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Nasserio įpėdiniu parinktas jo ginklanešis Sadatas
Kosyginas nedrįsęs savo kandidato piršti, nes galįs sukelti nesantaikąKairas. — Ponaserinis perio

das Egipte jau pradėtas. Atro
do, kad visi, kurie sudarė Nas
serio valdžios aparato viršūnę, 
atsisakė tuo tarpu nuo giles
nių valdžios reformų ar as
menų pakeitimų ir sutarė į pre
zidento postą pakelti Anwar 
Sadatą, buvusį viceprezidentą, 
po Nasserio mirties laikinai ėju
si prezidento pareigas.

Jį parinko arabų socialisti
nės unijos (vienintelė Egipto 
politinė partija) vykdomasis ko
mitetas, pirma aptaręs reikalą 
partijos centro komitete. For-

Kinija gimtadienį 
atšventė santūriai
Hong Kongas. — Kom. Ki

nija atšventė 21-jį gimtadieni, 
šį kartą labai santūriai. Kal
bos buvo trumpos, minių ma
žiau, dar mažiau isterikes, pa
radas be karinių priedų.

Pasirodė tribūnoje ir pats 
Mao Tse-tungas, bet nekalbėjo. 
Kalbą sakė premjeras Chou En- 
lai, be pompastiškos retorikos, 
visą dėmesį atkreipęs į ūkiškus 
reikalus.

Mao gavo naują titulą — 
vyriausias tautos ir armijos va
das. Jo dabartinis pavaduoto
jas Lin Piao dalinsis tuo pa
čiu titulu kaip pavaduotojas. 
Netrukus turi įvykti Tautinis 
liaudies kongresas, kuris, spė
jama, paskelbs Mao valstybės 
vadu. Ikšiol jis vadinosi tik pir
mininku — suprask, kompani
jos viršūnės galva. Pereinant 
prie aukščiau minėtų titulų, 
kompartija žeminama vaistyk 
bės naudai.

Paliaubos 
pratęsiamos?
Washingtonas. — Lapkričio 

4 baigiasi trims mėnesiams su
tartos karo paliaubos tarp 
Egipto ir Izraelio. Daromos pa
stangos tas paliaubas pratęsti 
neribotam laikui ir vėl atnau
jinti taikos pasitarimus Jarrin- 
gui tarpininkaujant. Jordano 
tas susitarimas neliečia, nes jis 
niekad nebuvo atsimetęs nuo 
paliaubų, kurių pažadėjo lai
kytis po 7 dienų karo.

Formalus Washington© pasiū
lymas tuo reikalu dar nesąs 
Egiptui įteiktas, bet Nasserio 
laidoti nuvykę Amerikos diplo
matai Kaire apie tai kalbėjosi 
ir suprato, kad atsakymas gali 
būti teigiamas. Izraelis yra vie
šai deklaravęs, kad pirmas šau
dyti nepradės.

Egiptas gali nesutikti pra
tęsti paliaubų neribotam lai
kui, bet tik vėl 90 dienų. Tuo 
atveju būsiąs priimtas ir toks 
jo nusistatymas. 

maliai kandidatą turi nominuo
ti tautinis susirinkimas (parla
mentas), kas jau ir padaryta, 
nes parlamentą sudaro partijos 
centro komiteto aprobuoti as
mens. Taigi parlamento balsas 
buvo tik nereikšmingo forma
lumo atlikimas, kaip visada yra 
diktatūrose. Spalio 15 įvyks ple
biscitas kandidatui patvirtinti.

Kandidato parinkimaas bu
vo palydėtas partijos centro ko
miteto pareiškimu, kad Egip
tas ir kiti arabų kraštai, gyve
nę pavojuose ir Nasserio lai - 
kais, turi tikėtis tų pavojų pa
didėjimo Nasserio netekus. Tai? 
gi, vardan to Egipto, reikia 
vienybės ir Nasserio politikos 
tęsimo. Tai psichologinis ban
dymas užblokuoti kelią tiems, 
kurie norėtų kitaip tvarkytis, 
negu partijos vadovybė nu
sprendė.

Partijos iškeltasis kandidatas

Bolivijoj sukilimas
La Paz. — Bolivijos armi

jos vadas gen. Miranda, sosti
nės įgulos karininkų paremtas, 
pareikalavo atsistatydinti pre
zidentą Candia, kurs prie val
džios atėjo 1969 rugsėjo 26 
sukilimo keliu. Didžioji dalis 
karininkų provincijos įgulose ir 
aviacija neparėmė sostinės ka
rininkų iniciatyvos ir pradėjo 
žygiuoti sostinėn tvarkos dary
ti. Nė vienai pusei nenusilei- 
džiant, Vatikano nuncijus ėmė
si tarpininkavimo misijos. Bu
vę sutarta, kad turi pasitrauk
ti ir prezidentas ir gen. Miran
da, o prezidentu laikinai pa- 
skirtinas aviacijos atsargos ge
nerolas Torres.

Įvykius iššaukęs ginčas svar
bus ir gana gilus. Prez. Can
dia nacionalistas, socialinių re
formų šalininkas, bet pagal L. 
Amerikos turtą valdančių 
sluoksnių supratimą laikomas 
socialistu. Jo sudarytame ka
binete buvo ir du gana kairūs 
(mimsteąiai, kurie buvo kal
tinami prikalbėję prezidentą - 
nacionalizuoti Bolivian Gulf 
Oil Co. už 78 mil. dol. kom
pensaciją. Dešinieji užsirūsti
no už nacionalizaciją, gi kraš
tutinė kairė pradėjo kelti riau
šes dėl pažadėtos kompensaci
jos — norima nusavinti ir nie
ko amerikiečiams nemokėti.

P. S. Vakar dar būta baimės, 
kad civilinis karas neišvengia
mas, nes sukilimą pradėjęs 
gen. Miranda vėl pareikalavęs 
prezidento vietos ir valdžios pa
vedimo jo karinei juntai. Dar 
vėliau aiškėjo, kad Miranda 
pralaimėjo.

Anwar Sadat yra 52 metų, ži
nomas Izraelio priešas, karštas 
arabas nacionalistas, Nasserio 
draugas iš tų laikų, kada abudu 
buvo kariuomenėje. Jis buvo 
su Nasseriu ir toje grupėje, ku
ri planavo ir įvykdė karaliaus 
Faruko pašalinimą 1952 m. 
Nuo to laiko jis yra buvęs 
premjeru, parlamento pirminin
ku, viceprezidento pareigon bu
vo padėtas 1964.

KOSYGINAS NEATVYKSTA
Kosyginas neatvyksta Į Jung

tines Tautas jubiliejaus švęsti, 
nes dabar nenori susitikti su 
prez. Nixonu ir kitų valstybių 
galvomis dėl įtemptų santykių 
su Washirigtonu ryšium su pa
liaubų laužymu prie Suezo ka
nalo.

— Jordanas pažadėjo 11,000 
dol. premiją tam, kas padės su
gauti dr. G. Habash, Liaudies 
fronto teroristų vadą, kurio 
grupė suorganizavo keturių lėk
tuvų pagrobimą ir susprogdini
mą. Ieškomas ir kitos teroristų 
grupės vadas, už kurio galvą 
paskirta kiek mažesnė premi
ja. Atrodo, kad Habash yra iš 
Jordapo pabėgęs ir slapstosi 
pas Kinijai palankius komunis
tus.

— Švedijos diplomatas Jar- 
ringas, Saugumo Tarybos tar
pininkas tarp arabu ir Izraelio 
taikos suorganizavimo reikalu, 
išvyko atgal į Maskvą savo tie
sioginių pareigų atlikinėti. Jis 
sugrįš tik tada, kada Egiptas, 
Jordanas ir Izraelis vėl sutiks 
derybas atnaujinti.

Viena istorija apie varžybas Kremliuje
Senokai Maskvos ambasado

riumi į Pekiną buvo paskirtas 
Stepakovas. Žinomas kaip kie
tas ideologijos saugotojas, ir 
tipiškas aparatčikas. Visu savo 
būdu ir pasirengimu tinkamas 
darbui Kinijoje.

Keliems mėnesiams nuo pa
skyrimo praėjus, paskelbta, kad 
Stepakovas apsirgęs. Dabar iš-, 
ryškėjo, kad “liga” buvo tik 
priedanga pranėšti Pekinui 
apie Stepakovo pakeitimą kitu 
asmeniu. Tas kitas yra Vasili
jus Tolstikovas, Leningrado 
miesto kompartijos sekretorius. 
Jis gabus, veržlus, viso Lenin
grado pažįstamas, privengia
mas, populiarus, kietą ranką 
žomšine pirštine mokąs mas - 
kuoti.

Ne Maskva, bet Leningradas 
buvo ir tebėra Rusijos meno 
ir mokslo centras. Tolstikovas 
mokėjęs su tais intelektualais, 
ypač jaunąja karta, elgtis taip, 
kad jie savo nekošernomis 
nuomonėmis jam reikalų Mas
kvoje nepagadintų. Net tvirti
nama, kad jis uoliai verbavęs į 
kompartiją jaunus intelektua
lus, kad atskiestų kompak
tišką senųjų komunistų masę. 
Šitos rūšies jo veikla, kaip tvir
tina Manchester Guardian, 
kompartijos viršūnėje Maskvo
je rasta pavojinga, todėl jis 
skubiai paskirtas ambasadoriu
mi į Pekiną, kurs kiekvienam 
diplomatui dabar yra merdėji
mo skylė.

Senoji gvardija (Brežnevas ir 
Co) įtarę, kad Tolstikovas pri
klauso tai oficialiai nesamai, 
bet iš tikrųjų žinomai įtakin
gų aparatčikų grupei, kuri sie-

Egipto studentų tarpe jau
čiamas neramumas, todėl moks- 
lo metų pradžia būsianti kiek 
pavėlinta. Nasserio laidotuvių 
proga į Egiptą buvo įsileistas 
būrys reporterių iš Europos, to
dėl iš jų- šaltinių skleidžiami 
gandai, kad studentų ir armijos 
kandidatas Nasserio vietai už
imti buvęs ne Sadat, ir ne Sa- 
bry, bet Zakariya Mohieddine, 
buvęs karininkas toje pat gru
pėje, kuri nušalino Faruką. Jis 
laikomas gabiu administrato
riumi, kovojęs visą laiką už 
Egipto ūkinės ir socialinės ge
rovės pakėlimą, bet prieš vi
sus kryžiaus žygius įsivaizduo
tai arabų vienybei sukurti. Jo 
priešingybė yra pulk. Sabry, ku
rio, sakoma, Kosyginas šį kar
tą nepiršęs į prezidentus, nes

— Kvebeko separatistai pa
grobė Montrealyje britų preky
bos atašė. Už jo paleidimą pa
reikalavo paleisti kai kuriuos 
“politinius kalinius”, juos iš
vežti į Kubą ar Alžyrą ir dar 
pridėti pusę milijono dolerių 
auksu. Tie separatistai yra gry
nai teroristinė grupė, norinti 
paskelbti Kvebeko provinciją 
nepriklausoma valstybe. Jų na
rių daugumą sudaro universite
to studentai ir kitokie pra
muštgalviai.

— New York Post sustabdė 
spausdinimą, nes dalis unijų 
paskelbė jam streiką. Kalba
ma, kad solidarumo dėlei gali 
sustoti New York Times ir Dai
ly News, jei nebus greito susi
tarimo.

kia atjauninti kompartijos ir 
ir vyriausybės viršūnę. Ikšiol 
jau taip buvo, kad Leningra
de pagarsėjęs kompartijos sek
retorius eidavo tiesiai į kom
partijos viršūnę — į politbiurą 
ar sekretariata. Ir Tolstikovas, 
įtariama, jau laukęs savo ei
lės kitą pavasarį įvyksiančio 
kompartijos kongreso proga. 
Brežnevo vidaus žvalgyba pla
nus susekusi, pavojingas varžo
vas pašalintas, laikinai pasiun- 
čiant į Pekiną pamerdėtL 

Vaizdas ii vienos Palestinos arabų pabėgėlių stovyklos Jordane: tik moterys ir vaikai. Kur vyrai? Jie užsi
ėmę teroristine veikla (vairiuose kariškuose daliniuose, visus maitina ir pastogę duoda J. Tautų tam reikalui 
(kurta agentūra. Pinigus tai agentūrai suaukoja J. Tautų nariai. Daugiausiai aukoja Amerika (UNO foto)

jis tikrai sukeltų valdančioje 
grupėje nesantaikas, ko Mask
va šį kartą nenorinti Egipte su
laukti. Sadatas buvo parinktas 
todėl, kad jis geruoju su vi
somis viršūnės grupėmis.

— Valstybės departamentas 
pranešė Rusijai; Prancūzijai ir 
Anglijai, kad nebėra prasmės 
dabar rinktis posėdžiu tai gru
pei, kuri ruošė pagrindines gai
res Vid. Rytu taikai suorgani
zuoti. Tas darbas nebeturįs 
prasmės tol, kol Egiptas ne
bus sutvarkęs reikalu ryšium 
su paliaubų susitarimo pažeidi
mu. Bet nebus nutraukti posė
džiai ambasadorių, kurie ieško
jo bendro visų keturių sutari
mo būsimos taikos klausimais. 
Ambasadorių posėdis ir šią sa
vaite numatytas.

Trys Nixono 
išvados

Namo iš Europos grįžęs, pre
zidentas Nixonas—pareiškė ke
lione esąs labai patenkintas, 
nes patyręs vieną labai malo
nų dalyką: visur radęs įsitikini- 
rpą, kad Amerika savo turi
mos karinės ir ūkinės jėgos nie
kad nepanaudos kieno nors 
laisvei sunaikinti, tik jai ap
ginti. Jis dar stipriau norįs ta 
kryptimi dirbti, kad nors vie
na žmonių generacija galėtų be 
karo išsiversti, ko pasaulis dar 
šiame šimtmetyje nėra turė
jęs.

Iš tos kelionės patyrimų jis 
padarė tris išvadas.

Pirma, Amerikos laivynas .Vi
duržemio jūroje turi būti iš
laikytas reikiamoje aukštu
moje, kad atgrasintų potencia
lų priešą nuo agresijos Vidur
žemio jūros regiono ir Europo
je-

Antra, vyriausybių vadai sti
priai palaiko Amerikos taikos 
iniciatyvą Vid. Rytuose ir bū
tų labai nelaimingi, jei karo 
veiksmai tarp Izraelio ir arabų 
vėl atsinaujintų.

Trečia, rastas geresnis su
pratimas Vietnamo karo tiks
lų ir pritarimas tai politikai, 
kuri vartojama Vietnamo karo 
likvidavimo pasiekti.

Jubiliejaus proga popiežius 
Paulius VI atsiuntė Jungt. Tau
toms (per gen. sekretorių) il
goką laišką su nuoširdžiais lin
kėjimais ir užtikrinimu, kad re
mia visą pasaulį apimančią J. 
Tautų organizacijos misiją. Ir 
pakartojo sakinį iš savo kal
bos, kurią pasakė 1965 spalio 
4 d. generalinės asamblėjos sa
lėje susirinkusiems to meto J. 
Tautų nariams: “Šioji organiza
cija rodo kelią, kurį turi pasi
rinkti modernioji civilizacija 
ir pasaulio taika”.

Per 25 metus nebuvo patei
sintos visos viltys, kurias pa
žadino J. Tautu įkūrimas, bet 
nors tiek pripažintina, kad J. 
Tautos buvo tas įrankis, kurį 
vyriausybės ir tautos naudojo 
broliškai vienybei ugdyti.

— Kur kitur tos vyriausybės 
ir tautos būtų galėjusios rasti 
tiltą, kurs jas jungtų, apskritą 
stalą, aplink kurį būtų galima 
susirinkti, ir. tribunolą, kuria
me būtų galima teisingumo ir 
taikos bylą ginti? — klausia 
Paulius VI. Klausimas suponuo
ja atsakymą, kad su visomis 
savo silpnybėmis ir besivaržan
čiais savanaudiškumais J. Tau
tos tebėra vieta, kur gali pasa-

Pompidou Maskvoje varžybose 
su Vokietija

Maskva. — Prancūzijos prez. 
Pompidou atvyko į Maskvą 8 
dienų vizitui. Jis bus vežioja
mas ir po Rusiją, matys net 
kosmodromą, iš kur šaudomi 
į erdves satelitai ir įvairūs erd
vėlaiviai.

Bet svarbiausias jo kelionės 
tikslas yra ūkiniai reikalai ir 
išlaikymas pozicijų, kurioms pa
grindus dėjo gen. de Gaulle. 
Juk jis pirmas po karo nubėgo 
į Maskvą draugiškumo sutar
ties pasirašyti, jis pirmas iš di
džiųjų valstybių lankėsi Mask
voje prekybos organizuoti dar 
šaltajam karui tebevykstant.

Kai Maskvos artimu partne
riu gali pasidaryti ir V. Vokie
tija, Paryžius pradėjo skubėti 
apsirūpinti, kad nebūtų Vokie
tijos visai išstumtas. Varžytis 
nė technologija, nė pramonės 
išdirbinių įvairumu Paryžius su 
V. Vokietija negali, tad laikas 
pasirūpinti, kad tinkama vieta

Kelias į Rinką norvegams sunkus
Briuselis. — Europos Bend

rosios Rinkos speciali komisi
ja baigė pirmąją dalį pasitari
mų su Airija, Danija ir Nor
vegija, kurios nori būti Rinkos 
nariais. Rasta, kad Norvegijai 
bus sunkiausia į Rinką patekti, 
nes ji pasirinko tuo tarpu ki
tą kelią kaip Airija ir Danija. 

kyti savo žodį ir pasaulio są
žinė, pasireiškianti žmoguje 
esančiu žmoniškumo elementu.

Tam žmoniškumo elementui 
apsaugoti Paulius VI skatina J. 
Tautas kalbėti už tuos, kurie 
patys to negali padaryti; iškel
ti ir pasmerkti visokias prie- 
spaudas, nekreipiant dėmesio i 
jų šaltinius ar ideologijas; iš
girsti pagalbos besišaukiančiu 
balsą, patenkinti teisinga 
skundą, apginti silpnąjį nuo 
stipriojo smūgių.

Pasmerkęs nesantaikas ir ka
rus, paraginęs kovoti už nusi
ginklavimą, padėti susikurti ge
resnį gyvenimą neturtingosiom 
tautom, Paulius VI primena,, 
kad milijonams žmonių dar at
imta teisė naudotis religijos 
praktikavimo laisve pagal savo 
sąžinės baisa, nors J. Tautu 
paskelbti dokumentai iškilmin
gai tą teisę kiekvienam užtik
rina. Kadangi laiškas skirtas 
generalinei asamblėjai, Paulius 
VI ragina ją atkreipti į tą rei
kalą savo dėmesį ir padaryti 
viską, kad tas nežmoniškas el
gesys, tikinčiųjų persekioji
mas, būtų iš žmonijos tarpo 
pašalintas, nes jis nesuderi
namas su žmonijos kilnumu.

Rusijos užsienio prekyboje bū
tų užtikrinta ir Prancūzijai.

Rusijai labiausiai reikalingi 
kapitalai turimom žaliavom— 
mineralų rūdoms iš žemės iš
imti ir pramonės reikalams pa
rengti. Prancūzijai esą pasiūly
ta prie tos veiklos prisidėti. 
Taip skelbia prancūzai po pir
mo Pompidou pasikalbėjimo su 
Brežnevu.

Maskvos pasirinkta taktika 
ima aiškėti — kreditų beieš
kant Europoje padaryti taip, 
kad pramoninės ir kapitalais 
turtingos Europos valstybės bū
tų angažuotos atskirai, kad jos 
nesijungtų grupėmis savo pa
tarnavimus Maskvai siūlyda
mos. Maskvos taktika supranta
ma, bet mažiau suprantama 
Prancūzijos taktika: vietoj dir
busi kartu su Bendrosios Rin
kos bendruomene, ji vis veržia
si pati viena Europos politiką 
su Rusija nustatinėti.

Airija ir Danija sutiko per 
sutartą laiką prisiderinti prie 
Europos Ūkinėje Bendruome
nėje jau veikiančių nuostatu, 
bet Norvegija tuo keliu nepa
norėjo eiti — ji prašo, kad Rin
kos nuostatai Norvegijos inte
resus liečiančioje srityje būtu 
pakeisti jos naudai arba jai bū
tų padaryta išimtis. Tos sritys 
yra žvejyba ir žemės ūkis.

Žvejybos produktai dabar su
daro žymią Norvegijos eks
porto dalį. Pagal dabartinę 
Rinkos politiką, ir teritoriniai 
Rinkos narių vandenys yra at
viri visų narių žvejybos lai
vams. Atidarius Norvegijos 
fiordus Rinkos narių žvejybai, 
Norvegijos žvejybos produktai 
nebeteks žymios dalies pa
klausos Rinkos narių kraštuo
se. Ir tai stipriai palies Norve
gijos žvejybos pramonę, iš ku
rios gyvena daug norvegų.

Norvegijos žemės ūkio pro
duktų kainos yra aukštesnės 
už dabartinių Rinkos narių kai
nas 40 proc., todėl Norvegi
ja nenorėtų priimti tų taisyk
lių, kurios tvarko Rinkos na
rių žemės ūkio subsidijavimo 
politiką. Ir šioj srity Norvegi
ja nori kitokio sprendimo, ma
žiau žalingo jos žemės ūkiui.

Ekspertams pavesta abudu 
klausimus išstudijuoti ir pa
ruošti pasiūlymus kitai Rinkos 
ministerių tarybos sesijai, Įvyk
siančiai gruodžio 15.
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Ima garsiau kalbėti apie baltąją etninę jėgą SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. 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.

Tuos žodžius “N. Y. Times” 
(rugsėjo 28) ypatingai išryški
no. O juos parašė jauna lenkų 
kilimo amerikietė Barbara Mi
kulskį iš Baltimorės, dėstydama 
etninių grupių reikalus Ameri
koje..

Jos straipsnis ir eilė kitų da
ro dvejopą įspūdį. Viena, po
puliari svajonė “suvirinti“ vi
sas tautybes, religijas, rases ir 
nulieti “tikrą“ amerikietį lai
koma nepasisekimu“. N. Y. 
Times” kolumnistas Peter Sto
ne pripažino: “Mes išdidžiai te
besakome esą melting pot ir 
tebekviečiame visus atvykusius 
dalyvauti mūsų laisvėje ir gero
vėje. Mes prašome juos nusi
kratyti prancūziškumu, itališku- 
mu lenkiškumu, airiškumu, šve- 
diškumu ir prisiminti ameriko- 
niškumą”. Matydamas, kad tai 
nesiseka, autorius pilotiškai 
klausia: “Bet kas gi yra ame- 
rikoniškumas?” Ir atsakymo ne
duoda.

Antra, prasiveržusi 
amerikinėje spaudoje
kalba apie etnines grupes reiš
kia daug daugiau nei norą me
džioti balsus rinkimam. Tai ga
lima laikyti balsu už "etninę 
jėgą", kuri būtų atsvara prieš 
“juodąją jėgą" arba su “juo
dąja jėga“ sudarytų "aliansą“.

♦
Ši apžvalga ir siekia suvokti, 

kokius reikalus išreiškia etni
nių grupių balsai ir kaip j juos 
pažiūri kiti amerikiečiai.
UŽMIRŠTI IR APLEISTI...

Tai pirmas Barbaros Mikuls
kį rašinio motyvas. “Etninis 
amerikietis yra užmirštas ir ap
leistas. Jis yra įtūžęs, kad jį 
panaudoja ir išnaudoja infor
macijos priemonės, vyriausy
bė, biznis”. Jam esą taikomi 
pažeminantieji pravardžiavimai 
(“pigs”, “racists”), kuriais 
mama pagarba jam ir jo 
venimo būdui.

“O etninių amerikiečių
40 milijonų — tai darbo klasė, 
kuri gyvena daugiausia 58 di
džiuosiuose pramonės miestuo
se, kaip Baltimore ir Chicaga. 
Mūsų šaknys yra vidurio ar pie
tų Europoje. Mes esame šia
me krašte viena, dvi, trys gene
racijos. Mes JAV atidavėm di
džiausią duoklę, o pripažinimo 
už tai gavome mažiausia”.
DISKRIMINACIJOS ŽENKLAI

“Etniniai (žmonės) atvyko į 
Ameriką tarp šimtmečio pra
džios ir trečios dešimties var
žomi diskriminacinėm kvotom 
— 65.000 anglosaksų prieš 300 
graikų. Mes atvykome, ieškoda-

“Jis (etninis žmogus) atvyko, ieškodamas laisvės ir dar
bo, bet ką jis rado.“

“Visą savo gyvenimą jis buvo mokomas, kad sistema 
yra gera, jei tik gerai dirbsi ir klausysi įstatymo. Jis laikėsi 
taisyklių. Bet kai jis laukia vyriausybės pagalbos, jis pamato, 
kad politiniai atstovai nekreipia į jį dėmesio“.

dabar 
vieša

ati- 
gy-

yra

mi politinės laisvės ir ekono
minių galimybių.

.. .Tai ši darbo klasė pasta
tė didžiuosius miestus —dan
goraižius, dirbo geležinkeliuo
se, laivų statyklose, dirb
tuvėse, plieno liejyklose ir 
anglies kasyklose. Nors mūsų 
darbas buvo priimtas, mes pa
tys — ne. Mūsų pavardės, kal
ba, valgiai, kultūriniai papro
čiai buvo pajuokos objektas. 
Mes buvome diskriminuojami 
bankuose, aukštesnio mokslo 
institucijose ir kitose organi
zacijose, kontroliuojamose ‘jan
kių patricijų’. Nebuvo jokio 
mechanizmo, kuris garantuotų 
saugumą, atlyginimą, pastovu
mą darbe. Mes vadinomės ame
rikiečiais. O mus vadino ‘wop’, 
‘polack’ ir ‘hunky’.

SAVISAUGOS PRIEMONĖS
“Savisaugai mes sukūrėme 

savas institucijas ir susime
tėm draugėn naujose gyvenvie
tėse. Mes sudarėme bendruo
menes kaip “Little Italy” ir 
“Polish Hill”. Etninė parapinė 
bažnyčia ir fraternalinės orga
nizacijos kaip Lenkų moterų 
sąjunga ir Italijos sūnūs tapo 
mūsų kultūros židiniais”.

“Šios gyvenvietės buvo tikri 
“kaimeliai”. Jaukumas, šiluma 
buvo šios bendruomeninės dva
sios žymės. Žmonės pažinojo 
vienas kitą. Ne tik gimines bei 
draugus, bet ir mėsininką, po
litikierių, kunigą. Žmonės jau
tė savo vertę, buvo išradingi ir 
veržlūs”.

“Tokie mes atsidūrėm 
1970 metų 
nuo 5,000 
mes esame 
neturtėlių”.
niekas neišklauso.

mą ir paskolas. Jis esąs tas, ku
riam dirbtuvės bosai pasako, 
kad su 40 metų amžiaus jis jau 
per senas, kad būtų avansuo
jamas. Automatai gresia jo lig
šioliniam darbui. O išlaidos ky
la. Jis turi mokėti už namus, 
už automobilį; išlaidos dar di
dėja stengiantis bent vieną vai
ką prastumti per kolegiją.

“Kai etninis darbininkas ieš
ko kuklios paramos, jam sako, 
kad jo pajamos per didelės. Jis 
yra ‘per turtingas’, kad jo tė
vas galėtų būti priimtas į prie
glaudos namus. Kolegijos ne
praktikuoja duoti stipendijas 
tokiem, kurie vadinasi Colstia- 
ni, Slukowski ar Klima.”

“Vienintelė vieta, kur jis jaiP 
čiasi savas, tai jo gyvenvietė. 
Dabar net šis saugumas susi
laukė grėsmės...”

“ .. .Liberalai mus daro at
pirkimo ožiais už rasizmą. O 
mūsų širdyse nebuvo rasi
nių prietarų, kai mes čion at
vykome. Buvo labai nedaug 
juodųjų žmonių Lenkijoj ar 
Lietuvoj. Tik elito žmonės, ku
rie dabar mus vadina rasistais, 
mus išmokė pažinti šio žodžio 
prasmę: jų fanatizmas (bigot
ry) nukrypo prieš skirtingą kla
sę ar tautinę kilmę”.

“Vyriausybė toliau skaldo gy
ventojus, kurdama mitą, kad 
(tik) juodojo žmogaus reikalus 
reikia tenkinti. Tokiu būdu et
ninis darbininkas yra verčia
mas galvoti, kad (tik) juodasis 
turi gauti viską”.
SIŪLYMAS

Čia autorė atsargiai pasako
tai, ką aiškiau ir įsakmiau bu- kingais liberalų 
vo iškėlęs pareiškimas vysku
pų autoritetu. Būtent, kad etni
nis žmogus ir juodasis žmogus 
yra susitikimo riboje, ima vie
nas su kitu konkuruoti dėl dar
bo, o ypačiai dėl gyvenamosios 
vietos, o tuo tarpu baltasis tur
tingasis elementas, kuris pasi
sako griežtai už rasių susilieji
mą, seniai yra išsikėlęs i prie-

miesčius, 
mo ribos 
ką reiškia dviejų kultūrų (ne 
rasių!) susidūrimas.

(Prez. Nixono planas padėti 
juodojo žmogaus kultūrai kilti 
ir atsistoti lygioje plotmėje su 
baltuoju yra realesnis nei tų, 
kurie mano, kad problema iš
sprendžiama maišymo keliu!).

Ir autorė mano, kad etninės 
grupės su juodaisiais turėtų su
daryti "aliansą": juodieji ir bal
tieji organizuojasi savo atski
rom bendruomenėm ir su res- 
pektu vieni kitiem susitinka 
spręsti bendrų tarpbendruome- 
ninių reikalų. Tokis “aliansas” 
esą pergrupuotų vietos bend
ruomenę ir politinę struktū
ra.

“Tada būtų nusikratyta juo- 
kaltinimais,

ekonominio elito žmonių kont
role ir savinaudiškom politikie
rių manipuliacijom. Tada galė
tume kurti demokratinę 
pluralistinę bendruomenę, 
kia iš tikrųjų mes esame”, 
gia Mikulskį.

Toliau — ar tos “etninės jė
gos” pajudėjimą yra pajutę a- 
merikiečiai?

atokiai nuo susitiki- 
ir nežino savo kailiu,

ir 
ko- 

bai-

ANTANAS J. AAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30^4 Jamaica Ave 
Woodhaven, N.Y. 11421; telef. 296-2060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8HALINS-šALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave 
(prie Forest P’way Sta.). Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

iki 
angos. Uždirbdami 
iki 10,000 metam, 
ekonomiškai “arti 
Ir mūsų problemų

TOS PROBLEMOS
Etninis amerikietis — rašo 

Mikulskį — neteko ekonomi-* 
nio pagrindo. Jis esąs inflia
cijos ir antiinfliacijos priemo
nių auka. Nors algos nuo 
septyniasdešimtųjų vidurio pa
keltos 20 proc., bet perkamoji 
galia liko ta pati. Jis labiausiai 
paliestas gamybos ir statybos 
siaurinimo. Piniginės politi
kos varžtai su pakilusiom pa
lūkanom apsunkino jam pirki-

Poeto Milašiaus minėjime rugsėjo 27 Kultūros židiny New Yorke. Iš k. į d. Lietuvos gen. konsulas A. Simu
tis, dr. S. Bačkis ir dr. D. Jasaitis. Nuotr. A. Kisieliaus

KAS DAROSI SU TEATRU LIETUVOJE?
“Kultūros barai” 1970 6 nr. 

str. “Kodėl nusiviliama 
ru” iškelia tokius faktus:

1. “Lietuvoje mažesnis 
vidurkis
maždaug tris 
negu Estijoj, 
Latvijoj (iš

teat-

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

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

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas j Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. E V 4-4952

JUOZO ANDRUSIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacljos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VL7-4477.

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 tortai. 
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. 
Pristatėm į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special pries 
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 artimiesiem:
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 H Y 7-4677.

importuotos ir vietinės

Niiotr. R. KisieliausSkulptūra, padaryta iš rudens vaisių

teat-
ne-rų lankomumo 

gu visoj šaly ir 
kartus mažesnis, 
du kartus, negu
1000 gyventojų per metus teat
re apsilanko Tarybų Sąjungo
je — 449, Latvijoje — 954, Es
tijoje — 1050, Lietuvoje — 
414).”

2. Aktoriaus profesija nepa
traukia jaunimo. Viena, atly
ginimas menkas. Antra, nusivy
limas: esą “iš šimto teatruose 
dirbančių konservatorijos ab
solventų žinomus vardus skai
čiuojame ant pirštų. Kita da
lis, matyt, pritapo prie nusivy
lusių menu. ‘Kam tobulėti, 
šviestis, skaityti, lavinti kūną 
ir balsą, jei gero vaidmens vis 
tiek negausiu!’... Tai pati bai
siausia menininko tragedija, 
kuri pasireiškia dykinėjimu, a- 
nekdotais, išgėrimais, paska - 
lom ir dejavimu. Vargu ar gali
ma laukti stulbinančio rezulta
to scenoje, kai aktorius repeti
cijų metu arba spektaklyje 
tarp išėjimų į sceną lošia kor
tom. žiūri televizorių ar mezga 
kojines. Kartais nespėjama nė 
išsiblaivyti ligi išėjimo į sceną. 
Ypač gastrolių metu provinci
joj”.

“Faktas, kad konservatorija 
nebesuranda reikiamo kiekio 
norinčių tapti aktoriais (tuo 
tarpu, kai teatrai nuolat laukia 
‘gero aktoriaus’), yra simpto
mas. kuris visiem kelia didelį 
nerimą”.

3. Teatrų eksperimentai. Da
ro eksperimentus “kartais, no
rėdami atrodyti labai ‘intelek
tualiais’, ‘mąstančiais’, mes 
vietoj reginio kuriame papras
tą radijo vaidinimą. Aktoriai 
tarsi prikaustytos skulptūros, 
stovi scenoje vietoje, vos at
gaudami kvapą išdėsto auto
riaus tekstą ... Teatrui kyla 
pavojus atsidurti tuštumoj, 
nors scena būtų prikrauta 
daiktų, pilna veikėjų”.
4. Publikai toki eksperimentai 

svetimi, ir aktoriaus vaidyba 
iki jos neprieina. Tad “ar ne 
geriau atskirais atvejais pasi
tenkinti dešimtimis nuoširdžių 
meno vertintojų, negu gėrėtis 
šimtais už profsąjungos lėšas

užpirktose vietose sėdinčių 
nuobodžiaujančių”.

Tačiau tas pats žurnalas kitoj 
vietoj sako, kad pereitas se - 
zonas susilaukė'didelio pasise
kimo su J. Marcinkevičiaus 
“Mindaugo” drama.

Dvi archeologų ekspedicijos 
liepos pradžioje vyko i Anykš
čių rajoną vykdyti Piktagalio- 
Marijampolės kapinyno kasinė
jimų ir į Šakių rajoną tyrinė
ti Sudargo piliakalnių. Pirma
jai ekspedicijai vadovavo isto
rijos mokslų kand. A. Tauta
vičius, antrajai —
mokslų daktarė R. Kulikaus 
kienė. (E.)

istorijos

LIETUVIŲ KANKINIŲ KOPLYČIA
ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE

JAU DEDIKUOTA

Jos įrengimo išlaidos dar reikalingos jūsų aukos. Įam
žinkite save ir savuosius šio paminklo kūrėjų skaičiuje. 

Savo auką siųskite:

UTHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 

2701 West 68th Street X 
Chicago, III. 60629

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 Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais. 8:05-9:00 vai. rak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.

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

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

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

LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 -12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford St., 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

I
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.& *

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

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421

Tel. 212-847-5522
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Darbas padėkos vertas

Ką kalbėjo prof. K. Pakštas prieš 15 metų

Kunigų Vienybė išleido 1970 
vadinamą Elenchus — lietuvių 
kunigų laisvajame pasauly 
vardyną. Tai jau penktas leidi
mas, paruoštas kun. dr. T. Nar
buto.

Šis leidimas ypatingesnis 
tuo, kad jame yra statistika 
apie lietuvių kunigų bei vienuo
lių ir lietuviškų parapijų skai
čių įvairiuose kraštuose. Tas 
žinias surankiojo ir paruošė ku
nigas K. Žemaitis (Clevelande).

Žinom, kad tai vaisius ilgo, 
kruopštaus rankiojimo. Bet šis 
vaisius reikšmingas. Jis tenki
na ne tik smalsumą. Jis paro
do, kokią padėtį turime. Tai 
yra realus pagrindas mūsų to- 
lesniem planam. Tai yra . taip 
pat įtikinantis argumentas įstai
gom, per kurias norim savuo
sius planus vykdyti.

Už ta konkretu darba -verta 
tarti ačiū.

★

Dabar kai kas iš tos statisti
kos.

1. Bendras lietuviu kunigų 
skaičius laisvajame pasauly yra 
772: 550 diecezinių kunigų ir 
222 vienuolių. Dar Lietuvoj gi
musių tarp jų yra 373.

Be kunigų, yra klierikų 13, 
brolių 33, seselių lietuviškose 
vienuolijose 909. Jų yra nelie
tuviškose vienuolijose, pvz. Eu
ropoj (Belgijoj, Prancūzijoj, 
Šveicarijoj, Vokietijoj) apie 
250. Nelietuviškose vienuolijo
se lietuvių kunigų 84.

Pačioje Lietuvoje kunigų čia 
priskaitoma 863.

2. Atskiruose kraštuose už 
Lietuvos ribų: JV 612, lot. Ame
rikoj 57, Kanadoj 30, Azijoj 8, 
Australijoj 8, Afrikoje 2 ir ne
žinomose vietose dar ,6 pavar
dės žinomos.

3. Vienuolijų kunigų dau
giausia yra marijonų — 63, 
kandidatų 17, toliau pranciško
nai — 32 ir kand. 7, jėzuitų— 
29 kunigai ir kand. 1, salezie
čių — 27, bet kandidatų 15.

Seselių daugiausia yra kazi- 
mieriečių — 474, pranciškie- 

čių — 287, Nukryžiuotojo Jė
zaus — 98, Nekalto Prasidėji
mo — 50. Kandidačių — ka- 
zimierietės turi 37, pranciškie- 
tės 18, Nukryžiuotojo Jėzaus 
13, Nekalto Prasidėjimo 4.

4. Atskiruose miestuose — 
daugiausia lietuvių kunigų turi 
Chicaga — 91, toliau Kaunas 
38, Brooklynas 29, Vilnius 27, 
Roma 23, Philadelphija 15, 
Kennebunkport 14, Bostonas 
12, Thompsonas 11, Sao Paulo, 
Brazilijoj, 10, Cicero 9, Mari
an Hills 9, Baltimore 8, Castel- 
nuovo, Italijoj, 8, Panevėžys 
8, Šiauliai 8, Torontas, 8, Mon- 
trealis 7, Scrantonas -7, Wor- 
cesteris 7, Detroitas 6, Grand 
Rapids, 6, New York 6, Šilu
va 6, Telšiai 6, kitur po mažiau.

5. Prieauglis ir mirtingu
mas santykiuoja mirties nau
dai. Lietuvoje įšventinta į ku
nigus 1965 — 10, mirė 13,
1966 — 5:11, 1967 — 7:22,
1968 — 7:20.

Už Lietuvos ribų: 1965 —
5:12, 1966 — 4:14, 1967 —
1:16, 1968 — 4:15.

6. Lietuviškų parapijų laisva
jame pasauly viso 139: JAV 
118. Kanadoj parap. (su misi
jom) 11, Anglijoje 4, Brazilijo
je 3, Argentinoje 2, Urugvaju
je 1.

JAV lietuviškų parapijų yra 
Pennsylvanijoje 40, Illinois 20, 
New York 12, New Jersey 7, 
Connecticut 6. Bet yra net Mis
souri ir Nebraskoj. •

Koks yra lietuviškų parapijų 
“mirtingumas” — statistika ne
rodo. Pasitraukus iš kunigys
tės pareigų statištika temini tik 
viena.

★
Statistika rodo, kad mažėjant 

lietuvių kunigų skaičiui, galė
tų būti svarstoma galimybė pri
šaukti lietuvius kunigus iš ne
lietuviškų vienuolijų ar parapi
jų į lietuviškas.

Rodo taip pat, kad 118 lietu
viškų parapijų buvimas JAV 
yra pakankamas pagrindas 
siekti tų parapijų sielovadai 
specialaus vyskupo lietuvio.

Buvęs ypatingai judrus ir di
namiškas, sakyčiau, ir, netgi, 
itin pranašiškas, prof. K. Pakš
tas, neužmiršdavo apsilankyti 
ir pas mus, kanadiečius lietu
vius.

Čia, mano pageltusių užra
šų archyve, yra jo šitokios min
tyj, tartos mums prieš 15 me
tų — 1955. Tada jis plačiai au
ditorijai porino:

Esą, kai jis atvykstąs į To
rontą, . jaučiąsis tarytum pa
buvojęs netoli Kybartų. Toron- 
tiečiams lietuviams gi— jis ta
da atrodė kaip visuomet: links
mas, energingas ir, svarbiau
sia, be galo ugningas kalbėto
jas. Dar kas svarbiau — atro
dęs niekad nesenstąs, nepalūž
tas ir, kiek brutališkesniu paly
ginimu tariant, be atominės 
bombos nepaimamas. Jį, deja, 
nugalėjo ne atominė bomba, 
bet nemirtingoji mirtis.

Dabar — ką gi jis 
tada kalbėjo?

Pirmiausia — jis gvildeno 
klausimą: kaip greitai bus lais
va Lietuva? Ties šiuo klausi
mu, tikrai nelengvu, profeso - 
rius stabtelėjo kiek ilgėliau ir 
jį panagrinėjo, galima sakyti, 
“pakštiškais išvedžiojimais”, 
Kalbėtojo teigimu, daugelis 
žiauraus priešo iš tėvynės iš
tremtųjų pradžioje klausdavę 
profesorių: kaip ilgai dar reikės 
gyventi be tėvynės? Na, vien
kart ir jie patys pasiskubinda
vę pridurti: gal dvejus, gal 
trejus metus ... Profesorius 
jiems atsakydavęs, jog bi
jąs jų nuotaikas sudrumsti, ta
čiau norįs pasakyti, kad gal ir 
dešimtmečio neužteksią ...

O dabar, girdi, — dešimtį 
metų be tėvynės jau baigiame. 
Daugelis ir vėl klausia: dar ligi 
kol? — Ką gi, — iš visų ste
bėjimo duomenų, atrodytų, gal 
ir dar reikės ne mažiau dešim
ties metų, jei ne daugiau, nors 
iš tilĮrųjų, JAV, D, Britanijos 
ir kt. -vakariečių kantrybės kiau
tas plonėjąs ir plonėjąs. Rei
kią, girdi, laukti, kad kada 
nors jis visai prakiursiąs. Dėl 
Lietuvos ar dėl kito kurio pa
vergto krašto vakariečiai nie
kad nekovotų, tačiau jie turė
sią kovoti — savus interesus 
gindami.

Jau tuomet, pasak prof. 
Pakšto, kada Jaltoje vakarie
čiai su Stalinu taip pasidali
no Vokietiją, kad tam tikrą da
lį to krašto paliko administruo

ti raudoniesiems, buvę galima 
pasakyti, kad vakariečiams dar 
kartą kariauti reikės, nes rau
donieji iš niekur nemušami ne
išeiną ...

Nors karas esąs baisus reiš
kinys, bet mes, išblaškytieji po 
pasaulį, be to vargiai apsiei
sim. Ir visas pasaulis, esą, ma
tyt, karus “mėgstąs”, nes pas
kutiniojo šimtmečio laikotarpy
je nebuvę visiškai kariauta tik 
.. .12 metų.

Esanti viena prielaida, pa
gal prof. Pakštą, kad gali būti 
išlaisvinta mūsų tėvynė ir be 
karo, tačiau toji prielaida— te- 
siremianti tik 1 proc. galimy
bių.

Jeigu Vakarai susicementuo-
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šią, apginkluosią reikiamai V. 
Vokietiją ir įjungsią ją į savo 
jėgų potencialą, esą, galima ti
kėtis, kad daug ko demokrati
nis pasaulis galėsiąs atsiekti ir 
be karo — ultimatyviniais rei
kalavimais. Sovietai, esą, taip
gi šitokią galimybę, matyt, pri
leidžia, nes pvz. Lietuvoj jie 
perdaug nesitvirtiną. Antai 
krašto elektrifikacijoj — jie te- 
pastatę porą menkučių stote
lių, tačiau nesiryžtą statyti ga
lingos elektros stoties Nemu
no kilpoj ar pn. vietoj. Rau
donieji, esą, matyt, galvoją, kad 
jų viešpatavimas Lietuvoj ne
amžinas ...

Tautos naikinimo pasekmės
Dar eilę metų prieš didžio

sios Lietuvos tragedijos pra
džią, kada profesoriui tekę dirb
ti Kauno VD un-te, jis su fi
losofu prof. Stasiu Šalkauskiu 
pasišnekėdavęs apie ateitį. Jei
gu pvz. karo ar kitokios nelem- 
ties atveju Lietuva pakliūtų Vo
kietijos priespaudon, kaip bū
tų su tautos naikinimu? Buvę 
prieita išvados, jog būtų su
naikinta anie 1 proc. tautos, 
nes vokiečiai naikintų tuos, ku
rie aktyviai priešintųsi jiems, 
kitaip sakant, kurie būtų su
gauti su ginklais rankose ar 
proklamacijų pundais, nukreip
tais prieš juos. Jeigu gi Lietu
va pakliūtų Kremliaus “malo- 

nėn”, galėtų būti išnaikinta 
net iki 90 proc.tautos, nes 
būtų naikinama ir aktyviai ir 
pasyviai besipriešinantieji. . .

Lietuvių nesugyvenimo 
klausimu

Tuometine profesoriaus nuo
mone, mūsiškė visuomenė išei
vijoje, vis dėlto, suskilusi. Esą, 
nors to nevieningumo reiški
niai dar nėra aliarmuojantys, 
tačiau taisytini. Esą, rezistuo- 
jame ... Prieš ką? — Gi patys 
prieš save . ..— tada šūktelėjo 
kalbėtojas. Mat, norime nuvers
ti . . .Krupavičių ...

Tokie reiškiniai, profesoriaus 
teigimu, tai esanti didelė do - 
vana Kremliui, dedama ant tau
tos satrapų lėkštės mūsų pačių 
rankomis ...

Kalbėtojas pabrėžė, jog Eu
ropą sukūrė krikščionybė, kaip 
Kiniją — budizmas, Indiją — 
hinduizmas ir t.t. Su ateizmo 
pasiūlomis tik dar arčiau, esą, 
kviečiamės bolševikinę meška, 
kuri ir toliau ryšis draskyti 
mus, kaip ligi šiol draskiusi. . .

Kitais reikalais
Toliau tada kalbėtojas labai 

energingai pasisakė už siekimą 
išeivijoj Lietuvos egzilinės vy
riausybės, už Europos valsty
bių federaciją ir siekimą kiek 
galint artimesnių santykių, 
ypač su lenkais ir vokiečiais. 
Be to, esą, reikalingas “dva
sinis komfortas” — solidaru
mas. Tolerancijos neužtenką, 
nes tai reiškia šiaip taip pa
kęsti vienas antrą.

Su vokiečiais pradėti ką nors 
labai artimo, gal, esą, iš vie
nos pusės truputi per vėlu, iš 
kitos gi — gal ir per anksti. 
Jie, esą, turėdami daugybe sa
vų rūpesčių ir būdami savo ar
mijos steigimo bei visiško su
vereniteto atgavimo išvakarėse, 
gal nesileisią į kalbas dėl arti
mo bendradarbiavimo. Su len
kais, girdi, kurie šiuo metu 
yra panašioj padėty, kaip ir 
mes, reikią kalbėtis ir tartis. 
Jeigu, girdi, negalima susikal
bėti su lenkų egziline vyriau
sybe Londone ar su kitais jų 
oficialiaisiais čia, tremtyje, rei
kią kalbėtis su tais politikais, 
kurie jau seniai saką, kad už
grobimas Lietuvos sostinės Vil
niaus — buvusi didelė klaida. 
Žinoma, esą, anie, kurie svai
čioja apie Vilniaus lenkiškumą 
arba jo priklausymą Lenkijai 
— dar tebegyveną Pilsudskio 
pulkininkų galvosena ...
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Dabar ko mes neturime? Turi
me pieniško, mėsa ant mėsos 
užeina, ir pagalvės ne šiaudi
nės, ir rituliai tebėra. Tiek tik 
teprašome Dievą, kad nuo to 
turto mūsų nenustumtų.

— Didžiausios kalbos eina iš 
pavydo, — ėmė sakyti dabar 
Putinienė. — Kai užvydi mer
gaitei, tai ir avižėlė patvory 
prašneka, atsiranda ir šiaudi
nės pagalvės ir viskas, o kai 
paskui išeina už vyro ir atsi
randa gera, tai ir viskas nutils
ią. Blaivystė daug sugelbėjo 
svietui; ir mano štai vyras gė
rė smarkiai, o dabar nustojo— 
ir šventas žmogus. Užsižadėda
mas net juokų pridirbo. Kaip 
ryto eisme ant prisiegos, o 
šiandien sumanė padaryti deg- 
tienei užgavėnes; parsinešė ke
lias bonkas degtienės, žinoma, 
kad užtektų, parsikvietė du kai
mynu, ir geria tą degtienę, vis 
ją keikdami. Kai visą išgėrė, 
sumanė sudaužyti taurelę. Aš 
sakau: “Kuo kalta taurelė, kad 
jūs gėrėte? Tegul bus, šiam 
tam prireiks, ar pipirams supil

ti, ar kam.” Jis: “Ne, reikia su
daužyti, ir gana.” Ėmė laidyti 
taurę į duris. Duoda duoda, o 
taurė vis sveika. Paskui ėmė 
mėtyti į krosnį, ir čia nieko 
neveikia. Deda paskutinę svei
kata, o žin, kokia nusigėrusio 
sveikata: nesudaužo taurės, ir 
tiek. Visi leipstame juokais: 
“Dar gersi, neužsižadėk, taurė 
dar sveika.” O taurė stora kaip 
koks stiklo burbulas. Paskui su
manė duoti į aslos akmenį, čia 
vargšei šonas nudužo. Betgi į- 
veikė. Prisijuokėme į valias.

Prie kalbos prisideda trečia 
besėdninkė, Rugienė.

— Kaip dabar tamstos vy
ras, ar negeria?

— Ne, negeria, dėkavot Die
vui, — sako Putinienė. — Par
važiuojant kada iš Baisogalos, 
sakau jam: “Pirma negalėjai 
išvažiuoti iš miestelio negėręs, 
o dabar, sakau, kodėl gali?” 
Dabar, girdi, nė į galvą neatei
na gėrimas.

— Pas tamstas gal stipres
nis svietas, — sako Rugienė,— 
pas mus prisiekt prisiekė, bet 
neištūri: pasikavodami geria, ir 

tiek, štai kad ir va — nenoriu 
išvardinti — jo pati skundžia
si: nuvažiuojame, girdi, į Kra
kes, į bažnyčią, be bažnyčios 
grįžtame namo. Gi štai iššoko 
iš teredeikos, būk tai į krautu
vę reikia. Neužtruko nė tiek, 
kiek “Sveika Marija” sukalbė
ti, vėl išeina: jau akys apsiaša
roję, dar vis nieko — negir
tas. Važiuoja tolyn, gi jos žmo
gus girtyn girtyn, ir visai gir
tas. Mat, jis įpuolė į gertuvę, 
užsivertė puskvortę ar visą 
kvorta, netruko — ir išeina, 
kaip nieko nebuvus. Pačiai, 
žmonai, gėda. Nė kur jį dėti, 
nė kur užkavoti. Nuglostau, gir
di, geruoju į svirną ir užkabi
nu, kad išmiegotų.

— Yra ir daugiau tokių ne 
tas vienas, — pridūrė Grigie
nė.

Moterų kalbų klausėsi prie
šais sėdįs vyras; toliau ir jis 
prisidėjo prie kalbos.

— Moterėlės, besveikos ap
kalbate vyrus. Mes to verti, bet 
ir tamstų yra tokių, kur ne
šventos. Juk už ką Dievas išva
rė Adomą iš rojaus, jei ne per 
Ievutę? Ką tu, griešnas žmo
gus, darysi, būdamas taip su
tvertas, kad bobos klausai, ir 
gana. Ar viena iš baltagalvių 
sakosi, kad jai retkarčiais už
eina negerai po širdžia, kad 
reikia turėti vaistui degtienės, 
užpintos ant dzingelio? čia už
pila — čia vėl sausa: mat, džiu
gelis sugeria. Gi tas vaistas la

bai tinkamas ligai nuvaryti. 
Degtienės sėkla dar tebegyve
na, pas moteris giliai spintose 
užkavota.

— Mes apkalbėjome vyrus, 
tamsta apkalbėjai moteris, — 
sako Putinienė. — Dabar ly
giomis, tad dabar santaikai su- 
sigerkime alučiu, degtienės ne
tekę. Užgerk!

Vyras pakylėjo ąsotį — ąso
tis lengvas, ir vėl pastatė ant 
stalo, nieko nesakęs. Buvo gry
čioje žmogus, kuriam reikė
jo matyti tuščius ąsočius. Po
kyliuose, ypač vestuvėse, esti 
žmogus, paskirtas alui nešioti; 
jis gi ir alų dirba. Už valan
dėlės vyrui po ranka trinktelė
jo į stalą sunkus ąsotis, pilnas 
alaus su kaupu putų viršuje. 
Vyras pripylė stiklinę, pasakė 
Putinienei “sveikatą gražią”, 
išgėrė, pripylė kitą ir pastatė 
Putinienei, sakydamas:

— Mat, vyrui kaip skriauda, 
taip skriauda, o moterims vis 
geriau išeina. Štai aš išgėriau 
putų stiklinę, o tamstai, žiūrėk, 
be putų yra ir gryno alaus.

— Tai gerk antrą stiklinę 
ant antros kojos, kad jau 
skriaudos bijai. Juk vyrai pa
pratę gerti ant abiejų kojų. Dar 
neužmiršote, kaip gėrėte ant 
abiejų kojų ir paskui abidvi ko
jos jums nederėjo.

— Oi jūs, bobos bobos! — 
išgėrė, pripylė ir paleido į 
moteris. Dabar Rugienė krei
pėsi į vyrą:

— Pasakvk mums, kūmai, 
kaip tamstos vieną kartą už- 
statėte žydui jo paties batus. 
Tegul paklauso ši iš toliau žmo
na.

— Ne, tamstele, aš anoj kom
panijoj nebuvau, bet pasakyti 
galiu. Dalykas buvo toks. Su
siėjo kaimynai kartą gerti. Gė
rė gėrė, bet dar negana, namo 
eiti nesinori, o pirkti degtienės 
nėr už ką. Gertuvėje viena 
Mendelienė. Po suolu kertėje 
stovi Mendelio batai. Prasišali
nus šeimininkei, vienas gėrėjų, 
buvęs basas, sumanė apsiauti 
iš pasuolės batus, o kiti, atsira
dus Mendelienei, pradėjo jį 
pulti: “Kodėl tu užvarų netai
sai? Mes per tave negalime gy
vulio į lauką išleisti. Statyk deg
tienės, o jei ne, mauname ba
tus ir prageriame. Tai tu bent 
žinosi, kad užvarus taisyti rei- 
kial” Barnis baigiasi tuom, kad 
batus nutraukia ir užstato už 
degtienę. Žydė nepažino savo 
vyro batų ir duoda degtienės 
į valias.

Prie šnekančių priėjo dau
giau vyrų. Vienas iš jų ėmė sa
kyti:

— Ar mažai panašių daiktų 
pirmiau būdavo? Dabar jau tie 
žmonės negyvena, bet kalba 
apie juos tebegyvena. Ištroško 
vienas žmogelis degtienėlės, o 
pinigų nėra, pirkti negali, tad 
sumanė ir sako: “Duokite man, 
vyrai, kas norite, su kančių per 
basą penkias, o aš nekrustel- 

siu.” Atsirado tokių, kur susi- 
laižino užmokėti dvi berlinki, 
jei nuo penkių kirčių su kan
čių nekrustelės (Pirmiau pini
gus skaitė berlinkomis.) Susi
lažino, kiti rankas perėmė. 
Kaltininkas ant aslos išsitie
sė. Dabar kerta jam su kančiu- 
mi, kiek galėdamas, sykį, ant
rą, trečią ir ketvirtą, o tas guli
— nė krust, kaip medis. Su 
penktu sykiu vienas iš šalies 
žmogus užpylė karštų pelenų 
iš židinio. Kai šoks vyras nuo 
žemės — ir nežino, kas čia do 
kirtis, kad toks smarkus. Lai- 
žybas pralošė.

— Gi dvi berlinki ar užmo
kėjo?

— Nemokėjo, tik pajuokino 
visus; o ką jam įdėjo penkias
— prie tų ir atliko.

— Dabar tie visi pas Dievą: 
ir tas, kur drožė, ir tas, kur 
kentė, ir tas, kur pelenų pylė,
— sako trečias vyras. — Tegul 
bus danguje linksma. Bet yra 
ir tebegyvenančių ir juokų per 
degtienę padariusių. Štai Li- 
nartu, du broliu, abu mėgda
vo išgerti, o su skatikais trum
pa. Sėdi jie vieną kartą gertu
vėje ir galvoja, bene atsitiks 
kaip gurkšnelį paragauti. Atei
na į gertuvę Plačiukaš, atsive
da kokį svečią ir, susėdę už sta
lo, geria. Linartai, matydami 
tą, susišnypštė. štai Kazys pri
ėjo prie Plačiuko ir sako: “Dė
de, kam užmušei mano žąsiu
ką.” — “Kokį aš tavo žąsiuką 

užmušiau?” — “Mat, jau užmir
šai. Užmokėk rubli, ir tiek. Dar 
klaus, kokį žąsiuką.” — “Eik 
tu, suskia.u! Už ką aš tau mo
kėsiu!” — “Ar aš suskius? 
Koks aš tau suskius, pasakyk, 
Plačiukai, koks aš suskius? 
Kad ne, aš tave tuoj čia su
draskysiu.” Dabar prišoko ant
ras Linartas, Antanas, ir puola 
ant Kazio: “Kazai, eik namo. 
Kad prisirijai, eik gulti. Kas 
dėdė Plačiukaš, tai nei aš. nei 
tu, snargly. Ar nori, kad 
už kuodo pro duris išvesčiau?” 
Kazys paklausė ir išėjo iš ger
tuvės. Dabar Antanas atsisėdo 
šalia geriančio Plačiuko, pyk
damas: “Mat, snarglys, jis čia 
atmins pernykščius ar užper
nykščius daiktus.” Kaip dabar 
Plačiukui neužgerti Linarto, 
kad jis, Linartas, toks geras, 
atgynė nuo ano durniaus. Ot, 
ir pritapo Linartas prie gerian
čios draugijos. O Linartai bu
vo susitarę: dabar Kazys patai
kė Antanui, kitą sykį Anta
nas pataikys Kaziui. Juk Ažy- 
tėnai — menka vietelė, bet kai 
degtienė čia gyveno, matai, ko 
čia nebuvo: čia mušėsi, čia tai- ' 
kėši, ir taiką užgerdavo degtie- 
ne, ir vėl mušėsi.

— Degtienę tegul geria vel
niai, o mes gerkime saldų alu
tį. Moterėlės, leiskite į mus, 
— patarė vienas vyrų, ir, jo pa
tarimu, stiklinė apėjo aplin
kui.

(Bus daugiau)
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Gamtos ir tikslieji mokslai LKMA suvažiavime
Penktadienį, rugsėjo 4, po

piet Liet. Katalikų Mokslo Aka
demijos suvažiavime įvyko 
gamtos ir tiksliųjų mokslų sek
cijos paskaitos. Jos buvo aktua
lios ir įdomios. Paaiškinimam 
buvo naudojamos skaidrės.•

Pirmąją paskaita skaitė sek
cijos vadovas dr. Bronius Povi
laitis. Jis pabrėžė, kad žmoni
jos išmaitinimas ateityje pri
klausys nuo dviejų elementų: 
žmonijos augimo ir maisto ga
mybos pažangos. Apsistojo ties 
antrąja dalimi, kurioje šiuo 
metu ypatingą vaidmenį vai
dina genetika. Genetikoje cent
rinė vieta priklauso mutacijai, 
t.y. paveldimosios medžiagos 
pakitimui, perduodamam iš kar
tos į kartą. Mutacijos vykstan
čios genuose, kurie yra mažy
tės medžiagos dalelytės, savyje 
turinčios visą kūno paveldimą
ją medžiagą — informaciją.

Ilgą laiką stebėję spontani
nes (savaime atsitinkančias)

mutacijas, mokslininkai pra
dėjo jas daryti dirbtiniu būdu. 
Dirbtinės mutacijos yra skirs
tomos į tonizuojančias (kurios 
įvykdomos elektromagnetinių 
bangų ir medžiaginių branduo
lio dalelių spindulių pagalba) ir 
į chemines (kurios esančios žy
miai tikslesnės, todėl ypatingai 
naudojamos pagerinti augalam 
ir pakelti maisto kiekiui bei ko
kybei).

Dr. Petras Kaladė savo pa

skaitoje svarstė, ar žemė atei
ty galės išmaitinti žmogų. Anot 
jo, dabar vienur yra maisto 
perteklius, o kitur trūkumas 
dėl nelygaus jo paskirstymo. 
Esant trūkumui, šiuo metu bū
tų galima bent dvigubai padi
dinti maisto kultivavimą, ne
skaitant jau dr. Povilaičio mi
nėto augalų genetikos proce
so, kurio pagalba užaugintos 
naujos ryžių bei kviečių veis
lės taip smarkiai padidinusios 
derlių, kad iki šiol ryžius im-

PASKIRTA V. KRĖVĖS 
VARDO PREMIJA

Vinco Krėvės vardo literatū
rinės premijos (500 dolerių) 
skiriamos kas antri metai Lie
tuvių Akademinio Sambūrio 
Montrealyje. Jury komisija (dr. 
L Gražytė, dr. H. Nagys, J. 
Adomaitis, V. Jonynas, A. Be- 
niušis) 1970 rugsėjo 30 dienos 
posėdyje nutarė balsų daugu
ma premiją paskirti Kazimie
rui Barėnui už jo romaną “Tū- 
boto Gaidžio Metai”.

Po premijuojamos knygos 
daugiausiai komisijos balsų ga
vo šios trys knygos; Vitalijos 
Bogutaitės “Lietus ir Laikas”, 
Kazimiero Barėno “Atsitiktiniai 
Susitikimai” ir Leonardo An- 
driekaus “Po Dievo Antspau
dais”.

Ši, jau aštuntoji, premija pa
skirta už 1968-1969 metais iš
ėjusias ir dar nepremijuotas 
grožinės literatūros knygas. Į- 
teikimo iškilmingas aktas įvyks 
Montrealyje 1970 spalio 24.

porta vę kraštai dabar turi jų 
pakankamai, o kai kurie net 
eksportuoja.

Naujausias išradimas esąs au
galinės kilmės sintetinio mais
to gamyba. Tokiu būdu paga
minama įvairiarūšė mėsa savo 
skoniu ir kitomis savybėmis vi
sai nesiskiria nuo normalios 
mėsos ir laikoma net geresne 
už natūraliąją, nes esanti be 
gyvulinių riebalų. Šiuo metu 
net bandoma pagaminti mėsą 
iš naftos. Ir kiti maisto pro
duktai yra gaminami dirbtiniu 
būdu, kaip pvz. cukrus, kurį 
šiuo me|u bandoma pagamin
ti iš oro ir vandens.

Paskaitininkas padarė išva
dą, jog, atkreipus tinkamą dė
mesį į sintetinio maisto gamy
bą, bus išspręsta maisto prob
lema, kaip kad buvo išspręstas 
mėnulio pasiekimas.

•

Po paskaitos ir diskusijų tu
rėjome progos paragauti sinte
tinio maisto pavyzdžių, kuriais 
pasisotinę, nutarėme žmonijos 
augimu nesirūpinti, o verčiau 
pasiklausyti dr. Viliaus Fidle- 
rio paskaitos apie branduolinės 
energijos vaidmenį pasaulio 
energijos šaltinių tarpe.

Sužinojome, kad ligšioliniai 
energijos šaltiniai, kaip anglies, 
durpių, naftos ir vandens, nė
ra dideli ir jų ateity neužteks. 
Tačiau yra kitų energijos šal
tinių, kaip geoteminė bei sau
lės šiluma ir branduolinis skal
dymas bei suliedinimas. Iki šiol 
energijos gamybai tepajėgta pa
jungti branduolinį skaldymą. 
Tam tikslui yra pastatytų ir dar 
tebestatomų jėgainių, kurios 
neteršia oro, kaip ligšiolinės jė
gainės ir fabrikai. Tačiau juo 
daugiau žmonių, juo daugiau 
reikės energijos; jos pareikala
vimas padvigubėja kas 20 me
tų. Tad klausimas, ar tų šalti
nių užteks. Pasak prelegento, 
iki 2000 m. bus išnaudoti visi 
įprastiniai energijos rezervai, 
tačiau liks branduolinio skaldy
mo energija ir dar iki šiol ne
sugebėta panaudoti branduoli
nio suliedinimo energija. Taigi 
ateitis atrodanti šviesi.

•

Taip šviesiai nusiteikusius 
energijos atžvilgiu inž. Anta
nas Ketvirtis šios sekcijos pas
kutine paskaita mus nukreipė 
nuo energijos prie šviesos. 
Anot jo, saulė visą laiką žmo
gui švietusi ir jį žavėjusi, ta
čiau naktį naudojamoji dirbti-

nė šviesa — tai jau naujas da
lykas.

Dirbtinė šviesa yra naudoja
ma įvairiem dalykam, kurių vie
nas — kelių apšvietimas. Pa
skaitininko aiškinimu, iš visų 
eismo nelaimių maždaug pusė 
įvyksta naktį, nors tada judėji
mas yra triskart mažesnis nei 
dieną. Aišku, kad priežastimi 
turi būti šviesos stoka, įgalinan
ti žmones padaryti regėjimo 
klaidų.

Regėjimo klaidos atsitinkan
čios dėl fiziologinių akies ne
tikslumų, iššaukiamų staigaus 
perėjimo iš šviesos į tamsą ar 
iš tamsos į šviesą, optinių iliu
zijų ar šviesos spindulių lūž
tančio spindesio, kuris momen
tui apakina normalų regėjimą.

(nukelta į 5 psl.)

TF išleido 
naują užkliją
Tautos Fondas, kuriam pir

mininkauja prel. J. Balkūnas ir 
kurio vadovybę sudaro daugu
moje jauni žmonės, plečia sa
vo veiklą. Neseniai išleido pla
tų laišką, kviesdami prisidėti 
prie Fondo. Dabar štai jų rū
pesčiu pagaminta trijų spalvų 
užklija. Jos dydis — du su pu
se colio ant trijų colių.

Užklija yra rombinės for
mos, dominuoja raudona spal
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Dr. P. Kaladė (k.) sintetiniu maistu vaišina dr. J. Sungailą

Dail. Romo Viesulo kūriniai Venecijoje

Tautos Fondo išleista užklija

va, kurioje įrėžti Gedimino 
stulpai. Šonuose juodom rai
dėm įrašyta: “Tautos Fondo rė
mėjas Lietuvos laisvei”: Antro
je pusėje nurodyta, kaip ženk
liuką galima užklijuoti.

Ženkliuką — užkliją galima 
klijuoti ant bet kokio lygaus 
paviršiaus, labiausiai tinka ant 
automobilio lango. Tai bus 
ženklas, kad čia važiuoja lietu
vis ir kad jis yra Tautos Fon
do rėmėjas.'
Užklijos bus duodamos visiem 

Tautos Fondo rėmėjam. Tad au
kas prašom siųsti: Lithuanian 
National Fund, 64-14 56th Rd., 
Maspeth, N. Y. 11378.

minui-
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Dailininkės
A. Tamošaitienės 
kilimų paroda 
Windsore

Kanadoje gyvenanti dailinin
kė Anastazija Tamošaitienė, 
pasižymėjusi kilimų meisterė, 
spalio 5-21 savo kilimų paro
dą surengė Windsor© universi
tete. Išstatyta 23 įvairaus dy
džio kilimai.

Išleistoje programoje pati 
dailininkė pradžioje nusako ki
limų istoriją, kokie buvo kili
mai Egipto laikais,. Romos im
perijoje, viduramžiuose ir Lt. 
Toliau supažindina su savo ki
limu.

A. Tamošaitienės kilimas yra 
labai panašus į jos tapybą. Daž
nai ji savo nutapytus paveiks
lus perkelia į kilimą. Ji pusiau 
abstrakti dailininkė, bet vis dėl 
to šiek tiek jaučia realybę. Dar 
galima jos mene atsekti florą, 
fauną ir sunkiai pro miglas į- 
žiūrimą žmogų. Mėgsta ji spal
vingus rudenis, pavasarius. 
Spalvas deda ilgais teptuko 
brūkšniais, taip jos paveiksle 
dominuoja linija, pabrauki
mas. Tokia pat linija yra ir jos 
kilime. Kartais tos linijos pina
si kaip spalvingos žolės, o kar
tais kaip ugnies liežuvėliai.

Pati sako, kad ji dažnai sa
vo tapybą pakeičia audimu ir 
audimą tapyba, nes tie abu 
menai yra labai arti vienas ki
to ir net pagelbsti jai išspręs
ti susidariusias problemas. Ki
limuose spalvos yra švelnesnės, 
pastelinės, o linijos ne taip į- 
rėžtos kaip jos tapyboje.

Dailininkės vyras yra irgi dai
lininkas — Antanas Tamošai
tis. Jie abu visą savo laiką ski
ria tik menui. Audžia ir tapo, 
rengia savo kūrinių parodas 
Kanadoje ir Amerikoje, (j.) .

Dail. Romas Viesulas, grafi
kas, Temple universiteto Tylor 
meno mokyklos profesorius, 
yra išvykęs į Italiją ir dėsto ta
me pačiame universitete, kuris 
turi savo skyrių Romoje.

Gyvendamas Romoje, jis šią 
vasarą dalyvavo Venecijoje ren
giamose meno parodose.

Pirmiausia rugpiūčio 17-31 
JAV meno paviljone Venecijo
je jis surengė vienas pats savo 
grafikos kūrinių parodą. Buvo 
išstatyta du aplankai “Notes on 
Image and Sound” ir atskirų 
grafikos kūrinių.

“Notes on Image and

Sound” yra bandymai jungti 
muziką ir plastinį meną. Visi 
paveikslai sukurti išeinant iš 
muzikinių tempų. Jų technika 
— daugumoje įspaudai į popie
rių, — popierius taip įspaudžia
mas į. klišę, kad jis duoda jau 
reljefą ir žiūrovą veikia ne sa
vo spalviniu intensyvumu, bet 
reljefo įspūdžiu.

Po šios parodos toje pačio
je Venecijoje dalyvauja tarp
tautinėje bienalėje, kur tarp ki
tų Amerikos dailininkų R. Vie
sulas išstatė 5 savo kūrinius. 
Bienalinė paroda uždaroma spa
lio 24.

Ilff:
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Dail. A. Tamošaitienė* kilimas — Saulėleidis

35-je tarptautinėje meną bienalėje Venecijoje iš k. j d. dail- Romas Viesulas, JAV paviljono komisarė Lois Bingham, Jūra Gailiušytė-Vie- 
sulienė, JAV ambasados Italijoje patarėjas informacijos reikalams Alexander Klieforth. Fone matosi trys R. Viesulo darbai.

ATSIUSTA PAMINĖTI
Edmundas Jasiūnas — CIVI

LINĖ AVIACIJA Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Išleido 
Chicagos Lietuvių Literatūros 
Draugija 1969 m., 32 psl., ilius
truota. Kaina 1 dol.

L. Vaičiūnienė — NEPRI
KLAUSOMOS LIETUVOS MO
KYTOJAS IR JO DARBO AP
LINKYBĖS. Išleido Chica- 
gos Lietuvių Literatūros Drau
gija 1970 m., 69 psl. iliustruo
ta, kaina 1 dol.

Juoze Vaičiūnienė —TAUTI
NIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS, 
išleido Chicagos Lietuvių Lite
ratūros Draugija 1969 m. ilius
truota, 99 psl. kaina 2 dol.

CHIESA IN LITHUANIA, si- 
tuazione attuale, antras leidi
mas, 30 psl. Išleista Romoje. 
Įdėtas Lietuvos kunigų laiškas 
Sovietų Sąjungos ministerių ta
rybai ir kiti dokumentai.

piešė Marija Am- 
132 psl. kaina 3

Baranauskas

Hermann Sudermann —LIE
TUVIŲ APYSAKOS, vertė V. 
Volertas, išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas Chicagoje 1970 
m. Aplanką 
brozaitienė., 
dol.

Antanas
THE FOREST OF ANYKŠČIAI, 
įdėtas lietuvių kalba origina
las ir vertimas į anglų kalbą. 
Vertė Nadas Rastenis, įvadą pa
rašė Juozas Tininis. Antroji lai
da. Išleido Lietuvių Dienos Los 
Angeles, Calif., 1970 m. Kny
gai panaudoti J. Kuzminskio 
raižiniai. Kaina — 3 dol., kie
tais viršeliais — 4 dot

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ-DOVANAS į LIETUVĄ
ir įvairius USSR kraštus

naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,
Inc.

(Licensed by Vnešposyltorg)
Tel. (212) 581-6590 

(212) 581-7729

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019
VYRIAUSIA ĮSTAIGA

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

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street-----------
• BALTIMORE, M D. — 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, NJ. — Free wood Acres ..-----------
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Ave. —-
• JERSEY CITY, NJ. — 219 Montgomery Street-------
• LOS ANGELES, CAL. — 159 So. Vermont Avenue -
• NEWARK, NJ. — 378 Market Street 
• NEW YORK, N.Y. — 7B Second Avenue —------------
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue-----
• RAHWAY, NJ. — 47 E. Milton Avenue -----------------
• SO. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadway-------------
• SOUTH RIVER, NJ. — 41 Whitehead Avenue —
• SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street —
• TRENTON, NJ. — 1152 Deutz Avenue -------------------
• UTICA, N.Y. — 963 Bltecker Street ----------------

____  HE 
_____ DI 
_____ IN 
_____TX 
____  HU 
_____ PR

5-1654 
2-4240 
7-6465
5- 0700
6- 2818
1- 0696

- 365-6780 
™ 363-0494

365-6740 
249-8216 

5-6363 
5-6550
2- 2452 
4-1540 
9-4507

HE 
DU 
Ml 
OR 
PO

381-8997
AN 8-1120 
CL 7-6320 
. 475-9746 
EX 2-0306 
RE 2-7476
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WORCESTER. MASS.
Nužudytas Šv. Joanos Arkietės 

parapijos klebonas
Rugsėjo 23 naktį šv. Joa

nos Arkietės parapijos vikaras 
kun. Falvey rado savo miega
majam kambary antrame 
aukšte nužudytą parapijos kle
boną kun. Joną F. Sullivan, 67 
m. amžiaus.

Kun. Falvey, kaip jis pats 
pasakoja, atsigulęs 11 vai. vak., 
negalėjo miegoti, nes naktis bu
vo labai karšta. Apie 1 vai. nak
ties ėjo du kartus atsigerti van- 
dens. Eidamas koridoriumi, gir
dėjo bruzdėjimą, bet manė, 
kad tai oro vėsintuvas. Jo kam
bario langas buvo į tą pusę, 
kur garažas. Pro langą jis pa
matė, kaip kažkoks vyras ati
darė garažo duris, išvažiavo au
tomobilį ir vėl duris uždarė. 
Kun. Falvey žinojo, kad klebo
nas ruošėsi važiuoti į savo na
mus, į Holyoke miestelį, bet 
negalėjo įsivaizduoti, kodėl taip 
anksti naktį jis važiuoja. Pa
matęs, kad vairuotojas į gatvę 
važiuoja priešinga puse, manė, 
kad čia esama vagies. Greitai 
bėgo pranešti klebonui, kas at
sitiko. Atbėgęs į kambarį, ra
do kleboną paskendusį krau
juose nuo žaizdų krūtinėje ir 
kakle. Žudikas vartojo ir peilį. 
Pašaukęs greitąją pagalbą, kle
boną išvežė į miesto ligoninę, 
kurioje 3:30 vai. ryto jis mirė.

Policija spėja, kad žudikas 
į kleboniją atėjo per priekines 
duris, nes jų stiklas buvo iš
muštas. Telefono laidai nu
traukti. Klebonas, manoma, tuo 
laiku skaitė, nes jo galva buvo 
prispausta prie kėdės, kurioje 
dažnai sėdėdavo. Trečias kuni
gas tą dieną buvo išvykęs.

Kun. J. F. Sullivan buvo šios 
parapijos steigėjas. Ji įsteigta 
1950. Parapiečiai savo klebo
ną kun. J. F. Sullivan labai ger
bė ir mylėjo. Klebonas jiem at
silygindavo ta pačia meile.

Policijai skubiai uždarius vi
sus kelius, anksti rytą žudikas 

- ir automobilis buvo surasti, žu
dikas yra Paul W. Listovicz, 30 
m. amžiaus, iš to paties mies
to. Pas jį rasta peilis kaip gink
las ir pinigai, atimti iš klebo
no.

Rugsėjo 22, 6 vai. vak., Wor- 
cesterio priemiesty Millbury sa
vo namuose buvo nužudyta 24 
m. amžiaus Donna Dana. Jos 
vyras tuo laiku buvo išvykęs 
savo motinos aplankyti. Šeima 
augino 4 metų dukrelę. D. Da
na mirė vežama į ligoninę. Spė
jama, kad ir ji gali būti to pa
ties žudiko auka.

Aktorių Vitali Žukauską (d.) sveikina aktorius A. Dikinis (k.). V. Žukaus
kas buvo iivykęs j Chicagą, kur Jam buvo surengę Jo sceninio darbo 25 
metų sukakti. Nuotr. Z. Degučio

Tradiciniai pietūs 
Maironio Parke

Kiekvienais metais Labdarin
ga Draugija Maironio Parke na
riam suruošia nemokamus pie
tus. Šiais metais tokie pietūs į- 
vyko rugsėjo 27. Į juos atsi
lankė daugiau kaip 400 žmo
nių; tai buvo nariai ir svečiai. 
Visus skaniai pavaišino Mairo
nio Parko šeimininkė Kauševi- 
čienė.

Nariam pietūs duodami vel
tui; dėl to jų prisirenka rekor
dinis skaičius. Kad nors pusė 
jų atsilankytų į susirinkimus! 
Dabar daugelį jų tenka pama
tyti tik per šiuos pietus, kartą 
per metus.

Svečiam pietūs duodami že
ma kaina. Visi būna patenkin
ti.

Nuo praėjusių metų pietum 
nustatyta pastovi data: rugsėjo 
mėnesio paskutinis sekmadie
nis.

Tulpės ir Gedimino stulpai
Ant kalnelio, aplink apaugu

sio medžiais, Worcesterio prie
miesty, prie gražaus Quinsiga- 
mond ežero yra parkas, į kurį 
įvažiuojant, matoma lietuviška 
iškaba su užrašu “Maironio Par
kas”, o viršuje užrašo — tul
pės, kuriose matyti Gedimino 
stulpai.

Patenkame į aikštę, kurioje 
statomi automobiliai. Šone į- 
rengtos dvi sporto aikštelės, 
kuriose žaidžia jaunimas. Vasa- 

. ros metu dar prisideda ir 
maudymosi sportas, kurį mėgs
ta ne tik jaunimas, bet ir vy
resnio amžiaus žmonės: visus 
vilioja ežero bangos.

Artimiausiu laiku automobi
liam pastatyti aikštė visa bus 
išasfaltuota. Bus perremontuo- 
tas ir gyvenamasis namas. Re
monto darbus atliks Labdarin
gos Draugijos narys V. Ged- 
mintas, kurio specialybė yra 
namų statyba ir remontas.

Šiame parke vyksta visas 
lietuvių kultūrinis gyvenimas. 
Įvairiem parengimam salė-duo
dama nemo'kžmai. Dažnai pri-‘ 
deda dar vienokia ar kitokia 
dovaną pati draugija.

Gražios patalpos
Maironio-Parkas turi erdvias 

ir gražias, prieš keletą metų 
baigtas įrengti patalpas.

Be dviejų didelių salių pa
rengimam, dar yra salė, skirta 
vien nariam, su trim dideliais 
bilijardo stalais ir kitų rūšių 
žaidimais. Čia galima pažiūrėti 
televizijos ir pasiskaityti lietu
viškos spaudos, taip pat pa
studijuoti ant sienos kabantį di

delį Lietuvos žemėlapį ir prisi
minti gimtąją žemelę.

Netoli šios salės yra kitas di
delis gražiu kilimu išklotas 
kambarys su minkštais baldais. 
Čia galima atsigaivinti įvai - 
riausiais gėrimais ir pailsėti 
minkštuose foteliuose.

Kiekviena parengimų salė tu
ri savo atskiras virtuves ir ba
rus. Virtuves tvarko šeiminin
kė Kauševičienė.

Viršuje dar yra kambarys, 
naudojamas pasitarimam, su
sirinkimam, jaunimo ir kitiem 
reikalam. Apačioje yra sandė
liai, prausyklos ir kiti kamba
riai.

Vieningai dirbama
Šis parkas yra Labdaringos 

Draugijos nuosavybė. Draugija 
čia daro susirinkimus. Jie bū
na kiekvieno mėnesio trečią 
antradienį, vakare, žiemos me
tu susirinkimai perkeliami į 
Šv. Kazimiero parapijos svetai
nę.

Draugija turi apie 400 narių 
Jų skaičius didėja. Čia sutel
pa senieji ir naujieji ateiviai. 
Visi vieningai dirba. Dėl to ir 
darbo rezultatai geri. Kartais 
atsiranda vienas kitas gudragal
vis su savo planais, bet, ne
radęs pritarimo kituose, ap
siramina.

Čia džiaugiamasi ir liūdima
Į šį parką dažnai renkamės 

džiaugsmui ir skausmui išreikš
ti. Džiaugiamės sužieduotuvių, 
vestuvių, krikštynų ir kitomis 
■progomis. Skausmo kupinomis 
širdimis minime mūsų ken
čiančios tautos šventes ir su
kaktis. Renkamės čia ir tada, 
kada mirties angelas aplanko 
mūsų koloniją, pakviesdamas į 
amžinybę brangų šeimos narį.

Čia vyksta ateitininkų, skau
tų ir vyčių suvažiavimai bei ki
ti parengimai. Ateitininkai čia 
rengia studijų dienas, skautai 
— sporto šventę, į kurią pri
važiuoja daug jaunimo ne tik 
iš Naujosios Anglijos, bet ir 
tolimesniu vietovių. Per šia 
šventę įvyksta ir Joninių lau
žas’su programa. '

Galima sakyti, kad ir orkes
tras priklauso Maironio Parkui, 
nes jis kiekvieną savaitgalį čia 
groja; jį sudaro skautai, kurie 
visi yra Labdaringos Draugijos 
nariai. Vadovas — R. Marcin
kevičius, padėjėjai — A. Pri- 
dotkas ir Markevičius.

Maironio Parkas yra mėgsta
mas ir kitataučių. Jie nuomo
ja sales parengimam, vestu
vėm ir yra labai patenkinti, nes 
sumanioji šeimininkė visus pa
vaišina pagal pageidavimus ir 
skonį, nežiūrint, kurios tauty
bės ir koks skaičius žmonių bū
tų.

Darbas ir poilsis
Finansiniu atžvilgiu Labda

ringa Draugija yra taip pat ge
roj padėty. Skolos išmokėtos, 
gražios pajamos auga banke. 
Tai darbščios valdybos ir ne- 
pavargstančios ‘šeimininkės 
nuopelnas, šeimininkė Kauše
vičienė darbu virtuvėje padaro 
didelį įnašą į pajamų sąskai
ta. Jai talkina dukrelė Kristi
na, kitos lietuvės moterys ir 
mergaitės, kurios per parengi
mus patarnauja prie stalų.

A. Kauševičius labai sąžinin
gai atlieka ūkvedžio pareigas. 
Gyvena visa šeima šalia esan
čiame parko name.

Visą darbo personalą suda
ro lietuviai ir draugijos nariai. 
Atidirbę valandas fabrikuose, 
jie ateina čia. Kiti, ištrūkę iš į- 
tempto dienos darbo ir triukš
mo, atvažiuoja pailsėti, pasi
kalbėti, pasiklausyti lietuviškų 
dainų, kurios skamba per gar
siakalbius, ar pasidžiaugti gėlė
mis, kurios žydi palangėse. Kas 
domisi šių dienų įvykiais, gali 
pažiūrėti televizijos.

Maironio paveikslas
Salių sienos yra išpuoštos 

tautinių motyvų raštais. Ant 
vienos sienos kaba poeto Mai
ronio paveikslas, papuoštas iš 
vienos pusės Amerikos, iš ki
tos Lietuvos vėliavomis. Mai
ronio vardu pavadintas ir šis 
parkas.

Tėv. Juvenalis įdauba savo išleistuvėse piauna tortą, ant kurio buvo užrašyta “Dėkui už darbą”. Išleistuvės 
buvo surengtos rugsėjo 26 Kultūros židiny, jam išvažiuojant i St. Catharines, Canada. Iš k. i d. A. Radziva- 
nienė, S. Bobelienė, Tėv. J. Liauba, B. Bobelis, K. Vainius ir A. Vakselis.

Nuotr. R. Kisieliaus

Sienom papuošti daug dar
bo įdėjo J. Naikelis. Prie įva
žiavimo į parka esančią lietu
višką iškabą suprojektavo St. 
Kleinas.

Draugijos pirmininkas
Visi gražiai atlieka savo dar

bus, bet visvien turi būti vie
nas vadovaująs žmogus, o to
kiu yra Labdaringos Draugijos 
pirmininkas K. Adomavičius. 
Tai neišsemiamos energijos ir 
pasiaukojimo žmogus. Šias pa
reigas jis pavyzdingai eina jau 
daugelis metų. Buvo susirgęs 
ir turėjo gulėti ligoninėje, bet 
ir ten būdamas sielojosi drau
gijos reikalais. Drausmingas, 
visada sugebąs išlaikyti tvarką 
susirinkimuose bei parengimuo
se, kurių programom jis daž
nai vadovauja. Tenka palinkė
ti jam niekada nepasitraukti iš 
šių pareigų. Be to, jis turi gra- ’ 
žius draugijos ateities planus. 
Dieve, padėk juos įgyvendint!

•
Mes džiaugiamės Maironio 

Parku. Kartu džiaugiasi iš arti 
ir toli atvykę lietuviai. Tai tik
ras mažutis Lietuvos kampelis. 
Linkime ir toliau jam plėstis, 
stiprėti ir kelti lietuvišką kul
tūra.

Kviečia i tautiniu 
šokių grupę

Lietuviu Bendruomenės a- 
pylinkės iniciatyva organizuo
jama tautinių šokių grupė, į 
kurią kviečiamas jaunimas, ne
žiūrint, prie kurios organizaci
jos jis priklausytų ir kurio am
žiaus būtų.

Tėveliai, patarkime savo sū
nui ar dukrai įsijungti į 'šią gru
pę. Žinokime, kad mūsų gra
žūs tautiniai šokiai pavergia 
net kitataučiu širdis.

Tautinių šokių repeticijos 
vyksta kiekvieną pirmadienį, 6 
vai. vakaro, Šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėje. J.M.

LKMA suvažiavime
(atkelta iš 4 psl.)

Vis dėlto tuos netikslumus ga
lima atspėti ir atitinkamai rea
guoti. Tačiau problemą sudaro 
visą vaizdinę informaciją į 
vieną surišąs žmogaus psichi
nis centras. Negavęs pilnos in
formacijos, ją papildo iš savo 
vaizdinės atminties.

Naktį dažnai matomos tik si- 
luetinės formos gali žmoguje 
sukurti klaidingas sensacijas, 
nes tai, ko žmogus nemato, 
vaizduotė tuoj atkuria pagal 
spėjamą daiktą. Sykį pasitaikė, 
jog vairuojančiam atrodė, kad 
ant kelio gulinti sulamdyta dė
žė, o iš tikro tai buvo nuvirtu- 
sio žmogaus apšviesta galva.

Žinoma, tokiem atvejam įta
kos turi ir žmogaus tuometi
nės emocijos bei asmeninės 
charakteristikos. Taip pat nepa
mirština, kad pusė visų eismo 
nelaimių atsitinka alkoholio po
veikyje.

Todėl, juo mažiau norima 
apsirikti, juo mažiau reikia leis
ti psichiniam centrui skolintis

BALTIMORE, MD.
Madų parodą surengė Šv. 

Alfonso parapijos sodalietės 
spalio 7, trečiadienį, Martin 
West salėje. Parodyta naujau
sios mados suknelės ir paltai. 
Modeliavo pačios sodalietės. 
Pelnas paskirtas parapijos rei
kalam.

Bernardas Klishis, gimęs ir 
augęs Baltimorėje, staiga mirė 
rugsėjo 30 savo namuose Ca- 
sadel St., Merrell Park, Balti- 
morės priemiestyje. Velionis 
buvo malonaus būdo žmogus ir 
susipratęs lietuvis, dalyvavo lie
tuviškuose parengimuose. Ge
dulingos mišios už jo sielą au
kotos Šv. Alfonso bažnyčioje 
spalio 3. Palaidotas Holy Redee
mer kapinėse. Liko nuliūdusios 
seserys Ruth ir Olga.

Jautienos kepsnio vakarienę 
rengia lietuvių postas 153 Va
karienė bus spalio 18 Eastern 
Center salėje. Prasidės 1 vai. 
ir baigsis 6 v.v. Be jautienos 
bus ir kitų skanių valgių. Šo
kiam gros geras orkestras. Bus 
loterija, kur bus galima laimė
ti visokių' gražių daiktų.

40 valandų atlaidai šv. Al
fonso bažnyčioje prasidės spa
lio 18 d. 10 vai. ryto iškilmin
gomis mišiomis ir procesija, ku
rioje dalyvaus Šv. Alfonso mo
kyklos vaikai. Kunigai ragina 
žmones dalyvauti pamaldose. 
Atlaidai baigiasi antradienį, 
spalio 20.

HARTFORD — 
MIDDLETOWN, CONN.

Bus susirinkimas Tarybos 
suvažiavimo reikalu

Spalio 11, sekmadienį, 2 v. 
popiet, L. B. Connecticuto apy
gardos valdyba kviečia apylin
kių valdybų narių ir kitų bend- 
ruomenininkų pasitarimą —dis
kusijas L.B. J.A.V, tarybos su
važiavimo reikalu.

Apylinkių pirmininkai pra
šomi paskatinti ne tik narius 
dalyvauti kviečiamame susirin
kime, bet pakviesti ir lietuvių 
spaudos atstovus bei korespon
dentus.

Taip pat susirinkime numa
toma panagrinėti ir ateinan
čių JĄ,Y^ rinkimų reikalą, 
kad Connecticuto lietuviai ga
lėtų pasidalinti nuomonėmis dėl 
kandidatų.

Šis susirinkimas bus Middle- 
towne, “Middletown Motor 
Inc.” salėje (A. ir Br. Jucėnų 
motelyje), Route 66, Middle
town, Conn. Tel. 346-9251.

Jonas Bernotas

Jonas Kairys, ankstesnės kar
tos lietuvis, ilgai gyvenęs Bal
timorėje, po sunkios ligos mi
rė rugsėjo 25. Velionis dirbo 
siuvykloje, kol išėjo į pensiją. 
Buvo susipratęs lietuvis, daly
vavo lietuviškuose parengimuo
se, priklausė lietuviškom orga
nizacijom. Ilgus metus ėjo at
sakingas pareigas lietuvių sve
tainėje. Paskutinius metus jis 
sirgo ir niekur nebegalėjo da
lyvauti. Gedulingos mišios už 
jo sielą aukotos rugsėjo 29 d. 
Šv. Martyno bažnyčioje. Palai
dotas Loudon Park kapinėse. 
Liko nuliūdusi žmona Marija.

Baltimc.rės miesto mugė į- 
vyko rugsėjo 25, 26 ir 27 die
nomis. Mugė buvo pačiam mies
to centre. Tai buvo pirmas toks 
bandymas ir susilaukė gražaus 
pasisekimo. Kiekviena tauta 
ten buvo atstovaujama. Ir lie
tuviai turėjo sau paskirtą vie
tą, kur pardavinėjo lietuviškus 
valgius ir rankdarbius.

Jonas Obelinis

iš vaizdinės atminties, o tam 
reikalingas yra minimalus kie
kis šviesos, kurioje žmogus ga
lėtų tinkamai atpažinti daik
tus. Dabartinis kelių apšvieti
mas to minimumo neteikia, o 
automobilių prožektorių švie
sos taip pat neužtenka dabarti
niam greitkelių greičiui. Su da
bartinių automobilių šviesa sau
giai tegalima važiuoti 45 mylias 
per valandą.

Į IŠ VISUR I
— Prel. Mykolui Krupavičiui 

spalio 1 sulaukus 85 m. am
žiaus, Vatikanas atsiuntė tokio 
turinio telegramą: “Kaip pa
dėkos ženklą už jo daugelį me
tų kunigiškosios tarnybos, pra
šydamas gausių Dievo malo
nių, Šventasis Tėvas maloniai 
teikia prelatui Mykolui Krupa
vičiui, jo aštuoniasdešimt pen- 
kerių metų amžiaus sukakties 
proga, tėvišką ir apaštališką pa
laiminimą”. Pasirašė kardino
las Villot, valstybės sekreto
rius.

— Dr. Henrikas Armanas 
rugsėjo 30 dalyvavo San Fran
cisco, Calif., įvykusiame Ame
rican Academy of General 
Practice suvažiavime ir moks
linėj asemblėjoj. Iš ten atsiun
tė sveikinimus Darbininkui.

— Alice Stephens trio, kurį 
sudaro solistės Genovaitė Ma
žeikienė, Margarita Momkienė, 
Jonė Bobinienė ir pianistas Al
vydas Vasaitis, ramovėnų kvie
čiamas, rugsėjo 29 iš Chicagos 
nuvyko į Omaha, Nebr. ir ten 
lietuvių kolonijai davė gerai pa
sisekusi koncertą. Kita diena 
trio giedojo bažnyčioje per lie
tuviškas pamaldas. Išvykos ke
lionei vadovavo Vaclovas Mom- 
kus.

— Lietuvos vyčiu rytinių 
valstijų atstovų seimas įvyks 
spalio 16-18 Clevelande.

— Kun. Bronius Šateika, gi
męs Subačiuje, Panevėžio apsk., 
kunigu įšventintas 1937 birže
lio 22 Kaune, dirbęs pastoraci
joj Lietuvoj, Vokietijoj ir JAV, 
paskutiniu metu gyvenęs Che
boygan, Mich., po ilgos ligos 
mirė rugsėjo 30. Palaidotas sa
vo šešiasdešimtam gimtadieny 
— spalio 3.

— Šachmatu turnyrą, su
ruoštą Darbo dienos proga Mon- 
trealyje, laimėjo Ignas Žalys 
drauge su M. Johnston, S. 

..•Kleinplatz ir L. Williams, visi 
surinkę po 5-1 tš. Paskutinia
me rate Žalys įveikė miesto 
čempijoną Jack Gersho.

— Rimas Vaičaitis Illinois 
universitete gavo aeronautikos 
inžinerijos daktaro laipsnį, o 
nuo rugsėjo mėn. pradėjo dės
tyti Columbijos universitete. 
Apsigyveno Palisades Park, 
N. J.'

— Chicagos universitete lie
tuvių kalba pradedama dėstyti 
šio rudens semestre. Akademi
nį kalbotyros kursą skaitys 
kalbininkas dr. Petras Jonikas, 
o pradinį kalbos kursą dėstys 
Elenutė Bradūnaitė, ‘šiemet 
Chicagos universitete įsigijus 
bakalaurą ir toliau liekanti šia
me universitete siekti magist
ro laipsnio.

— Šv. Jono pašaipinė drau
gija Toronte mini savo veik
los 50 metų sukaktį. Minėjimo 
iškilmės ruošiamos spalio 24.

— Antanas Saulius Naujokai
tis neseniai baigė medicinos 
mokslus ir UCLA universitete 
Los Angeles, Calif., gavo me
dicinos daktaro laipsnį, šalia 
studijų gyvai reiškėsi ir lietu
viškoje veikloje, ypač skautuo
se. 1962 išrinktas Korp! “Vy
ties” Los Angeles skyriaus pir
mininku, o šiais metais pradė
jo eiti Korp! “Vyties” centro 
valdybos pirmininko pareigas.

— Kun. Pranas Dauss, bu
vęs klebonu šv. Patriko baž
nyčioj, Camp Grove, Ill., per
sikėlė į St. Petersburg, Flori
da. Jo naujas adresas: Sacred 
Heart Church, 8001 46 St., 
N. Pinellas Park, Fla. 33565.

DAYTONO JUBILIATAI 
JAŠKAUSKAI

Spalio 6 Jonas ir Veronika 
Jaškauskai sulaukė auksinio ve
dybinio gyvenimo jubiliejaus.

Jonas Jaškauskas, Darbinin
ko ir kitu lietuvišku laikraščiu 
korespondentas, yra autorius 
neseniai Darbininko išleistos 
knygos -“Lemtingos dienos”. 
Tai apysaka, vaizduojanti rytų 
Aukštaitijos gyvenimą pirmo
jo pasaulinio karo metu. Gy
vas ir lengvas stilius, nuošir
dus įvykių pasakojimas pada
ro knygą įdomią ir noriai skai
tomą.

Lietuvoje dirbęs Lietūkyje 
Skuode ir Šančiuose, Jonas Jaš
kauskas dalyvavo šaulių sąjun
gos veikloje, daugiausia meno 
kuopelėje. Jo žmona Veroni
ka toje veikloje jam padėjo.

Jonas Jaškauskas ir Veroni
ka Raslanaitė, pergyvenę pir
mojo pasaulinio karo sunku
mus, vedę Utenoje, po rames
nio gyvenimo nepriklausomoj 
Lietuvoj antrojo pasaulinio ka
ro audrų buvo išblokšti iš tėvy
nės. Atvargę savo vargus įvai
riose stovyklose Vokietijoje, 
nuo 1949 drauge su savo duk
terimi Valerija ir žentu dr. Juo
zu Masilioniu gyvena Jungti
nėse Amerikos Valstybėse. Pra
džioje buvo Philadelphijoj ir 
dirbo siuvykloj, paskui persikė
lė į Clevelandą, o nuo 1960 
gyvena Daytone kaip pensinin
kai. Rašymas pensininkui yra 
labai geras užsiėmimas, teikiąs 
kūrybinio džiaugsmo.

Paminėtina, kad sukaktuvi
ninkai, nors ir toliau gyvena 
nuo lietuvių parapijos bažny
čios, visada atvyksta į lietuviš
kas mišias. Tai lietuviško su
sipratimo žymė.
Jaškauskų jubiliejaus džiaugs

mas ir padėka Dievui buvo iš
reikšti lietuvių šv. Kryžiaus 
bažnyčioje. Mūsų gyvenamam

laikotarpy, kai tiek daug yra 
pairusių šeimų, kiekvienas auk
sinis vedybinio gyvenimo jubi
liejus yra brangus* paminėji
mas ne tik sukaktuvininkam ir 
jų šeimų nariam, bet ir visiem 
jų draugam ir pažįstamiem bei 
visiem bendrataučiam.

T. Angelaitis

i
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NAUJOS PLOKŠTELES
. Dainos, Aldonos Dičiūtės - 
Trečiokienės įdainuota: Siuntė 
mane motinėlė, Trys mane 
peikė, Liepė man motulė, Pa
vasario dienelė, Oi ko verk, se
sele, Vai pūtė, pūtė, Tykiai, ty
kiai Nemunėlis teka, Beauštan- 
ti aušrelė, Mano gimtinė, Vai 
gražu, Mano rožė, Rūta, Ne 
margi sakalėliai, Per pasaulį ei
na žmogus, Jei gyvenimas sap
nas ir Malda. Mono 5 dol.

Sodauto, Vilniaus vyru 
choras “Varpas”, 1969 m. Ita
lijoj laimėjęs 2 pirmąsias pre
mijas, dainuoja: Kur tas kalne
lis, Augo kieme klevelis, Ant 
kalno karklai siūbavo, Gau
džia trimitai, Oi tu sakai, Ūžia 
girelė, Daunoj lylio čiūto, So
dauto, Nakties valsai, Tyliai, 
tyliai, Žiedelis-Pigarėlis, Naktis, 
Medžiotojų choras, Laisvasis 
šaulys ir Vergų choras. Išleido 
“Krivūlė” Montrealyje. Mono, 
galima groti ir stereo. Kaina
5 dol.

Motule Mano. Dainuoja T. 
* Serapinienė: Pas močiutę au
gau, Dainuok, motule, Lop
šinė, O kai aš pas močiutę bu
vau, Močiute mano, Liūlia, liū
lia, mažutėle, Močiute ir Sveika 
Marija. Pasakoja Ig. Serapinas: 
Motinėlės veidas ir kaip Pele
lis mokslus ėjo. Skaito Z. Juš
kevičienė: Sveikinimas Motinai 
ir Motinai Tėvynei. Mono 5 
dol.

Toks Mūsų Likimas. Violetos 
Bendžiūtės įdainuota pritariant 
gitarai, moderniškos muzikos 
dainos: Toks mūsų likimas, Mė
lynos akys, Vasara ateina, Lop
šinė, Naktis, Aš verkiu viena ir 
Laukiu tavęs. Stereo 5 dol. ga
lima naudoti ir mono.

Lietuva Brangi, Lengvos mu
zikos solistų ir chorų įdainuo
ta: Lietuva brangi, Per šilelį jo
jau, Senas jūrininkas, Apynėli 
žaliasai, Nemunas, Žibuoklė, Tu 
prisimink, O tu Joneli, Daina 
apie Klaipėdą, Lietuviška pol
ka ir Lietus lynojo. Mono 5 
dol. galima naudot ir stereo.

Gaudžia Trimitai. įgrojo 
Stuttgarto simfonija, Br. Jonu
šui diriguojant: Gaudžia trimi
tai, Įžengimas į Vilnių, Ramo- 
vėnai žengia, Tai ne miškas 
šlama, Šėriau žirgelį, Parado 
maršas, Kur bakūžė samanota, 
Nedėlios rytelį, Plaukia sau lai
velis, Šaulės pirmyn, Ei pasau
li ir Leiskit į Tėvynę. Kaina
6 dol.

Sol. Stasio Baro Operų Ari
jos su Stuttgarto simfonija Da
riui Lapinskui diriguojant: Kar- 
navičius : Radvila Perkūnas— 
Jonušo daina (act. 1), Ponchiel- 
li: La Gioconda — Cielo e Mar 
(act. 2). Puccini: Tosca — Har
monija slaptinga (act 1). Turan- 
dot — Nessum dorma (act 3) 
ir Manon Lescaut — Donna 
non vidi mai (act. 1), Verdi: 
Aida — O, kad mane paskir
tų: mano Aida (act. 1). Halevy: 
La Juive — Rachel, Tave 
dangus (act 4). Bizet: Carmen 
— Gėlę, kurią man dovanojai 
(act 2). Giordano: Andrea Che
nier — Colpito qui M’avete un 
di all’azzur ro spazio (act. 
1). Leoncavallo: Pagliacci —Eit 
vaidint: Juokis Pajace (act 1). 
Stereo 7 dol.

Aurelia, A. Paukšelienės 
lengvos muzikos su čigonų or
kestru įdainuota: Balti beržai, 
Tau, mylimasis, Lakštutė, 
Žali laukai, Gelsvos purienos, 
Ar prisimeni tu, Tamsi naktis, 
Žvejys, Vieversėli ir Jo šypse
na. Stereo 5 dol. galima groti 
ir mono.

Linksmų Kalėdų. Rūtos an
samblio padainuota: Leiskite ra
są, Tyliąją naktį, Piemenė
liams, Nakties tyloj, Gul šian
dieną, Linksmą giesmę, Svei
kas Jėzau gimusis. Tylią nak
tį, Ateikit džiaugsmingai, Mes 
girdėjom angelus, šventa nak
tis ir Angelai gieda danguje. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50 dol.

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

HAPPY COLUMBUS DAY! NAUJAI GAUTOS KNYGOS

WILKINSON 
SWORD

Inc.

1121 Bristol Road 
MOUNTAINSIDE, 

New Jersey 
CALL- 

201—233-7800

B & In
concrete 
ERECTORS

Inc.
P. O. Box 116 
BRICKTOWN, 

New Jersey 
Call- 

201—899-7357

HAPPY AND JOYOUS 
' COLUMBUS DAY 

To All Our Friends 
and Customers

CESSARO
BROTHERS

390 Third Avenue 
New York City 

A FAMILY STORE 
Call— 

889-4496

SHELL
SERVICE

East Bound Route 10 
SUCCASUMMA, 

New Jersey

General Auto Repairs 
and Service

Free pick-up and delivery
Dial 201-584-9724 
Ask for Mr. Lasalle 

or Mr. Bermardi.

A&D
ESSO 

SERVICE 
STATION

Open 7 Days a Week 
We do general auto repairs 

and towing service.
Tires, batteries, accessories.

400 West Mount Pleasant Ave. 
LIVINGSTON,

New'Jersey
Ask for Frank or Dominick 

or Fred —
Call: 201-992-9842

— Jono Žmuidzino novelių 
knyga “Runcė ir Dandieri- 
nas” jau išleista “Nidos” lei
dyklos Londone, Anglijoje. 
Knygoje yra šie kūriniai: “At
einant”, “Rausvė”, “Runcė ir 
Dandierinas”. Knyga turi 110 
psl. Viršelis dail. H. Žmuidzi- 
nienės. Kaina 2.50 dol. Gauna
ma Darbininko administracijo
je.

Laumė Daumė, S. Petersonie
nės eilėmis parašytos pasakai
tės, spalvotos, iliustracijos J. 
Kiburo. Didelio formato, kie
tais viršeliais. Labai graži dova
na vaikučiams. Kaina 5 dol. 
Gaunama Darbininko adminis-
traeijoje.

H & P 
CROWN SERVICE

Open 7 days a week, general auto 
repairs and road service. Gasoline 
prices are 29.9 regular, 33.9 high 
test. Call: 201-627-9712

NEW ROYAL BAKE SHOP
For the Finest of 
Bakery Products

1909 Fairlawn Avenue 
Fairlawn, New Jersey 

201-796-6565

BRIAN 
AUTOMOTIVE 

BODY AND FENDER

126 Washington Ave. Nutley, N.J. 
Call 201-661-3596 

Ask for Mike or Pete

SEVELL’S AUTO BODY 
COMPANY

Bear Frame and Wheel Service 
Foreign Car Service 

24 hour towing
320 Windsor Avenue 

Westfield, New Jersey

WARREN'S
ESSO SERVICE STATION

Open 7 Days a Week 
We do general auto repairs 

and towing service. 
Tires, batteries, accessories.

555 Riverside Avenue 
Lyndenhurst, New Jersey

’ Call: 201-438-9528

(5) 
BROTHERS 

Carting Company
84 William Street 
New York City

VENUTO'S
TEXACO

Specializing in electronic 
tune-ups.

Complete alignment
Tires, batteries, shocks, accessories
English Town & Old Bridge Roads

Dial 201-251-9808 
Old Bridge 

R.D. 1 Box 327

ARCO
Performance
High Performance 
Auto Specialists

455 Franklin Avenue 
NUTLEY, 

New Jersey
Call: 201-667-9643

OLSON'S
Auto Body

All Work Guaranteed 
W’e take pride in our work.

439 East First Avenue
ROSELLE, N.J.

Call: 201-245-4404
No Job Too Small or Too Big

MONARCH
Boiler Co.

Inc.

260 Erial Road 
Erial — Box 51 — R.D. 1 

Blackwood. N.J. 08012
Call:

(609) 277-4711

The
BEAUTY BOX

RETAIL — WHOLESALE 
Wigs Beauty Cosmetics 

Supplies

370 Broad Street 
BLOOMFIELD, 

New Jersey
Call: 

201-748-9898

J. JANSSEN 
Auto Body 
QUALITY REPAIRS 

Serving the Tri-County area

180 Route 46 
BUDD LAKE, 

New Jersey 
Call: 

201-347-9809

JONI’S
Dog Grooming

Salon
Open 5 days a week 

Specializing in 
POODLES, 

SCHNAUZERS, 
and all TERRIERS.
420 Broad Street 
BLOOMFIELD, 

New Jersey 
Call: 

201-748-2617

L&M
ESSO

Service Station
Open 7 Days a Week 

Mechanic on Duty 8 Hours 
a Day.

153 Springdale Ave.
EAST ORANGE

Call:
(201) 673-9785

PEGUNNOCK
Service Station

Open 7 Days a Week 
We do general auto repairs 

Tires. Batteries and 
Accessories.

Towing Service.
19 Jackson Avenue 

Pompton Plains 
and another station on 

201 Turnpike
— A Family Place —

BELLUCCI
Real Estate
46-01 48th AVENUE 

WOODSIDE, 
Queens

' Call: 
786-1057

HAPPY AND JOYOUS 
COLUMBUS DAY 

To All Our Friends and 
Depositors.

FIRST
NATIONAL 

BANK 
OF 

HOPE
HOPE, NEW JERSEY 

201—459-4121

Williamsburg 
Savings 
Bank

1 HANSON PLACE 
BROOKLYN, N. Y.

Call —

857-9100

HIGHLAND
SERVICE
CENTER

Inc.
Open 7 Days a Week 

We do general auto repairs 
and towing service.

310 Lexington Avenue 
CLIFTON, N.J.

Call 201-777-6306

PETE’S
GULF

Service Station
120 Griffith Street 
Jersey City, N.J.

Open 7 Days a Week
Moving to:

1568 KENNEDY BLVD.
JERSEY CITY, N.J.

We do general auto repairs 
and towing service.

UNION
CAMP

(Nevins Division)
800 State Highway #3 

CLIFTON, 
New Jersey

(201)

779-1700

RODZINY
RAGO

Evergreen
Funeral Home
Completely Air-Conditioned 
(Aeration Flower Control), 

PETER RAGO, 
Lie. Mgr.

Funeral Director

131 Nassau Avenue 
Brooklyn, N.Y. 11222 
EV 3-8600 — 3-0320

Chapel accommodations 
in all Boroughs

Kritusieji už laisvę, V. Ramo
jaus knygos apie partizanus II 
tomas. Iliustracijos P. Lapės. 
Kaina 4 dol.

Pasaga iš vyšnios, A. Ba
ranausko eilėraščiai. 2 dol.

Tiltai ir tuneliai, jaunųjų poe
zijos rinkinys. R. Bičiūnas, J. 
Bradūnas, I. Damušytė, K. Gai- 
džiūnas, M. Kvietkauskaitė, M. 
Pakalniškytė, T. Pautieniūtė, R. 
Sakalaitė, L. Švėgždaitė, A. 
Zailskaitė. Kaina 2 dol.

Po Dievo antspaudais — 
Vytauto Didžiojo godos, Leo
nardo Andriekaus eilėraščiai. 
Iliustruota dail. T. Valiaus, 106 
psl., didelio formato, kaina 3 
dol.

Broliai balti aitvarai, H. Na- 
gio eilės, kietais viršeliais, di
delio formato. Iliustracijos P. 
Gailiaus, išleido Alg. Mackaus 
knygų fondas, kaina 5 dol.

Moderni mergaitė. Stasio 
Ylos, 352 psl. Veikalas, atsklei
džiąs mergaitės problemas, kai
na 4 dol.

Gatvės berniuko nuotykiai, 
R. Spalio apysaka jaunimui ir 
senimui, kietais viršeliais 5 dol., 
minkštais 4 dol.

Kultūrinės gelmės pasakose, 
Vyt. J. Bagdanavičius II-ji kny
ga. kaina 5 dol. Galima gauti to 
pačio autoriaus ir I-mą knygą, 
kaina 3 dol.

Gimtinės takais. Pr. Narvy
do pasakojimai, kuriuos parin
ko J. Valakas, viršelis dail. J. 
Juodžio, kaina 3 dol.

Šventadienio žodis, Kun. A. 
Valiuškos sekmadieniam pritai
kyti Evangelijos aiškinimai, 
kaina 3 dol.

Rezistencija, R. Spalio roma
nas, 429 psl. kietais viršeliais, 
kaina 6 dol.

Lietuviai legionieriai Vietna
me, Br. Vrublevičiaus išgyven
tos dienos, kaina 2 dol.

Vysk. Pranas Brazys, jo žo
džiai bei mintys ir gyvenimo 
dienos, kaina 2 dol.

Tau Sesute, Pr. Lemberto gy
venimas, kūryba ir prisimini
mai, kietais viršeliais 5 dol. 
minkštais 4 dol.

Visi mes broliai, Louis Evely, 
N. P. Seserų leidinys, kaina 
2.50 dol.

Nepriklausomos Lietuvos pi
nigai, J. K. Kario istorija ir nu
mizmatika, kaina 5 dol.

Tik tau ir man, O. B. Aud
ronės eilės, kaina 3.25 dol.

"Awakening Lithuai.^a". Pro
fesorius J. Stukas anglų kalba 
aprašo lietuvių tautinį atgimi
mą. Kaina 3 dol. Kietais virše
liais 4 dol.

Encyclopedia Lituanica, ang
lų kalba, I tomas, redaguotas 
prof. S. Sužiedėlio.-608 psl. di
delio formato, kietais viršeliais. 
Kaina 15 dol.

Meilė dvidešimtajame amžiu
je, P. Maldeikio. 5 dol.

Liepsnos ir apmaudo ąsočiai, 
premijuotas J. Gliaudos roma
nas. 4 dol.

Be namų, premijuota A. No
rimo apysaka. 3.50 dol. Taip 
pat galima gauti anksčiau išleis
tą A. Norimo novelių rinkinį 
Naujas veidas. 2.50 dol.

Rugsėjo šeštadienis, Birutės 
Pūkelevičiūtės premijuotas ro
manas. 236 psl. Išleido Lietu
viškos knygos klubas. Kaina 5 
dol.

Poezijos pilnatis, B. Braz
džionio rinktinė, sudaryta iš 
12 to paties autoriaus eilėraš
čiu rinkiniu. Dail. A. Dociaus i- 
liustruota, kietais viršeliais, di
delio formato, 592 pusi., kaina 
10 dol.

Dialogas su lietuviais, Br. 
Railos akimirksniu kronikos 2- 
roji knyga, 560 psl., kietais vir
šeliais, kaina 7 dol.

Lietuvių švietimas Vokietijo
je, redagavo V. Liulevičius. Kie
tais viršeliais, didelio formato, 
639 pusi., kaina 12 dol.

Nemarioji žemė, Lietuva pa
saulinės poezijos posmuose. An
tologija sudaryta A. Tyruolio, 
176 pusi, kaina 5 dol.

Nutolusios dienos, Žemaičių 
Antano, kaina 1 dol.

Paulius Augius, monografija. 
Didelio formato albumas. Kai
na 17.50 dol.

Tūboto gaidžio metai, K. Ba
rono. 3 dol.

Prisiminimų fragmentai, K. 
Musteikio. 2.50 dol.

Lemtingos dienos, J. Jaškaus- 
ko apysaka. 2.50 dol.

Dainų Sūkuryje, populiarios 
bei šokių dainos, 1 dol.

Su Daina, dainorėlis. 392 po
puliarios lietuviškos dainos, 2 
dol.

Trapus vakaras K. Grigai- 
tytės lyrika, kaina 3 dol.

Nemunas teka per Atlantą, 
Vyt. Alanto novelės. 3 dol.

Mūsų mažoji sesuo, A. Vai
čiulaičio apysakaitės, 2.50 dol.

Lietuvių apysakos, H. Suder
mann, vertė V. Volertas, 3 
dol.

Milfordo gatvės elegijos, J. 
Aisčio, 2.50 dol.

Šekspyro sonetai, vertė A. 
Tyruolis, 3 dol.

Senprūsių laisvės kovos, Dr. 
M. Anyso, 7.50 dol. .

Nepriklausoma Lietuva, R. 
Skipičio, 7 dol. ’

Lietuves istorija, V. Sruogie
nės. 6 dol.

Vilnius lietuvių liaudies dai
nose, paruošė G. Krivickienė 
5 dol.

Dabarties sutemose, Br. Zu
merio, 2.50 dol.
• Aidas ta.-p dangoraižių, O. 
Nendrės romanas, 5 dol.

Be namų, A. Norimo premi
juota jaunimui apysaka. 3.50 
dol.

Ošiančios pušys, H. Mošins- 
kienės apysakos, 2.50 dol.

Meilė trikampy, R. Rasos ro
manas, 3 dol.

Meilė dvidešimtajame amžiu
je, P. Maldeikio, 5 dol.

Alės Rūtos romanai: Vieniši 
pasauliai, 3.50, Kelias į kairę, 
3 dol. Prisįkėlimas, 2,50 dol. 
žemės šauksmas, 2 dol., ir 
žvaigždė viršum girios, 3 dol.

Poezija, J. Aisčio, 6 dol.
Lietuvių literatūra svetur, 

redagavo K. Bradūnas, 10 dol.

A. Škėmos raštai II tomas, 
kaina 6 dol. I tomas taip pat 
gaunamas už 6 dol.

Lituanistikos darbai, redaga
vo J. Balys, kaina 2.50 dol.

Rūpestis, J. Vaičiūnienės poe
zija. 3.50 dol.

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

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

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

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

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

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

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

knygų išpardavimas 
BEVEIK UŽ pusę KAINOS

"Atsiminimai iš Balfo veik
los" 404 psl., apie 150 įdomių 
nuotraukų iš Amerikos ir Eu
ropos lietuvių gyvenimo, čia 
rasite mokinių grupes, chorus, 
veikėjus ir t. t. Pamatysite 
kaip atrodėte prieš 20-25 me
tus.

"Vytautas the Great". 202 
psl. Anglų kalboje istorinis 
veikalas, nušviečiąs Lietuvos 
didingą ir garbingą praeitį 14 
ir 15 šimtmečiuose. Jaunimui 
ir kitataučiam ypač svarbu ją 
perskaityti.

Už abi knygas su minkš
tais viršeliais tik 5 dol., o už 
abi knygas su kietais viršeliais 
tik 7 dol.

šios bei kitos lietuviškos kny
gos ir plokštelės gaunamos 
Darbininko administracijoje.
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Padėka
Nuoširdžiai dėkoju idealiam 

ir labai pasišventusiam gydy-
tojui daktarui Antanui Snieš- 
kai už išgelbėjimą nuo mirties 
mano sunkiai sergančio vyro anksto pas 
Antano Daunoro ir sudarymą 
jam palengvinančių sąlygų ligo
ninėje.

Dėkoju visiem už lankymą, 
gėles ir linkėjimus pasveikti, 
ypač dėkoju nuoširdžiom po-
niom: E. Vilutienei, E. Preke- 
rienei ir Č. Sodaitienei.

Visiem labai dėkoju.
Janina Daunorienė su stiprė

jančiu vyru Antanu.

Dail. A. Rūkštelės kūrinių pa
roda rengiama spalio 31 ir 
lapkričio 1 Kolumbo vyčių sa
lėje Woodhavene. Rengia LM 
Klubo Federacijos New Yorko 
klubas.

O SPORTAS
21-ASIS FUTBOLO 

SEZONAS
New Yorko lietuviai futbo

lininkai pradėjo 21-jį futbolo 
pirmenybių sezoną. Po pirmojo 
pralaimėjimo Yonkerse 0:3 ant
rose rungtynėse, priešininkui 
neatvykus, yra vilčių gauti taš
kus.

Pereitą sekmadieni mūsiš
kiai parsivežė du vertingus pir
menybių taškus iš Poughkeep
sie. Rungtynės laimėtos 2:1 
žaidžiant šios sudėties: Bag- 
džiūnas II; Vainius II, Bagdžiū- 
nas I, Česnauskas, Kreicas'; Bu
draitis, Budreckas: Vainius III, 
Šileikis, Klivečka II, Vainius 
IV (Bileckis). Sudėtyje mato
me eilę naujų, bet jau nuo se
niau pažįstamų veidų, kurie ko
mandai didelė paspirtis.

• Mūsiškiai žaidžia antros ly
gos pietinėje grupėje, kur prie
šininkais yra: Yonkers SC, 
Blau Weiss Poughkeepsie, Ame- 
rican-Czechoslovaks ir naujai 
sąjungon priimti — Haitian 
Stars ir Colombiana.

Si sekmadieni mūsiškiai žai
džia namie, t.y. East NY aikš
tėje Atlantic Avė ir Fountain 
St. Priešininku yra Colombia
na vienuolikė, žinoma savo 
technišku pajėgumu kamuolio 
valdyme. Sustiprėjusiai LAK 
komandai — Įdomus egzami
nas. Rungtynės pradedamos 
2:30 vai. Priešžaismyje ten pat 
susitinka rezervinės.

Mažučiai šeštadienį 2 vai. 
žaidžia prieš German-Hungari- 
ans, Metropolitan Ovai, Mas- 
peth, L. I.

Lietuvių Atletų Klubui par
davus nuosavybę — patalpas, 
mūsų futbolininkai bene pir
mieji pajuto busimojo Jaunimo 
centro — Kultūros židinio 
reikšmę bei naudą. Naujos 
pranciškonų vadovybės dėka 
sportininkai rado prieglaudą, 
susirinkimo bei nusirengimo pa
talpas busimojo centro vietovė
je. Atletas

Maironio lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas savo tra
dicinį balių rengia lapkričio 
14 Maspetho lietuvių parapi
jos salėje. Bilietus užsakyti ir 
stalus rezervuoti prašom iš 

komiteto narius.
Skambinti šiais telefonais: Ire
na Garunkštienė (516) WE 8-70 
46, Jolita Birutienė — VI 7- 
5129, A. Bulotienė — (201) 
839-4468, Pr. Gvildys 356-7811, 
A. česnavičius — 849-1581. Mo
kykla laukia visų atsilankant į 
ši gražų ir nuotaikingą rudens 
balių.

Lietuviu dailininkų grafikos 
kūriniai — originalai tinka bu
to papuošimui ir dovanoms. 
Pasirinkimas iš virš 100 skir
tingų paveikslų. Skambinkite 
VI 9-2686.

DĖMESIO!
Jeigu Brooklyn© 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 Pierrepont Street, Brook
lyn©, 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.

Kultūros židinio, 361 High
land Blvd., Brooklyn, N. 
Y., telefono numeris yra 827- 
9865.

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

• 19-ji šachmatų olimpiada. Sicgc- 
ne. V. Vok., baigta 5 finalinėse gru
pėse (A. B. C. D ir E» — po 12 ko
mandų kiekvienoje. A baigmėje iš
sirikiavo: Sov. S-ga 27*4, Vengrija 
26’4. Jugoslavija 26. JAV 24*4. Če
koslovakija 23*4. Vak. Vokietija 22, 
Bulgarija ir Argentina po 21’4. Ry
tų Vokietija 19. Rumunija 18’4. 
Kanada 17 *4 ir Ispanija 16 tš.

B baigmėje (dėl 13-24 v.v.): Iz
raelis 27, Lenkija 25, Australija 
24’4. Mongolija 23’4. Švedija 23, 
Olandija 23, Danija 22, Suomija 
21’4, Kuba 20. Austrija 19*4, Ko
lumbija 18, Indonezija 17.

C baigmėje: Anglija 30. Filipinai 
27’4, Islandija 26, Brazilija 25’4 
Norvegija 24 ir kt.

D baigmines laimėjo Šveicarija 
29’4, Albanija 28, Peru 27’4 ir E 
baigmines — N. Zelandija 36, Ro- 
dezija 28. Turkija 28 ir kt.

• Bostono miesto pirmenybės įvyks 
spalio 17-18 d.d., Boylston klube. 
Bostono čempiono titulas 5 kartus 
buvo lietuvių iškovotas: 1949 m. — 
P. Tautvaišas. 1950 ir 1951 — K. 
Škėma, 1959 ir 1964 — Gediminas 
Šveikauskas.
• Lietuvos šachmatų veteranams — 
Vladui Mikėnui ir įsakui Vistanec- 
kiui šiemet sukako po 60 metų. Mi
kėnui — balandžio mėn. ir Vista- 
neckiui — rugsėjo 28 d.

• Quebeco provincijos čempionas 
Ignas Žalys, spalio 10-12 dalyvaus 
š. metų Quebecko pirmenybėse, gin
damas savo titulą.

Nuitr. L. Tamošaičio

Iš Lietuvos vyčiu 
veiklos

Elizabeth, N. J. —Lietuvos 
vyčių N. Y. ir N. J. apskritis 
rugsėjo 20 turėjo čia savo su
sirinkimą lietuvių parapijos sa
lėje. Maldą sukalbėjo dvasios 
vadas kun. Petras Žemeikis. 
Pasveikino vietos 52 kuopa, 
kuri susirinkimą globojo.

Susirinkime dalyvavo pen
kios kuopos. Valdyba padarė 
savo veiklos pranešimus. Apie 
metinį seimą kalbėjo Loreta 
Stukienė. Iždo globėjai Joseph 
Sable ir Kazys Šipaila prane
šė apie iždo knygas, kurios ras
tos tvarkoje. Mrs. Mary Kober 
pranešė apie leidžiamą biule
tenį.

Išrinkta nauja valdyba: dva
sios vadas kun. P. Žemeikis, 
pirmininkė-Ann Klem, vicepir
mininkai Dorothy Dutkus ir 
Kazys Šipaila, protokolų sekre
torius Ann Mitchell, iždininkė 
Loreta Stukas, iždo globėjai 
Larry Janonis, Mildred Grine- 
wich, Joseph Sable, Lietuvos 
reikalam Helen Kulber, ri
tualo reikalam Joseph Boley, 
Larry Janonis, Ann Mitchell. 
Informacijos reikalam — He
len Kulber ir Dorothy Dutkus.

Newarko kuopa pranešė, kad 
ji spalio 10 rengia pietus ir šo
kius Šv. Jurgio salėje. Rezerva
cijas priima Mary Stonis, tel. 
674-3723.

Susirinkimas pasveikino vie
tos 52 kuopą, kuri šiais me
tais švenčia 33 metų sukaktį.

Šių eilučių autorius ir visa 
apskritis išreiškia nuoširdžią 
užuojautą Danieliui Averkai, 
mirus jo žmonai.

Naują valdybą prisaikdino 
kun. P. žemeikis. Baigiant su
giedota vyčių ir Lietuvos him
nai. Vaišių metu Stanley Va
latka parodė vaizdus iš kelio
nės į Romą.

Dėkojame 52 kuopai už ma
lonų globojimą. Kitas apskri
ties susirinkimas bus gruodžio 
6 Bayonnėje, N. J. Susirin
kimas buvo aprašytas Evening 
News of Newark ir The Advo
cate. F.V.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!
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New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Rldgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Aetorljoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

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

Flushinge: 41-06 Main Street — HI 5-2552 

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

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. 914-454-9070

A.a. dr. Lidijos 
Stanaitienės 
paminklo 
šventinimas
Rugsėjo 26 suėjo 15 mėne

sių nuo dr. Lidijos Stanaitie
nės mirties. Tą dieną Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje kun. 
A. Račkauskas atlaikė gedulin
gas mišiais už velionės vėlę. Mi
šių metu solistas St. Citvaras 
su įsijautimu atliko Schuberto 
— Avė Maria ir Naujalio — 
Kai skausmas tau širdį suspau
džia.
Po mišių, dalyvaujant gražiam 

būriui draugų ir pažįstamų, ku
nigas A. Račkauskas pašventi
no dr. Lidijos Stanaitienės įs
pūdingą lietuviškų ornamentų 
paminklą Cypress Hills kapinė
se. Paminklo projektą paruošė 
architektas Jurgis Okunis.

Šventinimo apeigas užbaigus, 
dalyviai velionės dukters Ma
rinos Raulinaitienės buvo pa
kviesti pietums į Durowo resto
raną. Pietų metu dr. Povilas 
Legeckas trumpu žodžiu dar 
kartą prisiminė mus amžinai 
palikusią dr. Lidiją Stanaitie
nę.

SVEIKINIMAI IŠ 
TOLIMOS PADANGĖS

Jau dešimta diena kaip dr. 
Marija ir Aleksandras Žemai
čiai ir aš su žmona atsiskyrėm 
su Amerikos pakraščiais. Nusi
leidęs trumpam pasipildymui 
Hawajuose ir kiek atsikvėpęs, 
didelis Australijos Quantas Boe
ing 707 paukštis vėl skubėjo į 
nakties tamsą, • į mum nepažįs
tama krašta.

Praradę visą rugsėjo 13, sek
madienį, buvome pabudinti 
čiulbančių paukščių garsų jau 
rugsėjo 14 rytą, o atidarę lan
gų užuolaidas išvydome pasa
kiškai gražų ir nepaprastai ra
mų kampelį; ošiančių palmių 
pavėsį ir neįprastus bet malo
nius vietiniu žmonių veidus. Ki
tą dieną jau vaikščiojome gra
žios Naujosios Zelandijos šva
riomis miestų gatvėmis, o da
bar iš taip pat gražios ir erd
vios Australijos sostinės Cam- 
berros mes visi norime Darbi
ninką ir jo skaitytojus pasvei
kinti ir palinkėti viso geriausio.

Tikiuosi, kad grįžus bus ga
lima plačiau pasidalinti įspū - 
džiais, kurie auga Į gana dide
lę krūvą. J. Zubavičius

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.

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--------- -

Užsisakykite dabar

specially rublių 
certifikatus
Lietuvon
Specialūs rubliai turi keturgubą 
vertę negu eiliniai rubliai. Su 
Specialių Rublių Certifikatais 
jūsų giminės gali bet ką nusi
pirkti Vneshposyltorg užsienio 
valiutos kratuvėse už ketvirta
dalį kainos ar dar pigiau. Kai 
kurios prekės turi tokią žemą 
kainą, kad išeina 10 rublių už 
1 dolerį. Prašykite naujų kata
logų — jie siunčiami veltui — 
ir jūs įsitikinsite, kad Specialių 
Rublių Certifikatai yra geriau
sia dovana jūsų giminėm. Pri
statoma per 3-4 savaites. $2.13 
už vieną specialų rublį. Jokių 
kitų mokesčių. Pilnai garantuo
ta. Užsisakykite dabar — pei-

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Antras aukštas
New York. N.Y. 10010 
Tel. 982-1530

REIKALAUKITE .
' NAUJŲ 

KATALOGŲ 
Svarbu —
Mes priimam automobilių 
ir butų užsakymus.

MALE - FEMALE.

Girls-Men wanted to take messages 
and answer telephones no exp ne
cessary. full or part time — A & A 
Answering Service. Call 345-5078.

MANAGEMENT TRAINEES
National insurance company has 
immediate openings for men who 
want security, independence, splen
did income, and prestige in the com
munity. Please call Mr. Petersen— 
(212) 497-1814 Ridgewood. Queens. 
Metropolitan area & Nassau County

Insurance and Real Estate brokers 
salesmen and Saleswomen develop 
your clientele into an investing cli
entele. Don’t let your business go 
to your competitor. Full or part 
time, thru the sales of securities. 
High commissions, fringe benefits. 
We will train. Glendale Securities 
Corp. — Glendale Prof. Bldg. 73-09 
Myrtle Ave, Glendale, N.Y. 11227 
366-8900.

The Education Dept, of Trenton. 
New Jersey, in cooperation with the 
Model City, announces a vacancy. 
We are accepting applications for 
a BILINGUAL PROGRAM CO
ORDINATOR references: professor, 
male or female, with N.J. State cer
tificate. Time for applications closes 
October 9. Visit the Dept, of Edu
cation located 9 So. Stockton St., 
Trenton, N.J. 08611. or call Mr. Vin
cent A. Halbert, Assistant Super
intendent of the Education Dept. 
609-396-7646

GENERAL FACTORY HELP 
Steady jobs Salaries $74-$100. Good 
working conditions — ALL STATE 
EMPLOYMENT AGENCY 400 E. 
148thSt. N.Y.C. Call 635-9818

DISPLAY

GENERAL BUILDING 
MAINTENANCE

Home improvements, violations re
moved, all licensed personnel. We 
take pride in our work. 369 Utica 
Avenue, Brooklyn, N.Y. — Call: 

771-9659

Claudio’s Restaurant & Marina Res
taurant Ft of Main St., Greenport. 
N.Y. 516- 477-9800 dock 516—477- 
0715. Seafood steaks: Continental & 
American cuisine, deep water pier. 
Centrally located 1 bl from business 
district. Superb harbor view from 
glass-enclosed dining rooms.

H. W. MALE

EXP DELICATESSEN MAN
Excellent working conditions part 
time 8-2 <5 or 6 days) — Lynwood 
Deli 152 Lynwood Plaza Fort Lee, 
New Jersey. Call 201-944-9609. 
until 4 PM.

ASSEMBLERS general factory day 
shift and second shift. Lodi area. 
Will train. Must speak English. Call 
for Mr. Hunderfund 201 487-3521

Experienced Operator on Plastics 
must have car steady work LATIN 
PLASTIC COVER 249 Straight St. 
Paterson, N.J. Call 201-742-2779

Cutters will train willing persons 
for interesting job of cutting suede 
& leather for men’s coats. Full time, 
steady job. benefits — Excellent 
Leather Coat Co.. 55 School Ave., 
Somerset, N.J. 201-217-8832

Tool & Die maker watch case manu
facturer offering excel oppty for top 
notch personnel. Top pay. benefits. 
(212) 784-7840, 8:30 to 5:30 p.m.

“SCHOOL BUS DRIVERS” 
needed for

7 AM - 9 AM & 2 PM - 4 PM 
Training Program Available 

$3 per hour — $2 hour minimum 
Will assist in obtaining license. 

Huntington area, (516) HA 7-0011

EXP JEWELRY
Stone Setters - Polishers - Jewelers 

Good salary and Union Shop 
DESIGNCRAFT JEWELRY 

INDUSTRIES
380 Second Ave., N.Y.C.

Call — 533-2300

SALESMEN with Car. Experienced 
or will train in whole sale Radio 
and T.V. line. Salary and commis
sion. Apply in person only 9 AM to 
11 AM Empire Sales 32-68 Steim- 
way St. Astoria, Long Island, N.Y.

AUTOMOTIVE 
PERSONNEL

Full time career employment op
portunities presently available in 
all following categories:

Shop Foremen
Asst. Shop Foremen
Auto Mechanics
Mechanic’s Helper
Auto Bodymen
Bodymen’s Helper
Taxi Fleet Utility Men
Gas Men
Tow Truck Drivers
Tire Repairmen, etc.

GOOD SALARIES AND 
WORK BENEFITS

Call for interview
after 12 noon daily.

PL 7-8062
- ask for MR. JACK

CHEF or COOK—Italian-American 
cuisine. Call (201) 729-3424 or ap
ply at Central Hotel — Sparta, N.J. 
Steady job. good pay.

Exp Auto Mechanics exp on motor
cycles full or part time Ghost Motor
cycles 194 Main St. Port Washing
ton, 516-883-5300 or 212-297-2292

EXP MECHANICS
Must have own tools on foreign & 
American cars. Steady work, salary 
open, all fringe benefits. See Mr. 
Bill Foster Gundaker. CENTRAL 
MOTORS, 601 F. St. Belmar, N.J.

EXPERIENCED TAILOR Semi
retired — 3 days a week part time 
— 3 hours daily. Call 879-3169

Service Station Attendants Texaco 
Inc. must be experienced, over 21. 
clean cut—no hippies. Benefits, pen
sion plan after 1 yr, paid vacation. 
Call Mike Javanovic 914 358-6789 
or stop in at 124 Rt. 303. West 
Nyack. N.Y. An Equal Oppor
tunity Employer.

GENERATOR
STARTER REBtTLDER

Call EV 8-2894

REAL ESTATE

2 Lots for Sale in Greenwood Lake 
area. Corner location short walk to 
private lake. Asking $1.000 for ea. 
lot. Call Mrs. Reid — 201—569-1198'

Outstanding buys reduced. 2 houses 
$31,500 & $36.500. Many extras, im
mediate occupancy. Cail 914 PE 7- 
8187 or PE 7-7046 owner. Catholic 
school & church nearby.

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

TO PLACE

YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

SERVICE

MARIO’S Auto Inspection Repair 
Station headlights adjustment wheel 
alignment, motor tune-up & brake 
service. Shell Bay Ave Mayville, NJ 
Cape May Court House opp. State 
Inspection Dep. Sta. 8 AM - 5 PM 
Closed Sun-Mon. Owned & operated 
by Mario De Santis. If you want to 
go “See MARIO”. 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

DAZ CONSTRUCTION
Violations removed, plumbing and 
carpentry and general contracting 

-work. All work done at reasonable 
rates. 303 West 138th Street, N.Y.C.

Call: 234-3615

PRODUCTS LA FLOR
Looking for Distributors to sell 
spices in Super Markets in N.Y. - 
N.J. - Conn. - L.I. - Phila. Must 
have own truck. 160 Scholes Street 
Brooklyn, N.Y. Call 212—384-2S88 
or 384-2873 — Mr. Torre.

R &E Decorators slipcovers, drape
ries, bed spreads, upholstering. All 
work guaranteed. 454 William St. 
East Orange, N.J. — 201-676-8777

Cellars cleaned rubbish removal all 
work done at reasonable rates. All 
work guaranteed. Call P. Consaldas 
& Son CL 7-3891; 9324 Glenwood R.

Painting & Carpentry interior clean 
work all work done at reasonable 
rates. All work guaranteed — free 
estimates. Mike or Joe — 849-1281

WESTHAMPTON NURSING 
HOME

Finest. accomodations available — 
nurse in attendance 24 hours a day. 
Catholic Church within the area. A 
home away from home — 7 Seafield 
Lane Westhampton Beach, Long 
Island. Call: 510— 28^1122

B & B Rubbish Removal all work 
done at reasonable rates no job too 
big or too small — 116 W 123rd 
Street New York City, 666-1195

Yellow Jacket Transmissions open 
5*4 days a week all work guaran
teed. 681 Grove Street Irvington, 
N.J. Call 201-374-2700

USED METAL & WOOD DESKS 
$35 and up. For the finest of used 
furniture — AMBO BUSINESS 
FURNITURE 151-22 W. Industry 
Ct. Deer Park, Long Island. Call 
516 -586-0011 ask for Bill or Peter.

Frank Berkeley Auto Body & Fen
der collision experts 24 hour emer
gency towing service. 116 Sherman 
Ave. Berkeley Hts. N.J. Call 201— 
464-1725 days; 164-4018 nights.

H. W. FEMALE

Women Weavers steady work. 40 
hrs 4- fringe benefits hospitalization 
and vacation. Exquisite Reweaving, 
69-19 Queens Blvd., Woodside Qns. 
Call 478-5353

SINGER operators on dresses and 
sweaters. Exp operators will have 
the advantage of good pay. fringe 
benefits. Union shop and overtime. 
Apply: Cornish Knit. 121 Ingraham 
St. Brooklyn, N.Y. For appointment 
or directions call: HY 7-1230.

Work near home — WAITRESSES, 
experienced only full time day or 
-nights good pay Bacchus XVII 350 
Route 17, Paramus, New Jersey — 
Call: 201-261-0353

COUNTER HELP
Full or part time women preferred 
steady job good working conditions, 
for our 3 stores: 50 Caldwell Ave. 
Maspeth. 429-0278; 5101 Gorsline 
Street Mašpeth, 672-7969; 168-02 
Union Turnpike Flushing. 526-3813

WOMAN FOR DOMESTIC HELP 
in Catholic Rectory. Cleaning and 
housekeeping, living-in facilities — 
ideal surroundings. English speak
ing parish in Bayonne. N.J.

Telephone (201) 437-0833
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DARBININKAS
mmtuįs 
NAUJIENOS,

Daugiau New Yorko žinių 
šiame numeryje yra ir septinta
me puslapy.

Tautę kultūrinis festivalis 
New Yorke rengiamas nuo spa
lio 7 iki spalio 18 Centriniame 
parke Manhattane. Festivalyje 
dalyvauja viso net 30 tautų. 
Jų atstovąi yra rengimo gar
bės komitete. Lietuviam tame 
komitete atstovauja L. B. New 
Yorko apygardos pirm. Alek
sandras Vakselis. Burmistras 
John V. Lindsay savaitę pa
skelbia savo įstaigoje spalio 7. 
Pati programa prasidės spalio 
11. Programos bus nuo vidur
dienio iki 10 v.v. Per visą savai
tę bus apie 80 skirtingų prog
ramų. Bus taip pat ir rankų 
darbų parodos, skirtingų tautų 
specifiniai valgiai. Festivalį glo
boja miesto kultūros reikalų ir 
parkų skyrius. Lietuviam šia
me festivalyje atstovauja N. Y. 
liet, tautinių šokių grupė, va
dovaujama Jadvygos Matulaitie
nės. Lietuviška -programa bus 
spalio 17, šeštadienį, 4 v. po
piet.

Zigmas ir Regina Dalangaus- 
kai ir Petras Černiauskas, Dar
bininko skaitytojai iš New' Bri
tain, Conn., lankėsi New Yor
ke ir Darbininko įstaigose. Kar
tu lankėsi ir Laimutė Dalan- 
gauskaitė, kuri prieš kiek lai
ko iš Hartford. Conn., persikė
lė pastoviam apsigyvenimui N. 
Y.

Operetės motery choras nau
jo sezono repeticijas pradeda 
šį penktadienį, spalio 9 d., 8 
v.v. White Horse restorane 
Woodhavene. Dainos mėgėjai 
kviečiami prisijungti prie šio 
choro.

Irena Veblaitienė, dailioji žodžio 
menininkė, spalio 11, šj sekmadie
nį, dalyvaus LKM Sąjungos 29 kp. 
rengiamame koncerte ir padekla
muos lietuviškos poezijos. Koncer
to pradžia 4 v. popiet. Be jos dar 
dalyvauja Apreiškimo parapijis 
choras, solistai Irena Stankūnaitė 
ir Liudas Stukas.

L. K. MOTERŲ SĄJUNGOS 29 KUOPA rengia 

sukaktuvinius pietus ir koncertą 
1970 spalio 11

12:30 vai. — pietūs Apreiškimo parapijos apatinėj salėj; 
pietų metu kalbą pasakysdr. A. šlepetytė-Janačienė;

4 vai. popiet koncertas Apreiškimo parap. viršutinėj salėj.
Programoj: Apreiškimo parapijos choras, vadovaujamas 
Algirdo Kačanausko, solistai Irena Stankūnaitė ir Liudas 
Stukas, dailiojo žodžio menininkė Irena Veblaitienė. Pro
gramą praves stud. Jūratė Balsytė, žodį tars tėv. Leonar
das Andriekus, OFM.
Sąjungietės kviečia, nelaukiant paskutinis dienos, bilietus įsigyti ii 
anksto. Jų galima gauti Apreiškimo parapijos raštinėj ir pas są- 
jungiėtes: Katilienę — tel. Ml 1-0949, Gagienę — Ml 7-4544, J. 
Kezienę ir kitas nares. Pietums auka 3.50 doL koncertui — 2 dol.

Visas vakaro pelnas skiriamas Kultūros židinio statybai.

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

Lietuvos Atsiminimy radijo 
valandėlė šį šeštadienį, spalio 
10, nebus transliuojama dėl žy
dų šventės Yom Kippur. Jos 
metu bus transliuojamos specia
lios žydų pamaldos. Kita Lietu
vos Atsiminimų radijo translia
cija bus spalio 17.

Prof. dr. A. Liuima, S. J., 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos pirmininkas, spalio 6 
lėktuvu išvyko į Romą, kur jis 
nuolatos gyvena ir profesoriau
ja Gregorianumo universitete. 
Į Ameriką ir Kanadą buvo at
vykęs ryšium su rengtu Akade
mijos suvažiavimu, kuris buvo 
Darbo dienos savaitgalį Toron
te.

Galia Žilionienė, Pabaltijo 
Moterų Tarybos pirmininkė, va
dovauja svečių priėmimo ko
misijai spalio 18 manifestaci
jos metu prie JT įvykstančioje 
spaudos konferencijoje su už
sienio korespondentais.

A.a. brolis Didakas Pauliukaitis

Brolio Didako Pauliukaičio, 
OFM, mirties antrųjų metinių 
proga mišios buvo aukojamos 
pranciškonų koplyčioj Brookly- 
ne, spalio 7 d. 7 ir 7:30 vai. 
ryto. Antrąsias mišias užprašė 
ir jose dalyvavo pranciškonų 
spaustuvės tarnautojai.

Aleksandras Žemaitis siunčia 
Darbininkui sveikinimus iš 
Hong Kongo. Miestas esąs gra
žus ir įdomus. Prieš tai lankė
si Bangkok. Kartu keliauja žmo
na dr. Marija ir Ona ir Jonas 
Zubavičiai.

Lietuviu Katalikių Motery 
29 kuopa po vasaros atostogų 
pirmoji griebėsi surengti Kul
tūros židinio statybos sustiprin
to vajaus naudai sukaktuvi
nius pietus ir koncertą. Pie
tūs bus duodami Apreiškimo 
parapijos salėj spalio 11, sek
madienį, 12:30 vai. Jų metu 
kalbės prof. dr. A. šlepetytė-Ja- 
načienė, Liet. Katalikių Mo
terų Organizacijų Pasaulinės S 
jungos valdybos pirmininkė. 
Viršutinėj salėj 4 vai. įvyks di
dingas koncertas. Visas pietų ir 
koncerto pelnas skiriamas 
Kultūros židinio fondui. Ta pa
čia proga rengėjos primena, 
kad atvykstančiųjų į pobūvį au
tomobiliai bus apsaugoti ypa
tingai užtikrinta policijos prie
žiūra.

Klebonijai reikalinga šeimi
ninkė. Skambinti 255-2648.

Katalikių Motery Sąjungos 
24 kuopos susirinkimas įvyks 
spalio 11, sekmadienį, tuoj po 
sumos Angelų Karalienės para
pijos salėje. Būtų malonu susi
rinkime matyti ir tas nares, ku
rios į šią kuopą persikėlė iš 12 
kuopos.

Jonas Petrauskas, sulaukęs 
84 m. amžiaus, spalio 7 mirė 
Queen of Peace senelių namuo
se, Springfield Gardens, 
Queens, N. Y. Nuliūdime liko 
sūnūs Jonas, Angelų Karalie
nės parapijos klebonas kun. 
Antanas ir Petras, ir duktė Jo
sefina Gregory, o taip pat ir 7 
vaikaičiai. Laidotuvėmis rūpi
nasi Garšvos šermeninė, Rich
mond Hill, N. Y. Velionis lai
dojamas spalio 10 šeštad., 10 v. 
po iškilmingų pamaldų Angelų 
Karalienės bažnyčioje, Brookly- 
ne.

Kun. Stasys Valiušaitis Broo
klyn© vyskupo Mugavero iš 
Angelų Sargų parapijos vikaro 
pareigom perkeltas į Šv. Pran
ciškaus Xavero parapiją, Broo- 
klyne.

Iš Elizabeth©, nuo lietuvių 
bažnyčios, spalio 18, sekmadie
nį, 12:30 v., važiuos autobu
sas į baltiečių protesto demon
straciją, tą dieną vykstančią 
prie Jungtinių Tautų New Yor
ke.

Dail. Giedrės Žumbakienės 
kūrinių paroda rengiama spa
lio 17-18 Kultūros Židinyje. 
Rengia ateitininkių būrelis: Re
nata Alinskienė, Irena Dičpini- 
gaitienė, Dalia Skeivytė-Tor- 
chia, Loreta Vainienė, Aušra 
Sabalienė, Vida Jocytė-Glaser, 
Gina Kudžmienė. Paroda ren
giama Maironio lituanistinei 
mokyklai paremti. Bus išstaty
ta dailininkės tapybos kūri
niai ir emalio darbai.

KAI KAS MANO
Kai kas ne tik mano, bet ir 

kitiem pasakoja, jog vargstan
čių lietuvių pasauly nesą. Juk 
iš Lietuvos atvyksta gerai ap
sirengę, nuvykusieji Lietuvon 
taip pat nei skarmalų, nei išba
dėjusių veidų nemato. Žinoma, 
taip! Skurdžiai po Ameriką ne
važinės, o po vargšų patalpas 
(jokių butų jie neturi) ekskur
santų niekas Lietuvoje neve
džios.

Vargšų ir nelaimės ištiktų 
mūsų tautiečių Lietuvoje ir ki
tuose pasaulio kraštuose tikrai 
yra labai daug. Daugumas se
nų ir naujų ateivių tai žino iš 
pirmutinių šaltinių. Ir Balfas 
tai žino. Į jo centro įstaigą su
plaukia laiškai iš visų keturių 
vėjų (daugelis rašyti ne pačių 
vargšų, bet kitų, norinčių, bet 
neįstengiančių anuos sušelpti). 
Balfas kas. mėnesį patenkina, 
kaip jau ne sykį buvo spaudoj 
minėta, nuo 20 iki 30 prašy
mų. Per metus Balfas sušelpia 
nuo 240 iki 360 lietuvių.

Bet ar tai jau visi mūsų 
vargstą tautiečiai pasaulyje? 
Ar užtenka jiems nusiųsti per 
metus vieną siuntinį?

-

Wellando ir Port Colbomo lietuvių vardu LB pirminio 
vykstančiam klebonui Tėv. Barnabui Mikalauskui. Tė 
nę Brooklyne ir eina to vienuolyni ekonomo ir virtinio

DARBININKAS

New Yorko apygarda rengiasi LB Tarybos rinkimam, Kultūros židiny tvarko kartoteką ir adresuoja laiš
kus. Iš k. j d. A. Balsys, A. Vakselis —LB apygardos pirm., H. Miklas, K. Vainius, V. Padvanietis.

Nuotr. R. Kisieliaus

LB RINKIMAMS NEW YORKE ARTĖJANT
Rinkimai į JAV Lietuvių 

Bendruomenės Vl-ją tarybą N. 
Y. apygardoje įvyks š.m. spalio 
mėn. 16, 17 ir 18 d. Rinkimai 
į šia data buvo nukelti todėl, 
kad LB centro valdyba savo 
laiku paruošė ir LB vietos or
ganam išsiuntinėjo vykdyti nau
jas rinkimų taisykles, kuriose 
buvo kai kurių netikslumų, su
kėlusių New Yorko LB darbuo
tojų tarpe nepasitenkinimų. Jie 
net skundėsi garbės teismui ir 
tarybos prezidiumui.

Garbės teismas, kurio kom- 
peticijoje yra greta kitų klau
simų ir LB įstatų aiškinimas,

Kas dirba su Balfu, tas ne
dvejodamas žino, jog lietuvių 
vargšų yra mažiausia dešimt sy
kių daugiau, tik jų balsas Bal- 
fo ir Amerikos lietuvių nepa
siekia.

Bet Balfas girdi ir nerašytus 
jų prašymus, todėl jo ištikimi 
darbuotojai kas rudenį dirba, 
telkdami šalpai lėšas, ir kitus 
ragina dirbti ir aukoti. Daug 
yra nepavargstančių Balfo dar
buotojų, taip pat daug nepa
liaujančių aukotojų. Bet Balfo 
surenkamos lėšos yra, imant 
Amerikos mastu, vis dėlto gana 
kuklios — tik kiek per šimtą 
tūkstančių dol. per metus.

Labai yra pageidaujama, kad 
Balfo balsą išgirstų ir mūsų 
jaunoji generacija. Ši generaci
ja turi pakankamai visokiose 
specialybėse išmokslintų žmo
nių, turi pakankamai ir pini
gų. Jinai Balfo veiklą, norėtu
me laukti, sumodernintų, Bal
fo lėšas pakeltų iki Amerikai 
pritinkančios sumos.

Spalis — Balfo vajaus mė
nuo New Yorke. Veikime ir 
aukokime! (jb) 

rado, kad rinkimų taisyklių 
kai kurie straipsniai nesiderina 
su įstatų dvasia ir yra priešin
gi LB įstatam, todėl taisykles 
pripažino nevykdytinomis.

Centro valdyba, tas rinkimų 
taisykles pertaisydama, dar toli 
prieš rinkimus nustatė ir LB 
apygardom rinksimų atstovų 
konkretu skaičių, — mažes
nėm apygardom po du, Chica- 
gos apygardai palikdama tą pa
tį atstovų kiekį, kuri toji apy
garda turėdavo: maždaug 12-14 
ir ankstyvesnėse tarybose.

Nors New Yorko apygarda 
savo didumu po Chicagos yra 
pirma, tačiau ir jai buvo skirta 
balsuoti tik už du tarybos kan
didatus. Suprantama, kad 
šios apygardos vadovybėje kilo 
didelis susirūpinimas ir buvo 
pradėtos pastangos išsiaiškinti 
su c. valdyba ir veikiančia ta
ryba. Tasai aiškinimasis tęsėsi 
veik 3 vasaros mėnesius, kol 
rugpiūčio 18 d. c. valdybos pir
mininkas susitarė su N.Y. apy
gardos vadovybe rinkimus šio
je apygardoje vykdyti anks
čiau nurodytu laiku ir balsuoti 
už dešimtį tarybos kandidatų, 
laisvai pasirenkant iš bendro 
apygardos rinkimų komisijos 
patvirtinto kandidatų sąrašo.

Yra laikoma, kad Lietuvių 
Bendruomenę sudaro visi lietu
viai, nepaisant kuriai ideologi
jai ar politinei organizacijai jie 
priklauso. Bendruomenės pa
grindinis tikslas yra išlaikyti 
lietuvybę išeivijoje, rūpintis 
jaunimo švietimu ir tau
tinės kultūros ugdymu plačią
ja prasme,remti Lietuvos išlais
vinimo pastangas.

Bendruomenė, siekdama pri
siimtų tikslų, per 20 veiklos 
metų žymiai išaugo, sustiprėjo 
ir atliko jau visą eilę svarbių 
mūsų išeivijai, drauge ir visai 
lietuvių tautai darbų. Ji tapo 
rimtu pajėgiu ir pastoviu lietu

vių išeivijos veiksniu. Bendruo
meninei veiklai gyvėjant, ple
čiasi ir jos bendruomeniniai už
daviniai bei jos darbų ir užmo
jų apimtis.
' Bendruomenėje šiuo laiku 

naudingą lietuvybės darbą dir
ba tūkstančiai ryžtingų veiklių 
lietuvių, veikia šimtai įvairių in
stitucijų—lietuviškų mokyklų, 
kursų, ansamblių, chorų, jau
nimo stovyklų. Bendruomenės 
vyriausias organas yra demo
kratiniu būdu trim metam ren
kama taryba. Ji apsprendžia 
svarbiausius klausimus, pla
nuoja ir taria naujai iškeltus 
reikalus ir k. Tad labai svar
bu, kad tarybos nariai ir jos 
prezidiumas prisiimtas parei
gas bei uždavinius gerai supras
tu ir darniai bendradarbiautu.

Tarybos narių rinkimai mū
sų apygardoje jau čia pat. Pa- 
siryžkime tvirtai rinkimuose da
lyvauti visi: jaunimas, sulaukęs 
18 metų, ir vyresnieji vyrai ir 
moterys. Tik gausiai dalyvauda
mi, galėsime žymiai pakelti mū
sų apygardos atstovų skaičių ta
ryboje, parodysime okupantui 
bei lietuvių tautos laisvės prie
šam vieningą darnų mūsų išei
vijos organizuotumą ir nepa
laužiamą ryžtą daryti viską, 
kad lietuvybę bei tautinę kul
tūrą išeivijoje išlaikytume gy
vą, nepamiršdami ir laisvės ko
vos.

New Yorko LB apygardos 
rinkimų komisijos sudarytame 
sąraše kandidatų į VI LB tary
bą yra 20. Jie visi yra taurūs 
lietuviai, vieni bendruomeninį 
darbą dirba jau eilė metų, kiti 
į tą darbą įsijungs, kai taps ta
rybos nariais. Rinkikų yra lais
va valia pasirinkti iš to bendro 
sąrašo 10 kandidatų, kurie 
jiems atrodys tinkamiausi.

Tenelieka nė vieno lietuvio- 
lietuvės, neatlikusio labai svar
bios balsavimo pareigos bend
ruomenei, drauge ir visai mūsų
tautai. Balsuokime visi ir vi
sos.

J. Šlepetys

Richmond Hill skubiai par
duodamas 2 šeimų geram stovy
je namas. Informacijai skambin
ti tel. 846-3094.

Lietuvė šeimininkė ieško vie
tos. Siūlyti nuo 6 iki 8 vai. 
vakaro tel. (212) 782-3347.
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Lietuvių respublikonę klu
bas rugsėjo 25 surengė susipa
žinimo vakarą su respublikonų 
vadais ir kandidatais į Mass, 
valdomuosius organus. Vaka
ras buvo Liet, piliečių drau
gijos salėje. Iš respublikonų da
lyvavo gubernatorius Sargent 
su žmona, kandidato į senatą 
J. J. Spauling žmona ir kiti kan
didatai į įvairius postus. Vaka
rą pradėjo respublikonų klu
bo pirmininkas inž. Jonas Va- 
sys, svečius pakaitom pristati
nėjo klubo vicepirmininkai Al
gis Markaitis ir Gintaras Karo
sas. Be amerikiečių į šį vaka
rą buvo atsilankę per 160 as
menų. Visi buvo pavaišinti 
lietuvių ponių. Kalbėtojai patai
kavo savo kalbomis lietuviam. 
Visų kalbos buvo už tvarką. 
Bostonas ir visa Mass, valsty
bė yra demokratų tvirtovė. į- 
statymus leidžiamos valdžios 
daugumą sudaro demokratai, o 
gubernatorius respublikonas. 
Taip demokratai, kas nepatin
ka jų partijai, gubernatoriaus 
pasiūlytų įstatymų nepralei
džia. Seimelis prieš balsuotojų 
valią pasikėlė pats sau algas. 
Tų seimelio atstovų yra per 
daug — arti 300. Gubernato
rius seniai kelia klausimą, kad 
reikia jų skaičių sumažinti iki 
168. Demokratų seimelis to ne
prileidžia. Lietuviai balsuotojai 
turėtų atlikti ne tik balsavimo 
pareigą, bet ir gerai pagalvo
ti, už ka reikia balsuoti.

L. B. Kultūros Klubo pirma
me šio sezono susirinkime rug
sėjo 26 Tarptautinio Instituto 
patalpose Bostone kalbėjo dr. 
Rimvydas Šliažas. Jis yra bai
gęs Vasario 16 gimnaziją Vo
kietijoje, o germanistikos stu
dijas Amerikoje. Chicagos uni
versitete gavo daktaro laipsnį, 
dabar profesoriauja Monmouth 
kolegijoje, III. Jis kalbėjo apie 
keturis vokiečių rašytojus, ku
riu veikalai esą verčiami i ki
tas kalbas. Klubo susirinkimą 
pravedė inž. Viktoras Kubilius. 
Į šių metų klubo valdybą įei
na: vicepirmininkės D. Baltie- 
nė, F. Izbickiėnė, sekr. dail. J. 
Špokevičius, iždininkas inž. A. 
Lapšys.

Liet. Piliečių draugijos mė
nesiniame susirinkime rugsėjo 
17 buvo pasiūlyta įsigyti Lie
tuvos vytį, Dariaus ir Girėno 
fotografijas ir Lietuvos krikšto 
paveikslą. Prieš paveikslus ir 
vytį griežtai pasisakė vicepirm. 
inž. Čaplikas. Susirinkimas gi 
nutarė tuos paveikslus įsigyti.

Dr. Saulius Vaičaitis karinės 
prievolės atlikti vyksta į P. Ko
rėją. Jis yra gydytojas, karinę 
tarnybą pradeda kapitono laips
nyje. Jo brolis Gintas grįžta iš 
Vokietijos, atlikęs karinę prie
volę.

Graži ir vertinga dovana vy
rams. Vyriški šveicariški laik
rodžiai firmos HY MOSER 18 
karatų 15,3 gramų aukso, 17 
akmenų, automatiškai užsive
da, rodo dienas ir datą, inca- 
bloc. Naujausios gamybos ir 
mados. Fabriko garantija. Kai
na 89.95 dol. S. V. Staras — 
Importer, 23 Mendon Street, 
Worcester, Mass. 01604. .

kas J. Kutka ir A. žioaitieoė įteikia rožių puokštę it. 
v. B. Mikalauskas jau atvyko į prancltkooų vienuoly- 
ko pavaduotijo pareigas.




