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Times nervinasi — lyg rūpindamasis ne kova tarp res
publikonu ir demokratŲ, bet tarp didesnių ir mažesnių 
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Balsuoti reikia, nors didelių atmainį ir nelaukiama
Spėjami prieš rinkinius duomenys, kuriuos bus įdomu palyginti su duomenim po 
rinkinuj. Įtampa Kalifornijoje dėl gubernatoriaus, New Yorke dėl poliSjos

dar 
dau-

Rinkimai lapkričio 8 nustel
bia šiom dienom užsienio įvy
kius. Nelaukiama didelių atmai
nų po rinkimų. Ar respubliko
nai laimės daugiau ar mažiau, 
Kongresas ir gubernatorių dau
guma bus demokratų rankose. 
Tačiau įdomu pastebėti spėji
mus prieš rinkimus, kad juos 
paskui galima būtų palyginti su 
duomenim po rinkimų.

Pagal U.S. News.and W. Re- 
port, senate viso yra 100 sena-

torių. Demokratai turėjo 67, 
respublikonai 33. Renkami ne 
visi: renkami 20, kurie dabar 
priklauso demokratam, ir 15, 
kurie priklauso respublikonam. 
Spėjama, kad po rinkimų de
mokratai senate turės 63-67, 
respublikonai 33-37.

Atstovų Rūmuose viso yra 
435 atstovai. Demokratai turė
jo 295, respublikonai 140. Ren
kami visi. Ateinančiuose rū
muose demokratai turėsią 255-

KINIJOS RAKETOS - kam baimė?
Tarp paskutinių dienų įvy

kių užsieniuose daugiausia kal
bų sukėlė kom. Kinijos paleista 
spalio 27 raketa, kuri gali ga
benti atomines bombas. Ameri
koje vertinama, kad raketa sie
kia 400 mylių. Taigi ji pavojin
giausia pirmiausia Kinijos kai
mynam ir Sovietam. Kinijos 
kaimynai, aiškinama, pajutę rei
kalą turėti savo saugotoju 
Ameriką.

Sovietai tą pačią dieną irgi pa-

siskardeno ginklu— požemiuo
se sprogino atomus, kurių jė
ga esanti 50 kartų didesnė nei 
Kinijos bomba ir du kartu di
desnė, nei Amerika yra sprog
dinusi požemiuose.

Pažymėtina, kad Kinijos 
bombos specialistą paruošė A- 
merika. Dr. Tsien Hseu-shen 
mokėsi Kalifornijos technologi
jos institute ir ten gavo dakta
ro laipsnį. Dabar jis vadovauja 
Kinijos raketų gamybai.

265, respublikonai 171-180.
Gubernatorių demokratai tu

rėjo 33, respublikonai 17. Bus 
perrenkami gubernatoriai tose 
vietose, kurių demokratai turi 
20, respublikonai 15. Po rinki
mų, spėjama, demokratai turė
sią 25-30 gubernatorius, respu
blikonai 20-25.

Toki, rezultatai laikomi visai 
natūraliu dalyku tais rinkimų 
metais, kada nerenkamas pre
zidentas — opozicija sustiprė
ja-

Atskirose vietose rinkimu ko
va ypačiai intriguojanti. Tokia 
pirmiausia yra Kalifornija, kur 
rungiasi resp. Reaganas su de- 
mok. Brownu dėl gubernato
riaus posto. Pagal opinijos duo
menis šiuo metu už Reaganą 
46, už Browną 39.

Nevy Yorko kandidatai į gu
bernatorius: demok. O’Connor 
41.2. Rockefelleris 
Rooseveltas 12.9, 
rius Adams 7.3.

Michigane kovoje
natoriaus: r. Romney 64, d. Fe- 
rency 33.

Illinois kovoje dėl senato
riaus: resp. -Percy 58, dem. 
Douglas 41.9.

S. Dakota dėl senatoriaus: r. 
Mundt 69, d. Wright 26.

New Yorko rinkimuose dė
mesį traukia du dalykai: spau
da aiškiai pasisakė už gub. N. 
Rockefellerį; už O’Connor mes
tas šen. R. Kennedy prestižas. 
Ar balsuotojai bus paveikti 
spaudos ir pasirinks Rockefel- 
leri, ar gelbės šen. R. Kenne-

dy prestižą ir pasirinks O’Con
nor? Antras dalykas — “civili
nė įstaiga ski tidam prieš poli
ciją”. Už šią ■ įstaigą mestas 
prestižas ne 
say, bet ir a
vits ir Kenne 
pasisakys “ye 
piliečių dau

mas ir tai miesto valdžiai.
Rinkimuose pastebimas 

vienas reiškinys: opinijoje 
giau linkstama į konservaty
vesnės nuomonės kandidatus ; 
kairiųjų liberalų sparnas meta 
visą savo įtakos svorį, kad de
mokratų partijoje mažiau libe
ralūs būtų pakeisti radikales
niais liberalais. Netgi jei reik
tų pasirinkti respublikoną, tai 
jau geriau tai grupei “libera
las” respublikonas, negu “per 
mažai liberalus” demokratas.

Lapkričio 8 arti, ir savuosius 
kandidatus visi perša. Nenuo
stabu, kad N.Y. Times spalio 
27 ėmė piršti Brooklynui ir 
Queens į kongresmanus tokius 
kaip Benjamin S. Rosenthal, 
David Green, Seymour Halpern, 
kuriuos vadina liberalais. Nuo
stabiau, kad ėmė niekinti jų 
konkurentus, dabartinius kon - 
gresmanus John J. Rooney, Jo- 
seph J. Addabbo, Edna F. Kel
ly, nors jie visi yra ’ žymimi 
kaip "deniokratai-liberalai”.

Kodėl prieš šiuos demokra - 
tus liberalus N.Y. Times atvi
rai prašneko kaip apie nepriim
tinus? — Esą dėl to, kad jie 
pasisakj užsienio politikos 
klausiniais. Esą J.J. Rooney me
tai iš metų daro nemalonumų

valstybės departamentui; Edna 
Kelly trūksta intelektualinio 
lygio tai aukštai vietai, kurią ji 
turi užsienių politikos komite
te; Addabbo iš viso esąs nežy
mus demokratas...

38.6, lib. 
konservato-

dėl guber-

Kvailybe ar rinkimų triukas?
New Yorke, New Jersey ir 

kt. paimtas organizacijos, vadi
namos Minutemen, ginklų san
dėlis. Jame buvo 150 šautuvų, 
11 kulkosvydžių ir kt. Suimta 
taip pat 20 tos organizacijos 
narių. Pagal jų aiškinimąsi gin-

Vėl šnipas
FBI spalio 31 paskelbė su

ėmus aviacijos seržantą H.W. 
Boeckenhaupt, 23 metų, Kali
fornijoje. Jis išdavinėjęs ži
nias Sovietų atstovybės patarė
jui A.R. Malininui, šiemet jau 
ketvirtas tokis sovietinis šni
pas.

klai buvo skirti tam atvejui, jei
gu komunistai mėgintų Ameri
koje paimti valdžia. Tada Mi
nutemen pagal savo planus bū
tų turėję likviduoti komunistų 
celes, o 
Tautas, 
nistinės 
kiančiu 
pasauly.

taip pat išsprogdinti J. 
kurias jie laiko komu- 
veiklos įrankiu, sie- 

paimti valdžia visame

majoro Lind- 
ų senatorių Ja- 
Jei balsuotojai 
tai “yes” bus 

os nepasitikėji-

Lietuviai su gub. Rockefelleriu: A. Senikas, R. Kezys, Tėvas dr. K. Buč mys, O.F.M., A. Mažeika

0 jeigu suminėti kongresma- 
nai kalbėtų tik apie reikalą pa
remti Izraelį — taip kaip Ti
mes giriamas Halpem, tada gal 
nesipiktintų Times, kad jie-kal
ba užsienio politikos reikalais 
ir daro nemalonumą valstybės 
departamentui. Bet jie tuo ne
sitenkina. Jie kalba ir apie rei
kalą paremti komunistų pa
vergtas tautas. Sitai ir traukia 
jiem N.Y. Times rūstybę.

EDVARDAS J. JASAITIS — žaliūky vir
šininkas tarp kalniečiii Vietname

SAU-

Ame- 
sura -

STALINAS BUVO CARO 
GUMO AGENTAS?

George Kennan, buvęs 
rikos atstovas Maskvoje,
do įrodymų, kad Stalinas, jau
nas būdamas, buvo caro slapto
sios policijos agentas. Kai 1906 
Stockholme buvo partijos kon
ferencija, Stalinas joje dalyva
vo su pasu, kuris buvo išduotas 
slaptosios policijos. Stalinas ir 
pats partijos seminare 1920 pri
sipažino buvęs agentas. Tai bu
vę paskelbta kažkuriame žurna
le. Bet tučtuojau tas žurnalas 
buvęs visai išimtas iš apyvar
tos. Armėnijos ir Gruzijos ko
munistai, su kuriais Stalinas 
dirbo 1906-1912 metais, visi 
buvo likviduoti 1920.

— Kalifornijoje lapkričio 1 
miško gaisruose sudegė 7 ug
niagesiai, 5 dingo, 15 apdegė. 
Gaisras didžiausias per 33 m.

— Amerika ir Sovietai lap
kričio 4 pasirašo tiesioginio 
oro susisiekimo sutartį. Lėktu
vai kursuos tarp Maskvos ir 
New Yorko nuo pavasario.

— Saigone lapkričio 1 val
džia rengė paradą, o teroristai 
apšaudė miestą iš patrankų. 
Žuvo 8. sužeista 26 Tai pirmas 
toks tiesioginis Saigono apšau
dymas. Kap. Edvardas J. Jasaitis (pagal Look nuotrauką)

nr., o dr. V. V. 
York Post spalio 
kurioje kalbama 
dalyką kaip ir

Ir 
pri-'

vra

Skaitytojai N.U. ir dr. D.J. 
atkreipė dėmesį į Look lapkri
čio 1 dienos 
atsiuntė New 
20 ištrauką, 
apie tą patį
Look. Tai "žaliom beretėm’’ vy
rai, galėtum sakyti, “žaliukai", 
kurie yra Vietname 10 kilomet
rų nuo Laoso sienos kaip pata
rėjai kalniečiam, partizaniškai 
ginantiem savo laisvę nuo ko
munistų. “Žaliukai” susigyvenę 
su kalniečiais, prisiėmę jų gy
venimo stilių, turi jų pasitikė
jimą ir vadovauja jų apsaugai. 
Kalnų viršūnėje, apie 2,700 pė
dų aukštyje, turi savo tvirto
ves, iš kurių blokuoja- perėjimą 
iš š. Vietnamo į Laosą ir iš ten 
į P. Vietnamą. Nuo 1965 kai

nas apsuptas komunistų, 
maistą bei amunicija jiem 
stato helikopteriais.

Tų “žaliukų” viršininkas
kapitonas Edvardas J. Jasaitis. 
Tai sūnus dr. Viktoro Jasaičio, 
žinomo chemiko. Edvardas Ja
saitis 
vykęs 
Conn. 
baigė
Dabar jis veikia ir patarinėja 
kalniečių partizaninei veiklai 
Vietname.

gimęs dar Lietuvoje, at- 
Amerikon, Waterbury, 
baigė High School, 1954 
ir West Point akademiją.

N.Y. gubernatorius Rockefel- 
leris pereitą, pirmadienį, spalio 
24, buvo sukvietęs priešrinkimi
niais reikalais užsieniečių spau
dos ir radijo atstovus. Dalyva
vo apie 150 asmenų, jų tarpe 
9 lietuviai. Buvo atstovaujama 
Dirva, Naujienos, Darbininkas 
ir Laisvės Žiburio radijas. Šia 
proga Laisvės žiburio atstovai 
įteikė gubernatoriui JAV Sena
to priimtą rezoliuciją su prašy
mu, kad jis išvystytų spaudi
mą Valstybės departamente, 
idant šiai rezoliucijai būtų duo
ta tolimesnė eiga.

Tuo atveju sulauktų lietuvių 
didesnės paramos kaip ir praei
ty.

Jungt. Tautose — korupcijos lizdas
švedijos generolas Carl von 

Horn paskelbė savo atsiminimų

Afrikos diplomatinis stilius
Guinejon atvyko ir tik spa

lio 27 oficialiai prisistatė Ame
rikos atstovas Robinson Mcll - 
vaine, o spalio 31 jau buvo su-

Italijos socialistai susijungė
Italijoje spalio 30 Saragato 

ir Nenni socialistų partijos su
sijungė po 19 metų skilimo. 
Tada Nenni partija buvo nuėju
si su komunistais. Pats Nenni 
tapo Stalino laureatu. Dabar su
sijungusios partijos pirmininku 
tapo Nenni. Partija turės par
lamente 95 atstovus, krikščio
nys demokratai 2G0 ir komu
nistai 165.
— Venezueloje spalio 30 per

versmas nepavyko. Jis buvo 
rengiamas buv. diktatoriaus Ji- 
menez naudai. Sukilimo vadas 
buvo užmuštas. Dabartinis pre
zidentas Raul Leoni valdo nuo 
1964.

imtas, ir jam buvo skirtas na
mų areštas. Tai buvęs atsiteisi- 
nimas už Guinejos delegacijos, 
19 žmonių su jos užsienių rei
kalų ministeriu, suėmimą Gha- 
noje. Girdi, Amerikos atstovas 
dėl to kaltas. Dabar prie Ame
rikos atstovo sargyba. Sargy
bos ir prie kitų amerikiečių bu
tu, o tenai esą apie 200 ameri
kiečių.

N.Y. Times, atrodo, ima jaus
tis prarandąs monopolį autori
tetingai kalbėti užsienio politi
kos klausimais. Prarandąs dėl 
to, kad toki kalbėtojai kaip Ti
mes redakcijos narys Matt - 
hews, savo laiku įtakingas vals
tybės departamente, savo pa
lankumu Kubos Castrui suklai
dino valstybės departamentą; 
kad Times siūloma per eilę me
tų politika santykiam su komu
nistais vis labiau klampino A- 
meriką į sunkiai išbrendamą 
balą; kad laikraščio dvigubas 
matas — laisvė Afrikai, vergi
jos toleravimas Europoje —vis 
labiau atvėrė akis Kongreso na
riam. Trys suminėti New Yor
ko kongresmanai yra vieni iš 
tų, kurie išsiskyrė nuo Times 
diktuojamos užsienio politikos. 

- - Jie aiškiai pasisakė už laisvę pa
vergtiesiem kraštam, prieš są- 

‘ .'.'jungą, su komunistiniu totaliz- 
mu.

Tai nervina N.Y. Times, ir 
tai skatina jį imtis įprastinės 
taktikos: kovai su idėja pir
miausia likviduoti tos 'dėjos 
skelbėjus.

Bet nuo N.Y. Times politikos 
skiriasi ne tie trys. Spalio 31 
nr. tame laikraštyje paskelbtas 
apmokamas tekstas, kuriuo pa
sisakoma prieš komunistinės 
Kinijos priėmimą į J. Tautas. 
Tekstą pasirašę yra 324 Kon
greso nariai. Tarp jų yra ir visi 
trys minėti New Yorko kong- 
resmanai. Yra ir New Yorko 
senatorius Javits. Nėra jame 
betgi Times siūlomo Rosentha- 
lio parašo. Nėra taip pat ir 
šen. R. Kennedy.

knygą, kaip jis vadovavo J. 
Tautų karinėm misijom Konge, 
Izraely ir Jemen. Kaltino, kad 
J. Tautų pareigūnai tenorėjo 
uždirbti tose misijose įtartinais 
būdais — juodąja rinka, šnipi
nėjimu, korupcija. Izraely jau
nos patrauklios merginos buvo 
atleidžiamos iš karinės tarny
bos J. Tautų misijos svečių ma
lonumui. Generolas atsistatydi
nęs iš pareigų, nes visa J. Tau
tu misija tebuvusi farsas. Net 
jo pranešimai iš Kongo apie 
padėti generaliniam sekretoriui 
Hammerskjoldui "kažkur ding- 
davę".

Kava prieš minėtus tris New 
Yorko demokratus kongresma- 
nus, atrodo, yra dalis kovos, 
kuri eina visu Amerikos plo
tus — iš demokratę eilių iš
jungti tikruosius liberalus ir jų 
vietoj Įvesti tariamuosius libe
ralus, net jeigu jie būtų ir res
publikonai. Sakytum, liberalus 
kabutėse, t.y. tik prisidengian
čius liberalizmo skraiste.

Sovietu vadai suskato keliauti
— Sovietų partijos vadas 

Brežnevas lapkričio 1 vėl laidė 
žodžius prieš kom. Kinijos va
dus. Kaltina, kad kom. Kinija 
atmetė komunistinio bloko 
kvietimą bendradarbiauti prieš 
Amerikos “kriminaline agresi
ją" Vietname.

— Sovietų aukščiausio sovie
to pirmininkas (prezidentas) 
Podgorny. lydimas Gromyko, 
vyksiąs ir pas popiežių Paulių.

— Italai susiderėjo su Veng- 
grija pristatyt jai iki 1970 10, 
000 automobiliu Automobilių 
fabrikus Sovietam Fiat stato

....— Prezidentai Johnsonas vi
soje tolimųjų rytų kelionėje en
tuziastiškiausiai ir be jokio in
cidento buvo priimtas P. Korė
joje.

— Westinghouse Electric 
Corp. lapkričio 1 prasidėjo 
streikas. Streikuoja 25 fabrikai 
20 valstijų su 75,00 tarnauto
ju

— Vietname 1964 100 ameri
kiečių vedė vietnamietes, 1965 
200, o 1966 per 9 mėnesius 
172.
— Lenkijoje iš kompartijos, 

kaip spalio 31 pranešta, išmes
tas filosofas L. Kolakowski, 
Varšuvos profesorius, kaip “re- 
vizionistas”.

— Sovietų vyriausia valdžia
— Podgorny su Kosyginu ir 
Brežnevu priėmė pakvietimą 
lankytis pas de Gaulle Prancū
zijoje. Kada — neskelbia.



žinia*
BadĮipešteJiejosi vengrų patrio
tų kr išdavikų kranto* Eg-kom- - 
sotnoleogenar. Pal Mrieter va- 
dpvaujami, jauni vengrai nar
siai kovėsi su sovietų tankai* 
ir susavo raudonuoju Hijjtam

Byta bloke. ' ■••••
> Spatio 6 Budapešte įvyko vte- 

šos' 1949 pakarto senojo k»- 
< WwHn Lafeto Rajk laidotuvės, 
įffiinfia jų stebėtojai jau anuo-

Singiimas buvo atoku* ir 200 
tūkstančių nebylių laidotuvių 
datyvių. Visi suprato, kad ko- 
wwtijafytami Tarp gedinčių- 

-   nr-v ; *— *■į HhBSBK vBUluKDO įBĮtKŲ^mI 

kr Maitai. AVO naaugtaai ver
kė krokodilo ašarotais, tačiau 
savoviduje Šaipėsi iš aukų nai
vumo ir, tariamai nieko “nenu-

tu Milritimy M* h»iwn palui, 
ta tik 1952. Joks stebuklas £- 
mattomt kxi ųmiid Jg^anlcatoo 
gfttofeu Universitete^ įsteigimo 
metinės. Jo steigėjas —-vena- 
tattvan Batary, Lenkijos ka
rdins ir didysis Lietuvos kuni
gaikštis, kuriam vadovaujant 
tavo atremtas Jono Žiauriojo 
“Drtng naeh Westen” (veržima
sis į Vakarus). ■ -

Ir tikrai joks stebuklas, jog 
dragai litafeail Sustos ir Ivan 
Sero? savo įgūdžius, kuriuos į- 
gijo besidarbuodami kaip mo
demas Lietuvos korikai, galėjo

kd “Suezo nuo- 
imas tik atski- 
maišto”. Ir tei- 
irria lyginti nei

se. Ir apie 1956 išgelbėtą taiką.’ 
Bet: Pax — kur tu esi? Kubo-j 
je, Dominikoje, Vietname?

Bet buvo ir dar vienas. Jis 
vadinosi. ču-En-Lati ir šaipėsi, 
tad Chruščšov buvo Įsiverstas 
nusiimti “internacionalizmo” fi
gos lapų ir* pasirodyti naciona
liniu nišų Titu. 1 ‘

Vengrų revoliucija pažadino 
tautines jėgas, kurias Maskva 
dar gali apvaldyti, bet tuo pa
čiu turi tramdyti veržimąsi į 

svarbiausia 
yra tai, jog vengrų sukilimas 
parodė, kiek jau šiandien yra 

Joks ste- ekskomunistų.

New Yorko valstijoje tarp 
renkamų kandidatų matome didatą. Pasinaudojant balsavi- 
kelėtą lietuvių draugų, aiškiai mo teise ir vykdant šią pilieti- 
jir nedviprasmiškai pasisakiu- nę pareigą, antradienį balsuo
siu už Lietuvos reikalus. *" *

iš New Yorko,, buvo likusi tik 
iš dviejų narių Audėnas, J. 
Galminas). Birželio 28 <L, neo
ficialiame narių pasitarime, bu
vo sudaryta jiems patariamo
ji komisija, kurioje buvo dr. 
Purinas, J.A. Stiklorius, A. Bu- 
dreckis ir Z. Raulinaitis.

Institutas ypač rūpinosi Lie
tuvos istorinių ir etnografinių 
sienų klausimais: Prof. K. 
Pakštas buvo pradėjęs rašyti is
torinę Lietuvos geografiją, bet 
mirė darbo nebaigęs, tačiau 
spėjęs atlikti vertingų paskirų 
studijų iš tos srities. Šiuo ma

tuojama, kad nuims npraKa- 
dar irNasser patiko. Bęjft ir 
tas visuomet neparankus “tre- 
čiasis vyras”. Mes tarime gal- 
voje MimLj£J|ti» žpie kurj sa
koma, kadviėntik jo buvimas 
trukdo samba

Po to kai , 
ta armijos kai 
tė su SuezoJ 
labai žiūrima,] 
tvkis” būtų ri 
rai nuo “vėng 
sinpai. nes ne 
motyvų nei tikslų.

Ten reikalas lietė konkrečius 
dalykus — pono Nasserio kana
lo vandeni. Tuo tarpu išdidūs 
vengrai užsigeidė laisvės pra
bangos. Atrodo, jog nuo anų į- 
sidėmėtinu spalio dienu visi su
taria
Vengrijos Įvykiai. Suprantama, Šitos ciniškos parodos niek-

kvapą laukė sprendtam ~ kas lakite sauaiutmgM 
laimės? Buvo suprasta^ .'įĮfeį Bu- toks Imre Nagy, PjĮ, 
dapešto gatvėse spraudžiamas POi^> yard** ^ 
ne tik sukilėlių, bet ir Sovietų "* “ -----

snk« už Lietuvą ir jos laisvi.~7 .J“”. ™ knHšku momentu Besotei.
n ™?‘. . .. j , . kė paramos, kurios sukilMfa vyt
ypač konkrečiu darbu kongre-* / "

riaųsybė šaukėsi per savo pa- 
vn siuntinius ir per radiją ir ko-yeištitamybę visuotinė, laisvės ■ H

Budapešto išvyti rusų tankai 
grįžo su iš Sovietų Sąjungas at
skubėjusiais pastiprinimais ir 
kraujuje paskandino į laimėji
mą bežengiančią vengrų revo
liuciją.

Miunchene vokiečių kalba 
Vliko leidžiamos ELTOS biule
tenis Elta Pressedienst spalio 
mėnesio numeryje pabėrė- to - 
kių minčių:

— Šiomis dienomis laisvasis 
pasaulis turės nesmagiai prisi
minti dešimtąsias vengrų tau
tos sukilimo metines. Dėl to 
mes daug girdėsime apie gu 
liašo komunizmo bolše-vita pa
laimas ir apie vengrų pabėgėlių^

Dejai, jie buvo su 
guosti galima tik ocK, jog buvo sukilimas prieš re-
ristai Nikotai ragtafe -jtao vykdomą žmogaus pame-
M.* Mmą. Kas žbo, tm pątvMna,

imUtad, »1Q*

flgmys taip labai nekankina, 
' kaip žinojimas, kad savo išliki- 
□■ii gaii pirkti tik kito išdavi- 

■Mkirnekalto žirniaus įdavimu 
fe—wi'ir _ • .»

>n#»rcttat

Nes niekas neturi likti neut
ralus, niekas “nekaltas”. Ir 
Vakaruose apie tai turėtų bū
ti pagalvota prieš pulsiant į tai
kaus sambūvio svaigulį.

Tikra Aar tik “menama” au
ka yra šito pragariško metodo 
nuoseklybė. Rajk kaip “tikinty
sis”, leidosi Kadar įkalbamas 
suvaidinti “atgailos ožio” vaid
menį. Tačiau jis netapo nei 
šventuoju nei kankiniu: nuo
sprendis nebuvo jokia teismo 
klaida. Kaltinamasis tik vaidi
no savo vaidmenį. Jis galėjo 
manyti, jog pragariškas žais- 
mas žaismu ir paliks? Jis apsi- 

niėkada nepasikartos ‘ riko.

Kai vMiau janpi sukfitiiai bu
vo kbmsinėiainL kas juos na- 
ftkMinn Raibinti fr** tik at- 
įrodė “komunistišką*, atsaky
mas buvo nėtitėtls: “Melas. Iš
tisų metų melas. Visut tik me
las; nieko dąngian^-kaip hegė- 
diftas mMas.. t*

Ar veugrų tautos sukilimas 
nepąsisekė? Trip, jei Sūrėsime 
tik artimojo tikšto — kmnunis- 
tinio režimo nuvertimo. Ne, ir 
dargi {riešingai — jei turėsi
me galvoje viso Rytų bloko su
krėtimą.

Vakarų agentūros pranešė, 
jog “netgi sovietiniame Vil
niaus Universitete” vyko nėra- Vakarus. Tačiau 
mumai ir simpatijos (vengrų su
kilėliams) pareiškimat

Taigi, “stebuklas’

Tarp eilės problemų, prista
tytų New Yorko balsuotojam, 
ypatingą dėmesį patraukia “Ci- 
vilian Review Board” klausi
mas. šių . metų liepos mėn. bur
mistras John V. Lindsay įvedė 
piltoSų kontrolės komisiją, ku
ri tirtų skundus dėl policijos 
veiklos. Kaip kitur, taip ir 
New Yorke, ši naujovė neatne
šė lauktų rezultatų, o tik sup
judė gyventojus prieš miesto 
administraciją. Policijos žiau
rumo mitas ne kartą perdė
tai išpučiamas. Dažnai patys 
policininkai tampa civilių žiau
rumo aukomis. Vien New Yor
ko mieste 1964 užregistruoti dolce-vita gyvenimą Vakaruo-’ 
2,493 policininkų užpuolimai.. 
Gi pereitais metais tai pakilo 
15 procentų. Balsuotojam šis 
klausimas pristatomas tokia 
forma, kad, norint šią civilių 
kontrolės komisiją panaikinti, 
reikia balsuoti “yes”.

Dėl kandidatų ir klausimų 
tenka apsispręsti dar prieš 
einant į rinkimus, nes balsavi
mo būdelėj kiekvienam skiria
mos tik kelios minutės. Neap- 
sisprendus ir skubant nutari
mai gali būti neteisingi ir kan
didatų ir piliečių atžvilgiu. Bal
savimas privatus, ir niekas ne^ 
žinos, už ką balsuota. Nežiū
rint į tai, kokiai partijai pri
klausyta užsiregistruojant, bal
suoti galima už bet kurį kan-

jam už tuos kandidatus, kurie 
kongresmanai John J Roon^, tinkamiausi ir
Joseph J. Addabbo, Edna F. v 3
Kelly. Ne vien tik Vasario 16 kurie geriausiai atstovaus mū- 
minėjimo oficialiom progom SU ū* kaip Amerikos piliečių ir 
šie kongresmanai yra viešai pa- kaip lietuvių reikalus.

Artėjant barimo dienai 
tiek apandoK M privačiuose 
pokMtamNie k>nriid»-

j?-' baląnotaĮjų sprendimui 
palikti įstatyiaų pata^ymai bei 
pa^ūūį.

Netrūksta ir tokių, kurie rin
kimam neskiria rimto dėmesio. 
Girdi, apsieis ir be manęs. Kan
didatai gi esą visi tokie pat 
Iš tikrųjų balsavimo teisė yra 
sykiu ir pilietinė pareiga.

Pareigą jaučiančiam piliečiui 
iš anksto tenka apsispręsti, už 
kurį kandidatą pasisakys. Tiek 
gubernatorių, tiek kongreso 
atstovų ar kitokių pareigūnų 
rinkimuose kandidatų tarpe 
yra ir katalikų, šiemet religi
jos klausimas priešrinkiminėj 
propagandoj nėra tiek akcen
tuotas, kaip tai vyko prieš 
1960 rinkimus . John F. Kenne- 
dy atžvilgiu. Nereikėtų kandi
datus rūšiuoti pagal jų išpažįs
tamą religiją, ar jų tautinę kil
mę. Pagrindinis motyvas apsi
spręsti, turėtų būti kandidatų 
pasisakymai dabarties klausi
mais, ateities planų atidengi
mas bei praeities veikla.

Lietuviui balsuotojui rūpi 
dar ir tai, kiek kuris kandida
tas yra palankesnis lietuviš - 
kiem reikalam. Įvairiose valsti
jose vietiniai gyventojai turi 
galimybių geriau pažinti savo 
apylinkių kandidatas, kiek jie 
praeityje yra pasireiškę lietu
viam naudingoje veikloje, kaip 
jie dabar pasisako pavergtųjų 
laisvinimo klausimais.

Lietuvos Tyrimo Institutas 
spalio 20 d. New Yorke įvyku
siame narių susirinkime išrin
ko naują savo vadovybę. Pirmi
ninku išrinktas dr. Juozas Puzi- 
nas, vicepirmininkais Juozas 
Audėnas ir Martynas Gelžinis, 
sekretorium Zigmas Raulinaitis 
ir iždininku Algirdas Budreckis. 
Kontrolės komisijon išrinkti dr. 
B. Nemickas, A. Gureckas ir V. 
Banelis.

Lietuvos Tyrimo Institutas 
yra įsteigtas “Sukurti, _ orgapi- 
zuoti ir remti tyrimą; rankioti, 
telkti, leisti ir platinti medžia
gą, Įmygąs, brošiūras, straips- tu studijas rengia: dr. J. Jakš- 
nius, žemėlapius ir archyvinę tas — “Mažosios Lietuvos ap- 
medžiagą apie Lietuvą, jos žmo- gyvendinimas 13-18 šimtme- 
nes, jų kalbą, apie jos istcMfa čW, dr. J. Gimbutas —“Ma- 
ir dabartį, apie lietuvių kultu- žosios Lietuvos antkapiai ir pa
rą, Lietuvos ūkinį gyvenimą ir minklai’ 
apie visa kita, kas su šiais daly- “Prašai arabų šaltiniuose”, J. 
kais turi ryšio”. > A Stiklorius — “Mažoji Uetu-

Ankstesnioji instituto valdy- va tarptautinėse sutartyse”. P. 
ba, mirus dr. A Trimakui ir K. Butėnas renka Mažosios Lietu- 
Bieliniui, o M. Bratan išsikėlus

Jonas Miškinis

visai negirtas. Degtinės niekad Tted nereikėjo jam važiuoti 
negeriu. Pauostyk mano kva- tą dienų revizijos daryti, juk 
pą, — ga*ai nustteikęs kalbėjo būtą su žmona nuotaikingai 

praleidęs laiką Pupkų įkurtuvė
se, o dabar...

Pagaliau ir autobuso savi
ninkui Mauškei atsibodo styp-

— Kodėl šiandien, o ne ki
tą dieną?

— Tarnyba, Teresėle. Nieko 
nepadarysi!
....— Tai kaip gi bus dabar su 
Pupkų įkurtuvėmis? — susi
rūpinusi klausia žmona.

— Galėsi viena nueiti, atsi
prašysi mano vardu, kad dėl 
svarbaus tarnybos reikalo aš 

Pupkai ruošė namo įkurtu- AŠ jas tuojau su arbatžolių sun- negalėjau atvykti.
— Ne, aš viena neisiu. Visi 

vyrai dalyvaus su savo žmo- 
nius. Juknienė, gavus kvieti- smokingą valyti. Suskambėjo nom, o aš tarp jų būsiu lyg ko
mą, tą pačią dieną nuskubėjo telefonas. Juknienė manė, kad kia našlė.
į krautuvę naujos aprangos nu- siuvėja skambina jai Pakėlus — Niekis, Teresėle, be.ma- 
styirkti. Drabužių parduotuvėj triėf(mo ragelį, išgirdo nepa- nęs tau bus dar linksmiau, 
nusipirko melsvo sukne- žįstamo žmogaus balsą. Ji pa- Juk dalyvaus ir apskrities vir-

sakė jam savo telefono nume- Šininkas Sabulis, įdomus ir sim- so savininkas.
rį, bet nepažįstamas sušuko: patiškas senbernis. Manau, kad _ _ . .

— Ne numerio man reikia, su juo tikrai turėsi progos pa- laiko, gali pasivaikščioti, stik- -girtutėlį šoferį, vos ant kojų sis grįžo pėsčias į Alytų. Nuo venti. Vtorgais negalais atvažia-
o pono Juknio. Jei jis namie, sikalbėti, prisiminti netolimos lą alaus išgerti, važiuosiin į pastovintį. Sis šiaip taip, Mauš- užpakalinės autobuso sėdynės vo Jtaan. Beveik viso mieste-

ĮKURTUVES
J

ves. Pakvietė daug svečių ir ar- ka išvalysiu, 
timiausius savo kaimynus Juk- Nuėjo virtuvėn ir pradėjo

susitvarkė kelionei smulkius Paarodė dar du-keleiviai ir vėl" 
reikmenis, pasiėmė bylas, pasi- jie kaSor cBngo.; Kri atėjo 
šaukė vežiką. Išvažiuodamas Mauškė, Juknius jam sako: '

................... Laikas važiuoti, jau pir
ma valanda. ’ •

— Palauk, palauk ponas, ne
būk toks karštas.

— Jai jūs nustatytu laiku 
neišvažiuosit, -būsiu priverstas 
■policijai pranešti.

— Oi, ponas, neimk tdcs. pik
tas. Kam policijai pranešti, a- 
teis šoferis ir tuojau važiuo
sim. .. .

— Tai kur. gi tas tavo šofe
ris?

norėjo su žmona atsisveikinti, 
bet ši užsirūstinusi buvo užsira? 
kinusi miegamo kambario du
ris ir jo neįsileido.

— Sudiev, Teresėle, tik po 
trijų dienų pasimatysime!

žmona kažką sumurmėjo, 
bet jis pro uždaras duris neiš
girdo jos žodžių.

Atvažiavęs į stotį nusipirko 
bilietą, susirado autobusą, susi
dėjo savo daiktus ir šalia jų 
atsisėdo. Autobusas tuščias, nei 
vimio keleivio. Po keletas im- 
nučių pasirodė Mauškė, autobu-

jaunas vyrukas.
Nuovados viršininkas, nieko 

įtartino neradęs, liepė jaunam 
šoferiui sėsti prie vairo ir tuo
jau važiuoti.

Autobusui pradėjus važiuoti, 
kai kurie keleiviai ėmė tyčio
tis iš Juknio, sakydami: “Poli
cijai skambinsiu”! šoferis gir
tas!” ir tt

Juknius nervinosi, tačiau iš

- Petrai, gana tau miegoti, 
važiuojam!

Petras pasiraivė, atsistojo ir 
su Mauškės pagelba įlipo į au
tobusą Keleiviai, motorui vei- 

jo besityčiojantiem nieko nesą- Idant, išstūmė autobusą iš grio- 
kė- Išvažiavę iš Alytaus, įsu- vio.

batelius su aukš-

su- rikoMaaškė. 
_________ _ . . ... >javo 

— Ui ponuli, turi daug dar praslinkus, Mauškė atsivedė keleiviam ranka ir šypsodama- valandas kiek dar jiem liko gy-
Keleiviai baiminosi, skaitė

— Ne gi eisi pas Pupkus ne

miesto diduomenė, — galvojo

zeli, rengsies?
— Nežinau nei pats, turbūt, 

tuo pilku kostiumu-
Juozdi, nedaryk man gė- 

gos! Aš pasipuošta šilkais, lyg 
kokia grafienė, o tu sena, nu
dėvėta eilute. Kodėl gi ne smo
kingu?

— Smoktagas nekaip atrodo, 
daug dėmių turi, — sako vy-

žmona atidarė spintą išsi
ėmė vyro smokingą ir, priėjus

— Niekto, beveik švarutėlis,

kalbėti. iš vienos parapijos. Tai kodėl tų
Juknius, paėmęs telefono ra- su geru pažįstamu nepasikalbė- 

gelį, beveik nieko nekalbėjo, o ti? 
tik kartojo: klausau, taip, vyk
siu, gerai, pažiūrėsiu, pasišteng- siu, ne! ...—užtrenkė, saliono 
siu, sudiev!... • duris ir susijaudinusi užsidarė

— Su kuo tu, Juozeli, ten miegamam kambary,
taip ilgai kalbėjai, — klausė 
žmona. .... _ ____

— Su departamento direkto- kės pasiekti buvo nelengva, da ir važtaodim-
rium. -----

— Ko jam ten prireikė?
— Tarnybos reikalais šnekė

jome
— Kokie tie tarnybos reika

lai? — <'
— Matai, mieloji, įsakė nu

vykti į Stakliškes ir alaus dary
kloj padaryti reviziją.

į — aiškino Mauškė. ėmė vairą sukinėti-
— Kodėl pirmą valandą? Juk . — Kas tos žmogus

bandė važiuoti. Tačiau ąutobu- laukė atvažiuojančio autobuso.

— Sakiau tau, kad viena nei- autobusas išvažiuoja 12 valan
dą?

ro? - klausia Juknius. — tai f vieną plento pusę, tai laimi atsitiko. Sugrįžusius sa-
Tai mūsų šoferis. Atrodo, kitą. Moterys klykė, vyrai vuosius džiaugsmingai sveikino, 
įerdaug baltakės patraukė. <vtou balsu šauk^ kad sustotų. Juknius, išlipęs M autobuso

dar neturime! Alytuj dabar tur-
Jukniui ne įkurtuvės rūpėjb, gus, £nonės nori šį tą nusi-

bet kelionė. Iš Alytaus Stakliš- pirkti. Kaip tik jie atsiras, ta- Ui, ponuli, kam to reikia! žingniių, atsisėdo prie storos sindo ir daugiau laukiančių,
cijos vadui

' Samdyti automobilį — brangiai 
kainuos, važiuoti'arkliais ~ il
gai kelionė užtruks- Pagaliau 
Juknius nusprendė važiuoti au
tobusu Jėznan, o iš ten Kauno 
autobusu pasiekti Stakliškę. Iš 
autobusų stoties sužinojo, kad nepastebėjo, kad valanda jau — Tamsta ^rtas, negali vai- Jukntas kaltam kai kartone ke- 
autobusas iš Alytaus į Jėzną iš- praslinko. Autobusas ir po va- ruoti autobuso! leivtas pįiti pėsčiom j Alytų,
važiuoja 12 valandą. Juknius lanclos dar nesirengė važiuoti. — Ne, pone viršininke, aš bet nei vienas jam nepritaria.

niui nebesinorėjo lipti to auto
buso ir eiti kur paatva&ičioti. so šoferis?

Keleiviai neriibau ja, nervuo- Po povalandžio atvažiavo auto-

vą, o tik ramino kitas kalei- Autotaio patydovaa burbtelėjo

(Mtetea|dpHj
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ROCKEFELLERIO NUOPELNAI
Rockefefieriui būnant gubernatoriumi New Yorko valstybė vėl vadovauja 
visom kitom valstybėm.

GERESNIS ŠVIETIMAS
Gubernatoriaus dėmesys švietimui reiškia 40 procentų viso biudžeto. Vals
tybės parama viešom mokyklom padidėjo 147 proc. ir New Yorko Univer
sitetui padidėjo 58 proc. New Yorko Valstybės Universitetas yra greičiau
siai pasaulyje augąs universitetas.

GERESNI SVEIKATOS REIKALAI
Geriausiai visame krašte išvystyta medicinos pagalba finansiškai. Parasna 
šeimom ir atskiriem asmenim, kurie nepajėgia užsmokėti gydytojam.

KOVA PRIEŠ NUSIKALTIMUS IR NARKOTIKUS
Gubernatoriaus didelės pastangos išnaikinti nusikaltimus ir narkotikų var
tojimą padarys New Yorko valstybę saugiu kraštu gyventi ir darbuotis.

GAUSESNI IR GERESNI DARBAI
Gubernatorius įvedė visoje valstybėje žemiausio atlyginimo ribą — 1 dol. 
1958 ir pakėlė iki 1-50 dol., pradedant 1967 sausio mėn. Didžiausias sa
vaitinis bedarbės draudimo išmokėjimas buvo padvigubintas iki 55 dol. 
Darbų dabar yra daugiau negu bet kada anksčiau.

PAGERINTI BUTAI
Valstybės pažangi programa pagerinti miestų butus ir patenkinti visus 
reikalavimus kai dėl butų kokybės.

ŽMOGAUS TEISĖS
Gubernatorius Rockefelleris yra vadas kovoje prieš diskriminaciją ir ko
votojas už lygybę visiem pasireikšti.

DEL NEPRIKLAUSOMYBES
Jis paremia nepriklausomybę ir laisvą tautų apsisprendimą pavergtiesiems.

STIPRI EKONOMIJA
New Yorko valstybės žemės ūkis stovi aukščiau negu bet kada. Pavienių 
asmenų uždarbis yra 59 bilionai dol. — 40 proc. padidėjimas nuo 1958 m. 
ir nauja pramonė siekia 15 bilionų dol.

JAUNIMUI GALIMYMES
Jaunimo centrai 15-18 m. jaunuolių globai,’ vadovavimui, švietimui ir re
abilitacijai. Patarimai įvairiais reikalais, pagalba surasti darbą ir t.t. 16 - 
22 m. amžiaus jaunuoliam.

BALSUOK UŽ ŠPALTĮ A

NELSON A. ROCKEFELLER 
for Governor

ORO IR VANDENS TERŠIMAS
Įstatymai, kontroliuoją mašinų dūmus, ir mokesčių palengvinimai fabri
kam, padeda sustabdyti oro ir vandens teršimą. Išvysty ta programa išlai
kyti vandens švarumą.

MEDICINOS APRŪPINIMAS
Išvysčius visoje tautoje plačią ir bendrei prieinamą Medicinos Paramos 
programą seniesiem, gubernatorius Rockefelleris šalia to dar buvo pirmas 

paremti ir kovoti dėl Federalinės Medicinos Paramos programos, ir tas bu
vo laimėta. Jo pastangom buvo išvystyta programa, per kurią valstybė 
padėjo pastatyti visiem prieinamus slaugymo namus, ir kuri per paskuti
nius du metus siekia 8 milijonus dol. Jis pradėjo kitą valstybės paskolos 
programą pastatyti ar pagerinti pašalpinius slaugymo namus neturtingiem 
senukam. Praplėtė sveikatos aprūpinimą namuose senukam ir nepagydo
mai sergantiem. Jis pasiūlė įstatymus, pagal kuriuos vaikam nebereikia 
mokėti už tėvus ir tėvam už paaugusius vaikus viešose medicinos progra
mose ir psichinėse įstaigose.

Rockefelleris yra daugiau gero nuveikęs dėl daugiau žmonių 
negu kuris kitas New Yorko valstybės gubernatorius

Padėk New Yorkui augti ir stiprėti per Rockefellerio valdžią:

TAI YRA BENT VADOVAVIMAS. PASILIKIME PRIE JO.
GUBERNATORIUS ROCKEFELLERIS PAŽĮSTA VISAS PROBLEMAS 
IR GALIMYBES PAŽANGAI.
ŽENK KITĄ MILŽINIŠKĄ ŽINGSNĮ PIRMYN SU GUBERNATORIUM 

ROCKEFELLERIU.

Padek New Yorkui augti ir 

Stiprėti per Rockefellerio valdžią

DRAUGAS VEIKIME

WILSON
Vicegubernatorius

LEFKOWITZ
Valst.prokuroras

LANIGAN
Kontrolierius

Eik į balsavimus ir balsuok už Gubernaioriii Rockefellerį —

LAPKRIČIO 8 PASIRINK ŠPALTĮ A
Rockefellerio grupės draugai

Dainavos ansamblis dainuoja, diriguoja Petras ArmonArmonas

PETRAS ARMONAS— Dainavos ansamblio dirigentas
Petras Armonas yra Klaipė

dos konservatorijos auklėtinis. 
Pagrindinė specialybė yra vio
lončelė, kurią studiavo pas iš
garsėjusio čekų noneto narį. 
(To noneto nariai buvo Klaipė
dos konservatorijos mokyto
jais). Be to, jis studijavo peda
goginius dalykus. Konservato
riją baigęs, grojo Kauno ope
ros orkestre. Po kelerių metų 
persikėlė į Šiaulius ir berniu
kų gimnazijoj dėstė muziką. 
Lygiagreičiai vadovavo 8 pėst. 
pulko orkestrui. Po kurio laiko, 
įsitikinęs, kad tų dviejų darbų 
nepajėgs reikiamai atlikti, pasi
traukė iš pulko orkestro.

1939 persikėlus Klaipėdos s 
muzikos mokyklai į Šiaulius, pa
kviestas violončelės klasės mo
kytoju. Greit jis buvo tos mu
zikos mokyklos inspektorium. 
Iš gimnazijos tada pasitraukė.

1942 susiorganizavus muziki
niam teatrui, kuris greit susi
jungė su Siaubų miesto teat
ru, P. Armonas buvo pakvies
tas to teatro dirigentu. Nuo ta
da jis išvystė plačią muzikinę 
veiklą. Čia jis pastatė tris di
deles operetes, jų tarpe ir J. 
Strauso “Die Fledermaus”.

J. ŽILEVIČIUS

1944 m. teatro sezono uždary
mui buvo paruošęs A. Račiūno 
operą “Tris Talismanus”, bet 
baigiant paskutinias repetici
jas, rusų frontas priartėjo ir 
prie Šiaulių. Pastatymas neįvy
ko.

Tuo laikotarpiu rengta viso
je apylinkėje aukštos rūšies ka
meriniai koncertai. Jų sureng
ta per 50. P. Armonas visur 
kaip violončelistas grodavo ir 
solinius dalykus. Sėkmingai 
kaip solistas koncertavo Vil
niaus Filharmonijos salėje, su 
pianistu St. Vainiūnu Vilniaus 
radiofone, dirigavo Vilniuj 20- 
jį simfoninį koncertą ir t.t.

Tremtyje Armonas buvo vio
lončelės sekcijos koncertmeis
teris Salzburgo M ozartenu- 
mo simfoniniame orkestre. 
Frontui artinantis, pasitraukė 
į Kemptcną. Ten gyvendamas, 
metus Miuncheno konservato
rijoje studijavo dirigavimą ir 
tobulinosi violončelės grojime 
pas vieną žymiųjų profesorių. 
Su garsiuoju styginiu kvartetu, 
vad. prof. Lautenbacherio, važi

nėjo koncertuodamas po visą 
Vokietiją, taip pat grojo porą 
metų Miuncheno simfoniniame 
orkestre. Lygiagrečiai vadova
vo Uetuvių chorui, su kuriuo 
prancūzų zonoje surengė per 
40 koncertų lietuviam ir pran
cūzų kariam.

Atvykęs į Ameriką, Ročhes- 
tery dirbo su choru, Los An
geles apylinkėje turėjo organi
zavęs vokalinę kamerinę gru
pę, koncertavo čelo solo. Pa
kviestas Chicagon, sėkmingai 
vadovauja “Dainavos” ansamb
liui, rengia koncertus Chicago- 
je. Garbingai pasirodė Washing- 
tono Šiluvos Marijos koplyčios 
šventinimo iškilmėse kaip pajė
gus choro dirigentas. Dideliu 
pasisekimu atliko Chicagoje 
“Nemunas žydi”, kurį Ne w 
Yorko apylinkės lietuviai turės 
progos pamatyti lapkričio 5.

— Vilniaus vyrų choras Ai
das, vadovaujamas Juozo Vana
go, spalio 14 išvyko Vcngrijon. 
Ten viešės dvi savaites ir kon
certuos Budapešte ir eilėje ki
tų Vengrijos miestų. (E)

J. Pakštienės “Snaigių karalaitė”
Jau eilę metų gyvename 

tremtyje, tačiau tinkamos lite
ratūros mūsų patiem mažiau
siom, galima sakyti, lyg ir ne
turim. Visai neseniai pateko 
man į rankas J. Narūnės para
šytos vaikučiam kelios knyge
lės, kurios mane tikrai sužavė
jo.

Knygelės parašytos labai pa
prasta ir mūsų mažučiam su
prantama kalba, be jokių sveti
mybių, ar kokių sunkių žodžių. 
Be to, jos visos labai gražiai ir 
spalvotai mūsų moterų dailinin
kių iliustruotos.

Tremties kasdienybėje mū
sų vaikučių pramokta lietuvių 
kalba turi gana mažą žodyną. 
Tad ir jiem skirtos knygelės tu
ri būti parašytos jiem lengvai 
suprantama kalba. Tuo būdu jie 
gab sėkmingiau sekti apysakos
turinį, nepertraukinėdami skai
tymo ir prašydami nesupranta
mų žodžių paaiškinimo.

Muzikas Jonas Zdanius, “Nemunas 
lyd?’ veikalo muzikinis apipavida
lintojas.

Tą užduotį pilnai išsprendė 
J. Pakštienė savo knygelėse 

“Snaigių karalai- 
■.rumpų vaikiškų eilėraš

tukų knygutėje “Jaunieji dai
geliai”. Spaudoje yra dar vie
na jos knyga vaikam. Tai “Bi
rutės rytas”. Naujoji knyga ir
gi parašyta eiliuota forma.

Mano nuoširdus linkėjimas 
autorei parašyti ir daugiau to
kių gražių knygučių. Už tą jos 
gražų darbą bus jai dėkingos 
ne tik mamos ir močiutės, bet 
taip pat ir daugelis mūsų ma
žųjų-

J. NARŪNE, Snaigių karalai
tė. Spausdino “Gamma” spaus
tuvė, Medellin, Colombia, 20 
psl. Kaina 1 dol. Gaunama 
“D r a u g o” administracijoje, 
4545 West 63rd. St., Chicago, 
III. 60629.

Aldona Alytienė-Šliūpaitė

ĮKURTUVES
(atkelta iš 3 psl ) 

lieto negalįs jam parduoti- Juk- 
nius bandė dar aiškinti, kad 
važiuojąs tarnybos reikalu, bet 
šis į tai nekreipė dėmesio ir 
pareikalavo tuč tuojau apleisti 
autobusą. Jei to nevykdys, tai 
prievarta iš autobuso pašalins.

Juknius išlipo. Skubiai ėjo 
duobėtu daržu mokyklos link. 
Rudens lietus smarkiai lijo. Kol 
pasiekė mokyklą, gerokai su
šlapo ir išsipurvino. Mokyklos 
žiliagalvis vedėjas nuoširdžiai 
Juknių priėmė, pavaišino ir ap- 
nakvydino šiltame kambaryje.

Rytojaus dieną atėjo pas Juk
nių tas pats šoferis, kuris va
kar išdarinėjo įvairias išdaigas.

— Ką pasakysi tamsta? — 
Juknius klausia.

— Atėjau pono atsiprašyti 
už vakarykščius Įvykius. Pada
riau nemalonumų, atleisk, gir

Nijolė Pupienė, Dainavos ansamb
lio tautinių šokių vadovė

tas buvau! Aš neatsimenu ką 
dariau, tik kiti man papasako
jo, kad labai blogai elgiausi ir 
nusikaltau. Būk toks geras ir 

ranešk apie tą įvykį apskri- 
viršininkūi! Sužinojęs, jis 

mane nubaus, šoferio leidimą 
atims, liksiu bedarbis. Atleisk, 
ponuli, pagailėk liguistos ma
no žmonos ir keturių mažyčių 
vaikučių, nes, jei aš liksiu be 
tarnybos, šeima atsidurs gatvėj 
be dųpnos kąsnio, — pro aša
ras šoferis Petras maldavo.

Juknius atlyžo, pabarė šofe
rį, kad toks įvykis daugiau ne
pasikartotų ir pažadėjo polici
jai nepranešti.

Šoferis, atsidėkodamas Juk- 
niui už gerą širdį, nuvežė jį au
tobusu j Stakliškes. Iš autobu
so išlipo tik vienas keleivis žy
deliai nesuprato, kodėl tokiu di
deliu autobusu atvažiavo tik vie

nas Jukhius.

Lietuvęs ...
(atkelta iš 3 psl.) 

vos vietovardžius. Ieškoma au
torių studijoms: “Lietuvių pul
kai Prūsijoj”, “XVIII šimtmečio 
kursai lietuviams pastoriams 
Hallės universitete” ir “Mažo
sios Lietuvos lietuvių literatū
ra”.

Su LTI artimai bendradar
biauja Vliko sudarytoji Lietu
vos Rytų Žemėms Tirti Komisi
ja, kuri jau turi keletą (LTI kol 
kas dar neaprobuotų) studijų, 
jų tarpe A. Budreckio “Vilniaus 
krašto demografija”. Vlikas, ap
robavęs tarptautinėmis sutarti
mis paremtą Lietuvos valstybės 
sienų žymėjimą žemėlapiuose, 
etnografinių Lietuvos sienų 
klausimą studijuoti pavedė L. 
T. Institutui ir jam perdavė vi
są tuo klausimu surinktąją me
džiagą. Instituto adresas: — 
Lithuanian Research Institute, 
29 West 57 St., New York, N. 
Y. 10019.

Varšuvoje išėjo P. Lossows- 
kio studija “Stosunki Polsko-Li- 
tewskie w latach 1918-1920” 
(Lenkijos — Lietuvos santykiai 
1918-1920 m., Varšuva, 1966, 
413 psl.). Knygoje nagrinėjami 
šie—klausimai: lenkų- lietuvių 
ginčas prieš 1918 metus, ban
dymai susiprasti 1918.XI — 
1919.VII (J. šaulio misija Var
šuvoje, derybos Kaune, demar
kacinės linijos nustatymas), len
kų bandymas suruošti pervers
mą Kaune 1919.VIII (Peowiakų 
sukilimas), Lietuvos apsupimo 
politika 1919.IX — 1920.V I.
lenkų-lietuvių santykiai lenkų- 
sovietų karo metu, 1920. VII- 
IX, gen. Želigovskis užima Vil
nių, “Vidurinės Lietuvos" ko
va su Lietuva. Studija paremta 
archyvine medžiaga, spausdin- 
dintais dokumentais, spauda, 
atskirų asmenų atsiminimais ir 
kitais šaltiniais. Autorius ban
do išjungti poleminį ir propa
gandinį požiūrį į lenkų-lietuvių 
bylą. (Eltai



leivių neseniai pradėjusių jos, buvo trumpas pamaldos tą 
vaikščioti. Tie jauniausteji tu- bažnyčioje ir palaiminimas su abejotate M 
rėjo progos pajusti seselių mo- Švč. Sakramente Ąyi 
tinišką globą, kai jų jauni, tėve- ■- ■ ■į"""’'1'' ' ~
liai dalyvavo konferencijose ir ‘ ■■
pamaldose. BALTUM

Lygiai kaip amžins buvo į- 
vairus taip, ir profesijos: ag- Valentinas Draadys ir Rasa 
ronomai, inžinieriai, daktarai, KudirkaHo moterystės sakra- 
menininkai, mokytojai ir t t mentą priėmė šv. Alfonso baž- 
Buvo ten iš New Jersey, New nyčioje spalio 29 per mišias, 
Yorko, Connecticuto ir Massa- kurias aukojo klebonas preL L. 
chussets valstybių. Mendelis. Vestuvių puota įvyko

Dięna praleista dalyvaujant Turf Valley Club patalpose, kur 
įdomiai vedamuose prel V. jaunieji su savo tėvais, gimi

nėm ir pažįstamais maloniai 
praleido laiką.

Suaugusių klubas spalio 29, 
šeštadienio vakare turėjo Hal- 
loween pfttyv tteiai’4r svečiai 
atėjo į šį kaukių balių pasipuo-

Prel. V. Balčiūnas tą dieną šę įvairiom kaukėm ir kostiu- 
dalyvius supažindino su vyks- mais. šokiam grojo geras or- 
tančiais ir Įvyksiančiais kei- kestras.
rimais Bažnyčioje, pabrėžda- Lietuvių Posto 154 nariai,

Balčiūno konferencijose, mel
džiantis bažnyčioje, stiprinan - 
tis gardžiais seselių valgiais ir 
atliekamu laiku besišnekučiuo
jant su pažįstamais arba su 
naujai susipažintais.

Mendelis. Vestuvių puota įvyko

BBIDGEPOBT, CONN. —
Pietinio Conn. ateitininkai ropoję. Jo nuomone, Lietuvos 

“ " . gimnazija buvo panaši į caristi-
nės Rusijos gimnaziją, kuri yra 
buvus labai aukšto lygio, nes 
ji buvo skirta tik gabiem mo-

buvo susirinkę Rygelių sodybo
je tradicinei gegužinei rugsėjo 
25. šiais metais, kaip ir visuo
met, matėsi sendraugiai, stu
dentai ir moksleiviai. Jaunimas 
labai aktyviai diskutavo, prisi
dedant sendraugiams, kun. V. 
V. Bitino paskaitos idėjas.

Kun. Bitinas kalbėjo apie 
gimnaziją nepriklausomoj ir 
pavergtoj Lietuvoj ir ją palygi
no su mokyklomis šiame kraš
te. Paskaitininkas žiūrėjo į lie
tuvišką gimnaziją iš idealiosios

Kalbėtojas pabrėžė, kad šio 
krašto “high school” labai įvai
ri: yra labai gerų, kurios mo
kinius gerai paruošia tik iš ke
lių dalykų, bet jos nesugeba 
duoti plataus išsilavinimo, kaip 
lietuviška gimnazija.

Atrodo, kad kalbėtojas palie- 
pusės ir iškėlė ją aukščiau už tė labai jautrius jaunimo klau- 
panašias mokyklas vakarų Eu- simus. Daugelis aktyviai įsijun

gė į diskusijas ir aktyviai ana
lizavo šio krašto mokyklas, šio 
krašto mokyklų ideologinęPILYPO NARBUTO 

ĮPĖDINIAM

paruošta jautiena, bet ir kitais 
valgiais ir gėrimais.

šv. Alfonso mokyklos ber
niukai, kurie tarnauja mišiom 
ir kitom pamaldom, spalio 30, 
dalyvavo šventojoj valandoj. 
Po pamaldų jie buvo įvesdinti į 
įvairius riterių laipsnius. Prel. 
L. Mendelis kiekvienam berniu
kui įteikė atskiro laipsnio ženk
lelį.

■'<" Maldininkų JcoHonė į Wash- 
ingtoną įvyks lapkričio 6. Iš
vykstama nuo šv. Alfonso mo
kyklos 8:30 vai. ryto. Šiai ke
lionei vadovaus preL L. Mende
lis. Maldininkai aplankys prez. 
Kennedy kapą, Šiluvos Marijos 
koplyčią ir pranciškonų vienuo
lyną. Šiluvos koplyčioje preL 
L. Mendelis aukos šv. mišias. 
Kelionei bilietus galima įsigy
ti klebonijoje.

Parapijos vakarienė šv. Al
fonso mokykloje bus lapkričio 
13. šioje šeimyniškoje vaka
rienėje bus proga pasimatyti 
su pažįstamais, išsiblaškiusiais 
po visą Baltimorę. Vakarienės 
pradžia 5 vai. Bilietai apmoka
mi prie mokyklos durų, šo
kiam gros geras orkestras.

Jungtinės* Tautos 1945 spa- son neseniai paskyrė specialų

steigė Tarptautinę tremtiniam 
gelbėti organizaciją, kuri pra
džioje vadinosi UNRRA, vėliau 
IRO, o paskutiniu laiku veikia 
kaip JTO komisariatas trem
tiniam UNHCR. To komisaro 
būstinė yra Genevoje, o New 
Yorke veikia jo pavaduotojai. ■ '■

JAV prezidentas L.B. John-

PUTNAM, CONN.

Posėdžiavo rėmėjų centro 
valdyba

Spalio 9 vienuolyne posė
džiavo sesenĮ rėmėjų centro 
valdyba. Pirmininkavo ilgame
tis rėmėjų pirmininkas prel. P. , 
Juras.

Svarstyta Tėšų telkimas Matu
laičio namų statybai. Namai jau 
pradėti statyti, tačiau dar trūks
ta pinigų. Reikalinga užtraukti 
pa^colą banke. Būtų patogiau 
ir taupiau, jei atsirastų priva
čių asmenų, kurie sutiktų pa
skolinti. Paskolos grąžinimą vie
nuolyno vadovybė garantuoja 

Jonas Obelinis į- kiekvienu pareikalavimu ga-
■ lės grąžinti. Prie Matulaičio na-

W. Wine specialiai tremtinių 
reikalam. P. Wine veiks kaip 
sekretoriaus D. Rusko padėjė
jas.

Š. m. spalio 24 J.W. Wine 
sukvietė spaudos ir interesuotų 
organizacijų atstovus į Ovėr*- 
seas Press Club patalpas New 
Yorke paminėti tremtinių die
ną. Dalyvavo virššimto orga
nizacijų atstovų, kurie dirba 
pasaulio tremtinių tarpe. Balfą 
atstovavo reikalų vedėjas.

Šiuo metu pasaulyje yra per 
dešimt milionų tremtinių, ku
riem JAV teikia didesnę ar ma
žesnę paramą. Vien arabų, iš

varytų iš Palestinos yra virš 
miliono. Daug įvairių tauty
bių tremtinių yra Afrikoj ir A- 
zijoj. Apie 50,000 tremtinių iš 
Kubos kasmet atvyksta į JAV. 
Nors pati Amerika savo trem
tinių neturi, tačiau pasaulio 
tremtinių šalpai kasmet iš
leidžia šimtus milionų dolerių. 
Tremtiniam į JAV atvykti ne
reikia didelių formalumų, daž
nai ir jų kelionė apmokama iš: 
JAV iždo. Tą žiliodaugelis lie
tuvių tremtinių, kurie kaip DP

18 metų. Tremtinių dienas mi
nėjime J. W. Wine paminėjo, 
kad iš anapus geležinės uždan
gos kasmet pasprunka apie 40, 
000 tremtinių, kuriem daugiau 
ar mažiau padeda JAV. KĄ J.

nuolių seselių. Palaidota Nor- 
wood Highland kapinėse, šalia 
savo vyro, kuris mirė 1963 m.

Velionė buvo kilusi iš Vil
niaus krašto, Daugių miestelio. 
Jauna būdama, giedojo Daugių 
bažnytiniame chore. Į Ameriką

1965 metais Hartford, Conn., Cukuras,. pažymėdamas, kad 
mirė Pilypas Narbutas palikda- Newman klubai panaikinami ir — Los Angifci šv. Kazūnie- mų norima pastatyti koplyčią, __________ ___ ______________

kuriai reikia 92,000 doL Pa-i kelios vienuolės su daugel žmo- 
nių atkalbėjo rožančių. Iškil
mingai palaidota spalio 12 iš šv, 
Jurgio lietuvių parapijos bažny
čios. Mišias aukojo kleb. kun. 
A. Abračinskas, asistavo kun. 
A. Janušonis ir kun. Petras ša
kalys. Už grotelių bažnyčioje 
meldėsi buvęs parapijos klebo
nas kun. F.E. Norbutas, dabar
tinis lietuvių parapijos klebo- 
nas Brocktone. Bažnyčioje 'daly-

mas šiek tiek turto, kurį gale- jų vietoj atsiranda organizaci- ro lietuvių parapijos istoriją pa
rašė Jurgis Gliaudą. Knyga iš
leista gerame popieriuje, su

tų paveldėti brolis Motiejus kurios bando apimti masę 
(Macek, Mathew) ir seserys studentų. Tikimasi, kad tokia 
Teklė ir Maris, arba jųjų vai- organizacinė pakaita atneš eti
kai. Velionis buvo nevedęs, o dėsnio akademinio aktyvumo 
su seserimis ir broliu artim
ryšių nepalaikė. Apie seserį 
Maris turima nepatikrintų ži
nių. kad ji mirusi Lenkijoje 
1944 metais ir palikusi dukterį 
Antaniną Davidowicz.

Spėjama, kad brolis Motie
jus ir sesuo Teklė, arba jų vai
kai, gyvena okupuotoj Lietu
voj.

Aktyvias diskusijas pertrau-
ir aplanku. Su taip sparčiai pir
myn žengiančios parapijos isto
rija įdomu susipažinti ir kitose 
vietovėse gyvenantiem - lietu
viam. Knygas kaina 5 dol. Pla
tintojam duodama nuolaida.

Patys ieškomieji arba apie 
juos žinantieji prašomi rašyti 
Lietuvos Generaliniam Kon
sulatui New Yorke: Consulate 
General of Lithuania, 41 West 
82nd Street, New York, N. Y. 
10024.

Vaišnienė, pristatydama meni
nę dalį: Partizanas — eilėraš
čių ir dainų pynę. Pynė prasi
dėjo eilėraščių deklamavimu 
Waterburio mergaičių kartu su 
Bridgeporto berniukais. Po to 
Putnamo mergaitės, visiem pa
dedant, padainavo partizanų 
dainas.

Po programos jaunimas pra
dėjo linksmąją dalį, o senimas 
susirinko prie kavos. Numaty
ta panašią gegužinę sureng- South Mareli, tik 10 mylių nuo 
ti ir kitais metais. r. Ottawos._

Rev. Msgr. J.A. Kučingis, 2718 
St. George St., Los Angeles, 
Calif. 90027.

— Kun. dr. V. Skilandžiūnas, 
Ottawos lietuvių kapelionas ir 
kanadiečių parapijos klebonas, 
nuo spalio 10 perkeltas klebo
no pareigoms į naują parapiją

Norwood, AAass. — Spalio 9 
Norwoodo ligoninėje mirė Ur
šulė Ivanauskaitė -Pazniokienė, 
gyvenusi 56 Heaton Avė., su
laukusi 86 metų amžiaus.

Buvo pašarvota Paul H.
Kraw laidojimo įstaigoje. Daug . .. .
žmonių lankėsi šermenyse. Ke- atvyko 1906 rugsėjo menesi.
Donas kun. A Abraflnskas ir Norwoode susipazmo su G^na- 

ru Paznioku ir uz; jo ištekėjo
aukoję koplyčios statybai 1000 
doL, bus įrašyti garbės lentoje 
koplyčias prieangyje. Davę ma
žesnes sumas, bus įrašyti į kop
lyčios statytojų sąrašą.

Posėdyje svarstyta ir jauni
mo stovyklos reikalai. Dr. O. 
Labanauskaitei pasiūlius, nori
ma kiekvienoje lietuviškoje ko
lonijoje suorganizuoti komitetą, 
kuris rūpintųsi lėšų telkimu.

Pr. vavo daug žmonių, apie 15 vie-

ŽINIOS IŠ NASHUA, N. H
Šis miestas yra antras di

džiausias New Hampshire vals
tijoje. kaip miestas, taip ir 
valstija turi talentingus ir ga
bius vadus. Gub. John W. King 
yra labai nuoširdus ir palankus

lietuvių delegacija, vadovauja
ma adv. Leonardo G. VeSsh- 
kos kreipėsi ir prašė, kad gūb.

tybių — Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos — savaitę, tai jis mielai 
sutiko ir priėmė lietuvių dele
gaciją ir kartu su ja buvo nu
fotografuotas. Aprašymas ir 
nuotrauka tilpo anglų ir lietu
vių spaudoje.' ’

Taigi lapkričio-November 8 
d. balsuokime ir vėl išrinkime 
gubernatorium John W. King.

. Kneižyt

New Hampshirc valstijos pi
liečiai, ypač LIETUVIAI,

Mricio 8.1966

balsuokite ir išrinkite guber
natorium trečiam temanai
dabartinį gubernatorių

JOHN. W. KING
Jojo vadovybėje mūsų valstijoje 
padaugėjo 90 naujų pramonių, pa- , 
kilo algos darbininkam. Čia nėra ■ 
nei ‘sales’, nei ‘tncome’ mokesčių. 
Brinkime vėl NU gubernatorium 
John w. king.

Adv. Leonardas G. Valiahka

;_Nuo spafcto ^Sl z RS wpfcričio 6 
šv. Jurgio parapijoj vyksta me- 

< tinės misijos, kurias veda tėv. 
/ Kazimieras Venslovas, O. F. 
•Į M. .šis misijonierius lapkričio 

L 11-13 vadovaus 40 vaL atlai- 
I dam Gerardvitie, Pa., parapi- 
| joj.

r- —Lietuvių liaudies damų ir 
| šokių muzikos programa bus 
r traliuojama šį šeštadienį, lap- ' 
I kričio 5, 4:30-5:30 vai. popiet, 
j Montrealy iš CBF stoties (690 
į, kc), Toronte iš CJBC (860 kc) 

ir kitų CBC prancūziškų radi
jo stočių. Programos komenta
torius bus Alain Stahkė, žymus 
Montrealio žurnalistas.

z — Matulaičio namų statybai 
remti lapkričio 6, Worcester, 
Mass., Maironio Parke ruošiami 
labdaros pietūs. Pradžia 2 vai. 
p.p. Auka 10 dol. asmeniui. Pro
gramoje solistė Lionė Juodytė 
ir jos dukrelė Janina.

— Lietuvių Studentų Sąjun
gos centro valdyba į Amerikos 
Lietuvių Tarybą atstovais išrin
ko Rūtą Domarkaitę, Joną Šal- . .. 
čių ir Gediminą Bielskų.

— Kun. Antanas Perkumas, 
S.D.B., Venezuelos Lietuvių Sa- . 
višalpos B-nės kapelionas ir 
Pontifikalinės Misijos direkto
rius Venezueloje, lapkričio 27 
švenčia kunigystės 25 m. su
kaktį. šia proga VLSB-nės cent
ro valdyba su lietuvių namų 
fundatorių komitetu ruošia Ca- 
racas mieste, La Vegoje minė
jimą. Iškilmingo akto metu pa
skaitą skaitys Juozas Zavadz- 
kas iš Valendjos. Programoje 
dar pramatomi sveikinimai raš
tu ir žodžiu, tautiniai šokiai ir 
kt. šeimyninis pobūvis Lietu
vių centro, šv. Kazimiero salė
je. Sveikinimus raštu galima 
siųsti adresu: Inž^ Vladas Venc
kus, Maracay, Apartado 4647 E- 
do Aragua, Venezuela.

Petro lietuvių parapijos bažny
čioje So. Bostone. Sutuokė tuo
met buvęs klebonu kun. Tomas 
Žilinskas, nes Norwoode lietu
vių parapijos-dar nebuvo.

Velionė Uršulė buvo gera ka
talikė ir susipratus lietuvė, pri
klausė šv. Jurgio parapijai ir

cijų: maldos apaštalavimo, gy-; 
vojo rožančiaus brolijai, treti- 
tinkam (su tretininkų drabužiais 
ir buvo palaidota), Kat. Fede
racijos 10'Skyriui, buvo jų val- 
dybose^kaitė Darbininką, Var
pelį, ir k. Pinigine auka visada 
paremdavo parapijos ir Lietu
vos reikalus.

Liūdesy paliko 3 sūnus, 4 
dukteris, tris marčias ir 10 anū
kų. Sūnus Jonas gyvena Chi- 
cagoje, Juozas ir Gasparas — 
Nonyoode. Juozas yra Šven
to Vardo draugijos sekreto- 

(nukelta į 6 psl.)

— Lietuvių diena pasaulinė
je parodoje, įvyksiančioje 1967 
Montrealyje, jau gauta. Lietu
viam paskirta rugsėjo 3, sekma
dienis, Darbo šventės savaitga
lis. Parodoje savo dienas kito-
mis progomis turės apie 15 tau
tybių.

— Aleksas J. Grindus, San
ta Monica, Calif., šio rudens 
konvencijoje išrinktas Pietinės 
Californijos kriminologų Fin- 
gerprints skyriaus direktorium.

— Lietuvių grafikų reproduk
cijas sveikinimo atvirukų for
ma išleido Gabija. Tinka šven
tiniam ir sukaktuviniam sveiki
nimam bei kasdieniniam susira
šinėjimui. 12 skirtingų atviru
kų komplektas su vokais — 
1.10 doL Gabija, 87-85, 95 St., 
Woodbaven, N.Y. 11421.

— Knygų išpardavimas' — 
nuolaida iki 90 proc. Sąrašai 
išsiunčiami parašius šiuo adre-
su: Gabija, 87-85, 95 St., Wood- 
haven, N.Y. 11421.
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Tėvų pranciškonų kultūros židiniui •
JAUNIMO CENTRUI AUKOJO

1000 dol. N. N., Brooklyn, N.Y. ,
100 dol. N.N., Waterbury, Conn.
20 dol. A. Novickas, Ozone Park, N.Y.
Po 10 dol.: K. Skuzinskas, No. Belmore N.Y., E. Masaitienė, 

Havre de Grace, M.D., R. Petronienė, So Boston, Mass.
Po 5 dol.: A. Pumputis, Woodhaven, N.Y., A. Raguckas, Wood 

t haven, N.Y., A. Matulionis, Maspeth, N.Y., K. Miklas.
Great Neėk, N.Y., A. Lapinskas, Brooklyn, N.Y., Pr. Nar
vydas, Brooklyn, N.Y., L. Daugirdas, Great Neck, N.Y. ' 
P.J. Aikšnorai, Worcester, Mass., A. čerkelicnė, Wood- 
haven, N.Y.

' Po 2 dol. VI. Braziulis, Cleveland, Ohio, V. Popeliūčkienė, 
Brooklyn, N. Y.

Visiem aukavusieji teatlygina Visagalis. Greitesniam nuosavy
bės Įsigyjimui malonėkite paskubinti aukas: Building Fund, 
Frandtcan Monoriory 600 Buehvrick Ava., Brooklyn, N. Y. 11221.



sugyvenome. Mūsų vaikai dė-

neliu ir močiute. Deja, niekas

Maironio mokyklos jauno mokiniai 7 Nuotr. R. Kisieliaus
te taip pat neturėjo. Dėdienė,

z=lankia prasme interpretuoja-

SPECIALIOS

čių kainas. Atpigintos kainos jau galioja. Mes priimsime

WIHTER GARDfN TAVERH

Skubėk su savo užsakymais į

PODAROGIFTS. INC

Tol. EVsrgrssa g 6*4*

dė ir, metus pasikankinęs vė
žio liga, mirė. Vaikų jiedu ne-

$2,365.19
$2,553.70
$1,954.88
$1.75939

VYTAUTAS BELECKAS 
Rarininkas

Savininkas — Helmut Vollmer
206 East 86th Street 

(tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York. N. Y.

Tel. RE 4-4428

KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vaL p.p.
Užkandžiai ii nuosavos virtuvės 

Puikiausia yokiika virtuve: pietOs-vakarienė 
Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį.

kraštą, mūaų 
dėdė ir dėdji ........ ■
tik padėjo atvažiuoti, bet ir į- Kaip mes gatoą būti prfysnti 
sitaisyti naujame krašte. Jie

220 PARK AVENUE SOUTH (comar I8th Street) 

N«w York, N.Y. 10003. Phons 212-228-9947 

arba por bet kurį autorizuotą mūsų atstovą ar skyrių.

Tos specialios kainos galios tiktai iki 
1966 Gruodžio 15 dienos.

šventei y nuolaidos AUTOMOBILIUI
J dovanoms | USSR. Džiaugiamės paskelbti specialias šven- 

| užsakymus automobilių dovanoms. Šio kainos yra:

Bate vestuvėms tr kitokioms i 
tnogoms. Be to. duodami poia 
turiniai pietūs. Pirmos retas 
turi*kasjf|Msi*A prieinama ka

1883 MADISON STRCr* 
RROOKLYN 27, N V

kaip mūsų šeimos narys: val
gydavo pas mus ir dažniausiai 
nakvodavo pas mus. Kiek galė
dami stengėmės jai padėti. Pra- 
jo keletas metų. įmūsų kolo- 
iją ’ atvažiavo vienas dipukas 

ir prisikabino prie mūsų dėdie
nės. Iš pradžių ji nekreipė per
daug dėmesio į jį, bet tas ne
siliovė. Matomai, iš kitų žmo
nių. sužinojo, kad ji turi nema- 
žai pinigų ir šiaip visokio turto. 
Tas akiplėša taip prisikabino, 
kad mūsų dėdienė galų gale ne
atsilaikė ir prieš mūsų visų no
rą už to žmogaus ' ištekėjo. 
Jiem pagyvenus tris metus, mū
sų. dėdienė pradėjo negaluoti 
ir staigiai mirė širdies smūgiu. 
Metus prieš jos mirtį, jiedu 
nusipirko dviejų šeimų namus. 
Žinoma, tie namai buvo pirkti 
vien tik dėdienės pinigais, nes 
tas vyriškis nei vieno cento su 
savim neatsinešė. Namai buvo 
pirkti abiejų vardu. Nors dėdie
nė būtų galėjusi už tuos namus 
sumokėti grynais, jie nutarė 
paimti paskolą iš banko (mort- 
gage). Dėdienei mirus, tie nau
jai nupirkti namai teko jos vy- 

į rui. Be to, dar jam teko gero
kai pinigų. Pagal įstatymus

turto, nors jie buvo vedę gan 
trumpą laiką. Testamento dė
dienė nebuvo palikusi, bet pa
gal įstatymus mums priklausė 
viskas, kas liko, išmokėjus jos 
vyrui priklausančią sumą. Bet, 
matomai, tam niekšui gautų pi
nigu ir namų neužteko. Jo ad
vokatas padavė mus į teismą, 
reikalaudamas užmokėti pusę 

' bankui priklausančios skolos.
Mūsų advokatas mums aiškina, 
kad jis yra teisus ir kad mes 
turėsime nustoti geros dalies

Manau, kad Tamstų advoka
tas teisingai painformavo. Vy
rui priklausanti mirusios žmo
nos turto dalis yra statutų nu
statyta (statutory share) ir ne
priklauso nuo . to, ar žmona no
rėjo jam palikti tą savo turto 
dalį ar ne.

Dėl namų: jei namai buvo 
pirkti kaipo bendra nuosavybė 
(joint tenancy arba tenancy by 
the entirety), vienam mirus, 
namai tenka gyvajam. Toks 
“bendrai įgytas” turtas, arba to 
turto vertė pinigais, nėra įskai
tomas j tą sumą, kuri pagal įs
tatymus priklauso mirusiojo 
žmonai, arba mirusiosios vyrui.

Dėl reikalaujamų pinigų: 
techniškai kalbant, kai nekilno
jamas turtas yra perkamas dau
giau negu vieno asmens ir pir
kėjai skolinasi pinigų privačiai 
arba iš banko, jie pasirašo taip 
vadinamąjį “note” — vekselį ir 
‘užstato’ perkamus namus, kai
po garantiją bankui, kad jie ap
mokės tą vekselį. Tai vadinasi 
“mortgage”. Tokie vekseliai 
(notes) uždeda visiem pasira- 
šantiem asmenim pareigą “ben
drai ir atskirai” (jointly and 
sevęraBy) apmokėti tą vekseli 
Kreditorius, asmuo arba įstai
ga, paprastai bankas, kuris gau
na tą vekselį ir “mortgage”, tu
ri teisę reikalauti vekselio ap
mokėjimo iš visų pasirašiusių 
asmenų, arba tik iš vieno iš jų, 
pagal savo, ty. banko, nuo- mas. Kiek man teko skaityti , 
žiūrą. Tuo pačiu, jei tik vienas Tamstų valstijoje reikalas yra 
iš- vekselį pasirašiusių asmenų 
apmoka kreditoriui (bankui) vi
są sumą, tas asmuo turi teisę 
reikalauti iš kitų vekselį pasi
rašiusių asmenų “jų dalies” 
(teisiškai tai vadinasi “contri- 
bution”).

Dėl Tamstų specifinės padė
ties: įvairios valstijos viršuj ap
rašytą bendrą idėją savaip in
terpretuoja. Pavyzdžiui, pas 
mus Massachusetts Tamstos rei
kalas būtų labiau Tamstom pa

2101 — VOjLGA GAZ - 21 R - 
2IŲ2 —VOLGA GAZ - 21 US 
2103—MOSKVIČ 408 - E -
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LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

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

ISlaikopaa lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais. -

62-15 69th PI, Middte ViUagą, N.Y. 11379
Vedėjai:"' —

ROMAS KEZYS — TW 4-1288 
ANTANAS MAŽEIKA — VI 5-0332

PASIRYŽKIME DABAR
sios tautos ir, svetimai aplin
kai veikiant, visiškai žūti tau
tai. Mes turime daryti visa, kas 
teisėtai yra įmanoma, kad .gre
siančiam pavojui atsispirtume.

Stipriausia išeivijos jėga 
prieš nutautėjimą yra susipratu
si lietuviška šeima. Po to eina 
veiksmingiausioji' jos talkinin
kė lietuviška šeštadieninė mo
kykla, nes joje ne tik visi mo
kiniai lietuviai, bet ir visi mo- 

; lituanistinius 
dalykus mokoma lietuviškai; 
kalbama ir dainuojama tik lie
tuviškai. Ji gyvena lietuviška 
dvasia ir nepriklausomos Lietu
vos mokyklos tradicijomis.

*Tenka tik pasidžiaugti, kad 
visur, kur tik apsigyveno dides-

bei ugdymu. LB N. Y. apy
gardos valdybos apytikrėmis 
žiniomis, New Yorko mieste bei 
jo priemiesčiuose yra arti 500 
lietuvių šeimų, turinčių mokyk
linio amžiaus vaikų. Sėst, mo
kyklą ir vaikų darželi lanko 
210. Prie šio skaičiaus pridėjus 
tikrai dėl nenugalimų kliūčių 
negalinčius mokyklą lankyt 25 
proe., liktų apie pusantro šim
to vaikų, kurie turėtų lietuviš
kąją mokyklą lankyti, bet ne
lanko.

Kokios priežastys bei kliū
tys? Mokyklos patalpos yra 
erdvios ir visai tinkamos Ap
reiškimo parapijos mokyklos 
klasės, kuriomis, klebono ku
nigo N. Pakalnio maloniu suti
kimu, šeštadieninė mokykla ne
mokamai naudojasi. Mokykla 
veiklios patyrusios direktorės

JUOZO MISIŪNO

rs LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HUi. N. Y

Telefonas: Vlrginia 3-3544

(Mokyklinio amžiaus vaikę, no- 
lankančię Brooklyno šeštadieni
nė* mokyklos, tėvy dėmesiui) 

šeštadieninė mokykla yra 
stiprus lietuvybės ir tautinės 
kultūros ugdymo židinys, šeš
tadieninės lietuvių mokyklos 
išeivijoje steigiamos tikslu puo
selėti lietuvių tautinio išlikimo 
idėją, kuri įpareigoja visus lais
vojo pasaulio lietuvius.

Išugdyti jaunąją kartą susi
pratusiais lietuviais ir kovoto- kytojai lietuviai; 
jais dėl Lietuvos laisvės yra 
labai svarbi tėvų pareiga. Tą 
svarbią pareigą vykdant, turė
tų talkinti visi lietuviai. Esame 
apsupti įtakingų nutautinimo 
reiškinių. Visa gyvenamoji ap- 

. linka — spauda, mokykla, ki
nas, radijas, televizija, draugai, nis lietuvių skaičius, ten yra į- 

kurta ir šeštadieninė mokykla, administruojama tvarkingai, re- 
Skirtinga padėtis yra New 

Yorke. šeštadieninė Maironio 
vardo lietuvių mokykla sėkmin
gai veikianti 17-tus metus, 
1966-7 mokslo metus jau pra
dėjo. Į pradinę I-ją klasę iki 
spalio 15 įsiregistravo per 20 
naujų mokinių. Visose klasėse 
yra 180. Mokykloje veikia spe
cialios paskirties klasė liet, mo
kiniam, kurie lietuvių kalbos 
nemoka. Veikia ir vaikų darže
lis su 30 mok. Iš tolo žvelgiant, 
atrodo gražus, nemažas mūsų 
atžalyno būrelis, tačiau esmėje 
jis nėra pilnas, koks galėtų ir 
turėtų būti, jei visi mokyklinio 
amžiaus vaikų tėvai vaikus 
leistų į šeštadieninę lietu
višką mokyklą.

Lietuvių B-nės vienas svar
biausių tikslų yra rūpintis lie
tuvybės išlaikymu išeivijoje ir 
tautinės kultūros puoselėjimu

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais reika
lais kreipkitės į

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

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

Mes esame maži, tad ir erdvės plėsti* yra daug! Galimybių taip pat 
netrūksta. Tik reikia: daugiau akcininkų, didesnio kapitalo.

LITAS Investing Čompany, Ine.
100-21 89+h Avė., Richmond Hill, N.Y.; Hl 1-6799 
6755 S. Westem Avė., Chicago, III.; GR 6-2242 

LITAS duoda paskolas lengvomis išsimokėjimo sąlygomis. Paskolų 
pareikalavimas dažnai būna didesnis negu galime patenkinti. Jei 
nenorite tapti LITO akcininkais, galite tapti indėlininkais — galite 
LITUI paskolinti. Mokame aukštus procentus. Bet pirma pagalvo
kite apie akcijas. Pirkite LITO akcijas šeimos nariams, ypač Jau- ! 

į niesiems, kad jie augtų kartu su LITO bendrove. Viena LITO akci- ; 
į ja šiuo metu kainuoja 12 dol. Akcijų pirkimo ir bendrai informaci

jos reikalais prašom kreiptis į New Yorko arba Chicagos Įstaiga?.

pramogos ir kt. — jaunimą 
stumia į nutautėjimą. Mūsų pri
auganti karta, ypatingai mo
kyklinio amžiaus jaunimas, yra 
dideliame pavojuje prarasti sa
vo tautinj susipratimą, užmirš
ti tėvų kalbą, nutolti nuo savo-

teisino interpretuojamas Tams
tom neaplankioj šviesoj. Kai 
kurios kitos valstijos vienaip 
žiūri Į reikalą, jei turtas pirk
tas kaipo “joint tenancy” ir 
kitaip, jei turtas buvo pirktas 
kaipo “tenancy by the entire
ty”. Kiekvienu atveju, Tamstos 
advokatas, esu tikra, bus nuo
dugniai patikrinęs savo valsti
jos vėliausias teismo interpreta
cijas ir sprendimus, prieš pra
nešdamas Tamstai savojouomo- 
nę rūpimu klausimu. "

miama mokinių tėvų, talki
nant LB New Yorko apygardai. 
Visi pedagogai jų prisiimtas 
pareigas atlieka su nuoširdžiu 
rūpestingumu. Mokinių skai
čius mokykloje priklauso dau
giausia nuo jų tėvų tautinio su
sipratimo ir ryžto.

Nemanome, kad kai kurių 
tėvų stagnacijoje būtų atsižada
mi lietuvybės ar būtų gero no
ro stoka. Kai tėvai nerodo ryž
to lietuviškai mokyklai, tai vė
liau atsilieps jų vaikam, kurių 
lietuvybė pradės pamažu blėsti.

Brooklyno šeštadieninė mo
kykla dar priima mokinius. Lie
tuvių Bendruomenės apygar
dos valdyba kviečia Jus, Ger
biamieji Tėvai, pasiryžti ir sa
vo vaikus leisti į lietuvišką mo
kyklą.

LB New Yorko apygardos 
valdyba

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairių moteriškų drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra didėlis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, mėgstu kai. apn-inukai, 
bliiiskutės. kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dvdžiui.
95-04 JAMAICA "AVĖ. Woodhaven, N.Y. 11421

— Tel. 849-7240 —

- HAVEN REALTY
Real E0afe • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos. IncomeTax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investaci.ios

nuo 9 iki 8 vėl.: Veštsdieninis hh r vni nmHef
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI 7-4477

WIIJTE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven. N.Y 11421
Tel Vlrginia 6-9519 ___

SALE VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali Ulpti 100 dalyvių

•nnfnr»m.

2103 —MOSKVIC 4M-
t 2104 — ZAPOROZHETS -ZAZ 965A -$ 957.M)

Vienintelis Importuotojas Amerikai

Šios vokiečiu gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR 
įvairios rūšies rasite mūsų sandėlyje visada 
Viršuje parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur

JAV-se
ADOLFSC HRAGER FURNITURE, Ine.

Yorkvilės Didžiausia, Gražiausia Baidų Krautuvė
DABAR: 336 Eaat 86H1 St. (tarp > ir 2 Avsnu*) N.Y.C.

T«l. TR 9-0400
Vlara kasdien iki 9 vai vakaro, antradieniais ir šeštad 

iki 6 v. vak _________

NORVVOOD, MASS.

(atkelta iš 5 psl.) 
rius, Gasparas bažnyčios kolek
torius Dukterys Ona ir Helen 
daug dirba parapijai, priklau
so sodalietėm, dirba Nukryžiuo-
tojo seserim Brocktone. Ona 
Pamiokaitė nuo pat jaunystės 
priklausė parapijos šv. Cecilijos 
chorui, Kat. Federacijos 10 
skyriui, L.R.K. susivienijimo 81 
kuopai ir jose daug veikia, bū
na valdybose. Duktė Helen yra 
slaugė, dirba Norwcod ligoninė
je, priklauso lietuvių parapijai 
ir sodalietėm. Duktė Mikalina 
yra vienuolė kazimierietė —se
suo M. Lorence, gyvena Chica- 
goje.

Visi Pamiokai, nors čia gi
mę, gerai kalba lietuviškai, pri
klauso lietuviškom parapijom, 
katalikiškom lietuviškom orga
nizacijom, remia Lietuvos rei
kalus aukomis.

Velionies likusiai šeimai reiš
kiu gilią užuojautą.

Žvalgo*

Norite geros meniškos fotografijom
PORTRETO - SEIMOS - VAIKŲ

•vairių progų: vestuvių, krikMynų, gimtadienių, poMvlų tr kt. 
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis aąlygoad* 
padarys —

VYT. MAŽELIS
T-l. HYaein* 7-W7

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co..

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

DALIA ir AIJJERTAS RADŽIO N A S. aav.
36-38-40 STAGG STREET 8ROOKLYN. N. Y. 11206

Telefoną* STagg 2-5938

' •; ■
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THE CASTLE INN

and TUNER

Cal 783-4921

VIKING
H. W. MALĖ & FEMALE

KATONAS
FUtyĘRĄL HOME

CARROLCHARLES WARD, Director

COUNTRY BOARD D4SPLĄY

NURSES-RN

875-2878
ROOMSAND

5-1313

SCHALLER & WEBER NUR8E RN

6 DIDŽIULES KRAUTUVAS 6

RAVJ*.

Graborius - Bateanmotoja* 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.

HIGH SCHOOL GRADS eun whfle 
you learn, interesting vinyl plastic 
heat sealing plaut, air conditioned, 
all benefits, day and night shift, 
openings. Apply Major Pool Equip. 
Corp. 60 Jacobus Avė. South Kear- 
ny, N J.

foną vratfclAm yov ttve Agaa] 
Compeny,.111-37 Lrfferts Biv.

Ngy York, CaU 845-

Banguets our specialty Privalė par
ties Wedcfings & other Sodai func- 
tions in OM World atmosphere. — 
Luncheons and Dinners daily Open 
7 days a week — 712 Main St Islip 
Call 516 JU 1-9651 or JU 1-5540.

ANT8D E3GP. OPERATORS 
ON SINGER MACHINES

WANTED EXP. . 
DOCK FOREMAN 

Steady Worfc 
Nice working conditions

3-11 ririft. Copvafescent program. 
No bed patlenta, s day staff pctal- 
tion or Per Dfeqi. Ęteaaant working 
coodKSooa. Pboae 471-2801 — . 
CONVAlJESCENT HOME OF N. T.

block from subway. Convement to 
everything in the beart of N.Y.C. 
Newly fumished 1-2-3 room suites 
with kitchenettes under new man- 
agement Moderato rates ffitff'2-7100

PAIMT FOREMAN 
GENERAL FOREMAN 

DIE REPA1R MECHAĮįtC 
Sheet Metai Die Exp. 

Grinding, Repairing, Brokai Paris 
Sheet Melai Mnehinery' "" 

Etectriad Wiring & PlumNng Ebcp.

«Ą¥JĘ1 SPECIAL OFFER 
Furniture fijriahed. refinished and 
uphoteUred. Spedąhsts in gdd and 
silver leafingj. Any cotor. Fiee ptck- 
up and dettvery. — (212) 420-2244. 

PABLO’S REFINISHING SHOP

For Super ChJef 
Steady worfc Nice vrorking condi
tions. 'Many tringv benefits plūs

CABINET MAKERS 
Experfenced> Steady work 
Nice woridng conditions 
Many Fringe Benefits 

JEFFERSON TRAVIS, INC. 
32RossSL Brooklyn, N.Y. 

855-0050

Picture Windows, Alum. Windows 
Carpentry — Atterations 

Free-Estimates 
'"Vlking; takes Fride in its 

W^orkmanship”

GUARDS Full A Part Time Work 
Inunediate openings. Brooklyn and 
Metropolitan areas. Prestige pro- 
jects. Good pay. Clean record, mušt 
have own phoneL Intervievv10 AM- 
4PM. Drivers Lacense. Uniforma 
furnished. NOLAN COMFANY — 
331 Madison Avė., N.Y.C.

Steady - Good working conditions 
W. F. KNITWEAR 
3033 Atlantic Avė. 

Brooklyn (Sepherd Corner)

Special courses in Spanis^ A Eng- 
lish to obtain ą BMver's License. 
State licensed instructors. Cars 
available for TestDrives. Renetai 
of Ucenses, etc.

Nice working conditions union sbop 
pįus overtime Grand Centrai vidnity 

STERLIHG GRAPHIC ART 
V3(M E. 45 Street, N. Y.d

Mr. Ramsay MU 4-0715

caterersot IBIS 6Sth Street, 
BrooMįpt. When you coli uk for Mr. Frmk Pemice, 
forrtitr geruTol dinctor of Deauville caterert and cobana 
club. OryoMkuttioną uote.* o«r faciiitiei are available foy 
New Year*< Kvo,

fufl ttme 3 PM to 11 PM 
RN328, UPN 030 per dlem 

OLEN GARDT 
NUR8ING HOME 

•n Ore (5M) OR 8-7820

BtHToughs, Oiympia, Royal && 
"KsAaiogas ir informacijas gau
site tik pranešę savo adresą: 
J-t. Giedraitis, 10 Bany Dr^ 
E Northport, N.Y., 11731.

Daug sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą” radiją, radio-con- 
sotes, color ir kt. TV, Tapė

WANTEO exp. Operatore on Polo 
Etouses Merrovr Overio& -665 to 390 
on Singer 365 to 32L2O steady vrork, 
nice working <xk>ditions, union sbop. 
324 Laiayette SL, N.Y.C. CA 6-2554 
ask for Juanita Embraceable — 324 
Lafayette St. N.Y.C.

PETEM8 JEWELER8 
For the Flnest of Jeweby 

Qpen late Frtdey Nite ' 
Sbop nor Andere fay Chriatmas.

We Cater to the Family 
195 N. WeQvrood rtrw5MilmrM U NY 

51E TV 4-5570

AUGŠCIAUSIOS KOKYBfiS PRODUKTAI
7 ■ Mūsų krautuvėse geriausios dešros 

Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, {vairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 
Užeikite — įsitikinaitef

Wanted Operatore work on ladies 
coats also experienced on special 
machines steady work nice working 
conditkms work 50 weeks out of the 
year. Many benefits Union sbop — 
Call 914 WO 1-4170 Hargit Sports- 
wear Co^ Ine. 4 Underfaill St. Tuck- 
ahoe, New York.

PVNERAĮ- HOME 
PETRAS KABAUOS, sau

MARINERS INN direct on North
port Bay beautiful view of water 
German cooking imported & dmnes- 
tic wines and Iiquors. Lobster fresh 
dailv — Bayview Avė & James SL 
Northport, LuL/TeL (516) AN1-8111 
- 9756

SINGERS and DANCERS 
FOR F ALL

with refrigeration license, steamfitter 
welder, refrigeration . Engineer, Car- 
penter. Liberal benefits and retire- 
ment plan. Send resume: Fordham 
university, Physical Plast Dept., Bx, 
New York.

JAV komanda, kuri gana nelauk
tai gavo leidimą dalyvauti XVII 
šachmatų olimpiadoj, Havanoj, pir
mose rungtynėse įveikė Ecuadorą, 
santykiu 3%: %. Bobby Fischer, Ro- 
bert Byme, Larry Evans pelnijo po 
tašką, N. Rossohmo pridėjo pus- 
taškį. Antrose rungtynėse komanda 
buvo laisva. Viso dalyvauja 52 vals
tybės 7-niose grupėse. JAV grupėn, 
be Ecuadoro, įeina Bolivija, Izraelis, 
Lenkija, Norvegija ir Portugalija. 
Izraelis po dviejų rungtynių pirma- 
vo -su 6!£ . tš.- ' '' ; -

Kitose grupėse pirmauja: Sovietų 
S-ga 7%:%; Jugoslavija 7:1; Ang
lija 4%:2% su 1 nebaigta (šioj gru
pėj Argentina po vienerių rungtynių 
turi 4:0); Kuba 8:0; Rumunija 7%: 
%. J baigmines rungtynes pateks po 
2 komandas iš kiekvienos grupės. 
Reikia tikėtis, kad JAV komanda 
nesunkiai išsikovos teisę į baigmines 
rungtynes.

Lietuvos komanda (Mikėnas, Vis- 
■taneckis, Uogelė, Lapienis ir kt.) 
kuri laimėjo pirmą vietą savo gru
pėje, Europos koręsp. varžybų baig
mėje susitiks su kitų grupių laimė
tojais. būtent: RTSFSR, Maskva, 
Latvija, Estija, Vakarų Vokietija, 
Rytų Vokietija, Vengrija ir Belgija. 
- -Bostono -MEX lygos varžybos pra
sideda šį penktadienį, lapkričio 4. 
Lietuvių I susitinka su Cambridge I, 
o Lietuvi'} B su Boston State.

Ouebeco provincijos p-bes laimė
jo nesenai iš Izraelio atvykęs Suss- 
man ir vokietis Pohl. Praeitų metų 
Quebeco p-bių nugalėtojas Ignas 
Žalys, šiuokart, baigė gana kukliai 
su 3% :2U t. Žalys įkeltas Quebeco 
komandon, kuri vyksta rungtynėms 

man Avė., Detroit, Mich.. Visa su ottawa.

TEDENGS
SOCIAL 0CCAS1ONS
GROUP RIEHNG
perais
Aąn^nce—AnyTUna
- - i ..

WANTED EXP 
OPERATORS ON SPORTSWEAR 

Steady work 
Nice vvorking conditions 

CHELLY SPORTSVVEAR 
151 E. 126 Street N Y C 

Call 348-8189

For Curtains — Steady Work — Nic« 
Working Oootditions— Many Fringe 
Benefits cafl >LY.C. MU 5-5800 tt.

N. J. (201) TE 3-1600

GIRLS, mušt have exp. on fine Jew- 
elry operations. Light factory work, 
jewelry assembly and soldering. AO 
benefits including hošpitalization. St. 
work. Grossmaih-Blake Ine., 44 Brown 
Ave^ (Tndtistriaj Park) Springfield,

- -j N.JįM20»).338^17O — ....

Production of 
CTVIC OPERA SOCIETY 
Concert and Operatic Muac 

' Hotel Theresa 
UN 6-3300, Ext. 101

AUTO SCHOOL

Gryi tV »Y-
-.r. 1 .11 JĮ1. .—T"
EVergresa |-«7ni

Jose|dt Ganevą

Wanted exp. FINISHEBS PCHASH- 
ERS TOUCH-UP BURNING - RE- 
PAIRS GLAZING ON WOOD good 
pay many fringe benefita Steady 
work all year round

CaO LE 4-1416

WANTED EKP. SPREAUER 
oq childręns sporturear, steady work, 
nice vvorkiiig coodttkma, work where 
you live. Many fringe benefits. 
Stretchini Company, £rving|on, New 

York, CaD 419 LY 1-9300.

kaip suvažiavimo dalyvių statu
sas ir darbotvarkė yra nekeičia- gyvenamą .vietą 
ma. Suvažiavimas dviem savai- administracijai naują adresą, la*

MR. RUSSEL HARRIS — South 
Kortright. N.Y. Betty Brook Roag 
Ideal home for retired people 50 
aeres private — refined. Catholfc 
church near by only J350. montn 
A Home away from Home . .

MONROE PRODUCTS 61 Greenpotat 
'■■AH, Bklyn, EV 3-2128

KEY PORT AUTO LAUNDRY
We specialize in Simonizing 

and Glasdng
Motors atęaued ąhd cteanęd. 
aM vaaUi< ***4 PblMMiig 

110 Proaat 3C, Mėūport, NJ- 
201 - 284-976T aM fior Robert Csostoy

fsa, įv. skaičiavimo mašinos, 
cash registeriai, rašomos maš. 
VMomis kalbomis. Visi gaminiai 
Telefunken, Grundig, Zenith,

New Yorfce: 1854 2nd Avenue <— TR 0-3847 
(Tarp 85 - 86 gatvių) 

RMfewoo4e: H-54 Myrtte Avė. — VA 1-7088 
AstorUeje: 28-28 Stefanmy SL — AS 4-3218

ance' am Drama, 
at its OpeaL two 
OueinjL 122-15 Lt-, 
nd KO, 103-15 x 
ffoaht Can VI8-

ŠALFASS-gos SUVAŽIAVIMAS
ŠALFASS-gos metinis suva

žiavimas, turėjęs Įvykti lapkri
čio 5-6, neįvyks. Suvažiavimas 
Įvyks lapkričio 19;20 Detroite, 
Lietuvių namuose, 30 09 Til-

Modęrn sbop; 50 hrs. regulai work 
week. normai benefits. Apply: Mon- 
Oay thnr IjĮaturday—

ZIMMERS MACHINE CO.
Fox Chase Rd. Giadstone, N. J. 

201 - 234-1370

149 MONROE ST. 

Brooklyn, N. Y.

atsirado kažkoks Vitaly Bietou- 
spvas, kuris pasisakė ką tik grį
žęs iš erdvių astronautas. Mies
to valdžia surengė jam pagerb
ti iškilmes. Iškilmingų pietų 
metu buvo pasakyta gražių kal
bų, sveikinimų, Įteiktos dova
nos. Tačiau “erdvių didvyris” 
sekančią 
jo ieško už apgavystę.

OPERATORS
Ęrperienced on Singer A Merrow 

Machines

WANTED

MASTER MECHANIC
Exp. in Electricity & Plumbing and 
aH phases of maintenance Excellent 
salary. Mušt be able to supervise 
persennel
OUR LADY OF MOUNT CARMEL

10 County Road, Tenafly, NJ.
Call (201) 568-0545

Ask for Father Doyle

HIGHLAND MANOR
Excellent Cuisine T.Special čhets 
Homey atmosphere lovely porches 
and grounds Catholia Church near 
by — 31 North ML kvenue* Mnfr- 
clair, NJ. ' . Z

Wa«ted Exp. Ist Class MACHIfUST 
Steady woiK 0ce wortfijg copdL 
ttons plūs overtime .

J. P. ROTELLA CO. 
20 East Barbour St 

Haledon, NX CaH 201-271-9869

LAK£CHWABEN SC 
0:1 (0X»

Pereitą savaitgalį ir vėl pra
laimėjo visos Lietuvių Atletų 
klubo futbolo komandos. Pir
moji komanda pirmą kartą šį 
sezoną patyrė pralaimėjimą na
mie ir dar prieš visai nestip
rius švabus.

.. Priešžmsmyje rezervinė ' ga
vo 2:5. šeštadienį žaidę ma
žučiai pralaimėjo stipriem uk
rainiečiam 1:5, jaunučiai Blue 
Star 0:7.

Ateinantį sekmadienį pirmo
ji komanda keliauja į Kingston 
N.Y., kur Ochlers Mountain 
Lodge aikštėje susitinka su vie
tos SC. Rungtynių pradžia 2:30 
vai. Rezervinės nežaidžia, šeš
tadienį žaidžia mažučiai prieš 
Gottschee B Metropolitam Ovai 
3 vai, o jaunučiai prieš Eliza- 
beth savo aikštėje Ęast N. Y. 

2:30 VRL"'S ! --- --vAffefaš

PrevaiMng Salary Rates 
SMALA. HOSPTTAL PLŪS 
VACATTON and EKTRAS

Rome Isiprovemeat Co.
5501 8th Avernie, Brooklyn, N.Y. 

TeL 871-4300 -01, E. Sonuner, Prop.
Storm Windows and Doors

LA PERVILLE, featttrin^ cMtoriiag' witb a 
new concept in etegance, conHaUy mvites you to visit 
oūr neto home. Choict eurrent and ftfure datea avoHyMo 
for 100 to 700 gąests.

Ml GILBERT
PIANO TECHNICIAN

WANTED EXP. OPERATORS 
Section Work on Ladies Coats, Also 
exp. Edge Cutter and Collar setter, 
Steady Work. nice working condi- 
ticsis, Marrone Coats and Suits,

* 1943 Pitkin Avenue, .Brooklyn, New
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Express- metu telefonu (212) VI 9-1379. 
Long Bilietų dar bus galima gauti 

prie salės įėjimo. Kasa bus ati
daryta nuo 6 v. v. Ten bus gali
ma gauti bilietų ir į dainavie- 
čių pagerbimą, kuris bus tuoj 
po spektaklio Lietuvių piliečių 
klube Maspethe, 69-63 Grand 
Avė., Maspeth, N.Y.

N. Y. ir N J. ateitininkų san
draugų skyriai rengia N. Me
tų sutikimą gruodžio 31 9 v.v. 
Švč. Trejybės parapijos salėje 
Newarke, NJL Kainos — 7.50 
doL, studentam — 5 doL, moks
las paruoštas M. Šaulienės, šo
kiam gros orkestras. Pelnas ski
riamas jaunimo reikalam.

Civic Center — Manhattan Brid 
ge. Įvažiavus į Flatbush Avė., 
pietų linkme HriHillel Piace ar
ba Nostrand Avė. Tada į deši
nę salės link.

Iš Manhattan: per Manhattan 
Bridge į Flatbush Avė. Toliau 
kaip iš Bronxo ar Queens.

Kaip nuvykti į “Nem 
Vykstantism automobiliai*: '■

Iš rytinio Long Mandr Beit 
(Shore) Parkway iki .Flatbush 
Avė. exit Važiuoti Flatbush 
Avė. į šiaurę, ant Nostrand 
Avė. | kairę, į pirmą gatvę vėl į 
kairę iki salės.

Maspeth^kurvyksdainavie- lais kreiptis į Vincą Padvarietį, 
čių pagerbimo vakarienė; 87-40 127 Street, Richmond
Flatbush Avenue iki Hill, N.Y., 11418, teL (212), 
Brooklyn-Queens Expressway. 847-5619 vakarais arba dienos 
Juo iki Long Island 
way. Juo važiuoti Eąst 
Island kryptimi iki Maurice Av. 
exit. Tada važiuoti gretimu 
“service road” iki Grand Avė. 
Tada sukti į kairę ir pirmam 
bloke po kaire salė.

viam, Laisvės iZNuUriu raugorfflu- 
ciatyvabas pagerbtas Šį ketvir
tadienį, lapkričio 3, preL J. BaL 
kūho rezidencijoje. . .

~ Laisvės • Sbvrio radijo tarpi
ninkavimu galima nrmo kaina 
pirkti AM irFM radi jo aparatų. Algį Vaitaštitį. lietnroje Mm 

kriį broliai ir seserys su šešmo 
mis bei pamotė, Veikmė pašar
vota ^nakųlaidojimo.koply
čioje Woodh«vene. laidojamą 
šį šeštadieni, lapkričio 5. Mi
šios 10 vai Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje. Laidojama šv. 
'Jono kapinėse.

' Elenos Kapshitė*, skulptorės, 
darbų paroda rengiama gruo
džio 3 savaitgalį Maspetho liet 
parapijos salėje. Parodoje bus 
išstatyta apie 30 skulptūrų ir 
apie 40 piešinių. Parodą giobo- K Brome, šiaurinio Oueens 
ja Uet Kat Moterų Sąjungos - hr šiaurinio Brooidyno: Queens « New Jersey, vykstant per
29 kuopa. Expreššway iki erit Brooklyn Verrasano Narrow* Bridge:

.... ?. ‘ Shore (Beit) Parkway į rytus
iki Ocean Parkway. Juo iki Av.

C J, sukti dešinę ir važiuoti iki
s KEEE Ocean Avė. Tada į kairę ikiJ Avenue H. Tada į dešinę . ir
I lIšE EESSI Avenue H greit pasidaro oneI way Campus Rd. south. Prava-

r /c ■ žiavus Bedford Avė. tuoj rasi-
/ ■ ,te salę kairėj pusėj.. . / B M * j

| \ Požeminiais traukiniai* (sub-
t j < J H way): Tik vienas blokas nuo sa-

' |aL. lės, Flatbush ir Nostrand Avė.
, v ■ sankryžoje yra požeminio trau-

.X ' y I kinio stotis, į kurią atvažiuoja
,■ - ■ tik IRT West Side “Downtown”

Jr ■ 7th Avė. Express Flatbush Av.
v \ ■ traukiniai. Išlipus, pereiti Flat-

; ■ bush Avė. n eiti Hillel PL tie-
Z B- šiai per-CoHegeąmfiStus.

SkamhintiTW 4-1288.

. Atlanta pakrašfio LB jauni
mo komiteto susirinkimas bus 
lapkričio 4, penktadienį 9 v. v. 
87-40127 St, Rkhmond Hill.

Skautai paminė* Lietuvos 
skautų įsikūrimo sukaktuves 
lapkričio 13. 11 vaL organizuos 
tai dalyvaus pamaldose Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje. 
Tuoj po pamaldų parapijos sa
lėje iškilminga sueiga, o po su
eigos skautiškas filmas ir vai
šės.

Brookfyito kofogijo* adminis-
Iš Long Island geležinkeliai*: tracija praneša, kad pašaliniam 

Port Washington linija iki 
Pennsylvania stoties ir ten per
sėsti į IRT Flatbush Avė. Kito
mis linijomis patogiau iki 
Brooklyn Terminai ir persėsti 
į IRT Flatbush Avė.

Kaip pasiekti Lietuvių Pilie
čių klubą, 69-35 Grand Avė.,

asmenim spektaklį užrašyti į 
juostą — užrekorduoti yra už
drausta. Visą spektaklį užra
šys salės administracija ir juos
tą perleis lietuviams. .

. Ka* dar neįsigijo bilietų į 
Nemunas žyctt spridak^ prašo
mi skubėti. Visais būiėtų reika-

Liątuviai gydytojai, gyveną 
Bostone ir apylinkėse, spalio 
22 sekantiem metam išrinko 
naišją valdybą: pirm. Alfredas 
Kristekėnas, sekretorė Genė 
Statpuhonienė.

Adolfe* Namasky, žinomų 
bostoniškių Kotrynos ir Adolfo 
Nafnaksių sūnus, pakeltas į 
kapitono laipsnį. Adolfo žmona 
taip pat tarnauja kariuomenėje 
kapitono laipsniu. ;

Peties Henrikas Nagys ap
lankė Bostono šeštadieninę li- 
tuantetinę mokyklą, kurios ve
dėju yra poetas Antanas Gus
taitis. H. Nagio kalba mokiniam 
taip patiko, kad buvo net tokių 
mokinių, kurie atsilankė ir į 
kultūros klubo parengimą, kad 
dar kartą išgirstų svečią kal
bant.

Lftuanistinės mokyklos tėvų 
komiteto rengiamas tradicinis 
bamkefas įvyks lapkričio 13 Lie
tuvių Piliečių d-jos didžiojoj au
ditorijoj.

Maldos apaštalavimo pamal
dos ir susirinkimas lapkričio 6 
2:30 vai popiet šv. Petro para
pijos bažnyčioje. Susirinkimas 
salėje po bažnyčia.

New Yorko Lietuvių vyrų N.Y. Lietuvių Filatelistų drau- - Ridgewoode, Knickerbocker 
choro dainos ir poezijos vakaro gijos biuletenio spalio numeris Avė., prie St Martin bažnyčios, 
programoje be vyrų choro dar plačiai aprašo Lietuvos pašto išnuomojami 5 kambariai ant- 
dąlyv?iija solistas J. Varnelis iš ženklų įvairias laidas, skelbia rame aukšte. Gasinis šildymas. 
Chicagos ir poetas — drama- šiaip informacinės medžiagos. 60 dol. mėnesiui Skambinti po
turgas St Santvaras iš Bosto
no, akomponuoja pianistė A. 
Kepalaitė. Vakaras įvyks gruo
džio 11 Franklin K Lane mo
kyklos salėje, Woodhavene. 
Tai bus paskutinė proga išgirs
ti choro dainas diriguojant mu
zikui VI. Baltrušaičiui.

Marijos PoScauskaitės vyres
niųjų moksleivių at-kų kuopos 
valdyba šaukia susirinkimą šeš
tadienį, lapkričio 5, 2 vai. po
piet pas Salviniją Gedvilaitę, 
107-15 116 St, Richmond'Hin, 
N.Y., teL VI 8-1023. Kviečiami 
nauji nariai.

•< -.
S. v.v. *L Kęstuti* Bilori*, n 

seniai sugrįžęs iš kariuomenės, 
vėl aktyvini įsijungė į Tauro 
tuntą ir pradėjo eiti skautų in
struktoriaus pareigas.

Groti Nocko Lietuvos Vyčiai 
rengia šokius lapkričio 5 Atsi
mainymo parapijos salėje, Mas- 
ninger orkestras. Pradžia 8:30 
vai. vak. Įėjimas 1.75 dol.

Biuletenį redaguoja W.E. Nor
ton, jam talkina Charles Matu- 
zas ir Algirdas Vizbarą. Biulete
nis leidžiamas tik anglų kalba.

LB Woodlwiven apylinkė ma
loniai kviečia Woodhaven, Rich- 
mond Hills ir apylinkių lietu
vius dalyvauti apyhnkės specia
liame susirinkime lapkričio 6, 
sekmadienį, 6 v.v. White Hor- 
se Tavern salėje, 86-16 Jamai- 
ca Avė., VVoodhaven, N.Y. Pro
gramoje: 1. 29 AD kandidato į 
N.Y. State Assembly Salvatore 
Kmiza pranešimas ir čtiskusijoB. 
2. - Amerikos p<ditinėxnis temo
mis įdomus .filmas. Dalyvauki
me patys ir paakatinlrime savo 
kaimynus^ lietuvius semitiniame 
dalyvauti. Amerikoje gyvenda
mi — būkime šios svetingos 
Šalies pilnutiniais piliečiai*, 
bet ne žiūrovais iš šalies, tuo 
prisidėsimė prie kovos už Lie
tuvos laisvę.

Woodhav*n ApyL Valdyba

6 vaL vak. VI3-6545.

Ea*t Naw Yorice išnuomoja
mi baldais apstatyti 2 gražūs 
kambariai. Taip pat kiti 2 kam
bariai su baldais gražiai atre
montuotame rūsyje. Teirautis 
AP 7-5377.

VVoodhaven parduodama* 2 
šeimų mūrinis namas, statytas 
prieš 9 metus, modemiškai į- 
rengtas, su garažu, šiuo laiku 
neapgyventas. Teirautis: VI 9- 
1060, John De Biase, 80-32 Ja- 
maica Avė., Woodhaven, N. Y. 
11421.

IRfilfiamsburg* Hnuomoiama* 
naujai dekoruotas butas, iš 5 
kambarių; arti batoyčios ir mo
kyklos, prie gero susisiekimo. 
Nuoma labai prieinama. Telef. 
782-3379/

Dviem suaugusiom asmenim 
reikalingas nedidelis ir neper- 
brangus butas Ridgevrood, Rich- 
mond Hin ar Woodhaven prie 
gero susisiekimo. Skambinti 
861-7437.

VMMBIKAia
110 Wyo*ufV Av*, mdąnvootf, N.Y.
K«m atMara: PMAtadtaMa * vai. p.p. 

•aMadieniala Iki fflmoa pabaigos; 
TrvetadHviaia — U vai. Ofenoa
LepkrIMe S — Iki lapkr. 9, 19M

DnunatHkaa flimM apelvoee — 
-VIA HALĄ"

H. J. Btumler,VJ^«*is, P. HOrMcer

PrfedMfflm: 
-FiodOy und dar Mllltonlr"

Ir vMtaoU* vok. (vyktų aptvelCB.
................ ................

<^K3F*a .

atviri respublikonai ir lais-Viu lietuviai —• demokratui, 
už mūsiškį EDWARD J. Mcvi balsuotojai — balsuokite

' CORMACK rinkimy dien$9 lapkričio 8,1966 m.
Adė. ANTANAS į. YOUNC,

no arkivyskupijoje nuo spalio 
30 iki lapkričio 6. šv. Petro pa
rapijoje aukojamus drabužius 
Sunešti į parapijos salę po baž
nyčia.

Tikybos pamoko* jaunimui, 
lankančiam aukštesniąsias val
džios mokyklas, bus šv. Petro 
parapijos mokykloje prie baž
nyčios lapkričio 9, 7 vaL vak: 
P6 painokos bus parapijos CY 
O draugijos susirinkimas.

Iv. Petro parapijos choras 
lapkričio 6 vyksta į Providen- 
cė, R.L, kur šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos parengime at- 
Bts dainų programą. Programo
je dtiyvaus ir sol. B. Povilavi- 
čtas.

So. Bostono Lietuvos i^čtų 
Algirdo 17 kuopa metiniame su- 
sMritime lapkričio 8, 7:30 vai. 
vMt 7-tos gatvės salėje rinks 
ntirją valdybą.

fihtoomoiamas butas So. Bos- 
toM — City Point, netoli “L” 
gatvto maudynių, pirmame 
itddKė 3 kambariai su vonia, 
nasfa balta krosnis (virti ir šil
dyti), karštas vanduo, ąžuolinės 
grindys ir kt įrentimai. Telef.

8-2814.
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