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BALTIEČIŲ DEMONSTRACIJOS PRIE 
JUNGTINIŲ TAUTŲ

Bražinskų, tėvo ir sūnaus, likimas svyra į gerąją pusę?
Amerikos ir pasaulio spaudo

je tebegyvas ir šią savaitę var
das lietuvių Bražinskų, tėvo ir 
sūnaus, kurie spalio 15 Sųvietų 
keleivinį lėktuvą privertė pa
sukt į Turkiją, ten nusileist ir 
patys paprašė azylio. žinios 
apie jų žygį, tautybę ir jų pra
eitį buvo painiojamos Vakarų 
spaudoje dėl nesiorientavimo, 
Sovietų spaudoje dėl sąmonin
go noro juodinti.

Sutraukiame čia lig šiol įvai
rių šaltinių paskelbtas žinias. 
PAGROBIMAS

Spalio 15 dvimotoris lėktu
vas Antonov 24 pakilo iš Ba
tumi ir skrido į Sukhumi Gru
zijoje, prie Juodosios jūros. Pa
gal sovietinių keleivių paskelb
tus liudijimus Izvestijose spalio 
17, kai lėktuvas buvo viršum 
Batumi, vienas vyresnio am
žiaus keleivis padavęs stiuarde
sei Kurčenko voką, kad ji per
duotų kapitonui. Kai stiuardesė 
ėjo Į kapitono kabiną, keleivis 
paskui ją. Kai ji ėmusi šaukti 
“banditas” ir mėginusi užtrenk
ti duris, kritusi nuo šūvio ne
gyva. Vyresnysis Įsiveržęs Į ka
biną ir pareikalavęs, kad lėktu
vas suktų Į Turkiją. Pilotas mė
gino lėktuvą blaškyti į šalis, 
kad partrenktų užpuolikus, ta
da vyresnysis jį sunkiai sužei
dė šūviu iki nualpimo. Kai na
vigatorius mėginęs lėktuvą pa
sukti atgal, jis buvo šūviu su
žeistas Į koją. Likęs piloto pa
vaduotojas jau vykdė, kas jam 
buvo Įsakoma.

Jaunesniojo keleivio rolė bu
vo tvarkyti keleivius. Kai vy
resnysis Įėjo i kabiną, jaunes
nysis pašoko iš savo sėdynės 
lėktuvo prieky, iš po apsiausto 
išsitraukė revolveri ir isakė: 
“Nejudėkit. Kitaip susprog
dinsime lėktuvą”. Ir parodęs po 
apsiaustu prie diržo prisegtą 
granatą. Paskui ir jis įšokęs į 
stiuardesės kabina, kuri buvu
si tarp keleivių ir piloto- Kai 
du keleiviai šokosi į pagalbą, 
prie durų juos sutikęs šūvis, ir 
jie pasitraukę.

Lėktuvas nusileido Turkijos 
žemėje prie Juodosios jūros 
Trebizondo aerodrome. Ten 
Bražinskai tuojau atidavė gink
lus turkų pareigūnam ir 
prašė politinės globos.

(N. Y.T: rašė: tai buvę 
šautuvai, penki pistoletai, 
granatos. Vargiai įtikima, 
keleiviai galėtų į lėktuvą
su šautuvais. Tai greičiau rody
tų, kad ginklų būta ir pačioje 
lėktuvo įguloje).
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Mirties bausmė bombų sprogdintojams
Washingtonas. — Kongresas 

išvažinėjo iki po rinkimų, visai 
eilei vyriausybinių institucijų 
net biudžetų nepatvirtinęs, 
nors biudžetiniai metai jau se
niai prasidėjo.

Šiemet jau nebebus svarsto
ma vargšų paramos reforma, 
nors ji labai svarbi ir reikalin
ga. Liko ir pusiau pakabintas 
įstatymas dėl žemės ūkio — 
kiek ir kam mokėti už der
liaus kontrolę, kad palikus be 
jokios kontrolės nebūtų sulik- 
viduoti mažesnieji žemės ūkiai.

Bet paskutinę valandą nu
trauktas daugiau kaip metus 
trukęs prezidento kovai su nu
sikaltimais pasiūlytos progra
mos sabotažas — visi penki pro
jektai sujungti į vieną įstaty
mą ir priimta veik viskas, ko 
prezidentas buvo prašęs. Visi

Sovietai reikalauja išduoti ir grasina Turkijai.
Laisvieji lietuviai prašo Turkijos vvriausvbe — neišduoti

KAS TIE BRAŽINSKAI
Spalio 15 radijas ir spauda 

aiškino, kad tai sovietiniai žy
dai, ar žydai iš Lietuvos. Abe
jojimam galą padarė Trebizon- 
do tiirkų policijos viršininkas 
tardamas: “Tai tikriausiai ne 
žydai”. Po poros dienų buvo pa
skelbtos teisingai ir jų pavar
dės: Karolis (kitur skelbiama 
Pranas) Bražinskas (kitur pride
dama dar Koreivo — tai esan
ti jo antros žmonos pavardė); 
jis 46 metų, jo sūnus Algirdas, 
19 metų, mokęsis aviacijos mo
kykloje- Draugo dienraščio in
formacijom, Los Angeles esą 
Bražinsko giminių. Iš jų patir
ta, kad Karolis Bražinskas ki
lęs nuo Vievio, bet rusų ištrem
tas į Uzbekistaną, kur turėjo 
išbūti dar 10 metų.

Tolimesnio Bražinskų likimo 
eigon įsijungė trejopi veiksniai. 
TURKIJOS SPRENDIMAS

N.Y.T. spalio 18 informavo, 
kad sovietiniai keleiviai ir lėk
tuvas grąžinti, Bražinskai —ne. 
Vietos Turkijos teismas išaiš
kino, kad Bražinskų aktas yra 
politinio pobūdžio, ne krimina
linio, ir nedavė leidimo proku
rorui jų suimti. Paskelbė taip 
pat teisingumo ministerijos pa
reigūnų pareiškimą, kad as
mens, kaltinami politiniu nusi
kaltimu, pagal Turkijos įstaty
mus neišduodami. Be to, išda
vimo sutarties tarp Turkijos ir 
Sovietų nėra. Tačiau Bražins
kai laikomi policijos žinioje, 
nes galutinis sprendimas pri
klausys nuo vyriausybės. Daily 
News tą pat dieną: Turkija tu
rėjo panašų įvykį — 1948 Bul
garijos džipas buvo pagrobtas 
ir pagrobimo metu du asmens 
buvo nušauti. Turkija pagrobu
siųjų neišdavė, bet teisė sava
me teisme.

— LSD narkotiku "apašta
las“ dr. Leary buvo patekęs 
kalėjiman už tų narkotikų pla
tinimą jaunimo tarpe, bet ne
seniai jam pasisekė iš ten pa
bėgti. Dabar pranešta, kad jis 
atsirado Alžyre ir ten gavo lei
dimą apsigyventi. Jis ten dirb
siąs su Juodųjų Panterų atsto
vybe, padėdamas jai revoliuci
ją kelti.

— Rumunijos premjeras 
sunkiai sužeistas auto katastro
foje. Jį remontuoja iš Austri
jos atkviesti specialistai.

bandymai programą atskiesti 
buvo atmesti, nes niekas neno
rėjo išvykti į rinkimus su prie
kaištu, kad neparėmė preziden
to tokiu svarbiu reikalu. Fede- 
raliniams organams suteikta 
teisė įsikišti savo nuožiūra į 
universitetuose užsidegančių 
riaušių tvarkymą. Ikšiol to ne
buvo galima padaryti, todėl vi
ris nusikaltėliai ikšiol liko ne
susekti ir nenubausti, nes nė 
patys universitetai nė vietinė 
policija šito darbo nepajėgė at
likti-

Svarbi reforma yra ta, kad 
užsiimantiems bombų sprogdi
nimais jau gali būti skiriama 
mirties bausmė, jeigu esama 
žmonių aukų. Ir be žmonių au
kų tos rūšies nusikaltimams 
bausmės padidintos. Kovai su 
nusikaltėliais paskirta ir dau
giau pinigų.

SOVIETŲ PASTANGOS
Sovietai tuojau pat diploma

tiniu keliu reikalavo, kad Bra
žinskai būtų išduoti. Po poros 
dienų jau prašneko ir spau
doje: kritikavo turkų teismo 
sprendimą, grasino, kad santy
kiai tarp Turkijos ir Sovietų 
pablogėsią (nors diplomatai to 
pablogėjimo dėl Bražinskų ne
laukia, nes santykiais labiau su
interesuoti Sovietai nei Turki
ja.'). Sovietų spaudoje plačiai 
aiškinama, kad Bražinskas esąs 
kriminalistas, kilęs iš Beižonių 
kaimo, Trakų ap. nuo 1950 
gyvenęs Vievy, buvęs naftos 
sandėlio vedėjas ir spekuliavęs, 
nuteistas penkeris metus- Ki
tas laikraštis dar kaltino, kad 
spekuliavęs valiuta.
LAISVŲJŲ LIETUVIŲ 
PASTANGOS

N. Y. T. spalio 18 paskelbė, 
kad Vliko pirmininkas dr. J. 
Valiūnas informavo, jog Karo
lis Bražinskas buvo deportuo
tas už “antirusišką veiklą” (Bra
žinskų giminės iš Los Angeles 
teigė, kad jam dar likę ištrė
mime gyventi 10 metų).

Vliko pirmininkas dr. J. Va
liūnas spalio 16 pasiuntė tele
gramą Turkijos prezidentui, 
prašydamas neišduoti. Kita te
legrama prašydamas priimt Vli
ko tuo reikalu siunčiamą atsto
vą R. Keži. Pastarasis jau iš 
Ankaros telegrafavęs, jog lan
kęsis prezidento įstaigoje ir už
sienių reikalų ministerijoje. Su 
Turkijos pareigūnais Ankaro
je kalbėjosi ir inž. A. Rudis, 
buvęs Alto pirmininkas. Nuvy
kusi ten ir Balfo valdybos vice- 
pirm. dr. E. Armanienė. Teko 
patirti, kad iš N. Y., iš Bosto
no buvo pasiųsta Turkijos

Egipto premjeru parinktas dr. Fawzi
Kairas. — Spalio 15 d. vy

kusiame referendume—Egipto 
prezidentu patvirtintas Anwar 
Sadat, iki Nasserio mirties bu
vęs Egipto viceprezidentu. 
Jį parinko vienintelės Egipte 
esančios politinės partijos vado
vybė, parlamentas jos valiai 
nusilenkė.

Iš 34 mil. Egipto gyvento
jų rinkikų sąrašuose buvo 
7,70 0,0 0 0 asmenų. Moterys 
Egipte nebalsuoja. Iš dalyvavu
sių referendume 90 proc. bal
sų paduota už Sadatą. Jis jau 
prisiekė saugoti respublikinę 
santvarką, gerbti konstituci
ją ir įstatymus, rūpintis žmo
nių gerove ir saugoti Egipto 
nepriklausomybę- Jei 
ypatingesnio neatsitiks, 
prezidentaus šešis metus.

Dabar jau vyksta vyriausy
bės sudarinėjimas, pats sun - 
klausias darbas, nes reikia pa
tenkinti visas už valdžią kovo
jančias grupes. Nasserio valdy
mo laikais visa valdžia buvo 
sutelkta jo vieno rankose: jis 
buvo ir prezidentas, ir premje
ras, ir partijos vadas. Dabar 
valdžia bus padalinta: visos 
trys pozicijos turės atskirus as
menis.

Premjeru jau parinktas ir 
partijos vadovybės patvirtintas 
dr. Fawzi, diplomatas profesio
nalas, savo krantui tose srityse 
tarnavęs apie 50 metų. Jis bu
vo 16 metų ir Nasserio užsie
nio reikalų ministeriu, jo pa- 

nieko 
jis

prezidentui eilė telegramų, o iš 
Chicagos esą net 600.

Sovietai šia lietuvių veikla 
susirūpino. NYT spalio 21 pra
nešimu, Izvestijos kritikuoja

u. a.

Demonstracijų prie Jungtinių
i

Nauji bandymai 
Saugumo Taryboj
Jungi. Tautos. — Šią savai

tę Įvyksta JT Saugumo Tary
bos posėdis, dalyvaujant ne 
prie JT priskirtiems Ketu
rių didžiųjų ambasadoriam, bet 
patiems užsienio reikalų minis
teriams. Dalyvaus JAV W. Ro
gers, Anglijos Sir Douglas Ho
me, Prancūzijos Schumann ir 

Naujasis Egipto premjeras 
dr. Fawzi

tarėju užsienio politikos ir tarp
tautinės teisės reikaluose. 
Mokslus ėjęs Egipte, Anglijoje 
ir Amerikoje.

Po priesaikos naujasis prezi
dentas nuėjo pas vyresniuo
sius karininkus apie savo politi
ką pakalbėti. Žadėjęs vidaus ir 
užsienio politikoje sekti Nas
serio pavyzdį. Iš tos kalbos ži
noma tik tiek, kad paliaubos 
prie Suezo kanalo bus pratęs
tos dar 90 dienų, bet Izraelis 
turi sugrįžti prie derybų stalo 
be jokių sąlygų. Bet tuo tafpu 
tokios nėra Izraelio nuotaikos, 
nes dar vakar Izraelio premje
rė G. Meir New Yorke tvirti
no, kad Izraelis susitiks su Jar- 
ringu tik tada, kada Egiptas 
bus atitraukęs raketas atgal 
nuo Suezo kranto.

Turkijos vyriausybę, kad įsilei
do “lietuvių antisovietinių emi
grantų organizacijų atstovus” 
į Turkiją Bražinskų reikalais. 
Tebekritikuoja Turkijos teis
mą ir pačioje Sovietų Sąjungo
je rengia demonstracijas su rei
kalavimais išduoti “kriminalis
tus”.

Sovietų Gromyko. Tokio Įvykio 
seniai buvo prašoma ir laukia
ma, kad būtų padidintas Sau
gumo Tarybos svoris. Dieno
tvarkė neskelbiama, bet tikriau
siai bus paliesti keli klausimai, 
kurių tarpe Vietnamas užims 
pirmą vietą.

Kitą dieną tiems patiems Ke
turių didžiųjų ministeriams 
rengia susitikimą prie vaišių 
stalo JT gen. sekretorius U 
Thant, čia bus bandoma atnau
jinti žydų-arabų taikos dery
bas. Iš Maskvos iškviestas at
gal į New Yorką Švedijos am
basadorius Jarringas, kurs tuos 
reikalus ikšiol bandė i vėžes su
statyti J. Tautų vardu.

Ikšiol nė Izraelis nė Egiptas 
jokių nuolaidų neparodė —abi 
pusės padiktavo savo silygas ir 
jų tebesilaiko- Nebent naujoji 
Egipto vyriausybė, kuri bemaž 
sudaryta, atneštų kokių atmai
nų. Tada ir Iraeliui būtų leng
viau savo sąlygas sušvelninti.

— New York Post vėl pradė
jo eiti, nes susitarus su uni
jomis streikas nutraukats.

Balsavimas į LB 
Tarybą New Yorke
Spalio 16-18 New Yorko rin

kiminėj apygardoj vyko rinki
mai į JAV Lietuvių Bendruo
menės šeštąją tarybą. Rinki
minė komisija spalio 21 d. po
sėdy suvedė galutinius rinkimų 
rezultatus. Viso balsavo 1239 
asmenys.

Kandidatų sąrašas pagal bal
sų daugumą: prel- J. Balkūnas 
950, A. Vakselis 706, G. Nu- 
tautaitė 703, R. Kezys 659, 
dr. I. Skeivys 618, dr. B. Ra- 
dzivanas 596, K. Miklas 587, H. 
Miklas 528, Z. Jurys 526, K. 
Čerkeliūnas 524, V. Banelis 
445, S. Arūnas 425, V. Jurgėla 
411, J. Giedraitis 371, B. Bičiu
kas 365, V. Alseika 364, dr. D. 
Jasaitis 361, S. Dzikas 304, J. 
Šlepetys 291,1. Kazlauskas 277.

Naujoji taryba pirmą kartą 
renkasi posėdžiauti spalio 24- 
25 Clevelande.

Minint Jungtinių Tautų 25 
metų sukaktį ir New Yorko 
baltai surengė atitinkamą pami
nėjimą. Specialus jungtinis lie
tuvių, latvių ir estų komitetas 
dalino atsišaukimo lapelius per 
visą savaitę prie Jungtinių Tau
tų ir Times Square Manhatta- 
ne, visą savaitę Jungtinių Tau
tų rajone važinėjo specialus 
sunkvežimis su atsišaukimu, 
reikalaujančiu laisvės Lietuvai,
Latvijai ir Estijai. Spalio 18 į- 
vyko gi asmeninė demonstraci
ja netoli Jungtinių Tautų esan
čioj Dag Hammarskjold aikštėj.

Demonstracijoj dalyvavo virš 
4000 asmenų (policijos apskai
čiavimu). Oficialią dalį atidarė 
Batuno pirm. K. Miklas. Pro
gramai vadovavo ir kondensuo-

Ulbrichto kieme netikrumas ateitim 
Sabotuojami pasitarimai del Berlyno .
Berlynas. — Keturi didieji 

(JV, Anglija, Prancūzija ir Ru
sija) pavasarį ilgai tarėsi 
dėl vakarinio Berlyno kai ku
rių reikalų sutvarkymo — kad 
nebūtų trukdomas susisieki
mas tarp V. Vokietijos ir V. 
Berlyno, kad jo gyventojams 
būtų leidžiama keliauti į R. Vo
kietiją ir kiti reikalai. Pavasa
riniai pasitarimai nieko neda
vė, nes Maskva pirmiau norėjo 
išgauti iš Bonnos nepuolimo su
tartį, o tik paskui eiti prie Ber
lyno.

Bet Bonna kiek sumaišė kor
tas reikalavimu, kad pirma turi 
būti sutvarkyti Berlyno reika
lai jai pageidaujami kryptimi, 
o tik paskui bus ratifikuota ne
puolimo sutartis. Vasaros karš
čiam atslūgus, Maskvos amba
sadorius pradėjo raginti grei
čiau atnaujinti pasitarimus ir į 
pirmąjį posėdį atnešė labai pa
lankius pasiūlymus. Bet prieš 
maždaug 10 dienų Maskvos at
stovas paspaudė kažin kur stab
džius ir vėl viskas sustojo.

Neoficialiai pasistengta pa
aiškinti, kad bėda atsirado ne 
Maskvoje, bet Ulbrichto vyriau
sybėje, kuri išgyvenanti dide
lius politinius ir ūkinius sun
kumus Maskva prašyta pasita
rimus dėl Berlyno nudelsti, 
kad R. Vokietijos kompartijos 
vadovybė turėtų daugiau laiko 
pereiti į naujus politinius bė
gius, kurių pareikalavo naujo
ji Maskvos politika — ikšiol 
prieš V. Vokietiją vestą prie
šišką politiką pakeisti draugiš
kesne.

Ulbrichto kompartijos vado
vybė dėl tos naujosios politi
kos esanti labai susirūpinusi, 
ir suskilusi. Didelė grupė esan
ti jai priešinga, nes mananti, 
kad Maskva juos išdavė. Tokia 
nuomonė susidariusi todėl, 
kad linkstama manyti, jog drau
giški santykiai su V. Vokietija 
prives prie R. Vokietijos reži- 

tas kalbas pasakė baltiečių ats
tovai ir laisvosios Kubos atsto
vas Mario Garcia Kholy- Lietu
vių vardu kalbėjo Vytautas Ra- 
dzivanas. Šį kartą ne vien lie
tuviai pasirodė su 50 tautinių 
vėliavų, bet ir latviai bei estai.
Visom vėliavom ir plakatam už-
teko jaunimo, o jo šį kartą bu
vo tikrai gausu. Prieš baigiamą
ją maldą į susirinkusius ugnin 
gai kreipėsi prel. J. Balkūnas
Lietuvos gen. konsulas A. Si
mutis painformavo apie Bra
žinskų padėtį. Jungtiniam cho
rui dirigavo M. Cibas.

Demonstracijai praeinant pro 
Jungtines Tautas, sudegintos 
dvi Sovietų vėliavos.

Išvakarėse, spalio 17, New 
Yorko centriniame parke tarp
tautiniame festivalyje sėkmin
gai pasirodė New Yorko lietu
vių tautinių šokių grupė, vado
vaujama J. Matulaitienės. Gru
pė tarptautinei publikai sušoko 
7 šokius. Akordeonu pritarė V. 
Strolia-

— Gromyko išvyko i Londo
ną pasitarimams su Anglijos 
vyriausybe. Dienotvarkėje šie 
reikalai: Vid. Rytai, Indokini
ja, Europos saugumo konfe
rencija, anglų-rusų prekyba. Jis 
nuvyko ten iš New Yorko, kur 
J. Tautose pasakė jubiliejinę 
kalbą.

— P. Vietnamo sostinėj Sai- 
gone radikaliai naikinama iš 
Amerikos atkeliavusi “nau
joji jaunimo kultūra” —su
čiuptus ilgaplaukius policija 
nukerpa iki odos.

— Irako kariuomenė išveda
ma iš Jordano. Operacija bus 
greit baigta, ją prižiūri Jorda
no kariuomenė, arabų taikos 
priežiūros komisijai remiant.

mo žlugimo. Manoma, kad ir 
kitą pavasarį buvęs numatytas 
kompartijos kongresas bus nu
keltas iki sekančio rudens, ries 
nebus dar žinoma, kaip jam 
būtų galima išaiškinti susidariu
sią naują padėtį. Susitarimo dėl 
Berlyno sabotavimu toji grupė 
norėtų prailginti dabartinio re
žimo gyvybę ir priversti V. Vo
kietiją ratifikuoti nepuolimo 
paktą ir be Berlyno reikalų su
tvarkymo. Ar tai jiems pasi
seks, pasimatys tik vėliau.

Kanados žaizda 
dar neišvalyta 
Kanadoje karo stovis dar ne

nuimtas, teroristai žmogžudžiai 
dar nesurasti, nors manoma, 
kad jie identifikuoti...

Nužudytas spalio 10 d. pa
grobtas Quebeko provincijos 
darbo ministeris Laporte, dar 
nepaleistas britų prekybos at
stovas Cross, pagrobtas spalio 
5. Vėl per tarpininkus sumegz
tas ryšys su teroristais dėl jo 
paleidimo.

Karo stovį įvedus, visos jė
gos sutelktos surasti ir areštuo
ti kuo daugiausiai tos teroristi
nės organizacijos narių, kurio 
tokiu būdu užsimanė padaryti 
Quebeka nepriklausoma valsty
be. O gal jie tik samdyti bu
deliai? Gal jų rankomis veikia 
svetima jėga? Dabar proga ir 
laikas viską išaiškinti. Kanados 
durys perdaug jau buvo atvi
ros visokiem' tvarkingesnio gy
venimo nemėgstantiem tipam.

M.hii

— Kambodija spalio 9 tapo 
respublika. Tai vieningai nu
tarė parlamentas, kurs 
ir princą Sihanuką už 
krašto išdavimą iš valdžios iš
metė. Taip baigėsi kmerų mo
narchija, kuri truko 1,168 me
tus. Ruošiama nauja konstituci
ja-
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Ir kunigų dauguma yra "tylinčioji”
The Tablet, Brooklyn© vysk, 

laikraštis, kuris aiškiai pasisa
ko už Amerikos pasitraukimą 
iš Vietnamo, spalio 1 stam
bia antrašte pirmame pusi, pa
skelbė: “3,000 kunigų atmeta 
Vietnamo karą”. Tik mažom 
raidėm pačiame tekste jau ra
šė, kad viso JAV kunigų yra 
60,000.

Tie 3000, tarp jų ir Bostono 
kolegijos dekanas R. Drinan, 
S.J., kuris yra išrinktas demo
kratų kandidatu į Kongresą, 
tvirtina, kad jie esą “morali
niai vadai”; kad jie vykdą po
piežiaus Pauliaus valią taikos 
reikalu ir kad jie paruošią ki
tiem kunigam tos rūšies pa
mokslus.

Su šiais kunigais einą ir du 
vyskupai: V. J. Reed iš Okla- 
homos City ir Ch. Buswell iš 
Pueblo, Colo.

N. Catholic Register spalio 
4 tai pačiai žiniai dėjo kito
kią antraštę: “Anketa prieš 
karą gavo 5 proc. balsų”. Su
minėjo dar, kad tos kunigų 
grupės pirmininkas kun. John 
B. Sheerin, paulistas, anketos 
išsiuntinėjo 40,000, bet atsaky
mus į ją gavo tik iš 7 proc. 
Anketos duomenis betgi pir
masis paskelbė sen. McGovern.

Mažuma ir Europoje garsinasi
Olandijoje kunigų grupė, pa

sivadinusi “Europos kunigų sei
mas”, spalio 3 baigė savo kon
gresą tokio pobūdžio nutari
mais: pasisakė prieš kunigų ce
libatą; prieš Belgijos kardino
lo Suenens siūlymą, kad popie
žių rinktų vyskupų kolegija; pa
sisakė už tai, kad popiežių 
rinktų Romos gyventojai kaip 
Romos vyskupą; kad popiežius 
darytų intervenciją už Palesti-

BAŽNYČIOJE IR ŠALIA JOS

nigai nepaisė ir tapo kandida
tais į Kongresą. Kun. Robert 
Drinan, S. J., Bostono kolegi
jos teisių mokyklos dekanas, 
laimėjo pirminius rinkimus ir

lapkričio rinkimuose tikisi nu
galėsiąs konkurentą respubliko
ną.

Kun. John McLaughlin, S.J., 
be pasipriešinimo tapo respub

likonų kandidatu Rhode Is
land. Lapkričio rinkimuose jis 
rungsis su demokratų senato
rium J. O. Pastore, kataliku.

Kun. John White Massachu
setts rinkimuose pralaimėjo 
prieš Mrs. Louise Day Hicks,

Prieš išvykdamas j naują paskyrimo vietą, prel. Audrys Bačkis (k.) lankosi Turkijos prezidentū
roje ir atsisveikina su prezidentu — gen. Cevdet Sunay; šalia prezidento kabineto šefas, dešinėje 
popiežiaus nuncijus arkivyskupas Salvatore Asta.

nos arabus ir reikalautų suda
ryti bendrą krikščionių, žydų, 
musulmonų valstybę; kąd pa- ' 
smerktų represijas Ispanijoje/*-5 
lotynų Amerikoje, Italijoje, 
Angoloje ir Vengrijoje. Apie

Rugieniaus potvarkiai: J. Tautų jubiliejui Maskva rodo, 
kaip ji “vykdo” Lietuvoje žmogaus pagrindines teises

Sovietų Sąjungą neminėjo.
Rezoliucijos rodo, kad kong

resui ne tiek rūpėjo religiniai, 
kiek politiniai reikalai.
Kunigai ir politika
Nors Amerikos vyskupai pasi

sakė prieš kunigų ėjimą Į prak
tinę politiką, bet kai kurie ku-

Drauge spalio 13 vedamaja
me: “Mums pavyko gauti pilną 
tekstą potvarkių, išleistų Vilniu
je J. Rugienio. Tie potvarkiai 
pavadinti “Religijų reikalų ta
rybos prie TSRS ministrų tary
bos Įgaliotinis dėl kultų įstaty
mų taikymo tvarkos”.

SPAUDA

Nauji patvarkymai
kurie dabar galioja muitu apmokėtiems siuntiniams 
Į LIETUVĄ ir U.S.S.R.
Suprastintos prekių klasifikacijos, pakeistas muitas 
ant kai kurių daiktų etc.

Sena patikima firma
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skaičių, 
tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą. Jei ne, tai prašome 
pasinaudoti mūsų patarnavimu ir Jūs būsite dėkingas 
mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBE PARCEL SERVICE, INC
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106; Tel. 215-925-3455

CENTRINĘ ĮSTAIGĄ NEW YORKE: 
220 Park Avenue South New York, N. Y. 10003 

Tel. 212-982-8410
Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall St. 
BALTIMORE, Md. 21224 — 3206 Eastern Ave. 
SO. BOSTON, Mass. 02127 — 390 West Broadway 
CHICAGO, III. 60632 — 4102 Archer Ave. 
CHICAGO, III. 60622 — 2242 W. Chicago Ave. 
CLEVELAND, Ohio 44119 — 787 E. 185th Street 
DETROIT, Mich. 48210 — 6460 Michigan Ave. 
ELIZABETH, N.J. 07201 — 956a Elizabeth Ave. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212 — 11415 Jos. Campau 
HARTFORD, Conn. — 11 Charter Oak Avenue 
KANSAS CITY, Kan. 66102 — 18 So. Bethany 
LOS ANGELES, Cal. 90026 — 2841 Sunset Blvd. 
MIAMI, Fla. 33138 — 6405 Biscayne Blvd. 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418 — 2422 Central Ave.
NEW BRITAIN, Conn. 06052 — 97 Shuttle Meadow Ave. 
OMAHA, Nebr. 68107 — 5524 So. 32nd Street 
PARMA, Ohio 44134 — 5432 State Road 
PITTSBURGH, Pa. 15222 —346 Third Avenue 
ROCHESTER, N.Y. 14621 — 683 Hudson Avenue 
NEW YORK, N.Y. 10003 — 101 First Avenue 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122 — 1236 9th Avenue 
SEATTLE, Wash. 98103 — 1512 N- 39th Street 
SOUTH RIVER, NJ. 08882 — 168 Whitehead Ave. 
WORCESTER, Mass. 01604 — 82 Harrison St. 
TRENTON, NJ. 08611 — 730 Liberty Street
VINELAND, N.J. 08360 — Parish Hall, West Landis Ave. 691-8423

WA 5-8878 
Dl 2-2374

AN 8-8764 
254-4144 

BE 5-7788 
486-1836

TA 5-7560 
354-7608 
365-6350

kuri pagarsėjo griežta kova 
prieš privalomą autobusais vai
kų gabenimą desegregacijos 
tikslais.

Washingtono valstijoje de
mokratų pirminius rinkimus 
laimėjo vienuolė Elizabeth 
Kunz, remiama demokratų li
beralų sparno.
Studentai ir karinė tarnyba

New Yorko katalikų kolegi
joje buvo apklausti 2053 stu
dentai dėl karinės tarnybos. Pa
gal N. C. Register, 74 proc. pa
sisakė tarnausią, jei bus pa
šaukti, 14 proc. netarnausią, 
nors būtų sodinami į kalėjimą, 
12 procentų netarnausią ir pa
sitrauksią į* užsienius.

— Belgijos kardinolas Sue
nens pasiūlė naują ekumeninę 
santarybą, kurioje dalyvautų ir 
protestantai bei pravoslavai. Ji 
turėtų būti Jeruzalėje. Tiks
las — tikėjimų vienybė.

Kardinolas Suenens, dalyva
vęs teologų konferencijoje 
Briussely, pareiškė susidaręs 
išvadą, kad atsiranda praraja 
tarp naujųjų teologų ir vysku
pų. Reikią ir tarp jų “dialogo”. 
Kai kurie iš teologų neigė Kris
taus prisikėlimą. O Chicagos 
universiteto profesorius L. Gil
key, dalyvavęs toje konferenci
joje, pareiškė savo įspūdį: 
“Ten maža kas buvo pasakyta, 
su kuo protestantas negalėtų 
sutikti. Ir aš galėčiau para
šyti Hans Kungo kalbą, jei tu
rėčiau talentą”, v

Amerikos pranciškietės gavo 
įspėjimą iš Vatikano, kad jos 
per toli einančios su reformom 
— jom gresiąs supasaulėjimas, 
perdėtas asmens laisvės kul
tas, meditacijos ir bendruome
ninio gyvenimo apleidimas.

Pranciškiečių centras yra Mil
waukee su 3,600 seserų. Į prie
kaištus jos numatė atsakyti 
gruodžio mėn., specialioje se
sijoje.
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LIETUVOJE
Čiurlionio sukaktis

Rugsėjo 22 d. kauniečiai gau
siai lankė M. K. Čiurlionio ga
leriją — tą dieną atžymėtos 
dailininko ir kompozitoriaus 
95-sios gimimo metinės. Su
kakties išvakarėse Čiurlionio se
sers V. Čiurlionytės-Karužie- 
nės iniciatyva baigtas restau
ruoti rankraštynas. Tai buvo at
likta Leningrade — pavyko 
“atnaujinti” daugiau kaip pus
antro tūkstančio puslapių gai
dų, eskizų, laiškų, iš dalies bu
vo atkurti kai kurie nukentėję 
tapybos darbai. Muzikos salėje 
galerijoje buvo atlikti Čiurlio
nio kūriniai. Apie menininko 
gyvenimą, kūrybą kalbėjo daili
ninkė M. Mildažytė-Kulikauskie- 
nė ir kompozitorius G. Kuprevi
čius. (Elta)

— Tauragės liaudies dainų 
ir šokių ansamblis “Jūra” rug
sėjo mėn. buvo išvykęs į Bul
gariją. (E)

— Vilniuje kovo mėn. nu
žudytas kino studijos filmų di
rektorius L. Mikėnas. Nusikal
tėlis Janis Kalve sulaikytas Kry
me, Aluštos mieste. Jis anks
čiau Latvijoje buvęs teistas už 
sunkų nusikaltimą. Rugsėjo mė
nesį teismas jam paskyrė aukš
čiausią bausmę — sušaudyti. 
Nuosprendis buvo galutinis ir 
neapskundžiamas. (Elta)

SPARTA — Rąžomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
rlai, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesu© jatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

ANTANAS J. 6AVEL8KI8 — lietuvis advokatas — 80-30H Jamaica Ave 
Woodhaven, N.Y. 11421; telef. 296-2060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8HALIN8-6ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave 
(prie Forest P'way Sts.), Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, 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 Bostonų. TR 6-6434
RIMOS IR JUOZO BRU2Ų vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952
JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
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 U 
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 KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special prie# 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus J 
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 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL H Y 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimu radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 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. vak. 
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 ii- 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.

miesto vykdomojo komiteto lei
dimo, be tokio leidimo negali
ma atlikti apeigų po atviru 
dangumi ir tikinčiųjų butuose”.

Tryliktas paragrafas skam
ba: “Religiniam centram, reli
ginėm bendruomenėm ir kulto 
tarnam draudžiama: a) reng
ti specialias vaikų, jaunuolių, 
moterų maldos apeigas, taip 
pat ratelius, grupes ir religi
nes mokymo sueigas; b) rengti 
tikinčiųjų sueigas šventose 
vietose’...”

Keturioliktas paragrafas: 
“Vyskupijų kurijoms ir kitiems 
panašiems religiniams cent
rams draudžiama naudoti jų 
žinioje esančias priemones ir 
turtą labdarybės reikalam ...” 

šešioliktas ir septynioliktas 
paragrafas — atpasakoja laik
raštis — skelbia, kad religinės 
bendruomenės gali būti uždary
tos, kulto namai iš jų atimti.

Dvidešimtas ir paskutinis pa
ragrafas: valdžios organams pa
liekama teisė nutraukti kulto 
tarnų (kunigų) registravimą ar 
net “patraukti griežtesnėn at* 
sakomybėn”. •

Tie potvarkiai iš naujo pa
iliustruoja, ką reiškia sovieti
nis posakis konstitucijoje, kad 
“religija atskirta nuo valsty
bės”; iš tikrųjų priešingai: reli
gija pajungta valstybei, kuri 
savo ruožtu pajungta antireligi
nei partijai.

Iliustruoja, kad Bažnyčiai pa
likta viena “laisvė” — ištiki
mai tarnauti partijos antireli
ginei politikai ir skirta parei
ga — klusniai vykdyti antireli
ginės partijos nurodymus.

Rugieniaus “potvarkiai” yra 
laiku pasirodžiusi “dovana” J. 
Tautų jubiliejui — liudijimas, 
kiek Maskva vykdo chartoje 
skelbtas “asmens pagrindini- 
nes teises”.

Lietuviam Rugieniaus “po
tvarkiai” yra įspėjimas, kaip 
atsargiai reikia sutikti iš Lietu
vos atėjusias kunigų ir vyskupų 
viešas informacijas.

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iKi l2:30 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-H550.
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. M inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12-12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford St., 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

Laikraštis kreipia dėmesį: 
“Visų pirma krinta Į akis, kad 
Rugienis oficialiai paskelbtas 
TSRS — taigi Tarybų Sąjun
gos, ne “Tarybų Lietuvos” mi
nistrų tarybos įgaliotiniu. Tai
gi religinių reikalų kontrolę 
Lietuvoje rezervuoja sau Mas
kva, ir Rugienis tėra tik Mask
vos komisaras”.

Apie tuos potvarkius infor
muojama:

Ketvirtame paragrafe sako
ma, kad “Tikintieji, sudarantie
ji religinę bendruomenę, gali 
pagal sutartį gauti iš rajono 
— miesto vykdomojo komiteto 
nemokamai naudotis specialius 
maldos namus” (“Gali”, bet ne 
“turi”, ir iš tikrųjų reikia mo
kėti už bažnyčias didelius mo
kesčius. Darb.).

Devintas paragrafas: “Vietos 
vykdomieji komitetai turi tei
sę neleisti kai kurių asmenų į 
(parapijos) vykdomojo organo 
arba revizijos komisijos sudėtį. 
Šios teisės neturi kulto tarnai 
ir religiniai centrai”.

Laikraštis tai paaiškina: 
“Reiškia, komunistai, valsčiaus 
ar rajono valdžioje esantieji 
žmonės turi teisę nušalinti, 
kuriuos jie tik nori, parapinio 
komiteto narius, tačiau tos tei
sės neturi dvasiniai vyresnieji”.

Vienuoliktas paragrafas: “re
liginės bendruomenės, kulto 
tarnai neturi teisės užsiiminėti 
labdarybės veikla.

Kunigams, parapijoms drau
džiama “rengti ekskursijas, vai
kų ir sporto aikšteles, atidary
ti bibliotekas” .. .Draudžiama 
tikintiesiems “rengti bet ko
kius susirinkimus, ratelius ir 
kt., nesusijusius su religinėmis 
apeigomis”.

Dvyliktas paragrafas — atpa
sakoja . laikraštis — draudžia 
daryti susirinkimus net religi
nės bendruomenės turto tvar
kymo reikalu ir kulto turto nau
dojimo klausimu be rajono ar

$ Lietuviškam rajone — $
| LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ g
$ Alice’s Florist Shop $

107-0 į 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. $

NEW YORK CHICAGO

LITAS ,
INVESTING CO. INC.

specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, 
akcijų biržos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia 
investuoti indėlių formoje. Už indėlius mokamos aukštos 
palūkanos. Investavimo arba paskolų reikalais prašome 
kreiptis:

Litas Investing Co., Inc.
86-01 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418

TeL 212 - 441-6799

2422 West Marquette Rd., Chicago, III. 60629

Tel. 312-476-2242

Dėl jaunimo antrojo kongreso
Dirvoje spalio 7 N. Jaunius 

rašo apie jaunimo nuomones 
pasitarime dėl antrojo jauni
mo kongreso. Esą “Santaros- 
Sviesos federacija, kaip reikė
jo laukti, išsišoko su politinio 
akordeono melodija: kviesti da
lyvius iš okupuotos Lietuvos. O 
Korp! Neo-Lithuania kategoriš
kai pareiškė, kad kvietimui iš 
ok. Lietuvos nepritars”.

Autorius taip pat prieš, nes 
“okupuotoje Lietuvoje nėra or
ganizacijos, kuri kooperuotų su 
užsieniu lygiu partnerių santy
kiu. Net sportinės organizaci
jos ten pajungtos politinei Lie
tuvą uzurpuojančios valstybės 
kontrolei”.

Ave.
203-249-6255 

AT 1-1757 
382-1568 

FR 9-8712 
788-2545 
224-0829 
731-8577 
749-3033 

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

257-2113 
798-3347 

LY 9-9163

NE
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Du dienos įvykiai
Reikia sukrečiančių įvykių. 

Jie įtempia atsileidusią energi
ją, paskatina veikti, sutelkia 
veikėjus vienybėm

Vienas iš tokių įvykių yra so
vietinio lėktuvo pagrobimas— 
pasisekęs pagrobimas. Jis nu
skambėjo per visą pasaulį. Su 
juo ir lietuvių vardas.

Įvykis nebaigtas — tebėra 
dramatiškoje įtampoje tarp So
vietų reikalavimo išduoti, pa
remto grasinimais, ir Turkijos 
atsisakymo išduoti, paremto 
teise. Norim tikėti, kad laimės 
— teisė.

Sovietam tai pirma tokia ne
garbė. Negarbė dar didesnė, 
kad lėktuvą pagrobė ne išgar
sinti žydai, bet lietuviai, Sibi
ro tremtiniai.

Nebūtų tikslinga nei teisin
ga šioje sovietinio lėktuvo isto
rijoje kalbėti apie rezistenci
jos dvasią ar veiksmus Lietu
voje. Tikslingiau ir teisingiau 
čia įžiūrėti desperaciją žmonių, 
kurie yra priversti gyventi so
vietinėje priespaudoje — be 
žmoniškos laisvės pragiedrulio-

Pragiedrėjimo pačioje sovie
tinėje sistemoje tiek nematyti, 
kad atskiri žmonės nebegali il
giau laukti ir imasi desperaci- 
nių pastangų iš tos sistemos 
pabėgti. Pabėgti bet-kuria kai
na ir rizika.

Tai didelė rizika. Didesnė 
nei arabam ar kubiečiam, ku
rie pagarsėjo Vakaruose lėktu
vus grobdami. Jiem tik pusė ri
zikos. Pusė, nes rizika tik lėk
tuvą pagrobti. Bet rizikos nėra, 
pagrobtą lėktuvą nuvairavus į 
Jordaniją, Libaną ar Kubą. 
Ten nusileidę jie yra saugūs. O 
sovietinį lėktuvą pagrobę tos 
antrosios pusės saugumo netik 
ri. Ir nusileidus tebėra grėsmė, 
ar Sovietų kerštinga ranka jų 
nepasieks toje žemėje, kuri sa
kosi žmogaus laisvę gerbianti.

Jei betgi šios dvigubos rizi
kos imasi, tai, matyt, padėtis 
yra tokia desperacinė, kad žmo

gus yra priverstas pasirinkti, 
arba-arba: ar laisvę ar mirtį.

Žmoniškas, broliškas ir pasi
didžiavimo vertas yra Vliko ir 
kitų veiksnių ar asmenų skubu
mas tiesti pagalbos ranką, ro
dyti solidarumą tiem, kurie 
ėmėsi ano desperacinio žygio 
vardan laisvės. Bet...

Bet ar ne likimo ironija, kad 
bėgimas iš Sovietų vergijos su
tapo su jubiliejum J. Tautų, ku
rios skelbė pagrindinių teisių 
bei laisvių garantijas- Tų lais
vių, kurias J. Tautos žadėjo 
vykdyti, bet į kurias atskiras 
asmuo tegali išsiveržti tik 
desperacinėm pastangom.

Tai liudijimas apie J. Tau
tas jų 25 metų sukakčiai.

‘ ★

J. Tautos neišgirs nė spalio 
18 dieną estų, latvių ir lietuvių 
surengtos jubiliejinės demon
stracijos.

J. Tautos neatitaisys tos ne
teisybės, kurią kėlė aikštėn de
monstracijos kalbėtojai —ne
pakels balso už Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos smurtu pagrob
tą laisvę; nepakvies jų užimti 
J. Tautose tokias vietas, kokias 
jos turėjo Tautų Sąjungoje.

Tačiau šią demonstraciją ir 
jos reikalavimus išgirdo lietu
vių, latvių ir estų šaunus jauni
mas. Čia jo buvo taip gausu, 
kaip niekad anksčiau. Čia jis, 
jaunimas, perėmė ir pakėlė bal
są už tuos laisvės principus, 
kuriuos J. Tautos skelbė, bet 
nevykdo.

Ir šio jaunimo gausumas, jo 
entuziazmas gali išaugti į 
sprogdinamąją jėgą nusigyve
nusiai institucijai, nes šiame 
jaunime auga pajautimas netei
sybės ir veidmainiavimo, ku
riuo grista yra tos institucijos 
praktinė veikla.

Pajautimas virsta veikla — 
gal būt, revoliucine, gal būt, 
renesansine. Tačiau bet kuriuo 
atveju veikla bendrom, vienin
gom jėgom-

(Tąsa iš praeito nr.)
II-sis pasaulinis karas

1939 rugsėjo 1 Europoje su
liepsnojo II-sis pasaulio karas. 
Buvo praėję tik nepilni 21 me
tai nuo I-jo pasaulinio karo pa
liaubų (1918 lapkričio 11). To
se skerdynėse žuvo 50 milijo
nų žmonių; iš jų 25 milijonai 
buvo civilių.

Vokiečiai buvo skatinami gin
ti savo kraštą ir “klusniai vyk
dyti savo pareigą fuereriui, pa
siruošti aukai, su įsipareigoji
mu tėvynės gerovei’’.

Sąjungininkų kraštuose tarp 
katalikų ir protestantų buvo 
pasklidęs neryžtingumas ... 
Daugelis į karą ėjo su liūdna 
nuotaika. Vienas Kanados pro
testantų kunigas tada teigė: 
“ .. .tai yra liūdniausias karas 
istorijoje. Čia nėra jokios ne
apykantos trupinėlio ar krisle
lio mūsų ‘širdyse ... . Mes nieko 
nelaukiame iš šio karo; nebent 
to,, kad visa, kas švelnu ir 
brangu, būtų pašalinta iš dau
gelio mūsų gyvenimo”.

Popiežius Pijus XII nenuils
damas darbavosi karo žaizdų 
gydyme. Nors oficialiai jis ne
tarpininkavo, bet io tvirtas, pa
stovus taikos siekimas per tei
singumą ir neviešas tarpinin
kavimas dėl nekaltų aukų yra, 
be abejo, žinomi.

Įrašas apie taiką priešais Jungtines Tautas New Yorke. Laiptais dešinėje lipa šio straipsnio autorius Tėv. B.
Ramanauskas, O.F.M. Noutr. C. Binkins

Jungtiniu Tautų 25-rių metų sukakties proga 
B. RAMANAUSKAS, O.F.M.

Prasideda šaltasis karas
Vykstant karui, visos bažny

čios pasmerkė nacių režimo 
žiaurumus. Kai kurie žiaurumai 
išėjo aikštėn po sąjungininkų 
pergalės. Masinės 6 milijonų 
žydų žudynės, nors ir buvo į- 
tariamos, pasidarė žiauri tikro
vė išlaisvinus tokias mirties sto
vyklas, kaip Auschwitz, Bu
chenwald, Dachau ir kt.

Kariaujančios sąjungininkų 
valstybės, nors pavėluotai, taip 
pat sulaukė pasmerkimo dėl pa
degamųjų bombų, numestų ant 
Hamburgo ir Drezdeno, be to, 
ir dėl atominio Nagasaki ir Hi- 
rošimos sunaikinimo (1945). 
"Pacem in terris"

Popiežius Jonas XXIII daug 
pasidarbavo pasaulio taikai, 
nors ir trumpai tebuvo popie
žium. Savo paskutinėje encik
likoje “Pacem in terris” (1963) 
jis pasmerkė “ginklų lenkty
nes” ir kvietė tautas spręsti sa
vo sunkumus derybomis ir sa
vitarpiniu pasitikėjimu. Jung
tinėm Tautom jis davė svarų 
dokumentą: “Mes nuoširdžiai 
trokštame, kad Jungtinės Tau
tos savo saranga ir priemonė
mis labiau prilygtu savo parei
gu reikšmingumui ir kilnumui. 
Teateinie greitai toji diena, ka
da kiekvienas žmogus tenai su

rastų tikrą apsaugą savo tei
sėm, kurios išplaukia tiesiog 
iš jo asmens vertės ...”
"Niekuomet daugiau ka.ro ..."

Popiežius Paulius VI, 1965 
spalio 4, atvykęs į New Yorką, 
dramatiškai kalbėjo į Jungti
nes Tautas: “ .. .Argi ne tam 
gimė Jungtinės Tautos: prieš 
karą, už taiką. Štai pilni švie
sos žodžiai didžio, mus paliku
sioje Jono Kennedy, kuris 
prieš ketverius metus skelbė: 
‘Arba žmonija turės baigti ka
rus, arba karai pribaigs žmoni
ją’. Nėra reikalo daug kalbėti 
apie aukščiausią jūsų instituci
jos tikslą. Užtenka priminti, 
kad milijonų žmonių kraujas, 
nesuskaitoma daugybė neapsa
komų kančių, beprasmės žu
dynės ir pasibaisėtini griuvė
siai patvirtina jūsų sąjungą ir 
paverčia įsipareigojimu, turin
čiu pakeisti pasaulio ateities is
toriją: niekuomet daugiau ka
ro, niekuomet daugiau karo! 
Taika, taika turi lemti tautų ir 
visos žmonijos likimą!”
San Francisco mieste isikūrė 
Jungtinės Tautos

Prieš 25 metus San Francis
co mieste, Kalifornijoje, buvo 

įkurtos Jungtinės Tautos, savo 
būstinę vėliau perkėlusios į 
New Yorką.

Gal būta tik sutapimo, kad 
San Francisco, tame šv. Pran
ciškaus vardu pavadintame 
mieste, 1945 birželio 26 pen
kiasdešimt tautų užantspauda
vo šį raštą: “ .. .respect for 
human rights and for funda
mental freedoms for all..— 
.. .žmogaus teisių ir pagrindi

nių laisvių gerbimas ...
Šv. Pranciškus jau prieš 747 

metus (1223) nepaprastai nuo
širdžiai kreipėsi laiškais į anų 
laikų įvairių luomų žmones, 
šiaip išsireikšdamas: “ .. .vi
som miesto galvom, patarėjam, 
teisėjam, visiem pasaulio val
dovam ir kitiem, kurie gaus šį 
laiška, brolis .. .Pranciškus lin
ki . .ramybės ir taikos ...”
Jungtinių Tautų 25 m. jubilie
jus New Yorke

Jungtinių Tautų nuolatinė 
būstinė yra New Yorko mieste, 
ant 18 akrų žemės sklypo (nuo 
42 iki 48 gatvės; tarp 1st Avė. 
ir East River).

Spalio 14-24 atitinkamai pa
minimas J. Tautų 25 m. 
sidabrinis jubiliejus. Tąja pro
ga sukurtas ir nuliedintas JT 
autorizuotas jubiliejinis meda
lis. Vienoj medalio pusėj yra 
JT rūmai ir žmogaus statula, 
savo dešinė ranka iškėlusi plak
tuką ir kalanti į kairėje rankoje 
laikomą kardą, kurio smaigalys 
panašėja į žagrę, ši originali 
bronzinė statula yra pastatyta 
JT sode su šventraščio įrašu: 
“We shall beat our swords into 
plowshares” — Mes nukalsime 
iš savo kardų žagres.

Aplinkui ši medalį penkiom 
kalbom — anglų, ispanų, kinų, 
rusų ir prancūzų — įrašyta: 
Taika, Teisingumas, Pažanga. 
Kita medalio pusė vaizduoja 
JT simbolį, apsuptą jubilieji
niais 1945-1970 metais; ratu mi
nėtomis kalbomis įrašyta: Jung
tinės Tautos.

Būdinga, kad minėtoji bron
zinė statula turi šventraščio 
ištrauką, kurios originalus įra
šas anglų kalba didelėmis rai
dėmis puošia vieną pastatą ant 
JT sklypo: “Jie nusikals iš sa
vo kalavijų žagrių ir iš savo 
iečių pjautuvų. Nė viena tauta
nebekels kalavijo prieš kitą ir 
nebesimokys daugiau 'kovoti” 

(Iz. 2.4). — JT aikštėje tąipgi 
yra japonų menininko sukur
tas “Taikos Varpas”, kurį pa- 
.dovanojo Japonija.
Jubiliejiniai pašto ženklai

JT pašto administracija šia 
proga š.m. birželio 26 išleido 
trijų rūšių (5, 13 ir 25 c. spal
votus pašto ženklus su JT em
blema, jubiliejiniais 1945-70 
metais ir su įrašu penkiomis 
kalbomis: Taika ir Pažanga. Ki
ta pašto ženklų serija (įrašas 
papildytas: Peace, Justice and 
Progress) pasirodys lapkričio 
20.
Jie nusikals iš savo kalavijų 
žagrių ...

Popiežius Paulius VI 1965 
spalio savo kalboje JT pabrė
žė: “ .. .Tikrai mums atrodo, 
kad čia girdime aidą mūsų pir- 
matakų balso, o ypač popie
žiaus Jono XXIII, kurio “Pacem 
in terris” mintys rado jumyse 
tokį garbingą ir reikšmingą at
garsį ... Argi tai ne akivaizdus 
pranašystės išsipildymas, jūsų 
dėka taip gerai tinkąs jūsų in
stitucijai: “Jie nusikals iš savo 
kalavijų žagrių ir iš savo iečių 
piautuvų”?

Šiuo laiku J. Tautų na
riais yra 127 tautos.. Praeitais 
metais pro JT vartus praėjo 
1,034,000 žmonių.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Mirė Šulginas
Lietuvoje apie rugsėjo 17 d. 

mirė buvęs Kauno valst. teatro 
— operos solistas Chanonas 
Šulginas. “Literatūros ir Me
no” savaitraštis, rugs. 19 pa
skelbęs neilgą Alg. Kalinausko 
nekrologą, nepažymėjo buv. so
listo mirties datos. (Elta)

— "Pupų Dėdė" — Petras 
Biržys — Akirasz okup. Lietu
voje mirė 74 m. amžiaus rug- 
piūčio 23.

Velionis paliko turtingą rank
raštinį archyvą, etnografinius 
ir istorinius užrašus apie Lietu
vos gyvenvietes, dar ir nebaig
tą atsiminimų tomą. (Elta)

Washingtone rugsėjo mėn. 
antrame tarptautiniame parazi- 
tologų kongrese dalyvavo ir 
pranešimus padarė du Lietu
vos mokslininkai: biologijos 
mokslų daktarė Ona Kublickie- 
nė ir veterinarijos mokslų kan
didatas Albertas Medzevičius.

(Elta)

MIKALOJUS KATKUS

BALANOS GADYNĖ

(34)
Urėdas čia pat su kančiu

ku, žmonės tauškina grėblys į 
grėblį, šakė į šakę, kiekvienas 
stengiasi padaryti ko mažiau
sia, o urėdas su kančium sten
giasi, kad būtų padary
ta ko daugiausia. Iš to 
keiksmas: žmonės keikia 
urėdą ir poną, tie keikia žmo
nes. Būdavo, mėžiame mėšlą. 
Nu, būrys, dešimtiese po ša
kę sumetame, ir jau valktis. 
Daugiau sėdime, šnekamės, ki
tas liurką degina. Gi ateina po
nas ir pristovi. Ką dabar dary
ti? Mėši kaip mėžęs, — ponas 
pamatys, kad čia per daug žmo
nių — numažins, nuvarys prie 
kito darbo. Tada reikės be su
stojimo dirbti. Tai mes kabina
me tiek, kad pakabintume ko 
mažiausia, kad užtektų darbo, 
kolei pareis kiti ratai.

— O juk ponas žiūri ir nu
mano, kad čia tyčiomis daro
ma, — užminė vienas.

— Tegul sau numano ar ne
numano, jis visada spiria prie 
sunkesnio darbo ir nuovarges- 
nio žmogaus neužjaučia. Jis 

verčia prie sunkumo, mes žiū
rime, kad būtų lengviau. Kai 
pristovas ilgiau paėsti, žmogus 
besityčiodamas labiau pavargs
ti, kaip tikrai dirbdamas. Taigi 
išsimanydavo, atsirasdavo to
kių, kad prie kiekvieno šakių 
pakėlimo jam vis per pusę ūgio 
brakštelėja. Vis brakšt pa- 
brakšt. Vadinasi, ponai, su
prask, kad mes sunkiai dirba
me. Ponas, klausęs klausęs 
braškėjimo, susigėsta ir nuei
na sau. Tada mes nusijuokia
me ir dirbame savaip.

— Priešais ponų langus, — 
tęsė toliau sen^, — užtvenk
tas tvenkinys. Žuvies ten vir
te verda, o gaudyti niekam ne
valia. Pamatai, kad vienam 
daikte vanduo sukas sukas, pas
kui žuvis pliaukšt uodega į 
vandenį. Mat, laikė žuvį dėl 
gražnos, taip sau, pasižiūrėti. 
Naktimis žuvis pakraščiais 
snaudžia, tai šunys ir katės 
pagauna, o žmogus gaudyti nė 
mėgink, žiūrime mes į tas žu
vis — net seilė bėga. Kad tu 
nelauktum, kaip čia pasižuvau- 
ti? Štai pabaigėme savo tris 

dienas. Jau vakare, geriau sa
kant, naktį važiuosime namo. 
Ligi namų yra dvi myli. Iš tven
kinio eina mažas upelis, ir per 
upeliuką tiltas. Mes visi turime 
po maišą su pašarais atsivežę. 
Tie maišai dabar tušti. Kelie
se žmonės sulindo po tiltu ir 
užstatė maišus. Viena eilė 
pradžioje tilto, kita — gale. Jei 
katra žuvis ištrūks iš pirmuti
nės eilės, galės patekti į antrą
ją. Visi kiti eisme nusimaudyti. 
Žinoma, mėšlą vežus tris die
nas ir gerai susitepus, reikia 
nusimaudyti, niekas neįtars. 
Vienas vadovauja žygiui. Susi
ėjome į vandenį, užėmėm ba
rą kraštas nuo krašto ir kiek 
supliauškiname, daugiau apsi
stojame. Baukščioji žuvis išlė
kė, ir su jąja po tiltu darbuo
jasi; rambioji dar tebemiega. 
Taip kelis sykius supliauškinę, 
pasiautę, priėjome prie tilto. 
Kiti visą laiką prausėsi ir plau
kiojo, kad nereikalingas nepa
žintų, ko čia mums reikia. Ė- 
ė, brač, žuvies visiems į valias. 
Greitai apsitaisėme, į ratus— 
ir namo.

— Ar nepasigedo ponas, 
kad tvenkiny žuvies mažiau?

— Nesužinojo pirmiau ponai 
nei turtų galo, nei prasimany
mų galo. Kitą sykį nuvažiavo
me kažin kaip vasarojaus sėji
mo laiku. Kitus nuvedė kitur 
prie darbo, o mus keturis į 
sodną. Davė mums po dvišaką 
peilį, kaip du šakumėliu, iš vi
daus nugaląstu (tokių peilių nė 

vienas nebuvome matę), lie
pė sėstis žolyne ir piaustyti iš 
šaknų gaidžiukus — stiebas il
gas su varpele, lapai prie pat že
mės pasiskleidę. Tai mes da
bar atsisėdome ir badinėjame. 
Bet pavasari žemė šalta, žmo
gus nenusėdi. Ir šiaip, ir taip 
manomės, tai stati, tai atsiklau
pę — vienas vargas, ir gana. 
Paskui pasirinkome, kur sauses
nė vieta,, pasibrukome skver
nus ir sėdime. Matome, kad 
kas dvariškių eina, imame kru
tėti, badinėti į žemę, daugiau 
— sėdime ir laika leidžiame. 
Na, ir sakykite, kuo ta žolelė 
ponams užkliuvo? Juk jeigu 
Dievas paskyrė jai pievoje aug
ti, tai ir tegul auga sveika, ir 
gyvulys ją ėda. Užmačis ponų, 
ir tiek. Mat, viso ko pertekę.

Ronkus, senas ūkininkas, 
greta sėdėjo ir klausė šulskio 
pasakojimų, dabar prašneko:

— Pas mus dar šiaip taip, 
bet, pažiūrėjus į kitas kaimas, 
tai neduok tu Dieve! Vaikščio
ja urėdas po lauką ir, kam no
ri, kerta su kančium. Reikėda
vo pavasarį dėti tiltą ant Šuš
vės. Nueidavo urėdas su bau
džiauninkais, vanduo gilus, 
ožius reikia pastatyti, urėdas 
pasakydavo dviem kokiem: 
“Briskite!”, tie ir brenda, dau
giau nieko, Pavasarį vandeny 
braido ligi juostos, pakolei pa
stato ožius. Mat, jiems nešalta. 
Ponai, kad ir mokyti, bet bu
vo kvaili, štai mano dėdė Gau- 
čas buvo virėju pas šimkaus- 

ką; buvo virėju ir visu kuom; 
kur reikėjo nusiųsti, tai jį siun
tė. Vieną sykį nusiuntė jį po
nas į Tigraičius užvaryti, kad 
ateitų visa kaima dirbti. Gau- 
čas suvaikščiojo, o parėjęs sa
ko ponui, žmonės neisią: jie šią 
savaitę jau atbuvę baudžiavą. 
Ėgi ponas kad ims skeryčioti, 
kad ims šokinėti, lyg šapalas 
ant kranto išmestas: juk žino
me, koks buvo šimkauskas. 
Šokinėjo šokinėjo, paskui sa
ko: “Gaučai, lėk uždek Tigrai
čius!” Gaučas puolė į virtuvę, 
pagavo degančią malką, ant 
arklio užsėdo ir lekia per lau
kus į Tigraičius. Malka lieps
noja, žiežirbos byra, o ponas 
žiūri žiūri ir paskui sako: “Vy- 
kitės! Juk tas nenaudėlis už
degs.” Kiti raiti suvijo ir su
gražino. “Gaučai, ar tu būtum 
degęs kaimą?” — klausia po
nas. “Tuojau būčia degęs ir pa
leidęs su dūmu visą kaimą. Te
gul žinotų klausyti!”

— Gal Gaučas nė manyti ne
manė degti, — sako vienas 
klausytojų.

— Kur jis tau degs, ar iš gal
vos eitų. Lėkė su nedėguliu 
juokais, poną kvailindamas.

— Teisybę sakant, — tęsė to
liau Ronkus, — poniškiai kito
niškas svietas, ir gana: nei jie 
bijo žodžio, nei jie bijo rykš
čių, atbukę žmonės. Būdavo, 
prikapoja rykštėmis, kiek gana, 
kai paleidžia, eina giedodamas 
ar keikdamas. O kokie keiksniai 
tie baudžiauninkai, baisu: vis" 

su perkūnais, su kiauromsėms. 
Gi va Lapkūnas, ar jis ten bu
vo liokajum ar kitu kuom, ne
šė tuziną lėkščių, benešdamas 
išgriuvo ir sudaužė visas. Gal 
jis tyčiomis išgriuvo, kas jį ži
no. Ponas pašaukė pas save, ba
rė ir bardamas klausė: “Kaip 
tu galėjai sudaužyti?” Lapkū
nas tada ima kitą tuziną, neša 
pro poną, išgriūva ir sudaužo 
kitą tuziną: “Va, aš taip, pon, 
sudaužiau ir aną tuziną.” Ot, 
ir tiek, ir parodė, kad norėjai. 
Atsitinka, kad žmogus suserga 
bedirbdamas. Ponas ateina pa
žiūrėti ir liepia iškišti liežuvį: 
iš liežuvio pažįsta, ar tu sergi, 
ar ne. Vienas privalgę mėlynių 
ir apsimetė liga. Ateina ponas: 
“Parodyk liežuvį.” Tas išsižiojo, 
iškišo liežuvį, o jo visi nasrai 
nuo mėlynių juodi kaip anglis. 
Ponas, kai pamatė, suriko: 
“Gangrena, gangrena!” Tam 
jau darbo dirbti nereikia, gali 
sirgti, kiek nori.

34. SVODBININKŲ 
PRAMOGOS

— O mes niekada baudžiavos 
nėjome ir nežinome, kas ji to
kia yra, — įsikišo į kalbą 
Štaras, atėjęs į žentus iš Sosių, 
— mes valni žmonės, kaip abu- 
vatoliai, mes paeiname nuo ka
raliaus Soso.

— Ar pastipo: tai jūs visi ka
rališkos giminės, visi karaliū
nai.
— Mes ne karališkos giminės, 

mes tokie pat žmonės, kaip 

ir visi, tik mes turime raštą 
nuo Soso karaliaus, kad mums 
niekas negalėtų baudžiavos už
dėti. Ten yra karališka ant- 
spauda; raštas pas staršiną Ba
ka. Mes nei baudžiavos nežino
me, nei į kariuomenę neiname. 
Gyvename kaip bajorai.

— O mes paeiname nuo ka
raliaus Baturo, — atsiliepė vie
nas.,

— O mes paeiname nuo ka
ralienės Birutos, — atsiliepė 
moteriškė.

Tą priminus, iš vyrų pir
mas uždainavo Birutos dainą. 
Ten rasta šiokių žodžių:

Ant aukšto kalno, Biruta va
dinto, 

Žaliom pušelėm viso apso
dinto ...

Nedaug mokėta tos dainelės, 
nedaug ir padainuota. Jos vieto- 
je atsiminta kita:

Kai ta netiko, pagiedosme ir 
kita.•> 

Yra sviete visokių, kad ne
moka nė tokių.

Toliau dainavo, vienas kitą 
vaduodami.

Taip tęsėsi puota antradie
nį, kolaik svodbininkai buvo 
bažnyčioje. Parvažiavus tiems, 
giminės ir pažįstami pasitraukė 
iš užstalio, bet kur prisišliejo, 
kiti net stati stovėjo. Užstalį 
užėmė parvažiavusieji; dabar 
jie valgė iš tiesų.

(Bus daugiau)
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UŽ BALTŲ MOKSLINĘ 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Pradedam vis labiau bend
rus darbus bendrai dirbti, šiuo 
tarpu lietuviai, latviai, estai ir 
jų draugai planuoja kdrtu 
skristi Padėkos savaitgalio pra
leisti Califomijoje.

Kodėl Californijoj?
Tarp Los Angeles ir San 

Francisco yra San Jose, kuria
me Padėkos savaitgalį vyks į- 
domi konferencija. 130 su vir- 
Sum mokslininkų iš JAV-bių, 
Kanados, Europos ir Australi
jos suskris su paskaitom, pra
nešimais, diskusijom apie Lie
tuvos, Latvijos, Estijos įvai
riausius aspektus. Bus liečiama 
istorija, politiniai mokslai, bal
tu kalbos, archeologija, liau
dies menas, literatūra, drama, 
religija, teisė, bibliografija ir 
baltų studijų klausimai, ekono
mija, industrija ir technologi
ja. Bus ir įvairių parodų.

Lietuviai suvažiavime
Iš lietuvių dalyvaus Algir

das Antanaitis, Algirdas Avi
žienis, Marija Gimbutienė, Juo
zas Jakštas, Algirdas Landsber
gis, Benius Mačiuika, Pranas 
Manelis, Jonas Račkauskas, To
mas Remeikis, Rimvydas Šilba
joris, Jack Stukas, Juozas Tini- 
nis, Bronius Vaškelis, Vytau
tas Vardys. Dalyvaus lietuviam 
gerai pažįstami Aleksis Rannit, 
William Schmalstieg, Raphael 
Sealey, Alfred Senn.

Kiti iš tų 130 su viršum bus 
latviai, estai ar bet kokios ki
tos tautybės mokslininkai, ku
rie domisi temomis, liečiančio
mis Pabaltijį. I šią konferenci
ją turėtų būti ypatingai įdomu 
nuvykti studentam, kurie mėgi
na sau išsiaiškinti: ar lietuviš
kų reikalų svarba ir vertė yra 
objektyviai įrodoma, ar tik vy
resniųjų sentimento padarinys. 
Čia būtų proga pamatyti, kaip 
į visa tai žiūri profesionalai.

Kas rengia konferenciją?
Rengia tarptautinė organiza

cija, vardu Association for the 
Advancement of Baltic Stu
dies. Ji įsisteigė 1968 JAV. Jos 
pradininkai buvo lietuviai, lat
viai ir estai, bet ji nesiriboja 
vien pabaltiečiais.

Association for the Advance
ment of Baltic Studies, AABS, 
siekia pataisyti neteisingą si
tuaciją. Lietuvius, latvius ir es
tus liečiantys klausimai moks
liniam pasauly yra arba iš viso 
nestudijuojami arba kaip kam
pininkai, pav. slavistikos fakul
tetuose ir žurnaluose. Būtina 
baltų reikalus atstatyti į jiems 
tinkamą vietą, suburti žmones 
šiuo tarpu pavieniai besidomin

Greičiausias, taupingiausias ir paprasčiausias kelias siųsti 

DOVANAS 
savo giminėms į Lietuvą ir USSR yra nupirkti jiems

Preferential Special Rouble 
Certificates

(Specialius rublių pažymėjimus) 
kuriuos galima pakeisti į pirmos rūšies prekes 
specialiose Vneshposyltorg’o užsienių valiutos 
krautuvėse.
KOKYBĖ YRA AUKŠTA—KAINOS ŽEMOS!

Naujo katalogo apie šituos pažymėjimus kreipkitės į bet 
kurią mūsų prisijungusių firmų:

GLOBE PARCEL SERVICE. INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 — Tel. (215) WA 5-3455 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45th Street, New York, N.Y. 10036 — Tel. (212) Cl 5-7905 

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
INC.

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 — Tel. (212) 581-7729 

ar į jų skyrius, ar tiesioginiai į:

PODAROGIFTS, INC. 
220 Park Avenue South 
New York,.N. Y. 10003 

212-228*9547
PERSPĖJI MAS! Dėl savo saugumo ir greito užsakymų išpildymo, 
užsakykite tiktai per viršuje išvardintas firmas ar jų skyrius, 
kurios yra oficialiai pripažintos atstovauti PODAROGIFTS, INC.

čius baltų reikalais, duoti jiem 
progos savarankiškai padirbėti 
savo profesijoje. Laikas baltų 
studijoms paskelbti mokslinę 
nepriklausomybę.

Latviai
Energingiausiai darbo ėmė

si latviai. Nors dar neprasidė
jo narių vajus, bet AABS na
rių jau virš 200, iš jų daugu
ma latviai. Lietuvių apie dvide
šimt. (Nariais gali būti betko- 
kios tautybės žmonės, sutinką 
su AABS tikslu—puoselėt bal
tus liečiančias studijas) šiemet 
liepos mėn. įvykusiuose rin
kimuose pirmininku išrinktas 
“Lithuania under the Soviets” 
autorius — Vytautas Vardys. 
Mūsų žmogui vadovaujant, tik
riausiai sukrusim ir mes, lie
tuviai, paremti šią vertingą or
ganizaciją.

Kaip veikia AABS, gali pats 
sužinoti kiekvienas, kuris pa
norės Padėkos savaitgalio ketu
rias dienas praleisti San Jose, 
Californijoje.
Lėktuvas į baltę konferenciją

American Airlines Boeing 
707 į San Jose, Californijoj, iš
skrenda iš N. Y. trečiadie
nį, lapkričio 25 d., 8 vai. vaka
ro, nusileidžia San Jose 10:30 
v. vakaro.

Išskrenda iš San Jose 12, per 
pietus, sekmadienį, lapkričio 
29, nusileidžia New Yorke 8 
vai. vakaro.

Mokestis už kelionę (maž
daug 198-246 dol.) priklausys 
nuo skrendančių skaičiaus. Pa
prastai tokia kelionė kainuoja 
308 dol. Skridimu pasinaudoti 
kviečiami ne vien tik norintieji 
dalyvauti konferencijoje, bet 
visi tie, kurie už didelį papigi- 
nimą norėtų Padėkos savaitga
lį praleisti Californijoje.

Keliaujantiem iš Kanados 
planuojamas grupinis skridi
mas Toronto-New York.

Vietas prašom užsakyti 
prieš lapkričio 5, pridedant če
kį 50 dol., užrašyta “AABS”. 
Vietas atsakyti galima iki lap
kričio 5. Skrendantieji iš To- 
ronti (priedo 54 dol.) prašomi 
įmokėti 60 dol. (amerikietiškais 
pinigais), pažymint, kad skren
dama iš Toronto..

Jeigu skridimas dėl kokios 
nors priežasties neįvyktų, vi
siem užsisakiusiem vietas bus 
apie tai pranešta iki lapkričio 
12 ir įmokėti pinigai bus grą
žinami. Visais reikalais kreip
tis: Mrs. Rūta Gudelis, Flight 
Manager, P. O. Box 284, Oak
land, New Jersey 07436.

Elona Vaišnienė

ROCKEFELLER
Rūpestingas...
Jautrus...
Įsipareigojęs veikti...
Nusikaltimams kelio užkirtimas ir narkotikų plitimas reikalauja 
žmogaus su patirtimi, kad pajėgtų sutvarkyti šias svarbias bend
ruomenės problemas. Rockefeller padvigubino valstijos policijos 
jėgą ir pakėlė bausmę heroino platintojams iki aukščiausio laips
nio — kalėjimas visam amžiui. Kalbos nedaug reiškia. Tik veikla 
atneša rezultatus.

Lapkričio 3, antradienį, balsuokite 
už Rockefeller-Wilson grupę 

Friends of Rockefeller Team 
Lithuanian-American Committee

PSICHOLOGIJA LKMA SUVAŽIAVIME TORONTE
Psichologijos sekcijos prog

rama Liet. Katal. Mokslo' Aka
demijos suvažiavime vyko 
penktadienį, rugsėjo 4. Buvo 
du paskaitininkai: Dr. Agota 
Šidlauskaitė ir kun. dr. Anta
nas Paškus.

Dr. A. Šidlauskaitė kalbėjo 
apie neuropsichologiją ir asme
nybės ugdymą.

Anot prelegentės, šiuo metu 
psichologų dėmesys ypatingai 
yra atkreiptas į asmenybės są
rangą, kaip aplinkybių išdavą. 
Bendrai paėmus, kiekvienas 
žmogus vienokiu ar kitokiu bū
du reaguoja į aplinką, tačiau 
tas reagavimas nėra aklas, bet 
priklauso nuo paties žmogaus: 
nuo jo laipsninio brendimo bei 
individualios sudėties.

Freudas tvirtino, jog aplinka 
savo padilginimu perkeičia žmo* 
gų, bet jis nebuvo atkreipęs tin
kamo dėmesio į žmogaus orga
nizmo struktūrą, kurioje aiškiai 
pastebima selektyvi žmogaus re
akcija aplinkai. Tiesa, žmogaus 
smegenys yra labai elastiški ir 
turi galimybes įvairiem pakeiti
mam, papildymam bei patobu
linimam, tačiau ne viskas ten 
pakliūna: nenaudingi aplinkos 
padilginimai neregistruojami, o 
tik naudingieji inkorporuojami. 
Tą atranką padaro pats asmuo.

Kad žmogus galėtų tinka
mai tą padilginimu at

Philadelphijoje minės prez. A. Stulginskį
Šių metų spalio 25 dieną Phi- 

ladelphijos ateitininkai rengia 
viešą Lietuvos antrojo prezi
dento Aleksandro Stulginskio 
minėjimą. Tą dieną lietuviškos 
mišios 10:30 vai. bus aukoja
mos už brangios atminties a.a. 
prezidentą Stulginskį šv. And
riejaus bažnyčioje.

Tuoj po mišių parapijos sa
lėje įvyks minėjimas — akade
mija. Paskaitą skaitys dr. St. 
Bačkis, Lietuvos atstovybės 
Washingtone patarėjas. Meni
nę dalį atliks pianistė Aldona

Dail. A. Rukšlelės paroda New Yorke
Spalio 31 ir lapkričio 1 Ko

lumbo vyčių salėje Woodhave- 
ne, N. Y., vyksta dail. Antano 
Rūkštelės paroda. Ją rengia 
Liet Moterų Klubų Federaci
jos valdyba, kuriai pirminin
kauja Vincė Jonuškaitė.

Dail. A. Rūkštelė visiem ge
rai žinomas. Jis atstovauja lie

ranką padaryti ir save 
turtinti, jam reikia tinka 
mo susikoncentravimo įžval
gai. Jei to nedaro, žmogus gali 
tapti juslinių padilginimu ver
gu, ieškoti malonumų vien juo
se ir niekada nepakilti į dva
sinį kūrybingumo pasaulį.

•
Po diskusijų ir trumpos per

traukos kun. dr. A. Paškus kal
bėjo apie prasmės psichologiją, 
kurios pagrindiniu puoselėtoju 
esąs Victor Frankl.

Ši psichologija įimanti tiek 
Freudo gelmių psichologiją, 
tiek Sullivan ir Fromm pavir
šiaus psichologiją, tačiau jas 
prašokanti tuo, tuo, kad remia
si tam tikrom filosofinėm prie
laidom. Ji pripažįstanti tris pa
grindinius žmogaus asmenybės 
faktorius.

Vienas iš tų faktorių esąs 
valios laisvė, nuo kurios daug 
kas priklauso ir todėl aplinka 
negali žmogaus aklai apspręs
ti. Kaip pavyzdį jis paminėjo 
koncentracijos stovyklų žmo - 
nes, kurių vieni tose pačiose 
sąlygose elgėsi kaip kiaulės, o 
kiti — kaip šventieji.
Antras faktorius esąs laisvės 

prasmingumas, žmogus lais
vu turi būti kam nors, kokiam 
nors tikslui, vertesniam už tą, 
iš "kurio nelaisvės išsivadavo.

Taigi žmogus, siekdamas lais
vės, nuolat turi kam nors an
gažuotis, nes laisvė be atsako

Kepalaitė iš New Yorko, kuri 
paskambins keletą piano solo 
kūrinių. Virginija Mikėnienė 
paskaitys iš prezidento raštų 
ir laiškų.

Po minėjimo bus užkandžiai 
ir kava.

Maloniai kviečiamos visos 
Philadelphijos organizacijos ir 
visi lietuviai tą dieną skirti 
mūsų prezidento a.a. Alek
sandro Stulginskio pagerbimui 
ir gausiai dalyvauti pamaldose 
ir minėjime.

Rengėjai

tuviam realistiniam dailinin
kam, labiausiai pamėgęs vaiz
duoti prisiminimų Lietuvą — 
matytus Lietuvos rugių laukus 
su gubomis, lietuviškas sody
bas, ežerėlius, tvenkinius. Ir 
šioje parodoje bus išstatyta 
daug tokių paveikslų Šalia jų 
bus ir siužetinių kūrinių, pa
veikslų šv. Rašto temomis. 

mybės neegzistuoja, o be pras
mės — praranda savo malonu
mą.

Trečiasis faktorius esanti pa
ti gyvenimo prasmė, kuri nega
li būti susikuriama iš nie
ko, o atrandama ob
jektyvioj tikrovėj. Kitaip sa
kant, negalima bandyti nura
minti savo sąžinę fantazavimu, 
o reikia ieškoti prasmės nuogoj 
tikrovėj ir ją priimti. Tokią 
prasmę gyvenime galima pa

New Yorke Americana viešbutyje spalio 15 buvo kokteiliai ir pietūs gubernatoriaus Nelson A. Rockefeller 
garbei ryšium su jo perrinkimu naujam terminui. Nuotaukoje Rockefelleris matomas su lietuvių grupe, iš k. 
j d. St. Gudas, G. Kumpikaitė, Tėv. K. Bučmys, A. Vakselis. Nuotr. L. Tamošaičio

tarjata Sin Kagukan — šokis iŠ filipiniečiu musulmonų baleto “Legenda apie Sarl-Manėk”. Choreografas 
Ronnie G. Alejandro (antras iš kairės), kuris domisi lietuvių šokiais. Jungtinių Tautų sertjos atidarymo pro
ga jo grupė Šoka Donnell — svetimų kalbų bibliotekoje, 20 West 53rd Street, Manhattene. šoka spalio 24 d.
šeštadieni 3 v. popiet. įėjimas nerndkamas.

siekti per kūrybines, patirtines 
ir nusistatymo vertybes; jos 
žmogui suranda prasmingą lai
kyseną kiekvienu gyvenimo mo
mentu.

Prelegentas paminėjo, kad 
praktiškai pasitaiko visaip ne
galuojančių žmonių, kurie pa
gal kiekviename vyraujančią 
neurozės apraišką skirstytini į 
tris grupes: somatogeninę, ku
ri atsiranda nuo nervų ir liau
kų sukrikimo; psichogeninę, ky
lančią iš psichinių konfliktų; ir 
noogeninę, atsirandančią nuo 

dvasinių sukrikimų. Šiom li
gom gydyti vartojamos prie
monės yra: chemoterapija, nar
kotikai, elektra, smegenų ope
racija, psichoanalizė bei Frank- 
lio technika, vadinama logote- 
rapija.

Paskaitininkas baigdamas pa
brėžė, kad modernus žmogus, 
apsuptas techninių laimėji
mų, ypatingai serga šiomis li
gomis. Dvasinio alkio ženklai, 
pastebimi iš to, kad dabartinė 
santvarka jo nepatenkina.

S. J.
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Tyliosios daugumos
(tąsa iš praėjusio nt.)

TAroras mintuose
Skaitome — sprogo bomba. 

Policijos būstinėje, banke, par
duotuvėje, dangoraižio priean
gyje, aikštėje, gatvėje, ant 
greitkelio.. .California, New 
York, Pennsylvania, Texas, Io
wa, Connecticut, Illinois. Did
miesčiuose, miesteliuose.

Niekas nežino, kada ir kur, 
bet Dodd įrodė, kas tą teroriz
mą vykdo. S. m. spalio 7 Dodd 
liudijo senato subkomitete, ku
riame jis mėgina gauti pritari
mo savo Urban Terrorism Pre
vention Act, kad subversyvinių 
organizacijų nariai viso mėgi
no įvykdyti 5,504 susprogdini
mus. 4330 bombų sprogo, 
1,174 ne.

Kada bomba sprogs ten, kur 
būsime mes ar mūsų artimieji, 
nežinia. 'Bus- staigmena. Bet ne 
tos rūšies, kaip — ‘“Smile!... 
you are on Candid Camera!”..
Komunizmas (mūšy didžiausias 

priešas)
Tik prieš kelias dienas teko 

girdėti Lietuvių Bendruomenės 
atstovo kalboje pareiškimą, kad 
amerikiečiam komunizmas esąs 
pažįstamas tik tiek, kiek buvo 
žinoma tamsioji mėnulio pušė 
prieš tai, kol astronautai ne-

REMKIME SEN. THOMAS J. DODD
Mieli Tautiečiai!

Kaip žinome, senatorius Tho
mas J. Dodd buvo, yra ir norė
tų būti ir toliau lietuvių drau
gu ir mūsų pavergtos tėvynės 
Lietuvos užtarėju.

Kiekvienu atveju kada spren
dėme mums svarbius klausi- 
mus? mūsų delegacijos vykdavo 
į Washingtona tiesiog pas se
natorių Thomas J. Dodd ir jis 
visados pagal galimybę sten
gėsi mums padėti.

Pravedant rezoliuciją Lietu
vos išlaisvinimo reikalu, sČna-' 
torius Thomas J. Dodd surinko 
20 parašų iš savo draugų sena
torių, kad minima rezoliucija 
būtų patvirtinta.

Kiekvienais metais senato - 
rius Thomas J. Dodd kalba se
nate apie pavergtą Lietuvą, iš
tremtuosius į Sibirą, o taip pat 
apie nuolatinius persekiojimus 
katalikų bažnyčios ir dvasiški- 
jos. Jo pastabos yra spausdi
namos Amerikos spaudoje ir to
kiu būdu daugumas amerikie
čių orientuojasi, kokia liūdna 
padėtis yra pavergtoje Lietuvo
je.

Kas liečia jo veiklą senate, ją 
geriausiai apibūdino 1964 me
tais J.A.V. prezidentas Lyndon 
B. Johnson. Jo nuomone se
natorius Thomas J. Dodd yra 
vienas iš geriausiai informuo
tu, drąsiausiu ir vertas aukš
čiausios pagarbos J.A.V. sena
to narys, o taip pat ir vienas 
iš prezidento vertingiausių pa
tarėjų. Jis dirbo labai sumaniai 
dėl Connecticut© valstijos ir 
mūsų tautos gerovės, o taip pat 
dėl laisvės visame pasaulyje. 
Nepaprastai svarbu, kad jis vėl 
būtų išrinktas į senatą, kad pa
dėtų mums daryti pažangą čia 
namuose ir taiką kituose pasau
lio kraštuose. Pasirašė — Pre
zidentas Lyndon B. Johnson.

Šiuo metu senatorius Tho
mas J. Dodd vėl dalyvauja rin
kimuose į senatą. Jie bus lap
kričio 3. Susidėjus aplinky
bėm, jis yra priverstas šiuose 
rinkimuose dalyvauti ne kaip 
demokratų, bet kaip nepriklau-

My Dear Senator,
Enclosed please find $..............  with my best wishes for

re-election and successful efforts for freedom of our beloved 
homeland Lithuania.

Very sincerely yours,

Adresas

NINA GAILIŪNIENĖ

buvo jo apskridę ir nufotogra
favę. Jeigu tai taisyklė, tai 
Dodd yra išimtis.

Prieš kelerius metus Read
er’s Digest išspausdino išsanty 
straipsnį apie senatoriaus ilgą 
politinę karjerą ir veiklą sena
te. Straipsnio antraštė buvo 
“Senatorius Thomas Dodd — 
komunizmo priešas Nr. 1”.

Mano komentarai čia nerei- 
lingi, bet reikalingas klausimas. 
Ar komunizmo priešas yra tuo 
pačiu lietuvių draugas? Atrodo, 
kad logiškas atsakymas gali bū
ti tik — TAIP.

Dodd yra galingas ko
munizmo priešas tik tol, kol jis 
senate. Pralaimėjęs rinkimus, 
jis biis tik eilinis “tyliosios dau
gumos” narys.

Kad tuo baigtųsi, būtų pusė 
bėdos. Bet jo kėdė neliks tuš
čia. Ją užims Joseph D. Duffey. 
(Rinkiminiai “polis” šiuo metu 
rodo, kad jis turi galimybę lai
mėti.)

Joseph D. Duffey yra kairiau
sias liberalas, kokį kada tik 
Connecticut turėjo. Jis yra li
beralinės organizacijos Ameri
cans for Democratic Action 
(ADA) “national chairman”. 0

Senatorius Thomas J. Dodd

somas (Independent) kandida
tas. Tas reiškia, kad jis iš de
mokratų partijos jokios para
mos negaus. Kadangi šie rin
kimai yra surišti su didelėmis 
išlaidomis, tai senatorius Tho
mas J. Dodd yra priverstas 
kreiptis su prašymu suteikti 
jam ne tik moralinę, bet pagal 
galimybę ir materialinę pa
rama.

Kadangi lietuviam yra labai 
svarbu, kad senatorius Tho
mas J. Dodd būtu vėl išrinktas 
į senatą, tai mes kreipiamės į 
Jus, mielus tautiečius, o taip 
pat į visas lietuviškas organi
zacijas su prašymu kad ir ne
didelėmis aukomis prisidėti, 
kad senatorius Thomas J. Dodd 
galėtų laimėti rinkimus ir to
liau sėkmingai dirbti lietuvių ir 
mūsų pavergtos tėvynės Lie
tuvos labui.

Amerikos Lietuvių Komitetas 
Senatoriui Dodd Paremti

Šis komitetas yra senato
riaus Thomas J. Dodd asmeniš
kai patvirtintas, o taip pat 
užregistruotas Connecticut vals
tijos Secretary of State įstai
goje. Aukas prašome siųsti ad
resu: Lithuanian Americans for 
Senator Dodd, P. O. Box 955 
— Hartford, Conn. 06101.

Paradas

senatorius
toji organizacija amerikietiško
je spaudoje characterizuota 
kaip “encouraging permissive
ness and lawlessness .. .favors 
granting amnesty to draft dod
gers” .. .Jis yra pasivadinęs 
“revisionist Marxist”. Dabar 
mėgina išsiteisinti, kad buvęs 
klaidingai suprastas.

CONNECTICUT LIETUVIŲ 
PAREIGA VISŲ AMERIKOS 

LIETUVIŲ ATŽVILGIU
Nesu skaičiusi nė vieno pat

riotinio straipsnio, nesu girdė
jusi patriotinės paskaitos, kur 
nebūtų priminta, kad kiekvie
no laisvame pasaulyje gyvenan
čio lietuvio pareiga yra kovoti 
prieš komunizmą.

Kovos laukas prieš komuniz
mą Connecticut lietuviam yra 
šiuo metu rinkiminė kova už 
sen. Dodd. Nesutikau lietuvio 
— registruoto demokrato, res
publikono ar nepartinio —ku
ris nebūtų žadėjęs balsuoti už 
Dodd. Jeigu mūsų būtų dau
giau, to pakaktų. Deja, esame 
mažuma. Todėl reikia daugiau, 
kaip balso.

Kol atsiras geresnių sumany
mų, siūlau:

1. Kiekvienas lietuvis turėtų 
įsigyti savo automobiliui sen. 
Dodd plakatą (sticker). Būtina 
sudaryti vadinamą masinę su
gestiją, kad dauguma eina už 
Dodd. Tuo būdu pritraukiami 
balsai.

2. Sugebantieji rašyti angliš
kai trumpus laiškus, tegul rašo 
į amerikietiškus laikraščius daž
nus pasisakymus už Dodd arba 
prieš Duffey.

3. Kiekvienas lietuvis tepare
mia Dodd bent keliais doleriais. 
Kas biednas, tas ir kvailas!... 
Teisinga kaimo išmintis kas
dieniniame gyvenime. O dar la
biau rinkimuose.

Senatoriaus veikla senate ro
do, kad jis ten kovojo už “ty
liosios daugumos” interesus. 
Dalį, ačiū Dievui, jos rankose 
yra visi pinigai. Atrodo, kad 
ko—ko bet pinigų rinkimam fi
nansuoti senatoriui Dodd turė
tų netrūkti. O yra visai prie
šingai. Ar ne gyvenimo ironi
ja?

Kai demokratų nominaciją 
laimėjo Duffey, visos Ameri
kos ilgaplaukiai sujudo ateiti 
pagalbon. Duffey turėjo per 
TV griežtai atsisakyti. (Žino, 
kad jų pagalba jį pražudytų.)

Aplink sen. Dodd jokio akty
vumo. Niekas nesisiūlo pagal
bon. Jeigu visi mano įrodinėji
mai neįtikino, kad jis yra tylio
sios daugumos senatorius, tai 
paskutinis faktas neginčytinas. 
Aplink kiekvieną kandidatą, ku
ris reprezentuoja partiją ar 
bent kokią mažumą, yra daug 
triukšmo. Senatorių Dodd supa 
pasyvi tyla__

WORCESTER, MASS.
Gegužinė “Ąžuolyno" naudai
Rugsėjo 13 d. Algimanto ir 

Danutės Uogintų sodyboje, 
647 Washington Ave. Water- 
buryje, įvyko gegužinė skautų 
stovyklavietės “Ąžuolyno” eže
ro baigimo darbų naudai. Eleo
noros Uogintienės priežiūroje, 
talkinant p. p. Šidlauskienei, 
Marytei Žukienei, A1 b i - 
nai Paliulienei, Zinai čerkie- 
nei ir Danutei Uogintienei, sta
lai buvo apdėti skoningai pa
ruoštu maistu.

Saulėta, graži diena pritarė 
pobūvio tikslui. Sode, šakotų o- 
belų pavėsyje, gražus būrys 
Waterburio visuomenės nuo
taikingai užkandžiavo, dalinda
miesi paskutinių dienų naujie
nomis.

Stovyklavietės komiteto na
rys ps. Bronius Maurutis pain
formavo susirinkusius apie dar
bų eigą stovyklavietėje, drau
ge visiems padėkodamas už 
taip gausingą pritarimą, užsi
brėžtam Atlanto rajono skaU
tų darbui.

Tikrai buvo džiugu ma
tyti, kaip vietiniai, ankstesnės

Elizabetho lietuvių šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Parapija šiais metais mini 
75 metų sukaktį.

Čia sekmadieniais būdavo 20 jungtuvių 
Elizabetho lietuviy parapijai 75 metai

' Išvažiavęs iš New Yorko grei
taisiais keliais ir pasiekęs Eli- 
zabethą, tuoj pamatai du smai
lius bažnyčios bokštus. Visi ži
no, kad čia lietuvių parapijos 
bažnyčia. Tie du galingi aukš
ti bokštai simbolizuoja ir para
pijos vardą — Šv. Petro ir Po
vilo. Jie čia stovi visą 60 metų, 
iškilę viršum lietuvių gyvena - 
mo kvartalo. Pati parapija yra 
dar senesnė, nei ši mūrinė 
bažnyčia. Parapija štai mini 
75 metų sukaktį. Iškilmės bus 
spalio 25. Tą dieną pamaldos 
bus 12 vai., dalyvaus net ar
kivyskupas Bollen. Gi sukaktu
vinis banketas bus netoli esan
čioje lietuvių Laisvės salėje. 
Pradžia 1:30 v. popiet.

Gražus tai parapijos amžius. 
Ji yra viena iš seniausių šios 
apylinkės parapijų. Su šia su
kaktimi nejučia grįžti į senuo
sius laikus, kaip ir kada čia kū
rėsi lietuviai.

Singeris sukvietė lietuvius
Lietuviai Elizabethe pradėjo 

kurtis jau .1878. Patraukė juos 
Singeris. Šis Singer siuvamų 
mašinų vardas jau buvo žino
mas. Čia ir buvo didelės Sin
ger dirbtuvės. Be jų dar buvo 
ir kitur gerų darbų. Taip lietu
vių skaičius Elizabethe greitai 
augo.

kartos lietuviai, daugumas net 
grąžos neimdavo sakydami: 
“Tegu būna skauteliams ...”

Pobūvio metu p. Juraškienės 
vedama loterija taip pat davė 
gražaus pelno.

Ežero darbų vykdymo komi
tetas nuoširdžiai dėkoja visiem 
atsilankiusiem į šį pobūvį. Ypa
tinga padėka skiriama p. p. 
Uogintams už leidimą naudotis 
vieta. Kun. klebonui Juškaus- 
kui už skelbimą bažnyčios biule
tenyje ir pakvietimą dalyvauti 
pobūvyje. Poniai Levanienei 
už dovanas loterijai, Jonui Ado
maičiui, lietuviškos radijo valan* 
dėlės savininkui, nemokamai 
skelbus per radiją. R. P.

▲
Stovyklavietei aukojo: A. ir 

A. Kankalas — 50 dol., Luis 
Cipriano — 15 dol., X—10 dol.; 
po 5 dol.: L Bazėnas, dr. P. Vi
leišis, Jurkevičius, E. Uogintie- 
nė, po 2 dol.: Dumšienė, L 
Stuopetytė, J. Maurutis, D. Uo- 
gintienė, Stasiūnas. Visiems au
kojusiems “Ąžuolyno” stovyk
lavietei skautiškas ačiū!

Kaip tuomet buvo mada, to
kias lietuvių kolonijas lankė 
lietuviai kunigai, klausydavo 
žmonių išpažinčių jų gimtąja 
kalba, organizuodavo juos į lie
tuviškas parapijas, pašalpines 
draugijas. Į Elizabethą atvykda
vo kunigas iš Waterburio, 
Conn. Tai buvo kun. J. žebrys. 
Iš Philadelphijos atkeliaudavo 
kun. J. Kaulakis.

Pirmos lietuviškos draugijos •
Kunigai ragino žmones kurti 

savas draugijas, ir štai 1892 m. 
buvo suorganizuota šv. Kazimie
ro pašalpinė draugija. Įsikūrė 
ir Šv. Jurgio draugija. Tų abie
jų draugijų tikslas buvo — sa
va lietuviška parapija.

Atvykus kun. J. žebriui, 
1893 rugsėjo 4 buvo sušauktas 
visuotinas kolonijos susirinki
mas. Taip buvo sudaryta pasto
vi organizacija, kuri rūpinosi 
parapijos reikalais. Ši organi
zacija ar komitetas jau gru
pavo žmones ir štai už poros 
savaičių — rugsėjo 17 — vėl 
sušaukė visuotiną susirinkimą. 
Kun. J. Žebrvs pasakė užde
gančią kalbą, ir žmonės nu
tarė apsidėti mokesčiu ir staty
ti bažnyčią.

1970 spalio 17, Oaklande, Kalifornijoje, po sunkios plau
čių vėžio ligos mirė

a.a. inžinierius
Juozas Balys Sidzikauskas

Velionis buvo gimęs 1911 Šiaudinėje, Šakių aps. Giliame 
liūdesyje paliko žmona Petronėlė, duktė Margarita, sū
nus architektas Juozas, broliai Vaclovas ir Pranas, sesuo 
Antanina Markuzienė šiame krašte, brolis pulk. Vladas 
ir seserys Bronė Vaičaitienė ir Ona Kaunienė okupuotoje 
Lietuvoje.

Lietuvių sumanymui pritarė 
ir vyskupas.

Suorganizuojama parapija
Kun. J. Žebrys vadovavo ir 

tolimesniam parapijos kūrimui. 
Jis 1895 metais susidariusiam 
komitetui patarė ieškoti lietu
vio kunigo. Tų pačių metų bir
želio 28 jau laikinai bažny
čiai buvo surasta vieta. Tai bu
vo krautuvė 80 Bond Street.

To užteko, kad čia lietuviai 
pradėtų savo parapiją. Krautu
vėje įrengė bažnytėlę, o viršu
je įtaisė patalpas kunigui gy
venti. Toje krautuvėlėje pirmo
sios pamaldos buvo atlaikytos 
birželio 29 (pirkimo dieną). Jas 
atlaikė tas pats organizatorius 
kun. J. Žebrys. Ir čia lietuviai 
imigrantai užgiedojo lietuviš
kai Pulkim ant kelių ...

Tada buvo surastas ir lietu
vis kunigas. Vyskupas Wigger 
1895 liepos 31 pakvietė iš Pitts
burgh© kun. J. Servetką. Šis 
atvažiavo, lydimas kun. J. Sut- 
kaičio. Taip vyskupas 1895 rug- 
piūč. 5 oficialiai įkuria Šv. Pet
ro ir Povilo parapiją. Tada jau 
buvo nupirktas žemės sklypas 
ir pradėta statyti medinė baž
nyčia.

Medinės bažnyčios statyba 
vyko gana greit, taip 1896 sau
sio 12 jau ji buvo pašventinta.

Pasikeičia klebonai
Sušlubavus kun; J. Servet- 

kos sveikatai ir jam iš pareigų 
pasitraukus, klebonu buvo pa
skirtas kun. B. Žindžius. Jis vi
su nuoširdumu ėmėsi savo pa
reigų. Pirmiausia trūsė, kad iš-
mokėtų parapijos skolas.

Tuo metu Elizabethui pri
klausė Bayonne, Jersey City, 
Newark, Patersonas. Ten lietu
viai dar neturėjo savo parapi
jų. Kun. žindžiaus rūpesčiu vi
sose šiose vietose buvo įkurtos 
lietuviškos parapijos.

Kun. žindžius mokėjo gana 
daug kalbų — lenkiškai, veng
riškai, vokiškai, ukrainietiškai, 
rusiškai, itališkai, prancūziškai 
ir angliškai. Toks daugiakalbis 
kunigas buvo labai reikalingas 
naujiem imigrantam. Taip apie 
jį spietės ir kitų tautų žmonės, 
ieškodami pagalbos ar patari - 
mo.

Pačioje lietuvių parapijoje 
buvo labai daug darbo. Para
pija greitai didėjo, augo. Atva
žiavo nauji žmonės, atsivežė pa
liktas merginas, kėlė vestuves. 
Taip kartais sekmadieniais bū
davo net iki 20 jungtuvių ir 30 
krikštu.
Matydamas tokį parapijos au

gimą, vyskupas patarė statyti 
naują mūrinę bažnyčią.

(Bus daugiau)

Juostos, takeliai, pagalvėlės. 
Milda Kvedarienė, 5 Drum St., 
Iselin, N. J. 08830. Tel. (201) 
283-1981.

IS VISUR
— šventajam Tėvui Pauliui 

VI-jam švenčiant kunigystės 
auksinę sukaktį, Lietuvių Krikš
čionių Demokratų Sąjungos 
centro komitetas pasiuntė jam 
sveikinimo raštą, kuriame pa
tikino jam ištikimybę ir prisi
rišimą, sveikino ir prašė palai
minimo pavergtai Lietuvai ir 
broliam lietuviam. Prieš kiek 
laiko Vatikano Valstybės Se
kretorius LKDS centrui at
siuntė tokio turinio raštą: “šv. 
Tėvas pavedė Valstybės Sekre- 
tariatui pareikšti nuoširdžią 
padėką už malonius linkėji
mus ir maldas, pareikštus Jū
sų laiške, pasiųstame jam jo 
kunigystės auksinio jubiliejaus 
proga ir suteikti visiem jį svei- 
kinusiem jo tėvišką ir apaštali- 
ką palaiminimą.” (KDI)

— Lietuvių pranciškonų va
dovybės posėdžiai Kennebunk- 
porte vyksta spalio 26. Bus 
svarstomi provincijos Įvairūs 
einamieji jr ateities reikalai. 
Posėdžiuose dalyvaus: provinci
jolas t. Jurgis Gailiušis, pata
rėjai: t. Leonardas Andriekus, 
t. Placidas Barius, t. Paulius 
Baltakis, t. Eugenijus Jurgutis 
ir sekretorius t. Bernardinas 
Grauslys.

— Ohio Lietuvių Gydytojų 
draugijos valdyba savo posė
dyje, įvykusiame Clevelande, 
Ohio, spalio 10, vieningai nu
tarė šių metu kultūrine 1000 
dol. premiją paskirti mūsų iš
kiliam pedagogui ir filosofui 
prof. dr. Antanui Maceinai. 
Premija numatoma Įteikti vi
suotiniame narių susirinkime 
lapkričio 7 Clevelande.

— Šv. Alfonso lietuvių para
pija Baltimorėje, kuriai suma
niai vadovauja prel. L. Men- 
delis, kaip praneša Baltimorės 
“The Catholic Review”, metų 
laikotarpyje viso katalikų misi
jom surinko 118,152.71 dol.

— JAV LB šeštosios tary
bos pirmoji sesija Įvyks spalio 
24-25. Clevelande. Jos metu bus 
sudaryta nauja JAV LB cent
ro valdyba, tarybos prezidiu
mas, kontrolės komisija ir gar
bės teismas. Taip pat bus 
svarstomi ateities darbų planai.

— Penktosios skautų tauti- 
nds stovyklos filmas, paruoštas 
tėv. A. Kezio, S. J., lapkričio 
1, sekmadieni, 12 vai. bus ro
domas Philadelphijoj, šv. And
riejaus parapijos salėj. Skautų 
tėvų komitetas kviečia visuo
menę nepraleisti šios progos ir 
pamatyti skautišką filmą.

— Vladas Mingėla, lietu
viam žinomas ilgametis žurna
listas, gyv. Detroite (33546 
Clifton Dr., Sterling Hts., Mi
chigan 48077), spalio 19 atšven
tė 65 m. amžiaus sukaktį.

— Lietuvių Fondo taryba, 
kurios pirmininku yra dr. G. 
Balukas, spalio 4 posėdyje iš
klausė Lietuvių Fondo valdy
bos narių pranešimų, patvirti
no naujų narių sąrašą, aptarė 
Lietuvių Fondo suvažiavimą 
New Yorke, išklausė ir patvir
tino pelno skirstymo komisi
jos, investavimo komisijos, 
Ohio ir Michigan valstijų pra
nešimus. Dalyvavo 18 narių. 
Posėdis tęsėsi 5 valandas.

— Vytautas Plūkas yra Se
curity Pacific National banko 
istorikas. Dabar jam bankas 
yra pavedęs organizuoti istori
nį banko muziejų. V. Plūkas į- 
vairiem kultūriniam reikalam 
parūpina istorines nuotraukas 
įvairių asmenų ir vietovių iš vi
sos Californijos. Gyvena Santa 
Monica, Calif.

— J. Tininio naujas roma
nas “Dailininko žmona” Drau
go spaustuvėje jau surinktas, 
sulaužytas į puslapius ir netru
kus bus pradėtas spausdinti. 
Knygą leidžia Lietuviškos kny
gos klubas.

— Rochester, N. Y., lietu
vių radijo valandėlės klubo 
ruošiamas koncertas įvyks spa
lio 24, šeštadienį, 8 vai. vak. 
Sv. Jurgio lietuvių parapijos sa
lėje, 555 Hudson Avenue.
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RUDENIUI ATĖJUS
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Štai jau ir ruduo. Dienos 
trumpėja, oras vėsta, medžių 
lapai keičia savo spalvą ir ga
lop nukrinta. Dienos jau paste
bimai sutrumpėjo, ir gamta 
ruošiasi žiemos miegui.

Skautas — gamtos draugas, 
žino, kad ne tik medžiai, gėlės, 
bet ir miško žvėreliai ruošiasi 
žiemai, saldžiam žiemos mie
gui, nerūpestingam tinginiavi
mui po vasaros ir rudens 
kruopštaus darbo, sudarant žie
mai maisto atsargas ir pasiruo
šiant šiltą, žieminį guolį.

Kartais ir žmogus galbūt no
rėtų pritaikinti sau panašų lai
kotarpį, kuriame be rūpesčių, 
be galvosūkių galėtų leisti lai
ką, kaip pavyzdžiui žiemos me
tu meška, kurią tik pavasario 
saulės spinduliai paragina pa
busti iš miego.

Tačiau skautas niekuomet 
negali nė pagalvoti, kad bet ku
ris metų laikas tinka tinginiau
ti ir nedirbti.

Daug galimybių
Rudeniui atėjus, geras skau

tas kaip tik mato daug ir viso
kių galimybių, kaip naudingai 
praleisti laiką, štai po vasaros 
atostogų prasideda mokykla. 
Skautiška savigarba neleis nei 
vienam atsilikti, aptingti, štai 
čia skautas neapsileis, nes tai 
prasideda ir sporto sezonas. Ir 
ne tik sveikas laisvalaikio už
siėmimas, bet ir savęs grūdini

NEW YORKO VYR. SKAUČIŲ ŽIDINIO SUEIGA
Rugsėjo 24 New Yorko vyr. 

skaučių židinys turėjo pirmą 
šiais metais sueigą, kuri įvyko 
sesės Ž. Jurienės namuose, 
Kew Gardens, N. Y. Susirin
ko tikrai didelis židiniečių bū
rys.

Sueigoje buvo aptarta daug 
ateities planų ir kasdieninių 
rūpesčių, pasidalinta idėjomis.

Norima pabrėžti, kad mūsų 
židinys dabar egzistuos kaip re
gistruotas, atskiras vienetas At
lanto Rajone. Židinio pirminin
kė G. Šimukonienė paskaitė ra
jono vadeivės laišką, liečiantį 
ši reikalą.

Po trejeto metų židinietės 
nutarė išsirinkti savo vienetui 
pavadinimą. Burtų keliu nubal
suota ir nuo šios sueigos New 
Yorko vyr. skaučių židinys va
dinsis “Vilijos” vardu.

Kaip ir anksčiau, taip ir at
eityje židinietės vėl pramato 
nemažą veiklos programą atei
nantiems metams. Vėl bus ruo
šiamos skautiškos Kūčios New 
Yorko skautams, kurias jau 
keletą metų židinys paruošda
vo. Kūčiomis rūpinsis sesės 
R. Gudaitienė ir D. Samušienė.

Sesė M. Šulaitienė, židinio 
valdybos narė kultūros reika
lams, pranešė, kad artimoje 
ateityje numatoma paskaitos ir 
pašnekesiai šių dienų aktua
liomis temomis židinio rėmuo
se.

Pradedama jau rūpintis ir 
ateinančia Kaziuko muge, pa
sidalinta idėjomis ir sumany
mais. Židinietės kiekvienais me
tais paruošia ne tik puošnų ži
dinio paviljoną mugės metu, 
bet ir praturtina skaučių bei 
paukštyčių paviljonus savo dar-
bais. Tas viskas reikalauja ir su
manumo, ir darbo, ir rūpes
čio, todėl darbščios židinio se-

Per skautybę — lietuvybei!

mas bei lavinimas.
O kiek galimybių naudingai 

praleisti laiką pačių skautų 
tarpe! Tiesa, daugumas pralei
džia savaitę, antrą skautiškose 
stovyklose, įgyja patyrimo, ži
nių, tačiau jei nori, kad tas vis- 

* kas neišdiltų iš atminties ir į- 
gytos žinios nenueitų veltui, 
reikia ne tik laukti, bet ir ieš
koti progų savo patyrimą ir 
žinias panaudoti ar kitiems per
duoti.

Sueigose
Rudeniop kaip tik ir praside

da sueigos. Nors jos dažnai 
vyksta uždaroje patalpoje, ta
čiau viską galima pritaikinti 
prie turimų sąlygų. Negali vė
liavėlėmis siųsti Morzės raidy
nų pranešimų lauke, — nenu
simink! Sueigos metu gali vasa
rą išmoktas raides paaiškin
ti žemesnio patyrimo broliams, 
kurie to dar nežino. Jiems bus 
iš to didelė nauda, nes bus iš
mokę naują dalyką, o tau taip 
pat, nes pamokydamas kitus, 
nepamirši ir pats ko išmokai.

Daugelį skautiškos progra
mos dalykų tokiu būdu galima 
ne tik nepamiršti, bet dar ir ki
tus to pamokyti. Žinoma, ne
reikia apsiriboti vien tik teori
ja ar įgytų žinių pakartojimu, 
bet lygiai taip pat galima ir 
neabejoti šiek tiek vėsesnio 
oro ar galimo lašo lietaus ir su
ruošti iškylą, kurioje gali paro

sės jau nuo ankstyvo rudens 
pradeda ruoštis mugei. Mugės
dienai atėjus, galima pasi
džiaugti ir pasigėrėti darbais ir 
gražiomis pinigų sumomis, ku
rios sutelkiamos įvairiems lab
daros reikalams.

Štai ir šiais metais židinys 
iš savo kuklių išteklių paauko
jo 20 dol. seserijos socialiniam 
skyriui, kuris šelpia vargan pa
tekusias seses užjūriuose. Taip 
pat Tautos Fondui prašant, ži
dinietės neatsisakė aukoti, ir 
T.F. perduota 10 dol. auka 
Lietuvos laisvinimo reikalams.

Šių metų Balfo vajaus pa
baigai artėjant, židinietės su
kruto ir per tikrai trumpą laiką 
surinko nemažą kieki vertingų 

New Ysrko vyr. skaučių židinio narės pirmoje šių metų sueigoje. Sėdi, žemai: A. žukienė, ir I. Jankauskienė; 
antroje eilėje sėdi: ž. Jurienė, I. Alksninienė, I. Garunkštienė, R. česnavičienė, I. Vilgalienė, D. Sirutienė; 
stovi: M. Šulaitienė, B. Kidolienė, G. šimukonienė, R Gudaitienė, G. Kulpienė, G. Budreckienė, O. Samušienė.

Nuotr. A. šimukonlo

dyti savo skautišką sumanumą 
ir jį pritaikinti esamoms sąly
goms.

į gamtą ir muziejus
Taip pat ir žiemos metu ne

vertėtų ieškoti šiltesnio kampo, 
bet išeiti į gamtą, stebėti ją, 
džiaugtis ja. Iš to bus tau ir 
malonumas ir nauda!

Gali savo laiką suskirstyti 
taip, kad šalia mokyklos ir ki
tokių kasdieninių reikalų jo už
tektų ir savęs tobulinimui. Ma
nau, daugelis yra girdėję apie į- 
vairius muziejus, Įdomesnes is
torines vietoves ir pan. Bet kiek 
iš mūsų gaji pasakyti, kad jau 
yra visur buvę, viską matę? Ru
duo ir yra gera proga tokio po
būdžio iškyloms. Ypač jei iš
važiuosi su skiltimi ar draugo
vė, visiems tai bus ne tik pra
moga, bet galėsi ir daug ko įdo
maus sužinoti.

Kultūriniai pobūviai
Rudenį prasideda ir įvairūs 

kultūriniai pobūviai, čia taip 
pat gali turėti progos ne tik 
praleisti laiką, bet ir šio to 
išmokti ar bent prisiminti. Į- 
vairiuose minėjimuose, pav. Ka
riuomenės šventės, Vasario 16, 
jei tokiame dar nebuvai, išgirsi 
apie savo tėvų kraštą, jo praei
tį, jo dabartinę padėtį, kas pa
dės tau daugelį dalykų supras
ti ir juos vertinti.

Kūčios ir Kalėdos
Pačiame skautų tarpe rasi 

taip pat užsiėmimo ir naudin
go sau ir kitiems darbo. Jei 
oras neleidžia kur nors išvykti, 
o kartais rudenį tokio oro pasi
taiko, gali ir namuose gražiai 
ir naudingai praleisti laiką. Ar
tėjant žiemai, artėja ir Kalė
dos. Niekada nebus per anks
ti pradėti ruoštis šiai didelei 
šventei. Neturėtų būti skautų 
tarpe tokių, kurie neturi kokio 
nors pamėgimo, nikio. Kiekvie
nas moka ir gali ar sudėtinges
nį ar paprastesnį darbelį dirb
ti. Čia galima savo artimie
siem padaryti malonią staigme
ną pagaminant jiems kalėdinę 
dovaną, nors ji ir kukliausia bū
tų, tačiau tau bus malonu pra
leisti laikas naudingai, o tavo 
tėveliams ar giminėms tokia do- 

fantų Balfo vajaus užbaigimo 
vakaro loterijai.

Šioje sueigoje buvo ir pora 
staigmenų. Židinio pirmininkei 
sesei Gražinai Šimukonienei 
minint vardines, ji buvo pa
puošta rudens gėlėmis ir visų 
sesių pasveikinta. Taip pat bu
vo pasveikinta ps. Birutė Kido
lienė, tuo metu laukianti šei
moje prieauglio, ir jai buvo į- 
teikta visų sesių bendra dova
na.

Bešnekučiuojant, besvarstant 
vakaras turmpėjo, ir sesės, gra
žiai pavaišintos šeimininkės se
sės Živilės, pradėjo skirstytis, 
kiekviena išsiveždama su sa
vim krūvas naujų sumanymų ir 
planų ateities veiklai. B.K. 

vana bus ypatingai maloni, nes 
žinos, kad laiką veltui netauso
jai. Taip pat tavo vieneto be 
abejo bus ruošiamos ir skau
tiškos Kūčios. Gali pabandyti 
paruošti tai progai patalpos ar 
eglutės papuošalų. Nesijuok. 
Tokius darbus galima dirbti ne 
vien mergaitėms, bet ir berniu
kai dažnai randa tai įdomiu už
siėmimu.

Kaziuko mugė
Negalima pamiršti, kad kiek

vienais metais skautai-ės dau
gelyje vienetų ruošia Kaziuko 
mugę. Rudens metas ir žiema 
yra kaip tik laikas tokiam rei
kalui pasiruošti. Pagalvok, kaip 
sunku bus, vos kelioms savai
tėms belikus iki mugės, ką

N. Y. skautai pradėjo naujus
veiklos

Spalio 3 New Yorko skautai- 
ės ir vėl susirinko Kultūros Ži
dinyje, Highland Parke, N. Y., 
pirmajai sueigai. Jaukiose Ži
dinio patalpose po vasaros ty
los vėl suskambėjo juokas, dai
nos, suklego jauni balsai.

Atskiruose kambariuose vy
ko skautų, skaučių ir paukšty
čių sueigos. Gi vilkiukai, drau
gininko ir adjutanto vedini, iš
ėjo į parką, šiek tiek pažaisti, 
prisiminti vieną kitą praktiška 
dalyką, stovykloje išmoktą, 
gal šiek tiek paišdykauti... 
nes draugininkas jiem iš karto 
pasakė, kad kita sueiga bus 
rimta . . .

Jaunu, bet sumaniu ir darbš
čių draugininkų vadovaujami, 
visų šakų skautai-ės pradėjo to
liau tobulintis, ruoštis ir pla
nuoti ateities uždavinius. O tų 
uždavinių, kaip ir kasmet, ne
mažai. Reikia ruoštis ateinan
čiai iškilmingai tuntų sueigai, 
ta proga kiekvienas nori įsigyti 
ar aukštesnį patyrimo laipsnį, 
ar kokią specialybę. Taip pat 
skautas darbštus — tad reikia 
pradėti galvoti ir apie kitų me
tų Kaziuko Mugę ir planuoti, ką 
reikės pagaminti, kaip gražiau 
pasirodyti. Tas viskas reikalau
ja rūpesčių ir darbo ne vien va
dovams, bet ir patiems skau
tams. Tad pirmosios sueigos 
praėjo ne vien žaidžiant, bet ir 
pilnai pradedant vykdyti pla
nus ir sumanymus ateinantiem 
metam.

Vadovų suvažiavimas Atlanto rajone
Spalio 24-25 Hartforde šau

kiamas Atlanto Rajono skautų 
vyčių, vyr. skaučių ir Seserijos 
bei Brolijos Atanto rajono va
dovų suvažiavimas.

Suvažiavimo šeimininkai 
Hartfordo “Šatrijos” ir “Tė
viškės” vietininkijos rūpinasi 
dalyvių priėmimu ir kitais rei
kalais, kad suvažiavimas būtų 
visiems naudingas ir malonus.

Suvažiavimo metu vyks atski
ri pašnekesiai ir paskaitos skau

nors gražaus ir gero padaryti. 
Stigs laiko, visos idėjos ir su
manymai beskubant išgaruos iš 
galvos, nesiseks. Tad kodėl ne
pradėti visokius darbelius dirb
ti jau iš rudens? Turėsi užsiė
mimą, nereiks nuobodžiauti, tu
rėsi pasitenkinimą, kad laiko 
nepraleidai veltui, o jį sunau
dojai pagal savo išgales ir su
gebėjimą.

Tad būk kaip ta darbščioji 
skruzdė, kuri nors tokia maža, 
bet tiek daug padaro! Darbštu
mas yra viena iš didžiųjų dory
bių, o juk skautas privalo būti 
darbštus. Neleisk laiko veltui, 
rask sau užsiėmimą, tada tau 
ruduo bus ne slegiantis ir niū
rus, o malonus ir naudingas!

metus
Sueigų metu atskiroje patal

poje susirinko New Yorko 
skautų tėvai visuotiniam tėvų 
susirinkimui. Šio susirinkimo 
metu buvo aptarta visa eilė 
aktualiausių klausimų, praei
ties ir ateities rūpesčių.

Ta pačia proga įvyko ir nau
jo skautams remti komiteto 
1970-1971 metam rinkimai. Iš 
pereitų metų komiteto valdy
bos narių pasitraukė p.p. V. 
Baliūnienė, T. Jasaitis ir V. 
Katinas. P. p. A. Bulotienė ir
I. Garunkštienė sutiko pasilik
ti komitete dar vienerius me
tus. Naujai komitetan išrinkti
J. Vilgalys ir D. šilbajorienė.

Kaip žinome, New Yorko 
skautams remti komitetas kas 
metai suruošia visą eilę paren
gimų; įvairias parodas, popie
tes ir tradicinį pavasario ba
lių. Taip pat komitetas rūpina
si skautų-čių maitinimu sueigų 
metu, paruošia Kaziuko mugės 
pietus ir visokeriopai gelbsti 
ruošiant tradicinę Kūčių vaka
rienę. Iš surenkamų pinigų ko
mitetas teikia medžiaginę pa
ramą New Yorko skautams. 
Samdomi autobusai išvykoms 
ar važiuojant stovyklauti, per
kamos palapinės ir t.t. Todėl 
mūsų skautai visados yra ir liks 
dėkingi savo tėvams ir tėvų 
komitetui, kurie tiek daug 
jiems pagelbsti skautaujant šia
me Atlanto pakraštyje.

B.K.

tams vyčiams ir vyr. skautėms, 
tuo pat laiku vyks ir atskiri 
Seserijos ir Brolijos, taip pat 
ir bendri rajono vadovų pasi
tarimai.

Numatyta ir įdomi suvažiavi
mo programa. Be pritaikinto
mis temomis atskirų pašneke
sių sesėms ir broliams, dar 
bus ir bendri pašnekesiai vi
siems: — s. fil. dr. Vaidevučio 
Mantauto — “Tarp dviejų kul
tūrų” ir p. Jūratės Strimaity- 
tės “Įspūdžiai iš tarnybos Tur
kijoje — Peace Corps” (pašne
kesys, paįvairinamas skraidė- 
mis).

šeštadienio vakare bus ir pa
silinksminama, ruošiami šokiai 
suvažiavimo dalyviams ir sve
čiams.

Pati suvažiavimo programa 
bus tęsiama ir sekmadienį po 
pamaldų ir bendrų pietų.
Tad vaišingi šeimininkai “Šat

rija” ir “Tėviškė” laukia gau
saus dalyvių skaičiaus šiame 
rudens suvažiavime. Tegul jis 
būna kaip galima gausesnis.

Suvažiavimas vyks Hartfor
do Lietuvių Piliečių Klube, 
227 Lawrence St., Hartford, 
Conn. Iki pasimatymo!

New Yorko skautams rem
ti komitetas 1970-1971 metam 
pasiskirstė pareigomis taip: An
tanina Bulotienė — pirminin
kė, Irena Garunkštienė — vice
pirmininkė, Jonas Vilgalys — 
sekretorius ir Danutė Šilbajo-
rienė — iždininkė. Naujajam 
komitetui linkime sėkmės jų 
užsibrėžtame darbe.

Skautė Rasa Pakalnytė atsisveikina su rakūnu Ąžuolyno stovyklavietėje, 
sakydama jam — iki pasimatymo kitą vasarą.

GRAŽUS BENDRADARBIAVIMAS
Šiais metais Atlanto Rajono 

“Perkūno” stovykloje stovykla
vo 59 New.Yorko “Tauro” tun
to broliai. Tai rekordinis skai
čius tunto istorijoje.

Iškilo stovyklavimo invento
riaus klausimas, nes esamos 
priemonės pasenėję ir tokiam 
skaičiui toli gražu nepakanka
mos. Ypač sunkus palapinių 
klausimas, nes senosios jau ge
rokai susidėvėjusios. Į pagalba 
atėjo New Yorko skautams 
remti komitetas, įsigijęs ketu
rias puikias palapines, kurias 
paskirstė po dvi, tarp sesių ir 
brolių, bet to negana, o brolių 
tunto kasa ne per turtingiausia. 
Todėl pagalbon atskubėjo šie 
skautų tėveliai ir nuoširdūs 
skautų bičiuliai. Aukojo pala
pinėms pirkti: 50 dol. — A. ir 
G. Šimukoniai, 20 dol. — M. 
ir J. Klivečkai, po 15 dol. —dr. 
P. Bagdas ir Š. ir P. Rasiniai, 
po 10 dol. — A. Mičiulis, V. 
Čėsna, A. ir D. Šilbajoriai, A. 
ir K. Krulikai, A. ir V. Bar- 
čiai, A. ir J. Biručiai, I. ir K. 
Nemickai, G., ir V. Beleckai ir 
J. Glušauskas, po 5 dol. — J. 
ir B. Nemickai, J. Ceilius, R. 
Ceiliūtė, 2.50 dol.—J. Vilgalys 
ir 2 dol. S. Janušas.

Prie šių aukų šiek tiek pri- 
pridėjus, broliai galėjo įsigyti 
dar tris geras palapines, šių 
mūsų rėmėjų dėka skautai šiais 
metais tikrai patogiai stovykla
vo ir už tai visiems rėmėjams 
priklauso nuoširdus skautiškas 
ačiū!

•
SpaHo 3 d. skautu sueigų me

tu inžinierius Saulius Janušas. 
registruotas radijo mėgėjas, su
pažindino “Šarūno” ir “Geleži

LIETUVIŲ KANKINIŲ KOPLYČIA
į ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE

i JAU DEDIKUOTA ;

i Jos įrengimo išlaidos dar reikalingos jūsų aukos. Įam- 9
5 žinkite save ir savuosius šio paminklo kūrėjų skaičiuje. j 
t Savo auką siųskite:

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 
2701 West 68th Street

Chicago, Hl. 60629

nio Vilko” draugovių skautus 
su Morzės abėcėlės naudojimu 
moderniausiomis priemonėmis. 
S. Janušas pažadėjo šį kursą 
tęsti tol, kol skautai galės nau
doti bent paprastą signalizavi
mo raktą.

LIET. SKAUTŲ SĄJUNGOS 
VADOVŲ-IŲ STUDIJINIS 

SUVAŽIAVIMAS CLEVELAND

Liet. Skautų Sąjungos vado
vybė šaukia LSS ir LSB vado
vu ir vadovių suvažiavima, ku
ris įvyks spalio 31 — lapkričio 
1 Clevelande, Jesuit Retreat 
House, 5629 State Road, Cleve
land, Ohio.

Rengimo komisija jau turi iš
dirbusi suvažiavimo planą, ap
imantį atskirų šakų posėdžius, 
visumos posėdžius; prenešimus, 
komisijų bei referentų siū
lymus. Rengimo komisijos pir
mininkas yra ps. fil. S.J. Ma
tas.

Dalyvauti kviečiami: a) LSS 
vadovybės — LSS tarybos, LŠS 
tarybos pirmijos, LSS garbės 
teismo. LSS kontrolės komisi
jos, seserijos vadijos, brolijos 
vadijos, ak. sk. sąjūdžio vadi- 
jų nariai, b) tuntininkai-ės, vie- 
tininkai-ės ir dar po vieną at
stovą iš tunto vadijos, c) kiti 
LSS vadovybės organų bendra- 
darbiai-ės.

Tiek rengėjai — komisija, 
tiek ir pati Skautų Sąjunga ti
kisi gausaus minėtų vadovų da
lyvavimo. Tad vadovai ir va
dovės prašomi neatidėliojant 
registruotis ir ruoštis tinkamai 
atstovauti savo vienetui Liet. 
Skautų Sąjungos studijiniame 
suvažiavime.
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Maironio šeštadieninės mokyklos mokytojai, kurie rengia literatūros vakarą spalio 31 Maspetho parapijos 
salėje. Iš k. i d. Rūta Ruzgaitė, Romualdas Kisielius, Aušra Kregždytė ir Marytė Sandanavičiūtė.

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

• Algis Makaitis išrinktas Bostono 
MET lygos prezidentu. Į MET lygos 
1970/1971 varžybas įkeltos dvi So. 
Bostono LPD šachmatų komandos: 
Lietuvių I į Championship Division, 
Lietuvių II į “A” Division.

• Chicagos WAMSLEY turnyre pa
sižymėjo A. Jasaitis, surinkęs 4 tš. 
iš 5 galimų ir vos pustaškiu atsili
kęs nuo laimėtojų DeFotis ir kitų.

• JAV didmeistris Bobby Fischer 
pasižymėjo šachmatų olimpiadoje, 
Siegene, V. Vokietijoje. Čia patei
kiame vieną, jo laimėtų partijų 
rungtynėse prieš Braziliją. Baltieji 
— Fischer, juodieji — Kamara. Po 
14 ėjimų buvo tokia padėtis: Bal
tieji — KQB, QQ2, RQ1, RKR1, 
BK3. NQN3, NQB3, pėstininkai: Q 
R2, QN2, QB2, K4, KB3, KN2 irK 
R4 (viso 14); juodieji — KK1, QQ 
B2. RKR1. RQB5, BQ2, BKN2, NK 
B3, pėstininkai — KR2, KN3, KB2, 
K2, Q3, QN2 ir QR2 (14).

Sekė tokie ėjimai: 15. BQ4 BQB3 
16. PK5! PxP 17. BxPi QQB. 18. 
QK2 BQ2 19. RxB KxR- 20. NN5» 

‘:'QB3 ’21. RQl-r KK1 22. NB7-J- Qx 
N-* 23. BxQ RxB 24. QN5-I- ir juo
dieji pasiduoda.
• i Juodieji negali imti rikio dėl 
gresiančio mato: - Jei žirgas muštų, 
žūtų rikis N2, jei valdovė muštų, 
žūtų bokštas; •’•Graso žirgu R7 pa
imti bokštą; ■» Kitaip — juodiems 
matas.

SPORTAS
SEKMADIENĮ FUTBOLAS
Ši sekmadienį mūsų futbolo 

komanda žaidžia prieš Schwa- 
ben S.C. Throgs Neck aikštėje, 
Bronx. Rungtynių pradžia 1:15. 
Rezervinės 10 vai. ten pat.

PRAEITĄ SEKMADIENĮ 
. LAIMĖTA

Pirmoji komanda pelnė dar 
du pirmenybių taškus, laimė
dama prieš Yonkers SC 2:1 
(1:1). LAK žaidė šios sudėties: 
Bagdžiūnas II; Vainius D, Bag- 
džiūnas I, Česnauskas, Krei- 
cas; Budraitis, Vainius IV; Bi- 
leris (Klivečka II), Šileikis, Bu- 
dreckas, Vainius III. Rungtynes 
laimėjo pavyzdingo mūsiškių

I .... ■———! ■ ——
I
I

Š.m. spalio men. 31, šeštadienį
MASPETHO LIETUVIŲ PARAPIJOS SALEJE

64-14 56th Rd., Maspeth, N. Y.

Maironio šeštadieninė mokykla 
rengia

Literatūros, Meno ir Šokių Vakarą 
PABUDINKIME 

MŪZAS.. .
Programoje

A. LANDSBERGIS
P. JURKUS
P. NAUJOKAITIS
K. GRIGAITYTĖ
O. BALČIONIENĖ 

Po programos bus šokiai, 
grojant GUTAUSKŲ orkestrui. 

Veiks bufetas.
Įėjimas — $2.50 Pradžia 7 v. vakaro

Rengimo komitetas kviečia visus atsilankyti, paremti lie
tuviško jaunimo auklėjimo darbą ir tuo prisidėti prie 
mūsų tautos gyvybės išlaikymo.

New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Arterijoje: 28-28 Steinway Street — A8 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-4118 
E. Northport, L.I.: 25O-A Lark Field Rd. S1S-7B7-0801

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

kovojiškumo dėka. Antro kė
linio gale priešininkas buvo vi
sai prispaustas, nes mūsiškiai 
pasirodė geros kondicijos. Tai 
treniruočių išdava. Pridėjus 
puolimui sumanumo ir nuovo
kos, galime šį sezoną jau gal
voti apie pirmaujančią vieta. 
Stipriai šį kartą atrodė gyni
mas su Bagdžiūnu I. Pirmą į- 
vartį pasiekė Budreckas. Ir ant
ras Įvartis pasiektas jo dėka. 
Teisingai paduotą kamuolį Kli- 
večkai tereikėjo pasiųsti į tuš
čius vartus. Be minėto stipriai 
sužaidusio gynimo, paminėti
nas Budraitis, viduryje aikštės 
atlikęs daug darbo. Nedideliam 
lietuvių žiūrovų būreliui —ma
lonus sekmadienis.

Mažučiai šeštadienį iš Hobo- 
keno parsivežė 1 tašką, sužais- 
dami 1:1. •

Atletas

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. Štaras — 
Importer, 23 Mendon Street, 
Worcester, Mass. 01604.

Ieškoma virėja lietuvių se
neliu namams. Geros darbo ir 
gyvenimo sąlygos. Rašykite: 
Matulaitis Nursing Home, Put
nam, Conn. 06260.

Klebonijai reikalinga šeimi
ninkė. Skambinti 255-2648.

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

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

dalyvaus:
L. ŽITKEVIČIUS 
L. ANORIEKUS 
R. KISIELIUS 
J. ROTENIS 
V. Abromaitis

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

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

New Standard Auto Body Shop — 
Collision experts & insurence prob
lems. 512 Elizabeth Ave. East Lin
den, N.J. 201-486-8770 Bill Daniels

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

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.

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: 516—28&T122

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

LITCHMORE CONST. CO.
General Alterations and Repairs 

All Work Guaranteed
(Lie. 764048)

We take pride in our work.
733 Utica Ave. Brooklyn, N.Y.

Call 212—493-3774

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; 464-4018 nights.

0 DEXTER PARK 
PHARMACY

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

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11431 

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

■  1 '■■■' ■■■■»■■ ■ —— — ■ ■■■. ■■ ■ ■ ■■ r ■ i— i., ii —.

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/

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9

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 20J—487-3521

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

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.

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.

GUARDS
Giod Future. Company and U nion 
Benefits. Must pass physical. Ref
erences and D.O.D. Security. Call:

RA 9-2040
9 AM - 11 AM Monday thru Friday 

Equal Opportunity Employer 
i.

Mechanics
Experienced in Maintaining Equip
ment. Must have own hand tools.

Service Men
With Garage or Service Station ex
perience and' xVIIT train. Must have 
own hand ■ tools.' •

Shop Foreman
Experienced supervising in Mainte
nance of Heavy Equipment.

All applicants must read, write, 
understand English fluently. Fringe 
benefits. Apply daily 9 AM to 2 PM.

CONTINENTAL TRAILWAY 
GARAGE

1500 Clinton Street o 
Hoboken, New Jersey

Exp. Body and Fender Man steady 
good salary and benefits. Must have 
own tools — Boulevard Auto Body, 
11 Slater Blvd. Stn. Island, 987-2203

PHARMACIST — Registered about 
50, good hours, off Sundays, medic
aid experience, Italian-speaking if 
possible. Call 629-1711

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 OP**--

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 locąted 1 bl from business 
district. Superb harbor view from 
glass-enclosed dining rooms.

Nauja 1970 m.
Geriausia dovana j 
LIETUVĄ 

specialūs rublių 
pažymėjimai 
DIDŽIAUSIA VERTĖ 
ŽEMOS KAINOS

Jūsų giminės gali pasirinkti 
geros rūšies prekių užsienio 
valiutos Vneshposyltorg 
krautuvėse už pusę kainos 
ar mažiau.
Prašykite mūsų veltui 
siunčiamų katalogų.

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street
Second Floor
New York, N.Y. 10010
Tel. 982-1530

PRAŠYKITE VELTUI 
SIUNČIAMŲ KATALOGŲ 
SVARBU
Mes priimame automobilių 
ir butų užsakymus.

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

H. W. FEMALE

SALES — COSMETICS
Part time (eves) women/men aver
age earnings $100 for 2-3 eves, a 
week. Selling wigs, cosmetics and 
jewelry at private home parties. No 
experience required—will train. Car 
necessary. Work in Queens, Nassau. 
Call Mrs. Steinberg 516—482-4806

General Foods wants YOU! to be 
beauty consultant in it’s new sub
sidiary. Vivian Woodward Cosmetics 
will teach you professional make-up 
technique, how to select clients, etc. 
Earn part time S50-S150 per week. 
Apply: 199 Jericho Turnpike Floral 
Park, New York — 516—437-9200

’ 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 Maspeth, 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

MALE - FEMALE.

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

Work near home — EXP CHEF 
full time nites only. Also WAIT
RESSES and Utility Personnel — 
days or nites — MODERN GRILL 
REST 31 W. Main Street, Mystic, 
Conn. Apply in person, no phone 
calls.

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---------

HELSINKI
yra taip arti Lietuvos

. .. ir jūs ten galite nuvykti su

FINNAIR .
SKANDINAVIJOS PASIDIDŽIAVIMAS

Arba kodėl nepasiųsti per Finnair savo giminėm Kalėdų 
sveikinimą užkviečiant juos kitą pavasarį atvykti čia ap
silankyti. Tai taip lengva, kada jie naudoja tiesioginį 
susisiekimą per Helsinkį į New Yorką.

------ Kokia puiki Kalėdų dovana! -----

Platesnėm informacijom — skambinkite 
savo kelionių agentui ar FINNAIR New 
Yorke telef. 889-7070, ar Jums artimiau
siai FINNAIR įstaigai.

pride of seandinavia

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus’ 
ALFRED W. ARCHIBALD 

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

• • • ' • . - 4^1

Current dividend 52/2% on all accounts.
Dabar. moka 5¥2% už visų rūšių taupomus pinigus.

NEW CANADIAN BUTZ DIET
LOSE 5 POUNDS OVERNIGHT!

Learn the secret of incredible, No-Effort, No-Drug, ONE- 
DAY reducing formula! Have your wholesome, yummy 
“Blitz”! (4 mystery meals)—Go to bed! Wake up!—and 
you have lost 5 pounds. Unbelievable? Sure! But it works. 
Every time. OR YOUR MONEY BACK! Special Oft er 
(limited period only); $3.00

Yes I want to lose five pounds overnight. Flease rush by mail 
CANADIAN BLITZ DIET. I enclose $3.00 cash, money order, or 
cheque (Sorry no COD's). If payment by cheque enclose $3.50 to 
cover handling costs.

CANADIAN BLITZ DIET
203 - 15104 Stony Plain Road, 
Edmonton, Alberta, Canada

Name ...................1..............................................................................................

Address ....................................      /__

City .........      State ................. Zip ...................

DISPLAY

BURGLAR ALARMS 
INSTALLED 

Homes and Business 
MAJESTIC ALARM SYSTEMS 

3902 16th Avenue Brooklyn 
Call 871-9795

Cash & carry North Stelton Lumber 
Co. 1354 Stelton Rd Piscataway. NJ 
New* structural steel. Save! 4. 6, 8. 
& 10" Channels, etc. 201—985-1770

AEGEAN ISLES 
781 East 31st Street 

Off Ave. H & Flatbush Ave. 
Tel. 434-7496

Wedding & Banquet catering from 
30 to 300 — Seafood, Steaks. Chops, 
Special Dishes. Open daily exc. Mon.

COLONIAL ARMS Hotel &. Motel 
Indoor heated pool and Sauna bath, 
bowling alley on premises. Restau
rant open all year round. Catholic 
church nearby. Warrensburg, N.Y. 
Exit 23 on Mort Hwy. Call 518— 
623-3481

CABRINI-ON-THE-HUDSON
Home of real hospitality for private 
or group Retreats or quiet relaxa
tion, For information write or call: 
Missionary Sisters of the Sacred 
Heart West Park, N.Y. 12493; Tel. 
914—686-5719

MEN and WOMEN 
wanted with experience in manu
facture of costume jewelry, or cast
ing / finishing of statuary. Super
visory positions possible with proper 
qualifications, or after training. 
Blue Cross / Shield, Life insurance, 
Major Medical—all paid 100'/. Con
venient to all subways. Good future 
for right people. Apply Alva Muse
um Replicas, Inc., 30-30 Northern 
Blvd., Long Island City, N.Y. Phone 

392-6760

Milijonai laukia paveldėtojų. 
Lietuvi, drausk savo gyvybę 
Lietuvių R. Katalikų Susivieni
jime, kame yra įvesti moder
niški apdraudos planai suaugu
siom ir jaunamečiam.

Nariai gauna palengvintomis 
sąlygomis namų pirkimui pa
skolas.

Dabar yra geriausia proga ap
sidrausti.

Savi pas savuosius.
Telefonas MI 7-6637.
Direktorius Bronius Bobelis.
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Vysk. V. Brizgys šią savaitę 
Brooklyne lietuviam pranciško
nam vedė metines rekolekcijas. 
Rekolekcijos vyko spalio 18- 
21. Iš čia vyskupas tuoj išvyko 
į Kennebunkportą vest rekolek
cijų antrajai lietuvių pranciš
konų grupei. I Brooklyno ir 
Kennebunkporto vienuolynus 
suvažiuoja lietuviai pranciško
nai atlikti metinių rekolekcijų 
ir iš kitų vietų-

1
Joe Balsas, 1968 metų pasau

linis bilijardo čempijonas, spa
lio 26, pirmadienį, Rack Em- 
Up, Ine. bilijardo namuose 
102-14 Jamaica Ave-, Richmond 
Hill, demonstruos bilijardo žai
dimą. Įėjimas nemokamas. De
monstruos du kartus — 4 v. ir 
8 v.v.

Kun. L, Budreckas ir kun. S 
Raila spalio 14 grįžo iš ilgesnės 
kelionės po Europos kraštus. 
Aplankė Lenkiją, kur apžiūrė
jo, kaip gyvena Punsko lietu
viai; dalyvavo lietuvių kolegi
jos 25 m. sukakties minėjime 
Romoje, taip pat aplankė ir 
Liurdą Prancūzijoje.

N. Y. ir N. J. lietuvių dantų 
gydytojų draugijos narių susi
rinkimas įvyks spalio 25 d. 3 
v. popiet dr. Reginos Saldaitie- 
nės namuose, 88-24 85 Street, 
Woodhavene. Vincė Jonuškai- 
tė kalbės apie lietuvių liaudies 
dainas. Skyriaus valdyba kvie
čia nares dalyvauti.

Angelų Karalienės parapijos 
Amžinojo Rožančiaus draugi
jos metinis susirinkimas įvyks 
spalio 25, sekmadienį, po 8 v. 
mišių iš ryto. Visi nariai pri
valo dalyvauti susirinkime.

LMK Federacijos New Yo.r- 
ko klubo susirinkimas bus lap
kričio 7, šeštadienį, 4 vai. po
piet. pas p. Valiūnienę, 120 Pai
ne St. New Rochelle. Informa
cijos reikalu skambinti VI 6- 
8320.

Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM 
lietuvių pranciškonų provincijo
las, spalio 14-16 lankėsi Brook
lyno vienuolyne, kur kartu su 
architektu A. Tyliumi buvo 
svarstyti baigiamieji pradiniai 
statybos planai. Buvo galutinai 
išdiskutuotos planų detalės ir 
duota eiga tolimesniam jų vys
tymui.

Moksleivių ateitininkų susi
rinkimas bus spalio 24 Zikarų 
namuose, 80-35 87 Rd., Wood
havene. Visas gimnazijos jau
nimas kviečiamas dalyvauti.

Gastrolėm į Baltimorę vyks
ta New Yorko lietuvių vyrų 
choras spalio 31, šeštadienį. Au
tobuse yra tuščių vietų. Kas no
ri važiuoti, prašom kreip
tis į St. Vaškį, tel. 641-1512. 
Kelionė ten ir atgal — 10 dol-

Balfo vakaras, surištas su 
Balfo vajumi, bus šį šeštadie
nį, spalio 24, Maspetho lietu
vių parapijos salėje. Plačiau— 
žiūr. skelbimą.

..

Iš pabaltiečių demonstracijų prie Jungtinių Tautų spalio 18 d. Nuotr. V. Maželio
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dr, Ina Užgirienė. Ji kal- 
tema Dėmesys ir smalsu- 
— aplinkos veiksnių įta- 
Dr. Užgirienė daktaro

Gubernatoriaus N- A. Rocke
feller draugai spalio 15 Ame
ricana viešbuty suruošė vaka
rienę tautybių atstovam. Kal
bėjo senatorius Jacob K. Ja
vits, prokuroras Louis J. Left- 
kowitz, vaišių rengėjas Spiro 
Scouras ir pats gubernatorius 
Nelson A. Rockefeller. Nors va
karienėje buvo atstovaujama 
arti 50 tautybių, lietuviai net 
trijų kalbėtojų’ buvo paminėti 
pagarbioj vietoj. Priėmime lie
tuvių visuomenei atstovavo net 
keliolika atstovų.

KMS 29 kuopos metinis susi
rinkimas bus spalio 25 d. 12 
vai. popiet Apreiškimo parapi
jos salėje. Valdyba kviečia vi
sas nares dalyvauti.

0 KAS MAN DUOS?
Arba: o kas man davė? Tai 

“ne retai girdimas atsisakinėji- 
mas, kai nenori aukoti Balfui. 
Jis lengvas, nes čia nėra ir ne
galima pateikti liudininkų ar į- 
rodymų. Ką gi aš žinau, kaip 
ten bus, kaip ten kada buvo. 
Bet negalima tokio asmens 
tuojau kaltinti šykštumu ar 
kietaširdiškumu. Kam kitam jis 
gali būti net perdaug dosnus. 
Tik Balfas (arba koks kitas vie
šas reikalas) nėra jo interesų 
srityje.

Ką daryti? Tokiam reikia pa
sakyti, gražiai ir nepiktai, kad 
pagelbėti kitam (savo artimui) 
yra ne kai kurių žmonių, bet 
kiekvieno žmogaus pareiga.

Solistė Louise Senken, kuri dainuo
ja Balfo koncerte šj šeštadienį, 
spalio 24, Maspetho lietuvių para
pijos salėje.

Sol. Fred Lucką dainuoja Balfo 
koncerte šj šeštadienį. Gaila, kad 
dėl techniškų kliūčių negalėjom 
įdėti solistės Carol Bushel nuotrau
kos.

Pranas Purenąs, Jamesburg. 
N. J., praneša, kad jis irgi 
kaip korespondentas buvo pa
kviestas dalyvauti respubliko
nų partijos ruoštoj tautybių at
stovų konferencijoj Washingto
ne spalio 1-3.

Skautu-skaučiu sueigos Kul
tūros Židinyje nuo šio šeštadie
nio bus nuo 1:30 v. iki 3:30 
v. popiet.

Albinas ir Ieva Trečiokai, 
Orange, N. J., spalio 23 išvyks
ta keletai savaičių atostogų. 

. Plauks laivu “Europa”. Su 
jais kartu keliauja Marijona 
Bachunienė, Sodus, Mich., o 
taip pat Emilija Sinusienė ir 
Alice Koehler- Aplankys Marti
nique, Granada, Dominica, St. 
Martin, St. Thomas, Trinidad, 
Port of Spain ir kitas Karibų 
salas. Draugai linki jiem links
mos ir laimingos kelionės.

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

Tamsta esi lietuvis. Dar dau
giau: Amerikos lietuvis (Ameri
ka gi yra nepataisomas davė
jų, aukotojų" kraštas!). Balfas 
šelpia lietuvius visuose pasau
lio kraštuose. Todėl ir Tamstos, 
ir mano pareiga duoti didesnę 
ar mažesnę auką Balfui. Tai yra 
labai paprasta, labai logiška.

Taip, bet aš negaliu, man 
reikia tam ir tam.

Nors ir nemalonu, bet teisy
bė reikalauja pasakyti, kad tai 
senoviška pasaka; kuria niekas 
(net nė New Yorko miesto val
džia) nebetiki. Juk Balfas pas
kutinio (ar geriausio) švarko 
nuo pačių nevelka. Kas negali 
(arba, sakykim tiesiai, nenori, 
ir už tai nėr ko pykti) duoti de
šimties dolerių, teduoda vieną. 
Kas negali aukot penkiasde
šimties, teaukoja dešimt! Galiu 
užtikrinti, kad jei visi New Yor- 
ko lietuviai, gavusieji Balfo 
laiškus, šį spalio mėnesį pasida
rys kiek lankstesni ir į Balfo 
prašymą atsakys savo auka, tai 
bus visiem — tiek aukoto
jam, tiek Balfui, tiek mūsų 
vargingiem tautiečiam Įvairiuo
se pasaulio kraštuose — ska
nesnis lapkričio mėnesį 
“Thanksgiving” kalakutas, j b

L. B. Kultūros Klubo susi
rinkimas bus spalio 24 d. 7:30 
v.v. Tarptautinio Instituto pa
talpose Bostone. Prelegentė 
bus 
bės 
mas 
kai.
laipsnį gavo Illinois universite
te Urbanoje iš klinikinės psi
chologijos, dabar profesoriauja 
Clark universitete Worcestery.

Laima Jakutytė išvyko į Eu
ropą. Aplankys Šveicariją, Vo
kietiją ir Prancūziją. Laimos 
brolis Jonas Jakutis gavo si
dabro medalį už pažangumą 
chemijos moksle. Jis lanko Bos
tono kolegiją.

Velionis Jonas Šeikūnas Įra
šytas į Lietuvių Fondą. Jis bu
vo paštininkas, Kauno centriT 
nio pašto viršininkas. Kai 
1968 mirė jo žmona Agnietė 
Šeikūnienė, šermenų metu vie
toj gėlių buvo surinkta 305 
dol. ir įnešta jos vardu į Lie
tuvių Fondą. Didžiausią sumą 
—170 dol. įnešė vyras Jonas 
Šeikūnas. Dabar, mirus jam 
pačiam, dukra Aldona ir jos 
vyras inž. Jeronimas Dabrila 
Jono vardu į Lietuvių Fondą 
įnešė 300 dol. Dabar Šeikūnų 
šeimos vardu į Lietuvių Fon
dą yra įnešta 605 dol.

Ernesto Šmidto mirties pro
ga jo giminės ir artimieji į 
Lietuvių Fondą sudėjo 580 dol. 
Dabar dar J. Venckus 
15 dol., D. Izbickienė ir 
mokaitis po 10 dol. ir J. 
nas 5 dol. Pats šmidtas,
mas gyvas, į Fondą buvo įne
šęs 100 dol. Dabar jo vardu 
yra 680 dol.

Kun. Albertas Kontautas Įsto
jo į Lietuvių Fondą ir pradžiai 
įnešė 50 dol.

Kultūros Klubo susirinkimas 
bus spalio 24 Tarptautinio Ins
tituto patalpose. Kalbės prof, 
dr. Ina Užgirienė.

įnešė 
E. Si- 
Valiū- 
būda-

Bostono ir Brocktono ateiti
ninkai spalio 25, sekmadienį, 
rengia Kristaus Karaliaus minė
jimą šv. Kazimiero parapijos 
mokyklos salėje Brocktone. 10 
v. ateitininkų intencija laiko
mos mišios, po jų visiem atei
tininkam, jų tėveliam ir jiem 
prijaučiantiem bus pusryčiai. 
Jų metu kalbės Ateitininkų Fe
deracijos dvasios vadas kun. 
St. Yla. Bostono ir Brocktono 
moksleiviai ateitininkai daly - 
vauja su vėliavomis. Sendrau
gių valdyba kviečia vyresniuo
sius ir jaunesniuosius ateitinin
kus ir jų tėvus bei artimuosius 
šventėje dalyvauti.
A.a- dailininko Adomo Galdi

ko pomirtinė paroda, kurią or
ganizuoja N. Pradėtosios Mari
jos seselių (Putnam, Conn.) rė
mėjai Bostone, vyks spalio 31 
ir lapkričio 1 Bostone, Tauti
nės S-gos namuose, 484 E. 4 
St., So. Boston. Parodoje bus 
paveikslų, kurie dar niekur ne
buvo rodyti- Paroda bus atida
rą spalio 31d. nuo 12 vai. Ofi
cialus atidarymas įvyks 7:30 v. 
v. Apie Galdiko kūrybą kal
bės dail. V. Vizgirda, o apie 
Galdiką kaip žmogų tėvas dr. 
Leonardas Andriekus, OFM. 
Sekmadienį, lapkričio 1, paro
da atidara nuo 11 vai. Nori ga
lės įsigyti dail. Galdiko paveiks
lų.

Lituanistinė mokykla šiais 
metais turi 124 mokinius. Tai, 
palyginus, 'yra neblogas skai
čius, bet — galėtų būti ir dau
giau. Šių metų tėvų komitetą 
sudaro: pirm. inž. Brutenis Vel
tas, iždininkas — dr. Juozas 
Navickas, sekretorė Dalia Liz- 
denienė, nariai — Irena Baškie- 
nė ir Vita Hodges. Tėvų ko
mitetas tradicinį mokyklos ban
ketą rengia lapkričio 14 Lietu
vių Piliečių draugijos auditori
joje. Pradžia 6 v. Banketas bus 
su vakariene ir programa. Gali
ma užsisakyti atskirus stalus 10 
asmenų. Kreiptis į D. Lizdenie- 
nę, tel. 731-0188, arba į pirm. 
Veita, tel. 843-2141. J- Kava
liūno pastangomis mokykla 
yra gavusi piniginę auką iš 
Lietuvių Bendruomenės Švieti
mo Tarybos.

NEW YORKO BALFO VAJAUS
KONCERTAS

Lietuviškų kalėdinių korte
lių galima gauti Darbininko ad
ministracijoje. Dėžutė 12 reli

: Spalio 24, šeštadienį,
► 7 val.’vak. punktualiai
į MASPETHO LIETUVIŲ PARAPIJOS SALEJE
► 64-14 56th Road. Maspeth. N. Y.

► Programa:

► • Solistai: Louise Senken, Carol Bushel, Fred Lucką;
► akomponuoja muz. Algirdas Kačanauskas
► • “Dainuojančios Rūtos”: Diana Melnikaitė, Irena šiugž-
► daitė — Waterburio “Duo”►

• New Yorko tautinių šokių grupė — vadovė Jadvyga
► Matulaitienė
, ~ Programos vedėja ir dailiojo žodžio menininkė:
; Irena Veblaitienė
► • ŠOKIAI su Kazio orkestru
► Bufetas . , . “Laimės šulinys”
J {ėjimo auka 2 dol.; studentams — 1 dol.

Kviečia Vajaus komitetas

ginių kortelių su 
sveikinimais su 
dol. Prašoma iš 
kyti, kad laiku 
siųsti.

lietuviškais pa- 
persiuntimu 1 
anksto užsisa- 
galėtumėt iš-

Kas norėtu važiuoti mašina 
į Arizoną šio mėnesio pabaigo
je arba kito pradžioje, skambin
ti rytais nuo 9 iki 10 vai. ir 
vakare po 7 v. tel- TR 3-5337.

Pelningas biznis — degtinės 
krautuvė skubiai parduoda
ma. Kreiptis tel.: 843-3544.

A.tA.

Vandai Urbanavičiūtei
mirus, gilią užuojautą reiškiame jos seseriai 

dr. Jadvygai Urbanavičiūtei

New Yorko Lietuvių Gydytojų 
draugijos valdyba ir nariai

DĖMESIO!
Jeigu Brooklyno centre kar

tais turėtumėt teikalų, 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 Pierreponf Street, Brook- 
lyne, pusė bloko į šalį nuo Ful
ton Street Poros minučių at
stume yra centrinis Brooklyno 
paštas, imigracinės ištaigos, 
teismai, Borough Hali ir Ful
ton Street krautuvių centras. 
Patariate ir savo pažįstamiem 
į šią kirpyklą užeiti.

Bill Kupiec, kandidatas į Kearny miesto tarybą

Bill Kupiec — Candidate for Councilman 
Second Ward, Kearny, N.J.

Mano didelis noras, kad lie
tuviai ir lenkai,- gyveną Kear
ny, N. J., miesto antrame kvar
tale (ward), taip gražiai bend
radarbiautų ir ateity, kaip jie 
bendradarbiauja čia ligi Šiol.

Si dalis miesto auga ir ple
čiasi dėka gerų, pavyzdingų ir 
darbščių mano kaimynų — lie
tuvių ir lenkų, su kuriais man 
tenka gyventi, stebėti jų gy
vybinius interesus, daryti išva
das, kas šiame mieste turėtų 
būti vykdoma bei keičiama.

Čia aš augau, Šeimą sukū

riau, vaikus auginu ir man rū
pi, kad šio miesto ateitis būtų 
graži ir sėkminga, nes nuo to 
pareis ir mūsų šeimų gerbūvis.

Vienas iš dviejų, ar aš bū
siu išrinktas lapkričio 3 d. ta- 
rybininku (councilman), ar ne
būsiu, visiem, kurie kreipsis į 
mane su įvairiais klausimais, 
visada durys bus atidaros.

Bill Kupiec, 
kandidatas j Keamy 

miesto antro kvartalo 
tarybininkus (councilman)

DAIL. ANTANO RŪKŠTELES
ALIEJINES TAPYBOS 

PARODA
Kolumbo vyčiŲ salėj e 

86-22 85th STREET 
WOODHAVEN, N. Y.

spalio 31 - lapkričio 1
Nuo 1 iki 10 v. v. „

-------  Atidarymas sekmadienį 2 v. popiet --------
Visi kviečiami atsilankyti

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ 
FEDERACIJA

♦
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Muzikui ALGIRDUI KAčANAUSKUI
Rūtos ansamblis

< ruošia

PAGERBIMO VAKARĄ 
lapkričio 7, šeštadienį
§VČ. TREJYBES parapijos salėje, 
New York Avė. ir Adams St.
Newark, N.J.
Pradžia 7 v. v.

Auka — $7.50
Bus vakarienė, koncertas, šokiai.

Bilietus galima užsisakyti pas Eitutę Sinuiienę tel. 201—226-8547.
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