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Naujų demonstracijų kurstytojai slepiasi
Aštuonis mėnesius prez. R.

kongrese
tracijos šių metų įstatymdavys- 
tės programą ir Vietnamo karo

Taktika pakeista, tikslai ryškinami
Hong Kongas. — Po trum- pareigoja gerbti dabartinę de 

pos žinios, jog Kinija sutiko facto sieną, - vengti karimų su- 
pradėti su Maskvą pasitarimus sidūrimų, atitraukti karines 
dėl sienų, buvo paskelbtas, net pajėgas iš ginčijamų pasienio 
anglų kalba, ilgas dokumen
tas visam reikalui iš Pekino pu
sės nušviesti. Iš jo matosi kad 
Kinija tebegina savo tezę, jog 
carinė Rusija pasisavino jos 
žemes primestomis sutartimis, 
bet kartu nebereikalauja tų su
tarčių panaikinimo kaip sąly
gos deryboms su Rusija dėl 
sienų ginčų sutvarkymo.

Atrodo, kad Kinijai dabar 
pirmiausiai rūpi pašalinti rasų 
kariuomenę iš ginčijamų sri
čių, o tik paskui sienų išlygi
nimas, ženklų pastatymas ir 
naujos padėties užtvirtinimas 
naujmnis sutartimis.
Penki punktai kietam kevale

Tame dokumente yra šie 
svarbiausi punktai:

Pirma, abi šalys turi išsiaiš
kinti, kas praeity buvo pada
ryta blogai o kas gerai ir ta
da pripažinti kad dabartinės 
Kinijos-Rusijos sienos buvo 

. primestos Kinijai prieš jos va-

vietų arba jų ten nesiųsti

TAKTIKA MAO VADOVĖLY
Šis Kinijos manevras, Mao 

“revoliucijos mokslu” sekant, 
esąs iš vadovėlio išplėštas vie
nas ‘puslapis. Visa “dogma” 
esanti ten taip suformuluota: 
“Kai priešas eina pirmyn, mes 
traukiamės; kai priešas susto
ja pailsėti, mes jį erziname; kai 
priešas pavargsta, mes jį puo-

Visus metus sabotavę programą, pabūgo rinkikų teismo
kongreso komisijos ieškojo, kur tybės sekretoriumi W. Rogers. 9 mėnesius nieko nepadaryta 
ir kiek milijonų dolerių nukirp- Sabotažininkai kongrese turė

jo nusileisti ir patvirtinti rake
tų biudžetą tokį, kokio buvo 
paprašęs prezidentas.

Kitą rudenj yra visų atsto
vų rūmų narių ir dalies se-

karui
ti, bet galų gale pasirodė, jog 
iš krašto apsaugos biudžeto ga
lėjo karpyti tik Šimtus, bet ne 
milijonus. Mat, respublikoniška 
admnristracija, kuri tebetiki į 
subalansuoto biudžeto dogmą, 
prez. Johnsono patiktą biudže
to projektą buvo tiek išpešio
jusi, kad kongreso “balan
džiams” nebeliko jokio darbo. 
Bendrai pasakytina, kad išlai
dos šių metų biudžete buvo 
mažinamos siekiant sutramdyti 
demokratų išaugintą infliaciją.

Antroji ilgų kalbų tema bu
vo priešraketinių raketų (AB 
M) sistemos įrengimo sutrukdy
mas. Motyvai buvo “kilnūs” — 
kad neišsigąstų rusai tų Ameri
kos raketų ir neatsimestų nuo 
derybų dėl tariamo nusiginkla
vimo. Bet vyriausybė turėjo da
vinių įtikinti net “balan
džius”, kad rusai raketas daro 
pagreitintu tempu, jas dėsto 
į numatytas vietas ir taip pat 
jas tobulina. Jei raketų srity 
Amerika savo reikalais laiku 
nepasirūpins, ji greit atsidurs 
didelėj bėdoj. Gi jau liepos ga
le buvę žinoma, kad Maskva 
nuo pasižadėtų nusiginklavimo 
derybų greičiausiai atsimes, 
nes pablogėjo jos reikalai su

monstradjų trukdymo. ,
Vidaus reikalų programoje 

jau yra pasirodę daug gerų 
sumanymų, keli stambūs pro
jektai jau seniai yra pasiųsti 
kongresui (pašto tarnybos re
forma, mokesčių sistemos re
forma, welfare pertvarkymas 
naujais pagrindais, karinių pa
jėgų komplektavimo perorgani
zavimas, savivaldybių projektų 
parėmimas federalinio iždo pi
nigais), bet demokratų valdo
mas kongresas ikšiol veik visai 
tąja programa nesidomėjo.

Kokiems reikalams buvo su
naudotas kongreso narių apmo
kamas laikas?

Pačioje pradžioje, vadovau
jant “balandžių” grupei, buvo 
užsikabinta už krašto apsaugos 
departamento: kad jis išlaidus, 
kad jį valdo pramonės milžinai 
savo pelno riekdami, kad ikšiol 
kongresas jam labai lengvai 
skyrė pinigus ir yisai nesidomė
jo tų pinagų išleidimo kontrole. 
Jeigu tai yra nuodėmės, tai 
jas užveisė ne kas kitas, kaip 
ilgai ten sėdėję demokratai. Ne
žiūrint tos savo praeities, demo
kratai kongrese dabar žiūrėjo į 
ateitį —- tąja savo kritika jie
bandė pasirinkt kapitalo būsi- Kinija. Rugsėjo pradžioje tą

kės parodyti rinkėjams, bet 
tuo tarpu visų rankos tebėra 
tuščios. Yra gi dar ir į prezi
dentus besitaikstančių senato
rių, kuriems laikas pradėti rink
ti gerus darbus, nes visi me
tai prabėgo nieko, nepadarius.

Tokiose tai aplinkybėse ir 
nuotaikose atsirado nenugali
mas noras pradėti kritikuoti 
prez. Nixono Vietnamo karo 
tvarkymo politiką, sąmoningai 
užmirštant viską, kas tuo rei
kalu jau padaryta,. Girdi, per

Švedija įsitaisė neramę premjerą
Naujasis premjeras Palme, 

jau vyriausybės nariu būdamas, 
vaikščiojo po Stockholmo gat
ves susikabinęs su S. Vietna
mo ambasadoriumi protestuoda
mi pr&š Ameriką ūž Vietnamo 
užpuolimą. Ir dabar jau spėjo 
pareikšti, kad ikšiolinės' Švedi
jos politikos tuo reikalu ne
keis. Spaudos klausinėja
mas Palme betgi pareiš
kė, kad P. Vietname suda
rytos komunistinės vyriau
sybės Švedija nepripažins, nes 
toji vyriausybė neturi savo 
valdžioje nė teritorijos nė pa
valdinių.

Konservatyvioji Švedijos da-

Stodchohnas. — Švedija turi 
naują premjerą, bet jo užpaka
ly pasiliko ta pati socialdemok
ratų partija, kuri valeto Švediją 
nuo prieškarinių laikų. Pasi
traukęs premjeras Eriandėris iš- 
valdė 23 metus, dabar atėjo jo 
mokinys Olof Palme, pas social
demokratus atėjęs 1952 me
tais, pariamentan išrinktas 
1956. Vyriausybėn jis buvo į-

ministerijos, bet vėliau tvaike 
susisiekimo ir švietimo ministe
rijas.

Naujasis premjeras yra 42 
metų, labai didelis liberalas, 
mokslus ėjęs Švedijoje ir A- 
merikoje. Jam prie širdies pa- 
ternalistinė Švedijos vidaus po
litika, bet jei jis pamėgins 
traukti Švedija į didžiųjų vals
tybių ginčus, tai viduje gali 
kilti audra dėl senos Švedijos 
neutralumo politikos pažeidimo. 
Vengdama tokios bėdos, neutra
lioji šveaearija apsisprendė ne
būti J. Tratų nariu, bet tokioj 
prt padėty esanti Švedija, iš-

tik dėl to 
neutralumo laužymo yra pairę 
Amerikos ir Švedijos diploma
tiniai santykiai. Dabar net 
JAV ambasadoriaus jau nėra 
Švedijoje — ■ reikalus
tik mažo laipsnio valdininkas.

Ginčo kaulas yra Vietnamo 
karte. Švedijos vyriausybė ap
sisprendė, kad Amerika Viet-

Kaip protesto ženklą atidarė sa
vo sienas (greičiausiai ir valsty
bės iždą) nuo karinės tarny
bos pabėgusiam amerikiečiam, 
gi neseniai paskyrė š. Vietos
imu ir 40 mik dol. ūkinės pa-

motu*.

vintas pradėtas kongrese ir 
jo sienų, tat kongreso na 
kux^6fltes." ^9urastas šen.

už 
narių

ęiją 
meme krašte. Baskui 
dėjoaugti-^prie 
vo pakviestitvisivo

or- 
demonstra- 
kąra visa- 

pra- 
stadentų bu- 
prisidėti. Ir 

atė-
jo iš tų pacūuažtmių.

Visą pereMą savaitę abejuo
se kongreso rūmuose “balan
džiai” rašė rezoliucijas ir sakė 
kalbas,- spausdami prezidentą 
kuo greičiausiai trauktis iš Viet
namo. Gi senatorių E. Kenne- 
dy, J. McCarthy, McGovem ir 
kitų užnugary ir su jų žinia 
vyko spalio 15 d. demonstraci
jų garsinimas. Jeigu jos bus pa- 
vykusios dalyvių skaičiumi, ma
noma dar jas pakartoti lapkri
čio ir gruodžio mėn.

ma? Gi pasitraukti iš Vietna
mo viską pametus. Tokiu obal- 
siu vyks demonstracijos, bet 
abejotina, ar tokią rezoliuciją 
galės “balandžiai” pravesti kon
grese. Greičiemsiai nepavyks, 
bet grupė kongreso narių ves 
žaidimą tuo obalsiu pačiame 
kongrese, kad prisidėtų prie tų 
demonstracijų . kaitinimo. Tai 
yra pats žemiausias darbas, ko
kio galima tikėtis iš demokra
tiškai rinkto atstovo. Bet vie
nas kongreso narys jau turėjo 
drąsos pasakyti, kad visas tas 
darbas yra išdavystė.

Prez. Nixonas pirmadienį ap
linkiniu keliu pakartojo, kad 
jis labai nedemokratiškai ir 
lengvabūdiškai padarytų, jei
gu gatvės spaudžiamas pakeis
tų politiką, kuri jam atrodo 
Šuo metu yra vieninteliai pa
teisinama. Jis pasisakė prisi
jungsiąs prie visų, kurie nori 
baigti Vietnamo karą, bet jis 
negali jo baigti pabėgdamas iš 
Vietnamo ir sulaužydamas A- 
merikos žodi.

šiuo metu prezidentas vėl 
peržiūri padėtį Vietname su vi
sais atsakingaisiais savo kari-

mes jį vejamės”.
Kai Rusija suteikė prie Ki

nijos sienų didelę jėgą ir pa
grasino atominiais ginklais, Pe
kinas pradėjo trauktis ir sutiko 
kalbėtis, kad laimėtų laiko su
laukti jam palankesnių sąlygų. 
Tos sąlygos gali atsirasti, kai 
Pekinui ateis laikas pradėti 
draugiškiau kalbėtis su Wash- 
ingtonu. Juk ne atsitiktinai vie
nas po kito paskutinių dviejų 
savaičių bėgy pradėta išleidinė
ti Anglijos žurnalistai, po me
tus ir daugiau išlaikyti be ryšio 
su namais ir be teisės išeiti net 
iš namo, kuriame buvo laiko
mi.

Iš tų punktų atrodo, kad da
bar siekiama tik vieno dalyko 
— numesti kamuolį į Rusijos 
daržą ir atsikratyti kaltinimo, 
kad Kinija nenori ginčo su Ru
sija taikingai sutvarkyti.

Pasitarimai vyks Pekine, bet 
laikas dar nežinomas. Sakoma, 
kad Sovietų delegacijos vado-

— Senato teisinis komitetas
10 balsų prieš 7 rekomendavo . niais ir diplomatiniais patarė- 
patvirtinti Aukščiausiojo Teis
mo teisėju prezidento nomi
nuotą apeliacinio teismo teisėją 
C Haynsworth. Jo kandidatu- .ten organizavimo padėtį.

jais, gi lapkričio 3 padarys 
kraštui pranešimą apie dabar
tinę Vietnamo karo ir taikos

Antra, aptariant <įabar kilu
sius ginčus dėl sienų, abi ša
lys pasitarimų pagrindu ima 
anas primestas sutartis ir tai
kingais išsiaiškinimais bei su
sitarimais pašalina ginčus sukė
lusias sąlygas bei aiškiai nu
brėžia Kinijos-Rusijos sieną.

Trečia, kiekviena šalis, kuri 
bus rasta okupavusi kitos ša
lies teritoriją pažeidžiant mi
nėtas sutartis, principe turėtų 
be sąlygų tuoj tą teritoriją su
grąžinti, tačiau reikalingi-patai- vu bus' Kuznecovas, pirmasis 
symai gali būti padaryti lygaus užs. reik, ministerio Gromykos 
su lygiu susitarimais, paremtais 
abipusiu susipratimu ir vietos 
gyventojų interesų patenkini- naudojamte svarbiose ir sun- 
mu. “ ' ’ _ _

Ketvirta, abi šalys sutinka se-.. tvirtintų, tai jo siuntimas Į 
nąsias prievartą primestas, su- Pekiną dabar būtų galima, svar- 
tartis pakeist nauja, laisvai su- bos atžvi^iu, lyginti su Stali-

pavaduootjas. Tai kiečiausias ir 
gabiausias Sovietų diplomatas,

krose bylose. Jei gandas pasi-

lais besivadiną senatoriai ma- ros valios žmonių, bet ji gali . . _ .. ■ •_x. . . - -
no, kad kandidatas nėra libe- būti ir katastrofiškai pavojinga ^,.Kitojos-Rusijos sutartimi, no apsisprendimu skirti gen. 
ralas, todėl tos-vietos never
tas. Prezidentas Nizonas pra
dėjo spausti, kad jo- kandidatas 
būtų patvirtintas. '

pietvakarinėje krašto dalyje nu- 
skandintas š. Korėjos karinis 

Prez. Nixonas nepasirengus tvar- . • teHtorininrtse vandenv-
kyti Vietnamo karo baigim<*pagal laivas teFllonmuose vanoeny
demonstracijų aistrose sudarinėja- se. Prieš tai VykOllgte ąpsi- 
mus planus. šaudymas. ■' S

tuo atveju, jei ją pajėgtų pa
naudoti savo tikslams tie, ku
riems rūpi ne Vietnamo karą 
baigti, bet jį savo tikslams pa
naudoti. Jų tikslams būtų ge
riau, jei tas karas ilgiau už
truktų.

aiškiai. nurodant sieną ir pa- Žukovą savo kaip vyriausio ka- 
statant Žeimius. ro vado pavaduotoju ir tuojau

Penkta, kol bus taikingu ke- pavesti jam ginti Maskvą pir
ito sutvarkytas Kinijos-Rusijos mosiomis Vokietijos-Rusijos ka- 
sienos klausimas, abi šalys įsi- ro savaitėmis.

—Britų užsienio prekybos 
balansas ir rugsėjo mėnesi bu
vo su pelnu — eksportas bu
vo didesnis už importą. Toks 
pat buvo ir rugpjūtis. Tai reiš
kia, kad britų ūkinė padėtis pa

— Dabartinis kongresas šie- pradėjo erzinti katalikus, kad 
met buvo labai nedarbingas, išprovokuotų gatvių — riaušes, 
nes daugumos neturėdami res- Brtiai pasiuntė daugiau kariuo

menės ir labiau ėmė spausti vy- krypo gerojon pusėn, ko ir bu- 
riausybę skubėti su reformo
mis.

— Vatikane prasidėjęs pa
saulio vyskupų sinodas iš po
piežius išgirdo įspėjimą, kad 
nemėgintų silpninti popiežiaus 
kaip Bažnyčios gaivas autorite
to, nes perdaug demokratijos 
prives prie anarchijos. Priža
dėjo administracinių reformų, šuvą. Pasitarimai

publikonai negali švaistytis su 
iniciatyvomis, gi demokratų 
dauguma ikšiol negalėjo apsi
spręsti kokia veikla jiems būtų 
naudingesnė turint galvoj ki
tą rudenį būsiančius, rinkimus. 
Prez, Nixonas tokia padėtimi 

fis Palmes nemėgsta, nes jį lai- esąs jau susirūpinęs, nes tebe
ito išverstakailiu, kadangi bū- guli nesvarstyti jo visi įteikti 
damas tradiciniai konservaty* projektai, kurių tarpe yra sku- 
vios šeimos narys ir dar tur-. bių ir svarbių: pašto tarnybos -

vo siekiama įvairiomis priemo
nėmis, jų tarpe ir svarą nu
vertinant.

— Varšuvos diplomatę kolo
nijoj stipriai kalbama, kad Ki
nija neilgtrukus atnaujinsianti 
pasitarimus su Amerika. Pir
mas ženklas būsiąs Kinijos am
basadoriaus sugrįžimas į Var- 

_ _ _ , . . _ _ ' t i nutraukti
bėgas, buvo pradėjęs eiti hi- reforma, karinių pajėgų komp- bet prašė leisti jam pamažu eiti 1968. Spėjama, kad ryšio atnau-
piškais keliais. Tik kai atsira- lektavūno, prezidento rinkimų .prie Bažnyčios valdymo parei- jinimas su Amerika reikalingas
do galimybė tapti premjeru, su- sistemos, welfare ir mokesčių gų pasidalinimo su vyskupais. Kinijai pradedant derybas su
sitvarkė apsirengimą, pasitrau- sistemų reformos. Kongreso ko- šioje sinodo sesijoje tas klau- Maskva dėl sienų,
kė iš televizijos programo- misijos buvo pajudinusios mo
te vaidinančios grupės ir su- kesčių reformą, bet ir vėl už-

Simas yra pagrindinis, bet ne- — Rurija išsprogdino Ark- 
manoma, kad būtų baigtas tikojo (Novaja Zemlia saloje)

Jungtinėms

šiuo metu kaip

už priklausymą

vėse nuolatinę platformą, ii 
kurios būtų skraidoma toliau

Tai jau trečias dviejų savaičių 
laikotarpy. Apie pastarąjį in
formuoja Švedų mokslininkai.

Sojuz 6, 7 ir 8 vienas po kito 
pereitą savaitgalį paleisti į že
mės orbitą su septyniais astro
nautais. Viename erdvėlaivy 
yra trys astronautai, dviejuose 
po du. Pirmąjį paleidus buvo 
užsiminta, kad jis pasiėmė me-

Niekas pavieniai nebegalės vykti užsienin 
Čekai-slovakai vėl už spygliuotę įvorę
Praga. — Čekoslovakijos gy

ventojams, pavieniai vykstan
tiems į Vakarų pasaulio valsty
bes, išvykimo leidimai nebebus 
duodami Galės išvykti tik gru
pėmis, kurias organizuos vals
tybinė turizmo agentūra.

Turėję leidimą gyventi užsie
nyje jo nebetenka šiems me
tams baigiantis. Leidimai ke- traukiniuose ir autobusuose, iš- 
liauti į užsienius tarnybiniais laipinti pasienio stotyse, 
reikalais baigiasi lapkričio 30. _ ~ ~ j _ 1
Pavieniams asmenims išduoti paskutinės “Pragos • pavasario” 

atneštos laisvės — L™—“ Į
— Japonija aflaido varžtus užsienius kur tik nori ir kada 

užsieninio kapitalo investavi
mui į japoniškus biznius. Bet 
dar toli nuo didesnės laisvės, 
nes automatiškai leista duoti 
leidimą tiktai iki 200,000 dol. 
Ikšiol automatiškas leidimas bu
vo duodamas tik iki 50,000 dol. 
Washingtonas labai spaudžia 
Japoniją, kad ji tą reikalą su
švelnintų ir kad daugiau ame- 
rikietižkų prekių įsileistų.

Mirė kunigas
J. Juodeika
Spalio 11 rytą po ilgos 

Ir sunkios ligos mirė kun. Jonas
ir

nuai išvyko bandymams ry- parapijos klebonas. Velionis bu- 
Shun su projektais įrengti erd- vo gimęs 1902 rugsėjo 5 Grin

kiškyje, Kėdainių apskr. Kuni
gu įšventintas Kaune 1927 ba
landžio 2. Lietuvoje paskutiniu 

kad du erdvėlaiviai dabar gali metu buvo Rumšiškių klebonas, 
būti sujungti ir palikti skraidy- o Amerikoje dirbo Canutillo,

leidimai bet dar nepanaudoti 
(tokių buvę apie 100,000), ne
beteko galios dekreto paskelbi
mo dieną. Todėl šimtai dekre
to užkluptų gyventojų turėjo 
grįžti namo iš aerodromų ir ge
ležinkelio stočių, kur jie netikė
tai patyrė, jog jų išvykimo lei
dimai atšaukti. Kas jau buvo

Taigi čekaPsIovakai nebeteko

atneštos laisvės — keliauti Į

nori.
Vid. reikalų ministerijos pa

reigūnas aiškino, kad kelionių 
suvaržymas padarytas dėl už
sienio valiutos štoko? (Pragos 
kronos ir Rusijos rubliai užsie
niuose nekeičiami^, ir ?Mėt-tu
rizme atsirandančių neigiamų 
reiškinių”. Tie “neigiami reiš
kiniai” atsirado po rusų okupa
cijos, kada čekai-stovakai pra
dėjo bėgti į užsienius ir nebe
grįžti. Traukėsi iš krašto ne tik 
intelektualai, bet ir darbininkai 
specialistai, panorėję Vakaruo
se geresnį gyvenimą susirasti. 
Jų nebenorima daugiau netek
ti, nes tai didelis nuostolis

■ krašto ūkiui.
Vakariečių statistika sako, 

kad nuo okupacijos į užsienius 
pasitraukė apie 90,0 0 0 asme
nų. Pragos statistika tą skaičių 
mažina. Pragos vid. reik, minis
terija dabar tvirtina, kad užsie
niuose gyvena 50,000 čekoslo-

dalis. Rusai, kaip paprastai, kitur. Nuliūdime liko brolis dr. proc. ten gyveną nelegaliai, nes 
apie erdvėlaivių kelionių tiks- Vladus Juodeika, su šeima gy- negrįžo . namo iki nurodyto 
lūs nieko neskelbia. veną* Portlande, Ore. laiko.
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ji apie koegzistenciją .pažymi,

sva-sm
svarbiausią priemonę sociali-

veHueioaięHų, kone patys nu
sitarė panaudoti programostieji apie revoliuciją paiinks- 

niuoja, kad ji turi būti vykdo
ma jėga, smurtu. Smurtu turi

tvarka, politinė, sodMmė, kul
tūrinė. Smurtas praktikuojamas 
Amerikoje, Europoje ir kitur 
Vakaruose, bet ne komunisti
niuose režimuose. Komunisti
niuose kraštuose smurtą prak
tikuoja pati valdžia. Vakarų pi- 
lieriai ar jų grupės smurto ima
si prieš valdžią ir santvarką.

Kas yra tie, kurie J. Valsty
bėse smurto keliu sakosi su
griausią “supuvusią santvar
ką", konkrečiai rodo senato ko
misijos, vadovaujamos John 
McClellan, apklausinėjimai, ku
riuos plačiai aprašė Reader’s 
Digest paskutinis nr.
Juodieji ir baltoji 
smurtininkai:

Pagal komisijos paskelbtus 
duomenis smurto aktyvistų esą 
apie 20,000. Jų šalininkų tal
kininkų apie 200,000 sąjūdis. 
Yra dvi grupės, siekiančios su
griauti Amerikos “dekadenti
nę”, supuvusią, išsigimusią ben
druomenę. Viena grupė — tai 
“The Students for a Democra- 
tic Society”, suaktyvėjusi nuo 
1962. Ji turi dabar apie 70,000 
šalininkų 350 universitetų. 
Jų vadai organizavo studentų 
riaufšes nuo Harvardo iki San 
Francisco.

Kita grupė—“Juodosios Pan
teros partija”, arba “ginkluo
tas revoliucijos avangardas”. 
Jos šalininkų apie 60,000 . Jie 
yra marksistai leninistai, tak- 

" tikos mokęsi iš Mao Tse-tungo 
ar FideF Castro. šių metų pra
džioje abidvi grupės slaptuose 
pasitarimuose derino strategi
ją. Abeji vienodai galvojo, kad

Di*nMi>inkų vadas buvo ko- OakUndft, kai nutraukė duA- 
vingas juodasis Ered (Ahmed) les, rado savo mėsinę susprog- 
Evans, kuris buvo gavęs iš 
kovos su skurdu programos api 
7,080 doL

das po 3.5 doL). New Verte sa
vivaldybė skyrė 30,006 M. 
vadinamai “Pree Store", kuri 
turėjo šelpti hippius; Iš tikrųjų 
ta ‘‘laisvoji krautuvė” platino Finansuojasj ir patys. Pan- 
lapelius, kaip parigaminti bom
bas, verbavo dalyvius demon
stracijai 1968 Chicagoje demo-

teros pajamų didžiausias šalti-

dintą. Harrisburg, Pa. “nekoo- 
peruojantieji” prekybininkai su
silaukė bombų.

Prie šantažo priemonių tek
tų pridėti ir viešą reikalavimą,

" - - - “savanoriškos” aukos, išreika-
kratų konvencijos meta. Cleve- lautos šantažo ir teroro būdu.

bucijas juodųjų .veikėjų gru
pėm. 4

Pe. demonstracijų prie'Jungtinių Tautų iš k. j d.: Kęst utis Miklas, toliau .A. ■ r
JT min. Wang Meng-Haien, transporto pasekretorius Walter L. Marzan, Viiko^P*rm. dr. !K. Vąliūna*>; pjk 
Tarybos pirm. dr. P. Vileišis, prel. J. Balkūnas, kongresai. -Mario Biaggi, Lietuvos,gen. konsulas A. Simutis, 
kun. N. Trepša. ‘ į . Nuotr. R. Kisieliai

smmtą atmata ir tų, kurie 
smurtą gina, susidaro lyg ka- 
rmgas dialogas. Smurtą atme
tantieji sako: “Smurtas turi 
būti sutramdytas; krašte turi- 
viešpataūti įstatymas ir tvarka; 
visos reformos turi eiti demo
kratiniu konstituciniu kebu". 
Smurtą ginantieji: “Jūs neatsi
sakote nuo išnaudojimo; jūs 
esamą padėtį palaikote savo 
rankose turima policijos jėga, 
taigi prievartos, smurto jėga; 
mes tad imamės smurto prieš 
jūsų snūirtą; kad' sugriautume 
bendruomenę, kurios pataisyti 
jokiom reformom negalima”.

Tai yra atsakymas, kuriuo da
bartinio smurto gynėjai suartė
ja su Lenino smurto teorija ir 
praktika, privedusia Rusijoje 
prie mažumos diktatūros ir 
paskiau logiškai išvirtusią vie
no asmenis diktatūra Stalino re
žime.

Tai yra kelias dabar tiesia
mas Amerikai, Europai.

“LIETUVOS PREKYBOS 
LAIVYNAS“ KLAIPĖDOJE 
Nuo šių mėtų pradžios Klai

pėdoje įsteigtas “Lietuvos pre
kybos laivynas”. E tikrųjų ne į- 
steigtas, o tik nauju vardu pa- 
vacfintas ligšiolinis Leningrado 
Laivyno Agentūros filialas.'

šio “Lietuvos"' laivyno va
dovybei 'pavesta laivų remon
to dirbtuvė ir visi prekybinio

MATTHEW PU BALLAS FŲHBRAL BOME — Moderni koplyčia, Airnson- 
dtttaasd. A. J, Baiton<8aitiūsMMu Uo*na*d Manager and Notery PubUe. 660 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

6TEPHEN AROMI8KI8 (Armakauska*) — Graborlus-balsamuotojas. Mo
dami koplyčia. <23 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, KV 7-4335.

BUVUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 42Š 
Ufayette SL, Nęwąrk, NJ. 07105; toL MArket 2-5172. Parūkiamos ger

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė UetuvMka siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorko, atiteka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvų. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Unidb 
Avų, Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952' ■ ‘

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Rcal Estetų. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigų. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokančių (Income Tax) pareiškimai — 110-04 
Jamaica Avė, Rūtomond Kili, N. Y. 11418; tai VIrginia 6-1800.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stoto įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybų atliekam 
sątifilngai pagal susitarimų už labai prieinamą kainų. Tel. (516) AN 1-2864.

VYTAUTAS BELECKAS, *av. Wintar Gardai Tavero. 1883 Matosoų SL, 
Ridgtordod; N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoma Ba 
to, ritindami polairtrJ-iiginfoi pietūs. Pirmos rūiie* lietuviška* maistą* priei
nama Įmina
SIDABRINIO VARPO* KEPYKLA - 8Ūver BeU Baking Co. Lietuviška "ir 

•uropi^iška duona ir pyragai, tventėms, vestuvėm* bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.__________________ -

JUOZO ANDRUSIO Reai Estete, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
autcmaobilhi, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Muttml Funda—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; fetta* 
dienini* iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ava, Woodbaven N.Y. 11421; VI7-4477.

S A G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir, pobūviams. 
Priėtatom į namus lieL akilanriĮMua, sūrius. We take all orders apedal pnce

* for iyęddings and Pąrties. Home-made Bologna. e Trečia nauja, moderniš- 
! ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Ave^ Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.

' SUPERIOR PIECE GOOD8 CpRP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002,

KO PASIGBNDAM EMIGRACIJOJE ffi ltVYNEjE
Jei,veikloje iįįČ fJetuvos lais

vėj matytume
| Laisvę spalio nr. (46-83) įvai

rus ir gyvas. Įvairus, nes šia- 
ąoe nr. vėl pasisekė įtraukti

SPAUDA

bartinei Amerikai, garbinti naujųjų yra Tėvas Leonardas 
Castro ir Mao Tse-tungą, popu
liarinti smurtą kaip neišvengia
mą priemonę Amerikos bend
ruomenei sprogdinti. Smurto 
formos — pereinant į partiza-

Pagaliau tik ši

ne esą 19 prėlrinfų laivų, jų Europą. Užeikite ir įsitįkimflte! 
jų tarpe keli tarp 15-20 tūks- . _________________
tančių tonų. Visų- laivų bend
ras tonažas esąs 77 tūkstan
čiai tonų. .. Ljąivyųo personalo

<L A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th StaMt Jackaoa 
Heighta, N. Y. NE 9-6620.

kus, sprogdinti tiltus, deginti 
fabrikus. Tai nėra tik planas. 
Tai jau faktiškai vyksta. Perei
tais metais teroristų bombom 
priskirti 58 sprogdinimai.

Teroristai treniruojami ir in- 
doktrinuojami Kuboje. Tarp in
struktorių buvo ir iš šiaurės 
Vietnamo. Iš JV pernai pro 
Meksiką buvo nuvykę Kubon 
34 SDS nariai Dalis jų buvo 
susitikę ir su pietų Vietnamo 
“Išlaisvinimo fronto” atstovais 

4 ir aptarė JV iš vidaus sprog
dinimo planą.
Smurto finansuotojai:

Finansuoja tėvai Daugelis 
vadinamų “Naujosios kairės”

šeimų. Tėvai paremia savo vai
kų keliones ir jų organizacijas. 
O paramos reikia nemažai, nes 
tik ŠDS būstinės i^aikymas at
sieina metam daugiau kaip 
80X100.

Finansuoja kapitalistai. 
SDS biudžeto apie 60 proc. 
ateina iš turtingų rėmėjų. FBI 
direktorius Hooveris senate liu
dijo, kad keturi rėmėjai (Cle- 
velando vienas pramoninkas, 
Chicagos advokato milijonie
riaus žmona, N. Anglijos viena 
paveldėtoja ir New Yorko tur
tingas rašytojas profeso
rius) — tik tie keturi “Naujo
sios kairės” veiklai sudėjo per

metu besi- 
ciiasddka- innn ANTANAS j. SAVCLSKIS — netuvis aavosaias — bv-ou^i jamaica av*,

‘ i^ aPie Woodbaven, NJT. 11421; teL 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)
A apie W0 ąsn^pų administraci-.__ _________________ ,__________ L__ ■ ■■_______•_________ _____
s^ kaaipas la-

ANTANAS J. 6AVEL8KIS — Hetuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ava,

apie jqo 
joje. Laivyno' 
gose' minimas lietuvis — 
fonsas Ramanauskas

Per Klaipėdos uostą dabar

lietuvį broliškom akim spau- tai Chieagoę# 
Andriekus, O.F.M., dr. Jonas visuomeniniame darbe, -. blausiai be iąic
Balys, dr. Eliziejus Draugelis kūryboje ir kasdienybėje be jo- šia dinamikos

kių spalvotų akinių. To labiau- gėlės kampurfRezoliučijų ko- 

stencinė linija: reiškiasi Los 
Angeles kampe '— daugiau nei 
New Yorko kampe (Vilkas), ku
riame daugiau sujudime .su- 
kelia ne tiek laisvės kovos pla
nai, kiek kai kurių Vliko narių 
koegzistencinės ar koliaboraci- 
nės nuotaikos veiksmai.

Rezistencinės linijos, o sykiu 
į _— --------- - x-------- — -- - -r..
dan ir šiame nr. įspėjama dėl tau importuojami veisliniai gy- 
koegzistencinių svajonių, atsi- '”'1 —
tiktinai pasitaikančių lietuvių 
spaudoje. Antai, T. žiburiuose 
tokių koegzistencinių iliuzijų 
paskelbdavo anksčiau Almus, 
paskiau AL Gimantas, dabar 
reaguojama j J. Karpio vardu 
pasirašytą str. “Bendradarbia
vimas ar koljaboravimas” —Į 
Laisvę pasisako prieš tame

(iš Brazilijos), kun. Jonas Jut- 
kevičius. Rašinių eilėje labiau
siai žymėtinas dr. J. Balio “So
vietų ir nacių byla dėl užnemu
nės ruožo” — nauji duome
nys apie derybas dėl to ruožo, 
pirmu kartu pa^elbtas žemėla
pis su Lietuvos ruožu, kurį Ber
lynas buvo išsiderėjęs iš Mas
kvos. Pagal tą žemėlapį Vokie
tijai turėjo tekti Kapčiamiestis, 
Lazdijai, S. Kalvarija, Liudvi
navas, toliau linija pagal Šešu
pę (Marijampolę paliekant So
vietam), (Keturvalakiai, Pilviš
kiai, (Kazlų Rūdą paliekant So
vietam), Naumiestis. Rašinio 
naujuosius duomenis duosime 
skyrium.

L Andriekaus rašiny įspėja
ma dėl gresiančios lietuviam 
tautinės mirties Amerikoje. 
Tos grėsmės du ženklai — 
bendruomenės skaidymasis, jo
je autoritetų ir vienybės dingi
mas, parapijų alpimas bei ne- 
pajėgimas suburti apie save lie
tuvius. Vardan savisaugos in- 
stinkto tautam gyvybei išsau
goti, autorius tarto: “Kas

pasaulio kontinentuose vieny- 
bėn, kad išsaugotume ir demo
kratinės veiklos principus, ir 
kultūrinio triūso darną? To
kio iškilaus vado vargu greit 
besulauksime. O pagaliau mū
sų aplinkybėse kažin ar bepa-

> parei- ■■ -i.
Al VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (gar

H vykti ir j kitas miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan SL Ridgewood, N.Y. 11237; Tel. HY 7-4677.

siai dabar ir pasigendame tiek mitetas). AiššSt kovinga, rezi- 
emigracijoje, tiek tėvynėje”.

Numeris gyvas, nes redakci
jos suorganizuotai medžiagai 
šiame nr. būdingas veržlumas, 
kovingumas, rezistencijos išlai
kymo linija. Gaila; kad mūsų 
kovos didelė dalis tenka tarpu
savio kovai. Tai bendras emig
racijos ženklas. Ypačiai, kai ta 
kovą dar kursto iš šalies. Ži
nom, kokia buvo kova tarp Al
to ir Bendruomenės, Alto ir Re
zoliucijų komiteto, šiame nr. 
paskelbtas susirašinėjimas 
tarp dr. P. Grigaičio ir L. Va
liuko yra tos kovos dokumen
tacija. Matai, kaip Rezoliuci
jų komitetasi atstovauja veržlu
mui ir naujų kelių ieškojimui, 
Altas, kuriam pagrindinę lini
ją davė df. P. Grigaitis, atsto
vauja inercijai ir konservatyvu
mui. Susirašinėjimas dokumen
tuoja, kad Altas pralaimėjo. 
To pralaimėjimo, tebesitęsian
čios inercijos, politinės inicia
tyvos stokos veiksmu šiame Į 
Laisvę nr. rodomas Alto kon
gresas Detroite.

jungos importo ir eksporto. 
Svarbiausios importinės pre
kės ria minimos — pramoni
niai įrenginiai, chemikalai, o- 
dos, popietis, apelsinai ir kiti 
pietų vaisiai. Eksportuojama— 
anglis, nafta, mazutas, taip pat 
sviestas, medvilnė. Klaipėdos 
uostas taip pat imamas daugiau 

į tikrovę atremtos •politikos var- naudoti gyvų gyvulių apyvar-

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. Hiūside, NJ. 07205; teL 201-289-6878.

NEW YORK — Laisvė* žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th Pl., Middle Village, N.Y. 11379.

LOS ANGELES, CALIF. — L. Bendruomenės radijo Valandėlė — KTYM 
banga 1460 sekmadieniais 5-5:30 v. p.p.

PHILADELPHIA, PA.<— Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green SL, Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.

lo pabrėžti Lietuvos reikšmę už
sienio prekyboje. Tariau įve
žamų bei išvežamų prekių rū- 

straipsny skelbiamas iliuzijas išskyrus^vaisius, sviestą ir
apie sovietinės santvarkos nu
silpimą Lietuvoj, apie sovietų 
tariamą priešinimąsi bendravi
mui ir Lt (Ir T: Žiburių redak
cija pasisakiusi, kad tiem Kar-

vuliai, eksportuojami mėsiniai.
1OR7 metak nar KbinMa PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
žuo/ metais per ruaipeoą eKS- vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel 563-2754. 
portuota 18 tūkstančių mėsai
skirtų arklių, daugiausia į Olan
diją ir Prancūziją.

Prekybos laivyno Lietuvos "
vardu pavartmintos lyg turi tiks- ' DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iŠ WMZK-FM sto

ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich, 48219, tel. 537-5550.

HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Oragūnavičius, WBMI - FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Višėinis, 173 
Arttaur SL, Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL

galvijus, Lietuvai-"nebūdingos. 
Tas prekybas laivynas gali bū
ti toks pat “Lietuvos”, kokia 
“lietuviška7’ buvo rasų 16-toji 
divizija, suorganizuota kariau
ti prieš vokiečius pastarojo ka- 

pio išvedžojimam nepritaria), rometu. (Elta)

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrine lietuviška valandėle sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580

BOSTON, MASS. — Vedėjas Stop. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai p.p.

te* ir kitam srityse. LITO tendrovė Jus kvieti* investuoti indėlių

Bsrvic* tafttaa Hkvtačtant gteiinee M Lietuvos, atostogom ar nuo- 
MmL RVOaiATES KEUONEN ?... NepanUrtkit 
UTAS TRAVEL SERVICE

VMtevon, N. T. 11421 — TeL 212-847-5532 
SĖKMINGOS KELIONES!

Čius, Kudirka, Maironis, nes jie 
buvo galingi tik savo laike ir 
savo vietoje. Mus jungti vieny- 
bėn šiuo metu sėkmingiausiai 
gali ne asmuo, bet idėja. Ta 
idėja gi yra krikščioniška arti
ma meilė. Kaip krikščioniškos 
kultūros paveldėtojai, ant šven
to artimo meilės pagrindo mes 
galime pastatyti nepajudinamą 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nę, kuri, silpnėjant mūsų tau
tinėms institucijoms Ameriko
je, dar gelbės nuo prarajos.

100,000.
__Finansuoja įstaigos. Tokios 
įstaigos, kurios yra atleistos 
nuo mokesčių. Hoaverio liudiji
mu, viena tokia institucija per 
paskutinius 7 metus yra davusi 
250,000 asmenim ir grupėm, ar
timai susijusiom su “Naująja 
kaire” bei komunistų partija.

Finansuoja ... vyriausybė. 
Nors tai keista, bet faktas, kad 
vyriausybės programa kovai su 
skurdu buvo panaudojama šių Tyra artimo meilė skatina mus 
revoliucionierių ir teroristų giliau pažinti save ir kitus...

NkffYORK CHICAGO

UTAS Investing Co^ Ine.

UTAS HVES17NG CO., INC.
86-01 U4th Strest RtctaMBd HilL N.T. 11418 — Tel. 212 - 441-6799 
3422 Wa*t Marqustto Rd. CMcago, UL 60629 — TeL 312-476-2243

Visata apdraudė* Ir n*kUuoJuno torio klausimais prašome kreiptis į
UTAS SERVICE CORPORATION

Tek 212-S4T-SS21

UTAS Ttovvl Stovi** ym pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
TAS Travri Service parūpins bilietus.



žmogaus besišypsančio
THE WOR1tE.ll Dabartine laetuva lenkę emigracijos žurnale (2)

LaamMt tvarto KEDAKCIN* KOMISIJA.

zų, kotehozų ir agrograd* įkū- 
nmsS)
nmjn mokyklų dirtifaiHu mtrr- 
natų (bradrahnS^ skirtų ko
munistinė* indoktrinaeįjos plė
trai, buvo nep* tini stovių

Jo apyvarta padidėjo šešerio-

tonų. Prieš antrąjį pasaulinį

Htppiai, savo gyvenimo sti
lių teisindami, sako, kad jie no
ri pabėgti iš tos bendruome
nės, kurioje įsigalėjęs veidmai
niavimas, farizėjizmas, šlykš
čių veiksmų dangstymas tau
riom kalbom.

lies turi pagrindo. Kaltinimai 
mažiau gali būti priskiriami 
bendruomenės apačiom, ma
sėm. Daugiau tiem, kurie bend
ruomenę valdo ir lemia jos gy
vybę bei mirtį, gerovę bei skur-

Tai tvirtina naujieji faktai.

Gražiausius žodžius surašė J. 
Tautos Žmogaus teisių deklara
cijoje ir pavedė juos paversti 
darbais nuolatinei žmogaus tei
sių komisijai, ši komisija Žene
voje, kaip rašė NYT Magazine 
(rugsėjo 28), priėmė rezoliuci
ją, kurioje pareiškė pagarbą 
Leninui už “humanistines idė
jas ir veiklą”.

Lenino humanistines idėjas? 
Tas pats laikraštis priminė, kad 
Leninas smerkė humanizmą ir 
pacifizmą: Lenino žodžiais, šū
kis “taika” esąs šiuo metu nė

jie perdaug moralūs; kad jokios 
kitos moralės nesą kaip tik ta, 
kuri padeda įvykdyti revoliuci
ją. Ir pats Leninas, kol val
džios neturėjo, smerkė Ke
renskio vyriausybę už mirties 
bausmės vyriausybę; kai valdžią 
įgavo, miriop pasiuntė milijo
nus.

Žmogaus teisių komisija 
veidmainiavo, gerbdama Leni
ną už jo humanistinę veiklą.

★

Kokis iš to faktę sugretini
mo "moralas'? Ogi, viena, ma
žasis pilietis turi pagrindo ti
kėti, kad žmogaus teisių komisi- 
jai humaniška ir moralu tai, kas 
patinka Sovietų Sąjungai.

Tai iš naujo .pademonstravo 
J. Tautų sekretariato paskelbi
mas, kad JT informacijos agen
tūros nepriimtų skundų į J. 
Tautas apie žmogaus teisių 
laužymą tame ar kitame kraš
te; esą tegul siunčia paštu ar 
telegrafu. Tokis ciniškas J. 
Tautų patarimas buvo -pasityčio
jimas iš žmogaus, padiktuo
tas vėl Sovietų Sąjungos, ku
rios įtaka verčia kitų valstybių 
atstovus taip pat ciniškai tylė-

rių ūkis; opozicija karui dėl są
žinės prieštaravimų ar panašių 
priežasčių tesanti apgailėtina, 
beprasmė, baiminga svajonė; 
nes karas padedąs įvykdyti re
voliuciją
Žmogaus teisių komisiją veid- ’ 

mainiavo, gerbdama Leniną už
humanistines idėjas.

Karas dabar smerkiamas 
kaip “nemoralus”. Kuriam 
veiksmui pasmerkti, jeigu ne
turi kito argumento, sakyk: ne
moralu, nemoralu, nemoralu. 
Tai moderniausias argumentas.

Ir vėl minėtas laikraštis 
priminė, kad Leninas partijos 
nariam priekaištavo, jog esą

Ir antras “moralas”: kad ma
žasis pilietis nebūtų apgautas 
tuščiais žodžiais, jam tenka ste
bėti: ar tie, kurie skelbia J. . 
Tautas geriausia' taikos išlai
kymo priemone, drįsta taip pat 
pasmerkti J. Tautų nario dar
bus, laužančius J. T. chartą ir 
Žmogaus teisių deklaraciją) 
ar tie, kurie rengia demonstraci
jas už Amerikos karių atitrau
kimą iš Vietnamo, reikalauja 
taip pat Sovietų kariuomenės 
atitraukimo iš rytų Europos, Iz
raelio iš jo nukariautų sričių; 
ar tie, kurie kėlė aliarmą dėl ci
vilinių gyventojų bombardavi
mo šiaurės Vietname, kelia a- 
liarmą dėl civilinių gyventojų 
grobimo ir žudymo pietų Viet-

psiehologijai. Dti šiol vyksta ty- porto pozicija. O dabar anglis 
Ii atspara. yra didžiausia eksporto pozici-

Nors Vilniaus kraštą p*yun- ja. Lietuvoje ir Baltgudijoje 
gus prie Lietuvos, jos plotas 
padidėjo 9,000 kvadratinių ki
lometrų, bet dirbamos žemės 
plotas nukrito nuo 2.74 milijo
nų iki 2.43 mil. hektarų (1964). 
1938 grūdiniais javais buvo 
apsėta pusantro milijono, o 
1964 tik 1,100,009 hektarų, La* 
bai sumažėjo kviečių ir avižų 
sėjimas. Sužlugo daržininkystė. 
Daržovės importuojamos iš ki* 
tų respublikų. Kolchozų tvarky
mas yra netikęs, nes pusę lė
šų, skiriamų darbininkų atlygi
nimui, suryja išpūsta 
tracija.

Gyvenamų patalpų 
yra katastrofiškoje 
Sunku numatyti butų krizės ga
lą-

Padidėjo atektrifikadį*
Šiek tiek paguodos kolchozi- 

ninkui teikia elektrifikacija ir 
vamzdžiais atvedamos iš Ukrai
nos dujos namų apkūrenimui

Elektrifikacija yra masišk 
paplitus. Be gausių mažų vie 
nių elektrinių, dažniausiai šil 
minių, yra didžiulę Kauno 1 
droelektrinė stotis. Tarp V 
niaus, Kaišiadorių ir Trakų y 
pastatytos užtvankos, kuri 
sutelkia trijų ežerų yąnden 
Ten pastatyta didžiulė elektr 
gamykla (Elektrėnai), aprū] 
nanti elektros srove pusę Ltel 
vos. Elektrėnų jėgainė sujun 
td su šiaurės Rusijos elektr 
gamyklomis.

adnunis*

būklėje.

name, ar buvo kėlę aliarmą d 
Amerikos ir Anglijos 135,0 
civilinių' gyventojų išbomb; 
davimo Drezdene, milijonų i 
vilinių gyventojų išžudymo S 
vietų Sąjungos režime; ar t 
kurie Amerikos politinių mol 
lų konferencijoje New Y< 
ke siūlė pagerbti Ho Chi Mint 
prisiminė Amerikos nežmor 
karį Vietname? — Jei ne, 1 
jie yra farizėjai, žmogaus ti 
šių, pačios, J. Tautų institu 
jos,, o taip pat Amerikos duc 
kasiai.

iftigumitnattmnm

P. KLIMAS

VOKIEČIŲ OKUPACIJA 
LIETUVOJE 
1915 m.

(24) čia numest “lašiniam” kaukę.
Tačiau toje auštančio ryto Senas lietuvių atgimimo cent- 

nuotaikoje atsirasdavo ir tam- ras tarytum siejo su praeities 
šių popiečių nerimo. Kažin kas kovomis, kurių negalima buvo
viliojęs kunigus dvarų dovano
mis bažnyčiomis, kad jie rem
tų vokiečių (kolonizacijos) po
litiką Pirma bet kas prasitar-

nutraukti. Bet kai aš atsklei
džiau vilniškio būrio -planus, 
čionykščiai iš džiaugsmo nepati
kėjo. Atstatyti Lietuvos laisvę

vio antkrančiu. Prašiau jį lipti 
į vežimą ne tiek manydamas 
jam malonės padalyti, kiek pats 
pasiteirauti, žmogus, lyg kokia 
negerove kratydamasis, ilgai 
spyriojosi ligi nusileidęs įlipo 
važiuoti.

Iš to nepaslankiai man pa
sidavusio žmogaus patyriau, 
kad tik pora kilometrų nuo Ma
rijampolės pasiliko sveikų. To
liau via kaimai ligi Javaravo 
buvo išdeginti arba sugriauti, 
nes čia ėjo mūšių baras. Mari
jampolės parapijoje tuo būdu
ugnies nematė tik Kižių, Zarieč- 
kų, Lyderiškių ZuikiŠkią Gru- 
bavos, Gudinęs ir Ringovės kai
mai.

rusi Lenkijos), o žibalas — iš 
Uralo. Visa padaryta, kad lais
vas valstybinis ir ūkinis gyve
nimas būtų neįmanomas.

Pragyvenimo lygis
Okupuotos Lietuvos gyveni

mo lygis yra gana Žemas. Prieš 
kelerius metus mėnesinis dar
bininko uždarbis siekė 60'rub
lių. Kiek vėliau tokia atlygini
mo norma buvo įvesta visoje S. 
Sąjungoje. Patikimi liudininkai 
teigia, kad pragyvenimo lygis 
Lietuvos miestuose buvo kiek 
žemesnis, kaip Sibire, o kai
muose paskutiniais metais pa
gerėjo. JAV, Kanadoje, Austra
lijoje gyveną lietuviai savo gau-

akmens anglių nėra, tai ga
lima prileisti, kad tos anglys 
yrą įgytos iri zlotus Lenkijo
je, o iš Klaipėdos parduodamos 
už dolerius. •

. Gali pasukti Nerį
. Žagteli sumini visus gąsdi

nantį projektą: Neries vande
nis nukreipi per švisločį į Mins- ___ _ ___ r________________
ką kurio 900j»0 gyventojų ir siuntiniais suteikia Lietu- 
smarkiai dirbtinai išugdyta 
pramonė stokoja vandens. Jei 
tai būtų įvykdyta, tai Neris ga
lėtų tapti mažavandeniu upe
liūkščiu.

Pajungiama Sov. Sąjungai
Politiškai .pavergtą Lietuvą 

stengiamasi pavergti ūkiškai ir 
ekonomiškai. Jos vandenys bus 
sujungti su Baltgudijos, jos 
elektros * jėgainės su šiaurės 
Vak. Rusijos elektrinių tink
lu, apkūrenimo dujos — iš Uk
rainos (Stanislavovo sritis, bu-

toją, dažniausiai rusą, visuomet 
skiria Maskva. Galop, urbi et 
orbi žinoma, kad valdo ne ta
riamai autonominė respubliki
nė partija, bet Maskva.

Liet kom. partijos sudėtis la
bai pakito. 1940 lietuviai suda
rė 25 proc., 1941 — 35 proc., 

73. Vė- 
94,0 0 0 
sąjunga 
(Įdomus

vai pągalbą.
Girtavimas pasiekė negirdė

tą ribą.
Komunistę partija

Ką galima pasakyti apie 
vyriausybės struktūrą? Salia vy
riausybės veikia komunistų par
tija su gausiomis savų įstaigo
mis. Sąjunginių respublikų ko
munistinės partijos nėra sava
rankios, bet visasąjunginės 
kompartijos sekcijos. Respu
blikinė partija išsirenka pirmi
ninką, bet pirmininko pavaduo

1949 — 59, 1966 — 
liausiai partija turėjo 
narių ir komjaunimo 
apie 250,000 (1968). 
sugretinimas. Nepriklausomos
Lietuvos masinės jaunuomenės 
organizacijos — pavasarininkai, 
šauliai, jaunieji ūkininkai, 
skautai, ateitininkai — turėjo 
264-270,000 narių.—Dr.) Vyriau 
sybėje ir centro komitete vy
rauja lietuviai. Išaugo jaunų 
technokratų grupė. Labai suma
žėjo rusai ir šalies administra
cijoje, ir policijoje. Tačiau mi
nisterijos ir pramonės įstaigos, 
kurios priklauso tiesiogiai nuo 
Maskvos, yra koncentruotai per
sunktos rusų.

Prieš rusifikaciją
Atspara rusifikacijai yra so

lidari, visuotinė ir sėkminga. 
Ji panagi į lenkų atsparą Si
lezijoje, kada ji buvo Prūsijos 
okupuota.

Clevelando Grandinėlės vyrų šokis su klumpėmis. Grandinėlė koncertuoja spalio 18 Philadelphijoje.

tais plaukais kaip pamišęs žiū
rėjo į negyvai gulinti žmogų, o 
šeši vokiečiai, purvais apdrabs
tyti, kaukėmis apsikaukiavę, vi
si kaip mumijos sėdėjo, tylė
jo ir nejudėjo iš vietos, šokau 
prie taip tragingai pavėžinto 
žmogaus, kurs ne be reikalo kra 
tesi mano užinteresuotos malo* 
nės, ir matau, kad jis dar gy
vas, bet apkvoštas guli, lyg abe
jodamas ar bebus jam lemta at
sikelti. Vokiečiai buvo stab» 
džius prispaudę energingai, ir 
mašina, visais keturiais ratais 
nušliaužusi ilgą varsną tik ga
lutinai sustodama sudavė žmo* 
gui į klubą Keliais “hipnotiš- 
kais” įkalbinėjimais pagaliau į-

davęs apie Lietuvos savaran
kiškumą dabar tekalbą apie vo
kiečių invalidų įkurdinimą tuš
čiuose’ mūsų plotuose. Buvę 
net atvykę pasižvalgyti koloni
zacijos bankų agentai. Juos drą
sinę okupacijos valdžios eksper
tai, tikindami, jog Lietuva esąs 
kraštas be atsparumo, kur 
prieš prasčiausią kareivį žmo
nės klupinėją, net rankas bu
čiuoją, nesugebėdami pastatyti 
jokių savo reikalavimą Paskel
bimai Vokietijoje, kurta kvie
tė visus tenykščius patrijotus, 
mokančius lietuviškai, atsiliep
ti ir telktis naujai armijai su
daryti, kuri pripratintų okupuo
tą kraštą prie vokiečių kultū
ros, — taip jmt neatrodė toki 
nekalti ir nesavanaudiški.

Pirmą kartą ir aš pamėginau

po geležinio milžino letena bu
vo toks pat neįmanomas pasiry
žimas, tiesiog sapnas, kad 
trauktis atgal į kaukę vertė ele
mentarinė proto ambicija palan
kiausių pritarėjų akyse. Juoba, 
kad pats aš niekados nemėgau 
svajotojo požymio.

APLINK PALIAS
Reikėjo pagaliau Įmigti pas

kutinis mano “slaptosios apy« 
vokos” etapu. Laimingai pra
važiavęs policijos kontrolę, ku
ri visus įvažiuojančius ir išva
žiuojančius ii miesto čiupinėjo 
ir vartė, per porą kilometrų ga
na sparčiai variausi dar prtaft 
karą pradėtu taisyti Prienų 
plentu. Stebėdamasis nematy
damas jokių perdaug piktų ka
ro ženklų, pasivijau pirmą žmo
gų, kurs sunkiai šlubavo grio-

Taip besžmformuojant, už kal
nelio ūmai sukaukė vokiečių 
karo automobilis, prunkšdamas 
žemes į šonus. Mano vežėjas 
nepasižymėjo, kaip daugumas 
miestelėną perdideliu . arklių 
valdymo talentu, juo labiau, 
kad to meto arkliai, nors ir per
karę arba sužaloti, keltuose ar 
miestuose nesirodė ir nebuvo 
pripratę prie tokių savo kon
kurentą Kol mano svečias iš
lipęs taikės arklius už pavadžio 
palaikyti, automobili* kaip pa
siutęs prilėkė, arkliai muštai po 
pao ir tepamačiau, kad mano 
žmogus jau begulįs skersai ke
lią permuštas visais stabdžiais 
suspiegusios mašinos. Benz’o 
smailas radijatorius, tur būt, 
tam ir buvo sugalvota*... Ve
žėjas, pametęs kepurę, peitauš-

tikinau jį, kad jis dar ne anam 
pasauly, ir “lozorius” lyg nu
švitęs atsistojo ir pasileido eiti 
kaip ėjęs. Tik tada sukruto ža
liosios mumijos ir iš visų še
fių burnų pasipylė tokia kruša 
vokiškų keiksmų ir plūdimų, 
kad tik dabar ėmė rodytis, jog 
būsime tikrai suvažinėti ir į 
dumblą įmurdinti...

Gerosios Daukšių palių (pel
kių) dvasios tarytum įspėjo 
mus nesiryžti į tolesnę kelionę. 
Ir iš tikrąją dar nebuvome pri
važiavę Šlavantas papalio kaip 
mus užklupo juodoji naktis. Su
lig tuo momentu vežimas lyg 
velnio ratų vartomas ėmė dau
žyti*. Amalvo paežerėj. Tik da
bar atradęs kepurę vežėjas vi
sai prarado galvą ir neapgalėda- 
ma* dvasių metė vadele*. Tu-

rėjau tą vištalakčio apsėstą, 
anot Duonelaičio, “glūpą” mies
čionį degraduoti į ponų sėdy
nę ir pats ėmiausi važnyčioti. 
Nakties improvizacija išlygino 
visus griovius ir duobes, nesu
mažindama žinoma, nei jų pla
tumo nei gilumo. Pagaliau įstri
gome į kažkieno daržinės duris. 
Tai buvo greičiausia išdegusių 
Amalviškių liekana. Ilgi tyrinė
jimai neleido mums to patik
rinti, nes nebuvo kaip. Trys 
kortuojančios ponios su žvakė
mis, kaip seniau, neatėjo mums 
pagalbon. Tik išgąstingas ark
lių prukštimas rodė, kad esama 
arti garsaus Tercijonų akme
nio, kurį kadai vielnias nešė til
tui per Amalvo ežerą suskliaus
ti. Nei “nelabųjų bažnyčia” Var- 
nupių piliakalnyje nei visa eilė 
Kaukakalnių šioj užkerėtoj ba
loj nepadavė mums orientaci
jos ženklo. Žinojau čia naktį 
pasirodant papalyje varsų “po- 
limą”, slapią pagrimzdusį ak
menų kelią kurį žmonės kar
tais “velniakeliu” arba “mielie- 
na” ir “mielienomis” vadina. 
Bet jis tarnavęs tiktai tiems, 
kurie ėjo dievaičių garbinti ir 
sėjos dievo Žiupsnio maldauti 
derlingų metų. Išnyko tame že
mės sąsiauryje tarp dvejų pa
lių aplink Amalvo ir Žuvinto 
ežerus taip pat virtinė pile
lių su dervingomis pušimis, 
kurių gaisrai ženklino kryžei
vių pakojų ir rodė gelbėjimo
si kiyptį. Veltui šaukiau “Ka»«

par, Kaspar, parodyk mums ke
lią Į seno girininko Daukšio so
dybą ir lokių šaulio Meškaus 
urvą”. Tą paslaptingą šios vie
tos geradarį, deja, Dundulis se
nai užmušė...

Dievų apleisti tame paskuti
nių garbintojų atkampyje (se
noji tikyba čia įsilaikė net ligi 
XVIII amžiaus ir parapija teį
steigta 1715 m.), tylomis lau
kėme kokio nors stebuklo. Mie
goti nesiryžome, nes žinojome, 
kad čia pat yra tas Slogikalnis, 
kur naktigonius miegas mirti
nai nuslogindavęs...

Gal dėl to, kad vokiečiai pa
varė pirmyn laikrodžius visa va
landą pusiaunaktų gaidys anks
čiau išvaikė visus burtus. Pra
regėjęs vežėjas pagaliau ap
čiuopė savo klumpėmis jau ne
be Amalvo “akmenyną”, bet 
tikrąjį Šių dienų kelią ir ne
trukus mes galėjome pasibelsti 
į kunigo Danieliaus vartus. Tas 
vienas vardas įtikino, kad palių 
gelmėse mums tiek pat maža 
būta pavojaus kaip pranašui Da
nieliui liūtų dauboj...

Tik rytą su saule pakilęs ga
lėjau pamatyti mūsų nakties 
darbus. Ta daržinė tai buvo vie
na iš Amalviškių kaimo, kur iš 
17 ūkininkų vos 3 bepaliko ne
sudeginti. Taip pat nukentėjo 
Vamupių. Padovinio. Vidgirė- 
lią Miknonių kaimai. Nupleš
kėjo dar Naujadvaris (majora
tas) ir vienas Plynių ūkininkas.

(Bu* daugiau)

Prie atsparos reikia pridėti 
lietuvišką užsispyrimą pažiūrą 
iš viršaus santykiuose su ru
sais, lietuvių gudrumą bei su
gebėjimą vesti dvejopą žaidi
mą — tariamą lojalumą už 
kurio slepiasi nacionalizmas.

Nėra tokios vieningos atspa
ros prieš ūkišką santvarką. Kol- 
chozininkai yra suterorizuoti 
santvarkos priešininkai. Jauna 
inteligentijos karta kovoja su 
rusais ir kitom tautybėm dėl 
vyravimo valdžioje. Kartojosi 
masiniai išvežimai. Didžiuliai 
biologiniai nuostoliai kliudė su
siformuoti platesniem išsilais - 
vinimo sąjūdžiam, žagiell, rem
damasis gausiomis informacijo
mis, galvoja, kad lietuvių ko
munizmas esąs rumuniško tipo, 
t.y. ortodoksinis iš prievartos, 
bet nacionalinis ir antirusiškas.

Atvyksta turistai
Baltijos valstybės yra Sovie

tuos piliečiam Europa. Į lietu
vių ir latvių paplūdimius suva
žiuoja šimtai tūkstančių rusų 
elito. Vilniaus korespondentas, 
norėdamas gauti informacijų 
apie Palangos augimą, vyksta į 
centrinę kurortų įstaigą Mas
kvoje. Lietuviai yra daug ge
riau apsirengę (gauna daug 
siuntinių iš užsienių), o Ryga 
yra vyriškų madų sostinė visai 
Sovietijai.

Turistam leidžiama vykti į 
Vilnių, bet provincija jiem už
daryta. Net iš toliausiai atvy
kusiem valdžia neleidžia lanky
ti giminių. Žmonės paniurę. 
Lenkijos turistė išbuvusi tris 
dienas Kaune, nesutiko nė vie
no besišypsančio žmogaus

Studentija, lyginant su Len
kija, yra labiau disciplinuota, 
rimta ir mažiau tikinti.

Religija persekiojama
Bažnyčia persekiojama. Tai 

atvaizduoja žemiau paduodami 
faktai. Vilniuje yra 34 bažny
čios, bet atidaros tik penkios 

.Mažoji Tarybinė Enciklopedija 
rašo, kad Aušros Vartų bažny
čia palikta tik kaip architek
tūrinis paminklas. Ten pat pa
reiškiama, kad Aušros Var
tų paveikslui pozavo Barbora 
Radvilaitė. Visoje Lietuvoje 
nuo 1944 pastatytos tik dvi 
naujos bažnyčios. Klaipėdo
je pastatyta buvo tuoj atimta, 
o statytojai nubausti kalėti. Ka
rui pasibaigus, buvo deportuo
ta 1/3 kunigų ir beveik visi 
vyskupai. Veikia tik viena ma
ža kunigų seminarija. Ji nuo-
latos pajuokiama ir užgaulioja
ma.

Jaunuoliai iki 18 metų nega
li eiti į bažnyčią. Tėvai irgi ne
gali mokyti vaikų tikybos. Ku
nigas gali eiti savo pareigas 
tik bažnyčioje, negali su sak
ramentais eiti pas ligonį, nega
li daryti jokių rinkliavą Lei
džiama priimti tik savanoriškas 
aukas. Per pamokslus negali 
kalbėti prieš ateizmą. Tuo tar
pu prieštikybinės literatūros 
atspausdinta virš dviejų mili
jonų egz. (1969). Baltų miltų 
priedai duodami tik prieš ko
munistų, bet ne prieš katali
kų šventes.

Straipsnyje pateikta statisti
nė medžiaga šlubuoja. Bet 
straipsnio dvasia guodžianti ir 
palanki Lietuvai.

“Tai tokios taupios žinios 
apie šventą Lietuvą. Ji eina 
kryžiaus kelius. Net per 30 m. 
neužgydė savo tautos biologi
nių nuostolių".

Druidas

— Taute* Fondas praneša, 
kad po 25 dol. aukojo, yra į- 
traukti į Ypatingųjų Tautos 
Fondo Rėmėjų sąrašą (ir jiem 
užsakyti Eltos biuleteniai asme
niškai, ištiestom metam) šie as
menys: dr. F. Mažeika iš Chica* 
gos, V. Sinkus iš Chicagos, dr. 
Gedgaudas iš E. Muiline, Angį. 
Liet Klubas (K. Rožanskas); 
ypatingą paramą atnaujino V. 
P. Janulaitis iš Chicagos ir kun. 
A. PMrauskai iš Brooklyno.



Jauna dailininke prie

Alės Rūtos-Arbienės jauniau
sioji dukra, kuri bene tik 14 

net nežinoma, kur gyvena. Jai 
poezija buvo tik vaikiškas žai
dimas, iš kurio išaugo ir nuėjo 
savais toliais. Tad ir kyla klau-

tonas individualines parodas, 
dalyvavo visoje eilėje bendri
nių parodų,

šiemet gegužės mėnesį buvo 
jos kūrinių paroda Santa Moni
ca bibliotekoje. Praeitais metais 
paroda buvo surengta privačia
me bute pas amerikiečius. Pa
rodos globos komitetą sudarė 
Los Angeles meno viršūnės: 
Meno Muziejaus direktorius 
K Donahue, kuris įsigijo vie
ną Rasos paveikslą, UCLA 
meno fakulteto dekanas ir me
no kritikas dr. R. B. Haas, dar 
keli profesoriai, mene kritikai,, 
architektai. Jaunajai mergai
tei tai didelis ir labai didelis 
“liftas”. Pridėkime spaudos į- 
vertinimus. Amerikiečiai mėgs
ta vaikų parodas, ypač šiuo 
talentingos mergaitės atveju 
tikrai nesigailėjo gražių žodžių.

Ji pradėjo piešti nuo 4 me
tų kaip ir visi kiti vaikai. Pas 
ją pasireiškė ypatingas meno 
pomėgis ir talentas. Mokykloje 
ji savo piešiniais patraukė mo
kytojų dėmesį. Pateko į moki
nių parodas, kur gavo pirmą
sias premijas. Gavo ir paskati
nimus toliau dirbti. Tėvai įtai
sė jai ir atelje, o tai vaikui 
didis džiaugsmas, kur ji gali 
“taškytis” dažais. Šalia tiesiogi
nės bendrojo lavinimo mokyk
los ji meno dar mokosi priva
čiai. Daugiausia piešia šeštadie
niais.

Iš jos darbų gražiausi yra 
grafiniai piešiniai, kur pasi
reiškia vaiko nepaprastai laki 
fantazija. Be grafikos, ji dar 
dirba aliejumi ir akvarele. Alie
jinei tapytai dažnai pasiima te
mų iš kitų dailininkų. Jų kūri
nius taip pertvarko, kad jie iš 

'pagrindų pakeičiami. Be tapy
bos, grafikos, dar mėgsta ir 
skulptūrą. Mėgsta ir literatū-

rodė jauna mergaitė, nuostabi no. Motina buvo lankiusi k

pažengtai, 'tad stamtao sr 
užmiršta, simfonmra orkestru. Bet kas S 
vena. Jai to. Vieną kartą ji pasakė “g** 
iškas žai- na”. Pabodo nuolatinės motk 

skam-

kė, ar į savo dabarties meną ne-

banti. Ji uždarė pianiną amži
nai. Niekada nebepalietė jokio 
klavišo. Priešingai, net pradėjo

mą.
Vaikai augdami turi pilną tei

sę pasirinkti savo profesiją. 
Tėvai čia gali šiek tiek palenkti, 
patarti Bet negalima panau
doti didesnės prievartos, nes ta
da bus priešinga reakcija.

Viena mergaitė nuo pat ma-

niuo.
Kokie asmenys, kokia aplin

ka nulems Rasos talentą, pa
rodys ateitis. Galima ją tik pa
raginti, sudarant sąlygas pastū
mėti, bet negalima įkyrėti, nes 
tada viską išmes kaip ir nudė
vėtus žaislus. (p-i-)

TARP

Piešinys pakvietimam j jos parodą Santa Monica bibliotekoje

IV-tosios DAINŲ ŠVENTES RUOŠA
vo asmeniškai kreiptasi į re
pertuaro komisijos narius. Pa
geidaujama, kad dainos būtų

IV-sios JAV ir Kanados lietu
vių dainų šventės repertuaro 
antrasis sąsiuvinis “Dainos vai
kų chorui”, tikimasi, pasieks 
lituanistines mokyklas lapkričio 
pradžioje.

Ar iš jos bus dailininkė?

mas: ar ji bus dailininkė?

Nors jos paveikslai ir įdo- gūsių .mišriem choram jau iš
muš, nors ir ji turi aiškų talen- siuntinėta arti 700 egzempliorių 
tą, tačiau savaime kyla klausi- ®r- Budriūno kantatos “Lietu

vos šviesos keliu”. Chorai, ma- 
Vaikai beveik visi mėgsta dalyvau-

pieštt Iš jų atsiranda net gra- “■ k™naml nedelsiant regist- 
žiu talentų, bet vėliau — pasi
renka visai kitas sritis. Mene 
nėra taip vadinamų “wunder- 
kindų”, kaip muzikoje. Menas 
reikalauja daug darbo, kol pa- 
sisavini sudėtingą tech
niką. O to negali padaryti 
vaikai. Vaikai gali pademonst
ruoti savo talentą ir meno po
mėgį. Bet ar jie bus dailinin
kai, — neaišku.

Prieš kokią penkiolika metų 
Švedijoje buvo pasireiškęs ber
niukas, kuris kokios 12 metų 
jau tapė dideles freskas. Bet tai 
buvo tik žaidimas, iš kurio jis 
išaugo ir vėliau nebegrįžo. Ame-

ruotis, pranešant dalyvių skai
čių, šiuo adresu: Petras Armo- 
rtas, 4538 So. Hermitage Avė., 
Chicago, III. 60609.

Suaugusių chorui, be Br. Bu
drumo kantatos “Lietuvos švie
sos keliu”, yra jau numatyta, 
dar, rodcs, niekur išeivijoje 
negiedota, J. Naujalio “Malda 
už tėvynę”. Ji yra verčiama į 
lietuvių kalbą ir tuoj bus įgra- 
viruota.

Visi numatančių dalyvauti 
IV-joje dainų šventėje chorų di
rigentai prašomi siūlyti šventės 
repertuaran pageidaujamas dai
nas. Su tokiu prašymu jau bu

" Rasa AriKirtė savo darbo kambaryje aliejiniais dažais tapo paveiksią Globojanti ranka t - • « ' — -. ■ » - - •___ - ______ ____________________

(tęsinys iš pereito nr.)

35. Institutas. Pastačius nau
jąjį Vasario 16 gimnazijos ben
drabutį, senosios pilies patal
pos, kai kurių manymu, galė
tų būti panaudotos lietuvių ar
chyvo, kokio nors instituto rei
kalam. Tuo būdu gimnazija dar 
daugiau apjungtų visus ir jos 
ilgalaikis gyvavimas būtų užtik
rintas.
ITALIJA

36. Lietuvių namai, šv. Ka
zimiero kolegijos globoje vei
kianti Vilią Lituania pačioje 
Romoje yra puiki ir jauki vie
ta lietuviam sustoti atostogų, 
mokslo ar kitais reikalais.
' 37. Menininkų išvyka. Daini- 

t Euro- 
Italiją, 

nes ten įmanoma koncertus su
ruošti.

EUROPOS LIETUVIŲ
ANTANAS SAULAITIS SJ. 

IR ALGIS ZAPARACKAS

38. Vyskupas. Europos lietu
vių vyskupas, eidamas pasauli
nio masto pareigas, yra kartu 
ir ryšininkas tarp š. Amerikos 
(kur daug metų gyveno) ir Eu-

: ropos lietuvių. Ryšiai, palaiko
mi su juo, suartintų ir abiejų 
žemynų lietuvius, duotų jiem 
progos padėti jo darbuose.

ŠVEICARIJA
39. Lietuviai. Gyvena apie 50 

lietuvių, daugiausia vyresnio 
amžiaus. Dviejuose miestuose

1 susitinka kas mėnesį, o tauti
nių švenčių proga susirenka vi
st Aktyviai seka vietinę spau
dą ir ją informuoja apie Lie-

• tuvą Stiprūs Vasario 16 gim
nazijos rėmėjai.

40. Koncertas. Būtų sunkiau nį gyvenimą bei nuotaikas turi-
_ suruošti po Europą keliaujam išsireiškimų atžvilgiu,
skambios ir savo sudėtingumu pareikalautų nemaža išlaidų ir čiųjų menininkų parengirną. J
prieinamos visiem choram; Vi- daug darbo, o konkrečios nau- 
sos pasiūlytos dainos bus įtrauk- dos gali duoti neperdaugiausia.

Užsiregistravusiem dalyvauti tos į vieną sąrašą ir išsiimti- Tad nutarta repertuarą sudary- 
IV-joje dainų šventėje suau- nėtos repertuaro komisijos na- tį korespondentiniu būdu, 

riam balsuoti.
Dirigentai prašomi greit ir 

aktyviai atsiliepti, nes repertua
rą norima paruošti galimai 
greitesniam išsiuntinėjimui. Pri
sidėkime prie šio darbo visi, 
kad kritikų nebūtų daugiau nei 
darbininkų.

Muzikui Stasiui Sližiui IV-sios 
dainų šventės repertuaro ko
misijos vardu reiškiu padėką 
už nuoširdų rūpesti ir pasiūly
mus, iškeltus Draugo kultūri
niame priede. Dėl pasiūlyto cho
rų dirigentų suvažiavimo reper
tuaro reikalu buvo tartasi su 
JA V LB centro valdybos pir
mininku inž. Br. Nainiu ir L. 
R. K. Vargonininkų bei kitų Mu
zikų Sąjungos pirmininku muz. 
Vincu Mamaičių. Prieita prie 
vieningos nuomonės, kad tokio 
suvažiavimo suorganizavimas

Petras Armonas

paroda Ottawoje

AUSTRIJA
41. Lietuviai. Jų nedaug. Gy

vena išsisklaidę. Jaunesniųjų 
tarpe yra Raimundas Lapšys, 
stiklo išdirbimo menininkas, ir 
22 m. Kęstutis Lapšys, jau su- 
ruošęs gerai įvertintų litografi
jos ir akvarelės parodų.

Dail. Tamošaitienės europa bendrai
42. Spaudos siuntos. Laik

raščiai ir leidiniai iš Š. Ameri-
Kanadoje, Kingston, Ont, gy- kos ateina maždaug po 4-6 sa- 

venanti dailininkė Anastazija 
Tamošaitienė surengė savo kū
rinių paroda Little Theatre Gal- 
lery Ottawcje. Paroda atsidarė 
spalio 8 ir tęsis iki spalio 19. 
Išstatyta 30 paveikslų. Visi 
aliejinė tapyba.

Kaip žinia, dailininkė yra žy
mi audėja, išaudusi gražiausių 
lietuviškų kostiumų, kilimų. Vė
liau ji pradėjo tapyti. Dirbo 
tempera arta guašu ir alieji
niais dažais. Tos dvi skirtingos 
dažų rūšys davė ir skirtingus 
paveikslus.

Guašu dirbdama ir dažus pla
čiai paliedama, išgauna kur kas 
didesnį spontaniškumą, 
tini turtingumą, virpėjimą. 
Paveikslai abstraktūs, primena 
žoles, kai į jas prikrinta lietaus 
lašų.

Aliejinė tapyba yra 
nė, neturi tokios 

guašo paveikslai, 
staigių, netikėtų nuliejimų, 
pyta daugiau 
votai vedamos spalvos labai 
rioje kompozicijoje. Tapyba 
tima jos abstraktiniams kili
mams, kur 
dominuoja

Dailininkė Kanadoje yra 
rengusi visą eilę parodų, 
gu, kad ji turi gal mybes 
į vietos meno gyvenimą ir 
yra laimėjusi gražių 
mu apie savo kūrybą. Savo pa 
rodų yra surengusi ir Ameri 
kos lietuvių kolonijose.

Kiekvienos parodos proga iš
leidžia katalogą. Visi jos kata
logai turi tą patį formatą ir tą 
patį stilių, (pą.)

kolori-

neturi ir

dėmės, 
yra su- 
l Džiu-

Knyga—geriausias

vaičių ir nebūtinai eilės tvar
ka. Tai sulėtina ryšius tarp lie
tuvių. Jei centrai ir svarbias pa
reigas einą asmenys korespon
denciją gautų greitai oro paistu, 
nebesijaustų vienu žingsniu at
silikę tie, kuriem medžiaga bū
tinai reikalinga. Spauda iš So
vietų valdomos Lietuvos atei
na anksčiau, negu laisvoji lie
tuvių spauda.

43. Spaudos kainos. Prenu
meratos ir knygų kainos Euro
pos valiutos mastu yra labai 
aukštos. Jei leidėjai padarytų 
žygių šiam sunkumui išspręsti, 
suteiktų didelę talką mažesnių
jų kolonijų gyventojam, ypatin
gai jaunimui.

44. Rezoliucijos. JAV ir Ka
nadoje visų lietuvių vardu ruo
šiami atsišaukimai ir t. t. ne- 
visada atspindi Europos politi-

Jonas Aistis, Elegijos
— 2.50 dol., Penktoji Pradalgė 
— Literatūros Metraštis 1968
— 3.50 dol., Šekspyro Sone
tai. Vertė Alfonsas Tyruolis— 
4 dol., šventadienio žodis, Ku
nigas Ant Valiuška—3 dol., A. 
Škėma, Raštai I t. — 6 doL 
V. Kavolio Lietuviškasis Libe
ralizmas — 3 dol., Liūnės Su
temos Bevardė šalis — 3 dol., 
A. Landsbergio Penki Stulpai
— 2 dol., J. Meko Gėlių Kalbė
jimas — 1 dol., J. Meko Pavie
niai Žodžiai — 4 dol., K. Al
meno Gyvenimas tai kekė vyš
nių — 5 dol., V. Kavolio Nu- 
žemintųjų Generacija — 2 dol.

Lithuania 700 Years, parašė 
A. Budreckis, J. Jakštas, J. Pu
rinas, S. Lozoraitis, redagavo A. 
Gerutis. Knyga parašyta ang
lų kalboje, didelio forinato, kie
tais viršeliais, 474 psL kaina 
12 doL Liepsnos ir apmaudo 
ąsočiai, premijuotas J. Gliaudos 
romanas, kaina 4 dol. Kelias į 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymą, J. Puzinas, išleido Ka
rys, kaina 2.50 doL

Vergijos kryžkeiiuose, S. Rū- 
kienė, ) kaina 5 doleriai, Lie
tuvių literatūra svetur, ’ 
redagavo K Bradūnas, kie
tais viršeliais 10 dol., Ant. Vii 
neles tilto, P. Jurkus, kaina 
2.50 doL Peilio ašmenimis, J. 
Jankus, premijuota, kaina 3 dol. 
Dangus debesyse, J. švaistas, 
premijuota, kaina 2.50 doL

Gatvės berniuko nuotykiai, 
R. Spalio apysaka jaunimui ir 
senimui. 2-oji Alg. Trinkūno 
iliustruota laida. 528 psL 
minkštais viršeliais 4 dol., kie
tais — 5 dol. Labai graži do
vana ypač jaunimui. Išleido dr. 
Vydūno fondas Chicagoj.

R. Spalio anksčiau išleista 
Alma Mater, kurios kaina kie
tais viršeliais 5 dol. Taip pat 
Užsienio Lietuvių Spaudos Met
raštis — kaina 2 dol. Lietuvos 

Kas ruošiama visų vardu, gale- Geografijos Vadovėlis, Z. Ašok- 
tų būti paruošta arčiau susiri- n0, kaina 1.50 dol. 
šus su Europos lietuviais.

45. Jungtinės Tautos. Žene
va yra JT centras Europoje. 
Puošiant pareiškimus, petici
jas ir žygius į JT,įgalima juos 
ir čia pateikti, kur vyksta pla
ti (nevisada grynai politinė) 
veikla.

46. Jaunimo vadovai. Mažes
nėse kolonijose sunkiau lavin
ti jaunimo vadovus. Būtų labai

(nukelta į 6 psl.)

"Tautos keliu" — dail. Jur
gio Juodžio tapybos kūrinių al
bumas. 50 spalvingų paveikslų 
iškelia Lietuvos valstybės tęsti
numą nuo vainikuoto karaliaus 
Mindaugo laikų. Kaina 7 doL

thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo * . 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psL, kietais vir
šeliais. Kaina 7 doL

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą. Lithuanian Reader for 
Self-instruction. Parengė W. R.

1 doL

"Atsiminimai iš Balfo veik
los". PreL dr. J.B. Končiaus 
veikalas apima Balfo įsikūrimo 
istoriją, lietuvių gyvenimą trem
tyje, naujakurių būklę Ameriko
je. 144 iliustracijos. Tinkama ir 
naujakuriam pasiskaityt ir kvie
tėjam padovanoti. Kaina 3 doL 
Kietais viršeliais 4 dol.

"Vytautas the Great". Prel. 
dr. J. B. Končiaus istorinis vei
kalas apie didįjį Lietuvos kuni
gaikštį anglų kalta. Graži do
vana angliškai kaltantiem. Kai
na 2 dol. Kietais virš. 3 dol.

Lithuania". Pro
fesorius J. Stukas anglų kalta 
aprašo lietuvių tautinį atgimi
mą. Kaina 3 dol. Kietais virše
liais 4 dol.

Dainy Sūkuryje, populiarios 
bei šokių dainos. 1 dol.

Su Daina, d a in orė lis. 392 po
puliarios lietuviškos dainos. 2 
dol.

šios bei kitos knygos ir plokš
telės gaunamos: Darbininkas, 
910 WiDoughby Avė., Brook- 
lyn, N. Y. 11221.
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Grandinėlei Philadelphijon atvykstant
Populiariausias žodis

Jei kas pravestų statistiką, 
koks žodis daugiausiai yra var
tojamas per paskutinius porą 
mėnesių Philadelphijoje ir jos 
apylinkėse, neapsiriktų, kad rai 
‘"Grandinėlė”. Visi esame dau
giau ar mažiau girdėję apie šią 
nepaprastą šokių grupę, vado
vaujamą Liudo Sagio. Toji gru
pė kartu su Jono Pažemio va
dovaujamu orkestru yra nuste
binusi ir sužavėjusi daugybę 
žiūrovų ne tik JAV-se, bet ir 
Kanadoje.

Ir štai Grandinėlė ruošiasi i 
mūsų padangę. Su entuziazmu 
ir nekantrumu yra laukiamas 
šis tautinių šokių ansamblis 
Philadelphijoje. Spalio 18-oji, 
kuri visai čia pat, bus tikrai 
neeilinis šeštadienis, nes pa
matysime tai, ką kiti miestai 
jau yra matę ir negali užmirš
ti. Grandinėlės programa yra 
skirta visiem — jauniem ir 
seniem, paaugliam ir vaikam. 
Tėveliam nereikės rūpintis apie 
“baby sitters”, nes Grandinėlą 
su savo žaismingais ir spalvin
gais šokiais lengvai sudomins 
ir pačius mažiausius.

Atsiliepimai kuo gražiausi
Grandinėlė yra rezultatas di

delio darbo, pasiaukojimo bei 
ryžto iš vadovų, tėvelių ir jau
nimo pusės. Susibūręs rimtam 
darbui Clevelando jaunimas 
Grandinėlėje surado sau daug 
jaunatviško džiaugsmo. Būti 
Grandinėlės nariu tai garbė ir 
tautinis pasitenkinimas. Gran
dinėlė reprezentuoja sveiką, dai
lų, nesugadintą, drausmingą ir 
susiklausiusi lietuvišką jauni
mą. garsinanti Lietuves vardą.

Kur tik Grandinėlė pasirodo, 
atsiliepimai kuo gražiausi. Lie
tuviška spauda ją vadina liau
dies baletu. Amerikiečiai nesi
gaili teigiamų pasisakymų. ‘Cle- 
veland Press’ laikraštis yra pa
sakęs: “Autentiški kostiumai 
yra patrauklūs akiai, bet jų ver
tę dar padidina jų nešiotojai 
šokėjai. Dailūs vyrai ir mergai
tės, be jokios mažiausios išim
ties, sudaro nepaprastai pa
trauklią grupę’’. Viena meni
ninkė, viešnia iš Lietuvos, ma
čiusi Grandinėlės šokius, teigė, 
kad Grandinėlė drąsiai galėtų 
konkuruoti su geriausiomis Lie

Scena i$ “Curley McDimple”. — Janina Mathews dainuoja pagrindinę rofę. 
Vaidinimas vyksta Bert Wheeler teatre, Hotel Dixie, 250 W. 43rd Street, 
telef. 524-2323. Nuotr. V. Maželio

tuvos šokėjų grupėmis, vado
vaujamomis apmokamų vado-. 
vų.

Programa sudomins visus
Kai praeitą pavasarį Phila- 

delphijos LB apylinkės pirminin
kui Gabrieliui Mironui teko ma
tyti Gabrieliui Baltimorėje ir 
savo gražius Įspūdžius perduoti 
valdybai, buvo nutarta Grandi
nėlę atsikviesti ir į Philadel- 
phiją. Su tokiu Grandinėlės pa
sirodymu bus puiki proga sudo
minti visus bendruomenės na
rius, apjungiant ir nebekalban
čius savo tėvų kalba lietuvius, 
žinia, kad Grandinėlė kviečia
ma Philadelphijon, buvo priim
ta su užsidegimu. Pasirodymo 
rengimo komitete mielai suti
ko dirbti virš 30 žmonių. Ka
dangi Philadelphijos LB apy
linkę nuo Pietinės New Jer- 
sey apylinkės skiria tik tiltas, 
tai abi bendruomenės glaudžiai 
reiškiasi pagrindiniuose bend
ruomeniniuose siekimuose, 
drauge dirba ir Grandinėlės pri
statymo organizavime. Pelnas 
iš šio parengimo bus skiriamas 
bendruomenės reikalam, šešta
dieninei mokyklai ir radijo va
landėlei remti.

Rengimo komitetas
Rengimo komitetas yra pasi

dalinęs į keturias sekcijas. In
formacijos sekciją veda Vytau
tas Volertas: spausdinimų — 
Gediminas Surdėnas; bilietų ir 
finansų — Jonas Vigelis;

VVATERBURY, CONN.
Liet. Moterų Klubų Federa

cijos Waterburio klubas tradi
cini rudens balių rengia spa
lio 18, šeštadieni, 7:30 v. v. šv. 
Juozapo parapijos salėje. Pro
gramoje — “Dainuojančios rū
tos”, Waterburio žinomos jau
nos liaudies dainų puoselėtojos, 
šokiams gros Peter Pater or
kestras. Veiks loterija ir bufe
tas. kuriame bus Įvairiausių na
mų gamybos valgių.

Suaugusiom auka 3 dol., 
moksleiviam — 1.50 dol. Sta
lus galima užsisakyti Spaudoje 
pas V. Vaitkų.

Waterburio ir apylinkės lie
tuviai kviečiami kuo gausiau
siai atsilankyti į šį puikų tra
dicinį klubo balių - vakarienę.

Valdyba ir narės

Grandinėlės vaišinimo — Gedi
minas Dragūnas.

Visam kontitetui vadovauja 
ir darbus koordinuoja Phila- 
delphijos LB apylinkės pirmi
ninkas Gabrielius Mironas. Jam 
sumaniai talkina Rima Mironie- 
nė. Jubiliejiniais metais pada
riusi kontaktą su televizijos 
stotimis dėl programų apie Lie
tuvą ir užmezgusi draugiškas 
pažintis su stočių vadovais, ji 
išrūpino Grandinėlės pasirody
mui visą eilę reklamų. Jos yra 
perduodamos per Philadelphi- 
jos 3, 6 ir 10 TV kanalus kiek
vieną spalio mėnesio dieną iki 
pat Grandinėlės pasirodymo, 
spalio 18-sios. Rimos Mironie- 
nės pastangomis dviejų televi
zijos stočių komentatoriai ir 
programų vadovai yra pasiža
dėję atvykti į Grandinėlės pasi 
rodymą.

Skelbimais per amerikiečių 
radiją rūpinasi Teresė Gečienė. 
Dirbdama jubiliejinių metų ir 
ekumeninės dienos komitetuo
se, ji plačiai garsino Lietuvos 
vardą per radiją. Spalio mėne
sio 11, pasinaudodama anksty
vesniais ryšiais, Teresė Gečie
nė dalyvavo pokalbyje per 
WIBF-FM stotį, pasakodama 
apie Grandinėlės ansamblį ir 
jo būsimą viešnagę Philadel- 
phijos Town Hali. Kad su šia 
ypatinga lietuviška Grandinė
lės programa būtų galima pa
siekti ir plačiąją amerikiečių 
visuomenę, skelbimai apie. 
Grandinėlę yra užpirkti miesto 
dienraščiuose, o bilietai parduo
dami ir agentūrose (ticket agen- 
cies).

Nelikime tą vakarą namie!
Ir taip Grandinėlės sutiki

mo darbai eina prie galo. Pla
katai, reklamos, kvietimai — 
jau pasiekė visus. Belieka tik 
laukti širdingo visuomenės rea
gavimo, gausiai atsilankant į 
šią neeilinę programą pasi
džiaugti lietuvių tautos lobiu- 
nuotaikingais, estetiškais tauti
niais šokiais.

Lai nelieka nė vieno lietuvio 
tą vakarą namie! Kartu su sa
vo draugais ar kolegomis ame
rikiečiais pasitikime Grandinė
lę Philadelphijoje!

Snieguolė M. Jurskytė

Hartford, Conn.
Bus Lietuvių Bendruomenės 

balius
L.B. Hartfordo apylinkės val

dyba spalio 18 L.A.P. klubo 
salėje rengia šaunų balių.

Meninę programą atliks solis
tas kun. Kęstutis Balčys ir Hart
fordo vyrų choras, diriguoja
mas muz. J. Petkaičio. Pradžia 
7 vai. v. Įėjimo auka tik 2.50 
dol. Veiks bufetas. Šokiam gros 
E. M. Trio orkestras iš Wor- 
cesterio.

Paminėjo žmenos-motinos 
mirties sukakti

Spalio 4 sukako vieneri me
tai nuo a.a. Benediktus Raščiu- 
vienės mirties. Tą dieną jos vy
ras Jonas Raščius, duktė Kristi
na šerkšnienė ir sūnus Vytau
tas Raščius surengė žmones— 
motinos vienerių metų mirties 
sukakties minėjimą.

8 vai. ryto Švč. Trejybės lie
tuvių parapijos bažnyčioje kle
bonas J. Matutis atlaikė giedo
tines šv. mišias ir kitas ekzek- 
vijų pamaldas. Per mišias gie
dojo ir vargonais grojo muz. J. 
Petkaitis.

Po mišių gražus būrys žmo
nių nuvyko į Šv. Benedikto ka
pines. ir čia klebonas kun. J. 
Matutis pašventino a.a. Bene
diktai Raščiuvienei vyro ir vai
kų pastatytą paminklą.

Paskui visi minėjimo daly
viai L.A.P. klubo svetainėje 
buvo puikiai pavaišinti. Vai
šėse dalyvavo ir klebonas kun. 
J. Matutis.

Ta proga Jonas Raščius pa
sižadėjo įstoti Lietuvių Fcn- 
dan nariu ir Lietuvių Fondo na
re įamžinti savo žmoną a. a. 
Benediktą Rasčiuvienę.

J. Bernotas

Grandinėlė šoka Resginėlę. Ansamblio koncertas Philadelphijoje bus spalio 18, šj šeštadieni.

MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS
Specialios programos 

dienos ir vieta
Šių metų lapkričio 26-30, 

Padėkos dienos savaitgalio me
tu. Chicagoje įvyksta pirmasis 
išeivijoje lietuvių mokslinin
kų suvažiavimas — mokslo ir 
kultūros simpoziumas. Suvažia- 
viman yra kviečiami Kana
dos ir Amerikos lietuviai moks
lininkai ir profesionalai. Pagrin
diniai šio simpoziumo tikslai 
yra šie:

1. Sudaryti patogias sąlygas 
tarpusavio nuomonių pasikei
timui įvairiose mokslo srityse.

2. Supažindinti lietuviškąją 
visuomenę su lietuviškosios iš
eivijos moksliniu pajėgumu, jų 
atliktais darbais ir pasiektais 
laimėjimais.

3. Duoti visuomenei įdomių 
paskaitų iš mokslo ir kultūros 
pasaulio.

4. Išdiskutuoti galimybes Pa
saulio Lietuvių mokslo draugi
jai steigti.

Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas susidės iš trijų pagrindi
nių dalių: mokslinių posėdžių, 
diskusinio pobūdžio forumų ir 
paskaitų. Tiek moksliniai po
sėdžiai, tiek forumai bei pa
skaitos yra viešo pobūdžio ir 
yra atviri ne tik mokslininkam, 
bet ir visai lietuviškai visuome
nei. Simpoziumui numatyta to
kia

Programa
1969 lapkričio 26-30 d. — 

Chicaga, Jaunimo centras (JC) 
ir Midvvay House Motei (MH).

Trečiadieni, lapkričio 26 d.. 
7:30 vai. vakaro simpoziumo 
'dalyviu susipažinimo vakaras 
(MH).

Ketvirtadienį, lapkričio 27 d. 
10-12 vai. forumas: Ar reikia 
Pasaulio Lietuvių mokslo drau- 
gijes — prof. dr. A. Avižienis 
(MH). UCLA Computer Scien
ce Dept.. Los Angeles. Calif. 
90024. Tel. darbo (2131 354- 
4642, namų (213) 281-8769.

12:30-2 vai. pietų pertrauka.
2:30-6 vai. viešas posėdis 

(JC) — a) atidarymas — prof. 
d r* A. Avižienis: bi svarbesniu 
mokslo šakų stovis Lietuvoje 
— prof. dr. T. Remeikis. 6549 
So. Albany Avė., Chica.go. III. 
60629, tel. namų (312) 471- 
0877.

6-7:30 vakarienės pertrauka.
7:30-9:30 forumas: Lietuvių 

kultūrinė ir mokslinė spauda 
CJ(') — kun. K. Trimakas. S.J.. 
2345 West 56th St.. Chicago, 
III. 60636. Tel. (312) RE 7-81 
00.

Penktadieni, lapkričio 28 d.. 
9:30-11:30 mokslinis posėdis 
(JC) — Lietuvių kalbotyra — 
prof. dr. R. Vaškelis. Dept. of 
Languages. Lafayette College. 
Easton. Pa. 18042. Tel. darbo 
(215) 258-0567, namų (215) 
254-6821.

12-1 bendri pietūs (MH).
1-3 moksliniai posėdžiai (M 

H): a) Lietuvių literatūra — 
prof. dr. B. Vaškelis, b) Infor
macijos ir erdvių technologija 
— dr. V. Klemas, 529 West- 
\vind Dr., Benvyn, Pa. 19312. 
Tel. darbo (215) 962-3072, na
mų (215) NI 4-9511.

3:30-5:30 a) Pasaulinė litera
tūra — prof. dr. B. Vaškelis 
(MH). b) Medžiagų ir energijos 
technologija — dr. S. Matas ir 
dr. R. Kašuba, 5392 Meadovv 
\Vood Blvd., Lyndhurst, Ohio, 
44124. Tel. (216) 442-8518, dar
bo (216) 248-1222.

6-7:30 vai. vakarienės per
trauka.

7:30-9:30 paskaita (JC): Eu
ropos archeologija prieš in
doeuropiečiam ateinant —prof. 
dr. M. Gimbutienė.

10 vai. neformalus pobūvis 
(MH).

Šeštadienį, lapkričio 29 d. 9: 
30-11:30 moksliniai posėdžiai 
(MH): a) Visuomeniniai moks
lai — prof. dr. V. Vardys, 528 
College Avė., Norman, Oklaho- 
ma 73069. b) Matematika, fizi
ka ir chemija — dr. A. Darnu
sis, 8050 Hartvvell St., Detroit, 
Michigan 48228. Tel. namų 
(313) LU 4-4308.

12-1 bendri pietūs.
1-3 moksliniai posėdžiai (M 

H): a) Filosofija — dr. J. Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122. Tel. 265-6692. b) 
Psichologija — prof. dr. B. Bie
liauskas, 2968 Compton Rd., 
Cincinnati. Ohio 45239. Tel. 
(513) 522-3795.

3:30-5:30 forumas: Moksli
ninko padėtis savoje visuome
nėje — arch. A. Barzdukas 
(MH), 7905 Holmes Run Dr., 
Falls Church, Va. 22042. Tel. 
(703) 560-1410.

8:30 banketas (MH).
Sekmadienį, lapkričio 30 d., 

11-12 pamaldos — kun. J. Bo- 
revičius, S.J. (JC). 12-1 užkan
dis (JC). 1-3 bendras posėdis 
ir paskaita (JC): Mokslas
2000 metuose — dr. A. Kliorė, 
JPL. Cal. Institute of Techno
logy. Pasadena. Calif. 91103. 
Tel. darbo (213) 354-6164, na
mų (213) 449-0660.

3 vai. uždarymas (JC) — pro- 
fes. dr. A. Avižienis, inž. Br. 
Nainys.

Mokslo ir kūrybos simpoziu
mo organizatoriai JAV LB cent
ro valdyba ir iniciatorių moks
lininkų grupė — prof. dr. A. 
Avižienis, dr. A. Kliorė ir prof. 
dr.V. Vardys. — ruošdami šį 
simpoziumą ir sudarydami jo 
programą, siekė kuo platesnės 
komunikacijos mokslininkų tar
pe. ieškodami patarimų, min
čių. idėjų ir nuomonių pirmą
jį šiis rūšies išeivijos įvyki pa
dalyti idemesnį ir prasminges
ni. Dėl adresų ir laiko stokos 
bei dėl kitų kliūčių visų moks

lininkų ir profesionalų kontak
tuoti nebuvo įmanoma, taip pat 
kontaktuotieji ne visi atsiliepė. 
Taigi, pranešdami simpoziumo 
programą, kartu pranešame ir 
mokslinių posėdžių bei foru
mų vadovų adresus ir prašome 
simpoziumu suinteresuotus ' ar
ba norinčius programoje daly
vauti asmenis su savo nuo
monėmis, pasiūlymais, patari
mais ar kritika kreiptis tiesiog 
į juos arba į programos vado
vus prof. dr. A. Avižienį ir dr. 
A. Kliorę. Programos vadovai 
yra atviri naujoms mintims, idė
joms, pasiūlymams bei kri
tikai.

Kviečiame visus pagal gali
mybes prisidėti prie mokslo ir 
kūrybos simpoziumo pasiseki
mo. Jeigu ne kuo kitu, tai bent 
dalyvavimu.

Prof. dr. A. Avižienis 
Dr. A. Kliorė 

Inž. Br. Nainys

Baltimores žinios
Baltimorės vokiečiai spalio 

4-5 miesto Armory buvo suren
gę savo vadinamą “October 
Fest” — spalio šventę, šešta
dienio vakarą programoje da
lyvavo ir lietuvių tautinių šo
kių grupė, pašokusi keletą šo
kių.

40 valandų atlaidai šv. Al
fonso bažnyčioje prasidės spa
lio 19 iškilmingomis mišiomis 
10 vai. ryto. Per mišias giedos 
didysis parapijos choras, pro
cesijoje dalyvaus ir mokyklos 
vaikučiai. Atlaidai baigsis an
tradienio vakarą, spalio 21, iš
kilmingomis mišiomis. Kunigai 
kviečia visus dalyvauti atlaiduo
se.

Lietuvių postas 154 spalio 19 
rengia jautienos kepsnio vaka
rienę. Legiono nariai sutraukia 
daug žmonių į šias vakarie
nes. Ir šį kartą lietuviu lauks 
nuo 1 vai. Baigsis 6 vai. vak. 
Be jautienos bus ir kitokiu val
gių. Šokiaim gros orkestras. Va
karienė bus Eastern Center sa 
Įėję. 7940 Avė.

Balfo skyrius savo 25 metų 
veiklos sukakti minės spalio 25 
Lietuvių namų svetainėje. Pra
džia 7:30 v. v. Ta proga bus 
koncertas.

Kaukių balių šv. Alfonso su
augusių klubas rengia spalio 
25 šv. Alfonso mokyklos salė
je. Už įdomiausius kostiumus 
bei kaukes bus skiriamos dova
nos. Bus įvairiausiu valgių, šo
kiam gros orkestras.

Jenas Obelinis

— J. Vilčinskas, D. Britani
jos lietuvių sąjungos pirminin
kas. dalyvavo Britų Darbo par
tijos metinėje konferencijoje 
kaip Lietuvos socialdemokratų 
partijos atstovas Konferencija 
įvyko rugsėjo 29 - spalio 3.

IŠ VISUR
— Kun. dr. K. A. Matulai

tis, MIC, spalio 19 sulauks 75 
metų amžiaus. Tą diena bus 
iškilmingos pamaldos lietuvių 
šv. Kazimiero bažnyčioje jo su
kaktuvėm atžymėti. Lapkričio 
15 Londono lietuviškos organi
zacijos rengia paminėjimą Lon
dono lietuvių sparto ir socia
linio klubo salėje.

— Globėjų suvažiavimą ruo
šia Moksleivių Ateitininkų Są
jungos centro valdyba. Suva
žiavimas įvyks Prisikėlimo pa
rapijos salėse. Toronte, 1011 
College St.. spalio 18-19. Pra
džia šeštadienį 1 vai. popiet, 
pabaiga sekmadieni 11 vai. die
nos.

— Šeimų diena tėvam įvyks 
lapkričio 2, sekmadienį, Put- 
namo seserų vienuolyno patal
pose. Tema: Seimą atsinauji
nančioje Bažnyčioje. Praves 
kun. Pr. Geisčiūnas, Balfo rei
kalų vedėjas. Pradžia 10:30 vai. 
ryto su konferencija, pabaiga 
4:45 vai. popiet su užkandžiu 
ir nuomonių pasidalinimu. Jau
nos šeimos kviečiamos atvykti 
su vaikučiais, kurie bus globo
jami. Apie atvykimą pranešti 
iki spalio 27. Mokestis šeimai 
15 dol., Įskaitant ir vaikus. Pa
kvieskite ir kaimynus bei drau
gus. Visais Šeimų dienos rei
kalais kreiptis: Sister M. Pal
mira, Immaculate Conception 
Convent. Putnam, Conn. 06260. 
Telef. (203) 928-5828.

— Arnoldas Voketaitis, bas- 
baritonas, dainuoja Mexico Ci
ty, Meksikoje, tarptautiniame 
operos festivalyje — Bellas 
Artės Operos rūmuose. Ten jis 
atlieka Verdi “Macbeth” Ban- 
quo rolę ir Verdi “Kaukių ba
liaus” Samuelio rolę. Spektak
liai vyksta spalio 7, 14, 21. Po 
to grįžta Amerikon tolimesniem 
koncertam.

— Lietuvių Foto Archyvo 
skelbiamas spalvotu skaidrių ir 
nuotraukų konkursas eina prie 
galo. Fotografai, neprisiuntę į 
konkursą savo darbų, dar gali 
tai atlikti pasiųsdami savo ge
riausius darbus konkurso vedė
jui A. Grigaičiui, 2081 Plain- 
field Drive, Dės Plaines, Illi
nois 60018. Taip pat kreipkitės 
pas A. Grigaitį ir dėl konkur
so taisyklių.

— Lietuvių mokytojų s-gos 
Chicagos skyrius spalio 26 d. 
5 vai. popiet Jaunimo centre 
ruošia simpozijuma tema: “Kas 
pasiekta lituanistiniu švietimu 
per 20 metų?”

Rochester, N. Y.
Prudencija Bičkienė ir 
Petras Armonas atliks 

koncerto programą

Lietuviška radijo valandėlė 
Rochestery per lietuvišką žodi, 
daina bei muziką jungia visus 
lietuvius darnion vienunion. 
Tačiau valandėlės gyvavimas 
bei tobulėjimas priklauso ne 
vien nuo radijo klubo vadovy
bės bei pranešėjų, bet ir nuo 
visų lietuvių, kurie ją remia.

Kiekvienais metais klubo va
dovybė rengia tradicinį kon
certą -vakarą ir visą gauta pel
ną skiria valandėlės išlaikymui. 
Šiemet toks koncertas rengia
mas spalio 18. šeštadienį. 7:30 
vai. vak.. šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos salėje. 555 Hudson Av.

Programą atliks svečiai is 
Chicagos — gražiabalsė solis
tė Prudencija Bičkienė ir Dai
navos ansamblio vadovas muzi
kas Petras Armonas. Jiem tal
kins rochcstcrietis pianistas 
Raimundas Obalis.

Programa bus turininga, i- 
domi ir įvairi Re to. veiks lo
terija ir kitos prašmatnybes 
Pabaigoj visi dalyviai turės pro
gos nuotaikingai pasilinksmin
ti ir pasimatyti su pažįstamai -

Tikimasi, kad i koncertą at
vyks ne tik rovhestci iečiai. bet 
ir kaimyninių kolonijų lietu
viai. J. Mškns
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LSS-GOS VYR. SKAUTININKE 
LANKO VIENETUS

Kaip daugelis iš mūsų skau
tiškoje ir viešoje spaudoje jau 
anksčiau pastebėjo, mūsų V. S. 
v.s. Malvina Jonikienė šiais me
tais atliko milžiniškas keliones, 
lankydama Seserijos vienetus. 
Ji automobiliu aplankė visas Ka
nados ir Atlanto rajonuose 
esančias vietoves, kur susipaži
no su ten esančių sesių veik
la, jų darbais, jų rūpesčiais.

Vos spėjus sugrįžti iš šių ke
lionių. ji išsileido užjūrin, 
Anglijon. Nuostabu stačiai, iš 
kur pas vieną žmogų gali atsi
rasti tiek energijos leistis Į to
kias dideles ir varginančias ke
liones. tačiau nenuostabu, kad 
tai atliko M. Jonikienė. Ji vi
soms sesėms yra gerai žinoma 
kaip nuoširdi ir rūpestinga Se
serijos vyriausioji galva, kuri 
rūpinasi savo skautiškąja šei
ma. išsisklaidžiusia po keturis 
kontinentus.

Čia noriu pateikti jos pačios 
žodžius, parašytus ‘‘Gabijos-’ 
Nr. 2. straipsnyje “Aplankius 
vienetus’-:

“Paimdama Vyriausios Skau- 
tininkės pareigas. pažadėjau 
stengtis aplankyti visus LSS-jos 
vienetus. Šiandien galiu pasaky
ti, kad beveik visi, didesni ar 
mažesni vienetai jau aplanky
ti. Beliko tik maža dalelė, su 
kuria irgi dar turiu vilties-ar
čiau susipažinti. Visuomet bu
vau Įsitikinusi, kad vienetų lan
kymas turi daug svarbos pa
čios organizacijos darbui, ypač 
jaunimo dvasios pakėlimui. Tas 
parodo, kad jie nėra užmiršti, 
kad ir mažiausias vienetas pri
simenamas ir jais rūpinamasi.
Labai naudinga ir pačiai V. S. 
susipažinti su vadovėmis, žino
ti jų asmenines problemas bei 
gyvenimo aplinkybes ir skautiš
kosios veiklos sąlygas, taip 
pat visuomenės pažiūras i LSS- 
gą. Seserijos vienetų lankymo 
metu patvriau iš visų sesių ir 
tėvelių daug nuoširdumo ir mei
lės. Patyriau, kad skautės, 
nors ir labai užimtos, turi daug 
laiko skirti pamokoms ruošti 
ar kitiems įsipareigojimams at
likti. tačiau, reikalui esant, jos 
stengiasi ir i sueigas ateit. Jei
gu skautei tenka dėl rimtų prie
žasčių ir praleisti viena kitą su
eigą. mes. vadovės, neturėtu
me jai už tai priekaištauti, o

Per skautybę — lietuvybei!

turėtume stengtis ją suprasti ir 
reikale padėti.

Senovės romėnų posakis sa
ko: “Ko dievai neapkentė, tą 
mokytoju padarė’’. Tas posakis 
tinka ir jaunimo vadovams- 
ėms. Vadovės darbas sunkus 
(nors dažnai ir malonus), reika
laująs šventos kantrybės ir pa
mėgimo. Bet sese, dirbi auklė
jimo darbą savo noru, meke
no neverčiama, dirbi tik skau
tiškos pareigos vedama jau
nesnės sesės gerovei. Tu, sese 
vadove, savo taktu, meile ir tau 
patikėtų sesių pažinimu ir jų 
supratimu gali jas paveikti taip, 
kad jos visuomet pasakys: “Ta, 
ką aš šiandien turiu, gavau iš 
skautybės per savo vadovę“.

Nuoširdžiai dėkoju aplanky
tųjų vienetų vadovėms už šil
ta ir seserišką priėmimą. Vi
soms skautėms už dalyvavimą 
sueigose. Tikiu, kad dėl svar
bių priežasčių kai kurios ne
galėjo dalyvauti. Dėkoju vado
vėms už nuoširdų darbą, visom 
sesėm už gražias ir taip mie
las dovanas. Širdingai dėkoju 
tėveliams, kad patikite savo 
dukreles atiduodami vyresnių 
sesių globai, kad patys dalyvau
jate skautiškuose suėjimuose, 
tuo teikdami moralinės para
mos vadovėms.

Jūsų
v.s. M. Jonikienė

Vyriausia Skautininke-’

Gi mes. sesės, galime tik 
nuoširdžiai padėkoti Vyr. Skau
tininke; už jos rūpesti skau
tėmis per visus tris jos kadenci
jos metus, už jos nuoširdumą

Paukštyčiu vadovės Trakų stovykloje

N. Y. skautai pranciškonų kalnelyje
Daugelis New Yorko ir apy

linkių lietuvių rugpjūčio 21 
sekmadienį suplaukė i High- 
land Parką New Yorke daly
vauti busimojo Kultūros Židi
nio žemės pašventinimo iškil
mėse.

ATLANTO RAJONO RUDENS 
SUVAŽIAVIMAS NEW YORKE

Š. m. lapkričio 8-9 šaukia
mas A. R. vyr. skaučių, skautų 
vyčių ir vadovų suvažiavimas.
Suvažiavimas įvyks tėvų pran
ciškonų namuose — Kultūros 
Židiny, Highland Parke, N. Y.

Suvažiavimo dalyvių registra
cija prasideda lapkr. 8 d. 12:00 
vai., o registracijai pasibaigus 
ir pats suvažiavimo atidarymas. 
Vyks atskiros sueigos vyr. 
skautėms ir skautams vyčiams, 
taip pat ir užsiėmimai drauge. 
Taip pat vyks ir Seserijos ir 
Brolijos vadovų atskiri posė
džiai. šeštadienį bus visiems 
bendra paskaita, kurią skaitys 
svečias iš Philadelphijos —pro
fesorius Vytautas Černius.

Atskiras sueigas ir pašneke
sius praves vyr. skautėms: Atl. 
Raj. vyr. skaučių skyriaus ve
dėja ps. Gilanda Matonienė, o 
skautams vyčiams ps. Romas 
Jakubauskas.

Tą pačią dieną įvyks šokiai 
Viešp. Atsimainymo parapijos 
salėje. I šokius kviečiama ir N. 
Y. visuomenė, šokiams gros 
Joe Thomas orkestras.

Sekmadienį, lapkr. 9, suva
žiavimo dalyviai dalyvauja uni
formuoti pamaldose, 11 vai. r. 
Viešp. Atsimainymo parapijos 
bažnyčioje. Po pamaldų vėl 
grįžtame į Kultūros židinį, kur 
po trumpų pusryčių vėl bus tę
siama suvažiavimo dienotvar
kė.

šį suvažiavimą ruošia ir glo
boja New Yorko Neringos tun
tas. Jam talkina N. Y. Skau
tams Remti Komitetas ir N.Y. 
Vyr. Skaučių Židinys. Tikimės 
gausaus dalyvių skaičiaus.

ir jos pasiaukojimą, lankant vie
netus, nes nei vienas jai neat
rodė per toli ar per mažas. Jos 
pasišventimas niekados neliks 
mūsų užmirštas.

B.K.

DARBININKAS

N. Y. vienuolyno viršininkas 
Tėv. J. Liauba, OFM, šiose iš
kilmėse pakvietė dalyvauti ir 
jaunimo organizacijas.

Ne vienas šių iškilmių daly
vių galėjo pasigėrėti gražiu lie
tuvišku prieaugliu. Gražiai išsi
rikiavo New Yorko skautai 
ir skautės, ateitininkai ir neo- 
lituanai. Prieš garbės tribūną, 
kurioje matėme ir aukštuosius 
lietuviškos visuomenės pareigū- 
nus-svečius ir dvasiškiją, mirgu
liavo šių organizacijų vėliavos.

Mūsų skautai, tiek sesės, 
tiek broliai, pasirodė tikrai gau
siu būriu. Rikiuotėje stovėjo 
ir vyr. skautės ir skautai ir 
net pačios mažiausios paukšty
tės. Brolius atstovavo skautai 
vyčiai ir skautai vyčiai kandida
tai.

Po įspūdingų iškilmių visi ap
žiūrėjo vietą, kur, tikimės, grei
tai iškils Kultūros Židinys, ir 
esamą namą, kurį pranciško
nai žada skirti organizacijom 
naudotis ruošiant jom suei
gas, paskaitas ar suvažiavimus.

New Yorko skautams, netu
rintiems pastovios pastogės, šis 
židinys yra tikrai laukiamas, 
nes tėvai pranciškonai pažadė
jo ir jiems ten duoti prieglobs
tį, o pranciškonų nuoširdumas 
ir vaišingumas skautams jau 
nuo senai žinomas, nes gi jų 
sodyboje, šv. Antano gimnazi
jos patalpose, Kennebunkporte, 
Me., jau eilė metų kaip vyks
ta skautų pavasario šventės-su- 
važiavimai, o pernai metais ten 
vyko net ir jauniausiųjų šio ra
jono skautų vasaros stovykla . 
Todėl nenuostabu, kad N. Y. 
skautai savo dėmesį, o pagal 
išgales ir savo darbus skirtų 
Kultūros Židiniui. B.K.

SUVAŽIAVIMAS
LSS JAV Atlanto Rajono vyr. 

skautų-čių vyčių ir vadovų 
SUVAŽIAVIMAS

Data: 1969 lapkričio 8-9.
Vieta: — tėvų pranciškonų 

namai — Kultūros židinys, 
361 Highland Blvd., Brook- 
lyn, N. Y.

Registracijos mokestis: 7 do
leriai, įskaitant maistą, nakvy
nę ir šokius.

Darbotvarkė
Lapkričio 8, šeštadieni — 

Registracijos pradžia: 12:00 v. 
Suvažiavimo atidarymas: 12:45 
vai. Atskiros sueigos: 1:15- 
2:30 vai. vyr. skautėms ir skau
tams vyčiams, Bendra paskai
ta: 2:30-4:15, Užsiėmimas vyr. 
skautėm ir skautam vyčiam, 
brolijos vadovų posėdis, sese
rijos vadovių posėdis 4:15-5:30 
vai. Pietūs: 5:30 vai. Šokiai: 8 
vai. Atsimainymo parapijos sa
lėje, 64-14 56th Rd., Maspeth, 
N. Y. Tyla: 12:00 vai.

Lapkričio 9, sekmadieni — 
Mišios Atsimainymo bažnyčio
je: 11:00 vai. Dalyvaujame u- 
niformuoti. Užkandžiai: 12:30 
vai. K. Židiny, Užsiėmimai
ir sueigos: 1:00 vai. vyr. skau
tėms ir skautams vyčiams. 
Bendra vadovų sueiga. Dainos 
ir žaidimai: 2:00-3:00 vai. Su
važiavimo uždarymas: 3:00 vai. 
Pietūs 3:30 vai. Skirstomės na
mo: 4:45 vai.

KAIP NUVAŽIUOTI?
Suvažiavimo vietą Tėvų Pran

ciškonų Kultūrdš Židinį gali
ma pasiekti įvairiais būdais. 
Highland Blvd. lengvai pasie
kiamas iš Bushuick Avė. ir iš 
Jamaica Avė. Užsikėlus ant 
kalno, bus lengva surasti didžiu
lę namų grupę prie parko. Taip 
pat galima įvažiuoti iš Inter- 
boro Parkway, išvažiavimas prie 
Cypress Avė., žemyn į kairę 
Vermont PI., Highland parką. 
Važiuojant Jamaica traukiniu, 
išlipti Van Siclen stotyje, o au
tobusu — prie Barbey St.

Jei “EGLUTĘ" užsakysi, 
Vaikui džiaugsmą padarysi — 
Skaitant nuotykius Pupučio, 
Valandos pavirs minutėm.

1969 m., spalio 15 d., no. 66

Vyr. skautininkė M. Jonikienė su Philadelphijos skaut ais ir skautėmis.

VYRIAUSIOJI SKAUTININKE PHILADELPHIJOJE
Saulėtą ir gana karštą birže

lio 8 dieną Philadelphijos skau
tes aplankė v.s. Malvina Joni
kienė. Tai buvo antroji vietovė, 
V.S. lankoma Atlanto Rajone.

Nežiūrint, kad iš Washingto-

NEW YORKO VYR. SKAU
ČIŲ ŽIDINYS PRADĖJO NAU

JUS DARBO METUS

Rugp. 24 įvyko N.Y. Vyr. 
Skaučių Židinio pirmoji sueiga. 
Šioje sueigoje buvo aptarta 
ateinančių metų Židinio veikla 
ir darbų planai.

Židiniui vadovauti dar kartą 
sutiko vyr. sk. si. Živilė Jurie
nė, ją pavaduos ps. Birutė 
Kidolienė. Židinietės sutiko pri
sidėti prie Atlanto Rajono ru
deninio suvažiavimo savo dar
bu, ateidamos Į talką N. Y. Ne
ringos tuntui.

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šiemet, židinietės ir vėl 
ruoš skautiškas Kūčias Viešp. 
Atsimainymo salėje gruodžio 
21. Šiem Kūčiom vyriausio
mis šeimininkėmis sutiko būti 
sesė Gražina šimukonienė ir 
vyr. sk. si. Živilė Jurienė.

Pradedama taip pat jau ruoš
tis ir 1970 metų Kaziuko Mu
gei. Jau greit židinio sueigose 
bus siuvama, siuvinėjama, au
džiama ir drožinėjama, kad mu
gei netrūktų eksponatų visuose 
sesių paviljonuose. Mugės rei
kalais pasižadėjo rūpintis s. Li
lė Milukienė ir sesė Mirga Šu- 
laitienė.

Naujai į židinį Įstojo sesė Ire
na Raventienė. Sveikiname 
naują sesę! B. K. 

Trakų stovykloje skaučių rajono vartai ir vadovės. Iš k. j d. ps. 
Stankūnienė, vyr. sk. Marijošienė, s. Subatienė, ps. A. Bartytė, 
s. L. Milukienė, ps. J. Bačkaitienė ir s. Molienė.

Worcesterio vilkiukai Trakų stovykloj*

no iki mūsų yra gerokai virš 
šimto mylių, Vyr. Skautininkė 
atvyko labai punktualiai. Su 
malonia šypsena pasveikino 
mus visas, išsibarsčiusias po vi
sus salės kampus.

Sesės skubiai pradėjo rikiuo
tis sueigai, dalyvaujant ir bro
liam. Tuo tarpu draugininke su
pažindino V. S. su klebonu ku
nigu Degučiu ir aprodė šešta
dieninės mokyklos patalpas, ku
riomis naudojasi ir Philadelphi
jos skautai.

Sueiga praėjo iškilmingoj 
nuotaikoj, su Įžodžiu, šūkiais ir 
Įdomiu Vyr. Skautininkės žo-

Liet, skautų Są-gos vadovybes rinkimai
Tikimasi. kad jau visi vado- 

vai-ės yra užsiregistravę daly
vauti L. S. S.-gos koresponden
tiniame suvažiavime. Šiame su
važiavime, kaip žinom, bus ren
kami Seserijos ir Brolijos vy
riausieji skautininkai, jų pava
duotojai bei garbės gynėjai, A- 
kademinio Skautų Sąjūdžio Va- 
dijes pirmininkas, pavaduoto
jas ir garbės gynėjas. Taip pat 
ir Liet. Skautų Sąjungos Tary
bos nariai, Garbės Teismo na
riai. Kontrolės Komisija ir at
skirų rajonų vadai.

Jei kuris-i iš vadovų-ių dar 
nesuspėjo užsiregistruoti, sku
bėkite tai atlikti, nes balsuoti 
yra visų turinčių balsavimo tei
sę pareiga. Tik mes patys gali
me išsirinkti savo vyriausius 
vadovus.

Pagal suvažiavimo prezidiu
mo pranešimus, jau greit bus 

džiu. Po sueigos sekė trumpa 
meninė programėlė, o vaišių 
metu sueigoje dalyvavę tėve
liai ir svečiai turėjo progos 
susipažinti ir pasikalbėti su 
V.S.

Mums, skautėms, tai buvo ne
paprastai malonus ir laukia
mas Įvykis. V. S. savo apsilan
kymu parodė, kad kiekvienas 
skautiškos šeimos narys yra 
svarbus, ar jis-ji būtų iš dide
lės, ar mažos vietovės. Taip 
pat galėjo pamatyti sąlygas, ku
riose yra auklėjamas skautiškas 
jaunimas, o tos taip pat labai 
Įvairios. D.S.

išsiuntinėta balsuojantiems kan
didatų sarašai, balsavimo la
pai ir kitos reikalingos infor
macijos.

Dabar belieka palinkėti sėk
mės visiem kandidatuojantiem, 
o šioje kadencijoje vadova
vusiems Skautų Sąjungos vado- 
vams-ėms tarti nuoširdų, skau
tišką ačiū už jų darbą ir pasi
aukojimą, už jų energiją ir pasi
šventimą skautiškai idėjai.

Tarp Europos 
lietuvių

(atkelta iš 4 psl.) 
puiku, jei iš Europos jie galė
tų atvykti į JAV - Kanadoje 
vykstančius kursus, stovyklas, 
mokytojų savaites, kad ir ne
dideliu skaičiumi. Tai labai pa
stiprintų ir kitus, neturinčius 
sąlygų atvykti.

47. Vieninga Europa. Daug 
kur ant automobilių užklijuo
ti “EU” ženklai su įvairių vals
tybių vėliavomis, aišku, be Lie
tuvos. Būtų tinkama panašų 
ženklą pagaminti ir su Pabalti
jo valstybių vėliavomis. Taip 
pat visur pageidaujama daugiau 
“vytukių“, pirmą kartą platin
tų jaunimo metais.

48. Lietuva. Artimesni, glau
desni ryšiai tarp š. Amerikos 
ir Europos lietuvių ypatingai 
apjungtų visus klausimais, su
rištais su Lietuva, kadangi Eu
ropos lietuviai gyvena Europos 
politikos sūkuryje, geografiškai 
arčiau Lietuvos.

49. švietimas. Visur pageidau
jama priemonių lituanistiniam 
švietimui tvarkingai tęsti, švie
timo veikėjai, asmeniškai atsi
lankydami. gali pakelti ir su
stiprinti nuotaikas.

50. Jaunimo kongresas. Di
desnio masto jaunimo kongre 
są Europoje suruošti būtų sun
ku. nes lietuvių skaičius ma
žesnis ir organizatorių galėtu 
nepakakti Mažesnio masto jau
nimo k mgresai ar tarptauti
niai pobūviai (net žiemos me
tu) gali būti ruošiami net ke
liuose kraštuose.

Kiti siūlo mažesnio masto 
kongresus Europoj ruošti tarp 
didesniuių. ruošimų š Ameri
koje



ąsytes, Barbate ir Į
H. W. MALĖ

agnu baltas kojas,

Gali (212) 568-6000

40 Lioturaky NteĖod^l įgro

ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakale-

ORDER SELECTOR 
FROZEN FOOD 

83.00 per hour to start 
3 mos. increase to $3*50 

Ehccellent benefits, for aU shifta 
Call MR GILFORTE, 

(201) 256-9000 
HUDSON VVHOLESALE, 

FTUGREE FOOD 
TaftRoad Totowa, N J.

MARIO'S AUTO 
IN8PECTION STATION

HeadHght adjustment Wbel align- 
ment — Shell Bay Avė, Mayville 
Cape May Court House NJ. 609— 
465-5607

20 pound bond paper. Call 697-9635 
or and copy to INSTA COPY # 
HUNTING SERVICK415 Leriaf- 
toa Avenue.

L 4 M CAR SERVICE 
D00R TO DOOB ANYVVHERE 

24 Hour Service 
Wedding Parties Airports

YOU* AD CANCEL OB CHANGB

ALL VENT CORP.

Rubbiah Removal and Cartlng 
DemoHtion, Lic. No. 6736 90 (665- 
394) — Free estimates. 324-8470 -1

EXP POLISHERS & GRINDERS 
Steady work nice working condi- 
tions 40 hours plūs overtime AL 
JON FINISHING CORP — 2541 
Ewen Avė Brome N.Y. Call: 

Kl 9-5400

lį Stikliukėli. Mono 2 dol Ste- lentelėje. Sekmadienį pra- 
reę4.5Qd«L 

2UM6MŠ6. L. Steko mote-

4 ApraUidmo parapijos bažnyčioje susRuoki Vida Lužytė su Romualdu Petuku. Irena Veitient su 
Pehikatte (k.) ir Rimas Jakas (d.). • .

laimėjo ir retervmė bei pirmo
ji komanda.

Pirmoji komanda krito net 
1.-6 (1:3). Priešininku Dosa : 
spartas, techniškai pajėgos 
graikų vienetas. Mūsiškiai žai
dė šies sudėties: Malinauskas 
I; Bileris, Budraitis. Kulys, Krei- 
cas; Šileikis, Vainius II, Mur- 
phy (antrą kėL Vainius IV);' 
Remeza H, Česnauskas, Popo- 
vic. Jei jau puolime nieko gero - 
iŠ mūsiškių neparodyta, tai šį 
kartą ir gynimas daugiau negu 
skylėtas. Kulys su Budraičiu

tėvelio dvaro, Aš pasėjau Ime- kyti su skubiais priešininko 
~ puolikais. Pirmas įvartis krito 

Malinauskui nepasiekus aukšto 
kamuolio. Antrą susikombinuo
ja Kulys, delsdamas su kamuo
liu prie vartų. Senam patyru
siam žaidikui nedovanotina klai
da. Puolime Reuieza II netin- New Jersey. žaidimai užsitęsė 

apie 7 vai. Buvo žaidžiama 
“Rcund Robin” tvarka, kur 
kiekviena komanda turėjo pro
gos sulošti su visomis kitomis 
komandomis. Esant maždaug 
vienodam žaidėjų pajėgumui, 
komandos buvo sudarytos bur
tų tvarka.

Žaidynes pradėjo Birutis su 
dr. Slavinsku prieš Grajauską 
ir Plioplį. Pirmųjų pastovus, o 
prie tinklo agresyvus žaidimas

liūs, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
venų maršas. Trijų sesekų, Pa
sisėjau žalią rūtą. Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangų Aš padainuosiu ’ dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
žarėlė. Tris dzienas, šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai ta žirge, 
Žalia girelėj žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę. Mono 2 doL 
Stereo 4.50 doL '

Virš išvardintos trys ilgo 
grojimo plokštelės gaunamos 
su persiuntimu už 5.50 doL At
skira Įrtokštelė kainuoja 2 doL 
Stereo 4.50 doL
. Rūtos ansataMik ir 9ot Lio

ne; Juodytė dainuoja: Aš mėgs
tu mėlynąjį dangų, Kaip grtžiai 
žiba žvaigždutės. O kai aš. Sa
kyki, upeli, Džinguliukai, Ko 
liūdi, berželi, Sveiki, broliai, 
Greitai išvažiuosiu. Aš berneliui 
nesisiūliau, Kur banguoja Ne
munėlis, Ar negaili, seserėle, 
rūtelių. Pasakyk, čigone miela. 
Kai aš grėbiau lankoj šieną, 
Ant melsvo ežero bangų, Tur 
bernelis vieną mintį ir Kaip 
slaptingai. Mono 3 dol. Stereo 
4.50 doL

Dainuojam su Rūta. Rūtos an
samblio įdainuotos liaudies dai
nos: Plaukia Nemunėlis, Suba- 
tos vakarėlį, Gražių dainelių, 
Buvo gera gaspadinė, Per girią, 
girelę, Tūkstantis žingsnelių, 
šalta žiemužė, Per Klausučių 
ulytėlę, Vilniaus kalneliai, Pra
gėriau žirgelį, Praded aušrelė 
aušti, Ar aš tau, sese, nesa
kiau, Pasėjau linelius, P

■ z T 7 WCIU UUVMUA.VJ^

daug dainefiiĮ, Mylėjau merge- šeimos turėjo proga puikiai 
praleisti laiką, o žaidėjai — pa- 
sidaliriti įspūdžiais.

š. m. rugsėjo 20 Skilhnan, 
N. J., p. Barzdų rezidencijoje,

kurioje yra nauja teniso aikš
tė, buvo suorganizuotas dveje
tų turnyras.

Turnyre dalyvavo keturios 
poros žaidėjų iš New Yorko ir

RUI

SERVICE

ka, o Pbpovičiaus kaip ir ne
būta. Česnauskas veik vienų 
vienas. Jis ir pasiekė mūsų gar
bės įvartį. Vartininkas Mali
nauskas kelis kartus gelbėjo pa
dėtį, atsidūręs vienas prieš 2-3 
priešininko puolikus. Visoje 
komandoje visai nėra pranašes
nių padavimų. Pozicinis žaidi
mas taip pat apverktinas. At
rodė, kad priešininkų daugiau 
aikštėje.

Ateinantį sekmadienį pirmo
ji ir rezervinė žaidžia prieš 
Shamrock Rovers jų aikštėje, 
t. y. Van Cortlandt parke, aikš
tės numeris 7, Bronx, N. Y. 
Rezervinės pradeda 12 vaL o 
pirmosios 1:45 vai.

Mažučiai žaidžia šeštadienį 
pas German-Hungarian Maspe- 
the. Atletas

greitai nulėmė rungtynes savo 
naudai: 6:0 ir 6:1.

Tvirtai turnyre reiškėsi Sal- 
daičio su Andrulio komanda. 
Stiprūs teniso veterano Saldai
nio smūgiai-bei Andrulio at
kaklumas buvo stipri grėsmė 
kiekvienai komandai. -

Pirmą vietą turnyre užėmė 
Gvildžio ir Cenfeldo kombina
cija, nepralaimėjusi nei vieno 
seto, baigmėje įveikusi Biručio- 
dr. Slavinsko dvejukę 6:3 ir 
7:5.

Iškiliai turnyre sužaidė Gvil
dys (žinomas stalo teniso čem
pionas, neseniai atsikėlęs iš 
Kanados ir įsikūręs New Yor-

ko valstijoj), pademonstravęs 
puikų kamuolio valdymą bei iš
baigtą žaidimą prie tinklo. •

Antrą vietą iškovojo dr. Sla
vinskas su Biručiu, o trečioji 
atiteko Saldaičiui su Andruliu.

Turnyro užbaigimo proga pas 
Andrulį įvyko tenisininkų šei
mom linksmas pobūvis. - Kor.

TRUCK TIRE 
CHANGERS

Exp or inexp steady work 
Ebccellent pay and f ringe benefits 

Mušt have driver’s lic.
Will tralu if you are inexp. 

FIRESTONE TRUCK 
TIRE CENTER

600 Revere Beach Parkway 
Revere Mass.

Truck Tires are our Only Business

JOE WILSON DANCE STUDIO 
820 Wycoff Avė Ridgewood Bklyn 

20 years of teaching exp children 
and adult classes now fonning pay 
as you learn all latest dances also 
Tap-Ballet - Jazz Call HY 7-2372

COLUMBUS DAY GREETINGS

Tractor Trailer Drtvers salary range 
$10-15,000 per yr. Work with frozen 
food. Guaranteed work, 5 day week. 
Only experienced men need apply. 
Call: (201) 256-9000 ask for Felix 
Hudson Wholesale FUigree Food, 
Taft Rd., Totowa» NJ.

GENERAL KITCHEN HELP
Part Time or Full Time 

$2.34 an hour. Apply in person 
To: Mr. MUMFORD, Bldg. 825 

Military Base Mgmt. Ine. 
Governors Island, N. Y.

C. B. TRUCKING COMPANY

Moving and Delivery Service
24 hour service. Lic. & Bonded 
We Take Fride in Our Work

Call 495-3205

HARBORSIDE

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
TERMINAL AND Chemical Worker

BORRELLI’S ITALIAN 
RESTAURANT

For the finest Italian cuisine orders 
to take out. Free parking, air con- 
ditioned. Pizza our specialty — 1580 
Hempstead Tpke (off Meadowbrook 
Pkwy) East Meadow, L. L (516) 
IV 3-0190

LAUKO TENISAS
Turbūt nedaug kam yra ži

noma, kad New Jersey šiauri
nėj daly ir New Yorke gyve
ną lietuviai lauko teniso žai
dėjai jau eilę metų pasireiškia 
organizuota veikla, yra išaugi
nę stiprių žaidėjų, surengę daug 
individualių bei dvejetų turny
rų, rungtyniavę su kitataučiais, 
dalyvavę pavieniui amerikiečių 
organizuotuose turnyruose ir 
yra nuskynę daug gražių rezul
tatų.

Draugiškom rungtynėm New 
Yorko lauko teniso žaidėjai lan
kydavo New Jersey gyvenan
čius ir priešingai. Ilgainiui pasi
darė tradicija nors vieną kartą 
per metus suruošti “tarpvals
tybines” rungtynes. Tokių 
rungtynių užbaigos proga buvo 
organizuojami pobūviai, kurių 

Daug metu jaukioje nuotaikoje žaidė-

■ ■> ■ ....i ■ : » . ;.c

Inkorporuotas 1863 .. ; ,^5^' • ’*

460 West Broadvvay, South Boston Massachuset+s

”Kur tūkstančiai taupo' ihrtųoridš* '
"" ALFRED W. AĖCRIĖALD £ v

President ( “ U.
Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. bnaiina ir adfv. Jonas J. Gnga>us. Reltaue su patarnautojais gtr 
Įima susikalbėti ir BetuviSkaL • Turtas (Assets) virš $132,000,000

'-St- <>rfl '

Current dividend 5XA% on all acęounts.
Dabar moka 5^4% Tisų rūšių taupomus pinigus.

U.

AR TURĖJOTE JŪS NEMALONUMŲ SIŲSDAMI 
DOVANŲ SIUNTINIUS JŪSŲ GIMINĖMS?
AR MOKĖJO JŪSŲ GIMINĖS PAPILDOMUS MUI
TO MOKESČIUS?

3. AR JŪSŲ SIUNTINYS BUVO GRĄŽINTAS Į JAV?
4. AR BUVO DINGŲ DAIKTAI IŠ JŪSŲ SIUNTINIO

GIMINĖMS? * .
5. AR TEKO NERIMAUTI LAUKIANT PRANEŠIMO, 

, KAD PER ILGAI NEĮTEIKTAS SIUNTINYS?
Kad išvengus šių galimų atsitikimų, naudokitės patama-

1.

2.

MANAGEMENT

CO

Exp in bately, mafring preferred 
būt not essential. Mušt be physi- 
cally strong. Good references — 
good at figures salary open full 
benefits profit sharing

CALL MR. H. GREEN ' 
383-8351

FLOORS SCRUBBING , 
BUFFING & WAXED

Ali types Apts and Offices, Halis. 
All work guaranteed 

Call 588-3314

Clinton Block & Supply Co.
Full line of aluminum windows 
and doors, mason materials and 
supplies. Ūse our cash & carry 
plan. Clinton Point, Clinton 08809 

Dial 201-735-7211

34 Ėxcliange Place 1 

Jersey City, N. J.

Kas norėty skalbtis Darbininke

Garantuotas laikrodžių taisymas 
ledai su drimantais o Viso pasaulio tvairOs laik

rodžiai '• Puikūs importuoti indai • Įvairite papuotalai moterim.

Charm Beauty Shoppe

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC., 
Ši firma per 39 metus savo pavyzdifigu patyrimu sudarė 
rimtą reputacijų daugelio patenkintų klijentų tarpe JAV,

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. AnastasL B. S 
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELTVER 
Mldugan 2-4130

TeL (212) 497-886?

klfa Jeweler
A. ŪSELIS

DISPLAY

lę, Bijūnėlis žalias, Kai aš turė
jau kaime mergelę. Mono 3 
doL Stereo 4.50 dol.

' Vėl dainuojam su Rūta. Rū
tos ansamblio įdainuota: Mes 
su rūtom,1 Atskrend sakalėlis, 
Motulė mane barė, Kas subatos 
vakarėlį, šėriau žirgelį, Gegutė 
raiboji, Ant kalno karklai, Su- 
skyniau skynimą, Du broliukai 
kunigai, Šėriau šėriau sau žir- 
^geiį, Kur tas šaltinėlis, Augo 
kiėme klevelis, Ant kalno mū
rai. E3sim, broleliai, namo. Mo
no 3 dol. Stereo 4.50 do..

Tykus buvo vakąrėNs. —Nau
jai išleista ilgo grojimo lietu
vių dainų ir šokių muzikos 
plokštelė, kurioje įgrota: Tykus 
buvo vakarėlis, Laivai, šiū 
naktely, Kas bernelio sunūs- 
lyta, Oi laukiau, Bernužėli ne- 
svoliok. Sena amerikiečių dai
na, Plauks laivelis, Dėdės Jo
no polka, Trankus kaimo val
sas, Septynias mergaites suti
kau, Rozete ir Džiaugtis jau
nyste. Dainuoja solistai, vyrų 
kvartetas. Muzika — tautiniai 
instrumentai ir orkestras. Mo- v"’ 
no (galima groti ir stereo). Persiuntimui pridedama 50 
Kaina 5 dol. centų.

Visi mūsų skyriai turi savo žinioje patyrusių tarnautojų 
štabą, didelį visokių prekių pasirinkimą ir Podarogiįts, 
Ine. įgaliojimus priimti užsakymus maisto -pramonės- 
dovanų CERHFIKATUS Sovietų Sąjungos Agaminiams. 
Del informacijų ir katalogų kreipkitės į mūsų' centrinę

PRIVATE GOURMET 
GATERI NG

We go to your Home or Church 
Affairs — all occasions. CaD 
PIERRE your Chef — 

516-333-6752

H. W. FEMALE

Plaukų dažymas

Dambrnskaitės įdainuota 13 
liet, dainų: Ramunės daina, O 
naktuže rami, Pradalgiuose, Lie
pė tėvelis, Dobilėlis, Na tai 
kas? Tulpės, Tėvynės meilė 
nemari, Jau atėjo rudenėlis, 
Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu po 
langeliu, Oi berneli vientury ir 
Vakaras.-Kaina 3 doL

Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmų lietuviška opera. 
Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokštelių. Dainuoja Vilniaus 
operos solistai ir čhoras. Kašta
vo 12 doL, dabar su persiun
timu— 8 dol. Graži dovana vi
sokiom progom. Teliko tik ke
liolika albumų. Gaunama Dar
bininko administracijoje.

Su užsakymais kreiptis į 
“Darbininko” administraciją: 
910 Willosghby Avė., Brook-

WANTED 
TELEPHONE OPERATORS

English speaking no exp. necessary 
high startinę salary excellent bene
fits NEW YORK TELEPHONE CO.

(212) 395-6064

DEDIKACUOS ŠVENTĖ ARTĖJA
Istoriniai didelis Ketuvnj skaičius pirmą kartą susirinks Romoje 

1970 metų vasarų dalyvauti
LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS PAŠVENTINIME.

Netrukus bus paskelbta registracija norinčiųjų dalyvauti Šioje 
Šventėje. Aukotojų ir Jų paminėtų asmenų vardai liks ateičiai spe
cialiose knygose Vatikano ir lietuvių archyvuose. Neatidėtiokite at
siųsti savo aukų. Siųskite adresu: Lithvanian Martyrs' Chapel, 2701, 
West 68th Street Chi<ago, III. 60629.

Dl 2-2374
. AN 8-8764 

254-4144 
» BE 5-7788 

486-1836 
TA 5-7560 

354-7608

CENTRINĖ ĮSTAIGA

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 W«htut St., Philadelphia, Pa 19106; Ta). 215-9254455

SKYRIAI:
PHILADELPHIA, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall St. WA 5-8878 
BALTI MORE, Md. 21224 — 3206 Eastem Avė. 
60. BOSTON, Man. 02127 — 390 West Broadvvay 
CHICAGO, IR. 60632 — 4102 Archer Avė. 
CHIGAGO, IH. 60622 — 2242 W. Chicaflo Avė. 
GLEVELAND, OM« 44119 — 787 E. 185th Street 
DETROIT, Mich. 48210 — 6460 Michiųan Avė. 
EL1ZABETH, NJ. 07201 956a ElUabeth Avė.
HAMTRAMGK, Mich. 48212 — 11415 Jo*. Campau Avfe. 
HARTFORD, Conn. — 11 Charter Oak Avenue ~ 
KAN8AS CITY, Katu 66102 — 18 So. Bethany 
LATHAM, N.Y. — 465 Troy-Schenectady Rd. 
LOS ANGELES, CaL 90026 — 2841 Sunset Blvd. 
MIAMI, Fla. 33138 — 6405 Biscayne Blvd. 
MtNNĘĄPOLlS, Minn. 55414 ------- ---

OMAHA, NeF. 68107 — 5524 So. 32nd Street 
PARMA, OMa 44134 — 5432 State Road 
PITT8BURGH, Pa. 15222 —346 Third Avenue 
ROCHESTER, N.Y. 14621 — 683 Hudson Avenue 
NEW YORK, N.Y. 10003 — 101 First Avenue 
SAN FRANCISCO, CaL 94122 — 1236 9th Avenae 
SEATTLE, WMh. 96103 — 1512 N. 39th Street 
SOUTH RIVER, NJ. 08682 — 166 WhHehead Avė. 
WORCE8TER, Mas* 01604 — 82 Harrtoon SL 

. TRENTON, NJ. 06611 — 730 Liberty Street 
VINELAND, NJ. 06360 — T _ \ .

AT 1-1757 
518—785-4495 

382-1568 
FR 9-8712 

__---------------------- _ ----------- ) — 217 E. Hennepin Avė. FE2-4908 
NEW BRlTAtN, Conn. 06052 — 97 Shuttle Meadow Avė. 224-0829 ______-..._______ ---------------- — . a..__ . 731-8577 

749-3(m 
GR 1-3712 
BA 5-5923 
OR 4-3930 
LO 4-7981 
ME 3-1853 

257-2113 
798-3347 

------------------ _____ LY 9-9163 
Paristi HaM, Wwt Landi* Avė. 691-8423

VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausio mėoos, lietuviška duona ir kiti produktai

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
TR 9-3047

Astorijoje: 28-28 8telnway 8treet — AS 4-3210 
Florai Park, L.L: 259-17 HIUsMe Avė. — 343-0116 
E. Northport, UI.: 250-A Lark FteM M. 510-757-0601

06 5-1156
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Darbininkas dėl Cohunbo 
šventės, kuri buvo švenčiama 
spalio 13, išeina tik vieną kar
tą šią savaitę.

Kun. Rapolas Krasauskas, iš
buvęs Amerikoje 15 mėnesių, 
spalio 15 išskrenda į Romą, kur 
nuolatos gyvena. Jis yra istori
kas, Romoje tyrinėja Vatikano 
archyvus, telkdamas istorinę 
medžiagą, rašydamas moksli
nius straipsnius ir studijas. Bū
damas Amerikoje, ilgesnį lai
ką gyveno Putname, kur para
šė studiją apie seselių vienuo
lijos įsikūrimą. Prieš išskrisda
mas, porą dienų buvo sustojęs 

Brooklyno pranciškonų vienuo
lyne. Į Brooklyną jį atlydėjo 
•preL P. Juras ir kun. tV. Zaka-

Apreiškimo parapijos bažnyčio-

MdviOe. L. L Dalyvavusių var

dr. A. Kučas. Erdvias vaišių 
patalpa* puošė gausybė gelto
nu Paminėtinas labai iš-

mo paringtas vaišių stalas. Po-

kum Port Washingtone L L 
Gražių savo tėvelių krikščiony-

atėjo dar viena lietuviška šei
ma. • .

ir Inžinierių Sąjungos New Y orko skyriaus pirmininkas, kalba pradėdamas balių.
tomas. Nuotr.' R. Kisieliaus

Juozas Šeputis, sulaukęs z40 
metų amžiaus, gyvenęs Jack- 
son Heights, N. Y., nuo šir
dies smūgio mirė spalio .12. Iš 
Apreiškimo parapijos bažny
čios palaidotas spalio 15. Šer
menimis rūpinosi šalinskų įstai
ga. Nuliūdime paliko motiną 
Oną čekavičiūtę-šeputienę, dė
dę kun. J. Cekavičių bei kitus 
gimines 
koje.

Balfo 
dis bus 
Tikimasi, kad tuo metu jau bus 
grįžusi iš Vokietijos dr. E. Ar- 
monienė, kuri padarys išsamų 
pranešimą apie lietuvių gyveni
mą Vokietijoje ir Vasario 16 
gimnaziją.

Liet. Fronto Bičiulių susirin
kimas bus spalio 18, šį šeštadie
nį, 7 v.v. dr. A. Br. Radziva- 
nų namuose, 84-16 110 St., 
Richmond Hill, N. Y. 11418. 
Programoj bus pranešimas 
apie dabartinį gyvenimą Lie
tuvoje.

ninku skaitytojas,gyv. 105 Et
na SL, Brooklyne, sunkiai ser
ga if guh ligoninėje.-

mas bus spalio 19, sekmadienį, 
12 vaL Apreiškimo parapijos 
salėje. Visos sąjuhgietės prašo
mos dalyvauti.
i LMKF Nuw York© klubo su
sirinkimą* bus spalio 19, sek
madienį, 4 v. popiet pas Vin
cę Leskaitienę, 147-18 Hoover 
Avė., Jamaicoje.

Piutę Korėjos dienraštis 
"Seoul News" rugsėjo 22 die
nos pirmame puslapy patalpino 
savo specialaus koresponden
to telegrafinį pranešimą iš New 
Yorko apie Batuno surengtą pa- 
baltiečių demonstraciją prie J. 
Tautų ir- apie jos tikslą. Pažy
mima, kad demonstrantai tvar
kingai bandė įeiti į J. Tautas, 
bet pdicija jiį nepraleido.

Lito kelionių biuras ketvir
tadienį, spalio 16, rengia ofi- 
ęįalų savo įstaigos atidarymą. 
Kelionių hidras kviečia visus 
šayb kCjentus ir kitus žmones 
jų Įstaigą aplankyti nuo 4 iki 
6 val.? popiet. Atvykę, galės su- 

Kun. H. šukas, salezietis iš ven^Balčiūnienė,— 100 doL, po sipažinti su Lito bendrovės val- 
.►50 dol. — ęti.,Senken ir Tanas dyba ir personalu. Adresas: 

JAV, spalio 17 išvyksta į Eu- Jacikevičįus; po..75. doL. J. Ar- Litas Travel Service, 94-10 Ja- 
minas ir Mrs.' H^ .Von. Osten; mžfica Avė., Wbodhavenei

PIRMAS JUNGTINIS DAKTA- 
RŲ IR INŽINIERIŲ BALIUS 
V . Z ' 3 ♦ ' -

Spalio 4 Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjun- 
gą, susitarusi su Lietuvių Gydy
tojų ir Lietuvių Dantų Gydyto
jų Dnuigijomis, suruošė pirmą 
tokį jungtinį balių. Balius įvy
ko, pačiame New Yorko centre, 
Americana viešbučio salėje. Sa
lė puošni, erdvi, be kolonų, vi
sai tinkamo dydžio. Aptarnavi
mas geras ir mandagus.

Pradėdamas balių, ALIA S- 
gos skyriaus pirmininkas inž. 
V. Bioševas savo kalboje pasi-

Lietuvoje ir Ameri-

centro valdybos posė- 
spalio 21, antradienį.

Italijcs, kiek laiko pabuvęs

kast Maspetho, N. Y. Viešpa
ties Atsimainymo' lietuvių pa
rapiją, mišias kasdien buvo au
kojamos vis kita inttencija: už 
pavergtas tautas, ypač Pabalti
jį, spalio 7 Eucharistijos diena 
už vidinę taiką ir Rusijos atsi
vertimą.

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
ŽINIOS

Putypijo* piknikas — gegu
žinė Darini dienos savaitgalyje 
praėjo labai nuotaikingai. Oras 
buvo gražus, žmonių prisirinko 
per 400. Joe Thomas prie sta
lų lauke pagrojo šokius ir lie
tuviškas dainas ir visus įjungė 
šokti ir dainuoti. Choristai ir

pijo* Choro nariai visus linkš- 
ntino. Pelno parapijai liko 2937, 
45,dol.

Loterijoję laimėjo: P. Cano-

MIRĖ JUSTINAS VAIČAITIS
Rugsėjo 25 Bostone staiga 

mirė Justinas Vaičaitis, 65 me
tų amžiaus. Palaidotas iš šv. 
Petro parapijos bažnyčios Fo- 
rest Kili kapinėse.

Justinas Vaičaitis buvo reta 
ir įdomi asmenybė. Savo jau
nystėj mokėsi kunigų seminari
joj ir buvo geras pamokslinin
kas. Vėliau studijavo Vytauto 
Didžiojo universitete humanita
rinius ir teisių mokslus. Moky- • 
tojavo Kupiškio progimnazijoj, 
dirbo valstybės kontrolėj Kau- 
rie, buvo Darbo Rūmų vakari
nių kursų vedėjas. Savo laisva
laikius skyrė organizaciniam ir 
visuomeniniam darbui. Buvo la
bai aktyvus šaulių S-gos, o ypa
tingai VilniuiVaduoti S-gos dar
buose. Organizavo vaidinimus, 
važinėjo su paskaitomis. 1941 
lietuviam partizanam išvijus iš 
Lietuvos komunistus, Justinas 
Vaičaitis buvo vyr. 
valdytoju Vilniuje, kol laiki
noji vyriausybė perėmė tas pa

ropą. Lankysis ir Vasario 16
gimnazijoj, o paskui apsigyvens po: 25 dol. S. Gųihtą, Ann Mį- 
Romoje, kur vadovaus salezie- kolaitįs, JuliątSKirkHtis, Mary 
dų užlaikomo bendrabudo lie- Dumbles ir John Jankeliūnas, 
tuviam berniukam (jie mokysis Krepšį laimėjo Q., Barakaus- 
Romoje vokiedų ir amerikiečių kienė.
gimnazijose) ir pats tęs studi- Dirbo A. Nadzeika, V. Min-
jas universitete, šios vasaros 
metu turėjo progos dirbti su 
stovyklaujančiu jaunimu Ken- 
nębūnkporte, Dainavoje, ir iš
sivežė puikius įspūdžius apie 
idealistinį lietuvišką JAV .jau
nimą. Jaunasis kunigas, pats stu
dijas baigęs Vasaroj .16 gimna
zijoje ir pas saleziečius, šia 
proga dar kartą dėkoja JAV 
lietuviam, savo aukomis įgali- 
nusiem šių mokslo įstaigų vei-

cevičius, SL Rogers, M. Povilai
tis ir A. Mickevičius, j Jiėm nuo
širdi padėka. =

Sąjungietės aukojo krepšį, 
iš kurio surinkta 105 doL Daug 
pasidarbavo O. Kubilienė, E.

siena dailu bei auka prisidėju-

kimą.

mokyklos talss* pradedamas 
spalio 21, antradienį, 7 v.v. Tė
vai, kurie nori užregistruoti sa
vo vaikus, prašomi tą dieną at
vykti su vaikais į mokyklą ir 
sumokėti registracijos mokes
tį. Bus mankšta, plaukymas ir 
lutos sporto šakos. Organizuo
ja Liet Atletų Klubas.

Irena Veblaitionė, žinomoji 
lietuvių radijo valandų ir vaka
rų programų dalyvė, sutiko 
pravesti New Yorko Balfo va- 

Jaus koncerto programą. Kon
certas įvyks lapkričio 15, SešL, 
7 vai vak. Maspetho parapijos 
salėje, 64-14 56 th Rd, Mas- 
peth, N. Y.

sį n—Mary Krašauskienė bendrą balių. Vakarienė buvo 
81 metų, Alex Mūras 77 visii puiki, o po jos prasidėjo

Laidojimo namuose, po ro
žančiaus, kurį atkalbėjo kun. 
J. Svirskas, atsisveikinimo žo
džius pasakė: Tautinės S-gos 
skyriaus pirm. Vyt Izbickas, 
Saulių S-gos Vanagaičio kuopos 
pirm. J. Stašaitis ir Lietuvių 
B-nės apygardos pirm. A. Sku- 
džinskas. Buvo sugiedota Mari
ja, Marija ir Lietuvos himnas. 
Garbės sargyboj prie karsto 
stovėjo Tautinės S-gos ir Šau
lių S-gos nariai.

Į laidotuves buvo atvykę jo 
brolio Pijaus vaikai: dr. Sau
lius Vaičaitis iš Buffalo, N. Y., 

’ Nijolė Vaičaitytė- Benokraitie- 
nė iš Houston, Texas, ir Gin
tautas Vaičaitis iš Vokietijos, 
kur jis tarnauja Amerikos ka
riuomenėj. Taip pat buvo atvy
kęs ponios Vaičaitienės brolis 
Viktoras R. Plukas iš Santa Mo- 

Į nica, Calif. šermenyse ir laido- 
, . ’ tuvėse dalyvavo
švietimo Jmų.

Mielas Justinai, 
paties ramybėje!

. Artėjant antrajai rusų oku
pacijai, Justinas Vaičaitis su l 
žmona Brone pasitraukė i va- I 
karus. Gyveno Šveicarijoj, o iš I 
ten emigravo Australijon. Aust- Į 
ralijoj ėmėsi organizuoti Lietu- I 
vių Bendruomenę ir buvo jos I 
centro valdybos pirmininku, o I 
taip pat ir atstovu lietuvių rei- I 
kalam prie Australijos vyriausy- I 
bės. Atvykęs į Ameriką, ir čia I 
greit įsijungė į lietuvių organi
zacijas ir visuomeninį darbą. 
Dirbo Amerikos Lietuvių Susi- I 
vienijime, Laisvės Varpo radi
jo valandos vadovybėje, buvo I 
Tautinės S-gos Bostono sky
riaus pirmininku, pirmuoju kul- I 
tūrinių subatvakarių komisijos I 
pirmininku, lituanistinės mo- I 
kyklos vedėju. Įsijungė ir j 
tremty atgaivintos šaulių S-gos I

daug žmo-

ilsėkis Vieš-

Rašytojo Tumo - Vaižganto 
100 metų gimimo sukaktis mi
nima spalio lū d. 4 v. popiet 
Liet Piliečių Draugijos salėje, 

į trečiame aukšte. Minėjimą ren-
I gia kultūrinių subatvakarių ko-

misija ir Lietuvių Bendruome
nės Bostono skyrius. Apie Vaiž
gantą paskaitą skaitys prof. dr. 
J. Puzinas. .Ištraukas iš Vaiž
ganto raštų skaitys Janina Am- 
braziejienė, Jurgis Jašinskas ir 
Feliksas Kontautas.

Justino Vaičaičio laidotuvių 
metu Lietuvių Fondui paaukojo 
393 dol.

St. Mkhelsono ir A Anestos 
pagerbimą spalio 19 Liet. Pi
liečių draugijos salėje (antram 
aukšte) rengia darbininkų drau-

K S*!3-
Tautos šventė — rugsėjo 8- 

oji — buvo plačiai ir reikš
mingai paminėta lietuvių radijo 
valandos Laisvės Varpo, per tū
rį rugsėjo 7 kalbėjo inž. J. Da- 
čys, o rugsėjo 14 buvo perduo* 
tas programos vedėjo Petro Viš
činio įdomus ir aktualus pasi
kalbėjimas su mūsų istoriku 
prof. Zenonu Ivinskiu. Abiejų 
programų pagrindinė mintis 
sukosi apie tai, kad mūsų iš
eivijai ryšiai su praeitimi yra 
reikšmingesni, negu likusiai 
krašte tautos daliai, nes išeivi
ja yra supama svetimos aplin
kos, neturi gimtosios žemės po 
kojomis. Kaip savu metu mūsų 
garbingoji praeitis padėjo tau
tai atgimti, taip dabar toji pra
eitis turi gaivinti, išeivijos dva» 
šią. Pagaliau Vytauto Didžiojo 
įveikti sunkumai ir pasiekti lai
mėjimai akivaizdžiai rodo, kad 
ryžtas ir atkaklumas, o ne ka
pituliacija ir pesimizmas turė
tų sudaryti mūsų veiklos ir sie
kių pagrindą.’ šios mintys bu
vo papildytos atitinkama muzi
ka.” 1 ‘ ? ‘

Bostono skautai lapinai sa
vo metinį balių rengia spalio 
25 d. LaeL Piliečių draugijos 
salėje So. Bostone.

Baitu 25 motų sukaktis pa
minėta spalio 5. Kalbėjo Balfo 
centro pirmininkas kun. Va<S 
lovas Martinkus. Jis įteikė pa
dėkos lapus to skyriaus įkūrė
jam ir pasižymėjusiem darbuo
tojams: F. Grendelytei, O. Ivaš- r 
kienei, A. Kropienei, A. Januš
kevičienei, M. Michelsonienei, 
K. Namakšienei, J. Tumavičie- 
nei, A. Andriulioniui, adv. J. 
J. Grigaliui, dr. A. Kapočiui, 
A. Matjoškai, J. Romanui ir J. 
Tuinilai. Meninę programą atli
ko vyrų sekstetas, vadovauja
mas kompozitoriaus Juliaus 
Gaidelio, o B. Adomavičiūtė, D. 
Račkauskaitė skaitė eilėraščius. 
Aukų surinkta 500 doL

Clevelando Grandinėlės Šo
kėjai atvyksta lapkričio 9 ir 
šoks John Hancock salėje Bos
tone. Pelnas skiriamas Neringos 
jaunimo stovyklai įrengti.

Petro Viščinio vadovaujamo
ji Sėtuvių valanda Laisvės Var
pas norėtų visą laiką skirti mū-> 
sų visuomeniniam ir kultūri
niam reikalam, bet nesusilau
kia reikalingas paramos iš klau
sytojų ir plačiosios visuomenės. 
Jo šūkis — kiekvienas klausyto
jas prisideda prie programos iš
laikymo, mokėdamas metinį 
klausytojo įnašą..Jei šūkis pri
gytų, tai programa lengvai ga
lėtų išsiversti be skelbimų, nes 
jos išlaidas sudaro, tik radijo 
stoties apmokėjimas ir būtinų 
reikmenų įsigijimas, o darbas 
yra nemokamas, šiuo metu dar 
tik maža, labai maža dalis klau
sytojų savo įnašais įsijungia į 
programos išlaikymą. Manoma, 
kad programos klausosi apie 50, 
000 lietuvių, gyvenančių Bos-, 
tone, Worcestery, Brocktone, 
Norwoode, Lowellyje, Lawren- _ 
ce ir kitose kaimynėse koloni
jose. Programa perduodama iš 
galingos radijo stoties AM ir 
FM bangomis.

N. Anglijos Lietuvos vyčių 
apskr. susirinkimas buvo rug
sėjo 27-28 šv. Kazimiero para
pijoje, Worcester, Mass. Kal
bėjo vietos Ideb. kun. Jonas 
Jutkevičius, kun. Justinas Ste
ponaitis, kun. Albertas Kontau- 
tas, kun. Albinas Janiūnas ir 
kun. Albinas Jankauskas. Kun.

zys Yodb 81 m,, Viktorija Jo-

Mfflte Katinas lt m., Ed Lo- 
kmnkŽ 67 m. ir Kazė Adomai
tienė.

ras ir nesigailėjo geros šokių Vaičaitį apdovanojo aukšdau- 
mozftoą. Jam vadovavo J. Tho- siais ordinais.
mas/Švariaausia, griežė visiem_ . Pastaraisiais metais jo sveika-gerai žinomus šokius, vengda- . ... z. . _b ,, . . ta oradejo šlubuoti, ir vis ma-mas mmonaai “laukinių” šo- “’* 
kių; Sakiai Sesė iki nakties fls matomas tuose 

Alkios baruose, kur visada bu- vetybos valandos. Kam visuo- . ...
i_____u-i davo veiklus.

šveutondti* su Betty Vosga- būtent — kad kaina esanti

ApmUIrimo bažnyčioje kun. J. parkavimo aikštės buvo perpil-

Reikalinga šeimininkė klebo
nijai. Informacijai skambint te- 
lef. 255-2648.

Jauna moteris, laikinai atvy
kusi, norėtų gauti darbo. Sutik
tų pabuvoti šeimoje ar atlikti 
kokius raštinės ar švaros dar
bus. Kreiptis tel. EV 7-1422.šokių, kaip virisą, polką. Būtų

gera ir kokui loterija su šam- . _ . _ __ ... _ .• Visi Zanith, Otympia, Tslo-puno dovanom. Taip vakarą pa

S. kun. Jonui Pakalniškiui, Lietuvoje mirus jo tėveliui
A f A

JONUI PAKALNItMUI.
nuoširdžią ir gilią užuojautą reiBda

Skautą Hferingo*
ir Tauro tuntai

linksmumo. ITC ir kt. firmų produk-
Bendrai paėmus, balius bu- tai galima pigyti pigiau k sąfi- 

vo- gi alus, žmonių buvo atsi- ningai per “Spartą”. Pranešę
*** ~ New Yorko, bet gausite autentiš-

ir iš toliau. Buvo atvykusių iš . __ - s* » tTrentono, Philaddpliijoe, net katalogus iš. J. L.
Rhode felandįuietio. žmonės Giedraitis, 10 Barry Drive, E. 
buvo grafiai apsirengę, ypač Northport, N. Y., 11731. Tefe- 

..........  • “ fonas: 516-757-0055. :moterys.
I

P. Žičkus
Parengimai New Yorte
Spalio 26, sekmadienj — Kristaus 

Valdovo Sverttė. Rengia Amer. Liet. 
Katalikų Federacijos New Yorko ir 
New Jersęy skyrįus.

Lapkričio 3, šeštadienj — šokių 
vakaras Maspetho liet, parap. salė
je, 64-08 56th Rd., Maspeth, NY, 8 
v. vakaro. Rengia NY skautės.

Lapkričio 15, čežtadienj — Balfo 
vajaus vakaras — koncertas-šokiai 
Maspetho parap. salėje 64-08 56th 
Rd., Maspeth, N.Y., 7 v. vakaro. 
Rengia vajaus komitetas. >

Lapkričio 22, čežtadienj — Vaidi
nimas — "Bumbulis ir Dundulis” 
Franklin K. Lane mokyklos audi
torium Jamaica Avė ir Elderts La., 
Woodhaven, N.Y.; rengia Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos valdyba.

Lapkričio. 22, šežtadienj — Lietu
vos Kariuomenės minėjimas Mas
petho liet, parapijos salėje 64-08 
56th Rd., Maspeth, N.Y. 6 v.v. Ren
gia ramovėnai.

Lapkričio 23, sekmadienj — Ka
riuomenės Šventės tęsinys — pamal
dos Maspetho liet, parapijos baž
nyčioje 11 v.v.

Lapkričio 29, čežtadienj — Lietu
vių Fronto Bičiulių Rytų apygardos 
suvažiavimas Apreiškimo parap. sa

la N. 5th ir Havemeyer Sts. kam
pas, Broklyn, N.T. 1 vai. pp.; vaka- 

7 vai, jaunimo talentų vakaras 
ir tokiai.

Gruodžio 6, čežtadienj — Liet. Ka
ri talikių Moterų Organizacijų Pasau-

linės Sąjungos Tarybos atstovių su- 
važiavimas Viešpaties Atsimainymo 
liet parap. salėje, 64-08 56th Rd., 

D Ma^eth, N.Y., 4 v. popiet 
a Gruodžio 6-7, čežtadienj ir sekma- «

dienj — Dcil. Albino Elskaus kori
nių paroda Kolumbo Vyčių salėje, 
86-22 85th Street, Woodhaven, N.T. 
Rengia Kunigaikštienės Birutės mo
terų drat^ija.

Gruodžio 7, sekmadietį — Tylia- 283-1981. 
jai Bažnyčiai Lietuvoje paminėti 
koncertas Franklin K. Lane mokyk
los salėje, Jamaica Avė. ir EBderts 
Lane, Woodhaven, N.T., 4 v. popiet. 
Rengia Liet ReHglnė talpa ir Liet 
K*t" Moterų Kultom dr-ja.

Balandžio 11, točtadienj — Ope
retės choro koncertas Piliečių Klu
bo Salėje, 69-63 Grand Avė.. Mas
peth, N.T„ 7 v.v. Rengia Operetės 
chotas.

A. Kontautas aiškino naują re
liginę programą, kurią jis pa
rengė kaip vyriausias vyčių dva
sios vadas. Sekmadienį mišios 
buvo lietuvių kalba. Mišias at
laikė kun. Albinas Janiūnas.

Suvažiavimas išrinko naują 
apskrities valdybą: kun. Albinas 
Janiūnas — dvasios vadas, Al
bertas Jaritis iŠ Bostono —pir- 
min., Juozas Sakaitis iš Worces- 
terio—1-as vicepirm., Marijo
na Jankauskienė iš Worces- 
terio — 2-ra vicepirm., Laury
nas Svelnis iš Needham —3- 
čias vicepirm. Zuzana Boroskas 
iš Brocktono ir Irena Adomai
tienė iš Worcesterio — sekre
torės, Vincas Višniauskas iš 
Gardnerio — ižd., Leonas Sha- 
kalis iš Cambridge ir Benedik
tas Coach iš Westfeld —kny
gų prižiūrėtojai. Marijona Min- 
kus iš Westfield- — ritualo ko
misijos ir kultūros pirm., Rita 
Pinkus iš Worcesterio ir Joa
na Lisauskas iš Lawrence — 
Lietuvos reikalų komisijos 
pirm., Edvardas Grigaitis iš 
Worcester — sporto komisijos 
pirm., Darata Blaževičius, Ire
na Baublytė iš Lawrence —ko
respondentės.

Kitas N. Anglijos vyčių ap
skrities seimas numatomas ba
landžio mėn. Ansonia, Conn.

Milda Kvedarienė, 5 Drum St., 
Iselin, N. J. 08830. TeL (201)

LB Woodhaveno apylinkė pagamino 
ženkleli klijuoti ant aatomobiBe 

lango (de-cal):
aukso spalvos rėmuose, baltas vytis 
raudoname fone. Dydis: 2*4 and 2 
indų. Kreiptis pas V. Gintautą — 
88-02 129th Street, Richmond HH1, 
N.T. 11418 (teief. 441-8897); arba 
G. Ridiką — 87-40 127th Street, 
Richmond Hill. N.T. 11418. Galima 
užsisakyti ir pafltu prlstančtant |1 
už ženkleli. Platintojam įmotakk

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDA2YMO 
reikalais kreipkite* j gerai pa- 
tynuhn mechanikus, kurie są-

tu Nsw Yorko apygardos vaidybos

Rtehmond Hilt, N.Y. 11410; tslefo 
nu: 441-0780.

88-12 Oooper Avenue

Td. 8944188


