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Izraelis nutraukė derybas, tik nuo paliaubų neatsisakė

Suvažiavimas prasidėjo 
pamaldomis

Jau pirmadienį, rugpiūčio 
31, Toronte pradėjo rodytis 
nepažįstami arba seniai kituo
se kraštuose matyti lietuviški 
veidai. Visi ieškojo nakvynės, 
apsistojimo vietos, pasiryžę čia 
praleisti visą savaitę.

Rytojaus dieną, rugsėjo 1, 
10 vai. ryto jie visi susirinko 
į Prisikėlimo bažnyčioje vyks

tančias koncelebracines mišias, 
kurias aukojo vysk. V. Brizgys 
su prel. Pr. Juru, kun. dr. T. 
Narbutu, kun. dr. V Gidžiūnu, 
OFM, ir kun. dr. J. Vaišnora, 
MIC. šiomis pamaldomis pra
sidėjo aštuntasis Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademijos su
važiavimas, kuriam taip kruopš
čiai buvo rengęsis Toronto ži
dinys, vadovaujamas dr. J. Sun- 
gailos.

(nukelta į 5 psl.)

Izraelio vyriausybė nutarė pa
sitraukti iš taikos derybų su 
arabais New Yorke tol, kol 
Egiptas nebus išvežęs iš pa
liaubų zonos visas raketas ir 
šaudykles, kurias sustatė jau 
paliauboms įsigaliojus. Bet Iz
raelis neatsimetė nuo paliaubų 
ir laikysis savo įsipareigojimų, 
jeigu ir kita pusė savo įsipa
reigojimus gerbs.

Izraeliui neužtenka Washing- 
tono pripažinimo, kad Egiptas 
paliaubas sulaužė, bet reikalau
ja atstatyti tą padėti, kokia bu
vo rugpiūčio 7-8 naktį, kada pa
liaubos įsigaliojo.

— Jeigu Egiptas ir Sovietų 
S-ga sutiko pradėti pasitarimus 
noriai ir neklastingai, tai tu
ri gerbti Washingtonui duotus 
pažadus. Jeigu ne, tai ko ver
ti jų pažadai ir jų pasirašomi 
susitarimai? — aiškino tautai 
Goldą Meir.

Izraelio atstovas sugrįžo į 
New Yorką oficialiai pranešti 
Jarringui Izraelio vyriausybės 
nutarimą, bet pasitarimuose su 
Jarringu nedalyvaus.

Šis Izraelio nutarimas yra 
kompromisas tarp krašto apsau-

Spanguoles
Spanguolės auga ir pelkėtose 

vietose, bet Amerikoje jas au
gina atitinkamai paruoštose 
šiose valstijose: Massachusetts, 
New Jersey, Wisconsin, Ore
gon ir Washington. Augintojai 
skelbia, kad šiemet derlius bus 
didelis — daugiau negu jų bū
tų galima parduoti. Todėl span
guolių augintojai per savo or
ganizaciją nutarė taip pasitvar
kyti, kad perteklius nepatektų 
į rinką ir kainų nesumažintų. 
Taigi ir šiemet spanguolių kai
nas nustatys ne pasiūla ir pa
klausa, bet jos bus tokios, ko
kių norės jų augintojai. Kad 
jų nutarimai būtų teisėti, reika
lingas žemės ūkio departamen
to pritarimas^

Skridinių Mėnuliu 
šiemet nebebus
Sumažinus erdvių tyrihėji- 

mo biudžetą, skridimų skaičius 
į Mėnulį vėl sumažintas. Jei 
daugiau staigmenų nebebus, tai 
1971 ir 1972 metais numatyta 
dar padaryti po du skridimus Į 
Mėnulį. Šiais metais numatytų 
skridimų nebebus.

Taigi 1972 gale bus baigta 
Apollo programa ir pradėta 
ruošti kita, kurios uždavinys 
bus pagaminti ir įrengti erdvių 
tyrinėjimo laboratoriją (Sky- 
lab). Tas erdvėlaivis-laboratori- 
ja skraidys Žemės orbitoje, į- 
gulą sudarys trys astronautai, 
galį išbūti orbitoje iki 56 die
nų.

Apollo programos sutrumpi
nimas labai apgailestaujamas, 
nes jai išleista 25 mil. dol., 
bet tikslas nepasiektas —ne
baigtas mokslinis Mėnulio tyri
nėjimas.

— Juodųjų Panterų Philadel- 
phijoj sukviesta “konstituci
nė” konferencija priėmė nau
ją Amerikos “konstituciją”, nes 
senoji naujiems laikams nebe
tinkanti. Būsianti kuriama nau
ja socialistinė bendruomenė. 
Didžiuma dalyvių buvo negrai, 
bet buvo ir baltųjų ekstremis
tų. Visi jaunikliai. Į posėdžius 
įeinančius labai kontroliavo, 
spaudos vidun neįsileido, bet 
viskas praėjo be riaušių.

Grįš tada, kai Egiptas išveš raketas iš paliauky zonos
gos ministerio Dayano ir kitų 
kabineto narių. Dayanas reika
lavo, kad Sovietų raketų staty
mas prie Suezd kanalo turi bū
ti sustabdytas. Kadangi už pa
liaubas atsakingas Washin gto- 
nas, bet jis delsia tą reikalą 
tvarkyti, net apsimeta nema
tąs, kad raketos pagreitintu 
tempu statomos, tai Izraelis tu
ri paskelbti paliaubas nebega- 
liojančias iri pats savo iniciaty
va pašalinti savo saugumui gre
siantį pavojų.

Užsienio reikalų ministeris

Robert Finch, vienas iš prez. Nixo- 
no artimųjų politinių patarėjų, va
dovaus iš prezidentūros tarnauto
jų patyrusių politinių strategų su
darytam savanorių būriui, kurs 
teiks patarimų respublikonų parti
jos kandidatams šio rudens rinki
mų proga. Veiklos tikslas — pa
kelti respublikonų skaičių Atstovų 
rūmuose. Dabar demokratai ten 
turi 244, respublikonai 188 atsto
vus.

Amerikiečiai
užpuolė Kanados 
žemes
Amerikiečiai masiniai pradė

jo pirkti Kanadoje sklypus, net 
ištisas salas ežeruose, vasaros 
atostogoms tinkamose vietose. 
Pastebėtas jau ir žemės spe
kuliantų iš Amerikos įsiverži
mas, ko Kanados vyriausybė 
labai nenorėtų. Jie jau gaudo 
atostogoms tinkamose vietose 
didelius žemės gabalus, kad su
skaldę galėtų greit išparduoti ir 
pasipelnyti. Kanados provinci
jos nepajėgios su tais tarptau
tiniais spekuliantais susitvar
kyti, todėl federacinė vyriausy
bė raginama greit tai spekulia
cijai kelią užkirsti.

Radijo teleskopas, didžiausias pasaulyje tos rūšies erdvių stebėtojas, baigtas 
statyti Vakarų Vokietijoje Eifelio kalnuose.

Ebanas vadovavo grupei, kuri 
siūlė vidurio kelią ir kuriuo 
dabar vyriausybė nuėjo. Kabi
netas nutarė nuo paliaubų ne- 
atsimesti, tik nebedalyvauti pa
sitarimuose iki nebus atstatyta 
prieš paliaubų įsigaliojimą bu
vusi karinė padėtis.

Yra žinoma, kad Washingto- 
nas per diplomatinius kanalus 
bandė kalbėtis tuo reikalu su 
Maskva ir Kairu, bet atrodo, 
kad greitų veiksmų nelauktina. 
Maskvos spaudoje jau buvo už
uominų, kad Izraelis triukšmau
ja be reikalo, kad jis nori tik 
derybų nutraukimą pateisinti. 
Egiptas prašneko sukčiau — 
girdi, nelaužomos paliaubos, 
jei raketos iš vienos vietos per
keliamos kiton toje pačioje zo
noje. Gal tai būtų ir priimti
nas įsipareigojimo turinio aiški
nimas, jei tvirtinimas atitiktų 
faktams. Deja, fotografijos ro
do ką kitą — raketos atkeliau
ja nuo Kairo . priemiesčių ir 
dar prieš tris dienas buvo sta
tomos paliaubų zonoje 12 ir 
net 6 mylių atstume nuo Suezo 
kanalo kranto.

Kaip Washingtonui pasiseks 
derybas vėl sumegzti?

Padėtį galėtų palengvinti su
tvarkyti tik Arabų lygos vado
vybės,' įsitikinimas, kad Jorda
ne ir kitur esančios teroristi
nės organizacijos yra pasiren
gusios pašalinti dabartinę Jor
dano vadovybę ir tą valstybę 
savo reikalams užgrobti. Tokia 
padėtis būtų sunki ir Izraeliui, 
bet ji pavojinga ypač Egiptui ir 
kitiems arabų kraštams, nes 
tų teroristų vadai turi ir kito
kiu tikslu, ne tik vieno Izrae-

— Valstybės sekretorius ta
rėsi su Anglijos, V. Vokietijos, 
Šveicarijos ir Izraelio diploma
tiniais atstovais kaip sutram
dyti lėktuvų grobimą ore ir 
kaip apsaugoti pagrobtuose lėk
tuvuose keleivių gyvybę. Tuo 
tarpu dar niekas nepasiūlė sau
gaus būdo tam reikalui tvarky
ti.

— Viceprez. Agnew jau šią 
savaitę pradeda propagandinę 
kelionę respublikonų skaičiui 
kongrese padėti padidinti. Ta 
proga jis rinks ir pinigus rin
kimų išlaidoms padengti. Su 
juo kartu turės progos pasiro
dyti ir balsų prašą kandidatai 
vietinių televizijos stočių ekra
nuose.

lio sunaikinimą. Pats didžiau
sias pavojus grėstų Nasseriui, 
nes po Husseino pašalinimo bū
tų pareikalauta ir jo galvos, žo
džiu, pastangos padaryti VicL 
Rytuose taiką gali priartinti di
desnį karą, nes Husseiną nu
vertus Izraeliui neliks kito ke-

Paulius VI 
Filipinuose
Manila. — Paulius VI lanky

sis Filipinuose lapkričio 27-29. 
Tai paskutinės trys dienos Azi
jos vyskupų konferencijos, ku
rion jis atvyksta dalyvauti. 
Konferencijoje dalyvaus apie 
200 vyskupų.

Filipinų prezidento prašymu, 
pirmąjį vakarą popiežius pra
leis prezidentūroje. Šiaip jau 
jis apsistos nunciatūroje. Fili
pinų vyriausybė rengia iškil
mingą popiežiaus sutikimą. 
Tuo reikalu besirūpinančiam 
komitetui pirmininkauja pats 
Filipinų užsienio reikalų minis
teris Carlos Romulo.

Numatyta daugybė progų po
piežiui susitikti su jaunimu, su 
darbininkais, su dvasininkais, 
intelektualais ir žmonių minio
mis. Numatytos progos daly
vauti vadS^ams nekatalikų 
grupių, kurios atstovauja apie 
17 proc. krašto gyventojų. Pau
lius VI aplankys ir abudu uni
versitetus — valstybinį ir Šv. 
Tomo pontifikalinį, kuriame il
gokai profesoriavo ir mūsų lie
tuvis prof, šivickis, vėliau su
grįžęs su savo žiniomis į Kau
no Vytauto Didžiojo universi
tetą.

Braška uniju 
pasitikėjimas 
demokratais
A.F.L.-C.I.O. pirmininkas G. 

Meany dar nepasakė, už ką jis 
pats balsuos šio rudens rinki
muose, bet grupei spaudos at
stovų viešai tvirtino, kad de
mokratų partija pabiro ir dar
bo unijose susispietę darbinin
kai pradeda abejoti, kad ji 
begalėtų tinkamai ginti darbi
ninkų reikalus taip, kaip yra 
buvę praeityje.

Demokratai dar neturį kan
didato prezidento vietai 1972 
metams, partiją užvaldžiusi ta 
vadinamoji Naujoji kairė, ku
riai trūksta gyvenimiško rimtu
mo. Jis pagyrė prez. Nixono už
sienio politiką, bet dar linkęs 
abejoti, ar visos vyriausybės pa
naudotos priemonės infliacijai 
sutramdyti veikia pakankamai 
greitai.

New Yorko valstijos A.F.L.- 
C.I.O. konferencija pereitą sa
vaitę urmu pasisakė už gub. 
Rockefellerio parėmimą ru
dens rinkimuose, jį labai nuo
širdžiai priėmė, išklausė pra
nešimo apie buvusias ir būsi
mas pastangas sudaryti valsti
joje tinkamas sąlygas ūkinei 
pažangai vystyti. Gi su ūkine 
pažanga rišasi ir darbininko 
geresnis uždarbis ir gyvenimas.

Demokratų kandidatas Gold- 
bergas irgi buvo atvykęs pra
šyti parėmimo, bet laikėsi ga
na išdidžiai ir nepadarė reikia
mai gero įspūdžio. Už jį dirbę 
atstovai pasižymėjo triukšma- 
vimu ir reikalavo klausimą per- 
balsuoti. Bet tuo tarpu viskas 
nugrimzdo maišatyje. 

lio, kaip tik okupuoti Jordaną 
ir sutvarkyti teroristus.

Dr. Thomas Paine, JAV erdviu ty
rinėjimo agentūros (NASA) vado
vas, rugsėjo 15 d. pasitraukia iš 
tu pareigų. Jis grjžta j General 
Electric vadovauti vienam skyriui. 
Apie įpėdinį dar nekalbama.

Rusijos problema 
su studentų 
perteklium
Maskva. — Birželio mėn. 

apie 3 milijonai septyniolikme
čių baigė Rusijos dešimtmeti- 
nes mokyklas (kombinacija pra
džios ir vidurinės mokyklos). 
Didžioji dauguma bandė laiky
ti įstojamuosius egzaminus į 
universitetus ir specialius ins
titutus, į kuriuos šiemet buvo 
galima priimti tik apie 900, 
000 pirmamečių studentų.

Kas su tais, kurie nori patek
ti, bet nepatenka, Dalis nutru- 
pa, bet pirmais metais toji da
lis nėra didelė. Nepatekusių 
dauguma bando gauti tokį dar
bą, kad liktų pakankamai lai
ko ruoštis kitų metų egzami
nams. Statistika ir psichologai- 
sociologai tvirtina, kad daugu
ma į universitetus besiveržian
čių pirmamečių yra inteligen- 
tinių profesijų ir aparatčikų 
vaikai, kurių ateities vizija yra 
tik universitetas ar specialus 
institutas, bet ne kas nors ma
žiau. Iš čia labai garsiai pra
dedamas reikšti skundas, kad 
gamybinės organizacijos tik su 
dideliu vargu tegali gauti geres
nės kvalifikacijos tarnautojų.

šių mokslo metų proga jau 
pradėta rašyti apie kai kurių 
reformų reikalingumą. Jau pa
sirodė su pasiūlymais specialio
je spaudoje ne tik sociologai, 
bet ir pedagogikos specialistai. 
Dauguma pasiūlymų taiko į 
vadovėlių pertvarkymą, nes 
randama, kad dabartiniai vado
vėliai per daug dėmesio ski
rią absolventų parengimui į 
universitetus ir žaviais vardais 
vadinamus institutus patekti.

Afrikoje taika
Adis Ababa. — Etiopijos sos

tinėje vyko Afrikos valstybių 
galvų metinė konferencija, ku
rios metu Nigerija susitaikė su 
Tanzanija, Zambija, Gabonu ir 
Dramblio Kaulo Krantu. Šios 
valstybės buvo pripažinusios 
Biafrą, kuri atsiskyrė nuo 
Nigerijos ir pasiskelbė nepri
klausoma valstybe. Civiliniam 
karui prasidėjus, Nigerija nu
traukė su jomis diplomatinius 
santykius. Susitaikymas pasiek
tas Kenijos prez. Jomo Kęnyat- 
tai tarpininkaujant. Prie tos 
taikos padarymo prisidėjo ir 
Etiopijos imperatorius.

Ateitininkų kongreso pasisekimai
Ateitininkų Federacijos kon

gresas Chicagoj rugsėjo 4-6 tu
rėjo didelio pasisekimo Chica- 
gos visuomenėje. Šatrijos drau
gijos surengtas literatūros va
karas tiek sutraukė lankytojų, 
kad visi nesutilpo, o Jaunimo 
centre telpa 700. Koncerte lan

Teroristai žvejojo lėktuvus Europoj — 
Tris pagavo, Izraelio įgula atsigynė

Pereitą sekmadienį Europos 
erdvėje arabų teroristai pagro
bė ar bandė pagrobti keturis 
lėktuvus pakeliui iš Europos į 
New Yorką.

Izraelio lėktuvą (148 kelei
viai, 10 įgulos narių) bandė pa
grobti vyras ir moteris ką tik 
pakilus iš Amsterdamo aero
dromo. Piktadariai buvo gink
luoti granatomis ir revolveriu. 
Įgula ir keleiviai vyrą nušovė, 
moterį sužeidė. Lėktuvas nusi
leido Londone, vėliau pakeitęs 
įgulą atskrido į New Yorką.

Pan American didysis lėktu
vas 747 (152 keleiviai, 17 įgu
los narių) irgi buvo sustojęs 
Amsterdame kuro pasiimti. Pa
kilus skristi New Yorko link, 
du piktadariai lėktuvą užvaldė 
ir pasuko atgal į pietus.' Pir
ma jį nutupdė Beirute, paskui 
nuskraidino į Kairą, kur lėktu
vas susprogdintas keleivius 
išleidus. Keleiviai išleisti jau 
sugrįžo į New Yorką. Lėktu
vas apdraustas 23 mil. dol.

Amerikos TWA lėktuvas bu
vo pakeliui į New Yorką iš ke
lionės aplink pasaulį. Pakilęs 
iš Frankfurto aerodromo (V. 
Vokietija) dviejų vyrų buvo at
suktas Viduržemio jūros link 
ir nutupdytas Jordano dykumo
je, kurią vietą teroristų vado
vybė vadina “revoliucijos aero
dromu”.

Įkliuvo JAV hašišo kontrabandininkai
Iš Amerikos atskridęs dvie

jų motorų lėktuvas nusileido 
Amsterdame pasiimti gazolino. 
Europoje esą Amerikos narko
tikų šmugelninkų gaudytojai 
Interpol (tarptautinė policijos 
agentūra) paprašė pagalbos 
lėktuvui sekti. Iš Amsterdamo 
lėktuvas nuskrido į Kipro salą, 
iš ten naktį atsirado Libane 
toj vietoj, kur auginamas haši
šas ir parengiamas pardavimui.

Iškrovus iš lėktuvo atvežtą 
kontrabandą (amerikietiškas ci
garetes), per kelias minutes į 
lėktuvą buvo pakrauta 13 
maišų hašišo. Lėktuvui besiren
giant pakilti, atsirado ir Liba
no policija, bet jai nepavyko 
lėktuvo sulaikyti. Britų lėktu
vai viršum Viduržemio jūros 
lėktuvą pastebėjo ir pradėjo 
persekioti. Pasiųstas reikalavi
mas nusileisti Kipro aerodro
me, bet nepaklausyta. Gazolino 
sekimas tanke privertė kont
rabandinį lėktuvą musi- 
leisti Graikijai priklausančio
je Kretos saloje. Pasidavimas 
buvo neišvengiamas, nes ant 
kulnų jau lipo kelių Europos 
valstybių policija.

Lėktuve rasti penki vyrai, 
visi amerikiečiai. Visi areštuo
ti ir perduoti nusikaltėlių tvar
kymo organams. Konfiskuotas 
hašišas vertinamas 3.5 mil. 
dol. Nusikaltėliai turėjo dar ir 
65,000 Amerikos dolerių. Už 

kytojų buvo apie pora tūkstan
čių, ir jo meniniu lygiu buvo 
sužavėti.

Apie darbus paties kongreso, 
kuriam vadovavo Arv. Barzdu- 
kas, dr. J. Norkaitis ir R. Juzai- 
tis, bus mūsų bendradarbio spe
cialus pranešimas.

Šveicarijos lėktuvas pakilo iš 
Ziuricho aerodromo (143 kelei
viai, 12 įgulos narių) kelionei 
į New Yorką. Nuskraidintas į 
Jordaną, į tą patį “revoliucijos 
aerodroma”. Atrodo, kad Jor
dano vyriausybė to aerodromo 
nevaldo, nors tai yra jos kariš
kas aerodromas. Tai jau blo
gas ženklas su Jordano nepri
klausomybe. Abu lėktuvai tebė
ra Jordane.

Šveicarijos vyriausybė suti
ko paleisti tris nuteistus ir į- 
kalintus arabų teroristus už Iz
raelio lėktuvo apšaudymą Ziu
richo aerodrome pareitą žiemą. 
V. Vokietija irgi paleisianti į- 
kalintus teroristus, kai tik bus 
sutikta paleisti į Jordaną nu
skraidintuose lėktuvuose esan
čius jos 'piliečius. Dar ne
buvo aišku, ko teroristai nori 
iš Amerikos už lėktuvų ir ke
leivių grąžinimą. Pirmadienio 
vakare buvo skleidžiamas gan
das, kad reikalaujama paleisti 
sen. Kennedy žudiką Sirhan 
Sirhan, Kalifornijoje nuteista 
mirties bausme. Gandas ikšiol 
nepasitvirtino.

Piratiškus veiksmus skelbia
si įvykdęs Liaudies Frontas Pa
lestinai laisvintu Tai maža 
marksistinė komunistinė gru
pė, norinti sukelti revoliucijas 
visose arabų valstybėse.

šitą nusikaltimą Graikijoje 
bausmės aukštos. Nemanoma, 
kad JAV įstaigos bandytų juos 
laisvinti.

Tą pačią dieną kitas Ameri
kos lėktuvas su hašišu buvo su
čiuptas Nicos aerodrome Pran
cūzijoj. Šitas hašišą buvo pa
sikrovęs Turkijoj. Kontraban
dininkai visi amerikiečiai. Ha
šišo vertė 280,0 0 0 doL Visi 
areštuoti, krovinys ir lėktuvas 
konfiskuoti, kaip to reikalauja 
Prancūzijos įstatymai.

Renkasi PET 
seimas
Pavergtų Europos Tautų Sei

mas septynioliktą metinę sesi
ją pradės rugsėjo 15, antradie
nį, 3 vai. popiet Carnegie En
dowment International Center 
patalpose, 345 East 46 St., N. 
Y., N. Y.

Tą pačią dieną 6 vai. vak. 
bus pilnutinis viešas posėdis, 
kuriame visi, solidarūs su pa
vergtom Europos tautom, kvie
čiami dalyvauti.

—Darbo dienos vakarą prez. 
Nixonas vaišino prezidentū
roje darbininkų unijų vadovus 
su šeimomis. Kiek balsų prez. 
Nixonas laimėjo savo partijai, 
paaiškės tik po rinkimų. Bet 
vaišių nuotaikos ir kalbos bu
vo labai draugiškos.
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“Asmenybes kultą” naikina ir Amerikoje SPARTA — Rašomos mašinėlės jv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. 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.

Kai Chruščiovas 1956 nuvai
nikavo ir “ekskomunikavo”Sta- . 
liną, sovietinė propaganda pa
vadino tai “asmenybės kulto” 
likvidavimu.

Tokio skandalingo nuvainika
vimo Amerikoje nėra, bet ir 
joje reiškiasi nuvainikavimo 
pastangos tiem, apie kurių gal
vas buvo sudarytos aureolės 
pokario metais.

Mėgina nublukinti aureoles Rooseveltui, MacArthurui, 
Kennedy, net ir Kingui, o gal ir kitiem. . .

riaus informacijos veda į galu
tinę išvadą: esą MacArthuro 
valdymo Japonijoje tikrasis re
zultatas tas, kad “Japonija ka
rą laimėjo”.

atsakomybė už karo ei- 
pokario politiką, nepavy- 
nei Amerikai nei Euro-

Prezidentas Rooseveltas bu
vo apgaubtas skaisčiausia aure
ole. Bet per ketvirtį šimtme
čio aureolė papilkėjo ir net 
suodžiais apsitraukė. Imta kel
ti aikštėn vis gausiau faktų, 
kurie rodė prezidentą Roose- 
veltą užsienio politikoje naivų, 
ypačiai santykiuose su Stalinu, 
apsistačiusį ir pasitikintį pro- 
maskviniais patarėjais. Ir Roo- 
seveltui imta vis drąsiau pri
skirti 
gą ir 
kusia 
pai.

Roosevelto kulto ištikimieji 
atsakomybę už nevykusią poli
tiką mėgina dabar nuversti 
nuo Roosevelto Churchilliui, o 
aureolę Trumano, kuris pirma
sis pasipriešino Stalino grobi
kiškai ekspansijai, mėgina da
bar nutraukt nuo Trumano ir 
bent krašteliu pridengti Roo- 
seveltą. Esą Rooseveltas matęs 
jau Maskvos dviveidiškumą ir 
rengęsis pasipriešinti. Kiti atvi
rai aiškina, kad Rooseveltas 
buvo jau ligonis, troškęs ra
mybės ir dėl to neatsakingas 
už nepasipriešinimą Stalinui.

N. Y. Times šiom dienom pa
skelbė įdomias mintis iš Char- ♦
les A. Lindbergh spausdina
mos knygos. Lindberghas, 1927 
Amerikos pionierius skridime 
per Atlantą, pakaltina Roo- 
seveltą, anglus ;ir; žy
dus, kad jie į v ė 1 ę Ame
riką Į antrąjį pasaulinį karą ir 
ji vedė taip, kad Amerika pra
laimėjo, o laimėjo tik Sovietai 
ir kom. Kinija.

MacArthuras visų opinijoj 
buvo apgaubtas riterio, hero
jaus aureole, kai jis baigė ka
rą su Japonija ir ėmė ginti Ko
rėją nuo komunistų agresijos. 
Tebėra gyva opinija: jei pre
zidentas Trumanas nebūtų at
šaukęs MacArthuro iš karo 
vadų Korėjos kare, šiandien ne
būtų nė Vietnamo klausimo. 
Suprantamos buvo tos ovaci
jos, kuriom buvo 
Arthuras, grįžęs 
rytų..

Bet štai N. Y.
zine (rugp. 30) paskelbė Fau- 
bion Bowers, MacArthuro šta
bo majoro, rašinį, kuriame jo 
buvęs viršininkas atvaizduotas 
labai jau pilkai ir net pajuo
dintai: esą jis nepažinęs vietos 
sąlygų, neturėjęs su žmonėm 
jokių ryšių, buvo užsidaręs sa
vo kabinete, ir jo sprendimai 
buvę nerealūs.

Prezidento Kennedy kultas 
tebepalaikomas uoliai jo buvu
sių draugų ar tikriau tų, kurie 
jį buvo apstoję ir kurie jo ran
kom žarstė žarijas.

Iš dabar paskelbtų dokumen
tų velionies vardo muziejuje, 
matyt, kad Kennedy neturėjo 
realaus pažinimo, bet jis pasi
kliovė savo patarėjų nuomo
nėm. Jis paskyrė McNamara 
apsaugos sekretorium, anks
čiau jo net nepažinęs. Jis 
norėjo paskirti valstybės sekre
torium sen. Fulbrightą, bet at
sisakė nuo tos minties, kai bu
vęs valstybės sekr. Achesonas 
pasisakė prieš Fulbrightą kaip 
prieš turintį gausiai “diletanto” 
žymių ir pasiūlė Rusk. Kenne
dy norėjo į iždo sekretorius 
Eugene Black, bet ir čia Ache
sonas jį įspėjo, kad tai būtų 
klaida. Achesono betgi nepa
klausė prezidentas, kai tas ne
siūlė skirti į vyr. valstybės gy
nėjus brolio Roberto. O Rober
tas virto svarbiausiu paskui 
prezidento patarėju, kuris įtai
gojo prezidentui ir politiką, pri- 
vedusią Kubos invaziją prie 
katastrofos.

Šiemet buvęs prezidento pa
tarėjas, gal būt, norėdamas ir 
save rinkimam pagarsinti, pa
rašė knygą, kurioje mėgino pa
rodyti prezidento politiką Viet
namo klausimu, opozicijai da
bar populiariu: esą prezidentas 
Kennedy galvojęs po rinkimų 
1964 iš Vietnamo atitraukti 
visą Amerikos kariuomenę, 
nors už tai jį apšauktų komu
nistu. Bet šis tvirtinimas susi
laukė N. Y. Times J. Restono 
įvertinimo: svarbu ne ką prez. 
Kennedy manė, bet ką darė; o 
jis ir buvo tas prezidentas, ku
ris pirmasis nusiuntė į Vietna
mą masinį kariuomenės kiekį 
— 25,000. ”

Atsakomybės už Vietnamą 
sunku bus išvengti prezidentui 
Kennedy, ypačiai už opozicijos 
prieš prezidentą Diem kursty
mą, kariuomenės perversmą ir 
prezidento Diem likvidavimą.

metų žmogum, jam duota No
belio premija; jis paskelbtas ci
vilinio sąjūdžio vadu.

Buvo gandų, kad King turįs 
ryšių su komunistais. Esą to 
meto vyr. valstybės gynėjo R. 
Kennedy leidimu, FBI sekė 
Kingo telefoninius pasikalbėji
mus. Ryšių su komunistais ne
rado. Bet rado gausius Kingo 
ryšius su įvairiom gražuolėm, 
juodom ir baltom. Po pasikal-

bėjimo su FBI direktorium Kin
gas nutilo ir žodžio jau netarė 
prieš FBI — gal būt, kad Hoo- 
veris nepanaudotų turimų ži
nių apie Kingo asmeninį gyve
nimą. Gal būt, turėdamas tas 
žinias, Hoovėris viešai buvo pa
skelbęs Kingą didžiausiu šios 
dienos melagiu.

Williams Kingui pripažįsta 
dorybę vienoj srity — nuo 
1965 jis griežtai buvo Vietna
mo karo opozicijoje. Bet tada

jis baltiesiem buvęs nereikalin
gas ir jį nužudė.

Kingas imamas nuvainikuoti, 
tur būt dėl to, kad keičiasi neg
rų siekimai. Kingas atstovavo 
tai jų veikėjų grupei, kurie ti
kėjo liberalų teze, kad visos 
rasės, visos tautybės turės su
tirpti tirpinimo katile. Ir juo 
negrai tai greičiau padarys, juo 
greičiau jie virs lygios reikš
mės su baltaisiais. Iškilusi da
bar “juodoji jėga” siekia prie
šingai — siekia savo rasinę ir 
kultūrinę tapatybę išlaikyti ir 
išplėtoti. Jiem tad Kingas 
gali būti šviesa į ateitį.

ne-

Philipinų salose veikia Veritas radijo siųstuvas, kuris nuo liepos 1 transliuoja lietuvišką programą, skirtą 
Sibiro lietuviams. Nuotraukoje stoties tarnautojai, djrbą su lietuviška programa. Iš k.: Virgilio Luariz — 
technikas, Floremundo Kiguchi — stoties inžinierius, R. G. Vildžius — Vliko atstovas, Jesus S. Torres — 
technikinis direktorius, Juanito Vu — technikinis inži nierius, Proceso C. Paraiso — sekretorius.

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 ANDRUSIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, narnų, 
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 ii 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortaL 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. 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 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus ) 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menaban St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

LIET. DAILINlNKAriEN^ KUKLIAUSIAI PAGERBĖ?

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ave..
Woodhaven, N.Y. 11421; telef. 296-2060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8HALINS-8ALINSKA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P’way S ta.), 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) — Graborius-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, N.J. 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. Modemiška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR.6-6434.

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:

sutiktas Mac- 
iš tolimųjų

Times Maga-

Visos šio auto-

Dr, Martin Luther King kul
tas buvo sukurtas tiek baltųjų, 
tiek juodųjų.

Visai netikėtai šiemet New 
Yorke išleista knyga “The 
King God Didn’t Save”. Auto
rius John P. Williams, juoda
sis, vadina jį “juodosios buržu
azijos sūnum”. Esą jis virtęs 
baltųjų įrankiu, leisdamasis su 
jais į kompromisus ir išduoda
mas juodųjų kovą dėl tuščios 
garbės. Jis buvo “pirktas” tuo, 
kad “Time” buvo paskelbtas

Patys rusai nepatenkinti:.Le
nino gimimo sukakties proga 
Maskvoje surengtoje ir jau ke
lis mėnesius trukančioje paro
doje lietuviai dailininkai, ypač 
tapytojai, pasirodę silpniau
siai, bent kiekybiniu požiūriu. 
Tai pažymi rusų meno kriti
kė Svetlana červonaja savo 
straipsnyje, paskelbtame “Lit. 
ir Mene” (nr. 27). Ji stebisi ir 
klausia: kur visos tos drobės, 
kurios buvo užpildžiusios res
publikinėje dailės parodoje Pa
rodų rūmus Vilniuje? Kur tie 
paveikslai, kurių reprodukcijos 
spausdinamos “Lit. ir Mene” 
laikrašty? Rusė kritikė nepa
tenkinta, Maskvoje nepastebė
jusi nė vieno L. Tuleikio darbo, 
nei S. Jusonio “Bežemių de - 
monstracijos”, S. Veiverytės 
drobės “Plienas”. A. Gudaičio 
portretų. J. Čeponio peizažų ir 
t.t. Esą, latviai beveik visus pa
veikslus nugabenę į Maskvą, 
tuo tarpu lietuvių tapybos sky
rius atrodęs pats kukliausias.

Svetlana červonaja, apla
mai, Maskvoje parodytus lietu-

vių dailininkų kūrinius vertina, į 
palyginti, teigiamai. Ji ypatin
gai išskyrė dailininko S. 
Džiaukšto “Aktyvisto žuvimą”, 
taip pat ir A. Savicko tapybą 
(“gilios, mąstančios, mūsų epo
chos filosofinio turinio kupinos 
tapybos pavyzdys”), tačiau kiek 
neigiamai vertina kitų dailinin
kų, kaip V. Gražėno (paveiks
las' “Revoliucijos kariai”) 
V. Ciplijausko kūrybą.

Matyt, lietuvių dailininkų 
ryba, ypač šiais, Sovietijoje
nėtais Lenino gimimo sukak-

ar

kū- 
rni-

ties metais, dar rusų pilnai ne
patenkina, nes ir Svetlana 
nurodo, kad lietuvių tapybos 
padėtis esanti “ne laisvas sklan
dymas, skridimas aiškiu kursu, 
bet ir ne kritimas, ar stovėji
mas vietoje, ne sustingimas. Tai 
— didelio skrydžio pradžia ...” 
Kitais žodžiais tariant, rusai 
kritikai lietuvių dailininkams 
okup. Lietuvoje išrašė tik pa
tenkinamą pažymį, ir tai reiš
kia: partija lietuvius dailinin
kus turės paspausti: neatsiliki
te nuo kitu ... (Elta)

RESTAURUOJA SENUS PAMINKLUS

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 mc. 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. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127

Nuotr. C. BinkinsPublika pabaltiečių festivalyje rugpjūčio 22 Freehold, N.J.

Paminklų restauravimo valdy 
ba Vilniuje atlieka įvairių pi
lių, bažnyčių, senamiesčių at
naujinimo darbus.

Tos valdybos bendradarbiai 
restauruoja bažnyčias, kurioms 
teikiama visiškai kitokia paskir
tis. Dabar “Tiesa” (birž. 6) pa
skelbė, kad iki šių metų ru
dens numatyta baigt restauruo
ti šv. Jono bažnyčią Vilniuje. 
Pasirodo, kad joje įsikurs “pa
žangios mokslo minties muzie
jus, vyks įvairūs disputai, var
gonų muzikos koncertai”.

Dar atstatoma Bernardinų 
bažnyčia, tvarkomas šv. Onos 
bažnyčios fasadas, dirbama Kau 
no rotušėje. Šalia tų darbų, dar 
numatoma tvarkyti buv. stovyk
los Dimitrave muziejinį an
samblį bei įvairias 1863 m. su
kilimo vietas.
Lietuvių restauratorių įvykdy

tų darbų pažymėtini šie: restau
ruotos Trakų ir Raudonės pi
lys, Tytuvėnų vienuolynas, Rau
dondvario ir Astravo rūmai, 
Perkūno namai, šv. Kazimiero 
bažnyčia Vilniuje, eilė gyvena
mųjų namų. Daug darbo, pa
stangų reikalauja ypač Vil
niaus senamiesčio restauravi
mas.

Valdybos viršininku yra Ro
mas Kaminskas, neseniai vie
šėjęs pas Čekoslovakijos restau
ratorius. Dabar lietuviai spe-

cialistai keičiasi vizitais su Ry
tų Vokietijos ir Lenkijos res
tauratoriais. (Elta)

Lietuvos etnografinis atlasas
Okup. Lietuvos etnografai is

torijos institute kitais metais 
numato baigti svarbų darbą — 
Pabaltijo etnografinio atlaso I 
dalį, šiame leidinyje bus nu
šviestos kelios temos: senieji 
lietuvių žemdirbystės ir gyvu
lininkystės įrankiai bei padar
gai, pastatai, drabužiai. Jau 
sudaryta 170 žemėlapių, smul
kiai suregistruoti liaudies meno 
ir buities lobiai, vykdomos et
nografų mokslinės ekspedicijos. 
Viena jų šią vasarą visą mėne
sį rinks, fotografuos, aprašinės 
19 amžiaus pabaigos valstie
čių darbo įrankius, drabužius, 
sodybas. (Elta)

Bulgarijoj, tarptautinėje mu
gėje rugsėjo mėn. bus parody
ti ir Plungės “Minijos” įmonės 
lietuviški suvenyrai. Neseniai i 
Bulgariją pasiųsta tokių pava
dinimų suvenyrai: “Žemaitiš
kos klumpaitės”, “Palangos Ju
zė”, “J kovą žemaičiai” ir 
k». (E.)

Literatūra ir Menas (nr. 26) 
parašė, kad šio savaitraščio 
žmonės reguliariai gauna iš 
Amerikos tik “Laisvę” ir “Vil
nį”, prokomunistinius laikraš
čius. (E.) ,

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. 90-103. Tel. 828-3779.

>5

£

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

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

--------  Gėlės įvairiom progom --------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454-9527; va
kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

N E B Q K • PtR. MAŽAI
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APDRAUDOS:
NAMU,MAGINU, GYVYBĖS. ATSAKOM'fBĖS 

LITAS TRAVEL4INSURANCE 
44-10 JAMAICA AVENUE 
WOODHAVEN, NX. IK2I 
(212)-847-5522
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THE WORKER by Franciscan fathers

Eina nuo 1915 metu.
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Prie koplyčios iš kito šono
Koplyčia Romoje virto gau

sios polemikos objektu — spau
doje ir radijo programose.

Vieni tvirtina, kad tai ne 
kankinių koplyčia, kiti — kad 
kankinių.

Vieni — koplyčios turinys 
nesako nieko nelietuviui apie 
kenčiančią tautą. Kiti — vis
kas joje lietuviška.

Kiekvienoje polemikoje ar
gumentų visada galima susi
rasti. 0 juos padažius dar emo
cijom, galima sudaryti ir kovos 
nuotaiką. Bet tai nepadeda rei
kalą išaiškinti, greičiau tik su
kelia kartėlį prieš vienas kitą.

To prieita ir šioje polemiko
je.

Būtų galėta to išvengti, jei 
nebūtų nuklysta į šunkelius, 
skelbiant savus supratimus apie 
koplyčios vardą, supratimą apie 
kankinius, užuot nusikreipus į 
autentišką tų reikalų autorite
tą. O tokis autoritetas yra pats 
tos koplyčios komitetas.

★

Komitetas apie koplyčios 
projektą dar 1968 rašė: “Po 
Kražių bus vaizdai ar gal taip 
pat tik vardai ir datos vysku
pų Jurgio Matulaičio, Teofi- 
liaus Matulionio, Vincento Bo- 
risevičiaus, Mečislovo Reinio 
ir Pranciškaus Ramanausko.”

“Visi aukotojai ir visi tie, 
kuriuos aukotojai nori paminė
ti, bus surašyti į dvi pastovios 
medžiagos knygas. Viena iš jų 
bus laikoma Vatikano archyvuo 
se, kita — kuriame nors lietu
vių archyve, kad ateityje lietu
viai galėtų ten rasti savųjų var
dus. Siunčiantieji paminėti var
dus yra prašomi pažymėti, ku
rie iš tų asmenų yra nužudyti 
Lietuvoje, kurie mirė kalėji
muose ar vergijoje už Lietuvos 
laisvę. Ateityje lietuviams to
kios žinios gali būti labai nau
dingos.” (Pasirašęs L. K. Kop
lyčios Komitetas. Darbininkas 
1968 spalio 9).

Kad komiteto žodžiai nebu

(23)
Dar prieš visuotinį paleidi

mą iš baudžiavos, prieš 1861 
metus, valdžia ėmėsi tvarky
ti karališkius žmones: paėmė 
betarpiškai į savo rankas ir vi
sas prievoles pakeitė pinigais. 
Krakėse buvo įsteigta raštinė 
su staršina, raštininku ir mo
kesčių rinkėju (zborščiku) — 
visai tokia, kokia išbuvo ligi 
Didžiojo karo. Vyskupas, kle
bonijos, Krakių mergaičių vie
nuolynas, net Krakių špitolės 
prieglauda turėjo savastimi po 
kaimą. Iš visų tų valdžia at
ėmė žmones, priskirdama prie 
Krakių valsčiaus ir nustatyda
ma mokestį nuo žemės. Buvo 
pastatyta didelė klėtis; ją pri
pylė pilną javų nederliaus me
tams, paskyrė jai tris magazi- 
nierius. Kiekvienam ūkininkui 
buvo duota knygelė, parodanti, 
kiek jis turi kas metai mokė
ti. Zborščikas, užrašydamas pri
imtus pinigus, rašė ne tik 
skaitmenimis, bet ir ženklais, 
kad beraštis žmogus galėtų 
pats patikrinti, ar taip užrašy
ta, kaip užmokėta. Kapeika bu

vo tušti, rodo ir projekto auto
riaus dail. V. K. Jonyno pa
reiškimas pasikalbėjime su Dar
bininku lygiai po metų nuo ko
miteto pareiškimo. Dailinin
kas sakė jau nuvežęs planą Ro
mon ir jame: “Žemiau Kra
žių bažnyčios surašyti vyskupai 
kankiniai: J. Matulaitis, J. Skvi
reckas, T. Matulionis, V. Bori- 
sevičius, M. Reinys, P. Rama
nauskas” (Darbininkas 1969 
spalio 21).

Tie žodžiai rodo, kad komite
tas žinojo, ko nori; žinojo, ko
kius vardus yra pasiryžęs Įrašy
ti į koplyčios sienas; žinojo 
Bažnyčios tradicijas nemenkiau 
už tuos, kurie dabar polemiko
je aiškina, kas kankinys ir kas 
ne, kas galima Įrašyti ir kas ne; 
aiškina, kad nesą žinios, kas 
dar bus didesnis kankinys ir 
kas bus arčiau altoriaus gar
bės. Toks aiškinimas mažu ma
žiausia galima suprasti kaip ne
pasitikėjimas komiteto kompe
tencija.

Skaitytojui anuo metu komi
teto tartieji žodžiai reiškė, ko
jis turi laukti koplyčioje. Po 
koplyčios šventinimo jam vėl 
buvo aišku: ne viskas yra, ko 
buvo laukta. Tai ir buvo viešai 
pasakyta.

Tai faktas, ir prieš jį už
merkti akis būtų neprotinga.

- ★

Faktui Įvykus, atrodo, lygiai 
neprotinga statyti barikadas ir 
vieniem su kitais kautis dėl 
vardo, dėl kankinių supratimo 
teorijos.

Dar mažiau protinga kaltin
ti vieni kitus “koliaboravimu” 
ar pan.

Neprotinga ir raudoti, lyg 
prie Jeruzalės sienos, kam rei
kėjo statyti koplyčią —ge
riau pinigus suvartoti kam ki
tam ...

Tos raudos, pasikaltinimai 
be konstruktyvios išvados nei 
Lietuvai nei Bažnyčiai nėra 

(nukelta į 5 ptl.)

vo rašoma “I”, grivinė— 
rublis — “O”, dešimtis rublių 
“II”. Apsakinėjo, kaip atvažia 
vo į mūsų kaimą valdininkas, 
sušaukė vyrus į vieną gryčią ir 
mokė pažinti ženklus. Išaiški
no kiek galėdamas, rašė ant 
stalo eilę ženklų ir liepė ku
riam vienam sumesti, kiek čia 
surašyta rublių ir kapeikų. Ne- 
sugebėjusiam niuktelėda
vo kumščiu į kuprą.

Sudarius Krakių valsčių, atsi
rado dar didesnis skirtumas 
tarp valstiečių poniškių ir ka- 
rališkių.

24. REKRŪTŲ ĖMIMAS
Ateis rudenėlis, šaltasis lai- 

kelis, 
Graudžiai verks mūsų brole

lis.
Atverskime kruvinąjį mūsų 

senolių' būtovės lapą, įsivaiz
duokime esą jų tarpe ir persi- 
imkime jų širdgėla ir sielvar
tais. Reformos ciesoriaus Alek
sandro II, įžengusio į sostą 
1855 metais, siekė viso valsty
bės sutvarkymo, taigi ir kariuo
menės. Ligi reformos kareivys-

Lietuviškęję studiją savaitė
je Vokietijoje Marija Saulaity- 
tė kalbėjo apie Amerikos lie
tuviu jaunimą, {domu, kaip 
jaunimo atstovė vertina tą jau
nimą, ir dėl to duodame to
liau jos kalbos santrauką, pa- 
ruoštą J. Lukošiaus.

—•—
Pranešėja pastebėjo, kad 

prieš Jaunimo metus ir per 
kongresą buvo diskutuojama, 
kas yra jaunimas. Nutarta, kad 
jaunas yra tas, kas turi jauną 
širdį. Tačiau ji, kalbėdama apie 
jaunimą, turėsianti galvoje as
menis iki 35 metę amžiaus. To
kio amžiaus žmonių JAV-bėse 
iš 800,000 lietuvių yra apie 
75,000.

Amerikiečiai dabar domisi ki
tom kultūrom, o tuo pačiu ir 
savo kilme. Taigi JAV-bės ne
bėra katilas, kaip iki šiol bu
vo priimta sakyti, bet daugia
lypė visuomenė, kurioje kiek
vienas turi savo vietą.

Didžiausias įvykis Amerikos 
lietuvių jaunimo gyvenime bu

Naujoji pranciškonų vadovybė. Pirmoje eilėje — provincijolas Tėv. Jurgis Gailiušis, generalinis vizitatorus Tėv. J. Cassese, buvęs pro
vincijolas Tėv. L. Andriekus; stovi patarėjai: Tėv. Eugenijus Jurgutis, Tėv. Paulius Baltakis, Tėv. Bernardinas Grauslys — provincijos sek
retorius ir Tėv. Placidas Barius.

tės laikas buvo 25 metai. Rek
rūtų gaudymas buvo panašus į 
medžioklę. Sugavo jauną žmo
gų, atidavėį rekrūtus—ir tas 
jau dingo lyg jūros bangose: 
apie jį nei žinios, nei gando 
nėra.

Paštos buvo retos, ir jų kai- 
mos žmonės nepasigaudavo; 
niekas nei siuntė, nei gavo laiš
kų. Šnekėdavo, kad vieną sykį 
meškininkai (vedžioją meškas 
parodai po kaimas) atnešė į 
kaimą laišką nuo kareivio. Per 
juos gi įduotas ir atsakymas. 
Jei grįždavo kas iš kariuome
nės, tai jau senas, nutautęs, už
miršęs savąją kalbą. Randa ki
tus žmones, maža kas jį be- 
pamena, visiems svetimas. Jo 
giminės, tėvas motina, seniai 
po žemėmis, broliai seserys, sy
kį apverkę, seniai nugedėjo, 
turi savo šeimynas, joms skiria 
rūpesti ir meilę: senas brolis 
kareivis jiems svetimas; jo pa
rėjimo nelaukė ir parėjus nesi
džiaugia. Senas kareivis maskol- 
buvis pabaigoje savo dienų 
stengiasi pasiekti bent gabalė
lį priklausančios laimės — jis 
veda . Vedęs apsigyvena gry- 
čiukėje, gauna nuo brolio ar jo 
vaikų po pūrą sėjos kiekviena
me lauke ir iš to gyvena. Tan
kiai jis parsineša kokį rusišką 
priežodį: vienas gale žodžio sa
ko “toža”, kitas sako “narod”; 
taigi jųjų pačios ir vaikai — 
“tožienės”, “tožiukai”, jis — 
“tožas” arba “narodienė”, “na- 

vo 1966 — Jaunimo metai ir 
tais metais suorganizuotas 
kongresas bei stovykla. Pa
starajai buvo rūpestingai pasi
ruošta. Jaunimas, nors ir dary
damas klaidų, išmoko rengti 
stovyklas. Būti lietuviu jaunuo
liu, anot paskaitininkės, nereiš
kia raudoti dėl Lietuvos likimo 
Vasario 16 proga, bet įsisą
moninti, jog esame gyvos tau
tos nariai — viena šeima. Jau
nimo metais susitikta su kitų 
kraštų lietuviškuoju jaunimu.

Svarbiausia organizacija yra 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė. Joje jaunimas t uri savo 
sekciją, kuri suruošė kongresą 
ir vėl ruošia. L. Bendruome
nėje jauni žmonės įeina į va
dovaujamus organus, pav. EI. 
Bradūnaitė į LB Tarybą. Vlike 
ir Alte jaunieji dalyvauja indi
vidualiai.

Jaunimo metai pagyvino ir 
kitų organizacijų veiklą. Veik
liausios JAV-bėse yra skautų ir 
ateitininkų organizacijos. San
tara ir Šviesa turi geras sto

rodžiukai”, “dragūnienė”, “dra- 
gūniukai”. Taigi buvo ko gai
lėtis, išleidžiant šeimos narį į 
kariuomenę.

Ponui ar kifam žmonių per- 
dėtiniui ateidavo iš valdžios nu
statytas kiekis rekrūtų kiekvie
niems metams. Ponas, pasita
ręs su vaitu, paskiria, ką šie
met imti. Pirmoj eilėj ėjo gir
tuokliai, vagys, padaužos, ant
roj —tinginiai, nesveikuoliai, 
silpnapročiai. Jei minėtų pri
trūkdavo, imdavo iš didesnių 
šeimų, o kai šiokie ar tokie iš
lakstydavo, išsislapstydavo — 
imdavo, kas papuola.

Jauni vyrai bėgdavo pas toli
mas gimines, į miestus, į miš
kus, kas kur įmanydavo. Neiš
bėgusieji dieną būdavo atsar
gūs, naktimis rinkdavosi bū
riais į jaujas apsiginklavę ir 
pasiryžę gintis. Buvo nuomonė, 
kad galima užmušti gaudytoją. 
Tik tada jau pačiam reikia ge
ra valia eiti į kariuomenę.

Įsivaizduokime: būrys gaudy
tojų užklumpa jauną vaikiną 
gryčioje, savo šeimoje, beval- 
gantį vakarienę. Gaudytojai su
ėjo vienas paskui kitą, saky
dami pagarbinimą. Vienas ta
ria:

— Davadoriau, tau reikia į 
kariuomenę. Taisykis, vilkis.

Ir virvė atsinešta, veržia ja 
alkūnes į užpakalį.

— Tėve!, neveržk! — pra
šneko nelaimingasis. Žiaurus 

vyklas daugiau studentų am
žiaus jaunimui ir vyresnie
siems. Santariečiai turi poeto 
Mackaus leidinių fondą, kuris 
išleidžia gerų knygų. Neolitua- 
nai savo organizacijoje palaiko 
tautiškumą, yra išleidę gerų 
plokštelių. Bendrinė Studentų 
sąjunga mažai veikli. Vyčiuose 
susijungę daugiausia 3-čios kar
tos lietuviai, šauliai “tebe- 
šaudo”. Montrealyje (Kanada) 
jie yra svarbiausia lietuvių or
ganizacija. Ateitininkai turi sa
vo studijų dienas, į kurias su
važiuoja gausūs atstovai (pav. 
moksleivių). Čia vyresnieji kal
ba jaunimui. Jų kalba kartais 
būna per sunki. Jie ruošia va
dus savo organizacijai. Rengia 
stovyklas, kuriose jaunimas 
gali ne tik klausyti, bet ir pa
sisakyti.

Skautai 1966 suruošė V tau
tinę stovyklą, kurioje dalyvavo 
1,509 skautų, ir 4 papildomas 
stovyklas kitose vietose. Skau
tai akademikai yra Įsteigę kny
gų klubą, kuris leis jaunų ra

gaudytojas užmiršo, kad jis ri
ša ne ka kita, tik savo krikšto 
sūnų.

— Tfu, kad tave bala! Ne
pažinau! — atsiliepė krikšto tė
vas, nė kiek nesusisarmati
jęs, pasitraukė, palikdamas ki
tiems baigti budelišką darbą. 
Nelaimingąjį suvaržytą nuvedė 
į vieno gaudytojo gryčią, įdėjo 
į geležinius pančius ir pastatė 
du sargu.

Ligi statymo laiko dar du 
mėnesiu, per tą laiką kaimiš- 
kiai padieniui valgydins ir da
bos, kad nepabėgtų. Tas jaunas 
žmogus ruošėsi ant rytojaus 
bėgti slėptis, bet gaudytojai 
greičiau už jį susiruošė. Vaitas 
ir staršina tais laikais buvo di
deli ponai: jie ką norėjo —pa
ėmė, ką norėjo — paliko. Ge
rai tam, kas jų giminaitis ar 
draugas.

Šiandien diena, kada išveža 
rekrūtus statyti. Kieme dvi pa
stoti po trejetą arklių. Moti
nos, broliai ir seserys atėjo at
sisveikinti su nelaimingaisiais, 
štai išveda iŠ gryčios du rekrū
tu, įdėtu į geležinius pančius, 
abudu nugirdytu ligi nepasival- 
dymo, ligi be sąmonės. Paskui 
vieną jų eina raudodama moti
na:

— Vaikeli mano, vaikeli, ar 
šiai rūščiai dienai aš tave ma
žą meiliai auginau. Kodėl aš 
nenulydėjau tave į aukštą kal
nelį? Būčiau belankius tavo ka

šytojų knygas.
JAV-bėse kas vasarą suruo- 

šiamos 25 stovyklos su 2,250 
stovyklautojų, kurių du trečda
liai vra skautai.

Kai du vyresniojo amžiaus 
nepažįstami lietuviai susitin
ka, jie pirmiausia kalbasi apie 
savo gimtines Lietuvoje, o du 
jauni savo kalbą pradeda nuo 
to, kur ir kada yra stovyklavę.

Kai kurios stovyklos turi dvi 
programas — vadovams ir ei
liniams nariams. Daugumas va
dovų jauni, bet jie turi nema
ža žinių.

JAV-bėse yra apie 120 pa
rapijų ar lietuvių religinių cen
trų, tačiau jaunimui didelės į- 
takos jie neturi.

Didesnioji liet, jaunimo da
lis mokosi parapinėse mokyk
lose, bet parapija pradedama 
domėtis tik tada, kai sukuria
mos šeimos. Yra ir išimčių. 
Pav., tarp Detroito parapijos 
tarybos narių yra ir 17 metų 
amžiaus.

pelį, būčiau belaisčius tavo žo
lynėlius. Vaikeli mano, vaike
li...

Atsisveikindama moteriškė, 
dar nesena; apkabino rekrūtą 
ir nepaleidžia. Reikėjo tas at
plėšti ir apalpusią nunešti į 
gryčią, ši moteriškė dalelę sa
vo mirtino gailesio paleido žo
džiais. Kieme yra dar trys as
menys: tai brolis ir dvi seseri 
antrojo rekrūto. Jie kniūbso 
prie tvoros, įsikabinę į baslius, 
ir tylomis ašaras lieja, tylomis 
atsisveikina su broliu. Sielvar
tas jiern^ kiloja krūtinę, o už
spaudė balsą ir žodį.

Tėvas, auginąs sūnų, nieka
da nenusikrato minties, kad au
gina rekrūtą, niekada nenusto
ja galvoti, kaip jį išlaikyti nuo 
kariuomenės. Tam buvo kelios 
priemonės: 1) išleisti vyresnįjį 
sūnų į kunigus, 2) išsipirkti pi
nigais arba samdyti “najomči- 
ką” ir 3) pasitiekti bajorystės 
popierius. Visam tam reikėda
vo pinigų, visa tą galėdavo pa
daryti turtingas. Sakydavo, 
kad vienas brolis kunigas, tai 
visi kiti broliai ramūs nuo re
krūtų. Atvažiavo kunigas, pa
šnekėjo su staršina — ir dau
giau nieko nereikia. Išsipirkti 
nuo rekrūtų (1855 metais) rei
kėjo įmokėti iždan 400 sidabri
nių rublių; arba samdyti nuo 
savęs kitą žmogų, kuris laisvas 
nuo kareiviavimo prievolės, 
būtent, bajorą.

(Bus daugiau)

Jaunimas dalyvauja pamaldo
se ir meldžiasi lietuviškai dau
giausia stovyklose. Kultūrinis 
lietuvių jaunimo centras yra 
Chicaga. Jaunuoliai ten yra į- 
jungiami į statomas operas, 
ruošiamus minėjimus ir t.t. Įsi
jungus jaunuoliams į minėji
mus, jie pasikeitė — tapo at
viresni kitataučiams, nes įves
ta anglų kalba.

Jaunimą labai patraukia tau
tiniai šokiai. Svarbiausia tauti
niu šokių ir dainų grupė yra 
“Grandinėlė”.

Didelė lietuviškojo jaunimo 
dalis studijuoja: vyrai daugiau
sia inžineriją, mergaitės —kal
bas, psichologiją, pedagogiką.

Mat, tėvai nori, kad vaikai 
rinktųsi praktiškas profesijas. 
Lituanistikos Amerikoj niekas 
nestudijuoja, nes nėra intere
so. Be to, norint studijuoti li
tuanistiką, reikia kartu moky
tis ir slavistikos — rusu kal
bos, nes lituanistika čia yra tik 
viena slavistikos šaka.

Šiuo metu pastebima jauni
mo sąmoningumą sustiprėjant. 
Kai kas šį reiškinį linkęs net
gi neigiamai vertinti. Jaunieji 
neklausia, ar grįšim Į Lietuvą 
(negalima grįžti ten, kur nie
kad nėra buvus), bet ar ap
lankysiu!, ar važiuosim Į Lietu
va. Domimasi lietuviu kultū
ra — menu, literatūra ir pan. 
Daugelis neblogai pažįsta Ma
černį, Neri, Nagį, Bradūną, 
Degutytę. Jaunimas ypač do
misi mūsų liaudies dainomis. 
Tai Strolios ir Prapuolenio nuo
pelnas. Pasaulinėje Expo Mon- 
trealy, kur Lietuvos jaunimas 
susitiko su Amerikos lietuvių 
jaunimu, pastarasis galėjo pa
dainuoti daugiau lietuviškų 
dainų.

Švietimo taryba kasmet ruo
šia mokytojų studijų savaites, 
kuriose dalyvauja ir jaunimas. 
Taryba yra paruošusi lietuvių 
kalbos vadovėlių ir pratimų 
knygų, pritaikytų šių dienų pe
dagogikos reikalavimams, šią 
vasarą pradėtas visuomenės 
mokslo kursas apie Bendruo
menę.

Kai kurie JAV-biu universi
tetai yra Įsivedę lietuvių kalbą, 
bet jos mokosi nedidelis skai
čius studentų.

Lietuvių kalba yra sunki. 
. Kam ji nėra gimtoji kalba, tam 
labai sunku taisyklingai lietu
viškai kalbėti. Vyresnieji daž
nai kritikuoja jaunųjų kalbą, o 
ne mintį. Tai atstumia jauni
mą, atima norą tobulinti savo 
kalbą. Daug jaunų žmonių ra
šo lietuviškai. Visos stovyklos 
turi savo laikraštėlius, nors ir 
nepasižyminčius gryna kalba. 
Yra bandančių ir eiliuoti.

Bendras Amerikos lietuvių 
jaunimo bruožas — vieningu
mas, didžiavimasis savo kilme. 
Jaunieji yra vieningesni, negu 
senieji lietuviai. Stengiamasi 
paruošti vadų ateičiai.

Pasitaiko ir neigiamų reiški
nių. Stiprus materializmas.

Narkotiku liet jaunimas ne
daug tevartoja, bet ir jiems au
ka atiduodama.

Lietuvybės ateitis — šeimų 
lietuviškumas.

Jaunimo kongreso metu su
kurta daug lietuvišku šeimų.

Keliaudami po kitus kraštus, 
Amerikos jaunuoliai lietuviai 
pirmoje eilėje ieško ryšių su lie 
tuviais. Šituo atžvilgiu daug vil
čių teikia 1972 įvyksiąs Pasau
linis lietuvių jaunimo kongre
sas ir 1971 Pietų Amerikos lie
tuvių kongresas. Mūsų Bend
ruomenėje dar nesurasta tin
kama vieta mišrioms šeimoms. 
Taip pat nėra surasta būdo, 
kaip įtraukti į lietuvišką šei
mą nestudijuojantį ir jokioms 
organizacijoms nepriklausantį 
jaunimą, nors nestudijuojantis 
lietuvis jaunuolis sociališhai 
sunkiai suprantamas.

(nukelta į 5 psl.)
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Lietuvos vyčių 57-sis seimas Chicagoje praėjo sėkmingai
Seime dalyvavo 150 delegatu. Medalis 
paskirtas kongresmanui Puchinskiui

■;&&>,. .-Z?

Lietuvos vyčių 57 seime Chicagoje buvo liaudies meno dirbinių paroda, ku
riai vadovavo Elena Pius. (Visos seimo nuotraukos V. Noreikos)

POKALBIS su rašytojais, redaktoriais, korespondentais,

(2)

Beprasmiai išsireiškimai
Kiekvienam rašančiam pasi

taiko nukalti sakinį, kuris iš 
paviršiaus žiūrint atrodo geras, 
bet įsigilinęs randi nesąmonę: 

“Svetimos tėvynės padangė
je.” Manding, žmogus gali tu
rėti tik vieną tėvynę, ir ji bus 
jam visad sava — ne svetima. 
Išimtis sudaro, gal būt, palec- 
kiai, sniečkai, quislingai ir pan.

“... nuolat laikydavo, nely
ginant, po kabančiu Damoklo 
kardu”; “Leninas šen, Leninas 
ten, nelyginant tas vargšas Fi
garo. ..” Kaip gi suprast “ne
lyginant”, jei autoriai prilygi
na vienu atveju Damoklo kar
dui, kitu atveju Figarui?

Sovietų ir Romos; vokiečių 
ir Maskvos; Bonna - Rytų Vo
kietija ... Tai labai dažnai var
tojami išsireiškimai, bet ar ne
būtų tiksliau: Maskvos ir Ro
mos, vokiečių ir rusų (sovietų), 
Vak. ir Rytų Vokietija.

Datos rašymas
Jei kur reikalautina griežtai 

suvienodinti, tai čia jau būtina! 
Gerai, jei viename leidinyje 
vartojama viena betkuri siste
ma, bet labai dažnai rasime 
straipsnyje bent kelis datos ra
šymo būdus. Nuosekliausia bū
tų: a) 1970 m. sausio 13, ket
virtadienį 7 v.v.; b) 1970 m. 
sausio 13 d.; c) 1970.1.13.

Yra daug rašančių: gegužis 
-io vietoje gegužė -ės, rugsėjas 
vietoj rugsėjis, spalis -ių vietoj 
spalis -io. Laisva valia! Bet 
ypač iš redaktorių lauktina, 
kad jie tokias galūnes pabrauk
tų (rankraščio šone padedant 
šauktuką), kas reikštų: rinkti 
kaip rankraštyje.

Didžiosios raidės
Tuoj po II Pasaulinio karo 

pradėjo plisti savotiškai įdomus 
' rašybos stilius — viskas mažo

siomis raidėmis. Buvo laikoma 
tai labai modernu! Labiausiai 
šis naujoviškas stilius buvo 
vartojamas reklaminiuose la
peliuose, ultramodemiuose li
teratūros žurnaluose, na, ir vi
zitinėse kortelėse... Gal būt,

visuomenės veikėjais, parapijų 
rašto žinovais ir farizėjais
— Vytautas Abromaitis

klebonais,

šios naujovės įtakoje ir mes 
pradėjome mesti didžiąsias rai
des iš mūsų rašybos. Tai rodės 
sveikintinas dalykas. Tik įsibė
gėjus buvo sunku sustoti, ir 
mes, atrodo, būsime jau per- 
toli nuėję.

Nors nusistojo tvarka, kad 
kelių žodžių pavadinimuose tik 
pirmasis žodis rašomas iš di
džiosios raidės, pav. II Pasau
linis karas, Raudonoji armija, 
Centro valdyba, Garbės teis
mas, Piliečių klubas ir pan., 
išimtį galėtų sudaryti: Kalėdų 
Senis, Veteranų Namai, Lietu
vių Bendruomenė, Jaunimo 
Centras ir pan. Vieno žurnalo 
redaktorius, taisydamas kores
pondenciją, ištaisė Lietuvos 
himną į Lietuvos Himną, nors 
tam pačiam sakinyje buvęs ki
tos tautos himnas palikta ma
žąja raide. Rinkėjui surinkus 
abu himnu iš mažosios raidės, 
korektūroje buvo vėl nurodyta 
surinkti Lietuvos himną iš di
džiosios raidės, paliekant ant
rąjį iš mažosios. Ar tai nuosek
lu? Tas pats redaktorius rašo: 
Lietuvos Istorijos Draugija, ir 
čia pat toliau sakinyje: Lietu
vos žurnalistų sąjunga. Koks 
galėtų būti pateisinimas?

Sunkumų sudaro tokie atve
jai, kur labai sunku atskirti, 
ar turima mintyje valstybė ar 
tos valstybės gyventojai, pav.: 
. .. negalėjo pasipriešinti sovie
tų invazijai; ... vokiečių dali
niuose vyko nauji pertvarky
mai; ... vengrų atletai dalyva
vo pilnoje sudėtyje... Žiūrint 
kaip į valstybę — reikėtų ra
šyti: Sovietų, Vokiečių, Veng
rų, tačiau dažniausiai rasime 
rašant tuos vardus mažąja rai
de.

Mūsų mokslo prelatai ga
lėtų pasisakyti, kaip iŠ tikrųjų 
turime rašyti: mišios, komuni
ja, novena ar Mišios, Komuni
ja, Novena ir pan. Kaip kreip
tis į dieviškuosius asmenis: 
Tau, Tavo, Tavęs, ar tau, tavo, 
tavęs... Ar tą patį taikyti ir 
Svč. Pan. Marijai? Ta pačia 
proga būtų gera išgirsti, ar mi

Rugpiūčio 20-23 Sheraton 
viešbutyje Chicagoje vyko 57- 
sis Lietuvos vyčių seimas, į ku
rį iš visos Amerikos suvažiavo 
150 delegatų.

Vyčiai jau turi nusistovėju
sią savo seimų tvarką — 
daug laiko skiriama sociali
niam bendravimui, ekskursi
jom, šokiam, pobūviam, pie - 
tum, pusryčiam, kurių metų sa
komos kalbos, pagerbiami ar 
atžymimi žmonės. Seimą bai
giant, surengiamas banketas ir 
vyčių garbės medaliu atžymi
mas koks nors amerikietis, 
kuris labiausiai nusipelnė Lie
tuvos labui.

Ir šių metų vyčių seimas bu
vo panašus į praėjusius, buvo 
ekskursija laivu po Michigano 
ežerą, ekskursija su šokiais. Bu
vo rengiami pasišokimai vyčių 
namuose ir pačiame viešbuty
je. Pradžioje buvo ir golfo 
sportas.

Svarbiausias seimo tikslas 
buvo aptarti vyčių veiklą, iš
rinkti valdybą kitiem metam, 
pasisakyti svarbiausiais gyvena
mojo momento reikalais, na, 
ir padraugauti. Vyčiai ir remia
si ta draugyste. Kasmet rengia 
seimus, kasmet jie su malonu
mu renkasi į juos, susitinka sa
vo pažįstamus, pasikalba ir pa- 
sibičiuliauja. Didžioji jų daugu
ma jau antros ar trečios kar
tos lietuviai, kurie tarp savęs 
kalba angliškai, bet kurie jau
čiasi esą lietuviai. Iš tokių po
kalbių, draugysčių jie grįžta 
kaip tik atsigaivinę, dar la
biau sulietuvėję ir pasiryžę šio
se sąlygose dirbti Lietuvai.

Naujoji centro valdyba
Naujon centro valdybon iš

rinkti: pirmininkas — prof. dr.

šios laikomos, sakomos, auko
jamos ar ... celebruojamos?

Jei anglosaksai turi taisyklę, 
kad pavadinimuose visi (ar 
bent svarbieji) žodžiai rašomi 
didžiojom raidėm, pav.: Pro
gress of Ecumenism in the 
Light of Vatican Council, — 
tai dar nereiškia, kad ir lietu
viai turi tai pasekti ir rašyti: 
Parapijos Choro 50 Metų Ju
biliejaus Koncertas ir Blynų 
Balius.

Labai opi vieta — titulų (su
trumpinta forma) rašymas. 
Viename ir tam pačiame leidi
nyje rasime: prof., kun., vysk., 
kons., prel., inž. ir t.t. šalia 
Prof., Vysk., Kons. ir t.t. Kaip 
rasti tą aukso vidurkį? o

Su+rumpinimai
Čia esame tikrai pakliuvę į 

vos išbrendamą liūną. Kaip kas 
išmano — taip trumpina. Vieni 
trumpina žodžius, kad sutau
pytų vietos, kiti — kad taip 
dauguma daro, o yra ir tokių, 
kurie trumpina, nes nežino, 
kaip rašyti žodžio galūnę. Pa
vyzdžiui galiu duoti vieno ku
nigo atsišaukimo sakinio dalį: 
“... pasiaukoti SvĮčj. Jėzaus ir 
Nekalč. Marijos Širdžiai.” Ne
turėdamas laiko išstudijuoti, 
ar rašytina Nekalčiausios Ma
rijos Širdžiai, ar Nekalčiausiai 
Marijos Širdžiai, mūsų gerbia
mas tautietis sutrumpino žodį 
“Nekalč.”, o jūs — liaudis, 
skaitykite, kaip jums patinka.

Kelių žodžių pavadinimuose 
paprastai trumpinama būdvar
dis: Lietuvos Raud. Kryžius, 
Amž. Rožančiaus draugija, 
Akad. Skautų sąjūdis, Maž. 
Lietuva.

Turint išeivijoje gerą kapą 
organizacijų, sąjūdžių, draugi
jų, brolijų, institucijų, na, ir 
Lietuvai vaduoti įvairiausių 
frontų — nesistebėkime, jei 
mūsų spaudoje mirgėte mirga 
pirmųjų raidžių sutrumpini
mai: ALTafs], VLIKas, LFB, 
BALFas, ALIAS, ŠALFASS, 
LSS, LSD ir t.t. Tai natūralu. 
Nemalonu akiai, tačiau, matyti 
tame pačiame laikraštyje Bal- 

Jokūbas Stukas. Jis gyvena 
Mountainside, N. J., netoli 
Newarko. Toliau — vicepirmi
ninkas jaunių kuopom — Al 
Jaraitis iš Bostono, vicepirm. 
narių verbavimui — Pra
nas Zapolis iš Chicagos, sen
draugių kuopom — Edvardas 
Peivis iš Youngstown, Ohio, 
raštininkė — Nancy Kober - 
Kabašinskaitė iš Great Neck, 
N.Y. iždininkė—Stella Sanka- 
laitė iš Cleveland©, iždo glo
bėjai — solistas Algirdas Bra
zis iš Chicagos ir Pranas Gu
delis iš Dayton, Ohio. Dvasios 
vadu lieka tas pats — kun. Al
bertas Kontautas iš Massachu
setts.

Iš New Yorko apylinkės dar 
išrinkta santykiam su visuome
ne Darata Dutkutė iš Maywood, 
N. J., ir “Vyties” žurnalo re
daktore išrinkta Loreta Stukie- 
nė iš New Jersey.

Priimami šeimos nariai
Seimas nutarė į organizaciją 

priimti kaip “associate mem
bers” ir nelietuvius — narių 
žmonas ar vyrus. Tokie nariai 
bus daugiau stebėtojo vaidme
nyje. Jų nebus galima rinkti 
nei i kuopų valdybą, nei į cent
ro valdybą. Jie negalės būti 
nei seimo atstovai.

Stipendijos
Kasmet vyčiai mokslo reika

lam skiria tam tikra suma oi- 
nigų. Šiemet 400 dol. stipendi
jas laimėjo Lauren Kentraitė 
iš Chicagos ir Birutė Račiukai- 
tytė iš Worcester, Mass.

Išleidžia plokštelę
Vyčiai taip pat nutarė išleis

ti plokštelę iš lietuvių koply
čios Romoje šventinimo iškil
mių, kurioje bus ir popiežiaus 
Pauliaus VI mišios lietuviam.

fas, Altas, Vlikas šalia LFB, 
PLIAS, LSS (arba L.F.B., 
P.L.I.A.S., L.S.S.). Ir pagaliau, 
ar skaitytojas žinos, ką tos san
trumpos reiškia?

Griežto sprendimo, reikalau
ja matų sutrumpinimai. Vien 
dėl tos priežasties, kad “metro” 
ir “metų” sutrumpinimą išskir
tų, gudrūs žmonės nutarė: me
tam sutrumpinti dėkime tašką 
po “m.”, o metro — be taško. 
Bet kad būtų “nuoseklu”, pa
darykime visus ilgio matų su
trumpinimus be taškų. Na, ir 
gavome: km, m, cm, mm ir 
pan. O ar buvo tai reikalinga?- 
Jei visi ilgio matai trumpinami 
dviem raidėm, tai kodėl nepa
daryti ir metrą iš dviejų rai
džių — mt., mr., ar me. Ir bus 
skirtumas tuomet tarp “metro” 
ir “metų”, ir galėsime ramia 
sąžine dėti taškus po visų su
trumpinimų.

Sutrumpinimus: ir t.t.; 15-16 
d.d. kai kas rašo su vienu taš
ku: ir tt.; 15-16 dd. Nežinau, 
ar tai jau taip labai svarbu. 
Užtektų, gal būt, jei rašytojas 
prisilaikytų vienodumo varto
damas vieną ar kitą rašymo 
būdą.

Rašant apie žmogaus gimimo 
vietą, vartojami sutrumpini
mai: km., miest., valsč., apskr., 
nors dažnas pavartoja ir kito
kią eilės tvarką, o be to ir pa
vartodamas kitokius sutrumpi
nimus; aps., vlsč., mies. Kas 
pasakys, kaip yra teisingiau?

Nenusistovėję žodžių trum
pinimai yra: parap. - par., pav. 
- pvz., pan. - pn'., mokyt. - mok., 
arkivysk. - arkiv. Atrodytų, lyg 
smulkmena, bet kiek ji įneša 
netvarkos.

(Bus daugiau)

Tėvai, 
užsakykite savo vaikams 

EGLUTĘ! 
Adresas:

Sisters of Immaculate 
Conception 

Putnam, Conn. 
06260

Garbės medalis Puchinskiui
Kasmet skiriamas vyčių gar

bės medalis šiemet paskirtas 
kongresmanui Romanui Puch
inskiui iš Chicagos už jo nu
veiktus darbus lietuviam ir už 
jo kovą dėl Lietuvos išlaisvini
mo.

Apie vyčiŲ darbus
Seimo metu buvo pasakyta 

sveikinimo kalbų ir pareikšta 
daug nuomonių. Štai kun. Pet
ras Cinikas, Draugo administra
torius, įrodė, kad vyčiai gali 
būti lietuvybės misijonieriai.

Alto pirmininkas inž. E. Bart
kus dėkojo vyčiam už talką Al
tui, nes jie efektingai priside
da prie Lietuvos išlaisvinimo.

Lietuvos gen. konsulas Chi
cagoje dr. Petras Daužvardis 
taip pat kalbėjo apie Amerikos 
lietuvių kovą dėl Lietuvos lais
vės ir nurodė būdus, kaip gali
ma ateityje kovoti.

Seimo atidarymas. Iš k.: Stela Sankalaitė, Darata Dut kus — rašt., dr. Jokūbas Stukas — pirm., solistas A. 
Brazis — rengimo pirm., kun. A. Kontautas — dvasios vadas, Elena Zimmer — fin. rašt., Larry švelnis — 
vicepirm., Al Jaritis — iždo globėjas.

Vyčių seimo politinio simpoziumo dalyviai, fš k.: inž. E. Bartkus, Lietuvos gen. konsulas dr. P. Daužvardis, 
dr. J. Stukas ir kun. P. Cinikas, MIC.

i

New Yorko ir New Jersey dalyviai seime. Ii k.: Loreta ir dr. J. Stukai, Ona Klimasauskaitė ir E- Kulber. Re- 
. g i st racijoje — G. Mack.

Leonardas Šimutis kvietė vy
čius įsijungti į Amerikos Lie
tuvių Romos Katalikų Susivie
nijimą ir būti tos garbingos 
organizacijos paveldėtojais.

Stasys Balzekas, Jr., papasa
kojo apie lietuvių kultūros mu
ziejų ir davė patarimų, kaip 
vyčiai galėtų praplėsti savo kul
tūrinę veiklą.

Apie Lietuvos religinę padė
ti kalbėjo vysk. V. Brizgys, ra
gino paremti Religinę šalpą.

Kun. Jonas Jutkevičius, kaip 
kasmet, taip ir šiemet kal
bėjo apie vyčių politinę veik
lą, kaip jie rašo laiškus įvai
riem Amerikos valdžios žmo
nėm.

Pasirodė ir Chicagos vyčių 
choras, kuriam dirigavo F. 
Strolia.

•

Seimas pasižymėjo darbinga 
ir pakilia nuotaika. Centro val
dybai palikta apsispręsti, kur 
šauks kitų metų seimą. Pirmi
ninkas ir daugelis narių pagei-

• davo, kad būtų suruošta Lietu
vos vyčių savaitė. Greičiausiai 
tai bus pas lietuvius pranciš
konus Kennebunkporte, Maine. 
Tokioje savaitėje daug vietos 
ir dėmesio būtų skirta jauni
mui. Vyčių savaitės metu bū
tų ir pats seimas.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Peliksas Šinkūnas, senosios 
kartos pedagogas ir geografas, 
mirė okup. Lietuvoje liepos 30. 
Jis buvo gimęs 1891 Iciūnų 
kaime, Kupiškio valse. Velionis 
nuo 1923 gyveno Kaune. Buvo 
vienas iš pačių pirmųjų mo
kyklinės geografijos kūrėjų. 
Vidurinės mokyklos Lietuvoje 
ilgą laiką naudojosi Šinkūno 
parašytais geografijos vadovė
liais. Buvo ir vadovėlių pra
džios mokykloms autorium. Ve
lionis pirmosios bolševikų oku
pacijos metu (1940) ir po 1944 
m. dėstė geografiją Vilniaus u- 
niversitete ir Vilniaus Pedago
giniame institute. (Elta)
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Moksleivių stovykla
Rytinio pakraščio mokslei

vių ateitininkų stovykla šiemet 
buvo surengta Vermonte, Mari
jos Nekalto Prasidėjimo sese
rų įsigytoje Neringoje.

Anksčiau tokios stovyklos bu
vo Kennebunkportej Maine, 
pas tėvus pranciškonus, Maria- 
napolyje, Thompson, Conn., 
pas marijonus. Į Vermontą — 
nusikelta pirmą kartą.

Vieta nors dar galutinai ne
įrengta, bet čia suvažiavo 120 
moksleivių dviejų savaičių sto
vyklai,—nuo rugpiūčio 9 iki 
rugpiūčio 22.

Gyveno gamtoje
Neringa bene bus vienintelė 

tokia vieta, kur kiekvienas pa
sijunta esąs gamtoje. Čia pri
statyta nedidelių namelių,

Prie koplyčios...
(atkelta iŠ 3 psl.) 

naudingi. Ir kovotojam ma
žiau prasminga dejuoti, pras
mingiau sukandus dantis toliau 
kovoti.

Prasmingesnis tad atrodytų 
kitas priėjimas prie tos koply
čios istorijos:
— Priimti koplyčią kaip po

zityvų faktą ir stengtis toliau 
kiek galint geriau ją panaudoti 
tam tikslui, kuriam komiteto 
planas ją numatė.

— Grįžti prie to paties reika
lo, kurį planas buvo numatęs, 
bet kuris ne dėl komiteto kal
tės negalėjo būti įvykdytas pa
čios koplyčios turiny. Būtent:

Jei ten dėl kliūčių iš šalies 
negalėjo būti įrašytos plane su
minėtų Lietuvos ganytojų kan
kinių pavardės, tai dėl to rei
kia nesitenkinti lementavimu, 
o dar atkakliau stengtis tas pa
vardes įamžinti.

Įamžinti kita priemone —pa
ruošti leidinį, sava ir nesava 
kalba, apie tuos ganytojus 
kankinius. Tegul apie juos ži
nos net ir tie, kurie nematys 
Romos koplyčios.

Taip būtų įvykdyta ta koply
čios plano neįvykdytoji dalis 
(To, žinoma, gal dar labiau ne
norėtų Lietuvos ir Bažnyčios 
priešas).

Puikiai padarė Ateitininkų 
Federacija, įamžindama savo 

' vadus (Šalkauskį, Pakštą, Do
vydaitį) monografijom. Tokios 
bent sutelktinės monografijos 
yra nusipelnę Lietuvos ganyto
jai kankiniai, kurie buvo sumi
nėti komiteto plane.

Tai atlikti gal daugiausia 
_ moralinio įsipareigojimo galė

tų jausti tų ganytojų buvę kon- 
fratrai ir mokiniai. Tik ne po 
dešimt metų!

Tai, gal būt, gražintų mus 
vėl į konstruktyvios kovos ke
lia.6

Studijų savaitėje Vokietijoje (iš k.) Valteris Banaitis ir J. Luko
šius, Darbininkui parengęs studijų savatės aprašymą.

Dr. J. Grinius (k.) Ir dr. P. Karvelis (d.)

kurių kiekviename telpa po 
dešimtį žmonių. Tie nameliai 
sustatyti ne kokioje aikštėje, 
bet tarp medžių, čia pat — 
miške. O tos gamtos labiausiai 
ir reikia atitrūkusiem iš mies
to vaikam.

Bažnyčia beržyne
Gamtos idėja pratęsiama to

liau. Čia ir bažnyčia įrengta 
beržynėlyje. Kun. J, Šulco triū
su iškirsti kalno atšlaitės ber
želiai Pakalniau įtaisytas ber
žinis altorius, pakabintas net 
iš beržo šakų sukaltas kryžius. 
Suoliukai irgi beržiniai.

Čia yra ir koplyčia ir vieta, 
kur vyksta visos paskaitos. Ap
link berželiai šlama, viršuje 
plaukia debesėliai. Čia toje 
gamtos “salėje” mokiniai mel
dėsi, klausėsi paskaitų, disku
tavo.

Kaip sunku keltis
Diena prasideda visada pa

našiai: reikia keltis, o miegas 
toks saldus. Tačiau pasilepinti 
negalima. Šaukia, švilpia į. ryti
nę mankštą.

Išsibudinę ir išsimankštinę 
pakelia vėliavą. Būrelių rapor
tai. Na, — diena jau išjudinta. 
Toliau eisis pagal numatytą 
planą. Niekam netenka nuobo
džiauti, nes visas laikas užim
tas — sportas prieš pietus, pa
skaitos, maudymasis, dainavi
mas ir t.t.

Visi Įsitraukia Į darbą
Stovykloje visiem tenka dirb

ti ir pasireikšti pagal savo po
mėgius. Štai dainavimas, tauti
niai šokiai, radijo programėlė, 
kurią reikia kasdien paruošti. 
Leidžiamas ir laikraštėlis. Au
džiamos juostos. Lipdoma iš 
molio, piešiama, daromi kola- 
žai. Atsiranda ir “mokslinin
kų” būrelis, kuris tyrinėja gam
tą, nes čia gamtoje visi gyve
na.

Stovykloje buvo ir jaunučių. 
Jie turėjo savo pritaikytą pro
gramą, mokė juos darbelių, mo
kė ir plaukti.

Paskaitų ciklas
Judriai stovyklai visą jėgą 

davė paskaitų ciklas, skirtas 
jaunuolių auklėjimui, ateitinin
kų organizacijai nušviesti.

Štai tos paskaitos ir paskaiti
ninkai, kurie kalbėjo beržų 
“salėje”:

Vytas Kliorys kalbėjo —Kur 
ir kaip mes einame? Kun. J. 
Šulcas — Tikėjimo krizė, An
tanas Sabalis — Kas yra orga
nizacija? Eligijus Sužiedėlis — 
Ateitininkų veiklos organizavL 
mas, kun. V. Martinkus —Da
barties gyvenimas, kun. V. Za
karas — Gyvoji dvasia, J. Ry- 
gelis — Partizanai, Petras Vai
nius — Lietuvos sporto istori
ja, kun. V. Dabušis — Jauni
mo pašaukimai ir idealistinis

Neringoje
jaunimas, V. Rastenis — Muzi
ka, kun. J. Šulcas — Meilė, da
vinys ir uždavinys. Iškilmingam 
posėdyje kalbėjo ir kun. St. Y- 
la.

Vakarę programos
Vakarais buvo rengiami lau

žai su dainom, juokais. Buvo 
literatūros vakaras, šokiai, bu
vo rankdarbių vakaras, kada 
darė kolažus, karnavalas, tai
kos ir susikaupimo vakaras, 
skirtas paminėti partizanam. 
Buvo ir pamaldos vakare, pa
sakų vakaras, talentų vakaras, 
kaimyninių dainininkų vaka
ras.

Sportinėse lenktynėse
Prasidėjusi diena sportine 

mankšta tuo dar nesibaigė. Bu
vo sporte pamokos, visokios 
varžybos, buvo ir sporto šven
tė su žaidimais, estafete.

Atskirai paminėtinas pėsti
ninkų žygis į Brattleboro Li
ving Memorial Park. Visi kelia
vo pėsčiom pagal savo išgales.

Atžymėti
Judėjo visas stovyklos gyve

nimas, bet drauge buvo tai atei
tininkų stovykla. Rengėsi atei- 
tininkiškiem egzaminam, nes 
stovykla baigėsi iškilmingu po
sėdžiu ir įžodžiu. Per tą posė
dį buvo atžymėti štai šie:

Pavyzdingiausi — Danutė 
Norvilaitė, Paulius Vaitkus, Ma
rytė Dambriūnaitė, Juozas 
Juška.

Lietuviškiausi — Liucytė Sa
vickaitė, Vincas Rygelis, Rita 
Čepulytė, Vytas Karalius.

Kūrybingiausi — Rima Gus- 
tainytė, Andrius Kontrimas, Li
nas Vaitkus, Rūta Oniūnaitė.

(nukelta į 6 psl.)

Jaunieji 
demonstruoja...

(atkelta iš 3 psl.)
Savo pranešimą Marija Sau- 

laitytė baigė, paskalydama jau
nuolio pasisakymų apie tautą, 
kur išvardintos visos gerosios 
tautos savybės.

Dalyviai klausinėjo prelegen
tų ir patys ją papildė, ypač tie, 
kuriems teko tiesiogiai dirbti 
su JAV-bių lietuvių jaunimu. 
Iš pradžių į -juos buvo žiūrima 
su užuojauta, kaip į kokius 
Don Kichotus, vedančius bevil
tišką kovą su suamerikonėji- 
mu. Buvo nurodoma, jog tokie 
konservatyvūs, kaip žydai ir 
lenkai, ir tai jau vengia kalbė
ti savo tėvų kalba, tai ką be
kalbėti apie lietuvius. Nuolai
kos buvo tamsios. Bet jos pa
mažu šviesėjo. Neišsipildė nė 
pranašavimas, kad lietuvių kal
bos po 10 metų JAV-bėse nie
kur nebebus girdėti. Jaunimo 
sąjūdis už lietuviškumą stip
rėjo.

Imta tiesiog demonstruoti 
savo lietuvybę ir už tai, kai 
kieno nuostabai, susilaukta ne 
paniekos, bet kitataučių pagar
bos.

Prie to daug prisidėjo Dai
navos ir Putnamo stovyklos. 
Kai lietuvių dauguma pasisa
kė už mišias lotynų kalba, jau
nimo stovyklos norėjo tik lie
tuviškų pamaldų, kuriose uo
liai dalyvavo.

Lietuviškų šeimų maži. vai
kai geriau kalba lietuviškai, ne
gu paaugliai. Persilaužimas į- 
vyksta gimnazijoj. Yra vyrų ir 
moterų kitataučių, sukūrusių 
su lietuviais šeimas ir gerai iš
mokusių lietuvių kalbą, o tuo 
tarpu grynų lietuviškų šeimų 
vaikų lietuvių kalba dažnai šlu
buoja.

Morališkai lietuviai pra
našesni už amerikiečius. 
Daug amęrikiečių jaunimo nu
ėjo su hipiais, gi tarp lietu
vių tai yra retenybė.

Pastebėta, kad Jaunimo me
tai stipriai paveikė Argentinos 
lietuvių jaunimą. Nuo to lai
ko pradėta daugiau kalbėti lie
tuviškai.

LTTUANUS žurnalas yra šau
nus lietuvių koridorius į ame
rikiečius. Tokių koridorių reik
tų daugiau.

šią savaitę lituanistinės šeštadieninės mokyklos pradeda savo darbą. Nuotraukoje matome Hartfordo litua
nistinės mokyklos vaikų darželį praeitų metų pabaigoje. Nuotr. A. Dziko

L. K. MOKSLO AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMAS TORONTE
(atkelta iš 1 psl.)

Akademijoj yra 222 nariai
Po pamaldų įvyko atidaro

masis posėdis. Invokaciją su - 
kalbėjo prel. Pr. Juras, o tada 
dr. J. Sungaila, pasveikinęs 
svečius, pakvietė suvažiavimui 
pirmininkauti dr. B. Povilaitį 
sekretoriauti — kun. J. Staš
kevičių.

Atidaromąją kalbą pasakė 
Akademijos pirmininkas kun. 
prof. dr. A. Liuima, S. J. 
Jis pasveikino visus dalyvius ir 
perdavė suvažiavimui prof. J. 
Ereto ir prof. Z. Ivinskio svei
kinimus. Padėkojęs visiem ren
gėjam bei paskaitininkam už 
triūsą, paprašė atsistojimu pa
gerbti mirusius Akademijos na
rius. Pranešė, kad Akademijon 
yra įstoję 36 nauji nariai, tad 
viso dabar esą 222 nariai. Pa
sirodo, kad eilė narių yra iš
rinkta į narius mokslininkus, 
tačiau jų išvardyti negalėjo, 
nes laiškas su sąrašu dėl Kana
dos pašto streiko nespėjo lai
ku pasiekti Torontą.

Kaip žiūrėti i 
daba>rtinivs laikus

Prof. A. Liuima savo žody
je pabrėžė, kad į dabartinius 
laikus galima žiūrėti dvejopai: 
kaip į įvykusį faktą, dėl kurio 
galima džiaugtis ar liūdėti, ar
ba kaip i vykdytiną dalyką, dėl 
kurio reikia darbuotis. 
Skatino visus laikytis antrosios 
galimybės: duoti savo laikam 
gaires — formuoti šių laikų 

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 pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ
NEW YORKE

Pranciškonų Kultūros židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto visų prašome kiek galint didesne 
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gyvenimą pagal Evangeliją. 
Anot jo, tai ne tik mūsų pa
šaukimas, bet tikra būtinybė. 
Šiai būtinybei įvykdyti reikalin
gi ne tiktai tikslieji mokslai, 
kurie reiškiasi išradimais ir me
džiaginiu pasaulio užvaldymu, 
bet ir humanitariniai, kurie tar
si “kuria iš nieko”. Dėl pasau
lio tinkamo formavimosi yra at
sakingas kiekvienas žmogus, 
tačiau ypatinga atsakomybė 
tenka šios Akademijos nariam. 
Tenkintis tik krikščioniška kul
tūra ir apsibrėžti praėjusių lai
kų formom esą persiauna, to
dėl visų pareiga kurt laiko dva
sią pagal jokiu laikotarpiu nesi
ribojančią Evangeliją. Tik ta
da būsime modernūs.

Patriotizmas yra tautos širdis
Dr. J. Girnius skaitė paskai

tą “Tauta kaip žmogiškoji tik
rovė”. Jis iškėlė tautą kaip pri
gimtinę ir natūraliausią žmonių 
bendruomenę, kuri gimsta šei
moje ir savaime susidaro. Pa
lygino tautą su žmogumi, pa
stebėdamas, kad ir tauta turi sa
vo medžiaginę bei dvasinę plot
mę, kaip žmogus. Medžiaginę 
tautos dalį sudaro visa tautos 
istorija, papročiai, kalba, o dva
sinę — kultūra, nes ji kuria 
tautos veidą. Jis betgi atmetė 
teigimą, kad kultūra išvedanti 
tautą iš urvo. Žmogus, eida
mas iš urvo, kuria savo kultū
ra. Etninė bendruomenė samo- 
nėdama kuria save kaip tautą 
ir kuria savo kultūrą. Tautinė 

sąmonė tik tiek stipri, kiek są
moningi tautos nariai. Taigi 
patriotizmas, anot jo, yra tau
tos širdis. Todėl ir žmogaus 
tautybė negali būti apspręsta 
grynai gimimu iš tam tikrų tė
vų tam tikroje aplinkoje. Tai 
labai svarbi medžiaginė dalis, 
tačiau prie jos dar pridėtinas 
kilnumu arba savanaudiškumu 
persisunkęs laisvas apsispren - 
dimas.

Lietuvių tautai gresia 
dvejopas pavojus

Paskaitininkas atmetė prie
kaištą, kad tauta apribojanti 
žmogaus asmenybę, paaiškinda
mas, kad kiekviena galimybė 
mūsų gyvenime yra ribota. 
Kaip labai akivaizdų pavyzdį 
jis davė moterystę, kuriai iš 
daugelio pasirenkamas tik vie
nas asmuo. Ji pabrėžė, kad tau
ta stovi aukščiau už valstybę, 
bet ne už žmogų, ir todėl pa
smerkė nacizmą bei kosmopoli
tizmą kaip klaidingai tautą su
prantančias sistemas.

Jo manymu, šiuo metu lietu
vių tautai gresia dvejopas pa
vojus: Lietuvoje — sovietinio 
internacionalizmo, o Ameriko
je — “lietinės tautos” (“mel- 
ting-pot”). Todėl prelegentas 
ragino atsikratyti mum įpras
to menkavertiškumo komplek
so ir ugdyti lietuviškąją sąmo
nę, atsiremiančią į teisingą tau
tos sampratą.

Tuo ir baigėsi atidaromasis 
Akademijos suvažiavimo posė
dis.

Į IŠ VISUR Į
— Pedagoginiame Lituanisti

kos Institute mokslas pradeda
mas rugsėjo 19. Visi studentai 
— senieji ir naujieji — prašo
mi susirinkti 9 vai. ryto Jauni
mo centre, 203 kamb. (5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, Ill.). 
Institutą lankyti jau yra užsira
šę 32 nauji klausytojai.

— Holt, Rinehart and Wins
ton knygų leidykla pereitų me
tų pabaigoj New Yorke, Chica- 
cagoje ir San Francisco išleido 
liaudies pasakų rinkinį The 
Man in the Moon, kurį paruo
šė Alta Jablow ir Carl With
ers. Jame yra įdėtos ir dvi lie
tuvių liaudies pasakos, paimtos 
iš Manyland Books išleistos 
knygos Lithuanian Folk Tales. 
Knygos redaktoriai praneša, 
kad lietuvių pasakos yra susi
laukusios labai didelio susido
mėjimo, nes jos, būdamos an
tikinės, savo dvasia esančios la
bai artimos modernaus pasau
lio dvasiai.

— Apie Manyland Books iš
leidžiamą kun. Vytauto Bagda- 
navičiaus veikalą “Cultural 
Wellsprings of Folktales” net 
dviem atvejais pranešė Publish
ers’ Weekly ir Library Journal. 
Kelios bibliotekos jau užsisakė 
iš anksto.

— Juzės Vaičiūnienės poezi
jos rinkinys “Rūpestis” išspaus
dintas M. Morkūno spaustuvėj 
ir atiduotas rišyklom

— "Lietuvos kovos dėl lais
vės" — knyga, paruošta K. Ali
šausko, peržiūrėta Pr. Čepėno, 
jau atiduota spaudai. Turės 
600 puslapių.

— A. Kairio premijuotasis ro
manas “Ištikimoji žolė” jau 
spaudoje. Bus apie 300 psl.

— Lietuvių Filatelistų albu
mas baigiamas spausdinti..

— Lietuvių dienos Montrea- 
lio parodoj įvyko rugsėjo 6-7.

— Antano Gintnerio paruoš
ta knyga “Lietuva caro ir kai- \ 
zerio naguose” jau išėjo iš 
spaudos. Veikalas gausiai ilius
truotas, turi 508 puslapius. Tai 
atsiminimai iš I Pasaulinio ka
ro laikų, iš 1914-18 m. Medžia
ga surinkta iš bendradarbių, 
panaudota ir periodinė spauda. 
Knygą išleido mecenatai ir gar
bės prenumeratoriai. Spausdi
no V. Vijeikio spaustuvė. Iš
leista 1000 egzempliorių.

— Teisių daktaras adv. ka
pitonas Jurgis Gliaudys, iki 
šiol dirbęs Penktosios armijos 
kariuomenės teisme Ft. Car- 
son, Colorado valstijoj, paskir
tas kariuomenės teismo nariu 
į Long Bin Armijos bazę Viet
name. Ta vietovė yra netoli 
Saigono. Kapt. J. Gliaudys ten 
išvyko rugpiūčio pabaigoje.

.— Prof. dr. Vytautas J. Bie
liauskas, Xavier universiteto, 
Cincinnati, Ohio, psichologijos 
skyriaus pirmininkas, išrink
tas Amerikos katalikų psicholo
gų sąjungos prezidentu.

. — Prof. dr. A. Kabaila va
dovauja iš Adelaidės į Sydne- 
jų perkeltai Australijos Federa- 
linei Baltų Tarybai. Ilgus me
tus veikusi Adelaidėje, ši ta
ryba ypač gražiai reiškėsi poli
tiniame pabaltiečių reprezenta- 
vime. čia lietuviam sėkmingai 
atstovavo dabartinis Vliko įga
liotinis Australijai Juozas Lap- 
šys ir Vitalius Linkus.

— Marija Bačiūnienė Adelai
dėj veikiančiai J. J. Bačiūno 
vardo bibliotekai-skaityklai pa
aukojo 100 dol.

— Žiemos sporto šventę, 
antrą Australijoj, šiemet gra
žiai pravedė Melbourne lietu- 

. vių sporto klubas “Varpas”. Ji 
įvyko rugpiūčio 15-16 d. Mt. 
Buller kalnuose. Šventėje daly
vavo per 40 slidinėtojų iš Ade
laidės, Canberros, Geelongo, 
Melbourne ir Sydnejaus. Šiuo
se kalnuose Melbourne lietu
viai slidinėtojai yra pasistatę 
patalpas slidinėtojų klubui ir 
pavadinę “Neringos” vardu.
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Cekoslovakų iškilmėse Masaryktown, Toronte. Iš k.: dr. Morton Shulman — parlamento atstovas, Glorija 
Shulman, Bernardas Naujalis — natūralaus gydymo specialistas Toronte.

ROCHESTER, N.Y.

Liepos 4-5 įvyko čekoslova- 
kų tautinės iškilmės, į kurias 
buvo pakviesta ir lietuvių.

Šios iškilmės vyko Scarbo- 
no rajone, kur cekoslovakų 
bendruomenė turi vadina>mąjį 
Masaryktown, 29 akrų .nuosa
vybę. Ten yra viskas, kas pri
mintų jų tėvynę: paminklai, 
koplytėlės, sporto aikštės (vi
sokiam sportui), altorius lauko 
pamaldom, salė, restoranas ... 
Yra ir galybės “karabelnykų”, 
kaip per atlaidus Lietuvoje. 
Pas juos galima gauti malda
knygių ir kitos literatūros, pa
veikslų (šventųjų ir pasaulinių), 
namie gamintos obuolių ar 
kriaušių giros, riestainių, sal
dainių, pyragaičių, tautinių dra
bužių ir kitko.

Šito Masaryktown išlaikymas 
per metus atsieina 22 tūkstan
čius dolerių, bet ir pajamų tu
rima virš 30 tūkstančių dole
rių. “Gera investacija”, aiškina 
čekai.

Apie programą tai nėra ko 
daug rašyti. Buvo atlikta pui
kiai, bet ir kitos etninės gru
pės bei tautybės atlieka beveik

Moksleivių stovykla
(atkelta iš 5 psl.)

Stovyklos vadovybė
Stovyklą organizavo rytų a- 

pygardos komitetas, kuriam pir
mininkauja Juozas Rygelis.

Stovyklos komendantas bu
vo Petras Vainius, ideologinių 
reikalų vedėjas — Vytautas 
Kliorys, spaudos viršininkė — 
C. V. narė Gabija Juozapavi
čiūtė, stovyklos kapelionas — 
kun. J. Šulcas.

Jaunimo vadovais buvo: vyr. 
mergaičių — C.V. narė Laima 
Gustainytė iš Toronto, vyr. ber
niukų — Ramūnas Underys iš 
Chicagos, jaunučių vadovė — 
Aldona Kairienė iš Rhode Is
land. Vakarinių programų ve
dėja — Gitą Merkevičiūtė iš 
New Haven, sporto vadovė — 
Regina Kryžanauskaitė iš To
ronto — C.V. narė.

Kiekvienas vadovas turėjo 
ir savo padėjėjus. Štai tie pa
dėjėjai: Eglė Juškaitė, Suzana 
Pauliukonytė, Vytas Maciūnas, 
Jonas Vainius, Danutė Vaške- 
lytė, Ramunė Buivytė, Algis 
Norvilą, Antanas Rygelis, Ri
mas Kasputis, Antanas Dam- 
briūnas, Monika Vainiutė, Oni- 
lė Vaitkutė.

Stovyklos metu Darbininko 
redakcija gavo net tris prane
šimus, kaip ten stovyklaujama.

Juos parašė Onilė Vaitkutė. 
Dėkojame jai už toki didelį 
triūsą, kad ji, atsisakiusi žai
dimų ir draugų, sėdėjo prie ma
šinėlės ir rašė. Apgailestauja
me, kad negalėjom to teksto 
panaudoti ištisai, nes tuo lai
ku leidome tik vieną numerį 
per savaitę. Pasinaudodami 0- 
nilės Vaitkutės atsiųstais apra
šymais, parengėme šią stovyk
los apžvalgą. (p.)

LIETUVIAI PAS ČEKOSLOVAKUS
TORONTO, CANADA

taip pat. Ypatingą svečių dė
mesį atkreipė Šakaly (sporti
ninkų) pasirodymas.

• Iš lietuvių dalyvavusį Bern. 
Naujalį artistas pozuotojas J. 
Šopikas, supažindino su japonu 
Keiichi Mori (profesorius pen
sininkas Chiba universitete Ja
ponijoje). Prie jų prisijungė dr. 
Morton Shulman su savo žmo
na Glorija. Taip susidarė lyg 
maža ekskursija po Masaryk
town. Ta pačia proga Bern. 
Naujalis (jau iš anksto jis bu
vo painformuotas, su kuo susi
pažins) padovanojo profesoriui 
Mori dvi knygas: tai “Lietuviai 
Kanadoje” ir Indijos profeso
riaus Kalkutoje knyga apie bal
tus bei mūsų kalbą “Balts and 
Aryans”. Prof. Keiichi Mori pa
žadėjo supažindinti savo stu-

Baltimores žinios
Šv. Alfonso mokykla naujus 

mokslo metus pradėjo rugsėjo 
2. Vaikučiai dalyvavo mišiose, 
kurias aukojo prel. L. Mende- 
lis.

Vladas Bačanskas, žymus 
Baltimorės įvairių organizacijų 
veikėjas, šiomis dienomis 
sveiksta Šv. Agnietės ligoninė
je po sunkios operacijos. Jam 
linkim greit pasveikti ir su
stiprėti.

Kalėdojimas — metinis para- 
piečių lankymas — prasidės 
rugsėjo 15. Šv. Alfonso parapi
jos kunigai aplankys parapie- 
čius ir kiekvienai šeimai įteiks 
plotkeles ir gražų kalendorių.

Prel. L. Mendelio laiškas pa- 
rapiečiam buvo pasiųstas per
eita savaite. Laiške klebonas 
aprašo parapijos ateities veiki
mo planus ir kviečia juos pa
remti.

Šv. Alfonso suaugusių klu
bas rugsėjo 26 ruošia linksmą 
vakarą šv. Alfonso mokyklos 
salėje. Pirmininkas Albertas 
Juškus kviečia visus narius gau
siai dalyvauti šiame parengime. 
Rengimo komitetas stengsis, 
kad vakaras visiems patiktų.

Daina, Baltimorės vyrų cho
ras, repeticijas pradės rugsėjo 
13. Ruošiamasi koncertui, ku
ris Įvyks lapkričio mėn. Visi 
nariai raginami repeticijose da
lyvauti.

Maldininkų kelionę į Mt. St. 
Mary’s Liurdą, Emmitsburg, 
Maryland,* ruošia klebonas pre
latas L. Mendelis rugsėjo 27, 
sekmadienį. Visi kviečiami pri
sidėti. Vykstantieji raginami 
bilietus įsigyti iš anksto klebo
nijoj.

Amerikos legionierių organi
zacijos — Lietuvių Posto 154 
— nariai metines įvesdinimo a- 
peigas atliks rugsėjo 27, sek
madienį, Lietuvių svetainės di
džiojoj salėj. Dalyvaus ir jų pa-. 
dėjėjos. Bus pristatomi nauji 
posto valdybos nariai. Po ofi
cialios dalies — vaišės.

Jonas Obelinis 

dentus japonus su Lietuvos 
praeitim, dabartim ir kalba.

Dr. Morton Shulman, parla
mento atstovas ir buvęs Toron
to miesto vieno medicinos sky
riaus viršininkas, yra geras B. 
Naujalio (natūralaus gydymo 
specialisto) draugas. Jis pasa
kė: “Nors Toronte abu gyve
nam, bet tų knygų neturiu. 
Gaila.” B. Naujalis pažadėjo 
ir jam.

Labai vertėjo dalyvauti pas 
čekoslovakus. Gera idėja ir 
mum, lietuviam, kur mes bebū
tume, Kanadoje ar JAV, inves
tuoti pinigus i kokį gabalą že
mės, pavadinant jį Dainava- 
town, Little Lithuania ar ki
taip.’ Pr. R-ka

WATERBURY, CONN.

Vakaras Vasario 16 
gimnazijai paremti

Čia jau tradicija, kad Danu
tė Venclauskaitė, sekdama sa
vo tėvo advokato Kazimiero ir 
Stanislavos Venclauskių gyve
nusių Šiauliuose, pėdsakais, 
kasmet suruošia du parengi
mus — Vasario 16 gimnazijai ir 
Balfui paremti.

Vienas jų visada Įvyksta va
sario 16, o kitas — paprastai 
rugsėjo mėnesį šeimininkės so
dyboje, 89 Spindle Hill Road, 
Waterbury, Conn.

Rudeninis subatvakaris da
bar įvyks rugsėjo 12, šeštadie
nį, nuo 3 vai. p.p. Venclaus
kių sodyboje.

Pati D. Venclauskaitė paden
gia svečių vaišinimo išlaidas, o 
visos dalyvių sudėtos pajamos 
atiduodamos Balfui ir Vasario 
16 gimnazijai .Vokietijoje pa
remti.

Visi maloniai kviečiami at
vykti į šį subatvakarį ir tuo 
prisidėti prie svarbaus lietuviš
ko reikalo. Kr.

Chicagos sporto iventės beisbolo sviedinio metimo dalyviai. Ii dešinės — Marius šnekutis, Saigūnas Degutis, 
Denis Puidokas; antroje eilėje — Dominikas Bendera, Raimundas Kirkus, Raimundas Pikirys, Saulius Ger
manas, Kęstutis Dapkus. Nuotr. Z. Degučio

M/ė dr. Leonas šikštėnas
Rugpjūčio 25 rytą, širdies 

smūgio ištiktas, mirė dr. Leo
nas šikštėnas.

Gimęs 1910 lapkričio 10 Ry
goje, ten pat 1932 baigė lietu
vių gimnaziją. 1933-37 Rygos 
universitete studijavo mediciną, 
1938 įsigydamas gydytojo tei
ses. 1940 persikėlė į Vilnių ir 
čia dirbo Vilniaus miesto sani
tarijos skyriuje inspektorium 
bei Vilniaus geležinkelių ruože 
gydytoju. 1944 vasarą pasitrau
kęs Vokietijon, dirbo Berlyno 
ir Muencheno miesto ligoninė
se, o po karo — pabėgėlių sto
vyklose. 1950 atvykęs Į JAV, 
gyveno Rochestery, kur miesto 
ir apskrities ligoninėse dirbo 
gydytoju.

Dr. Leonas šikštėnas buvo 
mielo ir ramaus būdo, susipra
tęs lietuvis. Nepraleisdavo pro
gos, drauge su šeima, atsilan
kyti į lietuvių parengimus. Pri
klausė prie Lietuvių Bendruo
menės ir Šv. Jurgio lietuvių ka
talikų parapijos.

Giliai nuliūdę liko žmona Ele
na ir vaikai — Andrius ir Rū
ta (baigę kolegijas) ir Jurgis ir 
Elzytė (mažamečiai).

Zlotkai švenčia 
vedybines sukaktuves

Kazys ir Veronika Zlotkai, 
rugsėjo 20 švenčia 50 metų 
vedybinio gyvenimo auksines 
sukaktuves.

Veronika Zlotkienė-Nevedoms- 
kaitė yra kilusi iš Užvers- 
minės km., Ramygalos valse., 
Panevėžio apskr. 1913 rugpjū
čio 15, būdama 16 metų, atvy
ko į JAV. Porą metų pagyve
nusi pas savo dėdę Philadel- 
phijoj, persikėlė į Rochester!, 
kur ir tebegyvena.

1920 rugsėjo 25 ištekėjo už 
Kazimiero Zlotkaus, kuris, 
vengdamas rusų kariuomenės, 
1912 gruodžio 8 atvyko į JV

HARTFORD, CONN.
Paminėta a.a. Antano 

Kauniečio 25 m, mirties 
sukaktis

Liepos 12 suėjo 25 metai 
nuo Antano Kauniečio, žymaus 
visuomenės veikėjo, mirties. 
Ta proga jo žmona našlė Ona 
Kaunietienė, duktė Valerija ir 
jos vyras Juozas Vaitulevičiai 
(Vaitel) ir Vaitulevičių duktė 
Diana bei jos vyras Robertas 
McDonald surengė savo vyro, 
tėvo ir tėtuko iškilmingą mi
nėjimą. Tą dieną Švč. Trejy
bės lietuvių parapijos bažny
čioje buvo užprašytos mišios, 
kurias aukojo svečias tėvas 
pranciškonas. Mišių metu gie
dojo Onos Kaunietienės dukrai
tė Diana McDonald. Pagiedojo 
“Avė Maria”. Vargonais prita
rė muz. Jurgis Petkaitis.

Po pamaldų bažnyčios salė
je buvo surengti puikūs pietūs, 
kuriuose dalyvavo daug sve
čių ir giminių bei pažįstamų. 
Maldą sukalbėjo klebonas kun. 
J. Matutis.

ir apsigyveno Rochestery. Jis 
yra kilęs iš Šilų kaimo, Viešin
tų valsč., Panevėžio apskr.

Juodu yra išauginę dukrą ir 
sūnų ir jau yra susilaukę 8 
vaikaičių. Tai tikrai susipratę ir 
veiklūs Lietuvių Bendruomenės 
ir Šv. Jurgio liet. kat. parapi
jos nariai. Priklauso beveik 
prie visų parapinių ir bendruo
meninių organizacijų. Daug rė
mė ir remia savo darbu ir pi
nigine auka visus remtinus lie
tuviškus darbus. Dideli lietuviš
kos spaudos ir knvgų mėgėjai.

Sukaktuvių iškilmės įvyks 
rugsėjo 20. 11 v. Šv. Jurgio baž
nyčioje bus iškilmingos mišios, 
1 vai. — vaišės Red Men klu
be, 1001 Lexington Ave.

Sveikatingiausių ir ilgiausių 
metų!

Serga Petras Norkeliūnas,
vienas iš veikliausių ankstes

nės kartos lietuvių. Ilgametis 
Alto ir Balfo pirmininkas.

sb.-

A. a. Antanas Kaunietis bu
vo kilęs nuo Kavarsko. Į šį 
kraštą atvykęs 1913. Čia lan
kė- amatų mokyklą (trade 
school), tad vėliau dirbo gra
žius baldus.

Ona Dovydonytė į Ameriką 
atvykusi taip pat 1913. Čia, Ar- 
lingtone, Vermont, susitikus ir 
padraugavus su Antanu Kau
niečiu, už jo ištekėjo. Ten jau 
buvo įsikūrę 50 lietuvių šeimų, 
bet lietuvių parapijos nebuvo, 
tad sutuoktuvės įvyko airių Co
lumbus bažnyčioje. Arlingto- 
ne gimė ir jų duktė Valerija.

1918 su jauna, vos vienerių 
metų, dukra Antanas ir Ona 
Kauniečiai persikėlė į Hartfor
dą. Valerija čia išėjo aukštes
niąją mokyklą, o vakarais lan
kė prekybos kursus bei daina
vimo pamokas; paskui dalyvau
davo koncertuose. Gi Valeri
jos ir Juozo Vaitulevičių (Vai
tel) duktė Diana McDonald yra 
baigusi Hartforde Šv. Juozapo 
kolegiją (St. Joseph College) ir

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L 
Šveikauskas — Attorney-at-Law, Co
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

TURTAS BŪTŲ 
PADALYTAS 

Klausimas

Esu 75 metų amžiaus. I Ame
riką atvykau 1912. Sunkiai dir
bau ir dabar tebedirbu. Turiu 
nemaža nekilnojamojo turto 
(keturis namus ir gerą gabalą 
žemės). Turiu tris sūnus ir vie
ną dukterį iš pirmos žmonos, 
kuri pasimirė maždaug prieš 
20 metų. Visi namai ir ūkis bu
vo surašyti mano ir mirusios 
žmonos vardu.

Prieš 15 metų vedžiau našlę 
be vaikų. 20 metų jaunesnę už 
save. Vaikų su ja neturiu. 
Prieš vesdamas buvau nutaręs 
savo namus perleisti vaikam, 
kad antroji žmona prie tų na
mų nesikabintų. Bet nutariau 
to nedaryti. Mat, vaikai pras
tai tvarkosi, daug išleidžia; bi
jojau, kad ir mano turto ne
prašvilptų.

Taip praėjo metai. Dabar su
sirūpinau savais reikalais. Ma
no sveikata jau nebėra tokia 
gera, kokia buvo, o mano žmo
na, kaip ten bebūtų, yra daug 
jaunesnė, ir, sakau, gal prisi
kabins prie vaikų. Nors ji su 
mano vaikais neprastai sugyve
na, bet vis tiek pamotė, o ne 
tikra motina. Sugalvos dar kitą 
kartą tekėti ir su mano pini
gais kitą vyrą privilioti.

Pirmai žmonai mirus, tuoj 
sudariau testamentą, palikda
mas turtą savo vaikam, lygio
mis dalimis.

Buhalteris, kuris man sura
šo pajamų mokesčius, sako, kad 
žmona, man mirus, vis tiek tu
rės teisę pasiimti pusę mano 
turto. Sakau, gal reikia kitą tes
tamentą dabar sudaryti, kad jai 
paliktų šiek tiek to pinigo ir 
kad ji nekištų savo nagų prie 
vaikų turto? Ji dar dirba, turi 
savo santaupų banke, na, ir iš 
mano jai duodamų pinigų ne
žinia kiek prisitaupė.

jau treji metai mokytojauja 
Wallingfordo aukštesniojoje 
mokykloje. Besimokydama ko
legijoje, ji lankė ir dainavimo 
pamokas. Yra pasirodžiusi ke
liuose koncertuose.

A. a. Antanas Kaunietis, 
kaip minėta, buvo žymus vi
suomenininkas. Jis darbavosi 
Lietuvių Katalikų Susivieniji
me, Šv. Jono Dr-joj, Vilniuj 
Vaduoti S-goj ir kitose organi
zacijose. Labai mėgo knygas, 
prenumeravo tris lietuviškus 
laikraščius. Buvo labai artimas 
draugas Stasio Srupšo, su ku
riuo spręsdavo religines, tauti
nes ir ekonomines problemas. 
Deja, nors labai šiam pasau
liui jis buvo reikalingas, bet 
sulaukęs vos 56 m., turėjo su 
juo atsiskirti.

Ona Kaunietienė — taip oat 
veikli tiek katalikų, tiek visuo
meninėje plotmėje. Ji dalyvau
ja dar dabar net septyniose or
ganizacijose: Liet. Katal. Susi
vienijime, Moterų S-goj, Švč. 
Širdies D-joj Amerikos Legio
no Ladies Aux. Sabonio Pos
te, Gyvojo Rožančiaus Dr-joj ir 
kitur.

Ji, duktė ir žentas bei duk
raitė su vyru labai dėkoja vi
siem, dalyvavusiem pamaldose 
ir pietuose bei prisidėjusiem 
prie šio minėjimo surengimo: 
klebonui kun. J. Matučiui, muz. 
J. Petkaičiui, šeimininkėm ir 
kitiem; ypatingą padėką reiškia 
tiem, kurie užprašė mišias už 
a.a. Antano Kauniečio vėlę.

Jonas Bernotas

Ką tamsta galėtum man pa
tarti? Ar man reikalingas nau
jas testamentas? Ar geriau bū
tų perrašyti namus ir ūkį vai
kam dabar? Nesinorėtų skirtis 
su nuomomis. Dar žmogus ne
žinai, kiek to pinigo senatvėj 
gali prireikti. Iš kitos pusės, jei 
norėčiau namus dabar perra
šyti savo vaikam, mano žmo
na gali nepasirašyti popierių.

Ką man patartumėt pada
ryti?

Skaitytojas, Massachusetts

Atsakymas
Testamentas, sudarytas 

prieš vedant arba ištekant, nu
stoja galies vedus arba ištekė
jus (revoked by operation of 
law). Tokiu būdu Tamstos 
prieš vedant antrąją žmoną su
darytas testamentas negaliotų. 
Tamstai mirus, Tamstos palik
tas turtas būtų paskirstytas į- 
statymų numatytu būdu (accor
ding to the laws of descent 
and distribution).

įstatymai numato, kad, jei 
lieka vaikų, žmonai (našlei) pri
klauso vienas trečdalis turto, 
vaikams — du trečdaliai (ly
giomis dalimis). Taigi Tamstos 
našlė gautu vieną trečdalį 
Tamstos palikto turto. Faktas, 
kad ji dirba ir turi savų san
taupų, nieko bendro su šiuo 
reikalu neturi.

Jei Tamsta dabar sudarytum 
naują testamentą ir paliktum 
žmonai tam tikrą dalį savo tur
to, o vaikam — to turto liku
tį (remainder), tada, Tamstai 
mirus, našlė turėtų tokį pasi
rinkimą: ji galėtų paimti tai, 
kas jai palikta testamentu, ar
ba galėtų atsisakyti jai testa
mentu paliktos dalies ir reika
lauti Įstatymų nustatyto treč
dalio Tamstos turto (statutory 
share).-

Beje, parduodant nekilnoja
mąjį turtą, kuris yra vieno aš
mens vardu, jo žmonos arba 
jos vyro parašas nebėra reika
lingas. šioje srityje mūsų valsti
jos įstatymas buvo prieš keletą 
metų pakeistas.

Los Angeles, Calif.
Lietuvių Fondo komitetas 

planuoja veiklą
Lietuvių Fondo vajaus Kali

fornijoje komitetas rugpjūčio 
28 posėdyje svarstė vajaus pa
gyvinimo klausimus.

Nutarta, kaip ir anksčiau, as
meniškai kreiptis į susipratu
sius lietuvius, dar į Fondą neį
stojusius, ir paraginti juos Įs
tojimo termino nebeatidėlioti. 
Bus bandomi ir nauji vajaus 
keliai. Sekmadieniais po pamal
dų prie Šv. Kazimiero para
pijos patalpų valdybos nariai 
prie stalelio priiminės Fondui 
aukas ir pareiškusius pageida
vimą įrašys nariais. Tokia akci
ja bus vedama ir didesnių lie
tuviškų parengimų metu.

Taip pat nutarta ateinančiais 
metais kovo mėnesį suorgani
zuoti Lietuvių Fondo vakarie- 
nę-šokius, kur būtų skirta dau
giau dėmesio Fondo rėmėjam 
ir nariam. Parengimo progra
mą paruošti pažadėjo režisorė 
Dalila Mackialienė.

Lietuvių Fondo vajaus Kali
fornijoje komitetui nuo šio pa
vasario vadovauja architektas 
Edmundas Arbas. Kiti komite
to nariai: Lietuvių Dienų re
daktorius B. Brazdžionis ir Į 
Laisvę redaktorius J. Kojelis— 
vicepirmininkai, Nemira Enck 
— sekretorė, inž. V. Lember- 
tas — iždininkas. J.
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New Yorko žinios
Dail. J. Bagdonas savo kū

rinių parodą Detroite rengia 
spalio 17-21 Lietuvių namuose. 
Bus išstatyta 40 darbų. Paro
dą globoja Šaulių Sąjungos 
Detroito skyrius.

Balfo seimas šiemet rengia
mas lapkričio 27-29 Bostone. 
Globoja Bostono Balfo skyrius. 
Balfo seimai šaukiami kas du 
metai, šiame seime vienas iš 
svarbiausių reikalų bus studen
tų šalpa. Seimas turės pasi
sakyti, ar Balfas šelps studen
tus.

Dail. Aleksandra Merker-Vit- 
kauskaitė su dviem tapybos 
kūriniais dalyvauja Bergen apy
linkės muziejaus parodoje, Rid
gewood ir Farviėw Avės., Pa
ramus, N. J. Tuos kūrinius ji 
sukūrė šią vasarą Cape Code 
atostogaudama. Praeitą savaitę 
ji vėl išvyko į Cape Code tapy
ti.

Vincė Leskaitienė, Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos pir
mininkė, tris savaites atostogų 
praleidusi Kennebunkporte, 
Maine, lietuvių pranciškonų so
dyboje, grįžo namo po ilges - 
nio sunegalavimo gerokai su
stiprėjusi.

Inž. Gerimantas ir Danutė 
Penikai susilaukė trečios duk
relės. Gerimantas yra veiklus 
lietuvių jaunosios kartos atsto
vas ir foto menininkas.

Rūta Veblaitytė rugsėjo -12 
išvyksta į Prancūziją, kur Pa
ryžiaus apylinkėse universitete 
vienerius metus studijuos 
prancūzų kalbą ir literatūrą.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ - DOVANAS į LIETUVĄ
ir Įvairius USSR kraštus

naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019
. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 

Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street ..............
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street ...................
• BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue ________
• BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ___________
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ............
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue ......
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue -----
• FARMINGDALE, N.J. — Freewood Acres ________
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Ave. ..........
• JERSEY CITY, N.J. — 219 Montgomery Street .........
•^J-OS ANGELES, CAL. — 159 So. Vermont Avenue
• NEWARK, N.J. — 378 Market Street ....................... ..
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue „__
0 PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue___
• RAHWAY, N.J. —47 E. Milton Avenue ......................
• SO. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadway 
• SOUTH RIVER, N.J. — 41 Whitehead Avenue .....
• SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street ......
• TRENTON, N.J. — 1152 Deutz Avenue 
• UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street

Tapybos kūrinių .. parodą, 
skirtą Lietuvos pavergimo 30 
metų sukakčiai paminėti, ren
gia Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio New Yorko vietininkija ir 
Laisvosios Lietuvos redakcija. 
Paroda bus gruodžio 12 d. Ko
lumbo vyčių salėje Woodhave- 
ne. Kaip žinia, L. Atgimimo 
Sąjūdis ir Laisvosios Lietuvos 
redakcija yra paskelbę kon
kursą Lietuvos pavergimui ir 
laisvės kovom atžymėti. Kon
kurso terminas baigiasi lapkri
čio 23. Paveikslai bus sutelkti 
New Yorke. Skiriamos dvi pre
mijos, viena 750 dol., kita — 
250 dol. Šioje parodoje ir bus 
išstatyti konkursui atsiųsti pa
veikslai.

Dail Jonas Rūtenis rugpiūčio 
antroje pusėje buvo surengęs 
savo kūrinių parodą St. Louis. 
Paroda užsitęsė dvi savaites. 
Buvo išstatyta 25 paveikslai. 
Pardavė 6 kūrinius.

LKM S-gos 29 kuopa spalio 
11 rengia kuopos sukakties 55 
metų minėjimą. Ta proga bus 
iškilmingi pietūs Apreiškimo 
parapijos salėje. Pietūs prasi
dės 12 vai. Po pietų 4 vai. to
je pačioje salėje (viršutinėje) 
rengiamas koncertas, kurio pro
gramoje jau sutiko dalyvauti: 
Apreiškimo parapijos choras su 
savo dirigentu Algirdu Kača- 
nausku, solistai Irena Stankū
naitė, Liudas Stukas, dailiojo 
žodžio menininkė Irena Vebiai- 
tienė. Prieš programą žodį tars 
Tėv. Leonardas Andriekus, O. 
F.M. Visas parengimo pelnas 
skiriamas Kultūros Židinio sta- 
tyvai.

Inc
(Licensed by Vnesposyltorg}

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

MOŠŲ SKYRIAI

Dalia Bagdžiūnaitė, Marija 
Matulaitytė ir Rasa Sodaitytė 
Neringos skaučių tunto vadovy
bės buvo pasiųstos į skaučių 
vadovių stovyklą prie Montrea- 
lio, Kanadoje, kur jos praleido 
vieną savaitę, drauge su gra
žiu būriu skaučių iš kitų JAV 
ir Kanados vietovių. Skautų va
dovų stovykloje ten pat iš New 
Yorko dalyvavo Algis Kidolis.

Religinės Šalpos metinis 
koncertas, skirtas persekioja
mai Bažnyčiai Lietuvoje prisi
minti, bus gruodžio 7 Franklin 
K. Lane mokyklos salėje. Pro
gramoje dalyvauja chorai ir so
listai.

Dail. Česlovas Janusas buvo 
ištiktas širdies priepuolio ir 
buvo paguldytas ligoninėn.

Elena Kepalaitė, skulptorė ir 
išraiškos šokio menininkė, ren
giasi savo skulptūros parodai, 
kuri bus lapkričio mėn. Phoe
nix galerijoje Manhattane. Nu
mato išstatyti apie 30 skulp
tūrų.
- Juozas Gurskas, dirbęs pran
ciškonų spaustuvėje, atostogų 
metu išvykęs į Californiją ir 
ten susiradęs naują darbą, pa
stoviai įsikūrė.

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.

Tel. (212) 581-6590 
(212) 581-7729
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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 uosta, Čipo
linas, Vėjas pusto kopų smil
tis, Prie apleisto namo, Šiau
rės atradimas, Skausmas. Dai
nuoja solistai. Išleido Lietuvių 
Radijo Montrealyje. Kaina 5 
dol.

Dainuojam su Lione, įdainuo
ta Juodytės salo 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.

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 gerani'rajbne, aukštas at
lyginimas/ patyrimas nereika
lingas, pastovus darbas (full-ti
me job). Skambinti tel. 241-22 
66 nuo sekmadienio iki penk
tadienio.

<> k*

^ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

• čekų didmeistris L. Kavalek, po 
laimėto Venecuelos tarptautinio tur
nyro, JAV pirmenybėse neturėjo 
tiek sėkmės (jį paklupdė Danijos ir 
JAV didmeistriai: B. Larsen ir P. 
Benko), vienok sukūrė gražų dei
mančiuką, įveikdamas žymų Illinois 
meistrą E. Formaneką. Čia toji par
tija, kurioj Kavalek aukoja pėsti
ninką, po kelių ėjimų — žirgą ir 
toliau bokštą su valdove, privers
damas oponentą kapituliuoti. Bal
tais žaidė Kavalek, juodais For- 
manek.

1 P-K4 — P-K3
2 P-Q4 — P-Q4
3 N-QB3 — B-N5
4 P-K5 —N-K2
5 P-QR3 — BxN
6 PxB — P-QB4
7 N-B3 —QN-B3
8 P-QR4—Q-R4
9 Q-Q2 — B-X$2

10 B-Q3 — P-B5
11 B-Kg.— P-B3
12 B-R3 — 0-0-0
13 0-0 —QR-N

. 14 KR-K —P-R4 v
15 P-R4 —N-B4
16 B-KB — R-R2
17 P-N3 —N-R3
18 B-R3 — N-KN5
19 B-Q6 —
20 P-R5 — NxRP
21 Q-B —N-B3
22 QR3 — P-KN4
23 KR-N —B-K
24 RPxP —PxNP
25 N-Q2 — R-N3
26 B-N2 — P-N3
27 NxP —PxN
28 Q-R4 — R-QB2
29 RxP — PxR
30 Q-R8+ — N-N
31 QxNH----- K-Q2
32 QxP — Resigns

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

NAUJAI GAUTOS KNYGOS
Šiluva Žemaičiu istorijoj, I- 

mas tomas. Kun. St. Ylos, kie
tais viršeliais, 295 psl., 5 doL

Pauliaus Aug i aus 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.

Prisiminimu 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.

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

HAPPY LABOR DAY 
to 

Friends. Customers & Co-Workers

Edenwald
Contracting Co., Inc.

151-45 6th Road 
Whitestone. L.I., N.Y. 

Call — ’
(212) 461-3000

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

H. W. MALE

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

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus’
ALFRED W. ARCHIBALD

President
šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $175,000,000.

Current dividend 51/£% on all accounts.

Dabar moka • 5V2% už visų rūšių taupomus pinigus.

H. W. MALE

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

SCHOOL BUS DRIVERS morning 
or afternoon shift. Training program 
start at $3 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. 
Pittore — Sergeantsville Inn, Ser- 
geantsville, New Jersey

Sheet Metal Men bench assemblers. 
Instrument 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

Factory Help
ASSEMBLERS 

MATERIAL OPERATORS 
MILL OPERATORS 

Starting wages $2.45 to $3.50 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 arc 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, N.J. 

or
790 Bloomfield Avenue 

West Caldwell, NJ.

FILATELISTAI I
Siunčiame Lietuvos pašto 

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

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: 485-2824, 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

POOL TABLES
SALE SALE

SUMMER SAVINGS 
4%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

RN’S — challenging opportunity in 
home for aged. Supervisory experi
ence necessary. Creative thinking, 
imagination encouraged. Positions 
for: Director. Assistant director & 
LPN’S. Salary open. Bushwick area 
of Brooklyn. Please call for further 
information (212) 455-6740.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER

Michigan 2-4130

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-----------
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Maironio lituanistinė mokyk
la mokslo metus pradeda šį 
šeštadienį, rugsėjo 12, 9 v. nau
joje vietoje — Holy Child Je
sus mokykloje, 86 Ave. ir 111 
St. Richmond Hill, N. Y. Mo
kykla praneša, kad į vaikų dar
želį priimami ir 4 metų vaikai.

Moterų Vienybės susirinki
mas bus rugsėjo 15, antradienį, 
naujoje vietoje Balsių na
muose, 80-36 87 Ave., Woodha- 
vene. Pradžia 7:30 v.v.

Jadvyga Averkienė, Danie
liaus Averkos žmona, mirė rug
sėjo 5, sunkiai ir ilgai sirgusi. 
Laidojama rugsėjo 10 iš Ange
lų Karalienės parapijos bažny
čios. Ji buvo gimusi Svėdasuo
se, jaunutė atvažiavo į JV ir 
čia išgyveno per 40 metų. Nu
liūdime liko vyras Danielius, 
kuris aktyviai reiškiasi Lietu
vos vyčiuose, Alte, dirbo “Ame
rikos” laikraštyje, ilgą laiką 
buvo Liet. Atletų Klubo tvarky
tojas ir klubo namuose gyve
no. Liko su šeimom ir dvi 
dukros — Rūta ir Aldona.

Lietuvių Katalikių Moterų 
Sąjungos 29 kuopos susirinki
mas įvyks rugsėjo 13, sekma
dienį, 1 vai. popiet (tuoj po 11 
vai. mišių) Apreiškimo parapi
jos salėje, Brooklyne. Visos na
rės kviečiamos dalyvauti.

Darbininkas šia savaite dėl 
Darbo dienos šventės išeina tik 
vieną kartą — trečiadienį.

Ekskursija autobusu į Ken
nebunkport, Maine, ir į Mari
jos šventovę La Salette, Ips
wich, Mass., įvyksta spalių 2-3- 
4. Tai paskutinioji šių metų ru
dens kelionė į Tėvų Pranciško
nų sodybą. Autobusas išeina 
spalių 2 d. 4:30 po pietų nuo 
T. Pranciškonų / vienuolyno, 
680 Bushwick Ave., Brookly
ne. 5 vai. sustoja prie Šalins- 
kų šermeninės, 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhavene. Informaci
jai skambinti T. Baniūnui GL 
2-2923, vakarais GL 5-7068, ar
ba M. šalinskienei 296-2244.

Leiskite vaikus
i

ŠEŠTADIENINĘ 
MOKYKLĄ!
LB New Yorko apygarda
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Didžiulis, tradicinis ...

“Lietuvos Atsiminimų
RADIJO ir “RETOS” PIKNIKAS 

rengiamas New Jersey lietuviams, įvyks 

sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 13 
Šv. Mykolo parapijos parke ir Ukrainiečių tautiniame parke 

15 East 23 Street, Bayonne, NJ.

• Pikniko pradžia 1 vai. p.p. • Programa 3 vai. p.p. e 
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!

Sibiro kankinei
A f A

Konstancijai Bakšytei - Bražėnienei
mirus, dukrai dr. Nijolei su šeima New Yorke, dukrai Vidai su 
šeima Australijoje ir sūnui Algiui Detroite giliausią užuojautą 
reiškiame ir kartu liūdime.

Juozas, Konstancija ir Algis UKNEVICIAI 
Algimantas ir Albina GEDMINAI

Vienuolynas _____  GL 5-7068
Spaustuvė_______ GL 2-6916
Redakcija _______  GL 5-7281
Administracija ------  GL 2-2923

Pakeitimai Brooklyno pran
ciškonų vienuolyne. Naujoji lie
tuvių pranciškonų vadovybė 
Brooklyno vienuolyno viršinin
ką tėv. Juvenalį Liaubą, OFM, 
perkėlė viršininko pareigom į 
St. Catharines, Ont. Kana- 
don. Brooklyno vienuolyno vir
šininko pareigas perims tėv. 
dr. Leonardas Andriekus, OF 
M. Kultūros židinio statytoju, 
administratorium bei organiza
torium paskirtas tėv. Paulius 
Baltakis, OFM. Į Brooklyną at
keliami dar du: tėv. Barnabas 
Mikalauskas, OFM, ekonomi
niam reikalam tvarkyti ir tė
vas Tadas Degutis, OFM, tal
kinti Kultūros židiniui aukų 
rinkime. Reikia tikėtis, kad šis 
naujas Brooklyne jėgų sustip
rinimas pagreitins Kultūros 
židinio statybos realizavimą.

Dr. Marija ir Aleksandras 
Žemaičiai ir Ona ir Jonas Zu- 
bavičiai rugsėjo 12 išvyksta į 
trečią Azijos-Australijos anes
teziologijos kongresą, kurs į- 
vyks Australijos sostinėj, Can- 
berroj. Vykstant į kongresą ar 
iš jo grįžtant grupė pakeliui 
pramato sustoti įvairiuose kraš
tuose, kaip Fiji salose, Naujoj 
Zelandijoj, Tahiti, Singapūre, 
Thailande, Hong Konge, Japo
nijoj. Australijoj keliautojai 
pramato susitikti ir su tenykš
čiais lietuviais. Kelionės įs
pūdžiais Jonas Zubavičius pa
žadėjo pasidalyti ir su Darbi
ninko skaitytojais. Rugsėjo 6 
Veblaičių sodyboj, Union, N.J., 
būrys draugų buvo susirinkę 
palinkėti sėkmingos kelionės.

N, Y. vyry choro repetici
jos pradedamos rugsėjo 15, ant
radienį, 7:30 v.v. Kultūros Židi
nio patalpose, 361 Highland 
Blvd. Į chorą kviečiami Įsijung
ti nauji choristai. Chorui va
dovauja Vytautas Strolia.

Už a.a. dail. Adą Montvydie- 
nę-Peldavičiūtę jos mirties tre
jų metų sukakties proga mišios 
bus rugsėjo 14 d. 8 v.r. Aušros 
Vartų bažnyčioje Manhattane.

New Yorko lietuvių tautinių šokių grupė šoka Rankšluostėlį pabaltiečių festivalyje Freehold, NJ, rugpjūčio 22.
Nuotr. V. Maželio

Angelų Karalienės bažnyčio
je rugsėjo 13, sekmadienį, 11 
vai. ryto bus aukojamos iškil
mingos mišios už Maskvoj žu
vusį Edvardą Kukutį. Pažįsta
mieji kviečiami dalyvauti. — 
Stasys Valkavičius.

"Žibuoklių" moterų sekste
tas, vadovaujamas muziko 
Liudo Stuk o, aliks 
dainų programą “Lietuvos 
Atsiminimų” radijo piknike 
rugsėjo 13, sekmadienį, šv. My
kolo lietuvių parapijos parke ir 
ukrainiečių parke, 15 E. 23 
St., Bayonne, N. J. Į šį radijo 
pikniką organizuojamos ekskur
sijos autobusais iš Paterson, N. 
J., Woodhaven, N. Y., ir Mas- 
peth, N. Y. Visus maloniai 
kviečia programos direktorius 
dr. Jokūbas Stukas.

Lietuviškos kultūrinės radi
jo programos, duodamos ang
lų kalba per Seton Hall uni
versiteto radijo stotį, vėl bus 
tęsiamos pirmadieniais nuo 
rugsėjo 21 d. per WS0U 
(89.5 meg. FM) 8:05-9:00 vai. 
vak. Rugsėjo 21 bus kartoja
mos popiežiaus Pauliaus VI mi
šios, aukotos lietuviam jų kop
lyčios Vatikane šventinimo 
proga, o rugsėjo 28 bus kar
tojamas Šv. Tėvo žodis lietu
viam ir kiti iškilmių momen
tai. Per vasara minėtu laiku 
universiteto stotis duodavo lie
tuviškos muzikos. Programai 
jau 7 metai vadovauja prof. Jo
kūbas Stukas.

Jau suėjo penkeri metai, kai 
iš mūsų šeimos atsiskyrė bran
gus tėvas ir vyras a.a. Stasys 
Sandanavičius. Ūž jo vėlę mi
šios bus aukojamos rugsėjo 
13, sekmadienį, 11 vai. Apreiš
kimo parapijos bažnyčioj. Gi
minės, draugus bei artimuo
sius prašom prisiminti tą die
ną, dalyvauti mišiose ir pasi
melsti už jo vėlę. Būsim dėkin
gi. — Liūdinti žmona E. San- 
danavičienė ir vaikai.
' Astra Ruzgaitė ir Jūratė Bal
sytė sugrįžo iš Europos, kur 
praleido šešių savaičių atosto
gas, lankydamos įvairius kraš
tus.

MIRĖ ANTANAS SENIKAS
Rugsėjo 4, penktadienį, 6 v. 

ryto New Yorko ligoninėje mi
rė New Yorko lietuviškai vi
suomenei gerai .pažįstamas An
tanas Senikas, daugelio lietu
viškų organizacijų veikėjas. Jis 
susirgo staiga ir sunkiai. Buvo 
net operuotas, buvo išimta 
plaučių dalis. Liga komplikavo
si. Mirties priežastis buvo šir
dies sutrikimai.

Dar prieš porą savaičių jis 
buvo kupinas energijos, rūpi - 
nosi Balfo reikalais, nė nejaus
damas, kad yra sunkios ligos 
pagautas. O paskui liga —skin
te nuskynė. Velionis buvo ak
tyvus lietuviškosios bendruo
menės narys, visiem paslau-

DĖMESIO!
Jeigu Brooklyno centre kar

tais turėtumėt reikalų, nepra
leiskit progos užsukti į Vito 
Galinio kirpyklą, čia kerpami 
ir stilizuojami plaukai jauniem 
ir seniem, moterim, vyram ir 
vaikam. Darbas atliekamas šva
riai, greitai ir sąžiningai. Dir
ba penki specialistai, iš kurių 
du yra lietuviai. Kainos neaukš
tos ir vieta lengvai suranda
ma. Vito Galinio kirpykla yra 
146 Piewrepont Street, Brook
lyne, pusė bloko į šalį nuo Ful
ton Street. Poros minučių at
stume yra centrinis Brooklyno 
paštas, imigracinės įstaigos, 
teismai, Borough Hall ir Ful
ton Street krautuvių centras. 
Patarkite ir savo pažįstamiem 
į šią kirpyklą užeiti.

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.

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

gus ir mielas, tad jo mirtis vi
sus sujaudino.

Buvo pašarvotas Garšvos lai
dojimo koplyčioje Richmond 
Hill. Atsisveikinimas buvo rug- 
piūčio 7, pirmadienio vakarą. 
Žmonių prisirinko pilna didžiu
lė koplyčia. Maldas sukalbėjo 
kun. J. Pakalniškis. Visam at
sisveikinimui vadovavo A. Dir
žys. Kalbas pasakė Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis, AL- 
TS-gos vardu inž. J. Jurkūnas 
iš Chicagos, V. Abraitis, Balfo 
vardu dr. E. Armanienė ir k. 
Jo atminimui pagerbti Balfui, 
Vilties draugijai žmonės suau
kojo per 1000 dol.

Palaidotas iš Maspetho lietu
vių bažnyčios Great Necko ka
pinėse.

•

Antanas Senikas buvo 
gimęs 1912 birželio 29 Prienų 
valsčiuje, Marijampolės apskri
tyje. Mokėsi Prienuose, gim
naziją baigė Kaune ir 1935 bai
gė teisės mokslus Vytauto Di
džiojo Universitete.

Nuo 1932 iki 1936 dirbo val
stybės kontrolėje revizoriaus 
padėjėju, vėliau buvo Kauno 
apygardos teismo kandidatu 
ir ėjo Kauno apylinkės teisėjo 
pareigas, dar vėliau pradėjo 
verstis advokatūra ir buvo Val
stybės Draudimo Įstaigų juris
konsultas.

Grįžtant į Lietuvą bolševi
kam, 1944 pasitraukė į Austri
ją, į JAV atvyko 1949. Susto
jo New Yorke, gyveno Great 
Necke, N. Y. Prieš trejetą me
tų buvo išsikėlęs į Monticello, 
kur buvo privačios dr. V. Sla
vinsko ligoninės administrato
rius.

Nuo pat gimnazijos laikų 
reiškėsi organizacijose, dau - 
giausia dėmesio skyrė tautinei 
veiklai. Priklausė Jaunajai Lie
tuvai, šaulių Sąjungai, studen
tų teisininkų draugijai ir Neo 
Lithuania korporacijai. Tose 
draugijose ėjo visokias parei
gas.

Atvykęs į Ameriką, įstojo į 
ALTS-gos 11-jį skyrių, Tautinį
Akademinį Sambūri, Lietu
vių Bendruomenę ir Great 
Necko apylinkei pirmininkavo 
keletą metų, nuo 1956 iki 
1960 buvo Lietuvos Nepriklau
somybės Fondo pirmininkas,

N. Anglijos Lietuvos vyčiai 
rengia šių metų trečią parengi
mą — pikniką rugsėjo 13 Mai
ronio parke, 52 South Quinsi- 
gamond Road, Shrewsbury, 
Mass. Pradžia 12 vai. Kultūri
nė programa prasidės 3 v. po
piet. Apskričio pirmininkas Al
bertas Jaritis iš So. Bostono 
kviečia visus vyčius kuo gau
siau dalyvauti piknike. Bus su
rengta ir lietuviškų rankdarbių 
paroda, bus įvairių lietuviškų 
valgių. Bus dainos ir muzika.

Kun. Vladas Jaskevičius, tė
vas jėzuitas, kuris dėsto rusų 
kalba Fordhamo universitete, 
aplankė savo motiną Dorches- 
teryje ir rugsėjo 6 lietuvių Šv. 
Petro bažnyčioje atlaikė mi
šias.

Kun, Jonas Rusteika, Col
wich, Kansas, Saldžiausios Jė
zaus Širdies parapijos klebonas, 
savo sidabrinį kunigystės jubi
liejų atšventė rugpiūčio 23. 
Mišios buvo Šv. Petro lietuvių 
bažnyčioje. Įspūdingai giedojo 
parapijos choras, vadovauja
mas Jeronimo Kačinsko. Pa
mokslą pasakė kun. Antanas 
Jurgelaitis, domininkonas, sve
timų kalbų dėstytojas Providen
ce kolegijoje. Iškilmingas ban
ketas buvo Liet. Piliečiu Drau
gijos salėje. Dalyvavo kun. Jo
no motina Ona Rusteikienė ir 
daug giminių bei svečių.

Antanas Senikas

vėliau vicepirm. ir iki pat mir
ties buvo sekretorius. Nuo 
1961 iki 1965 buvo Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
centro valdybos vicepirminin
kas, Korp. Neo-Lithuania filis
terių sąjungos narys, valdybos 
narys, Vilties draugijos valdy
bos narys. Buvo ir New Yorko 
teisininkų valdyboje.

Uoliai jis buvo įsitraukęs į 
Balfo veikla. Pirma buvo Great 
Necko Balfo skyriaus nariu, 
vėliau eilę metų buvo Balfo 
centro valdybos iždininkas ir 
Balfo direktorius. Ir gyvenda
mas atokiau nuo miesto, visa
da dalyvavo Balfo posėdžiuose, 
domėjosi Balfo visa veikla. At
vykęs į šį kraštą, visai eilei su
darė dokumentus čia atkeliauti 
ir padėjo jiem įsikurti. Toks 
jis ir išliks visų atimintyje — 
tolerantiškas, draugiškas ir pa
slaugus kitiem gera padaryti.

Kardinolas Richard James 
Cushing, kadaise įšventinęs į 
kunigus kun. Joną Rusteiką lie
tuvių šv. Petro bažnyčioje, su
laukęs savo 50 metų kunigys
tės ir 75 metų amžiaus pasi
traukė iš arkivyskupo pareigų. 
Jo vieton paskirtas vysk. H. 
Medeiros iš Brownsville, Tex
as.

Parapijos mokykla savo dar
bą pradėjo. Rugsėjo 10, ket
virtadienį, klebonas kun. A. 
Baltrushunas atlaikė mišias 
vaikų intencija. Šiemet mokyk
loje veikia vaikų darželis ir as
tuoni skyriai. Mokytojauja Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserys. Mo
kyklos viršininke išrinkta se
suo Regis, gi vienuolyno virši
ninke išrinkta sesuo Eleonora 
Shilalis.

Nukryžiuotojo Jėzaus se
serys Brocktone : švenčia savo 
25 sukaktį, kaip įsikūrė dabar
tiniame motiniškame name. 
Kardinolas Cųshingas pakvietė 
seseles į Bostono arkivyskupi
ją ir jas visą laiką globojo. 
Seselė Amadeus perrinkta ant
ram terminui vienuolyno vir - 
šininke. '

Kunigų pakeitimai Bostono 
arkivyskupijoje, Kun. Vilimas 
Valkavičius paskirtas Nukry
žiuotojo Jėzaus seselių kapelio
nu Brocktone. Kun. Aloyzas 
Klimas, buvęs seselių kapelio
nu Brocktone, paskirtas vika
ru į Šv. Jurgio parapiją Nor
wood, Mass. Kun. Alfonsas Ja
nušonis pirmą kartą paskirtas 
klebonu, — jis paskirtas Į Šv. 
Pranciškaus parapiją Lawren
ce, Mass. Kun. Petras Šakalys 
paskirtas klebonu į Šv. Kazimie
ro parapiją Brocktone. Buvęs 
tos parapijos klebonas kun. 
Juozas Petrauskas dėl ligos 
pasitraukė iš pareigų ir apsigy
veno savo šeimos namuose 
Gardner, Mass.

Lituanistinė mokykla moks
lo metus pradeda rugsėjo 12d. 
9 vai. ryto.

Jono Vanagaičio' šaulių kuo
pos susirinkimas bus rugsėjo 
13 Liet. Piliečių draugijos I- 
mo aukšto salėje. Bus paminėta 
tautos šventė, sekretorius Sta
sys Urbonas parodys skaidres 
iš kelionės į Alaska. Pradžia 4 
v. popiet.

Švenčių specialūs 
siuntiniai į Lietuvą
Pilnai čia užmokama — 
Gavėjas nieko nemoka.
ŠVENTINIS — $35.50
4 xrz sv. kviečių miltų,
2 *4 sv. ryžių,
2 % sv. cukraus, 
1 sv. marmelado, 
1 sv. makaronų, 
1 plyta šokolado, 
maišiukas vaisinių saldainių, 
% sv. dešros,
1 sv. maišytų vaisių, 
100 g. Nescafe,
2 maišeliai pudingo miltelių,
2 % sv. avižinių dribsnių,
2 % sv. miltų.
10 SKARELIŲ—$46.80
5 vilnonės skarelės su didelėm 
ar mažom gėlėm ar turkiškais 
piešiniais ir 5 šilkinės 
skarelės, visų spalvų.
Oro paštu — pridėti dar $8.50
VERTINGIAUSIA DOVANA 
JŪSŲ GIMINĖM — 
KAILINIŲ IMITACIJA 
Didelė vertė — 
platus pasirinkimas: 
ūdra (lygi ar dryžuota), 
persiškas avinėlis ar avinas — 
pilna kaina tik $99.00
SUDĖTINGAS SIUNTINYS
— $126.00
3 yardai medžiagos vyriškam 
žieminiam paltui, 3 y. medžia
gos moteriškam žiem. paltui,

y. medžiagos vyr. kostiu
mui, 3 y. medžiagos žieminei 
suknelei. Visos medžiagos 100% 
vilnonės. 2 dvigubo dydžio pa
klodės, 2 užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluosčiai.
Dar ir daugiau specialių 
šventinių siuntinių.
REIKALAUKITE MŪSŲ 
NAUJO KATALOGO
Užsisakykite dabar — tik per

INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street
(Antras aukštas)
New York, N.Y. 10010 
Tel. 982-1530.
Reikalaukite naujų katalogų!




