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Vyskupai kalbėjo ne tik apie mėsą penktadieniais
Apie giinimy kontrolę ir vyriausybės politiką tuo reikalu, anglų kalbą ištisai mi 
šiose, spalvų diskriminaciją, politiką Vietname ir vyriausybes nekooperavimą

Washingtone pereitą savaitę 
penkias dienas posėdžiavo Ame
rikos vyskupai. Iš 261 vyskupo 
dalyvavo 225. Savo nutarimus 
skelbė atskirais pareiškimais 
spaudoje/ .Mėginam pasekti, 
kas juose naujo.

NAUJA VYSKUPŲ ORGANI
ZACIJA: su demokratiniais rin
kimais

Vyskupų visumą sudaro or
ganizacija, kuri vykdomuosius 
organus išsirenka demokratiš
kai. Organizacija dabar pava- 
d i n t a “National Conference 
of Catholic Bishops". Jos pre
zidentu išrinktas Detroito arki
vyskupas John F. Dearden, pa
vaduotoju Philadelphijos arki
vyskupas John J. Krol. Palikta 
ir ligšiolinė organizacija “Na
tional Catholic Welfare Confe
rence” (NCWC), kurios žodis 
VVelfare rodo jos labdaros po
būdi.

GIMIMŲ KONTROLĖ: kritika 
valdžios šalpos politikai

Lapkričio 14 paskelbtas ofi
cialus pasisakymas, pagal kuri 
nei Bažnyčia nei Valstybė, netu
ri teisės apriboti šeimom gim
dymų skaičiaus. Ši teisė yra iš
imtinė tėvų teisė. Bažnyčia ir 
Valstybė teturi pareigą suda
rinėti sąlygas šeimom išsilaiky
ti ir atlikti savo uždavinius.

Minėtą principą vyskupai pa
rėmė Vatikano susirinkimo nu
tarimais. Nurodė, kad čia prin
cipui nusikalto vyriausybės or
ganai, kuriem pavesta organi
zuoti kovą su skurdu — esą su 
duodama parama jie siejo pro
pagandą už gimdymų kontrolę 
neturtingom šeimom.

ATSAUKT AS DRAUDIAAAS 
VALGYT MĖSĄ PENKTADIE
NIAIS: pakeistas asmeniniu įsi
pareigojimu "geriem darbam".

Lapkričio 18 paskelbtas vys
kupų nutarimas, kad atšaukia
mas draudimas katalikam val
gyti penktadieniais mėsą. Nuta
rimas formaliai veikia nuo 
gruodžio 2, faktiškai nuo šios 
savaitės. Išimtis padaryta, t.y. 
draudimas paliktas gavėnios 
meto penktadieniam, gavė
nios pradžiai — Pelenų dienai.

Susilaikymas nuo mėsos 
penktadieniais buvo praktikuo
jamas kaip atgailos priemonė 
apie 1,100 metų. Dabartinėse 
sąlygose mėsos nevalgymas' nu
stojo buvęs apsimarinimo prie
mone, nes mėsą pakeičia kiti 
valgiai, gomuriui skanesni la
biau už mėsą. Vietoj draudimo 
mėsą valgyti penktadieniais re
komenduojama kiekvienam as
meniškai įsipareigoti kitokia au
ka — labdara, ligonių ir palie
gusių lankymu ar "kitais ge
rais darbais, kilusiais iš gyvo 
tikėjimo".

Formalus pagrindas draudi
mui atšaukti buvo popiežiaus 
Pauliaus vasario 17 leidimas 
kiekvieno krašto vyskupam pa
tiem tuo reikalu apsispręsti. 
Prmiausia tuo pasinaudojo Ita
lijos, Prancūzijos, Kanados. 
Meksikos vyskupai. Tokioje Is
panijoje šis draudimas nevei
kia nuo 1089.

LITURGIJOS KALBA: angliš
kai visose mišiose

Tautinių kalbų įvedimas litur
gijoje pagal Vatikano susirin

kimo nutarimą buvo praktikuo
jamas palaipsniui: dalys tauti
nėm kalbom, dalys lotyniškai. 
Dabar vyskupų konferencija 
nutarė prašyti Vatikaną, kad 
leistų angliškai vartoti ir svar
biausią esminę mišių dali — 
vadinamą kanoną.

RASINĖ DISKRIMINACIJA: pa
kartotas jos pasmerkimas

Kaip nesuderinama su žmo
gaus lygybės principu buvo pa
kartotas pasisakymas prieš ra
sinę diskriminaciją visose sri-

Amerikos vyskupų prezidentas arkiv. J. F. Dearden (dešinėj) 
ir pavaduotojas arkiv. J. J. Krol.

BAVARIJA—aliarmas be pagrindo
Amerikos spaudoje paskuti

nę savaitę daugiausia aliarmo 
buvo dėl atgyjančio nacizmo 
Vokietijoje. Su Įtempimu buvo 
sekama, kokius rezultatus duos 
lapkričio 20 rinkimai Bavarijo
je, kur stojo Į rinkimine kovą 
“nacionalinė partija”.

Rinkimų duomenys padėti 
nedaug kuo keičia. Rinkimuose 
dalyvavo mažiau nei 1965 Į par
lamentą — 80.8 : 85.9. Didžio
sios partijos tik truputi padidė
jo abidvi: krikščionys socialai 
gavo 48.2 proc., turėjo 47.5; 
soc. demokratai gavo 35.8, tu
rėjo 35.3. Laisvieji demokratai 
gavo mažiau, nei turėjo. Dau
giausia dėmesio buvo sutelk
ta Į “nacionalinę partiją”, kuri 
jos konkurentų vadinama na
cine partija. Ji gavo per 7.5, 
proc.. ir turės 15 atstovų par
lamente, kuriame viso yra 204 
nariai. Taigi aliarmas perdėtas.

Jeigu būtų dabar federaliniai 
parlamento rinkimai, tai ši 
partija, tikisi, turėtų apie 40 
atstovų. Nėra tai didelė jė
ga. ypačiai jeigu ji reiškiasi ki
tos mažos partijos sąskaita — 
laisvųjų demokratų. Laisvųjų 
demokratų skaičiaus mažėjimas 
daro jų svori koalicijoje men
kesni. Dėl to didėja galimybė

Pranciškonai Brazilijoj
Brazilijoje pranciškonai krei

pėsi Į Vatikaną, kad leistų jiem 
parduoti savus vienuolynus ir 
persikelti į vargingųjų gyvena
mas vietas mažom grupelėm ar 
paskirai. Kreipėsi taip pat į 
Brazilijos vyskupus, kad leistų 
jiem organizuoti vadinamus 
“kunigus darbininkus”. Penkis 
tokius kandidatus jau turi pa
ruošę Sao Paulo.

tyse—švietimo, darbo, gyvena
mos vietos.
VIETNAMO POLITIKA: vyriau
sybei pritarta

Lapkričio 21 vyskupai pasi
sakė dėl Vietnamo politikos: 
“Šviesoje faktų, kiek jie mum 
žinomi, yra protinga aiškinti, 
kad mūsų buvimas Vietname 
yra pagrįstas ... Amerikiečiai 
gali pasitikėti savo vadų nuošir
dumu, kai jie veikia tikram tai
kos reikalui Vietname . .Jų pa
stangos, rasti išeitį iš dabartinio 
akligatvio yra gerai žinomos”.

sudaryti federalinę vyriausybę 
koalicinę tarp krikščionių de - 
mokratų unijos įir soc. dem. 
Tik soc. dem. lig šiol nenori 
Kiesingerio. Kalbama, kad var
dan koalicijos jis galįs būti pa
aukotas.

J. Tautose ruošia kelius kom. Kinijai
J. Tautose lapkričio 21 Itali- 

jis atstovas pasiūlė sudaryti ko
mitetą, kuris kitų metų sesijai 
paruoštų pranešimą apie dvie-

— Draugiškumo delegacija, 
kuri iš Maskvos buvo nuvykusi 
į kom. Kiniją, nutraukė savo 
kelionę. Aiškino, kad kinai de
legaciją įžeidinėję.

Pietų Korėjos sostinėje spalio 29 buvo sutiktas Pavergtos Europos Seimo 
atstovas V. Sidzikauskas, atvykęs j Azijos antikomunistini kongresu

Tačiau kituose žodžiuose ragi
nama vyriausybė duoti teisingą 
iųformaciją ir siekti teisingos 
taikos, apie kokią kalbėjo ir po
piežius Pauliuj.

Tai buvo paskutinis bendras 
vyskupų pareiškimas, kuris tu
rėjo katalikam padėti susiorien
tuoti nuomonėse dėl Vietnamo. 
O susiorientuoti šiuo klausimu 
svarbu, nes dalis katalikų arba 
nekatalikai, bet katalikų vardu 
stengiasi sukelti opoziciją vy
riausybei, naudingą komunistų 
propagandai.
NUSISKUNDIMAS VYRIAUSY
BE, kad ji nekooperuoja

Konferencijos sekretorius 
vyskupas Raymond J. Gal - 
lagher spaudos konferencijoje 
kalbėjo, kad vyskupai patyrė iš 
vyriausybės pusės nenorą koo
peruoti su vyskupais ir išklau
syti jų nuomonės net kaip šio 
krašto piliečių. Nurodė konkre
čiai, kaip vyskupai parašė laiš
ką dėl prezidento pareiškimo 
valstybinėje kalboje apie Ame
rikos aktyvias priemones gy
ventojų pertekliaus reikalu. 
Laiške pasisiūlė išdėstyti pre
zidentui savo pažiūras į tą rei
kalą. Negavo į laišką jokio at
sakymo. Tokių faktų minėjo ir 
su mažesnėm valdžios įstaigom.

Iš visų konferencijos nutari
mų spaudoje daugiausia atgar
sio ir pasipriešinimo rado vys
kupų kritika valdžiai dėl prie
monių kovai su skurdu vartoji
mo gimimų kontrolės propa
gandos. Visuomenėje daugiau
sia atgarsio — mėsos leidimas: 
mažiau džiaugsmo, daugiau nu
stebimo. Kaip tai vyks ir kokius 
duos padarinius, bus įdomu ste
bėti praktikoje.

jų Kinijų atstovavimą J. Tauto
se. Pasiūlymui pritarė Ameri - 
kos atstovas A. Goldbergas, pa
žymėdamas, kad Amerika bet 
kuriom sąlygom pasisakys 
prieš nacionalinės Kinijos iš - 
stūmimą ir komunistinės pri
ėmimą šiais metais.

N.Y. Times tai laiko nauju 
“pažangos” žingsniu.

Iš Vietnamo ateina žinios 
apie Amerikos jaunimo drąsą ,
pasiaukojimą, apie jo užsigrūdi
nimą anose nepaprastai sunkio
se gyvenimo ir kovos sąlygose.

Kautynių epizodas:
Lapkričio 21 Amerikos vyrų

Vietname: generolas Westmoreland ir karys

KLAUSIA: “KĄ DARO VLIKAS?”
New Yorko Santaros-Šviesos 

skyrius lapkričio 19 Manhatta- 
ne, Carnegie Endowment salė
je surengė dr. V. Kavolio pa
skaitą, skelbtą-“Abejingas žmo
gui, jo kūryba ir pasaulėžiūra", 
kurios lemą jis pakeitė ir pra
nešė kalbėsiąs apie pasiklydu- 
dusį ar abejojantį žmogų. Po 
paskaitos buvo "Jaunimo sim
poziumas apie žodžius į tautą". 
Simpoziume dalyviais buvo pa
kviesti Ramūnas Girnius, Skir

Ką daro Vlikas? Panašiais 
klausimais keletas asmenų 
skambino redakcijai, reikšdami 
ne tiek paklausimą, kiek nuste
bimą dėl Santaros šviesos su
rengto pranešimo ir simpoziu
mo lapkričio 19 New Yorke.

Su nustebimu minėjo, kad 
po pranešimo vykusiame sim
poziume jo vadovas V. Raste
nis, insistuojant Sauliui Šimo- 
liūnui, davė balsą Vladimirovui. 
Su nustebimu dėl to, kad V. 
Rastenis yra narys delegacijos, 
kuri Pavergtos Europos Seime 
atstovauja Lietuvai, yra taip 
pat Vliko leidžiamų Eltos infor
macijų redaktorius, o Vladimi
rovas yra Lietuvą pavergusios 
Sovietų Sąjungos pareigūnas J. 
Tautose.

Skambinusieji su pasitenki
nimu minėjo, kad po dr. V. Ka
volio pranešimo apie’ pasikly
dusį žmogų M. Jasaitis, vienas 
iš Santaros Šviesos steigėjų, 
reagavo patarimu pranešėjui: 
pirma susipažinti su kalbamais 
dalykais ir pačiam juos išsiaiš
kinti, o paskui tik eiti kitiem 
aiškinti. Jis iš susirinkimo iš
ėjo.

Su nustebimu minėjo, kad su
sirinkime dalyvavę Vliko valdy
bos nariai B. Bieliukas ir A. Ve- 
deckas išgirdę pristatant kalbė
ti Sovietų Sąjungos pareigūną 
Vladimirovą, neparodė jokios 
reakcijos.

Ką tai reiškia9 — teiravosi 
skambinusieji. Redakcijos žmo
nės tegalėjo atsakyti: reikštų . 
kad pranešėjas turėjo pagrin
do kalbėti apie “pasiklydusius 
lietuvius”; jiem įrodyti turėjo 
čia gyvas iliustracijas — ar jos 
būtų imtos iš garbingų ar iš 
dar garbingesnių organizacijų. 
Tikėkim, kad tos pačios orga
nizacijos pasiryš “ką padaryti“.

Po tokio “paaiškinimo” beli

mantė Makaitytė, Romas J. Mi
siūnas ir Antanas Saulaitis, S. 
J. Nei simpoziumo dalyviai nei 
per spaudą kviečiami svečiai, 
kurių susirinko apie 30, nebu
vo rengėjų įspėti, kad paskaito
je ir simpoziume dalyvaus ir 
Vladimirovas, Sovietų Sąjun
gos pareigūnas Jungt. Tauto
se. Dėl šio nekorektiškumo, ku
ris kitų vadinamas apgaule, ir 
yra redakciją pasiekęs pasipik
tinimas rengėjais.

ko kreipti dėmesį į faktą, kad 
šis New Yorko Santaros-Švie - 
sos epizodas papildo sąrašą tų 
Santaros-Šviesos veikėjų, ku
riuos Alg. Budreckis straips
nyje T. Sarge nurodė “šaknų 
netekus” ir davus politinį toną 
jaunimo kongreso rezoliucijom 
(žr. Darbininke spaudos apžval
gą, lapkričio 11). Tie veikėjai 
čia išryškėjo pirmininkas Sau
lius Šimoliūnas ir A. Kiznis, bu
vęs redaktorius “Darbo”, kurį 
soc. demokratai laikraščio leidė
jai sustabdė dėl laikraščio ten
dencijų pripažinti okupacinę 
padėtį.

Dėmesio vertas ir busimasis 
faktas — tie patys New Yorko 
Santaros-Šviesos veikėjai, kurie 
čia bendradarbiavo oficialiai su 
Sovietų Sąjungos pareigūnu, da
lyvauja ir minėjimo rengime 
dr. K. Griniui, buvusiam nepri
klausomos Lietuvos preziden
tui.

Gal tai dar viena iliustracija 
apie “pasiklydusius žmones”. 

— Valstybės departamentas 
lapkričio 18 išsikvietė Sovietų 
atstovą Dobryniną ir pareiškė 
susirūpinimą dėl Amerikos pi
liečio Vladimir Kazan- Koma - 
rėk suėmimo Prahoje. Spaudai 
pareiškė, kad incidentas galis 
atsiliepti santykiam tarp Ame- 
kos ir Čekoslovakijos.

— Valstybės sekr. Rusk pa
reiškė. kad oro puolimai Viet
name gali būti sustabdyti Ka
lėdų metu. Bet tai priklausys ir 
nuo V:etkongo — ar jis norės 
puolimus sustabdyti.

— Bavarijoje po lapkričio 
20 rinkimų krikščionys socialai 
turės parlamente absoliutinę 
daugumą — iš 204 atstovų tu
rės 110. Rinkimai laikomi as
meniniu laimėjimu Straussui.

dalinį, 40 vyrų, apsupo prie 
Cambodijos sienos š. Vietna
mo reguliarios kariuomenės da 
linys — 400 vyrų. Kautynės 
truko keturias valandas. Ame
rikiečiai prašė savo artileriją ir 
lėktuvus bombarduoti tiesiog 
jų pačių pozicijas, kad daugiau 
priešų būtų sunaikinta. Kai atė
jo pagalba ir komunistai pasi
traukė į džiungles, amerikiečių 
dalinio bebuvo likę tarp gyvų
jų tik 3, aplinkui buvo 102 žu
vę priešininkai.

Generolo atsiliepimas:
Gen. Westmoreland pasikal

bėjime su U.S. News and W. 
Report lapkričio 28 sako: Nė
ra jokios abejonės, kad mūsų 
jauni amerikiečiai, mūsų lais
vos bendruomenės produktas, 
su dideliu pasididžiavimu atlie
ka pareigą, jiem skirtą. Tai 
žmonės, kurie turi aiškų tiks
lą. Ir jei vyriausybė juos siun
čia į Vietnamą misijos, kurią 
jie supranta... jie įdeda visą 
savo širdį ir sielą; jie susi
telkia i uždavinio atlikimą, ne
sidairydami pro petį atgal.

Pačiose Jungtinėse Valstybė
se yra tam tikras kiekis de
monstracijų ir vaidinimų, ku - 
riuos vykdo mažas procentas 
suklaidintų jaunuolių, kurie ne
pažįsta faktų ir kurie yra nusi
statymo, visai kitokio nei jau
nų amerikiečių vidurkis.
Lietuvio laiškas:

Lietuvis, kuriam tenka kario 
pareiga Vietname, laiške savo 
seseriai įdėjo pavyzdžius lape
lių, kokius jie randa išmėtytus 
prie savo pozicijų. Vienas toks 
lapelis yra pasirašytas “May 
Second Movement in U.S.A.”. 
Jame remiasi ir anglų “filoso
fu” Bertrand Russell karių nuo
taikai pakirsti. Dėl tų lapelių ir 
dėl propagandos Amerikoje jis 
rašo seseriai, kad juos “labiau
siai pykina vakariečių politikų 
ir “filosofų” kalbos”.

Ten amerikiečių jaunimas ki
toks ir nesiduoda komunistų 
suklaidinamas taip, kaip maža 
dalis panašaus jaunimo pačio
je Amerikoje, kuris virsta ko
munistų įrankiais.

TEGUL JIS LIEKA ATOSTO- 
GOSE...
jei nežino, kokis skirtumas 
tarp kapitalizmo ir komunizmo

Waiter Lippmann, įtakingas 
kolumnistas, naudojosi ypatin
gu prezidento Kennedy pasiti
kėjimu. Skelbėsi, kad preziden
tas tariasi su juo net dėl kai 
kurių skyrimų. W. J. Tribūne 
per eilę nr. skelbėsi, kad Lipp- 
mannas dar esąs atostogose ir 
po jų ims rodytis Lippmanno 
straipsniai. Po pirmo tokio 
straipsnio pasirodė tame pat 
laikraštyje ir John P. Moran 
laiškas — patarimas:

“Jūs turėtumėt leisti Walter 
Lippmann pasilikti ir toliau a- 
tostogose. Jo pirmas straipsnis 
po atostogų per visą tūkstantį 
žodžių visa, ką jis iš tikrųjų no
rėjo pasakyti, sutelpa į vieną 
jo sakinį: “Skirtumai tarp kapi
talizmo ir komunizmo nustojo 
buvę ideologiniai ir daros la
biau vadovavimo ir technikinio 
vykdymo reikalu". Mano nuo - 
mone, — rašo skaitytojas, — 
joks inteligentingas žmogus 
negalėtų to tvirtinti. Skirtu
mas tarp kapitalizmo ir komu
nizmo, kaip jį supranta visi at
sakingi žmonės, yra skirtumas 
tarp laisvės ir vergijos".

— Amerikos karių Vietname 
Šiuo metu yra 358,000 Iki me
tų galo bus 425,000. Gen West- 
moreland pareiškė, kad karui 
laimingai baigti reikia apie pu
sės milijono.
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Ne vien dėl pragyvenimo lygio kovojame S & G MEĄT MARKET
Aiduose Nr. 7 yra paskelb- 'savo konkrečia ir ramia infor* 

tas Stasio Lozoraičio jr. prane
šimas "Žvilgsnis į pavergtą Lie-

,, tuvą". Pranešimas buvo skaity
tas jaunimo kongrese Chicago- 
je. Jis paliko gerus įspūdžius

macija. Ji žinotina ne tik Ai* 
dy skaitytojam, bet ir plato 
niam ratui. Didžią ją praneii- 
mo dalį tad pakartojame ir Dar
bininko skaitytojam.

minklą, tačiau nuo tos mn-Kalbėdamas apie okupuotąjį 
kraštą, nevarginsiu statistiko- ties buvo atsisakyta. Paminklo 
mis ir skaičiais. Juk, ne vien 
dėl pragyvenimo lygio kovoja- biustas. Priežastis — labai pa
ine. Net jeigu okupantui neįsi- prasta. Paminklui būtų reikėję 
vaizduojamu atveju pasisektų 
ji smarkiai pakelti, lietuvių tau
ta niekuomet neatsisakytų siek
ti laisvės, t.y. savarankiško rei
kalų tvarkymo savo namuose. 
Todėl noriu kalbėti apie bend
rą padėtį, apie krašto gyvento
jų nuotaikas, troškimus ir pa
geidavimus.

Kai kitur rytų Europoje kaž
kas braška, Lietuva vis dar te
bėra visiškoje svetimųjų pri
klausomybėje. Jos padėtis yra ti reikalingą dąrbjųinkų ar tar- 
blogesnė už bet kurį satelitinį 
kraštą. Kiekviena jos gyvenimo 
sritis, net ir maži kasdieniniai 
reikalai yra Maskvos stropiai 
kontroliuojami ir daugiau ar 
mažiau tiesioginiai tvarkomi. 
Net ir tie klausimai, kurie bent 
teoretiškai Sovietų Sąjungoje 
yra paliekami paskirų respubli
kų kompetencijoje, yra griež
tai Maskvos prižiūrimi. Šitokią 
autonomijos stoką gali gerai 
pavaizduoti šis 
mingas faktas, 
sumanyta prie 
mų pastatyti

vietoje buvo pastatytas mažas

prašyti Sovietų Sąjungos cent
rinių įstaigų leidimo, o bius
tui tokio leidimo nereikėjo. 
Klystų, kurio prileistų, jog vali* 
nemoji lietuviškoji komuniaty 
valdžia šiandien gali laisvai ad
ministruoti kraštą. Dirbančių
jų skąičius įvairiose įstaigose 
yra griežtai nustatytas, ir be 
Maskvos leidimo jo niekas ne
gali didinti ar mažinti. Tuo bū
du sovietai ir gali koncentruo-

mažas bei reikš-
Vilniuje buvo 

universiteto rū- 
Donelaičio pa-

nautojų skaičių ten, kur jiem 
atrodo reikalinga, o ne ten, 
kur būtų naudinga kraštui. Ten 
pat Maskvoje tvarkomi Lietu
vos bažnytiniai klausimai, duo
dami paskiriems asmenims lei
dimai išvažiuoti į užsienį arba 
net į kitus satelitinius kraš
tus, vykdomi valdininkų bei 
tarnautojų skyrimai. Tyčia su
minėjau eilę mažų pavyzdžių. 
Mums, laisvėje gyvenantiems, 
jie atrodo nesvarbūs. Tačiau jie 
kartu su visiška ūkinio, sociali
nio, kultūrinio ir politinio gy
venimo kontrole leidžia Lietu-

Stasys Lozpraitis, jr. skaito pas
kaitą jaunimo kongrese

tiktai
Pami-
paro-

vos gyvenimui vystytis 
sovietų norima linkme, 
nėti maži faktai taip pat 
do, kaip yra sunku, net ir smul
kiuose reikaluose, priešintis 
vietų įtakai.

Pasipriešinimo, bandymo 
gauti daugiau autonomijos,
visų komunistinių kraštų Lietu
voje yra bene mažiausiai. To
dėl nenuostabu, kad lietuviai 
komunistai yra pati pastoviau-

so-

iš-

PER METUS IŠVARĖ 50 SOVIETU DIPLOMATŲ
SovietŲ mokslo žvaigždės (2)

ŠVEDŲ RADARAS
Per paskutinius porą metų, 

vien iš to, kas būva pąs^Įbta 
spaudoje, matyti, kad su vir
šum 50 sovietinių diplomatinių 
pareigūnų buvo susekti šnipi
nėjant ir išvyti arba paskelbti 
nepageidaujamais vakarų vals
tybėse. Tarp jų dauguma buvo 
tokių, kurie slapta rinko moks
lines ir technines žinias. Pvz. 
Sergej S. Pavlov, rusų Aero- 
flot oro linijos atstovas Prancū
zijoje, 1965 vasario mėn. buvo 
susektas renkąs žinias Prancū
zijos pramonės srityje. Igor Lo- 
ginov, sovietų oro laivyno vice 
atašė Prancūzijoje, špionažą 
mokslinėje srityje 1965 balan
džio mėn. atidengė Reuterio ži
nių agentūra. Prancūzų spauda 
rašė, kad Loginov, siunčiamas 
j Maskvą, buvo saugojamas, iki 
įsėdo Į lėktuvą: jis išsivežė pran
cūzų atominės bombos doku
mentus ir planus. Anatolij Y. 
Byčkov, prekybos atašė ir Vla- 
dimir N. Poluškin buvo kana
diečių susekti renką ekonomi
nio ir techninio pobūdžio ži
nias. Tai buvo informacijos 
apie elektroninius įtaisus Kana
dos kariuomenėje.

1966 sausio mėn. Vakarų Vo
kietijoje šeši sovietų piliečiai 
buvo susekti šnipinėję pramo
nės ir mokslo srityje. Tai bu
vo A M. Kuznecov, B. L. Sari- 
čev ir M M. špagin — prekybi
nės misijos nariai, I. Modnov,

Klaus Fuchs

Maskvos radiotelevizijos atsto
vas, J. Saljutin, sovietų atašė, 
ir I. Jakovlev, Tasso korespon
dentas.

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse 1966 sausio mėn. UNI- 
CEF tarnautojas Vadim Isakov 
buvo paprašytas išvykti iš JAV, 
nes buvo susektas bandęs nu
pirkti kai kurių techniškų da
lių, vartojamų erdvėlaiviuose 
ir bandymų stotyse.

Jei sieksime kiek toliau Į 
praeitį, tai, be jau minėtų 
Fuchs ir Pontecorvo, rasime vi
są eilę sovietų šnipų, bandžiu
sių surinkti ir išgauti svarbių 
mokslinių ir techninių žinių Va
karų valstybėse.

1956 m.: P. Mirošnikov iš
vytas iš Švedijos, nes buvo nu
pirkęs informacijas apie švedų 
radarą. V I. Petrov buvo išvy
tas iš UNO dėl špionažo Ame
rikos aeronautikos pramonėje

1957 m.: Majoras Jury P. Kri- 
lov, Sovietų ambasados JAV 
karo atašė, buvo paprašytas 
dingti iš JAV, nes bandė įsigy
ti slaptų elektroninių instru- 
tų. S. Smirnov buvo išvytas iš 
Danijos.

1958 m.: N. I. Kuroškin iš
prašytas iš JAV, o A. Solovev 
iš Italijos dėl šnipinėjimo tuo
se kraštuose.

1961 m.: J. Baranovski ir ge
nerolas majoras V. Nikolski bu
vo išvyti iš Švedijos ryšium su 
garsia generolo Wennershove- 
no šnipinėjimo Sovietų Sąjun
gos naudai byla.

1963 m.: Islandijos vyriausy
bė suėmė Sovietų Sąjungos am
basados Rejkjavike tarnauto
jus L. Kiselev ir L. Dimit- 
riev dėl šnipinėjimo oro laivy
no bazėje Keflavike.

1964 m.: Kanados vyriausy
bė turėjo išvyti Izvestijų kores
pondentą V. V. Tarasov pa
gautą šnipinėjant. V. I. Solo- 
matin ir G. B. Suvorov buvo iš
prašyti iš Anglijos — vis dėl 
šnipinėjimo.

KITAŠALIŲ ŠANTAŽAS
Sunkiau yra paskaičiuoti kon

krečiai tas pastangas, kurių de
da sovietų informacijos taryba, 
kad išgautų kuo daugiau moks
linių ir techninių žinių iš as
menų besilankančių Sovietų

Sąjungoje, arba iš įvairių 
mokslinių konferencijų daly - 
vių.. Sovietu aiętodasjy žinomas 
— sukompromituofr "'svetimša
lius ir paskui šantažu išgauti 
iš į u žinias. Tačiau tokie atve
jai sunkiai dokumentuojami, 
nes aukos stengiasi nutylėti sa
vo nemalonią patirtį. Tipiškas 
atvejis yra to vokiečio, kuris 
bendradarbiavo su špaginu ir 
Kuznecovu viliojamas, kad už 
paslaugą jo žmona galės at
vykti pas jį iš Rytų Vokietijos.

Sovietai, norėdami išgauti ži
nių, plačiai vartoja asmenų su- 
kompromitavimą seksualiniu 
pagrindu. Šioje srityje niekas 
negali būti tikras ir saugus, jei 
ji KGB pasirinko auka. Net jei 
tikrovėje nebūtų duota tam 
nė mažiausio preteksto, sovietų 
saugumas gali pateikti suma - 
niai sumontuotas nuotraukas, 
pristatyti asmenų, paliudijan
čių apie to asmens iškrypimo 
polinkius, arba kaltinimus ver
kiančių viešbučio patarnautojų 
dėl neva jų išprievartavimo ir 
pan.

"MAINAI”
Net ir kultūrinių mainų pla

ne nuvykę į Sovietų Sąjungą 
mokslininkai ir profesoriai kar
tais yra patyrę KGB "svetin
gumą". Šios rūšies tipinga au
ka buvo Yale universiteto pro
fesorius F. D. Barghoorn. Jį 
1963 m. sovietų policija arešta
vo ir apkaltino šnipinėjimu. Po 
poros savaičių, Amerikos val
džiai paspaudus, Barghoorn bu
vo paleistas su apgailestavimu 
dėl įvykusios “klaidos”.

Tie asmenys, kurie nuvyksta 
į Sovietų Sąjungą pagal kultū
rinio bendradarbiavimo mai
nus, rizikuoja būti savavališkai 
ir be jokio pagrindo areštuoti 
ir apkaltinti šnipinėjimu. O ir 
tikslas, dėl kurio jie atsiranda 
Sovietų Sąjungoje ne visada ga
lima atlikti. Sovietų slaptumo 
manija yra tokia didelė, kad is
torijos studentam neleidžiama 
pasinaudoti archyvine medžia
ga. Joks Amerikos politinių 
mokslų studentas, kuris domi
si Sovietų Sąjungos valdymo 
forma, nėra gavęs vizos į Rusi
jos universitetus. Sovietų bi
bliotekų vedėjai sprendžia, ko
kias knygas duoti skaityti švė

valdžios žmogus. Niekas nėra 
kad jo bendradarbis ąr 

09t valdinys nėra tos įstaigos 
užangažuotas ir neperduos jai

Sia kooHmhtinin ir ufcūenyje. Jas bijo papras*
bė. Jie mokėjo prisilaikyti prie 
Stalino, jie sugyveno su Malen- 
kovu, jie pritarė Bulganmui ir 
sutiko su Chruščiovu. Dabar 
jau ir Chruščiovo nebėra, o Pa
leckis ir Sniečkus vis dar tebe- neatsargaus žodžio. Tiesa, šian

dien krašte nėra stalininio te
roro — masinių išvežimų ir su
šaudymų. Tačiau baimės, netik 
rūmo jausmas tebėra. Ir jo pa
kanka, kad bet koks laisves
nis nuomonės reiškimas būtų 
suvaržytas. Iš užsienio atvažia
vusiam nelengva pajusti tą bai
mės jausmą ir pamatyti, kokio
mis priemonėmis vyksta nuola
tinis ne tik gyventojų, bet ir 
svečių nuolatinis sekimas, daik
tų patikrinimas, filmų peršvie
timas ir pan. Įdomus vieno ita
lų žurnalisto nuotykis. Kai jis 
panoro iš Rygos traukiniu nu
vykti į Vilnių, jam buvo pasa
kyta, kad jis turės skristi lėk
tuvu. Kai jis vis tiek sėdo į 
traukinį, jo vagonas buvo at
kabintas. Norom nenorom rei
kėjo lėktuvu skristi.

(Bus daugiau)

silaiko valdžios viršūnėse. At
rodo, kad tik senatvė tegalės 
juos įveikti. Aišku, už tokią pri
vilegiją reikia mokėt tam tikrą 
kainą. Ją Lietuvos komunistinė

ton. Nėra ko tikėtis, kad kaip 
tik senatvėje jie rastų naujos 
energijos pasukti kitokiu keliu, 
nebent pati Maskva jiems leis
tų tą padaryti. O vis tik kaip 
tik Sniečkus savo rankose kon
centruoja daugiausia galios. Pas 
jį subėga visi.siūlai ir per jį nu
eina į Maskvą. Per Sniečkų 
Maskva valdo Lietuvą. Tačiau 
vėl nereikia galvoti, kad šian
dieninės vadinamos valdžios 
žmonės daug gali. Tai liudija 
kitas mažas pavyzdys. Kai prieš 
keletą metų vienas viceminist
ras su turistų grupe nuvyko 
SuomijOn, tai jis nė vienai aki
mirkai negalėjo palikti grupės 
ir buvo lygiai grupės vedėjo 
prižiūrimas, kaip ir visi kiti. 
Ne jis, viceministras, o grupės 
vadovas buvo aukščiausias val
džios autorifetąs.

Taigi, šalia valdžios ir parti
jos, Lietuvoje, kaip ir kitur So
vietų Sąjungoje, yra dar ir ki
ta galingesnė jėga, tam tikra 
instancija, kaip ją vadina žmo-

BE VĖLINIŲ NEAPSIEINA 
NĖ BOLŠEVIKAI

Uolieji rusų bolševikų patai
kūnai Lietuvoj stengiasi pa
veržti savo tikslam tradicines 
šventes. Tokios varžybos vyks
ta ir dėl Vėlinių, šiemet tos

nos, kuri ir po Stalino mirties 
ir po Chruščiovo vadinamos li- 
beralizacijos, viską seka ir vis
ką gali. Mums net sunku įsi
vaizduoti, kaip šitoji instanci
ja dirba ir kur ji yra įsifiltra
vusi ne tik pačiame krašte, bet

timšalįii "studentui. Tokios or
ganizacijos, kaip Afrikos insti
tutas arba Rytų studijų institu
tas yra ne kas kita kaip šnipų 
mokyklos.

Net ir metro sritis nėra lais
va nuo KG#1* kontrolės. Rusų 
kilmės amerikietė Natalija 
Bięnstock, impresarijaus Sol 
Hurok sekretorė, 1962 buvo 
KGB užverbuota sekti, kaip el
giasi sovietų artistai nuvykę i 
Vakarus. Dr. V. Mar.

84-09 Jamaica Ava., Woodhaven 21, N. Y............... Tai. VI 9-5077
340 Grand Street, Broolrlyn II, N. Y. ................ Tel. STagg 2-4329

Papigintomis kainomis priimame užsakymu* 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome j namus lietuvitkus skilandžius ir sūrius 
We take all orders speciai price for VVeddings and Parties 

Home-Made Bologna
!—sssasaaeesas-—

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 

Cor. DELANCEY, N. Y. C. 
Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškal
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey SL 

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

varžybos negarsinamos plačiu 
mastu, bet jas paliudijo bent 
trumpas pranešimas iš Skuodo: 
“Mirusiųjų pagerbimo diena su
rengta Skuodo rajone,, Kulų ka
pinėse. čia buvo uždegtas au
kuras, skambėjo iškilmingi R. 
Roždestvenskio “Rekviem” žo-

Ekflmė suren^r iy£ ir pa-’ 
gerbti masinių žudynių aukom, 
nes tose kapinėse esą palaido
ta “trys tūkstančiai tarybinių 
piliečių, sušaudytų pirmosiom 
Didžiojo Tėvynės karo dieno
mis”. Tačiau iškilmių dėmesys 
daugiausia buvęs nukreiptas į 
“vaduojant Skuodą” žuvusių ka
rių kapus, ypač Į “Tarybų Są
jungos Didvyrio” M. čebodaje- 
wo kapą.

(Elta)

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į vi
sus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, su
tvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašykite 
-skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui j Rytų Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711

Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

Dimitrevasc ir Kiselevas areštuojami Rejkjavike

Sovietų Šnipo padirbta* pasas

• Boston 18, Mass., — 271 Shavvmut Avenue ................. L! 2-176"
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway ............. AN 8-O06L
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ............... EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ............... OI 5-8808
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ............... TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ........... BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ........... WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ........... TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ................. VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av, tel. 233-8030, 246-0215
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ........... TO 7-1575
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Avė.............. ES 2-4685
• LAKEVVOOD, N J. — 126 - 4th Street .......................  FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue ............. Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė...............................  LO 2-1446
• NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street .... CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue .. ..........  AL 4-5456
• PASSAIC, N.J. — 176 Market Street .......................  GR 2-6387
• PATERSON 1, NJ. — 99 Main Street ....... .......... — MU 4-4619
• PHILADELPHIA, Pa. 19122 — 1214 N. 5th St., ....... PO 3-4818
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ------  HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ....... Fl 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 905 Bank St..........................  PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street .........   SW 8-2868
a YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ------------ Rl 3-0440

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų, eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

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 pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiUkinsitel

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

REPUBLIC Liguor Store, Ine.
322 Union Avenue, Brooltlyn II, N. Y. 

Telefone* EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų
Šventėms bei kitokioms progoms



tyrose išdėstyta. matam. Bet a*ujosios klasės nariam 
kęi pamėgink ‘ pa jyįtoti bent vie- — - 
to- ną kopūsto galvą. lygį«Oėe sto-

__ ___ _ i z— so
vietinei bajorijai Jie turi tar- 

...... w__ _____ nybinius > miosatasąutmno-
Tr ĮWwy"nę vtoįb lyėtvė- Mius, savas krautuves, nuosa-

Padėkos savaitėje
Amerikoje yra gražus papro- išsiuntinėjo išsamią veiklos a- ** kpkto tyma» aritoto j^suo- 

pystaitą su pajamų bei išlaidų '<* sasite&davo prie būie^ ba- 
smulkiais pranešimais. Gaila, sporto.,.ar;- ląunąos ė|Wųiiai-
kad spalio 19 toje pat Chicago- būreliai - • .
je vykęs 26-asE Alto suvažiavi- Su nelemtomis žmonai 
mas buvo tuo atžvilgiu nu- J“*® lietuvius supažindino sovto- 
skriaustas, kada oficialaus ko- oktęacąa. Vos tik mūsų 
respondento spaudai skirtas, pasirodė pirmieji tankai 
pranešimas suminėjo sveikinto
jų mintis, bet terado reikalo te- 
suminėti faktą, kad finansi-

tos — dėkoti. įvesta net spe
cialiPadėkos diena... Padėka 
nėra tik mandagumo formulė. 
Padėką išreiškia žmogaus išpa
žinimą, kad jis priklauso nuo 
kito; kad tas kitas jam yra pa
daręs gero; kad tarp dovanoto
jo ir apdovanotojo yra solidaru
mo ryšys.

Padėk** dieną, prieš sėsda
mi į kalakutais apkrautą stalą, 
galėtume 
tuos, kuriem anas mūsų dėkin-

ko. Tik už gešežtote uždangos gimtiem ne taip svarbu, ar jų Tai ne mūsų praristonymal bet 
eflte m <ir idr»ų>tja. Te# prakalta uždirbtas pinigus ry- komumątfoto WkrHčtožodžiai 
nematyti jokiųleskžų, tadan- jąserdvės, laivas nuveš rusus E panflrvthėjfau>t atspausdin
tų jįą nykimą. TM daug ką pa- | mėnulį ateminfiih metais ar to tame pačiame puslapyje, su 
sako'apše komunizmą ir sovie- po penkmečio, ar karo lėktuvai Palangos kurorto naujo pro- 
~ ... . a^ria taaėefaį pėe jekto architekte Meškonyte

matyti, jog; ir toje puikfcje va- 
surietėje atostogavimo malo
numus temdo stovėjimas ilgose 
eilėse prie valgyklų. Tai tikrai 
savotiškas būdas ilsėtis. Links-

Kaip okupuotame 
žmonėm tenka ilgą laiką sto- rikmpagamms kasmet keliasde- 
vėti eilėse, pasakoja jame alsi- UbĄ raketų daugiai ar mažiau.

kingi esame Dievui už gyvybę,

kingi šiam kraštui už globą?

nė apyskaita suvažiavimo bu
vo priimta. O kokios tos išlai
dos, pajamos nutylėta, lyg Al
tas ir jo aukotojai nebūtų toje 
srityje ko pažymėtino nuvei
kę.

su raudonomis žvaigždėtais, tuo
jau prto krautuvių, bankų, ge- lankę turistai *ir iš Lietuvos į žmonėms svarbu, kad $e šian- 
ležinkelių ir autobusų bilietų laisvąjį pasauli atvykstą tautto- 
kasų nusitiesė eilės. Rusų ka- čial Apie visur besidrie- 
riai su nepaprastu godumu sku- kiančias eiles rašo ir sovietinė

rortas, nemokamas keliones 
lėktuvais. :

Ilgos eilės Sovtetįjoje liudi
ja, jog komunistų partija, pasi
ėmusi pareigą viskuo aprūpinti 
gyventojus, neįstengia jos; at
likti. Neždadami žmonėm pa
tiem rūpintis .savo reikalais, 
komunistai stabdo pažangą ir

gom, iš kurių sulaukėm sau ar 
savo kraštui paramos?

Štai neseniai kreipėmės į

Tarp eilės kitų suvažiavimų 
Padėkos dienos savaitgalio pro
ga su simpatija sekam Studen
tų sąjungos suvažiavimą Toron-

bėjo pirkti viską, kas tik po spauda. Zimaninė “Tiesa” gau- 
ranka pakliuvo. Tuojau pat iš- na tiek daug nusiskundimų tuo 
tuštėjo laikrodžių, 
drabužių krautuvės. E to ne
žmoniško grobstymo lietuviai 
suprato, jog “plačiojoje tėvy
nėje” visko trūksta, nors sovie
tų kariai choru tvirtino: “U 
nas vse jest”. Tada ir mūsų

avalynės, reikalu, kad ji, nepajėgdama vi
sų atspausdinti, pavedė trim sa
vo bendradarbiam parašyti fel
jetoną. Tas sovietinei santvar
kai būdingas kūrinėlis atspaus
dintas kovo 10 dienos numery
je. Jame sakoma: “Ką mes su

tepti, drabužį apsirengti ir sto-. - 1 1 - " ■■■■ ' ", " . —
gą ant gatona. Deja, jd Sovieti

nis pilietis nori nuo «• DABAR MES VISI DĖKOJAME . 
čio ar hetuaųs apsiginti, jis ■
privalo ilgose eilėse stovėda
mas vargti arba ilgus metus 
begaliniuose sąrašuose sukan
dęs dantis laukti. Ir vis pra
šyti, maldauti, visiems linkčio
ti ir “tepti”.

“Jokio pirkinio šiandien ne-

Kas yra buvęs Norvegijoje ir 
klausėsi ten besikalbant žmo
nes, po kiek laiko jis galėjo pa
stebėti kad pasikalbėjime nor
vegas dažnai vartoja žodelį 
“takk”. ‘‘Takk, megen takk, tu- 
send takk, mange tusend

ventojai pasiskina po erškėčio 
šakelę ir eina į bažnyčią, kad 
kunigas < jas pašventintų. Gili 
yra šio seno jų papročio pras
mė. Tie skurdo prispausti žmo
nės nemurma prieš Dievą, bet 
dėkoja jam už tas menkutes

JAV senatorius, prašydami pa
remti Lietuvos rezoliuciją se
nate. Ar visi tuo pačiu uolumu 
sugebėjom jiem padėkoti? Dau
gelis esam pasinaudoję JAV 
vyskupų NCWC ir lietuviško 
Balfo pašalpą. Padėkos /dienos 
savaitgaly vykdomas NCWC 
vartotų rūbų vajus, o taip pat 
Balfo vajaus mėnuo. Kiek pato
giau įsikūrę, ąr prisimenam dė
kingumo pareigą tom įstaigom, 
kad jos ir toliau galėtų vykdy-

te. E paskelbtos programos ma
tyti, kad suvažiavimas turėtų 
pratęsti sąjūdį, kilusį E jauni
mo? kongreso/ Sekdami šį suva
žiavimą kaip lietuviško jauni
mo solidarumo išraišką, linkė
tum tik vieno — kad suvažia
vimas padarytų naują žingsnį 
po kongreso, baigdamas jauni
mo metus jaunesne savarankiš
kesne dvasia, kurią .jaunimo 
kongrese buvo prislopinusi ne
tikro liberalizmo pluta.

ti gailestingumo darbus? ★
Kad Padėkos diena neišvirs- Padėkos savaitę ne už viską 

tų tik į kalakutų dieną, būtina, tenka tik dėkoti Tenka ir ne- 
kad sotie#"pristidaftą' n&anucP maloni dalis-— paprotestuoti 
sius, apsivilkusieji — nuoguo- Antai protesto vertas Pan Atne
šins! " rican kvietimas per N. Y. Ti-

> ★ mes lapkričio 21 veik visa pus-
Solidarumas diktuoja ir ant- lapi lankytis Europoje jos kom- 

rai {rasei dėkingumo jausmą— paniios lėktuvais. Kompanija 
Įstoigų dėkingumą asmenim, pridėjo ir Europos žemėlapį. 
štti Chmago^ Padėkos dienos Tame žemėlapyje, deja, veltui 
savaitgaly Balfas renkasi trylik- ieškotum Lietuvos. Latvijos, Ės
tojo seimo. Telydi mūsų dėkin- tiios. Tokis žemėlapis prašosi 
grano jausmas šią labdaros įs- laišku E baltiečių ir jų draugų, 
taąą, kuri parodė, kad ji mo- kad jie negalės pasinaudoti Pan 
ka pagerbti ir tuos, kurie ją re- American paslaugom ir kitais 
mia ir ja pasitiki Seimo pro- atvejais, jei ii duoda klaidinan- 
ga Balfo vadovybė paruošė ir čias žinias tokiais žemėlapiais. Piligrimai eina j bažnyčią, lydimi ginkluotų sargybų

takk” — “Ačiū, labai ačiū, tūks
tantį ačių, daug tūkstančių 
ačiū*.’, — taip Egirsi -visur "be
šnekant nuo ankstyvo ryto iki 
vėlyvo vakaro. Niekur nėra 
tiek daug “ačiū”, kąip Norve
gijoje. Tai yra gražus paprotys.

Dėkingumas yra dorybė, ku
ri išplaukia E teisingumo dory
bės.

Gražu, kad Dievui dėkoja pa
vieni žmonės, bet dar gražiau, 
kai padėką išreEkia viešai ti- 
tintiejl bendruomenės, ištisos 
valstybės ir tautos už atskirų 
žmonių ir bendrai visų Įkartu. 
gautas E dieviškosios Apvaiz
dos gėrybes bei malones. Vidur
amžiais tokias viešas padėkas 
ruošdavo krikščionEkos šalys ir 
atskiri miestai

Afrikos smėlio tyruose yra 
tokia Bayonne’s apylinkė. Skur
desni kraštą vargu surasi Tik 
šiurkšti žolė ir dygūs erškėčiai 
ten kur ne kur auga Bet tame 
krašte E gilios senovės yra iš
likęs paprotys švęsti ypatingą 
šventę. Kai tik susprogsta erš
kėčiai visų kaimelių-oazių gy-

gėrybes, kurias gauna, kaip 
anas evangelijos svetimšaUs nu
ėjo ir padėkojo Viešpačiui, f

Pavyzdžių randame ir JAV- 
bėse. čia švenčiama "Padėkos 
Diena" — lapkričio ketvirtos 
savaitės ketvirtadienis. Jos pra
džia siekia 1621, kai Plymouth 
kolonijos valdytojas paskelbė 
viešą maldos ir padėkos dieną, 
kuri būdavo minima rudeniop 
— po derliaus nuėmimo, šią 
padėkos šventę galutinai nu
statė JAV prezidentas 1939 ir 
įvedė kaip tautinę šventę, idant 
visi dėkotų Dievui už jo palai- 
mą tautąi ir žmonėm.

‘ Senovės graikų išminčius E- 
piktetas savo raštuose paliko 
gražių padėkos išsireiškimų' 
“žmogau, nebūk nedėkingas sa
vo aukščiausiai Jėgai, bet atsi
lygink dėkingumu už viską, ką 
esi gavęs: už gyvybę ir kas pa
laiko ją, už vaistas, vyną, alie
jų, bet labiausiai būk dėkingas 
už savąjį protą, kuris tau vado
vauja, kad jais tinkamai nau
dotumeis”.

Padėka už išl^svinimą Die
vui » Dachau KZ, 1945 nu ba-

J. VAIŠNORA, MIC

ROKITAI
(5) kūpąs Valančius atgailojančius

Rokitai savo ligoninę buvo kunigus išskirstė po Raseinių, 
pavyzdingai sutvarkę: laikė at- Žem. Kalvarijos ir Kretingos 
skitai sergančius, vyrus, attiti- vienuolynus. Rokitai netekę 
rai moteris. Vyrų visados buvo darbo, išvažiavo į Kęstaičių vie

kiodama ir naikindama pasku
tinius dar užsilikusius Lietuvo
je vienuolynus, 1886.VU! įsakė 
Žemaičių vyskupui M. Paliulio- 
niul kad uždarytų Kęstaičių 
bažnyčią, rokitų vienuolyną ir 
kunigų invalidų namus, o visą 
turtą perduotų Skuodo pravos
lavų kunigui Vyskupui dėl - 
siant tą įsakymą vykdyti, polici
ja išvežė kunigus invalidus ir 
juos globojusius rokitus į Kre-

kitų bažnyčioje šv. Roko ir šv. 
Sabastijono atlaidus ir atsiun
tė šv. Roko relikvijų, kurias 
vyskupas įsakė viešai išstatyti 
žmonėms garbinti.

Pirmasis Kęstaičių rokitų vir
šininkas buvo Matas VirkuckE, 
kuris 1786 m- padovanojo sa
vo E tėvų paveldėtą dalį — 900 
rub. rokitų ligoninei. Martynas 
Gaurilavičtos įsteigė prie Kęs
taičių bažnyčios altariją ir alta
ristai užradė 1850 rub. Kaip ir, tingos vienuolyną. Apylinkės 
Varniuose, rokitų ligoninėse di- žmonės subruzdo neleisti užda- 
rektorius buvo kunigas altaris- ryti bažnyčios. Jie būriais susi-

pojo altorius, kryžius, sakyklą, 
klausyklas, šventoriuje sunaiki
no kryžiaus kelių koplytėles, su
daužė paveikslus, bandė nuvers
ti bokštą ir nuplėšti stogą. Su
imtieji apie 30 asmenų netru
kus buvo paleisti, sumokėjus už 
kiekvieną po 300 rub. Bažny
čios rektorius kun- Juknevičius 
buvo apkaltintas kurstęs žmo-

dyta. Ligonius rokitai labai rū
pestingai globojo, samdė jiem 
ir gydytoją- Rūpinosi ir bažny
tėle, kuri 1794 m. buvo konse
kruota Žemaičių vyskupo sufra
gano.

buvęs KZD, savo parašytoj kny-

(Patek), kuris vadovavo ameri
kiečių 7-tos armijos 45-tajai di-

šaukimų, jų skaičius sumažėto,

laisvius, kad jie susirinktų pa
rodos aikštėje. Jis savo pitono 
šalmu mosavo į juos E sargy-

keriems metams į Vologdos gu
berniją.

Taip liūdnai baigė savo gyva-

dėjas senelis Pranciškus Ma
kauskas ligoninę atidavė dvasi-

28 ją pavedė seserims šaritėm, 
kurios čia Ebuvo iki 1866 m. 
Pati ligoninė nuo 1843.HL9 jau 
buvo miesto vadybos nuosavy-

ne tik kūno,, bet ir dvasios rei- nytėlė palikta vyskupo globai, 
kaltis: kas rytą ligoniai kurie kuris ją pavedė valdyti Varnių 
galėjo ^išklausydavo mišių. Sek- klebonui 
nūdieniais iš seminarijos at
eidavo du klierikai dėstyti Hgo- ® Kęstučiuose 
niam katekizmo. Kęstaičių dvaro valdytojas

Vysk. VaĮau&ms laikais (apie Antanas šaudys-Rimgaila, ma- 
1850 m.) Varnių rokitų ligoni- tydamas, kaip naudinga yra ro- 
nės direktorium buvo Žagarės kitų veikla Varniuose, sumanė

kalbėti Beiti iš bažnyčios, nu-

7. ROKITAI KAUNE

“Po kurio laiko džiūgaujanti

gus — jų dar buvo 1240 sto-
_ _ 1.1 V -- -T U- • 1 • u— *•-vyKIoje — suMUKe | Kopiycię

neturėjo daug narių. Viena, to
kiam specialiam pašaukimui ne-

tai 3 rokitai _______ _____________________ ____________________
Kęstaičių rokitų bažnyčia ir priešinti; jie turėjo iš bažnyčios kaW koptyfia. Po XVH a karų Antra, maro metais, kitus 

ligoninė 1808 m. sudegė, bet išnešti švč.’Sakramentą. Kai # stovėjo nenaudojama. gebėdami patys išmtodavo.

Mykolas Varnilavičius.

fnuJceltaį 6p<>

pono Giedraičio pritarimą, 
Kai po 1831 sukilimo E 1783.11L31 padovanojo roki-

medinė bažnyčia ir ligoninė- paklausė, gubernatorius ^akė Petras Novomieskb 1750 m. į- ro metu mirė ne tik patą steigė-

godoės padarė kmrigų patai- nę. Karalius Augustas m tais 
•oa namus ir juos pavedė vai- pat 1783 m. Rimgailos dova- 
4yti rokftams. Kai 1864 m. ga- nojimą patvirtino ir davė tei
ta vysk. Valančius su visomis sę Kęstučiuose įvesti turgus

bei laikyti smuklę. Be to, Rim- validų namus, Jrariuos adodnis- 
gaila savo lėšomis pastatė baž- 
nyčią ir ligoninę. Pop. Pijus 
VI atskira bule įsteigė toje ro-

uyskupijos įstaigomis buvo per
keltas į Kauną, Muravjovo įpė- 
ftinii Kauftnanas liqto uždaryti

teko beveik visos žemės (palik- Prasidėjo nelygios kautynės, kurio vyskupijai tada Kaunas kūpąs Zenkovifius 17531IL21 nės ir jų fondai Kada baigėsi 
ta tik 33 dešimtinės pelkių ir 
smėlyno), tada jie nepajėgė iš
laikyti ligoninės, ir todėl vysku
pas 1843 m. įsteigė kunigų in-

travo rokital Tokių kunigų in
validų paprastai būdavo 8-7.

Pagaliau rusų valdžia, perse-

galėjus, E bažnyčios išnešus gų sumą. O ligonių išlaikymui 
šventenybes. kazokai ėmė rokitai rinko aukas E žmonių.

kai jis maldavo tylos.” *
“Visgi Dievas yra geras!” —

gai dardėjo kulkosvaidžiai Pa-

šiai melstis ir ant stovyklos pa-
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kas ateityjenorta hetuviškąo- 
parąausytapamatys, kata var- 
gsrsteia įdėti. 4 ....s 
> StajNRMB ir t|4iiwwpmmlrw4fr*- 
tiūdpoAos. Bet daartMa.ĮirĮitfttf 
ir ■ jta. tetag^tetebiUiM Lta?| 
tanų všmvflta-taB' tart< atate 
tesauktas tadyrais ar te o* 
peni :• ar teena teektyvuta 
^.-irtume | tteą.. - TteiOS -'Jjetip^ 
VMį tttUEOE, ptrešstast pŠM<tataĮ
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Chicągoje. | teprikuaLBetateą krtynnel repmentarb 
Ltetavos operos teeita jai Bfeja, jokia betonų betari- 

ta* Wio vasario te teątttteba tai kas pinigais 
ptetą prąshnjuis nuo jos neparėmė to darbo, kuris rq> 
no. į Chicagos Lietuvių reaentuoja Be vieną operos ko

lektyvą, bet visą Betariu teitą, uusaaramąlietuvių opetei 
Jau turint khvyrą ir orkest- teikia a artėdama į “Gtafes 

ro gaidas (cborų repeticijos nm” premjerą O via techniiš- 
vyksta nuo pat rugsėjo pra- kiep darbai Chicagoje sparčiai 
dfios), dabar akivaizdžiai kyla rieda pirmynehote repetuoja^ 
dekoracijų problema. Panašias ktavyras ir orkestro gaidos pn*- 
dekoracijas gal galima būtų su- ruošta ir atspausdinta, spren- 
rankioti amerikiečių operų san- dfiama sūdri rūbų ir dekanei- 
dėhnose, bet teta unija reiks- jų problema k begalė kitų rei-

susatatejūro išeivi
jos nežaviuose. { operos šventę

Kntffinas taryba su užuomino
mis ta proga sukviesti ir Kul
tūros jrcnrest

dėhnose, bet teta unija reika
lauja samdyti 40 brangiai ap

-82-15 89th PL, MldcMe Vtttagc, N.Y. 11379 
e dėjai: ____ _ v -

ROMAS KEZSB — TW 4-1388
ANTANAS MASEIKA — VI 5-6332

atstovus informaciniam posė-

tymo darbais visus supažindino 
operos vald. pirm. V. Badžius, 
vicepirm. K. Skaisgirys, chor-

liniukas V. Virkau ir kiti valdy
bos bei vadovybės nariai

Vienas iš sunkiųjų darbų 
jau padaryta — paruoštas kla- 
vyras ir orkestro gaidos. Jų yra 
1,300 pust, kai tuo tarpu “Tra
viatos” buvo tik 485 pusi Vi-

6,500 dd, neskaitant to, kad 
operos v-bos ricep. K. Skaisgi
rys į šį darbą įdėjo 465 darbo 
valandas, už tai nereikalauda
mas jokio atlyginimo. Klavyras

kalų. Vienas rūpestis atpuolė 
— vos paskelbus tradicinį Ope- tinas (pirm.), A. Pužauskas; antroje -eilėje

koracijom sustatyti ir Lt, ir tai 
sudarytų milžiniškas išlai
das. Atsižvelgiant į tai apsi
spręsta. daryti savas dekoraci
jas, kurių eskyzus rengia Lie
tuvių operos dail Vyt Virkau. 

80-90 žmonių simfoninis or
kestras kainuos 15,000 dol Iš

“Grajįnos” sąstatą (sce- Gink Dieve, ji nebus pirmoji 
nbje ir už jos) bus įjungta apie 
256-300 žmonių. Nors choristai, 
administracija, statistai negau
na jokio atlyginimo, bet visa 
sudėjus į krūvą, susidaro 60- 
65,000 dol. sąmata. Pardavus 
abiem spektakliam visus bilie
tus (kad jie bus išparduoti, visi 
tikim), suplaukia pajamų apie 
41,600 dol O iš kur likusius pa
imti? Tai ir yra didysis klaus
tukas, kuris spaudžia Lietuvių 
operos vadovus. V. Radžiaus žo
džiais, šiuo metu einama prie 
visiško resursų sunykimo. Ir jei

vaitą kitą buvo gaudyte išgau-

kad ypač Chkagos lietuvių vi
suomenė tvirtai stovi už Lietu
vių operos pečių.

Tokiomis tai nuotaikomis ar
tėjame į “Gražinos” premjerą.

Prof. J. Žilevičiaus 75 metų sukaktis
Prof. J. Žilevičiui šiais me

tais sukako 75 m. amžiaus. So- 
lenizantas yra vienas iš didžiau- 

gyvųjų lietuvių muzikų — 
kompozitorius, dirigentas, Orga
nizatorius, kritikas, muzikos is
torikas, profesorius, muzikolo
gijos archyvo steigėjas ir vedė
jas. Pas prof. J. Žilevičių stu
dijavo daugelis jaunesnių lie
tuvių muzikų.

Juozas Žilevičius yra sukū
ręs apie 300 Įvairių muzikos gijos archyvo kūrimui ir jo iš-

JUOEO MISICNO

RAYS UQU0R STORE
chyve yra ir mūsų didžiojo M. 
Čiurlionio rašytų gaidų, keli 
tpmai A. Vanagaičio kūrinių, 
Neseniai mirusio S. Sodeikas 
kompogeijos, 27 tomai -paties 
prof. J. Žilevičiaus kūrybos. Vis
kas surūšiuota ir sudėta į al
bumus bei dėžes alfabetine 
tvarka — nuo Aleksio iki Ži
linsko.

. z. Prof. J. Žilevičius viską pa
šventė muzikai, ypač muzikolo-

tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RIČHMOND HHL, N. Y.

Tokfonas: Vkginia 3-3544 ■

lietuviška opera šiame žemy
ne, nes jau 1924 gegužės 30. 
buvo pastatyta M. Petrausko o- 
pera “Eglė žalčių karalienė”. 
Bet tai bus pirmoji lietuviška 
opera, pastatyta Lietuvių ope
ros Chicagoje, opera, alsuojan
ti giliais tautiniais niuansais*

Trimituokit į teturtase^ėju&į - ^įgnių, k&rių tarpe yra ketu- iaikymui Jis pats neturi jokių 
mteatimų pajamų, už tokį mil- 
Snišką darbą jokio atlyginimo 
negauna, o jaučia amžiaus naš
tą, geroką akių susilpnėjimą^ 
vienatvę. Muzikologijas archy
vui globoti komitetas, kurio pir
mininku yra Lietuvos general. 
konsulas Chicagoje dr. P. Dauž- 
vardis ir nariais T. Br. Markai- 

muz. VL. Jakūbėnas,

Namų pirkimo, pardavimo, ąpdrau^os 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

Tegu renkas visi kas. tik 
gali kelti

Ginklą už tėvų mūs sali.
Pulsim tėviškės žemių 

skriaudėjus!
VI. Ramojus

Lietuvių operos vadovybė informavo spaudu apie Gražinos operos pastatymą. Pirmoje eilėje iš k. j d. Regi
na Smofinekienė, Vytautas Radžiui—pirm, Margarita Momkienė, chorvedys Alfonsas Gečas, chorvedė Alice 
Stephem, Kazys Skaisgirys; stovi: rež. Kazys Oželis, dail. Vytautas Virkau, Vladas Butėnas, Bronius Ma
čiukevičius ir Antanas Grina. Nuotr. V. Račkausko

Iš Lietuvių Enciklopedijos

tas XV Lietuvos tomas pasiro
dys 1967 metais.

J.

to, sakoma; “Institutas ypač rū-

nepufinių sienų klausimais'

nepriklausomos Lietuvos sie
nų arba tarptautinėmis sutarti
mis paremtų Lietuvos valsty
bės sienų. Eilė LE prenumera
torių sako, kad kokia bus nau
da iš to tomo, jeigu jame ne
bus pagrindinio dalyko 
vos etnografinio Žemėlapio. 
Besimokantis ir bestudijuojsm- 
tis jaunimas tokio žemėlapio 
yra labai ir labai reikalingas. 
Lietuvos etnografinio žemėla
pio atsiradimas LE neturi nie
ko bendro su dabartinėmis ar
ba valstybinėmis Lietuvos sie
nomis. O jis būtinai reikalin
gas ne tik studijuojančiam jau-' 
Rimui, ir mums vyresniems.

Etnos — graikiškai tauta, 
graphein — rašyti. Etnografija

leidžiant lituanistinę encik
lopediją anglų kalba tas pats 
žemėlapis būtų perspausdin
tas ir joje. Vienokiu ar kitokiu 
būdu tos enciklopedijos, be mū
sų pačių, pateks ir į universite
tus ar šiaip kitų tautų asme

rios operetės, dainų - rinkines, 
giesmių rinkinys, trejos mišios, 
kantata “Vytautas Didysis”. Ga
lima pastebėti,, kad kaip laisvo
je Lietuvoje, taip ir dabarti
nėse Amerikoj gyvenimo sąly
gose nedaugį tėra buvę žymės

iu muzikinių įvykių, kaip tai 
ainų šventės, koncertai, ope- 
jtės, operos ir pan., kuriuose tis, SJ., 
ats jubiliatas nebūtų dalyta- tašę j. Bęriuhs ir'V.'^ Šimkus, 
gs, aprašydamas savo įspū- ^ta^ptaesųės fetariK paramos 
tins spaudoje su pilnu tam
mu, įvertinimu ir meile. J Jis : mStariškam darbai palaikyti ir 
smeniškai pažįsta visus Ame
boje gyvenančius lietuvius 
mzikus ir dainininkus, kurių 
isų nuopelnus surašė “Lietu- 
ų Enciklopedijoje”.
Be šių didžių darbų prof. J. 

ilevičius savo vardą įamžino 
teigdamas lietuvių muzikolo- 
ijos archyvą, kuris yra prisi- 
laudęs Jaunimo centre, Chica- 
oje. Profesoriaus iniciatyva ir 
asišventimu tame archyve yra 
irinkti milžiniški lietuvių mu
kų dvasiniai turtai — 300,000 
iskirų eksponatų, kurie pri- 
tauso 235 lietuviam kompozi

toriam. Ten galima rasti gai
das, laiškus, spaudos iškarpas, 
plakatus, *~koncenų programas, 
fotografijas, plokšteles, užrašy
tas juosteles ir kt. Siame ar

Mes esame maži, tad ir erdvės plėetie yra daegi GaHmybig taip pat 
netrokšta. Tik reikia: daugiau akcininkų, didesnio kapitalo.

LITAS Investing Company, Ine.
100-21 89th Avė., Richmond Hil. N.Y.; Hl 1-6799 
6755 S. We$tem Avė., Chicago, M.; GR 6-2242 

LITAS duoda paskolas lengvomis iėsimokėjimo sąlygomis. Paskolų 
pareikalavimas dažnai būna didesnis negu galime patenkinti. Jei 
nenorite tapti LITO akcininkais, galite tapti indėlininkais — galite 
LITUI paskoHntL Mokame aukštus procentus. Bet pirma pagalvo
kite apie akcijas. Pirkite LITO akcijas šeimos nariams, ypač jau
niesiems, kad pe augtų kartu su LITO bendrove. Viena LITO akci
ja šiuo metu kainuoja 12 dol. Akcijų pirkimo ir bendrai informaci- 
jos reikalais prašom kreiptis j New Yorko arim Chicagos Įstaigas.

nim. Tas labai pasitarnautų mū
sų tautos ir jos gyventų sričių 
pažinimui. LE yra vienintelė 
proga tuo tarpu to žemėlapio 
atsiradimuifmui ir išplatinimui, 

f nukelta į 5psl.)

Prof. J. Žilevičiaus 75 m. su
kakčiai atžymėti Chicagoje su
dalytas komitetas, į kurį įeina 
daugiausia muzikai — pirm. A. 
Giedraitis, sekr. F. Strolia, ižd. 
J. Bertulis, nariai P. Armonas, 
seselė Bernarda ir VaL Šimkus. 
Komitetas organizuoja jubilie
jinį Žilevičiaus kūrinių koncer
tą, kūrė įvyks Chicagoje, Ma
rijos aukšt. mokykloje,' gruo
džio 4 d. 4 vai popiet. Koncer
to programą atliks žymiausi lie
tuviai dainininkai su “Daina
vos” ansambliu priekyje. Po 
koncerto Jaunimo centre jubi
liatui pagerbti bus banketas.

Pagerbiant jubiliatą prof. J. 
Žilevičių, nuoširdžiai prašytu
me bet kokios aukos jo kūdi
kiui — muzikologijos archyvui 
— palaikyti ir plėsti Už ma
žiausią auką būsime labai dė
kingi
Prof. komp. ir Muzikologijos ar-

įvairią moteriškų Dabužių krautuvė 
Krautuvėje yra didelis Įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei dartto susnelės, muštukai, aulinukai, 
bliuskutės, kojinės. Čia gaunamaštyminiams gatavi- moteriški dra
bužiai, pritaikinti Įvairioms progoms ir dydžiui.
954)4 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N.Y. 11421

— TeL 849-7240 —

- HAVEN REALTY -
RealEs+a+e • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, autmnoMlių, baidų ir k. Namų par-

Kastfien nuo 9 iki 8 vaL; šeštadieniai* iki 6 vai. popiet.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven ŽL, N. Y. TeL VI 7-4477

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N. Y. 11421
______ Tel. Vlrgtnla 8-9919 3T „• ________

VYT. MAŽELIS

inis sutartimis paremtą Lietu
vos valstybės sienų žymėjimą 
žemėlapiuose, etnografinių Lis- . yra mokslas apie tautą, jos kul

tūrą. Taigi tokio etnografinio 
Žemėlapio, kuris rodytų lietu
vių tautos gyventas vietas, ku
rtos būtų paremtos 
mals, o jau tarimais 
mis, atspausdinimas LE ne tik 
neprieštarautų jokiom sutar
tim ir nesukeltų kitų tautų 
prieštaravimo, o būtų pagelta 
visiem besimokantiem apie lie
tuvių ir tautų praeiti, kur jos 
gyveno, kokia jų kultūra buvo 
ir pan.

duomenį-
Lietuvos rytoj ir vakarų sienų 
komisijos.

Taigi, UC XV-Lietuvos tomas

Būtų tikslu, kad tame tome ras
tų vietos ir Lietuvos etnografi
nis tetelopto. Yra sakančių, 
kad mes negalime eiti toliau už

Lietuviška ir. eurapietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA Ir ALBERTAS RADS1ĮD 
3848-40 STAGG STRKCT * . Ita

TeMfoaac OTcgg

VYTAUTAS taeCKAS



kuriam

VUKO TAUTOS FONDUI AUKOS
Solistė Irena Stankūnaitė

Paulius Žitkus

— Kun. Stasys Yla, Putnamo 
seserų vienuolyno . kapelionas, 
statydamas savo Mindaugo pilį 
nusilaužė šonkaulį

— Stamfordo Lietuvių Ben- 
druomsnė š.m. gruodžio 3 ruo
šia. Jono Rūtenio tapybos dar
bų parodą Genovese restorano 
salėje, 453 Shippan Avenue, 
Stamford, Conn. Parodos atida* 
rymas 5 vai vak.

— Motina Aloyza, Putnamo 
seselių viršininkė, apžiūrėdama 
Matulaičio namų statybą, pasly
do laiptuose ir nusilaužė ranką 
ir koją.

— Saulių spaudos paroda, 
kuri buvo numatyta suruošti 
Los Angeles, Calif., * gruodžio 
4 neįvyks. Paroda ruošiama ki
tų metų pradžioje.

pajėgią lietuvių kurte pteiryto kfakvtową šteto tat tearti “tikra’* w*ykta_ Mo
to kytejai, dtetyteaol mokykloje, 

ftataotofart teaRM tflk S dol už 
£. ir to**, kad ir

kp vodilMr Mu 7X ItodMHto MlKėdrtBi ttertegtešą reikalų 
Icm, Audroto B*rtyMt Algirdas sū mokykla^ parodykim jai M- 
Bnrrinriras,. ĮUdkimjn ? CaktouK Urnos te nnrfiitąljiijn jos vie-

Rašytoja Kotryna Grigaitytė
— Maironių metų “Draugo’.’ 
poezijos laureatė.

Kotryna Grigaitytė žinoma iš 
poezijos veikalų
vėduoklę” (1937-Lietuvoj); “Pa
slaptis” (1950-Vokietijoj); “šir
dis Pargamente” (1956-Ameri- 
koj) ir “Rudens Sapnai”—(1963 
Amerikoj) už kurį poetė laimė
jo “Draugo” premiją.

Rašytoja reiškiasi ir prozoj, 
išleisdama novelių rinkinį “Vei
du prie žemės” (1962 Ameriko-

iis Literatūros ir dainos 
karas yra skiriamas naujai 
steigusiai N. Jorsey lituanisti- 
—-1 ■<---- - atFfmt mUKyKlol p*vmvTVTl*

.ęsi tėvai yra pajėgūs 
ir tokį mokestį susimokėti. O 
kur dar knygos ir kitos mokslo 
priemonės ir susisiekimo iš
laidos?

Na tik tėvų, bet mūsų visų 
yra reikalas, kad kuo daugiau 
vaikų pramoktų lietuviškai - ir

10 metų 
šešt. mo- 
vaikučius

vajame pasaulyje vadovau- 
apsijungęs Vyriausias Lietu- 

išlaisvinimo komitetas —

1961 vasario 14 paskirtas kle
bonu į Haverhill, Mass., iš ten 
lapkričio 15 atvyko į Brockto-

Rūta Graudušytė, Krtotina Jut 
kaitė, NataMja KiauBeaA Algis 
Šaulys, DųnivaK Vhįirrifoni kr 
Jūrate Vablaityte

Mokykloje dėstoma: beturiu 
kalba, Lietuvos pažinimas, lie
tuviška aplinka, Lietuvos istori
ja ir geografija, lietuvių dainos 
ir tautiniai šokiai.

Nprs šią mokyklą įsteigus 
daug rūpesčių atkrito, tačiau 
pats pagrindinis rūpestis, t y. 
mokyklos išlaikymas tebėra gy- 

pa- vas ir šiandien. Pagrindinę mo
kyklos išlaikymo naštą neša 
mokinių tėvai, mokėdami po 4 
dol. į mėnesį už pirmą ir po 2 
dol. už kiekvieną kitą vaiką, ta
čiau ne

1938 kartu su a.a. kun. K. 
Jankum aplankė Panamą ir iš
važinėjo Venecuelą.

Brocktoniečiai jį gerai prisi
mena kaip veiklų ir paslaugų 
kunigą. Pasitikdami jį naujose 
pareigose, linki kuo geriausios 
sėkmės. r-‘— M. Ka*.

— Literatūros vakaras ruošia
mas gruodžio 10 Los Angeles, 
Calif. Šiame vakare dalyvaus 
šie lietuvių rašytojai ir poetai: 
Aloyzas Baronas, Bernardas 
Brazdžionis, Jurgis Gliaudą, 
Alė Rūta, dr. Elena Tumienė, 
Pranas Visvydas. Programą 
praves Juozas Kojelis.

— Providonco ir Putnamo 
studentai ir studentės, kartu į- 
kūrė Lietuvių Studentų Sąjun
gos skyrių. Pirmas susirinki
mas įvyko lapkričio 11 Putna- 
me. Išrinkta valdyba: pirm. Sta
sys V. Rastenis, vicepirm. Ri
mas Manomaitis, šekr^ Ramutė 
Zdanytė, ižd. Joana Gatevec - 
kaitė. Skyriui priklauso 12 stu
dentų ir studenčių. ,

Vikaru buvo šv. Petro airių 
parapijoje Lowelį Mass. \ (nuo 
birželio 15 iki lapkričio 12). Ta
da paskirtas vikaru į Brockto- 
no šv. Kazimiero parapiją. Čia 
išbuvo iki 1947. Daug pasidar
bavo prie parapijos salės, mo
kyklos, seserų namo statybos. 
Nuo 1947 iki 1952 buvo šv. Ri
tos parapijoje Haverhill, Mass., 
kur patarnavo ir lietuviam. 
Nuo 1950 iki 1961 buvo vikaru 
lietuvių parapijoje Cambridge, 

Mass. Ten lankė pradžios mo- Mass. 
kyklą ir aukštesnę mokyklą, 
1925-27 Holy Cross kolegiją 
WorcesterVje, Mass., 1927-1933 
šv. Jono seminariją Brighton, 
Mass. Į kunigus įšventintas 
1933 birželio 2.

’abaigoje padėkos žodį tarė 
įgregacijos motina M. Aloy- 
Maldą užbaigiant sukalbėjo

l V. Zakaras. P.K.

LB apygarda, imbšfrd&ai ver
tindama 'ta mokykite atsira
dimą, iš savo išteklių jau pa
skyrė noreir kuklią auką mo- 
kyklai paremti, ta&au ši auka 
viso reikalo neišsprendžia. Kad 
mokyklos darbas nenutrūktų 
dėl lėšų stokos ir kad parodytu
me, jog’ lietuviškoji ristfttoenė 
yra suinteresuota mokyklos a- 
teitimi, apygardos valdyba kar
tu su mokyklos, tėvų komitetu 
lapkričio 26, šeštadienį 7 v.v. 
Lietuvių Laisvės salėje, 269 Se- 
cond St, Elizabeth, N.J, ren
gia priešadventinį linksmą su
buvimą, kurio programą atliks 
solistė Irena Stankūnaitė ir Ce- 
rienės — Mulks vadovaujamas 
“Birutės” sekstetas. Po progra
mos — šokiai. Veiks užkan
džių ir gėrimų bufetas. Visas 
pelnas —mokyklai paremti.

Dainininkė Irena Stankūnai
tė savo skambiu lyriniu sopra
nu žavėjo publiką jau daug kar
tų. Ji pažįstama Chicagos, Cle- 

‘Akys pro velando, Waterburio, Hartfor
do lietuviam. Yra dainavusi Pa
saulinėje parodoje — Lietuvių

K. Barty*, Elizabeth, N. J. 
202 dol. Aukojo: Pr. Kupinskas 
— 20 dd.; A. švedas 12 doL 
ir po 10 dol.: K. Bartys, St Pet
raitis, K. Valužis, J. Didžbalis, 
B. Medžiūnas, P. Lanys, K Čiur
lys, H. Bitėnas, P. Vaitiekūnas, 
V. Budnikas, P. Lukoševičius, 
Pr. Kudubs, J. Miežaitis, D. 
Švenčiūnas, J. Strimaitis ir ku
nigas J. Prabulbickas; St.Luko-

— Ateitininkai sendraugiai 
[Adelaidėje, Australijoje, išsi
rinko naują valdybą: Pr. Pus- 
dešris — pirm., M. Gavėviėnė 
— sekr., E. Varnienė — ižd. 
Pagal sendraugių suvažiavimo 
nutarimą ši valdyba eina taip 
pat ateitininkų sendraugių Aus
tralijos krašto valdybos parei-

šv. Jurgio liet, parapijos salėje 
bus rodomas filmas “Velnio ba
la”, rašyt. Jurgio Jankaus apy
saka ir kronika iš Rochesterio 
beturiu gyvenimo. Rengia bet. 
mokyklos tėvų komitetas.

— Poetė K. Bulsienė — Ne
rimą Narutė ateinančiam pava
sariui rengia naują poezijos 
knygą.
Labiausiai perkamos ir dėmesio 

vertos knygos
Alė Rūta, Žemės šauksmas, 

apysaka priminti 25 metų betu
riu trėmimą Sibiran, Br. Raila 
Laumių juosta, aktualios aki
mirksnių kronikos, J. Miškinis,.

— Serga rašytojas Jurgis 
Jankus ir kol kas gydosi na
muose? Rašyt;'- Jurgis Jankus 
pastaruoju metu labai daug dir
bo prie savo raštų parengimo. 
Artimiausiu laiku turėtų kny
gų lentynas išvysti 3-jų tomų 
romanas “Pušis”, kurio dalis 
buvo spausdinta Vokietijoj “Ži
buriuose”.

Jurgio Jankaus "Velnio bala"
Gruodžio 4 d. 5:30-6:30 v.v.

Kun. Feliksas Ed. Norbutas, 
Brocktono beturiu šv. Kazi- 
{miero parapijoje klebonavęs 
nuo 1962 pasitraukė iš savo 
pareigų ir nuo lapkričio 15 iš
ėjo pensijon. Į jo vietą klebo
nu paskirtas kun. Juozas Kazi
mieras Petrauskas.

Naujojo klebono tėvas Kazi
mieras Petrauskas yra kilęs iš 
Vababninkų parapijos, 1903 at
vykęs į Gardner, Mass. Motina 
Apolonija Grigabūnaitė, . taip gimė 1907 sausio 20 Gardner, 
pat iš Vabalninku, atvyko į At- 
hol, Mass. Jie susituokė Wor- 
cester, Mass. šeimoje buvo šeši 
vaikai, — trys dukterys, trys 
sūnūs.

Viena duktė mirė jaunutė, 
kita buvo slaugė antrojo pasau-

šį kartą rašytoja skaitys sa
vo poeziją, kurioj paskutiniu 
laiku dominuoja patrijotinis 
motyvas.

Rašytoja Balčiūnienė-Audro- 
nė spaudoje dalyvauja jau nuo 
1936. Yra išleidusi poezijos 
rinkinį “Beržų Pasakos” 
— 1953 ir “Žingsniai Takebu” 
1966. Šis rinkinys jau pakebui 
pas skaitytojus. Rašytoja turi 
paruošusi spaudai leidinį jauni
mui ir vaikam. Pagrindinė te
ma — vasaros stovyklos.

z Tautos Fondo atstovybė Los 
Angeles, Calif. prisiuntė 237 
dol. Aukojo: J. Jusionis 25 dol.; 
V. Kazlauskas 20 dol.; L.V.S.- 
gos Ramovė 15 dot; po 10 dol.: 
J. Cinga, D. Medžiukas, K. ša
kys, A ir B. Brazdžiomai, R. 
Bureikienė, J. Kojelis; po 5 dol: 
dr. Z. Brinkis, V. Dambraus
kas, B. Ciurbonis, J. Kojelis, A. 
Raulinaitis, A. Slėnys ir B. 
Graužinis.

J. Audėnas, New York, N.Y. 
— 60 dol. Aukojo: po 10 dol.
P. Putinas, S. Remėza, Br. Juš-
kys, Daiva Audėnaitė, A. Vakse- varėles. Daug jo darbų yra ir 

aliejiniais dažais. Salėje bus iš
kabinėti it kiti dailininko pa
reikštai.

jaisvimmo lėšom telkti prie 
ko valdybos veika Tautos 
idas. Su Tautos Fondu glau
di bendradarbiauja beturiu 
įdruomenės. Be to, Tautos 
idas, daugumoje lietuvių ap- 
entose vietose turi savano- šeričius 5 dol.

dienoje; Lapkričio 13 manifes
tacijos programoje.

Irena Stankūnaitė 
mokytojavo Lindeno 
kykloj, kurioj mokė 
beturiškų dainų ir su kuriais 
daug kartų pasirodė bet. visuo
menėje. Dėl savo beturiškumo 
ir pažangumo dainavime ji dė
kinga savo tėveliui muz. Juo
zui Stankūnui, kuris yra nuola
tinis jos koncertų akompania
torius. šį kartą irgi dukters dai
navimą palydės pianinu. Muz. 
J. Stankūnas tūri savo pianino 
studiją, kurią lanko gražus bū
rys mokinių.

Broniu* Balčiūno* interpre
tuos Babo Sruogos kūrybą.

DoiL T. Petraitis padovanojo 
loterijai savo kūrybos paveiks
lą vaizduojantį pajūrį prie' Pa
langos. Dailininkas yra studija
vęs meną Prahoj, pamėgęs ak-

WORCESTER, MASS.
Labdaros pietūs

Statomiem Matulaičio 
m Putname seselės, talkina- 
s vietinių rėmėjų, lapkričio 
Maironio parke surengė lab- 
ros pietus (po 10 doL). Lie- 
riai atsiliepė į seserų krieti- 
ir pripildėpilną salę.

Ketuose taip pat dalyvavo 
nėjų gildos pirmininkas pre- 
as P. Juras, prel. V. Balčiū- 
j, kapebonas kun. S. Yla, ku- 
jas V. Zakaras, Worcesterio 

Kazimiero parapijos klebo- 
> kun. J. Jutkevičius, Alto 
m. Antanas Rudis su žmona, 
Muistanti seserų rėmėja W. 
itkins, jos duktė G. Kaneb 
vyru ir k.
hvokaciją šakalbėjo preL P. 
■as, svečius rengėjų vardu 
sveikino Ona Vaitkienė, pro
tiną pravedė kun. J. Jutkevi-

(atkelta iš 4 ps.)
Kol dar 4 nevėlu, kol tas en- 

,ciklopedijte tomas dar ne 
spaustuvėje, tas gabma padary
ti. Lietuvos Tyrimų Institutas, 
pasitaręs su to tomo redakto
rium dr. Maciūnu, tai galėtų pa
daryti. Jeigu dabar ši proga 
bus praleista, kitos tokios ge
ros ir greitu laiku nebeturėsi
me.

žinoma, Lietuvos Tyrimų Ip- 
stitutas galėtų leisti ir etnogra
finį žurnalą ir gal net anglų 
kalba, kuriame būtų nagrinėja
ma Lietuvos etnografiniai rei
kalai, bet tai jau kita tema. Be 
to, tas ir padaryti būtų daug 
sunkiau, nės žinome, kaip sun
kiai tiem reikalam sutelkiamos 
lėšos.

— Amerikos Lietuvių Fon
das šiuo metu turi apie 300, 
000 dol. kapitalo ir apie 1,200 
narių. Atsiranda daugiau sąmo
ningų lietuvių, dalį savo paliki
mo užrašančių Lietuvių Fon
dui. Tokiais atvejais Fondas 
yra pasiryžęs tapti testamento 
vykdytoju. Sudarantieji testa
mentu LF palikimą, turėtų 
aiškumo dėlei testamente pažy
mėti, kad LF State of Ibinois 
yra registruotas Nr. 17755. Ka
dangi tų fondų pas mus yra ne
mažai, kartais gab kilti neaiš
kumų, kuriam fondui palikimas 
priklauso. Nurodytas numeris 
neaiškumus išblaškytų. LF val
dybos pirmininku yra dr. A. 
Razma. Tarybos pirmininku— 
dr. G. Balukas.

lis ir J. Valaitis.
B. Vitkus, Chicogo, III. 50 

dol. Aukojo Vysk. V. Brizgys, 
kun. dr. A. Juška, dr. R. Gi- 
niotis, dr. J. Reinys ir K. Bar* 
tašius.

širdingai dėkinga* T. Fondą*

cenatas — Lietuvių Tautinis A- 
kademinis Sambūris,
šiuo metu pirmininkauja Ka
zys Kasakaitis. Vakaro progra
moje, kurią atliks Instituto stu
dentai, dalyvaus ir naujojo vei
kalo autorius dr. J. Balys.

Vakaras įvyks Lietuvių Lais- ■ /
vės salėje, Elizabeth, N. J., lap- 
kričio 26, 7 v. v. Programai /
vadovaus Danguolė Vizgirdie-
"*• . Nuotr. K. Clkoto

linio karo metu, mirė prieš de
šimtį metų. Trečioji Elzbieta— 
ištekėjusi ir savo brokui, kun. 
Juozui, daug pagelbėjo, kai jis 
buvo Haverhill, Mass.

Sūnus Jonas yra vienuolis 
marijonas, kunigas, dabar gy
vena Marianapolyje, Thomp - 
son, Conn. Sūnus Stanislovas 
yra vedęs ir gyvena Patersone, 
N.J.

Kun. Juozas K. Petrauskas

Uto pirmininkas sveikino se- 
is ir papasakojo savo keb<> 
; įspūdžius po Indiją. (Nors 
ižiai gyvena Chicagoje, bet 
o dukterį atvežė į seserų 
comą mergaičių bendrabutį), 
leninę dalį atliko solistė Lio- 
Juodytė su savo dukra Ja- 
a (6 metų), pianinu pritarė 
no M. Bernarda.

— Knygos vakaras, kurį ruo
šia Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas, bus gruodžio 3, šeš
tadienį 7 vai. vak., Jaunimo 
centro didžiojoj salėj. Vakaras 
ruošiamas naujos knygos —dr. 
Jono Babo “Lietuvių liaudies 
pasaulėjautos” — išėjimo pro
ga. Knygos leidėjas — Pedago
ginis lit. Institutas, knygos ma-

Knygų išpardavimas <— 
nuolaida iki 90 proc. Sąrašai 
išsiunčiami parašius šiuo adre
su: Gabija. 87-85. 95 St.» Wood- 
haven, N.Y. 11421.

s-įgaliotinius, kurie organi
ka aukotojų būrebus ir su
ktas aukas siunčia T. Fon- 
. Pastaruoju laiku yra g'au- 
aukų per šiuos įgabotinius: 
ir. Krivickianė, Washington, 
:. 145 dol. Aukojo: A. Vasai- 
25 dol., Pr. Baltakis 15; po 
dol.: Barzdukai, R. ir B. Lio- 
i, A. ir L Flateriai, Kindu- 
i, Pusarauskas, V. Penkiu-

J. Rutelionienė, V. ir S. 
>kai, K. Žalkauskienė ir D. 
viekas; Vildžius 5 dol.
n. Viliam**, W*shington, D. 
— 150 dol. Aukojo: B. Pa- 
įskas 20 dot, V. Viliamas 15 
.; po 10 dol.: V. Trumpa, V. 
nka, J.A. Vaičiulaičiai, L. Ka
rkas, P. Mažeika, L. Damb- 
nas, F. Giedrys, J. Vytėnas, 
Zalubas ir V. Jackūnas; po 
lol.: dr. P. Skardžius, A. Mi
sevičienė ir S. Ignas.

Mano Dzūkija, kanauninkas J. 
Končius, Atsiminimai iš Balio 
veikios, &r; A. Maceina, Dievo 
avinėlis, Maironio Baladės, N. 
Mazalaitė, Miestelis, kuris bu
vo mano, V. Landsberbgis, Pen
ki stulpai turgaus aikštėje, dra
ma, Aukštaitės poezijos rinki
nys — Rožių vasara ir kt.

Vaikams: Algis ir Alytė, Bal
tosios Pelytės kebonė į mėnu
lį, Vyt. Nemunėbo Meškiukas 
Rudnosiukas, Snaigių karalaitė, 
Senolės pasakos ir kt. Visos 
vaikų knygos ir knygelės yra 
spalvotai ibustruotos.

Šios ir visos kitos lietuvių 
kalba knygos yra gaunamos šv. 
Jurgio bet. parapijos žemutinė
je salėje, sekmadieniais nuo 10 
iki 12:30 v. popiet.

Ten pat yra didelis pasirinki
mas betuviškų plokštelių, Kalė
dų ir Naujų metų sveikinimo 
atviručių ir priimama visų be
tuviškų laikraščių ir žurnalų 
prenumerata. 4b.—

‘ĮbbteidŽtaugdimas. -vasūros 
i&L N-J._ aukštaosim moks- 
s bąigęs ar dar tebeinąs jau* _ „
mas atliko labai reikšmingą 70 mokjnių ir U mokytojų. Ktek teko 
tuvių visuomenei darbą Štai 8* ta* amtery* ir yyral, su noru šią i 
organizavo jl _ _ _ _ . . \
štacteunę markią, kuri nuo dtonį atoŪEydteri 
I mok^ iMtų prąū&te pn>* 
jo vdktį RltaaMh, NJ., prie 
. Petro ir Povilo lietuvių pa
puos mokyklos. Parapijos 
sbonas, preL Mykolas Kępė- 

įvertindamas lietuvišką au- 
ųimą, maloniai sutiko leisti 
udotis parapijos mokyklos 
talpomis nemokamai. Mokyk- 
; steigėjai, vaikų tėvai ir 
l apygarda tokį gerb. prelato 
ikoną didžiai; vertina ir nuo- 
džiai už tai dėkoja.
Elizabeth, Jersey City, Kear- 
, Linden, Newark ir Pater- 
i ir anksčiau, neišsivertė be 
tuviškų mokyklų, tačiau jų 
ps ne visų-bavo vienodas: vie- 
r trūko mokinių, kitur 
■ūsų mokytojų, o, dar kitur 
buvo ir . vietos, kur mokyklai 
isiglaustL Sujungus visas 
s mokyklėles į vieną, visi to- 
; vargai atkrito. Mokslo me-

— 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., 
Woodhaven, N.Y. 11421.
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Dės didžiojoje salėje- Progra
moje dalyvavo humoristas An
tanas Gustaitis iš Bostono, a- 
kordeonistas Kazys Daubaras, 
New Yorko vyrų oktetas. Po 
koncerte buvo šakiai.

. Suaugusių Mpbo austrių 
vakarienė bus lapkričio 26 šv. 
Alfonso mokyklos salėje. Visi 
pariai kviečiami kuo gausiau 
dalyvauti.

Altoriaus ir rožančiaus drau
gijos metinius pusryčius ren
gia lapkričio 27 tuojau po 8:30 
mišių šv. Alfonso salėje. Po 
pusryčių bus susirinkimas.
> ŠodaHetės rengia Bingo žai
dimus lapkričio 27 mokyklos 
kalėje. Pradžia 4 v. popiet Pel
nas skiriamas dovanom, kurias 
Kalėdų švenčių metu išdalins 
seneliam, esantiem prieglaudo
se. Sodaliečių rekolekcijos bus 
gruodžio 4. Visus pamokslus 
sakys „ dvasios vadas kun. A. 
Dranginis.
'• Lietuviu svetainė minės 52 
jnetų sukaktį iškilmingu banke
tu gruodžio 3. Pradžia 7:30 v.v. 
Šokiam gros orkestras.

J Kalėdinę programą rengia šv. 
Alfonso - mokyklos mokiniai

už jo sieląaukotas šv. Alfon
so bažnyčioje lapkričio 17. Pa
laidotas Holy Redeetner kapinė-

Mikb VMtoąfclaM staiga mi
rė savo šamuose lapkričio 12. 
Velionė neilgai sirgo. Velionė 
dalyvavo įvairiuose lietuviškuo
se parengimuose. Gedulingos 
mišios už jos sielą buvo šv. Al
fonso bažnyčioje lajAriB) 16. 
Palaidota Holy Redeemer ; kapi
nėse. liko nuliūdę: motina Ą-. 
natolija Janonienė, vyras Vin
cas, duktė Evelyn. popiet Lietuvių salėje, 227

Kazimierą* Jankauskas, nąu- Lawrence SL, bus rodonuLspal- 
jos kartos ateivis, atvykęs iš voti filmai apie New Yorko abi 
šiauKų, po sunkios ligos mirė pasaulines paradas ir nulžmiš- 
Upkrifio 13. Velionis bu v o kas llctOTI 1939 „ 1964 
geras lietuvis ir geras katali- x :kas. Mišios ui jo ilą buvo šv. n^taB' &e P““11® > 
Petro bažnyčioje lapkrifio 17. 8“1 kaip Amerikos lietuvių is- 
Palaidotas Holy Redeemer ka- toriniai Įvykiai Daugybė gražių 
pin&e. Jo šeima liko Lietuvoje, parodos vaizdų. 7

Jonas Obelinis

■ MOTUZŲ FILMAI ' 
HARTFORDE

Gruodžio 4, sekmadienį, 4 v.

Dabar mes visi dėkojam mūsų Dievui
“Fiat lux ” — ^Tebūnie švie-; 

sa! — Taip jis šaukė į susiėju
sius. Jis tvėrime paminėjo tris 
akimirkas. Šviesos, sutvėrimą,; 
amžinosios Šviesos Įsikūnijimą 
šventoje Kalėdų naktyje ir švie-;; 
čiančio Nugalėtojo prisikėlimą.;;

dva^šloai ir pasauliečiai šven- 
tą vietą bendrai padėkai iš
reikšti Dievui už laimingą iš
gelbėjimą. Mūsų seniausias 82 
metų kunigas Stanislovas Pui
da (KZ. 55894) iš Lietuvos 
(Punsko), mums šventės pa- Taip, pas mus buvo tapusi švie- 
mokslą puikiausiai pasakė loty
niškai.”

RN 3-1010

REMIS MONUMENT COWe ūse only the purest-of
Quality Monuments ErectedThe Key to our Suceess is You Our

Order New for Christmas

CaU 631-1065

2 ■■
rDENISE BAKE SHOP 

20-03 Utopta Parkway

12-14 E, Runyon SL 

. NEWARK. NJ.

69-31 Metropolitan Avė., 
Middle VUlage, L L

LOLA GOWNS
■ 857. MĮuMsnh Avė.
NEW YORK‘CITY

The Key to Our Sucess is You 
. Our Satisfied Customers

Cocktąil — Cocktail l
Cooked Shrimp

V.I.P. HAIRSTYLISTS
The Finest of Beauty 

Late Nite Ttmrs. and FrL 
722 Kines HIMmray 
' Brooklyn. N.Y.

CALL 376-9697

Dial BI 3-1600 — 01-02 DELANOY KIPP INC.
50 Valley Road 

Montclair. New Jersey

CaU 201 PI 6-5500

RICE JpNES 
CONSTpUCTION CO. 

VAMMOTE Drive 
Bricktovm, New Jersey

201 477 1565

UNKSGTOG DAY
H fUSjkjs a.-; •• - ’ -r.- •’ .■• ,. ... <., •.

TO ALL OUR FRIENDS AND CUSTOMERS

MtMUIliKO 
""" ų II .11 m HiĮĮglįĮ'

TA8TEE COCKTA1L3 INC.

CANCRO FUNERAL HOME

FOR INTERROGATORY 

DEPENDABILITY AND ETHICS

PAKKWAY DINER

art Hai? Styrąs
J. WlgB. Yee, We Service Them.
52 Jackson Avenue. Jersey City, N. J.

Phone 201-435^3931

Finest of Food and ExceUent
Service — We Cater to the Family

COZINE AUTO. 
WRECKERS COMPANY

Hlgh Prices Paidfor Junk.Cars 
Late Kodėl Wrecks 

Used Parts <if all Kinds 
We Pfck up and DeUver 
Anywhere — Anytime

I 2

IRA ROSENBERG
15 E. 125 SL, N.Y.C.

POINT PLEASANT BEACH 
NURSING HOME Phone: DA 6-0909 s?

SVARBUS PRANEŠIMAS
siunčiantiems ŠVENČIŲ DOVANŲ SIUNTINIUS gimi
nėms Sovietų Sąjungoje. 10% nuolaida visiems

Populiaraus standarto ir specialiai šventėms /

MAISTO SIUNTINIAMS
- Ta nuolaida jau veikia. Reikalaukite asmeniškai arba raš

tu mūsų specialių Ma:sto katalogų, kuriuose rasite 22 po
puliaraus standarto siuntinius.

Specialūs švenčių maisto siuntiniai:

8.
9.

10. 
111

2.
3.

Bąlami —rūkyta
Vėžiai 220-245 gr. 1 dėžutėj
Juoda (erškėto žuvies) ikrą 56 gr. 1 dėž.
Marinuoti. a°Tirkai dėžėse 500 gr. dėž.
Sausainiai 500 gr.
Šokoladiniai saldainiai “Trufeli”

9.
10.
11.
12.

No- I ŠVENTINIS $34.00 — dabar $30.66
SovietiStms šanipaittB?0.8 litro ''

2. Vynai “Portvine" arba “Madeira” 0,75 litro
3. Degtinė “Stoliėnaya” 0,5 litro
4. Vynas sausas ••Cinandali” 0,75 litro
5. Armėniškas konjakas 5 žvaigždėmis 0,5 litro
6. ~ "

No. 2 MAŽA DOVANA $25.00 — dabar $22.50
1. Armėniškas konjakas 5 žvaigždėmis 

Juoda (erškėto žuvies) ikrą 1 dėž. 56 gr. 
Vėžiai 1 dėžutė 220-240 gr. 
Kavos milteliai 1 dėžutė 50 gr. 
šokoladinių saldainių mišinys dėž. 400 gr. 
Sovietiškas šamoanas 0 8 litro 1 bonka6.

No. 3 GASTRONOM1NIS $31.00 — dabar $27.90
1. Degtinė stoličnaja 0,5 litro 1 bonka
2. Vynai "Portvine” arba “Madera” 0,75 litro
3. šprotai alyvos medžių alyvoje 350 gr.
4. Kimšta salami (farsh) 250 gr. 1 dėž.
5. Marinuoti agurkai dėžutėje 500 gr. 1 dėž.
6. Rūkyta salami
7. Cigaretės su filtrais "Novost” po 20 pakel.
8. šokoladiniai saldainiai “Miška-Kosolapi”
9. Raudona žuvis pamidorų sunkoje 350 gr. dėž.

10. Vėžiai 220-240 gr. dėž.
11. Juoda (erškėto žuvies) ikrą 56 gr. dėž.
12. Pūkvta kiaulienos nugarinė arba bekonas
13. Olandų sūris ___________

1 bonka
1 bonka
1 bonka

2 bonkos
1 bonka

3 dėž.
4 dėž.
2 dėž.
1 dėž.
1 k*.

2 bonkos
2 dėž.
2 dėž.
3 dėž.
2 dėž.

2 bonk.
2 bonk.

2 dėž.
2 dėž.

10 pakel.
1 kg.

2 dėž.
1 k<T. 

2,3 kg.

- No. 4 DOVANOS PRIE ARBATOS $26.00 — dabar $23.40
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arbata "Ceylon” arba "India” 50 gr. pakel 
Vynas "Kagor” 0,75 litro 
Vyšninis Ukieris 0,5 litro 
šokoladas “Lux" 100 gr. plyL 
šokoladiniai saldainiai ‘Stratosphere” 

. ŠokoladėHų rinkinys 400 gr. dėž.
7. Karamel saldainiai “Vėžių kakleliai"
8. Sausainiai “Moe liubimoie’’ 500 gr. dėž.
9. Gabalinis cukrus

10. Kr-ndėnsupta saldinta grietinė 400 gr. dėž.
11. Marmeladas — parinktas 650 gr. dėž.
12. Kavos milteliai 50 gr. dėž.______

2 pakel. 
1 bonka 
1 bonka 

2 plyt
1 kg. 

z 1 dėž. 
0,5 kg.
2 dėž.
1 kg.

2 dėž.
4 dėž.
5 dėž.

N®. 5 &ROSERINIS PASIRINKIMAS $2650 — dabar $23.85
Kvietiniai miltai 
Grikiu kruopos 
Ryžiai 
Lydytas sviestas 450 gr. dėž. 
' —ių aliejus 500 gr. bonkojs
Taukai

2 kg. 
? v* 
1 kg.

4 dčiz
2 bonk.

4 dėž.
2 k*.

2 dėž.
2 dėž.
3 dėž. v
1 kg.

. . .^^.^uotas saldintas pienas 410 gr. dėž. 
Cukrus smulkus.
Natūralūs medus 600 gr. ML 
Makaronų produktai 600 gr. dėž. 
Tro&kinta kiauliena 338 gr. dėž. 
Saldainiai "Mišką Kosolapiy”

ir
neribotas pasirinkimas pageidaujamos kokybes produktų 
ir neribotas kiekis svor o pagal mūsų maisto produktų są
rašą iš kurio jv j patys sudarote savo užsakymą. įkiš o i- 
niai $5-00 kaštai nsska!3uojami. Tuojau pas naudokite 
viršuje minėtais specialiais pasirink maią ir skubėkite už-

• sakyti šventėms dovanas savo giminėms. Kreipkitės as
meniškai, akamb nkite arba rašykite į:

P ARK AVENUE SOUTH (coner 18th St)
Nsw York, N. Y. 10003. Phone 212-226-9547

bet kurį autorizuotą mūsų atstovą ar skyrių.

sa. Negirdėtos tironijos tamsy-;; 
bė buvo užbaigta. Išgelbėtojas i 
buvo atėjęs iš Amerikos, idant i 
mus išlaisvintų iš savo tautos^ 
bendrininkų”. 1!

- “Te Deum’ Magnificat ir Be-' 
nedictus didingai kilo aukštyn. 
Didingai spindėjo altorius švie-. 
sų ir gėlių puošnume, taip pat' 
didingai nušvito Dievo Moti- , 
nos Dachau paveikslas. Po Tan- [ 
tum ergo ... sekė palaimini-! 
mas ... Pabaigoje užtraukė [ 
“Christus vincit”, kurio žodžiai* 
kiekvienam dvasiškiui giliai šir
dyje buvo užgrūdinti per tuos 
tamsiuosius nelaisvės metus,!! 
galingai sugaudė koplyčioje! 
kaip pergalės ir padėkos gies
mė.” ■

"1945 ni. balandžio 29.Sau-; 
lėtas sekmadienis pasinėrė į 
naktį... Tai viena atmintiniau- 
sių gyvenimo dienų tiem, kurie f 
ją pergyveno KZ Dachau. Bu-;; 
vo atrastas penkeriopas žudy
mo planas kada atėjo netikėtas j 
išgelbėjimas. Iš 38 tautybių 67,; 
665 belaisviai galėjo padėkoti 
dangiškajam Tėvui—"

(Jų tarpe buvo keturi lietu-! 
viai kunigai: Gedgaudas (iŠ Vii- ! 
niaus krašto, sugrįžo), J. Paran- 
cevičius (miręs JAV), Vyt. Pik- ! 
turna, St Puida (sugrįžo įi 
Punską) ir dar keli pasauliečiai į 
lietuviai). ♦

Tas pats austrų jėzuitas J.» 
Lenz, išbuvęs 6 ir pusę metų* 
KZ Dachau, toliau savo knygo-} 
je rašo: “Gegužio 3 — šv. Kry- • 
žiaus atradimo šventė — mum | 
visiem tapo KZ Dachau Kry- į 
žiaus išaukštinimo šventė. Pa-J 
čių belaisvių buvo padarytas! 
milžin-škas kryžius ir su ame-j 
rikiečių kariuomenės leidimu | 
buvo įrengtas parodos aikštėje. | 
Aną gegužės rytą ten jau stove-1 
jo regimas kryžiaus ženklas, ku-» 1 
ris triumfavo pragare, kaip tai | °-N- Y- Thruway Exit 16 Rte 32 n. 1 
buvo Dachau. Prie kryžiaus pa-1 nu. to smith ciove Rd. for 1 mi. 
pėdės, pakeltoj vietoj buvo į-| 
rengtas altorius, ant kurio at-i wm. Le Fioch (914) 928-2254 
našavo padėkos mišias už mū-i 
sų išlaisvinimą Altorius buvo[ 
apkrautas ir papuoštas daugy
be gėlių ir vainikais... o žva
kė degė išbąlamos saulė švie
soje. Garbė sargyboje stovėjo

The Key to Our Success is you our

Satisfied Customers
CaU LE 4-4340 j

The only licensed nursjng home in
Point ’teasant Beach 

703 Richmond Avė.
Point Pleasant Beach, N J.

MARIO'S AUTO 
INSPECTtON SERVICE

3710 White Plains Road 

Eronx, N. Y.

201 899-2525 
William Graubit Director

JOHN S. THOMSON

KI 7-6464 For the Finest in Marine Insurance

. WALTER JSCHERER’S 
OELICATESSEN

Mario De Santis, Prop. 
Top Auto Repairs by 

Skilled Mechanics

Shell Bay Ąve., Mayville. N J. ..
Cape May Court House

Phone: (609) 465-5607

PATSY BELLO NURSERIES, INC.
3540 Nostrand Avė.

Brooklyn, N.Y.

The Key to our Success is You Our

Satisfied Customers

SH 34)818

THE V.l'p. REŠTAURANT

For the Finest of Food and Opera

120 Madiso^ Ave.

MU 4-8030

203 Main St.

PORT WASHINGTON, L.I.

(516) PO 7-3737

270 Jamaica Avė.
Brooklyn, N.Y.

We have the Finest of Foods 
We also do Catering

Call AP 7-0215

WHITE HORSE INN

ART REPRODUCTION 
COMPANY INC.

ia ftaezArt WbįiM»g

280 Badger Avė. 
Newark, NJ.

(201) 242-4174

BEE SEE BOOK SHOP

FOR THE FINEST OF BOOKS

E. S. Witkowski and co.
TRAVEL BUREAU

Travel is our Business
130 E. Tth Street. N.Y.C. , 

The Key to our Success is you
Our Satisfied Customers

CaU OR 4-3652

JO EL AGENCY

1292 Springfield avė.

“Where You Meet Your 
Friendš AU The Time” 

1713 Second Avė.
(89th. Street)

NEW YORK, N.Y.

GREAT NECK AUTO 
ELECTRIC SERVICE

Jini Molinaro

116 Northern Blvd. 

Great Neck, LL

Phone HU 7-4210

1

I 
i
1CASTLE BARBER SHOP Irvington, N-I j

NEW YORK CITY

201 ES 5-8270
Call BR 9-3886

We Take Care of the Whole Family

PEGGY’S POODLE SHOPCaU 516 HU 2-9516
615 Pierce Avė.Mr. John or Mr. George

70-11 GRAND AVĖ.

CENTRAL VALLEY INN

J GA8LIGHT RESTAURANT

(201) WA 5-5129
, HA 9-6749

BUDOY'S TEXACO
FIRST

For Reservatkms CaU (201) 673-0825Open 7 Days a Week
NATIONAL BANK

We do General Auto Repairs

OF U. S. Highway No 46

HOPE Lfttle Ferry, NJ.

CaU 201 489-7782HOPE, NEW JERSEY

11 North Fifth Avė.

Mt. Vernon, N.Y.

240 Main St. Chatham, N J.

parodos aikštėje buvo susta
tytos įvairių tautų spalvotos vė
liavos. Pakylėjimo metu, visos

16 Maple Drive 

Great Neck, L.I.

FILATELISTAI!
Siunčiam* Lietuvos pešta

Open 7 Days a Week 

Featūre Imported Beer

Special Permanant 310.00 and up.

Late Nite Thurs. and Fri.

Heart of Ramapo Mts.

French and Cont. cuisine, Terrace 

dining overlooks golf course, Guest 

rms. Swim pool and motei. B. L and

Shampoo and Style Mt 33.25 

Mon. Tues and Wed.

Up to 75 Peraons 

18-20 Wa*hington St.

39-41 Queens Blvd. 
Long Island City, LJ.

Phone: 392 8215

AMERICAN GLORY 
RESTAURANT

WALTER RAU 

DELICATESSEN

and Leve ‘Em.

For Appotatment call

Open 24 Hours Daily 
FaciHties for Rrivate Parties

Specializing in Italian Foods 
For Over 37 Years 

Restaurant and Hzžferia 
Choice Wines and Liquors 

Catering to Small Private Parties

117 W 42 Street

Kai pop. Paulius VI, 1965 
spaHu 4, 10:05 vaL vakaro, po 
savo istorinio vizito į Jungtines* 
Tautas ir po mišių bei palaimi
nimo išvyko iš Yankee stadio
no į Kennedy aerodromą, nak- 

v . tis New Yorke buvo pripildyta, 
vėliavos buvo palenktos — Kris- sužadinta, įkvėptą, pakelta per
tų Karalių ir Nugalėtoją pa- radiją transliuojamais Bach’o 
sveikinti. Kunigų choras su vi- harmonijos tonais: “Dabar nrn > 

•safe tik nčiaisiais sugiedojo Te <Wwjamą muąy Dtovut " 
DeUm_JJxi.Tai (Kūrinys buvo parašytas vokie-
tama pidifa* valanda..liuteronų bažnyčiai 17-jo a.

* pradžioje.)
New Yorko požeminių trau- B O.FM

kinėlių stotyse prieš Padėkos . . ._______
dieną galimą pastebėti išlipdy
tas reklamas. Jose 9 svarbes
nėmis pasaulio kalbomis išskai
to ir^šus. paimtos iš prefaci- 
jos: “Dėkokime Viešpačiui, mū
sų Dievui ”

KAROUSEL BEAUTY SALON GEM MILL WORK

The Key to Our Success

to you our Satisfied Customers

201 635-9865 (914) NO 7-3894

DR. PETER CARNES 
CHIROPRACTOR

48 Brompton Road, 
GREAT NECK, LJ.

Phone (516) HU 7-0475

L’AUBERGE
BRETONNE

Route 32. Paterson. N.Y.

FVench — American Čufeina

at its Very Finui
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B-

ms sudaryti testamentą? 
$ esame jauna pora: Žmona 
I 27 m., o aš esu 31 m. am
us. Turime tris vaikučius, 
atmgo turto mes neturime, 
: keletą tūkstančių sutaupą 
ūke. Be to, turiu apdraudą 
surance) maždaug 12,0 0 0 
L Tai, be baldų ir kitų maž-

TH oo^r1 Food SuppUer
• for bene fmaęr Manais.

£Mkly ęĮwĄp» Ą prtww SMfjt* aU iotį-

aM*

VAITKUS 
FUHKIM4. *«W 

197

FW*an 
HJĘ^anig

pirmiau mirčiau, žmona gau- 
12,000 doL ir iš banko galė- 
išsiimti tuos kelis tūkstan

tis ir to, tur, būt, jai užtektų 
>1 vaikai paaugs ir ji galėtų 
rbtt Kokia prasmė būtų sū
nyti testamentą ir jame išdės-

amstai išdėsčiau? .........
Jauni skaitytojai, 

New York valstija

kūnas yra galimas, kad aini 
mirtų kartu; tačiau mūsų gy
venamose. aplinkybėse tokie 
dalykai įvyksta ir tą galimybę 
negalima visai ignoruoti. Tokiu 
atveju pinigai arba turtas palie
kamas “tetai Elenai” in trust 
vaikam”, ji bus patikėtinė ir 
rūpinsis pinigais, juos inves
tuos ir saugos, bet negalės jų 
naudoti savo reikalam. “Teta 
Ona” rūpinsis.vien vaikų..gero
ve. (Guardian of children’s per- 
son).

Classes now forming featuring bas- 
ic beauty culture malė and female 
indlvidualized instruction easy pay- 
ment plans day and evening classes 
free placement Service — send for 
brochure or come for personai visit.

2169 GRAND AVĖ.
Opp. RR. Station Baldwin 

CaU 516 BA 3-0868

BAYRIDGE HOSPITAL
437 Ovingtęn Av^, Bklyn 

Call TE 8-1313

SUPREME STEEL CORP. 
50th Street A 2nd Avenue 

Brooklyn, N. Y7-

247 Matei SL Sayvttte 
CaU 516 LT 8-6128 •-.

AskforMr. FReD MILANO

Cęatr#! TranatnMąa Ctafer 
"Put your auto’s. troubles in expert 
hands!H 'Automatic and stsndard

GEORGE CONNELLY 
Dance Studios ai Daųpe and Drama 
Dance instruction at its finest, two 
studios iocated in 4}ueeas> 123-15 Li
berty Avev Richmond HiU, 103-15 
lOlst. Street, Ozone Parfc. CaU VI 8- 
9550.

Įsakymas
Ir aš atsakysiu trumpai ir als

iai. Tamsta nenumatei vieno 
alimumo: jei Tamsta žūtum ar 
airtum tuo pačiu laiku su žmo- 
a, pav., toj pačioj automobi- 
io katastrofoje, kas atsitiktų 
u vaikučiais? Paprastai tokiu 
įtveju artimiausieji giminės rū- 
linasi vaikučiais, pav., Tams
os arba žmonos tėvai, jei jie 
»yvi, arba Tamstos ar žmonos 
esuo arba brolis ir panašiai.

In Memory of our Late President

Hong Sing Resiaurant
Chinese American Dishes. Čocktail 
Loųnge. Air conditioned. Take Out 
Orders. Free parking.

167-03 Union Tumpike
Flushing, N. Y. 

RE 9-5075
Mr. Danny Fong — Your Host

BUSINESS PROP.

SPAGE AGE AUTO 
SCHOOL

Leam with the New Breed, be pre- 
pared for tomorrov’s driving needs. 
Learn tomorrow’s concepts today. 
Modernize your driving the Space 
Age way. Limited pick up service 
in Manhattan and Bronx

638 East 169th Street
nr. cor. Boston Rd. 9c McKinley Sq.
Bronx 589-2552

NURSEŠ, O.R.
COME to the Nbrth Country and 
beautiful Lake. Champlain—dean 
air, ezcellent recreation afforded by 
lake and mouKtains. Educational 
advantage of a college 9c in-aervice 
ptogram. JCAH. ax>proved 250-bed 
general hospitai with expansion or- 
ganization and groėdng surgical 
Service. Nursing scboel ąfflHatkm 
with NLN accredited BSN program. 
Exčėllent personnel policies. Apply

DIREQTQR NURSING
PHY81CIANS HO8PITAL

Plattsburg, N.Y.

RKP MAJNTENĄNCE

' MECHANIC8

Maintenance and Repair of Eąuip- 
ment laigė whoiesale bakery in 
Brookyn. Steady work nice vrarking 
conditions apd many fringe bene-

— tok for Mr. Cocį>er -i- baU 
‘ MA 5-2900

builL 1 day aervfce. |Easy payments 
arrąųged. Free tpw|ng. Ceutereach, 
2575 Middle Country Rd. (Rt 25) 
JU 8-3030

P1ANQ-VQICE 
tought by 

NARTNA REYNOLDS

trained

CaU 518-561-2800, Ext283

Caretaker •— S+e wart
MASONIC TEMPLE '

Salary — 4 room apartment 
Telephone, Gas, Electricity

cheek concessicn 
Appjy any Tue$day after 7:30 PM 

Ask for Mr. Reiner Sr.

ADULT3 CJULDREN 
------- 527-0714------  

theory - harmony - improvisation 
privately taught

“Have Car... Will TraveP

144-07 177 SL, Springfield Gdns.

Wood frame heme on banks\rf Hud- 
son River 2 mi. W. of Red Hook, NY 
8 bedrms, 2 living nns, spacious din.

DISPLAY

t 'įOTO'

Sewing Maciūne Operatore
Wanfed

Experienced on double needle,

• PUNCH PRESS 
OPERATORS

• WELDERS

net idealus ir gali būti toks. *t rm & kitčhen, hot water heat, new

įuris nėra Tamstų pageidauja
mas. Daleiskūne, jei nėra ju
dviejų tėvų, gali būti, kad 
Tamstos norėtumėte, kad vai
kis prižiūrėtų tam tikras žmo
gus, o ne kitas. Pav., “teta 
Ona” vaikus geriau mokėtų pri
žiūrėti, negu “teta Elena”. Iš 
kitos pusės, “teta Ona”, kuri

shingle roof. Suitable as convales- 
cent or nursing tome. Low 5 figures. 
Mušt be seen to appreciate — 914 - 
PL 8-8004.

Shop now.and save for Christmas.
We Cater to the Family 

195 N. WeBwood Lindenhurst TĄ NY

Z AF- J -

PRIMCE8S PAT
226» Cherry SL 

Bridgeport, Conn.

Also 
Gp«d Trach Driver*

o? '
PRECISION LIGHTING INC

ENCYCLOPEDIAS
DISCOUNTS to 60%

AU UDid&r Tirti and set&
Som^rheter/sMD* Wd. įfaį good 
art* uader $|08.

Gali (201) FMOO^. K

ti> ENCX£LOPBDIA SKĘSUNGto

516 TV 4-5570

TeL Ey«ųrton 7-4335

StephM AraabUs
(ARMAKAUŠKAS)

MODEŠm ROP^VyTA
423 METROPOLITAN ĄVE. - 

BrocMyn, N. Y.  ; 

STsgg 2-6843

FUNĘRAI- BONE
Moderni kopĮygia. - Airedoditioned

MO Grand SL, Brooklyn 11, N.Y.

Joseph Gąr>zvą

- 231 2«EOFOR» AVĖ.ot.. ' ' • ‘

yra puikus žmogus ir vaikus la
biausiai mylėtų, gali būti ne
pergeriausia ekonominė ir fi
nansų vedėja; o “teta Elena”, 
kuri nemoka apsieiti su vai
kais, gali labai gerai mokėti fi
nansinius reikalus tvarkyti. To
dėl, darant testamentą, pra
verstų numatyti pageidavimą,

Outstanding Buy Grocery - General 
Store with 2 apts. 1 mi from Suf- 
folk County Community College. 
Price 350,000 Complete with stoek 
and fixtures. Average gross $1500 
per week plūs rent from apts. — 
Owner (516) 732-2000.

UNF. APTS,

RIDGEWOOD QUEENS 

3!4 ROOMS 
UNFURNISHED 

Call (212) 386-4847

Vienintelis Importuotojas Amerikai

Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

ĮVAIRIOS RŪSffiS RAŠTE MOŠŲ SANDELYJE VISADA 
Viršuje parodoma spfota išardoma — Pristatoma bet kur 

JAV-se
ADOLF SCHRAGER FUBNITU8E, Ine.

Yorkvilės Didžiausia, Gražiausia Baldų Krautuvė
DABAR: 336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avenue) N.Y.G 

Tol. TR 9-0400
Adara kasebėn iki 9 vai. vakaro, antradieniais ir šeštad. 

iki 6 v. vak

PIBMAUJ ANTĮ DE&RŲ PREKYBA NEW YORKE

Bąy Store Trading Post One mil- 
lion other ezciting artides: Refrige- 
rators, gas stovės, funriture, ciūna, 
paintings, books, bric-brac — Open 
Mon. thru SaL 9AM- 5PM. 1371 
Sunrise Hwy, Bay Shore One . Mil- 
lion other Exciting Artides Corner 
of 3rd Avė. (516) MO 5-2414

RBG1STER 
PROFE$$įONAL NURSES

general duties, aU shifts, good salary 
and shift ififferentials, fringe bene- 
fits, 20 woriong days, paid vacation, 
12 working days paid sick leaves, 8 
paid hctidays, hoąntaBzatioh. Group

GENERAL HELPERS “Work where 
you Mve” Plating Plaut some over- 
time — Cartton Cooke Plating Corp 
300 Wąshington Are Caristadt, N J. 
(15 nūn irom. Port Authority. Bus 
at doorj

212 CA 6-5244 201 - 939-6599'

N. J.
LAIDOTUVIŲ DSR8KT0RIU8 

84-02 JAMAICA ĄVE. 
(prie Forest Pway Staticn)

\ New 1967 Care 
’) at Discount Prices

AJl Makes - AU Models — Buy or 
dease. Save $100 to $1000. High vol
unge, low overbead sales program 
makes discount prices possible. CaU 
or write for details.

PLYMOUTH DISCOUNT CORP.
DepL C, 2211 Cburch Avė.

Brooklyn, N.Y. 11226 IN 2-2030

conditions. Oril muses Office

CENTRAL SUFFOLK 
HOSPITAL

Riverbead . 516-727-3700

VVANTED EXP CA8TER
Steady Work 

Nice working conditions

day cetebrations tapert inutructors 
we specialize in day ęamps snug 
cte^n staHs for boarded boraes. 555 
Jericho Tpke Jericho 515 WE1-8603

Tei. CA 6-0434

CALIFORNIA—$99.00 
MIAMI FLA. — $60.60

RESTAURANTS

MARINERS INN direct on North- 
port Bay beautiful view of vrater 
German cooking imported 9c. 9omea- 
tic wines and Hguors. Ldxster f resh 
daily — Bayview A Ve 9c Jvtaes SL 
- 9756
Northport, L.I. TeL (516) AN1-8111

per “Spartą” radiją, radio-con-

recorderiai, patefonai, fonogra* 
fai, jv. skaičiavimo mašinos,

Burroughs, Olympia, Royai etc.
Katalogus ir informacijas gąi*

J.L. Giedraitis, 10 Bany Dr, 
E Northport, N.Y., 11731.

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įntikintite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
New Yorfce: 18M žnd Avenae TR 9-3847

. (Tarp 85 - 86 gatvių)
RMgewwde: 58-54 Myrtle Avė. — VA 1-7968

KEYPUNCH OPERATOR

nefits inchiding profit-sharing. CaU 
or ąpply in pėrson:

ADMERAL CORP.

FACTORY W0RK
Sterling, N. J. area factory nee^i 
men wflling to work stea<fy — wffl 
train EzceBent worfcing contfitions 
U bottdays Fringe benefits r^uląr 
increases $2.00 per hour to start 
8-4:30PM — plūs overtime

CANADIAN h'r

F(ĘRGUąON?* 
RPHABTĘR SERVICE 

IffMZ N. Y. Biri.

KARBONAS
FUNERAL HOME

East Rutherford 
201 - 9&-9008, Ęxt 248

CaU Mr. Burke 
201-647-0290

297-4680 W BRITAIS, CQNN.

WANTED EXP OPERATORS 
on Merrow and Union spėriai ma- 
chine on lingerie section work — 
steady worfc and nice working cop-

694 Metropolitan Avenue Brooklyn 
CaU 388-2767

H. W. MALĖ

ĘygįCŪTIVE SALES
WeTl give you sbe chame ypu’ve 
been looldng for. Ūp to $1068 mo. 
salary {Sus comm. Leads fontoted. 
Intenatve tratabig program. CaU Mr. 
Goraon UL 5-2245 — Jota Hancock 
Mutual Lite

Wėnted Men 
Mechanically Inclined 

for Nite Shift'4^0 AM steady work 
nice workin< conditions many fringe 
benefits 
GAR-KENYgff INSTRUMENTS 

tuo.
Route 22 Diėeeter N.Y. 

VM-MiMm

SympattMUc Mre under ■upMN'Moe 
of Regtatorud. Nuhmo in * gcedoua 
atmosphcre flroproof frupaction to- 
vtted reaaonsbto retos — Lamfine

VVANTED EXP MACHINI8T
ARE YOU MOVING?

j«MWj

<£»*»

- «UHfP .
UNSKILLEO HBA4SN

ATHEH8 MOVEB INC 
818 M I49th Street gnnm 

24 Hour Service

CARROL 
FŲNERAU HWE


