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Raketų sistema prie Suezo esanti geriausia pasauly
Izraelio karinės žvalgybos vir

šininkas skelbia, kad Sovietų ir 
Egipto per tris mėnesius prie 
Suezo kanalo pastatyta prieš
lėktuvinės apsaugos raketų sis
tema yra geriausia pasauly. Sis
temoje dabar yra apie 50 bate
rijų, kiekvienoj 4 ar 6 SAM-2

Egiptas bando atsikratyti ST plano, 
kurs naudingas abiem pusėm

Jungt. Tautos. — Egipto tiks
las išreikalauti dabar diskusijų 
JT generalinėje asamblėjoje 
Vid. Rytų taikos reikalu išryš
kėjo po Egipto užsienio reika
lų ministerio kalbos — norima 
pravesti rezoliuciją, reikalau - 
jant tuojau atnaujinti Izraelio, 
Egipto ir Jordano taikos dery
bas per Jarringą be jokių sąly
gų, tai yra pamirštant Izraelio 
reikalavimą, kad pirma būtų iš
trauktos visos priešlėktuvinės 
raketos, kurios buvo sustatytos 
draudžiamoje zonoje po paliau
bų Įsigaliojimo.

Ikšiol derybų pagrindas bu
vo 1967 lapkričio 22 d. Saugu
mo Tarybos rezoliucija, nusta
čiusi taikos derybų pagrindus. 
Prieš kelias dienas slaptame

Neba sutarimo 
teroristy tarpe 
Ammanas.—Didžiausia Pales

tinos arabų teroristinė organi
zacija tebėra Al. Fatah, bet ji 
civilinio karo metu prarado 
daug narių ir šiek tiek presti
žo, nes jos vadas, nors ir šau
dydamas Į Jordano kariuome
nę, vis tiesė ranką karaliui 
Husseinui. Šis gi jam atsilygi
no tuo, kad paskelbė santy
kius palaikysiąs tik su Al Fa
tah, gi kitas grupes apšaukė 
marksistinėmis ir tarnaujančio^ 
mis svetimiems dievams.

Bet komunistai yra tokia 
gyvių rūšis, kurios greit neiš
naikinsi. Dabar jau viešai ži
nomas faktas, kad Maskvos 
“mokslą” išpažįsta Jordano, Si
rijos, Libano ir Irako marksis
tai suorganizavo naują, tik ko
munistams pavaldžią grupę Al 
Ansar, šis vardas rišasi su vie
nu Mahometo gyvenimo Įvy
kiu. Nežiūrint to, į Palestinos 
laisvintojų centrinę organizaci
ją toji grupė nebuvo priimta. 
Pirmą kartą ji pasirodė civilinio 
karo metu, bet nemanoma, kad 
ji būtų atsiradusi Maskvos ini
ciatyva—greičiausiai savo tiks
lų siekdami ją suorganizavo Ira
ko ir Sirijos nacionalistai mark
sistai, ikšiol nepajėgę prieiti 
prie Palestinos arabų teroris
tinių grupių kontrolės.

Nėriniam tų, kurie liberalizmo vardu 
pateisina smurtą ir anarchiją

Meras Lindsay pradėjo nepa
prastai pulti prez. Nixoną, nes, 
jo manymu, jis norįs sunaikin
ti Amerikos liberalizmą ir pa
sukti krašto nuotaikas į deši
nę. Jeigu taip ir būtų, tai šitai 
nėra joks nusikaltimas. Prie
šingai, apvalyti demokratų val
dymo metu prišiukšlintą kraš
tą nuo visokių iškrypėlių ir 
nusikaltėlių būtų labai naudin
gas ir girtinas darbas.

Žmonių apklausinėjimais su
rinkti duomenys rodo, kad N. 
Y. senatoriaus vietai iš trijų

Sumontavimas atliktas per tris mėnesius paliauby metu
ar SAM-3 raketos. Jos išdėsty
tos išilgai kanalo nuo Qantaros 
šiaurėje iki Suezo pietuose. Be 
egiptiečių tą visą tinklą dar ap
tarnauja ir apie 3,000 Sovietų 
karių.

Saugumo Tarybos posėdy tas 
nusistatymas buvo patvirtintas, 
pasisakant už tai visiems nuo
latiniams ST nariams, taigi ir 
Sovietų užsienio ministeriui A. 
Gromyko. Jeigu ir Sovietų dele
gatas dabar gen. asamblėjoje 
už kitokią rezoliuciją balsuotų, 
tai Gromykos elgesys Saugumo 
Tarybos posėdy būtų buvęs tik 
melas ir apgaulė. Tas reikalas 
paaiškės tik šios savaitės gale 
kokią nors rezoliuciją tuo rei
kalu balsuojant*

Atidarydamas diskusijas, 
Egipto ministeris Riad aiškino, 
kad “tylioji diplomatija nieko 
nedavė”, kad keturi didieji su
sitarimo nepasiekė, gi Izraelis 
ir Amerika yra sudarę sąmoks
lą pasigrobtų arabų žemių nie
kad negrąžinti. Taigi, šaukima
sis pagalbos į vadinamąją “tre
čiąją jėgą”, kurios balsai J. 
Tautų gen. asamblėjoj sudaro 
daugumą, padėti atsikratyti S. 
Tarybos rezoliucijos, kuri yra 
teisinga abiem pusėm. Ir dar, 
priversti Izraelį tuojau atnau
jinti taikos pasitarimus be jo
kių sąlygų, kad būtų galima 
išsisukti iš Izraelio reikalavimo 
ištraukti iš paliaubų zonos ten 
neteisėtai suvežtas raketas ir 
Sovietų personalą.

Rezoliucijos tekstas 'jau pa
ruoštas ir privačiai per patiki
mus tarpininkus kontaktuoja
mos delegacijos, prašant už ją 
balsuoti. Izraelis ir jo draugai 
dirba tuo pačiu būdu, prašyda
mi arba nuo balsavimo susilai
kyti arba balsuoti prieš.

Indijos premjerė 
supyko ant Nixono
Indijos premjerė Gandhi, 

vykdama Į J. Tautų jubiliejų 
New Yorke, buvo sustojusi Mas
kvoje ir turėjo ilgoką pasikal
bėjimą su Brežnevu ir Kosygi
nu. Prez. Nixonas buvo pa
kvietęs ją pietų su kitais vals
tybių prezidentais ir premje
rais, bet ji kvietimo nepriėmė* 
Manoma, kad ji supyko už 
prez. Nixono pažadą atnaujinti 
ginklų pardavimą Pakistanui.

— Pagrobtas Ekvadoro avia
cijos viršininkas. Vyksta areš
tai.

kandidatų surinksimų balsų 
skaičiumi pirmoj vietoj stovi 
konservatorių kandidatas Ja
mes Buckley. Jis žmogus ra
mus, labai rimtai kalba apie 
problemų sutvarkymą, žada 
remti tvarkingą Amerikos pasi
traukimą iš Vietnamo ir dirbti 
kongrese su tais, kurie nori su
tvarkyti visokius iškrypėlius, 
kriminalistus ir smurtininkus, 
kuriems Lindsay ir jo sėbrai 
nori liberalų ir laisvės kovoto
jų vainikus ant apžėlusių pur
vinų galvų sumaustyti.

Dabar ant postamentų pa
liaubų zonoje yra tarp 500 ir 
600 raketų. Apie 40 baterijų, iš
imtinai rusų aptarnaujamos, yra 
paliaubų zonoje 19 mylių atstu-

šis gražus žvėrelis, vardu Vicuna, 
gyvena Čilėje, Bolivijoje ir Peru. 
Jų belikę dabar tik apie 10,000 
galvų. Jų kailiai ir vilna, kaip la
mų ir kupranugarių, tinka gra
žiems kailiniams ir brangioms me
džiagoms išausti. Prasidėjo akcija 
jų išnaikinimą sulaikyti. Pirmoji 
atsiliepė Anglija, uždrausdama jų 
kailių įvežimą.

Luce r no vyry 
dovana moterims
Lucerno kantono vyrai pabal

savo, kad moterims būtų su
teikta teisė balsuoti ir būti ren
kamoms Į kantono renkamus or
ganus. Už balsavo 25,170 vyrų, 
prieš 14,781. Prieš dešimt me
tų buvo trys prieš vieną mote
rų nenaudai. Nors ir pamažu, 
bet ir vyrai reformuojasi. Lu
cerno kantonas yra Šveicarijos 
dalis.

— Naujasis New Yorko po
licijos vadas pažadėjo pasirū
pinti, kad policininkai nebe
drįstų kyšių imti ir sąžiningai 
eitų savo apareigas. Kaip jam 
tai galėtų pasisekti, jis, tur būt, 
ir pats dar nežino. New Yorko 
policija kyšiais surenka per me
tus kelis milijonus, todėl ją nuo 
tos pagundos atpratinti reikės 
nepaprastų priemonių, prie ku
rių meras Lindsay tikriausiai 
neprileis, kad savo “liberaliz
mui” šešėlio neužtrauktų.

Leningrado matematikas 
ideologo replėse

Maskva. — Sovietijos laisvės 
kovotojų pogrindžio spaudoj 
pasirodė atpasakojimas pasikal
bėjimo, kuris šių metų balan
džio 20 vykęs Leningrade tarp 
įžymaus matematiko Pimenovo 
ir miesto kompartijos ideolo
gijos saugojimo pareigūno Me
dvedevo.

Pimenovas buvęs iškviestas 
pasikalbėjimui po to, kai jo 
bute buvo padaryta krata ir 
ten rasta raštų su nepageidau
jamomis mintimis. Jis bandęs 
Medvedevui išaiškinti priežas
tis, kodėl mokslininkai ir kitų 
šakų intelektualai pradėjo ilgė
tis Sovietijoj daugiau saugumo 
ir politinės laisvės, bet šis tuo 
nesidomėjęs ir padeklamavęs 
Pimenovui tokį pareiškimą: 
“Tai ko gi jūs norite? Jeigu 
jūs manote, kad mes ka
da nors leisime kam nors kal
bėti ir rašyti tai, kas jiem į 
galvą atplūsta, tai šito niekad 
nebus* Mes niekad to neleisi
me. Ar jūs tikitės, kad mes ga

me nuo Suezo kanalo, dalis net 
tik 7,5 mylių atstume. Paliau
bų sąlygų sulaužymui pavaiz
duoti patiekti tokie duomenys: 
paskutinę dieną prieš paliau
bas 31 mylios pločio juostoje

Keturi didieji surado bendrą kalbą?
Per vieną savaitę Keturi Di - 

dieji (JAV, Anglija, Prancūzija 
ir Rusija) pademonstravo suta
rimą bent dviem svarbiais klau
simais.

Visų keturių užsienio reika
lų ministerial, dalyvavę naujos 
sudėties J. Tautų Saugumo Ta
rybos uždarame posėdyje, pasi
sakė už Vid. Rytų taikos orga
nizavimą S. Tarybos 1967 lap
kričio 22 d. rezoliucijos pa
grindu. Toje rezoliucijoje yra 
abiem pusėm priimtini taikos 
pagrindai, bet Egiptas dabar 
ėmėsi iniciatyvos užvirti JT 
gen. asamblėjoj naujas disku
sijas ir bandyti pirmąją rezo
liuciją pakeisti kita, jau sau iš
imtinai palankia. Tos diskusi
jos prasidėjo šią savaitę. Jeigu 
Gromyko taip pasisakė S. Tary
boj, tai būtų keista, jeigu Ma
likas kitaip pasielgtų gen. 
asamblėjoj.

Tame pat.*posėdy Gromyko 
prisidėjo prie tų, kurie reikala
vo paruošti reguliaminą Jungt. 
Tautų taikos saugojimo dali
niams komplektuoti ir finansuo
ti. Nuo Kongo operacijų laikų 
Maskva tą reikalą visokeriopai 
boikotavo.

JT gen. sekretorius U Thant 
surengė Keturių Didžiųjų už
sienio reikalų ministeriams va
karienę, kurioje dalyvavo ir žy- 
dų-arabų taikos organizatorius 
švedų diplomatas Jarringas. 
Kaip praneša specialiu komuni
katu gen. sekretorius U Thant, 
visi pasižadėjo veikti, kad Jar- 
ringo misija būtų kuo greičiau
siai atnaujinta, kad ginčo ša
lys nedelsiant pratęstų paliau
bas prie Suezo kanalo iš anks
to sutarsimam laikui, kad jie 
patys, per savo ambasadorius 
prie J. Tautų, surastų būdus su
tvarkyti visas problemas pasi
remiant Saugumo Tarybos rezo
liucija.

lėtume pakeisti ideologiją? 
Taip, mes neturime pakanka
mai jėgos priversti visus vieno
dai galvoti, bet mes dar turi
me pakankamai jėgos neleisti 
žmonėms daryti to, kas mums 
kenktų. Niekad nebus kom
promiso ideologiniuose daly
kuose. Atsimink tai visam lai
kui. Aš galiu tau ant rankų 
pirštų išskaičiuoti amžinąsias 
tiesas, kurių negalima pažeis
ti”.

Pimenovas atsakęs, kad tai 
nereikalinga, bet pataręs tikėti, 
kad jis niekad nekenkęs vals
tybės interesams, priešingai, ką 
daręs, daręs valstybės labui. 
Čia jau pasigirdusi Medvedevo 
tirada, kad taip kalbą visi sovie
tinio režimo tikrieji priešai.

Pimenovas dabar yra areš
tuotas ir bus teisiamas. Jis kar
tą jau buvo nuteistas kalėti 
10 metų 1957 metais, bet iš
leistas, bausmės atlikti nebaigęs 
mokslinio darbo dirbti.

operacijoms parengtų buvo tik 
16 baterijų. Taigi Izraelio gy
nėjai dabar tikrai turi kuo rū
pintis, nes Sovietų raketos da
bar jau pasiekia Izraelio taiki
nius 19 mylių už kanalo Izrae
lio žinioje esančiame Sinajaus 
pusiasaly-

Pasižadėjimai neįtikėtinai ge
ri, juos bandys vykdyti JAV, 
Anglija ir Prancūzija, bet kas 
gali užtikrinti, kad Gromykos 
pažadų nelydės klasta.

Rinkimus 
Montreal y 
laimėjo Drapeau
Montrealis. — Karo stoviui 

tebesant ir kariuomenei bei po
licijai saugojant viešuosius pa
status bei rinkimų būstines, 
Montrealio gyventojai pereitą 
sekmadieni rinko merą ir mies
to tarybą. Teroristai Į rinki
mų eigą neįsikišo, nors to buvo 
bijota. Jau tris terminus išbu
vęs J. Drapeau laimėjo mero 
postą ketvirtą kartą, surinkęs 
90 proc. paduotų balsų. Jo 
prieš 10 metų suorganizuotas 
politinis vienetas (Civic party) 
politikavimui Montrealio mies
te sutvarkyti ši kartą laimėjo vi
sas miesto tarybos narių vie
tas.

Naujai sukurtas Politinės Ak
cijos Frontas su socialistiniu 
padažu turėjo išstatęs 32 kan
didatus, bet nė vienas nelaimė
jo. Įvedus karo stovi, Quebeko 
Išlaisvinimo Frontas buvo su
spenduotas, todėl ir jam nebu
vo kaip i rinkimus Įsikišti, 
nors Montrealis yra jo veiklos 
tvirtovė.

— Prez. Nixonas pasirašė i- 
statymą kovai su narkotikų pre
kyba sustiprinti- Kongresas iš
laikė projektą daugiau kaip me
tus nieko nedarydamas, paju
dėjo tik rinkimams artėjant.

— Šūviais i galvą išžudyta 
akių gydytojo Ohta šeima Sąnta 
Cruz, Kalifornijoje. Nužudytas 
jis pats, žmona, du mažame
čiai vaikai ir sekretorė. Visų 
rankos surištos priekyje, lavo
nai sumesti į maudymosi basei
ną. Namai sudeginti.

Rumunijos prez. Ceausescu (deiinėje) su Chase Manhattan banko pirmi
ninku David Rockefeller New Yorke. Rumunas tarėsi dėl amerikieCių ka
pitalų investavimo Rumunijoje.

Ankara. — Spalio 21 d. Ame
rikos majoro vairuojamas nedi
delis Amerikos aviacijos lėktu
vas pakilo iš vieno aerodromo 
Turkijoj ir neilgtrukus, pakly
dęs dėl blogo oro, gavo Sovietų 
lėktuvo ženklą nusileisti Leni- 
nakano aerodrome Sovietų Ar
mėnijoje netoli Turkijos-Rusi- 
jos sienos. Lėktuvu skrido du 
Amerikos generolai, karinės 
misijos Turkijoje vadovai, ir 
juos lydėjęs Turkijos pulkinin
kas. Jie vyko Turkijos bazių 
Anatolijoje inspektuoti.

Washingtonas pirmas prane
šė Maskvai, kad tai atsitiktinis 
paklydimas, atsiprašė ir pra
šė grąžinti lėktuvą bei kelei
vius. Sovietų karinė vadovybė ir 
užsienio ministerija nedavė jo
kio atsakymo 4 dienas, bet kai 
davė sutikimą Amerikos kon
sulato pareigūnams aplankyti 
paklydusius generolus, tuojau 
paskelbė per Tassą ir komuni
katą su protestu ir insinuacija, 
kad tai yra tyčios darbas, nes 
per trejus metus šis esąs dau
giau kaip dešimtas Sovietų erd
vės, pažeidimas- Tai esąs Įrody
mas, kad Amerika yra susti
prinusi savo karinę veiklą So
vietų valstybės pasieniuose. Ir 
tai esąs labai rimtas dalykas, 
bloginąs Sovietų-Amerikos san
tykius.

Protestas netikėtai aštrus, 
Washingtonas tokio nelaukė.

Perdaug streiku
Amerikoje šiais metais buvo 

5,035 streikai, Į kuriuos buvo 
Įsivėlę pustrečio milijono dar
bininkų. Buvo prarasta 41.5 
milijono darbo valandų. O kiek 
nuostolių pramonei ir. kiek pi
nigų nepateko į darbininkų ki
šenes. Tai didžiausias stYeikų 
skaičius per paskutini deš mt- 
meti.

Amerika-Rumunija sustiprino draugystę 
Pasirašyta pirma investavimo sutartis
Washingtonas. — Prez Nixo

nas dvi dienas tarėsi Baltuo
siuose Rūmuose su Rumunijos 
prez. Nicolae Geausescu apie 
Indokiniją, kom. Kiniją, Vid. 
Rytus, Europos saugumą ir Ru- 
munijos-Amerikos santykius. Jo 
šiltas priėmimas buvo išreikš
tas Įvairiais būdais, kokie tik 
buvo galimi oficialaus diploma
tinio protokolo nepažeidžiant. 
Bet atvirai ir nesivaržydamas 
prez. Nixonas gyrė Rumunijos 
vadovybės vedamą nepriklauso
mą politiką, nors ir būnant 
Maskvos bloke.

Washingtono užsienio prob
lemose prez. Ceausescu yra 
centrinė figūra, nes jis palaiko 

Kodėl jis toks? Atsilyginimas 
už Washingtono viešai paskelb
tą įtarimą, kad Sovietai stato 
Kuboje atominių povandeninių 
bazę? Rengimas dirvos neda
ryti jokių nuolaidų greit prasi
dedančiuose Helsinky pasitari
muose dėl strateginio ginklo 
apribojimo? O gal netiesiogi
nis spaudimas i Turkiją, kad 
grąžintų Rusijon iš jos nelais
vės ištrūkusius lietuvius Bra
žinskus?

SOVIETŲ ANTRA 
LĖKTUVĄ PAGROBĖ

Spalio 27 Sovietų mažas ke
leivinis lėktuvas netikėtai nusi
leido ant Juodosios jūros kran
to Turkijos pusėje, Sinop aero
drome, netoli Trebizondo, kur 
spalio 15 nusileido lėktuvas su 
Bražinskais.

Lėktuvas buvo pakilęs iš 
Kerch ir turėjo skristi Krasno
dar© link, bet iš trijų keleivių 
du — studentai Nikolai Ginlov, 
20 metų, ir Vitaly Pozdejev, 
25 metų, — užmovė maišą la
kūnui ant galvos ir patys nuvai
ravo lėktuvą i Turkiją. Ten pa
prašė azylio visi trys keleiviai.
DĖL BRAŽINSKŲ
LIKIMO

Pagal NYT žinias Sovietų 
atstovas Ankaroj spalio 27 pa
siūlęs Turkijai gražinti Turki
jos pulkininką su Amerikos ge
nerolais atsidūrusi Armėnijoje, 
mainais už ‘du lietuvius”.

Vedamajame NYT aiškina, 
kad Maskvos šantažas mainų 
siūlymu gali Turkijos nusistaty
mą sugriežtinti, nes toki mainai 
krašte būtų nepopuliaru. Kita
me vedamajame aiškina, kad 
Turkija nežinanti kas daryti ry
šium su augančiu tarptautiniu 
susirūpinimu dėl oro piratų. Jai 
liekant galimybė arba išduoti 
arba saviem teismam perduoti.

gerus santykius ir su Pekinu, ir 
su Hanojumi, ir su arabais, ir 
su Izraeliu. Maskvai jis yra rąs
tas akyje, bet ikšiol ji nedrįso 
padaryti su Rumunija taip, 
kaip padarė su Čekoslovakija.

Prezidentūros spaudos infor
matorius pasitarimų turinio ne
galėjo atidengti, bet pasakė, 
kad buvo aptartas naujasis pre
zidento Nixono Indokinijos 
taikos planas ir Pekino vaid
muo ten taiką organizuojant. 
Neabejotina, kad rumunas bu
vo paprašytas tuo reikalu ko
kio nors svarbaus patarnavimo 
ir Pekine' ir Hanojuje. Neabe
jotina ir tai, kad šioje byloje 
jis galėjo suteikti prez. Nixo- 
nui ir svarbių informacijų bei 
patarimų.

Būdamas J* Tautose jubilie
jinės kalbos pasakyti, Ceauses- 
su susitiko ir su Izraelio prem
jere G. Meir ir su Egipto už
sienio reikalų ministeriu Riad.

žinom, kad Ceausescu atvy
ko čia ieškoti pas privačius ka
pitalo šaltinius kreditų ir tech
nologijos savo krašto pramonei 
stiprinti, kad tuo būdu galėtų 
nuo Maskvos ūkiškai atsipalai
duoti. Apie 10 dienų jis prez. 
Nixono jo reikalams paskirtu 
lėktuvu aplankė svarbiausias 
jam naudingas Amerikos pra
monės zonas, tarėsi su banki
ninkais, pramonininkais ir ki
tokiais biznieriais dėl galimų 
kapitalo investavimų Rumuni
joje. Pasirašė ir sutartį su Ame
rican Metal Climax bendrove 
10 mil. dol. vertės aliuminio 
plokščių fabrikui pastatyti ir 
įrengti.

Amerikos-Rumunijos preky
bos mainai žymiai pakilo po 
prez. Nixono apsilankymo Ru
munijoje, dabar tuo reikalu ir
gi buvo kalbėta ir sutarta ta 
kryptimi ir toliau eiti.
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I hate Russia, I - HATE RUSSIA!
Programa — kaip niekur kitur:

Kitą dieną — pasakoja L. 
Madigan apie savo patirtis Klai
pėdoje — programa buvo su
daryta Sovietų jūrininkų misi
jos klubo ir paskelbta mūsų 
laivo lentoje. Tą vakarą “jau
nos merginos” sutiksiančios 
mus prie krantinės vartų ir pa- 
lydėsiančios į šokius Kultūros 
klube. Dar kitą vakarą autobu
sas paimsiąs mus susipažinti 
su Klaipėda ir apylinkėm. Pro
gramoje buvo numatytas apsi
lankymas sporto centre, kur 
mes galėsime rungtis su sovie
tiniais sportininkais bei atletais 
— tinklinio, krepšinio ir stalo 
teniso. Būsią organizuojamos ir 
futbolo žaidynės, ir mum bū
sianti duota privilegija anglų 
kalbos mokykloje pakalbėti mo
kiniam apie Angliją. Buvo dar 
kalbama apie organizuotą apsi
pirkimą, filharmonijos ir Klai
pėdos lietuvių teatro vaidinimo 
aplankymą. Tiek rūpesčio imta
si jūrininkų pramogai. Niekur 
kitur, kur lankiausi, nebuvau to 
patyręs.
Mainai — kaip niekur kitur:

Prie vartų juos apspito ke
liasdešimt merginų — moki
nių su tautiniais drabužiais, sta
tybos darbininkių, Kremliaus 
treniruotų kurtizanių, kurios 
saldžiais žodžiais tauškė niekus 
apie Leniną ir gundė “Manifes
to” kopijom.

Paskui dvi vidutinio amžiaus 
moterys iš klubo juos nuvedė 
i Kultūros namus, kurie yra ne
toli “Palangos” Sovietiniame 
skverne.

Šimtai jaunų vyrų sukiojosi 
fojė ir plačioje platformoje- 
Salės gale grojo pop muzika. 
Merginos tyliai stoviniavo pa
gal sieną. Vaikinai, susigrūdę 
grupėm, garsiai kalbėjo ir pro
tarpiais juokėsi. Kažkas-pasakė,' 
kad viršuje yra baras, labas ir' 
Farrow patraukėm į ten.

Kambarys nebuvo didelis, bet 
ir tas neprisikimšęs. Svečiai 
buvo daugiausia jaunimas — 
stati prie stalų aukštumo iki 
alkūnės. Jie iš pradžios Į mus 
smalsiai žiūrėjo. Čia esąs Wea
sel pro stalus prasiyrė iki Far
row, pasveikino, paplojo per 
petį. Aš stovėjau užpakaly ir 
stebėjau tą bičiulystę su Far
row, stebėjau vaikinus. Jie ro
dės, kaip ir vakar vakarą, su 
ypatingu nekaltumu ir šiluma. 
Minutės — ir jie apstojo Far
row su smalsumu, stengdamiesi 
kalbėti ir čiupinėdami jo ekst
ra modernius drabužius. Kiek 
jie kaštuoja? Kur jis gyvena? 
Ar Londone merginos tikrai to
kios nuostabios, kaip pasako-

Angly jūrininko įspūdžiai Klaipėdoje (2)

ja? Farrow dalino jiem suve
nyrus —po penny, po tris; savo 
angliškus degtukus keitė su 
jais į vietinių degtukų dėžu
tes, cigarečių dėžutes —taip 
pat.

Vienas vaikinas, vardu Vita
lis, kuris nemokėjo angliškai ir 
buvo toks žemas, kad negalėjo 
matyti suspausto Farrow, atsi
kreipė į mane, dovanodamas 
mažą smeigtuką, vaizduojan-

tį Lietuvą su spalvom — rau
dona, balta ir žalia. Atsilygin
damas, aš jam daviau šilkinę 
skarikę, ištraukęs ją iš savo 
švarko kišenėlės prie krūtinės. 
Jo dėkingumas buvo be galo, 
be krašto. Jis mėgino man už
mokėti, brukdamas į saują pen
kis rublius (East Ham ji kaš-

tavo septynis šilingus ir tris 
pensus), ir kai aš nesutikau pri
imti jo pinigų, jis ėmėsi ieš
koti savo kišeniuose, kuo galė
tų man atsilyginti. O skarikė 
tuo tarpu pagarbiai ėjo iš ran
kų į rankas ir buvo stebima 
kaip nuostabus daiktas.
Ir pareiškimai — kaip niekur 
kitur:

Daugumas, atrodė, mokėjo 
bent po keletą žodžių angliškai, 
bet geriausias žinovas buvo 
jaunas krantinės darbininkas. 
Jis buvo ir geriausias gėrėjas. 
Jis liko ryškiausiai iš to vakaro 
mano atminty — aukštas, inte
ligentingas, dominuojantis, ir 
po nemažo nugėrimo, nepra
šomas ir neklausiamas, tuzinus 
sykių kartojęs, kad nenorįs kal
bėti apie politiką, — mušda
mas į stalą, kartojo tyliu, pa
brėžiamu balsu, kuris tebe
skamba mano galvoje: “I hate 
Russia. I HATE RUSSIA”.

(Bus daugiau)

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

- ANTANAS J. ŠAVELSK18 — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ave.
Woodhaven, N.Y. 11421; telef. 296-2060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. 8. 8HALIN8-ŠALINSKA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava 
(prie Forest P*way Sta.). Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

Kun. John Davidson (k.) ir kun. Kazimieras Pugevičius (d.) Baltimorės televizijos stotyje kal
basi su techniku.

PUGEVIČIAUS IR DAVIDSONO ECUMEDIA
Du kunigai — katalikių ir episkopalu— bendrame TV darbe
Kun. Kazimieras Pugevičius 

(Baltimore) kitados kėlė aikš
tėn, kaip su lietuviška progra
ma, jei ji tinkamai paruošta, 
galima įeiti Į televiziją. Jis pats 
yra paruošęs eilę tokių progra
mų, nuo 1965 dirbdamas radijo 
ir televizijos stotim, tam reika
lui paskirtas Baltimorės arki
vyskupijos.

Kun. Pugevičių aprašė Balti
morės TV Week (rugsėjo 13) 
nr. (kuris mus pasiekė St. Y. 
dėka). Kun. Pugevičius (kuris

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 ju skyrius, ar tiesioginiai į:

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

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

labiau mėgstąs, kad jį vadintų 
tiesiog Kazimieru, nes pavardė 
sunkiai ištariama), baigęs Wa
shingtone Katalikų universite
tą, parapijoje išbuvo 1953-65 
metus. Paskirtas dabartinėm 
pareigom radijo bei televizijos 
programom organizuoti, jis pir
miausia ėmėsi studijuoti tuos 
dalykus New Yorko universite
te.

TV Week labiausiai kreipia 
dėmesį, kaip kun. Pugevičius 
televizijoje bendradarbiauja su 
Paul Davidson, episkopalu ku
nigu, kuris Marylando Bažny
čių tarybos paskirtas panašiom 
pareigom nuo 1968 Jei jie 
būtų susitikę šioj srityj prieš 
20 metų — rašo TV Week — 
jie būtų gal buvę konkuren
tai, bet dabar, ekumeninio 
amžiaus laikais, jie virto gerais 
bendradarbiais. Jie savo bend
rą darbą pavadino Ecumedia. 
To bendradarbiavimo tikslas

— išvengti tokios pat progra
mos kartojimosi. Abiejų užda
vinys —paruošti religines pro
gramas ir parodyti jas vietinė
se radijo bei televizijos stoty
se; vietos religinių bendruo
menių pagamintom progra
mom jie imasi surasti stotis, 
kurios jas transliuotų.

Nors kun. Kazimieras ir kun. 
Davidson skirtingų tikėjimų, 
bet jie sutarė kreipti daugiau 
dėmesio Į moralines, socialines 
problemas — narkotikus, rasiz
mą, skurdą, kartų atitrūkimą. 
Mes galime prabilti bendra 
kalba ir dėl abortų — sakė ku
nigas Kazimieras.

Praktinis darbas konkrečiais 
klausimais suranda panašius 
sprendimus tarp žmonių, ku
riuos jungia bendras Dievo iš
pažinimas ir jo įsakymų pripa
žinimas. Tai yra pagrindas eku
meniniam bendradarbiavimui 
tų dviejų kunigų Ecumedijai.

straipsnių, kuriuose siekiama 
įrodyti, kad katalikams negre- 
siąs joks pavojus, dar daugiau 
— kad kultas tebeturįs laisvę, 
režimas netrukdąs tikėjimui ir 
liudininku nurodomas Romoje 
keliais atvejais lankęsis Lietu
vos vyskupas J. Matulaitis -La
bukas. Šiuo atžvilgiu būdingas 
Claudio Fracassi straipsnis Ro
mos dienrašty “Paese Sera”, š. 
m. rugsėjo 14- Tai laikraštis, 
kuris Romoje dirbančių lietu
vių dvasininkų laikomas “ko
munistų — žydų dienraščiu”.

Straipsnio antraštė — “Kal
ba Kauno katalikų vyskupas” 
ir toliau seka “mūsų korespon
dento” Vilniuje ilgas, per ke
lias laikraščio skiltis, praneši
mas, iliustruotas vysk. Labuko 
apsilankymo pas popiežių Pau
lių Vl-jį nuotrauka (pažymėta: 
vyskupas buvęs nuoširdžiai pri
imtas). Straipsnis aiškiai palan
kus komunistams bei jų propa
gandai. . \

To .komunistinio dienraščio 
“atstovas” Vilniuje pasipikti
nęs, kad Vatikano radijo pra
nešimai tikintiesiems Lietuvo
je esą ne tik “politinio po
būdžio”, bet pasižymi ir politi
ne trumparegyste, nes Vatika
nas pagal tuos pranešimus pri
pažįstąs “tariamai lietuvių vy
riausybei egzilyje” teisę reika
lauti Lietuvos atstovavimo J. 
Tautose.

“Paese Sera” keliais atvejais 
iškelia vysk. Labuko-Matulai- 

. čio vaidmenį ir vis primena ta- 
-riamai neblogą katalikų-tikin- 
čiųjų padėtį okupuotoj Lietu
voj. Mūsų spauda ir Italijoje gy
vena lietuviai turėtu atitinka
mai reaguoti į komunistinio 
“Paese Sera” išvedžiojimus ir 
faktais nurodyti tikrąją katali
kų Bažnyčios padėtį Lietuvo
je.

Eltos biuletenio, italų kalba 
leidžiamo Romoje, informaci
jas apie Bažnyčios persekioji
mą okupuotoj Lietuvoj ir so
vietinio režimo vykdomą ateiz
mo skleidimą persispausdino 
ar panaudojo visa eilė Italijos 
laikraščių, pvz. “11 Corriere 
Apuano” Pontremoli mieste. Ki
ti italų dienraščiai pranešė apie
rugpjūčio mėn. buvusį CBS $ 
televizijos perduotą JAV korė- į 
spondento, ištremto iš Mask
vos, William Cole pasikalbėji
mą, su rusais, kovojančiais 
prieš komunistini režimą, už * 
laisvę Rusijoje — rašytoju Am- 
alriku, V. Bukovskiu ir P. Ja- 
kiru Pasikalbėjime paminėjus 
lietuvį kalinį, su Ginsburgu nu
teistą kalėti sovietų darbo sto
vykloje, laikraščių iškeltas ir 
Lietuvos vardas. Apie tai skel
bė Torino dienraštis “La Štam
pą”, Romoje “11 Secolo d’Ita-

• lia” ir kt. Dar nurodyta, žinio
mis iš Londono, kad 1969 m. 
gegužės mėn. suimtasis gen. P. 
Grigorenko buvęs perkeltas į 
kalėjimą Lietuvoje, šiuo atve
ju Lietuva paminėta per klai
dą, nes Grigorenko buvęs iškel
tas į čemiahovsko miestą, ku
ris, italų spaudos nuomone, 
esąs “sovietinėje Lietuvoje”.

(nukelta į 4 psl.)

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

BU YUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952_____________________________ ' '
JUOZO ANDRUšlO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška 11 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.______________________________________
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special prie® 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio® 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakrėtus 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. HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų 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 ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.____________________
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.________________________________ _________________________ _
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.
HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM S5.7 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-c>550.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12- 12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford St., 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.
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LIETUVA ITALU SPAUDOJE
Italijos spauda, Eltos žinio

mis, pastaruoju metu, ypač lie- 
pos-rugpiūčio mėnesiais, pa
skelbė nemažą pluoštą žinių 
apie Lietuvą.

“La Chiesa nei Mondo”, Nea
poly leidžiamas žurnalas skyriu
je “Rytų kraštai”, liepos 29 
skyriuje, pavadintame “Bažny
čia Lietuvoje”, įdėjo ‘“L’Azio- 
ne”, š.m. liepos 12 d., 28 nr. 
paskelbto 40 Lietuvos kunigų 
memorandumo min. pirminin
kui A. Kosyginui tekstą šalia 
teksto, žurnalas skelbia pagrin
dines Žinias apie katalikybę 
Lietuvoje, pasinaudodamas 
“Enciclopedia Cattolica”, 7 
tomo, Vatikane išleisto 1951 
m., straipsniu “Lituania” (Lie
tuva). Straipsnis baigiamas pa
straipa apie Vliką.

Milane leidžiamas žurnalas 
“Historia” rugpjūčio mėn. 
straipsnyje apie Leniną, Troc
kį ir pirmuosius bolševikinės 
santvarkos Rusijoje metus pa
minėjo, kad 1918 m. nepriklau
somos buvo pasiskelbusios 
trys valstybės: Lietuva, Latvi
ja ir Estija.

“Humanitas” žurnalas, lei
džiamas Brescia mieste, svars
tė Rusijos stačiatikių reikalus, 
paminėjo ir Lietuvą.

Milane išeinąs laikraštis “11 
Vonciliatore” plačiame straips
nyje “Bažnyčia ir apaštalavi
mas Lietuvoje” (autorius — 
Marcelio Solito) plačiai atpasa
kojo Lietuvos kunigų rašto so
vietų vyriausybei turinį.

Kitoj italų spaudos daly, ypa
tingai komunistų, pastebime

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

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

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

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

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

Tel. 212-847-5522
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Šeštoji taryba darbus pradėjo
JAV LB šeštosios tarybos 

sprendimai pirmoje esijoje spa
lio 24-25 Clevelande nebuvo 
staigmena. Čia priimtam val
džios pasiskirstymo planui opi
nija jau buvo paruošta ir spau
doje.

Pagal tą planą Bendruome
nės vadovybės dalis, kuri 
vaidina parlamentinę funkciją 
(tarybos prezidiumas) iš rytų 
nukelta į Chicagą; Chicagon 
nukeltas iš New Yorko ir gar
bės' teismas. Ta dalis, kuri ei
na vykdomosios valdžios funk
ciją (centro valdyba) iš Chica- 
gos atkelta į Philadelphia. Į 
Brocktoną nukeltas kontrolės 
komisijos branduolys.

Tarybos ir valdybos prieky 
pastatyti ne naujokai, bet žmo
nės su rimta ilgamete bendruo
meninės veiklos praktika: Vy
tautas Kamantas — tarybos 
prieky, Vytautas Volertas 
— centro valdybos pirmininku. 
Du Vytautai...

Būdinga dar žymė: šalia grį
žusių į aktyvią veiklą taryboje 
bei valdyboje Kamanto ir Vo- 
lerto, taigi vyresnės (deja, jau 
vyresnės!) kartos žmonių, tary
boje ir jos prezidiume atsirado 
ir jaunesnės kartos. Žymėtina 
tik: senesnėj praktikoj buvo i- 
prasta jaunesnius žmones, taigi 
žmones su didesne energija, 
matyti vykdomosios valdžios 
veikloje, o “senesni” buvo ma
tomi “senate” (taryboje). Da
bar padaryta atvirkščiai-

Tegul bus ir taip: tegul jau-i 
nesni nutaria, o vyresni Įvyk
do...

★
Naujai tarybai ir jos institu

cijom linkint sėkmės, nebūtų 
teisinga tylom apeiti buvusią 
JAV Bendruomenės vadovybę. 
Jei penktoji taryba dėl pirmi
ninkaujančių asmenų netikėtų 
ligų ar kitų priežasčių nebuvo 
veikli, tai veikli buvo centro 
valdyba, vadovaujama B. Nai
nio. Jam netrūko energijos, 
pasiaukojimo ir organizacinių 
sugebėjimų. Bet visuomeninio 
gyvenimo logika — dinamiš -

(36)
Atsiskyrėlis nori sutvarkyti jį 
taip, kaip pridera velioniui bū
ti: nori kojas jam suglausti, 
rankas ant krūtinės sudėti, bet, 
suglaudus ir sudėjus, kipšiukas 
vėl išskečia. Tada tik pavyks
ta kaip reikiant sutvarkyti ve
lionį, kai vėl ima mušti su vir
ve. Pabaigęs darbą, atsiskyrė
lis vėl pradeda melstis; besi
melsdamas atsimena bonką ir 
nori gerti, žiūri — tuščia. Už
pykęs duoda su bonka lavonui 
per pilvą, lavonas atgyja, pa
kyla ir raišdamas bėga iš gry
čios. Asiskyrėlis jį vejasi. Abu
du išbėga.

Taip neprašyti svečiai daly
vauja vestuvių puotoje, žaislais 
paįvairindami šokius ir dainas. 
Nepoilgo pamatome užstalyje 
besėdinčius naujus žmones, ku
rie ligi šiol nesėdėjo: tai ger
vė, meškininkai, vienuolis ir 
kiti. Jie dabar valgo ir geria. 
Dabar ir šokėjai, ir griežikai 
pasilsėjo ir atvėso.

Gerai po vidurnakčio duota 
vakarienė: baltai užbaltinti lok- 
šinai. Dėlei daugumo svečių vi

kos veiklos žmonės susilau
kia opozicijos. Tai natūralu. 
Deja, šiuo kartu opozicija ne
buvo teigiama mūsų visuomeni
nės kultūros atestacija, kada ji 
neapsiėjo be demagogijos, be 
neteisybės buvusio pirmininko 
atžvilgiu.

★
šeštoji taryba pirmoje sesijo

je negalėjo pasirodyti pilna — 
nebuvo New Yorko atstovų.

New Yorko bendruomenės 
konfliktas su buvusių rinkimų 
taisyklėm negalėjo būti išspręs
tas nei ankstesniu atsisakymu 
rinkimuose dalyvauti nei pavė
lintais rinkimais. Negalėjo, nes 
būdas spręsti konfliktui dėl at
stovų skaičiaus buvo priešin
gas tebeveikiančiai bendruome
ninei teisei (Įstatam).

Nuslydus nuo teisinės tvar
kos, ir dar Įsibėgėjus, neleng
va Į ją sugrįžti. Tarybos sesi
joje nutarimas sudaryti komi
siją Įstatam pakeisti yra teisin
go ir, gal būt, vienintelio ra
cionalaus kelio pradžia ir 
anam konfliktui likviduoti.

Komisijai bus uždavinys įsta
tuose atstovavimo procedūrą 
pakeisti taip, kad jaustųsi pa
tenkintas New Yorkas ir sykiu 
būtų aiku, jog visom apygar
dom yra taikomas vienodas 
mastas atstovavimo reikalu-

Kai taryba tokius Įstatus pa
tvirtins, tada pasikeis ir kitų 
apygardų atstovavimo skaičius. 
Galėtum sakyti — bus nauja ta
ryba.

Bet tai gali būti tiksliausias 
racionalus grįžimas i teisinę 
tvarką ir bendruomeninę vie
nybę.

★

New Yorko balsavimus gali
ma teigiamai vertinti kaip di
deles pastangas sudaryti lietu
vių kartoteką: demonstraciją, 
kokius skaičius realiai galima 
sumobilizuoti.

New Yorko balsavimas taip 
pat pataisė Įspūdį apie bend
ruomenės gausumą: 1970 rin
kimuose dalyvavo 8473 — tik 
751 mažiau nei 1967.

si sykiu valgyti negalėjo: pir
ma susodinti vestuvininkai, o 
šiems pavalgius — giminės ir 
kaimynai. Valgė mediniais 
šaukštais, įsipildami į baltas 
lėkštes.

Po vakarienės kaimynai ėmė 
skirstytis, išsivedžiojo vaikinus, 
seniai išsivedžiojo senius. Vie
toje pasiliko tik griežikai — 
jiems pakūrenta jauja. Jaunikį 
kada palieka, kada išsiveda.

Ant rytojaus broliai, kas kur 
nakvojęs, susirinko į vestuvių 
namus, paėmė griežikus ir nu
ėjo rinkti druškų. Pirmiausia 
pradėjo nuo tos, kur toliausia. 
Ten juos susodino už stalo ir 
vaišino. Iš tos nuėjo pas antrą 
drušką; čia taip pat sodino ir 
vaišino. Broliai, jau turėdami 
dvi druški, šoko ingelčiką. Taip 
ėjo per kiemus, kur brolių nak- 
vota, kur yra druškų ir, suimda
mi visus jaunus vaikus ir mer
gaites, ateidavo pas svočią ir 
piršlį. Visur sodina ir vaišina. 
Kitur vien tam tikslui padary
tas alus- Susiėjimas visai turi 
vaizdą vestuvių: gryčia pilna 
svečių, ūžte ūžia; čia užkandau-

Apie Vasario 16 gimnaziją, 
veikiančią Vakarų Vokietijoje, 
jau daug yra rašyta. Ji yra lie
tuvių aukštesnioji mokykla. Jo
je mokiniai gali pasiekti aukš
tesnio mokslo, kuris jiem su
teiks daug galimybių pasirink
ti geresnę profesiją ir tuo bū
du užsitikrinti saugią ateitį. 
Dar svarbiau, kad šioje gim
nazijoje mokiniai yra auklėja
mi lietuviška dvasia. Tam tiks
lui dėstoma lietuvių kalba ir li
teratūra, Lietuvos istorija, geo
grafija, mokoma lietuviškų dai
nų, muzikos ir tautinių šokių. 
Visų šių dalykų išmokti vokie
čių gimnazijose negalima. Ta
čiau, kaip ir atitinkamose vo
kiškose gimnazijose, jau nuo 
pirmos klasės mokoma vokie
čių kalba, nuo trečios — 
anglų, nuo penktos — lotynų 
ir pasirinktinai rusų kalba-•

Gimnazijai yra oficialiai leis
ta veikti Vokietijos švietimo mi 
nisterijos, Nordbaden Ober- 
schulamt, Karlsruhe. Ji laiko
si Baden-Wuerttembergo valsti
jos nustatyto mokslo plano, ir 
todėl jos išduodami pažymėji
mai, nebaigus gimnazijos, yra 
lygiai vertingi, kaip vokiškųjų 
gimnazijų. Užsienio lietuvių vai
kai gauna specialius pažymėji
mus anglu kalba. Su tais pažv- 
mėjimais iie gali studijuoti ki
tuose kraštuose. Gimnazijos iš
duodami brandos atestatai visiš
kai prilvgsta vokiečiu gimna7i- 
ju atestatam ir igalina abitu
rientus stoti Į visus Vokietijos 

Vasario 16 gimnazijos l-os klasės mokiniai, įstoję po vasaros atostogų j šią gimnaziją. Kairėje — 
klasės mokytojas Fr. Skėrys.

ja, griežia, šoka, dainuoja, juo
kuoja ... Kitą sykį pravadnin- 
kas, vaišintas ir girdytas, už
traukia lyg nepriderančią dai
ną:

Oi eisme eisme, mes čion 
nebūsme — 

čia ne mūsų nameliai.
Čia juoda duona, ir tos ne

duoda —
Užrakinti svirneliai.

Kai pravadninkas tokią užtrau
kia, kitiems reikia užtarti: ma
žiau bus dėmesio kreipiama. 
Visgi šeimininkei tų namų ne
malonu. Ką darysi. Pas svočią 
randama puikiausiai ir gaišta
ma ilgiausiai.

Į vestuvių namus sugrįžta 
prievakary, čia vestuvininkai 
gauna tikrus pietus, su kopūs
tais ir prielaidiena. Reikia val
gyti, nes rūpi kelionė: tuoj va
žiuos į “aną šalį”. Dabar turi 
progos šokti tie, kurie niekur 
nevažiuos. Važiuosiantieji ren
ka arklius, kas kur nakvoję, 
žiūri pakinktus, kinkos. Visa
da kas norint užsimeta ir nesu
randama: ar gūnia, ar rimbas, 
ar skambutis .. •

Jaunoji, išvažiuodama iš tėvų 
namų, visada verkia: čia gimus, 
čia augus ir papratus. Net ta
kelių ir akmenėlių gaila palikti. 
Atsisveikinant graudumas pa
ima. Verkė ir mūsų Barbora. 
Gal ir ji, prabuvus dešimtį me
tų, praleidus gražiausius jau
nystės metus, priprato prie mū
sų namų. Ir mums, mažiu

FR. SKĖRYS, 
gimnazijos mokytojas

ir užsienio universitetus bei 
aukštesniąsias mokyklas.

Į pirmąją klasę priimami lie
tuvių ir lietuvių kilmės vaikai, 
baigę pradžios mokyklos 4 sky
rius. į vyresnes klases priima
mi mokiniai žiūrint jų išeito 
mokslo.

Stojant Į gimnaziją, reikia tė
vų raštiško prašymo kandidatui 
priimti, pradžios mokyklos bai
gimo pažymėjimo arba jam ly
giaverčio pažymėjimo ir gimi
mo metrikų.

Prie Vasario 16 gimnazijos 
veikia berniukų ir mergaičių 
bendrabučiai. Už bendrabutį 
mėnesiui mokama 20 dolerių ir 
už skalbimą dar keletą dolerių. 
Neturtingi, gero elgesio ir ge
rai besimoką molciniai gali būti 
nuo dalies mokesčio atleisti.

Ne paslaptis, kad mūsų mo
kinių skaičius per paskutiniuo
sius metus sumažėjo. Yra ten
dencija, kad dar mažės, šiuo 
metu yra iš viso tik 73 moki
niai, iš jų 30 mergaičių ir 43 
berniukai. 51 mokinys yra kata
likų tikėjimo ir 22 evangelikų. 
Po vasaros atostogų naujai į- 
stojo 25 mokiniai. Mes visi esa
me susirūpinę gimnazijos atei
timi- Todėl apeliuoju Į visas lie
tuviškas šeimas JAV, Kanado
je, Australijoje, Pietų Ameriko
je ir Europoje, kurios turi mo- 
kvklinio amžiaus vaikų, kad 
leistų juos Į Vasario 16 gimna
ziją.

kams, gaila buvo savo auklės, 
ypač matant ją verkiant, ir mes 
verkėme. Piršlys saviškai rami
no jaunąją: “Ko tu verki, Bar- 
borėle? Juk tu ant veislės va
žiuoji.”

Trečiadienį, sutemus, vestu
vininkai išvažiavo. Giminės ir 
kaimynai puotavo ligi vėlumui. 
Dar to negana. Ant rytojaus, 
ketvirtadienį, vėl susirinko iš
leisti svečių. Gėrė, valgė ir šo
ko per visą dieną. Vėl buvo 
parkviestas griežti tas pats 
smuikorius, kur griežė per 
mergvakarį. Tą dieną po pusry
čių buvo išsiųsti į “aną šalį” 
vadinamieji kviesliai- Į porinius 
ratus susėdo keturi vyrai — du 
gale, du ant lentelės — ir iš
važiavo į Kairėnėlius, būsią už
prašyti jaunavedžių “ant at- 
grąžtų”, vadinasi, užprašyti 
kad atvažiuotų sekmadienį.

Kviesliai suvažinėjo ir pargrį
žo vėlai vakare; sugrįžę tebe
rado senius bešokančius, be- 
puotaujančius. Namiškiai, nu
vargę per tris dienas, dabar 
maža svečiais tesirūpino; šeimi
ninkė net nuėjo gulti. Pasaky
ta aloriui, kad visada ant stalo 
būtų alaus, ir tiek. Svečiai kits 
kitą ragina: “Gana/ eime na
mo. Be galo nebus galo.” šei
mininkas stabdė svečius: dar 
alaus esama; kai būsiąs galas, 
atnešiąs-visas voles vietoje alaus 
ant stalo. Vienas iš svečių pa
sakė: gi kad pro vieną galą bo
so nebėga, reikia pradurti kitą

Šiuo metu turime tik 4 mo
kinius iš užjūrio ir du iš Angli
jos. Kaip matote, tik šeši moki
niai yra iš užsienio, visi kiti— 
iš Vokietijos.

Vasario 16 gimnazija savo 
užduotį pilnai atlieka. Ji pasi
liks vieninteliu jaunimo kultū
ros židiniu laisvajame pasauly
je tol, kol visi lietuviai, nežiū
rint jų religinių įsitikinimų ir 
politinių pažiūrų, ją rems fi
nansiškai ir siųs Į ją savo vai
kus, v•

šiais metais dalyvavau išeivi
jos evangelikų liuteronų kuni
gų ir darbuotojų suvažiavime 
rugsėjo 29 — spalio 3 Rick- 
lingene (Schleswig-Holsteine). 
Tenai sutikau vengrų mokyto
jų ir kunigų. Su jais labai nuo
širdžiai išsikalbėjau. Jie man 
pateikė informacijų apie veng
rų gimnaziją, esančią netoli 
-Nuernbergo.

Šiuo metu , toj gimnazijoj 
yra 350 mokinių. 70 yra iš JV, 
30 iš Kanados, 20 iš Anglijos, 
po dešimt iš Skandinavijos 
kraštų, Prancūzijos, Austrijos, 
Belgijos. Yra mokinių net iš 
Pietų Amerikos ir Australijos. 
Žodžiu, vengrų gimnazijoj iš 
viso yra apie 170 mokinių iš 
užsienio, t.y. 50 proc. visų mo
kinių- Yra dar daugiau norin
čių įstoti į gimnaziją. Net 50 
prašymų gimnazijos vadovybė 
turėjo mokslo metų pradžioje 
atmesti, nes neturi pakanka
mai vietos bendrabutyje nei 
klasėse. Pastatė naują bendra- 

galą — vėl bėgs. Ta ketvirtadie
nio diena vadinasi “bobų su
neštu vės”: atsinešdavo po bon
ką degtienės, tik tos atnešto
sios neužtekdavo. Taip tat nak
čiai besiartinant, svečiai nori 
skirstytis ir baigti vestuves. Į 
tą laiką dainuoja atitinkamas 
daineles:

Dėkavojam tiems nameliams 
ir tiems šeimininkams

Už jų gerą širdį, už jų gerą 
širdį!

Kiek suvalgėm mes kąsnelių, 
kad Dievs duotų tiek sūnelių 
Už jų gerą širdį, už jų gerą 

širdį!

Kiek išgėrėm mes taurelių, 
kad Dievs duotų tiek duk

relių
Už jų gerą širdį, už jų gerą 

širdį!

Arba kitaip:

Išvažiuokit, svečiai mano, pa
kol nesutemo-

Kai sutems tamsi naktis, ne- 
atraste kelio.

Arba dar kitaip:
šeimininkas, šeimininkė ne- 

nors alaus duoti.
Tie sveteliai tripu tripu — 

nenor išvažiuoti.
Galų gale svečiai išsiskirsto. 

Kiekvienai giminių šeimynai į- 
duodamas kepalas ragaišio par
vežti namiškiams “sulauk- 
tuvių”, “svočios pyrago”. Ves
tuvės pabaigtos, šeimininkai nu- 

būtį mergaitėm ir naujus gim
nazijos rūmus, bet vis dar per 
maža vietos, kad būtų galima 
visus paduotus prašymus pa
tenkinti.

Vengrų gimnazija gyvena žy
dėjimo laikotarpį. Turi pakan
kamai mokinių, mokytojų ir lė
šų. Vengrų kunigai ir Bažny
čios darbuotojai stebėjosi, kai 
aš jiem pasakiau, kad mes tu
rime tik 73 mokinius ir tik 6 
iš užsienio. •

Todėl, mieli tautiečiai ir tau
tietės, remkime savo gimnazi
ją vengrų pavyzdžiu. Lietuviai 
Amerikoje, Australijoje, Euro
poje bei kituose kraštuose, ne
pagailėkite savo vaikam gero 
europietiško išauklėjimo. Siųs
kite savo gabesniuosius, pra
džios mokyklą baigusius ir vy
resniuosius, į lietuvių Vasario 
16 gimnaziją. Jeigu Vasario 16 
gimnazijoj mokysis mokiniai iš 
įvairių kraštų, jie daug greičiau 
išmoks lietuviškai ir pramoks 
vokiečių kalbos.

Jeigu tuos pinigus, kuriuos 
skiriate dabar savo vaikų lavi
nimui, skirtumėt Vasario 16 
gimnazijai, tai didelė dalis jos 
išlaidų būtų padengta. Ir jeigu 
visa lietuvių visuomenė laisva
jame pasaulyje teiktų paramos 
ir rūpintųsi šios .mokyklos atei
timi, tai manau, kad gimnazi
ja susilauktų tokio žydėjimo ko
kį vengrų gimnazija dabar turi.

Nekapituliuokime, o pasimo
kykime visi iš vengrų!

MIN. ST. LOZORAIČIO RAŠTAS
J. TautŲ pirmininkui Ed. Hambro

Minint Jungtinių Tautų įstei
gimo 25 metų sukaktį, linkiu 
joms geros ateities. Pirmoje 
vietoje linkiu, kad Organizaci
ja taptų veiksmingu įrankiu at
statyti tarptautinei tvarkai, pa
grįstai laisvės bei teisingumo 
principais ir privalomai ypač- 
visiems Jungtinių Tautų na
riams.

Šis linkėjimas yra juo nuo
širdesnis, kad jis išplaukia iš 
Lietuvos gyvybinių interesų, 
nes Lietuva yra vieno Jungti
nių Tautų nario, būtent, Sovie
tų Sąjungos agresijos auka-

Kaip žinoma, Lietuva, kartu 
su Estija ir Latvija, tebėra ka
rinėje sovietų okupacijoje, ku
ri prieš lietuvių tautos valią jai 

krausto stalus ir suvargę eina 
poilsio- Vestuvės pabaigtos, bet 
dar priešaky pavestuviai.

35. SVODBOS APEIGOS 
“ANOJE ŠALYJE“

Aprašytos čia vestuvės dar 
nėra pilnos vestuvės. Čia jun
giasi du vargingu žmogų, ir ne
gali įvykti tas, kas įvyksta, jun
giantis turtuoliams. Mūsų jau
nosios kraitis tilpo mažoje skry
nelėje, kurią išsivežė ji pasisė- 
dus; dar buvo šis tas sudėta į 
kraičkubilį, pastatytą užpakaly
je ratų. Kraičkubilis — tai sta- 
tiniukė su dangčiu ir užrakina
ma, paprastas sandėlis tarnau
jančių mergelių.

Vestuvininkai nuvažiavo į Kai
rėnėlius. Ten jaunuosius pa
sitiko su duona ir rūgštimi, šei
mininkė Daukšienė išėjo ant 
kiemo lėkšte nešina. Ant lėkš
tės buvo padėta duonos riekelė 
ir rūgšties stiklinė. Jaunieji at
silaužė po duonos trupinį, pa
mirkė rūgštyje ir suvalgė.

Toliau jaunieji rado tą, kas 
buvo iš malonės piršlio ir pirš- 
lienės.

Anaip tėvūnainių vestuvėse. 
Trečiadienį, prieš išvažiuojant 
į “aną šalį”, pribūna jaunikio 
parūpinta pastotė su dviem 
žmonėm — tai kraičvežiai. šiais 
laikais vienos pastotės negana, 
reikia dviejų; aprašomais lai
kais visada užtekdavo vienos.

Kraičvežiai pasirėdę svod- 
biškai, kitaip sakant, nežmoniš-

Susirūpinkime savo atžaly
nu dabar, kol dar nevėlu. 
Siųskite savo vaikus į lietuvių 
Vasario 16 gimnaziją, nesvar
bu kuriame pasaulio krašte jūs 
gyvenate. Atominiame amžiuje 
nuotoliai mažai ką reiškia. Ape
liuoju ir į visas lietuviškas or
ganizacijas, parapijas, taip pat 
ir į pavienius asmenis: prisidė
kite prie gimnazijos išlaikymo.•

1966 metais būdamas JAV ir 
Kanadoje, įsitikinau, kad tenai 
lietuviai atlieka labai svarbu 
darbą krikščionybei ir lietuvy
bei išlaikyti- Stovėkime visi, 
kaip ąžuolai drūti, už mūsų reli
ginius, tautinius, kultūrinius ir 
politinius reikalus ir nepakęs- 
kime svetimose jūrose. Lietu
viais esame mes gimę, lietu
viais norime ir būt!

Iš viso Vasario 16 gimnaziją 
yra baigę jau 75 mokiniai ir 
apie 260 mokinių yra įsigiję 
•vidurinės inokyklos pažymėji
mus (Mittlere Reife), t. y. bai
gę 6 klases ir įsigiję visokias 
specialybes.

Nauji 1970-71 mokslo metai 
prasidėjo rugsėjo 7, bet į mūsų 
gimnaziją dar galima ir dabar Į- 
stoti. Daugiau žinių suteikia ir 
priima įstojimo prašymus di
rektorius Vincas Natkevičius.

Prašome rašyti: Privates Li- 
tauisches Gymnasium, 684 
Lampertheim —Huetten- 
feld, Schloss Rennhof — Ro
muva, West Germany, Telef,:. 
Huettenfeld 06256/322.

yra jėga primesta. Vadinamoji 
“Lietuvos sovietinė socialistinė 
respublika” tėra Maskvos vy- 
rausybės padaras, sumanytas 
okupacijai paslėpti.

Pareikšdamas dar kartą, kad 
lietuvių tauta nepakeičiamai 
siekia atgauti laisvą savo suve
reninių teisių vykdymą, aš lai
kau sau pareiga pakartotinai 
protestuoti prieš brutalų jėgos 
pavartojimą, kuriuo Sovietų Są
junga yra nusikaltusi Lietuvos 
atžvilgiu ir taip pat pažeidusi 
tiek Jungtinių Tautų statutą, 
tiek tarptautinę teisę.

1939 metais p. C. J. Kamb
ro, pirmininkavęs Tautų Sąjun
gos asamblėjai, kurios pasėko
je Sov. Sąjunga buvo pašalin- 
ta iš Ženevos institucijos, kal-
bėdamas apie Sovietų agresiją 
prieš Suomiją, padarė Tautų 
Sąjungos nariams šį rimtą įspė
jimą: “Mes privalome veikti to
kiu būdu, kad neapviltume ma
žos nelaimėje atsidūrusios tau
tos lūkesčių”.

Dabar kita maža tauta, lietu
vių tautą, būdama didžioje ne
laimėje, laukia, kad Jungtinės 
Tautos, atsižvelgdamos jos 
teisių, sugebėtų padėti jai at
gauti nepriklausomybę. Lietuva 
laukia, kad Jungtinės Tautos at
liktų Tamstos įžanginėje kalbo
je tikslingai apibūdintą užda
vinį — “atstatyti milijonų žmo
nių pasitikėjimą Jungtinių Tau
tų Organizacijos veikla”.

MNgnititiitiif!>«nmnatiatt«<ieimn9iiaitin8ntiitHtnaii|ntii|nt

kai: ant kepurių pritaisytos 
šiaudinės karūnos, išdabintos 
dažytomis popierinėmis juosto
mis arba skiedromis. Kariški 
antpečiai, mediniai kardai, šiau
diniai diržai, visokie pasaitai, 
pentinai, vis išdabinti dažyto
mis stučkomis, sudaro juokin
gai išdidų vaizdą. Panaši ir jų 
kalba: esą plunksnų pirkliai, 
perką kur geras plunksnas ir 
pūkus; jiems įkalba, esą skur- 
lininkai, perką skudurus ... 
Kraičvežiai atsiveža bonką deg
tienės (be tos nė žingsnio) ir 
vaišina namiškius, paskui pa
tys valgo, geria, šoka, juokuo
ja ..,

(Bus daugiau)
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POSĖDŽIAVO ENCIKLOPEDIJOS REDAKCIJA
Lietuvių Enciklopedijos lei

dykla, siekdama pagreitinti 
angliškosios ENCYCLOPEDIA 
LITUANICA rengimo darbus, 
išplėtė jos redakciją taip, kad 
nuo šiol visi numatytieji tos 
enciklopedijos tomai galėtų bū
ti rengiami lygiagrečiai, nelau
kiant abėcėlės tvarkos. Šalia 
prof. Simo Sužiedėlio, parengu
sio visų tomų planą ir jau su
redagavusio pirmąjį bei žymią 
dalį antrojo tomo, ir šalia prof. 
Raphaelio Sealey, kalbinio re
daktoriaus stilisto, redaktoriais 
pakviesti dar prof. dr. Juozas 
Jakštas, prof. dr. Antanas Ku
čas, prof. Algirdas Landsbergis, 
prof. dr. Jonas Puzinas ir Vin
cas Rastenis.

Spalio 19 New Yorko Lietu
vių Kultūros Židinio patalpose 
įvyko ENCYCLOPEDIA LI
TUANICA redakcijos posėdis, 
kuriame dalyvavo visi minėtie
ji redaktoriai (be prof. Sealey) 
ir leidėjas Juozas Kapočius. 
Tuo posėdžiu pradėtas naujas 
ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
leidimo darbo etapas. Susi
tvarkyta taip, kad žymiai su
mažėtų ir pagaliau visai išnyk
tų laukimo protarpiai nuo vie
no tomo išspausdinimo iki kito 
atidavimo į spaustuvę.

Dirbant ligi šiol turėtomis 
jėgomis, nuo pirmojo tomo 
išleidimo iki antrojo prirengi- 
mo spaudai bus praėję kiek 
daugiau kaip metai laiko. Sie
kiama, kad tarp antrojo ir tre
čiojo tomų tasai laukimo lai
kas sutrumpėtų mažiausiai per 
pusę, o tolesni tomai galėtų bū

ti spausdinami visai be pertrau
kų ir kad visas Encyclopedia Li- 
tuanica leidimas galėtų būti 
baigtas 1973 metais.

Posėdyje patvirtintas toks re
daktorių darbo paskirstymas:

Prof. Simas Sužiedėlis baigia 
antrojo tomo rengimą ir yra 
tolesniųjų tomų darbo koordi
natorius. Vincas Rastenis bai
gia antrojo tomo dalį (daugiau
sia J. raidės temas) ir redaguo
ja trečiąjį tomą (K-L-M)- Prof. 
Juozas Jakštas redaguoja ket
virtąjį tomą (N-R), prof. Anta
nas Kučas — penktąjį (S-T), 
prof. Jonas Puzinas — šeštąjį 
(U-Z) o prof. Alg. Landsbergis 
redaguoja visiems dar neišleis
tiems tomams literatūros, teat
ro, dailės temas bei tų sričių 
menininkų biografijas-apibūdi- 
nimus. Be to, kai kurioms te
moms rengti yra pakviesti ir 
vėliau bus kviečiami savo sri
ties žinovai.

Asmenys, kurie jaučia turi 
tai ar kitai temai nušviesti duo
menų, šia proga kviečiami pa
informuoti apie tai S. Sužiedė
lį* arba atitinkamo tomo re
daktorių. Šis kvietimas skelbia
mas viešai ypač dėl to, kad re
daktoriai nesijaučia galį tobu
lai numanyt, kas kokių turi vie
šai dar nepaskelbtų, bet šiai 
enciklopedijai reikšmingų duo
menų. O svarbu, kad su reika
lingais duomenimis nebūtų pra
silenkta vien dėl susižinojimo 
stokos. Suprantama, kaip jau 
turimiesiems, taip ir 'šiuo keliu 

gautiems duomenims turės bū
ti taikomi šios enciklopedijos 
paskirties diktuojamieji atran
kos dėsniai.

Ta pačia proga leidykla krei
piasi ir su kvietimu į visą šios 
enciklopedijos leidimui taip aiš
kiai ir be svyravimų pritaru
sią lietuvių visuomenę, pri
mindama, kad

dabar, kai angliškosios litua
nistinės enciklopedijos rengi
mo darbas jau suorganizuotas 
taip, kad Įmanoma gana apytik
riai ir gana realistiškai numaty
ti to darbo atlikimo terminų 
tvarkarašti, atėjo laikas ir vi
siems pritarėjams savo pritari
mą irgi sukonkretinti ir imtis 
ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
nebeatidėliojant užsisakyti ar 
užsakyti, kas yra kam ją nu
matęs.

.Spalio 19 posėdyje Encyclo
pedia Lituanica leidėjas ir re
daktoriai apskaičiavo, kad yra 
patenkinamos sąlygos, kuriose 
jie tiki atliksią šį darbą maž
daug per ateinančius trejus' me
tus. Bet pabrėžiama, kad tarp 
tų sąlygų yra ir užsakymų plau
kimo pagreitėjimas, kuriam 
pasireikšti laikas yra ne po tre
jų metų, o dabar.

ENCYCLOPEDIA LITUANI
CA turinio reikalais kreiptis ad
resu: S. Sužiedėlis, 68 Glendale 
St., Brockton, Mass. 02402- Ad
resas užsakymams: ENCYC
LOPEDIA LITUANICA, 361 
W. Broadway, P. O. Box 95, So. 
Boston, Mass. 02127, U.S.A.

LEIDYKLA IR REDAKCIJA

Lietuvių Enciklopedijos anglų kalba redakcijos kolektyvas, iš k. j d. J. Puzinas, S. Sužiedėlis, A. Landsbergis, 
J. Jakštas, A. Kučas, J. Kapočius—leidėjas, V. Rastenis. • Nuotr. V. Maželio

Gubernatorius Nelson A. Rockefeller tariasi su savo pavaduotoju Malcolm Wilson

ROCKEFELLER
Jis turi vardą, kurs reiškia “tarnavimas žmonijai”. Puikiausi pastatai New Yor

ko širdy nuo Rockefeller Centro iki Lincoln centro yra šviesūs įrodymai Rockefellerio 
principų — tobulumo siekimas dėl kitų žmonių laimės ir gerbūvio.

Gubernatoriaus Rockefellerio tėvas J ohn D. Rockefeller, Jr., geriausiai nusakė 
jų šeimos motto už Ameriką: “Aš tikiu, kad kiekviena teisė reiškia atsakomybę; kiek
viena proga reiškia įsipareigojimą; kiekvienas valdymas reiškia pareigą.” Nelson A. 
Rockefeller ir gyveno pagal tą šūkį — “atsakomybė, įsipareigojimas, pareiga”.

Jis tarnavo tautai penkių prezidentų valdymo metu. Jis dabar yra nukreipęs .
. visą savo patirtį į tarnybą New Yorko valstijos žmonėm.

Daugiau negu betkas kitas, mes, turį artimas šaknis Europoj, Afrikoj, Azijoj ir 
Pietų Amerikoj, suprantam ir įvertinam kiek daug Nelson A. Rockefeller išryškina 
Amerikos reikšmę.

Jeigu jūs tikite į Amerikos ateitį, jei norite geresnės- ateities jūsų vaikam, ati
duokit savo balsą už gubernatorių Nelson A. Rockefeller.

Mes turime išrinkti Nelson A. Rockefeller dar kitiem ketveriem metam.

LAPKRIČIO 3, ANTRADIENĮ BALSUOKITE
UŽ ROCKEFELLER.WILSON

BALTIMORE, MD.
Vladas Pusites-Pusaitis, pir

mos kartos lietuvis, mirė spa
lio 11. Velionis, kai sveikata 
leido, dirbo siuvykloje. Sirgo il
gesnį laiką. Vladas buvo susi
pratęs lietuvis, dalyvavo lietu
viškuose parengimuose, buvo 
uolus Šv. Alfonso parapijos na
rys. Gedulingos mišios už jo sie
la buvo aukotos Šv. Alfonso 
bažnyčioje spalio 15. Palaido
tas Holy Redeemer kapinėse- 
Liko nuliūdime žmona Ona ir 
sūnus Vincentas.

Ital^ spaudoje. . •
(atkelta iš 2 psl.)

Anconos mieste leidžiamas 
dienraštis “Voce Adriatica” įdė
jo platų straipsnį “Pranešimas 
apie Bažnyčios padėtį Lietuvo
je” ir riebiom raidėm toliau 
skelbia: “Vilniaus katedra pa
versta meno galerija”. Straips
ny, kurį parašęs iš Vilniaus 
“mūsų specialus atstovas”, dės
toma apie religijos varžymą Lie
tuvoje, kunigų baudimą, apie 
tai, kaip mokyklose ar per ra
diją skleidžiama prieš religiją 
nukreipta propaganda. Auto
rius pažymėjo, kad išniekinta 
ne tik Vilniaus katedra, bet ir 
Šv. Kazimiero bažnyčia Vilniu
je, kurioje Įrengtas didelis anti
religinis muziejus.

(Elta)

Metinė parapijos vakarienė 
bus lapkričio 8 mokyklos salė
je. Bilietus galima įsigyti prie 
durų. Visi kviečiami dalyvauti, 
šokiam gros Jono Lekevičiaus 
orkestras. Bus ir loterija, kur 
bus galima laimėti visokių gra
žių dalykų.

Suaugusių klubas rengia Hal
loween vakarą spalio 31 šv. Al
fonso mokyklos salėje Už įdo
miausias kaukes skiriamos pre
mijos. šokiam gros orkestras. 
Pradžia 8 vai. vak.

40 valandų atlaidai buvo spa
lio 18, 19, 20. Altoriai sko
ningai buvo papuošti gėlėmis, 
giedojo didysis choras, vaikai 
dalyvavo procesijoje. Atlaidai 
baigti iškilmingomis mišiomis 
antradienio vakarą.

Lietuvių posto 154 surengta 
jautienos kepsnio puota buvo 
spalio 18 d. Eastern Center sa
lėje. Be jautienos buvo ir kitų 
valgių. Šokiam grojo orkestras.

Amerikos legionieriai prieš 
porą metų paskelbė šūkį “Back 
to God”. Jie visus ragina bend
rai melstis už taiką pasau
ly ir Amerikos miestuose. Lie
tuvių Postas 154 ta proga ren
gia pamaldas lapkričio 1, sek
madienį, 8:30 vai. ryto Šv. Al
fonso bažnyčioj. Per mišias gie
dos vyrų choras Daina.

Liet- Bendruomenės Balti- 
morės apylinkė rengia kon
certą spalio 31, šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Lietuvių Namuose 
(Hollins ir Perkins St.). Pro
gramą atliks New Yorko vyrų 
choras. Šokiam gros vokiečių 
orkestras Happy Wanderers.

Ona Steigerienė po ilgos ir 
sunkios ligos mirė spalio 17. 
Velionė, kol sveikata leido, dir
bo siuvyklose. Ji buvo susipra
tusi lietuvė ir dalyvaudavo lie
tuviškuose parengimuose. Jos 
vyras Temas mirė prieš metus. 
Gedulingos mišios už jos vėlę 
Šv. Alfonso bažnyčioj paauko
tos spalio 21. Palaidota Holy 
Redeemer kapinėse. Nuliūdime 
liko švogeris Vincas ir anūkai 
Stasys ir Edna.

Jonas Obelinis

BRIDGEPORT, CONN.

Spalio 18 kun. Pranas Prano
kus, Šv. Jurgio lietuvių para
pijos klebonas, atšventė savo 
kunigystės 25 metų sukaktį. Iš
kilmingose mišiose buvo pilna 
bažnyčia žmonių ir kunigų. Iš
kilmingi pietūs buvo 2 vai. po
piet. Dalyvavo bent keli šimtai 
žmonių. Bridgeport© lietuviai 
nuoširdžiai pasveikino sukak
tuvininką ir palinkėjo ilgiausių 
metų, įteikė dovanų.

Buvęs parapijos vikaras kun. 
Vladas Pranskietis praeitą mė
nesį irgi atšventė savo kunigys
tės 25 metų sukaktį. O.

Friends of Rockefeller Team 
Lithuanian-American Committee

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

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

PASIDALINIMO RŪPESČIAIS 
Klausimas

Turime dvejus namus: vie
nus mieste, kitus — prie jū
ros — vasarvietėj. Abu namai 
mūsų abiejų vardu: mano ir vy
ro. Santaupos banke taip pat 
abiejų vardu. Mano vyras yra 
už mane 20 metų vyresnis ir 
turi du vaikus iš pirmos žmo
nos. Tie vaikai yra suaugę ir 
turi savo šeimas. Dabar klau
simai:

Jei vyras numirtų pirmas, ar 
aš neturėčiau vargo su jo vai
kais? Ar man reikėtų mokėti 
mokesčius, jei nėra testamen
to? Ar aš galėčiau pinigus tuoj 

išsiimti iš banko, kad paskui 
nebūtų kalbų apie tuos pini
gus.

Ar privalo mano vyras pa
likti ką nors savo vaikams, jei
gu jiem jų netrūksta?

Mano vyras yra ankstesnės 
išeivijos lietuvis, o aš pati esu 
dypukė, Lietuvoj tarnavusi mi
nisterijoje-

Skaitytoja

Atsakymas
Niekas negalėtų Tamstai už

tikrinti, kad, vyrui mirus, ne
turėsi vargo su jo vaikais.

Namų reikalu: jeigu jie yra 
abiejų vardu, kaip vyro ir žmo

nos, vyro mirties atveju namai 
tektų Tamstai.

Santaupų reikalu: jei vyro 
vaikai sumanytų bylinėtis, kiltų 
klausimas, ar sutaupyti pinigai 
buvo vieno vyro ar abiejų už
dirbti ir sutaupyti. Jeigu pini
gai yra vien vyro, teismas, tu
rėtų spręsti, ar vyras dėjo san
taupas į banką abiejų vardu 
vien savo “patogumo” dėliai ar
ba norėdamas (intending), kad 
tie pinigai priklausytų abiem 
(a present interest), atsieit, kad 
jis “padovanojo” savo taupo
mus pinigus žmonai. Tokios ap
linkybės būtų priimamos dėme
sin: ar tik vyras, ar abudu 
“laikė” banko knygutes; ar 
vien vyras ar abudu “dėjo” (de
posited) į banką ir “ėmė” 
(withdrew) pinigus iš banko ir 
daug kitų aplinkybių. Nežinau, 
ar Tamsta pati dirbai ar dirbi; 
ar dalis abiejų vardu bankan 
padėtų pinigų yra Tamstos su
taupyta, ar ne. Patarčiau 
abiem sudaryti testamentus. Ta
da atkristų bet kuri abejonė. 
Vyrui ar Tamstai mirus, viskas 
būtų tvarkingai palikta, ir ne
reiktų tąsytis per teismus ir 
turėti nereikalingų išlaidų.

Kitais klausimais: Paveldėji

mo mokesčius (inheritance tax
es) reikia mokėti valdžiai, ar 
yra testamentas, ar jo nėra. 
Yra išimčių, pav. dėl namų, ku
riuose vedę žmonės gyveno 
kartu (domicil), jei tie namai 
abiejų vardu, kaip vyro ir žmo
nos. Už kitus namus, kaip pav. 
vasarvietę, juos paveldėjus, 
reikia mokėti mokesčius.

Paveldėjimo mokesčių dydis 
nuo paliekamų santaupų pri
klauso nuo to, kiek tų pinigų 
yra, kas juos uždirbo ir pan-

Tamstos vyras neturi teisiš
kos pareigos palikti turto savo 
vaikams. Tačiau, jeigu jis ne
palieka testamento, kuriame 
aiškiai pasako, kad jis nieko ne- 
paliekąs savo vaikams, papras
tai kyla ginčai, reikalai atsidu
ria teismuose, ir niekas iš anks
to negalėtų pasakyti, kaip tie 
reikalai baigsis.

Patariu pasitarti su vietiniu 
advokatu ir sutvarkyti reikalus, 
kol dar laikas, kad išvengtumė
te vėlesnių nesupratimų.

Jei "EGLUTĘ" užsakyti, 
Vaikui džiaugsmą padarysi — 
Skaitant nuotykius Pupučio, 
Valandos pavirs minutėm.
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VISI KAIP VIENAS UŽ T0M| DODD 
Jis kovoja už Lietuvą, mes kovokime už jį IŠ VISUR

Dr. Antanas Trimakas, buvęs 
Vliko pirmininkas, prieš mirtį 
viename savo laiške apie se
natorių Tomą Dodd (Conn.) 
man rašė: “Tai senas pavergtų
jų tautų ir laisvės draugas’’. 
Amerikos Lietuvių Taryba yra 
prisiuntusi man nuorašą vie
nos padėkos, pasiųstos senato
riui T. Dodd tuometinio pirmi
ninko Leonardo Simučio. Laiš
kas ilgas. Cituoju tik kelis sa
kinius: “Mes ilgą laiką sekėme 
ir esame nustebinti Jūsų ne
nutrūkstančiais žygiais dėl 
Lietuvos ir kitų Baltijos valsty
bių išlaisvinimo iš žiaurios So
vietų okupacijos ir pavergimo. 
Mes visada džiaugėmės Jūsų 
darytomis ir daromomis pastan
gomis prieš Sovietų agresiją ki
tų tautų laisvei- Amerikos Lie
tuvių Tarybos vardu aš Jus už
tikrinu, kad visi lietuvių kil
mės amerikiečiai nuoširdžiai 
vertina Jūsų nuostabius dar
bus ir iš visos širdies remia Jū
sų užimtą teisingą ir tikrai ame
rikietišką poziciją ... Jūsų pa
stovi kova už pavergtas tautas 
nusipelno Amerikos lietuvių ir 
kitų tautų amerikiečių didžiau
sios pagarbos ir dėkingumo”.

Abu šie garbūs mūsų veikė
jai minėtuose laiškuose pasa
kė, ką jie tikrai širdyse jautė. 
Senatorius Tomas Dodd tikrai 
yra pavergtųjų tautų ir laisvės 
draugas, įsitikinęs, nuoširdus 
ir nenuilstąs kovotojas prieš 
komunizmą, už pavergtųjų tau
tu išlaisvinimą. Mano rankose 
yra visa eilė “Congressional Re- 
c o r d” egzempliorių su 
sen. Dodd pareiškimais. Jis kal
ba Lietuvos reikalu Amerikos 

.senate kasmet ir ne po vieną 
kartą. Jo pareiškimai dažnai il
goki, jautrūs, primeną garbin
gą Lietuvos istoriją, jos seniau
sią kalbą, jos galybę, pirmavi
mą Europoje, jos pavergimą ir 
reikalą visiem kovoti už jos iš
laisvinimą’. Jo kalbas sunku 
būtų pristatyti skaitytojui, nes 
jų yra daug. Jos prasmingos ir 
sukeliančios viltį. Štai ištrau
kos:

“Istorijoj prieitas taškas, kur

Išrinkime ROGER CROWLEY New 
Hampshire valstijos gubernatorium. 
Jis yra gerai susipažinęs su valdžios 
darbais, turįs didelį patyrimą; Lap
kričio 3 padėkite kryžiuką prie R. 
Crowley vardo.

Fiscal agent A. J. McDonough

Išrinkite 
Nashua miesto mayor?

DENNIS J. SULLIVAN
4-to distrikto 

gubernatoriaus tarybon — 

Governor's Council 
Lapkričio (Nov.) 3 d. 
Fiscal agent Ann Plante

JONAS JASYS 
New London, Conn.

laisvieji turi ateiti į pagalbą 
siekiantiem išsilaisvinti, nes jei 
jie to nepadarys, gali atsitikti 
taip, kad jie neteks ir savo lais
vės.”

“Aš drįstu pranašauti, kad 
pirmiau, negu būsiu per senas 
keliauti, vieną dieną turėsiu di
džiausio malonumo aplankyti 
laisvą Lietuvą ir jos senąją sos
tinę Vilnių, kurį aš taip dažnai 
troškau išvysti ir ten atnaujin
ti laisvės pažadus ir pastovią 
Amerikos ir Lietuvos tautų 
draugystę.”

“Mum paremiant ir Dievui 
padedant, bus pakelta geležinė 
uždanga, ir narsūs, puikūs 
Lietuvos žmonės pajaus vėl sal
dų laisvės dvelkimą. Jie vėl už
ims teisėtą vietą laisvųjų tautų 
šeimoje — aš tuo tikiu”-

Ir tai netušti žodžiai —tai 
jo įsitikinimas. Štai ir dabar iš
leistose savo užsienio politikos 
gairėse pačioje pirmojoje pa
straipoje jis pasisako esąs “na
cių ir komunistų tironijų prie
šas be jokių nuolaidų”. O ant
rojoje pastraipoje jis teisingai 
apibūdinamas kaip “pirmaująs 
Amerikos kongrese kovotojas 
už Lenkijos, Vengrijos, Ukrai
nos, Lietuvos ir kitų pavergtų 
Europos tautų laisvę.”

Kai 1949 komunistinė Len
kijos vyriausybė pasiūlė jam or
dinus, kaip buvusiam prokuro
rui Niurnbergo nacių teisme, 
tai jis atsisakė juos priimti, pa
reikšdamas, kad jis nemato 
skirtumo tarp nacių ir komu
nistų.

Sunku čia išminėti jo visus 
žygius ir pareiškimus: dėl Ku

WORCESTER, MASS.
Moksleivių ateitininkų 

studijų dienos
Moksleivių ateitininkų Šal

kauskio kp. spalio 10-11 Mairo
nio Parke suruošė studijų die
nas. Atvyko kuopos iš Phila- 
delphijos, New Yorko, Brockto- 
no, Bostono, Putnamo ir Mai
ne,

Po svečių registracijos įvy
ko oficialus studijų dienų ati
darymas. Vietos kuopos pirmi
ninkė Onilė Vaitkutė pasveiki
no čia atvykusį gražų jaunimo 
būrį ir pakvietė įnešti vėliavas. 
Sugiedotas ateitininkų himnas. 
Dvasios vadas kun. J. Steponai
tis sukalbėjo invokaciją.

Kuopos sekretorė A. Dabri- 
laitė perskaitė sveikinimus, 
gautus iš federacijos vado J. 
Pikūno ir rytų apygardos atsto
vo J. Rygelio- Vakare netikė
tai atsirado moksleivių ateiti
ninkų centro valdybos narys 
A. Kuolas.

Studentė Eglutė Pauliukony- 
tė skaitė paskaitą “Ateitininkų 
šūkis — Visa atnaujinti Kris
tuje”. Prelegentė priminė, kad 
neužtenka žinoti ateitininkų šū
kį ir principus. Reikia prin
cipus įgyvendinti. Buvo trum
pai aptartas kiekvienas princi-„ 
pas ir nurodyta, kokiu būdu ga
lima juos įgyvendinti. Tai dar
bas, reikalaująs daug pasiauko
jimo ir stiprios valios. Nerei
kia norėti iš karto nuversti di
delių kalnų. Reikia pradėti nuo 
mažų darbelių. Palaipsniui ei
nant, bus prieita ir prie dides
nių. Ateitininkai susikūrė tar
nauti savo tautai, bet Kristaus 
dvasia, šiais laikais ypatingai 
turime apsišarvuoti ta Kristaus 
dvasia.

Per 60 veiklos metu ateiti
ninkai daug padarė, bet dar 
daugiau darbų liko padaryti. 
Centro valdyba paskelbė moks
leivių ateitininkų šūkį: Esame 
viena šeima; jei dirbsime kar
tu, išspręsime visas problemas.

Pabaigoj prelegentė priminė 
moksleivių at-kų Ateities žur
nalo sunkią padėtį, ne tiek fi
nansiniu, kiek rašytojų at
žvilgiu, nes jų trūksta. Ragino 
visus rašyti nors po kelias ei

bos, dėl Vengrijos, dėl Čekoslo
vakijos, dėl pardavimo Sovie
tam kviečių, dėl Chruščiovo vi
zito atmetimo (ši kalba yra 14 
psl- knygelėje — viena ilgiau
sių).

Kai 1963 jam pasiunčiau A- 
merikoje išleistą žemėlapį, kur 
Lietuva, Latvija ir Estija bu
vo parodytos Sovietų Sąjungos 
ribose, tai jis labai jautriai ir 
stipriai savo laiškais reagavo, 
ir viena iš leidyklų (Weber Cos
tello Co.) tuojau pasižadėjo atei
ty žemėlapiuose žymėti, kad 
“Lietuvos, Latvijos ir Estijos į 
Sovietų Sąjungą inkorporavimo 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
nepripažįsta”. Visi atsimename 
jo puikiai atliktą darbą Kerste- 
no komitete, ištyrinėjusiame ir 
uždokumentavusiame Lietuvos 
pavergimą, masines deportaci
jas ir žudymus.

Sen. Tomas Dodd, demokra
tas , šiemet kandidatuoja tre
čiam treminui kaip nepriklau
somas (independent). Ukrainie
čių kongresas nutarė jį vienin
gai remti ir siuntinėja tuo rei
kalu laiškus kiekvienam Con
necticut valstybės ukrainiečiui. 
Vieningai už jį balsuoti turėtų 
ir lietuviai. Netekti tokio žmo
gaus kongrese Lietuvos reika
lui būtų ne tik nuostolis, bet ir 
nelaimė. Nei respublikonų kan
didatas Weicker, kuris dar nie
kuo Lietuvos reikalui nėra pa
dėjęs, nei demokratų kandida
tas Duffey, kraštutinis libera
las, kuris gali mum tik pakenk
ti, neturėtų gauti nė vieno mū
sų balso. Mes jokiu būdu ne
galime paaukoti senatoriaus T- 
Dodd. Jis Lietuvai reikalingas, 
o jam reikalinga mūsų para
ma. Nepamirškime.

lutes ir nebijoti padaryti klai
dų. Redakcija klaidas ištaisys.

Po paskaitos buvo diskusijos, 
pasidalinus į būrelius, paskui 
pranešimai. Diskusijos vyko la
bai energingai, su dideliu en
tuziazmu. Po pertraukos susi
pažinta su poetu V. Mačerniu ir 
jo kūryba. Referatą skaitė O. 
Vaitkutė. Jį paruošė Ona Vait
kienė, kuopos globėja. Jis bu
vo puikiai paruoštas. Po refe
rato vėl diskusijos, vakarienė. 
Vėliau linksmoji dalis — šo
kiai.

Sekmadienio rytą Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje mi
šias aukojo ir pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. J. Steponai
tis. Po mišių parapijos svetai
nėje visą ateitininkų šeimą su
jungė bendra agapė. žodelį ta
rė moksleivių ateitininkų cent
ro valdybos atstovas studentas 
A. Kuolas-

Padėka tenka gerosiom šei
mininkėm: Dabrilieneir Garsie- 
nei, Pauliukonienei ir Matu- 
saitienei. Jos visa diena šešta
dienį dirbo virtuvėje, kad ga
lėtų skaniausiai* pavaišinti tą 
brangų jaunimą, į kurį dedame 
daug gražių vilčių. Vėlai šeš
tadienio vakarą su savo mais
to sandėliu persikėlė į Šv. Ka
zimiero parapijos svetainę, ku
rioje sekmadienį vaišino jauni
mą, susirinkusį užbaigti studijų 
dienu.

Kuopos globėja Ona Vaitkie
nė su motiniška meile rūpino
si, kad viskas puikiausiai pasi
sektų ir jaunimas grįžtų Į na
mus sustiprėjęs dvasiškai ir fi
ziškai. Jai talkino studentė Z. 
Pauliukonytė.

Tenka pasidžiaugti, kad su 
Brocktono kuopa atvyko ir glo
bėja Eivienė, o su Putnamo 
kuopa — globėja seselė Moni
ka. šios ateitininkų globėjos sa
vo darbais ir patarimais daug 
padeda mūsų jaunimui. Jom 
linkime ir toliau sėkmingai dar
buotis, o jaunimui — atsinau
jinus studijų dienose, su nau
ja energija siekti ateitininkų 
idealo.

Maldos diena
Spalio mėnesio pirmasis sek-

Demonstracijose prie Jungtinių Tautų spalio 18 New Yorke kalba Lietuvos gen. konsulas A. Simutis.
Nuotr. C. Binkins

HOT SPRINGS, ARKANSAS
Šiame kurortiniame mieste 

jau nuo seno gyveno lietuviai. 
Kai kurie iš jų turi viešbučius 
ir motelius ir visai neblogai 
verčiasi.

Paskutiniais metais čia atke
liauja vis daugiau lietuvių. 
Juos patraukia gydomieji mi- 

madienis yra Lietuvių Katali
kių Moterų Sąjungos maldos 
diena. Į šią maldos grandinę 
visoj Amerikoj kiekvienais me
tais organizuotai įsijungiam ir 
mes, 5-toji kuopa.

Dalyvavom su savo vėliava, 
kurią nešė tautiniais drabužiais 
pasipuošusi kuopos korespon
dentė, o kaspinus — sąjungie- 
čių dukrytės: A. Pauliukonytė, 
B. Juškaitė, B- Miliauskaitė ir 
T. Miliauskaitė.

Kuopos pirmininkės M. Wat
kins vadovaujamos, įžygiavom 
į bažnyčią ir dalyvavom tose 
mišiose, kuriomis prasidėjo 40 
valandų atlaidai. Per mišias, 
kurias aukojo mūsų dva
sios vadas klebonas kun. J. 
Jutkevičius, gražiai giedojo pa
rapijos choras, vadovaujamas 
vargonininko muz. A. Matei
kos. Prie giedojimo ir mes kiek
viena jungėmės.

Baigiantis mišiom, rikiavo- 
mės procesijai. Dalyvavom su 
savo vėliava ir iškilmingoj 40 
valandų užbaigimo procesijoj, 
vykusioj antradienio vakarą. 

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

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)

Siunčiu auką------------statybų fondui ir prašau įrašyti mane (mūsų šeimą/mūsų mirusiuosius) į:
□ Garbės fundatorius ($1000) □ Fundatorius ($100)
□ Amžinuosius narius ($500) □ Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui............................................................................. ...........

ADRESAS ______________________________ ..................................................................................... ...........

.............................................................................  Zip Code....................
Visoms aukoms atskaitoma moktsliai (Tax Deductible)

Mielas Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ 
NEW YORKE

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

neraliniai šaltiniai, kurių karš
tos vonios pagelbsti reumati
kam. Miškai, pušynai, kalnai ir 
grynas oras palengvina širdies 
ligonim ir astma sergantiem. 
Tinkama čia vieta ir pensinin
kam apsigyventi, nes švelnus 
kalnų klimatas, namai pigūs ir 
mokesčiai maži. Meškeriotojam 
čia tikras rojus, nes aplinkui 
pilna ežerų- Ten uždrausta ko
mercinė žvejyba, tai žuvies ne
stinga.

Praeitą vasarą, gegužės mė
nesi, čia lankėsi su savo arti
maisiais vienas iš Draugo re
daktorių — kun. J. Prunskis. 
Jis atlaikė lietuviams mišias ir 
skatino suorganizuoti Lietuvių 
Bendruomenės apylinkę. Tuoj 
po pamaldų toks susirinkimas 
ir- įvyko. Taip buvo įkurta Lie
tuvių Bendruomenės apylinkė. 
Į valdybą išrinko: Juozą Bružą 
— pirmininku, Juozą Grybaus
ką — sekretoriumi, Kosta Ple- 

-pį — kasininku, Eleną Carnie- 
nę ir Joną Šlegaitį — nariais.

Valdyba tuoj ėmėsi organi
zavimo darbo. Dabar apylinkei 
priklauso 38 nariai. Apylinkės 
sekretorius J. Grybauskas pa
vyzdingai sutvarkė visus rašti
nės reikalus.

Lietuvių Bendruomenei la
bai palankūs yra abiejų katali
kų parapijų klebonai ir vieti
nio laikraščio The Sentinel— 
Record vadovybė. Šis dienraš

tis visus surištus su LB reika
lus mielai skelbia. Paskelbė ir 
lietuviškų pamaldų vietą ir lai
ką. Čia tai jau J. Bružo nuo
pelnas, nes jis mokėjo prieiti 
prie laikraščio redaktoriaus ir 
savininkų-

Rugsėjo 27 įvyko LB apy
linkės visuotinas narių susirin
kimas. Laikinoji valdyba pasi
traukė ir buvo išrinkta nauja 
valdyba, kuri pasiskirstė parei
gom: Juozas Bružas — pirmi - 
ninkas, Kostas Rūkas — vice
pirmininkas, dr. Zenonas Min- 
ginas — II vicepirmininkas, Ka
rolis Cicėnas — sekretorius ir 
Gediminas Sakevičius — kasi
ninkas. Kandidatais pasiliko J. 
Grybauskas ir K. Plepys. -

Į revizijos komisiją išrinkta: 
Stasė Jucienė, Jonas Šlegaitis 
ir Antanas Bertulis.

Apylinkės raštinei ir susirin
kimam patalpas duoda vietos 
prekybininkai Bronė ir Herber
tas Martinai. Jie yra Southern 
Hotel Apartments savininkai, 
333 Quachita at Orange.^ Hot 
Springs, Arkansas. Vietos lie
tuviai šios stambios užeigos sa
vininkam yra labai dėkingi.

Naujoji valdyba stengsis pa
didinti narių skaičių. Galvoja
ma prie apylinkės suorganizuo
ti jaunimo sekciją. Norima su
rengti lietuvių tautodailės paro
dėlę.

Būtų gera, kad šioje apylin
kėje apsigyventų lietuvis kuni
gas- K. Ūkana

— Lili jos šukytės, Metropoli
tan operos solistės, pirmas pa
sirodymas Miuncheno operos 
rudens sezone buvo rugs. 25 
Traviatos operoj Violetos vaid- 
meny. Spalio 10 W.A. Mozarto 
opera Cosi fan tutte su Lilija 
Šukyte pagrindiniame vaidme- 
ny iš Miuncheno transliuo
ta Vokietijos televizijos pirmoj 
programoj. Dainavimą ir vai
dybą išgyrė “Muenchener Mer- 
kur”. Spalio ir lapkričio mėne
siais ji dainuos Miunchene, 
Vienoj, o nuo gruodžio mėnesio 
— vėl New Yorke.

— Dariaus Lapinsko naujo
sios operos “Amadar” premje
ra įvyks 1971 vasario 27-28. 
Naujoji opera yra 9 paveikslų. 
Jai libretą, su kai kuriomis už
uominomis į O. V. Milašiaus 
“Miguel Manarą”, parašė Ka
zys Bradūnas.

— Lietuvių Diena, rengiama 
abiejų LB apylinkių' valdybų, 
įvyks lapkričio 7-8 Clevelande, 
naujosios parapijos salėse. Pro
gramoj pianistas A. Kuprevi
čius, Vyt. Puškorius, Čiurlionio 
ansamblio kanklių vienetas su 
soliste Grigaliūnaite, Clevelan- 
do vyrų oktetas, svečias iš N. 
Y. akt. V. Žukauskas. Be to, pir
ma karta Clevelande ruošiama 
dail. dr. M. Žukauskienės dai
lės kūrinių paroda-

— L. B. Ohio apygardos nau- 
jon valdybon išrinkti: dr. D. 
Degesys, V. Knistautas, K. žie- 
donis, Damušis ir O- Jokūbai- 
tienė. Kandidatai: dr. A. But
kus, Žilionis ir Kašuba.

— Religinės Šalpos šių me
tų vajaus Clevelande užbaigi
mas įvyks gruodžio 12 naujos 
parapijos salėje rengiamu vaka
ru. Jo metu įvyks dovanų pa
skirstymas. Laimėjimus sudaro 
4 lietuvių dailininkų paveiks
lai: “Kartu” — V. Stančikai- 
tės- Abraitienės, “Vienuoliai”
— B. Vilkutaitytės-Gedvilienės, 
“Jūros pakraštys” — N- Vede- 
gytės — Palubinskįenės ir “Miš 
ko fantazija” — A. J. Vaikš- 
noro.

— Kas jungia ir skiria dvi 
lietuvių kartas — iš Lietuvos 
atvykusią ir svetur užaugusią”
— tema simpoziumas įvyks Chi- 
cagoj, Vyčių salėj. Spalio 30. 
Svarstyme dalyvaus Romas Sa- 
kadolskis, Kęstutis Girnius, Jo
nas Šoliūnas, Anat. Kairys, Jo
nas Kavaliūnas, prof. B. Vitkus. 
Moderatorė Audronė Kubiliū- 
tė.

— Kun. Vytautas Memenąs 
paskirtas Joliet vyskupo Blan
chette pietinio dekanato Kata
likių moterų organizacijos dva
sios vadu.

— Dail. Vytauto Remeikos, 
iš Montreal]o, tapybos 33 dar
bų paroda Toronte, Prisikėlimo 
parapijos salėje, atidaroma lap
kričio 7. Parodą ruošia “Varpo” 
choras.

— Kompozitoriaus Dariaus
Lapinsko sutuoktuvės su akto
re Laima Rastenvte ivvks Chi- 
cagoje lapkričio 28.

— Dr. Elena Armanienė Bal- 
timorėje gavo teisių daktarės 
laipsnį. Tokiu būdu ji dabar tu
ri Europos ir JAV doktoratus.

— Prel. dr. J. B. Končius, 
Balfo garbės pirmininkas, gy
dytojų patariamas, apsigyveno 
Floridoj iki 1971 gegužės 1. Jo 
adresas: 143 Aerro Avė., No. 
Port Charlotte, Fla. 33595.

— Birutė Motiejūnaitė, Los 
Angeles, Calif., Jono ir Onos 
Motiejūnų 12 metų dukrelė, iš
vyko mokytis į Vasario 16 gim
naziją, Vokietijon- Kita Motie
jūnų dukra studijuoja meną 
Paryžiuje, Prancūzijoje.

— Danutės Brazytės-Bindo- 
kienės 1969 metais JAV LB 
Kultūros fondo jaunimo skaiti
nių konkursą laimėjusi apysa
ka “Mieste nesaugu” išleista 
didelio formato. 169 psl. kny
ga. Iliustruota Jūratės Eidukai- 
tės piešiniais.
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AUDRAI ATIKUS

PRIEŠKONGRESINE ATEITININKŲ STOVYKLA
Rugpiūčio 30 ir nigsėjo 4 

dienomis laukų apsuptoje Dai
navoje susirinko apie 130 atei
tininkų. Tai buvo prieškongre- 
sinė stovykla, kuri savo dva
sia ir entuziazmu supynė moks
leivio, studento ir sendraugio 
pergyvenimus.

Priežastys ir aiškinančios 
paskaitos

Prieškongresinė stovykla buvo 
įžanginė kongreso dalis, kuri 
sudarė galimybes peržvelgti a- 
teitininkijos tikslus bei veiklos 
priemones. Buvo progos kri
tiškai peržiūrėti organizacinę 
struktūrą ir kartu iškelti naujų 
minčių, naujus darbo metodus.

Stovyklos didžiąją dalį už
ėmė aštuoni paskaitininkai, ku
rie iškėlė įvairius aktualius ir 
net kontroversinius klausimus.

Pradėsime su kun- G. Kijaus- 
ko, S. J., paskaita apie veik
los metodus. Jis savo paskaito
je išvedė, kad metodai organi
zacinėje veikloje yra tiek nau
dingi, kiek jie tarnauja orga
nizaciniams tikslams ir kiek 
juos įkvėpia gyvoji dvasia.

Kun. S. Laurinaitis kalbėjo 
apie krikščionį ir gyvąją dva
sią. Ir jo žodžiai giliai pavei
kė klausytojus. Kun. Laurinai
tis konkrečiais pavyzdžiais ban
dė parodyti, kad Kristus tikrai 
nėra “plastic Jesus”, o ver
čiau dvasia, kurią jaučiame ir 
pergyvename įvairiais nepa
prastais būdais.

Kun. 'd,-. A. Paskųs savo te
ma — Pasaulėžiūra po Vatika
no II-jo suvažiavimo — ban
dė nupiešti tikresnį, reikšmin
gesnį Dievo paveikslą. Ragino 
visus ateitininkus atsisakvti 
siauraregiškumo ir ugdyti kri
tišką galvojimą.

Dr, A- Sužiedėlis kalbėjo ak
tualia tema apie ateitininkiją 
ir jos rolę gyvenime. Ragino į- 
sijungti į pasaulio problemų 
sprendimą pabrėždamas: “Jei 
esame tvirti savo tikėjime, jei 
pasitikime savo galvojimu, 
tai joks klausimas mums nėra 
svetimas ir joks argumentas, 
galvojimas iš anksto neatmes
tas.”

Kun. K. Trimako paskaita 
— dinamiškas veikimas — pa
aiškino, kas tai yra intensy
vus dinaminis veikimas, ko
kios jo rūšys ir kaip jis veda į 
tarpinius ar galutinius tiks
lus.

Dr. V. Vygantas kalbėjo apie 
ateitininkų angažavimąsi. Jis 
nagrinėjo priežastis, kaip ir ko
dėl pasireiškia veiklos sužlugi
mas ir kodėl nutrupa nariai.

Kun. St. Yla spekuliavo apie 
ateitininkus 2010 metais. Jis iš
vedė, kad ateitininkų gyvybė 
bei veiksmingumas priklausys 
nuo kiekvieno dabarties ateiti
ninko pasiryžimo ir nuolatinio 
darbo.

Stebėk, spręsk, veik!
Prieškongresinės stovyklos 

metu buvo surengtas simpoziu
mas, kuriame dalyvavo: dr. J- 
Pikūnas — Ateitininkų Federa
cijos vadas, A. Barzdukas — 
ASS atstovas vicepirmininkas, 
A. Razgaitis — SAS pirminin
kas ir A. Puteris — MAS pir
mininkas. Moderatorius buvo 
kun. G. Kijauskas. Simpoziu
mo tema buvo: kur dabar yra 
ateitininkija, ką ji veikia ir kur 
ji eina. Buvo peržvelgta Fede
racijos atskirų sąjungų padėtis 
ir buvo patiekta naujų pasiū
lymų ir galimybių ateičiai.

Po simpoziumo buvo grupi
nės diskusijos, kurios davė pro-

RITA ČEPULYTĖ

goš išnagrinėti nesklandumus. 
Pasisakyta ir dėl konkrečių dar
bų ateityje.

Menas grožiui — grožis 
gyvenimo tobulumui

Kongresinė stovykla buvo ne 
tik proto, bet ir kūno lavini
mas. Rytais buvo mankšta, po 
pietų — sporto varžybos tarp 
valstybių, vadovų ir stovyklau
tojų.

Vakarinės programos buvo 
gyvos ir prasmingos. Sekmadie
nis išsivystė į kultūrinės iš
raiškos vakarą, kur pasirodė į- 
vairūs talentai.

PO AUDROS

AŠTUNTASIS ATEITININKU KONGRESAS CHICAGOJE
Pradžia

1970 metai, rugsėjo mėn.
4 diena. Chicagos Jaunimo 
centras. Proga: VIII ateitininkų 
kongresas.

Į kiemą suvažiuoja plakatais 
apkaišytos mašinos. pilnos 
triukšmingu ir nuotaikingu 
moksleivių, studentų ir jaunos 
širdies sendraugių. Jie atvažia
vę tiesiai iš prieškongresinės 
stovyklos Dainavoje.

Jiem užduota pareiga: visa 
savo būtybe Įsijungti į kong
resą ir bandyti kitiem daly
viam perduoti bent dalelę tos 
gyvosios dvasios, kuri viešpata
vo stovykloje.

* Koridoriuose skamba ener
gingos dainos, vyksta registra
cija ir užkandžiai. Visą savaitę 
buvome girdėję šūkį: “Mes esa
me sąjūdis — judėkime!”

Dainavoje ršmiklinom savo 
sustingusius ideologijos kaulus 
ir Chicagoie norėjome pilnu 
tempu pradėti bėgti. Mes buvo
me. pasiruošę atlikti bet koki

Prieškongresinės stovyklos komen
dantas V. Kolyčius

Ateitininky prieškongresinės stovyklos dalyviai. Stovykla byvo rugpiūčio 30 - rugsėjo 4 Dainavoje.

Pirmadienio vakarą, kai 
“viešpačiai viešpatavo ir fuk- 
siukai tarnavo“, buvo iškrėsta 
visokiausių išdaigų, kurios pra
sidėjo vakarienės metu ir bai
gėsi “fuksų” laužu-

Antradienio religinis vaka
ras buvo savotiškas ir džiaugs
mingas pergyvenimas. Per mal
das ir mišias pasijuto stipri, vi
sus jungianti jėga, kuri išsilai
kė per visą stovyklą.

Trečiadienio vakarą Aldona 
Rygelytė parengė ištraukas iš 
St. Thomas Mcore. Vaidinimas 
teigiamai nuteikė visus žiūro
vus.

RASA NAVICKAITĖ

uždavinį, kurį mums kongre
sas duos.

Pirma diena
Penktadienio vakarą Jauni

mo centre Įvyko literatūros va
karas. Žinau, kad vakaras buvo 
suruoštas ateitininkų studentų 
Korp! Šatrijos ir gerai pavyko. 
Jame dalyvavo rašytojai A. Ba
ronas. D. Bindckienė, K- Bra- 
dūnas. B. Brazdžionis, M. Gir- 
niuvienė, Č. Grincevičius, D. 
Sadūnaitė, J. Švabaitė, L. Svėgž- 
daitė ir A. Vaičiulaitis.

Nežinau, ar kas galėtų išaiš
kinti, kaip jaunimas vienas po 
kito atsirado laukė.. Iki pertrau
kos kiemas buvo pilnas jau
nų veidų. Du ratai, sukabintos 
rankos ir daina. Tik tiek buvo 
reikalinga pakilioj nuotaikoj 
praleisti valandėlę.

Po literatūros vakaro ir dai
nų ten pat buvo susipažinimo 
šokiai.

Antra diena
šeštadienio rytas. Kongresas 

oficialiai pradėtas — iškilmin
gu posėdžiu. Atidarymo žodį ta
rė dr- P. Kisielius, atkreipda
mas dėmesį į ateitininkišką jau
nimą, ragindamas jį dirbti ir 
ir kovoti dėl Lietuvos. Taip pat 
minutėlės tvla buvo pagerbti 
tie ateitininkai, kurie paaukojo 
savo gyvybes dėl Lietuvos lais
vės Invokaciją sukalbėjo vys
kupas V. Brizgys. Toliau buvo 
sukviesti garbės ir darbo prezi
diumo nariai, sekretoriatas ir 
sudarytos mandatų ir rezoliuci
jų komisijos. Buvo perskaity
tas Šv. Tėvo sveikinimas ir pa
minėti tie. kurie raštu prisiuntė 
savo linkėjimus.

Pirmoji paskaita buvo prof, 
dr. A. Damušio, pavadinta “Jau
na krikščioniškoj asmenvbė- 
tautos ateitis”. Vėl pabrėžta, 
kad jaunimo gyvoji dvasia ne 
tik išgirsta idealą, bet ir ryž
tasi jam tarnauti.

Po pietų darbo posėdis. Pir
mininko pareigas atliko dr. J. 
Norkaitis. Centro valdybų pir-
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Paskutinis vakaras buvo ta
lentų vakaras. Įsidrąsinę stovyk
lautojai netingėjo kitus užimti 
savo gabumais. Išsisėmus talen
tam, prasidėjo dainos ir šo
kiai, kurie tęsėsi iki gilios nak
ties.

Tiesa ir būtis
Didelė pagarba ir padėka pri

klauso šios prieškongresinės 
stovyklos organizatoriui Povi
lui Žumbakiui, stovyklos va
dovybei: vyr. vadovui Vincui
Kolyčiui, dvasios vadui kun. S. 
Laurinaičiui, programos vedė
jui kun. G. Kijauskui, vakari
nių programų vedėjam Laimai 
Nainytei ir Vytautui Klioriui, 
vyrų vadovui P. Baltakiui ir pa
dėjėjui Antanui Razgaičiui, mo
terų vadovei Loretai Vainie
nei ir padėjėjai Birutei Balčiū
naitei, sporto vadovam Nijolei 
Balčiūnienei ir Pauliui Alšėnui, 
dainų mokytojai Aldonai Ry- 
gelytei ir akordeonistam Rimui 
Juzaičiui ir Antanui Razgai
čiui, spaudos atstovam Daliai. 
Jasaitytei, Gabijai Juozapavi
čiūtei, Jurgiui Oniūnui, kun. A. 
Keziui už stovyklos filmavimą 
ir visiem stovyklautojam už su
manumą ir šypseną-

Subangavę Dainavos laukai 
dabar nutilę. Tikslas atsiektas, 
dirva paruošta. Garbė Kristui!

Dr. V. Vygantas kalba ateitininku 
prieškongresinėje stovykloje Dai
navoje

mininkai padarė pranešimus 
apie MAS, SAS ir ASS veiklą 
ir pateikė įvairius faktus- Moks
leivių kuopų yra 25 ir narių 
skaičius siekia 1600: studen
tų draugovių yra 12 ir narių 
apytikriai 300; sendraugių turė
tų būti maždaug 1800. Toliau 
dr. J. Bajoriūno pranešimas 
apie At-kų Federacijos iždą. At- 
kų Fed. pirm. dr. J. Pikūnas 
apžvelgė Federacijos veiklą 
nuo 1967. Daug dėmesio buvo 
kreipta į jaunimo ateitininkiš
ką auklėjimą.

R. Laniauskui ir A. Puteriui 
vadovaujant, moksleiviai dirbo 
įtemptai; studentai su A. Raz- 
gaičio valdžia pradėjo judėti; ir 
daug yra tikimasi iš ASS valdy
bos, kuriai pirmininkauja dr. 
A. Sužiedėlis- Vienu metu bė
gyje buvo suruoštos 8 vasaros 
stovyklos, 4 ideologiniai kur
sai, 2 ir 3 moksleivių ir stu
dentų suvažiavimai.

At-kų šalpos Fondo prane

Šimą pristatė dr. V. šaulys. 
Fondas parėmė studentų ir 
moksleivių sąjungas, “Atei
ties” administratorius paaiški
no apie jos padėtį.

Antrą valandą simpoziumas: 
“Ateities sąjūdžio prasmė ir 
kryptis”, kuriam moderavo V. 
Kleiza. Moksl. vardu D. Polikai- 
tienė kalbėjo, kad sąjūdis, pa
dėdamas išauklėti jaunuolį, pa
čiam vaikui ir tėvam yra la
bai reikšmingas. J. Oniūnas pa
žymėjo, kad nors ir yra prob
lema studentam suderinti idea
lą su kasdienine veikla, tačiau 
ateitininkų organizacija padeda 
jiem pasiekti savo tikslus.

Dr. V. Vygantas įrodė, kad 
nors ir yra organizacinių trū
kumų sendraugiuose, pats sąjū
dis nepraranda prasmės.

Dr. J- Norkaitis kalbėjo, kaip 
turėtų Vatikano 11 suvažiavi
mo sprendimai paveikti ateiti
ninkus. Mūsų veikla neturėtu 
būti tik tarpusavė, bet turėtų 
reikštis platesniu mastu.

Toliau buvo svarstymai šiais 
klausimais: ar ateitininkų sąjū
dis ribojasi tik tautiškumu, ar 
ateitininkai negalėtų būti orga
nizacija, kurioje susitiktų pliu
ralistinės pažiūros, ar auklėji
mo aspektas mūsų organizaci
jai sudaro svarbiausią momen
tą?

Vakare — simfoninis kon
certas Chicagos Orchestra Hali. 
Jame buvo atlikti du fragmen
tai iš V. Jakubėno “Miško šven
tė” ir JAV-bėse pirmą kartą 
girdima Čiurlionio “Jūra”. Gro
jo Chicagos simfoninis orkest
ras, dirigavo prof. V. Marijo- 
šius. A. Smetona pianinu atli
ko Beethoveno koncertą Nr. 1, 
Op. 15. Koncertas užsibaigė su 
tercetu ir kvartetu iš Beethove
no “Fidelio”, kuriuos atliko o- 
peros solistai D. Stankaitytė, S. 
Baras, A- Brazis ir J. Vazne- 
lis kartu su orkestru.

Nemoku aprašyti kūrinių for
mos, interpretacijos ar išpildy
mo, tik žinau, kad nuo to mo
mento, kai pasigirdo “Jūros” 
pirmi tonai, mes buvome jos 
gyvenimu užburti. Mus jūra 
liūliavo ir supo, apglėbus nu
gabeno į pasakų šalis.

Trečia diena
Apsiniaukęs sekmadienio ry

tas. Jaunimo centras. Pagal iš
spausdintą programą turi įvyk
ti darbo posėdis, konstitucijos 
pakeitimai ir nutarimai bei re
zoliucijos

Mum pasiūlymai buvo prista
tyti. Po jų įvyko įkaitusios dis
kusijos tarp dviejų ar trijų as
menų. Kai ginčai užsibaigė, at
stovai, pakeldami įgaliojimo 
korteles, turėjo balsuoti teigia
mai ar neigiamai už duotą pa
siūlymą.

Problema, už kurią pusę bal
suoti, buvo išspręsta labai pa
prastai: burtai buvo metami. 
Šiam punktui užsibaigus, buvo 
išrinkta nauja ateitininkų tary
ba.
Užbaigiamasis posėdis. Pre - 

zidiume pakviesti dalyvauti St. 
Šalkauskio vardo kūrybinės 
premijos laureatas prof. S. Su
žiedėlis, J. Pikūnas, PLB pirm- 
St. Barzdukas, Mot. Aloyza ir 
S. Rudis. Dr. J. Pikūnas savo 
paskaitoje, pereidamas per vi
sus ateitininkijos kūrėjus bei 
veikėjus, nubrėžė mums atei- 
tininkijcs atsiekimų bei toli
mesnės misijos aišku paveiks
lą.

Posėdis užbaigtas ateitinin
kų himnu.

2:30 vai. popiet Šv. M. Mari
jos Gimimo par. bažnyčioje į- 
vyko mišios. Jas koncelebravo 
vysk. V. Brizgys, kun- St. Yla 
— AF dvasios vadas; kun. G. 
Kijauskas, kun. S. Laurinaitis, 
ir kun. K. Pugevičius —MAS, 
SAS, ir ASS dvasios vadai. Pa
mokslą sakė vysk. A. Deksnys.

Mišiose dalyvavo kardinolas 
John Cody.

Sekmadienio vakarą South 
Shore Country Club įvyko kon
greso iškilmingasis banketas. 
Apie jo smulkesnes detales ne
galiu aprašyti, nes jame neda
lyvavau. Berods, kad šis buvo 
vienintelis kongreso punktas, 

kuriame nesimatė jaunų veidų. 
Noras dalyvauti buvo, bet įė
jimo bilietas būtų išgraužęs ne
mažą skylę mūsų kišenėse-

Jaunimo šokiai prasidėjo 
8:30 vai. tame pačiame pastate, 
atskiroje salėje. Vakaras bu
vo praleistas linksmoje nuotai
koje.

Antra pradžia
Į kongresą važiavcm pilni 

užsidegimo, pasiruošę dirbti. Į 
galvą neatėjo mintis, kad gal 
šis kongresas bus kaip ir visi 
kiti: jame bus kalbos, diskusi
jos, pasiūlymai ir pasiūlymų 
persiūlymai, ir tai gyvajai dva
siai, kuri leido mums pajusti 
kiek daug ateitininkija gali pa
daryti, bus labai lengva pasi
mesti.

Bet vis dėlto noras ir jėga 
darbui pasiliko su mumis per 
ištisą kongresą. Gal tokie jaus
mai pasirodė ir anų laikų kon
gresuose, bet šis nuo jų atsi
skirs. Per ateinančius metus 
pasiūlymai, ypatingai apie kon
kretų veikimą, nebus vien tik 
persvarstomi. Tai jėgai nebus 
leidžiama vėl užmigti, bet vie
kas bus panaudota konkrečiai.

CONNECTICUTO RINKIMAI
Connecticute yra susidaręs 

komitetas — Lithuanian-Ameri- 
cans for Meskill-Weicker.

Pagrindinis šio komiteto tiks
las yra informuoti Conn, lietu
vius apie nepaprastą šių rinki
mų svarbą. Conn- politikos rin
kimų procedūra pastatė mums 
net tris kandidatus į senatą.

Šis faktas gali Conn, privesti 
prie liūdno rezultato — ultrali- 
beralo Joseph D. Duffey išrin
kimo. Esam įsitikinę, kad iš
vengti šios galimybės galime 
tiktai balsuodami už Lowell C. 
Weickeri.

Daug šio komiteto narių dir
ba įvairių miestų rinkimo gru
pėse ir yra artimai susipažinę 
su šia trijų pusių se
nato kova. Visi faktai 
šiuo metu rodo, kad Thomas 
J. Dodd negali laimėti, net ir 
su pilna pagalba visų etninių 
grupių. Dėl to balsas už Tom 
Dodd yra balsas už mūsų di
džiausią prieš— Joseph D. Duf
fey. Jeigu esame įsitikinę, kad 
negalim šitam liberalui leist pa
siekti senato, — pamirškime

Bill Kuptec, kandidatas j Kearny miesto tarybą

Bill Kupiec
Second Ward,

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
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Stovyklos muzikantams A. Raz
gaičiui ir R. Juzaičiui nepritrūko 
dainų.

įtakingai ir pilnutinei veiklai.

Esame sąjūdis — Judėkime!

sentimentą Tom Doddui ir 
balsuokime už'Lowell C. Wei- 
ekerį.

Nors senato kova palieka 
mum didžiausią konfliktą, dėl 
gubernatoriaus yra lengvesnis 
pasirinkimas. Po 16 metų de
mokratų valdžios, kuri paliko 
Connecticutą beveik bankroti- 
nėje padėtyje, yra laikas pa
keisti valdžią. Thomas J- Mes- 
kill palankus lietuvių klausi
mam ir puikiai pasižymėjęs 
kaip kongresmanas iš 6-to dist- 
ricto. Jis atneš tą patį darbin
gumą ir į gubernatoriaus vie
tą.

Taigi, pasirinkimas lietu
viam yra toks: 1 balsuoti už T. 
Dodd ir tuo padėti išrinkti J. 
Duffey, 2. balsuoti už Lowell 
C. Weicker Jr. ir tuo neleisti 
J. Duffey pasiekti vietos sena
te.

Nepamirškim savo nuomonę 
pareikšti — balsuokim už Mes
kill-Weicker lapkričio 3 d.

Lithuanian — Americans
For Meskill-'weicker

Candidate for Councilman
Kearny, N.J.
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 Į Keamy 

miesto antro kvartalo 
tarybininkus (councilman)
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M SPORTAS
SEKMADIENI FUTBOLAS
Šį sekmadienį Lietuvių Atle

tų Klubo futbolo komanda žai
džia pirmenybių rungtynes na
mie, būtent, East N. Y. aikš
tėje, Atlantic ir Fountaint Av. 
sankryžą. Mūsų priešininku yra 
American-Čekoslovaks. Pirmo
sios komandos pradeda 2:30 
vai., o rezervinės 12:45. Mažu
čiai šeštadienį keliauja į C o 1- 
lege Point L- L, kur žaidžia 3 
vai.

Praeitą sekmadienį pirmoji 
komanda, žaidusi pas Schwa- 
ben SC, laimėjo kautynes 
bet pralaimėjo karą, žaidybiniai 
aiškiai prislėgti švabai laimėjo 
rungtynes prieš mūsiškius 2:1 
(2:0). LAK žaidė šios sudėties: 
Bagdžiūnaš II); Vainius II, Bag- 
džiūnas I, Česnauskas, Kreicas; 
Vainius m (Mrozinskas), Vai
nius IV; Bileris, Klivečka II, Ši
leikis. Labai pasigesta Budrai
čio ir Budrecko. Pasigesta ir 
pereitame numeryje rašytos 
nuovokos. Futbolo mėgėjui mū
siškių sužaistas tikrai malonus 
akiai žaidimas. Tokiu žaidimu 
tikrai susigrąžinsime žiūrovus 
ir rėmėjus, nes tokio futbolo 
žaidimo lietuvių komanda nepa
rodė gal per paskutinius 15 m. 
Deja, pasirinkta žaidimo takti
ka purvinoje aikštėje tiko kaip 
naujai įsigytos baltos unifor
mos. Baltos uniformos ir že - 
mals kamuoliais vedamas žaidi
mas tuojau dingo šlapioje ir 
purvinoje aikštėje. Antrame kė
linyje visai prirėmus priešinin
ką prie jo vartų, vidurio gyni- 
kas Česnauskas atrodė kaip ka
ralius, neduodamas net savo 
vartininkui Bagdžiūnui II jokio 
darbo. Iš viso gynimas vėl stip
riausia mūsų vieta, nes puo
lime ir vėl pasigedome nuovo
kos ir vadovaujančios rankos.

Mūsų įvairtis pasiektas iš 11 
m. baudinio, priteisto už Kli- 
večkos pargriovimą. Vainius II 
nedavė priešininko vartininkui 
net progos pajudėti, pasiuntęs 
aštrų šūvį po virpstu-

Aplamai matosi ir toliau tre
ningo išdavos, taip kad ateitin 
galime žiūrėti su pasitikėjimu.

Mažučiai šeštadienį pelnė 
pirmąją šio sezono pergalę, į- 
veikė College Pointa 1:0-

H. W. MALE SERVICE

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

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

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

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 Union 
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

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

Service Men
With Garage or Service Station ex
perience and will 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 
Hoboken, New Jersey

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

Super family man wanted, exp., 4 
rms and $150 monthly for 186 Ross 
St. Bklyn. Inquire: 118-65 Metropo
litan Ave. Kew Gardens, HI 1-1939

Metal Polisher exp. working in Sa
tin & color work. Free Union Bene
fits. Forgate Co. 20-20 Steinway St. 
Astoria, Queens. Tel. 274-7501

Parking Attendants part time / full 
time only those with exp, must have 
N.Y. St. driver's lie. Call (212) 245- 
3610 bet. llam-4pm ask for George.

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

MEDLEY WAKEUP 
SERVICE

Can’t Depend on your Alarm — 
Let Medley Awaken You. 

Low Rates 
• 871-5177 •

BOGDENS GULF 
SERVICE STATION

Open 7 days a week. General auto 
repairs and towing service, tires, 
batteries & accessories. State Hwy. 
35 & Sea Girt Ave.. Sea Girt, N.J.

201—449-9836

PAINTER
INSIDE AND OUTSIDE 

All Work Guaranteed
We take pride in our work!

MR. DIMOPOULOS
4117 Astoria Blvd., Astoria

Call 274-9359

HILLTOP KENNELS-
BOARDING YOUR'DOGS 

HOME AWAY FROM HOME 
Hillandale Road. Oldwick, N.J.

Call 201—439-2900
Dorothy Jensen, Proprietor

CHARLIE SHOE REPAIR

Open Saturdays 
Specialist on all Leather Goods 

Pocketbooks - Briefcases 
Suitcases - Wallets - Leather Coats 

All Work Guaranteed. 
354 South Orange Ave. 

Newark, New7 Jersey
Call 201-622-1817

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 
w’ork 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—288-’H22

Prieš kelias savaites Haiti 
Stars neatvyko pirmenybių 
rungtynėms prieš LAK. Abu 
taškai prie žalio stalo teko mū
siškiams pasekme 6:0. Negana 
to, pereitame protestų ir skun
dų komisijos posėdyje už neat
vykimą rungtynėm prieš mus 
minėtas Haiti nubaustas 50 do-. 
lerių pabauda už pirmąją ko
mandą ir 25 už rezervinę. Ben
drai — paskutinio posėdžio nu
tarimuose mirgėte mirga pini
ginės pabaudos bei pavienių 
žaidikų diskvalifikacijos, šių 
metų naujos sudėties minėta 
protestų ir skundų komisija, at
rodo, pasiryžusi griežtomis prie
monėmis kovoti prieš bet ko
kius prasižengimus. Už ginčus 
su teisėju bei jo įžeidimą jau 
kai kurie žaidikai diskvalifikuo
ti ketveriomis ar net 8 rungty
nėmis. Rimtas įspėjimas ir mū
sų kai kada pasikarščiuojan- 
tiem žaidikam. Atletas

, , ........................ • ■ i—.. ..

Assistant to Shipping Clerk, must 
have shipping & packing exp. must 
be strong, willing to do general fac
tory work. Benefits. Call: 899-1700

Gas Attendants 6 day week, hours 
7-5 full time permanent. Mr. Super 
Service, 200 Hillside Ave. New Hyde 
Park, convenient. Call 516 FL 4-9433

GENERAL CONSTRUCTION 
HELPERS

Good pay and working conditions 
Advancement when Qualified. 
Five day week (Queens area) 
John Houston Construction Co.

Phone 212-762-2571

$$$ SS$
AUTO RADIO TECHNICIANS

Experienced men will get a good 
salary. Work 5 or 6 days, 40 hrs. 
week. Good conditions — benefits.

Call (516) 249-8834
$$$ $$$

SHIPPING CLERK—full charge— 
Furniture experience necessary. In
dustrial factory, steady position — 
Stanbuilt Upholstery 376 President 
St., Brooklyn, N.Y. Call UL 8-0550 
Mr. Bob Stoll.

Yellow Jacket Transmissions open 
5’2 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

GENERAL BUILDING 
MAINTENANCE

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

771-9659

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

MALE - FEMALE.

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

GLASS CUTTER 
Washington Heights

For production work. Experience all 
types of glass cutting. Permanent 
position. — 661 Edgecomb Avenue, 
or call: Henry 795-2100

EXPERIENCED BAKER 
for morning work—good salary, ex- 
periėnce on Italian bread. Steady 
work, nice working conditions — 
HAMILTON BAKERY, 7207 18th 
Avenue, Brooklyn, N.Y. BE 2-8044

POLISHER - LAPPER experienced 
on School Jewelry — permanent — 
SCHILLING MFG. 251 Washington 
Street, Jersey City, NJ.

Juoato*> takeliai, pagalvėlė*. 
Milda Kvedarienė, 5 Drum St., 
Iselin, N. J. 08830. Tel. (201) 
283-1981.

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

W’ork 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.

Mfcdh— I ■ 1*1

Virginia 9-4498
A. R. SHIPLEY

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Window*
Aluminum Awnings

800 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N. Y. 11208 

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

^4 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

• Boston Sunday Herald spalio 25 
mini mūsų Algį Makaitj, išrinktą 
naujuoju Bostono Met lygos prezi
dentu. Dienraštis pabrėžia, kad Har
vardo universiteto ir MIT koman
dos bus nepaprastai sustiprintos 
meistrais ir ekspertais, tad Boylston 
klubui būsią sunku išlaikyti meis- 
terystę “Championship Division”.

• Kaunietis Butnorius dalyvavo š. 
metų Sovietų S-gos studentų pirme
nybėse; surinko 5 taškus ir baigė 
priešpaskutiniu. Jo laimėta partija 
prieš Leningrado čempioną Faibiso- 
vičių. įdėta į Maskvoj leidžiamą 
žurnalą Sachmatnyj Biuleten. Stu
dentų čempionu tapo R. Vaganian, 
surinkęs 10 taškų.
• Jugoslavijoje, 1968 m. buvo iš
leista rinktinių partijų knyga (iš 
Sovietų 1967 metų p-bių). Joje ran
dame trumpą klaipėdiečio Barstai- 
čio partiją, laimėtą prieš Alburtą. 
Baltieji — Barstaitis, juodieji — Al- 
burt: 1. PK4 PQB4 2. NKB3 FQ3 3. 
PQ4 PxP 4. NxP NKB3 5. NQB3 
PKN3 6. BK3 BN2 7. PKB3 NQB3 
8. BQB4 BQ2 9. QQ2 RQB1 10. BN3 
NK4 11. 0-0-0 NB5 12. BxN RxB 
13. PKN4 PKR4 14. FN5 NR2 15. 
PKB4 QR4 16. QQ3 PQN4 17. Pk5 
RxN3 18, PxR PxKP 19. NN3 QB2 
20. KRK1 "PxP 21. BB5 FK3 22. 
RK2 BB1 23. QQ4 PKB3 24. PxP 
RN1 25. PB7 ir juodieji pasidavė.

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

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

CABRIN4-ON-THE-HUDSON
Home of rekl hospitality for private 
or grqun_jtefcea.ts or quiet relaxa
tion. For information write or call: 
Missionary Sisters of the Sacred 
Heart West Park, N.Y. 12493; Tel. 
914—686-5Ų.9

‘Be an Apple Picker’ pick your own 
farm-fresh Macs, Delicious & Cort- 
lands, bring your own containers — 
only $2.00 per bushel. Picnic with 
your family. Masker Orchards. Ball 
Rd.. Warwick. N.Y. 914—986-1058: 
G. Wash. Bridge to Rte 4 to Rte 17 
to Rte. 17a. Open 7 days, fall season

Truck for Hire 20 foot flat body 12 
ton carrying capacity, automatic 
unloading equipment with drivers. 
For more information: 212—987-7238

West Brighton 3 bdrms, brk ranch, 
gar, bths, central air, carpeting, 
rec rm, env trans, owner. SA 7-0930 
eves Sat. & Sun. — Firm $44.000.

New foctory outlet for double knits 
polyesters acetates cottons, etc. — 
first look at newest season fabrics 
at low factory prices stock cont'ly 
changing. Mon.-Fri. 2pm-8pm. Sat. 
llam-3pm CARNABY MILLS, 25 
East Union Ave. East Rutherford, 
New Jersey — 201—935-0020

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.

Kas norėtų skelbti Darbininke 
prašomas skambinti:

GL 2-2923

Švenčių specialūs 
siuntiniai į Lietuvą
Pilnai čia užmokama — 
Gavėjas nieko nemoka.
ŠVENTINIS — $35.50
4 sv. kviečių miltų,
2% sv. ryžių,
2& sv. cukraus,
1 sv. marmelado,
1 sv. makaronų,
1 plyta šokolado,
maišiukas vaisinių saldainių, 
% sv. dešros,
1 sv. maišytų vaisių,
100 g. Nescafe,
2 maišeliai pudingo miltelių,
2 U sv. avižinių dribsnių, 
2’4 sv. miltų.
10 SKARELIŲ—$46.80 
5 vilnonės skarelės su didelėm 
ar mažom gėlėm ar turkiškais 
piešiniais ir 5 šilkinės 
skarelės, visų spalvų.
Oro paštu — pridėti dar $8.50
VERTINGIAUSIA DOVANA 
JŪSŲ GIMINĖM — 
KAILINIŲ IMITACIJA 
Didelė vertė — 
platus pasirinkimas: 
ūdra (lygi ar dryžuota), 
persiškas avinėlis ar avinas — 
pilna kaina tik $99.00
SUDĖTINGAS SIUNTINYS
— $126.00
3 yardai medžiagos vyriškam 
žieminiam paltui, 3 y. medžia
gos moteriškam žiem. paltui, 
3% y. medžiagos vyr. kostiu
mui, 3 y. medžiagos žieminei 
suknelei. Visos medžiagos 100% 
vilnonės. 2 dvigubo dydžio pa
klodės, 2 užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluosčiai.
Dar ir daugiau specialių 
šventinių siuntinių.

REIKALAUKITE MŪSŲ 
NAUJO KATALOGO

Užsisakykite dabar — tik per

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

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 $50-$150 per week. 
Apply: 199 Jericho Turnpike Floral 
Park, New York — 516-437-9200

EXP. OPERATORS
on safety stitch and blind stich and 
bar tack machine. Piece or section. 
Union shop—MAURICE SILVERA, 
INC., 418 Lafayette St. (5th floor). 
New York City — AL 4-8638

GIRLS! LADIES! $6 AN HOUR 
(No behind counter sales) Cosmetic 
field mink oil products 1 day, no 
charge training — choose your own 
hours (as many as you want). No 
territorial restrictions, must have 
car. — Mr. Bob Beyer, Tel. (212) 
884-7195

STENO CLERK

Operate Dictaphone. Good Typist. 
Major Midtown Company.

Salary $125.00
Call 759-5000 — Ext. 392

Equal Opportunity Employer

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.

^FINNFJIR
nridp nf brandina via

NEW CANADIAN BLITZ 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 Offer 
(limited period only): $3.00

Yes I want to lose five pounds overnight. Please rush by mail 
CANADIAN BLITZ DIET. I enclose S3.00 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

Address

City State Zip

WANT TO EARN $10,000 a YEAR?
Furniture or Appliance Salesperson 

for large department store.
• GENEROUS COMMISSION
• SOLID GROWTH OPPORTUNITY
• LIBERAL BENEFITS
• PERMANENT
Previous Sales Experience Required 

Apply in Person

W. T. GRANT CO.
Northern Lights Shopping Center 

NORTH SYRACUSE
EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

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

Franklin 8qw L-L: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

Flushing*: 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

0 DEXTER PARK 
PHARMACY 

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

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130

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 Citv, N.Y. Phone 

392-6760
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Lietuvos genocido primini
mą rengia Liet. Fronto Bičiu
lių New Yorko skyrius ir gy
dytojų medikų Gajos korpora
cija. Lapkričio 8 Maspetho lie
tuvių parapijos salėje bus rodo
mos skaidrės iš genocido pa
rodos Chicagoje. Paaiškins dr. 
D. Jasaitis, kuris šiuo metu ra
šo didesnį veikalą apie genoci
dą Lietuvoje.

Persekiojamai Bažnyčiai Lie
tuvoje paminėti koncertas į- 
vyks gruodžio 6, sekmadienį, 
Franklin K. Lane aukštesnės 
mokyklos salėje, Brooklyne. Bi
lietus raginama įsigyti iš anks
to. Bus spausdinama programos 
knygutė. Organizacijos ir pavie
niai asmenys kviečiami skelbtis 
leidinyje ir prisiųsti auką ad
resu: Lithuanian Catholic Re
ligious Aid, 64-09 56 Rd., Mas- 
peth, N. Y. 11378. Pelnas ski
riamas religijai gelbėti Lietuvo
je. — Rengėjai — LKRš ir 
LKMKD.

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

Dirbąs vyras ieško kambario 
su galimybe pasinaudoti virtu
ve. Pageidautina Richmond 
Hill ar Woodhavene. Skambin
ti po 7 vai. vakarais tel. 846- 
3094.

LAIKAS ir New Yorkui turėti senatorių pilna to žodžio pras
me — žmonių vieningai išrinktą ir dirbantį žmonių gerovei. 
Tik JAMES L. BUCKLEY šiuose rinkimuose yra priimtinas 
kaip kandidatas į JAV senatą. Jis nedviprasmiškai rėmė prezi
dento Nixono vedamą tarptautinę politiką, jis aiškiai pasisako 
prieš New Yorke ir kitur plintančią netvarką, riaušes, plėšimus, 
bombas, narkotikus, pornografiją. Buckley jau turi administra
cinės patirties ir yra pajėgus kovoti už darbo žmonių interesą.

Lapkričio 3 visi balsuokime už 
JAMES L. BUCKLEY!

R. T. Alinskai, A. Armonas. J. Andriušis, teis. V. Banelis, prel. J. Balkū- 
nas, dr. P. J. Bagdai, inž. A. Birutis, inž. J. D. Biručiai, inž. St. O. Biručiai, 
kun. dr. K. Bučmys. kun. P. Baniūnas, agr. Butkys, dr. V. Cekas, E. Ce- 
kienė, muz. M. E. Cibai, O. Dailydytė, adv. A. T. Danna. R. Daukšaitė, A. 
Daukša, dr. St. Dimienė, A. Dimas, dr. L. Giedraitis, teis. J. Giedraitis, 
arch. A. Gudaitis, V. Duoba, inž. R. K. Giedraitis, G. O. Grajauskai, inž.
S. G. Janušai, inž. J. P. Ivašauskai, op. sol. V. Jonuškaitė-Leskaitienė, dail. 
J. Juodis, inž. Z. Ž. Jūriai, dr. B. Jankauskas, dr. Jauniškienė, A. Jauniškis, 
L. A. Karmazinai, E. Kastor, dr. J. Kazickas, R. D. Keziai, R. F. Kazlai,
C. Kazlauskas, A. Kesčionis, inž. V. I. Kirkylai, A. Kregždys, H. Kulbert, 
inž. V. Labutis, inž. A. L. Lileikai, R. Mainelytė, A. Matulaitis, inž. A. Z. 
Mažeikai, teis. V. Maželis, teis. P. E. Minkūnai, inž. K. Miklas, J. Montvila.

arch. K. I. Nemickai, dr. E. Noakas, G. Nutautaitė, 
arch. J. I. Okunis, V. Padvarietis. dr. V. Paprockas, Mrs. K. Paulin, A. J. 
Poderiai, Pumputis, dr. B. A. Radzivanai, inž. V. Radzivanas, Z. Raulinai- 
tis, A. Reventas, G. Ridikas, dail. Rūtenis, kun. B. Ramanauskas, A. Rože- 
vičiūtė. inž. A. A. Sabaliai, adv. A. O. šavelskiai, S. J. Savelskis, agr. J. 
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Vyčiai kviečia balsuoti 
už lietuvių draugus

Lietuvos vyčių senjorų kuo
pos susirinkimas buvo spalio 
15 E. Sandanavičienės namuo
se- Pirmininkas A. J. Mažeika 
ir Elena Kulber, kurie atstova
vo kuopai vyčių seime, padarė 
platų pranešimą apie to seimo 
darbus ir svarbesnius nutari
mus.

Kuopa nutarė, kad visi pa
rems demonstracijas prie Jung
tinių Tautų. Pasisakyta ir dėl 
rinkimų, kurie bus lapkričio 3. 
Kuopa kviečia savanorius ir lie
tuvišką visuomenę balsuoti už 
tuos kandidatus, kurie iki šiol 
yra parodę pritarimo ir re
mia mūsų kovą dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. Tie žmonės 
yra: Frederick Schmidt — as
semblyman iš Queens, John 
Stack — assemblyman iš 
Queens, Rosemary Gunning— 
assembly iš Brooklyno, Joseph 
Addabbo — kongresmanas iš 
Queens.

Pasibaigus susirinkimui, kun. 
L. Budreckis, kuris buvo ka 
tik grįžęs iš Europos, padarė 
platų pranešimą apie savo ke
lionę. Jis aplankė Lenkiją, Ro
mą ir Prancūziją, šeimininkė E. 
Sandanavičienė visus pavaišino 
kavute. Senjoras

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

Klebonijai reikalinga šeimi
ninkė. Skambinti 255-2648.

Ruduo. Peizažas. Dail. Adomas Galdikas

DAIL. A. RŪKŠTELĖS 
PARODA

NEW YORKE
Šį savaitgalį, spalio 31 ir lap

kričio 1, Kolumbo vyčių salė
je vyksta didelė dail. Antano 
Rūkštelės paroda, kurią rengia 
Lietuvių Moterų Klubų Federa
cija.

Dailininkas gyvena Chicago
je ir yra žinomas savo lietu
viškais idiliškais peisažais. Lie
tuvos laukai, kur išplaukę ru
giai piūčiai, pati rugiapiūtė, lie
tuviškos sodybos su kryžiais, 
žmonės —. tai jo paveikslų te
mos- Bent keliasdešimt tokių 
paveikslų bus išstatyta ir šioje 
parodoje. *

Paroda bus Kolumbo vyčių 
salėje, 86-22 85 St., Woodha
vene. Ją galima lankyti šešta
dienį ir sekmadienį nuo 1 iki 
10 v.v. Atidarymas — sekma
dienį 2 v. popiet. Kalbės dr. 
Genovaitė Židonytė-Vebrienė iš 
New Haveno, Conn. Visi kvie
čiami atsilankyti.

Milijonai laukia paveldėtojų. 
Lietuvi, drausk savo gyvybę 
Lietuviu R. Kataliku Susivieni
jime, kame yra įvesti moder
niški apdraudos planai suaugu- 
siem 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.

Dail. Elenos Kepalaitės 
skulptūros paroda atidaroma 
lapkričio 3, antradienį, Phoenix 
galerijoje, 939 Madison Ave., 
prie 74 St., Manhattane- Atida
rymas antradienį nuo 5 iki 8 
v.v. Paroda bus atidaryta iki 
lapkričio 21. Bus išstatyta jos 
naujausios skulptūros, kurių 
dauguma atliedintos bronzoje.

NAUJAUSIOS KNYGOS
Bažnyčia ir pasaulis, A. Ma

ceinos, 2 dol.
Geroji vasara, romanas, Č. 

Gincevičiaus, 5 dol.
Lietuvos Vyčio pėdsakais, J. 

Strolios atsiminimai, 2 dol.
Radvila Perkūnas, B. Sruo

gos, 4 dol.
Lietuva caro ir kaizerio na

guose, A. Gintnerio, 5 dol.
Lietuvos sukilimas 1862-64 

m., Dr. K. Jurgėlos. 10 dol.
Versmės ir verpetai, Br. 

Railos akimirksniai, 5 dol.
šios bei kitos knygos ir mu

zikes plokštelės gaunamos Dar
bininko administracijoje-

Lietuviškų kalėdinių korte
lių galima gauti Darbininko ad
ministracijoje. Dėžutė 12 reli
ginių kortelių su lietuviškais pa
sveikinimais su persiuntimu 1 
dol. Prašoma iš anksto užsisa
kyti, kad laiku galėtumėt iš
siųsti.

Bronxe reikalingas prižiū
rėtojas 24 šeimų pastatui. Ap
šildymas alyva, keltuvas ir kiti 
patogumai. Gali būti ir viduti
nio amžiaus vyras su žmona. 
Jie gauna 4 kambarių butą su 
apšildymu ir 50 dol. mėnesiui. 
Skambinti vakarais VI 9-1411.

Rinkimai ši antradieni, lap
kričio 3. Balsuokime visi. Tai 
pilietinė pareiga. Atlikime ją 
pagalvodami. Balsuokime už 
tuos, kurie stovi už teisę ir 
tvarką. Mum nepakeliui su tais, 
kurie veikia ir balsuoja už leng
vatas visokiem kriminalistam ir 
kitam panašiam elementui. Štai 
kandidatas į gubernatorius Bos
tono miesto majoras White per 
savo dviejų metų buvimą mies
to majoru namų mokesčius pa
kėlė apie 30 procentų. Tokie 
kandidatai, kure taip švaisto 
mokesčių mokėtojų pinigus, 
irgi nepakeliui.

LB Bostono apygardos suva
žiavimas bus lapkričio 8 d. 3 
v. popiet Maironio parke, 52 
S. Quinsigamond Ave., Shrews
bury, Worcester, Mass- Suvažia
vime bus Eligijaus Sužiedėlio 
paskaita — jaunimas ir Lietu
vių Bendruomenė. Bus įvairūs 
veiklos pranešimai, valdybos ir 
revizijos komisijos rinkimai. Su
važiavimo metu vyksta dail. J. 
Juodžio paroda. - Prieš suvažia
vimo atidarymą bus iškilmingi 
pietūs, o Worcesterio jaunimas 
pasirodys su menine progra
ma.

Dail. Adomo Galdiko paroda 
vyksta šį savaitgalį, spalio 31 
ir lapkričio 1, Tautinės Sąjun
gos namuose. Atidarymas šešta
dienį 7:30 vai. vak. Parodą 
galima lankyti šeštadienį nuo 2 
v., o sekmadienį nuo 11 iki 
6 v.v.

Whist party bus lapkričio 7 
d. 8 v.v. šv. Petro parapijos sa
lėje, 492 East Sevent St. So- 
Bostone. Juzapina Zuzevičienė 
ir Marijona Mickevičienė pa
rengimą ruošia parapijos nau
dai. Užkandžius pagamins Anie- 
tė Matulauskienė.

Išnuomojamas 3 kambarių ir 
virtuvės butas Richmond Hill. 
Pageidaujama du arba vienas 
suaugęs. Skambinti vakarais 
847-0131.

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

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

THE FAMOUS...THE OR I GI N A L. . . TH E FABULOUS...

FUNNY FATHERS
MINSTREL SHOW

Gubernatoriaus pagerbimą 
Mass, etninės grupės surengė 
spalio 18 d. Mass- valstybėje 
apie 40 procentų sudaro etni
nės grupės, 12 procentų net 
yra gimę kituose kraštuose. Į 
pagerbimą atvyko per 1500 žm 
nių. Buvo surengtos tautų pa
rodėles, kur buvo parodytas jų 
tautinis menas. Lietuviai irgi 
turėjo savo skyrių su tautiniais 
dirbiniais ir knygomis. Buvo iš
statyta net Lietuvių Enciklope
dija. Pasirodyme dalyvavo apie 
100 lietuvių. Lietuviai dalyva
vo ir meninėje programoje. 
Onos Ivaškienės vadovaujama 
šokių grupė pašoko keletą šo
kių. Gubernatoriumi yra Fran
cis W. Sargent. Dabar, rinki
miniais metais, vis daugiau 
susidomį tautinėmis mažumo
mis, kurios kaip tik pasisako už 
teisę ir tvarką krašte.

Lietuvos vyčių N. Anglijos 
apskričio suvažiavimas buvo 
rugsėjo 27 Athol, Mass, Iš
rinkta valdyba ateinantiem me
tam: dvasios vadas kun. Albi
nas Janiūnas iš So. Bostono, 
pirmininkas — Lary švelnis iš 
Bostono, I-as vicepirm. Jonas 
Arlauskas iš Waterburio, 
Conn., Il-ras vicepirm. Mary 
Minkus iš Westfield, Mass., UI- 
čias vicepirmininkas Jonas 
Akute iš So. Bostono, sekreto
rė — Irena Adamaitytė iš Wor
cesterio, korespondentė — Sue 
Boroskas iš Brocktono, iždinin
kas — Vilimas Wisniauskas iš 
Gardner, iždo globėjai — Leo
nas Shakalis iš Cambridge ir 
Teodoras Pinkus iš Worcester, 
Lietuvos reikalų komiteto pir
mininkė Irena Adamaitytė iš 
Worcesterio, kultūros reikalu 
komiteto pirmininkė Ona Ben- 
deraitienė iš Worcesterio, ri
tualo komiteto pirmininkai — 
Marytė Pinkus iš Worcesterio 
ir Sylvia Shukis iš Brocktono, 
sporto komiteto pirmininkas 
Ed Grigaitis ir Elena Gillis iš 
Worcester. Kitas Lietuvos vy
čių apskričio suvažiavimas nu
matytas pavasarį Brocktone.

Šv. Petro parapijos choras, 
kuriam vadovauja muzikas Je
ronimas Kačinskas, gruodžio 6 
d- 3:30 v. popiet rengia koncer
tą Lietuvių Piliečių draugijos 
salėje. Po koncerto bus pobū
vis.

Parapiečių lankymas — cen
sus eina tolyn, šv. Petro para
pijos kunigai baigia aplankyti 
lietuvius, kurie gyvena aplink 
lietuvių bažnyčią.

RETURNS TO ST. MATTHIAS BY POPULAR DEMANDI

Sat. nite 
S NOV. 14
A W 0NE NIGHT stand at the
|\ J // ST. MATTHIAS PARISH AUDITORIUM 

58-27 CATALPA AVE. RIDGEWOOD.N.Y 
SV AT 8:30 P.M» ’

t ■ i-f

ALL NEW SHOW!
NEW SONGS...NEW SKITS...NEW DANCES...NEW JOKESI

Lapkričio šventę rengia Lie
tuvos vyčių 17-ta Algirdo kuo
pa lapkričio 21 lietuvių piliečių 
salėje, antrame aukšte. Pra
džia 8 v., vakarienė 10 vai. Šo
kiam gros Mike Kucher orkest
ras. Bilietų galima gauti pas 
vyčius.

Kultūrinių subatvakarių susi
rinkime spalio 10 svečias iš 
Philadelphijos, rašytojas Vytau
tas Volertas, kalbėjo apie saty
rą Lietuvoje — apie Vytautę 
Žilinskaitę.

BALSUOKIME UŽ TEISĘ 
IR TVARKĄ

Šiuo metu Jungt. Amerikos 
Valstybės pergyvena ypatin
gą laikotarpį, kurį kai kas va
dina “antrąja revoliucija”. Pa
deginėjimai, sprogdinimai vie
šųjų pastatų, mokyklų ir t.t. 
jau kasdieninis įvykis.

Nakties metu žmonės jaučia
si nesaugūs ne tik gatvėse, bet 
ir savo namuose. Moterų iš
prievartavimas, privačių namų 
apiplėšimas jau niekam nesu
kelia nusistebėjimo.

Kai kurie žmonės nužudomi 
politiniais sumetimais.

Draudžiamų ir kenksmingų 
chemikalų naudojimas ypač 
jaunimo tarpe yra pasiekęs 
aliarmuojančias ribas.

Demokratai, ilgai būdami val
džioje, neprotingai švaistėsi 
pinigais. To pasėkoje šiandie
ną turime nepaprastu tempu 
kylančius mokesčius, kainas ir 
bedarbę.

Visa tai yra pasėka rusiško
sios komunistinės propagandos. 
Rusų agentai per vadinamus 
amerikiečius liberalus demora
lizuoja ir griauna šį kraštą iš 
pačių pagrindų.

Ateina rinkimai. Mes, lietu
viai, puikiai atskiriame, kas 
tie liberalai yra. Todėl balsuo
kime už visus respublikonus 
kandidatus, nežiūrint kokiom 
pareigom jie kandidatuoja. Jie 
atstatys krašte tvarką į norma
lias vėžes-

Bostono Lietuvių 
Respublikonų Klubas

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.
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Muzikui ALGIRDUI KACANAUSKUI
Rūtos ansamblis
ruošia

PAGERBIMO VAKARI 
lapkričio 7, šeštadienį
§VC. 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 Eilutę Sinulienę tel. 201—226-8547
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D. L. K. BIRUTĖS Karių šeimų moterų draugija kviečia 
visus praleisti vakarą kartu su advokate, teisių daktare, 
šiam vakarui atvykstančia iš Bostono,

Marija Šveikauskiene.
Prelegentė kalbės aktualiais teisiniais klausimais ir atsa
kys į visokius rūpimus teisinius klausimus. Parengimas 
įvyks LAPKRIČIO 15 D., 5 vai. vakaro, sekmadienį puoš
nioje CORDON BLEU (Revency) salėje — 96-01 Jamaica 
Avenue, Woodhaven, N.Y. (Važiuoti: požeminiu traukiniu 
iki BMT Jamaica line Woodhaven Blvd, stoties, o iš ten 
iki salės tik pora trumpų kvartalų; automobiliais — iki 
Woodhaven Blvd, ir Jamaica Ave. sankryžos. Automobi
liams pastatyti vietos yra pakankamai.

Už dalyvavimą parengime auka $12.00 asmeniui. Bus vai
šės šiltų-šaltų užkandžių ir gėrimų be atskiro atlyginimo.>

Staliukam* rezervacija* ir čekiu* prašome *iu*ti iki lapkričio 10 d.: 
Liucijai Sperauekienei, 907 Wc*t 90th St. New York, N.Y. lOOOl; 
Me f. CH 4-2642 • Liucinai Vilkutaitienei, 85-81 75th St., Wood
haven, N.Y. 11421; telef. MI 2-2197 • Marijai Bnlvičienei, 195-04 
Carpenter Ave., Holli*, N.Y. 11429; tclef. HO 4-7080

Parengimo* ruošiama* *avikaina, — be jokio pelno organizacijai.




