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Sustojo derybos, siekiant sulaikyti paliaubų laužymą

Lindbergh užrašai krapšto senas žaizdas

Izraelio vyriausybė savo pra
šymus ir reikalavimus ryšium 
su Egipto vykdomu paliaubų 
laužymu yra pasiuntusi į Wa- 
shingtoną, bet iš ten atsakymo 
dar nėra gavusi. Prez. Nixonas 
šį antradienį buvo susikvietęs 
visus Vid. Rytais besirūpinan
čius pareigūnus pas save į Ka
liforniją visos tos problemos 
aptarti. To pasitarimo duome
nų laukia Izraelio vyriausybė, 
nes nuo jų priklausys jos apsi
sprendimas ką toliau daryti su

— Fordo fondas planuoja 
sudaryti atskirą 30 mil. dol. 
fondą finansuoti Amerikos po
licijos tarnybos sumodernini- 
mą ir policijos pareigūnų pa
rengimą šių dienų komplikuo
tai jų tarnybai geriau atlikti. 
Dėmesys pirmoj eilėj bus krei
piamas Į didžiuosius miestus, 
kur ne tik daugiau nusikaltė
lių, bet dažnai jie apsukresni ir 
gudresni už policiją. Fordo pi
nigai bus skiriami pagerinti 
tas tarnybos sritis, kurių dar- 
nepalietė Washingtono skiria
mi pinigai kovai su nusikalti
mais.

— Senatas atmetė pasiūly
mą nustatyti Izraeliui teikia
mos karinės pagalbos ribas. Už 
sen.Fulbrighto pasiūlymą bal
savo tik penki senatoriai. To
kiu suktu būdu' bandyta pri
versti Izraelį priimti arabų pa
diktuotas taikos sąlygas.

Korupcija pačioje 
Kongreso širdyje
Washingtonas. — Prieš dve- 

jis metus buvo spaudoj užsi
minta, kad didžiosios automobi
lių bendrovės nuomoja įtakin
giems abiejų rūmų kongreso 
nariams savo brangiuosius au
tomobilius už labai žemą kai
ną. Tada žinia nesulaukė rei
kiamo dėmesio, kongreso ir au
to magnatų santykiavimas tę
sėsi toliau..

šiemet tą reikalą su priesko
niais apibarstę vėl iškėlė du 
UPI reporteriai. Iš ten sužino
me, kad kongreso nariai meti
nės nuomos už Lincoln Conti
nental ar Thunderbird temoka 
tik 750 dol., tuo tarpu kai eili
nis pilietis už tokią pat maši
ną turėtų mokėti per metus 
3,480 dol. nuomos.

Kas tomis lengvatomis nau
dojasi? Visi, išskyrus tik du, 
yra svarbiųjų komisijų pirmi
ninkai (dabar visi demokratai) 
ir opozicinės partijos (dabar re
spublikonai) tose komisijose 
vyresnieji atstovai. Tokius ky
šininkavimu kvepiančius santy
kius palaiko su kongreso na
riais Fordas, General Motors 
ir Chrysler.

Prisimintina, kad tomis leng
vatomis besinaudoją pirminin
kauja arba yra nariais tokių ko
misijų, iš kurių išeina įstaty
mų projektai apie automobi
lių saugumo standartus, pini
gų skyrimas ilgų distancijų ke
lių statybai, visokių rūšių mo
kesčiai, rinkliavos ir visa eilė 
kitų klausimų, kurie labai rūpi 
automobilių pramonei. Tokio
se aplinkybėse klausimas išlen
da savaime: ar kongreso nariai 
nuomoja automobilius, ar auto 

pramonės vadovai samdo kon
greso narius? Laukiama to rei
kalo tylaus likvidavimo, nes 
senato etikos komisija tą trans
akciją jau pasmerkė.

JAV pripažino Egipto kaltę, bet vengia ją reklamuoti
derybomis — nutraukti ar pa
klausyti Amerikos patarimo 
tęsti pasitarimus su Egiptu ir 
Jordanu.

Kaip informuojama iš Izrae
lio, jo vyriausybė tuo klausi
mu esanti suskilusi. Jos atsto
vas Tekoah, kurs pavaduoja 
užsienių reikalų minister! 
Ebaną pasitarimuose su Jar- 
ringu, turėjęs sugrįžti į New 
Yorką pereitą savaitgalį, ir 
šiandien tebėra Izraelyje, nes 
derybų taktikos planas vyriau
sybės dar nesutartas. Jis nega
lės sugrįžti anksčiau kaip šios 
savaitės gale, todėl pasitari
mai čia New Yorke yra sustoję.

Izraelis atsiuntė naujus duo
menis apie raketų išdėstymą pa 
liaubų zonoje prie Suezo kana
lo. Egiptas vis tebetvirtina, kad

*

Fulbright 
ultimatumas, 
Senato atsakymas 

j

Washingtonas. — Sen. Ful
bright išėjo su nauju reikalavi
mu Vietnamo reikalu.

Kad taikos derybos Paryžiu
je nejuda iš vietos, senatorius 
kaltina prez. Nixona, nes jįs 
ikšiol nepadaręs komunistam 
“pagrindinių nuolaidų”. Ikšiol 
darytos nuolaidos esančios vi
sai nereikšmingos, kad Hano
jus sutiktų pasirašyti taiką.

Reikalaujama, kad Amerika 
darytų taiką su Vietnamo ko
munistais savarankiškai, kaip 
reikalauja Amerikos interesai 
neatsižvelgiant į Saigono vy
riausybės reikalavimus ar pro
testus. Jis mano, kad Saigono 
vyriausybei dabar duota teisė 
vetuoti visus Washingtono pla
nus, jeigu jie jai nepatinka. 
Fulbright reikalauja tą teisę 
iš Saigono vyriausybės atimti.

Antras jo reikalavimas yra 
šis: iš anksto paskelbti JAV 
kariuomenės pasitraukimo iš 
Vietnamo datą ir iki to laiko 
kariuomenę laipsniškai ištrauk 
ti.

Senatorius pasmerkė vadina
mą vietnamizacijos politiką, 
nes, anot jo, ji vedanti ne prie 
karo užbaigimo, bet prie da
lies Amerikos naštos perkėli
mo ant vietnamiečių pečių. Ši
tą politiką vikdant, Amerika 
ilgai negalėsianti iš Vietnamo 
pasitraukti.

Šį savo planą —ultimatumą 
jis paskelbė mėgindamas pa - 
spausti senatorius balsuoti už 
atkakliųjų defetistų (sen. Mc 
Govern ir Hatfield) seniai jau 
peršamą priedą prie vieno kraš
to apsaugos dep-tui pinigus ski
riančio įstatymo, įpareigojant 
prezidentą įvykdyti visišką pa
sitraukimą iš Vietnamo iki 
1971 gruodžio 31 .

šitas tekstas buvo balsuoja
mas šį antradieni ir atmestas 
55 balsais. Už jį balsavo tik 
39 senatoriai. Jų tarpe abudu 
New Yorko senatoriai defetis- 
tai. Sen. Goodell šį rudenį pra
šys mūsų balsų, kad patektų į 
senata šešiems metams, šitas 
politinis hipis tų balsų tikrai 
nevertas.

Taigi šiais metais visos pa
stangos priversti prezidentą į- 
vykdyti negarbingą pasitrauki
mą iš Vietnamo pasisekimo se
nate nesulaukė. Prezidentas da
bar galės ramiau savo pasirink
tą planą vykdyti. 

tos raketos ten buvo prieš pa
liaubų įsigaliojimo datą. JAV 
pareigūnai jau įsitikinę, kad 
paliaubos formaliai sulaužytos, 
bet ikšiol nenorėjo viešai apie 
tai kalbėti ar ką nors smerkti. 
Greičiausiai kad Maskva apie 
tai painformuota, bet Egiptas 
ikšiol neužkabintas. Amerikos 
prezidentas tebeveikia ta 
kryptimi, kad išgelbėtų dery
bas nuo sužlugimo.

Kad nepasikeistų karinio pa
jėgumo pusiausvyra tarp Izrae
lio ir Egipto, Izraeliui tyliai 
duodami lėktuvai ir kitokį gink 
lai. Apie tai netiesioginiai bu
vo painformuotas senato kraš
to apsaugos komisijos pirm, 
sen. Stennis, nuoseklus vyriau
sybės politikos rėmėjas.

Kas dedasi Izraelio vyriausy
bės tarpe, tuo tarpu viešai ne
skelbiama. Bet premjerė Gol
dą Meir tautai pranešė, kad Iz
raelio vyriausybė šiuo metu ve 
da “sunkias derybas” su Ame
rika. Mat, Izraelis gina nuomo
nę. kad JAV turi sutvarkyti pa
liaubų laužymo klausimą, 
nes jos pasiūlė ir šalys pri
ėmė, kad paliaubų metu prie 
Suezo kanalo, 32 mylių gilumo 
juostoje išilgai Suezo kanalą 
iš abiejų jo pusių, niekas ne- 
būi,” keičiama karftiiu atžvil
giu.

Šią savaitę Izraelis turėtų su-

New Yorko 
rinkimai
Rinkimų diena grasinančiai 

artėja, rinkiminės kampanijos 
prasidės tuojau po Darbo die
nos. Visame krašte bus renka
mi visi kongresmanai, trečda
lis senatorių, dalis gubernato
rių ir kitokių valstijų aukštes
niųjų pareigūnų.

New Yorko valstijoje renka
mas gubernatorius ir kiti jo ka
bineto nariai, vienas senatorius, 
eilė kongresmanų. Dėmesio 
centre visada yra didieji pos
tai. Kas tuo reikalu girdėti?

Respublikonų gub. Rockefel- 
leris savo rinkiminę kampani
ją yra pradėjęs efektingai, 
linksmu tonu ir geru ūpu. De
mokratu kandidatas Goldber- 
gas, garsintas kaip vienintelis 
galįs Rockefellerį iš balno iš
mesti, nepajėgė sulipdyti šukė
mis išsitaškiusios savo parti
jos. Todėl jam trūksta visų tri
jų dalykų: gero ūpo, darbinin
kų ir pinigų. Jis pats neturi nė 
administracinio patyrimo nė 
patrauklių idėjų.

Respublikonų sen. Goodell, 
ieškąs išrinkimo pilnam termi
nui, atsidūrė, sakoma, kritiš
koj padėty, nes jo nebenorįs 
remti Rockefelleris. Partijos va
dovybėj jis senokai nebemėgs- 
tamas, nes nuėjęs į senatą kaip 
moderuotas konservatorius 
ten apsikrėtė kraštutiniu libe
ralizmu, kuris kartais priartė
ja prie Amerikos interesų iš
davimo.

Jo varžovas demokratas Ot
tinger turi pinigų, bet kadangi 
silpnas viršūnės kandidatas 
(Goldbergas), žemesniesiems ne
lengva prie laimėjimo prisi- 
mušti.

Tuo labiau, kad Ottinger 
ir Goodell pavaduoti yra stip
rus ir populiarus konservato
rių partijos kandidatas Buck- 
ley, kurs šiemet turi retą pro
gą būti išrinktas New Yorko 
valstijos senatoriumi. 

laukti Washingtono nuomo
nės jo patiektais klausimais. 
Tik tada vyriausybė galės ap
sispręsti ką toliau daryti: siųs
ti atstovą atgal į New Yorką 
tęsti pasitarimų ar juos visai 
nutraukti.

Kaire esame susirūpinimo 
ženklų dėl pasitarimų New Yor 
ke sustabdymo. Egiptas norė
tų leisti pasitarimams vykti tol, 
kol aiškiai pasirodytų pats svar
biausias reiškinys —ko
kius pasiūlymus padarys Iz
raelis teritoriniais klausimais. 
Nasseriui svarbu ir tai, kad 
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Sukils Afrika, 
bet britai turi 
argumentą
Naujoji britų vyriausybė 

paskelbė parlamente, kad duo
sianti P. Afrikai kai kurių 
ginklų, nes to reikalaująs Ang
lijos jūros kelių saugumas. Bri
tų Bendruomenės Afrikos na
riai ir. Darbo partija tokį spren
dimą labai kritikuoja. Neprita
ria nė Washingtonas, nes toks 
sprendimas sukels ant kojų vi
są juodąją Afriką.

Ginklų pardavimo P. Afrikai 
uždraudimą įvedė JT Saugumo 
Taryba ’ 1964. Vfai> buvo juodo
sios Afrikos išprašyta priemo
nė, nes buvo manyta, kad tai 
privers P. Afrikos vyriausybę 
pakeisti rasių išskyrimo politi
ka, aparteidu vadinamą. Ikšiol 
toji priemonė nieko nepadėjo. 
Dabar šis reikalas vėl sugrįš 
triukšmingai į Saugumo Tary
bą.

Britu užsienio reikalu minis- 
teris parlamente paaiškino, kad 
duodami ginklai bus tik apsi
ginamojo pobūdžio ir nieku ne
prisidės prie P. Afrikos rasinės 
politikos sustiprinimo. Jų par
davimą paskatinęs ne kas ki
tas, kaip tik Suezo kanalo užda
rymas, nukreipęs visą jūrinį 
susisiekimą su Indijos vandeny
nu ir Tol. Rytais pro pietinį 
P. Afrikos smaigalį (Gerosios 
Vilties iškyšulys). Ryšium su 
Rusijos lindimu į Indijos van
denyną ir Persijos įlanką, atsi
rado reikalas padėti P. Afrikai 
tuos jūrinius kelius apsaugoti.

Viena blogybe 
smerkta, 
kita legalizuota

Vatikanas.— Dabartinis jėzui
tų ordino vyriausias vadovas 
tėvas Pedro Arrupe buvo Hiro
simoje tada, kada ten buvo 
numesta pirmoji Amerikos ato
minė bomba. Per Vatikano ra
diją 25 m. sukakties proga jis 
pasakojo tos baisios dienos įs
pūdžius.

Ta proga jis kalbėjo ir 
apie šios dienos Japoniją: “Tai, 
kad didesnių gamtos turtų ne
turėdama Japonija dabar yra 
tapusi trečiąja pasaulio ūkine 
galybe, liudija japonų pasitikė
jimą savimi, išradingumą ir va
lią. Bet Vakarų civilizacijos įta
ka padarė jai didelę blogybę 
— atnešė abortų praktiką. Ato
minė bomba sunaikino 80,000 
asmenų, kitas 100,000 mirė vė
liau kaip atominės radiacijos 
aukos. Pasaulis tada labai pik
tinosi. Vienok per paskutinius 
25 metus planingai ir teisėtai 
Japonijoje nebuvo leista gimti 
50 milijonų žmonių. Ir niekas 
tuo reikalu nepasipiktino”.

viskas greičiau išaiškėtų, nes 
jis bijo, kad Palestinos teroris
tai nesuspėtų pasigrobti Jorda
no anksčiau, negu išryškės tai
kos reikalai su Izraeliu. Pate
kus Jordanui į teroristų ran
kas, pablogės reikalai ir Egip
tui. Tuo atveju gali atsirasti 
skerdynės arabų su arabais.

— Amerikos pietuose mo
kyklų desegregacija stipriai į- 
sibėgėjo prieš pat mokslo pra
džią. Manoma, kad visos supla
nuotos spaudimo priemonės 
gali būti nebereikalingos.

— 1971 metams Izraelis 
prašo pasaulio žydiją suaukoti 
vieną bilijoną dolerių nekariš
kiems gyventojų reikalams fi
nansuoti. Karinės išlaidos den
giamos mokesčiais, kurių jos 
sunaudoja 85 procentus. Neka
riškiems reikalams lieka tik 15 
proc., kurių niekad negali už
tekti.

— Ispanijos bazių Ameri
ka negalės automatiškai pa
naudoti priešiškai veiklai prieš 
arabų kraštus. Reikalui atsira
dus, tą klausimą spręs abi vals
tybės.

—Akmens mesti į Paulių 
VI, bet popiežiaus nekliudė. Tai 
įvyko šį trečiadienį audiencijos 
metu vasarinės rezidencijos
aikštėje. Mėtytojas areštuotas. ją, kurios šiandien yra mūsų 
Spėjam/., kad galįs būti pro- \ priešai atominių ginklų gadynė- 
tiškai nesveikas žmogus. ' je. Britų imperijos ršskaldymą 
--------------------------------------- lydėjo daug skausmo, kraujo ir

Mirė F. Mauriac

Franęois Mauriac

Paryžius. — Čia mirė 84 me
tus išgyvenęs žymusis prancū
zų rašytojas, Nobelio literatu 
ros premijos laureatas (1952) 
ir Prancūzijos Akademijos na
rys Francois Mauriac. Jis buvo 
pripažintas žymiausiu 20-tojo 
šimtm. rašytoju kataliku. Ir 
žymiausiu to šimtmečio pran
cūzų novelistu.

Savo katalikybės ir literatū
rinės veiklos santykį jis taip 
nusakė: “Aš nesu katalikiškas 
novelistas, bet esu novelistas 
katalikas. Jei teologai sukuria 
abstrakčią nusidėjėlio idėją, aš 
jam duodu kūną ir kraują.”

Didžiuma Mauriaco literatū
rinių herojų yra sunkias ko
vas kovojantys nusidėjėliai ar 
tokiais bandantys pasidaryti. 
Mauriaco landžiojimas po žmo
gaus sielos gelmes ir užkam
pius yra meistriškas.

Literatūrinę karjerą jis pra
dėjo poezija, išleidęs pirmą rin
kinį 1909. Pirmąjį prozos vei
kalą išspausdino 1913.

Po n pasaulio karo Mauria- 
cas tapo karštu de Gaulle šali
ninku ir pradėjo rašyti laik
raščiams publicistinius straips
nius. Jei kas ką prikaišiojo de 
Gaulle, Mauriacas tuojau jį gy
nė. Jo publicistikos temos lietė 
visas gyvenimo sritis. Kalbų jis 
nesakė, bet jo rašytas žodis 
dažnai sukeldavo audras.

C. A. Lindbergh

Charles Lindbergh, vienas iš 
stipriausių agitatorių prieš A- 
merikos įstojimą į II pasaulio 
karą Europoje, žvelgdamas iš 
30 metų perspektyvos ir šian
dien tebemano, kad jis tada 
buvo teisus. Dar daugiau, šian
dien jis mato, kad Amerika ka
rą pralaimėjo. Ne karo lauke, 
bet politiškai, diplomatiškai, 
kultūriškai, nes užleido bolševi
kinei Rusijai didelį būrį Euro
pos civilizacijos tautų.

Toji nuomonė yra išdėstyta 
įžangoje knygos, kuri pasiro
dys rinkoje rugsėjo mėnesio 
gale. Tai yra dalis Lindbergho 
dienyno, kurį jis rašė 1937-45. 
Štai dalis tos įžangos, kurią jis 
įteikė knygos leidėjui, o šis nu? 
tarė ją atspausdinti pačioje 
knygoje.

“Jūs norite sužinoti mano 
nuomonę dėl dienyne išdėsty
tų mano samprotavimų 25 me
tams nuo to laiko praėjus. Mes 
laimėjome karą militarine pras
me, tačiau platesne prasme 
mes jį pralaimėjom, nes mūsų 
vakarietiškoji civilizacija šian
dien yra mažiau gerbiama ir 
mažiau saugi, negu buvo prieš 
tai.

Kad nugalėtume Vokietiją ir 
Japoniją, mes rėmėme daug 
pavojingesnes Rusiją ir Kini- 

maišaties. Prancūzija turėjo 
prarasti savo didžiąsias koloni
jas ir pati griebtis kad ir švel
nios diktatūros.

Daug Vakarų kultūros buvo 
sunaikinta. Mes praradome ge
netinį paveldėjimą, kurį sukū
rė daug milijonų žmonių per 
daug gadynių. Tuo gi tarpu So
vietų Rusija nuleido geležinę 
uždangą, kad atskirtų nuo mū
sų Rytų Europą, gi mums prie
šiška Kinija tebegrasina Azijo
je.

Tiek laiko nuo karo pabai
gos praėjus, mūsų okupacinės 
kariuomenės tebestovi kur bu
vusios, gi pasaulis netapo sau
gesniu nė demokratijai nė lais-

PROGRAMA 200-jam GIMTADIENIUI
Washingtonas. — 1976 m. 

bus švenčiama JAV 200 metų 
gimimo sukaktis. Iškilmėm pla
nuoti kongresas paskyrė komi
tetą, kurs jau įteikė savo pa
grindinius pasiūlymus.

Numatyta, kad 1976 m. Phi- 
ladelphijoj turėtų būti tarp
tautinė paroda, gi visos kitos 
didžiosios iškilmės įvyktų Bos
tone, Washingtone ir Miami. 
Philadelphijoj turėtų būti at
švęsta ir 1976 m. Liepos Ket
virtoji, sukvietus delegacijas iš 
viso pasaulio.

Ir kituose trijuose miestuose 
numatytos parodos, tik mažes
nės ir amerikietiškom temom. 
Pvz. Bostonui siūloma parody
ti, kaip gimė ir tebesireiškia 
Amerikos laisvė. Miami ragina
mas užbaigt kultūros ir preky
bos centrą ir ten parodyti, kuo 
Amerika dalinasi su kitais kraš
tais. Washingtonas turėtų pa
rodyti, ką žmogui davė laisvė 
siekiant gyvenimo gerovės. Vi
si kiti miestai raginami iki 
1976 parūpinti savo gyvento
jam daugiau patogumų.

Prašoma jau dabar pradėti 
rūpintis, kad tarp rytinio pa
kraščio miestų būtų suorgani- 
bent vieną svetimą kalbą, kad 
pajėgtų susikalbėti su užsienio

vei. Priešingai, mūsų pačių de
mokratinės vyriausybės siste
ma grasoma viduje nepasiten
kinimais ir neramumais.

Yra aliarmuojančių duome
nų manyti, kad su II pasaulio 
karu prasidėjo Vakarų civiliza
cijos merdėjimas ...”

Lindbergho dienyne randam 
tvirtinimą, kad prez. Roosevel- 
to administracija buvo svar
biausias krašto stūmėjas i ka
rą. Kitos jėgos buvusios pro-
britiški sluoksniai ir žydai. 
Šiems pastariesiems jis priski
ria visą tuo reikalu vestą pro
pagandą.

L;indberghas pagarsėjo 1927, 
vienas pats perskridęs Atlantą 
nuo New Yorko iki Paryžiaus. 
Tai jam atidarė duris į Euro
pą, kur jis persikėlė gyventi 
1935 po jo pirmojo sūnaus pa
grobimo ir nužudymo. Pirmiau
siai jis apsistojo Anglijoje, pas
kui persikėlė į Prancūziją. Per 
tą laiką jis susipažino su Ang
lijos, Prancūzijos, Vokietijos ir 
Rusijos aviacija. Apie Vokieti
jos aviacijos stovį 1938 pain
formavo saviškius, anglus ir 
prancūzus, tvirtindamas, kad ji 
stipresnė už kitų Europos kraš
tų aviacijas kartu sudėjus. Bri
tams ir prancūzams jis patarė 
nesipykti su naciais ir kaip ga 
lint greičiau stiprinti savo a- 
viaciją. Apie Ameriką jis gal
vojo, kad tada ji nebuvo pasi
ruošusi vesti karo už Amerikos 
ribų. Tokia pat nuomonė apie 
Prancūziją ir Angliją. Vokieti
jos paslinkimą į Rytus jis ta
da nelaikė didele blogybe.

Po Pearl Harbor Lind- 
berghas bandė įsijungti į JAV 
aviaciją, iš kurios prez. Roose- 
veltas jį buvo išstūmęs. Ir da
bar jis jam neleido įsijungti 
kovai Pacifike prieš • Japoniją. 
1943 jis įsijungė į aviacijos 
pramonę patarėju ir buvo pa
siųstas į Pacifiką pastudijuoti 
lėktuvų veikimo kovos sąlygo
se. Ten būdamas, jis patyrė 
apie žiaurų JAV kareivių elge
sį su japonais kareiviais. Savo 
dienyne jis tada įrašė tokį sa
kinį: “Ką vokietis .padarė žy
dui Europoje, tą amerikietis 
padarė japonui Pacifike.”

Didžiųjų Amerikos žydų or
ganizacijų vadovybės dėl dieny
no išleidimo atsiliepė labai ne
palankiai — girdi, Lindberghas, 
turbūt, vėl bandys sukelti A- 
merikoje antisemitizmo bangą.

Atsiliepė ir keli prez. Roose- 
velto “smegenų tresto” nariai. 
Visi neigia Lindbergho tvirti
nimą, kad prezidentas lengva
būdiškai įvėlė Ameriką į karą.

svečiais-turistais. Išleistinas ap
link pasaulį keliauti specialus 
laivas, kurs kviestu tautas sius
ti delegacijas padėti Amerikos 
gimtadienio švęsti. Valstybių 
Vadai turėtų būti pakviesti j 
Washingtona liepos 2-3, gi į 
Philadelphiją liepos 4. Kongre
sas turėtų padaryti bendrus 
posėdžius įvairiuose krašto 
miestuose. Denvery 1976 m. or- 
ganizuotina žiemos olimpiada.

— Jordano karalių Huseiną 
vėl bandyta nužudyti. Jis ap
šaudytas vykstant į aerodromą, 
bet išliko gyvas ir nesužeistas. 
Manoma, kad kas nors iš paly
dos nukentėjo, bet apie tai ne
skelbiama. Teroristinės grupės 
Ammane vėl pradėjo užpuldi
nėti Jordano kariuomenę. Ira
kas tuo pačiu momentu paskel
bė,kad Jordane esą jo kari 
niai daliniai parems teroristus, 
jei Huseino kariuomenė ban 
dys jų veiklą trukdyti.

— Auto darbininkų unija at 
metė Fordo, General Motors ir 
Chryslerio pasiūlymus dėl at 
lyginimų pakėlimo. Senoji su
tartis baigiasi rugsėjo 15. De
rybos jau seniai tyliai veda
mos. Sutartis sudaroma tre
jiems metams.
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Mados ne tik plaukuose, bet ir po plaukais SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, jv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

Ugi plaukai, apžėlę veidai — 
tokia dabar mada, kuria seka 
dešimtys tūkstančių. Mada ne 
nauja — ji gyveno 19 šimtme
tyje tarp poetų, dailininkų, pli
to Rusijoje tarp studentų. Tai 
buvo tada išrinktieji žmonės, 
kuriuos išorė skyrė nuo “ma
sės”. Dabar tokia mada ėmė 
gyventi net ir valkatos. Ir jie 
nori išsiskirti iš “masės”.

Svarbiau, kad po ta kito
kia plaukų mada yra ir kito
kios nuotaikos bei idėjos. Char
les Bohlenas, diplomatas, at
kreipė dėmesį, kad tos jauni
mo nuotaikos yra anarchisti
nės ir visai tokios pat, kokios 
buvo Rusijoje prieš 1917 me
tų revoliuciją.

Kas pagimdė tokias nuotai
kas ir kiek dabartinis ameri
kiečių anarchistinis galvojimas 
turi ryšio su europiniu, nagri
nėja Robert G. Davis, Colum- 
bijos anglistikos profesorius 
(N.Y. Magazine, birž. 28).

•
Davis randa, kad dešimtys 

tūkstančių studentų, ypačiai, 
kurie studijuoja humanistinius 
kursus, atmeta visas esamas ver 
tybes — politines, moralines,

Europoje prieš šimtą mėty rodėsi anarchisty sauja, dabar ji 
surado sekėjy dešimtimis tūkstančiy

“Griovimas yra taip pat kūry
ba”. ANTANAS J. tAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ave.

Woodhaven, N.Y. 11421; telef. 296-2060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

kultūrines. Atmeta racionaliz 
mą ir išpažįsta “irracionalu- 
mo koltą”. Šiai irracionaliai 
anticivilizacijai ir anti-kultū- 
rai išplisti ypačiai padėjus li
teratūra.

Davis tvirtina, kad moder 
nioji amerikiečių ir anglų poe
zija, kuri dėstoma universite
tuose, yra atėjusi iš Prancūzi 
jos, o ten šalia Baudelaire, 
Verlaino labiausiai įtakingas 
ir labiausiai ekstremistiškas bu 
vo Arthur Rimbaud (1854-91) 
—savo pažiūrom — anarchis

tas, savo morale — homosek 
sualistas savo papročiais— iš
mestas iš mokyklos, nustojo 
praustis, užsiaugino iki pečių 
plaukus, grasino savo buvu
siom mokytojam mirtimi, leido
si į magiją, vartojo hašišą ir 
kitus narkotikus.

Bet jo trumpą laiką kurtoji 
poezija darė amžininkam įta
kos.

•

Davis nukreipia dėmesį 
ir į anarchizmo apaštalą iš Ru
sijos — į M. Bakuniną (1814-

1876), kuris nekentė mokyklų, 
bibliotekų, muziejų tiek pat 
kaip kalėjimų ir biržų; kuris 
nekentė Rusijos ir siekė jos su
skaldymo. Pasak Davis, dabar
tinio amerikiečių anarchisto 
Jerry Rubin šūkiai atrodo tie
siog nurašyti iš Bakunino.

Panieka civilizacijai ir esa
mo gyvenimo santvarkai su pir
mojo pasaulinio karo pabaiga 
prasiveržė mene dadaistų sąjū
džiu (T. Tzara ir A. Brenton), 
kuris savo pasaulėžiūrą reiškė 
pasisavintu iš Bakunino šūkiu:

Prieš sovietinį 
genocidą 
Švedijoje
Ryšium su Sovietų Sąjungos 

Įvykdytos okupacijos Baltijos 
valstybėse 30 m. sukaktimi, 
Baltijos ir kitų rytų bei vidurio 
Europos kraštų atstovai Švedi
joje paskelbė Stokholme atsi
šaukimą, kuriame Sovietų Są
junga kaltinama genocidu.

“30 metų tarpe tik Baltijos 
valstybėse buvo sunaikinta 
600,000 gyventojų.”

Raštą pasirašę septynių or-, 
ganizacijų atstovai kreipėsi i 
laisvąsias tautas, jų vyriausy
bes, laisvąją spaudą, pasaulio 
viešąją nuomonę ir tarptauti
nes organizacijas, prašydami,

— kad jie remtų Baltijos 
kraštus jiems kovojant dėl lais
vės ir padėtų įgyvendinti jų is
torinę, politinę bei moralinę 
teisę — atgauti nepriklausomy
bę.

— kad būtų pasmerktas So
vietų Rusijos karinis imperia
lizmas ir kolonializmas ir bū
tų padarytas spaudimas į So
vietų Sąjungos ir kitų komu
nistinių kraštų vadus, siekiant 
juos priversti gerbti ir liautis 
pažeisti ne tik žmogaus teises, 
bet ir tautų laisvo apsisprendi
mo teisę ir paskelbti politi
nių kalinių amnestiją.

Kreipimąsi pasirašė Lietuvių 
Sąjungos 'Švedijoje pirminin
kas J. Pajaujis, Estų ir Latvių 
tautinių fondų pirmininkai, be 
to, Lenkų pabėgėlių tarybos, 
Laisvųjų vengrų sąjungos Šve
dijoje ir ACEN delegacijos 
Stokholme pirmininkai ir Bal
tų komiteto sekretorius. (Elta)

Vytautas Didysis, detalė iš lietuvių koplyčios Vatikane. Dail. V. K. Jonyno kūrinys. Vytautas savo vainikavi- 
; mosi dieną buvo paskyręs rugsėjo — Marijos šventę. Vytautui pagerbti ir aniem lai katrų prisiminti nuo ne- 
t priklausomybės laikų ši šventė ^padaryta tautos šventę^ ' ‘ f ./fc^-'Nl^otr. V. Maželio

Dadaizmas pagal Davis išau
go ir išsiplėtojo į surrealizmą, 
ir pagal dadaizmo kūrėjo Bre
ton pareiškimą 1930 metais — 
“surrealizmas yra revoliucijos 
tarnyboje” (Bet stalininis mark
sizmas tokią jo tarnybą atme
tė!).

Po antro pasaulinio karo nau 
ja aktyvaus irracionalizmo sro
vė — egzistencializmas —tapo 
oficialia Vakarų filosofija, tiek 
išplitusia, kad atėjo net ir į 
bažnyčias. Davis čia tvirtina, 
kad J. P. Sartre romanas “Nau
sea” labiausiai išpopuliarino eg
zistencialistines nuotaikas —su
svetimėjimą, “individo vienat
vę beprasmėje visatoje”. Sart
re ir Camus dėka beprasmiš
kumas, absurdiškumas, šlykštu
mas apkrėtė amerikiečių rašy 
tojų galvojimą bei nuotaikas. 
O iš čia persimetė į skaityto
jus, ir — kuo prieš šimtą me
tų Europoje gyveno sauja žmo 
nių, dabar gyvena dešimtys 
tūkstančių.

Gal būt, ši apžvalga nėra tiks 
Ii, bet ji yra ženklas, kaip ima
ma ieškoti savosios mados šak
nų.

Gal po kritiško ieškojimo 
ateis ir “racionalumo” bei kon 
struktyvios kritikos balsai tai 
kultūrai ir civilizacijai, kurią 
dabar besąlygiškai siekia su
griauti, dėdami, anot Rimbaud, 
kirvį prie dabartinės .visuome
nės šaknų.

J. B. SKALINS-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y, 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborlus-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952
JUOZO ANDRUšlO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška 11 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price x 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus , 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

BALTIEČIŲ KULTŪROS DAR NESUGRIAUTOS
Nelietuviškoje spaudojeDr. Russel Kirk (Michigan) 

ne pirmą syki rašo apie baltie- 
čius. Kaip mus informuoja, 
šiemet jau 'parašė tris straips
nius. Jo straipsniai sindikuoti 
ir pasirodo beveik šimtinėje 
laikraščių. Mus pasiekė (L.V. 
dėka) The Morning Star, skir
tas šiauriniam Illinois ir pieti
niam Wisconsinui. Liepos 21 
jame Kirk kelia klausimą, “ko
dėl tam tikri amerikiečiai kalti
na graikų karinę valdžią žiau
rumu ir "lieja ašaras" dėl žiau
raus elgesio su vietkongais, 
bet rodosi visai užmiršę estu, 
latvių ir lietuvių kančias. Nors 
Washingtonas tebepripažista 
šių kraštų nepriklausomybę de 
jure, bet baltiečių tautos yra 
slegiamos sovietinės tironijos”.

Priminti’ baltiečius Kirką da
bar paskatino gautas leidinys, 
kuriame yra apie 50 praneši
mų iš Baltiškų studijų pirmo
sios konferencijos (Associa
tion for the Advancement of

Baltic Studies, Pacific Luther
an University, Tacoma, Wash
ington). Sustojo prie vieno iš 
tų rašinių — kun. J. Prunskio 
apie religinę padėtį Lietuvoje. 
“Tarp 1940 ir 1958 keturi vys
kupai ir apie 170 kunigų Lie
tuvoje virto kankiniais. Komu
nistų persekiojimas yra . tiek 
pat žiaurus liuteroniškoje Esti
joje bei Latvijoje”.

Kirk pastebi betgi, kad “bal
tiečių kultūros nėra dar sužlug
dytos”. Latvių literatūroje — 
autorius kartoja dr. Rolf Ed- 
manio informaciją — nepai
sant intensyvios sovietizacijos, 
per du dešimtmečius yra išlL 
kęs lojalumas tautinėm verty
bėm ... Maskvos kolonizacinė 
politika pagimdė ne draugišku
mą, bet neapykantą”.

(Dr. Russel Kirk adresas 
tiem, kurie norėtų jam pa-

New Yorko lietuvių tautinių šokių grupė šoka lenciūgėlį pabaltiečių festivalyje rugpiūčio 22 Freehold. N.J.
Nuotr. C. Binkins

reikšti simpatiją: Mecosta, Mi
chigan 49332).
"VODKA EXPRESS" IŠ HEL
SINKIO Į TALLINNĄ

Scandinavian Times (pasie
kęs mus dr. V.V. dėka) rašo 
apie turistines keliones iš Hel
sinkio į Estijos sostinę Tallin- 
ną. “Vodka Express” — rašo 
— iš Helsinkio išplaukia pary
čiu ir po keturių valandų pa
siekia uostą miesto, kurio rau
doni stogai primena vidurinių 
amžių Hansos miestą.

Už dešimt dolerių su trupu
čiu turistas gali pasižvalgyti 
Tallinne penkias valandas. Už 
“vodką” turi jau mokėti atski
rai. Tokios turistinės kelionės į 
Tallinną pradėtos organizuoti 
nuo 1965. Tais metais turistų 
buvo 5000, pernai apie 14,000. 
Lankosi daugiausia suomiai. 
Bet atsiranda vis daugiau ir 
neskandinavišku turistu, ku
riem smalsu pažvelgti pro lan
gą į sovietinio režimo valdomą 
miestą. “Amerikiečiai ir kiti, 
pasirūpinę iš anksto vizas, gali 
pabūti keturias dienas už 50 
dol.

Suvenyrų iš ten ne ką gali 
rasti, bet randa senoviška mies
tą ir antplūdį su gatvių už
rašais viršum estiškai, apačioj 
rusiškai.

Kolonizuotoje Lietuvoje
Pagaliau .. .tik šiais, 1970 

metais, rudenį, numatoma sim
boliškai Lietuvoje atšvęsti nau
josios automagistralės, Vilnius- 
Kaunas, atidarymą.'; Tair kaip 
teigiama Vilniaus Spaudoje, bū
siančios vienos gražiausių pa
baigtuvių jubiliejiniais (okupa
cijos 30 m. minint) metais. 
Bet.. .tai drauge reikš ir įvyki, 
kai 106 km. (70 mylių) ilgio 
automagistralė (ją sunku vadin
ti autostrada) buvo statoma 
net dešimtį metų, o iš tikrų j ii 
jos pabaigos sulaukta net po 
30 metų.

Tačiau gera tai, kad kelio 
Vilnius-Kaunas kūrėjai — lie
tuviai ir vienas pagrindinių jų, 
inž. Pranas Vilčinskas, kaip nu
rodoma “Literatūros ir Meno” 
savaitrašty (nr. 28, liepos 11), 
dar 1953 m., kai jis keliavo į 
Maskvą, rusai priekaištavo: 
“Kodėl siunčiate tokius jau
nus atstovus į rimtas konferen
cijas?” (tai buvo kelių specia
listų konferencija). O dabar? 
Su įžymiuoju lietuvių specialis
tu kelių statybos srityje, Pra
nu Vilčinsku, tariasi žymūs So
vietų Sąjungos kelių žinovai.

(Elta)
Klaipėdon dirbti įvairiose 

miesto pramonės įmonėse bei 
statybose šią vasarą atvyko 
apie 400 studentų iš Rygos, 
Vilniaus, Liepojos ir Plungės. 
Sovietinėje spaudoje jie vadi
nami savanoriais ... (Elta)

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

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1467 Force Dr, Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th Pl, Middle Village, N.Y. 11379.________ _____________________
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St, Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932._________ _______________ ____________________ _____________
PHILADELPHIA, PA — Voice of the Amber Coast — sekmadieniais 4 vai. 
popiet. WIBF—103.9 FM. Veda G. Mironas ir A. Mažeika, 11 Wickham 
Lane, Heighstown, N.J. 08520. Tel. (609) 448-4475
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel, 563-2754.
HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd, Hartford, Conn, telef. 249-4502.
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.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St, Brockton, Mass, tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621._______________ - ______________
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12-12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford St, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

%*

v?

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop
107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.

-------- Gėlės [vairiom progom --------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti tele jonu 846-5454 - 9527; va
kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.
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Indijos premija
Indija kas metai skiria Neh

ru vardo premijas. Pernai to
kia premija buvo suteikta lie
tuvių poetui V. Reimeriui, šiais 
metais ją gavo kitas okup. Lie
tuvos rašytojas, poetas E. Mie
želaitis, už eilėraščių apie Indi
ją rinkinį. Premiją dar gavo 
aštuoni Sovietų Sąjungos moks
lo, literatūros ir meno atstovai.

Poeto Vytauto Mačernio, 
1944 žuvusio, kūrybos rinki
nys (okup, Lietuvoje skelbia
mas esąs “pilniausias’') išleis
tas š.m. liepos mėn. Tai “Žmo
gaus apnuoginta širdis” su V. 
Kubiliaus įžanginiu žodžiu ir 
paaiškinimais. (Elta)

Kas gi yra angliškosios lietuviu 
enciklopedijos redaktorius?
Detroito laikraštis “Detroit 

Free Press” paskelbė savo ko
respondentės pasikalbėjimą su 
V. Rasteniu apie anglų kalba 
leidžiamą lietuvių enciklopedi
ją. Gal būt, korespondentė ne
suprato tiksliai V. Rastenio in
formacijos ir parašė, kad V. 
Rastenis “redaguoja enciklope
dijos II-jį tomą”. Šią informa
ciją pakartojo Eltos informa
cijos, o paskiausiai ir Drauge 
rugpiūčio 1 Al. Gimantas.

Ana informacija netiksli, nes 
iš tikrųjų antrojo tomo redak
torius, kaip ir pirmojo, yra Si
mas Sužiedėlis, kuriam pade
da V. Rastenis, parūpindamas 
raidės J medžiagą antram to
mui, padeda taip pat A. Lands
bergis, parūpindamas medžiagą 
kitai šio tomo raidei.

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing Co., Inc.
specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akcijų bir
žos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia investuoti indėlių 
formoje. Už indėlius mokamos aukštos palūkanos. Investavimo,ar
ba paskolų reikalais prašome kreiptis:

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212-441-6799 
2422 West Marquette Rd. Chicago, Ill. 60629 — Tel. 312 - 476-2242
Visais apdraudos ir nekilnojatno turto klausimais prašome kreiptis 1

LITAS SERVICE CORPORATION
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas — namams, mašinom, gyvybei it k.
Chicago Rome Paris Mūnchen Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travel Service yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada keliautumėt LITAS Travel Service parūpins bilietus, 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto pato
giausia išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. — LITAS Travel 
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos, atostogom ar nuo
latiniam apsigyvenimui. RUOSIAT&S KELIONftN ?... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5522 

SĖKMINGOS KELIONĖS!
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Prašo
SESĖS IR BROLIAI, 
LIETUVIAI!

Lyg šviesos žiburį tremties 
kasdienybėje Federalinėje Vo
kietijoje mes, lietuviai, turime 
Vasario 16 gimnaziją, vienin
telę visame laisvajame pasau
lyje.

šiemet jai sukanka 20 metų. 
Joje išėjo mokslus virš 60 abi
turientų su brandos atestatais, 
įgalinančiais stoti į universite
tus, ir virš 250 su vadina
mais vidurinės brandos atesta
tais. Jie yra išsiskirstę po įvai
rius kraštus ir papildo lietuviš
koje veikloje dirbančiųjų švie
suolių eiles.

Pasididžiuoti galime, kad per 
visus tuos metus Vasario 16 
gimnazijos moksleiviai gražiai 
pasirodo mūsų tautiniuose ir 
svetimiem skiriamuose paren
gimuose, garsindami Lietuvos 
vardą visoje Europoje.

1953 metais tuometinės mū
sų Bendruomenės valdvbos Va
sario 16 gimnazijai buvo įsigy
ta šauni beveik penkių hektarų 
ploto Romuvos sodyba su gra
žiu parku ir pilimi, kurios'aukš
tas bokštas primena senąjį 
Karo muziejų Kaune. Gražiai 
šviečia mūsų trispalvė nuo 
pilies bokšto ir kiekvienam by
loja, kad čia Lietuvos sala. 
Šis šiandien milijoninės ver
tės turtas yra seniai pilnai ap
mokėtas, gausiai aukojant vi
su kraštu lietuviam. 1963-65 
Romuvoje išaugo nauji moder
nūs gimnazijos rūmai, atsiėję 
virš 800,000 markių, lietuviam 
suaukojant vieną trečdalį, o li
kusius' du trečdalius paden
giant Fed. Vokietijos įstaigom.

Kad šis lietuvių kultūrinis ži
dinys Romuvoje galėtų savo

Suėjo ketvirtadalis šimtme
čio, kai paskutinė didesnė ban
ga išeivių atitrūko nuo tautos 
kamieno ir išsisklaidė po visus 
žemynus. Jei pirmąjį dešimt
metį dar buvo galima nubrėžti 
aštrią liniją tarp senųjų išeivių 
ir vadinamųjų “Dievo paukš
telių”, tai antrajame dešimt
metyje vyko lėtas, bet palaips
niui augantis susilydymas. Na, 
o paskutinieji penki metai su
lygino vandens paviršių, ir štai 
jau mes visi galime vadintis 
senaisiais išeiviais.

Žiūrint atgal į tuos 25 metus, 
galima daryti įvairiausių statis
tikų: galima išvesti kreives nu
statant išeivių materialinį gy
venimą, jų politinius siūbavi
mus, religines nuotaikas, pri
augančiųjų kartų nutolimą nuo 
lietuviškos aplinkos ir t.t.

Šio pokalbio tikslas yra pa
žvelgti, kur mes stovime, tos 
sidabrinės sukakties ženkle, su 
lietuvių kalba, ypatingai jos 
rašyba.

Autorius nėra lituanistas. 
Jam lietuvių kalbos rašyba yra 
kasdienis darbo įrankis — kaip 
kalviui kūjis ir replės. Dirbda
mas spaustuvėje, jis susiduria 
su šimtais tautiečių įvairiausio 
amžiaus, luomo ir išsilavinimo. 
Ir visi jie turi savitus stilius, 
savus kalbinius pomėgius, ir 
retas jų mano, kad, gal būt, 
jis nėra visai teisus. Vieni tų 
tautiečių laikosi griežtai to ar 
kito lituanisto, antri pasirenka 
savo lituanistą, bet palieka vie
tos išimtims; gi didžiausia gru-. 
pė — tai tautiečiai, įgiję bend
rą lietuvių kalbos išsilavinimą, 
ir jiems Jablonskis, Balčikonis, 
Skardžius ar Salys — lygūs 
autoritetai... Jeigu dar pridė
sime gerą žiupsnį tautiečių, ku
rie ir senatvės užklupti laikosi 
kietai savo tėvų tarmės — gau
sime tikrą lietuvių kalbos miš
rainę.

Gal būt, mūsų kalbiniai 
veiksniai planuoja ką nors di
dingo lietuvių kalbos rašybai 
suvienodinti (yra tačiau ir nuo
monių, kad mes, išeiviai, netu-

paremti
paskirtį atlikti, reikalinga, kad 
būtų naujai pastatyti mergai
tėm ir berniukam bendrabu
čiai. Senoje pilyje laikyti to 
liau, kaip iki šiol, bendrabučius 
yra neįmanoma. Mūsų visų 
lietuviška pareiga, kad Vasario 
16 gimnazijos moksleiviai tu
rėtų ne tik klasėm, bet ir ap
sigyvenimui patalpas be prie
kaištų — jaukias ir visais po
žiūriais modernias.

Visi parengiamieji darbai at
likti. Tenka pasidžiaugti, kad 
Fed. Vokietijos įstaigos ir šiuo 
atveju sutinka padengti du 
trečdalius bendrabučių staty
bos išlaidų, taip, kad mūsų lie
tuviškas įnašas neprašoks lie
kančio vieno trečdalio.

Pradžiai vokiečių įstaigos 
skiria 280,000 markių. Reikia, 
kad mes patys sudėtume šiam 
reikalui 140,000 markių.

Vokietijoje gyveną lietuviai 
patys vieni tokios sumos suau
koti nepajėgs..... Čia ....reika
linga visų laisvajame pasauly 
je esančių lietuvių talka.

Dosniomis aukomis mes ir 
prašome paremti Vasario 16 
gimnazijos bendrabučių staty
ba.

Romuva, bendrabučius pa
stačius, tarnaus ne vien Vokie
tijoje gyvenančiam lietuviš
kam jaunimui. Jos uždavinys
— tarnauti po visą pasaulį iš- 
sisklaidžiusiem mūsų jaunuo
liam, kad jie turėtų čia jaukų 
židinį, kur ir mokslus eitų ir 
sąmoningais lietuviais išaugtų.

Aukų vajui pravesti pasi
švenčia tėvas Alfonsas Berna
tonis, OFM, Cap. Jo nuopelnas
— kad 1953 m. lietuviai įsigi
jo Romuvos sodybą. Vasario 
16 gimnazijos kuratorija, ku- 

POKALBIS su rašytojais, redaktoriais, korespondentais, 
visuomenės veikėjais, parapijų klebonais, 
rasto žinovais ir farizėjais

Vytautas Abromaitis
rime liesti šio dalyko!), bet kol 
tai bus paskelbta, kviečiu vi
sus geros valios tautiečius į mū
sų prosenių šnektos apvalymą.

Pradėkime nuo kasdienos 
reikalų.

Jei nepriklausomoje Lietu
voje laikraščių ir žurnalų pus
lapius užpildydavo bent per
pus profesionalai rašytojai ir 
korespondentai, tai išeivijoje 
pusiausvyra dingo. Čia dabar 
korespondencijas rašo visi, kas 
tik pakelia plunksną, o redak
toriais tampa jaunuoliai ant 
greitųjų pasiskaitę “How to Be 
an Editor in Ten Easy Les
sons”. Tad į juos labiausiai ir 
bus kreipiamasi šiuo rašiniu, 
kuri sąmoningai pavadinau 
“Pokalbiu”.

Sunku yra nustatyti tvarkin
gą eilę, bet, atrodo, geriausia 
pradėti nuo

Svetimžodžių vartojimo
Jei Lietuvoje turėjome kovo

ti su lenkų kalbos žodžiais, tai 
čia išeivijoje jau ši problema 
nebereikšminga. Jos vietą už
ėmė tarptautiniai lotynų kil
mės žodžiai su anglicizmo prie
skoniu. O kaip lengva būtų jų 
išvengti, jei autoriai, prieš iš
siųsdami straipsnį, pamėgintų 
bent dalį jų sulietuvinti;* gal 
vienas kitas žodis prarastų tą 
pageidautiną lengvąjį atspalvį 
(subtilų niuansą), bet savo vi
suma gautum gražų lietuvišką 
deimančiuką. Žinoma, žodžiai 
kaip aktas, archyvas, himnas, 
prezidentas ... yra perdaug į- 
augę į lietuvių kalbą, ir jų 
pakeitimas naujadarais nebūtų 
sėkmingas. Tačiau galima drą
siai teigti, kad 50% vartojamų 
svetimžodžių turi gražius lie
tuviškus pakaitalus: aplodis
mentai — plojimas, solenizan- 
tas — sukaktuvininkas, gene
racija — karta, absurdas — ne-

* Perrašant šį straipsnį iš juod
raščio lietuviškais žodžiais pakeista: 
praktiškiausia, variantas, solistas, 
proporcija, sisteminga, emigrantų, 
progresuojantis, kontinentus, asimi
liacija. diskutuoti, nepretenduoja, 
magiku, klijentams, rezultatus, stan
dartinio, centrai, brošiūrose.

statybą
riai patikėti gimnazijos reika 
lai, vieningai yra nutarusi tė
vą Bematonį šiam kilniam lie
tuviškam žygiui įgalioti ir pra
šyti visus lietuvius šį aukų 
•vajų visokeriopai remti.

Pajėgėme įsigyti Romuvos 
sodybą, sugebėjome pastatyti 
gražius Vasario 16 gimnazijos 
rūmus. Ne lietuviai būtume, 
jei nepajėgtume pastatyti savo 
jaunimui bendrabučių.

Vasario 16 gimnazijos kura- 
torijos nariai: lietuvių katali
kų sielovados Vokietijoje atsto
vas — adv. J. Lukošius; lietu
vių evangelikų atstovas —kun. 
J. Urdzė, Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės atstovai — tė
vas Alf. Bernatonis, d,r. P. Kar
velis, dr. V. Lenertas, inž. J.K 
Valiūnas; Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės valdybos atsto
vas — J. Barasas; Balfo atsto 
vas — dr. J. Norkaitis; kun. 
B. Suginto atstovas — s*ud. P. 
Nevulis; laisvai rinktas kurato- 
rijos narys — kun. B. Liubi- 
nas; Vasario 16 gimnazijos di-
rektorius — V. Natkevičius, 
M, A.

ATSISVEIKINAME SU ČEKOSLOVAKIJOS SKAUTAIS
Kada laisvojo pasaulio skau

tai ruošiasi ar grįžta iš vasaros 
stovyklų, nuo mūsų, tik per At
lanto vandenyną, Čekoslovaki
jos skautai su ašaromis akyse 
ruošiasi sakyti “sudiev” savo 
skautų organizacijai.

Pagal naujosios okupacinės 
valdžios potvarkius Čekoslova
kijos skautų organizacija iki 
š.m. rugsėjo mėn. vidurio turi 
būti likviduota, jos turtą įkor- 

sąmonė, industrija — pramonė, 
archaiškas — pasenęs ...

Daug naujos vartosenos žo
džių laukia lietuvių naujadarų: 
parking-lot, [postal chess] rat
ing, plumber, sniper (Scharf- 
schutze), tape-recorder ... Da
lis jų prigyja: nuotrauka, ried
menys, dangoraižis, skaidrė, 
sprausminis, branduolinis, ta
čiau mes gerai žinome, kas ki
tados nutiko su purvabridžiais.

Lietuviškų laikraščių redak
toriai išeivijoje daugumas gau
na spaudą iš Lietuvos. Jie ga
lėtų išrinkti gražius naujada
rus ir skelbti juos savo leidi
niuose, kad ir mes galėtume 
jais pasinaudoti. Gal būt, mums 
nebus priimtini išsireiškimai: 
motininė kiaulė ar pravaikšti
ninkas, bet reikia manyti, kad 
per tiek laiko Lietuvoje bus 
atsiradę šimtas ar daugiau pui
kių naujadarų taip reikalingų 
šiandieniniame pasaulyje.

Vardai ir pavardės
Pavartykime vieną iš didžių

jų Amerikos žurnalų, pvz. 
Time. Kokia bebūtų pavardė
— ji bus visada rašoma taisyk
lingai su visais pasitaikančiais 
kirčių ženklais (akcentais). De
ja, ne pas mus! Mūsų laikraš
čiai gražias lietuviškas pavar
des sužaloja iki neatpažinimo 
teisindamiesi — taip korespon
dento parašyta. O mūsų rašy
tojai, vartodami anglų kalbos 
rašmenimis rašomąsias maši
nėles, perdaug užimti, kad tu
rėtų laiko dar ranka sudėti lie
tuviškuosius ženklus: kepurė
les bei taškus.

Rinkėjams ir laužytojams 
dažnai sunku su kelis kartus 
ištekėjusiom moterim, ypač jei 
jos yra dainininkės, poetės ar 
dailininkės. Devynios iš dešimt
— jos visados nori programose 
būti įrašytos, jei ne trim, tai 
jau būtinai dviem pavardėm. 
Ir kai tokia nelabai žinoma 
.. .-ytė - .. .-ienė - .. .-auskienė 
dainuoja duetą su žinomu dai
nininku .. .-aru, tai ji bent sa
vo pavardžių svoriu nustelbia 
jį. Argi negalėtų jos dalyvauti

Studijų savaitė Vokietijoje. Valteris Banaitis skaito paskaitą.

Klausosi paskaitos studijų savaitėje Vokietijoje. Iš k. į d.: 
prof. Z. Ivinskis, V. Banaitis, dr. J. Norkaitis, J. Lingis, ku
ris atvyko net iš Švedijos.

poruojant į komunistų partijos 
išlaikomą “Jaunųjų pionierių-’ 
organizaciją.

Čekoslovakijos skautų orga
nizacija įsikūrė gerokai prieš 
I-mą pasaulinį karą, čekoslova 
kijai tapus nepriklausoma vals
tybe, skautybės veikla labai 
smarkiai išsiplėtė. Hitlerinei 
Vokietijai užėmus kraštą, ir iš- 
siliepsnojęs II-rasis pasaulinis 
karas neužslopino čekų skau

viešoje veikloje, sakysime, tik 
mergautine pavarde; o jei pa
sižymėjo tik vėliau — tai gal 
jau pakaktų paskutinės pa
vardės?

Po grupine nuotrauka dažnai 
rasime pavardes su pilnu var
du, pavardę tik su vardo pir
mąja raide (inicialu), o vieną 
kitą pavardę visai be nieko. 
Spaustuvėje tokiu atveju pri
dedame “p.” — vis mandagiau! 
O ar sunku buvo leidinio bend
radarbiui, kuris siuntė nuo
trauką, sužinoti visų dalyvių 
vardus? Tai reikalauja manda
gumas. ’

Vartojimas titulo “Mrs.”, gal 
būt, ne visiem yra aiškus. 
Anglosaksai vartoja Mrs. ir vy
ro vardą ir pavardę. Grubiai 
išverčiant į lietuvių kalbą, 
reikštų: “ponia tokio tai pono”.

Įkyrėję išsireiškimai
Tiek laikraščių, tiek žurnalų 

bendradarbiai, aprašydami vie
šus minėjimus, vartoja tūkstan
čius kartų spausdintus išsireiš
kimus: svečiai buvo sužavėti; 
su pakilia nuotaika skirstėsi 
namo; gražų, tai dienai pritai
kytą, pamokslą pasakė; garsi
na Lietuvos vardą; didelis lie
tuvių draugas...

Tai yra balastas, kuriuo nu
sikratyti, jei nepajėgia kores
pondentas, — turėtų laikraščio 
redaktorius.

Ypatingai atsargiau vartoki
me išsireiškimą “didelis lietu
vių draugas”. Taip, — jų yra, 
bet ne tiek daug, kiek prirašy
ta mūsų spaudoje. Yra labai 
vaikiška galvoti, kad politikie
rius, kuris rinkdamas balsus 
pasako mūsų minėjimuose, kad 
Lietuva dabar užimta rusų ir 
mes (t.y. amerikiečiai) to ne
užmiršime, — jau būtų mūsų 
didelis draugas; jis tą patį pa
sakys ir latviams, gudams, uk
rainiečiams, vengrams ir kt. 
O ar nėra tarp mūsų tokių gar
bėtroškų, kurie pakels į “lietu
vių draugus” kokį žymesnį 
amerikietį, nes jų vaikai mau
dėsi tam pačiam baseine...

(Bus daugiau

tiškos dvasios. Organizacija ak
tyviai veikė čekų pogrindyje. 
Su okupacijos ir karo pabaiga 
1945 metais Čekoslovakijos 
skautų organizacija vėl įsijun
gė į pasaulinę skautų šeimą.

Bet po kelerių metų veiklos, 
Čekoslovakijai tapus komunisti
ne valstybe, skautybė vėl buvo 
užslopinta. Komunistinės val
džios patvarkymu visos jauni
mo organizacijos savo direkty
vas turėjo gauti tik per “Jau
nųjų pionierių-’ centrinį biurą.
Tas nesiderino su skautybės 
ideologija, ir didžioji dalis ak
tyviųjų skautų vadovų buvo su
imta ir nuteisti ilguos metus ka
lėti.

1968 sausio mėn. ivvkusi re
voliucija išsikovojo tam tikrų 
lengvatų. Daugumas organizaci
jų, kurios anksčiau buvo už
draustos veikti, gavo leidimus 
naujam veikimui. Viena iš jų 
buvo ir skautų organizacija. 
Naujieji organizacijos vadovai 
priėjo bendros išvados, kad 
bus daug naudingiau čekų skau 
tijai. jei ji bendradarbiaus su 
“Jaunaisiais pionieriais-’, nei 
su jais kovos. Buvo sudaryti 
planai sporto bei kultūrinėms 
varžyboms. Tačiau 1968 rugsė
jo mėn. sovietų kariuomenė, 
užimdama Čekoslovakiją, užbai
gė bet kokius numatytus pla
nus. Čekų skautų organizaciją 
buvo paskelbta kaipo antiko
munistinė organizacija. Visi ne
kantriai laukė, kas bus toliau.

Tais pačiais metais lapkri
čio mėn. Prahoje įvyko čekų 
tautinė skautų stovykla, kurio
je dalvvavo 900 skautų ir skau
čių. į susirinkusius stovyklau 
tojus kalbėjo naujasis skautų 
sąjungos vadas dr. Rudolf Plai 

• nėr, savo kalboje pabrėždamas 
apie numatytą naują programą

iškilmių metu dainuoja Vasario 16 gimnazijos choras, vadovaujamas mokytojo K. Motgabio.

ANTROJI BALTISTIKOS STUDIJŲ 
KONFERENCIJA

Vieta: San Jose State Colle
ge, San Jose, California 95114.

Laikas: 1970 lapkričio 16- 
29.

Konferencijos būdas: Moks 
lininkai, susidomėję Pabaltijo 
kraštų geografija, istorija, kul
tūra, folkloru, literatūra ir t.t. 
atvyks iš įvairių kraštų ir že
mynų — iš Vckietijos, Švedi
jos, Šveicarijos, Australijos, 
Škotijos ir, žinoma, šiaurinės 
Amerikos.

Konferencijos rengėjais yra 
San Jose State College ir Drau
gija baltistikos studijoms rem
ti (Association for the Advan 
cement of Baltic Studies). Vi
sai konferencijai pirmininkau
ja profesorius dr Edgar An
derson, ir komitetui vietiniams 
paruošimo darbams pirminin
kauja Heino Jogis.

Konferencijos tikslas yra 
sudaryti aplinką, kur žinios ir 
idėjos liečiančios baltistikos į- 
vairias sritis, bus išdėstytos ir 
aptartos; pateikti veikimo cent
rą mokslininkams, kurie yra 
susidomėję tomis sritimis; 
skleisti žinias apie Pabaltijo 
kraštus, kad būtų patraukta 
daugiau dėmesio visam Pabalti
jo regionui ir ypač Pabaltijo 
kraštų likimui.

Kiek yra laukiama dalyvau
jančių? Priskyrus posėdžių pir
mininkus, dalyviai, kurie pra
nešimus skaitys, ir tuos, kurie 
paskaitytus pranešimus viešai 
aptars, suvažiuos daugiau kaip 
šimtas mokslininkų. Tarp jų 
kai kurie yra pasaulinio garso.

Kas pakvietė mokslininkus? 
1968 metais, Pirmajai baltisti
kos studijų konferencijai besi
baigiant, buvo sudarytas ypa- 
ingas komitetas programai 
rengti; jam pirmininkauja dr 

ir bendravimą su pionieriais. 
Po jo kalbėjo komunistų par
tijos jaunimo vadas Zbnek Vok- 
rouhlicky.

Žinia apie Čekoslovakijos 
skautų sąjungos likvidavimą 
gauta iš Copley News Service.

Romas Pakalnis 

Vasario 16 gimnazijos direktorius V. Natkevičius iškilmių metu įteikia 
brandos atestatus šių metų abiturientam: Rudolfui Gandui, Gintarui Radio- 
novui ir Petrui Veršeliui.

E. Anderson. Komitete dalyvau
ja dr. Marija Gimbutienė ir dr. 
John Puhvel iš Kalifornijos u- 
niversiteto, Los Angeles; dr. I- 
var Ivask ir dr. Vytautas S. 
Vardys iš Oklahomos universi
teto. Komiteto nariai sumezgė 
ryšius su galimais konferenci
jos dalyviais ir juos pakvietė.

Kas atlieka paruošimo dar
bus? Vietinius konferencijos 
paruošimo darbus atlieka ypa
tingas komitetas, kurio narių 
dauguma yra Pabaltijo tautų 
žmonės, gyveną San Francisco 
apylinkėje. įvairūs pakomitetai 
parūpina konferencijos daly
viams nakvynes ir keliavimo 
priemones, juos prižiūrėdami 
ir kitus su konferencija susiju
sius darbus atlikdami. Yra dar 
pakomitetai piniginiams reika
lams, spaudai bei informacijai 
ir Pabaltijo kraštų liaudies me
no parodai rengti.

Ar visi norintieji bus laukia
mi? Taip. Plačioji publika yra 
pakviesta dalyvauti. įėjimo kai
na 5 dol. o studentam 2.50 dol. 
įsirašymo blankus galima gau
ti šiuo adresu: The Second 
Conference on Baltic Studies, 
Department of History, School 
of Humanities and the Arts, 
San Jose State College, San 
Jose, California 95114.

Kaip galima remti konferen
ciją pinigais? Konferencijai rei
kia paramos pinigais iš visų 
laisvame pasaulyje gyvenančių 
tautinių bendruomenių. Aukos 
yra atskaitomos nuo federaii- 
nių mokesčių (tax deductible). 
Čekiai turi būti pasiųsti į kon
ferencijos tikslams atidarytą 
saskaita, būtent:. San Jose Sta
te College Foundation — Ac
count No. 6409A2, San Jose sta 
te College, San Jose, Califor
nia 95114.

Laumė Daumė, S. Petersonie
nės eilėmis parašytos pasakai
tės, spalvotos, iliustracijos J 
Kiburo. Didelio formato, kie 
tais viršeliais. Labai graži dova 
na vaikučiams. Kaina 5 dol 
Gaunama Darbininko adminis 
tracijoje.
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LKD Sąjungos konferencija
Lietuvių Krikščionių Demo

kratų Sąjungos konferencija 
buvo rugpiūčio 14-16 Šv. Jur
gio lietuvių parapijos salėje 
Clevelande.

Prasidėjo penktadienio va - 
karą, rugpiūčio 14, jaunimui 
skirtu simpoziumu, kurio tema 
buvo “Krikščionis ir komunis
tas kovoje už žmogų”. Refera
vo LKDS centro komiteto pir
mininkas Algis Kasulaitis, mo
deratoriumi buvo Algis Pautie- 
nis. Diskusijos užsitęsė apie 
porą valandų.

Konferencija atidaroma
Registracija pradėta šeštadie 

nį, rugpiūčio 15, 9 v.r. Pirmas 
konferencijos posėdis buvo 11 
vai. Jį atidarė LKDS Clevelan- 
do skyriaus ižd. Povilas Mik
šys, pavadavęs skyriaus pirmi
ninką Petrą Tamulionį.

Jis skyriaus vardu pasveiki
no atstovus. Maldą sukalbėjo 
kun. St. Yla. Centro komiteto 
vardu kalbėjo pats pirminin
kas Algis Kasulaitis. Jis pasiūlė 
i prezidiumą pirmininkus: An-

LKDS konferencijos prezidiumas. Iš k. sekr. P. Mikšys, pirm. A. Repšys, 
pirm. A. Garka, pirm. A. Venckus ir sekr. P. Balčiūnas.

Visos nuotraukos K. Razgaičio

LAWRENCE, MASS.
Klebono išleistuvės

Rugpiūčio 16 d. Šv. Pranciš
kaus bažnyčios parapiečiai su
ruošė savo mylimam klebonui 
kun. Petrui šakaliui išleistuves. 
Išleistuvių organizatorė moky
toja Adelė Pinaitė.

Pobūvy dalyvavo apie 150 
asmenų. Prie garbės stalo be 
išvykstančio klebono sėdėjo 
vietinių bažnyčių klebonai: šv. 
Patriko, Šv. Lauryno, lietuvių 
tautinės bažnyčios ir misinin
kas tėvas Morrissett, kuris daž
nai sekmadieniais talkina Šv. 
Pranciškaus bažnyčiai. Cere- 
monimeisteris Petras Gumaus- 
kas, užkandžių paruošimo vado
vė Juzė Šaukimienė.

Garbės stalo dalyviai kalbė
jo, gyrė kun. Petro veiklą, lin
kėjo sėkmingai darbuotis Šv. 
Kazimiero bažnyčioje Brockto- 
ne.

Organizacijų atstovai ir vi

LOS ANGELES, CALIF.
šv. Kazimiero parapijos mo

kykla naujus mokslo metus 
pradės rugsėjo 10, ketvirtadie
nį, 9 vai. ryto. Šioje mokyklo
je kasdien yra dėstoma lietu
viu kalba.

šeštadieninė Šv. Kazimiero 
mokykla naujus mokslo metus 
pradės rugsėjo 12, šeštadienį, 
9 vai. ryto. Pernai šią mokyk
la lankė 107 lietuviukai.

Vytenio Dūdos ir Daivos 
čingaitės vestuvės įvyks Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje 
rugsėjo 12.

"Lietuvių Dienų" žurnalo ge
gužinė įvyks rugsėjo 13 Mc 
Cambridge Park, Burbank Ca
lif., Pelnas skiriamas “Lietuvių 
Dienu” žurnalui.

Lietuvių šv. Kazimiero para
pijos metinis bazaras šiemet 
įvyks spalio 18.

Los Angeles Balfo rengia
mas koncertas įvyks lapkričio 
14 Immaculate Heart College 
salėje. Koncerte programą duos 
daktarų simfoninis orkestras ir 
kolonijos pajėgiausi meninin
kai.

CLEVELAND, OHIO

taną Garką, Adolfą Venckų ir 
Antaną Repšį, sekretoriais Po
vilą Mikšį ir Petrą Balčiūną. 
Pasiūlė ir mandatų, nominaci
jų, rezoliucijų komisijas. Kon
ferencijos atstovai visus siūly
mus priėmė. Toliau perskaity
tas praeitos konferencijos pro
tokolas.

Veiklos pranešimai
Centro komiteto veiklą api

būdino pats pirm. Algis Kasu
laitis, iždo apyskaitą padarė H. 
Idzelis. Adolfas Venckus kalbė
jo apie krikščionių demokratų 
veiklą Europoje, apie ryšius su 
kitomis tautomis. Pranas Vai
nauskas, atstovas Vlike ir CD- 
UVE, pranešė apie veiklą su 
kitomis grupėmis bei veiks 
niais.

Padaryti ir skyrių praneši
mai. Apie Detroito skyriaus 
veiklą kalbėjo Brizgys, Chica- 
gos — dr. K. Sidlauskas, Euro 
pos — A. Venckus, Baltimorės 
—dr. V. Viliamas, Cleveland— 
L. Leknickas ir t.t.

si pavieniai dalyviai ėjo atsi
sveikinti su buvusiu geru, pa
maldžiu klebonu. Kai kurie 
jautresnieji net ašarojo.

Negana, kad kun. Petras gra
žiai pamaldžiai mišias laiky
davo, bet ir šeimininkauti su
gebėjo. Pirmais klebonavimo 
metais (klebonavo kiek dau
giau, negu 3 metus), įprašęs šv. 
Vardo d-jos vyrų, talkos būdu 
gražiai atnaujino parapijos sa
lę, mokyklą, parapijai priklau
sančią “Palangos” vasarvietę ir 
jos svetainę. Gražiai atnaujino 
klebonijos vidų.

Išvykdamas parapijos sąskai
toj banke paliko 18,810.87 dol. 
ir mokyklos — 1,830.80.

Rugpiūčio 17 d. klebonas ku
nigas Petras Šakalys išvyko ir 
tą patį vakarą atvyko naujas 
klebonas kun. Alfonsas Jan- 
sonis-Janušonis.

J. Sk.

Dalilė Polikaitienė, išdirbusi 
mokytojos darbą Šv. Kazimiero 
parapijos mokykloje, penkerius 
metus, nuo šio rudens pereina 
dirbti į valdišką mokyklą. Ji 
dirbs China Town mokyklo
je.

Architektas E. Arbas ruošia 
Šv. Kazimiero bažnyčios di
džiojo altoriaus planus, pritai
kydamas naujos liturgijos nuo
status.

Aleksandras Pakalniškis su 
žmona Emilija, Chicago, 111., 
Švęsdami moterystės 25 metų 
jubiliejų, buvo išvykę į Mexico 
City. Grįždami sustojo Los An
geles mieste ir aplankė Emili
jos brolį kun. dr. Algirdą Ol
šauską, kurs dirba lietuvių šv. 
Kazimiero parapijoje.

Prof. dr. A. Liuima, S. J., 
Romos Gregorijanumo univer
siteto profesorius ir Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos 
pirmininkas, po Akademijos su
važiavimo Toronte, atvyks į 
Los Angeles, kur planuojama 
įsteigti Lietuvių Katalikų Moks
lo Akademijos židinį. — LX

Tęsiamas simpoziumas
Po trumpų užkandžių Pr. 

Razgaitis pradėjo antrąją sim
poziumo dalį. Tema buvo ta pa
ti .— “Krikščionis ir komunis
tas kovoje už žmogų”. Prele
gentai buvo: kan. V. Zakaraus
kas, LVLS pirm. J. Daugėla, 
SAS pirmininkas A. Razgaitis 
ir dr. K. Šidlauskas. Moderavo 
A. Pautienis. Simpoziumas su 
diskusijom užsitęsė apie 3 va
landas. Dalyvavo per 100 sve
čių.

Vertinamas centro 
komiteto darbas

Antrasis posėdis prasidėjo 7 
v.v. Buvo vertinamas LKDS 
centro komiteto darbas. Petras 
Stravinskas labai teigiamai at
siliepė aie LKDS centro komi
teto darbą, ypač apie pirminin
ką A. Kasulaitį, kuris, vadovau
damas sąjungai, parodė greitą 
orientaciją ir principingumą. 
Jis taip pat išvystė ryšius ir 
su kitų tautų krikščionių demo
kratų sąjungomis. Pasidžiaugta, 
kad komitetas ir pirmininkas 
savo tolerancija ir taktu pada
rė LKDS draugais kitas politi
nes grupes. Reikia ir toliau 
tęsti šias tradicijas — grupinį 
bendradarbiavimą, plėsti tarp 
tautinius santykius.

Buvo diskusijos dėl visų pra
nešimų. Konferencijos atsto
vai pasisakė teigiamai apie pra
nešimus ir užgyrė nuveiktus 
darbus.

Centro kcmitetan išrinkta
Į LKDS centro komitetą iš

rinkta šie asmenys: Algis Ka
sulaitis, Pranas Razgaitis, Hen- 

. rikas Idzelis, Algis Pautienis, 
Petras Kliorys, Antanas Garka, 
Antanas Tamulionis, Petras 
Balčiūnas ir Povilas Mikšys. 
Konferencijos atstovai suteikė
teisę: jei reikės, komitetas ga
li pasikviesti naujų narių.

Priimtos rezoliucijos
Trečias konferencijos posė

dis buvo rugpiūčio 16, sek
madienį, 9 v.r. mokyklos salė
je. Revizijos komisijos aktą 
perskaitė Polikaitis, gi rezoliu
cijų komisijos vardu dr. K. Šid
lauskas perskaitė rezoliucijas. 
Jos visos buvo priimtos ir bus 
paskelbtos spaudoje. Dar buvo 
pasisakyta ir dėl ateities dar
bų.

Pamaldos
Šv. Jurgio lietuvių bažnyčio

je 10:30 v. buvo mišios, kurias 
aukojo kan. V. Zakarauskas. 
Jis pasakė ir pritaikytą pamoks
lą. Giedojo parapijos choras, 
kuriam vadovauja Pr. Ambra- 
zas. Solistas Julius Kazėnas so
lo pagiedojo kelias giesmes.

Konferencijos pietūs
Konferencijos atstovam ir 

svečiam buvo pietūs 12 v. šv. 
Jurgio parapijos salėje. Maldą 
sukalbėjo kan. V. Zakarauskas. 
Pietų metu Antanas Tamulio
nis pristatė Sąjungos garbės 
pirmininką prel. Mykolą Krupa
vičių, kuriam spalio 1 sueis 
85 metai.

Raštu sveikino: vysk. V. Briz
gys, vysk. A. Deksnys, Lietu
vos atstovas J. Kajeckas, Vil
ko pirm. dr. K. Valiūnas, PLB 
pirmininkas St. Barzdukas, gen. 
konsulas dr. P. Daužvardis, ge- 
ner. konsulas J. Žmuidzinas, 
gen. konsulas A. Simutis, Alto 
pirmininkas E. Bartkus, Ateiti
ninkų Federacijos vadas prof. 
J. Pikūnas, Vilniaus Krašto Lie
tuvių Sąjungos pirm. K. Vaiku
tis ir k.

žodžiu konferenciją" pasveiki
no: LVLS pirm. J. Daugėla, 
ALTSgos ir Vilties draugijos 
pirm. A. Laikūnas, Lietuvos At
gimimo Sąjūdžio — Z. Peckus, 
Europos krikščionių demokra
tų tarybos pirm. — A. Venc
kus, senosios kartos žymus vei
kėjas K. Karpius. P. Spetyla 
perskaitė prel. M. Krupavi
čiaus sveikinimą.

Padėkojo prisidėjusiom
Prezidiumo pirmininkas A. 

Garka padėkojo sveikinusiem; 
vyriausiom šeimininkėm: A. 
Razgaitienei, O. Žilinskienei, S. 
Idzelienei ir k., kurios paren-

Spaudos parodėlė, surengta konferencijos metu

WORCESTER, MASS.
Likvidavosi Šv. Kazimiero 

Draugija
Ši yra seniausia lietuvių 

draugija Worcestery. Prieš 80 
m., kada pirmieji lietuviai pra
dėjo kurtis, jie nutarė, kad 
lengviau bus išvystyti lietuviš
ką veiklą esant organizuotiem. 
Jie 1891 m. įsteigė Šv. Kazimie
ro draugiją, kurios pirmininku 
išrinko W. Kupstą. Šios drau
gijos nariai sukūrė parapiją, 
pavadindami ją Lietuvos globė
jo Šv. Kazimiero vardu.

Per daugelį veiklos metų ši 
draugija atliko daug ir įvairių 
darbų, aukojo Tautos Fondui, 
pirko Lietuvos Laisvės pasko
los lakštus, rėmė parapiją. Tai 
buvo pašalpinė draugija, kuri, 
nariui susirgus, ar mirus, mo
kėjo tam tikrą pašalpą.

Tačiau laikui vietoje nesto
vint, keičiasi ir žmogaus am
žius. Metai po metų nariai pra- 

gė pietus; prie stalų patar- 
navusiom: O. ir Ž. Kliorytėms, 
M. Idzelytei,- E. Razgaitytei ir 
A. Razgaičiui; už talką —Dan
guolei Tamulionytei ir Anta
nui Jonaičiui, Clevelando sky
riaus valdybai.

Konferenciją uždarė komite
to pirm. A. Kasulaitis. Konfe
rencija baigta Lietuvos himnu.

Konferencijos metu buvo su
rengta spaudos paroda, kur bu
vo išstatyti komiteto leidžiami 
biuleteniai lietuvių ir anglų kal
ba.

Sekmadienio vakara O. ir P. 
Žilinskų namuose buvo sureng
tas priėmimas Birutei Vencku- 
vienei pagerbti. Atsilankė apie 
30 moterų. (L.L.)

Kultūros židinio projekto fasadas, archit. Adolfo Tyliaus. Išplanuota salė, Lituanistinės mokyklos patalpos, orga
nizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, koplyčia, vie
nuolynas, muziejus.

Miela* Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastanga* pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ
NEW YORKE

Pranciškonų Kultūros židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto visų prašome kiek galint didesne 
auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)
Siunčiu auką________statybų fondui ir prašau įrašyti mane (mūsų šeimą/mūsų mirusiuosius) į:

□ Garbės fundatorius ($1000) O Fundatorius ($100)
□ Amžinuosius narius ($500) □ Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui______________________ ____ ;...................... ...........

ADRESAS................................................................................................................................................. ...........

............................................................................. ............—-............................................... Zip Code .................
Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax Deductible)

LKDS konferencijos pietų metu dalis svečių

deda pajusti artėjančią senat
vę, ir jų jėgos silpnėja. Šiuo 
laiku dar yra gyvas vienas šios 
draugijos steigėjų P. Jašinskas, 
o daugelis jau iškeliavę į am
žinybę, ir jų vietos- draugijoje 
pasiliko tuščios, nes vėliau at
vykę lietuviai šia draugija ne- 
siinteresavo.

Jos veikla visiškai pradėjo 
silpnėti, šių metų liepos mėne
sį pirm. A. Minikauskas, pasita- 

"ręs su valdyba, kurią sudaro 
pirm. B. Lattimer, sekr. SL 
Bernatavičius, finansų sekr. P. 
Grabauskas ir ižd. J. Sakalaus
kas, nutarė sušaukti susirinki
mą. Susirinkime nutarta drau
giją likviduoti, o turimą turtą 
paskirstyti tarp narių.

Meno Mėgėju Ratelio gegužinė

M. M. Ratelis kiekvienais me
tais rugpiūčio mėnesį vienoje 
ar kitoje gražioje vietoje su
rengia gegužinę.

Šiais metais tokia gegužinė 
įvyko rugpiūčio mėn. 8 d. prie 

. gražaus p. Rainikaičių ežero. 
Atsilankė svečių ir gausus bū
rys ratelio narių su šeimomis.

Čia gražioje gamtoje besi- 
vaišindami, b e s i 1 i nksminda- 
mi, o kiti gražių ežero bangų 
suvilioti praleido šeštadienio 
popietę.

Būtų džiaugsmas ratelio va
dovui ir valdybai, kurios pirm, 
yra V. Roževičius, kad taip 
gausiai nariai atsilankytų į cho
ro repeticijas, kaip jie atvažia
vo į gegužinę. Daugelį metų 
M. M. Ratelio dėka galingai 
skambėjo dainos ne tik Nauj. 
Anglijoj, bet ir už jos.

Metai po metų senieji cho

ro nariai pavargo. Jaunimas vi
sai nesiinteresuoja, tarsi lietu
viška daina jiems būtų sveti
ma. Tokioms sąlygoms susida
rius, Ratelio veikla pradėjo 
silpnėti, nes pasitraukusių na
rių vietų niekas neužima.

Gaila,-bet taip yra. Jau ke- 
leri metai egzistuoja tik penke
tukas, kurį sudaro: Brantienė, 
Gorodeckienė, Naikelienė, Ro- 
ževičienė ir Roževičius, vado
vaujamas Aušros Vartų parap. 
vargonininko muz. Burdulio.

Turime būti dėkingi penke
tukui, kuris savo įvairia pro
grama praturtina ne tik mūsų, 
bet ir kitų lietuvių kolonijų pa
rengimus.

Sėkmės penketukui!
Šv. Kazimiero parapijos 

piknikas
Rugsėjo 20 d. prie gražaus 

p. Rainikaičių ežero vadinamos 
Point Roik vietos įvyks Šv. 
Kazimiero parapijos piknikas. 
Ten buvo ir praėjusiais metais. 
Atkreipkime dėmesį į minėtą 
datą, pasistenkime patys ir 
draugus pakvieskime dalyvau
ti piknike, kad galėtume pa
remti mūsų parapiją.

Džiaugiamės naujai atremon
tuota pagal šių laikų liturgijos 
reikalavimus bažnyčia. Dabar 
pasistenkime visi prisidėti, 
kad greitu laiku galėtų kle
bonas pradėti naujos kleboni
jos statybą.

Remiame įvairius lietuviškus 
vienuolynus, aukojame Lietu
vių Fondui ir kitiems. Ne
užmirškime ir savo parapijos, 
kuriai šiuo laiku finansinė pa
rama yra labai reikalinga. Vi
si dalyvaukime savo parapijos 
piknike rugsėjo 20 d.

J.M.

— Antano Maceinos nauja 
knyga “Bažnyčia ir pasaulis” 
jau atspausdinta ir rišama 
“Draugo” spaustuvėje. Veikalą 
išleido Vakarų Europos Lietu
vių Sielovada. Knyga yra 160 
psl. Keturių spalvų viršelį pie
šė Kazys Veselka.

— Adomo Galdiko 40 laiškų 
išleis dail. V. K. Jonynas, ku
rie jam buvo rašyti Freiburge 
ir Paryžiuje. Leidinys bus ilius
truotas A. Galdiko to laiko
tarpio kūriniais ir V. K. Jony
no pieštu velionies portretu.

— Barry J. Palmeris, 30 m. 
amžiaus, lietuvių kilmės pasi
žymėjęs laikraštininkas, gyv. 
Nashua, N. H., kandidatuoja į 
senatorius. Palmeris dalyvauda
vo Vasario 16 minėjimuose, pa
sakydavo angliškai kalbas. Mo
ka ir lietuviškai.

— Kun. Albinas Drazdys, li
gų nuvargintas, rugpiūčio 28 
mirė okupuoto j Lietuvoj. Ve
lionis buvo gimęs 1903, kunigu 
įšventintas 1928. Yra dirbęs 
Prienuose, Barzduose ir kitur. 
Po karo ilgesnį laiką gyveno 
Alytaus altarijoj.

— Juozas Kapočius, Lietuvių 
Enciklopedijos ir kitų knygų 
leidėjas, atostogaudamas Cape 
Code susirgo ir buvo paguldy
tas ligoninėn, kur jam padary
ta inkstų operacija. Šiuo metu 
sveikata pagerėjusi ir netrukus 
ligonis ruošiasi grįžti prie savo 
darbų.

— "Tėviškės Aidų" savait
raštis, jau penkioliktus metus 
leidžiamas Melbourne, Austra
lijoj,' paskutiniu metu įsivedė 
kultūrinį skyrių “Verpetus”. 
Skyrių šiuo metu redaguoja 
Pranas Pusdešris.

— Lituanus administracija 
atkreipia dėmesį kad kai kurie 
gavo daugiau negu vieną atsi
šaukimą paremti LITUANCS, 
nes buvo siųsta daugiau negu 
vienu ne savo adresų sąrašu. 
Turint “non-profit” statusą, 
vieno atsišaukimo pasiuntimas 
kainavo l12 cento, t. y., ma
žiau negu būtų kainavę išrink
ti visus duplikatus iš 15,000.

— Adelaidėje ruošiamos setp- 
tynios atskiros radijo progra
mos, skirtos Sibiro lietuviam 
ir perduodamos per Filipinų ra
dijo stotį. Šiomis programo
mis Sibiro lietuviam bus pri
statytas tautinis lietuvių gyve
nimas Adelaidėje.

— Lilija Šukytė, Metropoli
tan operos solistė, sėkmingai 
reiškiasi V. Vokietijos muziki
niame gyvenime. Miuncheno 0- 
oeros teatras jau nufilmavo W. 
A. Mozarto operą “Cosi fan tut- 
te”, kurioj ji atliko Fiordiligi 
vaidmenį. Filmas bus panaudo
tas televizijai. Šį vaidmenį L. 
Šukytė taip pat atliko ir V. 
Berlyno operoj, kur ji šį rude
nį dainuos G. Verdi operoj 
“La Traviata”. Miuncheno ope
roj ji taip pat atliko Mimi vaid
menį G. Puccini “Bohemoj” ir 
Grovienės vaidmenį R. Straus- 
so operoj “Capriccio”.

— Dail. Romas Viesulas su 
penkiais kūriniais tarptautinėj 
dailės parodoj Santiago mies
te, Čilėje, atstovaus JA Vals
tybėm. Parodon kviečiamos val
stybės, kurios pačios pasiren
ka d a i 1 i n i n k u s bei jų 
kūrinius. Atranka dariusi Na
tional Collection of Fine Arts 
įstaiga Washingtone dail. R. 
Viesulą įtraukė į savo atstovų 
dešimtuką. Dail. R. Viesulas 
taip pat buvo pakviestas daly
vauti kas antri metai rengia
moj meno parodoj Venecijoj, 
JAV paviljone.

— Kęstutis Padvalskis jau 
kuris laikas sėkmingai eina Ar
gentinos ekonomijos ministeri
jos koordinatoriaus pareigas. 
Jis yra artimas ministerio dr. 
Moyano Llerena bendradarbis.

— Neringos stovyklavietės 
adresas: R. F. D. 4, Box 134 C, 
W. Brattleboro, Vt. 05301. Sto
vyklavietės naujas telefonas: 
(802) 254-9819.

t
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HAPPY LABOR DAY!

CROYDEN
HOTEL

12 EAST 86th STREET 
NEW YORK CITY

Call —
BU 8-4000

Knickerbocker
Federal Savings 

and Loan
Association

Offices
1756 Crossby Ave., Bronx
3478 Boston Road, Bronx

3825 E. Tremont Ave., Bronx
... and Main Office

722 Lexington Avenue, 
New York, N.Y.

. Tel.: PL 5-6900

MARVEL PHOTO 
INC.

Located in New Jersey (6 Places) 
111 South 4th Street, Harrison, N.J. 

Call (201)483-1003

Come to the Cabaret!
TOWN HOUSE

Bay Ridge’s Newest Cabaret & Dining Spot 
9310 Fourth Avenue — SH 8-7200

Featuring: Live music, entertainment, dancing nightly 
Leonard Herman Orchestra

Dinner served from 5 PM ; on Sundays from 1 PM.

Have a Happy Labor Day — Drive Safely! 
Over 70 years. . . and still anxious!

Wholesale Tobacco and Candy Distributors

M. BERGEN & SONS
3rd generation of a really progressive Company
344 North Ave. E. Cranford — (201) 272-4427 

Originally at 305 Elizabeth Ave., Elizabeth, N.J.

Atlantic Savings and Loan
Association

Leonard D. O’Brien, Pres.
Dividends from day of deposit credited quarterly
Savings certificates — 6G 2 years; 53 iG 1 year

5% regular savings; 5G day of deposit to day of withdrawal 
compounded quarterly

Insured by Federal Savings & Loan Insurance Corp.

All Roads Lead to. . .
Frank Coppotelli’s

The RIVIERA II
Specializing in gracious Social Affairs — 

Wedding receptions, testimonial dinners, dinner dances, etc.
RIVIERA II — 3879 Amboy Rd., Great Kills 356-1800

RIVIERA (I) Chateau— 3295 Amboy Rd.. Oakwood YU 7-2800

Labor Day Greetings to all our Friends and Customers

AMERICAN MOTORS
in Manhattan

125 West End Avenue. N.Y.C. — SU 7-7400 
622 East Fordham Road, Bronx 
358 Flatbush Avenue, Brooklyn

340 Bay Street, Staten Island

. . . for EXTRA MILES of Smooth Motoring 
engine lubrication, brakes, tires, gas, oil, tune-up 

batteries, ignition

Plaid Stamps on Gas
and with all service, sales, tires and accessories 

ESSO

BAY RIDGE SERVICENTER
Senator St. & 4th Avenue — SH 5-9044

Open 7 AM to 11 PM: Closed Sundays and Holidays

Happy and joyous Labor Day

JILLY’S
Where the celebrities meet 

Accomodations for private parties.
256 West 52nd Street

Call: 581-5564

FRANK & ALBERT 
of Fifth Avenue 

Permanent Wave Specialists

7912 5th Avenue Brooklyn 
(near 79th Street) 

SH 8-9272

CATHOLIC SHOP of Brooklyn 
Books of all publishers 

Clergy & altar boy supplies 
Chalices - Vestments 

Mail and phone orders filled 
7811 5th Avenue — TE 6-0088

Earl’s Bakery
BAYVILLE SHOPPING 

CENTER 
Bayville. N. J.

Call 201-269-9821

Happy and joyous
Labor Day 

to all our friends 
and customers

TRANS VAC
ELECTRONICS

270 Newton Road 
Plainview, L.I. 

Call: 516 MY 4-8690
MR. HALL

SEA SHORE 
on City Island*

Dedicated to the service of 
food of the highest quality. 

Shore dinners, seafood, steaks, 
chops, Italian dishes 

Choice wines and liquors 
Open daily for Lunch 

and Dinner.
591 City Island Avenue 
City Island. Bronx, N.Y.

on your right after the bridge 
TT 5-9849 or TT 5-2643

LARISON
TURKEY FARM

INN •
A Family Place

Route #206 and 24 
CHESTER, 

New Jersey 
Call- 

201—879-5521

ANDY’S WINES and LIQUORS 
Inc.

184 Myrtle Avenue (bet. Flatbush Ave. & Navy St.)
Brooklyn, N.Y. 11201 — Tel. 875-3991-2

Didelės nuolaidos visoms gėrimų rūšims: Bourbons, Vodka, >
Scotch, Ruginei. Vynams, Šampanams ir kitiems gėrimams 
... kur yra didžiausias pasirinkimas, vieta automobiliui pa
sistatyti ir, užsakius didesnius piekius, pristatoma į namus.

GRAGNANO’S
942 - 948 McDonald Ave at 18 Ave. 
Superior Italian Cuisine. Banquets 
Functions up to 300. Free parking.

GE 8-9170. 436-2244. H. & L. DAuria 
Luncheon. Cocktails. Dinner

ANNAMARIE’S 
RELIGIOUS GIFT SHOP 
Imported - Domestic Gifts 

Bibles, Missals. Rosaries, Crucifixes 
58-17 Woodside Ave. Woodside, NY 

Tel. 899-1330

B&B MEAT PRODUCTS
Top Quality Meats 

Home Made Bologna.

168 Bedford Ave Brooklyn. N.Y.
No delivery. Tel. EV 8-2811

Happy Labor Day’ Weekend 
to all our friends and customers

DANKO & DEVITO
82-06 Astoria Blvd.

Jackson Heights. N.Y.
Tel. 651-5252

ANDY’S AUTO COLLISION 
WCRKS, INC.

Body and Fender Repairs 
We take pride in our work. 

384 North Main St. Freeport. L.I.
516 FR 9-3017

THE NEW GREGORY 
BROTHERS RESTAURANT

From a Snack to a Meal 
942 Broad Street 

Newark. New Jersey 
201-643-2882

MOTT HAVEN 
TRUCK PARTS, Ihc.

429 Bruckner Boulevard 
Bronx, New York 

CY 2-7600'

HAPPY LABOR DAY!

Gamintojai puikiausių 
lietuviškos muzikos plokštelių

Request Records.
Inc.

66 Memorial Highway 
New Rochelle. N.Y.

Tel. 914 NE 3-6055 - 6059

Drive safely this Labor Day!

Park view Esso
Open 7 days a week 

We do general auto repairs 
and towing service.

782 South Orange Avenue 
Newark. New Jersey
Dial 201-372-9824

Ask for John

Hollywood
Memorial Park

and Mausoleum 
Box 424 
UNION,

New Jersey .
(201) 688-4300

Virginia 6-9683 
Road Service

THREE JOES 
Service Station

Inc.
(J. POVILAITIS) -

Complete Automotive Repairs
State Inspection 

85-42 Woodhaven Blvd. 
Woodhaven, N.Y. 11421 

(Cor. 86th Avenue)

VERDESCO’S 
ESSO SERVICE

425 Summit Avenue 
Jersey City, N.J.

Cali: (201) 798-3168

Happy Labor Day 
to all our friends 

— but! Drive Safely!

NATIONAL 
BANK 

of North 
America

60 Hempstead Ave. 
West Hempstead. L.I. 

516-481-9000

UNIQUE 
SANITATION

CO., Inc.
Serving all Nassau 

. and Suffolk.
Commercial and Industrial 

Rubbish and Garbage.
6 Parkdale Drive 

South Farmingdale, 
Long Island. N.Y.

Call: 516 CH 9-1639

BENSON
Funeral Service

For Integrity. Dependability 
and Ethics

83-12 Parsons Blvd. 
JAMAICA, 
New York 
RE 9-5353

AB ARD
PIANO

COMPANY
1361 61st Street 
Brooklyn, N. Y.

Call —
GE 6-8078 -

BAY SHORE
MOTOR INN

70 rooms, free TV & radio 
Swimming pool 

Telephone in each room 
Private bath or shower 
Wall to wall carpeting 

Conference rooms
ED KARR AN. Manager

300 Bay Shore Road 
Bay Shore. N. Y.

(516) MOhawk 6-7275

MICHAEL 
ANGELO 

Restaurant
Good Food 

at reasonable prices

351 Jay Street 
Brooklyn, N. Y.

875-7918

PELLEGRINO 
BAKERY
For the Finest of 
Bakery Products

620 Commerce Street 
THORNWOOD, 

New York
Tel.: 914-769-6999

FORDAS PRADEDA 
PINTO GAMYBĄ

Rugpjūčio 10 Fordo motorų 
bendrovė pagamino naują au
tomobilį — Pinto.

Pi) majam mažam guviam au
tomobiliui išvažiavus iš Fordo 
St. Th jnias dirbtuvės, pasipils 
jų visa eilė Šiaurės Amerikos 
keliuose.

Pinto gamyba ypatingai 
reikšminga yra tuo, kad su šiuo 
automobiliu Fordo motorų ben
drovė pilnu mastu įeina i rin
ką, kurioje iki šiol vyravo im
portuoti automobiliai.

Tai mažas, lengvas ir ekono
miškas automobilis, turįs pa
kankamai vietos keturiem žmo
nėm. Rugsėjo 11 jis bus išsta
tytas pas Fordo pardavėjus 
Jungtinėse Valstybėse ir Kana-

Užsisakykite* dabar 

specialiu rubliu 
certifikatus

| Lietuvon
Specialūs rubliai turi keturguba 
vertę negu eiliniai rubliai. Su 
Specialių Rublių Certifikatais 
jūsų giminės gali bet ką nusi
pirkti Vneshposyitorg užsienio 
valiutos kratuvėse už ketvirta
dalį kainos ar dar pigiau. Kai 

I kurios prekės turi tokią žemą 
kainą, kad išeina 10 rublių už 
1 dolerį. Prašykite naujų kata
logų — jie siunčiami veltui — 
ir jūs įsitikinsite, kad Specialių 
Rublių Certifikatai yra geriau
sia dovana jūsų giminėm. Pri
statoma per 3-4 savaites. S2.13 
už vieną specialų rublį. Jokių 
kitų mokesčių. Pilnai garantuo- 

! ta. Užsisakykite dabar — per

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

g 125 East 23rd Street 
Antras aukštas

R New York. N.Y. 10010 
ITel. 9S2-1530

REIKALAUKITE
NAUJŲ 

KATALOGŲ 
Svarbu —
Mes priimam automobilių 
ir butų užsakymus. 

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą. siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kieki Įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corp.
affiliated with PODAROGIFT, Inc.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, šaldytu
vams. televizijų aparatams, radijo transistoriams, magne
tofonams (tape recorders) ir daugeliui kitų dalykų. . . 
taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams gyvenan
tiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje. įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

45 WEST 45th STREET, NEW YORK, N. Y. 10036
Telef. 212 - 245-7905

SKYRIAI:
New York, N.Y. 10003 — 39 Second Avenue 
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street 
Brooklyn, N.Y. 11207 — 2947 Fulton St. 
Brooklyn, N.Y. 11211 — 370 Union Avenue 
Boston, Mass. 02118 — 271 Shawmut Avenue 
Boston, Mass. 02127 — 331 West Broadway 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60608 — 3333 South Halstead Street 
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 State Road 
Irvington, N.J. 07111 — 762 Springfield Avenue 
Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Ave. 
Grand Rapids, Mich. 49504 <— 636-38 Bridge St. N.W. 
Hamtramck, Mich. 48212 — 11333 Jos. Campau Avenue 
Hartford, Conn. 06114 — 200 Franklin Avenue 
Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06519 — 509 Congress Avenue 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue 
Passaic, N.J. — 176 Market Street 
Paterson, N.J. — 99 Main Street 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th Street 
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francisco, Cal. 94115 — 2076 Sutter Street 
Waterbury, Mass. — 905 Bank Street 
Worcester, Mass. 01610 — 169 Millbury Street 
Youngstown, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street

doje. Kitos dirbtuvės taip pat 
gamins šiuos automobilius. Jau 
pradėjo juos gaminti Metu
chen, N. J., ir San Jose, Calif., 
dirbtuvės.

Trys dirbtuvės ši mėnesi 
vienos darbo pamainos metu 
per valandą pagamina 114 
“pinčiukų”. Be to, St. Thomas 
ir Metuchen antros pamainos 
metu per valandą pagamina 
65..

Fordas tikisi pagaminti dau
giau automobilių už kitas šiau
rės Amerikos auto dirbtu
ves. Trys pagrindinės Pinto 
dirbtuvės vienos darbo pamai
nos metu be pridėtinių įran
kių per valandą galės pagamin
ti 148 ar daugiau.

Jau pačioje pradžioje paga
mintų Pinto automobilių skai
čius bus žymiai didesnis už 
Mavericko, kai jis buvo išleis
tas į rinką. Rugsėjo pabaigoje 
bus pagaminta daugiau negu 
35.000 Pinto automobilių.

Prieš išleidžiant Pinto au
tomobilį iš St. Thomas dirbtu
vės, milijonus valandų buvo 
dirbama, jį planuojant; ta dar
bą didele dalimi atliko 435,000 
Fordo darbininku visame oa- 
saulyje.

• Šio naujojo mažo automobi
lio modelių statybą bei bandy
mus Fordas pradėjo jau seniai.

Pinto prototipai turėjo pra
eiti pro tokios pat rūšies bandy
mus, kokie buvo daromi su 
daug didesniu ir kcmplikuotes- 
niu Lincoln Continental. Į tuos 
bandymus įėjo: laboratorijos 
vibracijos ir nuovargio anali
zė; nelygaus kelio testai: iš
tvermingumo testai: vairavi
mas greitkeliuose; tunelių tes
tai: vėsinimas ir šildymas; sau
gumas nelaimės atvejais; ir kt.

Fordo inžinieriai dirbo iš v 
so daugiau negu milijoną va
landų. projektuodami šį auto
mobili; tai yra 2.500,000 mylių 
ekvivalentas, kuri būtų galima 
taikyti automobilio vartotojui.

(Skb.)

1

Tel.: AL 4-5456 
CH 3-2583 

647-6576 
EV 4-4952 
LI 2-1767 
268-0068

BR 8-6966 
WA 5-2737 

884-1738 
ES 2-4685 

374-6446 
GL 8-2256 

365-5255 
246-9274 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
GR 2-6387 

274-6400 
PO 3-4818 
HU 1-2750
Fl 6-1571 

PL 6-6766 
SW 8-2868 
Rl 3-0440



1970 m. rugsėjo 4 d., nr. 56 DARBININKAS

M SPORTAS
GOLFO PIRMENYBĖS

S. m. ŠALFASS-gos golfo me
tinės pirmenybės įvyks rugsė
jo 5-6 prie Toronto, George
town. Individualinių pirmeny
bių startas — rugsėjo 5 šeš
tadienį, 1 vai. p.p. Komandi
nės varžybos — sekmadienį, 
rugsėjo 6, 12 vai.

Individualinės pirmenybės 
vyksta vyrų, jaunių (gimę ne 
vėliau 1950 rugsėjo 5) ir jau
nučių klasėje (gimę ne vėliau 
1956 rugsėjo 5).

Tarpmiestinėse varžybose ga
li dalyvauti visi, tačiau prieš 
varžybas kiekvienas miestas no
minuoja 12 žaidėjų, iš kurių 8 
geriausių rezultatai užsiskaitys 
varžybų laimėtojui išvesti.

Varžybom registruotis vieto
je ne vėliau 30 min. prieš star
tą-

Pirmenybių dalyviai ir jei 
būtų šeimos narių, galės nau
dotis golfo klubo baseinu, pir
timi ir kitais patogumais. Tas 
kainuos 50 centų.

Pirmenybių vyriausias teisė
jas — ŠALFASS-gos golfo ko
miteto pirmininkas Jonas Ba
ris, pavaduotojas — varžybų or
ganizacinio komiteto pirminin
kas Herbertas Stepaitis.

šeštadienį po varžybų Geor
getown klubo patalpose įvyks 
bendra vakarienė. Maisto kai
na 5 dol. asmeniui.

Kviečiame visus šiose pirme
nybėse dalyvauti. Kol kas Są
jungos golfo tarpmiestinėse 
varžybose dalyvaudavo tik Chi 
caga, Detroitas, Torontas. Ti
kimės 'šiais metais išvysti ir ki
tas vietoves.

Centro Valdyba

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE. 
Brooklyn, N. Y. 11208 

-------- Allen R. Shipley--------

GLEN SPPRINGS ACADEMY
WATKINS GLEN, N.Y. 

in the heart of the Finger Lakes
A new exciting venture in secondary education. Boys grades 9-12. 
Small classes, seminars, stimulating faculty. For the most part, 
students will be able to progress through their courses at their own 
rate of speed. Students work as well as study. In addition to the 
standard curriculum, each boy at Glen Springs is encouraged to 
develop his special interests which may include subject areas as 
diversified as welding, flying. livestock raising, etc. Sports program.

For information and brochure, write: 
HEADMASTER, GLEN SPRINGS ACADEMY 
Watkins Glen, N.Y. 14891 — Tel. (607) 535-2745

Vasaros atostogos prie Atlanto
KENNEBUNKPORT, MAINE, garsiajame atostogų krašte, kviečia 
vėl visus poilsiui sveikame, atgaivinančiame ore. Priimame pavie
nius asmenis ir šeimas labai palankiomis kainomis, šiemet turėsime 
ir moderniai įrengtų kambarių, su privačiomis voniomis, dušais ir tt. 
Sezonas: birželio 26 — rugsėjo 7 d. Dėl rezervarijų bei informacijų 
kreiptis: Franciscan Monastery, Kennebunkport, Maine 04046 (Tel. 
207-967-2011).

uiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiimiiiiiiiiiiiiiiiiie

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS
E CAPE COD-OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO
— GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

I JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE II AUDRONE |
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655

Tel. (Area 617) 428-8425

= • Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvi- E 
nių medžių parku. Daug vietos poilsiui Ir žaidimams.

E • Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
E • Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas (7 minutės E 

pėsčiom).
E • Geras lietuviškas maistas.

Ę Atidaroma vasarojimui nuo birželio 20 iki rugsėjo mėn. 7 d. ir = 
= jau dabar priimami užsakymai.
I Kreiptis: DR. ED. JANSONAS — 15 ROSEDALE ST., BOSTON, = 
E MASS. 02124 (telef. 288-5999), o po birželio 22 d. tiesiai į vilą E 
E AUDRONE — CAPE COD, MASS., MARIJA JANSONAS.

E Visi maloniai kviečiami atvykti J šią gražiausią ir didžiausią 
Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką pajūrio vilą.

SPARNUOTI LIETUVIAI — 
DARIUS IR GIRĖNAS. Petro 
Jurgėlos parašyta knyga. Plačiai 
vaizduoja pasirengimų žygiui, 
skridimų ir jų tragiškų žuvimų 
Vokietijoje. Surinkta platūs 
spaudos atsiliepimai. Knyga tu
ri 384 psl., 81 nuotrauka ir 5 
brėžinius, įrišta į kietus virše
lius.

Knygos yra vos keliolika 
egzempliorių. Kaina 7 dol. Gau
nama Darbininko administraci
joje.

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa prašo padėti lietuviam, 
atsidūrusiem Lenkijoj. Vienas 
iš daugelio laiškų: “Kad nereikė
tų ilgai spėlioti, kas rašo ir ko 
prašo, tuojau parašysiu, kad 
jau keletas šeimų gavo iš Jūsų 
maldaknygę “D. Ramybės Šal
tinis”. Kadangi pas mus tokių 
nėra, tai su prašymu kreipiuo
si — prisiųskite man ir kitam 
mano draugui minėtą malda
knygę. Už tai būsiu labai dėkin
gas”. Maldaknygių Darbininko 
administracijoje yra daug ir to
dėl labai papigintai galima pa
siųsti į Lenkiją. Siųskite au
ką: Darbininkas, 910 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

Prenumeratoriai, pakeisdami 
savo adresų, prašomi administ
racijai pranešti ne tik nauja, 
bet ir sena adresų. Taip pat 
neužmirškite pridėti pašto zip 
code numerio.

KNYGOS VAIKAM

Diena prie ežero, A. Barono 
vaikučiam eilėmis parašyta, 
spalvotais piešinėliais iliustruo
ta N. Vedegytės-Palubinskie - 
nės. Didelio formato, kietais 
viršeliais. 3.50 dol.

šaunus penketukas, J. Švais
to. Penki milžinai ir jų nuoty
kiai. Kietais viršeliais, gražiai 
iliustruota, didelio formato. 3 
dol.

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

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

Bitės, L. Germanienė, — 
3.50 dol.

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

Tėviškės Sodyba, J. Plačas,
— 3 dol.

Meškiukas Rudnosiukas, V. 
Nemunėlis, 3 dol.

Algis ir Alytė, spalvinimo 
knygutė, 75 c.

Pupučio Skėtis, spalvinimo 
knygutė, — 1 dol.

’Ukė-Wagūu, A. Golbacchini,
— 2.25 dol.

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

Tinginė ir Darbštutė, S. To- 
marienė, — 1.25 dol.

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

Laumė Daumė, S. Petersonie
nės. 5 dol.

Lapė Snape, S. Tomarienė,
— 1.25 dol.

Keturi Valdovai, S. Džiugas, 
2.25 dol.

Neklaužados, S. Džiugas, — 
2.25 dol.

Kregždutė, IL dalis, A. Rin- 
kūnas, 3.50 dol.

Kregždutė, III dalis, A. Rin- 
kūnas, 4 dol.

Jaunojo Galiūno Keliu, Kun. 
P. Gavėnas, 2 dol.

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

Dainuojam su Lione, Įdainuo
ta Juodytės solo ir duetai: Kur 
bakūžė samanota, Supinsiu dai
nužę, Dukružėlė, Gegutė raibo
ji, Mamytė, Spragilų daina, Aš 
bijau pasakyt, šventė, Aguo
nėlės, Oi greičiau greičiau, Gy
venki, juokis ir mylėk, Vai pū
tė, pūtė, Apynėlis, Pradal
giuose, Pamylėjau vakar, Plau
kia sau laivelis. Mono, galima 
groti ir stereo, kaina 5 dol. Dau
giau užsisakant, duodama nuo
laida. Gaunama Darbininko ad
ministracijoj.

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

• Ignas Žalys, buv. Montrealio ir 
Quebeco meistras, garbingai suko- 
vojo su aukštai įvertintais meistrais 
JAV pirmenybėse, Bostone. Jis su
žaidė lygiomis su Curt Bra.sket. ku
rio •'ratingas'’ 2372. Lawrence Day 
— 2319, Edw. Colorio — 2280 ir kt. 
I. Žalys greta šito yra nepaprastai 
stiprus korespondenciniame šachma
tų žaidime, žurnalas ‘‘Chess Life & 
Review” vasario nr. skelbė Igną ža
lį pirmuoju Amerikos 'Postal Chess’ 
žaidėjų su 1824 tš. Rugpiūčio žur
nale Žalys įrikiuotas ketvirtuoju — 
1782.

LB Woodhaveno apylinkė pagamino 

ženklelį klijuoti ant automobilio 
lango (de-cal):

aukso spalvos rėmuose, baltas vytis 
raudoname fone. Dydis: 2%x2 inčų. 
Galima užsisakyti paštu prisiunčiant 
$1.00 už ženklelį — DARBININKO 
administracija, 910 'Willoughby Ave. 
Brooklyn. N.Y. 11221.

Pasaulio Liet. Gydytojų Sąjungos išleistas 3 spalvų ženklelis 
Lietuvos okupacijai priminti, ženkleliai lipinami ant laiškų. 
100 ženklelių už 1 dol.. Platintojams nuolaida. Kreiptis: Dar 
bininkas, 910 Willoughby Ave.,Brooklyn, N. Y. 11221.

NAUJOS PLOKŠTELĖS

Tra-Lia-Lia, Lituanicos Tun
to skautų įdainuota 18 lietu
viškų skautiškų dainų: O Tėvy
ne gintarine, Kregždutė, Straz
delis, Nusileido saulužėlė, Šiene
lis ralio, Pakelsim vėliavas, Pa
sėjau linelius ant pylimo, Ra- 
movėnų maršas, Smarkiausi iš 
visų, Smailužis, Vėjas, Sutrenks 
propeleriai, Gęsta laužai, Šėriau 
šėriau, Vėjavaikis. Paruošė F. 
Strolia. Stereo su persiuntimu 
5 dol.

Gimtinės dangus. Lietuvių 
kompozitorių lengvos muzikos 
įrašyta 12 dainų: Gimtinės dan
gus, Jūra gimtoji", Prie 
laužo, Linksmasis medžio
tojas, Kelionės daina, Žaliasis 
potvynis, Grįžtant į uostą, Čipo
linas, Vėjas pusto kopų smil
tis, Prie apleisto namo, Šiau
rės atradimas, Skausmas. Dai
nuoja solistai. Išleido Lietuvių 
Radijo Montrealyje. Kaina 5 
dol.

Kas norėtų skelbti Darbininke 
prašomas skambinti:

G L 2-2923

Introduction to Modem Li
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 dot

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

DARBININKAS
910 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y. 11221

NAUJAI GAUTOS KNYGOS

Šiluva Žemaičių istorijoj, I- 
mas tomas. Kun. St. Ylos, kie
tais viršeliais, 295 psl., 5 dol.

Numizmatika, J. K. Kario stu
dija apie Lietuvos ir kt. šalių 
pinigus, kietais viršeliais, 340 
psl., 15 dol.

Pauliaus Augiaus meniškas 
albumas, didelio formato, 
17.50 dol.

Išdžiūvusi lanka, A. Barono no
velės, 4.50 dol.

Laužai liepsnoja vakaruose. 
Skautų meniškas albumas, di
delio formato, 3 dol.

Prisiminimų fragmentai, K.
Musteikio, 2.50 dol.

Lemtingos dienos, J. Jaš-
kausko, 2.50 dol.

Lituanistikos darbai II, J. Ba
lio, 2.50 dol.

Sparnuoti lietuviai — Darius 
ir Girėnas, P. Jurgėlos, 7 dol.

Nutolusios dienos, Žemaičių 
Antano, 1 dol.

Vilnius lietuviu liaudies dai
nose. Paruošė G. Krivickienė, 
5 dol.

Sakykim, vyrai, taip nebuvo, 
B. Zumerio satyriniai apsaky
mai, 2 dol.

Agonija, J. Gliaudos, II-roji 
laida. 5 dol.

Šios bei kitos knygos ir lei
diniai gaunami Darbininko ad
ministracijoje.

H. W. MALE

Exp electric motor winder — salary 
open, many fringe benefits. Apply 
Universal Electric Motor 126 Essex 
St. Lodi, New Jersey, 201-845-7820

Body & Fender Men exp necessary, 
must have tools. Good salary plus 
overtime. Scholen St. Garage, 279 
Scholes Brooklyn, N.Y. — 497-5274

Exp Auto Counter Man on parts — 
'40 hrs plus fringe benefits — Aus- 
lander Volksvagon 1 Jericho Tpke, 
New Hyde Park, N.Y. 516—488-2420

MALE - FEMALE

EXPERIENCED PRODUCTION 
WORKERS — Day Shift 

Good pay and many fringe benefits 
CLEVEPAK CORP Applegrath Rd. 
Cranbury. New Jersey. For person
al interview call: 609—655-2800

General Kitchen Help — split shift, 
live in or out, starting Sept. 14. Call 
9am-4pm Hackley School. 293 Bene
dict Ave. Tarrytown, 914—631-0128

FILATELISTAI 1
Siunčiamo Liatuvos pašto 

ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra
šyti: Baltic Stamps, P- O. Box 
127, Toronto, 19, Ont., Canada.

H. W. MALE

Exp diemaker, die repairmen, die 
casters and inspectors day & night 
shift. Sterling Die Casting Co., 743 
39th St. Brooklyn, N.Y. — 435-1420

Automotive Mechanics Ford experi
ence only tired of commuting? work 
in one of Suffolk’s largest service 
departments Smithtown Ford 10 W. 
Main St Smithtown, L.I. 516 AN 
5-2340 ask for Mr. Charles Detelich

Exp Front End Man good salary & 
benefits steady. Must be first class 
auto mechanic, location New Hyde 
Park area — Zac’s Service Center 
68-31 Elliot Avenue Middle Village, 
New York Call: 899-9883

Experienced Pressman Rotary Off
set salary open—day shift, all bene
fits, permanent position. Rene Deck
er Company 48 Cherry Lane, Floral 
Park, Long Island, 212—347-8052

FRAMER-PICTURE Cut-Join and 
Fit. Must be experienced — Judin 
Chopper — steady, nice working 
conditions small shop—top pay — 
E. 88th Street. Call: SA 2-4984

SCHOOL BUS DRIVERS morning 
or afternoon shift. Training program 
start at S3 per hour minimum of 
2 hours ROY K. DAVIS. INC. 269 
New York Avenue Huntington, L.I. 
Call: 516 HA 7-0011 Huntington & 
Green Lawn area.

EXPERIENCED AUTO GLASS 
INSTALLER

Steady work. Union Shop, good sal
ary and fringe benefits — MOTOR
WAYS INC. Call 564-5550 ask for 
Mr. John Bergmaschi

EXPERIENCED MECHANIC
Must have own tools, truck experi
ence on gas and some diesel, good 
salary steady work and fringe ben
efits CAPASSO 80 Contant Avenue 
Lodi, New Jersey. Call Mr. Wimbush 

201-772-9102

COOK experienced for small coun
try Inn near Bucks County 5 day 
week Wednesday thru Sunday lunch 
and dinner good salary steady year 
round job. Call: 609—397-3286 Mr. 
Pittorę — Sergeantsville Inn, Ser- 
geantsville, New Jersey

Sheet Metal Men bench assemblers. 
Instx-ument repair men and gauge 
men—on recorders, dials and gau
ges. Good salary and fringe bene
fits. WECHSLER INSTRUMENT 
CORP. 80 Mill Road Freeport, L.I. 
516—623-0100

Experienced VOLKSVAGEN ME
CHANIC top pay small clean and 
modern shop 40 houi' work week 
fringe benefits and paid vacation 
J & S FOREIGN CAR SERVICE, 
511 Plain Street Rockland, Mass. 
617—878-2889

Factory Help
ASSEMBLERS 

MATERIAL OPERATORS 
MILL OPERATORS 

Starting wages $2.45 to S3.50 hr. 
Leading supplier modular 

classrooms. 
Steady work. Overtime. 

Apply in person 
EDUCATIONAL 

INDUSTRIAL 
FACILITIES, Inc.

Marlboro Industrial Pk. 
Vandenberg Rd. off Rt. 79 

Marlboro, N.J.

COMING SOON

Big New Grants 
in West Caldwell

There are positions now open for 
STOCKMEN 

SECURITY MEN 
Top salary

Many Company Benefits 
Apply in person at either:

W. T. GRANT CO.
992 Route 46 Clifton, NJ. 

or
790 Bloomfield Avenue 

West Caldwell, NJ.

MECHANICS
AUTOMOTIVE FOREIGN CARS 

Good hours, top wages, no Saturdays 
EUROPEAN AUTO SALES 

1517 Route 46 Parsippany, NJ.
Call 201-335-5360 

Ask for Ray or Dick.

TO PLACE YOUR AD CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

SERVICE

MARIO’S AUTO INSPECTION 
REPAIR STATION

Headlights ajustment wheel align
ment motor tune up and brake ser
vice Shell Bay Mayville, N. J. Cape 
May Coutr House opposite State 
Inspection Department Station 8 
AM 5 PM Closed Sunday-Monday 
Owned and operated by Mario De 
Santis If you want to go Call 609 
465-5607.

CREATIVE
One of the Lowest Cost Furniture
Refinishing Company in Brooklyn.

We pick up and deliver
We take pride in our work.

1873 Eastern Parkway
Call: -185-2824, Mr. James Lampkin

STEAM BATHS — MASSAGES
Finnish Steam Baths & Massages 

for Ladies: Thursdays
For Men: Daily and Sunday 

Open 24 hrs on weekends Finnish 
Steam Baths, Leonard Beckford — 
1939 Madison Ave. NYC bet. 124 & 
125 Streets. Tel. EN 9-7633

SIESTA MOTEL 
A FAMILY PLACE

Rooms, Efficiencies, Sun Dek Pool, 
T.V., Air Conditioning — Morning 
Glory Road Wildwood Crest — Dial 

609-522-2527

BARNES AND BARNES 
Moving & Delivery Service 

Basements and cellars cleared. No 
job too large or small. We do any 
kind of hauling. Licensed and bond
ed — 708 Ralph Avenue Brooklyn 

Call 467-6455

POOL TABLES
SALE SALE

SUMMER SAVINGS
4 L.X9 Pool Table $750.00

Bumper Pool Tables $105.00 
All Tables Reduced

G. CORREALE & SONS, INC.
351 West Side Avenue 

Jersey City, N.J. 
201—433-1508

H. W. FEMALE

-Exp Waitresses days 11 AM 7 PM, 
nights 6 PM 2 AM Good pay & tips. 
Apply in person Bridgewater Diner 
Rt. 202 &. 206 Summerville, N.J. 
201—722-9800

TYPIST
EARN $100 A WEEK 

Midtown Real Estate Firm 
seeks person with excellent 

typing skills. 
PURCHASING DEPARTMENT 

Pleasant surroundings 
Convenient Location.

Call: Mr. F. WALLACE
CROSS AND BROWN 

522 Fifth Avenue 
New York. N.Y. 

Call: 687-9200

RN’s — challenging opportunity in 
Home for Aged. Supervisory experi
ence necessary, creative thinking & 
imagination encouraged. Positions 
for: director, asst, director & LPN’s 
Salary open. Bushwick area. Call 
for information (212) 455-6740

DISPLAY

CLAUDIO’S RESTAURANT 
and MARINA 

Our 100th Year!
Ft. of Main St., Greenport, . N. Y. 
Resturant 516 477-9800, Dock 516 
477-0715 Estab. 100 yrs. 1870! Four 
generations of family ownership. 
Seafood Steaks: Continental and A- 
merican cuisine. Live lobster tank. 
Suberb harbor view from glass-en
closed dining rooms. Upper deck 
Marine Dining Room. Deep water 
pier. Gulf products. Water, elec, 
showers, centrally located 1 block 
form business district.

LIKE LUSCIOUS LEATHER!
We’re experts in Reupholstering 
your non-leather sofa or chair. Low
est cost in N. Y. International 
Leathersmiths, 156 Fith Avenue 
(20th St.) Room 622, NYC.

675-3634

OUTSTANDING BUY 
JUDIES RESTAURANT

Established over 35 years. Only A. 
A. A. in Kingston Fully equipped 
and air conditioned Spacious living 
quarters above Rest. Asking price 
77,000 Cash required $35.000 Mort
gage of 42,000 to be paid out. 395 
Albany Ave. Kingston, N. Y.

Call 914 331-0455

DEXTER PARK
W PHARMACY lįgl

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130
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Maironio lituanistinė mokyk- 
lamokslo metus pradeda rug
sėjo 12, šeštadienį. Mokykla 
persikelia iš Apreiškimo para
pijos į naujas patalpas — į 
Holy Child Jesus mokyklą, 86 
Ave.ir 111 St., Richmond Hill, 
N. Y. Šitoje mokykloje šešta
dienį 9 v. bus registracija ir 
prasidės pamokos. Mokslo me
tų pradžios pamaldos bus rug
sėjo 13, 11 v. Apreiškimo para
pijos bažnyčioje. Mokykla daly
vauja organizuotai. Mokyklos 

, vadovybė kreipiasi į tėvus, kad 
į mokyklą leistų ir tuos vai
kus, kurie silpnai kalba lietu
viškai arba visai nekalba. Jei 
susiorganizuotų tokių vaikų 
bent 10, jiems bus sudaryta at
skira pagelbinė klasė.

Poeto Oskaro Milašiaus mi
nėjimą rengia LK Mokslo Aka
demijos New Yorko židinys. Mi
nėjimas bus rugsėjo 27 d. 4 v. 
popiet Kultūros Židinio patal
pose, 361 Highland Blvd. Pa
skaitą skaitys dr. Aldona šle- 
petytė-Janačienė. Iš Washingto- 
.no atvažiuoja rašytojas Anta
nas Vaičiulaitis ir dr. St. Bač- 
kis, kurie papasakos savo pri
siminimus. Bus deklamuojami 
poeto eilėraščiai lietuviškai ir 
prancūziškai. Po minėjimo 
rengiama kavutė.

Dr.Domas Jasaitis vyksta į 
ateitininkų aštuntąjį kongresą 
kaip New Yorko sendraugių at
stovas.

Vargonininkų ir kitų muzi
kų seimas vyksta rugsėjo 7, 
Darbo dieną, Angelų Karalie
nės parapijos salėje. Pamaldos 
11 vai. Posėdžiai pradedami 12 
vai. Visi muzikai kviečiami da
lyvauti.

Leiskite vaikus
l
ŠEŠTADIENINĘ

MOKYKLĄ !
LB New Yorko apygarda

SENSACINGA DAIL A. ELSKAUS 
KELIONE PER ATLANTU

New . Yorke, pačiame Man- 
hattane, gyvena dail. Albinas 
Elskus, kuris turi savo vitražų 
studiją ir gana sėkmingai ver
čiasi šioje srityje. Jis daro tik 
amerikiečių bažnyčiom vitra
žus ir kai kada mozaikas.

Šią vasarą šis ramus ir mie
las dailininkas atliko sensacin
gą kelionę — jis su buriniu 
laiveliu perplaukė Atlantą!

Išplaukė liepos 12
Liepos 12 su savo draugu a- 

merikiečiu jis išplaukė iš vie
nos Conn, valstybės prieplau
kos. Laivas buvo burinis, 31 
pėdos ilgio. Iš viso laivelyje te 
buvo tik du žmonės. Praplaukė 
pro Long Island smaigalį ir nu- 
buriavo Bermudų salų link.

Bermudų salose
Bermudų salas pasiekė po 6 

dienų kelionės. Ten praleido sa
vaitę, besirengdami tolimesnei 
kelionei — per Atlantą.

Išplaukė ir į Atlantą. Šį kar
tą kelionės tikslas buvo Airija, 
artimiausias taškas iš Ameri
kos pusės.

Ši kelionė užtruko 32 dienas. 
Matė viso ko — ir šiurpią, au
dringą jūrą, ir saulę, ir vėją. 
Su savim turėjo tik radijo pri
imtuvą. Buvo ir radijo siųstu
vas, kuris galėjo siųsti tik pa
vojaus signalus 200 mylių nuo
tolyje.

Vienuolynas______ GL 5-7068
Spaustuvė . ........ GL 2-6916
Redakcija ..........  GL 5-7281
Administracija ____ GL 2-2923

LieLKąt. Moterų Sąjungos 
29 kuopa šiemet mini savo 
veiklos 55 metų sukaktį, šiai 
sukakčiai atžymėti kuopa ren
gia koncertą ir pietus. Koncer
te dalyvaus Apreiškimo para
pijos choras, vadovaujamas 
Algirdo Kačanausko. Taip pat 
bus ir solistai ir literatūrinė da 
lis. Pietūs 12:30 vai. Koncer
to pradžia 4 vai. popiet.

Ši kuopos šventė bus spalio 
11. Koncertas ir pietūs bus 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Pelnas skiriamas Kultūros Ži
dinio statybai. -

Dail. dr. Marija Žukauskie
nė dailės darbų parodą rengia 
rugsėjo 18-27 Chicagoje.

MASPETHO ŽINIOS
Rugpiūčio 30 mirė Konstan

cija Bražėnienė, 78 metų. Pa
laidota rugsėjo 1 iš J. Garšvos 
šermeninės Rockland kapuose, 
Sparkhill, N. Y. Laidotuvių mi
šias laikė kun. J. Pakalniškis, 
kun. S. Raila ir prel. J. Kon
čius.

Prapijos bazaras bus rugsėjo 
18, 19, 20 dienomis, taip pat 
ir rugsėjo 25, 26 ir 27 d. Ba- 
zaro komiteto posėdžiai vyksta 
rugsėjo 1-8 ir 15 dienomis. Po
sėdžiai būna 8 v.v.

Ateitininkų sendraugių ba
lius bus spalio 3 parapijos sa
lėje.

Numatyta ekskursija rugsėjo 
13 į Washingtona atšaukiama, 
nes nesusidarė pakankamas 
žmonių skaičius. Rugsėjo 13 
Washingtone 3 v. popiet bus lie 
tuviškos mišios, .giesmės ir pa
mokslas. Pamaldas ves kun. 
K. Pūgevičius. Iš Maspetho 
žmonės vyks privačiais automo
biliais.

Po ilgos ir nuotykingos ke
lionės pasiekė sausumą, suži
nojo,* kad namuose, studijoje, 
laukia skubūs darbai. Dail. Al
binas Elskus jau nebesiryžo 
tuo pačiu laivu grįžti į Ameri
ką, bet atskrido lėktuvu. Grįžo 
jis rugpiūčio 27, visoje kelio
nėje išbuvęs 47 dienas. Drau
gas taip pat grįžo lėktuvu kiek 
vėliau, gi burinį laivelį pa - 
kraus į prekinį laivą ir atga
bens į Ameriką.

Tokioje audringoje kelionė
je dailininkui teko visai “sumo- 
dernėti” — užsiaugino barzdą.

Dail. A. Elskus pats turi bu
rinį laivą, New Yorke lankė 
laivininkystės mokyklą, siste
mingai rengėsi savo tolimai ir 
pavojingai kelionei.

Darbininko ekskursijai vyks
tant į Montrealį, Kanadoje, au
tobuse vietos bus numeruotos. 
Anksčiau užsiregistravę gauna 
pirmąsias vietas. Kas norėtų 
vykti,turi skubiai užsiregist
ruoti, nes nedaug vietų liko. 
Skambinti Darbininko admin. 
(212) GL 2-2923, Brol. Kazimie-' 
rui GL 5-7068, M. Šalinskie- 
nei 296-2244. Rašyti: Darbinin
ko administracija, 910 Willou
ghby Ave., Brooklyn, N. Y. 
11221.

Autobusas sustos 8:15 v.ryto 
prie šalinskų šermeninės.

New Yorke esąs O’Henry’s restoranas nuo rugsėjo 19 iki 30 rengia programą “A Salute to Lithuania”. Resto- 
anas yra West 4th Street ir 6th Avenue. Susirinkime apkalba programą iš k. j d. James G. Caravello — žur
nalistas, Skira Semetaitė-Semeta, anksčiau dainavusi Čiurlionio ansamblyje Clevelande, David Gould — in
formacijos direktorius, Gilibert DiLucia — restorano savininkas ir projekto sponserius, Hellen Kulber — lie
tuviškos programos koordinatorė. Nuotr. C. Binkins

LB NEW YORKO APYGARDOS V-BOS PRANEŠIMAS 
Vl-sios TARYBOS RINKIMŲ REIKALU

Remiantis JAV LB centro 
valdybos raštu, parašytu 1970 
rugpiūčio 22, LB New Yorko 
apygardos valdyba šiuo skelbia 
JAV LB Vl-osios Tarybos rin
kimus LB New Yorko apygar
doje:

1) Rinkimai įvyks š.m. spa
lio mėn. 16, 17 ir 18 dieno
mis.

2) Atstovai į LB VI Tarybą 
bus renkami apylinkių rinkimi
nėse būstinėse arba korespon- 
denciniu būdu (paštu).

3) New Yorko apygardos at
stovų skaičius nėra iš anksto 
nustatytas, ir bus balsuojama 
už dešimt (16) kandidatų.

4) Anksčiau sudarytasis kan
didatų sąrašas laikomas galio
jančių. Nauji kandidatai, nu
statyta tvarka, priimami iki 
1970 rugsėjo 10.

5) Apygardos rinkiminės ko
misijos pirmininku JAV LB 
centro valdyba patvirtino An
taną Reventą. Jo adresas: 87- 
66 95th St., Woodhaven, N. Y. 
11421; telefonas (212) 441-97 
25.

6) Apylinkių rinkiminės ko
misijos bus paskelbtos 1970 
rugsėjo 7.

Ieškoma Petronėlė Buivydai- 
tė-Budinavich, gimusi Gricaičių 
kaime, Ylakių parapijoje. Jos 
tėvai buvo Julijonas Buivydas 
ir Anastazija Kaupaitė. Ieško 
Mrs. Petronėlė Budinavich, 
245 Pontiac St., Lester, Pa. 
19113. Yra svarbių reikalų, 
prašom atsiliepti arba ji pati, 
arba kurie ją pažįstate.

Reikalingas prižiūrėtojas (su
perintendent) 72 butų namui 
labai geram rajone, aukštas at
lyginimas, patyrimas nereika
lingas, pastovus darbas (full-ti
me job). Skambinti tel. 241-22 
66 nuo sekmadienio iki penk
tadienio.

Lietuvė šeimininkė ieško vie
tos. Siūlyti nuo 6 iki 8 vai. 
vakaro tel. (212) 782-3347.

Kas norėtų šuniuko, prašom 
paskambinti telefonu VI 6-36
48. Yra du šešių savaičių jau 
ni gražūs šuniukai.

7) Kad šie rinkimai New Yor
ko apygardoje būtų tikrai vi
suotini, New Yorko apygardos 
valdyba įsteigė centrinę karto
tekos komisiją, kurios pirminin
ku pakvietė inž. Igną Gasiliū- 
ną. Jo adresas: 177-06 Wex
ford Terrace, Jamaica Estates, 
New York 11432; telefonas 
(212) 523-2722.

Maironio šeštadieninės mokyk
los mokytojai ir tėvų komitetas 
posėdžiavo rugsėjo 2 pas nau
jąją mokyklos vedėją Elvyrą Oš 
lapienę. Aptarti mokyklos visi 
rūpesčiai ryšium su persikėli
mu į naujas patalpas. Kalbėta 
ir apie ateities darbus. Tėvų 
komitetas ir mokytojai nori su
rengti literatūros vakarą, o su 
mokyklos vaikais pastatyti 
spalvingą vaidinimą. Posėdžio 
metu buvo atsisveikinta su Al
fonsu Samušiu, buvusiu moky
klos vedėju, kuris dėl ligos pa
sitraukė iš savo ^pareigų. Jam 
mokytojai įteikė knygą—Pau
liaus Augiaus monografiją.

Romualdas Kisielius parengė 
spaudai naują eilėraščių rinki
nį “Kraujo žiedai”. Anksčiau 
(1960) jis išleido rinkinį “Pir
moji sėja’”.

Darbininko spaudos kioskas 
su lietuviškų plokštelių rinki
niais bei naujomis lietuviško
mis knygomis pakviestas daly
vauti Lietuvos Atsiminimų ra
dijo piknike rugsėjo 13, Bay
onne, N. J. Ta pačia proga 
skaitytojai galės apsimokėti 
prenumeratas; neskaitą laikraš
čio turės progos jį užsisakyti 
papiginta kaina — metam tik 
5 dol.

šveicariškų laikrodėlių labai 
papigintomis kainomis galima 
gauti pas laikrodininką Stasį 
Citvarą. Laikrodžių gerumas vi
su 100 procentų garantuo
tas. Ypač rekomenduojama 
tiem, kurie nori siųsti į Lietu
vą, nes tie laikrodžiai bus ge
rai patikrinti. Taip pat St. Cit- 
varas priima laikrodžius patai-
syti. Skambinti telefonu 846- 
3648.

Visi lietuviai, gyveną New 
Yorko apygardos ribose ir iki 
šiol nespėję užsiregistruoti vie
tinėje-apylinkėje, prašomi re
gistruotis anksčiau minėtu ad
resu, kad būtų galima jiem iš
siųsti balsavimo korteles.

New Yorko LB apygardos 
valdyba kviečia visus lietuvius 
kuo gausiausiai rinkimuose da
lyvauti, nes nuo balsuotojų 
skaičiaus New Yorko apygardo
je priklausys ir mūsų apygar
dos atstovų skaičius JAV LB 
Vl-oje Taryboje.

LB New Yorko apygardos v-ba

Iš Lietuvos vyčių seįmo, ku
ris buvo Chicagoje,' Darbinin
ko redakcijai atsiuntė sveikini
mus Juozas Boley ir Helen Kul 
ber; Jie buvo New Yorko Liet, 
vyčių senjorų kuopos atstovai 
seime.

IŠ LIETUVOS 
VYČIŲ VEIKLOS

Newark, N, J. — Vietos 29 
kuopa po vasaros atostogų su
sirinkimus pradeda rugsėjo 
15 d. 8 v.v. Šv. Jurgio salėje. 
Susirinkime bus padaryti pra
nešimai apie buvusį 57 vyčių 
seimą, bus renkami delega
tai į New Yorko-New Jersey 
apskričio susirinkimą, kuris 
bus rugsėjo 20 d. 2:30 v. po
piet Sv. Petro ir Povilo para
pijos salėje Elizabeth, N. J. Sei
mininkais bus 52 kuopa.

Kuopa rengias paminėti savo 
veiklos 55 metų sukaktį. Ta 
proga spalio 10 Šv. Jurgio sa
lėje bus pietūs ir šokiai. Įėji
mas vienam asmeniui 7.50 dol. 
Rezervuotis bilietus pas Miss 
Mary Stonis, 674-3723. Ji tai 
pat rezervuoja stalus dešimčiai 
asmenų.

Kuopa sveikina dr. Jokūbą 
Stuka, kuri vėl išrinko Lietu
vos vyčių centro valdybos pir
mininku. Taip pat sveikina ir 
Miss Stonis, kuri buvo pakelta 
į ketvirta vyčių laipsnį.

* F .V.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!
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New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue —* VA 1-7068 
Arterijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hilltide Ave. — 343-6118 
E. Northport. L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin Sq^ L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

Flushlnge: 41-06 Main Street — Hl 5-2552 

Jackton Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main 8L ** 914-454-9070

Liet. Piliečių draugija spalio 
11 rengia banketą pagerbti 
tiem nariam, kurie draugijoje 
išbuvo 25 metus. O tokių yra 
175. Nariam veteranam įėjimas 
nemokamai, o kitiem — 3.50 
dol. Ta pačia proga bus pami
nėta ir draugijos 25 metų gy
vavimo sukaktis.

J. Kapočius, Lietuvių Encik
lopedijos leidėjas, vasaroda
mas Cape Code, buvo susirgęs 
ir net keletą dienų gulėjo ligo
ninėje.

Rinkimo metai
Šiemet yra rinkimo metai. 

Kandidatai pataikauja rinkėjam 
kaip įmanydami. Mass, seime
lis paskutines dvi savaites daž
nai posėdžiavo net iki 2-3 v. r. 
Išleidžiami įstatymai nebūtinai 
yra geri valstybei. Juose yra 
visokiausių palengvinimų pilie-

ELIZABETHAS RUOŠIASI 
. ŠVENTEI

Elizabetho Tautinės Sąjun
gos skyrius yra įvedęs tradici
ją ir jau per eilę metų mini 
Rugsėjo 8-tosios šventę. ši 
šventė primena senosios, Vy
tauto laikų Lietuvos valstybę, 
kurios ribos siekė nuo Baltijos 
iki Juodųjų jūrų. Penkioliktasis 
skyrius kviečia visus lietuvius 
palaikyti šią mūsų istorijai svar 
bią tautinę tradiciją. Minėjimas 
įvyksta rugsėjo 19, šeštadienį, 
Lietuvių Laisvės salėje, 269 
Second Street, Elizabeth, N.J. 
Turėsime žymų svečią iš Chi- 
cagos — inž. Joną Jurkūną, 
kuris šia proga tars žodį. Me
ninę dalį atliks solistas Bene
diktas Povilavičius iš Bostono, 
akomponuojant pianistei Ju
lijai Rajauskaitei-Petrauskienei. 
Programai vadovauja dailiojo 
žodžio sakytoja Irena Veblai- 
tienė. Po minėjimo bus puota 
ir šokiai. Bilietai gaunami pas 
skyriaus narius.

Rengėjai kviečia visus tautie 
čius kuo gausingiau šioje šven
tėje dalyvauti. Minėjimo pra
džia 7 vai. vakaro. (jv)

šeima dviejų senesnio am
žiaus žmonių ieško 3-4 kamba
rių buto Richmond Hill ar 
Woodhavene. Skambinti rytais 
ar vakarais kasdien tel. 441 
9418.

I Didžiulis, tradicinis ... 

■■.

“Lietuvos Atsiminimy” 
RADIJO ir “RŪTOS” PIKNIKAS 

rengiamas New Jersey lietuviams, įvyks 

sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 13

A
V.

Šv. Mykolo parapijos parke ir Ukrainiečių tautiniame parke 
15 East 23 Street, Bayonne, N.J.

• Pikniko pradžia 1 vai. p.p. • Programa 3 vai. p.p. • 
Šokiai nuo 4 vai. p.p. • Įėjimo auka $2.00 • Šokimo var
žybos, išlaimėjimai, liet, valgių bufetas. Visus kviečiame!

------ Veiks Darbininko spaudos kioskas ------

PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT!

čiam, kad tik šie būtų palan
kūs kandidatam.

Seimelis darbą baigė ir išsi
skirstė, kad galėtų pradėti rin
kiminę agitaciją. Tiesa, guber
natorius žada juos pašaukti at
gal, nes liko neužbaigtų dar
bų.

Gubernatorius irgi kandida
tuoja, bet jo postas, kaip dabar 
atrodo, yra saugus. Palyginus 
su buvusiais gubernatoriais, jis 
yra neblogas. Viso seimelio— 
senato ir atstovų rūmų daugu
mą sudaro demokratai, o gu
bernatorius yra respublikonas. 
Ir pati Mass, valstybė laikoma 
demokratų, bet visi daviniai ro
do, kad gubernatorius bus per
rinktas, nors kartais gali būti 
ir netikėtumų.

“Nekalčiausią” rinkimų kam
paniją pradėjo sen. Kennedy. 
Jis neturi konkurento pirmi
niuose rinkimuose. Respubli
konų yra du Spaudlink ir 
McCarthy.

' Kennedy sostas būtų saugus, 
jei ne ta nuskandinta mergai
tė Mary Jo Kopechne. Ji stovi 
jam lyg šešėlis. Nors jis dar ir 
nesako rinkiminių kalbų, bet 
jo rinkiminės kampanijos silue
tai matosi visur. Paskelbtas 
laikraščiuose jo tėvo testamen
tas, kad jis savo visą turtą pa
skyręs atsilikusių vaikų gydy
mui ir jų ligų tyrimam. Testa
mento vykdytoju, mirus jo 
dviem broliam, yra tik jis vie
nas — sen. Kennedy.

Kąip laikraščiai rašo, Ken
nedy turtas siekia 200-400 mi
lijonų dolerių, tačiau laikraš
čiai taip pat rašo, kad ta vaikų 
ligų fondui paskirta suma nepa 
skelbta ir net nežinoma.

Pasirodė ir kardinolo Cush- 
ingo fotografija su buvusiu se
natoriumi Robert Kennedy. Ir 
jo gyvenimo filmas turėjo būti 
rodomas ABC televizijos pro
gramoje. Filmas turėjo paro
dyti jo didelius darbus, bet jis 
buvo atšauktas, nes kažin kas 
tą klausimą pradėjo kelti, kad 
tai esą . rinkimų propagandos 
reikalui. Filmo nerodė, bet Bos
tono laikraščiai ir televizija vis 
primena ir parodo, kaip Ken
nedy rūpinasi žmonių reikalais. 
Toks Bostono Globe įsidėjo 
straipsnį senatoriaus sesers 
Kathleen, kuri kalba apie bro
lių didelius darbus. Įdėjo ir 
daug kitų straipsnių, straips
nelių. ,

Taigi, rinkiminiai rūpesčiai 
jau šešėliuoja ir paliečia propa
gandą.
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