egoizmas, ku
ris privatiniame gyvenime pa
sireiškia siekimu laisvės be 
tvarkos, visuomeniniame gyve
nime išvirsta į tvarką be lais
vės.

Mūsų laikų diktatūros, ypač 
sovietinė, tvaiką be laisvės yra 
atvedusias iki pasibaisėtinos 
vergijos. Bet tai neatsirado tik
tai su bolševikine revoliucija. 
Toji pabaisa išaugo iš žmonių 
masės, minios, kurioje sutirpo 
savaranki žmogiškoji asmeny
bė, nesugebėjusi jau išlaikyti 
pusiausvyros tarp laisvės ir

Valstybiniame gyvenime šio
ji laisvė be tvarkos yra neįma
noma. Jokia bendruomenė dar
neišsilaikė anarchija ar chao
su. Kai prasideda pakrikimas, 
ateina tvarka be laisvės.

Laisvė tvarkoje, kaip tų dvie
jų priešybių derinys, yra ir pa
liks visuomeninio gyvenimo 
idealu: tobulu deriniu asmeni
nių ir socialinių reikalų laisvė
je ir tvarkoje.

Laisvės siekti ir laisvėje gy
venti mums yra įgimta. Kaip 
negalime- suprasti žmogaus ne
protingo, taip lygiai negalime 
suprasti nė žmogaus nelaisvo. 
Bet protingas žmogus nusima
no, kad jo laisvė nėra neribo
ta: jis palenktas įstatymų tvar
kai ir pareigai kitiem ta laisvę 
pripažinti. Įstatymai reikalauja 
tvarkos laisvėje, o socialinis tei
singumas — laisvės tvarkoje, 
kad ji nepasidarytų kitam prie
varta.

Amerikos laisvė tvarkoje pa
brėžiama ypatinga savaite, rug
sėjo 17-23, skiriama priminti

ir broliškai bendradarbiaut vys
kupam ir kunigam. <

Kas paskatino vullą?
Popiežius atvyko išvargęs, 

pastipęs nuo paskutinės opera
cijos, nešdamas ant savo silp
nų pečių pasaulio naštas, pa
vargęs širdyje dėl karų Afriko
je ir Azijoje ir dargi išvykimo 
išvakarėse sukrėstas iš naujo 
Sovietų invazijos į Čekoslovaki
ją-

Nepaisant visų sunkenybių, 
Paulius VI įsipareigojo keliauti 
ir buvo maloniai sutiktas. Nuo 
entuziastiško priėmimo net kar
tėlis širdyjegruputį atslūgo.

“Viva ei Papa! — šauksmai 
didėjo ir skambėjo garsiau ir 
garsiau nuo jo atvykimo iki iš
vykimo trim dienom vėliau ...

Žmogus, kuris atvyko mylėti
Žmogus, kuris atvyko duoti, 

patsai gavo; žmogus, kuris at
vyko mylėti, buvo mylimas.

Žmogus, kuris atvyko padrą
sinti, pats tapo padrąsintas. Po 
trijų įtemptos veiklos dienų 
(rugpiūčio 22-24) jis atrodė at
sigavęs ir pagyvėjęs. Jei jo šir
dis nepadidėjo, jo pečiai atro
dė tvirtesni — vėl nešti pasau
lio naštom, melstis ir prašyti 
taikos ir pažangos neramiam 
pasauliui.

Adiosl — Sudie! .-.---ar...

Paulius VI išvykdamas atsi
gręžė į minią pasakyti “Adios! 
— Sudie!” Jo atsisveikinimo 
sakinys didžiuosiuose Kolumbi
jos dienraščiuose skambėjo 
taip: “Mes nesakome 'Adios, 
Colombia!' Nes mes prisimena-

čia atvirame ore prie bažny
čios aukojo mišias ir dalino pir
mąją komuniją berniukų ir mer
gaičių būreliui.

Aplankė kelis beturčių namus 
“Jėzus”, — kalbėjo popie

žius prie. Šv. Cecilijos bažny- 
Vienas iš įspūdingiausių ir čios,—“yra beturčių gynėjas.

atmintinų kongreso įvykių bu- Jėzus yra viltis tų, kurie yra 
vo Pauliaus VI 40 minučių pa
sivažinėjimas “jeeo” automobi
liu, pritaikytu važiuoti pro il
gas džiūgaujančių valstiečių ei
les. Pasivažinėjimas užtruko il
giau, negu buvo numatyta. Po
piežius buvo aiškiai sujaudin
tas entuziazmo, kurį jam rodė 
laukuose esą vyrai ir mote
rys.
20 porų tipiškais savo kraš
to drabužiais atėjo pabučiuoti 
popiežiaus žiedo ir palikti do
vanų. Tarp dovanų buvo ma
žas miltų maišelis, jaučio veži
mėlio miniatiūra, ‘poncho’ — 
P. Amerikoj dėvimas apsiaus
tas, Inca kepurė, vyno bute
lis bei kiti dalykai, simbolizuo- 
ia ūkininku darbą. Minia sukė
lė popiežiui nuoširdžias ovaci
jas. kai jis keliom sekundėm 
užsidėjo peruviečių skrybėlę.

Trečią savo apsilankymo die*-
ną~ anksti rytą, “jeep”- auto- gramos atnaujinimą. Dar kartą 
mobiliu popiežius nuvažiavo į 
Šv. Cecilijos parapijos bažny
čią Veneciios beturčiu kvarta
le. Visą laiką stovėdamas, ke
lyje sveikino tūkstančius žmo
nių, kurie stovėjo gatvėse. Va
žiavo net per skurdžiausias ir

Pop. Pauiius vi Bogotoje & vargingiausias miesto dalis... 
. Parapija, kurią jisai lankė, vis 

lėlto nebuvo neturtingiausia.

tą žalios spalvos brangakme
niu.

Vėliau. popiežius helikopteriu 
nuskrido į eksperimentinį ūkį, 
San Jose, netoli Bogotos. Ten 
dalinosi mintimis su ūkinin
kais.

Netrukus, atvykęs prie mies
to katedros, popiežius išvydo 
milijoninę minią... Katedros . 
vidus buvo sausakimšai pripil
dytas.

Viva ei Papa!
Tegyvuoja popiežius! Tai il

gai prisimins milijonai žmonių, 
kurie kantriai laukė valando
mis, kad tik pagautų popie
žiaus žvilgsnį, padarytų mo
mentinę nuotrauką ir jam su- s 
šuktų “Viva ei Papa!”, kai ji- I 
sai važiavo pro šalį, laiminda- 1 
mas minią ir rankomis mosuo- 1 
damas iš atviro automobilio. I

Tas vizitas niekada nebus už- i 
mirštąs tų žmonių, kurie ture- I 
jo glaudų ryšį su šv. Tėvu. Tai 1 
buvo Bažnyčios prelatai, vyriau- I 
sybės atstovai bei žurnalistai, I 
sausakimšai priimti audiencijo- I 
je. Taip pat giliai atmintyje pa- | 
siliks toji diena naujiem ku- I 
nigam (80), kuriem popiežius | 
suteikė kunigystės šventimus, j 
ir vedųsiem pasauliečiam, , kų- j 
riuos jis įšventino diakonais.

Rytojaus diena popiežius ao- i 
lankė Kolumbijos prezidentą | 
Carlos I leras Restrepo. Jam pa- | 
dovanojo sidabrinę madoną, gi I 
prezidentas popiežiui įteikė | 
pektoralą — kryžių, padarytą l> 
iš kolumbiečių aukso ir išpuoš-

automobilyje
Žmonės džiaugsmingai 

piežiui plojo, kai jis kalbėjo: 
“Mes norime tęsti ir ginti jū
sų reikalus... Mes norime to
kiu būdu išaiškinti ir pasmerk
ti neteisingą ekonominę nely
gybę tarp turčių ir beturčių”.

Popiežiaus taikos mintys de
rinosi su klausytojų mintimis.

po-

Per 300,000 valstiečių tvarkin
gai stovėjo eilėse didžiulėje erd
vėje prie San Jose. Ten pat 
popiežius iškilmingai pašventi
no radijo siųstuvo bokštus ir tą 
pačią dieną pradėjo transliuoti 
eucharistinio kongreso iškilmes.

Vienas iš įspūdingiausių

skurde ir neviltyje! Jėzus daro 
mus gerais, daro broliais, duo
da mum teisingumo jausmą, 
stiprina mus kentėjimuose”.

Apie 60,0 0 0 tikinčiųjų už
kimšo bažnyčią ir artimesnes 
gatves. Net namų stogai buvo 
pilni parapiečių ir lankytojų. 
Arti altoriaus buvo apie 80 li
gonių ir invalidų. Kai kuriuos 
popiežius sveikindamas apkabi
no ir pasikeitė keliais žodžiais.

Papusryčiavęs klebonijoje, 
popiežius dar aplankė beturčių 
šeimas ir parapijos darbuoto
jus bei kitus vadovus. Tada jį 
nuvedė į katedrą iškilmingai 
atidaryti Lotynų Amerikos 
rąjj vyskupų susirinkimą.

Trigubas esminis 
atsinaujinimas

Susirinkime popiežius kalbė
jo apie trigubą — liturginės, 
pastoralinės ir socialinės —pro-

ant-

atmetė revoliucinį smurtą kaip 
socialinių klausimų sprendimą; 
gynė savo paskutinę encikliką 
apie gimimų kontrolę; perspė
jo vyskupus, kad priešintųsi 
“netvarkingiem ir nediscipli- 
nuotiem” dvasininkijos pasireiš
kimam; perspėjo L. Amerikos me tave daugiau, negu bet ka- 
hierarchiją, kad nesusidėtų su da, savo širdyje ...” 
•persekiojančiomis vyriausybė- (nukelta į 4 psl.)

PIRMASIS LIETUVIS MAINO VALSTYBES SENATORIUS
Kaip žemaitis Pr. Norušas pasidarė Maino senatoriumi?
Dr. Vaclovas Paprockas, ku- buvo pusantrų metų, tėvai at- 

is nepertoliausiai nuo Darbi- sivežė į Ameriką. Apsigyveno 
linko redakcijos turi. savo ka- žemaičių kolonijoje Rumforde, 
Jinetą, pravažiuodamas pro ša- Maine. Čia ir užaugo ir čia 
Į, stabtelėjo ir papasakojo la- išėjo mokslus, žemaitiškai nė
jai Įdomų nuotykį — kaip jis užmiršo. Visada su vietiniais

tetuose: indėnų reikalam, dar
bo komitete, pareiškimų komi
tete, senato balsavimo komite
te. Senate jo vieta paženklin
ta 23 numeriu.

Jis patikrino senato knygas

JAV konstitucijai ir pilietybei. 
Jei pilietybė duoda teisę nau
dotis visomis šio krašto laisvė
mis, tai konstitucija' primena, 
kad tos laisvės yra ribojamos 
pagrindinių šio krašto įstaty- 

privatinį žmonių gyvenimą, bet mų. Jų saugojimas apsaugo ir tate<|pos ajkftė Vyskupų rOmų balkone popicžius
ir jų galvojimą, yra žmonijos piliečių laisves. Pauliu* vi.

Tvarka be laisvės, kaip pa
sekmė antrojo kraštutinumo, 
kuriuo viešajame gyvenime sie
kiama “sutvarkyti” ne tiktai

ir niekur nerado, kad kada į sė
jo tikra pavardė tai Pranas naM būtų išrinktas lietuvis. Jis 

Norušas. Kad būtų skambiau tad ir didžiuojasi, kad Maino 
ir lengviau ištarti, pakeitė savo senate jis yra pirmas lietuvis.
pavardę ir pasivadino Frank jo žmona jau gimusi Maino 
Norris.

Tokiu vardu “Norris” turi ten ir augusi. Gerai kalba lie- 
savo antikų krautuvę, kurią tuviškai su žemaitišku akcen- 
tvarko žmona ir sūnus, ši savos tu.
rūšies, prekyba labai gerai se
kasi.

Pirmas lietuvis Maino senate
Visą laiką aktyviai reiškėsi 

demokratų partijoje, ėjo viso
kias pareigas savo apylinkė
je. Bandė savo laimę — statė 
kandidatūrą į Maino valstybės 
senatą. Jau dabar senatorium 
yra antrą terminą.

Senate eina visokias parei
gas, dalyvauja įvairiuose komi-

“Žemaitijoje” Rumforde,

;urado Maino valstybės sena- lietuviais palaikė ryšius. 
:criu — tikrą lietuvį, dargi 
let žemaitį. Paliko ir literatū- 
•os, net degtukus išleistus su 
o atvaizdu. O buvo taip.

Antikų krautuvėje
Rugpiūčio galearrugsėjo pra

džioje dr. V. Paprockas buvo 
išvykęs atostogų į Mainą. Pra
džioje savaitę praleido pas dail. 
Praną Lapę bežuvaudamas. 
Paskui lankė gražią Maino gam
tą.

Bevažiuodamas 108 keliu, ne
toli West Peru, Maine, pamatė 
antikų krautuvę. Užsuko. B. 
Paprockienė mėgsta tokias 
krautuves lankyti ir susipažin
ti, kokios rūšies daiktai ten 
išstatomi parduoti.

Toje krautuvėje prie dr. V.
Paprocko prisistatė šeimininkas 
ir tarė:

— Pas mus Cadillac automobi
liai labai retai pasirodo. Tams
ta būsi atvažiavęs tokia maši
na.

Daktaras nesigynė. Kalbėjosi 
jiedu angliškai.

Tuo metu atsirado ir dr. Pa-
klau- Proc^° žmona ir į vyrą kreipė

si lietuviškai.
Tie keli žodžiai, ištarti lietu

viškai, sukėlė visą krautuvę ant 
kojų, šeimininkas tuoj pradėjo 
šaukti:

— Tai tu lietuvis?! Ir aš lie
tuvis, žemaitis!

Atbėgo ir jo žmona, kuri 
pardavinėjo senuosius daiktus. 
Tokia -šventė, toks nuotykis: 
krautuvėje pradėjo lietuviškai 
kalbėti. Juk ir ji lietuvė, dargi 
žemaitė.

Tai ir prasidėjo smagus po
kalbis. Staiga paaiškėja, kad 
tos krautuvės savininkas yra 
Maino valstybės senatorius 
Frank Norris.

Gimęs Žemaitijoje
Gimęs jis Žemaitijoje. Kai

Žmona labai gerai pažįsta de
mokratų partijos kandidatą į 
JAV viceprezidentus Edmund 
S. Muskie. Su juo lankė tą pa
čią mokyklą ir buvo toje pa
čioje klasėje. Visą laiką su juo 
bičiuliavosi.

Frank Norris su šeima gyve
na West Peru, Maine. Kaip se
natorius turi savo butą ir vals
tybės sostinėje Augustoje.

(p«i)

sus žaibas, perskrodžia tamsią 
naktį. Toptelia, jog neveltui 
viena šauniausių Ruhro srities 
teisininkių yra pasiruošusi kiek
vienu akimirksniu jam padė
ti. Ta žavi moteris — dr. jur. 
Maria. Kreuzer. Apsiginklavimo 
klausimą ji tikriausiai išspręs 
lengviau, negu jis pats.

Dominas, lyg šaltu vandeniu 
apipiltas, greitai šoka g lovos, 
rūpestingai nusiskuta ir nusi
prausia, apsirengia gražiausiu 
kostiumu. Sugriebęs porą apy
rankių ir žiedą su ametistu bei

(8)
Kiti šeimos nariai iškrausto dą. Ar prieš apleisdamas kalėji- 

Domino kišenes ir įvertina gro- mą neprisiekė be ginklo nieka- 
bį. Sudėjus prie visų prekių dos nesileisti į žygį? Jau įvyk- 
pritvirtintas korteles, kuriose dė du plėšimus, o kur ginklas? 3 ~nepusryčiavęs*
pažymėtos kainos, gaunama tik Jis savo gyvenimo filosofiją 
7,500 markių (1,875 dolerių) su- pagrindė teigimu, jog nereikia 
ma. Visi pakabina nosis. savo laisvės daryti priklauso-

Dominas mano, jog šį kartą mos nuo pripuolamumo. O da
bar? Galima sakyti, jog tik lai
mingu sutapimu jis vėl neatsi- 
dūrė “narve”. Bereikėjo tik 
pasipainioti kokiam “žalvar
niui” ir būtų sudiev jaunystė- 
lei. Turi būti tuoj pat padary-

sitiko, kad užmiršo savo paža*

Paskui pasišaukia Irmą ir Ger- 
lindą ir įteikia po apyrankę.

— Tai pono Piterio dovana,
— taria ji, lengvu rankos 
■mostu rodydama į Dominą. Jau
nųjų damų džiaugsmas ir dė
kingumas — begalinis.

— Vyrai iš ‘tenai” didesni 
džentelmenai, negu čionykščiai,
— koketuojančiai sako Gerlin- 
da.

Irma reiškia užuojautą dėl 
susižeidimo. Dominas diskretiš
kai šypsosi. Jaunų advokatės 
dukrų žodžiai jam kaip medum 
tepa po širdim, tačiau stengiasi 
savo dėmesį telkti į šeiminin
kę. To reikalauja mandagumas 
ir reikalas, kurio spiriamas čia 
atvyko.

“Pagalbinio kreiserio’

Advokatę ir notarę randa na
muose. Aiškiai matyti, kad jo 
apsilankymas teisininkę malo
niai nustebina. Ji juokauja: ... - .. . . sinejamas, Dominas smulkiai

susirūpinęs, po- papasakoja apie abudu savo žy
ne Piteri. Ar testamento atvy- gį^ Nesisek Mionchenglad- 
kai surašyti? ir kviečia puo vos 
dūko kavos ir cigaretės.

reikia griebtis kuo didžiausių 
atsargumo priemonių. Jis tino, 
kad prie Wellmanno parduotu
vės ir. “išnuomotame” Opel Re- 
kord Duisburge liko kraujo 
pėdsakai. Balkių namas polici
joje gero vardo neturi, todėl tas galas lengvabūdiškumui. Pa
galima sulaukti svečių. galiau reikia pradėti į gyveni- kambaryje, nes koks gi advo- nors praeivių, atstatęs oru už-

Vidumaktį jis su Helmutu mą rimtai žiūrėti. katas priiminėja klientus kavi- taisomą pistoletą,- pareikalautų
nuvažiuoja iki kapinių, perlipa j ‘ ~ * ------
tvorą ir užkasa grobį į nese- apsiginkluoti, bet iš kokios ba-

ne Piteri? Ar testamento atvy-

Duisburge su visu langu įkrito 
Suprantama, čia pat, darbo į vitriną. Betrūksta, kad kuris

Lengva pasakyti, jog reikia nėję ar restorane. O su Domi- pakelti rankas ir kaip kvailą a-
nu kalbantis visada atsiranda viną perduotų policijai. Niekas

niai palaidotos kaimynės kapą, los ištraukti ginklą. Pistoletai tokių temų, kurių svetimos au- nedrįsta tokių išdaigų tik dėl
Papuošalai jai nebereikalingi, patvoriuose nesimėto, o įsigyti sys neturi girdėti. Ir šį kartą jis to, jog, tur būt, galvoja, kad jo
tad gali pagloboti juos iki to ginklą teisėtu keliu nėra nė ma- pirmiausia apdairiai įteikia ma- kišenėje pistoletas pupsi. Iš tik

ro gi ne pistoletas, o kišeninė 
lempa, kuria nė drąsaus gai
džio nepabaidysi. O pistoletas 
jam — nepasiekiama svajonė. 
' Advokatė supranta, ko nori 
Dominas. Ji susimąsto.

(Bus daugiau)

laiko, kol ateis patogus laikas žiaurios vilties. Norėtų žinoti, žą dovanėlę. Tai menkniekiai, 
atsiimti... kokia policijos įstaiga sutiktų iš- jo pagarbos ir dėkingumo ženk-

Petras Dominas vykdo duoti jam leidimą pistoletui las.
pirkti. Moteriškas silpnumas užlieja

Nuo sunkių minčių dar la- teisininkės širdį, žiedą ir apy- 
biau skauda Žaizda rankoje, rankes ji dėlioja K vienos rap

Siandien Dominas neskuba 
keltis — skauda sužeista ranka. 
Jis guli ir mąsto: kaip čia at- Staiga skaidri mintis, lyg švie- kos į kitą ir negali atsigėrėti.



Sireildnimai pavergtam kraštui pakartotinai pasisako už Jungti- d) jaunųjų lietuvių moksli- 
1968 New Yorke įvykęs Pa- nių Tautų paskelbtą žmogaus niūkų įįungunui į Lietuvos va- 

saulio Lietuvių Bendruomenės teisių deklaraciją ir smerkia davimo veiklą;
m Seimas, kuriame dalyvavo klastingų komunistinį sovietų r*

linkčse, kuriose Vyksta pagrin- 1 
didis švietimo, kultūros, religi- ] 
jos, politikos, savišalpos ir ki- į

m Seimas, kuriame dalyvavo klastingą komunistinį sovietų e) parlamentų rinkimų įtai- 
laisvojo pasaulio lietu- okupantą, kurta žtoaziomis prie- gojimui Lietuvos reikalui kelti, 
vių atstovai, sveikina savo bro
lius ir seseris pavergtoje tėvy
nėje ir pažada ištikimybę tiem 
idealams, už kuriuos ilgoje ir 
garbingoje Lietuvos istorijoje 
kovojo kiekvienas taurus lie
tuvis. Seimas, žinodamas, koks 
sunkus yra svetimųjų jungas, 
išreiškia pasigėrėjimą krašto 
lietuvių pastangomis priešintis 
okupantui ir ginti Lietuvos 
reikalus. Užsienio lietuviai jau
čiasi esą neatskiriama tautos 
dalis ir todėl pažada visomis 
jiems prieinamomis priemonė
mis remti savo brolių bei se
serų tėvynėje tylų, bet ryžtin
gą darbą ir tokiu būdu prisidėti 
prie šviesesnės Lietuvos atei
ties statymo.

Pasaulio lietuvių Bendruo
menės Seimas išreiškia tvirtą į- 
sitikinimą, kad tiktai visiškas 
tautų bei žmogaus teisių atsta
tymas laiduos lietuvių tautos 
kultūrinę bei socialinę pažan
gą ir pilną kūrybinių jėgų išsi
vystymą.

Šiais reikšmingais Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
penkiasdešimtosios sukakties 
metais užsienio lietuviai su pa
garba bei dėkingumu prisime
na visas skaudžias lietuvių tau
tos aukas kovoje už laisvę ir 
dar su didesniu pasiryžimu bei 
meile savajam kraštui pažada 
siekti didžiojo tikslo -s- Lietu- 
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo.

Žodis laisvojo pasaulio 
lietuviams

1918 vasario 16 Vilniuje pa
skelbtas Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymas yra visos lie
tuvių tautos valios išraiška ir 
todėl neatšaukiamas aktas, ku- mens teisių principais ir demo- 
ris įpareigoja kiekvieną lietuvį kratiniu procesu, 
eiti už savąją valstybę dirbu
sių, kovojusių bei kritusių pė
domis ir visomis jėgomis siekti 
gimtojo krašto laisvės.

Šitoje dvasioje Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės III Sei
mas ragina visus laisvėje gyve
nančius lietuvius jiems prieina
momis ir gyvenamam istori
niam momentui pritaikytomis 
priemonėmis remti pavergtojo 
krašto kovą už laisvę, palaikant 
su tauta ryšius, kurie ugdytų 
bei stiprintų jos tautinius, re
liginius bei laisvės idealus, kel
tų jos pasipriešinimą svetimie
siems, remtų savitos kultūros 
vystymąsi ir palaikytų solidaru
mo saitą tarp krašto ir užsienio 
lietuvių.

Seimas laiko, kad ryšiai su 
pavergtąja tauta ir su kiekvie
nu geros valios lietuviu, netar
naujančiu okupanto tikslams, 
yra viena svarbiausių priemo
nių lietuvių tautos kovai už lais
vę remti ir išeivijos politinei 
bei kultūrinei misijai užsienyje

monėmis slopina pavergtos lie
tuvių tautos kultūrinį savitumą, 
išnaudoja ekonominę krašto 
gerovę bei gamtos turtus, nu
vertina bei nužemina lietuvių 
kultūrinius bei religinius reiški
nius, kaip paminklus, bažny
čias ir visa, kas lietuviui bran
gu, be paliovos persekioja ti
kybą, ypač jaunimo religinius 
įsitikinimus, ardo šeimas, vyk
do tautinį genocidą ir stengiasi 
užgniaužti lietuvių tautos lais
vės ir nepriklausomybės troški
mą.

Bendruomenės uždavinių 
ryškinimas

Setanas taip pat įpareigoja 
PLB valdybą tartis su Vtiku 
dėl Utaragb pasaulio lietuvių ak>

6. Seimas ragina materia
liai ir moraliai remti lietuvių 
vedamas švietimo įstaigas, kaip 
Vasario 16 gimnaziją, Tėvų 
Pranciškonų gimnaziją, Sale
ziečių gimnariją, Marijcs Ne
kalto Prasidėjimo Seserų bend
rabutį ir kt, į jas nukreipiant 
lietuvių jaunimą mokytis bei 
auklėtis.

Lietuvių ryšių priemonės
Seimas ragina remti lietu

vių spaudą, radiją, televiziją ir 
kitas susižinojimo priemones, 
kurios reikšmingai informuoja, 
plačiai jungia ir tautinei vieny- į 
bei nuteikia pasauly išsisklai
džiusius lietuvius.

Tautini religinių 
ihšfitucijų reikšmė

Kadangi religinė lietuvių veik
la taip pat artina juos ir tau
tiniam bei kultūrintam darbui 
ir kartu yfa didėlė atrama prieš 
rėligiiiį pavergtos tautos perse
kiojimą, tad Seimas remia re
liginių sielovadų darbą atski
ruose kraštuose ir pasauliniu 
mastu, religinių bendruome
nių tautinius ryšius, jaunimo 
ugdymą lietuviškais papročiais, ____ __ ________
pamaldas ir religinius leidi- sąlygose skirtingais keliais* slė
nius lietuvių kalba, lietuviškas kiamą, kitoje šviesoje 
parapijas ir kt.

Seimas pritaria sumanymui į- 
taigoti laisvojo pasaulio viešą
ją opiniją grąžinti Vilniaus ka
talikų katedrą religinio kulto 
reikalams. Akcijos būdai palie
kami spręsti PLB valdybai.

Bendruomenės lėšos
Seimas konstatuoja, kad sėk

mingam Bendruomenės darbų 
vykdymui būtinos lėšos. Tad 
prašo PLB valdybą, kraštų val
dybas it visus bendruomenių or
ganus ypatingą dėmesį kreipti 
į tautinio solidarumo įnašų rin
kimą, bendruomeninių fondų 
Ugdymą it kitokį lėšų telkimą.

šiais Lietuvos laisvės kovos 
mėtota seimas prašo visus lietu
vius dosniai paremti Jungtinio 
Ftaansų Komiteto darbą.

Šeimas taip pat užgiria lietu-

Seimas prašo PLB kultūros 
tarybą kreipti dėmesį į šiuos 
kultūrinius uždavinius:

a) moksle: greitinti, plėsti ir 
skelbti mokslines studijas, nag
rinėjančias lietuviškuosius ele
mentus visų sričių kūryboje; 
pagreitinti jau parašytų litua
nistinių mokslo veikalų leidi
mą;

b) literatūroje: daugiau rem
ti tebekuriančius rašytojus, fik
suoti literatūrinę kūrybą plokš
telėse ir juostose, judinti vai
kų ir jaunimo lietuviškosios 
skaitybos problemą;

c) muzikoje: plėsti tautinės 
mūsų muzikos kūrimą ir kulti
vavimą, vesti į viešumą senuo
sius mūsų liaudies muzikos in
strumentus, remti chorus, rū
pintis lietuvių chorvedžių prie
augliu ir toliau ruošti bendrą
sias dainų šventes;

d) mene: ruošti ir leisti stu
dijas lietuviškom meno proble
mom, ypačiai liaudies meno, 
leisti monografijas ir kitus lie
tuvių meną liečiančius veika
lus.

švietimo srities darbai
Seimas kelia ir pabrėžia šių 

lietuviško švietimo momentų 
aktualumą:

1. Turint galvoje lietuvių tau
tos charakteriui ir prigimčiai 
skirtingus elementus, kurie vei- 

Seimas taip pat išreiškia pa- kia jaunimą rtetinfee pradaos, 
aukštesniosiose ir aukštosiose 
mokyklose, visa mūsų švietimo vių fondus, sveikina jų steigė- 
sistema turi būti daugiau pa- jus bėi narius ir, pabrėzdamaš 
kreipta į lietuviškosios asmeny- didėlę fondų reikšmę lietuvių 
bės formavimą ir bendruome- išeivijos tautinei veiktai, kvie

čia ir visus kitus lietuvius tap
ti jų nariais.

Dėmesys lietuvių jaunimui
Seimas, atsižvelgdamas į I- 

jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongreso nutarimus, paveda 
PLB valdybai imtis iniciatyvos 
šaukti II-jį Pasaulio Lietuvių 

----- Jaunimo kongresą.
Seimas prašo PLB valdybą ir 

toliau rūpintis Pasaulio Lietu
vių Jaunimo kongreso nutari
mų įgyvendinimu, ieškant nau
jų būdų daugiau jaunimo į- 
traukti į visus B-menės dar
bus, skatinant jaunimo sekcijų

dovaųjamą Lietuvos laisvinimo 
V*^Kulb»rinės srities darbai

Seimas ypačiai vertina lais
vojo pasaulio lietuvių kultūri
nę kūrybą ir skatina visus lie
tuvius ją remti: pilieti ir skai
tyti grožinės literatūros bei 
mokslo veikalus, dalyvauti kon
certuose, parodose, spektak
liuose ir kt, materialiai remti 
kūrybinius užsimojimus.

Pastangos išlaikyti lietuvių 
tautos gyvybę ir politinę akci
ją, siekiančią atstatyti Lietu
vos valstybės suverenitetą, yra 
pagrindiniai ir neišskiriami 
visų lietuvių uždaviniai Jiems 
vykdyti reikia solidarios visuo
menės, kurią jungtų bendras 
tikslas ir kurios neskaidytų 
skirtingos priemonės to tikslo 
siekiant.
- Tikslo ir darbo vienybės iš

laikymas yra vienas iš svarbiau
sių PasauIio Lietuvių Bendruo
menės uždavinių ateinančiame 
penkmetyje. Bendruomenė pri
valo:

a) švelninti visuomeninę į- 
tampą ir sudaryti sąlygas nuo
monių pasikeitimui ne tarpusa
vio kova, bet žmogišku dialo
gu;

b) bendrame darbe pripažinti 
visų geros valios Bendruome
nės narių žodžio laisvę ir nau
dotis tiek daugumos, tiek mažu
mos teigiamais įnašais;

c) darnaus klausimų sprendi
mo siekti vadovaujantis as -

Lietuvos laisvinimo veikla
Seimas įpareigoja Lietuvių 

Bendruomenės organus ir to
liau aktyviai dalyvauti Lietu
vos laisvinimo veikloje.

šaulio lietuvių pasitikėjimą:
a) Diplomatinei Lietuvos Tar

nybai, atstovaujančiai nepri
klausomos Lietuvos valstybei 
tarptautinėje bendruomenėje.

b) Vyriausiam Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui, vadovau
jančiam Lietuvos valstybės va
davimui iš sovietinės okupaci
jos;

c) visoms kitoms atskiruose 
kraštuose veikiančioms politi
nėms lietuvių institucijoms.

Seimas įpareigoja Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės ir Kraš
tų Bendruomenių valdybas or
ganizuoti politinę veiklą tose 
srityse, kurioms iki šiol buvo 
kreipiama per maža dėmesio, 
būtent:

a) vietos aplinkybių bei ga-
stiprinti. Ryšių su kraštu klausi- limybių išnaudojimui Lietuvos 
mti Seimas ragina vadovautis laisvės bylai;
bendru veiksnią nutarimu. b) įtakingų kitataučių verba

vimui Lietuvos laisvės darbui;
c) leidiniams Lietuvos klausi

mais svetimomis kalbomis ir ki-

Lietuvos okupacijos vimui Lietuvos laisvės darbui;
pesmoridmai c) leidiniams Lietuvos klausi-

Pasaulio Lietuvių Bendruo - mai« svetimomis kalbomis ir ki- 
menės IH Seimas, remdamasis tataučių informacijai per spau- 
Lietūvių Chartos įpareigojimu dą, Hdiją bei televiziją;
ginti ir išlaikyti nepriklausomą ■. ....... .. . ... .......

sis 
kultūros išlaikymo telkti Išta

veikiau Lietuva būtų išvaduota 
iš Sovietų Sąjungos okupacijos,

kuitiHitajujfe
ttttfeette U 3 pgl.)

Savo rislsrelkitrime popie
žius dėkojo Dfevttf, kad ‘leido 
mum gyventi Mas intensyvias 
ir neužmirštamas valandas po 
spindulinga tacharistinės mis
terijos švtasa.

Rfigijb ie kauliui Vi su
kanka ?1 metai antinus.

Min. St. Lozoraitis kalba PLB III seimo metu pirmajame posėdyje

LAISVINIMO KOVA IR POLITINĖS PERSPEKTYVOS
Vliko pirmininko dr. K. Valiūno kalba, pasakyta PLB seime 

rugpiūčio 30 Statler-Hilton viešbutyje New Yorke (2)
Užsiminus Lietuvių tautos — 

vergijoje ir laisvėje esančios— 
bendrą idealą, tik skirtingose

ir 
tai daug aiškesnėje — atsistoja 
ir vadinamasis 

bendravimo su kraštu 
klausimas. Čia principas labai 
aiškus ir nekėlias abejonių: vi
si santykiai su kraštu leistini ir 
remtini, kurie nekenkia lietu
vių tautos laisvės siekimams ir 
nepadeda okupanto intere
sams. Suprantama, kad prakti- darbus, 
nėj plotinėje visada kyla įvai
rių neaiškumų ir pasitaiko ap
gailėtinų lietuvių tautos intere
sų ir savigarbos nebojimo ap
raiškų. Blogiausia yra tada, kai 
sąmoningai siekiama neatsi
žvelgti į lietuvių tautos laisvės 
kovos aiškius ir visuotinai pri
pažintus principus. Viliuosi, 
kad tokių reiškinių ateityje bus 
kuo mažiausia.

Svarbiausias mūsų trūkumas 
— nenaudinga kritika

Turime šia proga prisipažin
ti, kad nežiūrint daugybes fėrkš- 
mingų ir svarbių atsiekimų, mū
sų laisvinimo darbas nebuvo be 
spragų ir trūkumų. Svarbiau
siu mūsų pastangų trūkumu rei
kėtų laikyti daugybės energi
jos eikvojimą nenaudingai kri
tikai, neryžtingumą, per daug 
reikšmės skyrimą formaliniam 
veiklos aspektui ir per maža 
dėmesio kreipimą į konkrečius

Jei visas savo pastangas bū
tume nukreipę į gerai apgalvo
tus ir išorinių aplinkybių iššauk
tus darbus, Lietuvos klausimas

kurios įtakos Rytų Europos po
litinei ateičiai. Atsirėmę tais 
duomenimis ir šventai tįkėda- 

~ mi, kad visa lietuviškoji išeivi
ja ir jos jaunoji karta pilnai 
supranta savo pareigą tėvynei, 

mes turime šiais sukaktuvi
niais metais paskelbti lietuviš
kųjų jėgų ir resursų mobilizaci
ją Lietuvos nepriklausomybei 
atstatyti.

Žinodami, kad šis tikslas bus 
pasiektas tik po ilgų, gal nesėk
mių bei nusivylimų lydimų dar
bo ir veiklos metų, šios mobi
lizacijos negalime remti senti
mentais ar šventinių nuotaikų 
prasiveržimais, ši mobilizacija, 
jei ją taip pąvadintume, turė-

šiandien nebūtų taip tragiškai tų remtis giliai apgalvotu, is- 
negližuojamas tarptautinių san- gyventu ir giliausio moralinio 
tykių arenoje. Žinoma, dabar savai tautai imperatyvo per- 
nėra prasmės kelti visų tų mū- šviestu įsipareigojimu. Tas įsi- 
sų darbo trūkumų, nes tai ne pareigojimas turėtų apimti vi- 
daug ką bepadėtų. sus sąmoningus lietuvius nežiū-

Antra vertus, turime pripa- jie gyven
anti, kad mūsų, nors ir ribo- tų ir kokia kalba bekalbėtų, 
tos bei netobulos pastangos ne
liko be pasekmių.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto pastangomis tei
kiama informacija į Lietuvą, 
stiprino ir stiprins pavergtos 
tautos moralę. Toji aplinkybė yra daugelio
gi toji informacija, kuri yra nu- laisvųjų kraštų Lietuvos sovie- 
kreipta į viešąją pasaulio opini- tinės okupacijos nepripažinimo 
ją ir vyriausybines sferas, be 
abejo, padėjo Lietuvos klausi
mui išlikti ne tik neužmirštam, 
bet neretu atveju primenamam. 
Lygiai neliko be pasekmių dau
gybė įvairiomis progomis as
meniškų ir raštiškų pareiški
mų, nukreiptų į vyriausybių na
rius ir tarptautinių institucijų 
vadovus, kuriais bivo vienaip menMnta'aV'įneigtu'.'Tai atei- 
ar kitaip keliamas Lietuvos lais
vės klausimas. čia neįmanoma 
suminėti visų Vliko, visų mū
sų organizacijų ir pavienių as
menų žygių, kuriais buvo sie
kiama padėti suaktualinti Lie
tuvos klausimą. Visi jie verti 
atžymėjimo ir įvertinimo.

Ateities darbo gairės
šiuo sukaktuvinių metų reikš

mingu momentu turėtume stab
telėti ir bandyti nustatyti pa
grindines mūsų ateities politi
nio darbo gaires ir išryškinti 
esminius jos momentus, kad vi
sos mūsų pastangos būtų tiks
lingos, efektyvios ir atitinkan
čios dabartinės situacijos reika
lavimus. Kaip anksčiau minė
jau, mes tuo tikslu turime ge- 

dabartinę pasaulio ir 
ypatingai Europos politinę rea
lybę, nes tik tuo pažinimu ir jo 
analize pasirėmę mes galėsime 
visas savo pastangas tikslingai 
nukreipti ta linkme, kuri šiuo 
momentu yra prastningiausia. 
Lygiagriečiai mums reikia ban
dyti įžvelgti į eventualius tarp
tautinių įvykių vingius, ypatin
gai tuos, kurie gali turėti bet

Supraskimė Lietuvos 
laisvės interesus

Praktiškajai bendravimo pu
sei išvystyti jau visa eilė mū
sų organizacijų ir vadovaujan
čių institucijų yra padarę atitin
kamus pareiškimus. Tebėra ga
lioje ir veiksnių paskelbtas pa
grindinis principas, nurodąs pri
vataus bendravimo kelią kaip 
vienintelį leistiną ir priimtiną. 
Vliko vadovybė ateityje steng
sis tuo klausimu pasisakyti 
konkrečiau ir kviečia visus lie
tuvius šiame reikale parodyti 
kuo daugiausia sveikos nuovo
kos ir, svarbiausia Lietuvos lais
vės intereso supratimo.

Ar išeivija viską padarė?
Jau praėjo daugiau nei ket

virtis šimtmečio, kai Lietuva 
neteko nepriklausomybės. Išei
vijoj esanti lietuvių tautos da
lis nedelsdama ėmėsi organi
zuotų priemonių okupuotai Lie
tuvai grąžinti į nepriklausomų

ninio sąmoningumo bei organi
zacinės atsakomybės ugdymą, 
skiriant tam ne mažiau dėme
sio ir laiko Už tiesioginį ži
nių perteikimą.

2. Pradėti realias pastangas 
pervesti lietuviškas mūsų mo
kyklas į modernią beskyrinę sis
temą.

3. PLB švietimo vadyba pra
šoma kaip galima greičiau susi
tarti su atskirų kraštų lituanis
tinio švietimo vadovybėmis dėl 
kompetencijos ir darbo pasida
linimo: PLB švietimo vadybai 
turėtų tekti bendrojo planavi
mo ir akademinių studijų koor- veiklą, steigiant jaunimo židi

nius, remiant jaunimo orga
nizacijas, žurnalą Lituanus ir 
jaunimo spaudą bei stovyklas.

Bendruomeninio darbo talka valstybių eiles. Tos pastangos 
Seimas gėrisi ankstyvesnės 

lietuvių išeivijos sukurtomis pa
triotinėmis organizacijomis, lie
tuviškomis -parapijomis, mokyk
lomis bei spauda ir, siekda
mas šį lietuvišką dąrbą pratęs
ti bei pagilinti, kviečia juos ir 
jų palikuonis vieningai bendra
darbiauti Pasaulio Lietuvių

dinavimo darbai, praktinį švie
timo vykdymą ir jo kontrolę 
paliekant kraštų valdyboms.

4. Seimas 1969 metus skelbia 
lietuviškos šeimos ir lietuviško 
švietimo metais.

Itfcldo Toronte fllate-

atliktus ir atlie-

iki šiol tikslo nepasiekė, nes, 
kaip matėme, Lietuvos klausi
mas yra painių tarptautinių san
tykių ir interesų raizginio ma
žyte dalimi, o bolševikinė eks
pansija dar nėra galutinai su
laikyta ir juo labiau jos verž
lumas dar nėra sužlugdytas. 
Ar išeivija viską yra padariusi, 
ką ji galėjo ir turėjo padaryti 
Lietuvos laisvės byloje — Mau

kai tik
Apsvarstęs atliktus ir atlie

kamus darbus, Seimas reiškia 
padėką PLB valdybos pirminin- stabtelėjame savosioms pozi- 
kui Juozui Bačiūnai, vykdoma cijoms patikrinti ir ateities veik- 
jam vicepirmininkui Stasiui los gairėms nustatyti.
Barzdukui ir visai PLB valdy- — -■■ ■ '■ —.................................

simas visada iškyla, 
stabtelėjame

rai
visai PLB valdy-

bą, ypačiai už Pasaulio Lietu
vių Jaunimo kongreso minties 
įžiebimą bei įgyvendinimą.

minties

Reiškia padėką PLB III Sei
mo rengimo komitetui už 
kruopštų darbą.

Reiškia padėką visiems lais
vojo pasaulio lietuvių bend-

rubmenių darbuotojams, lietu
vių mokslo ir kultūros kūrė
jams, kultūrinių bei visuomeni
nių lietuvių švenčių rengėjams 
Ir visiems lietuviškų tautinių 
darbų rėmėjams.

PLfr Iii Seimo 
Nutarimų Komisija

Prieš bandant plačiau išdės
tyti, ką turiu mintyse, iškelda
mas lietuviškųjų jėgų mobiliza
ciją, verta pabrėžti vieną aplin
kybę, kuri mūsų laisvės kovai 
turi įtakingos reikšmės.

s faktas.
Ši aplinkybė turi ir ateityje 

’ turės lemiamos reikšmės Lietu
vos laisvės byloje. Todėl reikia 
su ypatingu griežtumu pabrėž
ti būtiną reikalą ne tik ta ap
linkybe esant reikalui pasinau
doti, bet ir nedaryti nieko, kas 
to nepripažinimo reikšmę su-

mintina labiausiai tada, kai tu
rima reikalo su bendravimo su 
Lietuva techniškais aspektais, 
nes šioje plotmėje yra

labai lengva pakliūti Į bolše
vikines pinkles, kai rusiškoji 
Lietuvos aneksija, net ir visai 
to nenujaučiant, mūsų pačių 
veiksmais gali būti patvirtinta 
ir užgirta. .

Toliau noriu paryškinti minė
tos mobilizacijos arba visų lie
tuviškų jėgų telkimo idėją. Su 
pasitenkinimu galime konsta
tuoti faktą, kad išeivijos

jaunoji karta parodė nepa
prastą veržlumą
ir šiandien jos dauguma eina 
ar yra baigusi aukštąsias gyve
namo krašto mokyklas ir tuo 
būdu Įžengia j tvirtesnes tu 
kraštų ekonomines, socialines 
bei politines pozicijas.

Politinių pabėgėlių karta, 
nors daugumoje išmokslinta, 
dėl kalbinių ir psichologinių 
sunkumų tik dalinai pajėgė 
prasimušti į naujų kraštų so
cialinio gyvenimo aukštumas.

(Bus daugiau)



os
Pasakoja Aiistfralijos LB pirmininkas Simas N^rtiMs

rininkų Užmovę. Tai buvo Lie
tuvos karinifiių dovana Cleve- 
lando sodtiiaL Jis tą biustą ir 
atvežė bene 1938 į Clevelandą. 
Orkestrui grojant himnus, Ku
dirkos paminklas buvo atideng
tas miesto sode. Jis pats daly
vavo Lietuvos kariuomenės uni
formoje. Amerikoje tada turė
jo seserį, kurią ta proga ir ap
lankė.

Karo metu atsidūręs Vokie
tijoje, emigracijai pasirinko 
Australiją, kaip mažiau apgy
ventą kraštą. Tikėjosi, kad ten 
bus lengviau įsikurti. Bet var
go teko patirti. Teko dirbti lau
kuose. Greit gavo darbo “Dai
ly News” laikraščio spaustuvė
je. Darbas buvo lengvas, gerai 
apmokamas. Iš ten ir išėjo į 
pensiją. Ir dabar, kai tik turi 
laiko ir galimybės leidžia dar 
eina pagelbėti į spaustuvę. 
Šiaip visą likusį laiką skiria Lie
tuvių Bendruomenei.

S. Narušis iš New Yorko iš
vyko į Clevelandą savo seserų 
lankyti, iš ten keliauja į Chica- 
gą ir i Los Angeles, kur visos 
ekskursijos laukia lėktuvas.

(p4-)

Pasibaigus PLB seimui, į i 
redakcjią atėjo Simas Narušis, I 
Australijos LB pirmininkas, gy- I 
vas ir linksmas žmogus, nors I 
jau pensininkas. Atėjo ne tuš- I 
čiom — atnešė daug žinių | 
apie lietuvių gyvenimą tame 
tolimame krašte. Pridėjo ir Lie
tuvių Bendruomenės rūpesčius.

Apvažiavęs visas kolonijas • .1 
' Vadovaudamas visai Austrą- I 
lijos Liet Bendruomenei, jis I 
deda daug pastangų, kad toji ] 
Bendruomenė “kengūros krep- j 
šyj” — Australijoje kuo geriau
siai laikytųsi. O kad bendruo
menė neiširtų, priešingai—stip
rėtų reikia daug laiko. To lai
ko kaip tik ir turi pirmininkas : 
S. Narušis. Jis pensininkas. Šyp
sosi jis ir atsako:

— Kūnas dar tarnauja, galiu 
keliauti, galiu, svečiuotis.

Laikas jam ir leido išsikelti 
kelionėn — aplankyti visas 
Australijos lietuvių kolonijas. 
Nuotoliai ten dideli — tūkstan
čiai mylių. Mažesnėse kolonijo
se aplankęs visus lietuvius, pa
žįsta visų vargus. Didesnėse ko
lonijose lanko tik Liet. Bend
ruomenės veikėjus.
„...z Kur daugiausia gyvena 

lietuvių?
Lietuviai susispietę daugiau

sia didžiuosiuose miestuose: 
Sydnėjuje — 3,000, M e 1 - 
bourne — 3000, Adelaidėje — 
2,000, Peertha — 500, kitur— 

’’ mažiau.
LB centras

Lietuvių Bendruomenės cent
ras yra Sydnėjuje. čia yra kraš
to valdyba, kultūros taryba. 
Veikia tik viena apylinkė. Bu
vo dvi, bet sujungus veikla kur 
kas pagyvėjo.

Kai buvo dvi apylinkės, vie
na ir kita bandė įkurti savo na
mus. Dabar bereikia sujungti 
namus ir įtaisyti vienus gerus 
— įkurti lietuvių klubą.

Rūpinasi jaunimo švietimu
Bendruomenei labai rūpi jau

nimo lituanistinis švietimas. 
Kuriamos, organizuojamos, pa
laikomos lietuviškos mokyklos, 
tautinių šokių grupės, jaunimo
organizacijos. Pažymėtina, kad rinkti. Jų buvo šeši: 
jaunimo atstovė suorganizavo Krausas, Bartkus, Garbaliaus- 
kursus suaugusiem, kurie ma- kas, Dąukutė-Pulinen, B. Gar- 
žai moka lietuviškai. nytė ir Simas Narušis. Kaip jati-

Simas Narušis

Jaunimo organizacijų popu
liariausi yra skautai, paskui ei
na ateitininkai. Skautai tokiam 
Sydnėjuje turi savo sklypą prie 
juros, kur susirinkę gali stovyk
lauti.

Jaunimas į mokslus
Visame lietuviškame jauni

me yra entuziazmo mokslui. 
Tad daug jaunimo visur eina į 

. aukštuosius mokslus, Viename 
Sydnėjuje yra per 100 lietuvių 
studentų. Jie turi sudarę bend
rinę organizaciją.

Jaunimas mokosi gerai, tai 
daugumas pasinaudoja stipendi- 
j°m-

Profesoriauja universitetuose
Baigę įsikuria gana gerai. Da

lis nueina ir į profesūrą. Be
veik visuose didesniuose Aust
ralijos universitetuose rasime 
lietuvių jaunųjų profesorių. To
kiam Sydnėjuje profesoriauja 
3, Melbourne — 3, Adelaidėje 
2, Peertha 1.

Jaunimas įtraukiamas į LB
Jaunimas nepaliekamas šalia 

Lietuvių Bendruomenės. Įtrau
kiamas jis ir į veiklą, į valdy
bą. Ir mielai jis imasi tokio 
darbo. Ypač mielai jaunimas 
reiškiasi tautinių šokių grupė
se.
Kas atstovavo Australijos LB?

Australijos atstovai buvo iš
valys,

nimo atstovė buvo paimta 
rutė Garnytė.

Visi atstovai susimokėjo 
tys kelionės pinigus. Buvo 

l daryta bendra ekskursija 
Ameriką. Prie atstovų prisijun
gė dar grupė, kuri važiavo pas 

' savo gimines, pažįstamus į JV. 
| Tokia 18 asmenų ekskursija pa- 
! siekė Lds Angelės. IŠ ten visi 

individualiai išsiskirstė. Iš Los 
Angeles vėl visi lėktuvu šio mė-

Į nėšio gale grįš į Australiją.
[ Kaip atrodė PLB sotinas?
r Kai rengėsi keliauti į PLB 
| seimą, turėjo vilties, kad čia 
Į galės daug ko pasimokyti, čia 

daug intelektualų, daug gerų
[ pavyzdžių, kaip turi veikti Lie- 
[ tuvių Bendruomenė.

Delegacija dabar jaučiasi ap
sivylusi, nes čia nerado bend
ro sugyvenimo. Gupės grupe
lės nori savo interesus prastum
ti. Seimas pradžioje įsivėlė į 
ginčus dėl statuto ir taip sugai
šo daug laiko ir pražuvo. Galė
jo kur kas daugiau aptarti, 
naujų idėjų iškelti, reikėjo dau
giau kalbėti apie Vliko reika
lus.

Kas jam atrodė įspūdingiau
sia: tai didysis koncertas Lin- 
colno centre, jaunimo motor- 
kada, literatūros vakaras. Ge
ra buvo, kad pasimatė su drau
gais, susipažino su kitais, ku
rie taip pat rūpinosi Lietuvių 
Bendruomene. Galėjom pasi
džiaugti ir pačia LB seimo or
ganizacija. Daug padaryta, kol 
suorganizuotas toks didelis 
mas.

į Australijos kolonijas
Grįžę į Australijos kolonijas, 

delegatai turės daug ko papa
sakoti apie seimą, apie Lietu
vių gyvenimą Amerikoje. Be 
abejo, tai paskatins ir jų veik
lą.

Nauji krašto valdybos rinki
mai bus per Kalėdas. Mėgins į- 
traukti daugiau jaunimo, kad 
įprastų į visuomeninį darbą.

pa- 
su- 
. i

Vilkiukai žaidžia pajūryje. Abi nuotraukos C. Kiliulio

Prof. A. Kuršaičio lietuviškai 
vokiško žodyno pirmąjį tomą 
atidžiai peržiūrėjus, norisi pasi- 

‘ dalyti įspūdžiais su lietuviško
sios spaudos skaitytojais. II - 

se- asiš ir III-asis tomai, leidėjų nu
matymu, išeisią iki 1970 pra
džios.

Šio tomo turinys:
Pratarmė (vokiškai); Apie- 

Aleksandrą Kuršaitį (vokiškai); 
Leidėją pastabos; Pratarmė 
(lietuviškai); Aleksandras Kur
šaitis (lietuviškai); Autorių ir 
kitų literatūrinių pavadinimų 
sutrumpinimai (vokiškai); Gra
matinių, kalbinių ir kitų su- 
trumpinimiĮ išvardinimas (vo
kiškai); Lietuviškai vokiškas lo

simas Narušis buvo Lietu- dynas.
vos kariuomenės karininkas— I-asis tomas apima 
majoras, dirbo kariuomenės A-L Nepažymėta, kiek žodžių 
švietimo skyriuje. Iš anų laikų jame telpa. Atsargiai skaičiuo-

PROF. ALEKSANDRO KURŠAIČIO ŽODYNAS
pasididžiavimu”. Reikia apsilan
kyti mum žinomose biblioteko
se ir pasiūlyti šį veikalą. Vei
kalo tiražas nepaskelbtas, bet 
yra žinoma, kad nedidelis. Tu
rėtume paskubėti. Pinigus ar 
užsakymus siųsti Thesaurus 
Linguae Lituanicae, Dr. L. 
Baldauf — Jurgutytė, Volks- 
bank Grafting KT. Nr. 8341, 
Grafting b. Muenchen, W. Ger
many. Laiškus rašyti: Dr. L. 
^Baldauf - Jurgutytė, 8 018

VL. MINGELA

IŠVlSURl
— Jonas Jasutis, buvęs Lie

tuvos seimo narys, sulaukęs 
83 m. amžiaus, liepos 27 mirė 
Fresno, Calif. Ten gyveno su 
dukra dr. Kordelija Jasutyte, 
Fresno State College profeso
re. Palaidotas iš šv. Teresės baž
nyčios liepos 29 Belmont Me- 
morial Parko kapinėse. Be duk
ters dr. Kordelijos dar liko sū
nus Konstantinas Chicagoje, 
brolis Mykolas Australijoje ir 
sesuo Kunigunda Šilinienė Chi
cagoje.

— Kannebunkporta, pran
ciškonų vasarvietėje, liepos 24 
rengtame literatūros vakare, ša
lia Darbininko nr. 55 minėtų 
menininkų, taip pat dalyvavo ir 
Izabelė Žmuidzinienė. Ji atmin
tinai perdavė ilgoką ištrauką 
iš dr. Jono Žmuidzino poetinės 
prozos kūrinio “Ateinant”. 
Klausytojai buvo maloniai nu
stebinti ne tik gražiu perdavi
mu, bet taip pat dr. J. Žmuid
zino, lietuvių konsulo Kanado
je, brandžia, nors retokai skai
toma kūryba.-V.

— Lietuvių Foto Archyvo 
skelbiamas spalvotų skaidrių 
konkursas pratęsiamas iki spa
lio 31.
— Worce$terio — moksleiviai 

ateitininkai lapkričio 9-10 Mai
ronio Parko patalpose, Worces- 
ter, Mass., rengia metinį ir tra
dicinį moksleivių ateitininkų 
sąskrydį. Visos rytinio pakraš
čio moksleivių ateitininkų kuo
pos maloniai kviečiamos sąskry
dyje dalyvauti.

— Vilniaus dienos minėji
mas Chicagoje įvyks rugsėjo 
29, sekmadienį. Minėjimas pra
dedamas 11 vai. pamaldomis 
Tėvų jėzuitų koplyčioje. 12 v. 
pagerbiami žuvusieji už Lietu
vos ir Vilniaus laisvę. 2 vai. a- 
kademija — koncertas didžiojoj 
salėj. Pagrindinę kalbą pasa
kys svečias iš New Yorko, Ry
tų rezistencijos atstovas Vlike 
dr. Algirdas Budreckis, knygos 

, angliškai apie 1941 sukilimą 
autorius.

— Trys lietuviai policininkai
— Augustas Rodonis, Augustas 
Nakutis ir Tomas Sadauskis bu
vo sužeisti riaušių metu Chica
goje, kai jie, drauge su kitais 
policijos pareigūnais, (bandė 
tvarkyti riaušininkus.
PASIKEITIMAI ATEITININKŲ 

ŠALPOS FONDE
Prel. J. Balkūnui pasitraukus 

iš šalpos fondo, ateitininkų fe
deracijos valdyba jam dėkoja 
už pastangas šiam Fondui va
dovaujant.

Naujai fondo valdybai vado
vaus dr. P. Kisielius su kolek
tyvu iŠ Chicagos rajono.

Keičiasi ne tik vadovybė, bet 
ir fondo tikslas. Numatoma 
praplėsti jo bazę ir šelpti ne 
vien studentus, ieškančius 
mokslapinigių, bet kartu ir 
moksleivių bei studentų sąjun
gas ir vienetus, padedant jiem 
vykdyti veiklos planus.

AFV-SR

deja, ligi šiol neturėjome tinka
mo žodyno, kuris butų vienijęs 
senąją ir dabartinę rašomąją 
lietuvių kalbą ir aiškinęs abi vo
kiškai. Leidėjai atkreipia skai
tytojų dėmesį į kelias šiam žo
dynui būdingas ypatybes:

1. Aleksandro Kuršaičio 
(Alexander Kurschat) žodynas 
ištisai kirčiuotas. 2. A.K. lietu
vių kalbos žodžių lobynas labai Grafting bei Muenchen, Adal-
išsamus. žodžiam, kurių pats bert — Stifter Str. 14, W.
piaciau nepaaiškina, autorius Germany.
nurodo atitinkamus šaltinius.
3. A. K. pateikia daugelio lietu
vių kalbos žodžių etimologijas.
Daug dėmesio skiriama ir lietu
vių kalbos išvestiniams žo
džiams. 4. Randame daug žo-

čia paskelbti įspūdžiai iš I 
tomo. Apie n ir III tomus, ku
rie šiuo metu jau spausdinami, 
naudojamės dr. L. Baldauf— 

... . . . .. . . .. Jurgutytės paskelbtais žodžiais:džiu ir teraunu is botanikos ir . -v . , ,
,....................... *" j Bus daug įdomių dalykų apra-zoologijos sncių. Kadangi seno- , . . •-

papasakojo gana įdomią istori- jant, jų rasta 46,320 (apytik- lietuvių kalba buvo valstie- syfcJ’ BusPaminet1’ o kai kur ir

pročiai, liaudies menas, tauto
saka, lietuviškos liaudies dai
nos, kai kur rasime ištisus tų 
dainų posmus. O ką ir besakyti 
apie begalybę senų lietuviškų 
žodžių, senų ir jau pamirštų, 
kuriais taip didžiai džiaugiasi ir 
didžiuojasi kalbotyrininkai —li
tuanistinių mokslų mokovai bei 
žinovai. Jų rasime šiuose to
muose apsčiai. Jų rasime lei
džiamuose trijuose tomuose 
tiek, kiek gintarėlių po audros 
Baltijos jūros pakrantėje.”

ją, kaip kadaise prieš n pašau- riai). 
linį karą Clevelando miesto so
dui įtaisė Kudirkos paminklą.

Į Ameriką prieš
II pasaulini karą

Lietuvoje jis suorganizavo 
idirkos biusto atliedinimą 
onzoje ir jį pravedė pro Ka

raides

čių kalba, tai jos žodžių loby
nas, liečiąs augalus, žemės ūkį, 
gyvulius, yra labai turtingas. A. 
K. stengėsi ko daugiausia šių 
žodžių į savo žodyną įtraukti. 
Prof. W. Wissmannas, įdėmiai 
juos peržiūrėjęs, lygindamas su 
savo paties tyrinėjimo ir atlik
tų darbų duomenimis, daug 
prisidėjo prie šio žodyno pato
bulinimo. Prof. Wissmannui 
1966 gruodžio mėn. mirus, jo 
pasirinktąja kryptimi buvo dir
bama kitų.

Žodyno autorius Aleksandras 
Kuršaitis gimė 1857 spalio 2, 
mirė 1944. Visą savo ilgą gy
venimą jis paskyrė lietuvių kal
bos puoselėjimui, iškėlimui jos 
svarbumo bei reikšmingumo 
tarptautiniam kalbotyros moks
lui. Lietuvių tautą jis taip my
lėjo, jog, aprašinėdamas, ar aiš- 
bos puoselėjimui, iškėlimui jos 
kindamas lietuviškus papročius 
senovėje, kalbėdamas apie lie
tuvių gyvenimo būdą, kai kur 
apsilenkia su mokslo taisyklė
mis. Tačiau kaip tik dėl to jo 
žodynas įgyja istorinį gyvybin
gumą ir įgauna nemarią pa
minklinę vertę Lietuvos kultū
ros istorijai. Tad leidėjai nu
sprendė atiduoti rankraštį spau
dai jo netaisydami ir nekeisda
mi.

Veikalas įrištas į kietus dro
bės viršelius su auksinių rai
džių pavadinimu: Alexander 
Kurschat. Litauisch — Deut
sches Woerterbuch. Thesaurus 
Linguae Lituanicae. L Knyga 
aplenkta žalsvos spalvos apian
ku. Stropiai bei kruopščiai at
liktas spaudos darbas. Kiekvie
no tomo kaina 170 markių, ar
ba 43 dol. Nepastebėta korek
tūros klaidų. Nelengva būtų jas 
ir pastebėti neturint rankraš
čio, negalint palyginti su ori
ginalu. Popierius tikrai praban
gus. Dydis 9’/-»x6% colio. To
kį puikų lietuvių kalbos moksli
nį veikalą paėmęs į rankas, pa
junti lietuvišką pasididžiavimą. 
Nejučiomis pajunti ir didelį dė
kingumą tiem vokiečių tautos 
šviesuoliam, kūne dovanojo lie
tuvių tautai ir visam lingvisti
niam mokslo pasauliui šią pi
nigais neįkainojamą vertybę.

Lietuvių dėkingumo užsitar
navo leidėjai ir visi prie šio 
veikalo išleidimo prisidėjusieji. 
Ypatinga padėka priklauso 
Muencheno universitetui. Ačiū 
tariame autoriaus sūnui — Ar
minui Kuršaičiui, kurio rūpes
čiu ir didelėmis pastangomis 
bei pasiaukojimu šį žodyną 
(rankraštį) pavyko išsaugoti ir 
pagaliau išleisti. Ačiū ir dr. Liu- 

J. Bernotas cijai Baldaug-Jurgutytei, Muen
cheno u-to lietuvių kalbos lek
torei, daug pasidarbavusiai šio 
veikalo labui. Ji atliko daug ver
timų ir sugebėjo šį žodyną pla
čiai išreklamuoti viso laisvojo 
pasaulio lietuvių tarpe.

su-

Hartford* Conn.
L.A.P. klubo gegužinė

Rugsėjo 8 L.A.P. klubas 
ngė puikią gegužinę — pik
tą, kuris buvo Lietuvių Dar- 

(Lighthouse Grove Park), 
ist Hartforde. Į gegužinę 
lonių atvyko ne tik iš Hart- 
rdo, bet ir iš toliau: Water- 
rio, Merideno, Manchesterio 
iš kitur.
Europinio tipo orkestrui gro- 
nt, publika smagiai pašoko, o 
kių tarpe Janes Hart School 

Dancing Studios davė įdo- 
ią baleto programą. Šios mo
kios mokinės (dalyvavo ir 
miukų) ne tik pašoko 16 ba
to numerių, bet davė ir gra- 
» akrobatikos.
Mielosios šeimininkės svečius 
lišino lietuviškais valgiais, o 
imininkai — skaniais gėri-

Oras pasitaikė labai gražus. 
Lauksime ir daugiau tokių į- 
>mių parengimų.

— Sol. Valentinos Kojelienės, 
iip skelbia rugsėjo 7 d. “Chi- 
igo Daily News” dienraščio 
■iedas “Panorama”, koncertą 
ioš Allied Arts Corp. 1968-69 
i.’ sezone. Koncertas numaty- 
s 1967 gegužės 4 Orchestra 
all patalpose. Laikraštyje pa
ūmėta, kad solistė yra lietuvė.

Ką turėtume daryti, kad šis. 
vertingas veikalas ko plačiau 
paplistų visame pasaulyje? 
Mum svarbu, kad jis patektų į 
visas JAV, Kanados, Australijos 
ir kt. bibliotekas. Pagalvo
kime, o po to prisidėkime gy
vu darbu prie šio veikalo išpia-

Nors, kaip žinome, lietuvių tinimo, prie jo apsaugos. Ne
kalba indogermanistikos moks- turėtume pasitenkinti tik “di
le vaidina didelį vaidmenį, mes, dėlių lietuvišku džiaugsmu ir

Aleksandras Kuršaitis — 
Alexander Kurschat, Lietuviš
kai — vokiškas žodynas (Litau- 
isch — Deutsches Woerter- 
buch). Thesaurus Linguae Li- 
tuanicae. Bd. I. 736 + XXXX, 
1 autor, pav. Kietais viršeliais. 
Išleido Goettingen —Vanden- 
hoeck ir Ruprecht 1968. Redak
cinė kolegija: Wilhelmas Wiss- 
mannas ir Erichas Hofmannas, 
pirmasis — Muencheno u-to in
dogermanistikos katedros ordi-

manistikos katedros ordinari - 
nis profesorius; bendradarbiai: 
Arminas Kuršaitis (autoriaus sū
nus) ir Herta Krick. Spausdi
no Rudolph M. Rohrer, Baden 
b. Wien. Įrišo į kietus viršelius 
H. Schelbe, Wien 8299. Kaina

narinis profesorius (mirė 1966), vokiškomis markėmis — 170, 
antrasis — Kielio u-to indoger- JAV doleriais (apytikriai)—43.

Mielas lietuvi, paremk lietuvių pranciš
konų pastangas pastatyti KULTŪROS 
ŽIDINĮ New Yorke. Įsigytas žemes skly
pas Highland Blvd., Highland Parke, 
Brooklyn, N. Y. Baigiami ruošti pastatų 
planai. Laukiam talkos! — Aukas prašom 
siųsti lietuvių pranciškonų vicnuolyrtui 
680 Bushwick Avė., Brooklyn, N.Y.11Ž21
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1968 bl, rugM|iO a o, ar. u

Ryklę šiais metais lanko 33^ 
mokiniai, kurių tarpe apie 108| 
lietuvių. Jie turi lietuvių kaįį 
bos pamokas kasdien.

Šv. Kazimiero feŠtadienmėįo' 
lituanistikos mokykloje rugsėjo j 
14, pirmą naujų mokslo metų 
dieną, užsiregistravo 82 moki
niai. Įvykusiame tėvų susirinki
me išrinktas naujas tėvų komi
tetas. Pirmininku perrinktas 
inž. Julius Jodelė.

Parapijos choras, vadovauja
mas komp. Br. Budriūno, rug
sėjo 13 vėl pradėjo repeticijas, 
kurios vyksta kiekvieną penk
tadienį. Kviečiami ir nauji cho
ristai.
‘ Aldona Niūniavgitė, Leono 
ir Stasės~Niūniavų duktė, rug
sėjo 28 šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje susituoks su 
Alfredu Sirgedu iš Chicagos.

Parapijos bazaraų įvyks spa
lio 20.

Antanas Balčiūnas, sulaukęs 
71 m. amžiaus, nuo širdies 
smūgio staigiai mirė rugsėjo 1. 
Velionis rugsėjo 4 palaidotas 
Los Angeles Kalvarijos kapinė
se. Nuliūdime liko žmona Mari
ja, sūnus Domas ir duktė Ma
rija.

Nikodemas Jasinis (Jasinevi- 
čius), sulaukęs 76 m. amžiaus, 
trumpai pasirgęs mirė rugsėjo 
8. Buvo veiklus Balfo skyriaus 
veikėjas. Rugsėjo 14 palaidotas 
Kalvarijos kapinėse šalia savo 
prieš metus mirusio brolio An
tano. Nuliūdime liko žmona 
Elena ir kiti giminės.

Aidų ansamblio dalyvės atlieka muzikinį montažų rugsėjo 8 Lietuvių die
noje Los Angeles. Dienų surengė LB Los Angeles apylinkė.

Nuotr. L. Kanto

ŽINIOS IŠ KANADOS

Holtywoodo kino ir televizijos ak
torė Jūratė Nausėdaitė praveda 
Kalifornijos Lietuvių dienos pro
gramą Los Angeles;

Nuotr. L. Kanto

Balfo vakaras įvyks lapkričio 
9 ir 10 šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Programą ruošia an
samblis “Vakarų aidai”.

Lietuvių kalbos kursą nuo 
šio rudens galina lankyti Kali
fornijos universitete. Studen
tam, lankantan UCLA, patar-. 
tina įstoti i rudeninį kursą ir 
tęsti lietuvių kalbos studijas 
per abu likusius kursus. Atski
rai mokėti nereikia, gi gau
ti kreditai užskaitomi kaip ir 
kitų mokslo šaktį. —L.Ž.

PROVIDENCE, R L
"Mažasis seimelis"

Pasibaigus III P.L.B. seimui, 
Balfo pirmininkas ir Providen- 
ce šv. Kazimiero parapijos kle
bonas kun. Vacį. Martinkus pa
kvietė pas save keletą seimo at- vas. Svečiai turėjo progos su-

nądos šiaurės atvykę klebono 
bičiuliai Kazimieras ir Vanda 
Stankai. Paskutinę “seimelio” 
dieną pribuvo ir tėv. Alfonsas 
Bernatonis, Vokietijos atsto-

TORONTO, ONT.

Susižiedavo dantų gydytojas 
A. Dailidė su mokytoja Vida 
Tamulaityte. Abu susipratę ir 
veiklūs lietuviai. Jais pasekė ir 
kita būsima pora — J. Kara- 
siejus su R. Narušyte. Jis yra 
Toronto L.B. tautinių šokių gru
pės vedėjas, ji — mergaičių 
tautinių šokių grupės vedėja. 
Karasiejus yra “Varpo” choro 
valdybas pirmininkas. Torontiš
kiai džiaugias, kad lietuviai ne- 
sibarsto, o kuria lietuviškas šei
mas. ” . ~

Prisikėlimo parapijos Katali
kų Moterų draugija rugsėjo 8 
pradėjo savo metinius darbus 
su tėvo Ambrozfjaus paskaita 
“Sapnų reikšmė žmogaus as
menybės ugdyme”. Draugija, 
vadovaujama A. Kuolienės, ak
tyviai reiškiasi ne tik uždaroj 
veikloj, bet plačiai eina ir į 
bendruomeninį gyvenimą.

Kanados Lietuvių Bendru© - 
menės tarybos posėdis šaukia
mas Toronte rugsėjo pabaigoje. 
Svarbiausias darbų tvarkos 
punktas — naujos valdybos rin
kimai. Jau trejus metus dirba 
esamoji valdyba. Pirmininkas 
A. Rinkūnas išrinktas į Pasau
lio L. B. valdybą. Eina kalbos 
apie naujus viršininkus: J. Si
manavičių, B. Sakalą ir dr. S. 
Čepą. Visi jie — ilgamečiai 
bendruomenininkai ir veikėjai, 
patikimi pareigūnai.

..... Maldininkų kelionė i Midlan- 
dą įvyko rugsėjo 15. Dalyvavo 
apie 500 asmenų iš Toronto, Ha 
miltono ir kitų vietovių. Buvo 
pamaldos ir kryžiaus keliai. Pa
maldos baigtos “Marija, Mari- 
ja’’ir Lietuvos himnu.

Kanados Kunigų Vienybės 
visuotinis suvažiavimas šaukia
mas Toronte rugsėjo 25. šiais 
metais pirmininkauja kun. F.

I Mirė kunigas 
L Antanas Ežerskis
L Kun. Ahtanas G. Ezerkis,; 
[ Wilkes Barre lietuvių parapi

jos klebonas per paskutinius 
‘39 metus, š.m. rugsėjo 12 bu
vo rastas negyvas. Matyt', mi
ręs nuo Širdies smūgio. Išgyve
no 88 metus.

Buvo gimęs 1880 birželio 1 
Stulgiuose, Lietuvoje. Kai tėvai 
mirė, jis 1898 emigravo į Ame- 

I rika pas dėdę Chicagoie. Chi- 
cagoje baigė kolegiją, Cincinna- 
nati kunigų seminariją ir į ku
nigus buvo įšventintas 1908 bir
želio 13. Apie 10 metų vikara
vo Illinois parapijose, paskui 
persikėlė i Scrantono vyskupija 
ir nuo 1929 buvo paskirtas Wil- 
kes Barre lietuvių parapijos kle
bonu. Radęs 50,000 dol. skolos, 
ją likvidavo per 10 metų, pa
gerino bažnyčios ir parapijos 
reikalus, parsikvietė Nukry
žiuotojo Jėzaus seseris.

Palaidotas rugsėjo 16. Pamal
das laikė Scrantono vyskupas 
J. Caroll McCormick. Pamoks
lą sakė A. J. Norkūnas, Kings- 
tono Apreiškimo parapijos kle
bonas.

Kun. Antanas Ežerskis

Knygos
Pulgio Andriulio rinktiniai 

rašfai. Pirmam toman sudėta: 
Septintori įleidus (autobiografi
niai bruožai), Anoj pusėj eže
ro. 262 psl., įrišta į kietus vir
šelius. Kaina 5 dol.

LIETUVIŲ FONDO NARIAL
stovų pasisvečiuoti, pažinti Rho- sipažinti su eile vietos lietuvių 
de Island valstiją, pasidalinti šeimų ir organizacijų.
seimo įspūdžiais ir aptarti šal
pos reikalus lietuvių gyvena
muose kraštuose.

Grupėje dalyvavo: Brazilijos 
atstovė Regina • Braslauskaitė, 
iš čia nuvykusi į Putnamą pas 
seseles dviejų semestrų lietu
vių ir anglų kalbų studijom; 
Kolumbijos atstovė Laima Raly
tė de Naraūje, spalio mėnesį 
grįžtanti į Medelliną, pasiryžu
si visokeriopai paspartinti te
nykštę lietuvių veiklą. Iš Argen
tinos dalvvavo Juozas Mikal- 
čius ir vėliau atvykęs marijo
nas brolis Pijus Gudelevičius.

Pamaldos už a.a.
Zuzaną Vanagaitę

Rugsėjo 8, sekmadienį, kle
bonas kun. Martinkus aukoje 
mišias už tragiškai žuvusią Ar
gentinoj, Buenos Aires mieste, 
lietuvaitę a.a. Z. Vanagaitę. Jas 
veiklą jis turėjo progos pažinti 
lankydamasis IV P. Amerikos 
lietuvių kongrese praeitais 
metais. Komunikantus ir vyną 
mišių metu atnešė Brazilijos 
ir Kolumbijos atstovės. Pamal
dų dalyviam trumpai buvo nu
šviesta šios pasišventusios lie-

Prie šių večių prisidėjo g Ka- tuvaitės veikla. Dalyvis

Rugpiūčio mėn. į Lietuvių Bliūdžiaus atm. įn., 
Fondą nariais įstojo: 300 dol.: tas Martusevičius.
a.a. Broniaus Glado Atm. įn. 
Po 100 dol.: Pirmojo Lietuvos 
kareivio a.a. Povilo Lukšio, žu
vusio dėl Lietuvos laisvės 1918 
m., atm. įn., Pirmojo Lietuvos 
karininko a.a. Antano Juozapa
vičiaus, žuvusio dėl Lietuvos 
laisvės, 1918 m., atm. įn., Chi
cagos Anglijos lietuvių klubas 
(pirm. Leonas Venckus), a.a. 
Aleksandro širvinsko atm. įn., 
Jonas F. Mockevičius, a. a. 
Aleksandros Vardžiukevičiūtės- 
Jurgelionienės atm. įn., Joana 
ir Kazys Dudėnai, a.a. Juozo

JAUNUOLIAI — SAUGAUS 
VAIRAVIMO ČEMPIONAI

vairavimo
Varžybos

David Hunter, septyniolika
metis futbolo žaidėjas iš Olym- 
pią, Wash., ir Fanita Russell, 
septyniolikametė brunetė iš 
San Antonio, Texas, nugalėjo 
kitus jaunuolius ir laimėjo sau
gaus automobilių 
čempionų titulus, 
vyko Detroite.

Abu jaunuoliai gavo stipen
dijas kolegijai — po 4,0 0 0 
dol. Apie jų parinkimą pa
skelbė Wendell R. Smith, Uni
ted States Jaycees prezidentas. 

Į Abu rodysis jaunimo grupėse ir 
į kitose organizacijose, Lincoln- 
I Mercury globojami.

Antros vietos laimėtojai ga
vo po 2,000 dol. stipendijų, tre
čios — po 1,000 dol.

M. S. McLaughlin, Fordo 
bendrovės viceprezidentas ir 
Lincoln-Mercury administrato
rius, pareiškė šimtas dviem var
žybų finalistam, kad “jie atli-' 

Į ko vadovavimo vaidmenį tuo 
metu, kada amerikiečiai, kaip 
niekada anksčiau, yra susirūpi- 

| nę vadovavimo kokybe”.
Būdami rinktiniai iš viso 

I krašto 10 milijonų jaunuolių 
| vairuotojų, valstijų laimėtojai 
Į buvo parinkti iš 350,000 jau- 
I nuolių, kurie dalyvavo vieti- 
I nėse arba valstijų varžybose. 
| Visiem valstijų čempionam bu- 
| vo apmokėta kelionė į viso 
Į krašto varžybas, vykusias Mi- 

Ramftnas (Mrniuu rvgpi&čio 17 CMcagoje «u»hwlt* su Mirga PakaMtkyte C^igano universitete. (Praneši- 
Nootr. V. Maželio mas)

Mons. Vi-

Tuo pačiu laiku įnašus padi
dino: Dr. Janina ir Algirdas 
Jakševičiai iki 300 dol. Kazimie
ras Petkūnas iki 2,200 (mirė 
1968.VII.31), Erich Under iki 
350, a.a. vysk. K. Paltaroko at- 
min. įn. iki 435 doL, Alfonsas 
ir Ona Kinduriai iki 500 dot 
a.a. Vlado ir Emilijos Putvių 
atm. įn. iki 251, a.a. dr. Vinco 
Kanaukos atm. įn. iki 410, dr. 
Vytautas ir Elena Damijonai
čiai iki 1,000, dr. Petras ir Lai
ma Žemaičiai iki 600, Albina ir 
Antanina Repšiai iki 200 dol. 
Nežinomo Lietuvos kario ina-
šas iki 956.80 dol.

Tuo pačiu laiku pradinių Į- 
našų gauta: Prano Kacionio 10 
dol., a.a. karo aviacijos majoro 
Kazimiero Šimkaus atm. įn.— 
33.33 dol., Vaclovo Biručio 10, 
ir a.a. Dariaus ir Girėno atm. 
įn.25 dol.

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

Provincial Superior
Franciscan Monastery 
Kennebunkport. Maine 
04046

Kardžuvės
Kardžuvė vandenyje išvysto 

tokį didelį greitį, kad jos vir
šutinis žandikaulis tampa bai
siu ginklu. Viename Anglijos 
muziejuje yra 35 cm storio_ą- 
žuolinė lenta, kurią kiaurai pra
mušė kardžuvė.

Jucevičius iš Montrealio. Bus 
renkama nauja valdyba.

Lietuvių Katalikę Akade
mijos narių suvažiavimas nu
matytas Toronte 1970. Jau su
darytas akademijos židinys, ku
riam pirmininkauja dr. J. Sun- 
gaila.

NEW HAVEN, CONN.

Stasys J. Lipčius, tarnaująs 
JAV aviacijoj, baigęs pagrindi
nį kursą Texas valstijoj, pa
siųstas į Kessler AFB, Miss., 
specializuotis elektronikos sri
tyje. Stasys yra mūsų bendra
darbės Albinos Lipčienės ir Sta
sio Lipčiaus iš New Haven, 
Conn., sūnus. Baigęs gimnaziją, 
dirbo Johnson Service Co. ir 
mokėsi Connecticut School of 
Electronics, Nuotrauka paimta 
iš New Haven Register.

Stasys J. Lipčius

KNYGOS ANGLŲ KALBA
Introduction to Modern Lithuanian, lietuviu kalbos gramatika, aiškinama 

anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruošė 
L. Dambriūnas, A. Klimas ir W. Schmalstieg. Kietais viršeliais, 480 
psl. $7.00.

Lithuanian Reader for Self-lnstruction. by William R. Schmalstieg and An
tanas Klimas. Priedas prie Introduction to Modern Lithuanian. $1.00.

Timeless Lithuania by Owen J. C. Norem, B.D., L.L.D. $4.00. ’
Lithuania and Llthuanians, compiled by J. Balys. Bibliography. $5.00. 
The Batts, by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places. 286 psl. $7.50. 
Lithuania under the Soviets, by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, 

300 psl., kietais viršeliais. $7.00.
Vytautas the Great—Grand Duke of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. S3.00. 
Twenty Years’ Struggle for Freedom of Lithuania, by J. Audėnas. $2 50. 
The War Against God in Lithuania, by Dr. J. Savasis. $1.25.
Guerrilta Warfare on the Amber Coast, by K. V. Tauras. $3.00.
Leave Your Tears in Moscow, by B. Armonas. $4 00.
Tannenberg, by C. R. Jurgėla. The Battle of Tannenberg. $2.00.
The Refugee, by K. C. Girtautas. $3.50
Crosses, by V. Ramonas, romanas. Kietais viršeliais M OO.
Selected Lithuanian Short Stories. Lietuvių rašytojų kūriniai. $500
Lithuanian Ouartet. Barono, Katiliškio, Landsbergio ir šeiniaus kūriniai. 

$5.00.
Lithuanian Folk Talės. $4.50.
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00.
House Upon the Sand. by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
The Ordeal of Assad Pasha, by I. šeinius. Satyra. $2.00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
The Maker of Gods. by St. Zobarskas. 10 novelių. $2.00.
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00.
Bobby Wishingmore. by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių- 

anglų kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.
Popular Lithuanian Recipes. by J. Daužvardis. $2 50
Lithuanian Self-Taught. by M. Variakojytė. $1.25.
Art Collection of the Lithuanian Franciscan Fathers, by P. Jurkus. Lietuvių 

menininkų paveikslų albumas. Didelio formato. $5.00.
Lithuania, by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00.
Dedication of the Chapel of Our Lady of Šiluva. 50C.
Our Lady of Šiluva, by Rev. John C. Jutt. 50č. _
Thaddeus Kosciuszko the Champion of Freedom. by A. D. Yuknis. SOč.
Lithuania. short pamphlet about Lithuania. 50c.
English-Lith'oanian Dictionary, by V. Baravykas tca. 20.000 žodžiu). $6.00. 
Lithuanian-English. by B. Piesarskas. B. Svesevičius (ca. 27.000 ž.) $5.00. 
Lithuanian-English, V. Peteraitis, 602 psl. Kietais viršeliais. $7.00.
Lithuanian-English & English-Lithuanain kišeninis žodi nelis. $2 00. 
Photographs / Algimantas Kezys, S.J. — meniškas albumas. $4.00 
Avvakening Lithuania, by Dr. Jack J. Stukas. $5.00.
Footbridges and Abysses. a novel by A. Baronas. $5.00.
Rejuvenation of Siegfried Immerselbe. a novel by Ig. šeinius $5.00.
Noon at a Country Inn. by A. Vaičiulaitis. $4.00.
Nimblefoot the Ant and Her Adventures. by V. Ta-rulatis. $4.00.
The Deluge, a Love Story of Ancient Times, by M. Vaitkus. $4.00.
The Mountoin Doves and other Afričan Folktales. N. M. Zobarskas. $3 50.
Amens in Amber, Leonardo Andriekaus poezija anglų kalba. Kaina 4 dol. 
The Way of the Nation, by J. Juodis (paveikslų albumas). $7.00, 
Lithuania through the Ages. by Dr. A. Šapoka. $3.50.
History of Lithuania. by Dr. V. Vaitekūnas. $1.00.
The Battle of Grunvvald. an Historical Novel. $3 00.
The Forest of Anykščiai, by A. Baranauskas. $2.00.
Lithuania, Land of Heroes. by L. Valiukas. $4.75.
The Seasons. by K. Donelaitis. $3.00 (kietais $4.00).
Ambarita, by J. Narūnė. pasaka. $1.00.
Sonata of learus. by Jurgis Gliaudą. $5.00.
Essays in Greek Politics. by R. Sealey. $6.00.
Tundra Talės. Nola M. Zobarskas.ed. 5.00.
The Winnowing Winds. by Bailey. $4.00.

The Lithuanian National Revolt of 1941. by Dr. A. M. Budrerkis. $1.00, 
Lithuanians in Canada. by Pr. Gaida, S. Kairys, J. Kardelis. J. Pnzinas. A.

Rinkūnas. J. StingaiIn. Kietais viršeliais. 370 psl., kaina R <!<'!.
The Cemetery of Nations in the Siberian Tundra, hv H. Tautvnišn Kaina 

1.75 dol.
šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunama:

DARBININKO ADMINISTRACIJA

Dannuolė Sadūnaitė — TU 
ĖST MANO ŽEME. 46 psl. Iš
leido Juozas Kapočius. Kaina 
1.50 dol. Autorė — žinoma 
jaunosios kartos poetė.

Algirdas Martin Budreckis— 
THE LITHUANIAN NATION
AL REVOLT OF 1941. 147 psl. 
Išleido Lietuvių Enciklopedijos 
Leidykla. įrišta į kietus virše
lius. Kaina 4 dol. Autorius, 
naudodamasis spausdinta ir ne
spausdinta medžiaga bei gyvų 
liudininkų patyrimais, pateikia 
objektyvią 1941 metų lietuvių 
sukilimo studiją anglų kalba.

Amens In Amber, Leonardo 
Andriekaus anglų kalba poezi
jos — eilėraščių knyga. Dail. 
T. Valiaus iliustracijos. D. Jo
naitienės vertimas. Kietais vir
šeliais, kaina 4 dol. Gauna
ma Darbininko administracijoj.

Juozas Parojus New Yorke 
išleido savo ketvirta knygą “Į 
laisvę ir mėnulį”. Knyga para- 
švta oro7a. gaunama Darbinin
ko, administracijoje. Kaina 2 

'dol. :

H. Tautvaišienės knyga “Tau
tu kapinynas Sibiro tundrose” 
buvo labai pageidaujama, skai
toma ir jau išparduota. Ta pa
ti knvga dabar išleista anglų 
kalboj: “The Cemetery of Na
tions in the Siberian Tundra”. 
Kaina 1.75 dol. New Yorke gau
nama: Darbininko adminis
tracijoje,

Tautiniai drabužiai ir juostų 
rašfai. Prof. dail. A.. Tamošai
tis aprašo Lietuvos provincijų 
moterų tautinius drabužius ir 
jų svarbesnius bruožus. Ina Ne- 
nortienė aprašo instrukcijas, 
kaip užmesti juostą. Yra visa 
eilė juostom austi raštų, šią 
knyga galima gauti Darbininko 
spaudos kioske 910 VVilloughby 
Brooklyn, N. Y. 11221. Kaina 
2.50 dol.

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

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

DARBININKAS
910 VVilloughby Avė.
Brooklyn, N. Y. 11221
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Trys grot*1*# EteuHito*

1. Liptum Seras ir Naujos 
Dairas: {dainuota solistų ir 
choro 11 liet dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasarių links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią 
nafctete Prieš tolima keHene, 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve
lį, Stikhukėiis.

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

riirVMten*-
2 TrafttaiM lėkiai.

Įvado. MMRnMio te Ąfenvų 
kvarteto 14 WL Mtiųr Altao- 
nytte, Lazdute, lenriiįėlK, 
Sektina, Unelfc, Jevamtfltes, 
Ktoptok Katoetis, Sadutė, 
gtotfrite, Vakaruškos, Audėjėlė, 
Mikita te Sųktteįą
9- ttuaiiišcr l* Mtoto» mote- 

rų Mksteto Htemote 14 liet 
daiato (Htoi dtona» Vėl 
gegutes naktis, Avietėlė, Man

to
¥OUB AD 

CANCEL OB CHANGĘ
SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

Inkorporuotas 1863 

460 We$t Broadw«y, South Boston Massachusątts 

"Kur tūkstančiai taupo milijonus" 
ĄLFRED W. ĄRCH1BALD 

President
Bio tranko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškaL • Turtas (Assets) virs $132,000,000

Current dividend 5% on all accounts.

Dabar moka 5% už visų rūšių taupomus pinigus.

LAISVĖS KOVOS METAIS

Kviečiame talkon DARBININKUI
DARBININKO administracija iš savo pusės daro visa, 

Kad nereikėtų laikraščio kainos kelti. Palyginus su pirmą
ja kaina prieš 50 metų, DARBININKO prenumerata šian
dien turėtų būti triguba apie 10 dol. Tuo tarpu DAR
BININKO skaitytojai gauna laikraštį.už 7 dol. Tai pigiau
sias mūsų laikraštis.

Norėdama ir toliau už tą kainą DARBININKĄ išlai
kyti, administracija šaukiasi talkos. DARBININKUI rei
kia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiū
lyti DARBININKĄ užsisakyti.

Tam tikslui kovo mėnuo skelbiamas DARBININKO 
vajaus mėnesiu ir naujiem skaitytojam daroma nemaža 
nuolaida.

Kas prisius 2 dol., DARBININKĄ gausi iki šių metų 
pabaigos. Kas prisius 7 dol., gaus 1968 ir 1969 metam. 
Kas suras 5 naujus prenumeratorius, gaus dovanai lietu
viškų knygų už 15 dol.

Kviečiame užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba 
artimiesiems, kurie DARBININKO dar neskaito. Para
ginkite draugus bei pažįstamus, kad užsiprenumeruotų 
papigintai arba prisidėkite auka, kad galėtume siuntinėti 
tiem, kurie nori skaityti, bet negali užsimokėti. Administ
racija gauna nemažai tokių prašymų iš kitų kraštų ir 
pačios Amerikos.

DARBININKO skaitytojų talka šiais 1968 reikšmingais 
metais surasti naujų skaitytojų padės administracijai il
giau išsilaikyti nekeliant DARBININKO prenumeratos. 
Jei kiekvienas pasiryš prisidėti prie vajaus ir paieškoti 
naujų skaitytojų, nebus sunku to pasiekti.

Palengvinti išsiųsti prenumeratą, dedama ši atkarpa. 
Prašome iškirpti, užpildyti ir. pasiųsti adresu:
DARBININKAS — 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau siųsti DARBININKĄ ..... ......    metam

SERVICE

BUSTOM FLOORS 
BY USA 
CARPET LINOLEUM 
INLAJD and TTLE 
ČAJLL 24 HQURS 
CALL 835-T559

MAIPSTONĘ MARINA 
3 Ml HAR99R 

E. HamptM. (516) ĘA 4-1656
Silver Sea Horse Restaurapt. pool, 
mail port, Rertz cars, showers, laun- 
derette, gift shop. supplies. Places of 
worship within the area. Reserva- 
tions — 516 324-2650.

ne vistiek, Joninių daina, Daina 
apie tiltą, O, ramunėle, pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 
Myliu tave, Plaukią sau laive
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. 
“Birutė” Sesutėlės — lelijėlės 
ir iš op. “Daną” moterų cho
ras.

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

šios 4 lietuviškos muzikos il
go grojimo plokštelės gauna
mos už penkis dol. Paskiros 
plokštelės kaina 1.50 doL Šių 
plokštelių yra nedidelis kiekis 
(anksčiau buvo ‘parduodamos 
po 4 doL). Norį įsigyti prašomi 
kreiptis: Darbininkas, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn, N. Y. ~ "g” ~ 7

am girion, Beauštant! aušre- jį^I. •ahiia BBAeftAMAC
lė, Vištos, Oi, motinėle, Mergai- Persiuntimui pridedama 50 c. RADIJO frOIKAMUo

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

4. Me* Žengiam su Daina, 
New Yorko vyrų okteto įdai
nuota 17 liet, dainų: Dul dul 
dūdelė, Kur banguoja Nemunė
lis, Ei, Lietuvos kareivėliai, Kir 
vir jo, Sapnų pilis, Ramovėnų 
maršas, Tango svajonė, Jūrei
vių maršas, Gaudžia trimitai, 
Kampelis, Prie gintaro jūros, 
Mergyte jaunoji, Lopšinė, į ko
vą, Oi tu sakai, Siaurės pašvais
tė, Pajūriais.

5. Težydi Vėliai Lietuva, Lie
tuvos Vyčių choro, vadovau
jant muz. Faustui Stroliai, įdai
nuota 17 lietuviškų dainų; Ei-

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

Adresas ____________ ..................... ..............................................................

Laikraštį užsakė______ ___________________________ ___ __________

Siunčiu už prenumeratą $....... , aukų $...........   Viso S 

tėlę, Laisvųjų daina, Man liūd-
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei-

WLYN — 1360 kilocycle*

— Ką tu su tokiais gali dary
ti? Išsrebia dvigubą viskės, nu
meta penkis dolerius arbatpini
gių ir išeina nemokėjęs!

Persiuntimui pridedama 50 c. 
, - .................. IJ ■ ' ■ Lietuvos Atsiminimą Radio Valanda
da gaideliai, Per Klausučių uly- NEW YORKE

HARTFORD, CONN.

WBMI - FM 95.7

girdima kiekv. šedtadienį 3-4 p.p. 
iš Detroito stoties WJLB-AM - 1400

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS
MioettndlMi skaltvtoit m vtai UMevia eiuraieMiki veUde. vira Lteževo* 

m^nintoilraU MMftM Ir iMHMl •flOMtmiB tT M.

Lietuvos prisiminimai 
Kultūrine • komesdnė puigieme 

S^lrara 8rM iW tecMryte

no motinėle, Pasisėjau žalią rū- dvigubo Viktės, suverčia tą nor* 189-6878.
tą, Sėdžiu po langeliu ir Vyčių teą į gerklę, numetą ant buf& *——i— --------
himnas. to penkdolerinę ir meto pešte ±tburys — new york —

_ kės išpfna Uetuviu ir anyhi kalbomis sekma-
6. Pavergtos Tėvynės nnto- Barininkas dafliai sulan|sto dieniais 9-10 vaL ryto WHBI 105,9

ka, Nr. 1. įdainuota solistų ir j Mgene te

drioji Vilija, žvaigždute, Pas- 
varscyk ancela, Kaip gi gražus 
ratelių darželis, Kūmute širde
le, Atskrend sakalėlis, Oi nėra 
niekur, Šokių scena, Pasiveiki- 
nimo choras, Udrio daina, Vai
vos daina ir Vaivos bei Nag
lio duetas.

7. Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu Įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palaukėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos.

Iš šio sąrašo išsirinkus tris il
go grojimo plokšteles, moka
ma tik penki doleriai Atdara 
pl^štelė kainuoja 2 dol (anks
čiau buvo parduodamos po 4 
dol. *Norį įsigyti papigintų 
plokštelių, prašomi rašyti: Dar
bininkas, 910 Wdteugbby Ava., 
Brooklyn,. N. Y. 11331.

Pristuntimui prldHima SO 
centų.

Tnąyioa Hands"

H. W. MALĖ

BUS MECHANICS
With Diesel Experience 

HELPERS & CLEANERS 
FU-LL nibCE 

FULL BENEFITS 
Apply at

INTER-CITY 
TRANSPORTATION C0.

730 MADISON AVĖ. 
PATERSON, N. J.

No Phone Calls

EXP. HOUSEMAN
Mušt have neat appearance 

Steady position. Good salary.
Apply in person or call 

GARDEN CITY HOTEL 
7th Street & Park Avė.

Garden City, L.I. (516) PI 6-0700

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON,

173 Arthur St., Brockton 18, Mass.

Valatka, 15756 Lesure, Detroit, Mich. 
48227; teL 273-2224.

273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn.

PiTTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga

L/ŽMMkjdue BekmnUleniai* 12:00 iki 12:30 v. p^.
wmalą

LIETUVIŲ DIENOS PHILADELPHIA, PA.

•efttadlenlaia nuo 1:30 iki 2:30 p.p.

EXP DONUT BAKER
Part or Full Time — Steady nice 
working conditions. fringe benefits 
DUNKIN DONUTS 120 East Sun- 
rise Highway Valley Stream (516) 
VA 5-2530.

METS Auto Tops' Truck and Auto 
seat covers, convertibte tops, truck 
tarpaulins, boat covers, boat seats 
& cushions. Low rates, free pickup 
and delivery. Insurance estimates. 
Ask for Cliff 993-3676 — 2515 3rd 
Avenue, Bronx (near 138th Street)

FAMA PAINTERS
INSIDE and OUTSIDE 

Ali work done at reasonable rates 
We guarantee all our work 

1151 Rogers Avenue, Brooklyn 
Call 2878199

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

VINYL TOP YOUR CAR
Any Car— Hardtops, Sedans, Sports, 

Station Wagons, etc.
for only
$49.95

Original Factory Look
Fully Guaranteed 

----- Šame Day Service -----
VVaterproof - Fireproof - Cut Proof

Also — Low Priced
Body and Fender Work

VVALTER F ALI K
1707 Jerome Avė., Bronx (175 St.)

CALL LU 3-4873

H W. FEMALE

EXP. CHAMBERMAIDS
Šteady position. Good salary 

Day shift. Apply in person or call:
GARDEN CITY HOTEL 
7th Street & Park Avenue 

Garden City, — (516) PI 6-0700

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

Braun Crystal Manufacturing Co.
64-20 Admiral Avė. Middle Vlllage, 
Queens. Apply in person ask for Mr. 
Bobi SoloL

DAY VVORKER
Tuesday, Wednesday and Friday 

Good Cleaner. No Laundry 
Experience and references. $13 plūs 
carfare or $15 and own transporta- 
tion. Call after 3 PM or all day Sun- 
day — (201) 379-9691.

SEAMSTRESS experienced only 
in all phases of machine and / or 
hand finishing. Salary based on 
experience and quality.

, Syracuse, N.Y.
Phone (315) 437-2925

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1968 metams.

Vardas ir pavardė-----------------------------;_____ _____ _____

Adresas ---------------------------------------- _______________
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00

Siunčiu už:prenumeratą. ____

Už kalendorių $________ _

Spaudai paremti $.____ _____

Skilandis
Ilgesniam laikymui buvo da

romas skilandis (kindžius, kin- 
dziukas) — stambiais gabalais 
supiaustyta geresnė kiauliena 
mėsa su prieskoniais, stipriai 
prikimšta į kiaulės skrandį ir 
gerai išrūkyta.

Skilandžio .terminas dažnai 
sutinkamas XVI amž. dokumen
tuose.

Skilandis, ypač Aukštaitijo
je, būdavo paliekamas vasaros 
darbymetei — šienapiūtei ir 
rugiapiūtei.

Prieš verdant atplautas jo 
gabalas, kad nesubirtų, būdavo 
stipriai Įvairiomis kryptimis ap
vyniojamas lininiu siūlu ir, taip 
paruošus, dedamas į puodą.

EXPERIENCED OPERATORS 
ON DRESSES 

Section Work. Full Time 
and Exp. Pressers 

Fringe Benefits. Paid Holidays 
Good starting salary. 

CARLAND MFG CORP.
8 North Main St. Monroe, N.Y. 

(50 mifes N.Y.C.) 
Call 914 - 783-2511

DISPLAY

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

Km norėtų skalbtis Darbininke 
protonus skambinti:

GLenmoro 22923

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

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

PicniC Grounds - Snack Bar • Ample Parking - Gift Shop

DĖMESIO
dovanų siuntėjams į LIETUVĄ, ir USSR

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

1. Pagreitinti užsakytų dovanų pristatymą.
2. Suprastinti Vnešposyltorg’o užsakymų vykdymo pro

cedūrą.

3. Padidinti Vnešposyltorg’o krautuvių ir sandėlių skai
čių visoje U.S.S.R.

4. Padidinti visokių prekių pasirinkimą — drabužių, me
džiagų, avalynės ir t.t.

5. Sudaryti naują sistemą patvirtinimui, 'kad užsakymai 
įvykdyti. Pasek pavyzdžiu tūkstančių mūsų klijentų, 
kurie patyrė, kad dovana per PODAROGIFTS, INC. 
yra geriau negu;
A. Siuntinio siuntimas iš čia

(jokio muito užsakymams per Podarogifts);

B. Money order arba banko perlaida
(negalioja specialiose Vnežposyltorg’o krautuvėse);

C. Jokių kitų primokėjimų
(Vnešposyltorg moka mums komisijų). *

APLANKYKIT MŪSŲ PARODINĘ SALĘ NEW YORKE

Siųskite savo užsakymus ar klausimus į

PODAROGIFTS, Ine
(Vieninteli dovanų atstovai JAV-se)

220 Park Avė. South (comer I8th Street) 
New York, N.Y. 10003 

Tel. 212-228-9547

arba į prie jo prisijungusias firmas:
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 

716 Wafcwt Shwt, PM«Wphia, Pa. IJI06 
TeU 215 WA 54455 

arba į bet kurį jų skyrių
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 w»st 45* SlrMt, htor Yodr, N.Y. 10036 

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

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
Ine.

1776 Broadway, N«w YoA, N. Y. 10019.
Tel.: 212 501-6590 581-7729

arba į bet kurį jų skyrių

WEEKDAY MASS — 11 A.M.
; : Special arrangements for organizations and groups. For furthcr In

formation wrtte: Fr. Jeremiah KelHVter Graymoor Frfars, Garrison, 
N.Y. 10524; Tetephone; GArrison 4-3671 (Code #914). Write for 
FREE VMtors’ Directory.
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Dr. K. Valiūną, Vliko pirmi
ninką, rugsėjo 22, sekmadienį, 
So. Hamptone aplankė Vasa
rio 16 gimnazijos direktorius V.. 
Natkevičius ir Vokietijos LB 
krašto pirmininkas J. K. Valiū
nas. Svečiai turėjo progos ir pa
sikalbėti ir išsimaudyti Atlante.

dis bus šį trečiadienį, rugsėjo 
25, Balto centro patalpose. Pra
džia 6 v.v. Bus svarstomi: šal
pos reikalai, Bajlfo 25 metų su
kaktis, jubiliejinis leidinys. Apie 
Vasario 16 gimnaziją praneši- . 
mą padarys Tėv. A. Bernato
nis.

Naujų Metų sutikimą organi
zuoja Laisvės Žiburio radijo 
valandėlė.

Marija Modzeliauslcienė mirė 
rugpiūčio 31 Lietuvoje. Palai
dota Lentvary. Nuliūdę liko vy
ras Vytautas, dukterys Janina, 
Marija, Sofija, Helena ir Jolita 
ir 13 anūkų. Iš jų Jolita Vens- 
kienė gyvena Amerikoje.

APIE LIETUVĄ 
TELEVIZIJOJ

Rugsėjo 24 dienai numatytas 
pasikalbėjimas apie Lietuvą tu
ri būti nukeltas vieną savaitę 
vėliau, kadangi rugsėjo 24 d. 
vakaras turėjo būti paskirtas J. 
Tautų posėdžiui. Pasikalbėji
mas apie Lietuvą bus trans
liuojamas spalio L

Siųstuvai — National Educa- 
tional Television tinklas, mato
mas JAV šiaurės rytų pakrašty, 
nuo Washington, D.C. iki Mai
no imtinai.

Laikas — antradienis, spalio 
1 d. 10 vai. vak. žinių prog
ramoje, tuoj po tarptautinių ži- 

............ nių, ty., maždaug nuo 10:10 iki kėši Darbininko redakcijoje. 10.30 yal yak 
Pasikalbėjimas su juo bus _ New Yorke n
spausdinamas atskirai. Rugsėjo Bostone 2 gali bfiu dar kj 
23 vakare JIS isskndo atgal , toki (iš anksto pasitikrintini.)

Valentina Mrozinslcienė — 
Misiūnaitė, 45 metų, po sun
kios ir ilgos vėžio ligos mirė 
rugsėjo 23 d. 1 v. popiet ligo
ninėje Manhattane. Į ligoninę 
buvo išvežta kovo mėnesį. Bu
vo baigus Aušros mergaičių 
gimnaziją Kaune, Kaune 
kėjo už pianisto Alekso 
zinsko. Lietuvoje prieš 
metų mirė jos motina.
Amerikoje nuliūdime paliko vy
rą Aleksą, sūnų Saulių, jau ati
tarnavusį kariuomenėje, sūnų 
Sigitą 9 metų, seserį Beržans- 
kienę. gyvenančią Syracuse, N. 
Y., ir kitas gimines.

Velionė pašarvota Šalinskų 
laidojimo koplyčioje. Laidoja
ma ketvirtadienį, rugsėjo 26 d. 
9:30 v. iš Aušros Vartų parapi
jos bažnyčios Cypress Hills ka
pinėse. Atsisveikinimas trečia
dienio vakare 8 v.

Vasario 16 gimnazijai remti 
būrelių iniciatyva rugsėjo 22 

-Baltojo žirgo svetainėje Wood- 
havene buvo sukviestas būrelis 
žmonių pasiklausyti gimnazijos 
direktoriaus V. Natkevičiaus 
pranešimo. Žmones sukvietė 
būrelių vadovai J. Vytuvienė ir 
V. Strolia, kuris pradžioje 
trumpai pristatė direktorių. 
Svečias kalbėjo apie gimnazi
jos rūpesčius ir numatomą sta
tybą, parodė skaidrių ir filmą. 
Žmonių buvo atsilankę 35.

Vytautas Strolia praeitą sa
vaitę grįžo iš V. Vokietijos, kur 
buvo išvykęs atostogauti. Ap
lankė Vasario 16 gimnaziją ir 
įteikė savo surinktas aukas.

Jonas K. Valiūnas, Vokieti
jos krašto LB pirmininkas, lan-

jos LB delegatas PLB seime, atsi
lankę* Darbininko redakcijoje

Kun. Prano Bulovo sidabrinis jubiliejus
Kun. Pranas Bulovas, Vieš

paties Atsimainymo parapijos 
Mąspeth, N. Y., vikaras, rug
sėjo 29 švęs sidabrinį kunigys
tės jubiliejų, iškilmingas padė
kos mišias aukos 11 vai. Jam 
asistuos prel. Jonas Balkūnas, 
prel. Raphael Testagrossa, kun. 
Pranas Raugalas. Pamokslą sa
kys kun. Albinas šeputa, M.I.C. 
Tą pačią dieną, 1 vai. popiet, 
Queens Terrace salėje, Wood- 

N.Y., parapijos organiza
cijos jubiliatui rengia pagerb- 

banketą.
Kun. Pranas Bulovas gimė 

miestelyje — West i 
Pullman, netoli Chicagos, III., 
1916 balandžio 21. Jo tėveliai 
kilę iš Panevėžio apskrities Lie
tuvoje. Pranukui ir jo vienin
telei sesutei Violai sulaukus 
mokyklinio amžiaus, tėveliai 
persikėlė gyventi į Brooklyną, 
N.Y. Čia kun. Pranas lankė 
miesto pradžios mokyklą ir 
Katedros aukštesniąją mokyk
lą. Thompson, Conn., baigė Ma- 
rianapolio kolegiją bakalaura- 
to laipsniu. Mokėsi lietuvių ma
rijonų kunigų seminarijoje 
Clarendon Hills, III. Kunigu į- 
šventintas 1943 rugpiūčio 8.

Dešimtį metų su dideliu pa
sisekimu ėjo įvairias pareigas 
marijonų vienuolyne. Buvo

aukštesniosios mokyklos moky
toju, vikaru parapijose, vedė 
misijas, novenas lietuviam.

1953 a.a. arkivyskupo Tho- 
mas E. Molloy buvo priimtas į 
Brcoklyno vyskupiją'. Vadinasi, 
jau 15 metų kun. Pranas uo
liai, su pasišventimu dirba pas
toracijos darbą Brokolyno 
vyskupijoje. Buvo vikaru Ste
buklingos Dievo Motinos ir šv. 
Jono Evangelisto parapijose. 
Kadangi kun. Pranas puikiai 
kalba lietuviškai, vėliau jis bu
vo paskirtas į Maspetho lietu
vių Viešpaties Atsimainymo pa
rapiją, kurioje po 12 metų sėk
mingos darbuotės sulaukė gar
bingo savo kunigystės sidab
rinio jubiliejaus.

Savo gyvu charakteriu, giedi 
ria nuotaika ir uoliu pareigų 
atlikimu kun. Pranas sužavė
jo parapiečius, ypač jaunimą, 
nes jis pats yra jaunos dvasios 
kunigas.

Parapiečiai ir kiti jį paistan
tieji širdingai sveikina jį 25 si
dabrinio kunigystės jubiliejaus 
proga ir meldžia Aukščiausiąjį, 
kad laikytų jį geroje sveikato
je, giedrioje nuotaikoje, kad 
suteiktų palaimos ir toliau sėk
mingai darbuotis Dievo garbei 
ir sielų išganymui. Ilgiausių 
metų! ' ; . -

Kun.'Pranas

.1

LITO BANKAS AUGA
Investing 
savo ak-

Darbininko metinis parengi- 
mas įvyks spalio 19 St. Matt- 
hias salėj, 58-15 Catalpa Avė., 
Ridgewood, N.Y. Tam koncer
tui iš Toronto, Kanados, atvyks
ta jaunimo choras, kurį sudaro 
32 jaunuolės ir 30 jaunuolių. 
Kas galėtų priimti vieną ar dau
giau jaunųjų choristų nakvy
nei, maloniai prašomi paskam
binti T; Petrui Baniūnui, telef. 
GL 2-2923. Darbininko adminis
tracija už pagalbą iš anksto dė
koja.

Vokietiją. Būvėdamas New Yor- 
ke jis buvo sulojęs pas Vaičių- M kambarių bu-
liūs Woodhavene. — - -

Tautos šventės minėjimas 
dar pilnai neprigyja. Jis nesu
traukia tiek žmonių kiek Va
sario 16. Rugsėjo 8 yra mū
sų Lietuvos šventė, kuri suriša 
su ana garsia praeitimi. Be to 
rugšėjo8-ji yra Marijos šventė. 
Bostone Tautos šventės minė
jimas buvo nukeltas į rugsė
jo 15-tą. Mat rugsėjo 8 buvo li
teratūros vakaras. Minėjimas 
vyko Lietuvių Piliečių D-jos au
ditorijoje So. Bostone. Minėji
mą pradėjo Lietuvių B-nės apy
linkės pirm. inž. Jonas Vasys. 
Kun. Klimas sukalbėjo maldą, 
o muzikas Julius Gaidelis pa
skambino Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Jaunimo organizacijos 
dalyvavo su vėliavomis. Apie 
rugsėjo aštuntąją, kaip Vytau
to karūnacijos ir Marijos gimi
mo dieną kalbėjo pirm. Jonas 
Vasys. Jis kalbėjo apie tikėji
mą. Lietuvos ateitimi, o taip pat 
lietuvybės išlaikymą. Meninės 
programos didesnę dalį atliko 
jaunimas. Laima Baltušytė gra
žiai paskambino pianim< porą 
gana sunkių kūrinių, o Algis 
Lapšys paskaitė savo keletą ei
lėraščių patriotinėmis temomis. 
Lapšys yra inžinierius, bet ban
do ir eiliuoti. Pabaigai solistas 
Benediktas Povilavičius padai
navo dvi arijas iš Klovos ope
ros “Pilėnai” ir St. Šimkaus 
liaudies dainą. Akomponavo 
muz. Julius Gaidelis. Dar kal
bėjo iš Vak. Vokietijos atvykęs 
kun. Alf. Bernatonis. Jis daly
vavo PLB seime, o dabar lan
ko lietuviškas kolonijas. Po to 
buvo šokiai ir užkandžiai. Mi
nėjimas buvo negausus.

Linas Ausiejus išvyksta ka
rinės prievolės atlikti. Jo tėvai 
turi maisto krautuvę So. Bosto
ne. Ten dažnai ir Linas jiem 
padėdavo.

Balfo banketas bus spalio 6

išplatinti gali užtrukti apie me
tus laiko.

Lito bankas kviečia pirkti 
naujas akcijas, kviečia savo in
delius patikėti bankui. Kai lie
tuvių pinigai bus telkiami vie
name banke, bankas greičiau 
augs ir padidins savo operaci
jas.

Bankas turi du skyrius: New 
Yorke ir Chicagoje. Chicagos 
skyrius yra nupirkęs aparta - 
męntinius namus, iš kurių gau
namos geros pajamos. Be to,

Lito bankas (Litas 
Co. Ine.) išsiuntinėjo 
cininkam apyskaitinį pranešimą 
už 1968 pirmą pusmetį. Iš to 
pranešimo matyti, kad bankas 
per tą laiką padidėjo. Bruto 
pajamos pakilo iki 24,483 dol. 
Tuo tarpu praeitais metais pir
mo pusmečio pajamos buvo 
13,556. Neto pajamos pakilo 
iki 7,172 dol., arba 0,61 dol. 
už akciją.

Pakilo ir Lito išleistų akci- 
mas, įrengtas rūsys, gazo šil- jų kainos. Išleistos akcijos buvo _____
dymas, puikus stovis. 25,000 io dol. viena, dabar jau 13 dol. duodamos paskolos mašinom, 
dol. AP 7-5521. viena. Kas metei nuo 1964 pa-

Jonas. Valys, Australijos LB dele
gatas, PLB seime, atsilankęs Dar
bininko redakcijoje.

Parduodamas dviejų šeimų 
modemus mūrinis namas High- 
land Park sekcijoje. Platus kie-

Parduodamas gražus, didelis, 
mūrinis namas Highland Bou- 
levard, arti būsimo tėvų pran
ciškonų vienuolyno — Kultū
ros židinio — Jaunimo centro. 
Kaina prieinama. Skambinti 
šiokiadieniais dienos metu 758- 
4010, o vakarais po 6-tos vai. 
ir šeštadieniais ir sekmadieniais 
bet kokiu laiku AP 7-8463.

IŠVYKO Į TAIKOS KORPĄ

Antanas Mankus, iš Eliza- Lietuvių Piliečių D-jos auditori- 
betho, N.J., Fairleigh Dickinson joje So. Bostone, 
universiteto studentas, studija-

namam pirkti.
uric k. .......... keliami dividendai. New Yorko banko skyrius
W,lhan«bur9 sekc.pi .snuo- Bankas dabar numato piesta v^ut0 Vebeįan0

mojamas 3-čiaine aukšte butas i, padidinti savo operacijas. 114 street>
— - - - —— —— - - * "Į. - =s=5=

_ . _ - . - : . korpą — Peace Corps. Jis iš- muose.
vyko į Ekvadorą. Pirma apie Didysis koncertas Lietuvos 
100 savanorių buvo surinkti į 50-čiui atžymėti lapkričoi 2 Jor- 
Montanos valstybinį universi- dan HalL 
tetą ir parengti. Mirusieji

Ekvadore jie dirbs įvairiose 
srityse, kad pakeltų krašto eko
nominį ir kultūrinį lygį. Da- 
bar Ekvadore bus arti 300 stu- 

direktorius. Emilis Radetzkis- kurie tajkos kor.
sekretorius. ‘pe.

Lietuvių radijo valandos, P.
vęs anglų kalbą ir baigęs baka- Viščinio vedamos, parengimas 
lauro laipsniu, išvyko į taikos spalio 27 .irgi L.P.D-jos na-iš 4 kambarių su modernia vir- Numatyta išleisti akcijų naują pichmond Hjii NY tel 441 

tuve ir apšildymu. Pageidauja- laidą, šiai laidai registruoti ir Kicnmona m11’ n ieL 441
ma lietuviška šeima, nes visas ---- --------------------------- -------
namas apgyventas lietuviu. Te- _. .i c iri oaoio , n Flatbush baltųjų rajone is-lef. VI 6-4818 skambinti po 7 . . r " .vai vak nuomojamas butas is 3 kam

barių, 4 tame aukšte. Namas
Išnuomojamas erdvus kam- turi keltuvą. Nuoma miesto nu-

tas. Kas turėtų ar žinotų, pra
šia Jurgėlienė, Petro Jur šom paskambinti GL 2-2923.

gėlos žmona, paguldyta šv. Juo- ------------
zapo ligoninėje Yonkers, N. Y., visi Telefunken, Grunding,
dr. L Plechavičiaus priežiūro- Zenith, Royal, Olympia, ITC. ir
Je- l^!2nas O14) 965-6700, lęf produktai galima gauti daug
—------- pigiau ir sąžiningiau per J. L barys netoli Jamaica traukinė- statyta 93.51 mėnesiui. Tel. CL

" ■ . GIEDRAITĮ, 10 Bany Dr., E. lįo. Pageidaujama moteris, ku- 2-9428. Adresas: 1641 Ocėan
Laikrodininkas specialistas, Northport, N. Y. 11731. TeL ri gali naudotis virtuve. Skam- Avė. (tarp Avė. L ir K.), Broo-

hetuvis, išmokęs šio amato 516.757-0055. binti 296-8607. klyn, N.Y. 11230.

ext. 602-B.

6799. Bankui vadovauja: Vy
tautas Vebeliūnas — pirminin
kas, Algimantas Vedeckas — 
vicepirm., Antanas Skėrys — 
direktorius, Juozas Baužys — 
Chicagos skyriaus pirm., Vytau
tas Galvydis — direktorius, 
Kvirinas Aleksandravičius —

Po gedulingų šv. Petro para
pijos bažnyčioje pamaldų palai
doti šie asmens:

Pranas Ramilis (rugpiūčio

Šveicarijoje, taiso įvairių rūšių
ir firmų laikrodžius. Darbas at
liekamas naujausiais metodais 
ir pačiom naujausiom priemo
nėm. Sureguliavimas veltui. Pa- 
siteiraukit prieš pirkdami nau
jus ir apsisaugokit nuo nesą
žiningų pardavėjų. Adresas: Jo
no Pašukonio knygynas, 94- 
17 Jamaica Avė., Woodhaven, 
N. Y. (Woodhaven Blvd. sto
tis). Darbo vai. nuo 9 ryto iki 
6 v.v. Tel. HI 1-7747.

binti 296-8607. 19) 74 m. amžiaus, gyvenęs 24 
Stellman, So. Boston. Palaido-

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiinniiiiiniiiinuiiiiiiininniniinmiiiitnniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiminiiiniiiiiiiiiuiiniiiiiiimD^

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
Toronto, Kanada

JAUNIMO CHORAS
dainuoja

1968 spalio 19, šeštadienį, 7:30
ST. MATTHIAS SALĖJ
58-15 Catalpa Avė., Ridgewood, N.Y.

Chorui vadovauja: Kun. BRONIUS JURKŠAS

DARBININKO
METINIAME

KONCERTE

PROGRAMOJE: lietuvių kompozitorių ir liaudies dainos.
• Įėjimo auka: 3 dol.; rezervuotos 4 dol.; studentams 2 dol.
• Pradžia 7:30 vai. vakaro
• Veiks Darbininko Spaudos kioskas.
• Šokiams gros Gutauskų orkestras

ir Dudučio kapela jaunimui.
• Veiks pilnas bufetas su užkandžiais bei gėrimais.

^Kviečiami visi atsilankyti, pagerbti dainuojantį jaunimą, 
atvykusį iš Kanados ir palaikyti lietuviškos spaudos darbus.

tas šv. Mykolo kapinėse.
Marija Ambrose (rugpiūčio 

19) 74 m. amžiaus, gyvenusi ’— 
Savin Hill Avė., Dorchester. 
Nuliūdime paliko keturias duk
teris ir du sūnus. Palaidota 
Naujosios Kalvarijos kapinėse.

Ona Petronis (rugsėjo 6) 80 
m. amžiaus, gyvenusi 924 E.
4, So. Boston. Nuliūdime pali
ko tris dukteris. Palaidota Nau-. _ 
jos Kalvarijos kapinėse.

Julija Yagman (rugsėjo 11) . 
80 m. amžiaus, Gyvenusi 184 
Gold, So. Boston. Nuliūdime 
paliko dvi dukteris. Palaidota 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Planas, kaip nuvažiuoti į DARBININKO vakari Salė yra Catalpa Avė. Ge
riausiai itllpti Myrtle Wyckoff stotyje, eiti Myrtle Avė. iki Ondercfonck Avė. 
ir pasukti j kairę, kur bus Catalpa Avė. Metropolitan linija važiuojant, gali
ma itliptl 8eneca arba Forest Avė. Autobusai eina H Woodhaveno ir R»ch- 
mond Hill, nestoja arti salės, kffyrtle ir Onderdenck Avė.


