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Vengrijos laisvės 
prieš sovietinę okupaciją. De-

____ ir._ .
PO DEŠIMTIES METy - . . 
Ar turėjo prasmės sukilimas? Kas su pavergimo faktu 
susigyvena ir kas siekia laisvės? Ar yra pragiedruliu?

ienatas priėmė rezoliuciją dėl Baltijos valstybių11

didžioji Kongreso dovana lietuvių tautai jos pavergimo ir jos vi 
mo prieš pavergėją sukaktis minint

otiniosu tom;
b) pavartoti pasaulio opinijos 

jėgą šiom Baltijos tautų tei
sėm atstatyti.

Spalio 23 suėjo 10 metų, nuo politikos rolę toje kovoje. Ji 
Vengrijos laisvės sukilimo nepalanki, nes pataikaujanti 

" * _ ~ • MaskvaL Prezidentas Lyndon
šimties metų proga teisėtas B. Johnson — rašo laikraštis— 
klausimas: kuria linkme pasi- mosuoja Kremliui alyvų šake

lėm, o iš dviejų diktatorių, 
Brežnevo ir Kosygino, susilau
kia atstūmimo. Nurodo ir kitą 
to pataikavimo ženklą: < 

"Valstybė* departamentas

stūmėjo gyvenimas ir kaip jis 
sutinkamas Amerikoje; ar pri
pažįstama sukilimo prasmė, ar 
tebesiekiama paremti Vengri
jos laisvės siekimus?

kciją spalio 22 pasiekė 
lo Valiuko telegrama:

Rūmų rezoliucija 416 
n g a i priimta Jungti- 
stybių Senato šeštadie-

Rezoliucija užsienių reikalų 
komisijos buvo priimta rugsėjo 
15. Rezoliucijos tekstas tas pats 
kaip Atstovų Rūmų rezoliuci
jos, kuri buvo ten priimta 
1965 birželio 21.

N.Y. Time* vedamajame pri
pažįsta sukilimo reikšmę. Esą 
Vengrijai grėsė rusifikacija ir 
vengrų kultūros panardinimas 

____________ ___________ __ rusų kultūroje. Sukilimas buvo 
siekimus; ir^ . kome eutent^ca išrąišlca Ani»- šokas, kuris sustiprino vengrų

Kadangi/Raitijos valstybių rtkos visuomenės nusistatymo ’ ” J
gyventojus M: Amerikos ‘sieja branginti laisvę sau ir paremti 
daugelis istoKttūų, kultūrinių ir kitę laisvės siekimus, 
giminystės l^fcų, — tebus Se- Laikome didžiuliu laimėjimu 
nato nuspręs^, kad Jungtinių 
Valstybių Senatas paragintų 
Jungtinių Vs&tybių Prezidentą 

a) kreipti?4pasaulio opiniją 
per Jungtine® Tautas ir kitus 
atitinkamus firptautinius foru
mus tokiorųj priemonėm, ku
rias jis ras tinkamas, į apsi
sprendimo teisių paneigimą Es
tijos, Latvijos^ ir Lietuvos tau-

liuciįes, raginusios Prezidentą

tijos tautų ^apsisprendimo *beiREZOLIUCIJOS TURINYS?
Kadangi tautų pavergimas 

svetimam jungui, dominavimui 
ir jų išnaudojimas paneigia pa
grindines žmogaus teises, yra 
priešingas Jungtinių * Tautų 
chartai ir apsunkina vykdyti pa
saulio taiką ir bendradarbiavi
mą; ir

Kadangi visos tautos turi 
teisę į apsisprendimą; dėl šios 
teisės laisvai apsprendžia savo 
politinę padėti ir laisvai sie
kia savo ūkinio, socialinio, kul
tūrinio bei religinio plėtojimo
si; ir

i w Kadangi Baltijos tautos, es-
matyt Vengrijos minjsterį jl”lautosį<tai, latviai, lietuviai, yra ^Šovie- 

paleido? gandą, kad š. Vietna
mas sutinkąs kariuomenę ati
traukti ir laikytis 17 paralelės. 
Valstybės departamente pažiū
rėta į gandą santūriai Klausi
mas iš esmės bus sprendžiamas 
ne tarp š. Vietnamo ir Washing- 
tono, bet tarp Maskvos ir Wa- 
shingtono. Tuo tarpu abiejose 
pusėse dėl Vietnamo rodomas 
stiprinimasis.

ėjų konferencijų žodžiai atsargūs
ĮLOS:
oje 7 sąjungininkų kon- 
a truko pirmadienį 
radienį. Dalyvavo
i, Australija, Filipinai, 
ja, Thailandas, P. Viet-

IŠ HANOI:

Manilos konferencijos metu 
š. Vietnamas sustiprino teroris
tinius veiksmus P. Vietname— 
nuo bombų žuvo keliasdešimt 
civilių asmenų. Sustiprino ir 

N, Zelandija. Iš konfe- gandus, kad siekia taikos. Per 
komunikato i 

ynias toliau "priešintis 
;tinei agresijai, pabrė- 
P. Vietnamo ūkinis bei 
is atstatymas, santykių 
jos tautų taikingas stip-

lentas Johnsonas visuo- 
rtuose kraštuose jautėsi 

entuziastingai. Matė, 
ma opozicijos jo politi- 
name. Australijoje jo 
•iii apipylė dažais, pa
gulė' ant kelio, trukdy- 
ižiuoti^Maniloje pora 
ių studentų protestavo. 
) proga prezidentui įsi- 
:ad nežiūrint jo pastan- 
iti komunistų palanku- 
kyoje ir satelituose, iš 
mčios direktyvos atski
lų komunistam bei jų 
am organizuoja propa- 
rieš jį patį.

[VOS:
ą savaitę Maskvoje po- 
Maskvos ir satelitų va- 
skelbė labai tuščią ko- 
į — beveik nelauktą. 
‘buvo nei laukto pa- 
o kom. Kinijai, nei už- 

apie Vietnamą. Gręi- 
:aktikos sumetimais ne- 
žbėgti už akių Manilos 
ei j ai, paliekant laisvas 
>Iiau stebėti ir veikti.

tų Sąjungos vyriausybės prie
varta šių teisių atimti; ir

Kadangi Sovietų Sąjungos 
vyriausybė gyventojų deporta
cijų bei iškeldinimo programa 
tebetęsia savo pastangas pa
keisti Baltijos valstybių gyven
tojų etnini charakterį; ir

Kadangi Jungtinių Valstybių 
vyriausybė tebesilaiko pastoviai 
ir tvirtai politikos paremti Bal-

šią rezoliuciją, kuri dabar vergtu valstybių Baltijos vals
tybių, SstipK, Latvijos ir Lietu-

Kadangi Baltijos valstybių

lietuvių tautos kovoje dėl lais>

Sutinkame rezoliucijos priė
mimą su dideliu dėkingumu 
Kongresui ir manome, kad tą 
dėkingumą pareikš lietuvių or
ganizuota ir neorganizuota vi
suomenė telegramom, laiškais 
bei atitinkamais nutarimais. , n 
-•< ' (daugiau 3 p )

v’ y '

Trijų konferencijoj svarbiausia pinigas?
Bonnoje spalio 20 prasidėjo 

pasitarimai tarp Amerikos, Ang
lijos ir Vokietijos dėl kariuo
menės laikymo Vokietijoje. 
Klausimas susidūrė su pini
gu. Anglai griežtai nusistatę: 
arba vokiečiai Įnoka 212 mil. ar
ba anglai iš savo 50,000 kariu

atitraukia iš Vokietijos 20,000. 
Amerikiečiai ne toki griežti, bet 
ir jie reikalauja, kad sutartis 
būtų vykdoma ir kad Vokietija 
iki kitų metų birželio galo nu
pirktų iš Amerikos ginklų už 
1.35 bil. Erhardas tesiūlo iki to 
laiko sumokėti tik 350 mil.

Rezoliucijų pradininkas su lietuviais — Senatorius Thomas H. Kuchel (R. - Calrf.), pirmas iš kairės, pats pirmasis {nešęs rezoliuciją Lietu
vos laisvinimo reikalu 1961 metų vasario mėnesį JAV-bių Senate, m rezoliucijom remti komiteto darbuotojais, susitikę Washingtone. IS 
kairės: senatorius T. H. Kuchel, kun. C. Pbgeviėius (Battimore, SU.), rezoliucijom remti komiteto pirm. l_ Valiukas (Los Angeles; Calif.) 
ir B. Nainys (Chicago, III.).
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; sostmėje posėdžiavo 
įami neutralieji: Mrs. 
Egipto Nasseris ir 
s Titas. Spalio 22 
savo komunikatą 
už bombardavimo

į Vietname, už sveti- 
» atitraukimą (Tokiu 
ūktam, kad Mrs. Gand- 
iktų savo jėgas iŠ oku- 
oal).

Ju- 
jie

su-

nacionalizmą. Esą jei dabar pa
dėtis geresnė nei prieš sukili
mą, tai kreditas tenka priskirti 
laisvės kovotojam. Tačiau 
dienraštis užsimerkia prieš lais
vės kovotojus, esančius Sibire. 
Nutyli apie naujai įsteigtus-kon
centracijos lagerius pačioje 
Vengrijoje. Laikraštis skubina 
sveikinti “dabartinę socialisti
nę Vengriją kaip lygų partne
rį kelyje į Europos vienybę sie- 

1 kiant bendros gerovės”.
Jeigu tai būtų nė komunisti

nės diktatūros įsitvirtinimas, o 
sakysim, peronistinės, tai var
giai laikraštis sveikintų.

W.J. Tribūne primena, kad 
Budapešte sukaktis apeinama 
oficialia tyla; tik bažnyčios pil
nos su gedulu dėl žuvusių. Pa
sako, kad padėtis esanti daug 

1 geresnė dabar negu prieš tai. 
’ Bet apsieina be tų sveikinimų 
' “dabartinei socialistinei Veng- 
' rijai.” Priminė, kad Amerika 

priėmė .40,000 bėglių iš Vengri
jos. Bet nutylėjo, kokį padrą-

neturi būti erzinama".
Dar kitas ženklas: grupė inte

lektualų atgaivino siūlymą pri
imti į Jungtines Tautas, dvi Ki- 
nijas — raudonąją priimant į 
Saugumo Tarybą, nacionalinę 
išmetant iš Saugumo 'tarybos. 
Iš visų pusių esą tik ir girdėti 
apie prekybą su komunistais 
tautų, kuriom Kremliaus skirti 
valdovai seniau žadėjo mus pa
laidoti.

“Negalima sakyti, kad jatf- ' 
čiame džiaugsmo šioje 10 me
tų Vengrijos sukilimo sukakty
je dėl laisvojo pasaulio vilčių 
išvengti komunistinio palaidoji
mo, kai laisvasis pasaulis atro
do taip stengiasi parūpinti kas
tuvus ir kaplius tom laidotuvių 
iškilmėm”.

Tačiau laikraštis mano, kad 
prieš akis yra šiek tiek “pra
giedrulių”. Tarp jų mini savo 
korespondento pranešimą iš 
Saigofio, kad P. Vietname pre. 
Ky nusistatęs Manilos konfe- 

sinimą Kremliui- tuo metat-8st-reac^i°ie riekti . pirma karinės 
vaidino valstybės departamen- pergalės, paskui taikos derybų; 
to deklaruotas “nesikišimas” ’ ’ 
Vengrijos sukilimo reikalu.

Daily News šeštadienio nr. la
biausiai siejo Vengrijos sukili
mo sukaktį su Amerikos dabar
tine politika. Vedamasis, vardu 
“Po dešimties metų”, čia pla
čiau atpasakojamas.

Lapkričio 4, 1956, — rašo 
Daily News — sovietiniai tan
kai ir žiaurūs kareiviai palaužė 
sukilimą. Vengrijos prieky te
bestovi tas pats, kurį per su
kilimą Maskva pastatė. Laikraš
ti domina klausimas: kaip eina 
kova tarp laisvės ir raudono
sios vergijos po 10 metų nuo 
tragedijos Vengrijoje. Ne tik 
pačioje Vengrijoje, bet komu
nizmo prievartoje apskritai.

Laikraštis nurodo į Amerikos

kad jį čia tvirtai remia P. Ko
rėjos prezidentas. Pragiedfulftt 
blykstelia ir tai, kad . Dean 
Rusk pasisakė, jog neturi bū
ti daugiau pertraukti bombar
davimai, kai tuo tarpu komu
nistų vadai, susirinkę Maskvo
je, planavo didinti ir sistemin
ti karinę pagalbą š. Vietnamu! 
ir Vietkongui. Laikraščio išva
da: “Taigi mes galime bent ti
kėtis, (1) kad generolai Ky ir 
Park Maniloje bus išklausyti su 
respektu, kurio jie verti; (2) 
kad Rusk — vanago kalba bus 
vanagiškesnė; (3) kad raudonų
jų karingumas Maskvoje gali į- 
tikinti prezidentą Johnsoną ga
lų gale, jog komunizmas nesu- 
švelnėjo; jog negalima niekad 
pasitikėti bet kuriuo raudonuo
ju ir jog vienintelis geras ko
munistas yra negyvas komunis
tas. Jeigu šios viltys bus įvyk
dytos, laisvasis pasaulis tarės 
būti išgelbėtas nuo raudonųjų 
pakasynų bent tuo tarpu”.

JEI RINKIMAI BŪTŲ ŠIANDIEN — respublikonam vilčiy daugiau nei ankščiau
giau nei bet kada. Visos Ame- už respublikonus 31. Palyginti riuos vadus dėl jų vartojamo Suskind programoje buvo pasi- 
rikos plotų šiuo metu pasisako su anksčiau: 1964 .— 66:34, smurto ir skelbiamo rasizmo. kalbėjimas dėl negrų. Vienas iš

Už Rockefellerį New Yorke 
i gubernatorius pasisakė ir W. *“ 1
J. Tribūne.

Michigano opinijoje už resp.
J.R. Griffiną į senatorius 51 
proc., už dem. G. Mennen Wil- 
fiams 46 proc. * ■'
—: Chicagoje pagal Gallupo 

duomenis resp. Percy lenkia 
dem. Douglas į senatorius san
tykiu 58.5:41.5.

— New Yorke už dem. O’ 
Connor į gubernatorius* 40.4 už 
resp. Rockefellerį 30.4, liberalą 
Rooseveltą 13.5, konservatorių 
Adams 6.7.

Gallupas šio meto rinkikų o- 
piniją rodo gerokai pasisukus 
respublikonų naudai — dau-

iglai sujudę dėl pabėgusio šnipo
)je visuotinis susijau- vicekonsulas šiaurės Korėjoje, 
iėl spalio 22 pabėgusio Ten 1950 komunistų buvo su- 
mo sovietinio šnipo 
Nake. Rado tik išpjau- 
o virbalus ir virvines

Jo paties niekur ne-

imtas. Po trejų metų paleistas, 
bet jau perplautas ir verbuotas 
Maskvai šnipinėti. Dėl jo per-' 
duodamų sovietam informacijų 
žuvo apie 40 vakariečių žvalgy
bos bendradarbių rytų Europo
je ir viduriniuose rytuose. Jis 
buvo nuteistas 42 metus kalė
ti.

Šnipo pabėgimas virto gink
lu prieš min. pirm. Wilsoną, 

olinoj spalio 24 vaka- kuris kaip tik konservatorius 
10 Žmonių matė skrai- 
rio raudonos ir žalios 
caitaliojosi. Tą pat va- 
policininkai matė ir N. 
Prieš savaitę D aily 
ografui pavyko net ir 
duoti Newarko srityje.

; Blake buvo Anglijos

štės skraido

bu vo kaltinęs dėl palankių sąly
gų šnipam.

— Komunistinė Kinija ne
trukus sprogdins ketvirtą ato
minę bombą. Gal būt, tai bus 
jau vandenilinė.

Spalio 23 9 vai. vakaro penk
tame televizijos kanale David

Laikraščio pragiedrulių skai
čius būtų didesnis, jei būtų ga
lėjęs pažymėti, kad tą dieną

už demokratus 52 proc. už res- 1962 — 67:33, 1960 — 75:25. 
publikonus 48. Palyginti su ki- Padidėjo nepietinėse valstijo- 
tais ihetais: 1964 — 58:42, se. Šiuo meta už demokratus 
1962 — 53:47,1960 — 55:45. 49, respublikonus 51 proc. Pa-

Skirtingas palankumas pieti- lyginti anksčiau: 1964 — 56: 
nėse ir nepietinėse valstybėse. 44,1962 — 50:50,1960 51:49. 
Pietinėse respublikonai prarado 
palankumą. Šiuo metu ten (13 
valstijų) už demokratus 69 prc.,

— H. Johnson, Canterbury 
protestantų dvasininkas, vadi
namas “raudonasis dekanas”, 
spalio TL mirė. Už komunizmo 
/propagandą Anglijoje buvo 
Stalino laureatas.

— Dr. Belą Fabian informuo
ja, kad Vengrijoje per paskuti
nius pusantrų metų įrengtos 
dvi koncentracijos stovyklos. 
Vienoj 200 politinių kalinių, ki
toj 400. Budapešto kalėjimuo
se tebėra 458 sukilėliai iš 1956 
metų. Sibire tebėra 63,000. ku
rie buvo išvežti po 1956 suki
limo.

— R. Nfotonas skelbė, kad res
publikonai laimėsią 40 vietų At
stovų Rūmuose ir tris naujas 
vietas Senate. Dabar Atstovų 
Rūmuose demokratų ir respub
likoną santykis — 293:140, Se
nate —■■ 67:33.

Kaliforniją talkinti gub. Brow- 
nai. Spalio 23 kalbėdamas stu
dentam, kaltino negrų kai ku

— Kam. Kinija paskelbė pro
testą Sovietam, kad jie įsakė iš
sikraustyti iki spalio 27 kinų 
studentam. Tokių studentų bu
vo 66. Sovietų atstovas atsisakė 
protestą priimti. Tada “raudo
noji apsauga" ištėpliojo Sovie
tų atstovybę.

~ kad rūpintis reikia ne tik neg
rais, bet ir kitais skriaudžia
mais, pvz. tais už geležinės už
dangos. Suminėjo Lietuvos ir 
Vengrijos vardą. Suskind, jį nu
traukė, sakydamas: “I don’t 
give a damn about Lithuania”; 
jam rūpįs negrų klausimas. Kai 
kurie programos stebėtojų tuo
jau paskambino į stoti pareikš- 
dami protestą prieš anuos už
gaulius žodžius. Teko patirti, 
kad eilė žiūrėtojų kreipėsi ir

ciją dėl Baltijos valstybių. Jei 
laikraštis suminėjo, kad šią re
zoliuciją buvo blokavęs valsty
bės departamentas, tai išvados

bent viena prasme. Būtent: vals
tybės departamentas pernai tos

— Nogrę jaunimo riaušės 
spalio 19 buvo perkeltos į Oak- 
land, Calif. Grupė apie 250 
negrų įsiveržė į mokyklą, su
mušė 5 baltuosius mokytojus, 
išvaikė mokinius ir privertė mo
kyklą uždaryti. Paskui ėjo į- 
prastinis krautuvėse langų dau
žymas ir plėšimas.

UNIVERSITETAI Ir "pilietinių 
teisių* sąjūdi*

Universitetuose, kaip skel
bia Times, atslūgo tarp studen
tų sąjūdis už “pilietines tei
ses”. Daugelis studentų iš ka
ringųjų organizacijų visai pasi
traukė. Priežastis — negrų va
dų pareiškimai, kad jiem bal
tieji talkininkai nepageidauja
mi.

vadinas, šiemet labiau nei per
nai vykdoma pataikavimo poli
tika; tačiau senatas pasiryžo pa
reikšti įsakmiai savo valią, va
dinas, senatas nesolidarizuoja 
su ta kai kurios spaudos opini
ja, kuri sako, kad reikia lais
vės kovas užmiršti ir tik svei
kinti “Dabartinę socialistinę“

Uos balsas. Minėta spauda nėra 
visuomenės opinijos reiškėją. 
Ji greičiau nori primesti visuo
menei tam tikros grupės »r as
menų vaMą. Tuo išaiškinama ir 
jos tyla dėl rezoliucijos.
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1922 išėjot iš 
lytos, JpM vi- 
tinybą visuome- 
l«vė įvairiom sri- 
sportui, netgi 
ačįansiai irsėk- 
veikla išsiliejo

abineto nutari
ančius tuo metu 
viduryje dr. Ere 
a Lietuvos pilie- 
pilietis tada lei- 
lomeninio veiki- 

pačią nedėkin- 
pačiam daugiau- 
i keršijusią per 
ą, leidosi į poli- 

tuo metu aud-

‘Dirvoje’
“Drauge” pasirodė keh Leonar
do Valiuko laiškai, kuriuose jų 
autorius sąmoningai iškraipo 
faktus ir šmeižia mane ir kitus 
ALT Olevelando skyriaus atsto
vus. Kadangi aš viešai konsta
tavau, kad Leonardas Valiukas 
nėra rimtas vyras, nematau rei
kalo eiti j ginčus su tokiu as
meniu. Tačiau tas nereiškia, 
kad jam paliekamos laisvos ran
kos ir toliau apgaudinėti lietu
vių visuomenę” ...

jo vietoje buvo suorganizuota vo nastotytiįį Lietuvoj naftos 
visa eilė rajoninių kongresėlių. perdirisuno J^nonės ■— tegu, sa- 
Už pasakytą viename tokiame kė, ‘ statosi Įair nprs ties Mur-

Lietuvoje yra pristeigta įvai
rių planavimo įstaigų, kuriose 
dirba nemaža įvairių specialis
tų lietuvių. Tuo būdu lietuviai 
dalyvauja Lietuvos ateities pla
navimuose ir projektavimuose. 
Tik jų vaidmuo ne lemiamas, 
o pagalbinis: jiems tenka pla
nuoti ir projektuoti Maskvoje 
jau nulemtų planų vykdymą.

Yra* pavyzdžiui, toks Pramo
nės statybos projektavimo ins
titutas, fis-sakosi, ' sprendžiąs 
mažųjų Lietuvos miestų likimą 
— gamybinių jėgų išdėstymą 
Lietuvoj, ir tai darąs, bendra
darbiaudamas su respublikine 
plano komisija, - respublikine' 
mckslų akademija (su jos eko
nomikos institutu- ir su Kauno 
politechnikos instituto moks
lininkais. Atseit, jis tik projek
tuoji kur it kaip statyti sovie-

» necituojam, nes 
eilutės rodo, kad 
Ridinėja lietuvių 
ijįA ląiško aulB- 
Rįįdo Aito pirmi- 
J^mantas Pautie-

VILNOMS MEDŽIAGOS JŪSŲ ART1MES1EMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINES

mansku, tegu neužteršią Lietu
vos —bei projektavimo insti
tutas vistiek jau rengia Jurbar
ką prisitaikyti prie naftos pra
monės. Jurbarko likimas, at
seit, jau nuspręstas Maskvoj, 
ir kauniškis institutas spren
džia ne likimą, o tik būdą, kaip 
prie to likimo prisiderinti

Jeigu Maskvos valdžia turės 
galios Lietuvos likimą lemti 
dar bent apie 10-15 metų ir jei 
lietuviai specialistai turės ta
me lėmime tik tiek galios bei 
įtakos, kiek dabar turi, tai pra
našaujama, kad Vilniaus ir Kau
no miestam nebebūsią leidžia
ma plėstis daugiau kaip iki 
300,000 gyventojų (Vilniuj tiek 
jau yra, Kaune irgi nebetoli iki 
skaičiaus). Dar kiek plėsis Šiau
liai, Panevėžys, greičiausia jau 
nebedaug Klaipėda (dabar apie 
100,000 gyv.) Miestų augimąs 
kreipiamas į kitus penkis ma
žesniuosius miestus: Marijam
polę, Alytų, Jurbarką, Plungę 
ir Uteną, šiems esą skirta iš
augti iki 50,000 gyventojų kiek
vienam.

Šiek tiek savarankiškesnė 
projektuotojų sritis yra vieti- 
piai \ ąritarnavimo

aivybės avangar 
Jo Sargo” drau
sti savo organu 
’,. .kuris vėliau 
tas į “žvaigždu
te jos propagavi- 
Igai nesiliovė,.. 
dentų ateitinin- 
orporacijai, gin- 
s reikalus sei- 
i kovodamas už- 
ucdatinėse kelio- 
etųvą. Buvo lai- 
retas buvo vie- 
iausių blaivybės 
torių Lietuvoje, 
ėmė trauktis iš 
tultūrinio veiki- 
ideminę plotmę, 
eikimas liko nu- 
ilį planą.

su susirūpini- 
akcija dr. Ere- 
prie sporto pro- 
ilimo Lietuvoje, 
viečiamas nariu 
io Lavinimo Są- 
centro valdybą 
Garbačausku ir) 
aldybos nariais 
rmąją platesnę 
r kuriat-su jalą 
į”. Vėliau, nega- 
su LFLS — o 

acionalios kūno 
limo, jis kuria 
ge su K. Dinei- 
Gimnastikos ir 
ją (LGSF) ir pa
ti kūno kultūros 
r Grožį”.
iradus dar dau- 
inizacijų, jis da- 
su kitais Lietu
os organizavime 
:entro komiteto 
rijoje jis pasilie- 
ų ... Sporto 
i' galima buvo 

rasojančią jo 
i skardų jo ko-

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

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

jjų; parlamenti- 
ose dar nežinia 
u — demokrati- 
gijos. Į šitokią 
Eretas.
kė -į politinį vei- 
vienas akstinas 

iškiš mano, kad 
buvo jaunystės 
patraukia jauną 
iziastą kopti į 
ią kalną ir nu- 
nq audras. Ant- 
Eretui buvo ku- 
ivičius. Šalkaus- 
alba: “Bene di- 
ir. Ereto apsi- 
ikos srityje bus 
anuojanti kun. 
smenybė... ši- 
simojimo politi- 
i įdomus asmuo

komas anksčiau _ įkurtas “Pa
vasarininkų vadas” į “Jaunimo, 
vadą”, kairiam skiri amp dau
giau . dėmesio, kaip vadovauja
mųjų kadrų organui

“1926 m.įdr. Eretas vyksta.
Uetavos ~ katabriškomos 

jaunuomenės atstovas į Eucha
ristinį kongresą į Chicago ir 
po to važinėja su prakalbomis 
po lietuvių kolonijas ir lanko 
giminiškų pavasarininkams Vy-

stambiausia grandis . užmez
gant santykių granetinę su kitų 
kraštų lietuvišku ir nelietuviš
ku jaunimu.

“1927 m. įvyksta-Kaune jubi
liejinis “Pavasario” sąjungos 
15 metų kongresas, kuris su
traukė į Kauną apie 11 .tūkstan
čių gerai suorganizuotų pavasa
rininkų su visomis savo pasi
reiškimo lytimis...

“1932 m. turėjo įvykti jubi
liejini? kongresas Kaune, 
skiriamas “Pavasario” federaci
jos 20 metų sukakčiai paminė
ti. Dr. Eretas buvo paskirtas to 
kongreso'šefu; visi organizaci
niai darbai jau buvo atlikti, bu
vo jau laukiama atvykstant,/ridės valdžios įmones; bet ne- 
15 tūkstančių pavasarininkų, turi ' galios spręsti, statyti ar 
bet negavus reikiamo leidimo, nestatyti , Mtatalininkų*kuttūri-

Srime teišbuvo Šri 1934. įsitiki
no, tad tai ne jam sritis. Sei
me didetių pėdsakų jis nepali
ko, bet seimas, politinis gyveni- 
mas pafiko jo gyvmūmm dide- Įįų jcoopas* šita kelionė buvo 
bus pėdsakus, kurie kaip šmėk
los persekiojo jį visą gyvenimą 
Lietuvoje ir net už jos. Poli
tinė veikla sukėlė prieš jį akty
vų nusistatymą vadinamos lais
vamaniškosios visuomenės, tau
tininkų ir netgi tų katalikų, ku
rie iš savo prigimties baiminos 
kokios naujovės, ypačiai socia
linių reformų. Kaip St Šalkaus
kis rašo, “prieš dr. Ereto politi
nę veiklą stojo piestu du spar
nu: radikaliai laisvamaniška^ ir 
konservatyviai tautiškas”. Akci
ja prieš jį buvo varoma ne tik 
seimo tribūnoje, ne tik spaudo
je. Ir ne tik tada, kol jis buvo 
politinio veikimo lauke. Net ir 
tada, kai jis išėjo jš politinės 
arenos, nuėjo į jaunimo orga
nizavimą, į ^pavasarininkus, ku
rie iš tikrųjų buvo geriausia 
dirva jo organizacinei dinami
kai pozityviai reikštis.

1922 m. pavasarininkų kon
ferencijoje dr. Eretas buvo iš
rinktas sąjungos pirmininku. 
Tose pareigose išbuvo iki 1928. 
Po jo pavasarininkų prieky at
sistojo dr. J Leimonas. Dr. Ere
to . pirmininkaujamą pavasari
ninkų veikimo laikotarpį šiaip 
apibūdina: “Amorfiška ir dar 
mažai veikli organizacija, var
gais negalais išriedėjusi iš ru
sų jungo, vokiečių okupacijos 
ir valstybinio Lietuvos formavi
mosi sūkurio, virto drausmin
ga organizacija ir tvarkingai su
rikiuota su plūs minus 600 
kuopų ir keliomis dešimtimis 
tūkstančių narių...

“1923-24 metais “Pavasario” 
sąjunga persitvarko jierarchi- 
niu būdu į 28 rajonus, suskirsty
tus į 4 regijonus. 1924 m. lie
pos mėnesyje buvo sureng - 
tas Šiauliuose pirmas didžiulis 
pavasarininkų kongresas, ku
riame dalyvavo apie 7,000 pa
vasarininkų su vėliavomis, or
kestrais, chorais ir tt Tai buvo

Siuskite į Lietuvą ir SSSR ■■■
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

S. BECKENSTEIN, U, :

Tokių centrų, į kurnaos kaimo 
gyventojai lankytųsi tik kartą 
ar dukart per savaitę, esą nu
matoma turėti tik 36, o mažų
jų, iš apylinkės per 15-20 mi
nučių pasiekiamų, numatoma 
290. Taip projektuoja, skaičiuo
dami Aad kanno gyventojų 
skaičius dar sumažėsiąs. Dabar 
kaime esą dar perdaug žmonių: 
šimtą hektarų naudojamos že
mės aptarnauja vidritįmftai 13 
žmonių. (Estijoj jau dabar tam 
pakanka 7-9 žmonių).

Tokiam Lietuvos išplanavi
mui įvykdyti reikia bent apie 
15 metų. O tokius planavimus 
liečiantieji vėjai iš Maskvos, 
bent ligškd, keisdavosi maž
daug kas dvejotieji metai. Tad 
ir dabar Lietuvoj niekas nėra 
tikras, kaip iš tikrųjų bus.

(Eito)

daugelio metų patyrimą siimčitat •. • ' i ; » >
• 'f DOVANAS - SIUNTINIUS Į USSR.

Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotos skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieibamom kainom, informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

187 ORCHARD ST.. N. Y. C.
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustom, suknelėm ir kt
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialia žemos kažnoo siunčiant audinius į užsienį
• Męs padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti kląjtttasns. Prašome užeiti ir pairiHH Arėti

AN 8-0068
EV 4-4952
OI 5-8808

• Boston 18, — 271 Shawmut Avenue —
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway _
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue —
• BROOKLYN 7, N.Y. 600 Butter Avenue
• BUFFAL0 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ....
• CHICAGO 22, IH. — 2222 W. CNcaflO Avenue
• CHICAGO 8, Ifl. — 3212 So. Halstead Street.
• CLEVELAND 13, Qhio — 904 Ltterary Road

Eretui ir savaime jo netrauk- bai
ti į savo veikimo orbitą. Dirb- rifbiMjMįji ąįjjįįfrnmą įįjjįįp nu||^mų
ti su takiu žmogumi, koris tu- “1925' m. buvoTįknrtos “Pa- bmvo nubaustas sykiu su prof. 
vėjo daug davinių būti .vadu sm- warin” ^madiaB nniuarvitatf, BavydteiiB ir dr.. J.' Lei-
mų teBtois, tavo jaunam žmo* pašiau pavadintos vyskupo Y>- 
gm nė^Šk'ądoam, tat ir tiesiog lančiaus vardu. 1826m. pertvar- 
ųesųgataiM žavu. Visa tai pa- ' 
$dmo dr. Eretai pagundą pasi
temti pelitinės kameros keliu. 
Jis šitai pagundai ir pasidavė”, r 

1923 #s davėm renkamas į 
seimą krikščionių demokratų 

iiL’tf’Jtatok* ir’*"• 'J“*-

Redakcijoje gautas Amerikos ' 'Totiau;! 
Lietuvių Tarybos Clevelando pąčRuetos 
skyriaus blanke rašytas laiškas, tos,- kmis 
pasirašytas to Skyriaus pirmi- - visupmem 
ninko K. Algimanto Pautienio. /Įtam ir 
Laiškas pradedamas: “Paskuti-. 
nių kelių savaičių laikotarpyje nl^ tvirt 
“Darbininke”, “Dirvoje” it mukę buvę u Valiūko laiškai, 

šmeižią. jį, Pautienį. Tokių laiš
kų Darbininke nebuvo, taigi są
moningas ar^nesąmoningas fak
tų iškraipymas arba ir, laiško 
žodžiais sakant, šmeižimas pri
klauso Pautieniui.

Tokis jo elgesys su faktais ir 
laiško tonas, mums rodos, ga
na įtikinamai diskvalifikuoja jo 
visuomeninį rimtumą, kuris yra 
privalus organizacijai 
kaip Aito skyrius.

. BR 8-6966 
WA 5-2737 

. TO 1-1068
• 0ETRO1T, Micf>. — 730 Mtchigan Avenue ---------------- VI 1-5355
• GRANO RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge SL N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av^ tel. 233-8030,246-0215
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Joa. Carnpau---------- TO 7-1575
• IRVINGTON 11, NJ. — 762 SpringfieM Avė.----------- ES 2-4685
• LAKEWO00, NJ. — 126 - 4th Street---------------------- FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. _ AN 1-2994
• NEWARK3, NJ. -r 428 SpringfieM Avenue_______Bl 3-1797
• NEW MAVEN, Conn.’ 509 Congreaa Avė ------- i— LO 2-1446
• NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 We«t 14th Street _ CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue-------------------- AL 4-5456
• PASSAIC, NJ. —
• PATER90N 1. N-.. _______ _____________
• PH1I.ADELPHI A, Pa. 19122 13H N. 5tti SL,--------PO 3-4818
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Canon Street -------HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street -------  Fl 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 905 Bank 8L_____________ PL 6-6766
o WORCESTER, Mass. — 174 MiTifcury Street 
o YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Flfth Avenoe

vyksta kryžiaus ' 1
mo. Ir laetuvo-
partijos kovojo 1

dėl pasaulėžiū- J

dstybės gyveni-
gyvenimas dar ė’



Vasario 16 gimnazijos temomis
Beskaitant spaudoje gausias 

mok. Fr. Skėrio padėkas A - 
merikos ir Kanados lietuviam, 
prisiminė ir man maloni pažin
tis su juo ir jo kelios dienos 
praleistos New Yorke mūsų šei
moje. Kaip jau žinoma, mok. 
F. Skėrys šią vasarą viešėjo 
šiapus Atlanto (atvažiavo jis į 
jaunimo kongresą, kaip Vokie
tijos Liet. Bendruomenės atsto
vas) ir keletą mėnesių lanke 
savo draugus, pažįstamus ir 
taijj^ pat užmezgė daug naujų 
pažinčių Amerikoje ir Kanado
je.

Su gražiausiais įspūdžiais 
grįždamas į Vokietiją, keliom 
dienom dar sustojo New Yor
ke. čia, kaip ir kitose dides
nėse lietuvių gyvenvietėse, Va
sario 16 gimnazijos būrelių va
dovų iniciatyva buvo suorgani
zuotas jo pranešimas minėtos 
gimnazijos klausimais.

Pranešimas buvo nepaprastai 
gerai paruoštas, statistiniais 
duomenimis paremtas ir dargi 
spalvotomis skaidrinėmis pa
ryškintas. Klausytojas galėjo 
tikrai susidaryti pilną vaizdą 
apie gimnazijos gyvavimą. Tik 
gaila, kad tų klausytojų buvo 
labai mažai — vos 20 žmonių. 
Tačiau buvo malonu matyti jų 
tarpe E. Kulber, St. Zobarską, 
P. Miluką ir k. P. Milukas čia 
pat padovanojo gimnazijai labai 
vertingų ir brangių mokslo 
knygų. Nežinia kodėl, nepasi
rodė nei vienas Liet. Bendruo
menės atstovas, nors jų vy
riausieji buvo asmeniškai pa
kviesti. Kaip žinoma, kitose ko
lonijose Bendruomenė rengė 
jam ir sutiktuves ir išleistu
ves. Kodėl tik New Yorke vis
kas buvo palikta keliems būre
lių vadovams?

Su p. Skėriu teko man ilgiau 
pabuvoti, paklajoti po New 
Yorko gatves, plačiau išsikalbė
ti visais gimnaziją liečiančiais 
klausimais. Man buvo labai įdo
mu, ko šiuo metu gimnazijai 
labiausiai trūksta?

Tiesa, yra dabar labai gra
žūs, modemiški, patogūs rū 
mai, naujas direktorius, naujų 
mokinių (gal jau ir mokytojų). 
Tačiau, stebint skaidres, man 
labai krito į akis tuščios, dide
lės gimnazijos sienos. Ir pa - 
aiškėjo iš p. Skėrio, kad ten 
nėra nei vieno lietuvio dailinin
ko paveikslo. (Vokietijoje gyve-
na, rodos, tik vienas dail. Kri-
vickas). Vasario 16 Gimnazijoj 
vyksta visokiausios šventės, rai

nėjimai, studijų savaitės. Nau
juose rūmuose jų bus dar dau
giau. Ten atvažiuoja labai aukš
ti Vokietijos ir kitų kraštų pa
reigūnai. Kokia tai būtų didelė 
lietuviškojo meno propaganda! 
O mes gi turime dailininkų, su 
kurių darbais galėtume tikrai 
didžiuotis prieš kitų tautų me
no žinovus ir jo puoselėtojus.

Kreipiuos tad šiuo savo žo-
džiu į New Yorko ir apylinkių 
dailininkus, prašydama jų pa

vasario 16 gimnazijos mokytoją Fr. Skėrį išlydint New Yorko uoste. Iš k. 
į d. A. Vytuvis, jr., V. Strolia naujas gimnazijos direktorius kun. dr. P. 
Bačinskas, L. Vytuvis, J. Vyiuvienė, L. Baltrušaitienė, J. Pašukonis. Nuo
trauką darė pats mokytojas Fr. Skėrys.

aukoti vieną savo kūrinių mi
nėtai gimnazijai .Tokias aukas 
jau yra padarę dail. B. Gedvi
lienė, M. Ingelevičienė, V. Ig
nas, P. Purinas, R. Vėsulas ir 
K. Žoromskis. Tiesa, jų pa
veikslai šiandien nepuošia nau
jųjų pastatų sienų, bet jie buvo 
leisti loterijoj (3-se madų pa
rodose) ir tik jų dėka buvo gau
ta tris kart po 1000 dol. ir pa
siųsta gimnazijai. Ta pačia pro
ga noriu pasakyti New Yorko 
lietuviams, kad už tą sumą yra 
pažadėta įrengti vienas kamba
rys ir pavadinti New Yorko lie
tuvių vardu.

Grįžtant prie temos, ko dar 
labai trūksta šiandien gimnazi
joje, paaiškėjo, kad mokiniai vi
sai beveik nebeturi patalynės 
— paklodžių, antklodžių ir t.t.

Tai palyginus, labai menkas ir 
pigus dalykas. Taip, — kai per
ki jų vieną ar kelis. Bet kai jų 
reikia šimtais, tai jau ir suma 
šimtinė, ko taip labai gimnazi
jai trūksta. Tad ir šiuo reikalu 
kreipiuos į New Yorko lietu
vius, prašydama paaukoti moki
niams patalynės. Pageidaujama 
tik naujos ar labai mažai var
totos paklodės ir kita. Bus ras
ta būdų visa tai nugabenti Vo
kietijon.

Visais minėtais reikalais ma
lonėkite kreiptis šiuo adresu: 
L. Baltrušaitienė, 86-36 108 
Str. Richmond HiU, N. Y. 11418 
Tel. VI 6-3648. Iš anksto savo ir 
gimnazijos vardu už bet kokį 
reagavimą į šį mano prašymą 
tariu nuoširdų ačiū.

L. Baltrušaitienė
ROMAS KEZYS — TW 4-1288
ANTANAS MAŽEIKA — VI 5-6332

LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

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

Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

62-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11379

Tev. L Andriekus parėmė gaidų fondą

VILNIUS DIENOS MINĖJIMO 
PROTESTO REZOLIUCIJA

1966 spalio 9 mes, susirinku
sieji į Lietuvių Jaunimo cen
trą Chicagoje iškilmingai pami
nėti Vilniaus dieną, giliai pasi
piktinę, griežtai protestuojame 
prieš rusų bolševikų okupantų 
pasikėsinimą sužaloti istorinį, 
laiko ir žmogaus genijaus su
kurtą Vilniaus Gedimino aikš
tės istorinį architektūrinį an
samblį.

Užuot stačius naują tele- 
grafo-telefono centrinę kurioje 
nors kitoje Vilniaus miesto da
lyje, Lietuvai Maskvos primes-

užsimojimas sužaloti istorinio 
Vilniaus miesto architektūri
nį ansamblį vaizdžiai parodo, x 
kaip naikinamos architektūri
nės ir kultūros vertybės.

Protestuodami prieš imperia
listinį Maskvos šeimininkavi
mą Lietuvos sostinėje, prieš 
politinę, kultūrinę bei religinę 
priespaudą Lietuvoje, raginam 
visas lietuviškas organizacijas 
— politines, kultūrines, akade
mines — skubiai atkreipti dė
mesį ir įvairiausiais būdais pro
testuoti savoj ir svetimoj spau-

Spalio 4 Kennebunkporte, 
Maine, iškilmingai buvo pami
nėta šv. Pranciškaus šventė. 
Gimnazijos salėje buvo koncer
tas, kurio programą atliko: 
smuikininkas Izidorius Vasyliū- 
nas, smuikininkas kun. V. Val
ka vičius, pianistas Vytenis Va- 
syliūnas. Atlikta 17-18 amžiaus 
muzikos kūriniai. (Apie šventę 
plačiau rašyta Darbininko 69 
nr.).

Muzikinė kūryba yra labiau
siai apleista. Niekas ja nesirūpi
na, niekas jos neparemia. Jei 
kompozitoriai ir sukuria, tai nė
ra kam tų kūrinių išleisti.

Tuo reikalu susirūpino smui
kininkas Izidorius Vasyliūnas, 
nuoširdus lietuviškos muzikos 
puoselėtojas. Jis į visus savo 
koncertus stengiasi įtraukti lie
tuvių autorių kūrinių. Jis su
manė ir tuos kūrinius atspaus
dinti, kad būtų prieinami ir ki
tiems. Prieš 8 metus ėmėsi šio 
darbo. Pats telkia lėšas, tam 
reikalui rengdamas koncertus. 
Taip šiemet jau išleido trečią

veikalą — Jeronimo' Kačinsko 
keturias miniatiūras — trio 
fleitai, klarnetai ir violančelei.

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ ŠV. ANTANO 

GIMNAZIJOJE
Kristaus Karaliaus šventė kas

met iškilmingai minima šv. 
Antano gimnazijoj Kennebunk
porte. Ji kartu yra ir ateitinin
kų ‘šventė. Tą dieną nauji na
riai duoda įžodį. Atvyksta sve
čių iš Bostono apylinkės.

Šiemet (spalio 30 d.) šventės 
programą tokia: 11 vai. mišios 
ir pamokslas. Mokiniai eina 
bendrai komunijos. 1:30 vai. 
gimnazijos salėje ateitininkų į- 

- žodžio apeigos ir koncertas.
Dainuoja jaunosios kartos so
listė Aušra Vedeckaitė iš New 
Yorko, akomponuoja Vytenis 
Vasyliūnas. šioje šventėje daly
vauja ir vyriausias Ateitininkų 
Federacijos vadas dr. Juozas 
Girnius.

Taip pat laukiame svečių iš 
Bostono ir kitų apylinkių.

Gimnazijos rektorius

JUOZO MISIŪNO

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

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

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

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

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

LITAS Investing Company, Ine.
100-21 89th Avė., Richmond Hill, N.Y.; Hl I-6799 
6755 S. V/estern Avė., Chicago, III.; GR 6-2242 

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

Dainavos ansamblio dirigentas mu
zikas Petras Armėnas. Ansamblis 
lapkričio 5 atvyksta į New Yor- 
ką ir čia Brooklyno kolegijos sa
lėje pastatys “Nemunas žydi”.

tame projekte numatyta plėsti 
Gedimino aikštės šone stovintį 
telegrafo pastatą, prie jo pri
jungiant didelį pastatą. Be to, 
dar numatyta nugriauti visą 
eilę vakarinėje Siuokos-Guce- 
vičiaus gatvės pusėje stovin
čių namų, praplečiant gatvę iki 
70 metrų. Viename tų namų gy
veno lietuvių rašytoja Žemai
tė. Visi šie centrinių Maskvos 
ministerijų nurodyti pakeitimai 
sužalotų Gedimino aikštę, radi
kaliai pakeistų jos aplinkos, 
o kartu ir visos Vilniaus mies
to architektūrinių perspektyvu 
charakteri.

Vilnius yra ne vien Lietuvos 
sostinė: jis yra ir lietuvių isto
rijos. mokslo bei kultūros 
centras.

Su Maskvos projektu, kuris 
yra sistematingas didžiarusiš- 
ko imperializmo reiškinys ir a- 
kivaizdus Lietuvos okupanto 
pasireiškimas, teisėtai nesutin
ka atsakingi Lietuvos architek
tūrinių. miesto planavimo, sta
tybos bei kultūrinių paminklų 
apsaugos pareigūnai, mokslinių 
įstaigų bendradarbiai. Maskvos

doj, kad laiku būtų sustabdy
tas Lietuvos sostinės Vilniaus 
sužalojimas.

Vilniaus Dienos minėjimo į- 
galiotas komitetas:

Kun. A. Stasys — Chicagos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas;

K. Avienis — LB Chicagos 
apygardos vicepirmininkas;

Dr. J. Anysas — Mažosios 
Lietuvos Lietuvių Draugijos 
pirmininkas;

E. Laurin — Lietuvos Vyčių 
Illinois ir Indianos pirmininkė;

V. Šimkus — Vilniaus Kraš
to Lietuvių Sąjungos centro 
valdybos vicepirmininkas ir Vil
niaus Dienos rengimo komiteto 
pirmininkas.

: Worcesterio lietuvių parengimas
šv. Antano

Šv. Antano pranciškonų gim
nazijos rėmėjų būrelis Worces- 
tery ir šiemet suruošė paren
gimą gimnazijos naudai. Tai 
buvo spalio 16 d. Į Maironio 
Parko patalpas susirinko apie 
170 žmonių. Rėmėjų būrelis 
šiemet ruošė pietus su įvai
riom pramogom.

Iš gimnazijos atvažiavo bū
rys mokinių su akordijonais ir 
gitarom programos atlikti. Jie 
čia grojo, dainavo, deklamavo 
eilėraščius. Parengimas praėjo 
labai jaukioje nuotaikoje. Pel
no gauta 327 dol., ir jis vi
sas atiduotas gimnazijai palai-

MIRĖ rūtos kilmonytės senele
Hollywoode, Calif., spalio 10 

mirė aktorės Rūtos Kilmonytės 
močiutė, Liudvika Kamandulie- 
nė, kurią su dideliu vargu iš Lie
tuvos atsivežė prieš porą metų. 
Mirė staiga. Tą dieną iš Lietu
vos atvažiavo kita jos duktė An-

tanina Sražnickienė, 59 metų 
amžiaus. Senutė kepė pyragus 
su savo dukra Kilmoniene ki
tos dukros sutikimui. Staiga su
krito ir, neištarusi nė žodžio, 
mirė. Velionė buvo 95 metų.

Iš Lietuvos atvykusi Antani
na Stražnickienė buvo sutikta

gimnazijai
kyti.

Pietų metu kalbėjo pranciš
konų provincijolas Tėv. L. An
driekus, išreikšdamas džiaugs
mą tuo vieninteliu šv. Antano 
gimnazijos rėmėjų būreliu A- 
merikoje, kuris visa širdim 
yra pamilęs šią mokyklą. Jau 
per ilgą eilę metų šis gerada
rių būrelis yra sutelkęs gimna
zijai kelis tūkstančius dolerių. 
Provincijolas linkėjo, kad ir ki
tuose miestuose susikurtų pa
našūs sambūriai gimnazijai pa
remti. Dėkojo būrelio pirminin
kei I. Mancevičienei, Tamašaus
kams, Adomavičiui ir visiem 
prisidėjusiem prie šio parengi
mo.

Labai daug tiems parengi
mams ruošti darbuojasi I. Man- 
cevičienė, talkinama T a m a- 
šauskų. Jiems padeda ir kiti 
darbu bei dovanom. Pasekmės 
yra gražios. Pranciškonai, kaip 
buvo išsireikšta provincijolo, 
ne tik džiaugiasi gimnazijos rė
mėjų būrelio veikla, bet ir ste
bisi jo pasišventimu. A.S.

LIUDOS MIKULSKYTĖS 
įvairių moteriškų drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bliuskutės. kojinės, čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N.Y. II42I

— Tel. 849-7240 —

- HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI 7-4477

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N. Y. 11421
Tel. VIrginia 6-9519

SALE VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 

įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kL nuo
traukų; norite atnaujinti seną, fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
Tel. HYecirrf 7-4677

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooldyn, N. Y.

Dainavos ansamblis Vokietijoje 1946 lapkričio 3 išvyksta gastrolėm. Šiemet Dainavos ansamblis mini 20 metų 
sukaktį.

kitų dviejų savo seserų — Kil- 
monienės ir Palmyros Vilimie
nės. Jos buvo nesimatę nuo 
1932 metų. Atvykimo džiaugs
mas virto liūdesiu, kai sužino
jo, kad mirė jos motina Liudvi
ka Kamandulienė.

Velionė spalio 18 palaidota iš 
šv. Kazimiero bažnyčios Holy 
Cross kapinėse. Los Angeles, 
Calif. Laidotuvėse dalyvavo 
daug žmonių. Apie jos mirtį ir 
laidotuves pranešė vietos laik
raščiai ir TV bei radijo stotys. 
Laidotuvėse dalyvavo ir aktorė 
Rūta Kiimonytė-Lee, kuri šiuo 
metu yra atvykusi į Atlanto pa
kraštį ir vaidina Candlevvood 
teatre, New Fairfield. Conn.

Velionė buvo nuostabus žmo
gus. Nežiūrint daug kančios bei 
vargo, ji visada buvo linksma, 
patenkinta. Ji turėjo nesupran
tamą šypseną.

Išsilygina. “Fashion Funda- 
tion of America” paskelbė, kad 
elegantiškiausias pasaulyje vy
ras yra Anglijos karalienės se
sers Margaritos vyras Lord 
Snowdon. Po kelių dienų gar
sus siuvėjas Blackwell pareiš
kė, kad Margarita yra įtraukta į 
prasčiausiai besirengiančių mo
terų skaičių. Taigi vienas antrą 
pilnai papildo.

Kova su spekuliacija. Sovie
tų Sąjungoje spauda varo akci
ją prieš privatinius spekulian
tus. Laikraštis ‘^Sovietskaja Kir
gizija” užsipuolė kažkokią senu
tę, kuri ėmė gaminti ir parda
vinėti cukrinius avinėlius. Prieš 
pavojingą senelę imtasi griež
tų priemonių: vietos pramonė 
ėmė gaminti tokius pat cukri
nius avinėlius ir senelė turėjo 
bankrotuoti.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai 
šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA Ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206

Telefonas STagg 2-5938

Ine.
VYTAUTAS BELECKAS 

Savininke*

Salė vestuvėm* ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polšddo- 
tunnl&l pietūs. Pirmos rūšies He- 
tuvUkas maistas prieinama kaina.

1M3 MADISON «TRE£T
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Rldgewood)
Tai. EVergresn 2-6440

WIHTER GARDIM TAVERN



to MŪMr ecMUOta, su dide
liu stoto TMtHtotoHrmrn'ir; Lietu
vos mokytoja, Storo tremtinė, 
tik prieš 2$ mėtytous atvykusi

Denipsey lietuviam - M*** 
mis ir prielankus, dažnai savę 
kalbose padygma savo tėvynai
niu kovas dėl Airijcstasvės su
lietuvių laisvės kovomis. (Apie 
jo nuopelnus Hartfordo lietu
viam anksčiau esu minėjęs).

L. B. Clevalando n-os apylin- džiai ir muz. J. Gaidelio ir Dul 
dul dūdelė muz. J. Gaubo.

Solistas V. Verikaitis išpildė:
Ant kelio pavasario mano :—

vo ne tik pagerbtas, bet įteik
ta jam ir dovana — tai jo pa
ties portretas, kurį iš fotogrifi- 
jos puikiai nupiešė daihmnkas

koto.

. — V. Vaidotas, ilgametis 
Tautos Fondo atstovas Kanado
je, mirė Toronte ir spalio 22' 
palaidotas iš Prisikėlimo lietu- 
vfeg parapijas bažnyčias. V. Vai
doto dėta Tautos Fondo atsto-

mo veiklai yra- surinkusi virš 
T5,000 dol. Velionis tikrai my
lėjo Lietuvą ir jai ištikimai tar
navo. Nepriklausomoje Lietuvo-. 
je buvo Steigiamojo seimo na-

.—r Lietuvių Badktapvdipi 
SXXV tomas jau atspausdintas 
ir rišamas. Tomas apima Z « 
grindys. Redagavo #. J. Gir-: 
ritos. Kai kurie svarbesni tomo.

. . .a-;- • .';"iL '.*■'■ — . —. •

lių 9 i 4 v. popiet Muzikos 
instituto salėje buvo surengta 
lietuvių diena. Valdybos pas
tangomis minėjimas buvo ge
rai išrtiriamnota& Brangesnieji 
bilietai iš anksto jau buvo iš
pirkti. Minėjimo dieną'daug iš 
nuvykusių į salę nebegavo bi
lietų, nes visi buvo parduoti. 
Salėje sutilpo arti šešių šimtų. 
Publika rinkosi pasiklausyti 
mūsų garsiųjų matininkų, jau
nųjų choristų ir kanklininkų, 
Varpo ir Čiurlionio Ansamblio 
skambiųjų choristų ir tautinių 
šokių grupės “Suktinis” pasi
gerėti šokamais tautiniais šo
kiais.

Minėjimą pradėjo LB €3feve- tytė ir V. Verikaitis. 
lando H-os apyL pirm. Povilas 
Mikšys.

Koncerto programą pradėjo 
Vysk. M. Valančiaus liet mo
kyklos vaikučių “Aukuro” an
samblis, dirig. Alf. Mikulskio, 
ir kanklių orkestras, vadov. O. 
Mikulskienės. Jte išpildė: šoks 
tėvelis suktinį — liaudies dai
na, harm. M. K. čiurlimtio; 
Tau brangi tėvynė, — žodžiai

du — Br. Budrinno. Solistė D.

VI. Jokūbėno, Būta — J. Gruo-

sui priMH I 
domą dainą.

punktui buvo atlikta komp. Br. 
Budriuno kantata “Tėviškės na
mai”, žodžiai Bern. Brazdžio
nio, muz. Br. Budriuno. Išpil- nauskas ir kt 
dė abu chorai, dirig. Alf. Mi
kulskio, akomponuojant

torius puotos metu daug kartų 
žiūrėjo į tą portretą ir gėrėjosi 
lietuvio dailininko puikiai atlik
tu darbu.

Banketo metu kalbėjo pats 
gubernatorius John Dompsoy, 
kongresmanas Daddarfo, Hart
fordo burmistras KimvHa, Hart
fordo demokratų partijos pirm. 
Killian, lietuvių veikėjas dr. P. 
Vileišis, Hartfordo Lietuvių 
Bendruomenės pirm, ir šio ban
keto organizatorius A. Ustįa-

. Dailės paroda. Su antruoju 
St banketu , sutapo ir dailininko

BBOCKTOM, MASS. kai. Jo žmona ne lietuvė, bet, "fišmokus susikalbėti lietuviškai.
Brocktohas yra vadinamas “visiting-nurse” įstaigos direk- p Du-

torė. Jaunesnioji dukra Loreta 
dirba State House labdarybės 
skyriuje.

Spalių 19 d. Petronėlė Pel- 
džienė minėjo savo, gimtadienį. 
Ta proga vaikai su savo šeimo
mis atėjo pasveikinti ir įteikė 
jai gražių dovanų. Peldžiai tu
ri 5 anūkus ir 2 anūkes.

Bronius Bartkevičius, daug 
dirbęs LDS kp., buv. LDS cent
ro valdyboje, antro Pasaulinio 
karo veteranas, smarkiai serga.

gey yra labai reta sutikti tokios 
geros širdies žmogų.

Emilija Oksaite • Bartkienė, 
sulaukusi 57 m., mirė spalio 10 
d. Ji buvo sodaliečių prefekte ir 
uoli katalikė. Paliko savo vyrą 
ir sūnų. Po gedulingų pamaldų 
šv. Kazimiero bažnyčioje buvo 
palaidota Kalvarijos kapinėse.

Korecp.

Pabaigai — Lietuviais esa
me mes gimę. <

Jaunųjų programai praneši
nėjo K. Liutkutė, antrajai pro
gramos daliai — L Bublienė- 
Stasaitė ir V. žiljonytė.

Lietuvių dienos minėjimo 
proga abejose liet parapijų baž
nyčiose buvo mišios už Lietu
vą. Sv. Jurgio bato, mišias au
kojo ir pamokslą pasakė kun. 
Sugintas, Sv. Panelės Nesiliau- 
jančios Pagalbos bažnyčioje— 

harm. A. Mikulskio; Tėvynės prel. Dobrovolskis. Sv. Jurgio 
varpai, — žodžiai M. Sims, mu- bažnyčioje giedojo bažnytinis 
zik, S. Sližio ir Grįšim grįšim, choras, vadov. varg. Pr. Amb- 
— žodžiai V. Nemunėlio, muz. rozo, ir solo giedojo ’sol. Vac- 
F. Strblios. lovas Verikaitis.

Aukuras pasirodė gerai E Lietuvių dieną tenka laikyti

dėmaus meno kūrinių paroda. 
L.A.P. klubo žemutinėje salėje 
buvo išstatyti 2 2 paveikslai. 
Paroda buvo atidaryta spalio 15 
šeštadienio vakarą ir tęsėsi iki 
sekmadienio 9 vai. vak.

Parodą per abi dienas aplan
kė apie 300 žmonių. Apžiūrėjo 
ją, atvykęs į jo pagerbimo iškil
mes, ir gubernatorius 
Dempsey su žmona.

J. Bernotas

John

“Shoe City” — batų miestu, 
nes jame yra didžiausia batų in
dustrija, nežiūrint, kad keletas 
batų dirbtuvių yra išsikėlusios 
į kitas valstybes. Kas nori dirb
ti ir moka darbą, tam bedar
bės nėra. Laikraščiai užpištytr 
skelbimais, ieškant darbinin
kų

Antanas ir Petronėlė Peldžiai 
spalių 9 d. kukliai paminėjo 37 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Į Peldžių gražią reziden
ciją buvo susirinkę visi šeimos Apie 3-tą mėnesių išgulėjęs Ve- 
nariai: sūnus su žmona ir vai- teranų ligoninėje, labai suvar- 
kais,rabi dukros su savo šeimo- gęš grįžo namo, 40 Vihe Št., 
misJ Jubilijatams jų vaikai ir Brockton, Mass. Būdamas svei- 
anūkai suteikė gražių dovanų. ‘ ~

A. Peldžius yra "buvęs ilgame
tis “Darbininko” administrato
rius. Jis Darbininke išdirbo 17 
metų iki tėvai pranciškonai jį 
perėmė.

Peldžiai užaugino vieną sūnų 
ir dvi dukras. Sūnus dirba kai- 
po litografas, vyresnioji dukra joru’ 
Marytė yra baigusi Bostono ko- likerio biznį, — package store, 
legiją ketetą metų dirbo kaip 6 Arthur St. tapo “grandpa”.

' Mat, jo dukra Mrs. Cahill ir jos 
vyras susilaukė pirmagimio;

Mr. Grizė-Dugey yra labai vi
sų mylimas ir gerbiamas žmo
gus. Jis nevienam yra ištiesęs 
pagalbos ranką. Jis remia visus 
gerus lietuviškus reikalus. Nors

ir prašymų kartoti. Jaunimo pa- parodė daug sumanumo ir ne- 
rengimui daug darbo idėjo di- pagailėjo darbo. Publika yra 
rig. Alf. Mikulskis, kanklinin- dėkinga rengėjams, kad gavo 
kių — O. Mikulskienė. Aukuro pasigerėti puikiu lietuvišku me-

BALK) SRUOGOS VARDO FONDAS
Atžymint poeto ir dramatur

go prof. Balio Sruogos dvide
šimties metų mirties sukaktį, 
šio mėnesio 7-8 Montrealyje įs
teigtas Balio Sruogos vardo fon-

darbą, ir nebūtinai vien groži
nės literatūros srityje.

šiem todąviniam vykdyti bus 
sudarytos jury komisijos.

Tikėdamiesi, kad šis sumany
mas susilauks visuomenės pri-

LIETUVIŲ FONDAS
Rugpiūčio-rugsėjo mėn. Lie

tuvių Fondas pasipildė šiais 
naujais nariais:

500 dol. Magdalena Takickai- 
tė-Pulokienė; 414 dol. a.a. prof. 
Alfonso Jurskio atmint įnašas; 
330 dol. a.a. Juozo Ąžuolaičio 
atmint įnašas; 200 doL Šen. 
Paul H. Douglas; 150 doL a.a. 
Diuminatos Giedraitienės atm. 
įnašas; po 100 dol.: Jane ir Jo
nas Kazitėnai, dr. Konstancija 
Rudaitytė, šv. Juozapo R. K. 
parapija St. Louis, Aldona ir 
Juozai Leščinskai, Lietuvos 
KarJCūr. Savan. S-gos Detroito 
skyriaus, agrbn. dr: Vladas 
Bublys, Jurgis šklerys, a. a. 
Vinco Šidlausko atmint. įnašas, 
Matas J. Varneckas, a.a. Vy
tauto Pavilčiaus atmint. įnašas, 
Kazys ir Jadvyga Juknehai, a. 

jis yra gimęs ir augęs šioje ša- a- Pe^-ro Končiaus atmint, jna-

kas, Bronius kiekvienais metais 
visu atsidavimu' dirbdavo tėvų 
pranciškonų Kennebunkport, 
Me., piknikuose. Linkime jam 
greitai pasveikti.

Stanley Grize-Dugey, vienas 
iš stambiausių Montello biznie
rių, vadinamas "‘Montello ma- 

i”, turis valgomų daiktų ir

lyje, bet gražiai kalba lietuviš- šas, a.a. prof. Vito Manelio at-

pasirodymu gėrėjosi ne tik vai- nu. 
kūčių tėveliai, bet ir visi daly
vavę minėjime.

Clavelando lietuvių trisinin-

mas įvyks spalių 29 d., šešta
dienį, 5 v. popiet teis. Felikso 
Mackaus bute, 8026 Tf^cusko 

Landytinį, Grandinėlę ir Malu- str. Cleveland 3, Ohio 44103. 
na. Publikai prašant dar pridė- .Bus Juozo Krygerio paskaita 

“Vokietijos Teismai” ir kt.kL
BaHo vajus

Spalio mėnuo Cleveįande yra 
paskelbtas Balfui vajaus mėne- 

nio Ansamblis, solistai Darnu- siu. Skyrius, kuriam vadovau-

grupė, vadovaujama J. Kavaliū
naitės ir M. Leknicko, šoko:

jo:' Mikitienę. Suktinis išpildė 
šokius gyvai ir grakščiai.

Antroje koncerto dalyje dai
navo Varpo choras ir čhirikb

Jį finansuoti ir plėsti įsipa- tarimo*, kviečiam visais rėika- 
reigojo keli J.AV. lietuviai. Da- lais kreiptis šiuo adresu: Vy- 
bartinis fondo kapitalas —1000 tautas A. Jonynas, 4797 Gros- 
dot Lėšų reikalu į plačiąją vi- venor Avė., Montreal, 29, Que., 
suomenę nebus kreipiamasi.

Fondo paskirtimi ir artim-
miausiais uždaviniais yra:
— išleisti esančius rankrašty

je prof. B. Sruogos raštus,
— suredaguoti B. Sruogos 

monografiją, sutelkiant amži-

Canada.
Fondo iniciatorių vardu:

V. A. Jonynas

PĄTERSON, N.J.
Kun. J. J. Kintos, šv. Kazi- 

mierd lietuvių parapijos klebo
no, 35 metų kunigystės ir 3 
metų klebonavimo šioje parapi
joje minėjimas praėjo labai iš- 
kilmmgai- Dalyvavo daugiau

gtoiariai kasmet Tuo norima kaip 200 pąrapiečių, draugų, gi- 
rasti būdą atžymėti stambesne minių. Iškilmingam banketui 
suma tikrai vertmgą kūrybinį vadovavo Jurgis Yesulaitis. Pa

nus laimėjimas kultūros baruo-

akomponavo L. Gaižutienė. lamdė gyvenantiems lietuviuos. 
Jungtinis choras sudarė per Skyriaus pirmininkas prašo —

grindinę kalbą pasakė A. Ma
sionis. Parapiečiai džiaugiasi, 
galėdami kleboną pagerbti jam 
brangių sukakčių proga.

Lituanistinė šeštadieninė mo
kykla pradeda veikti spalio 22, 
šeštadienį, 11 vai. Mokyklos ve
dėjas V. Cižiūnas, mokytojais 
bus L. Alinskienė, kun. V. Da- 
bušis. Mokyklą pasižadėjo lan
kyti 12 mokinių.

Marija Šaulienė vadovaus sek
madienio užkandinei šv. Kazi
miero parapijos s alėje, 130 
Lafayette St., Paterson, N. J.

Jonas Sabaliauskas išrinktas 
moksleivių ateitininkų vyskupo 
Reinio kuopos pirmininku.

mint įnašas, Aleksas ir Julia 
Lepkai, Antanas BaranČiųkas, 
Eugenija Kezienė, Vladas ir 
Stasė Ilginiai, Juozo Daumant 
Saulių Kuopa, Danutė ir Romas 
Ankančiai, a.a. Liucijos- Babic- 
kienės atmint. įnašas, Juozas ir 
Ona Zilioniai, dr. kun. Petras 
Celešius, Amelija Gaubienė, 
a a. Irenos Leonaitiens atmint, 
įnašas, Jonas ir Dalia Navickai.'

Tuo pat metu savo įnašus pa
pildė: LB Kenoshos apylinkė 
iki 574 dol.; Jonas Šepetys iki 
125 dol.; Alfonsas ir Ona Kin
duriai iki 300 dol.; ALRK Mo
terų S-gos New Jersey sk. v-ba 
ir New Yorko apskr. v-ba iki 
200 dol.; Bogotos Liet. Moterų 
Draugija, Colombijoje iki $402.

itis), Zoologija (J. Kardelis),: 
Zwingli, U. (P. Dilys), Žalgirio 
mūšis (J. Jakštas), Žalvario am
žius (J. Puzinas), Žemaičiai (A. ;
Salys, Z. Ivinskis), Žemaitė (A.
Gustaitis). (

— Los Angeles šv. Kazimiero' 
lietuvių parapijos choras gruo
džio 3 mini veiklos 25 metų su
kaktį. Ta proga ruošiamas di
džiulis koncertas, kuriame be 
eilės dainų bus atliktos 
ir komp. Br. Budriuno bei kom- 
poz. S. Šimkaus kantatos. Šie
met choro valdybon išrinkti: B. 
Dabšienė, R. Valukonytė, L. Do
vydaitis, NL, Sutkevičius. ChorO 
valdybos pirmininku perrinktas 
Algis Raulinaitis, jau eilę me
tų ėjęs šias pareigas.

— Algirdo Landsbergio vei
kalą “Penki stulpai turgaus 
aikštėje” šiam sezonui pasirin
ko Naujųjų kanadiečių teatras* 
Toronte, veikiąs jau kelinti me
tai. Anglų kalba veikalas bus 
vaidinamas Central Library 
Theatre nuo lapkričio 30 iki 
gruodžio 18. Režisuoja Rein 
Andre, Naujųjų kanadiečių teat- 

,jto meno vadovas.__
— Jonas Butkus, Los Ange

les šv. Kazimiero lietuvių para
pijos komiteto nario Jono ir 
Elenos Butkų sūnus, lankąs Da
ntei Murphy aukštesniąją mo
kyklą, už pažangumą moksle pa
teko į kandidatus gauti Nation
al Merit Scholarship stipendiją. 
Iš minėtos mokyklos kandida
tuoja tik du mokiniai, kurių vie
nas ir J. Butkus.
— Vietoje gėlięant a.a. dr. Ma

to Bakčio kapo,' Lietuvių Fon
dui — Nežinomo Partizano įna- 
šan 52 dol. suaukojo šie velio- 
nies draugai: dr. K Avižienis 
ir ponia, L. Balzaras, P- Balza- 
ras, V. Balzaras, K. Juknis, dr. 
Z. Rudaitis, K. Smolenskas ir P. 
Žilys. LF vadovybė aukotojam 
reiškia nuoširdžią padėką, (ars)

— Algio Tonkūno ir Genės 
Mickūnaitės jungtuvės bus lap
kričio 1 Los Angeles šv. Kazi
miero lietuvių parapijos bažny
čioje. Abu jaunavedžiai yra pa
rapijos choro nariai.

100 dainininkų. Jie padainavo pagal išgales skirti auką kr ją 
— Malda už tėvynę, muz. A. siųsti Clevelando Brito sky- 
Kačanausko; PaskutiMr vakarė- riaus iždininkui V. Akelaičiui, 
lis,-ltoadies dama, bann. V. Ba- 634 E. 124 SL, Clevriand, Ohio, 
ntiftn TVirinininkiĮ maršas, žo- 44108. L. žvirtoAnk1 w>» AvmrBmMI

Šiemet 35-tasis Marianapolio tėvų marijonų seimas — 
bendrus tėvų marijonų geradarių, prietelių ir draugų me
tinis suvažiavimas — kviečiamas Kristaus Karaliaus Šven
tės proga, sekmadienį, spalio 30 d., Marianapolyje,Thomp
son, Conn.

! Dienotvarkė:
f 11:00 vai. ryto iv. Mišios'ir pamokslas

12:30 vai. po pietų — pietūs
1:30 vai. po pietų — Seimo posėdžiai.

AfarimmpoUo tėvai marijonai ir bendradarbių organizaci
jos vadovybė mielai kviečia visus gausiai atvykti j Maria- 
napolį bendram pasitarimui, draugiikam pavieiėjimui ir

Marianapoliu Tėvai Marijonai, 
Kun. Jonai Jaučius, M,l£.

Vyresnysis

MATULAIČIO NAMŲ STATYBAI
REMTI

LABDAROS PIETŪS
Programoje sol. L. JUODYTE su dukra JANINA j

WORCESTER, MASS.

Maironio parke
lapkričio 6, 1966

- Prediia 2 PM*

Auka $10.00 asmeniui

Rengia Putnumo Seserų rėmėjai

NAMŲ STATYBA JAU VYKSTA PILNU TEMPU!



COSMOS

151 W. 21 St. WA 9-3677

N.J. (201) 379-6170

RADIJO PROGRAMOS

SERVICE

BROOKLYN

1966 m. Š. Amerikos Pabal-

MU 4-0715

NURSES-RN

LIETUVIŲ DIENOS NUROK RN

236-4600CHARLES WARD, Dlractor

ILIUSTRUOTAS UETUYIŲ KULTOROS IR 
VISUOMENES GYVENIMO ŽURNALAS

Rašyti Adresą: DarbtaiotaB,
910 Wiiloughby Avė. Brooklyn 
N.Y., 11221. ,

4304 Sunset Boufevaro 
Holtywood, Callf. 90029 

Telefonas; 664-2910

Excellent salary, Free hospitalizaticn 
group Insurance and other benefits. 
Reg. overtime. 5-day wk. Ali levete 

of exp. Call (516) WA 2-5660.

WANTED EXR. OPERATORS 
on HINGER saachine on Dienos — 
steady woric Nice vrerking «9«®- 
tions Many fringe benefits

Nice working conditions union shop 
plūs overtimb Grand Central vicinity 

STERLING GRAPHIC ART 
304 E.' 45 Street, N. Y. C.

GIRLS, mušt have exp. on fine jew- 
elry operattete. lĄjbt feetery wdrk, 
jewelry asaembiy and soldectag. Ali 
benefits inctudtng hoepėtaiizatton. St. 
work. Groasman-Blake Inc^ lM Brown 
Avė., (Industrjal Park) Sprtegfield,

MARINER8 INN direct on North- 
port Bay beautiful view of water 
German cooking imported * domės
ite wteaa and Uquors. Lotetor f resh 
daily — Bayvtevr *Av» tt James BL 
Northport, L.I. Tai. (516) AN1-8111 
- 9756

WANTED CHOCOLATE PAN MAN 
- ALSO HARD CANDY MAN

Steady Work Nice working condit.
Bonpmo Gandy Corp W. 8th, St. 

Brooklyn, N.Y.

Ocean Grove * St Elmo, Gradous 
Hving for senior citizens. Uving quar- 
ters, 3 meals/day, laundry A spedal 
Services. Shopping area, post Office, 
banking faciUtles, churcbes A ocean 
boardwaHc aU vritten walkttg dte- 
tance. 77 Main Avė. or 201-774-9679

We specialize in the sale of mixers 
for Pizza from 3300. We repair 
mixers, completely rebuilt. Work 
completed in 24 hours. Absolutely 
guaranteed. Reasonable prices. We 
also šen ovens and eguipment for 
bakeries and pastry sbops. State 
Bakers Machine A Oven Corp. 69 
Warren SL Bklyn. ST 3-7300 ask 
for Michael Sofia or George Pearie.

on Dresses section work, Steady 
work, nice working cond. Modem- 
line Dresses, Ine. 62 Ryte Avė. Pater- 

son, NJ. 201 523-3474

BOSTON, MASS.
Vedėjas

JONAS J. ROMANAS, Sr.
WHIL - 1430 kil. Medford, Mass.
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vMU

WANTEO EXP. R. N. 
For 'DeUvery Room 

3PM to 11PM Small Hospital 
Many Fringe Benefits 

VtCTORY MEMORIAL 
9036 7th Avenue, Brooklyn 

.Call TE 9-2800

Ladiee dreeeea sedtiėn vtaic er full 
gaato4Mgb^dy ..s^^ųįce vrorking 
rondtHęna wcricwiMraM#U Bve Aqual 
Drase Cempany. 1Ž1-Š7 iMteėts Stv. 
O«pneDaric,Ne«r YnfcCaB 845-

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

• WJLB, 1400 banga
15756 Lesure, Detroit 27, Mich. 

BRoadway 3-2224 
šeštadieniais 8:45 iki 9:45 v.v

Daug sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą” radiją, radio-con- 
soies, color ir kt. TV, Tapė 
recorderiai, patefonai, fonogra
fe!, įv. skaičiavimo mašinos, 
cash registeriai, rašomos maš. 
visomis kalbomis. Visi gammiai 
Telefunken, Grundig, Zenith, 
Burroughs, Ofympia, Boyai etc. 
Katalogus Ir informacijas gan- 
site tik praneš savo adresą: 
J.L. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Northport, N.Y., 1173L

PAPER BOXES, asst. mech. on Quad. 
and SB. wrapper. Brilliant Paper 
Bos, 184 Kent Avė. Bklyn. Ask for

Metropolitan ~efreae Pratime pre- 
jecta. Geod jišy. desn record. mušt 
have own ptene. IntervĮear 10 AM- 
4PM. Drtvere Ucenae. Uniforma 
fomkted. MOLAM COMPANY— 
3S1 Madiam Ave^ N-Y. C.

LEARN TO SHOOT at N.Y’s neveat 
and largeet Indoor Platai A Rifle 
Range. Free target practfoe wfth 
this Ad. Indtvidaal A Chfo member- 
abip. Hunter Safety Couree. Hunt- 
tag trips neer betag ergartned. West 
Skfe RHIe A Pistai Ran»e 20 West 
26 Street, NYC — 969-8905

prese <^e 
operatorė ..... 
mest. The AifoiflMm Can Co^. P. O. 
Box 291, Canbury, Coon. 203-744- 
r. 2710 ,

H. <, b

SALFASS-gos Centro Valdyba 
PABALTIEČIŲ ŠAUDYMO 

PIRMENYBES

McKNIGHT MOVING A STORAGE 
Agent for Shamrock Van Lines 

Local — Long Distance 
Houerly or Fiat Rate. FuIIy Insured. 
Free Estimates. Storage. Fast Courte

WANTED EXP. CHPERATOR8 
ON SINGER MACHINES '

PARCELS E»W^S6 
CORPORATION 

108 West 14th Street 
(2-as aukitas) 

New York, N.Y. 10011 
TeL CH 3-3005

Mes siunčiame dovanų siuntinius į 
LIETUVĄ ir visas-USSR Respub
likas. ‘
Kiekvieno siuntinio įteikimas adre
satui garantuotas — gavėjas neturi 
nieko mokėti.
Jūsų patogumui — mes sandėlyje 
turime didelį pasirinkimą prekių že
momis kainomis
Atidaryta: nuo 9^30 ryto iki 7 vak. 
kasdien ir sekmadieniais nuo 10 ry
to iki 4 p. p. Kitu laiku susitarus. 

Cosmos .Pareeis Express Corp. 
14-tos gatvės skyrius

metams — $6-00

For Super Cinef
Steady worit Nice werking condi
tions. Many frįnge benefits plūs

- Dial 374-3743
256 S. 19tb. St. Newark

Production of 
CIVIC OPERA SOCIETY 
Concert and Operatic Mušte 

Hotel Theresa 
UN 6-3300, ExL 101

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 kilocydes 

BENDRUOMENES BALSAS 
1203 Green St.. Phfla, Pa. 19123 

PO 5-0932 
ėeėtadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p.p.

SPBdAL BARGAINS
Benefit of church. Men, women and 
chOdren’s apparel. The Prayer Center 
173 Brook Ave^ Brome. 991-2204 or 
292-5241. Open 0:30 am to 12 noon 
Tuesday and Thurs. and SaL open 

12:30 to 5 PM. Bev. NJ* Thomas

Užsisakykite 
žurnalą

2 Auto Body & Fender Men
1 Combination Man
1 Painter and Helper

INSURANCE for cars, motorcycie, 
Trucks, Home or Life. Time pay- 
ments arranged. Can or write 

ROGENE BROKERS INC.

James Loucas Clothing Store
213 W. 35 SU N.Y.C. New Address 

now will be 257 W. 35 St.
We cater to the entire family—Open 
6 Days a Week —Late Nite Fridays 
For Real Values, eone in and aee us 

Can OX 5-3043

BERNIČS PASTRY SHOP — 217

VVATERBURY, CONN. 
WWC0 - AM - 12*0 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

Kultūrinė - komercinė programa 
Sefcmad. 9:35 ik' 10:30 ryto

BAYRIDGE HOSPITAL 
437 Ovington Avė, Bklyn

OUR LADY OF MOUNT CARMEL 
10 Oounty.Road, Tenafly, NJ. 

Ca2 (201) 568-0545 
Ask for Father Doyle

109-35 Farmers Blvd. 
Hollis, Queens, N.Y. 

479-0707 or 939-5151

PHARMACIST 
immediate opening for pharmacist 
wtth New Jeraey registration. Excel- 
leat starting salary with periodic Pro
gressive inereases. Exeellent com- 
pany, paid benefits. Wrtte or call Mr. 
LeoSehvyn, 3 Commerce Drive, Cran 
ford, New Jeraey, 201 272 1000 ExL 

’' 344 ’ ’

HARTFORD, CONri.
Ved. ALG. DRAGŪNAVICIUS

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

TeL: 249 - 4502
Sekmadienį — nuo 12 iki 1 pų*.

FRANK REILLY SCHOOL 
OF ART

Studio F. “Ud. puede ser un artistą". 
Ensefia: Dibujo, Pintura, Grabado. 
Escriba folleto gratis “Art School 
Ratings" y "VVho’s Who” en arte 
y compare. W. 57 St. BL»^r-9394.''

WANTED EXP. 
DOCK FOREMAN

Steady Work
_Nięe working conditions .

Strickland Transportation 
333 North Henry St, Bklyn 

Call 389-9110 aakfor Miss DeMarco

H)GH SCHOOL GRA DS earn while 
you leara, interesting vinyl plastic 
heat seahn^ piant, air conditioned, 
all betaftA d^y.and iright shift, 
openings, Xppj^ Major Pool Equip. 
Corp. 60 Jaeobus Avė. South Kear- 
ny, NJ. ?•.. į*

kleistas Aidų žurnalo, virš 200 
pusi. Kaina 2 doL

A. Žemaičio, Lietuvos vaM»>
liai, prisiminimai. Kaina 1 doL

TRYS KNYGOS UŽ 3 DOL.
L. Andriekaus, Naktigonė, 

trečioji poezijos knyga. Kaina 
2doL

šaudyklos - suradimo reikalg 
kreiptis: A Simkevičius, 96Į|C -'E^nBiBii^BNL:aNaaaj^JBMMM9B<> ^RB^-- 
Upper James St. Hamitton, O«k U, iiMlaaM» BMk|
tano. Telef. (112) 3834160. 8MB W llfrjf iar 
Čia bus hadima ppnlrtariimin — 28 SL T38CA, $£5 SL 
nakti ir šešta^oiio rytą. ■ Manhattane, arti 7 Avė. Po susi-

P.S.F-įo6 LMtwri¥ Sekcija rinkimo bus lošiama šacbma- 
.............. ‘....."f 1 ’-i b '" tais, šachmatų mėgėjai kviečia

mi atvykti ir maloniai pralmsti' 
vakarą draugiškoje aplinkoje.

WANTED EXP. SFREADER ■ 
<m childrens sportwear, utoęUy work, 
nice woridpg conditkms, ~work where 
you Bve. Many ■'benefits.
Stretchfni Conpany, IrvlRgtap, New 

York. CaU 419 LX1-9300.

«ępiy 
AUTOMATIC TOLL SYSTEM 

3920 Merritt Avė. 
Bronx, N.Y.

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, '■ 
Vedėjas P. VIŠČINIS 

173 Arthur St, Brockton 18, Mass. 
TeL JU 6-7209

FM bangomis 105,7 MC 
meg. iš WKOX, Framingham, Mass. 

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

supažindina skaitytoja mi vinų lietuvių orga- Atskiro nr. kaina 65f 
nizacijų veikla, visų Lietuvos laisvinimo veiks
nių darbais ir žygiais, lietuvių kultūrininkais, 
veikėjais, senosios Ir naujosios imigraejos žy
miaisiais asmenimis ir kt.

MACHINE OPSiĄTORS 
Alunmnum ėan mfr. impač. extrusion. 

coaters and printer 
oppty. for advance-

Shirt operators pressers A folders 
esperience preferred. WiH train in- 
experienced dependable giris derir- 
ing steady emptoyment. Union be
nefits. Apply in peram — SPRING 
VALLEY LAUNDRY 46-48 Church 
SL, Spring Valley 914 EL 6-2900

NURSES-BK4JMff775 
8TAFF^8288

Are you interested in a chąUenging 
posftjon in a New Proginei m i State 
School? Openings for Qualified 
Nuneš. AU sfcifta, žhK btasrit prus 

^granu Contact Mr^-Logsden, Per- 
smmel D^t. Suffcdk State School, 
Melville, LLL 5to-271-3800

PRENUMERATOS 
KAINA:

ASSEMBLERS 
MECHANICAL

Expęrienced — Apply
AUTOMAJIC TOLL-SY&TEM 

3920 Merritt Avė.
C BrdOK, N.Y, 

CaU^^tas — 325-7773

Post Avė. Weetbury, LX For the 
finest of bakery produets. Open 6 
days a week — exceBent T^rddtog 
cakes and party cakes. Order now

f ’ manėsts
Private leeaąs for Weddings, Par
ties and burineas mane iunch 
11:30 AM r- Tour geniai Host 
Ernest vw* <Western Hagen 71-28 
Cooper Antine near Myrtle Avė. 
Glendate CbD HY 7-9229

THt CABTLE INN
Banųueto our spectatty Private par
ties A rtBer Sodai func-
tions te OM Worid atmosphere. — 
Luneheons and Dinnera daily Open 
7 days a wmk—. 712 Mate st isiip 
CaU 516 JU 1-9651 or JU 1-5540.

YOUNG MEN
Permanent ^nplcyneut, Piant and 
Aasetably ĮJne W«k, Beaaty Eųuip- 
ment, Lackawana Avė. West Pater- 
8ce (No. 4 Biia pasaes deor)

PAIRS taAZING ON WOOD goo& 
pay many fringe benefits. Steady. 
work aH year round

Call LE 4-1416

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

Ideal tocatkm 2 blocks from any 

subway. Special attention given to 
New Licensed Drivers, All Benefits. 
New 1967 Fords, Ann Service Corp^

OftaMen en Poįo 
Bkteeea Merrpv Overiock 665 tp 890. 
on Stager $65 to 8120 steady nork, 
■iee wcrfcing conditSous, union abop. 
324 Latayntte SU N.Y.C. CA 6-2554 
asdc for Juanita Emhraceable — 324 
Lažayette SL:^.YXX

MORNING DRESS SHOP, INC. 
969 Bay St, Staten latend 
Tale. GI 2-5524 9-5 PM

SINGERS and.DANCERS 
FOR FALL

3-11 sMft Convaleacent prognon- 
tad Įiaftets, 6 day rtaff god 

ttm or Per Dlsm. Pleasant vratkteg 
ceadttloBs. Pteoe 471-2801 — 
C0NVALE9CENT HOME OF N. T.

i Stesuiy Work 
Nice Working Conditions 

Many fringe benefits 5 days 40 hrs

HiflskJe Auto Body Co. 
1M-14 Hillside Avė. 
•mętenoodHin, T.T

Cafl HI 1-1567

D & F COAL 
COMPANY

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

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

TeL 563-2754 
Sekmadieniais 12:00 iki 12:30 v. p.p.

Z WANTED
MASTER MECHANIC

Exp. in ESeėtridty A Ptambing and 
all phases of asaintanance EaceUent 
salary. Murt be able to supervise

fui) Ūme 8 PM to 11 PM 
RN 836, LPN 820 per dtem 

gun wurr 
N0M1NU HOME 

GlenCove ' (516) 6-7830

LA PERVILLE, įeaturing catering with a 
new concept in ežepcmce, confiallg invites to virtt 
our neto home. Choice currtnt Jtrnd future dete* ovaiteble 
for 100 to 700 guegtt.

LA PERVILLE cateren at 1915 65th Strert, 
Brooklyn. When you call a»k for Mr. Vrank Pcrnbce, 
former general director of Deauville catcren and eabema 
dub. Organizations nota: our facilitico are available for 
New Year’t Eve. 
R.S.V.P.

CHI&A OUARTER 
Chinese Food

ExceDent Ldpcheons Dinners Cock- 
tails. Open Tdays a week. We spe- 
daBte teTSteė OM Orders

Mfce Workteg Condttfons 
FINE GARMENTS, INC. 

2100 Sumnrtt Ave.Usfou€5ty,KJ.
CaH (201) W7-1415

WANTED EXP. 
CABINET MAKERS 

Steady nork, nice woridng condi
tions, many fringe benefits 

JEFFERSON TRAVIS, INC. 
32 Ross St, Brooklyn 

855-0050

t^jSpcrto klubų pirmininkai 
ar; Jų įgalioti valdybos , nariai.

K; Carito valdybos nariai ir 
kan^ŽiriaL ' • ' ~

d. Športo apygardų vadovai 
ir 2 apygardų komitetų nariai.

e. ŠALFASS-gos revizijos ko
misijos nariai.

f. Paskirų sporto šakų komi
tetų mr kitokių sąjungos pagal- 
bmių organų vadovai

h. ŠALFASS-gos garbės teis
mo nariai

l Žurnalo Sportas redakto
rius, redakcinė kolegija ir ad
ministratorius.

j. Centro valdybos pakviesti 
asmenys — ne daugiau kaip 3.

k. ŠALFASS-gos garbės na
riai

Su pilna balsavimo teise 
kviečiamas Lithuanian Sports 
Review redaktorius.

Patariamuoju balsu suvažia
vime kviečiami dalyvauti visi 
sporto darbuotojai, fizinio lavi
nimo mokytojai, sporto vete
ranai, lietuvišku sporto judėji
mu besiaomį asmenys bei orga
nizacijų atstovai, lietuviškos 
spaudos atstovai. Patariamu bal
su suvažiavime norį dalyvauti 
registruojasi centro valdyboje.

Suvažiavimo metu revizijos 
komisija tikrins centro valdy
bos ir, apygardų komitetų kasų 
bei išvykų fondo stovį. Sąjun- 
gos,_ ^grinAš^ų komitetai ir 
kl^Bų^^vauo^bės "’^sportinės 
veiklos pranešimus suvažiavi
mo "metu centro valdybai įtei
kia raštu.

Reikalingi siuvėjai dėl mote

rų paltui EV 4-1408.

Lapkričio 12 — Korp! Neo-Lithu- 
ąnia metinė šventė—balius-Sheęaton 
Tenney Inn, 90^10 Grand Central 
Parkway, East Ėhnhurst (prie La 
Guardia Airport).

Lapkričio 19 — Kariuomenės 
šventės minėjimas Maspetho para
pijos salėje. Rengia Lietuvių Vete
ranų S-gos Ramovės New Yorico 
skyrius. Pradžia 7 vaL vak.

Lapkričio 19 — “Rūtos” Ansamb
lio 25 metų jubiliejinis koncertas, 
akademija ir banketas švč. Trejy
bės parapijos salėje, Adams SL, 
Newark, N-J. Pradžia T vaL yąk..

Lapkričio 26 — Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos New Yorko klu
bas rengia pianistės I. Rajauskaitės 
- SuSienės rečitali Carnegie Recital 
Hali. 157 W. 57th Street, Manhattan. 
Programoje dalyvauja ir solistas B. 
Povilavičius. Pradžia 8 v.v.

Gruodžio 3 — Buv. Lietuvos pre
zidento dr. Kazio Griniaus 100 me
tų gimimo minėjimas Franklin K. 
Lane mokyklos salėje Woodhavene. 
Pradžia 7 vai. vak. Rengia varpi
ninkų, liaudininkų ir kitų sudarytas 
komitetas.
' Numatomus parengimus pranešti 

LB New Yorko apygardos švietimo 
ir Kultūros vadovui Kęstučiui Mik- 
liii, 71 Farmers Ave^ Plainview, 
N.Y. 11803; tel. 516 WE 5-0896.

tiečių Šaudymo pirmenybės Į- 
vyks spalio 29-30, Oneada Town 
ship, Ont. (netoli Hamiltono), 
Hamiltono lietuvių medžiotojų 
ir meškeriotojų klubo “Giedrai
tis” šaudykloje, York Road. 
Pirmenybes vykdo ŠALFASS- 
gos šaudymo sekcijos komite
tas. Vadovas — J. Zavys.

Programa: a. 22 kalibro spor
tinis šautuvas, nesunkesnis
kaip 7.5 svarai, šaudymo pra
džia spalio 29, 9:30 vai. ryto.

b. Olimpinis šautuvas, nesun
kesnis 17,6 sv., su metaliniais 
taikikliais. Šaudymo pradžia — 
spalio 29, 9:30 vai. ryto.

c. 22 kalibro pistoletas. Šau
dymo pradžia — spalio 30. 
9:30 vai. ryto.

d. Medžioklinis šautuvas. Šau
dymo pradžia — spalio 30, 
$z30 vai. ryto.

Visose rungtyse komandų 
skaičius kiekvienai tautybei ne
ribotas. . Komandom nepriklau
są gali dalyvauti pavieniui 
Pradžios mokestis — 2 dol. as
meniui už kiekvieną rungtį. 
Komandinės dovanas pirmų vie
tų lajmėtojmn ir pavienios do
vanos už pirmas tris vietas. 
DMyvavimas atviras visiem lie
tuvių, latvių ir estų šaudyto-

WANTED E20P. OPEąAZpRS 

<m wjg mųriitees ųtefuty w<ąric nice 
voikJtag ■ dEkjus nutey fringe bnf. 
CBeete Wg IHNAįM. Avė,

I-I.C. CaU 381-M81

BOSTON. MASS 
Vedėjas 

STEP. M1NKUS 
WLYN —1360 kilocydes 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1 -1:30 vaL p.p.

LABORERS - GARDENER 
Good Bay 

Good Conditions 
PLEASANTVILLE, N.Y. 

914 - 769-1106

teesgini Hew Yerte
Lapkričio 5 — Dainavos Ansam

blio “Nemunas žydi” Brookljm Col- 
lege salėje Brooklyne. Rengia Liet. 
B-nės New Yorico apygardos valdy-


