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Patarėjai, kurie save apsinuogino 
Kur buvo LBJ nelaimė? Kas pasirodė demokratijos piki- 
naudotojai ir žodžio laisvės priešai?

Prahoje: Rusai, jūs eikite uanio... Mes norim laisvės.
Čekoslovakijos 50 metų nepriklausomybes sukaktį sutiko de
monstracijom, parlamentas paskelbė Čekijos-Slovakijos fede
raciją

Amerikos spaudoje pro rinki
minius šūkius, pro New Yor- 
ko streikus, pro nežinią dėl Viet
namo derybų labiausiai prasimu
šė pirmadienį ir antradienį ži
nios, kaip čekoslovakai sutiko 
savo valstybės nepriklausomy
bės 50 metų sukaktį — 1918 
m. lapkričio 28.

Nuo 1948 metų, kada sovie-

tų remiami komunistai pagro
bė Čekoslovakijoje valdžią, ne
buvo minimas nei nepriklauso
mybės skelbimas nei jos pre- 
ridentai Masarykas ir Benešąs. 
(Masarykas mirė 1937, Bene 
šas 3 mėnesiai po komunistų 
perversmo 1948 nusižudė ar nu
žudytas). šį pirmadienį jų ka
pai buvo apkloti gėlėm, o jau
nimo demonstracijos ėjo su šū-

kiais: “Rusai, jūs eikite namo.. 
Mes norime laisvės ... Masary
kas, Masarykas ...” Laidė taip 
pat šūkius už prezidentą Svobe 
dą ir partijos vadą Dubčeką.

Prahoje apsiėjo be didesnių 
incidentų. Nebuvo duota pre 
gos įsikišti Sovietų tankam, ku
rie dar ne visi iš miesto pasi
traukė. 0 vakarų spaudoje de 
monstracijos rado atgarsio kaip

pasipriešinimas Sovietų okupa
cijai.

Parlamentas tą pat spalio 28 
paskelbė Čekijos-Slovakijos fe
deraciją. Čekų yra 8 milijonai, 
slovakų 4. Sovietai buvo mėgi
nę sukurstyti; slovakus prieš če
kus. Bet ši federacija rodo če
kų ir slovakų susitarimą geruo
ju išspręsti tarpusavio santy
kius.

i

NKONAS IR BALTUOS V ALSTYBIŲ KLAUSIMAS - įs
kilo Agnew sukviestoje tautinių grupių spaudos konferencijoj

Gub. Spiro T. Agnew pasi 
kvietė tautinių grupių spaudos 
atstovus. Konferencija įvyko 
spalio 27 St. Francis viešbuty, 
San Francisco. Truko 90 mi
nučių — ėjo greitu tempu, nes 
viskas buvo techniškai mikliai 
suorganizuota.

Dalyvavo 26 tautybių spauda 
—r viso per 150 asmenų. Lie
tuviu spaudai atstovavo Darbi
ninkas (K. Bučmys), Dirva (A. 
Laikūnas), Draugas (V. Alseika), 
Keleivis (J. Sonda). Lietuvių ris yrį

(P. Gudelis), Sandara (M. Vai- 
dyla), Vienybė (V. Tysliavienė).

Kalbėjo gub. Spiro T. Ag
ne* apie save — kaip jis, imi
granto vaikas, įėjo į Amerikos 
gyvenimą ir kaip jis didžiuoja
si savo kilme. Moderatorius 
Arch McKinlay klausimus, ku
riuos reikėjo paduoti raštu, su
trumpindavo, subendrindavo ir 
pateikdavo juos atsakyti ar pa
čiam Agnew ar Herb Klein, ku-

naru, kuris yra tautybių gru
pių už Nixon-Agnew skyriaus 
vadovas.

šalia bendro pobūdžio klau
simų dėl Čekoslovakijos, san
tykių su Sovietais, Vietnamo ka
ro, genocido anapus uždangos 
buvo praneštas specialus reika
las tautinių grupių klausimu. Pa
ties Nixono raštu paaiškinta, 
kad tautybių skyrius pasiliks ir 
toliau po rinkimu kaip nuola
tinė organizacija prie respubli-

J. Lindsay rūpesčiuose

Žydai ir negrai
Policininkai spalio 26 sustab

dė “Hong Kongo flu” sirgimą. 
Taip pat ir gaisrininkai. Mokyk
lų klausimas dar be sprendimo. 
Bet mokytojų federacijos pir
mininkas Shanker jau skelbė 
nuolaidas. Jewish Press paskel
bė, kad majoras Lindsay buvo 
pasikvietęs žydų bendruomenių 
atstovus ir juos raginęs sutvar
kyti Shankerį. Pakviestieji at
stovai, rabinai su pasipiktini
mu atmetė Lindsay raginimą, 
o Jewish Press skelbė Lindsay 
pareidavus negrų ekstremis
tam, kurie įsigalėjo Ocean Hill 
Brownsville. Tačiau, kaip N. Y. 
Times skelbia, žydų ortodoksų 
rabinas B. Weinberger kreipėsi 
į žydų ortodoksus, kad jie im
tųsi “naujos strategijos” — 
vengti rasinės įtampos skur
džių rajonuose. Reikia, sakė jis, 
mum prisitaikyti prie integraci
jos tikrovės.

Prezidento LBJ didžioji ne
laimė — Vietnamo karas. Ne 
Johnsonas jį pradėjo. Paveldė
jo karą iš prezidento Kennedy. 
Kas LBJ Įklampino Į tokia ka
ro strategiją, kuri nedavė ir 
neduoda nei taikos nei pergalės 
Vietname? Ir vėl: iš prezidento 
Kennedy paveldėti patarėjai. 
Tarp jų — Rostowas, McNama- 
ra, McGeorge Bundy, Sorense- 
nas. Jie labiausiai lėmė karo 
strategiją. Kai jų strategija da
vė neigiamus vaisius, vienas po 
kito pasitraukė ir ėmė kritikuo
ti Vietnamo karo politiką. Taip 
padarė McNamara. Taip padarė 
Bundy. Taip padarė ir paskiau
siai Bali, perėjęs tarnauti H. 
Humphrey rinkimų kovai. Te
beliko Rostowas (net du Ros- 
towai). Tebeliko gal tam, kad ir 
toliau karas nevyktų sėkmin
gai ir karių “viena ranka tebe
būtų pririšta už nugaros”.

mė, iškilo ir tai, kad tos ne
laimės autorius buvo McGeorge 
Bundy. Jo štabas suprojekta
vo “decentralizacijos” teoriją, 
dėl kurios kilo nelemtas mokyk
lose konfliktas. Jis pats prisipa
žino padaręs klaidą, nes teo
rijos neišgalvojęs iki galo.

Patarėjai prie ko nors turi 
prisiplakti. Antai, Kennedy pa
tarėjas Arthur Schlesinger, Jr. 
anksčiausiai dingo iš LBJ pa
tarėjų štabo. Jis prisitaikė prie 
šen. McCarthy. Kai šen. Ken
nedy pasiskelbė eisiąs į rinki
mus, Schlesingeris metė Mc 
Carthy ir atėjo pas Kennedy. 
Kai Kennedy buvo nužudytas, 
Schlesingeris jau McGovem pa
tarėjas, o kai McGovem pralai
mėjo, Schlesingeris jau eina už 
Humphrey, kurį anksčiau jis bu
vo diskvalifikavęs. Pasiteisinda
mas aiškinosi: esą natūralu, kad 
“žmonės pakeičia savo nuomo
nę”. Pakeitęs jis, nes pakeitęs 
ir Humphrey, kuris jam, Schle-

Buvę patarėjai nori ir toliau, 
jei ne per Baltuosius Rūmus, 
tai kitais keliais vykdyti savo sįngeriui, asmeniškai pažadė- 
suplanuotas teorijas. Antai Mc 
George Bundy padarytas Fordo 
fondo prezidentu. Kai dabar iš
kilo New Yorko švietimo nelai-

Lietuvos žydai prašosi j Izraelį
John F. Burgess, seniau — 
Brūzgas).

Darbininko atstovas įteikė 
specifinį klausimą: ar Nixono 

Vilniaus žydų grupė įteikė joje. Liet uvoje 25,000 žydų pa- vyriausybė duos eigą Kongreso
kom. partijos sekretoriui A. dėtis betgi seniau Lietuvoje ir 
Sniečkui raštą su 26 parašais, dabartinėje penkioliktoje res- 
kad būtų leista žydam emigruo- publikoje buvusi, palyginti, ge- 
ti į Izraelį. Rašte sakoma, kad resnė nei visoje Sovietų Sąjun- 
Lietuvoje auga antisemitinė ou

MASKVOS ŠNIPAI NATO VIDUJE
Nato valstybėm didelio rūpės- pus sienos rytų Vokietijoje. Vi- 

čio sukėlė nauja šnipų afera, 
kurioj komunistam buvo išduo- ar prekybos ministerijų parei- 
damos Nato karinės paslaptys, gūnai. Manoma, kad galėjo bū- 
Afexpjfrį'«iUfc.adna..H. Luedke, tų išduotos ir atominių ginklų. ______ _______ ____
pareigūnas Nato tarnyboje, spa- laikymo vietos. mokratų partijai reorgai

si nusižudžiusieji yra apsaugos

jęs: jei bus prezidentas, “dras
tiškai pakeis Vietnamo 
ką.”

Dabar aukštindamas 
phrey politines dorybes, Schle
singeris niekais verčia Nixo- 
ną. Esą Nixonas “negali bū
ti geras J.V. prezidentas”, nes 
“niekas nežino, ką jis, būda
mas prezidentas, darys”, čia 
taiklusis W.E. Buckley (N.Y. 
Post spalio 2‘) ir pastebi: ko
kia to istoriko logika — jis ne
žino, ką Nixonas darys, o jau 
skelbia, kad Nixonas negali bū
ti geras prezidentas... Prie

politi-

Hum-

Negrai ir liberalai
Negrų veikėjas Whitney M. 

Young, Jr. tvirtina (N. Y. Post 
spalio 22), kad juodieji Ameri
kos gyventojai esą nusivylę sa
vo draugais baltaisiais libera
lais. Kodėl? Nes jie esą savo 
“baltiesiem” reikalam atiduoda 
pirmenybę. Esą baltiesiem li
beralam ir radikalam rūpi Viet
namas, jie susirūpinę artimiau- Buckley pastabos tektų pridur- 
sius ketverius metus ski jie- ti: .jei Nixonas pakviestų Schle- 

moU ižngerį savo patarėju, tai Schle-

EUROPOS POLITINIAI 
TURISTAI

Prezidentas de Gaulle spalio 
28 grįžo iš Turkijos, kur pra
leido tris dienas. Nėra paskelb
ta jokių sutarčių, bet de Gaul
le laimėjęs populiarumo Ameri
kos sąskaita. Amerikos populia
rumas Turkijoje nukentėjęs dėl 
to, kad ji labiau remia Izraelį, 
o Turkija rodo simpatiją ara
bam; taip pat dėl to, kad tur
kai manosi būtų įvykdę invazi
ją į Kiprą, jei nebūtų sukliudęs 
Amerikos laivynas.

. . ... ------- ----------  -------- , o._ Tą pat spalio 28 išvyko į
siūkėjimą^ opinijos anketom ro- dėl New Yorko: esą Humphrey pjų reikalui demokratų tarpe Ispaniją Vokietijos kancleris 

šiemet nepastebėta.

banga dėka propagandos, kuri 
varoma prieš Izraelį. Žydai esą 
diskriminuojami aukštosiose 
mokyklose, valdžios įstaigose, 
profesinėse sąjungose ir parti-

— ne juodųjų reikalai. Kova singeris, gal būt imtų jį lai
dei mokyklos decentralizacijos kyti tinkamu prezidentu; tinka- 
New Yorke — sako Young — mi tie, kurie “mūsų klauso” (W. 
yra kitas pavyzdys, kaip baltie- Lippmann jau pasidarė “tiltą” 
ji veikėjai pasitraukia nuo juo- — pramatydamas, kad Nixo 

nas gali laimėti, pasiskelbė ji

žudęs. Miunchene ir Koelne nu- _ Vyr. Teismas Rhode Iš
sižudė kiti du, o šeši dingo ana- land spalio 28 išaiškino, kad 

konstitucijai neprieštarauja 
praktika duoti valdžios vadovė
lius privatinėm mokyklom, tarp 
jų ir parapinėm, nes tuo kebu 
remiami mokiniai.

— Šen. McCarthy spalio 29 
paragino savo šalininkus bal
suoti už Humphrey ir pasiskel
bė pats nebūsiąs kandidatas 
daugiau nei į senatorius nei į 
prezidentus.

priimtai rezoliucijai Nr. 416 dėl 
Baltijos valstybių klausimo kė
limo J. Tautose? Moderatorius 
McKinlay klausimą apibendrino 
ir nukreipė į Heinaru. Steno
gramose klausimas ir atsaky
mas užrašytas šia forma:

"Are you going • to stand 
for independence of Baltic 
States and other European 
Countries presently occupied 
by the Soviet Union?

Mr. Heinaru: If you ask me, 
Humphrey sukėlė entuziazmo yes".

Rasto nuorašas pakliuvo Į 
vakarus, ir jį paskelbė Nathan 
Glazer, Califomijos un-to pre 
fesorius.

Humphrey opinijoje atsigriebia
Gallupas ir Harris prinervi

no partinius vadus. Pirma nepa- Gallupo paskutiniais duomenys Tokio dėmesio tautinių gru-

dė Humphrey, dabar tą pat dą- pralenkęs 4.2 proc. Nixoną. 
ro Nixonas. Mat, Gallupas pas- 
skutinėje anketoje skelbia, kad 
skirtumas tarp Nixono ir Hum
phrey sumažėjęs iš 12 punktų 
iki 8. Buvo tokia proporcija tarp 
trijų kandidatų — 43:31:20, 
dabar 44:36:11. Vadinas, 

"W a Ha c e mažiau palankumo ran
da, taigi nepasitikėjimą anke
tom turi reikšti ir Wallace.

PAVERGTOJI EUROPA MINĖ- 
JO ČEKOSLOVAKIJOS IR 
LENKIJOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS SUKAKTIS

Pavergtos Europos Seimas 
spalio 28 minėjo Čekoslovaki
jos ir Lenkijos nepriklausomy
bių 50 metų sukaktis. Iškilmėm 
vadovavo Lietuvos delegacijos 
pirmininkas V. Sidzikauskas. 
Kalbėjo Amerikos lenkų kon
greso pirmininkas A. Mazewski 
(Chicaga), apie lenkų-čekų kul
tūrinius santykius praeityje kal
bėjo New Yorko universiteto 
prof. L. Krzyzanowski. Kalbėjo 
dar čekoslovakas Busek. žodžiu 
sveikino Free Europe prezi
dentas Durkee ir vicepreziden
tas Yarrow. Telegramas atsiun
tė Humphrey ir Nixonas. S. 
Korbonski paskaitė atitinkamą 
deklaraciją. Dar kalbėjo J. Let- 
rich (Čekoslovakija) ir Ditnitrov 
(Bulgarija). Svečių buvo pilna 
salė.

Kiesingeris porai dienų.

grupty spaudo* konferencijoje.

grąžino partijas bilietą — iš 
partijos pasitraukė. Kodėl? Nes 
“ji man atima teisę mąstyti”; 
nes atgyja stalininiai metodai 
ne konstitucijoje, bet jos vyk-

Išvogė net raketę ir išsiuntė į Maskvą
Vokietijos prokuroras L. 

Martin pateikė smulkmenų, 
kaip lygiai prieš metus buvo 
pavogtas Nato Sidewinder rake
tos smaigalys. Esą vagys pra
pjovė vielų tvorą bazėje prie 
želi, Bavarijoje, iš sandėlio pa
ėmė raketos smaigalį, kuris yra 
10 pėdų ilgio ir sveria 150 sva
rų. Kai į automobilį netilpo, jie 
išmušė automobilio užpakalinį 
langą, iškišo raketą, pridengė 
užtiesalu ir šimtinę mylių nuke-

dosios bendruomenės.
“Juodieji gyventojai nepasiti- remias).

ki daugelio savo baltųjų draugų ★

diletantizmu. Jie gražiai kalba, Kokius taikinius imasi kriti- 
bet kai ateina tikrasis susidu- tas Buckley rodo Ja- 
nmas, jų nematyti”. mes Restono pavyzdžiu;

“Juodieji žmones nebenori labjausiai krltikuoJa
daugiau būti nugrūsti j autobu- Nixono Tos m<Jralfe
so užpakalį, nors autobusui vai
ruotų jų baltieji draugai . stodamas su Humphrey į gin

čus televizijoje. Bet čia pat W. 
Buckley pastebi: Restonas ne
kalba apie “moralę” Humphrey,

trūkumą Nixonas parodęs, ne-

liavo. Nors teko gazolino pasi
pildyti, bet niekas neatkreipė 
dėmesio į keistą krovinį ir ne
aliarmavo. Raketos smaigalys 
pagaliau buvo išmontuotas da
lim, sudėtas į paketus ir oro 
paštu pasiųstas į Maskvą. Side- 
winder yra prietaisas lėktuvuo
se Starfighter, kuriuo infra rau- sonas (N.Y. Post) prieš Nixo * 
donais spinduliais atsekamas na. Paskiausiai tai pademonš- 
taikinys. Kiti lėktuvo prietai- travo N.Y. Times prieš Agnew 
sai taip pat buvo pavogti ir į — iškraipydamas faktus tiek, 
Maskvą nugabenti.

kuris prieš ketveris metus vado
vavo akcijai, kad nebūtų deba
tų tarp Goldwaterio ir Johnso- 
no.

Tariamųjų liberalų taktiką 
šioje rinkiminėje kovoje asme
nų ‘moralei’ kompromituot bu
vo pademonstravęs Drew Pear-

kad Agne* advokatas grasina 
teismu už šmeižtus.

Iki tokio šiurkštaus laipsnio 
o . . , . . *1 i - t j . x x . priėjo šių metu rinkimai.Sovietų rašytojas Aleksei J. dyme; konstitucija sako viena, r ‘ ,

Kostarin, 72 metų, spalio 24 o valdžia daro kita. “Praktiko- *
Kiek daug prikalbėta apie 

'dešiniuosius fašistus’ (Net rim
tasis J. Alsop vadino Wallace 
“fašistu”), kurie siekia diktatū
ros. O šie rinkimai parodė aiš
kiai, kas labiausiai rengė triukš
mus, kas trukdė kandidatam kai-

Partijos bilietą grąžino—kodėl?

Vokietijoje, Miunchene, 
spalio 27 rasti nužudyti 3 
kroatai, Tito režimo priešinin
kai.

je tie, kurie mėgina naudotis 
konstitucijos teisėm, areštuoja
mi, ir kiekvienas, kuris protes
tuoja prieš šią tironiją, išvaro
mas iš partijos, atleidžiamas iš 
darbo, visur sekiojamas K.G.B. 
agentų”. i

Viešo pareiškimo apie pasi- bėti. Jei tuos laisvo žodžio truk-

— 8. Vietnamas įspėjo Ame
riką, kad ji sustabdytų bombar
davimą be jokių sąlygų. Ame
rikos diplomatai tikisi, kad š. 
Vietnamas galutinai tas ar ki
tas sąlygas priims.

Vietname kautynės tebeina 
aštrios. Spėjama, kad bombar
davimo sustabdymo reikalu 
prez. LBJ spalio 29 išsikvietė 
gen. Abrams slaptos konferen
cijos.

traukimą iš partijos laiško dytojus vadinsim “fašistais”, tai 
autorius ėmėsi po Čekoslovaki- jie buvo iš “kairės” — Įkvėpti 
jos Įvykių. Jau anksčiau, vasa- ar Kinijos ar Maskvos komu- 
rio ir liepos mėnesiais, jis dė
jo savo parašą protestui prieš 
žmogaus persekiojimą.

Kosterin 3 metus išbuvo caro 
kalėjime. Paleistas 1916 prisidė
jo prie bolševikų, kovojo už so
vietinės tvarkos Įvedimą šiau
rės Kaukaze; už Krymo toto- r___
rių gynimą 1937 Stalino buvo rodė, kad jie nori valdžios 
išsiųstas į koncentracijos lageri, už nugaros, ir tam imasi viso-

Tik Staliniui 1953 mirus bu-

nizmo ar savo agresyvios na
tūros.

Tokius veikėjus, kurie taria
si esą “liberalai", tariasi išmin
tingi patarėjai, tariasi esą de
mokratijos gynėjai. moralės gy
nėjai, laisvo žodžio gynėjai, rin
kiminė kova apnuogino — pa- 

i —iš

kių priemonių. Apnuogino ke
lis, bet jų tebėra “legionas”.
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Shenandoah, - kito tokio iesto Amerikoje nėra
skaitai minėtą knygą, ir ky- dr0 a. Kučo knygos Šv. Jurgio parapija SbeuandoaK PaJ2)

la vaizdai iš lietuvių ateivių au- J ® p r J - - , r" ' _______ Tųbtijos įstatymą bus taškus»
dringos veiklos. Vaizdai bū- 
dingi ir kitų lietuviškų koloni
jų istorijai daugiau ar mažiau.
Vaizdai, kaip pirmieji ateiviai ___ j. „t .......
dėjosi drauge su lenkais ir ne- ateinant moterys šaukė, 

i. vaikus mokytų lietuviš
kai.

“Kun. Lenarkevičius jau iš 
anksto buvo sutinojęs apie šį 
lietuvių sąmokslą ir pasikvie
tęs policiją, kuri tuojau puolė 
lietuvius mušti lazdomis. Daug 
jų suėmė vietoje, o išbėgioju
sius vėliau surankiojo namuose. 
Suimtieji buvo paleisti, kiekvie
nas sumokėjęs po du dolerius 
pabaudos” (25 p.).

Teismas. Lietuviai rasti kal-

J. B. 8HALINS-6ALINSKA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica,Ava 
(prie Foreet P*way Sta.); Voodtorph N.Y. U42L Suteikia garbingas laido- 
tuvea Koplyčios nemokamai vi*oae miesto dalyse. TeL VIrginia 7-4499.

SUtoMSON Funeral Hgann — Kilnu* patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 
rMfrrt patamton* įtaBMtnmn** Skambinti 867-6360, Wm. H. Sūnon-

įjj e-"'J11

čios duris, vyrai ir moterys su 
mažais vaikais sustojo prie var
telių ir aplink bažnyčią. Kuni-

sutrauki daug žiūramų. Shenan-
n——*—■—*■**»—" .. u.

VĄintą* FUNSkAL HQI|E. Natalė Public. 197 Web6ter Avė. Cambridge

trukus pasijuto apsigavę; kaip 
atsiskyrę organizavo savas 
parapijas, draugijas ir jom pra
siveržė j vietos gyvenimo prie
kį; kaip ilgainiui tarp pačių 
lietuvių atsirado skaldantis ele
mentas ... Visa tai puikiai vaiz
duoja Shenandoah istorija.

Keli pavyzdžiai.

Shenandoah lietuviai 1872 į- 
kūrė pašalpinę draugiją šv. Ka
zimiero vardu. Draugija panoro 
ir savos bažnyčios. Ji prikalbi- " Jie dabar suprato, kad savo 
no kun. Andrių Strupinską, ma
rijoną, atbėgusį j Ameriką iš 
Mariampolės po 1863 sukilimo, 
persikelti į Shenandoah ir būti 
lietuvių parapijos pirmuoju kle
bonu. Buvo 1774 pastatyta šv. 
Kbzimtero bažnyčia.

Nutiko, kad prie parapijos 
prisidėjo ir kelios lenkų šei
mos. Kada po kun. Strupinsko 
buvo atkeltas naujas klebonas 
kun. Aleksandras Lenarkiewicz, 
tikras lenkas, ir 1877 pirmame 
pamoksle prabilo Į lietuvius len
kiškai, lietuviai panoro kito kle
bono. Kreipėsi į vyskupą. Pasi
rodė tada, kokios praktiškos 
reikšmės turėjo faktas, kad šv. 
Kazimiero bažnyčia buvo įregist
ruota kaip “lenkų katalikų baž
nyčia”. Lietuviai mėgino savo 
bažnyčią atlaikyti jėga.

“Vieną 1877 m. liepos mėn. 
sekmadienį jie užrakino bažny-

parapijos nebeturi. Griebėsi or
ganizuoti kitą.

Naujas epizodas-naujos para
pijos steigimas... Shenandoah 
lietuvių šv. Kazimiero draugija, 
kurioje buvo vieni lietuviai, 
persiorganizavo ir pasivadino 
šv. Jurgio draugija. Ji nutarė 
organizuoti šv. Jurgio parapiją. 
Arkivyskupas leidindTclavė. Li
gi 1891 jie rinko lėšas. Tais me
tais jau buvo nupirkta žemė, ir 
pašventinti šv. Jurgio parapijos 
pamatai.

“Iškilmėse dalyvavo apie 
5,000 žmonių minia ... Žmonių 
minioje skaitlingai dalyvavo vie
tinės ir iš kitur atvykusios 
draugijos, daugumoje unifor
muotos ir su vėliavomis. Po 
apeigų suruošta didinga
sena miesto gatvėmis. Dalyva
vo du orkestrai (benai). Tai

čia yra tigtaraių ir taip jie mo- 
ka gražiai organizuotai pasiro
dyti. Tai buvo tarsi tautinė lie
tuvių šventė, pergalės iškilmės, 
vieša lietuvių vienybės ir jėgos 
demonstracija”. (35 p.).

Lietuvių jėgą bendrame vie
tas gyvenime dar labiau išpopu- 
liarięo šv. Juozapo Blaivininkų 
draugijos dūdę orkestras.

“Šis lietuvių orkestras savo 
metu paveržė pirmenybę iš vie
tos airių ir vokiečių panašių or
kestrų ... 1900 m. kito visuo
tinis angliakasių streikas, bet 
Mahanoy apylinkių kasyklos dar 
veikė. Tada lietuvių orkestras 
nuvyko ties Cole kasykla ir už
grojo lietuvišką dainą: “Namo, 
broleliai, namo”... ši daina 
kaip burtininkas ištraukė visus 
angliakasius, ir jie įsijungė į 
streikuojančių draugų būrį. 
1902 m. įvyko panašus strei
kas, kuris tęsėsi 6 mėnesius. Ta
da lietuvių orkestras išvyko į 
New Yorką. Ten grodamas vie
šose aikštėse, prašė vietinių gy
ventojų paremti aukomis strei
kuojančius angliakasius. Po ke
lių savaičių grįždamas į Shenan
doah, orkestras parsivežė 3000 
dol. (40 p.).

doL” Kažkuris iš komiteto na
rių svetainėje atsikerta: “Čia

sisiūbuoja. Ties prezidiumo sta
lu pasirodo policija. Klebonas 
paskelbia posėdį baigtą, ir abu
du su kun. Šmulkščiu apleidžia 
svetainę.

“Po apyskaitos Daugirda pa
sakė kalbą, niekindamas kuni
gus ir ragindamas jų neklausy-

Barauskas, pabrėždamas, kad 
nereikia bijoti kunigų, nes jis 
jau dvejus metus neatlikęs vely
kinės ir dėl to nieko blogo ne
atsitikę ...” (84 p.).

Vėl komiteto skundai prieš 
kleboną. Parašų rinkimas. Teis
mai vienas po kito. Klebonas, 
studijavęs teisę, suprato, kad

ei-

zakristijonai, mokytojui.

patenki-

TINKAMIAUSIAS
JEI NORITE

sulaikyti nusikaltimą srovę ir at 
statyti bendruomenėje saugumą

JEI NORITE,
kad nebūtume įvelti į kitą Viet
namą

JEI NORITE,
kad būtą sunormuotos pragyve-
nimo išlaidos

JEI NOKITE, 
kad valdžia butui žmonių ir žmo
nėms

RINKITE NIXON|
Balsuokite už Respublikonus 

EILF.JE A
l,if įmaniau Amrricann for Nifon and Agnrw

Nėw York State Republican Campaign Committee 
Gubernatorius Nekon A. RockefoRer—pirmininkas 

New York, N. Y. 10020
; •— -F .

|feigtert7 pampinti, kad
BpnnsyĮųųnijos ĮiUtynun, tvar-

būtų papildytas. Tai buvo pada
ryta 1935. Įstatymas padarė ga
lą komiteto savivalei.

t
Visa tai buvo tokia netolima 

praeitis. O šiandien?
“Shenandoah miestas šian

dien mažėja ir nyksta ne dėl 
jo gyventojų kaltės, čia veikia 
bendras ekonominis dėsnis, ku
ris iškelia ir sužlugdo miestus 
pramonės sąlygoms keičiantis.

Tačiau “šiame mieste lietu
vio pėdos buvo įmintos žymiai 
giliau, negu kur kitur... Iš vi
so šimto Shenandoah gyvavimo 
metų lietuviai vadovavo miesto 
administracijai per 40 metų. Ir 
šiandien dar daug kur jie tebė
ra viršūnėse. Kito tokio miesto 
Amerikoje nėra” (152 p.).

Bet ir į puikiausią vaisię gali 
Įsimesti kirminas ... Jo neiš
vengė Shenandoah šv. Jurgio 
parapija__ Bažnyčia buvo pa
šventinta 1894. Pirmas klebo
nas buvo kun. P. Abromaitis. 
Ūkinius piniginius reikalus tvar
kė parapijos komitetas — mo
kėjo algas kunigui, vargonin- 
kui, 
Kun.
12 metų, 
namai. Bet su naujais klebonais 
komiteto galia vis augo ir augo, . 
ir jie ėmėsi tvarkyti jau ir gry
nai bažnytinius reikalus. Klebo
nai bėgo vienas po kito. 1929 
metais buvo paskirtas jau 
šeštas iš eilės klebonas kun. J. 
A. Karalius. Naujasis klebonas 
norėjo tvarkyti parapiją ir iš 
karto susidūrė su komitetu. To 
susidūrimo vaizdus rodo knyga 
vieną po kito iš dokumentų. 
Vienas vaizdas apie1930 m. sau
sio 19 dienos komiteto posėdį.

“Posėdis įvyko bažnyčios sve
tainėje. Parapijos klebonas kun. 
Karalius užima prie stalo pirmi
ninko vietą ir paskelbia, kad pa
gal neseniai įvykusį teismo 
sprendimą jis yra komiteto pir
mininkas ir kviečia posėdį pra
dėti malda. Susirinkime kyla 
triukšmas ir girdėt balsai: “Tu
ne mūsų pirmininkas, nereikia 
maldos!” Tuojau įsikiša P. 
Daugirda ir pareiškia, kad jis 
esąs pirmininkas ir susirinki- sius olimpiados dalyvius. Šu juo CF’, kurios rusiškomis raidė- 
mas dar nepradėtas. Komiteto “Žalgirio” aštuonvietės įgula 
iždininkas J. Barauskas taip pat olimpiadoj yra lygiai “pusiau 
kyla prieš kleboną, pažymėda
mas, kad jis turi užsimokėti 
21.25 dol. parapijos mokesčio, 
jei nori kalbėti šiame susirin-

LIETUVIAI MEKSIKOS OIMPIADOJ
Tarp 332 Sov. Sąjungos spor

tininkų, dalyvaujančių olim
piadoj Meksikoj, dešimt yra iš 
Lietuvos, devyni lietuviai.

iš Vilniaus, bet ne lietuvis). 
Daugiausia lietuvių — irkluoto
jai. Jų iš viso yra šeši: Apolina
ras Grigas, dvivietėj valty (su 
maskviečiu) ir penki “Žalgirio” 
aštuonvietėj: Zigmas Jukna, 
Juozas Jagaiavičius, Jonas Mo
tiejūnas, Vytautas Briedis ir 
Antanas Bagdonavičius. Kitus 
penkis (su atsarginiais) irkluo
tojus ir vairininką komisija kankamai aišku, kad niekas 
Maskvoj pridėjo po du iš Mas- Meksikoj Lietuvos vardo nema-

koplyčto*. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.■ jį

diticnecL A~ J. Balton-Baltx<kn*a»'Ucenaed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

STEPHEN AROMISKIS (Artnakauskas) — Graborius-balsaniuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

THEODORE W0LINNIN» INC. — E. Joseph Zebrowski, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, New York, N.Y. GR 5-1437.

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorių* — McCuc Funeral Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autunin Avė., Brooklyn, N.Y. lizua; 
tek Z77-56O4.

KARLONA8 FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 
BK11A1N, CONN. TeL BA 9-1181.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, N J. 07105; tek MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. 87-34 80th Street VVoodhaven, N.Y. 11421, (2112) M1 2-4343 ir 
2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR 4-0304.

GREEN CORNER RESTAURANT — Frances C. Saldokas savininkas. 
Jauki vieta maloniai praleisti laiką. į čia vielos lietuviai sueina pasiKui- 
bėti, pasivaišinti. Pravažiuojantieji ar atvykusieji į VVaterbury, sustoję čia 
sutiks saviškį. Įvairiausi vietiniai ir imponuoti gėrimai. 34 Green Sueet, 
VVaterbury, conn., Telef. (203) 754-9995. ..

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą, ilgai..laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Deksnio mestis, dabar vadinama “Kee-Leef Kuo”, uezutes: 4 uncijų 3 doi., 
8 uncijų 5 dol. Persiuntimui pridedama 5vę. Kreiptis: Koyai Products, įMortn 
Sta., P.U. Box 9112, NevvarK, NJ. 07104, arba j uarbuunko administraciją, 
910 VVilioughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

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

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

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

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoaa balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti loto 
patarnavimai 422 Menahan SL Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Gacden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgevvood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vesųivėms ir ^L pramogoms. Be 
to, duodami palaidotu viniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina

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

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baidų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

pamis — penkiakovininkų gru
pėj, J.. Čepulis — boksininkų________________
grupėj ir Modestas Paulauskas Juozo Misiūno gėrimų krautuvė — Galima gauti įvairiausios rū- 
— krepšinio rinktinėj.

Visi laikraščiai Vilniuje pa
brėžiamai kalba apie tuos 10 
vyrų, kaip Lietuvos atstovus o- 
limpiadoj, ir linki, kad jiem pa
sisektu iškovoti Lietuvai meda
lių. Tą iliuziją tačiau išblaško 
kai kurių tu sportininkų nuo
traukos, nusiųstos jau iš Mek
sikos. Nuotraukose jie mato
mi aiškiai pažymėti rusiškomis 
“CCCP” raidėmis, iš kurių pa

‘Žalgirio” aštoonviete yra atvy- atstovauja, ir kad, jeigu kurie

Mes amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinė* 
ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.

S*G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatėm į namus lieL skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties, Home-made Bologna._____ __________________

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus 1 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

C. A. VOKET — UKTUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson

lietuviška”.
Kiti lietuviai Sov. S-gos sporti

ninkų grupėse yra: Stasys

žiūrovų akyse ten dalyvaujantie
ji lietuviai, deja, atrodo lygiai 
toki patys rasai, kaip ir jų val-

tyškinai... (EIta)

DOVANŲ SIUNTINIAI | LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamų patar
navimą. Firma Union Taura egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
meto* nei viena* siuntiny* nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas leMUa anoms ir mūši kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
pareigas, susiet** su siuntinių priėmimu, supakavimu, ir tų siuntinių išsiun
timu. Bmėgliiklt* mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. Mes turime didelį 
y«lv4nftimų (vairių siuntini anas daiktų — geriausių siuntimui ir tai pigiau
siomis kainomis; peš mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams 
ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų — UNION TOURS 
1 Kast 36tb SL Nevr York, N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago, 
DL 2219 W. Chicago Avė. 60622; Los Angeles, Calif. — 344 North La Brea 
Avė. 90036.

NEW YORK, CHICAGO

LITAS Investing Co^ Ine.
specializuojasi trumpalaikių paskolų, nekilnojamo turto, ir akcijų 
biržos srityse. Visos autorizuotos LITO akcijos yra išparduotos. Va
dovybės žiniomis tai pirmoji lietuvių suorganizuota bendrovė, kuri 
akcijas išplatino jas užregistruodama Securities Exchange Komisi
joje. — Susipažinimui su bendrovės veikla kviečiame prisiųsti savo 
adresą, pasinaudojant žemiau atspausdintu blanku.

LITAS Investing Co., Ine.
86-01 lltth Street, Richmond Hill. N. Y.

Miela* Pirmininke,

Susipažinimui šu LITO veikla prašau prisiųMI 1968 
m. pirmo pusmečio veiklos apyskaitų.

Vardas ir pavardė

į Adresas

............ .............       Zip Codc--------- ......... 
DAR,......................................................................................................\
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Rinkimų žodžius barstant
Rinkimų proga prikalbėta Ką minėtas tautybių komite- 

— prirašyta daug žodžių. Kai tas Nixono politikoje žada Bal- 
kurie jų kilę iš neapvaldyto 
karščio, nesukontroliuotos min
čių logikos.

Vieną tokį pavyzdį iškėlė 
Reader’s Digest, pagautą iš N. 
Y. Times. Esą “iš paskutinių 
36 metų demokratai valdė Kon
gresą 34 metus. Jų argumen
tas 1968 metų rinkimų kovoje 
yra tas, kad jų nuveiktų darbų 
apžvalga rodo juos kaip vienin
telę partiją, galinčią išgelbėti Nixono — to Nixono, kuris yra 
kraštą nuo katastrofos, prie ku
rios privedė paskutinių 36 me
tų klaidos”.

Toki žodžiai palinksmina, ir 
tuo viskas baigiasi. Bet yra žo
džių, kurie gali kitus klaidinti 
ir dėl to prašosi korektūros.

Antai, “United Citizens 
Nixon-Agnew. Nationalities 
Vision” Washington, D.C., 
skelbė argumentus už Nixon-Ag- 
new (pi. Darbininkas spalio 25). 
Minėtas komitetas norį patrauk
ti balsuotoją ypatinga Nixono 
Vietnamo politika: "Richard 
Nixon yra nusistatęs garbingai 
baigti karą Vietname, lygiai 
kaip prezidentas Eisenhower 
baigė karą Korėjoje".

tijos valstybių reikalu? Komi
tetas atsako: "Richard Nixon ir 
toliau rems komunistę Baltijos 
kraštų užėmimo nepripažinimo 
politiką". Vadinas, nieko neda
rys — nei pozityvaus nei nega
tyvaus — kaip buvo nuo prezi
dento Roosevelto laikų, taip pa
siliks ir Nixonui valdant

Jei taip, tai būtų žingsnis at
gal pareiškimuose ir veikloje

for
Di- 
pa-

narys komiteto Baltijos valsty
bių rezoliucijai remti, kuris yra 
pasirašęs “Appeal..į J. Tau
tas, kad jose būtų keliamas Bal
tijos valstybių klausimas ...

Negi tai ignorancija tų, kurie 
_ tokiu būdu reklamuoja Nixo- 

ną? Skaitydamas tą pat dieną 
apie agentus, kurie įsibrovė į 
Nato saugumą Vokietijos teri
torijoje, su šypsniu galvoji: ar 
į tautybių komitetą taip pat įsi
brovė “agentas”, 
“programa” nori 
kenkti?

kuris tokia
Nixonui pa-

su tiesa, jei

J. Rajecko, Lietuvos atstovo, kalba, pasakyta Putliame spalio k^nos^semuunjos durys man 

20,'minint seserų vienuolijos 50 metų sukaktį ■ Pastebėtina, kad Marijampo
lėj, mano sveikatai pašlijus, 
tuometinės Vargdienių Seselių 
buvusios viršininkės P. Uogin- 
taitės sutikimu, išimties keliu 
man buvo leista maitintis pas 
seseles, kartu su kun. A. Daili
de. Tad jei sveikata sustiprėjo 
ir iki šiol tarnauja, tai iš dalies 
Marijampolės Vargdienių Sese
lių nuopelnas; Aš su dėkingu
mu prisimenu taip pat, kad at
vykus Amerikon pirmą vasarą 
šviesaus atminimo velionies ku
nigo Navicko ir seselių globa 
bei vaišingumu pasinaudojo p. 
Kajeckienė su sūnumi.
Abudu iš Shenandoah, Pa.:

Man malonu dalyvauti Varg
dienių Seselių jubiliejuje ir ki
tu sumetimu. Patiriu, kad su 
čionykštės kongregacijos Moti
nėle Aloyza mane daug kas 
bendro riša. Ji ir aš esame gi
mę, augę ir mokęsi šenadoryje. 
Taip pat gyvenome ir mokė
mės Marijampolėj ir tame pa
čiame Lietuvos universiteto fa
kultete, Kaune, nors skirtingu 
laiku. Jinai ir aš siekėme pasi
švęsti Dievo tarnybai. Jai pasi
sekė, man — ne. Ji ir aš grį
žome Amerikon ir tebesidar
buojame Lietuvai ir tautai. Dar-

(nukelta į 4 psl.)

tautiečiams, kaip jis pats buvo 
pasišventęs.

Pirmą kartą išgirdęs iš Lie
tuvos Tarybos delegacijos apie 
norą jį siūlyti į Vilniaus vysku
pus. jis labai nusiminė. Bet, 
kaip paklusnus karys, jis nusi
lenkė Dievo, Romos ir tautiečių 
valiai. Dievo tarnas J. Matulai
tis, kaip Vilniaus vyskupas, per
gyveno tris okupacijas: vokie
čių, lenkų ir bolševikų. Ne be 
reikalo jis buvo ir tebėra vadi-

Sukakčių metai:
.šie metai Lietuvos Laisvės

- Kovų Metai, šiais metais Put- 
namo seselės teikėsi pagerbti 

...garbingo ir švento atminimo 
? Dievo tarną, arkivyskupą Jurgį 

Matulaitį. šiemet 50 metų su
kaktis nuo Dievo tarno J. Matu
laičio Vilniaus vyskupu pasky
rimo. Jo atminimui čia skirti 
namai buvo pašventinti šiemet, 
Marijos mėnesyje.

šį mėnesį taip pat Vargdie
nių Seselių, kaip jas sutrumpin
tai Lietuvoj vadindavome, įstei
gimo auksinio jubiliejaus me
tai. Vienuoliją įsteigė Dievo tar
nas J. Matulaitis, bene savaitę namas “Vilniaus kankiniu”, o jo 
prieš jo Vilniaus vyskupu pa
skyrimą. Seinų vyskupas A. Ka
rosas patvirtino jo pagamintus 
kongregacijos įstatus 1918 spa
lio 15. Vargdienių Seselių Kon
gregacijos įsteigėjas — man 
nesvetimas.

Vyskupas Matulaitis Vargdienių 
Seselių steigėjas:

Dievo tarnas J. Matulaitis 
pirmiausia atgaivino Tėvų Ma
rijonų vienuoliją. Jos užuomaz
ga padaryta 1909 mano kai
myninėj parapijoj, Gelgaudišky
je, kur tuo metu klebonavo vys
kupo Bučio dėdė ta pačia pa
varde. Jo įsteigtoji prieš 50 me
tų Vargdienių Seselių Kongre
gacija turėjo ir tebeturi tikslą 
pasišvęsti Dievui, Bažnyčiai ir

ten vyskupavimo laikotarpis va
dinamas “Matulevičiaus golgo- 
ta”. Jis viena proga pastebėjo: 
“Jeigu Lietuvai mano auka rei
kalinga, aš neatsisakau.” Kita 
proga jo užrašuose užtinkame 
išsireiškimą: “Duok Dieve, 
kad sudegčiau kaip ta žvakė ant 
altoriaus nuo darbo kaitros ir 
meilės ugnies Tau ir Tavo Baž
nyčiai.”

J. Matulaitis šiandien mūsų 
pąsididžiavimas ir paguoda. Pa
guoda ypač dabar, kada ant Lie
tuvos nusileido ilgoji okupacijos 
naktis.

Dievo tarnui mirus, Lietuvos 
Seimo pirmininkas Aleksandras 
Stulginskis pareiškė, kad — 
“Jis buvo ta Evangelijos švie-

sa, kuri negęsta...” Tad ne
nuostabu, kad velionies beatifi
kacijos žygiai pradėti prieš 15 
metų.

Manoji pažintis:
Man asmeniškai malonu, kad 

Dievo tarno ir seselių jubiliejai 
supuola ir su mano 1918 m. 
Matulaičio pirmąja pažintimi. 
Matulaitis atvyko į Marijampo
lę 1918 kovo 14. Netrukus jis 
vedė rekolekcijas gimnazijos 
mokiniam, kuriose turėjau gar
bės ir aš dalyvauti. Tais metais 
jis taip pat atsilankė “Žiburio” 
gimnazijoj ir gražiai mūsų kla
sėje į mokinius prabilo. Moks? 
lo metams artėjant į galą aš su 
savo draugu, dabartiniu kun. A. 
Vilkaičiu iš Cicero, BĮ., nuėjom 
pas kun. J. Matulevičių pasitar
ti, ar baigti gimnaziją, ar stoti 
į atsidarančią tą rudenį kunigų 
seminariją Seinuose. Jis mus 
priėmė skyrium. Uždavęs man 
porą klausimų, patarė gimna
ziją baigti. “O paskui?” aš jį 
paklausiau. Jis atsakė: “Paskui 
pažiūrėsi”. Aš nepaklausiau Die
vo tarno patarimo gimnaziją 
baigti. Aš nenorėjau atsilikti 
nuo savo draugo. Lietuvos pri
sikėlimo metais įstojau Seinų 
seminarijom Kun. Matulevičius,

kaip mes jį tada vadinome, bu
vo vienas iš kvotėjų, kvotimų į 

> seminariją įstojimo metu, Ma
rijonų vienuolyne. Kada lenkai 
užėmė Seinus ir seminarija per
sikėlė į Zyplius prie Lukšių, se
minarijos profesūros personalas 
sumenkėjo. Netekome kun. 
Kuraičio, prel. Laukaičio ir dr. 
Bielskaus. Prisiminiau tada 
kun. Matulaičio patarimą pir- 

’ ma baigti gimnaziją. Ji kaip tik 
‘ mokomu personalu buvo sustip

rėjusi. Ją baigiant mano svei
kata pašlijo. Baigęs gimnaziją 
ir sustiprėjęs švarcvaldo kalnuo
se, padaviau prašymą priimti 
mane į jėzuitų tėvų vedamą Ca- 

1 nisianum seminariją Inns- 
brucke, Austrijoje. Nepavyko

1 jon patekti. Ten studijuojąs 
mano artimas draugas, rekto-

1 riaus Tėvo Donnat užklaustas 
- apie mane, išsireiškė, kad esą 
’ aš žūčiau, jei ten atvažiuočiau. 
1 Esą stipresni už mane sveikatą

Innsbrucke prarado. Tėvas Don- 
‘ nat, dar pasitaręs su įstaigos 
1 gydytoju, patarė man sveikatos 

sumetimais nestoti į tenykščių 
• seminariją. Tad, pirmą kartą 
1 kun. Matulevičiaus nepaklau

siau, o antrą kartą mano sie-

'f1

PAMINĖTA PUTNAMO SESERŲ 
50 METŲ SUKAKTIS

Prasilenktume 
rinkimuose žiūrėtume tik į par
tijas ir sakytume: ta gera, ana 
bloga. Abiejose partijose yra 
Lietuvos bylai labai palankių 

Vadinas, Nixonas baigs kaip įmonių ir mažiau palankių (dau- 
giausia tokių palankių yra Kon
grese!).

Prasilenktume su tiesa taip į 
pat, jei visus gerus darbus su- j 
krautume į vienos partijas pre- 1 
zidento iždyną, o blogybės į ki
tos. Prezidentas Rooseveltas 
yra kontroversinis politikas. Ką 

rikiečių kariuomenė, o Korėjos jfe kalbėjosi su Stalinu dėl Bal- 1 
komunistai tiek įsidrąsino, kad vaistybių slaptai, mum yra 
siunčia teroristus į P. Korėją; nemalonus dalykas. Bet Roose- 
kad net ir Amerikos laivą Pueb- 
lo pagrobė. Antra, Korėjos ne
baigtas karas virto židiniu nau-

Eisenhoweris .... Jeigu taip, 
tai blogai. Viena, Eisenhowe- 
ris karo Korėjoje nebaigė — 
1953 liepos 27 tepadarė pa
liaubas. Tos paliaubos paliko at
virą Korėjos žaizdą, kuri ir šian
dien pūliuoja: iš Korėjos ir šian
dien negali pasitraukti net ame-

jiem karam — komunistų agre-

velto pareiškimas Altui 1940 
spalio 15 ilgą laiką buvo svar
bus argumentas mūsų propa-

sijai i Laosą, komunistų agresi
jai į P. Vietnamą...

Ar Nixonas eis tokiu pat ke
liu? Ačiū už tokią politiką.

gandinę j kovoj dėl laisvės. Ne-
užmiršim taip pat, kad jo vals
tybės sekretoriaus pavaduoto -

(nukelta į 4 psl.)

r sūnų: kur jas slėpti? Kad nors Apie Gerlindos suėmimą dr. suimami broliai Gerhardas, Her- 
! brolis Paulius ateitų ir jai pa- Kreuzer sužinojo tą pačią nak- bertas ir Haris Balkiai. Į pro- 
i tartų. Bet Cidieckis, lyg me- tį iš vieno bulvarinio laikraš- kuratūrą kasdien plaukia vis 
! džiotojų išgąsdintas kiškis, arti- čio redakcijos. Nieko nelaukda- 
i naši prie namų sukdamas dide- ma ji sėda į savo puikųjį “Ford 
i liu ratu. Consul”, leidžiasi į Amsterda-

Plėšikų gaujos persekiotojų mą ir... patenka tiesiog į O- 
i laukia ir daugiau staigmenų, landijos policijos rankas. Ji su- 
i Tuoj paaiškėja, jog su Domi- imama, o vokiečių policija pa- 
! nu suimta jaunoji dama yra daro jos bute Essene kratą. Ra- 
k duktė Esseno advokatės dr. dinys: du oru užtaisomi pistole- 

stebėjo užpakaly jo “Rekor- Kreuzer, kurios automobilis sto- tai ir Domino slaptaraštis.
do” stovintį šaunų “Ford Coun- vėjo užpakaly Domino mašinos visi suimtieji dedasi nekal- 

Tuo tarpu, kai visi žygio da- sul” su Esseno miesto išduotu Sipperio brangenybių parduo- tąją angeliukais ir smarkiai pro- 
lyviai ir kviestieji stebėtojai ap- registracijos numeriu.
leidžia Amsterdamą ir išvažiuo- __ . . . ..
ja i Vokietija, Dominas ir Ger- . Ke‘"^ valaod’ P°P,et ,seda 
Unda dar vten, naktį pasilieka 1 mašina, viena pagyvenusi da-

PETRAS DOMINAS IŠPLAUKĖ
I DIDŽIUOSIUS VANDENIS

Petras Dominas — mtoligen-
J. L. tiškiausias Europos plėšikas

(17)
Spą$t*i

Spalio 20 Putname, Conn., iš
kilmingai buvo paminėta Nekal
tai Pradėtosios Marijos Seserų 
Kongregacijos 50 metų sukak
tis. Minėjimas vyko vienuolijos 
motiniškajame name, kur iš į- 
vairių apylinkių susirinko žy
mesnieji seselių darbų rėmėjai, 
parapijų kunigai, vienuolijų bei . . , .r .. . ... . . reme seserų darbus,organizacijų atstovai, eile žymiu
veikėjų ‘ •' Meninę dalį atliko solistė

Akademija ir koncertai ^Štj&dencija Bičkienė, akompona- 
vo Matulaičio namų didžiojoje 170 P^°f- Vytautas Marijošius. Ji 
salėje, gi pamaldos ir vaišės — padainavo keletą lietuviškų dai- 
vienuolyno sodyboje. n,U Gėlės iš šieno, Oi laukiau,

Pirmąją minėjimo dalį —aka- laukiau, Kur bakūžė samanota 
demiją — atidarė Matulaičio ir cperų Figaro ves-
namų kapelionas kun. Vytautas tuvės ir La Gioconda. Jai įteik* 

l Zakaras, pažymėdamas. kad ta puokšte.
kongregaciją nuo įsteigimo Padėkos mišias aukoi° Kon- 
nuolat lydėjo Apvaizda. gregacijos Rėmėjų Centro pir-

Lietuvos atstovas Washingto- 
ne savo ilgesniame žodyje pri
siminė kongregacijos įsteigėją 
arkivysk. J. Matulaitį.

Kun. Rapolas Krasauskas, iš 
Romos, skaitė paskaitą apie 
šibs kongregacijos įkūrimą. Jau 
1911-1914, kai caro ^aidžia ne
leido Lietuvoje steigti vienuoli
jų, arkivyskupas Matulaitis pla
navo slaptą moterų vienuolijos 
veikimą Lietuvoje. Nekaltai 
Pradėtosios Marijos Seserų 
Kongregacija buvo įsteigta tik 
po I-jo pasaulinio karo Mari
jampolėje 1918 spalio 15.

_________ ___ _ Šios kongregacijos pirmosios — 5 milijonais daugiau nei 
.^aringomis antraštėmis* Petras seserys Amerikon atvyko 1936. 1966. Metinis prieauglis 1,9

daugiau medžiagos kaltinimui 
pagrįsti.

Prieš Temidės sostą
1966 nigsėjo 27 Dortmundo 

prisiekusiųjų teisme prasidėjo 
Domino gaujos bylos nagrinė
jimas. Pirmieji Europos laik
raščių puslapiai pasipuošė sen-

Aloyza, kuri ir daugiausia va
dovavo šiam naujam - židiniui. 
Židinys išaugo į puikią Putna- 
mo seselių sodybą ir turi savo 
skyrius Toronte, Montrealyje.

Kongregacijos vyriausioji va
dovė Motina M. Aloyza padėko
jo visiem, kad taip nuoširdžiai

mininkas prel. Pranciškus Ju
ras. Pamokslą pasakė vienuoli
jos kapelionas kun. Stasys Yla.

Dienos programa baigta vai-

Atžymėjusios 50 metų su
kaktį, seserys dabar dairosi bei 
rūpinasi, kaip pastatyti mergai
tėm vasaros stovyklą. Jau visi 
parengiamieji darbai atlikti. Da
bar seserys pradės aukų rinki
mo vajų. P.K.

— J. T. statistikoje 1967 vi
dury pasaulio gyventojų skai
čius vertinamas 3,420,000,000

“Lenkijos” viešbutyje. Rugsėjo 
27 rytą iš viešbučio jiedu ra
miai žingsniuoja prie automo
bilio, kurį paliko Rokino aikš
tėje.

Dominui rakinant duris, pro 
šalį praeinantis žmogus paste
bi:

— Negi nori važiuoti be oro 
priešakinėse padangose?

tuvės plėšimo metu. testuoja prieš laisvės varžymą.
Domino draugės rankinuke Pačią nekaltybę suvaidinti ge- 

rasti penki 9-ių m.m. pistoleto iriausiai pasisekė Liucei Balkie- 
šoviniai. Ta pati municiją, ku- nei su visom brangenybėm, 
ria buvo šaudoma Heilige- Liucė tuoj skuba prie Rėmo- J33, n* M- 
weg gatvėje. Nemažesnė buvo Hernes kanalo ir ten užkasa

ma, savo žvilgsnį paslėpusi po 
stambiais akiniais, sunkios ei
senos, kita jauna, tiesiai ir x ~
gražiai nuaugusi. Tai Esseno ad- stai£inena Dominui.
vokatė ir Domino gynėja dr. — Ach ta Gerlinda, Gerlin- 
Mariana Ona Kreuzer su sa- da, — sudejavo jis, — tikras 
vo vyresniąja dukra Irma. Prieš nelaimės paukštis.
seklių akis pamažu ima sklai- Jis vakar padavė jai likusius 
dytis įvykius slėpusi migla. šovinius su įsakmiu nurody-

Ir kHo, žvvyv patenku mu sumest juos išvietėn ir van-

Dominas — pavojingiausias 
plėšikų gaujos vadas Europoje; 
Dominas — inteligentingas ir 
suktas plėšikas, įtūžęs šaulys; 
Dominas — demoniškas meilės 
ištroškusių moterų suvedžioto-

Teismo salėje visų žvilgsniai

Petras pasiteikia. Iš tikro, 
abi padangos nuleistos. Atsitie
sęs jis žvelgia tiesiai į pistole
to vamzdį.

— Rankas aukštyn! Jūs areš
tuotas, — griežtu balsu taria 
niekuo dėtą praeivį vaidinęs po
licininkas.

Staigmenos

i tinklą deniu nuplauti gilyn. O ta fio-
Vos tik Helmutas Balkis su pl“ė * rankinuką ir, 

savo brangenybe Liuce grįžta * _ '
., ... ? , Toliau dar gražiau,iš Olandijos namo, jį aplanko 15
du kriminalinės policijos parei-

pirmoj eilėj krypsta į Petrą 
Dominą, tikrai inteligentingai 
atrodantį džentelmeną. Jis dė
vi pagal užsakymą pasiūtą, ele
gantišką, pilkai sidabrinės spal
vos kostiumą su dailiai su
lankstyta nosinaite krūtinės ki
šenėje. Betty Rusienė, nieko 

trys švarkai, kuriais plėšikai vii- nesivaržydama, prasiveržia pro

lobĮ
Tuo pačiu metu kriminali

nės policijos pareigūnai prie 
Amsterdamo iškasa tris pistole
tus, kuriais buvo šaudoma plė
šiant Sipperio parduotuvę. Upe 
lyje užtiktos auksinės žiedų da
lys. žibalo uoste sužvejojami

Atvykusių tarpe buvo ir sesuo proc.

l’ kėio piešdami Heiligewege. , būrį fotografų, kino, televizijos 
Teisingumo sargai vėliau ap- bei spaudos reporterių ir stip- 

sižiūrėio, kad jie be reikalo pa- riu bučkiu sveikina dienos he- 
Pas Dominą rasta automobi- leido Liucę. Gruodžio 9 ji vėl roiU Petrą Dominą. Jis išsi

traukia sniego baltumo nosinai
tę ir ramiausiai šluostosi Bet
ty lūpų dažu ant veido paliktas 
dėmes. Aiškiai matyti, kad vi
sų rodomas dėmesys jam patin
ka. Jo veide žaidžianti pasiten
kinimo šypsena sako:

(Bus daugiau)

gūnai ir pakiša po nosimi areš- lio draudimo kortelė Pauliaus suimama. Dabar ji nebeturi jė- 
to įsakymą: Cicheckio vardu. Policija tuoj gų gintis ir meluoti. Liucė pa

pasakoja viską, ką žino, 'ir net 
parodo vietą, kurioje 
brangenvbes.

Pamažu užpildomos 
Domino gaujos žygių 
vietos. Tarp gruodžio 10 ir 12

— Prašau, pone, eime į poli- išaiškino, jog Paulius yra Liu
ciją pasikalbėti. cės Balkienės brolis, vadinasi,

Bet koks priešinimasis būtų didžiojo kalėjo Helmuto svai- 
Olandų policija, ieškodama betikslis. . - . .. „

Domino automobilio, padarė ir Liucė pasilieka viena
nis. Jis suimamas rugsėjo 28 

su savo sesers Lizeliotės Peretko 
kitų naudingų atradimų. Ji pa- brangenybėmis ir baugiu klau- bute.

užkasė

tuščios 
vaizdo
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LIUTERONŲ BAŽNYČIOS 
DARBUOTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 

VOKIETIJOJE
Kiek ten reiškėsi lietuviai?

z?

IŠRINKIME NIX0NĄ JAV PREZIDENTU!
SS

Rugsėjo 30 — spalio 4 šiau
rės Vokietijoje prie Hamburgo, 
Heideburgo evangelikų jauni
mo namuose buvo sušauktas 
Liuteronų Bažnyčios išeivijoje 
kunigų ir darbuotojų teologinio 
pasiruošimo suvažiavimas. Tokį 
suvažiavimą kiekvienais metais 
rengia Liuteronų Tarnybos vo
kiečių vyriausias komitetas.

Suvažiavimo tema buvo “Baž
nyčia ir pasaulis ketvirtame vi
suotiniame Ekumeniniame Ta
rybos suvažiavime 1968 metais 
Uppsaloje”.

Suvažiavimui vadovavo ilga
metis Liuteronų Tarybos vokie- 
kiečių vyriausio komiteto 
pirmininkas ir Bažnyčios tarė
jas kun. dr. Ernst Eberhard iš 
Stuttgarto. Iš estų, latvių, lietu
vių, lenkų ir vengrų liuteronų 
bažnyčių dalyvavo 45 kunigai ir 
bažnyčios darbuotojai.

Gausi lietuvių grupė
Šį kartą lietuvių grupė buvo 

ypatingai gausi. Joje dalyvavo: 
kunigai Adolfas Keleris, Juozas 
Urdzė, Julius Stanaitis ir Ado
mas Gelžinius; bažnyčios dar
buotojai: dr. med. Alg. Gintau
tas, mokyt. F. Skėrys, Fr. Šlen- 
teris, era Urdzienė, Marija Ku
lienė ir Jonas Pareigis. Kaip sve
čiai dar dalyvavo kun. Karolis 
Felgendreheris ir Kurtas Klum
bys, abu iš Hamburgo.

Kasdieninė tvarka
Kasdien vyko rytinės ir va

karinės pamaldos. Jas pakaito
mis laikė visų penkių tautų da
lyvavę kunigai ir pats kun. dr. 
Eberhard. Iš lietuvių jas laikė 
garbės senjoras kun. Adomas 
Gelžinius.

Po pusryčių buvo Biblijos 
nagrinėjimas. Pirmą dieną jį 
pravedė vyriausias bažnyčios 
tarėjas kun. Gottfried Klapper 
iš Hannoverio. Antrą dieną — 
kun. dr. Eberhard, trečią dieną
— kun. Paulius Urdzė iš Olden- 
burgo.

Paskaitos
Po kasdieninio Biblijos nag

rinėjimo buvo skaitomos pa
skaitos šiom temom: Uppsala ir 
Bažnyčių misija. Bažnyčių Eku
meninė Taryba ir Pasaulio Liu
teronų Sąjunga, Uppsala ir dia
spora, Trečiojo pasaulio iššau- 
ka Uppsaloje, Uppsalos suvažia
vimo iškėlimas pasaulio spau
doje. .

Po paskaitų buvo diskusijos. 
Pirmasis Ekumeninis Tarybos 
suvažiavimas ir kartu jos Įstei
gimas buvo 1948 Amsterdame
— Olandijoje, antrasis — 1954 
Evanstone (JAV), trečiasis 
1961 Nėw Delhi (Indijoje) ir 
ketvirtasis 1968 Uppsaloje — 
Švedijoje.

Uppsaloje buvo suvažiavę 
per 2000 žmonių

Ketvirtasis suvažiavimas bu
vo pats gausiausias, nes buvo

mas ir Bažnyčių konstitucija” 
Roma delegavo devynis teolo
gus, kurie čia turi tokias pat 
teises, kaip ir visi kiti pilnatei
siai nariai.

Katalikų Bažnyčia pirmą kar
tą Bažnyčios istorijoje paskyrė 
tokius savo atstovus į Ekume
ninę Tarybą Ženevoje. Su Ka
talikų Bažnyčia susitarta vie
nas Tėve Mūsų tekstas.

Romos Katalikų Bažnyčią 
mandagiai paprašė ar davė su
prasti, kad ji įstotų nariu į Eku
meninę Tarybą, kurios nuolati
nė būstinė yra Ženevoje. Ar Ro
mos Kat. Bažnyčia padarys šį 
žingsnį?

Popiežiaus sveikinimas
Fcpiežius Paulius VI atsiuntė 

visiem dalyviam nuoširdžiausius 
sveikinimus ir broliškus linkė 
jimus.

Rusų ortodoksų delegacija
Rusų ortodoksų delegacija šį 

kartą buvo viena iš gausiausių. 
Ji atsiuntė 110 delegatų. Dele
gacijai vadovavo Maskvos met
ropolitas Nikodemas. Dalis ru
sų delegatų aktyviai prisidėjo 
prie teologinių diskusijų, bet 
kita dalis varė politiką prieš 
Vietnamo karą, Izraelio įsiver
žimą į arabų kraštus, taiką Ni
gerijoje bei Biafroj. Apie Balti
jos tautų aneksiją rusai nieko 
neužsiminė.

Už taiką
Bendrai Uppsaloje visi dele

gatai pasisakė už taiką ir ra
mybę visuose pasaulio kraštuo
se, prieš tautų pavergimą ir pa
skelbė visuotinį karą badui. Vi
si krikščionys pasaulyje turi pa
dėti neturtingiesiem, į vargą 
patekusiem, nes to reikalauja 
krikščioniška artimo meilė. Ypa
tingos pagalbos šaukiasi Biafra, 
Kur kasdien badu miršta tūks
tančiai vaikų ir suaugusių.

Priėš badą
Dr. Barbara Ward (Lady Jack- 

son), katalikų mokslininkė prie 
Columbijos universiteto New 
Yorke, savo kalboje pažymėjo, 
kad skurdo panaikinimas yra 
svarbesnis dalykas nei savo as- 
.'meniško gerbūvio pakėlimas. 
Vienas trečdalis žmonių dabar 
kenčia badą. Apie 2000 metus 
bus 7 milijardai žmonių. Kiek 
tada bus badaujančių. Bažny
čiai turi rūpėti, kad skurdas bū
tų visur sumažintas iki mini
mumo, ypač mažiau išsivysčiu
siuose kraštuose.

Pranešimas apie lietuvius
Grįžtame vėl prie liuteronų 

bažnyčios darbuotojų suvažiavi
mo Heideburge. Ten vakarai 
buvo skiriami pašnekesiam ir 
pranešimam iš bažnytinio gy
venimo. Vieną vakarą Fr. Skė
rys padarė platų pranešimą apie 
lietuvių evangelikų liuteronų 
veiklą išeivijoje ir parodė skaid
rių iš jų veiklos. F. Skėrys

NIX0N IR AGNEW IŠVES KRAŠTU IŠ DABARTINIO SĄMYŠIO IR SKIRS 
PAKANKAMAI DĖMESIO LIETUVOS BYLOS REIKALUI!

A Mums rūpi ir JAV-bių it kartu Lietuvos ateitis.
▲ Turime išrinkti JAV-bių prezidentu ir viceprezidentu tokius 

asmenis, kurie išvestų kraštą iš dabartinio sąmyšio ir kar
tu skirtų pakankamai dėmesio Lietuvos bylos reikalui.

A Geriausiai kvalifikuoti tam darbui yra Richard M. Nixon ir 
Spiro T. Agnew.

▲ Visi balsuokime lapkričio 5 dieną už Nixon ir Agnew!

A Kvieskime visus savo pažįstamus taip pat atiduoti savo 
balsus už Nixon ir Agnew!

Lithuanian-American National Commiltee to Elect Nixon and Agnew
KOMITETO VADOVYBĖ

Pirmininkai —
VYTAUTAS ABRAITIS
Fords (Woodridge), New Jersey 
EUGENIJUS A. BARTKUS 
Chicago, Illinois
BRONIUS NAINYS
Chicago, Illinois
LEONARDAS VALIUKAS
Los Angeles, California

RICHARD M. NIXON'O PAREIŠKIMAS
Kasininkas —
JUOZAS KOJELIS 
Los Angeles, California

LIETUVIAMS
l have be^-n informed of thc eonvenlion of Frce Lith uanians held 

rcccntly in Nezc York City, and am pleased that Frce Lithuanians have 
a zvorldtt'ide organization—Thc World Lithuanian Community. Thc 
nezvly-clcctcd Esccutive Committee of this zvorld-uide group deserves 
support from all freedom-loring Amcricans. My best zcishes to Mr. Jo- 
seph J. Bachunas of Sodus. Michigan. Prcsident of the ll'orld Lithuanian 
Community. and othcr officcrs : Mrs. M. Lenkauskas, Mr. Si. Barzdukas, 
Dr. H. Brazaitis. M r. A. Rinktinas. Dr. A. Klimas, Dr. A. Butkus. Dr. V. 
Majauskas, and Mr. A. Gailiusis.

Amcricans of Lithuanian descenl are among the bcsl-organizcd 
groups in our nation. I am familiar ztilh thc zvork of thc Lithuanian- 
Amcrican Community of thc l .S.A., Ine., thc Lithuaniani-Americd'n 
Council. Ine., the Supreme Committee for Liberation of Lithuania, the 
Committee for a Frce Lithuania, the United Lithuanian Relief Fund of 
America, Ine., and other organizations. I have met personally or I have 
been told by my Lithuanian-Amcrican friends about the present leadcr- 
ship of these organizations-. Mr. Bronius Nainys, Mr. Eugene A. Bartkus, 
Dr. Joscph K. Valiūnas, Mr. Vaclovas Sidzikauskas and Rcv. Vaclovas 
Martinkus.

1 zeas happy to sce thal my friend from California. Mr. Leonard 
Valiukas, has organized thc Amcricans for Congrcssional Action to Frce 
the Baltic States. I am a member of this nationzeide organization. I uas 
also pleased to sce the U.S. Congress pass H. Con. Rcs. 416, zihich colis 
for frcedom for Estonia, Latvio, and Lithuania. I firmly 
achieving this finai goal can be succcssful.

7 hc Lithuanian-Americans are knozen throughout 
rehgious. haid-zi orking and loyal Amcricans. Thcy have 
significantly to thi grcatiU'S of our nation.

All of us zeant the l mtcd States to rėmam thc greatest country 
in the zvorld. and liopc that Lithuania niay also regain frcedom and 
independcnce. I hope that you zvill ž ole for m< m thc Novtmbcr elcc- 
tion. so that zvork tozsard that goal may continuc. VVith God's and your 
help. zi c zvill hc sucassful in our erusade for the greatness that is 
America and in your erusade for Lithuania's frcedom.

Generalinė sekretorė —
NIDA BRINKIENĖ 
Los Angeles, Califomia

bclievė that

America as 
contribuled

Sekret&riai — 
EDMUNDAS ARBAS 
Santa Monica, California 
DR. JUOZAS JURKŪNAS 
Lomita, Califomia 
DR. PETRAS PAMATAITIS 
Los Angelės, Califomia
Komitete nariai — 
(Dalinis sąrašas) 
VALDAS ADAMKUS 
Chicago, Illinois t 
JUOZAS ANDftiUsr. 
Santa Moniėa, Califdbttia 
KAZYS G. AMBkožAlT 18, M.D. 
Chestėrion, Indiana 
ALBERTAS J. AVIŽA, M.D. 
Togus, Maihe 
STASYS K. BALYS 
Grand Rapids, Michigan 
VYTAUTAS K. PANELIS 
Woodhaven, New Yofk 
JUOZAS BARTKUS, M.D. 
Chicago. Illinois 
DR. V. J. BIELIAUSKAS 
Cincinnati. Ohio 
STEPHEN BIEZIS, M.D. 
Chicago. įHinois 
BERNARDAS BRAžDžIONlS 
Los Angeles. Califomia 
VILIUS BRAŽĖNAS 
Watertown. Connecticut 
JOSEPH BRIEDIS 
Detroit. Michigan 
ZIGMAS BRINKIS. M.D. 
Los Angeles. California 
BRONIUS BUDRlūNAS 
Los Angeles, California 
DR. ANTANAS BUTKUS 
Cleveland. Ohio 
BALYS ČIURLIONIS 
Canoga Park, Califomia 
DR. ADOLFAS DAMUŠIS 
Detroit, Michigan

VINCAS DATIŠ. 
Los Angeles, California 
MYKOLASGURECKAS 
Watcrbury, Cdnnecticut 
DR. KRANK JARAS 
Highland, Indiana 
DR. VLADAS JUODEIKA 
Portland, Oregoh 
JONAS JURKŪNAS 
Chicago. Illinois 
JUOZAS JURKUS 
Rochester, New York 
LIŪTAS K. JURSKIS 
Delran, New Jersey 
GINTARAS V. KAROSAS 
Boston, Massachusetts 
DR. JUOZAS P. KAZICKAS 
New York, New York 
ROMAS KEZYS 
Middle Village, New York 
pėtras Kisielius, m.d. 
Cicero. Illinois 
ALEKSAS KULNYS 
West Covina, California 
1VILLIAM T. KVETKAS 
Wilkes-Barrė, Pennsylvania 
A. LIPSKIS, M.D. 
LaGrange Park, Illinois 
ANTANINA LUKŠIENĖ 
Santa Monica, California 
thoMas E. MACK 
W}'oniing, Pennsylvania 
VYTAUTAS MAJAUSKAS, M.D.

TOSEPH MIKONIS
Cleveland, Ohio
MATTHEW L. NAMIKAS, M.D.
Gl'ehdora, California
VACLOVAS PAPROCKAS, M.D.
Rtchmond Hiil, New York 
CASIMIR PAŽEMBNAS 
Hawthornę, California

VLADAS PAŽIŪRA 
Ahaheim, California 
BALYS POŠKUS, M.D, 
Kankakee, Illinois 
DR. ZENONAS PRŪSAS
Chillicothe, Ohio
BRONIUS RADZtVANAS, M.D.
Richmond Hill, Ncw York 
V. L. RAMANAUSKAS, M.D. 
Cleveland, Ohio 
BALYS RAUGAS 
Delran, New Jersey 
KAZYS RADAUSKAS 
Dearbom Heights, Michigan
ANTANAS RAZMA, M.D.
Joliet, Illinois
ALGIS REGIS
Chicago, Illinois
RIMVYDAS SIDRYS, M.D.
Streator, Illinois
SOPHIA šIMOLIŪNAS, M.D.
Manteno, Illinois
ANTANAS F. SKIRIUS 
Burbank, California
JUOZAS SKRINSKA, M.D.
Willowick, Ohio
ALBINAS ŠMULKŠTYS, M.D.
Rivėtslde, New Jersey 
VINCAS TAMOŠIŪNAS 
Detroit, Michigan 
JONAS URBONAS 
C1aWs6n, Michigan •• 
JUOZAS VAINEIKIS 
Chicago, Illinois
JUOZAS VALIUŠAITIS 
Stamfbrd, Connectlcut 
KONSTANCIJA VALIUŠKIENĖ 
Portland, Maine
Vytautas volertas 
Dblran, Nėw Jersey
PETRAS ŽEMAITIS, M.D. 
Plymouth, Michigan

b PRISIDĖK PRIE NEXON-AGNEW RINKIMINĖS AKCIJOS 
IŠLAIDŲ PADENGIMO!

• PASIŲSK SAVO PINIGINĘ AUKĄ DAR ŠIANDIEN!

b Siųsk tiesiog komiteto kasinihkui. Jo adresas duodamas žemiau
MR. JUOZAS KOJELIS
2754 Cbtby Avėittrth Les Angelės, California 99064

• Siunčiu — □ $5.00; □ $10.00; □ $25.00 ar daugiau

Vardas ir pavardė

Namo hr. ir gatvė

Miestas .... Stcitas Zip Code

suvažiavę per 20 0 0 žmonių. 
Vien pilnateisių delegatų buvo 
750, patarėjų 300, stebėtojų 
100, svečių 100, jaunimo atsto
vų 150 ir žurnalistų per 800.

Rdmos Mebėtdjai
Romos Katalikų Bažnyčia šį 

kartą atsiuntė irgi savo stebėto
jus. Jų delegacija buvo žymiai 
gausesnė nei New Dėlhi kur ji 
pirmą kartą dalyvavo. Katalikai 
teologai ir mokslininkai skaitė 
paskaitas, referatus, aktyviai 
prisidėjo prie diskusijų.

Jėttiitas Tėv. Tucci iš Ro
mos skaitė referatą — Bend
ras visų kriksčiunių liudijimas. 
Jis savo referate priėjo išvados, 
kad būtinai reikia atstatyti visų 
krikščionių Bažnyčių vienybę ir 
broliškai susitaikinti. Roma ma
to, kad būtinai reikia bendra
darbiavimo, ir ji pradėjo dialo
gą su kitomis krikščioniškomis 
bažnyčiomis.

Nao|a dvasia
Uppsaloje atsirado nauja dva

sia ir net visiškai naujas santy
kis su Romos Katalikų Bažny
čia. Net į vieną Ekumeninės 
Tarybos Komisiją — “Tikėji-

Lietuviai, dalyvavę Liuteronų Bažnyčios suvažiavime Heideburge. prie Hamburgo, Vokietijoje. Iš k. 
Į d. mokyt. Fr. Skėrys, garbės senjoras kun. Adomas Gelžinius, kun. Julius Stanaitis, senjoras kun. 
Adolfas Keleris, Kurtas Klumbys, Jonas Pareigis, vicesenjoras kun. Juozas Urdzė, Vera Urdzienė, 
Marija Kilienė, dr. med. Algimantas Gintautas ir Fr. Slenteris.

Rinkimg žodžius 
barstant

(atkėlta is 3 psl.)

jas Sumnef Welles 1940 liepos 
23 paskelbė dokumentą, kuriuo 
Amerika atsisakė pripažinti 
Lietuvos įjungimą į Sovietų Są
jungą. Prezidento Trumano lai
kais 1951 padaryta užuomazga 
Lietuvos Laisvės Komitetui. 
Tais pat metais Amerikos Bal
sas prašneko lietuviškai. Atėjęs 
respublikonas Eisenhoweris su
kėlė naujas viltis: prabilo trum
pam apie “Liberation”, ir 1953 
Kersteno komitetas pradėjo ty
rinėjimus apie Sovietų agresi
ją. Kitais metais įgalino suorga
nizuoti Pavergtos Europos Sei
mą. Bet tas pats respublikonas 
prezidentas ėmė griauti vil
tis: uždarydino Amerikos Balsą 
Miunchene; tas pats pradėjo ko
egzistenciją viršūnių konferen
cija 1955 Ženevoje. Ir tai tę
sė jau demokratai prezidentai— 
Kennedy ir Johnsonas (Tiesos 
dėliai tebus suminėta ir vėl, kad 
Johnsono laikais 1965-8B Kon

gresas priėmė garsiąją rezoliu
ciją Nr. 416, bet Johhsoiid vy
riausybė jbš nėvykdė, kaip Ei- 
senhowerio vyriausybė nevyk
dė Kersteno komiteto rėkomen- 
dacijų!).

★
Nežinia, ar prezidentas Nix- 

onas daugiau galios turės už sa
vo pirmatakūs prezidentus — 
demokratus ir respublikonus. 
Prezidentam nėra lengva taip 
pat “išsilaisvinti” iš patarėjų 
“okupacijos”. Bet žvilgsnis tų, 
kurie remia Nixoną, turi pa
grindo virsti klausimu ir nuo
latiniu sekimu: ar Nixonui, jei 
jis bus prezidentas, pavyks “iš
silaisvinti” iš tos patarėjų aplin
kos ir anai Kongreso rezoliuci
jai duoti eigą?

J. Kaje^ko kalba
(atkelta Ii 3 psl.)

bas Lietuvai atitinka šviesaus 
atminimo Dievo tarno norą.

čia ir daugiau bendrumo at
randa širdis. Šioje kongregacijo
je prisiglaudė mann artimos

bendradarbės informacijos apie 
Lietuvą darbe. Būtent, M. Avie 
tėnaitė iš užs. reikalų ministe
rijos Lietuvoje ir M. Kižytė iš 
ALT-bos informacijos biuro N. 
Y. Abi jos Lietuvai daug nusi
pelniusios.
Sveikinirftai bėi linkėjimai:

Aš artimai pažinau Vargdie
nių Seselių veiklą kuklioj už
uomazgoj Marijampolėj. Oku
pantas ją užgniaužė. Laimė, jo 
ilga ranka nepasiekė užgniaužti 
Putnamo seselių židinio ir jo 
šaunios veiklos. Jos tiek daug 
nusipelnė ir šioje šalyje ir Ka
nadoje. Jų nuopelnai jaunimo 
auklėjimo, ypač stovyklų steigi
mo srityje, senelių globos ir 
spaudos srityje — tikrai impo
zantiški.

Aš gėriuosi visų tautiečių gc 
radarių parama padėti seselėm 
taip kiblius ir naudingus tautai 
užsimojimus įgyvendinti.

Kalbėtojas baigė savo žodį, 
primindamas Seselių Rėmėjų 
centro valdybos pirmininko 
prel. Pr. M. Juro ir kun. St. 
Mos nuopelnus.
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Lietuvių Fondo medalius įteikė vyskupui
SIOUX CITY, IOWA

Spalio 20, sekmadienį, po su
tvirtinimo sakramento suteiki
mo iškilmių, vietos klebonas 
kun. Simonas Morkūnas prieš 
iškilmingus pietus klebonijoje 
savo ir parapiečių vardu 50 me
tų Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo ir 715 metų Lietuvos 
valstybės įsteigimo proga įteikė 
Lietuvių Fondo sidabrinius me
dalius vietos vyskupui ordina
rui J. M. Mueller ir prelatui 
dr. L. Hoffman, Sioux diecezi
jos kancleriui. Prelatas yra vie
nas iš amerikiečių kongresinės 
akcijos pavergtom Baltijos tau
tom laisvinti komiteto garbės 
narių ir didelis lietuvių drau
gas. Jis virš devynerių metų 
talkina kun. S. Morkūnui, sek
madieniais aukodamas mišias, 
pasakydamas turiningą pamoks
lą jr padėdamas klausyti išpa
žinčių.

Medaliai bus įteikti ir šiem 
asmenim: vyskupui pagelbinin- 
kui F. H. Greteman, buvusiam 
kun. S. Morkūno klebonui, lo- 
wos valstybės gubernatoriui Ha- 
rold E. Hughes, senatoriam — 
Jack Miller, Burke B. Hicken- 
looper, buvusiam kongresmanui 
Charles B. Hoeven, vieniem iš 
pirmųjų prisidėjusiem prie rezo
liucijų pravedimo kongrese ir 
senate Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos bylos reikalu, kun. dr. J. 
Lafferty, Sioux City diecezijos 
aukštesnių ir žemesnių mokyk

Kun. S. Morkūnas, Sioux City lietuvių parapijos klebonas, įteikia vietos vyskupui J. M. Mueller ir jo kanc
leriui dr. L. Hoffman Lietuvių Fondo išleistus medalius Lietuvos nepriklausomybės sukakčiai atžymėti.

MOKSLEIVIŲ AT-KŲ IDEOLOGINIAI ŽIEMOS KURSAI
MAS centro valdyba praneša, 

kad žiemos kursai Dainavoje 
vyksta nuo gruodžio 26, baigsis 
sausio 1. Globėjai ir kuopų val
dybos raginami šiem kursam 
ruoštis, pramatant pažanges
nius savo kuopų narius kursų 
dalyviais. Dėl riboto vietų skai
čiaus kuopos siunčia po vieną 
atstovą nuo kiekvieno narių 
penketuko, pvz. jei kuopa turi 
30 narių, siunčia ne daugiau 
kaip 6 stovyklautojus.

Moksleivių ateitininkų 
suvažiavimas

MAS centro valdyba šaukia 
moksleivių ateitininkų nepa
prastą suvažiavimą, kuris Įvyks 
ideologinių žiemos kursų gale, 
gruodžio 30-31, Dainavoje. Kuo
pos raginamos atstovus prama
tyti iš kursų dalyvių, nes jiem 
bus proga kursų metu šiam su
važiavimui pasiruošti. Taip pat 
primename, kad stiprios bei 
pareigingos naujos centro val
dybos sudarymas turėtų būti 
kiekvienos kuopos, kiekvieno

lų vyriausiam direktoriui, para
šiusiam šimtus laiškų rezoliuci
jų pravedimo reikalu, dideliam 
kun. S. Morkūno bičiuliui. Dau
giau medalių bus įteikta: Sioux 
City kolegijų prezidentam , 
aukštesnių mokyklų direkto
riam ir kitiem žymiem veikė
jam — politikam.

Medalis gana įspūdingai atro
do, vykusiai pagamintas. Tai 
viena iš gražių dovanų ameri
kiečiam, ypač vertinga dovana 
Kalėdų proga. Didesnių koloni
jų lietuviai galėtų šimtus meda
lių padovanoti savo diecezijų 
kardinolam, arkivyskupam, vys
kupam, jų padėjėjam, savo 
valstybių gubernatoriam, sena
toriam, kongresmanam, miestų 
burmistram, universitetų, kole
gijų prezidentam ir kitiem žy
miem asmenim, supažindinant 
juos su komunistų okupuotos 
Lietuvos tragedija ir parodant 
jiem, kad laisvojo pasaulio lie
tuviai dirba pavergtai Lietuvai 
vaduoti.

Čia būtų labai gera proga pa
didinti Lietuvių Fondą, priar
tinti prie milijoninės sumos.

Įteikdamas medalius, kun. S. 
Morkūnas pasakė trumpą kal
bą, pasveikindamas vyskupą jo 
21 metų sukakties nuo atvyki
mo i Sioux City proga ir pa
dėkodamas už jo pakvietimą 
dirbt lietuvių ir amerikiečių tar
pe Sioux City diecezijoje.

MAS PRANEŠIMAI

globėjo rūpestis bei pareiga. 
Kandidatus į naują centro val
dybą pasiūlyti dabartinei cent
ro valdybai (raštu ar telefonu) 
ne vėliau gruodžio 15.

MAS rytu globėjų bei 
vadovų suvažiavimas

Lapkričio 2-3 New Yorke, dr.
B. Radzivano namuose (84-16

LOS ANGELES, CALIF.
Šv. Kazimiero lietuvių para

pijos bazaras, Įvykęs spalio 20, 
praėjo labai sėkmingai. Gryno 
pelno gauta 6,592 dol. Pridėjus 
kitas pajamas, buvo galima nu- 
mokėti 8,000 dol. parapijos sko
lų. Dabar parapijos skola liko 
tik 12,000 dol. Netrukus tikima 
si sudeginti parapijos paskolos 
raštus ir oficialiai pradėti nau
jos salės statybos vajų.

Juozas Miller, ankstesnės kar
tos lietuvių veikėjas, sulaukęs 
80 m. amžiaus, spalio 12 mirė

Vyskupas suteikė sutvirtini
mo sakramentą 23 vaikam, 6 
konvertitam ir 2 suaugusiom. 
Mišių metu gražiai giedojo vie
tos aukštesnės katalikų mokyk
los mišrus 75 mokinių choras. 
Procesijoje ir mišiose dalyvavo 
ketvirtojo laipsnio vyčiai.

Vietos dienraštis Įsidėjo nuo
trauką. smulkiai aprašydamas 
medalio reikšmę. Neseniai tas 
pats dienraštis Įdėjo ilgą kun. 
Morkūno laišką, lyginanti Lie
tuvos okupaciją su Čekoslovaki
jos.

Korespondentas

llOth St., Richmond Hill, N. 
Y., netoli Woodhaven Blvd. ir 
Atlantic Avė. gatvių susikryžia
vimo, tel. HI 1-9720), MAS cent
ro valdyba šaukia rytų globėjų- 
vadovų suvažiavimą. Suvažiavi
mo programa visiem dalyviam 
bus išsiuntinėta. Visi globėjai 
bei vadovai raginami dalyvau
ti.

MAS Centro Valdyba

Yucaipoje. Calif. Jis daug dirbo 
Balfe ir yra buvęs vietos Lie
tuvių Tarybos pirmininku. Spa
lio 15 po gražių pamaldų šv. Ka
zimiero bažnyčioje. Los Ange
les. Calif., dalyvaujant dideliam 
draugų būriui, velionis palaido
tas Kalvarijos kapinėse.

Ignas Padvalskis, Buenos Ai 
res lietuvių veikėjas, atvyko is 
Argentinos Į Los Angeles ap
lankyti savo dukterį Genovaitę 
Rukšėnienę. Svečias tikisi pasi
likti keletą mėnesių.

PAGERBTAS^PRĘL^KONST  ANTINAS VASYS
Spalio 13 Aušros Vartų para- VVORCE^STER, MASS. 

pijoje surengtas iškilmingas 
prel. Konstantino Vasio pager
bimas. Buvo atžymėta jo kuni
gystės 55 metų sukaktis ir 80
metų amžiaus sukaktis.
Vysk. V. Brizgys 11 v. bažny

čioje aukojo mišias. Pamokslą 
pasakė apaštališkasis protonota- 
ras Pranciškus Juras. Pamaldo
se dalyvavo jubiliatas, apaš
tališkasis protenotaras L. Tula- 
ba. prel. V. Balčiūnas ir daugel 
žmonių.

Pagerbimo pobūvis Įvyko 5 v. 
parapijos salėje. Pradėjo komi
teto pirmininkas Edv. Tamule
vičius, visai programai vadova
vo šv. Kazimiero parapijos kle
bonas kun. J. Jutkevičius. Mal
dą sukalbėjo kun. M. Tamulevi
čius.

Sukaktuvininką sveikino vys
kupas V. Brizgys. Worcesterio 
miesto atstovas, adv. A. Mile
ris. Pr. Pauliukonis apibūdino 
sukaktuvininko gyvenimą ir ku
nigo reikšmę tikinčiųjų gyveni
me.

Minėjimą rengė lietuvių orga
nizacijų taryba. Jos pirminin
kas Pr. Stanelis irgi pasveiki
no prel. K. Vasį ir Įteikė sim
bolinę dovaną—A. Tamkaus iš 
medžio išdrožtą ‘‘Vargo mokyk
lą". Gauta visa eilė sveikinimų 
raštu.

Menine dali atliko iš \Vor- 
cesterio kilęs solistas Albertas 
Jakutis. Jis padainavo Rugia
gėlės, Lietuvos laukai. Rožė. Ty
kiai, tykiai Nemunėlis teka. 
Kur bakūžė samanota. Stasys ir 
vieną ariją iš Verdi operos.

Julius Šermukšnis iš \Vater- 
bury, Conn., baigęs karinę tar
nybą. Įsikūrė Long Beach. Ca
lif.. kur pradėjo lankyti vietos 
kolegija, studijuodamas inžine
riją. Julius yra veiklus skautas, 
susipratęs lietuvis.

Balfo skyriaus vakaras Įvyks 
lapkričio 9 šv. Kazimiero para
pijos salėje. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Programą atliks “Vakarų 
Aidų” ansamblis, vadovaujamas 
Onos Metrikienės.

Los Angeles Birutiečių balius 
Įvyks lapkričio 16, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje.

Lietuvos ginkluotų jėgų atkū
rimo 50-ties metų sukakties mi
nėjimą lapkričio 24. sekmadie
nį. ruošia Lietuvių Veteranų 
Sąjunga Ramovė ir Saulių Dau
manto kuopa. Minėjimas vyks 
šia tvarka: 10:20 vai. ryto baž
nyčioje ramovėnų ir šaulių vė
liavų pašventinimas. 10:30 v. iš 
kilmingos pamaldos už žuvusius 
kovose dėl Lietuvos laisvės. 12 
vai. dienos parapijos salėje aka
demija. meninė dalis ir banke
tas.

Lietuvių dienoje, kuri Įvyks 
1969 birželio 15. jau pramaty
tos dvi parodos: skulptorės Ele
nos Kepalaites iš New Yorko ir 
Ilonos Pėterienės. kuri ši rude
ni baigė l'CLA meno klasę Ba- 
chelor of Arts laipsniu. —L.2. 

Akomponavo jo sesuo.
Programos pabaigai tarė žo

dį ir pats sukaktuvininkas. Pa
dėkojo visiem už surengtą šven
tę. Sugiedota Ilgiausių metų. Po
būvis baigtas malda, kurią su
kalbėjo prel. L. Tulaba.

Sukaktuvininkas prel. K. Va- 
sys gimė 1888 liepos 14 Nor
kūnų kaime, Gelgaudiškio vals
čiuje. Baigęs Kaune keturias 
klases, 1905 įstojo į Seinų ku
nigų seminarija, kurią baigė 
1911. Tais pačiais metais atvy
ko i JAV. Vienerius metus teo
logijos studijas gilino Montrea- 
lio kunigų seminarijoje ir 1913 
įšventintas kunigu.

Vikaravo šv. Kazimiero para
pijoje Worcesteryje, 1915 pa
skirtas Westfieldo lietuvių pa
rapijos klebonu, suorganizavo 
lietuvių parapiją, pastatė baž
nyčia su sale, kleboniją ir Įkū
rė eilę lietuviškų organizacijų.

Po dešimties metų dvejus me
tus klebonavo šv. Kazimiero pa
rapijoje, o nuo 1929 — Aušros 
Vartų parapijoje. Čia baigė pra
dėtą statyti bažnyčią, įrengė pa
rapijos salę, pastatė kleboniją, 
vienuolyną, išmokėjo visas pa
rapijos skolas.

Sukaktuvininkas ilgą laiką 
reiškės spaudoje, yra redagavęs 
Draugą. Kataliką, Moksleivį. 
Bendradarbiavo visoje katalikų 
spaudoje, taikliai atremdamas 
Katalikų Bažnyčiai metamus ne
teisingus kaltinimus ir kelda
mas gyvuosius lietuvių katalikų 
reikalus. Redagavo Kunigų Vie
nybės biuletenį. Būdamas Kuni
gų Vienybės pirmininku, rū
pinosi Lux Christi leidimu. Išlei
do prel. K. Bartkaus ir kun. P. 
Aleksos parengtą mokslo veika
lą “Dievas ir žmogus” ir pasi
rūpino jį išplatinti. Taip pat iš
leido kun. St. Ylos parengtą 
“Ateitininkų vadovą’'.

Daug yra aukojęs šv. Kazi
miero draugijai Kaune, Kultū
ros Institutui, Spaudos draugi
jai, Nekalto Prasidėjimo Mari
jos kongregacijos spaustuvei.

Kelis kartus buvo Kunigų Vie
nybės pirmininku, Katalikų Fe
deracijos centro valdybos na
riu. Tautos Fondo bei Vykdo
mojo Komiteto nariu, Balfo di
rektoriumi. 1954 pop. Pijaus 
XII pakeltas į prelatus.

Worcesterio visuomenei jis 
ypač daug padarė — stengėsi 
lietuvius įstatyti į valdžios vie-

— Inž. Balys Čiurlionis, Los 
Angeles. Calif., dirba atsako- 
mingose pareigose prie didžiu
lio projekto nuolatinėm gyven
vietėm vandenyno gelmėse į- 
kurti.

— Iš Tautos Fondo ir Jung
tinio Finansų Komiteto prane
šama. kad Antanas Rėklaitis iš 
Chicagos atsiuntė 25 dol. meti
nį įnašą į Tautos Fondą. LB 
Marųuette Park apylinkė, ku
riai dabar pirmininkauja V. Di- 
minskis. Jungtiniam Finansų 
Komitetui atsiuntė 200 dol. 

tas, daug pastangų padėjo, kad 
vienoje miesto vidurinėje mo
kykloje būtų dėstoma lietuvių 
kalba (šiandien nebedėstoma, 
nes lietuviai nebesidomi), pa
dėjo organizuotis Liet. Bend
ruomenei, priglaudė šeštadieni
nę mokyklą ir ją pats rėmė 
aukomis.

Dosniai jis rėmė lietuviškus 
vienuolynus, jų statybas. Visur 
jis įrašytas garbės fundatorių 
tarpe. Pr.

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 
Jaunimo centrui aukojo
Po 500 dol.: O. Tercijonienė su a.a. dr. V. Tercijonu.

Povilas Witkus, Valley Spring, N.Y. Įamžina savo tėvą
• Marcijoną ir motiną Marijoną.

250 dol.: Anicetas Grigaliūnas, Davenport, Iowa (jau visas tūks
tantis suaukotas).

100 dol.: Antanas Masionis, E. Paterson, N.J.
Po 50 dol.: Ona Saukaitis, Bristol, Conn.

Stephen ir Anna Stuporas, Brooklyn. N.Y. 
Antanas Valaitis, Elizabeth, N.J.

30 dol.: Juozas ir Marija Juozapavičiai, Woodhavcn, N.Y.
Po 15 dol.: S. Maske. Brooklyn, N.Y.

Paul Wain, Great Neck. N. Y.
Po 10 dol.: Jonas Černius, Flint, Mich.

Z. Dičpinigaitis, Brooklyn, N.Y.,
R. Masiulionis. Buffalo, N.Y.
V. F. Žukas, Garden City, N.Y.

Po 5 dol.: Z. Ašoklis, Cicero, III.
St. Pundzevičius. Great Neck
C. Remenchus. Brooklyn. N.Y.

A. a. Antano Vainiaus prisiminimui vietoj gėlių aukojo po 10 dol.: 
A. J. Rygeliai, Monroe, Conn.
Vaclovas Butkys, Great Neck. N.Y.

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!
Įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 

Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
Šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir atėities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti; 
Building Fund, Franciscan Monastery, 680 Bushwich Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

IŠ VISUR
— Ant a.a. Ernesto Galva

nausko kapo pastatytas meniš
kas paminklas, čia gražaus sa
vo kūrybinio darbo įdėjo skulp
torius A. Mončys.

— Pianistas Antanas Smeto
na prieš pasisekusį Luebecko 
koncertą Vakarų Vokietijoje 
tris kartus skambino televizijo
je: vienas, su smuikininku ir su 
kameriniu ansambliu.

— Dail. Algirdas Kurauskas 
yra pakviestas ir sutiko būti 
Lietuvių foto archyvo rengiamo 
spalvotų skaidrių konkurso ju- 
ry komisijos narys.

— Prof. P. Šivickis po ilgos 
ir sunkios ligos spalio 10 mirė 
Vilniuje. Miręs mokslininkas, 
biologijos mokslų daktaras, sa
vo moksline veikla buvo žino
mas ir už Lietuvos ribų. Velio
nis buvo gimęs 1882 rugsėjo 
30 Žalkiškių km., Šiluvos vals
čiuje, Raseinių apskr.

— Kapt. dr. Kastytis Jučas, 
26 m., sūnus Jučų, Middle- 
town, Conn., baigęs specialų 
kursą, išvyksta į Vietnamą. Jau
nasis gydytojas išvyksta kaip 
akių ir ausų ligų specialistas.

— Gražinos Tulauskaitės poe
zijos rinkinį “Vakarė banga” 
ką tik išleido “Lietuvių Dienų” 
leidykla, Los Angeles, Calif. 
Knyga su gražiais aksominiais 
viršeliais, turi 128 psl.

— Dr. Romas Kašuba pradė
jo dėstyti Cleveland State Uni- 
versity Mechaninės inžinerijos 
fakultete kaip Associate Profes- 
sor. Šiuo metu dėsto ir sudaro 
naujus Graduate kursus.

— Iš Lietuvos į Romą teolo
gijos studijų tęsti atvyko du 
kunigai: Juozas Pranka ir Pra
nas Vaičekonis. Abu studentai 
apsigyveno vokiečių S.M.dell ‘ 
Anima popiežiškoje kolegijoje.

A. a. kun. Pranciškus Bajer- 
čius testamentu paliko Lietuvių 
Fondui 4,020.43 dol., kuriuos 
Lietuvių Fondas gavo spalio 18.

— Prof. Raphael Sealey, pro
fesorius Kalifornijos universite
te Berkeley, poetė-Danguolė Sa- 
dūnaitė-Sealey, pianistė Rai • 
monda Apeikytė ir solistas An
tanas Pavasaris atliks kultūri
nio subatvakario programą, ku
rią organizuoja LFB Los Ange
les sambūris Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje.
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Puriai* 8-Mi < erto USB MM 
FM banga. Vedėjas: Roma* Keaya 
TW 4-1281 62-15 Mth PU Mkfafie 
VSBage. N.Y. 11379.

Bonm^ WORCE8TER 
•Rnrtrm* *
Vedėja* P. VttONlS 

173 Artfcnr SL, Broekton 18, Maaa. 
TeL JU 6-7208 

FM bangomis 106,7 MC 
meg. i* WKOX, Ftammgnam, Maaa, 

Sekmadieniai* 8-9 vai. ryte 
WHII_- 1430 kiL Medford, Mas*. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

WLYN — 1M iMMarctoS 
ir FM 151.7 banga 

bmmUmiUns imo t • lx3B

LIETUVIŠKŲ MELžODUŲ 
RADIO VALANDA 

girdima kiekv. šeštadienį 3-4 p.p. 
iš Detroito stoties WJLB-AM - 1400 
kilo. Pranešėjai: Patricia Bandža ir 
Algis Zaparackas; vedėjas — Ralph 
Valatka, 15756 Lesure, Detroit, Mich. 
48227; teL 273-2224.

VISUR PO 0:3
Pereitą savaitgalį žaidusios 

trejos LAK futbolo komandos 
pralaimėjo visus tris pirmeny
bių susitikimus ta pačia pasek
me 0:3. šeštadienį mažučiai 
pralaimėjo Doxa, o jaunučiai 
Hellenicui, tuo tarpu pirmoji, 
žaidusi sekmadienį, White 
Plainsui. Pirmoji komanda žai
dė tokios sudėties: Jankauskas; 
Bandžiukas, Malinauskas I, Bud
raitis, Kreicas; Vainius II, Mar
kei Šileikis; Malinauskas H, 
Klivecka II, Jurkuvėnas.

Mūsiškiai šių rungtynių galė
jo ir nepralaimėti, nes prieši
ninkas ne per stipriausias. Abu 
Įvarčiai, kritę pirmą kėlinį, in-

TeL
Alfa Jexweler

■ < Š.Ū8BLI&
■ Garantuot** laikrąMią *ąiQM*a*

Aukso, platinos Medai su deimantai* • Vlao paa*a9n jvaM* lafc- 
rodMai • Puikūs importuoti indai » Įvrtrtto papuMaląi Mjįfaatai

OPCRATOM EXPD.

3611 14 Ase. Brooklyn TR1-0818

dttiOM RDC VKNETZAN BUND
CO. 18 Frttova Street Boston Mass.

•17-427-0402

EXP. OPERATORS 
Do A Full Garment

Steady nork, nice workiug condi- 
tions vrork near kome WOMAN’S

PACKERS ON 
CONTAINERS

day afternooę & ęvening 8-4, 4-12, 
12-8 — steady work nice working 
conditions — SEALRIGHT COM- 
PANY INC. Route 303 Orangeburg 
N.Y. (914) EL 9-3500.

EXP OPERATORS ON MERROVV 
& SINGER machines for knita — 
steady fully air conditioned LOUIS 
C. BARILE CO. INC. 106-03 Liber
ty Avė. Ozone Park, Queens. Phone 

VI 3-7030

dividualinių klaidų pasekmė. 
Pirmą sau pasidarė vartininkas 
Jankauskas, nesugraibęs aukšto 
kamuolio, o antrą jaunasis 
Bandžiukas, trumpam laikui pa
leidęs priešininką iš akių.

Introductfon to Modem Li> 
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo -

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGUbiAVICIUS 

WBMI - FM 95.7
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn.

TeL: 249-4502
Sekmadieni —■ nuo 12 iki 1 imk.

EXP OPERATORS
Mušt do a Complete Garment 

Steady Ali Year Round EMI CAR 
181 E 108th Street N.Y.C. Tel. 534- 
9239 — Work near Home

TO PLACE 
YOURAD 

CANCEL OR CHANGE
Tol.: GL2-2923

SERVICE

CANINE OBEDIENCE 
BY-KRAFT 

Housebreaking problems correction 
obedience training results guaran- 
teed. We come to your home — 

TW 7-4447

GENERAL COLLISION 
A INSURANCE WORK 
412 90th Street Brooklyn 

Bet. 4th and 5th Avės.
Expert fast clean work — Call TE 
9-0161 — ask for JOE SCIOSCIA.

DWAN AUTO BODY INC. Reliable 
expert repairs on collision damage 
body & fenders, painting, estimates 
for Insurance. Open 5^ days a week 
1404 Blondeil Avė. TA 3-8755 or TA 
3-8003 — ask for Frank Toscano.

EXP OPERATORS 
ON DRESSES

Steady, nice working conditions, 
Work near Home 
BARON DRESS

402 5th Avė Bklyn, Tel. 768-5206

HAVING A PARTY? Custom made 
sandvviches, hors d'oeuyres and sal- 
ads — LILLIAN S GOURMET — 
Party Catering, 32-49 73rd Street 
Jackson Hts. VA 1-7287 weekdays, 
HA 9-3984 eves and weekends.

Pasigesta paskutinėse rungty
nėse parodyto kovingumo. Gy
nime ir be Rvmezos 11 Budrai
tis tvarkėsi gana vykusiai taip, 
kad priešininkas progų kaip ir 
neturėjo. Puolime vėl vienas 
Klivečka II. Gal būtų reikėję 
paskirti greitąjį šileikį priekin? 
Netiko mums ir Flushing Mea- 
dows aikštė, kurioje reikės ir 
ateinantį sekmadienį žaisti 
prieš Kolpingą. Rungtynių pra
džia 2:30 vai. šeštadieni žai-

kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 doL

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

PFTTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS 
62 Shady St. W. Pgh., Penna. 15228 

TeL 563-2754 
Sekmadieniai* 12:00 iki 12:30 v. (kp.

GIRLS - WOMEN VVarehouse Help 
no experience necessary Day Shift 
8:30 AM to 5PM excellent benefits 
MERCO ENTERPRISES 536 Broad 
Hollow Road Melville, L J. off L.I. 
Expressway on Route 110 — Call: 

516 - 694-8990

MARY ANN — Fashion Designers 
Dressmaking Alterations and Ar»- 
istic Handicrafts Prices very rea- 
sonable Please give us a Trial at 
5995 Riverdale Avenue

— Call 884-1444

H. W. MALĖ

TERRACES
MADE BEAUTIFUL

Asphalt Vinyl Mosaic Tiles — Free 
estimates — J. TURNER 2423 7th 
Avenue N.Y.C. Call 283-6238

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 kilocycies 

BENDRUOMENĖS BALSAS 
1203 Green SL, Phila, Pa. 19123 

PO 5-0932
Šeštadieniai* nuo 1:30 iki 2:30

MEN—G U AR DS full and part time 
immediate employment Peekskill - 
Ossining area steady all year round 
no exp and no agency fee apply in 
person 9 AM -5 PM or call collect 

452-2450 t— Interstate Security 
Service 62 Matket SL Poughkeepsie

JOHN COESTER — Qualified Li- 
censed Contractor for office, store, 
restaurant and home improvements 
We do excellent work, reasonable 
prices. Call for free estimates — 

VI 9-5803

džia mažučiai 2:30 vai. Spring 
VaUey, o jaunučiai — 3:30 vai. 
prieš Blue Star. Red Hook aikš
tėje, Brooklyne.

DARBININKAS 
910 VVilloughby Ava. 

Brooklyn, N.Y. 11221

{ WATER>URY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 ik? 10:30 ryto

DISPLAY

Atlotas

I LIETUVĄ
Geriausia dovana 
Vertingiausia dovana 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
J. A. V. DOLERIŲ 
PAŽYMĖJIMAI 
PILNAI GARANTUOTA 
GREITESNIS PRISTATYMAS.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
yra vertingiausia dovana ir 
daug geresnė negu siuntiniai. 
Jūsų giminės tai patvirtins. 
Todėl, kai planuosite silpsti 
siuntinį, nesiųskite siuntinio. 
Geriau siųskite 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMĄ ir 
pamatysite kaip jūsų giminės 
bus patenkinti.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
įgalina jūsų gimines pirkti 
specialiose dolerių krautuvėse 
per Vneshposyltorgą 
geriausios rūšies Amerikos, 
Vakarų Europos ir vietines ■ 
prekes. Jūsų giminės tai 
patvirtins.

Kas norėty skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmoro 22923

WOMEN work near home, will train 
light factory work 7 AM to 3:30 PM 
and 3:30 PM to Micfciight. Premium 
pay for eve shifts — Cosmetic Pirm 
— air conditioned. Liberal benefits, 
near 241 Si. Subway

NICE P AK PRODUCTS
INC.

B. COLEMAN JONĖS 
INTERIOR DESIGNER 
372 Central Park West 

New York City 
Call 866-6305

We Take Pride in Our VVork

DEXTER PARK
BHl pharmacy

Wm. AnastasL B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421

WE DELTVER
Mlchigan 2-4130

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

BESTWAY 
TRAVEL AGENCY

Keliones plačiame pasauly

84-14A Jamaica Avenue
Woodhaven, N. Y. 11421

Jei planuojate ką pirkti ar 
dovanoti — pirma gaukite ka- 
talogėlius apie rašomas, skaičia
vimo mašinėles, radio, TV, 
magnetofonus ir kit vokiečių ir 
vietinių firmų gaminius su la
bai sumažinta kaina. Klauski
te: J. L. Giedraitis, 10 Barry 
Dr, E. Northport, N. Y. 11731. 
TeL (516) 757-0055.

150 North McQuesten Pkwy.
Mt. Vemon, N.Y.

GENERAL FACTORY WORK
Day shift Steady work

Nice working conditions work near 
heme — apply in person SILVER 
LAKE COOKIE CO. INC. — 1299 
Nbrth Grand Avė. Baldwin LI.

A L I C I A 
BEĄUTY SALON

Late Nite Thursday and Friday 
We make women beautiful 
394 Utica Avė., Brooklyn

Tel. 771-8590 Open Sunday

WANTED
assis+arrt bookkeeper 

fuil time, benefits. Call 456-0300 
from 8 to 4:30, ask Mr. Lohman.

SERVICE

E. W. FLOOR MAINTENANCE 
Waxing Scraping Polishing Buffing 
Rug shampooing — Free estimates 
given — Call 622-6518 Mr Edward 
White (Mgr) 932 Carroll Street, 
Brooklyn, N.Y.

TRUCK MECHANICS
Experienced — full beenfits hospi- 
talization and'pension plan — Fair 
employment practice $3.85 per hour 
REA EXPRESS 39th St. & North
ern Blvd. Long Island City, 784-0378

WHITE PLAINS 
FOR HONEYMOONERS 

A Home Away from Home. Every- 
thing for the Honeymoon Couple. 
Catbolic Church nearby. Call (914) 
WH 8-5351 — Mrs. Campbell.

METAL CONSTRUCTION CO.
General Contractors, specializing in 
all kinds of work. Hollywood kit- 
chens, finished basements & alter- 
ation work — free estimates. Call 

685-4738

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 We$t Broadway, South Boston MassachusiHs

"Kur tūkstančiai taupo milijonus'
ALFRED W. ARCH1BALD

Eueident

8io banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas įdv. A. 
O. snaūna ir adv. Jonas J. Gngtuus. ReiKaie su patarnautojais gar 
įima susikalbėti ir lietuviškaL • Turtas (Assets) virš $132,600,000

Current dividend 5% on all accounts.
Dabar moka 5% rūšių taupomus pinigus.

LAISVĖS KOVOS METAIS

Kviečiame talkon DARBININKUI
DARBININKO administracija iš savo pusės daro visa, 

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

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

Tam tikslui dabar skelbiamas DARBININKO vajus 
ir naujiem skaitytojam daroma nemaža nuolaida.

Kas prisius 2 dol., DARBININKĄ gaus iki šių metų 
pabaigos. Kas prisius 7 dol., gaus 1968 ir 1969 metam. 
Kas suras 5 naujus prenumeratorius, gaus dovanai lietu
viškų knygų už 10 dol.

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

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

Palengvinti išsiųsti prenumeratą, dedama ši atkarpa.
Prašome iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:

DARBININKAS — 910 VOoughby Avė.. BrooHyn, N.Y. 11221

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

Vardas ir pavardė ____ ._______ ____________ ■................................

Adresas ------------------ ------ ------------------- ---------------------------------------

Laikraštį užsakė ___________________________________________

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

TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
įgalina jūsų gimines pirkti 
specialia nuolaidų kaina. 
Jūsų giminės tai patvirtins. 
JOKIO MOKESČIO 
nei siuntėjui nei gavėjui.
RUBLIAI į SSSR
Jei norite giminėm pasiųsti 
rublių pinigais, mes galim tai 
padalyti per Foreign Trade 
bankų Maskvoje.
Jūsų giminės gaus 
pilną sumą be atskaitymų. 
Pristatoma per 10-14 dienų. 
Už 9 naujus rublius mokama 
$10.00. Patarnavimo mokestis 
$2.75 už sumą iki $30.00 Ir 
10% siunčiamos sumos 
virš $30.00. Visi užsakymai 
pilnai praatwti ir apdrausti.
UZSAKYKIT DABAR 
U2SAKYKIT VIEN PER 
INTEKTBADS 
EKPKKSS CORP.

East 23rd Street 
Second Floor 
New. York, N.Y. 10010 
Tel. 982-153*

REIKALAUKITE KATALOGŲ 
Autorizuota* American Express 
Company ir Podarogitt* Ine. 
atstovas.

BELLE CREST •
A DU LT HOME

Home Away from Home
On beautiful shelter island excel- 
lent food, care and accomodations 
24 hour superviston, Catbolic church 
within the area. N.Y. certification. 
State Road Shelter Island — Phone 

5U - 749-0541

THUNDER STANG 
TRAVEL AGENCY 

FRSE Oonsuttation Dettvery 
AIRLINE TICKETS 

PRIVATE CAR REKTAL 
GROUP TOURS - CRUISES 
CHAKTER BUS-HOTELS 

Open Evea and Saturdays

123-25A New York Kvd. 
Ctor.Bal*ley«N.Y. 
Jamaica, N.Y. 11434 

723-4300
Name It WeTl Arrang* It

NURSING HOME

SHANES HOME FOR ADULTS 
Owned and operated by Registered 
Nurse, good food, home cooking — 
CathoUc Church within walking dis- 
tance Upstate N.Y. Call (607) 397- 
5121 or ivrite 10 Cook Street Wor- 
cester, N.Y.

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDAŽYMO 
reikalais kreipkitės į gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są
žiningai atliks, visus darbus.

Montel & Doren, Ine.
83-12 Cooper Avenue 

Giendale, N.Y. 111227
Tel. 6M-4I88

PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir pflsas. Plačiai žinomi vais
tai bei mostis nuo reumatizmo. Labai pelninga jmonė. Rąžyti: P. Dtksn, 
North SU., P.O. Box 9112, Newark, NJ. 07104.

Outstanding Buy Meat A Grocery 
near Pauling, N.Y. Estabiished 75 
years comer lot parking & building 
business Ist fl. 2 rented apartments 
2nd floor. Excellent income terriffic 
opportunity 914-878-9992 Eves 914 
BR 9-8416 Asking price $55,000.

RĘST HOMES

GOLDEN VILLA Ręst Home a dig- 
nified old mansion on the lake spa- 
cious grounds 24 hour care special 
diets ųuiet relaxed atmosphere cer- 
tified by N.Y. State inspection in- 
vited Lake Ronkonkoma 58 Portion 
Road — Call 516 JU 8-0666

MEISTERIŠKA IR KULTŪRINGA NAMŲ APYVOKA

Pilnas namų apstatymas arba pavienis pasirinkimas papuoiimui bet 
kuris baldas. — šie ir daug kitų iš Vokietijos importuoti) bakfv 
miegamųjų apstatymui.

Vokiški importuoti baldai išimtinai gaunami

ADOLF SCHRAGER’S FURNITIRE
336 East 86th Street — Tel. TR 94MOO

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

HRMAVJANT1 DESK<F FREKYBA NEW TORSE 
VOKHBOS SPEC3ALYBRS

SCHALLER8c WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — isitifemsite!

9 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 9
New York*: 1654 2ntf Aw. (65-86 SL) — TR 9-3047 
RMgevreode: 56-54 MyrMe Avenue — VA 1-7068 
Astorijojc: 25-25 5tetaway Street — AS 4-3210 
Florai Park, UI.: 256-17 HUtoMe Avė. — 343-6116
C. Nertbport, U.: 280-A Lark FieM R4. 516-757-0501

FlusMnge: 41-06 Main Street —• Hl $>250*

Jackson Helght*: 82-10 37th Avenue —' M $>1754 
Poughkeepeie, N.Y.: 450 Main SL — 914-6M07*
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Tautodailės paroda, rengia
ma liet, pedagoginių kursų stu
dentų, bus lapkričio 17 d. 2 v. 
popiet Kolumbo vyčių salėje 
Woodhavene, 85 St. Anksčiau 
buvo numatyta tą parodą su
rengti Apreiškimo parapijos sa
lėje, bet dabar patogumo su
metimais perkeliama į Wood- 
haveną.

Architektų ir inžinierių dė
mesiui. New Yorko skyriaus 
valdyba praneša, kad susirinki
mas šaukiamas lapkričio 1 d., 
penktadieni, 8 v.v. p. Arūnų pa
talpose, 864)4 94 St. Woodha- 
vene. (Įėjimas iš kiemo pusės). 
Programoje Lito bendrovės vi
ceprezidento Algio Vedecko pa
skaita tema “Akcinių biržų ir 
jungtinių fondų investavimai”. 
Kviečiami visi esami ir nauji 
nariai dalyvauti (Z.J.)

N. Y. Amerikos Lietuvių Ta-

Operetes choras spalio 25 po 
repeticijos paminėjo savo diri
gento Mykolo Cibo ir White 
Horse savininko Prano Bručo 
gimtadienius, surengdamas jau
kias vaišes. Abiem sukaktuvi
ninkam įteikta dovanų, sugie
dota Ilgiausių metų. Choras da
bar yra padidėjęs, įsijungė visa 
eilė vyrų, ir visi rengiasi su
kaktuviniam Operetės koncer
tui. Kitais metais Operetės cho
ras mini savo veiklos 50 metų 
sukakti.

Lietuvių Moterų Klubų Fede-

ŽINIOS-

minga sueiga įvyks lapkričio 
17 tuoj po 11 vai. pamaldų Ap
reiškimo parapijos salėje.

Ieva Trečiokienė, iš Orange, ...
N.J., ir Veronika Budreckienė racijos suvažiavimas šaukiamas 
iš Elizabeth, N.J., spalio 26 lai
vu SS France išplaukė keletai 
savaičių į West Indies, sustos 
Martiniųue, Barbados, St. Lu- 
cia ir St. Thomas Virgin salose.

New Yorko vyr. skaučių ži
dinio sueiga bus lapkričio 6 d., 
trečiadienį, 7:30 ?.v., sesės I. 
Vilgalienės namuose Great 
Necke, U.

Rudens lapų šokiai jaunimui 
įvyks lapkričio 30' d. šeštadienį, 
8 v.v. American Legion salėje 
Woodhavene, 89-02 91 St. Ren
gia N.Y. vyr. skaučių židinys.

Baleto pamokos organizuoja-
. ... . . .. mos ir šiemet, šokių mokys išrytose metinis - susirinkimas ... . . . , .* - - raiškos šokio menininke Elena

Kepalaitė, kuri ir praeitais me
tais turėjo savo grupę. Pamo
kos vykdavo Franklin K. Lane 
mokyklos salėje. Tėvai, kurie 
norėtų leisti savo vaikus pasi
mokyti šokio meno, prašomi 
skambinti pačiai Elenai Kepa- 
laitei vakarais HI 1-9679, arba 
šį šeštadienį 1 vai. atsilankyti 
į Maironio lituanistinę mokyk
lą. Ten bus pati E. Kepalaitė 
ir po pamokų galės su visais 
pasikalbėti.

kviečiamas lapkričio 7 dieną, 
ketvirtadienį. 7:30 v.v. Atletų 
Klube,. 1332 Halsey St. Brook- 
lyne. Visi New Yorko Alto na
riai—draugijos, klubai ir kitos 
organizacijos— prašomi dele
guoti Į tą susirinkimą savo at
stovą.

Laikrodininkas specialistas, 
lietuvis, išmokęs šio amato 
Šveicarijoje, taiso įvairių rūsių 
ir firmų laikrodžius. Darbas at
liekamas naujausiais metodais 
ir pačiom naujausiom priemo
nėm. Sureguliavimas veltui. Pa- 
siteiraukit prieš pirkdami nau
jus ir apsisaugoki t nuo nesą
žiningu pardavėju. Adresas: Jo
no Pašukonio knygynas, 94- 
17 Jamaica Avė., Woodhaven, 
N. Y. (Woodhaven Blvd. sto- „ 
tis). Darbo vai. nuo 9 ryto iki kesčius ir skolą. Skambinti po gi remia lietuvių pastangas at-

7 vaL vak. (516) 536-4484. gauti savo tautai laisvę.

Lietuvių rajone parduodamas 
3 šeimų namas. Naujas gazo 
šildymas. Arti Jamaica trauki
nio Crescent stoties. Vienas 6 
kambarių butas jau laisvas. Ki
tų dviejų butų nuoma paden
gia visas išlaikymo išlaidas, mo- rodos aikštėje, Mr. Myerson ir-

DEMOKRATŲ PASITARIMAS

Spalio 29 d. Stan’s restorane 
buvo susirinkę apie 200 demo
kratų, — jų tarpe nemaža lie 
tuvių 15 rinkiminės apylinkės 
vadai ir darbininkai.

Susirinkime dalyvavo ir tie, 
kurie nori būti išrenkami per
renkami į įvairias valdžios vie
tas. Kongr. Brasco iš 11-tos rin
kiminės apylinkės, nori būti pe 
rinktas Mr. Myerson kandida
tuoja į valstybės senatorius Al- 
bany nuo 15 senatorinės apy
linkės, Mr. Pauzarella kandida
tuoja j assėmblyman Albany iš 
38 assembly apylinkės, kuri ap
ima East New York. Cypress girdo Budreckio knygos “Tau- 
Hills ir Brownsville.

Visi jie kalbėjo. M. Pauzarel
la pasidžiaugė pranciškonų sta
tomų kultūros židinių Highland 
Blvd. Tai bus ne tik puikus pro
jektas, bet kartu pakels ir visą 
apylinkę, sustabdys blogojo ele
mento veržimąsi į Highland Par 
ką.

Abu Genevičiai priklauso 
Kings County demokratų ko
mitetui. Kongresmanas Brasco 
gerai pažįsta lietuviškus reika
lus. Kiekviena proga, ypač ne
priklausomybės šventėse, jis 
kalba kongrese. Jis padėjo lietu
viam, kai reikėjo lietuvišką 
kryžių išsaugoti pasaulinėje pa-

New Yorko Lietuvių Gydytojų draugijos valdyba. Ii k..j d. svečias dr. Algirdas Budreckis, knygos “Tautos 
sukilimas Lietuvoje 1941 m.” autorius; toliau visi daktarai — P. Legeckis, A. Narvydas, M. Žemaitienė, A. 
Goeldnerienė, V. Avižonis, L. Giedraitienė, J. Jankaus kas ir B. Jankauskas. Nuotr. L. Tamošaičio

DAKTARAI APIE KNYG4 IR SAVO PROFESIJĄ
New Yorko Lietuvių Gydyto- Knygos pristatymo proga ir 

jų Draugija spalio 26 d. Pov. sukilimą prisimindamas kalbė- 
Legecko namuose Jamaicoje jo diplomatijos šefas Stasys Lo- 
sušaukė savo narių susirinki
mą ir surengė savotišką dr. Al-

6 v.v. Tel. HI1-7747.

Demokratų susirinkime spalio 29. Ii k. j d. Mrs. PietrOKSki, Mirs. Mucinskas-Munch, Mrs. Genevičienė, Ed- 
ward A. Panzarella, Genevich, kongresmanas Frank J. Brasco, Mr. Richman, A. Frederick Myerson, Mucins
kas-Munch, Mrs. Richman.

tos sukilimas Lietuvoje 1941 
metais” pristatymą. Ta proga 
pasikvietė visą eilę visuomeni
ninkų, kultūrininkų.

Susirinkimą pradėjo draugi
jos pirm. dr. Vytautas Avižonis, 
papasakodamas, kaip buvo pri
eita prie dr. Algirdo Budreckio 
knygos leidimo ir kokią para
mą suteikė New Yorko Lietu
vių Gydytojų Draugija. Norėda
ma atžymėt Lietuvos nepriklau 
somybės sukaktį ir Lietuvos 
laisvės kovas šiais laisvės ko
vos metais, ji ir pasiryžo pa
remti šios aktualios knygos iš
leidimą. Kiekvienas draugijos 
narys tam reikalui skyrė po 
25 dol. 3-- - -I

Toliau žodį tarė pats šeimi
ninkas Pov. Legėckas, prisimin
damas savo giminę, 1863 metų 
tremtinius į Sibirą ir tuo su
jungdamas su 1941 metų suki
limu. Prisiminė ir to meto sa
vo pergyvenimus Panevėžyje.

Kalbėjo ir pats autorius dr. 
Algirdas Budreckis, papasako
damas, kaip jis pasirinko šią 
temą savo studijom, savo ma
gistro laipsnio darbui.

Paieškomas jaunas žmogus, 
kuris norėtų išmokti, kaip taisy
ti namų šildymą, stogam uždė
ti vandentekius. Tuo pačiu lai
ku bus gerai apmokamas. Pri
imamas į darbą ir kuris jau tu
ri praktikos. Darbo valandomis 
skambinti EV 3-9181.

Darbininkas, prisiuntus ad
resą, vieneriem metam siunčia
mas dovanai jaunavedžiam ir 
Dėdės Šamo . tamautojam-ka- 
riam. Administracija laukia Jū
sų adresų.

BALSUOK ŠĮ KARTĄ KAIP NUO TO PRIKLAUSYTŲ TAVO VISAS PASAULIS!.
Mūsų žmonės sunkiai dirbo daugelį metų, steigdami savo 
bendruomenes, statydami savo namus ir bažnyčias, augin
dami savo šeimas, ir tuo užtikrino Amerikos galybę ir cha
rakterį. Dabar jie nori išsaugoti tą savo sunkiu darbu už
tarnautą indėlį. Jie nori naudotis savo darbo vaisiais, gy
vendami saugioje kaimynystėje ir saugiuose namuose.
RICHARD NIKON yra nusistatęs visa tai apsaugoti, prižiūrėdamas 
visų. įstatymų teisėtų ir teisingą vykdymą, kad kiekvienas amerikie
tis, nežiūrint jo kilmės, galėtų gyventi atmosferoje taikos, gerbūvio 
ir saugumo. '

RICHARD NIXON yra nusistatęs apsaugoti mūsų šalį nuo komunis
tų ir kitų, kurie siekia skaldyti mūsų visuomenę ir griauti mūsų lais
vių institucijas. Jis praeityje buvo griežtas santykiuose su vietos ir 
užsienių komunistais, jis tokiu bus ir ateityje.

RICHARD NIKON visada rėmė laisvo apsisprendimo principą visoms 
tautoms.

RICHARD NIKON ir toliau rems komunistų Baltijos kraštų užėmi
mo nepripažinimo politikų.

RICHARD NIXON yra nusistatęs garbingai baigti karą Vietname, 
lygiai kaip prezidentas Eisenhower baigė karą Korėjoje.

Balsavimo dieną, antradienį, lapkričio mfau 5 dieną bal
suok už RICHARD M. NDCON ir SPIRO T. AGNEW.

United Cltizens for Nixon-Agnew, Nationalitiea Division 
WUlard Motei. WasMngton. D.C.

Parengimai New Yorke
Lapkričio 2, šeštadienį — Neo- 

Lithuanų metinis balius Traveler’s 
Hotel, La Guardia.

Lapkričio 9, šeštadienį — Lietuvių 
Fronto Bičiulių rytų apygardos su
važiavimas 1 v. popiet Maspetho pa
rapijos salėje. Vakarienė ir šokiai 
8 v.v. ten pat.

Lapkričio 17, sekmadienį — Litu
anistikos pedagoginių kursų studen
tai ir tėvų komitetas ruošia tauto
dailės parodų Apreiškimo parapijos 
salėje, 12 v. popiet.

Gruodžio 8, sekmadienį — Tylio
sios Bažnyčios paminėjimas — Kon
certas Franklin K. Lane mokyklos 
salėje. Pradžia 4 v. popiet. Rengia 
Liet. Religinė šalpa. Liet. Katalikių 
Moterų Kultūros draugija ir Vargo
nininkų -Muzikų Sąjunga.

Gruodžio 31, antradienį — Naujų
jų Metų sutikimas Saieva salėje. 260 
Knickerbocker Avė., Ridgewood. N. 
Y. Rengia Laisvės žiburio radijo 
klubas.

Vasario 8, šeštadienį - Užgavė
nių vakaras. Rengia New Yorko 
ateitininkai Maspetho lietuvių para
pijos salėje.

4
Numatomus parengimus pranešti 

LB N«w Yorko apygardos švietimo 
Ir Informacijos vadovui V. Radziva-

Kultūriniai subatvakariai spa
lio 18 surengė rašytojo kan. 
Mykolo Vaitkaus 85 metų su
kakties minėjimą, kuriame da
lyvavo ir pats sukaktuvininkas. 
Minėjimą pravedė rašytojas Sta
sys Santvaras, iš sukaktuvinin
ko raštų skaitė: St. Santvaras, 
Rita Ausiejutė, Birutė Vaičjur- 
gytė, Jurgis Jašinskas ir 
mundas Žičkus.

Didysis koncertas bus šį 
tadienį, lapkričio 2 vakare
dan Hali Bostone. Programoje 
dalyvauja solistai: Dana Slan
kai tytė — sopranas, Leonas 
Baltrus — tenoras ir Arnoldas 
Vokietaitis — bosas.
taip pat choras Pro Musica su 
simfoniniu orkestru.
karnos operų arijos ir kompo
zitoriaus Juliaus Gaidelio kan
tata “Kovotojai”, šiuo koncer
tu užbaigiamas Lietuvos nepri
klausomybės 50 metų sukak
ties minėjimas. Visi kviečiami 
į koncertą kuo gausiau atsilan
kyti. -■

Jeronimo Kačinsko kūrinius 
lapkričio 10 d. atliks M.I.T. kon
certinis benas, vadovaujamas 
J. Curley. Koncertas bus lapkri
čio 10 Kresgies auditorijoje. Be
nas atliks J. Kačinsko Trans
cendentines ištraukas benui ir 
vargonams. Gruodžio mėn. 
Berkles muzikos mokyklos mo
kinių kvartetas atliks jo sakso
fonų kvartetą. Kompozitorius 
šiuo metu turi užsakymą para
šyti vieną vokalinį ir vieną 
stambesnį simfoninį kūrinį.

Inž. Antanas Skudzinskas ga
vo padėkos laišką iš Lietuvių 
Fondo už jo dideles pastangas,

Bus atlie-

lavintis, susipažinti su įvairiais 
savo profesiniais kolegų dar
bais. •>  - - r—

Lietuvis gydytojas visada bu
vo arti savo tautos reikalų, ša
lia profesijos artimai bendravo 
su visais kultūrininkais ir net 
pats toje kultūrinėje kūryboje 
reiškėsi. Ir šiame susirinkime 
buvo tas pats jaučiama — visi 
daktarai rodė itin didelį susi
domėjimą pristatomą knyga, 
visi džiaugės, kad tai tikrai bu
vo nauja jų susirinkime.

Vienas iš kalbėjusių palinkė
jo, kad šis paprotys — pa
remti lietuviškus kūrybos žy
gius — tegu būna jiem užkre
čiantis.

Daktarų buvo suvažiavę ne 
tik iš New Yorko, bet ir iš to- renkant aukas Fondui ir užpil-

zoraitis, Lietuvos gen. konsulas 
A. Simutis, Laisvės Komiteto 
pirm. V. Sidzikauskas, prof. J. 
Brazaitis, ano meto sukilimo da
lyvis, dabar recenzavęs knygą 
ir ją rekomendavęs išleisti dak
tarų draugijai. Kalbėjo ir dr. V. 
Paprockas, skaitęs r a n k- 
raštį ir rekomendavęs išleisti. 
Rankraštį buvo skaitęs ir prof. 
V. Kanauką, kuris neperseniau
siai mirė. Jis pagerbtas atsisto
jimu. Dar vienas iš knygos re
cenzentų buvo dr. A. Klimas iš 
Rochesterio universiteto.

Aptarus ir pristačius knygą, 
autoriui dar buvo įteikta paža
dėtos sumos likutis. 11A 1O 1U1AV, 1.

Antroje susirinkimo dalyje ūmesniu apylinkių, (p.j.) 
daktarai jau perėjo į savo pro- ---------- ------—
fesinius reikalus — d?. Irena
Giedrikienė skaitė referatą apie BROCKTON, MASS. 
vaikų ligas, vaikų protinį atsili- Ba|fo Šalpos veikla
kima. Skaitė prisitaikydama _ .. . .
prie mišrios auditorijos, taip pa- Balfo 72 ^5™* lapkričio 9 Parapijos komitetas, kuns nu
skarta buvo visiem idomi. 9:30 v v- Sandaros salėje, 30 matomas pagal naujus Vatika-

iv.- j, a Intervale Str., ruošia pobūvi, n0 antrojo susirinkimo patvar-
wdn nackaita anie na-nlitnria kurio pelnas skiriamas skurde kymus, organizuojamas ir šv. 
vydo paskaita apie paplitusią patekusiem lietuviam Petro lietuvių parapijoje. Tuo
modernią narkomaniją, bet su- « P reikalu kleb kun A Baltrušū.
sirinkimas jau ir taip buvo už- H ' 
sitęsęs, tai paskaita atidėta ki
tam kartui.

Vėliau buvo vaišės, kurias pa
rengė šeimininkai p. Legec- 
kai.

Specifiniam daktarų susirin
kime teko būti pirmą kartą. Te
ko pasidžiaugti jų pastangom 
paremti lietuviškus kultūrinius 
reikalus ir pastangom patiems

dant visą Bostonui nustatytą 
kvotą.

Kariuomenės šventės minėji
me lapkričio 10 kalbės Vliko 
vicepirm. J. Audėnas.

Lietuvių Moterų Klubų Federacija

nas spalio 23 sukvietė parapie-
Bus įprastinė gausi vakarie- £.įų pasitarimą. Gaila, kad daly- 

nė, didelė loterija ir populiari vavo tik 33 asmenys ir ketu- 
šokiam muzika. rios seselės.. Pirma numatoma

Kilnių Balfo šalpos darbų rė- išrinkti nominacinis komitetas 
mėjus maloniai kviečiame gau- iš- dešimties asmenų, šis komi- 
siai dalyvauti. tetas Jau suras ir parinks as

menis, kurie galėtų įeiti į para- 
Aukojama 3 dol. prie įėjimo pijos komitetą. Tame komitete 

arba iš anksto Sandaros svetai- bus 5 sekcijos, kurių kiekvie- 
nės bare^

ČESLOVUI DAUKANTUI
Bostone mirus, Aleksandrą Daukantienę, Bostono Lietu
vių Moterų Klubo pirmininkę ir šeimą nuoširdžiai už
jaučia

na turi savo pirmininką. Vi
sos sekcijos ir sudarys komite
tą. Kai bus suieškoti asmenys, 
nominacijos komitetas drauge 
su klebonu parengs rinkimus 
ir nustatys jų tvarką.

Prenumeratoriai, pakeisdami 
savo adresą, prašomi administ
racijai pranešti ne tik naują, 
bet ir seną adresą. Taip pat 
neužmirškite pridėti pašto zip 
code numerio.

___  _ . Lietuve# neprfklMnumybės atstatymu M mėty sukakties minėjimo komitetas Bostone. Bostone minėjimas 
HHI, N.Y. 11418. Teist. HI 1-972O. baigiamas lapkričio 2 dideliu koncertu Jordan Hali.


