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Menkina taikos pasitarimus Paryžiuje
Nelaukiama Lodge įpėdinio paskyrimo
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Japonija-Amerika susitarė dėl Okinawos sugrąžinimo
Washingtonas. — Japonijos 

premjeras Šato buvo reikšmin
giausias svetys iš Rytų, kada 
nors po karo lankęs Amerikos 
prezidentą politinio biznio rei
kalais. Prez. Nixonas tą mintį 
išryškino tokiu pareiškimu:

• “Per paskutinius 25 metus bu
vo daug Japonijos ir JAV at
stovų pasitarimų, bet šis pas
kutinis yra pats reikšmingiau
sias ... Aš tikiu, kad negali bū
ti abejonės, jog JAV ir Japo
nijos santykiai pradeda naują 
gadynę, kuri bus jaučiama ne 
tik Pacifike, bet ir pasaulyje”. 
Tie svarbūs pasitarimai vyko 
pereitą savaitę Washingtone.

Pasitarimai buvo svarbūs, 
nes JAV sutiko grąžinti Japo
nijai Okinavvos salą ir pertvar
kyti santykius naujais pagrin
dais. Okinawa yra paskutinis 
Japonijai grąžinamas žemės ga
balas, iš jos paimtas per pas
kutinį karą. Gi žemė Japoni
jai yra labai brangus dalykas, 
nes ji jos mažai teturi, bet žmo
nių skaičius greitai daugėja. 
Japonijos premjeras savo pasi
tenkinimą taip išreiškė: “Abi 
puses patenkinančiu susitari
mu grąžinti buvusiam priešui 
iš jo paimtą teritoriją yra re
tas dalykas pasaulio istorijoj”.

Dėl tos didelės salos neteki
mo santykiai tarp Amerikos ir 
Japonijos kartais susidrumsda
vo, o pastaraisiais metais jauni
mo tarpe išaugo didelė opozici
ja prieš valdančią liberalų par
tiją, kuri kaltinama pasidavusi 
Amerikai ir neginanti Japoni
jos reikalų. Visos demonstraci
jos, gi jos dažnos sostinėj, vis
kas sukosi apie Okinavvą ir

Lieka JAV karinės bazės, bet išvežami atom. ginklai
prieš Japonijos draugystę su 
Amerika. Ir Šato dabar primi
nė JAV spaudos atstovams, 
kad japonų širdyse Okinavvos 
sala Amerikos valdžioje, buvo 
pralaimėjimo simbolis. Ir tai 
kenkė Japonijos santykiams su 
Amerika.

Okinawa

Remtis tame regione Japoni
ja skatina ši realybė: tech
nikos ir pramonės išradingu
mu bei organizuotumu, žmo
nių išsilavinimu ir veržlumu, 
politiniu pastovumu ir gabių 
vadų kadrais. Bet kad Amerikos 
vadovybė galėtų savo naująją 
politiką tame regione įtvirtin
ti, ji turi laimėti Japonijos pa
galbą. Apie tai ir buvo dabar 
kalbama kartu su tomis prob
lemomis, kurios tiesioginiai ri- 
šasi su Okinavvos grąžinimu.
Grąžinimo sąlygos

Sala grąžinama Japonijai 
da nors 1972 metais. Data
skelbiama, nes dar reikia sutar

ka-
ne-

ti daugybę techniško pobūdžio 
klausimų. Prieš suverenumo 
grąžinimą Japonijai iš Okina- 
wos turi būti prašalinti visi A- 
merikos atominiai ginklai. To 
dabar reikalauja neramioji de
monstruojanti Japonijos ma
žuma. Toks pažadas iš anksto 
būtinas, nes kitaip gali pralai
mėti parlamento daugumą da
bar valdanti liberalų partija, 
kuri yra vienintelė aiškiai pasi
sakanti už gerus santykius su 
Amerika. Toji triukšmaujanti 
mažuma yra stipri atkaklumu 
ir komunistų išdirbta agitacine 
taktika.

Amerikos karinės bazės pa-
vakarinę Pacifiko pu- 
Kinijos, Rusijos ir š. 
išdaigų tarp Kamčat- 

Camau iškyšulio Viet-

Kitas santykių pagrindas
Ryu Kyu salynas yra žemės 

gabaliukų grandinė tarp Ja
ponijos ir Taiwano.
yra didžiausia sala toj gran
dinėj. Po karo amerikiečiai pa
vertė tą salą karinių bazių kon
glomeratu, atominių ginklų 
neišskiriant. Tai buvd tvirto
vė, į kurią atsirėmusi Amerika 
saugojo 
sę nuo 
Korėjos 
kos ir
name. Tai buvo labai svarbu 
ypač todėl, kad Japonija buvo 
likusi nuginkluota (tos pačios 
Amerikos pastangomis), o Ame
rika buvo sutartimi įsipareigo
jusi pačią Japoniją ginti. Grą
žinus Okinavvos salą, Japonija 
turės įsipareigoti pasiimti jai 
tenkančią to regiono apsaugos 
dalį. Tik tada galės sumažinti 
savo įsipareigojimus Amerika, 
apie ką jau kalbėjo prez. Nixo- 
nas, šį pavasarį su ta misija 
lankęs to regiono valstybes, ši
tas faktas ir turėtų būti svar
biausias naujų santykių Pacifi
ko erdvėje bruožas. Diplomatų- 
kariškių nuomone, tai turėtų 
būti ir svarbiausias elementas 
Amerikos saugumo sistemoje į 
vakarus nuo Havajų.

— Čekoslovakijos partijos 
mokyklos vadovu paskirtas kie
tas Maskvos tarnas. Keičiama 
programa ir mokytojai. Mokyk
la ruošia pareigūnus partijos ir 
valstybės aparatui tvarkyti. Pa
čioje Rusijoje tokie aparatčikai 
neturi net partijos eilinių na
rių pasitikėjimo, bet žmonės jų 
bijo, nes jie lipa į viršūnę su 
priemonėmis nesiskaitydami.

silieka Okinavvoj ir Japonijai 
pradėjus valdyti, bet visas jų 
ten buvimo statutas turi dar 
būti sutartas. Jau šiame pasi
tarime buvo patvirtinti kai ku
rie pagrindiniai principai. Japo
nija taipgi pažadėjo ta proga 
suteikti naujų lengvatų Ameri
kos bazėms pačioje Japonijoje. 
Visą šitą naują santykių kom
pleksą reikės aprūpinti nau
jais juridiniais rėmais, kuriuos 
turės saugoti politinis pasitikė
jimas. Jis turi privesti prie 
regiono kolektyvinės apsaugos 
sistemos, kurioje JAV ir Ja
ponija bus stipriausi taškai, bet 
dabar Amerikos ten nešama 
našta turės sumažėti, nes ati
tinkamas savo pajėgumui naš
tas turės pasiimti ir kitos sis- 
temon įsijungiančios valsty - 
bės.

Tinkamoms nuotaikoms ta 
kryptimi pasukti daug reikšmės 
turės ir toji taktika, kurios lai
kysis Washingtonas tvarkyda
mas su Okinavvos salos perlei
dimu besirišančius klausimus.

Vietnamą, 
su 
ir

Laosu, 
to jie

pasigrobti ne 
bet ir Kam- 
Toks yra jų 
kantriai sie-

laiką prez. Nixono 
savo

Paryžius. — Prez. Johnso- 
nas net antro prezidentavimo 
termino atsisakė, kad tik pa
lenktų Hanojaus komunistus 
pradėti taikos derybas. Prez. 
Nixonas pasiūlė labai jau jiem 
palankias taikos sąlygas, bet 
per dvejus metus su viršum 
komunistai taikos derybų ne
pradėjo. Jie vis dar tebesitiki 
sulaukti tokių aplinkybių, ku
rios padės jiems 
tik P. 
bodiją 
planas, 
kia.

Per tą 
administracija pasidarė 
planą iš Vietnamo bėdos išsi
painioti, o dabar žengė dar vie
ną žingsnį prie derybų reikš
mės sumenkinimo. Ne be ad- 
ministra’cijos žinios ir pritari
mo pasitraukia iš pareigų de
legacijos vadovas H. C. Lodge 
ir jo pavaduotojas. Vienam iš 
patarėjų pavesta delegacijos 
vadovybė ir paleistas gandas, 
jog naujas delegacijos vado
vas nebus skiriamas. Nebent 
Hanojus duotų ženklą, jog no
ri pradėti rimtai derėtis.

Susitikinėjimai su komunis
tų delegacija 
bet nesitikima 
nuolaidų.

Keista, bet
nojaus delegacijos vadovas tuo
jau pareiškė, jog Hanojaus vy
riausybė visad norėjo ir dabar 
tebenori pradėti su JAV de
legacija privačius pasitarimus,

vyks ir toliau, 
naujų Amerikos

faktas, kad Ha-

Partiniai “teisėjai” apjuodino juristą

Teisėjas Haynsworth, kurio poli
tiniai “teisėjai neįleido j Vyriausią

Apeliacinio teismo teisėjas 
Clement F. Haynsworth, prez. 
Nixono rugpiūčio mėnesį no
minuotas Vyriausiojo Teismo 
teisėju (vietoj pasitraukusio A. 
Fortas), senato nebuvo patvir
tintas. Prieš jo kandidatūrą 
balsavo 55 senatoriai, už 45.

Abudu senato sparnai kovo
jo dėl tos kanditatūros iki ap
alpimo, abudu naudojo skirtin
gus argumentus, bet nė vienas 
nedrįso pasakyti viešai tikro
sios kovos priežasties.

Kandidatas kaip juristas vi
siem buvo priimtas, nes tai 
vienbalsiai paliudijo atitinka
mos juristų organizacijos. Tik 
visa bėda buvo kandidato kil
mės vieta — jis yra pietietis iš 
Carolinos, kuri guli toj vietoj, 
kur pastebėtas žmonių susido
mėjimas dviejų partijų siste
ma. Ikšiol ten dominavo demo
kratų partija, bet dabar pra
dėjo kilti respublikonų žvaigž
dė. Ta proga pasinaudojo par-

tiniai strategai sau įtakos pa
šienauti.

Paskyrus kandidatą, demo
kratai sukėlė unijas ir civilinių 
teisių grupės prieš Hayns- 
wortho kandidatūrą protestuo
ti. Neilgtrukus buvo pririnkta 
medžiagos kandidatą politiniu 
konservatoriumi apšaukti. Ka
dangi liberalizmas dabar yra 
paskutinės politinės mados šū
kis, už jo užsikabino visi, ar 
beveik visi, kuriems sekantį ru
denį reikia būti perrenkamiem 
— ir toje padėtyje geriau tu
rėt medžiagos laimėt, negu pra
laimėti. Tų dauguma pabalsavo 
prieš konservatoriumi apšauktą 
teisėją Haynsworthą.

Ir prez. Nixonas, kandida
tą rinkdamas iš pietų, irgi tu
rėjo galvoj būsimus prezidenti
nius rinkimus, nes anoji kraš
to dalis, kaip paskutinieji rin
kimai parodė, yra jam daug pa
lankesnė kaip Amerikos rytai, 
Tik ten jam reikalą gadina G. 
Wallace, kuris vėl gali būti 
trečiuoju prezidentiniu kandi
datu ir 1972. Todėl 
pietų link irgi buvo 
spalvomis dažytas.

Kas šioje kovoje
jo? Asmeniškai daugiausia pra
laimėjo teisėjas Haynsworth, 
nes ta proga partiniai “teisė
jai” jį gerokai apjuodino. De
mokratai sekančiuose rinkimuo
se gal ir galės už tai pamedžio
ti kiek balsų, bet daugiausiai 
kaip partinis politikas gali lai
mėti prez. Nixonas, nors prieš 
kandidatūrą kovojusiem ir atro
dė, kad jie sunkina jo būsi
mas rinkimines dienas. Nixo- 
nas yra jau įrodęs, kad jis pra
laimėjimą moka pakeisti laimė
jimu.

jo mostas 
partinėmis

pralaimė

naudotis 
nes šitoji 
britiškąją, 
pageidavę

senąja
esanti
Sako-

gyven-

— Vokietijos krikšč. demok
ratai buv. kanclerį Kiesingerį 
perrinko partijos pirmininku. 
Jeigu iki kitų rinkimų nieko ne
atsitiks, jis vėl bus pirmasis 
kandidatas kanclerio vietai už
imti rinkimus laimėjus. Konfe
rencija išsiskirstė su pasiryži
mu kasdien kietai dirbti, kad 
laimėjimas sugrįžtų per kitus 
rinkimus.

— Malavi valstybėlė Afrikoj 
vietoj ikšiol taikytos britų civi
linės ir kriminalinės teisės lei
do teismams 
genčių teise, 
kietesnė už 
ma, kad to
tojai, nes per britų teisės sub
tilumus dažnai nuo bausmės iš
sisuką net tokie nusikaltėliai, 
kurie pagal senus papročius tu
rėtų galvos netekti.

— Gallup instituto duome
nys rodo, kad prez. Nixono vals
tybės reikalu tvarkymui prita
ria 68 procentai, nepritaria 19 
proc., nuo nuomonės pareiški
mo susilaikė 13 proc. Apklausi
nėjimai daryti lapkričio, 14-16, 
kada \Vashingtone vyko di
džiosios demonstracijos dėl 
Vietnamo karo baigimo. Paly
ginus su prieš tai buvusiu ap
klausinėjimu, Nixonui prita
riančių pakilo 3 proc.

— Albanijos kolchozams do
vanotos visos skolos ir panai
kinti visi mokesčiai. Bet tik 
tiems, kurie yra kalnų rajone. 
Visiems gyventojams panaikin
ti pajamų mokesčiai, nes Alba
nija jau praturtėjusi.

— Maskvos spauda tvirtina, 
kad Amerikos-Rusijos pasitari
mai Helsinky vyksta sklandžiai, 
bet kad derybų rezultatai grei
tai nepasirodys, nes nusiginkla
vimo problemos esančios pai
nios.

— Japonijos premjeras Ša
to atvyko į Washingtoną labai 
svarbioms deryboms su prez. 
Nixonu. Juodu turi galutinai su
tarti Okinawos salos ir viso 
Ryukyu salyno grąžinimo Ja
ponijai sąlygas ir būsimus JV- 
Japonijos santykius. Didžioji 
problema yra atominiai gink
lai Okinawoje pasiliekančioj 
Amerikos karinėj bazėj ir ba
zės panaudojimas tuo atveju, 
jeigu Amerikai jos prireiktų ka
riniams veiksmams.

— Vatikano dienraštis pakri
tikavo tuos keistis nepajėgian
čius konservatorius, kurie smer
kia popiežių už mišių tekstų 
pertvarkymą, jų kiekio suma
žinimą ir už kitas liturgines re
formas.

— Sv. Petro bazilikoj Ro
moje esančią suvenyrų krautu
vę aplankė vagišiai ir išnešė 
vertingų dalykų maždaug 10, 
000 dol. vertės.

jai 
re- 

bal- 
140 
vy-

— Indira Gandhi, Indijos 
premjerė, su savo šalinin
kais parlamente atrėmė savo 
priešų bandymą pareikšti 
nepasitikėjimą^ Papeikimo 
žolinei j a buvd atmesta 306 
sais, jos priešus parėmė tik 
atstovų. Už jos pasilikimą
riausybės vadovybėj balsavo 
net komunistai.

— New Yorko Welfare agen
tūros finansinį skyrių tvarkiu
si negrė Mrs. Lewis per dve
jus su puse metų pavogė 48, 
400 dol. vargo žmonėms skir
tų pinigų. Pinigai buvo gauti 
iš federalinio iždo. Vagystė bu
vo susekta, ji nubausta kalėti, 
bet pinigų miestas neatgavo. 
Jos metinė alga buvo 19,000 
dolerių. Iš tos įstaigos per ta 
laiką yra pavogta keliolika mi
lijonų doleriu, bet jos vedė
jas ir šiandien dar nepašalin
tas.

— Prancūzijos premjeras ką 
tik vėl pakartojo naujosios vy
riausybės nusistatymą praplės
ti Europos Ūkinę Bendruome
nę (Bendrąją Rinką) naujais na
riais. Tik pamiršo pasakyti, kad 
Prancūzija eina į pasitarimus su 
kai kuriomis sąlygomis. Pasi
tarimas tuo reikalu įvyks dar 
prieš Kalėdas Olandijoje.

Ambasadorius H. C. Lodge

bet kaltas buvęs H. C. Lodge. 
kuris iš anksto norėjęs padik
tuoti tų pasitarimų dienotvar
kę. Tas pareiškimas yra suktas 
melo dangstymas, nes visi susi
tikimai, vieši ir privatūs, visa
da baigdavosi komunistų reika
lavimu kalbėtis tik vienu klau
simu — kada iš kaip išvyks iš 
P. Vietnamo Amerikos kariuo
menė ir kada pasitrauks Saigo- 
no vyriausybė.

Pasitraukęs iš Paryžiaus II. 
C. Lodge netiki, kad komunis
tai greit pradėtų rimtas dery
bas. Jo nuomone, jie lauks ki
tų metu Amerikos kongresinių 
rinkimų. Jeigu pralaimėtų jų 
draugai kongrese ir ta krypti
mi pasikeistų Amerikos visuo
menės nuotaikos, komunistai 
Paryžiuje pradės rimtai derė
tis; Bet ne anksčiau. Taigi vė* 
šis tas naujo Vietnamo byloje.

Du didieji nustebo suradę opoziciją
Sukilimas prieš tik jiem naudingą sutartį

Bandyda- 
tramdyti 
valstybių 
jų veda- 
politikos, 
atnešė i

Jungt. Tautos. — 
mps kaip galėdamos 
joms mažesniųjų 
kreipiamą kritiką dėl 
mo nusiginklavimo 
JAV ir Rusija vėl
Jungtines Tautas kitą nusigink
lavimo rūšiai priskirtiną sutar
ties projektą ir vėl sutartinai 
maldavo jį paremti. Tai sutar
tis dėl draudimo panaudoti pa
saulio vandenynų ir jūrų dug
nus atominiams ir kitiems ma
sinio naikinimo ginklams išdės
tyti.

JAV ir Rusija projektus šią 
vasarą buvo pateikusios Gene- 
vos nusiginklavimo komitetui. 
Amerikos atstovas tuojau pa
reiškė. kad Rusijos projektas 
jam nepriimtinas dėl neaiškaus 
teritorinių vandenų aptarimo 
sutarties taikymo atžvilgiu. Ne
ilgtrukus abi delegacijos ir 
abidvi sostinės surado bendrą 
kalbą ir jau abidvi pateikė vie
ną pataisytą sutarties projek
tą. Dabar vėl abidvi tą patį pro
jektą atnešė į Jungt. Tautas ir 
ji gina identiškais argumentais.

Didžiausi projekto kritikai 
Genevos komitete buvo Brazi-

lija, Meksika, Kanada, Pakista
nas ir Švedija. Jos įteikė patai
sas, atkreipė dėmesį į projek
to trūkumus, bet abudu didie
ji viską atmetė. Dabar tos pa
čios valstybės telkia pritarimą 
pasiūlymui, kad sutarties svars
tymas būtų atidėtas kitai sesi
jai, nes besibaigiančiai sesijai 
trūksta laiko tą reikalą giliau 
apsvarstyti. Tuo siekiama pasa
kyti Rusijai ir Amerikai, kad 
ne jos vienos sprendžia kokią 
sutartį J. Tautų nariai turi pa
sirašyti.

Daugumai atrodo, kad JAV- 
Rusijos projektas reikalingas 
žymių pataisų, kad dabartinis 
projektas prakrapšto tik pro
blemos 
esmės, 
drausta 
lūs ant
ta po vandenynus nardyti ato
miniais ginklais pripildytiems 
povandeniniams laivams. Kam 
tada reikalinga siūloma sutar
tis, jei ji nieku neprisideda

paviršių, bet nesiekia 
Daleiskim, kad už- 
dėstyti atominius gink- 
dugno, bet neuždraus-

prie atominio nusiginklavimo? 
Kam tokia sutartis reikalinga, 
jeigu ji nenumato jokios kont
rolės?

Pataisų dabar nebegalima ap
svarstyti, nes nebėra laiko. GI 
laiko nėra todėl, kad tik dabar 
du didieji tą reikalą užsimanė 
įkišti dienotvarkėn. Taip jie 
padarė sąmoningai, nes norė
jo prakišti sutartį tokią, koku 
sutarta, bet abiem patogi, ne; 
nieko iš jų neatima.

Jeigu laimės sutarties kriti
kai, — o turėtų laimėti disku
sijų atidėjimą į kitą sesiją, — 
tada JAV ir Rusija išgirstų ne
malonų skambutį. Bet jau se
niai laikas, kad J. Tautų veik
lą pradėtų tvarkyti visi jos na
riai, o ne vien tik Maskvos-Wa- 
shingtono sutarimas ar nesuta
rimas. Ikšiol dauguma narių do
mėjosi ne kur tiesa ir ką dik
tuoja išmintis, bet tik dabojo, 
kuriam didžiajam savo baisa 
parduoti brangiau tuo atveju, 
kada juodu nesutaria.

ASTRONAUTAI GRIŽO
— įgiję didesnį patyrimą 

apie keliones Mėnulin, parin-

Lietuvių Veteranų Sąjungos Ramovė New Yorko skyriaus vėliavos Šventinimo iškilmės lapkričio 22. Vėliavą 
paiventino prel. J. Balkonas. Stovi ii k. j d. kūmai: B. Tvarkūnas. M. Klevečkienė, L. Sperauskienė ir L. 
Virbickas. Nuotr. L. TamoAaičio

P

i ■1

v* Bėk;
n

į,
9^r ,

kę mokslininkams nauju uo- 
lėnų ir sustatė žinioms rinkti 
nuvežtus aparatus, astronautai 
laimingai sugrįžo tėvynėn, ku
rios vardas Žemė.

Pereitą sekmadienį erdvėse 
vyko pirmoji tokio pobūdžio 
spaudos konferencija — 
dos atstovai per Erdvių 
nėjimo Centro aparatūrą 
tė klausimus su Yankee 
per
tams ir 
mus.

Kitas 
matytas
bus Apollo programos trylik
tas skridimas į erdves. Nusi
leidimo vieta numatytas Fra 
Mauro krateris, esąs sunkiai 
prieinamoj vietoj.

spau-

siun-
Clip- 

skrendantiems astronau- 
tuojau gavo jo atsaky-

skridimas Mėnulin nu-
1970 m. kovo mėn. Tai

— Britų gyvulių globėjai su
sijaudinę, kad karalienės gvar
dijos pasenę arkliai bus ati
duoti skerdykloms. Manoma, 
kad arkliams nukaršti reikia i 
steigti atitinkama prieglauda 
Bet kaip su skerdimu kiaulių, 
kurių mėsa ir tokie gyvuliu 
globėjai maitinasi”
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Ar Ed. Kennedy pribaigė demokratų partiją?
Demokratų vadai ne juokais

džią iš Nixono. Ar senatoriaus 
Edward Kennedy naktinėm puo.

tus? — kalba Theodore Soren-

torių Rob. Kennedy bei ten. 
, Ed. Kennedy patarėjas. Susi-

anos puotos finalo — po mer*

nedy pasisakė nebusiąs kandi*

mano

Tokį klausimą svarsto demokratų ideologai, žiūrėdami į d*ugiauw teisų, yri gyvena. 
■■■■ ,, , .... ■■■ ■» 1972 mėty rinkimus

miestuose, o taip pat unijos ga
li išlikti demokratų rankjose 
kaip balsų ir pinigų šaltinis. 
Bet ir unijų nariai, daugelis iš- 
sikeldami į priemiesčius, daro
si mažiau priklausomi nuo va
dų. Daugelis ir vietinių parti
jos vadų ima nesutarti su 
partijos jaunaisiais aktyvistais 
intridrtualais, kurie savo ruo
žu nuvertina ir atstumia tauti
nes grupes — kaip italus, ai-

Antra, demokratų partijoje 
pritrūko to, kas jos narius jun
gia ir išlaiko vienybę. Pasku
tiniuose 1968 rinkimuose ilgą 
laiką buvę demokratų koalici
joje žmonės vieni rėmė Wal- 
lace, kiti sėdėjo namie, treti 
balsavo net už respublikonus, 
o ir tie, kurie balsavo už de
mokratus, ne visada žinojo, ko
dėl taip daro.

Sorensenas mano, kad rinki
minė mašina didžiuosiuose

rius, lenkus — kitados buvu
sius demokratų koalicijoje.

Ūkų pozicijos, kurią dabar išryš
kino respublikonų žmogus Ne- 
vin P. Philips. Jo knygos duo
menys paskelbti The TaMet 
lapkričio 13. Pagal tuos duo
menis anksčiau katalikai ėję su 
demokratais; 1968 rinkimuose

respublikonus. New -Yorke 18 
apylinkių, kur b&žonas gavo

mos tiričiMBriai tetaUkų; New 
Jersey katalikai žymiai parėmė 
Nizoną; šiemet N«w Verte 18 
apylinkių, tirštai katalikų gyve
namų, balsavo prieš Lįndsąy 
už Marchi ar Procacdno. Kny
gos autorius ir mano, kad ka
talikų paramą galima sustiprin
ti respublikonų naudai, jei res
publikonai stiprins “socialinį 
konservatyvumą”, paramą pri
vatinėm mokyklom, grąžins 
maldą mokyklom, išleis įstaty
mus prieš pornografiją).

koplyčiai 231 Bedford Avesne^ Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLA8 FUNKtAL HOMK ^ Moderni koplyčia, Ato«m- 
dittoned. A. J. Baltcm-Battrūnaa, Uceaaed Manager and Notary Public. 660 
Grand SU, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

8TEPHEN AROMISKIS (Armakauakas) —; Graterlus-telsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitą* Avauua Brooklyn, N. Y. 11211, EV 7-4335.

BUVUS FUNĖRAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Nwuk, NJ. 07105; tat MArket 2-5172. Faruotfamoa gar*

kia iš Sorenseno įžvelgiamų 
Nixono stiprybių ir demokratų 
silpnybių, kurias jis dėsto

- magazine Look lapkričio 4.

Prezidento Nixono stiprybių 
Sorensenas priskaitė kelias.

Viena, naujasis prezidentas
— ne taip kaip prieš tai bu
vęs prezidentas respublikonas
— turi abidvi kvalifikacijas: 
žinojimą kaip ir pasiryžimą sa
vo partiją išlaikyti valdžioje.

Antra, šiaurinėse pramoni
nėse valstijose, nuo kurių daug 
priklauso prezidentinio kandi
dato likimas, gubernatorių kė
dėse sėdi respublikonai, išsky
rus New Jersey (po šių metų 
rinkimų ir New Jersey guber
natorius jau respublikonas!

■ Red.). Respublikonai gubernato
riai kontroliuoja valstijas su 
dviem trečdaliais Amerikos gy
ventojų. ' -

Trečia, respublikonai — jei 
eis dabartine kryptimi —1972 
gali laimėti senatą. Atstovų Rū- , 
mų nelaimės, bet pagal 1968 
mėtų respublikonų platformą 
su respublikonais gali balsuoti 
6 iš 7 pietinių demokratų. 
Ketvirta, respublikonų Jžiaudai

Maironio mokykla ferooklyne šiemet mini 20 metų sukaktį. Ta proga, gruodžio 
je. Nuotrauka, kuri paimta ii fotografo R. Kisieliaus archyvo, vaizduoja 
dainuoja duetą.

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

Demokratam kelią į ateitį 
pagal Sorenseno samprotavi
mus tegali nutiesti, jei bus su
kurta nauja programa, "Naujo- J0HN ORMAN AGENCY / iMurance - Real Eatate. Namų pirkimo, par* 
ji politika”, ir jei partijoje bus davimo ir visata reikalais kreipkitės i mūsų įstaigų. Pildomi miesto, valsty- 
sukiirta “sąžinių koaliriia” b*8 federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) parelžldmaL —- 110-04 

' . Jamaiea Ava, Btoteaond HiH, N. Y. U<18; teL Vliginia 6-1800.Partija turinti duoti naują---------------- ---- ,,T7g— ■■ r?.,,, ...
programą su konkrečiais siūly
mais — tokiais kaip visiem pri-

(nukelta į 4 psl.)

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj Įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 

* pagal pirkėjo pagsidavinuis ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybų atliekam

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Gaiden Tavern. 1883 Madtooa St, 
Rjdgercod, N.Y. 11227, KV 2-6440. Salė vestuvėms Ir kt~ pramoKom*. Be 
to^ Guodami pdaidotuvtoiai pietūs. Firmos rūžtes Uetuvižka* siaiatas pitel- 
nnm. Ifyinn

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baklng Co. UetuvUka ir 
eur<^»ietižka dumia ir pyragai. Šventėm^ vestuvėms bei pokyliams tortaL 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-88-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206;
ST 2-5938._______________________________________________________
JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdreudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funda—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; žežtar 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaiea Avė, Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
8 A G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaiea Avė. 
VVoodbaven, N.Y. U421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimam* užsakymus vestuvėms ir pobūviama 
Pristatom į namus bet. skilandžius, sūrius. We take aU ordere Rpecial prfce 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. o Trečia nauja, moderniė- 
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaiea Avė, Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.
8UPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orcbard St New York, N.Y. 10002, 
AT. 4-8319- Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams b suknelėms. Taip pat Mlktoės, : 
maižytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir Salikai—geriausios 
rūžies pigiansinmis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakirtus |

eina ir demokratų silpnybės.

Demokratę silpnybių, paly
ginti su Al Smith ir Roosevel- 
to laikais, kada demokratai bu
vo savo stiprybės viršūnėje, So
rensenas suranda nemaža.

Viena, demokratų daugelis 
vadų ilgus metus gynė centrali
zuotą biurokratiją, norėdami 
ja užsitikrint ateitį. ‘New Deal’ 
liberalizmas buvo įsitikinęs, 
kad visa išmintis eina iš Wa- 
shingtono. Buvo sukurta vy
riausybės paternalizmo tradi
cija. Jos paskutinis pavyzdys— 
prezidento Johnsono kovos 
prieš skurdą programa. Kaip ir 
visos demokratų programos 
nuo ketvirto dešimtmečio — 
New Deal, Fair Deal, New Fron- 
tier, Great Society — rėmėsi 
“duonos ir sviesto” pažadais, 
nors ta socialinė sistema esan
ti pasenus, nes pažemina tuos, 
kuriem turėtų padėti.

Šūkius už individualinę ir 
vietinę iniciatyvą demokratai 
buvo perleidę respublikonam.

KA SIŪLO KEISTI BENDRUOMENĖS KONS+ - -r < ‘ ‘
. lankią! ry£

didybės dūmą^.^gūria tuos, ku- 
rių bijo, ir spiaudo j tuos, ku-

Pasaulio lietvvu Nr. 7 (243) 
—rugsėjo spalio mėn. — kalba 
apie reikalą keisti bendruome
nės konstituciją. Jos projek-

riam, kad pasisakytų korespon- 
denciniu keliu. Pasisakoma: 
“PLB v-bos teises seime rei
kėtų ne siaurinti, bet didinti. 
V-ba, pastatyta PLB priešaky, 
per penkerius metus juk daro 
sprendimus, neša visų darbų 
naštas, imasi atsakomybę ir t.t., 
tad neturėtų būti palikta visai 
atsitiktiniam seimų vėjam ir 
skersvėjam. Visados gali atsi
rasti seimo atstovų, kurie, ne
saistomi jokios atsakomybės.. 
nesiskaitys su seimo laiku ir su 
siekiamais vaisiais. Jie sugriau
na tvarką, o vėliau — dėl to 
kaltinama valdyba ir net pati 
Bendruomenė. Konstitucija v- 
bai dabar neduoda nė mažiau
sios teisės kaip nors reaguoti”.

Apie JAV bendruomenės ta
rybos rinkimus kalbant sako
ma, kad rinkimai bus 1970. 
Dėl rinkimų būdo taip pat siū
loma kitaip susitvarkyti: “būti-

na, kad, LB t-boj stipriau bū- rių 1 „ <
tų atstovaujama ir -dirbančioji ne M neUete tfel k^o”. Kita 
bendruomenė”, t.y. apylinkės. ru?B ~ ^/W^mga) uz- 
šiam tikslui reikėtų dvieju sų- sidan^to net-n^rgaiUskom s ą
lygų: 1) t-bos rinktaus vyW- P5?ar<ten:'S Tobe_ drųsMhai 

ti LB apygardomis (ne ad hoc 
dirbtinai sudarytomis rinkimi
nėmis apygardomis kaip ligi 
šiol), 2) kandidatų siūlymą vyk
dyti per apylinkių susirinki
mus. Šiuo keliu būtų pakelta a- 
pygardų bei apylinkių reikšmė 
ir paskatinta jų iniciatyva — 
šiam tikslui reikėtų kai kurių 
dab. tarybos sprendimų, ku
riuos ji galėtų padaryti kores- 
pondenciniu būdu”.

Vėl apie kultūrinį nuosmukį
N. Lietuvoje lapkričio 5 Hen

rikas Nagys atnaujino kalbą 
apie “kultūrinį nuosmukį”. Jo 
reiškinių mato literatūrinėje 
kritikoje. Esą kai kurie kriti
kai “atsargiai vaikščioja apie 
kūrybą tų, kurie savo laiku jaunimo kongresas šaukiamas 
jiem buvo kietai pokštelėję per 
galvą. Bijodami kuokos, jie nuo-

dažniausiai kategoriškai užgin
čiją savo tapatybę ir pėdoms 
sumėtyti panaudoja savo drau
gų inicialus”.

(Konkrečiai nenurodo, nei 
kas tie kritikai nei kurioj spau
doj jų rašiniai buvo pasirodę. 
Iš tikrųjų atsakomybė tenka 
mažiau tiem kritikam, apie ku
riuos rašo autorius, kiek redak
toriam, kurie daugiau ar ma
žiau kontroliuoja spaudoje skel
biamą medžiagą).

Antrasis jaunime kongresas
Naujienose lapkričio 15 Al

fonsas Nakas aprašinėjo PLB 
valdybos pokalbį su Detroito 
visuomene. Pokalbyje aiškėjo, 
kad pasaulio laisvųjų lietuvių

Ketazaoteje Heteroje 
REAKCIJA ANAPUS DĖL 

CHICAGOJ KLEISTOS 
KNYGOS 

Algimanto Mackaus Knygų 
Leidimo Fondo ir Pedagoginio 
Lituanistikos Instituto pastan
gomis praėjusiais metais išleis
ta knyga "Socialistinis realiz
mas" (redaktorius Domas Velič
ka, įvado autorius dr. R Šilba
joris), prasiveržusi pro žino
mas ir nežinomas kliūtis, paga
liau yra pasiekusi Vilnių ir, ma- ■ 
tyt, net patekusi į opią vietą, 
kur sukėlė beveik isterišką re- 

' akciją, išlietą Literatūros ir Me
no 45-me (lapkr. 6) numeryje, 

į. j t • ' Pasipiktinimas bolševikų • 
menininkams primestos evan- c. a. voket --^lietuvis advokatas — 41-40 74th Street Jackaoa 

[CIIOI Antika prasideda tie- 
siog fantastišku pasakojimu, 
esą socializmui kritjkuoti išleis
ta šimtai veikalų " k paruošta 
“šimtai, o gal ir tūkstančiai 
specialistų’, valgančių duoną 

(!) iŠ socialistinio realizmo kri
tikos” ... Atseit, žiūrėkite, ko
kia tai jėga, tas socrealizmas, 
— atsilaiko prieš tokią ataką! 
Tad Chicagoj lietuviškai išleis
ta knygelė turėtų būti, palygin
ti, menkniekis, bet L ir Meną 
sujaudino, kaip vargu kas ki
tas... (Elta)

Heigfate, N. Y. NB 9-6620.

ANTANAS J. ŽAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaiea Ava, 
Wbodbaven, N.Y. 11421; teL 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

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

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda SeStadieniais nuo 5 iki 
6 vaL WEVD 1330 kiL 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1016 Schleifer Rd. Hillside, N J. 07205; teL 201-289-6878.

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, . 
62-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11379.

1972. “Greičiausiai liepos mė
nesį, kartu su tautinių šokių 
švente, bet dar nėra tikra. Kur? 
Greičiausiai Chicagoje, bet irgi 
dar tiksliai nežinoma. Kas ren
gėjai? Jaunimas! Žinoma, PLB 

visaip remiant Bet 
akcentas krinta ant paties jau
nimo. Bus jam duodama di
džiausia laisvė pasirinkti vietą, 
laiką, o ypač programą. Tam 
tikslui bus skubiai steigiamos 
LB jaunimo sekcijos. Viena to
kia jau įsisteigė Clevelande”.

Navįtonete lapkričio 14 ra- 
i, kad “Pasaulfeiių teisėms 
nti komitetas” buvo sušau- 
« susirinkimą (kada — ne
įrašyta), kuriame . koniteto 
rmininkas Algis Regis prane- 
i apie jo surengtą piketavi- 
ą: “Komiteto nariai, sklypų 
vininkai pasidarė salėje iš- 
atytus plakatus ir du šešta-

NAUJAS TILTAS 
VILNIUJE

Lapkričio 4 dieną Vilniuje 
buvo atidarytas naujas tiltas 
per 'Neries upę. šis tiltas jun
gia miesto centrą su naujuoju 
Lazdynų rajonu. Titas šešių 
kelių pločio ir 240 metrų ilgu
mo. Už ilgiausią pasauly (Ver- 
razano, New Yorke) tiltą šis 
beveik pusšešto kario trumpes
nis, bet Lietuvoj jis dabar il
giausias, didžiausias. Tiesa, šiuo 
titulu grožėsis neilgai, gal tik 
kokį trejetą-ketvertą metų, ligi 
bus pastatytas penktasis tiltas 
Vilniuje, kuris būsiąs už dabar 
atidarytąjį dar kiek didesnis. 
Naujuoju tiltu iŠ Vilniaus va
žiuoja į Vilniaus-Kauno greit
kelį, kuris irgi esąs jau beveik 
galutinai užbaigtas, šis pirmas 
visoj Sovietijoj vakarietiško ti
po automobilių greitkelis Lie
tuvoj laikomas reprezentaciniu 
ir jį nutiesti buvo tiesiog pres
tižo reikalas. Sako, Maskva bu
vusi nutraukusi lėšas tam ke
liui, — reikėję daug pastangų 
bei gudrumo tam keliui užbaig
ti. Kelio ilgis — 100 kilomet
rų arba apie 60 mylių.

(Elta)

šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St, Philadeiphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.

PITTSBURGH, PA. — WZUM» 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St W. Ptttsbuigk, Pa. 16228, teL 663*2754.

HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Drafūnavičiuą, WBMI * FM 06.7 sekma- 
dienj nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victorla Rd., Hartford, Conn, trtef. 240-4502.

DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda ii WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo S iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detrott, ICch, 48219, teL 637-6660,

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mase. — Vedėju P. Yfočinis, 173 
Arthur St, Brockton, Mass., teL JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL

WiDdns St. Rocbester, N.Y. 14621.

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mpss. 02127

UTAS TRAVEL SERVICE

Nuotr.

kalavimai. Algis Regis parodė 
susirinkusiems ilgą ir infor
muojantį straipsnį praeito Šeš
tadienio Chicago Daily News 
dienraštyje, platų pranešimą 
Southtown Economist pirma
me puslapyje ir kitoje spaudo-

jums patarnaus nežiūrint kur ir kada keliautumėt LITAS 
Travel Service parūpins bilietus, padarys reikiamas re
zervacijas, patars kur geriausia atostogauti, kur apsistoti, 
kuriuo laiku ir iŠ kurio aerodromo arba uosto patogiausia 
išvykti. Patarnavimai yra tnsiikai veltai. LITAS Travel 
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos, — atos
togom ar nuolatiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KE
LIONĖN? ... Nepamirškit

Iš laikraščio skelbiamų fak
tų, atrodo, kad labiausiai dėl 

Jiems buvo pasakytos piketą- kapinių jaudinasi ankstesnės 
j. g. vinro priežastys ir išdėstyti rei- kartos ateiviai.

UTAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaiea Are. Woodhaven, N.Y. 11421

Tat 212-847-5512
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PADĖKA
Padėkos diena Amerikoje 

gyva nuo 1621 metų, nors ofi
cialia švente ją paskelbė tik 
prezidentas Washingtonas 
1789. Padėkos dienoje pasireiš
kė Amerikos pionierių ir Ame
rikos valstybės tėvų-kūrėjų Die
vą išpažįstanti dvasia. Tos dva
sios įtakoje susidarę tradicijos 
išsilaikė iki dabar. Nors “libe
ralais” besivadiną veikėjai A- 
merikos dvasią nori pakeisti— 
nori padaryti Ameriką be Die
vo, bet ir vyriausio teismo 
teisėjai ir kiti, kurie Dievą ša
lina iš gyvenimo, tur būt, ne
atsisako nuo Padėkos šventimo. 
Tokia tradicijos galia.

Jei Amerikos pionieriai dė
koja Apvaizdai už derlių, tai čia 
esantieji lietuviai turi pagrin
do ypatingesnei padėkai, ku
rios prasmė gali būti išreikšta 
šiais žodžiais:

— Dėkojame, kad leidai
mum atsidurti ne Sibire, bet 
šiame krašte.

Dėkojame, kad leidai ne
nuskęsti ne Atlante, o šio kraš
to gerovės pertekliuje; leidai 
išlaikyti gyvą prisiminimą palik
tam kraštui, meilę broliam, ku
riem ten tenka sunkiausia da
lia.

Dėkojame, kad davei išmin
ties išvengti klastų, kurias te- 
besprendžia priešas, norėda
mas paversti mus savanorišku 
įrankiu tėvynės laisvės pakasy
nom; dėkojame, kad palaikai 
mūsų tarpusavio sutarimą ir tė
vynės išsilaisvinimo viltį/.

Dėkojame ypačiai, kad mūsų 
vaikai liko daugelis ištikimi tė
vų religinėm ir tautinėm tradi
cijom ir žada būti už mus pra
našesniais šio krašto piliečiais 
ir lietuvių tautos vaikais.
Mažoji brolija

Viceprezidentas Agnew—die
nos žmogus, keikiamas ir gi
riamas. Jis metė pirštinę galy
bei, gal didesnei nei Sovietai, 
— didžiajai televizijai ir didžia
jai spaudai: esą jos pateikia 
informaciją šališkai; esą “maža 

brolija, turinti panašias socia
lines ir politines pažiūras”, vis 
labiau sutelkia informacijos 
priemones į nedaugelio rankas, 
siekdama valdyti Ameriką opi
nijos pagalba.

Agnew kalba padrąsino “ty- 
linčiąją daugumą” praregėti, 
kad “mažos brolijos” veiksmai 
kartais naudingi Sovietam, kar
tais Izraeliui ir ne visada A- 
merikos interesui; kad “maža 
brolija” pripažįsta sau laisvę 
vyriausybei kritikuoti, bet ne
pripažįsta laisvės vyriausybės 
žmonėm jų kritikai kritikuoti; 
kad pagaliau “brolija” nesiten
kina įtaka tetevizijoje ir spau
doje, bet insifiltruoja į valsty
bės departamentą ir siekia pa
čių Baltųjų Rūmų.

Agnev kalba reiškia Nixono 
vyriausybės pasipurtymą prieš 
tą galybę. Laimės ar kapitu
liuos?
Optimistai ir pesimistai

Helsinky nuo lapkričio 17 A- 
merika ir Sovietai derasi dėl 
raketinio ginklavimosi lenk
tynių sustabdymo. Vieni dėl 
Helsinkio derybų galvoja opti
mistiškai. Sako: abidvi pusės 
mato, kad raketos su atomais 
gresia lygiai abiem pusėm; kad * 
lenktynes sustabdžius jėgos ga
lės būti skirtos žmonių gero
vei didinti; taigi taikės labui su
tartį turi pasirašyti.

Pesimistiškai galvojantieji 
samprotauja: pasirašyti gaU, 
bet ar seniai JAV atstovai skel
bė, kad nėra sutarties, kurios 
Sovietai nebūtų sulaužę? Ar po 
šios sutarties nebus taip: Ame
rika sustabdys, Sovietai — ne. 
Kai Sovietai pajus savo 
persvarą, tada ateis sovietinis 
ultimatumas. Kas tikisi, jog So
vietai nesiryš savo pranašumo 
tam piktnaudoti, tepaskaito 
“Penkovskio popierius”; ras ten 
liudijimą apie Chruščiovą, kaip 
jis rengėsi pastatyti Ameriką 
prieš atominio šantažo faktą.

Ar save randame optimistų 
ar pesimistų eilėje?

nuo lapkričio 9 iki 16 dienos 
buvo pirmą kartą minima, pa
našiai, kaip ir Amerikoj, Pa
vergtų Tautų Savaitė. Tik šia
me minėjime nebuvo oficialios 
skraistės: minėjimai buvo ren
giami ne vyriausybės paskatini
mu remiantis, o privačios orga
nizacijos — British League for 
European Freedom. Neskaitant 
to iniciatyvos privatumo, minė
jimas visais kitais požiūriais 
buvo panašaus pobūdžio, kaip 
ir Amerikoj esti. Savaitės pro
grama buvo pradėta bendromis 
įvairių tikybų pamaldomis St 
Martins in tbe Field bažnyčio
je, Trafalgar aikštėje. Tą dieną 
Londone (šiek tiek ir kituose 
didesniuose miestuose) buvo 
skleidžiami atsišaukimai —tos 
savaitės minėjimų reikšmės pa
aiškinimai. Kitomis savaitės die
nomis buvo rengiami paskirų 
kaikurių tautų organizacijų pri
ėmimai, o lapkričio 12 — par
lamentarų, laikraštininkų ir vi
suomenininkų susirinkimas par 
lamento rūmuose (Grand Com- 
mittee Room). Lordas St. Os- 
vvaldas buvo šio susirinkimo o- 
ficialus kvietėjas. Susirinkimo 
tikslas kvietime buvo paaiškin
tas — įvesdinti pirmąją Paverg-

Tautų savaite paminėta
tų Tautų savaitę D. Britanijo
je ir paminėti 94 milionus nuo 
rusų ir kinų komunistų tironi
jos žuvusių žmonių. Savaitė bu
vo užbaigta eisena nuo Hyde 
parko į Whitehall, kur prie 
paminklo padėtas vainikas.

Savaitės metu paskirų pa
vergtų tautų delegacijos lankė
si pas ministerį pirmininką ir į- 
teikė memorandumus dėl savo
kraštų. ToU memorandumą pa- Mlni^rio S. Lozor.iiio raita,
rengė ir D. Bntamjos lietuvių 
Sąjunga, kurios delegacija irgi 
lankėsi pas D. Britanijos minis
terį pirmininką ir memorandu
mą įteikė.

Memorandume yra išdėsty
tas prieš 30 metų Maskvoje su
darytas Molotovo - Ribbentropo 
sandėris (priede ištisi to san
dėrio ir slaptųjų protokolų teks
tai, net ir už pusaštunto milio- 
no dolerių “nupirktos” Užne
munės dalies žemėlapis), o to
liau — išskąičiavimas, ką So- 
vietija padarė ir tebedaro Lie
tuvai, ligi šiol tebesinaudoda
ma to gėdingo sandėrio pasek
mėmis. Išvadoje yra pareikš
ta:

“Todėl mes manome, kad So
vietuos vyriausybė dabar, pri
sidengdama Europos Saugumo 
sutarties derybų skraiste, ban
do išgauti nuolatinį pripažini

mą dabartinėms savo sienoms. 
Mes, tačiau, tikimės, kad Jung
tinės Karalijos vyriausybė ar
tėjančiuose pasitarimuose dėl 
Europos saugumo seks Atlan
to chartos dvasia ir aiškiai tars, 
kad Lietuvos aneksija prie So
vietų Sąjungos nebus sankcio

SOVIETŲ SĄJUNGA ŽEMINA JT

Jungtinię Tautę gan. asamblė
jos pirmininkei Angie Brooks

Savo kalboje, pasakytoje iš
rinkus Tamstą pirmininkauti 
XXIV-ajai Jungtinių Tautų Or
ganizacijos generalinei asamb
lėjai, Tamsta apgailestavai Or
ganizacijos prestižo praradimą 
ir konstatavai, kad jo priežas
tis glūdi elgesy tam tikrų yy- 
riausybių, kurios veda vieną po
litiką savo tikslams pasiekti ir 
kitą — Jungtinėse Tautose.

Aš sveikinu Tamstą dėl šio 
pagrįsto ir drąsaus kreipimosi 
į tarptautinę sąžinę. Kartu lei
džiu sau atkreipti Tamstos ir 
Jungtinių Tautų dėmesį į tai, 
kad sunkiausia atsakomybė už 
padarytą Organizacijos morali
niam bei politiniam autoritetui 
žalą atitenka Sovietų Sąjungai.

Sis Jungtinių Tautų narys 

nuota. Toliau, mes tikime, kad 
Jungtinės Karalijos vyriausybė 
pareikalaus, kaip išankstinės 
sąlygos konferencijai, kad bū
tų panaikintas 1939 metų So- 
vietų-Nacių Nepuolimo Paktas 
su visais jo slaptaisiais proto
kolais, ir kad būtų atstatyta 

yra įvykdęs eilę agresijų prieš 
daugelį Rytų ir Centro Euro
pos valstybių ir sunaikinęs jų 
nepriklausomybę. Sovietų Są
junga taip pat yra nusikaltusi 
flagrantiška agresija prieš Lie
tuvos respubliką, kurią ji už
puolė, vykdydama slaptus Rib- 
bentropo-Molotovo susitarimus 
1939 rugpjūčio 23 ir rugsėjo 
28. Karinė okupacija, kuri bu
vo įvesta Lietuvoje sovietų ka
riuomenės įsiveržimo pasekmė
je, tęsiasi, užmaskuota vadina
mosios sovietų socialistinės res
publikos sudarymu. Ir šiandie
ną, praėjus beveik \ ketvirčiui 
šimtmečio nuo Jungtinių Tau
tų įsteigimo, lietuvių tauta gy
vena jai jėga primestoje tota
litarinėje santvarkoje, sunaiki
nusioje bet kurią laisvę.

Todėl aš turiu garbę pakar
toti įsakmius protestus prieš 
Sovietų Sąjungos elgesį Lietu-

Anglijoje
Lietuvos ir kitų Baltijos vals
tybių nepriklausomybė. Svei
kindami kiekvieną iniciatyvą, 
vedančią Europą saugumo link
me, mes manome, kad tas sau
gumas turi būti pagrįstas Eu
ropos tautų laisve ir nepri
klausomybe”. (Elta)

AUTORITETU
vos atžvilgiu. Kalbamas elgesys 
brutališkai pažeidžia tiek lietu
vių tautos teisę į nepriklauso
mybę, tiek tarptautinę teisę ir 
Jungtinių Tautų statutą.

Sovietų Sąjungos veidmai
ninga politika pasireiškia ir jos 
užsienio reikalų ministerio kal
boje, pasakytoje generalinės a- 
samblėjos posėdyje rugsėjo 19. 
Joje sovietų atstovas yra pa-

(nukelta į 4 psl.)

Kanada irgi 
nepripažįsta 
Lietuvos 
okupacijos
Kanados Lietuvių Bendruo

menės Hamiltono apylinkės v- 
bos sekretorius gavo tokį laiš
ką iš Kanados ministerio pir
mininko įstaigos:

“Ministerio pirmininko įstai
ga. Ministerio pirmininko kabi
netas. Ottawa (4). 1969 m. rug
sėjo 16 d.

“Mielas p. Lesevičiau,
Ministerio pirmininko vardu 

norėčiau patvirtinti, kad Jūsų 
laiškas, pasirašytas ir Jūsų pir
mininko, yra gautas, ir norė
čiau padėkoti už atkreipimą jo 
dėmesio į pareiškimą, kuris bu
vo priimtas neseniai Hamiltone 
įvykusioje 15-toje Kanados 
Lietuvių Dienoje.

Leiskit man Jus patikinti, 
kad to pareiškimo turinys yra 
atidžiai įsidėmėtas.

Kaip žinote, Kanados vyriau
sybė visada pripažįsta, kad Bal
tijos valstybių apsisprendimo 
byla verta paramos, ir kad Ka
nada niekad nėra atšaukusi 
nepriklausomos Lietuvos Res
publikos de jure pripažinimo.

P. Trudeau vertina tokį Jū
sų atsikreipimą į jį.

Nuoširdžiai Jūsų

(pasirašė) Henry Alan 
Lawless, sekretorius.” 

(Elta)

VAIŽGANTAS

ŽEMAIČIŲ ROBINZONAS

(6)
Prie ugnelės tvirtinos ir šildės. 
Žinai, kas yra pakurstyti ugne
lė lauke ar miške! Drauge su 
šakaliais ar skujomis į ug
nį metė savo nuovargį, savo 
bailę, net savo sielvartus. Rau
na ji tau juos ir pleškina traš
kėdama. O tu, įbedęs akis į 
gaivalą, užsitaisai sielą kuo 
nauju, kas iš pelenų atgyja.

O valgyt kai virės, jokio 
grapo virtuvė neparuošia taip 
skaniai. Vincas su Onte net 
tyčia namie pusryčių nevalgė, 
kad galėtų jų pavalgyti miške 
prie darbo. Katilėlyje nuolat šu
to bulbės, virė kruopos, košė ar 
batviniai, — buvo gi daržovių 
metas. Mėsos, lašinių sau pa
tiems nesigailėjo, taip jais už- 
sikuldami, kad net barzdos la-> 
kavo. O prieskoniai buvo ge- 
raiusi šie: jaunas pilvas, išal
kintas didelio darbo. Nereikė
jo nei pipirų, nei garstyčių; ne
bent senas ir ištikimas draugas 
svogūnas pasimaišė. Geros duo
nos buvo, kiek nori; o Žvarbai 
atsispirti virė vanduo su žolė

mis, kurių pritesėdavo kūma 
Vauruvienė. Gynės vyrai nuo 
šalčio ir drėgmės, kaip galėjo, 
ir buvo sveiki kaip ridikai. O 
Ontė net nutuko nuo tokios so
ties; darbas jo vieko neišsem- 
davo.

Medžiaga buvo nuleista, ap
dirbta ir surūšiuota. Tai paėmė 
tris mėnesius. Bereikėjo ji iš
traukti bent į pamiškę, bet ke
lio nebuvo. Ruduo buvo ilgas, 
žemė neįšalo ir sniego buvo 
menkai. Jau jau buvo benusi- 
meną Vincas Robinzonas su 
savo Onte Penktuliu, kaip į 
Tris Karalius sustiprėjo spei
gai, įšaldė žemę, o paskui ir pa
snigo. Kelias pasidarė nors su 
panelėmis važinėkis. Apvaizda 
tretį kartą papataikavo Vincui.

Vincas apėjo kaimą, nusipa- 
sakodamas ir be to visiems jau 
žinomą jo nudirbtą darbą ir 
mandagiai teikdamos visus ro- 
nų vežti ir pasivaišinti pas jį. 
Kitiems rodėjo pasivaišinti, ki
tiems su Vincu susiartinti. O 
kitiems tiesiog knitėjo pirm^ 
kartą išbandyti žiemos važiuo- 

tę. Tai niekas neatsisakė bent 
dukart sukurti žygį į netolimą 
mišką.

Ir ėmė plaukti vežimai su 
drūtais ronais. Kitam teko po 
dvejetą kinkyti. Važiavo plau
kė, dideles šūstis krovė visais 
kiemo ir apluoko pašaliais ir pa
drikais nubarstė, kad net keblu 
buvo bepereiti.

— Dievuli tėveli, kiek čia 
turto! — stebėjosi kaimynai. 
— O kurgi ir bedėsi? Juk iš to 
visą kaimą galėtumei atstatyti. 
Nejaugi visa to judu vienodu 
prigaminote.

— Mudu, tik mudu, — di
džiavosi Ontė, ir pats netikė
damas, kad tiek susidarė. — 
At, dirbom dirbom, ir štai...

Jis tematė vieną padirbtą. Ir 
vėl vieną. Ir vėl... Kas jau 
parista, tas nebeįdomu. Dabar 
tik pats susidomėjo savo dar
bo išdavomis ir sumetė, ko ir 
kiek asama galima pridirbti, 
turint darbo ir vien tik tam 
vienam atsidėjus. Kuriam lai
kui net buvo plikstelėjęs pavy
das, kam jis apsiėmė nuolati
niu darbininku, o ne užduoti
mis: kiek čia būt buvę pinigų 
uždirbta! Bet buvo popiet 
šaukštai, nieko nebeveiksi Ir 
kvaila ne laiku susigriebti. Taip 
ir ataušo bendroje visų džiaugs
mo nuotaikoje.

Stalai lūžo pas Kaniavą nuo 
kiaulienos mėsų, nuo ropučių. 

kurias kalnais vertė ant stalo 
be jokio indo, šuto ir avinas 
O priemenėje lygiai gulėjo dvi 
didžiulės šulės bairišio, ir vie
na, visai neilgai betrukus, ga
vo pasitursinti. Pavargę išalkę 
tik valgė gėrė, visai pamiršę, 
kad vaišinama ir degtine. Tik 
gerai' išprakaitavus, vienas ki
tas senis tai atsiminė. Girdi, 
gerai būtų buvę, bet, ačiū, ir 
taip esame patenkinti ir duok 
Dieve, vaike, tau laimingai gy
venti.

Tvorgaliais, galūnėmis ir ša
komis nusiklojo ilga pamiš
kė. Vyrai pradėjo nebeišsitek
ti. Vienas šen ėjo, antras ten. 
Pagaliau Ontė apsimetė nebe
tekęs kantrybės ir vieną vaka
rą, metęs žemėn ragan sušalu
sią naginę, tarė:

— Darbo tiek, gaspador, kad 
pravartu būtų visas būrys ka
reivių pasitelkus, kaip antai 
grapas kad daro per darbyme
čius. O mudu vienudu.

— Grapo ir buitis kitokia O 
kai reiks, pasisamdysime ir 
mes visą būrį,— nuramino jį 
Vincas, nutylėdamas, kad jau 
ryt poryt ateis kelios poros 
dročių.

Ag ir atėjo. Vieni ronus ža
liavo, kiti lentas piovė, ir pra
gydo Kaniavos kiemas visam 
kaimui ypatinga sutartine.

Ar jūs jau užmiršote, kiek 
gyvybės atsiranda, kai pavasa
rio link į žiemos tylą ima 

skverbtis piūklų muzika? Gal 
gi ne muzika? Du stipriu vyru 
žaiste žaidžia ilgu pinklu. Apa
tinis akiniuotas, kad akių ne- 
prikrėstų bekrintą piaulai, ve
da taką, juodu bruožu pažymė
tą, ir piūklą traukia. Jis tikra
sis meisteris, jis atsako už tie
sumą ir darbo spartumą. Tu
rės gana vieko, tankiau pa
trauks, neturės — rečiau. O 
ant rono pasilipęs tik kelk, tik 
kelk, vos spūsteldėdamas že
myn puolantį piūklą.

O piūklas didžiadantis, iš- 
kraipytdantis, kad plačiau im
tų, kad piūklas laisviau šliaužio- 
tų, plienu skamba ir taria me
diniam fiūt, fiūt, fiūt. Medžio 
ardymas savaip virpina orą ir 
nebūt savaime tiek įdomus, kad 
nenuskambėtų plieno virpėji
mu: džin, dzin, dzin. Fiūt- 
dzin graži ir įdomi sutartinė. 
Jos gali klausytis taip pat įdo
miai, kaip vienodo vandens šna
rėjimo. O kai tokių fiūt-dzin 
sustoja penkios septynios po
ros, tai ir visas koncertas, ma
sinąs klausytis.

Klausė Vincas, pats kitką 
dirbdamas, droždamas, klausė, 
net viduje būdamas. Dročių 
koncertas jam braukyte brau
kė, ramino dirgsnius. Klausė ir 
Ontė ir dar labiau gėrėjos, nes 
kiekvienas fiūt-dzin lyg plonai 
plonai čiulpė iš jo gyslų krau
ją, ir jam buvo rojiškai gera. 
Jis stojos ir sėdos, galvą de
šinėn kairėn krypsėjo ir vie

pęs. Ontei buvo gera. Ontė bu
vo laimingas.

Laimingi buvo ir lentpiūviai. 
Dienos ilgėjo, saulė skaistėjo ir 
vis aukštesnį ratą danguje su
ko. Dienų trumpėjimas snaudi- 
na žmones kaip meškas, ilgėji
mas žadina kraują smarkiau 
tvaksėti, kurti, džiaugtis. Rim
tas dročius meisteris. Jis tvir
tai stovi žemėje ir širdyje ge
rai nusiteikęs, kad turi pelnin
go darbo. Kurs ant ožių pakel
to rono lipa, tas poetas. Ne. 
jis suskaito šniūrus ir padau
gina iš sutarto; jis pabaigoje 
teatsiims gatavą dalį iš meiste
rio rankų. O tuo tarpu jis lais
vas nuo materializmo ir aukš
tyn lipa lyg išdykauti, nesun
kaus darbo dirbti. Protarpiais, 
kai tako sekėjas sustoja trau
kinėjęs piūklą kyliui pavaryti, 
kad atplaunama lenta atkragtų, 
viršutinis įsisprendžia ir iš 
aukšto dairos po skaistėjantį 
Dievo pasaulį, dangų ir žemę: 
džiaugias juo savo širdyje, di
džiuodamasis, kad jis dabar už 
visus ir visa aukštesnis.

Statyba
Ligi tik pradėjus sniegui tirp

ti, atsirado ir dailidžių, ir dar
bo koncertas pasidarė dar įvai
resnis. Gal manote, kad tarp 
dročių ir dailidžių nėra sutar
tinės, kai jie dirba bendram 
tikslui ir bendrą patiekalą? 
Dročiai žaliuoja toną savas 
balsais. Rono nepakelsi, jis ten
ka ristinai risti per kietus pa

dėklus. Jis griūva šonu ir 
abiem galais dreba gražiu bari
tonu: gu-gu-gu. Bukantą iškapos 
jama kiminams, kad vėjai ne- 
perpūstų, skiedrą iš jo išplė
šiant, vėl kitas balsas — ba
ritono su lėkštėmis. Galus su
kerpant sąsparoms arba ker
tėms, baritono balsu su fleita. 
Visados sutartinė dviejų garsų. 
O kai du po du ar trys, tai ir 
visa partitūra su drūčiais: fiūt- 
dzin, gu-čšy, gu-čšy, gu-ščy, 
fiūt-dzin.

Jaunieji muzikai patvirtins, 
kad galima sukomponuoti me
džio darbų muziką rentinį ren- 
čiant.

Glamonėjami sakuoti puši
niai sienojai palieka ant ran
kovių ir krūtinių neišskalbia
mų riebių dėmių. Bet dėl jų 
dailidei akys nekaista. Juodas 
tai, tačiau nepurvinas darbas. 
Bet tik nebūtų kiaura ir atbriz
gę. Skarotos rankovės ir skver
nai žydams tedera — jų mo
terys neaplopo.

Vainikas ant vainiko, ir tro
bos rentinys augo didėjo, vy
kino sumanymus ir aiškiai ro
dė, jog jų būta nepasvajotų. 
Didėjo ir Robinzono nuotaika. 
Vincą visur matei ir nesusiki- 
šusį rankas į rankoves, o vis
ko nusitvėrus. Kaimas kartais 
masino jį sau papataikauti, pa
silsėti, tikriau, padykiniuoti. I 
tai Vincas atšaudavo:
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Nusipelnęs gydytoju brolijai
Daktaras Vladas Ingelevičius

Tarptautinių kpngroiy dalyvis
Nuo 1934 iki 1940 dr. V. In

gelevičius atstovavo Lietuvai 
tarptautiniame karo medicinos 
kongresų komitete. Jis asme
niškai dalyvavo tuose kongre
suose 1932 ir 1934 Lieže, 1936 
Ženevoje ir 1937 Bukarešte. 
Lietuvos kariuomenėje dr. V. 
I. išbuvo iki 1940 spalio 27, į- 
gydamas pulkininko leitenanto 
laipsnį. Rašė karo medicinos 
ir cheminio karo klausimais 

Mūsų Žinyne ir Medicinoje. 
Buvo ilgametis Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus, gailestingųjų 
seserų* mokyklos lektorius. At
liekamu laiku vertėsi privačia 
praktika. Nebuvo išsiskyręs ir 
iš visuomeninės veiklos.
Raudonojo Kryžiaus valdyboj

Dr. VI. Ingelevičius yra vie
nas iš Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus steigėjų. Kiti steigė
jai buvo dr. Rokas Šliūpas, dr. 
Jurgis Alekna ir prov. J. Ma
kauskas. Nuo 1919 iki 1944 dr. 
V.L dirbo L.R.K. valdyboje 
(su 1932-1938 pertrauka). Nuo 
1938 buvo L.R.K. vicepirmi
ninkas. Vokiečių okupacijos 
metais (1941-1944) L.R.K. ga
lėjo veikti tik prisidengęs Sa
vitarpinės Pagalbos skydu. 
Tuomet dr. V. I. de facto ėjo 
L.R.K. pirmininko pareigas.Jrs 
tvarkė visas L.R.Kryžiui priklau
sančias įstaigas (ligonines, A. 
Panemunės sanatoriją, Biršto
no kurortą, gailestingųjų se
serų mokyklą ir kt).

Artėjant bolševikų reokupa- 
cijai, dr. V. I. su šeima 1944 
vasarą pasitraukė į .Vakarus ir 
apsigyveno Bregenze (Austrijo
je), prie Bodeno ežero ir Švei
carijos slenksčio. 1945 gegužės 
mėn. jis atstatė ryšius su Tarp
tautiniu R. Kryžiumi Žene
voje ir pradėjo darbą. Buvo į- 
steigta keletas L.R.K. skyrių 
Austrijoje ir pietrytinėje Vo
kietijoje.

1945 metų gale dr. V. I. įsi
jungė į Vliko paskirtą L.R.K. 
vyriausią valdybą. Buvo joje vi-

Mūsų sukaktuvininkas gimė 
1889 lapkričio 11, Beržuc- 
nysę, Rokiškio ąpskr. Minėda
mi jp ąštuoniaądęšimtąjį gim
tadienį, žvelgiame j jo gyve
nime kelią, turtingą nuveiktais 
darbai?

Karo medicinos akademijoj
1908 Petrapily baigęs gimna

ziją, Vladas Ingelevičius įsto
jo į karo medicinos akademiją, 
kuri buvo geriausia tos rūšies 
mokykla Rusijoje. Į ją patekti 
buyo galima tik baigus gimna
ziją su aukso medaliu. į tą pa-

Ožęjis, Pranas Sližys ir 
nas ščeponavičius. Jie ten jau 
rado Vladą Nagevičių ir Dabule- 
vičių. Visi, pasitarę su dr. J. Ba
sanavičium, nusprendė steigti 
savo organizaciją.

Medikų korporacija
Vieną lietingą vakarą (1908 

lapkričio mėn.) visi jie susirin
ko į Suomių viešbučio resto
raną, kurį studentai medikai 
buvo praminę 20-ta auditori
ja. “Visi susėdome prie atski
ro stalo, užsisakę po stiklą a- 
laus. Bufeto muzikinis automa
tas — vargonai — už įmes
tas penkias kapeikas grojo Kor- 
nevilio Varpus, suomišką mar
šą ir dar kažką. Mūsų jaunuo
liškas entuziazmas, nepapras
tai pakelta nuotaika, didžiau
sias noras veikti, dirbti, ruoš
tis gyvenimui veržėsi per kraš
tus, neturėjo ribų. Susėdę svars
tom ir tiesėm lietuvių studentų 
medikų korporacijos Fraterni- 
tas Lituanica pradus”.

“Korporacijos pagrindinis 
tikslas buvo išsaugoti lietuvy
bę. Atitarnavus už gautą sti
pendiją, grįžti į Lietuvą, ne
kurti nelietuviškos šeimos, pa
laikyti savo tarpe broliškus san
tykius, lavintis bendrai ir me- 
dictoos profesijoje. Korporaci- ctoos 
jai galėjo priklausyti medikai 
studentai įvairių politinių įsiti-

Lietuvos kaimas buvo frater-

bemijoj. Po 1917 m. revoliuci- 
eįnama pigi medicininė globa, 
nemokamas švietimas įskaitant 
ir ankštąsias mokyklas, kūdi- 
jos jam pavyko pereiti į sulietu
vintą 226 lauko ligoninę rumu
nų fronte. Į Lietuvą grįžo 1918 
m. vasarą, o lapkričio mėn. į- 
stojo savanoriu į atkurtą Lie
tuvos kariuomenę. Visą nepri
klausomybės laikotarpį dirbo 
karo sanitarijos centrinėje įstai
goje, eidamas viršininko pava
duotojo pareigas. Nuo 1918 
gruodžio iki'1919 birželio mėn. 
ėjo karo sanitarijos viršininko 
pareigas. Tas laikotarpis tau
tos istorijoje yra vienas iš sun
kiausių. Priešai veržėsi iš trijų 
pusių. Delsimas grėsė mirti - 
nais pavojais. Daktaras VI. In- 
televičius turėjo skubiai orga
nizuoti kariuomenės ..sveikatos 
tarnybą. Jam pavyko tai pa
daryti. Kariuomenė buvo ap
saugota nuo apkrečiamų ligų 
epidemijų. Jo suformuotas gy
dytojų ir kito medicinos 'per
sonalo tinklas sugebėjo karius 
aprūpinti aukšto lygio medi-

niam suartėjimui ręikį* bend
rai suvąlgyfi nemaža druskos ir 
duonos. Tik tuomet galima pa
žinti jame spalvingą asmenybę, 
apdovanotą neeiliniais gabu
mais ir turtingą intelektinėmis 
savybėmis.

Savo asketiška išvaizdą jis 
primena Vydtną. Kaip ir pasta
rasis, jis yra nuoseklus vegeta
ras. Jo pastangomis 
kurta Lietuvos vegetarų drau 
gija-

Dr. V. Ingęlevi&ųs sukūrė 
šeimą sų Reg&ą Mątuzonyte. 
Užaugino dvi gufcras — Mari
ją Kristiną ir Reginą Izabelę.

Dabar gyvena Great Neck, 
L. L, N.Y.

Dr. V. Ingelevičius yra nu
sipelnęs lietuvių ir lietuvių gy
dytojų brolijai. Pasaulio lietu
vių gydytojų sąjunga visiškai 
užtarnautai išrinko jį savo gar
bės nariu.

Ilgiausių metų, giedrios nuo
taikas ir viltingo rytojaus su
kaktuvininkui! Ohto lietuvių gydytojų tradiciniame, suvažiavime tūkstanties dol. premija buvo paskirta Grandinėlei. Iš k. į 

d.: J. Kriaučiūnas, Ą. Baltrukėnas — senosios valdybos pirmininkas įteikia čekį, L. Sagys — Grandinėlės va
dovas, čekį priima grupės pirmininkas K. Razgaitis. Nuotr. J. G.Dr. D J.

Grandinėlė šoko Hartforde ir
Džiaugsmo ašaros Hartforde

Lietuvių Moterų Klubas. Visas 
pelnas skiriamas Marijos Ne
kalto Prasidėjimo Seselėm Put
lume, kad jos įrengtų jaunimo 
stovyklą “Neringą”. Neužmirš
tina, kad ansamblio vadovai ir 
dalyviai šį didelį žygį atliko ne
mokamai! Tai didelis pasišven
timas ir didelė auka savo tau
tiečių gerovei!

Spauda gražiai įvertino an
samblio ir vadovo darbą. Ir 
mes reiškiame padėką, kad ji
taip puikiai propaguoja lietu- gausiai atsilankė- 
tuvišką meną Amerikoje. Salėje telpa per 800 žmonių,

Kennedy

Grandinėlės pasirodymas 
Hartforde buvo ne kas kita, 
kaip nepaprastas pasisekimas. 
Nuo pirmos minutės, kada stai
ga jaunieji artistai įšoko į sce
ną, jie tuojau sužavėjo visų 
žiūrovų širdis. Šių eilučių au
toriui staiga pasipylė ašaros 
ant skruostų. Manydamas, kad 
tai senatvės pažymys, bandė 
susilaikyti, bet, žvilgterėjęs,- ką 
daro kiti kaimynai, pastebėjo 
tą patį — jauni ir seni su aša
romis akyse sekė šį pasirody
mą. Tai buvo džiaugsmo ir iš
didumo ašaros, kad mūsų jau
nieji atlieka tokį kultūrinį ir 
meninį darbą.

Kas liečia pačios programos 
išpildymą ir jos įvertinimą me
niniu atžvilgiu, aš palieku ko
mentarus. tiem, kurie stoję sri
tyje yra labiau kompetentingi.

Dviejų valandų programa pra
bėgo kaip viena minutė. Žiūro
vai net tris kartus atsistodami 
pagerbė ansamblį. Vėliau jie 
dar nenorėjo skirstytis.

Paskutinę programos dali at
liko dvi mažos lietuvaitės — 
Rūta ir Rita Dragūnevičiūtės, 
kurios į sceną atitempė didžiulį 
krepšį gėlių. Hartfordo Liet. 
Moterų Klubo pirmininkė Ada 
Ustjanauskienė nuoširdžiai pa
dėkojo visiem ir šokėjam, ku
rie taip puikiai atliko progra
mą, ir žiūrovam, kurie taip

pakojis, lezdinėlė, rezginėlė, ša
kalinis, lenciūgėlis, greitpol- 
kė ir pabaigai svečiam ameri- •

(atkelta iš 2 psl.)nitiečių pagrindinis veikimo 
tikslas, vadovaujantis principu mirtingumui mažinti prie- 
“humanitate et scientia” (žmo
niškumu ir mokslu). Tai aki- 
vaizdžiai rodo, kad korporacija 
buvo pasiryžusi neatitrūkti 
nuo tautos, su ja sutapti ir 
drauge kovoti už tautos reika
lus.

Praėję 60 metų nuo korpo
racijos įsisteigimo rodo, kad 
pasirinkti principai buvo tei
singi, veiksmingi, našūs. Kor
poracija iki šiol gyva. Turi įta
kos ir lietuvių gydytojų pro
fesijai, ir tremties visuomenės

Kariuomenės sveikatos 
tarnyboj

Karo medicinos akademiją 
VI- Ingelevičius baigė 1913. Ta
pęs gydytoju, pasistengė patek
ti į rusų kariuomenės pėstinin
kų puljtą Lydoje, Vilniaus gu-

Soviety Sąjunga ...
(atkelia iš 3 psl.) 

siūlęs, kad asamblėja paragin
tų vyriausybes gerbti kiekvie
nos valstybės suverenumą, tei
sių lygybę, teritorinį integralu
mą, atsisakant kartu nuo jėgos 
vartojimo spręsti tarptautiniam

Tokiu būdu Sovietų Sąjunga 
siūlo Jungtinėms Tau
toms vykdyti tuos principus, 
kuriuos ji pati mindžioja viso
je savo politikoje. Lietuvos, o 
taip pat ir kitų dviejų Baltijos 
valstybių — Estijos ir 
Latvijos — padėtis yra dar vie
nas šitokio sovietų vaidmainin- 
gumo ryškiausių įrodymų.

Pranešdamas visa tai, aš 
reiškiu viltį, kad ateityje Jung
tinių Tautų Organizacijos na
riai įgalins ją vykdyti jai pa
vestą tarptautinės tvarkos vy
riausios saugotojos uždavinį ir 
kad to pasekmėje ji padės lie
tuvių .tautai atstatyti savo ne
priklausomą valstybę.

monės ir t.t
Užsienio politikoje — sako 

Sorensenas — mūsų partija ne
gali nuslėpti savo rolės dėl klai
dos — įliepsnoti Vietnamo ką
rą. Bet partija toliau gali pa
sisakyti už Rytų-Vakarų gink
lavimosi lenktynių baigimą, už 
naujus nekarinius santykius su 
komunizmu.

Partija ir toliau turinti lik
tis “liberalistinė”. Bet nereikia 
dogmatiškai prisirišti prie libe
ralizmo praeities. “Aš nelaikau 
savęs neliberaliu, jei aš pasisa
kau prieš infliaciją, prieš nu
sikaltimus, prieš pornografiją 
ar narkotikų vartojimą tarp pa
auglių. Lygiai nemanau, kad da
rausi liberalas, jei nesmerkiu 
riaušių universitetuose ir ge
tuose ar Jungtines Tautas į- 
muosi aukštinti labiau, nei jos 
iš tikrųjų vertos”.

Jaunimui turi būti parodyta, 
kad galima yra ir “taikinga re
voliucija”, o smurtinė nebūti
na.

Būtų savęs apgaudinėjimas, 
jei vardan partijos stiprybės 
būtų norima aptverti partiją 
ideologine siena, pro kuria į 
partiją tegalėtų įlipti tik vadi
nama “Naujoji kairė”. “Šyps
nio nepažįstantieji kovotojai ir 
siaurapročiai nihilistai, kurie 
nori laisvės savo moraliniam 
skoniui, 
mos (kurią jie niekina),
būdu neatstovauja “Naujos po
litikos” srovei.” /

Tai vieno demokratų ideolo
go pasisakymas.. Pasisakymas, 
kuris traukiasi nuo vadinamos 
kairės, atstovaujamos labiau
siai “Americans for Democra- 
tic Action”, suka labiau prie 
vidurio srovės, prisiimdamas ir 
kai kuriuos respublikonu ke-

kimo į Ameriką 1949.
Malonu prisiminti tuos ket

verius sunkaus ir įtempto dar
bo metus. Sutarimas, pasiryži
mas, tikėjimas į tau
tos ateitį visuomet pa
dėdavo nugalėti atsirandan
čius sunkumus ir surasti išeitį 
iš suraizgytų aplinkybių.

Gydytojų sąjungos 
garbės narys

Dr. V. L kaip žmogus
užsiskleidęs savyje. Glaudes

yra

jokiu

liūs. Tenka stebėti, kaip pasuks 
kiti partijos ideologai, kaip pa
suks partijos daugigna.

Bostone
ir visa buvo perpildyta.

Jaunieji artistai pareiškė, 
kad jie tokio nuoširdaus priė
mimo dar niekur neturėję.

Baigiant tebūna man leista 
pasakyti, ką galvoja keturios 
mano jaunos dukros apie šio 
pasirodymo tikslą. Jos tą pasa
kė tokiu eilėraščiu:

Brangios ir mielos mūsų
seselės

Stengiasi, dirba kaip tos bi
telės,

Ir mes visos džiaugiamės, kad 
jų dėka

Bus pastatyta jaunimui lietu- < 
viška stovykla...

Antanas Ųstjanauskas

Išsklaidė visas abejones
Pakvietus Grandinėlę į Bos- finis, sadutė, piršlio šokis, klum- 

toną, tikrai buvo baimės — 
ar ji ką nors gero parodys, ar 
spaudos pašjsekymai nėra tik
dideli liaupsinimai, kurie yra kiečiam “Virginią Reel.

Asmeniškai laikau, kad tokio atitrūkę nūn tikrovės 
žavaus ir puikaus pasirodymo 
mes Hartforde dar iki dabar 
neturėjome. Esu tikras, kad vi
si džiaugtumėmės, jet ateityje 
turėtume progos ką nors pana
šaus pamatyti. Kaip žinia, Gran
dinėlė iš Hartfordo vyko į Bos
toną. Buvo tokių žmonių, ku
rie kitą dieną irgi važiavo į 
Bostoną, kad ten pamatytų pir
mą kartą arba net antrą kartą 
Grandinėlės pasirodymą.

Hartforde Grandinėlės pasi

Drabužiai buvo dažnai keičia- 
Grandinėlės koncertas Bos- mi, tai suteikė daug spalvin

gumo ir šviežumo visam pasi
rodymui. Scena niekada nebu
vo tuščia. Vienas šokis baigė
si, tuoj prasidėjo kitas, ir taip 
dideliu tempu ėjo iki galo.

Jaunimui stiprinantis prieš 
kelionę atgal į Clevelandą, Bos
tono ir visų lietuvių vardu pa
dėkojo Vyt. Stelmokas ir Put- 
namo seselių atstovė motina 
Aloyza. Į visus sveikinimus ir 
kalbas atsakė pats ansamblio 
vadovas Liudas Sagys. Ansamb
lis neima jokio atlyginimo. At
lyginimas yra, kai prisipildo sa
lės, kai jie visur mielai laukia
mi.
Grandinėlės pasirodymas Bos

tone buvo graži šventė. Žmo
nių buvo pilna didžiulė salė. 
Visa tai padės seselėm greičiau 
pastatyti “Neringą” —stovyk
lą jaunimui.

tone jau praeityje. Jis praėjo 
su dideliu pasisekimu, išsklai
dė ir visų abejones.

Diena šiam koncertui pasi
taikė labai bloga. Nuo pat ry
to lijo ir lijo. Gatves kai kur 
užtvino vanduo, mieste net po
žeminis traukinys sustojo. Lie
tus vis smaginosi.

Didžioji John Hancock audi
torija prisipildė žmonių. Jų bu
vo ne tik iš Bostono, bet ir iš 
Worcesterio, Providence, New 
Hampshire, Connecticut, New 
Yorko.

Kelios minutės po šešių. Pri
geso šviesos, ir pasigirdo mu
zikos garsai. Taip ir prasidėjo 
programa. Pirma buvo mergai
čių gija, toliau — kadrilius ir 
polkutė, nąšlinis, jonkelis, blez
dingėlė, pakeltkojis, vainikėliai, 
šelmis, jaunimo žaidimas, tryp- Grandinėlės šokėja

Grandinėlė atstovauja šių dienų lietuviškam jaunimui
Galime rasti daug aprašymų, baus. Atsiveria tau kažkoks 

išgirsti daug nuomonių apie troškimas, kurą dar sunku su
muš — šių dienų lietuvišką 
jaunimą. Pripažįstu, kad kar
tais trūksta noro bei aktyvaus 
dalyvavimo lietuviškoje veiklo
je. Bet esu giliai įsitikinusi, 
kad yra ir nemažai pasišventu
sių ir energingų jaunuolių, ku
rie didžiuojasi savo lietuvišku 
auklėjimu.

Neseniai grįžau iš Grandinė
lės pasirodymo Hartforde. Au
syse vis dar skamba tautiniai 
šokiai, liaudies dainos. Tai pui
kus gražaus, veiklaus lietuviš
ko jaunimo pavyzdys!

Nuo to momento, kai su
skambėjo pirmoji gaida, paskui 
iki pat koncerto galo visą pub
lika buvo apsupusi ypatinga lie
tuviška dvasia. Bežiūrėdamas j 
tuos šokėjų veidus, spindin
čius grožiu ir linksmumu, 
pasišventusius bendram tikslui,

tramdyti ir išreikšti.
Grandinėlės jaunimas atsto

vauja idealiam lietuviškam jau
nimui. Jis ir gražus ir kuklus, 
energingas ir, svarbiausia, mo
ka pasinaudoti ta brangia jau
nyste. Grožis, nepaprastas gro
žis! Spalvingi tautiniai drabu
žiai, juostos, klumpės. Gelton
plaukės, ir kokios šypsenos. 
Blezdingėlė, dailioji sadutė, raz- 
ginėlė.

Ir kyla tada noras drauge pa
silinksminti, pabendraugti. No
ris pasididžiuoti ir visiem pasa
kyti, kad ir mes lietuviai, ir 
mes mokame tuos šokius, ir 
mes turime tuos puošnius rū
bus.
gų lietuvišką žodį!

į Aišku, sunku yra pajusti to
kį degantį norą, jei nėra pro
gos pamatyti ir susipažinti su 
kitais mūsų amžiaus lietuviais, 

pajunti kažką gilaus ir svar- kurie nesigaili nei energijos

Ir mes ištariame ta bran-

nei laiko lietuvybei. Visiem yra 
daug ir be galo daug progų. Vi
si savo aplinkoje galime suras
ti kokią nors lietuvišką veiklą, 
galime prie jos prisidėti tuo 
degančiu entuziazmu.

Besėdėdami publikoje nors 
ir tą trumpą laiką pajutome lie
tuvišką. dvasią ir vienybę. Vy- 
resniem yra lengva pajusti lie
tuvišką dvasią, nes turi daug 
patirties, turi ir daug prisimi
nimų. Bet mes. kurie Lietuvos 
nematėme, galime taip pat už
sidegti. galime taip pat pajus
ti tą dvasią, pažinti tą šąli. 
Reikia tik pasiryžti ir nepasi
duoti. Pasiduoti yra lengva, bet 
sunku yra išsilaikyti, dėmelis, 
talkinti. Bet koks tai nuopel
nas. . ' . ' . -

Sveikinu šią šaunią Grandi
nėlės grupę ir nuoširdžiai dė
koju. kad taip gražiai atstovau
ja mum —- šių dienų lietuviš
kam jaunimui. ..

R. Zdanytė



TIPPY'S AUTO

203 Filmore St.

Staten Island, N. Y.

RALPHS

84 William St.

New York City, N. Y.

NORMAN KING and SONS

542 Main Street 543 32nd Street
432 Clifton Avė.. Belford, N. J. UNION CITY, N. J.

TCall 201—867-9779Lakewood, N. J. Dial 201 787-8224

Call 363-1282
School Buses and Coach

CARDINALTHE OPERA ’i
LUMBER464 Route 9 W

GEIGER ORCHARDS
CO. INC.Mortgage and Insurance

381 Market Street

Saddle Brook, N. J.

Dial (201) 843-3574

PARKVIEVV ESSO
LUBIK CADILLAC INC.

Call GI 8-9264

LINCOLN FURNITURE

DANNY'S STEAK HOUSE PAULS AUTO REPAIR CAROL ANN

COLONIALFor the Finest of Cars

HOMES

SUBRIZE MACHINE 
AND TOOL VVORKS

MAGIC CARPET 
TRAVEL AGENCY

5 BROTHERS 
CARTING

MURRAY STEIN 
CHEVROLET

294 Main Street 
West Orange, N.J. 
Call 201 325-0300

197 Peshine Avė.
Newark, New Jersey 
Call (201) 242-6677

Transmission Work 
Ali Work Guaranteed 

We Take Pride in our Work

11 B Buckingham Drive 
Lakevvood, N. J. 

Call 201 364-6588 
Ask for Miss Betts.

JAMES RICCIARDI 
AND SONS

Your Authorized 
Cadillac Dealer 

24 North Ąlbany Avė. 
Atlantic City, N. J. 
Dial 609-348-4481

G and J 
DELICATESSEN

HOUSE OF 
HAIR FASHION

105 W. 72nd Street 
Call SU 7-3543

LAKEVVOOD WATER 
COMPANY

CAMPBELL'S 
ATLANTIC STATION 

GENERAL AUTO REPAIRS

Rahway, N. J.

Call 201 388-2000

JAMES BRITT 
CITGO SERVICE CENTER

Complete auto Service, road Service, 
24 hour towing — 198 16th Avenue 
Coraer South 12th Street Newark, 
N J. Dial (201) 242-0207

Wholesale Paneling Distributor 
Sėlis Direct to the Consumer 

Buy Retail at Wholesale Prices!

Customizing — Restyling 
Soup Jobs

, UNIQUE 
SANITATION CO., INC.

Englewood Cliffs 

A Family Place 

Call 201 568-8700

Open 7 Days a Week
Ali Types Expert

/
Mechanical Work

Accessories — Road Service
Call 201-437-5712

Mineola Avė. Roslyn, L. I..N.Y.
(516) MA 1-2210

VVISHING OUR FRIENDS 
AND PATRONS 

A HAPPY THANKSGIVING

6 Parkdale Drive 
South Farmingdale, L.I.N.Y. 

Call 516 CH 9-1639

147 Washington Avė.
Little Ferry, N. J.

A Family Store 
Call 201 487-1177

RODGERSCLOTHES 
CF NEW JERSEY

13 Stores in New Jersey 
Serving You with the Finest 

of Clothes

North Shore Brake 
Service Ine.

‘Serving North Shore1 - 
Since 1950”

INDUSTRIAL 
HYDRAULICS, INC.

33 West Inman Avenue
1 Hour Dry Cleaning Service 

We Call and Deliver 
2317 U. S. Highway 9, 

Aldrich Shopping Center.
Call 201-364-3800

TOPS "N" T0WN 
CLEANERS OF HOWELL

RYAN’S 
RESTAURANT 

GOOD FOOD 
A FAMILY PLACE

32-07 34th Avenue

ASTORIA, OUEENS

Call RA 8-9820

HARRISOITS 
ATLANTIC PARKWAY 

SERVICE STATION

Serving all Nassau and Suffolk 
Commercial and Industrial

Rubbish and Garbage

THE TILLIS CO. INC. 
REAL ESTATE

450 Front Street 
STAPLETON, 
Staten Island

For Charter 
Call Ext. 9 for Rates

GARRET AUTO PARTS 
Tep Prices Paid 
For Foreign and 
American Wrecks

145 Stewart Avė. 
Bethpage, L.I.N.Y.

(1 block So. of Hempstead 
, Tumpike)
516 PE 5-6620, PE 5-7462

RIVERHEAD CEMENT 
BLOCK CO. INC.

Building Blocks — Pre-Cast 
Pools — Sand and Gravel— 
Granes — Bulldozers and

Tractors — Estimates Given 
. on Escavation and Fili.

Roanoke Avė.
Riverhead, Long Island, N.Y. 

(516) PArk 7-2839

DARBININKAS 1969 m., lapkričio 26 d., no. 76

HAPPY THANKSGIV1NG DAY VOLKSWAGON OF 
FIVE TOWNS, INC.

SERV-ALL UNIFORM 
RENTAL CORP.

• Sales-Service. Personalized 
Uniforms for shop to front Of
fice. Firm and name embroi- 

dered. Individually fitted. Ex- 
eeutive Service dust control.

Acid resistant uniforms avail- 
able. Wiper, fender cover 
Service. Special cleaning 

Service •
8 Drayton Avė. 

North Bay Shore 
Area Code 516 66J5-3550

109 AMACO AUTO 
RADIO INC.

Car Radio and Stereo Tapė 
Player Specialists 

Auto Burglar Alarms 
Repairs and Installations 

While You Wait, On: 
Delco-Motofola -Bendix -Auto

matic -Becker 
“Charge It With Your 

Amoco Card.’ 
Drive-In Service 

250 Farmingdale Rd. 
Farmingdale, L.I. N.Y. 

(Rte. 109 Between 110 and 
Southern State) 

516 249-8834

ATOMIC CARTING CO.
Established 1947—Garbage 

and xRųbbish Removal — 
Commercial — Industrial — 

Residential — Container 
Service 1 to 10 cu. yds. Ali 
Types of Residential Clean- 
ups — Construction Debris 

Removed 
. 9 Birch H.

Farmingdale, Long Island, N.Y. 
(516) 643-9841 CH 9-1647

SMITHTOWN AUTO 
UPHOLSTERY, INC.

Now specializing in Vinyl and 
Fabric Home Upholstery. 
Draperies for the Home 

We install and repair Conver- 
tible Auto Tops — Auto 

Carpeting — Rear Windows 
Truck Cushions —Seat Covers 

Antiąue Car Restoration 
42 Terry Road 

Smithtown, L. L N. Y.
516 AN 5-3561

BEACH MAINTENANCE 
SERVICE

Floor Waxing — Janitorial
Service Offices-Businesses 

Completely Insured — 
Free Estimates

Call 24 hours (201) 991-2087 or 
(201) 997-2062 ask for

Mr. Joe Hopp 
KEARNY, N. J.

DICK AND DORA'S 
RESTAURANT

Finest Italian Gourmet 
Specialties— Sea Food 

Take Out Orders 
Open 11 Years 

Patio Dining — Docking 
Facilities 

33 Alhambra Road, 
Massapequa, L.I. N.Y. 

(516) PY 8-0202

VVHEATLEY HILLS 
AUTO REPAIR 
Brake Service 

Ventilated Riveted Brakes 
Wheel Alignment Balancing 

1 Electronic Motor Tune-ups

CENTER ISLAND GLASS 
CORPORATION 

“For all your glass needs” 
Mirrors, Storm Windows and 

Doors Repaired 
Glass tops rescreening 
Auto Air Conditioners 
Serviced and Installed 
Pick up and delivery, 

Insurance Claims handled 
promptly - Z 

110 Gardiners Avė.
Levittown L. L N.Y. 
Next to Fire House 

PE 1-4242

ARTONI'S BODY SHOP 
INC.

We Take Pride in Our Work

526 Kearny Avė. 
Keamy, N. J. 

Call (201) 991-5023 ask for
Tony or Arty

R and F PAVING CORP.
Residential — Commercial 
Driveways. Belgian Block!

Asphalt Curbing Sealer Ap
plication. Gas Stations. Road 
Work, Parking Areas. Ali Ty

pes of Concrete Work.
2 Circle Drive 

Bellmore, Long Island, N. Y.
826-4635, 826-3835

880 Old Country Rd. 
Westbury, L. I. N. Y.

516 334 9538

PIERCE COACH LINE INC.

SUNSET INN
Restaurant and Cocktail 

Lounge 
Specializing in Home Cooking 
Thumbits, Filet Mignon and 

Lobster Tail Combo 
Our Specialty 

Accommodations for 
Small Parties—Entertainment 
Fridav and Saturday Nights 

296 W. Main St. 
Sayville, L.I. N. Y.

LT 9-1898— LT 9-9868

RONKONKOMA WHEEL 
ALIGNMENT AND BRAKE

Open 7 Days a Week 
We Do General Auto Repairs 

and Towing Service 
) '■ . ■

782 South Orange Avenue 
Newark, New Jersey 

Dial 201 372-9824 
Ask For John

Wheel Alignment, Balancing
• Brakes Delta Tires 

“Front End Rebuilding” Cars
Trucks and Trailers 
Ask for Pat and Joe

Mt. Sinai, Route 25 A
HR 3-1960

BIG TOP 
LANDSCAPE CONTRACTORS 

INC.
Industrial — Residential 

Sodding — Bulldozėr Service 
1040 Route 1 
Avenel, N. J.'

Dial (201) 634-7606

Authorized Volkswągon 
Dealer

100% Guaranteed Used Cars
Long Term Leasing

. 550 Burnside Avė., Inwood, L.I.
Call 516 371-1220

BRYANS AMERICAN 
SERVICE STATION 
Open 7 Days a Week

We Do General Auto Repairs 
and Towing Service 

300 Bergen Tumpike 
Little Ferry, N. J.

Call (201) 342-0584

ARTISTIC MEN'S 
HAIRSTYLIST, INC.

Teps in Styling. Featnre 
Creative Razor Cuts Natūrai 
Hair Coloring. Scalp. Treat- 

ments. Hair Treatments. Hair 
Straightening. Custom Tou- 

pees. Manicuring Facials.
Staff of 6 Stylists

Open 5 days.
Personai Attention by 

Appointment 
Roslyn, L. I. N.Y.

142 Willis Avė. 
(516) 621-4861

SHOP
Complete Front End 
and Brake Service”

Cars, Domestic, Foreign —
Trucks — Up to 2fA ton.

Shcck Absorbers and 
Balancing — Šame Day Service 

All Work Done on Premises
Frank Wenner, prop.
20 Yrs. Experience 
101 Hawkins Avė.

Ronkonkoma, LI.N.Y. 
(Cor. Hawking Avė and 

Long Island Expr. Ėx. 60) 
516 588-9085

Route 130 Burlington, N. J. 
609-386-2700

Top Cash Paid 
New and Used Furniture 

Bought and Sold 
Kitchen Sets; Dining Rooms; 

Living Rooms; Bedrooms 
TV-HI-FI, Lamps-Tables 

Immediate Service 
We Repair Stovės and 

Refrigerators 
1796 Fulton St 

Brooklyn, New York
771-5318

EŠOU IRĘ CLUB

461 Clove Road 
Staten Island.

KING ARTHUR'S < 
ROUND TABLE 
RESTAURANT HARBORSIDE TERMINAL

Ynur Geniai Hcsts 
Ray and Claire M aržu H 9

Call 442-9625

Steaks, Sea Food 
An Experience in Eating

76 North Frankiin Avenue 
Hempstead, L.I., N.Y. 
Call (516) IV 3-7963

34 Exchange Place

Jersey City, N. J.

Call (201) 434-6000

PADD0CK POOLS
One of America’s Largest 
Builders of Residential and 
Commercial Quality Pools 
Custom designed pools to 
meet every requirement 

Visit Our Showroom 
Professional POOL Builders 

Incorporated
313 West Jericho Tpke. 
Huntington, L. I.N.Y.

516 423-7665

We also do Motor
Steam Cleaning 

Road Service Dial 
609 465-4432

Open 8-9 Sat and Sun till 10 
233 North Main St.

Cape May Court House 
08210

Esso
Service Center

THE COLONIAL 
FLOWER SHOP 

“Masters of the Unusual — 
Artists of the Usual” — 

Flowers for Every Occasion 
Wired Anywhere — Wed- 

dings — Birthdays — Funer- 
als — Visit Our Christmas 

Headąuarters — Complete Line 
of Live and Artificial Displays 

Ronkonkoma, 304 Hawkins 
Avenue 

JU 8-3433

RAU W00D PRODUCTS 
“Deal Direct and Save at Dis- 
count Prices” Manufacturers 

Wholesale and Retail 
Custom Vanities also ready- 
made Mica Kitchen Cabinets 

15 Harnect Road 
Commack, L.I.N.Y.

(Cor. Hamed Rd. and 
Jericho Tpke.) 516 543-2011

Finest of Furniture 
Open Mon, Thur and Fri 

Till 9 PM.
Early American Country 

Colonial
646 Route 12 

North Patchogue, L.I.N.Y. 
~ Call 616 GR 5-1042

FOUR STAR 
DINER

BERGEN CARPET 
AND TILE 

Residential and Commercial 
Carpet — Tile — Ceramics 

Center Isle — U. S. Route 22 
Union, New Jersey 

Call 201 687-8960 or 
201 687-8961 

10% OFF any Item in the 
Store with this Ad.

BOULEVARD NITE CLUB 
“Long Islands Sensational 

New “Inn Sport”
New York’s Entertainment 
on L. L “Dine and Dance”’ 
2 Big Exciting Shows Nitely 
Friday and Saturday 11 PM 

AND 1 AM. Served until 3 AM
Allen Blvd and Rte 110 

Farmingdale, LI.N.Y.
John Falco 

516 CH 9-9614

ALL COUNTY LOCKSMITH 
We Go Anywhere —Radio 
Dispatched Service — Free 
Security Estimating By a 

Security Specialist — Auto 
Burglar Alarms Installed 
Door and Floor Checks 

Sold — Installed — Repaired 
Residential Commercial 

Industrial 
11 Oakdale Blvd. 

Farmingdale, LI.N.Y. 
(516) MY 4-3995

Open 7 Days a Week. 
We do General Auto Repairs 

and Towing Service.
Memenai Parkway 
Philipsburg, N. J 

(201) 454-9839

547 Piermont Road, 
Closter, N. J. 

Wedding and Banquets 
Seating up to 400 

Open 7 days for Dinner 
Call (201) 768-5177. Also — 
Show Case Restaurant and 

Top Side Restaurant

103 West Alpine Street 
Newark, N. J. 

Call (201) 243-7177
R. W. KELLEHER

750 BURNT TAVERN ROAD 
BRICKTOWN,

TIM'S
COLONIAL CHEVRON

Major and Minor Repairs 
Brake Service — Front End 
Alignment — AAA Service 

Dial 201 583-2384 
Route 516 and Higgins Road 

Matawan, 07747

DODDTOWN REPAIRS

Open 7 Days a Week 
Complete Auto Repairs 

Road Service and Snow Ploving

511 Prospect Street 
East Orange, N. J.. 
Call 201 675-9802

BOB'S NEIGHBORHOOD 
SHELL

Open 7 Days a Week 
\Ve do General Auto Repair 

and Towing Service

46 Liberty Street. Little Fern 
Call 201 488-9861

New Jersey

Phone —

201—899-9244



• TO PLACB

MARIO’S 
MACHINE

YOUKAD
CANCEL OR CHANGE

Tai.: GL2-2923

WAREHOUSE MEN 
TRUCK DRIVERS 
Goed P«yiA8 Company

130 Neartos Street 
Brooklyn, N. T. 

CALL (212) WO 6-2359
NferTotkCKy

DISPLAY

CaB 8. TARDY 
(617) 894-4520

GENERAL BATTERY 
& CERAM1C CORP.

TOMAHAWK 
RĘST & SNACK BAR

SMITTY’S MOVING 
A TRUCKING

LOCAL and LONG DISTANCE 
New and Used Fumiture 

Bought and Sold 
174 Behnont Avė. Newark 

Call (201) 242-8898

55 Rumford Avė., Waltham, Mas*. 
Aa Equal Opportunity Employer

Opea to tbe General Public
741-6116-WT4M81P^t 4-1814

Buffets Mon-Wed-Fri

LINCROFT. N. J-

RITE ANGLE 
CONSTRUCTION 

CO. INC.
365 CARR AVĖ. 

KEANSBURG, N. J.
Dial 787-8908

CARMENS 
ATLANTIC 

SERVICENTER
Open 7 days a week

and towing Service. 
Ocean and Bay Avenue 
POINT PLEASANT, 

New Jersey 
Dial 201-892-9852

TRIO 
SANITATION CO.

Serving all of Nassau. 
Restdentiąl - Commercial 

Removed Daily 
Couiteous SOTvice

Call 516 IV 6-9870

BARTLOWS 
SERVICE STATION

24 Hours aDay

Road Service - Snow P)owing 

Central Avė. & Scotland Road
ORANGE, N. J.

SAM GOODY,

RECORD AND AUDIO

8 Stores located throughout

National Bank 
of 

Bridgehampton
A FAMILY BANK 

•RIOGEHAMPTON 
Long leland

Call 516-537-1000

MOiHIlt COUMTV 
AUTO BOOV

Riek Dcyrtim Read Dover. N J.

MIKE HOWELL TEKACO
Open 7 days a week

We do General Auto Repairs 
and Road Service

Service is more than just a
Word with us.

Route 9 and Stanley Blvd.
Ifc)weil Township. N.J.

Call 201 3649420

MIO4SLAN0 RUBBISH 
REMOVAL CO.

Leach Container Service 
Conunercial Industrial Estates

Serving Nassau County 
. oyer 20 Years 

Monthly and Yęarly 
Service Contracts 

Rubbish and Garbage
P. 0. Box 674 Hicksville, N.Y.

516 WE 14940■ — -

Lutz, George Jr.
LAND SURVEYOR ’

Title and Mortgage Surveys 
Topographic Surveys 

ROCRY POINT

Corner Rte. 25A and

Brookhaven Drive

516-744-2055

BAY SHORB 
MOTOR INN

70 Rooms - Free TV and Radio 
Swimming Pool

Private batfc or showep

(Ed. Karran, Manager) 
300 Bay Shore Road 

BAY SHORE 
MOhawk 6-7275

Grupė lietuvių Raffaello laivu apkeliavo eilę Europos krattų. H k. į d. EmHija SinuNenė, Agota Norušienė, 
Elena Abrelaitienė, Veronika Budroekienė, lova Trg^okienė, Alice KoeMer, Marija Katilienė, Petronėlė Pe- 
ters, Elena Zedar. ____________

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
17 dol. — PreL V. Bal- J. Botyrius, V. Geibavičius, 

M. Peters, E. čuladienė, J. Pet- 
rėnas, K. Algenis, A. Ramonas 
— visi iš Brooklyno; A. Žukas, 
V. Dubauskas, R. Markevičius, 
D. Penikas, J. Dabužinskas, P. 
Minkunas, A. Slikas — visi iš . 
Woodhaven; B. Oniūnas, S. Ce- moa ir J, neatsf|ier)usfu 
rebiejus, D. Gobužienė, J. Mic
kevičius — Maspeth; J. Luko
šius, dr. P. Skeivys, M. Sabis, 
J. Strijauskas — Richmond 
Hill; S. Gudas, S. Lūšys —Ja- 
maica; S. Kligys, J. Wanat —

• Pų 5 doL■'==•■ T.' dr. T. ^Žiū- (Jzonė-?!.-; F. Lukas, S. Gar- 
raitis, O.P., Washington, P.C.;
J. Brądūnas, Baltimore, Md.;
J. Zdanienė, Newington, Conn.;
J. Janavičius, Brighton, Mass.; 
kun. F. Ruggles, Ridgewood, 
N. Y., N. Petkevičius, Wan- 
tagh, N. Y., M. Shahns, Wood- 
havenz N. Y.,’G. Koshys, Broo
klyn, N. Y. dr. K. Gečys, 
Bronx, N. Y.

Po 4 dol. — J. Kumpikas, 
Hollis Hills, N. Y., J. Ceilius, 
Woodhaven, N. Y, A. Stanis, 
Jersey City, N. J., V. Bartys, 
Wanaque, N. J.; B. Gaidžiūnas, 
Cleveland, 0.

Po 3 dol. — J. Juodis, Broo
klyn, N. Y., E. Ramonis, Wood- 
haven, N. Y., P. Rasimas, Lin- 
denhurst, N. Y.; L Eurkoos, 
Washington, D. C.; P. Jozai- 
tis, So. Boston, Mass.; W. Ma- 
zuraith, Pittsburgh, Pa.; P. Po
vilaitis, Waterbury, Conn.

Po 2 dol. — E N. Y. valsty
bės: W. Gedravičius, P. Jakai
tis, J. Žukas, J. Klaut, R Va
linskas, A. Jurkšaitis, M. Gai- 
dimauskas, F. Gustas, J. Kuo-

_ čiūnas, Hiompson, Conn.

15 doL — I. Paukštys, Eli- 
zabeth, N. J.

10 dol. — S. Meškys, Broo
klyn, N. Y.

Po 7 dol. — J. Daubėnas, 
So. Portland, Me., P. Karosas, 
New Britain, Conn., V. 
Stankauskas, Cleveland, O.

6 dol. B. Jonušas, So. Oma
ha, Nebr.

E. šišas, Union; P. Galauski, 
Garwood; S. Kevętt, Irvington; 
R Šlepetys, Bricktown; A. Vai
čiūnas, Neshamic Sta.; K. Bal- 
tramiejūnas, Jersey City; L. 
Stukas, Hillside; 0. Mitinąs, 
Fremont Center.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidų 

padengimo prisidėjusiems, nuoširdžiai 

mos ir i' neatsiliepusių.
Dėkinga DARBININKO 
Administracija

Zizys, S. Sirutis, A. Ramonas,

ban — Howard Beach; S. Mai
ta, Mineola; J. Birutis, E. North- 
port; A. Rysavy, Jackson Hgts.; 
A. Vaishvili, Woodside; A. Ja
saitis, Forest Hills; M. Makswit, 
Port Ewen’ J. Waitelis, Mon- 
ticello; Ė. Žutkus, N. Y. City; 
V. ' Stankevičius, Far Rockia- 
way; Z. Grabnickas, Huntington 
Sta.; V. Bitaievičius, Commack,
F. Sprindys, Franklin Sųuare;
G. Penikas, Meiville; kun. A. 
Grigaitis, Ainsterdam; J. Be- 
lūnas, Staten island; kun. dr. 
V. Bartuška, Riverdale; R. Ma- 
siulionis, Buffalo; dr. J. Valiū
nas, New RocheUe. Iš N. J. 
valstybės: U. Maceikonis, V. 
Misiūnas, j. Dirginčius, K. Va
lužės, A. Stakius, M. Waskis, 
N. Polovinskas — visi iš Eli- 
zabeth; Ch. šaltanis, M. Nekro- 
šis — Newark; A. Atkonis, A. 
Daunoras, A. Pietarienė, F. Ži
linskas — Kearney; S. Straz
das, B. Sabecky — Linden; A. 
Shatas, V. Sabaliauskas, Colo- 
nia; S. Augulis, V. Adams, Pa- 
terson; A. Gudelis, Oakland; R. 
Ardienė, Cherry Hill; B. Ma
cijauskienė, Point Pleasant;

Graži ir vertinga dovana Ka
lėdoms. Vyriški šveicariški HY 
MOSER 18 karatų aukso laik
rodžiai už pusę kainos. Rašy
ti: S. V. Staras '■— Importer, 
23 Mendon St., Worcester, 
Mass. 01604. Tel. 757-2034.

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDAŽYMO

tyrusius mechanikus, kurie są
žiningai atliks visus darbus.

Mantai & Doren, Ine.
, 83-12 Cooper Avenue

Glendale, N.Y. 111227
Tek 894-4188

H. W. FEMALE

MASSEUSE 
PART TIME AM

350.00 per week plūs tipš 
BARBIZON HOTEL FOR WOMEN 

140 East 63rd Street 
TE 8-9838

W0MAN—mid-years, may be Euro- 
pean nevvcomer, for general house- 
work, sleep-in, own room, TV, bath, 
mušt speak English, references re- 
ųuired. Call (201) 762-2223

BOOKER ABERNATHY 
PAINTER & PAPER HANGKR 
Ali work done at reasonable rates 

Ali Work Guaranteed. 
730 Macon Street, Brooklyn 

Call (212) 452-1642

Freeport Collision Ine. — Your one 
stop shop—If it’s banged up we’U 
fix it. Insurance estimates given on 
location. Auto painting, auto glass 
instaited. Corvette spedalists; for- 
eign and American. Freeport, 182 
E. Merrtck Rd. (516) 868-3388 Ask 
for Buddy or^ George.

WE’RE HIRING 
ON ROTAT1NG 8HIFTS

DEVRO, INC
Stop byor Call —
(201)524-3719

We Offer Fringe Benefits, Overtime 
and good worldng conditiona.

SOUTH SIDE AVENUE 
SOMMERVILLE, N. J.

An Equal Opportunity Employer

SERVICE

HA VE YOUR ROOFING 
& SHEET METAL WORK DONE 

at reasonable price by 
KENTON WILSON A SON 
368 Atkins Avė. — 385-9192 

896 Clarkson Avė. B’klyn 385-4238

Acorn Construction Corp. Large & 
small construction serving Nassau, 
Suffolk. Ebctensions, dormers, com- 
plete kitehen modemization, base- 
ments, panelling, garages, fireplaces, 
all custom building. Manny Scarpi- 
nato, 680 East Jericho Tpke. Hun- 
tington — HA 7-6696

C A S. PAINTING

ENTERIOR and INTERIOR

Fully insured. Free Estimates. 
All work done at reasonable rates.

3023 Wallace Avė. Bronx
(212) 654-2499

FALL SALK on everything —♦ all 
types Home Improvement — ALL- 

\ENT HOME IMPROVEMENT, 
Ine. Hours 8 am - 9pm. 4305 Wtiite 
Plains Rd. (nr. 236th Street). Call: 

324-8470 - 8471

SEABROOK HILL 
NURSING HOME

A HOME AWAY FROM HOME

160 West Front Street 
Keyport, N. J.

Call 201—264-2027

TONY CRUZ TRUCKING 
LOW RATES

Any Type of Work 
We also do Local Moving 

Call — 
781-9707 or 795-3438

REAL ESTATE

AUTO PARTS 
CLERK A COUNTER MAN

Experienced preferred will eonsider 
ambitious person as trainee Oo ben
efits contact Mr. Richarch Jotum — 

Call VI 6-8150

Warehouse Help — Growing Engle- 
wood Firm has excellent permanent 
opportunities: Warohouseman, Ma- 
terial handlers, Order packers — no 
exp req, 8am-5pm. Starting salary 
390 per week, merit inereases. Adv 
opp’ty thru promotion from within. 
Fringe benefits. Call Mr- Mente- 
leone, Tower Crossman Corp. 1 W. 
Forest Avė., Englewood, N J. 201- 
567-6900. Equal Opp’ty Employer.

AUTO PARTS 
CLERK & COUNTER MAN

Experienced preferred will consider 
ambitious person as trainee. Com
pany benefits. Contact Mr. Rich- 
arch Johnn — Call VI 6-8150

Scale Men major Company has op- 
enings in Edgewater plant for fully 
qualified scale men with high speed 
packing produetion exp. — 34.46 to 
54.76 per hr. excellent benefits and 
working cond. Call (201) 943-6300 
for appointment. An Equal Oppor
tunity Employer.

DEDIKACIJOS ŠVENTĖ ARTĖJA
Istoriniai didelis lietuvių skaičius pirmų kartų susirinks Romoje 

1970 metų vasarų dalyvauti
UETUVO6 KANKINIU KOPLYČIOS PAŠVENTINIME.

Netrukus bus paskelbta registracija norinčiųjų dalyvauti Roję 
•venttje. Atdcotojų ir jų paminėtų asmenų vardai liks ateičiai spe
cialiose. knygose Vatikano ir Sėtuvių archyvuose. Neatidėliokite at
siųsti savo aukų. Sųskfte adresu: Llthąsnisn Martyrs' Ckapol, 2701, 
West 88th Street CMcago, m 60629.

Alfa Jeweler
A. ŪSELIS

CUSTOM BUILT HOMES 
LINDAL CEDAR "A” FRAME.

We Will Build or Your Plans.

(516) «R 5-4988 or (516) 567-1150
Model

MACHINISTS 
INSPECTORS 
ASSEMBLERS
Exp. or Trainees

An interesting leaming experience 
and an opporturrity to grow in all 
categories. WE WILL TRAIN qua- 
lified applieants.

GOOD SALARY 
FULLY P AID LIBERAL 

BENEFITS

Gali Ed Margus 
201 MU 8-4120 *

VANTON PUMP 
& EpUPMENT 

CORP.
Bloy St. & Ramsey Avė. 

Hillside, N. J.

An Equal Opportunity Employer.

Oiarm Beauty Shoppe

SCHALLER&WEBER
AUG&CIAUSIOS KOKYBfiS PRODUKTAI

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
487-7677

Vlrginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
■ Aluminum Combinatfon 

Windows and Doors
Jalouafe Windows

Aluminum Awnings
600 RIDGEWOOD AVĖ.

Brooklyn, N. V. 11206 
--------- AUen R. Shiptey-----------

* dotėrpark 
H PHARMACY |Ei 

Wa Aneete < B. 8.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77W» ttroet) 
N.Y. 11421

WK DEUVER 
MkHgan MI39

PASKUTINĖ PROGA!

Mūsų automobilių kvota MOSKVICH 408-E užsibaigia

gruodžio 31 d^ 1969.
(Automobilį “Volga” daugiau nebegalima užsakyti) 

Jūsų paskutinė galimybė dovanoti savo giminėms Lietu
voje ir U.S.S.R. gražią dovaną Švenčių proga. Skubėkite 
su savo užsakymu į:

PODAROGIFTS, Ine
220 PARK AVĖ. SOUTH 
NEW YORK. N. Y. 10003

i 212-228-9547
arba į prie jo prisijttngusias firmas

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY. INC.
1776 Broadway (Room 1201) New York, N.Y. 10019 

Tai. 212 - 961-7799

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 Wwt 45th Street, New York, N.Y. 10096 

Tai. 212 « 5-7965

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
716 Watavt Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tek 215 WA 5-3455
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Svarbūs svarstymai 
Vlike

GL 5-7281
GI 2-2923

J

Vliko seimas įvyks gruodžio 
6-7 New Yorke, New Yorker 
viešbutyje, 34 th Street ir 
8th Avenue. Gruodžio 6 
šeštadienį, 7:30 v.v. įvyks 
bendra dalyvių vakarienė — 
koncertas Panel kambary. Kal
bės Lietuvos gen. konsulas A. 
Simutis, dainuos operos solistė 
J. Krištolaitytė-Daugėlienė. Va
karienėje — koncerte kviečia
mi dalyvauti ir svečiai Kvieti
mus £ anksto iki gruodžio 3 
užsisakyti Vlike, skambinant 
telefonu 752-0099.

Už a.a. Konstancijos ir Me- 
darto Plechavičių vėles lapkri
čio 29, šeštadienį, 9 vai. ryto 
mišios bus aukojamos pranciš
konų koplyčioje, 680 Bushwick 
Avė., Brooklyne. Draugai ir pa
žįstami kviečiami atsilankyti.

' Maironio mokykloje pamo
kos lapkričio 29, šį šeštadienį, 
bus įprasta tvarka.

Lietuvių Katalikių Moterų 
Organizacijų Pasaulinės Sąjun
gos tarybos atstovių suvažiavi
mas gruodžio 6, kaip buvo 
skelbta, neįvyks. Suvažiavimas 
nukeliamas į pavasarį.

Naujų Metų sutikimas įvyks 
gruodžio 31 gražioje ir erd
vioje Saieva’s salėje. Sutikimą 
rengia Laisvės žiburio radijo 
klubas.

Dail. Adomas Galdikas sun
kiai serga. Buvo grįžęs iš ligo
ninės, dabar, sveikatai pablo
gėjus, vėl išvežtas į ligoninę.

Inž. Vladas Dilis, žinomas 
Newarko visuomenininkas, vie
nas iš Lietuvių Bendruomenės 
organizatorių Amerikoje, po. il
gos ir sunkios ligos mirė lapkri
čio 23, laidojamas lapkričio 26. 
(plačiau kitame numeryje).

Jom* VHtartas, apie 70 me
tų, po sunkios ir ilgos ligos mi- 

. re lapkričio 25 ankstų rytą li
goninėje. Bus pašarvotas pas 
.^alinskipnę Woodhavene.

dieną — lapkričio 30, sekma
dienį, 11 vai. mišias aukos ir 
pritaikintą pamokslą pasakys 
preL Jonas Balkūnas. Mišių me
tu giedos choras, vadovauja
mas muziko' V. Kerbelio. Po 
pamaldų įvyksiančiame pager
bimo akte 12:30 vaL prof. Jo
nas Puzinas kalbės apie Tumo- 
Vaižganto gyvenimą ir veiklą, lią 
Vaižganto raštus interpretuos 
dramos aktorius Henrikas Ka
činskas, Maironio mokyklos mo
kytoja Dalia Mackevičiūtė-Ba- 
ker ir tos pačios mokyklos mo
kinys Vytautas Veršelis. Vaiž
ganto portretą scenai kuria dai
liu. P. Jurkus, o muzikinę da
lį perduos akto metu stud. Al
gis Reivytis. Pamaldos įvyks 
Viešpaties Atsimainymo baž
nyčioje, o aktas — tos pačios 
parapijos salėje: 64-14 56th 
Road, Maspethe, N. Y.

atstatymo kelias. To simpoziu
mo pirmoji dalis įvyks lapkri
čio 30, sekmadienį, 10 vai. 
ryto, tėvų pranciškonų Kultū
ros židinio atskirame name, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y.

Pagrindiniais kalbėtojais bus 
du svečiai: Iš Romos atvykęs 
šv. Kazimiero kolegijos rekto
rius prof. dr. preL L. Tulaba 
ir iš Kalifornijos atvykęs tei

ta*. PreL Tulaba kalbės apie 
tarptautinio gyvenimo raidą 
laisvajame pasaulyje, o prof. 
Žymantas — apie Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo ke-

nimo Komitetas rengia labai 
aktualų simpoziumą tema: — 
Tarptautinio gyvenimo raida

Naujajame Kultūros Židiny lapkričio 8-9 dienomis vyko Atlanto rajono vyr. skaučių, skautų vyčių ir vadovų 
suvažiavimas. _ Nuotr. R. Kisieliaus

tlNIOS

ŽUVO PIANISTAS 
ALEKSAS MROZ1NSKAS

Lapkričio 21, penktadienio 
rytą, prie Canal traukinio sto
ties Manhattane eismo nelai
mėje žuvo pianistas Aleksas 
Mrozinskas, — jį einantį per 
gatvę kliudė sunkvežimis. Bu
vo pašarvotas Šalinskienės lai
dojimo koplyčioje. Atsisveikini
mas įvyko sekmadienio vaka
rą, lapkričio 23. Rožančių ir 
maldas sukalbėjo: kun. kleb. J. 
Gurinskas, kun. V. Pikturna,

kas, M. Cibas, V. Jonuškaitė-

Dr. R. šomkaitė šios savai- ta Marija, Marija ir lietuves 
tės gale išvyksta į Venezuelą, himnas. Pirmadienį Aušros Var- 
į farmaceutikos suvažiavimą, tų parapijos bažnyčioje gedu

lingas mišias koncelebravo: ku
nigas J. Gurinskas, kun. V. Bu- 
dreckas, tėv. J. Liauba, O.F.M., 
prie šoninių altorių — kun. J. 
Pakalniškis, kun. V. Pikturna. 
Giedojo vargonininkai A. Kača- 
nauskas ir M. Liuberskis, solo 
giedojo M. Razgaitis. Palaidotas 
lapkričio 24 Cypress Hills ka
pinėse šalia žmonos, kuri mirė 
praeitais metais. Koplyčioje ir 
bažnyčioje atsisveikinti buvo 
susirinkę daug žmonių. (Apie jo 
muzikinę veiklą kitam numery
je).

kur skaitys pranešimą iš savo 
laboratorinių tyrinėjimų rezul
tatų.

North Richmond Hill sekcijo
je parduodamas 2 šeimų na
mas; pirmame aukšte 4 kamba
riai, antrame 7. Gazu apšildo
mas, elektra 220, įrengtas rū-

bai graži, medžiais apaugusi, 
aplinka. Teirautis tėL VI 7-10 
80.

Richmond Hill, N. S. par
duodamas vienos šeimos namas 
su dviem virtuvėm, iš 10 di
delių kambarių ir 3 su puse Dirbanti moteris su suaugu- 
kambario prausyklomis. 2 ma- siu sūnum ieško buto iš 4 kam- 
šinom garažas ir 50x100 žemės barių. Pageidaujama Woodha- 
plotas. Kreiptis Park Lane Re- vene. Kas turėtų minimą bu- 
alty VI 7-5471. Prašoma kaina tą, skambinti vakarais tarp 9- 
42,500 dol. 10 vaL teL 296-7206.

MAIRONIO MOKYKLOS
20-ties mėty sukakties

DATA: Šeštadienį, gruodžio 6, 1969

PRADŽIA: 7:30 vakare

VIETA: Sayeva salė, 260-2 Knickerbocker Avė. Bldyn, NY

PROGRAMA: Aktorius A. Gustaitis

VAIŠES: Cockteilis, užkandžiai, karšti pietūs, kava, pyra
gaičiai ir bonka degtinės 10 Žmonių stalui. Alus 
ir soda veltui.

ŠOKIAI: Iki 1:30 vai. ryto

ĮĖJIMAS: 10 dol. asmeniui
Stalus 10-Ciai žmonių ar pavienes vieta* užsakyti iki gruodžio 1 d.: 
J. Sirutienė, 117-05 89th Avė. Richmond Hill, N.T. — tei. VI 7-5129 
I. Dičpinigaittene, 85-51 Forest Pkwy. Woodbcven, N.T. — VI9-8721 
I. Garunkžtienė, 1* Oakwood 8L Jericho, L. I. — (51*) WE 8-704*

Pokalbyje dalyvaus Vliko ta
ryba, Vliko valdyba, Vliko ko
misijos ir Tautos Fondo vado
vybė. Kviečiami atsilankyti ir 
dalyvauti Lietuvos Laisvės ko
miteto nariai, Liet. Bendruo
menės vadovybių žmonės, A- 
merikos Lietuvių Tarybos vei
kėjai, lietuvių spaudos atstovai 
ir jaunimo organizacijų atsto
vai.

Simpoziumas bus viešo po
būdžio. Į jį gali atsilankyti kiek
vienas, kuris pritaria Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymui 
ir jį remia, domisi to istorinio 
darbo eiga, daromomis pastan
gomis ir lietuvių tautos atspa
rumą bei ryžtą stiprinančiomis 
idėjomis.

Atskiri pakvietimai nesiun- 
tinėjami.

Simpoziumą atidarys Vliko 
tarybos pirm-kas dr. B. Radzi- 
vanas, simpoziumui vadovaus 
Vliko tarybos politikos ir tei
sių komisijos pirmininkas Sta
sys Lūšys, o užbaigos žodį pa
sakys Vliko valdybos pirminin
kas dr. J. K. Valiūnas.

BALFAS BAIGĖ RUDENS
Nevr Yorko Balfo šimtasis 

skyrius rudens vajų vykdė 
nuo spalio 15 iki lapkričio 15. 
Jo užbaigai šeštadienį, lapkri
čio 15, buvo surengtas koncer
tas Maspetho lietuvių parapi
jos salėje.

Vajaus komitetas, kuriam pir
mininkavo dr. E. Noakas, buvo 
pasikvietęs į talką visą eilę lie
tuviškų draugijų. Tų draugijų 
pirmininkės, atstovai prieš kon
certą jau triūsė salėje, rengda
mi bufeto stiliaus vaišes ir tai
sydami fantus didelei loterijai.

Diena buvo šaltoka, publika 
rinkosi pamažu. Prisėjo pra
dėti koncertą su pasivėlinimu 
ir su nedaugei žmonių. Žmo
nių, vėliau prisirinko, ir jų ga
lėjo būti kokia 250-300.

Dr. E. Noakas trumpu žode
liu supažindino su Balfo vajum, 
pakvietė žodelį tarti ir Balfo 
reikalų vedėją kun. P. Geis- 
čiūną. Jis kalbėjo, kad Balfas

GRAŽI KALĖDINĖ DOVANA reikalingas; net laišką paskai- 
LIETUVIŠKA PLOKŠTELĖ tė, kaip Balfas suteikia vargs

tantiems žmonūms džiaugsmo.

Tolimesnei vakaro progra
mai vadovavo Irena Veblaitie- 
nė, jau gerai pažįstama,. kuri 
suranda žodį ir visą programą 
sujungia į vieną pynę. Ji api
būdino kiekvieną programos 
numerį, dainų charakterius, dai
nininkus, nupasakojo kiekvie
ną šokį. Ji ir pati porą eilė 
raščių padeklamavo.

Programa ėjo be pertraukos. 
Koncertą pradėjo solistė Lovi- 
se Senken. Publikos simpatijas 
ji pirmiausia laimi draugiška ir 
paprasta laikysena, atvira šyp- 
siena. Yra dainininkų, kuriem 
sunku užmegzti kontaktą su 
publika, o jai tai nesudaro ypa
tingo vargo. Jos dainavimą ga
lėtume pavadinti irgi jaukiu. 
Po ilgesnės pertraukos viešai 
nedainavusi, ji susiorganizavo 
ir savo balsinę medžiagą ir in
terpretaciją kiek galima geriau 
atidainuoti tris dainas. 0 jos 
buvo: Čerienės-Mulks romanti
nė “O tėvynė, manoji”, Kavec- 
ko “Gėlės iš Šieno”, Puccini 
operos “Gianni Scincchi” ari
ja H mio babino caro. Bisui 
pridėjo gražią Aleksandro Ka
čanausko sukurtą dainą “Mano 
rožė”. Iš jų.bene pakiliausia

Žemiau išvardytos ilgo gro
jimo (mono) plokštelės parduo
damos po 2 dol. kiekviena:

Linksmų Kalėdų, Rūtos an
samblio.

Dainuojam su Rūta, Nr. 1.

Vėl dainuojam su Rūta.
Lietuvos Aidai, akord. Ch. 

Daubaro.
Dainos iš Lietuvos, sol. L. 

Juodytės.
Tėvynės meilė . nemari, A. 

Dambrauskaitės.
žibuoklės, L. Stuko moterų 

sekstetas.
Lietuvių senos ir naujos dai

nos.
40 liet meliodijų su simfoni- 

ja-
Suk, suk rateli, chorai ir so

listai.
Pavergtos Tėvynės dainos 

Nr. 1.
Pavergtos Tėvynės dainos 

Nr. 2.
Lietuvos kanklių muzika.

N. Y. vyrų choro mono ar
ba stereo.

šios bei kitos plokštelės ir 
knygos gaunamos: Darbininkas, 
910 Willoughby Avė., Brook
lyn, N. Y. 11221. (Persiuntimui 
pridedama 50 c.)

Pitonai, Vytauto Klovos ketu-

Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokštelių. Dainuoja Vilniaus 
operos solistai ir choras. Kašta
vo 12 doL, dabar su persiun
timu — 8 dol. Graži dovana vi
sokiom progom. Teliko tik ke
liolika albumų. Gaunama Dar-

Lietuviškų kalėdinių korte
lių galima gauti Darbininko ad
ministracijoje. Dėžutė religinių

šoma tt anksto užsisakyti, kad 
laiku galėtumėt išsiųsti.

nuskambėjo arija apie mielą
jį tėvelį (Puccini).

Solistas Stasys Citvara* bu
vo antras šio vakaro daininin
kas. Jis padainavo: Aleksandro 
Kačanausko — Mano gimtinė 
(Ten kur Nemunas banguoja), 
J. Dambrausko — Jau žirgelis 
pabalnotas, ariją iš Kornevi- 
lio varpų —(muzika Planųuet- 
te) Buvo mūs ten penki šim
tai .. .Bisui St. Šimkaus—Kas 
ant žirgelio..

Dainininkas savaitę sirgo slo
gom, peršalimais, balso* užki
mimu, tai sunku buvo “nuga
lėti” dainas. Jo gražus balsas, 
toks laisvas visada visuose re
gistruose, dabar kiek vargo ir 
blaškėsi. Ir jam išdaigi arija 
apie plėšikus skambėjo geriau

pa- 
pa-

šo

Abu dainininkai padainavo 
Naujalio duetą “Ranką sodin
tas Visagalio”.

Solistam • akomponavo Algir
das Kačanauskas. Jis turi savo
tišką aristokrato bruožą — 
mostą instrumentui. O tą in
strumentą prakalbina jautriai, 
prisiderindamas prie solisto.

New Yorko tautinių tokių 
grupė buvo šio koncerto bai
giamoji puošmena. Mokytoja

KNYGOS VAIKAM

Kaip Algiukas Vėjo Ieškojo, 
N. Jankutė, — 2.50 dol.

Labas Rytas, Vovere, J. Mi- 
nelga, — 2.50 dol.

Baltasis Stumbras, G, Ivaš- 
kienė, — 3.60 dol.

Bitės, L. Germanienė, — 
3.50 dol.

Senolės Pasakos, S. Toma- 
rienė, — 3.50 dol.

Lietuvos Laukai, S. Jonynie- 
nė — 3 dol.

Tėviškės Sodyba, J. Plačas,
— 3 doL

Meškiukas Rudnosiukas, V.
Nemunėlis, 3 dol.

Algis ir Alytė, spalvinimo 
knygutė, 75 c.

Pupučio Skėtis, spalvinimo 
knygutė, — 1 doL

Ukė-Wagūu, A. Golbacchini^
— 2.25 doL

Pelytė Geležytė, S. Tomarie- 
nė,— 1.25 doL

linginė ir Darbštutė, S. To- 
marienė, —1.25 doL

Paskendusi Pilis, S. Tornade- 
nė,—1.25 dol.

VAJŲ
J. Matulaitienė buvo išvykusi į 
Europą, bet gerai paruošta 
grupė nepasimetė. Ji buvo 
drausminga ir tiksli, eidama iš 
šokio į šokį, ir tokia jautri, in
terpretuodama pačius šokius. 
Jauni ir grakštūs kūnai gali bū
ti ir negražūs, jei jų nemokėsi 
valdyti ir įjungti į ritmą. Ir 
pats judesys gali būti “pigus”, 
jei nebus įdėta pergyvenimo— 
pateisinimo. Grupė tikrai turė
jo ir precizijos, ir gelmės, ir 
elegancijos. O tai neatsiranda 
per vieną repeticiją. Reikia 
stovaus ir ilgo darbo, kol 
siekiamos tos viršūnės.

Ką gi ta jaunųjų grupė
ko: sukčių, juodąjį jonkelį, li
nelius, subatėlę. Baigiant šo
kius, prieš publiką buvo išves
ta visa graži jaunatviška grupė. 
Tiesa, šoko jie ne scenoje, bet 
prieš publiką padarytoje aikštė
je, kur jie galėjo išsitekti.

Akordeonu palydėjo Vytau
tas Strolia.

Programą uždarė Balfo va
jaus pirmininkas dr. E. Noa- 
kas. Toliau šoko, užkandžiavo, 
nes buvo ponios ir draugijos 
sunešę pyragų, pyragaičių. Bu
vo ir baras. Buvo ir didelė tur
tinga loterija, kur daug kam su
kėlė “gemblinimo” aistras.

Gaila, kad salė buvo per sai
te. Didesnę programos dalį rei
kėjo net drebėti. Paskui jau 
šiaip taip viskas įsišildė.

Gaila, kad rengėjai mažai te
kreipė dėmesį į tvarką, štai pa
sibaigė programa, ir niekas ne
sutvarkė salės — niekas gra
žiai nesudėjo stalų, nesurin
ko nereikalingų kėdžių. Kėdes 
subruko pakampėm, nustūmė 
kur papuolė, dar paliko salės 
takuose. Tai visiem pasidarė 
sunku judėti. Na ir tie stalai, 
tie skobneliai — ir kaip jie at
rodė; tiesiog nuplikę 
čių šileliai”.

Gaila, kad nebuvo 
skirta programos
Jiem nebuvo nei atskiro stalo, 
nei stalo kampo, nebuvo nei

šv. Petro parapijos choro 
koncertas bus šį šekmadienį, 
lapkričio 30 Liet, piliečių drau
gijos-salėje. Pradžia 3:30 v. po
piet. Choras koncertui parengė 
beveik visai naują programą. Į 
ją įtraukė: J. Gaidelio Žaliojoj 
pievoj iš op. Danos, J. Kačins
ko Beržas (pirmą kartą atlie
kama Amerikoje), St. Šimkaus 
pokylio choras iš “Pagirėnų o- 
peros”, Broniaus Budfiūno 
kantata “Lietuvos šviesos ke
liu” (žodžiai Bernardo Braz
džionio). Kantatoje dalyvauja ir 
solistas Benediktas Povilavi- 
čius. Koncerte taip pat daly
vauja žymusis' tenoras Stasys 
Baranauskas. Jis yra Bostone 
buvęs ne kartą, bet šiam kon
certui jis atveža dar negirdėtų 
dainų. Chorui akomponuoja 
pianistas Vytenis Vasyliūnas, 
chorui diriguoja Jeronimas Ka
činskas. Visi kviečiami atsilan
kyti į šį retą ir tikrai vertingą 
koncertą.

Inž. Lionginas Kapeckas, iš 
Hartford, Conn., buvo pakvies
tas į kultūrinių subatvakarių 
lapkričio mėn. susirinkimą. Jis 
kalbėjo apie elektros jėgainių 
aukšto spaudimo katilus, kurie 
siekia net keliolika aukštų, kaip 
jie veikia. Be natūralių užtvan
kų, kur generatorius suka van
duo, visos elektros jėgainės va
romos anglim ar nafta. Tos jė
gainės ir turi aukšto spaudimo 
katilus.

Sol. Benedikto Povilavičiaus 
dainų ir arijų rečitalis bus 
gruodžio 7 d. 3:30 v. popiet. 
Liet, piliečių draugijos trečio 
aukšto salėje. Solistui akompo
nuoja Jeronimas Kačinskas, 
Tarp kito, dainininką B. Povi- 
lavičių vagys apvogė lapkričio 
11 d. vakare — išnešė drabu
žius, spalvotą televiziją, indus, 
paliko tik baldus.

SPORTAS
LAK:WHITE PLAINS

0:4 (0:3)
Lietuvių Atletų Klubo pirmo- 
futbolo komanda šį sezoną

Anykš-

dėmesio 
žmonėm.

Darbininko meniškas kalen
dorius 1970 metam jau paruoš
tas. Jį skaitytojai gavo šiomis 
dienomis. Viršelį puošia dail Lapė Snapė, S. Tomarienė, 
Jurgio Juodžio kelių spalvų —1-25 dol.

, tės susitikimas. Kas nori kalen
dorių gauti didesnį kiekį, pra
šom kreiptis | Darbininko ad
ministraciją. Už kalendorių visi 
skaitytojai prašomi spaudai pa
remti prisiųsti bent po 1 doL 
Už paramą Darbininko admi
nistracija iš anksto dėkoja. Ta 
pačia proga visi kviečiami su
rasti naujų skaitytojų, kuriem 
duodamas' didelis papiginimas. 
žiūrėkit skelbimą — Kviečiam 
talkon!

—1.25 dol.
Keturi Valdovai, S. Džiugas, 

2.25 doL
Neklaužados, S. Džiugas, —

2.25 doL

kūnas, 3.50 dol.
Kregždutė, HI dalis, A. Rin

ktinas, 4 dol.
Jaunojo Galiūno Keliu, Kun. 

P. Gavėnas, 2 dol.

Visos knygelės gražiai spalvo 
tai iliustruotos ir gaunamos 
“Darbininko” administracijoj.

palesinti Balto “taupymo” pro
grama. Kaip žmonės sako, tai 
“užduoda širdį”, ir paskui bus 
sunku prisišaukti į bendrą dar
bą ir atstatyti draugiškus san
tykius. (puj.)

ji
ir vėl liko be laimėjimo pirme
nybių rungtynėse. Geriausiu 
mūsiškiu ir vėl Bagdžiūnas. Rei
kėjo gal iš karto vidurio gyni- 
ku statyti. Sužeisti Česnauskas 
ir Market. Šalia Bagdžiūno ge
resnis už kitus Šileikis. LAK 
žaidė šios sudėties: Jankauskas; 
Budraitis (Bileris), Bagdžiūnas, 
Remeza H, Kreicas; Šileikis, 
Vainius H; Vainius IV, Market, 
Česnauskas, Cantor.

Mažučiai šeštadienį pralaimė
jo German-Hungarians 0:2.

»
Ateinanti sekmadienį pirmo

ji ir rezervinė keliauja į Cent
ral Park Manhattane, kur žai
džia prieš čekoslovakus. Re
zervinės pradeda 12:45 vai., po 
pirmosios 2:30 vai.

Pirmenybių sezoną pradeda 
mūsų jauniai. Sekmadienį 12:15 
vai. paskirtos pirmenybių rung
tynės prieš Greek-Americans 
Eintracht Ovai, Astoria, L. L 
Mažučiam prasideda žiemos per
trauka, o jaunučių komandos 
šį sezoną neturime.

Atletas

Michalina Berteska-Bandaravičiūtė,
sulaukusi 77 mst* amžiaus, mirt lapkritis 5 St. James ligoninėje, 
Newarke. Po koncetebruotų mMių Sopulingos Dievo Motinos l»až- 
nytioje Newarke, lapkričio 8, 9eSta*ien|, palaidota Sv. Kryžiaus ka
pinėse, North Arlington.

NufIMime liko jos vyras Jonas (190 Beigrove Drive, Kearny. N J), 
sūnūs Jonas ir Jurgis, dukra Josefina (dukra Marija mirt anks
čiau), septyni anūkai ir vienas proanūkes.

Velionė buvo kilusi H Kalvarijos, Suonikų kaimo.


