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Pekinas skelbia Mao “tiesos
Jei sąrašas pilnas—laimėjimai menki

Naujos kalbos apie prez. Nixono pastangas baigti karą
Gandy netvirtina, bet ir neneigia. — 
Šen. Scott mano, kad kas nors vyksta

Generalinių štabų viršininkų 
pirmininkas gen. Earle G> 
Wheeler netikėtai atvyko į Sai- 
goną (antrą kartą pustrečio 
mėn. bėgy). Respublikonų va
das šen. Scott prakalbo apie 
60 dienų susilaikymą nuo prez. 
Nixono Vietnamo karo vedi
mo kritikos. Galop oficialiai ne
patvirtinamas, bet ir nepanei
giamas gandas, kad užmegzti 
nauji slapti kontaktai su Hano
jum dėl karo baigimo. Tai yra 
tie trys kabliukai, už kurių nuo 
pereito šeštadienio bandoma 
užsikabinti ir kaip nors išaiš
kinti, ar iš tikrųjų yra kas nors 
nauja atsiradę beieškant kelio 
baigti Vietnamo karą.

Okinavva kelia 
rūpestį P. Korėjai 
Seoul. — P. Korėjos prem

jeras Chung D Kwon pareiš
kė, kad jo kraštas priimtų su 
visais ginklais amerikiečius iš 
Okinawos, kad tik būtų gali
ma atsvert tą nuostolį, kuris ga
li atsirasti amerikiečiams ap
leidus Okinawos bazes.

P. Korėjos rūpestis eina iš 
įsitikinimo, kad Š. Korėjos ko
munistai vis dar nesą atsisakę
antrą kartą pamėginti užimti P. 
Korėją atviru karu ar klastinga 
partizanine infiltracija. Visą lai
ką buvo bandyta infiltraciją 
forsuoti per demarkacijos lini
ją, bet rezultatų nepasiektai 
Pastaruoju laiku komunistų re
žimas pakeitė taktiką — masi
niai pradėjo atakuoti P. Korė
jos krantus iš jūros, kad infil
truotų agentus ir ginklus nera
mumams organizuoti.

P. Korėjos vyriausybė, 
rios santykiai su Japonija 
draugiški, bandė atkreipti 

ku- 
yra 
Ja

ponijos dėmesį į tai, kad besie
kiant Okinavvos salos susigrąži
nimo nebūtų pasiskubinta su 
ten esančių amerikiečių bazių 
sunaikinimu.

Portugalų režime jau matosi naujovės 
Ateina nauja karta su reformą dvasia

Lisabona. — Portugalijos- 
parlamento rinkimai įvyksta 
spalio 26. Tautinė Vienybės 
partija, ikšiol vienintelė krašto 
politinė organizacija, eina į rin
kimus su nauja vadovybe ir at
jaunintu veidu. Jau'metai, kaip 
Salazarą yra pakeitęs jaunes
nis, lankstesnis ir liberališkes- 
nis premjeras dr. Caetano. Par
tijos išstatytų kandidatų tarpe 
nebesimato daug senų veidų, 
nes juos pakeitė nauji, arti
mesni paties premjero pažiū
roms.

Atidarydamas rinkiminę kam
paniją, premjeras Caetano pri
minė, kad tęstinumas ir evoliu
cija yra jo pagrindinė taktika. 
Tai reiškia, jog Imis tęsiama tai, 
kas buvo gera, bet tvarkingai 
keičiama tai, kas jau atgyventa. 
Naujoj Caetano grupėj susispie- 
tė daug kraštui pažįstamų ka
talikų intelektualų reforminin- 
kų, kurie naujajame pariamen- mento rinkimus, nes kairieji kad būtų prašalintos nors di- jas kancleris. Pirmasis naujo nebus bandoma vartyti jos 

_ tą reikalą jau yra suspėję labai ūžtosios ikšiol katalikams da- parlamento posėdis numatytas laisvė panaudoti atominę ener-
navrmo ir Portugalijos politi- Zmh? 8*”* išpopuliarinti. rytos skriaudos. spalio 20. giją nekariniams tikslams.

toks trumpas tarpas? Prilei
džiama, kad tas skaičius sumi
nėtas ne taip sau, bet sąmonin
gai parinktas.

Mįslę bandė kiek atskleisti 
pats šen. Scott, pereitą sekma
dienį klausinėjamas televizi
jos programoj “Face the Na- 
tion”. Jis nebuvo perdaug atvi
ras, bet buvo galima jausti, 
kad 60 dienų suminėjimas ne
buvo be reikšmės. Už viso to 
mįslingo fasado, atrodo, yra 
štai kokios prielaidos.

Per tą laiką laukiama dar vie
nos komunistų ofenzyvos Viet
name. Ir apie tai prakalbo pats 
gen. Wheeler vos tik išlipęs iš 
lėktuvo Saigone. Jos laukiama 
lapkričio mėn., gal net spalio 
gale. Turimos žinios turėtų pa
tvirtinti spėliojimus — apskai
čiavimus, kad tai turėtų būti 
paskutinė didesnė komunistų 
ofenzyva P. Vietname, nes kita 
vargu jau begalėtų būti suor
ganizuota. Amerikiečiai tikri, 
kad ji negali karo laimėjimo pa
sukti komunistų pusėn, todėl 
po tos ofenzyvos išsikvėpimo 
lauktina atmainų. Ne staigių, 
kiek dar padelsus, ir ne skam-, 
biais žodžiais pareikštų, bet gal 
Paryžiaus susitikinėjimuose lyg

Daugiausia dėmesio sukėlė 
šen. Scott pasiūlymas — para
ginimas, kad visi prieš karą kal
bantieji, kongreso narių neiš
skiriant, susilaikytų nuo Vietna
mo karo vedimo kritikos 60 
dienų ir leistų prez. Nixonui 
veikti be jokių įsikišimų iš ša
lies. Kodėl 60 dienų? Kodėl

Pasikeis Japonijos vaidmuo, atsakomybė i 
Saly grąžinimas atneš naujas pareigas

ta, teleidžia jai turėti karines j 
pajėgas tik vidaus saugumo rei- 1 
kalams. Dėl tos priežasties ji Į 
turi saugumo sutartį su Ame
rika, gi ši laiko savo karines bat 
zes pačioje Japonijoje ir iš jos 
paimtame Ryukyu salyne (O- 
kinawos saloje). Nors šioje kal
boje nebuvo užsiminta apie 
konstitucijos keitimą, tačiau 
premjero kalboj buvo apstu už
uominų, kad Japonijos kari
nės pajėgos turės būti žymiai 
padidintos atgavus Ryukyu sa
lyną. “Okinawds susigrąžinimas 
reiškia, kad mes turėsim atsisto
ti ant savo kojų,” — pareiškė 
Šato. Su to salyno atgavimu Ja
ponijos sienos pasistūmės 600 
mylių į pietus, gyventojų skai
čius padidės vienu milijonu.

Šato atvyksta į Washingtoną 
lapkričio 19 pasitarimams su 
prez. Nixonu dėl Okinawos grą
žinimo datos sutarimo (mano
ma, kad tai turėtų įvykt 1972 
m.), dėl atominių ginklų iki to 
laiko iš salos pašalinimo ir dėl 
Amerikos pažado nevykdyti iš 
Okinawos salos karinių opera
cijų g anksto tuo reikalu ne
pasitarus su Japonija.

Pasitarimų tuo reikalu jau 
yra buvę daug, bet tos trys pro
blemos tebėra neišrištos — jas 
turėtų sutvarkyti Sato-Nixono

Tokio. — Su Amerikos apsi
sprendimu palikti pačiai Azijai 
didžiąją savo apsaugok naštą, 
pačiai pasiliekant kiek nuoša
liau, ateina Japonijos eilė pra
dėti vaidinti šiame reikale va
dovaujančią rolę. Tokią per
spektyvą priminė japonams 
pats premjeras Šato, labai re
tai tesirodąs tautai su ilgesnė
mis kalbomis. Jo žodis papras
tai išgirstamas tik parlamente, 
gi šį kartą jis savo svarbią kal
bą pasakė per televiziją.

Ta tema Japonijos vyriausy
bė prakalbo pirmą kartą, nes 
Japonijos pokarinė konstituci
ja, gen. McArthuro padiktuo

nio, ūkinio bei socialinio gyve 
nimo modernizacijos jėgą.

Daugiau laisvės turi šį kartą 
išstatyti savo kandidatų ir so
cialistinė kairė, bet ji šiemet 
nesitiki nieko laimėti, nes kraš
tas dar nėra įsisiūbavęs politi
nių naujenybių link.

sitarimų medžiaga sunki, nes 
Amerikos karinės bazės Okina- 
woj buvo, tebėra ir' dar ilgai 
bus reikalingos pietryčių Azi
jos saugumui, pačios Japonijos 
neišskiriant. Amerikos bazės 
ten lieka ir po salyno grąžini
mo Japonijai, bet derybos rei
kalingos surasti formulei, kaip 
ten patogiau galėtų sutilpti abi 
valstybės. Tų trijų klausimų 
neišsprendus Japonijos norima

Gen. Wheeler atsiradimas 
Saigone nieko nepaprasto ne- 

damas iš Seoulo, kur buvęs nu
vykęs P. Korėjos karinių pa
jėgų įkūrimo 21 metų sukak
ties švęsti. Ir čia įtarimas: ko
dėl jis panorėjo pagerbti 21-ją 
sukaktį, o ne pereitais mietais 
20-ją? Kodėl jį lydėjo ten ne 
kas kitas, bet P. Vietname kovo
jančių amerikiečių vyr. vadas 
gen. Abrams? Jis pate tvirtina, 
kad norįs pamatyti, kaip viet
namiečiams sekasi ten, kur jie 
jau užėmė amerikiečių apleis
tas vietas. Gal būt?

Gandas, kad prez. Nixonas 
vėl užmezgęs slaptus ryšius su 
Hanojum, esąs tikras, bet netik
ras esąs jo turinys — Baltieji 
Rūmai tokį gandą galėję pa
leisti tyčia, kad išleistų kiek 
garo iš spalio 15 d. organizuo
jamų demonstracijų prieš Viet» 
namo karą, šitoks aiškinimas 
neatlaiko kritikos, nes naujas 
Hanojaus pakalbinimas po Ho 
Chi Minh mirties nebūtų jokia 
naujiena. Apie tai pate prez. 
Nixonas ir kiti gana atvirai jau

Artimiausia* prez. Niyorio patarė- netyčia pro lūpas praspruku- 
ja* M. KMhąrr, su kuriuo ufei- . q j 
daręs prezidentas praleido visą “ *
pereitą sekmadienį besitardamas. timUS kanalus pranešta.

Gen. Abrams, JAV karo vadas 
Vietname, su kuriuo Stabų virši
ninkų pirmininkas gen. VVheeler 
skraidė pereita savaitgalį tarp 
Seoulo ir Saigono.

— Jungi. Tautų ūkinės sank
cijos, Saugumo Tarybos reko
menduotos prieš P. Afriką 1962 
metais, neturėjo didesnės įta
kos to krašto ūkiui, nes preky
bos su P. Afrika nenutraukė 
JAV, Japonija, Anglija ir V. 
Vokietija. Sankcijų tikslas buvo Vokietiją spaudžia 

pasirašyti sutartį
Viena. — J. Tautų Atominės 

Energijos Agentūros narių me
tinį susirinkimą Rusija panau
dojo spausti V. Vokietiją, kad 
ši pasirašytų atominių ginklų 
plitimo sulaikymo konvenciją, 
J. Tautų gen. asamblėjos reko
menduotą pasirašyti 1968 m.

Mat, V. Vokietija paprašė 
nuolatinės vietos tos agentūros 
direktorių taryboje, bet Mask
vos atstovas leido suprasti, kad 
už tokio pobūdžio statuto pa
keitimą Rusija balsuos tik tada, 
kada V. Vokietija prisidės prie 

Bonna. - V. Vokietijos so- minėtos sutarties, 
cialdemokratų ir laisvųjų de
mokratų partijų vyriausieji va
dai susitarė bandyti laimę 
bundestage laimėti teisę suda
ryti tų dviejų partijų koalicinę 
vyriausybę, kuri bandytų rem
tis tik 12 balsų dauguma. Bet 
toji dvylika nėra labai patiki
ma, nes grupė laisvųjų demok
ratų koalicijai su socialdemok
ratais nepritarė. Viskas priklau- 

nutarė remti tas reformas, ku- sys nuo to, kaip jie balsuos tą

sių išskyrimo politikos, apar- 
teidu vadinamos. Tyrinėjimus 
darė patelkti specialistai.

sirūpinančios Amerikos žydų 
institucijos teigia, kad kai ku
riais mėnesiais nuo 200 iki 300 
Rusijos žydų gauna leidimus 

tvarko Olandijos atstovybė, 
nes Rusija 1967 yra nutrauku
si su Izraeliu diplomatinius san
tykius.

OfnvrTv prvvz«STivns Tim 
po šen. R. Kennedy nužudymo 
sudaryta komisija rado, kad te
levizijos programos yra di
džiausia smurtinių nuotaikų ug
dymo priemonė jaunimo tar
pe. Raginta visokias smurto ap
raiškas kuo greičiausiai iš tele
vizijos programų pradėti šalin- 

dou 1970 vasario 24 ir 25 vi
zituos prez. Nizoną Washingto- 
ne. Po to jis lankysis ir kituo
se Amerikos miestuose.

yra kalbėję. Ir tas Hanojaus pa
kalbinimas dabar nebėra jo* 
kia sunkenybė, nes Washingto- 
nas jau turi kelis patikimus tar
pininkus. Vienas tokių gali bū
ti Rumunija, turinti gerus ry
šius ir su Hanojum ir su Pe
kinu. Galop, juk Paryžiuje yra 
visas būrys vietnamiečių iš Ha
nojaus, kuriems galima naują 
pasiūlymą ar naują išeitį per
duoti. Jie moka paslaptis lai
kyti. Taigi tikėtina, kad ryšiai 
vėl mezgami, tik tuo tarpu gal 
ir reikia sakyti, kad apie tai 
nieko nežinoma. Bet jau šį tą 
sako faktas, kad prez. Nixono 
garsiakalbis atsisakė skleidžia
mą žinią paneigti.
Scott kalbai trūko 
žodžio, kad gandas 
miai patvirtintas.

šen.Gi 
tik vieno 

būtų įgak-

— Senato užs. reik, komisijos 
pirmininkas šen. Fulbright yra 
apsisprendęs dar šį mėnesį pa
daryti apklausinėjimus Vietna
mo karo reikalu ryšium su se- 
nat. Goodell pasiūlymu, kad bū
tų nutraukti pinigai Vietnamo 
karui vesti. Jis nenorįs prez. 
Nixonui nemalonumų pridaryti, 
tik norįs padėti jam iš Vietna
mo pasitraukti. Bus kviesti liu
dyti valstybės sekretorius W. 
Rogers ir krašto apsaugos sekr. 
Laird. '
— Hong Kongas buvo sujung

tas su Washingtonu Intelsat 3 
satelitu, kurs “kabo” viršum 
Pacifiko. Pirmoji programa bu
vo perduota iš Washingtono.

Sena pusiausvyra 
Hanojaus taktikoj
Š. Vietnamo vadovybė stip

riai tebelaiko apsėdusi Mask
vos ir Pekino kėdes. Premjero 
Pham Van Dong vadovaujama 
delegacija buvo Pekine padėti 
komunistų valdžias įsigalėjimo 
dvidešimtmečio sukakties at
švęsti. Ta proga ten pasirašyta 
nauja pagalbos gavimo sutartis. 
Turinys neskelbiamas.

Iš Pekino delegacija išvyko į 
Berlyną padėti Ulbrichtui tokią 
pat sukaktį paminėti ir iš ten 
pagalbos užsitikrinti.

Delegacija vyko per Mask
vą, kur irgi buvo maloniai su
tikta ir ilgu, sakoma draugišku, 
pasitarimu su Kremliaus vadais 
apdovanota. Po pasitarimo pa
skelbtas komunikatas sako, kad 
ir Maskvos parama naujai va
dovybei pažadėta.

Kinija, Rusija, R. Vokietija ir 
Čekoslovakija ikšiol yra buvu
sios stipriausi S. Vietnamo ap
rūpintojai ginklais ir kitais ka
ro reikmenimis.

Mažoji koalicija 
Bonoje sutarta

Hong Kongas. — Spalio pra
džioj bešvęsdami komuniz
mo įsigalėjimo Kinijoj dvide
šimties metų sukaktį, Pekino 
slapukai parodė dar gyvą esan
tį Mao Tse-tungą (Maskva ne
seniai buvo paleidusi gandą, 
kad jis nebepagydomai supara- 
ližuotas) ir paskelbė apžvalgą 
revoliucinių pastangų įsigalėti 
pietų ir pietryčių Azijoj.

Mao buvo parodytas tribūno
je, bet ta proga nepasakė nė 
vieno žodžio.

Revoliucinių pastangų — lai
mėjimų apžvalgą paskelbė ofi
cialioji žinių agentūra su į- 
žangine pastaba, kad viskas 
vyksta “pagal planą”. Ir seka
si kaip tik ten, kur komparti
jos atsimetė nuo Rusijos anti- 
revoliucinės doktrinos ir per
ėjo prie Mao Tse-tungo "di
džiosios tiesos”, kad politinę jė
gą gimdo tik ginklas ir rėmi
masis kaimiečiais (pagal dabar
tinį Pekino išsigalvojimą, Ru
sijos kompartijai prikišamas re
voliucijos išdavimas neva todėl, 
kad ji pradėjusi skelbti, jog ko
munizmas gali laimėti ir taikiu

Anglam dar nėra kelio į Ūkinę Rinką
Jungt. Tautos. — Prancūzijos 

užsienio reikalų ministeris M. 
Schumann, kalbėjęs J. T. gen. 
asamblėjoj dabar vykstančiose 
bendrose diskusijose, jau be 
svyravimų pasakė, kad britų 
atėjimas į Europos Ūkinę Bend
ruomenę (Bendroji Rinka) pil
nu nariu yra labai pageidauja
mas.

Jis mano, kad dabartiniai še
ši nariai, kurių vyriausybių gal
vos susirinks Hagoje lapkričio 
mėn. į specialų pasitarimą, jau 
įves Bendrąją Rinką į “paskuti
nį periodą”, po kurio jau bus 
galima priimti ne tik Angliją, 
bet ir kitus pasiprašiusius.

Tas “paskutinis periodas” tiy 
retų pasibaigti su šiais metais. 
Kartu turi pasibaigti ir rinką 
kuriant numatytas bandomasis 
periodas. Bet yra likęs sutvar
kyti vienas labai svarbus klausi
mas— sutarti nuolatinę siste
mą Europos žemės ūkiui finan
suoti. Šis klausimas yra labai 
svarbus prancūzams, mažiau 
svarbus kitiems nariams, bet 
prancūzai be šito klausimo su
tvarkymo nesutinka įsileisti į 
Rinką naujų narių.

Po pasimatymo su Schumanu 
New Yorke britų užs. reik, 
ministeris Stewart yra išsireiš-

Neužmirština, kad tos kon
vencijos dar neratifikavo nė Ru
sija nė Amerika, bet juodvi 
abidvi, viena slaptai, kita vie
šai, spaudžia V. Vokietiją prie 
jos prisidėti. Abidvi tai daro 
skirtingais motyvais: Amerika 
tai daro norėdama pasigerinti 
Maskvai, o ii pastaroji labai ne
nori, kad V. Vokietija pasiga
mintų savų atominių ginklų. V. 
Vokietija gi delsia todėl, kad 

parlamentariniu būdu. Pažymė
tina, kad ir dabartiniai Rusijos 
vadai nė vienos tų komunistų 
"tikėjimo tiesų” nėra atsisakę, 
bet naudoja vieną ir kitą, žiū
rint kaip kur reikia. Red.).

Apžvalgoje pagiriami š. Viet
namo ir Laoso komunistai, bet 
nepasakoma, kuriai ‘doktrinai’ 
priklauso. Bet Tailande, Bur- 
moje, Malajuose, Indonezijoje 
ir Indijoje nuopelnai jau pri
skiriami maoistams, kurių per
galė ten jau įstačiusi revoliuci
ją į teisingą kelią. Indonezijos 
Subarto apšaukiamas fašistu, gi 
apie jo sudaužytą kompartiją 
sakoma kad ji apsivaliusi nuo 
dešiniųjų oportunistų ir vėl pra
dėjusi eiti laimėjimo keliu. Vi
si pastarųjų metų komunistų 
laimėjimai Indijoje irgi priski
riami partijos persiorientavi
mui į Pekino “doktrinos” pu
sę. ------__

Toje apžvalgoje visai nutylė
ta apie Pakistano, Filipinų, Cei- 
lono ir Kambodijos komunistų 
sąjūdžius. Manytina, kad ten jų 
reikalai blogi.

Naujasis Prancūzijos užsienio rei
kalu ministras M. Schumann, pra
vėręs ir vėl uždaręs anglams Bend
rosios Rinkos duris.

kęs, jog “prancūzų diplomate 
nis tonas esąs pasikeitęs”.

Bet Schumanno kalboj buvo 
ir stiprių de Gaulle laikų atrū- 
gų: raginimas siekti Rytų-Vaka
rų susipratimo, stipresnis ry
šys tarp Europos valstybių (su
prask: mažiau Amerikos lindi
mo į Europos reikalus), visų 
formų hegemoninių tendencijų 
naikinimas. Buvo paraginimas 
ir Maskvai su Washingtonu drą
siau eiti prie dialogo.

Pasakytina, kad tai konvenci
jai nesiseka įsigalioti, nes ik
šiol ją ratifikavo tik 19 valsty
bių, kurių tik viena Anglija yra 
atominė valstybė. Kad ji įsiga
liotų, reikia 40 valstybių, kurių 
tarpe turi būti visos atominių 
ginklų turinčios valstybės.

aplinkybės baigtos tyrinėti. Ty
rinėjimą darė žydų ir arabų ko
misija ir rado, kad padegimas 
galėjo įvykti tik todėl, kad šven
tovės apsauga buvusi labai blo
ga. Ir nuostoliai pasidarė dide
li todėl, kad arabų fanatikai 
pradžioje trukdė gaisrą gesinti. 
Gaisro gesinti buvo subėgę visi 
— žydai, arabai ir krikščionys. 
Kaltinamojo bylos nagrinėji
mas greit prasidėda Jeruzalėje.

— Kubos lakūnas su suvio- 
tišku Migo pereitą sekmadienį 
nusileido Floridoje. Jis gavo tei
sę pasilikti Amerikoj, bet lėk
tuvas bus grąžintas Kubai.

dar pasitraukė iš politinio gy
venimo po 23 metų vadovavi
mo vyriausybei be pertraukos. 
Jo vieton socialdemokratai iš
rinko švietimo ministrų Olofą 
Palme, labai nepalankų Amen
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Kuo Vilnios skiriasi nuo latvių ir estų sostinių
N. Zuerchef Zeit

džius apie Vilnių duodame be
veik ištisai:

mui miesto išplanavimą. Nors
kartais yra sudėti vienas šalia 
kito. Ištisi skverai ribojasi jnd-

Tūkstančiai, dešimtys tūkstan
čių gyvena šiuose griū^MSud-Jei Rygai ir Tallinnui būdin

ga yra Hanzos lygos ir Liute
rio dvasia, tai Vilniuje, Lietu
vos sostinėje, pabrėžtina katali
kybės ir lenkų atmosfera. Nors 
Vilniaus senasis kvartalas, 
kaip abiejose sostinėse į šiau
rę nuo jo, yra pagrinde gotinės 
statybos, jis daro aiškaus baro
ko Įspūdį. Vilnius neturi šiau
rės vokiečių rūstumo ir kietu
mo, kuris yra būdingas Rygos 
ir Tallinno architektūrai, čia 
atmosfera yra labiau pietietiš
kai lengva, aiškiai manifestuo
janti, joje — de -vivre (gyve
nimo džiaugsmą). Kai ilgais va
saros vakarais miesto vaikinai 
ir. merginos vaikšto Lenino alė
ja, ta Vilniaus pagrindinė gat
vė primena ispanišką paseo.

- Vilnius atrodo esąs kitame 
pasaulyje nei Maskva. Gausu 
kavinių, ir nereikia stovėti prie 
jų eilėje. : - .

Krautuvės rūpinasi parodyti 
savo prekes patraukliai, ir 
nors vitrinos negali lygintis su 
Vakarais, jos toli praneša Mas
kvą. Merginos čia madingiau ir 
elegantiškiau apsitaisę nei Ru
sijos sostinėje ar Leningrade. 
Nėra didesnio drabtfžių ‘ pasi
rinkimo, bet lietuviai moka pa
daryti ir iš to ' kas įmanoma tu- 

_rėti. Regimai f daugiau yra dra
bužių, siuvanti pagal užsaky
mą. Kioskuose yra madų žur
nalų.

Turistai nuolatos ginčijasi, 
ar Vilniaus senmiestis yra gra-

lis miesto planas, čia senojoj 
daly nėra gatvės, gatvelės, kori 
nenukreiptų akies tiestai į bokš-

ką. Niekur žvilgsnis nenuklys
ta į tuštumą, nes jam visada 
yra atrama. Tai tokia miesto

pretenzijų, kuri atrodo kilusi 
atsitiktinai, ir kaip tik dėl to 
šis faktas parodo brėžinio meist
riškumą.

Kitas žavus dalykas — ar-

daro darnų Įspūdį, šis formų, 
išradingumo turtingumas kaip 
tik ryškiai skiria Vilnių nuo 
TalHnrtn
Nykstanti statyba:

Žavesį silpnina, kaip ir kito
se dviejose battiečių sostinėse, 
pasibaisėtinos senojo kvartalo 
sąlygos. Padėtis Vilniuje yra 
dar blogesnė kaip Rygoje ir 
Tallinne. Jame vargiai rasi na-

tus, tamsius butus. Jų langai 
dažniausiai išeina į kiemus, ku

kės, šiukšlės, vandeningos ko
pūstų sriubos tvaikas, o nervina 
gi pokalbių garsai rodo įtampą, 
kurią neišvengiamai gimdo to
kia kamšatis ir nykumas. Ne 
kitas kuris vardas kaip tik 
“slum” gali geriausiai tikti 
šiom sąlygom.

H. ,U>

SPAUDA rio

Jfe kom-

STAR g^itet ■.& Nk-

aią

Ii

The Valtey Ntes, Kaliforni
jos laikraštis (pasiekęs mus N1 

žesnis už Tallinno ar atvirki- K. dėka), rugsėjo 11 plačiai ap- - žemės Nentūna **
čiai. Man atrodo, kad Taflm- rašo dr.-Algirdo Avižienio pra- g. K?
nas laimi savo visuma, tetrVil- nešimą’ Amerikos aerunaut&og 
irius patrauklesnis savo dėte- 
lėm. Taffinnas duoda harmonin
gą beveik tobulai išsilaikiusio 
vėlyvųjų viduramžių miesto 
vaizdą: Vilnius žavi žaismin
gu lengvumu vingiuotų gatvių, 
grakščių fasadų ir paslėptų kie
mų, kur auga uosiai ir prieš 
langus jurginai palinkę i sau
lę

Sovietinis kelionių vadovėlis 
klaidingai sako, kad sovietinė

ir astrOtfautikos institute Los 
Angeles. Jis kalbėjo apie naują 
kompiuterį, pavadintą STAR, 
kuris gali surasti Savo klaidas 
ir pats jas pataisyti. Naujasis 
kompiuteris labai svarbus ilgų 
metų kelionėm Į erdves. Sumi
nėtas Neptūnas, iki kurio teks 
keliauti 7-9 metus, Plutas — 
11 metų. Taisyti erdvėlaivio 
kryptį iš žemės radijo signalais 
tokiame tolyje sunku, nes radi-

erdvėlaivis turi su savim kom
piuterį, kuris klaidas pastebi ir 
jas pataiso. Jis gali būti poros 
kubinių pėdų didumo, tad ne
bus Sunkumo ji erdvėlaiviui 
pasiimti.

Laikraštis pažymi, kad STAR 
išradėjas, “tėvas” yra dr. Al
girdas Avižienis, Los Angeles 
universiteto profesorius, gi-

RMvtf Ii OTO-

korf 
ka

rmos įcfennus pastotus. lan
kymosi su vadovu tikrai nau- 
dtngipačia^ (tevidnMflpaMa-

GARtrtfA — GRaBORIUS, BAL&šMUOTOJAS. s modenjtal 
koplyčto*. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

Žydai apie žydų genocidą Lietuvoje
Jewish Press (pasiekęs K.J. 

dėka) rugsėjo 19 informuoja, 
kad Jeruzalėje buvo viso pasau
lio žydų studijinis kongresas, 
kuriame Dov Levin turėjo pra
nešimą apie “žydų genocidą 
Lietuvoje”. Jo pranešimą laik
raštis sutraukė taip: “Jeruzalės 
ekspertas atakavo gojus lietu
vius dėl jų rolės nacių teroro 
metu. Devyniasdešimt du pro
centai Lietuvos žydų buvo nu
žudyti — proporcingai daug

Lietuvių spauda varė antisemi
tinę akciją ir reiškė prėtena-

okupacijos dienos lietuviai uo-

shis žydus, ir šimtai žydų šei
mų, kurias jie gelbėjo po karo, 
tebuvo desperatiška pastanga 
pataisyti lietuvių vardui pasau
lyje”.

Nežinia, ar vaizdą iškraipė 
Jeruzalės ekspertas ar New Yor 
ko laikraštis. Ekspertas nebūtų 
galėjęs kalbėti apie žydų gel
bėjimą po karo. Ir neekspertas 
Žino, kad po karo padėtis buvo 
tokia, jog žydai pagalbos nebu
vo reikalingi — jie būtų galė
ję kitus gelbėti.

I Antra, jei pranešėjas buvo 
"m. ekspertas, tai jis negalėjo bū-
■ ti neskaitęs Henry A. Zeiger 

I “The Case Against Adolf Eich-
■ man n. Published by New Ame-
■ rican Libtary”, kurioje auto-
■ rius sako: “Atsižvelgiant Į tai,
■ kad Baltijos kraštų gyventojai
■ Smarkiai yra nukentėję nuo bol-

I Ševikų valdžios ir žydų, kada
■ buvo Įjungti i USSR, reikėjo 

laukti, kad, išsilaisvinę iš ave

tūnos valdžios, jie likviduos 
priešus, likusius po raudonosios 
armijos pasitraukimo... Mūsų 
nustebimui, nebuvo lengva iš
syk sukurstyti į platesnius Žydu 
pogromus” (66 p.), ko taip sie- 
kė naciai.

Ekspertas nebūtų galėjęs ne
kreipti dėmesio nė į Žydų , isto
riko dr. Pintip Friedman, Co- 
lumtrijos universiteto žydų is
torijos lektoriaus knygą “Their 
Brothers’ Keėpers, New York 
1957”. Ta knyga duoda Balti
jos kfašfūose žydų ekstėrmina- 
cijai vadovavusio SS geū. Sta- 
leckerio raporto ištrauką, kad 
“nėra taip lengva suorganizuoti 
iš vietos gyventojų tinkamą 
prieš žydus akciją”. Friedma- 
nas suminėjo eilę pavardžių lie
tuvių, kurie žydus gelbėjo — 
slėpė, maitino, dokumentais ap
rūpino ne po karo, kaip eks
pertas sako, bet karo metu...

Atrodo tikresnis dalykas, 
kad tie žodžiai yra ne eksperto, 
bet ortodoksinio ir visada ka
ringo “Jewish Press”.

mažas, kad kiekvienas kampas 
ir vingis gali būti apžiūrėtas per 
vieną popietę* Planuojama per
kelti dabartinius senmiesčio gy
ventojus į naujus rajonus, o ta
da tos gatvės, kurios vertos 
yra apsaugoti, bus atnaujintos; 
ir namai paversti mažais mu
ziejais ir krautuvėm turistam; 
kitus pastatus nugriaus, kad bū
tų vietos naujiem.
NaoĮoji statyba:

Apie prieš dešimt metų Vfl- 
niUs rimtai pradėjo kelti butų 
problemą. Nuo tada naujų na
mų ir ištisų kvartalų statyba 
eina didėjančiu tempu. Nie
kas nepasako tiksliai, kiek nau
jų butų bus kasmet Miesto sta
tyba, kuri organizuoja aparta- 
mentinius pastatus vieną pa 
kito, duodanti 3,600 naujų bu
tų kasmet, daugumas būtų dvie
jų kambarių. Taip pat statoma 
mažesnis kiekis apartamentinių 
namų kitų veiksnių. Mieštas da
bar turi 340,000 gyventojų, ir 
per artimiausią dešimtmetį nu
matoma padidės 80,000. Ma
žiausia tiek dabar gyvena griū
vančiuose namuose. Dabartiniu 
statybos tempu per metus po 
15,000-18,0 0 0 žmonių galės 
gauti naujus būtus. Kitaip sa
kant, dar truks gerokai, iki pa
siseks pašalinti, butų stoką, o 
per tą la^ą ntujiė^ namai, ku
rie yra labai blogos. kokybės,

- gal būt, jau teks griauti.
Pirmas nanjas tęžidencinis ra

jonas, pastatytas prie Vilniaus, 
yra - - - entaj
lyg barakai oti Mas
kvos įstaigose ir statyti visos 
Sovietų Sąjungos kampuose, ne
atsižvelgiant Į klimato ir vieti
nio skonio sąlygas. Bet Vilniaus 
planuotojai greitai ėmėsi pla
nuoti apartamentinius pastatus 
pagal savo stilių Buvo sunkus 
procesas norint įsprausti reikš
mingus bruožus į architektūri
nę monotoniją, tipingą sovieti
nei statybai Pradžioj buvo sta
tomi 5 aukštų blokai, tik nuo 
1960 antros pusės atsirado 12 
aukštų namai Paskiau prie 12 
aukštų pastatų sukonstruotas 
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MATTHEW K BALLA* TUNKEtAL HOME — Moderni koptyOa. Alr-con- 
ditioned. ▲. J. Batton-BaltrnnaH, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand 8L. Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-6043.

STEPHEN AROMISKIS (ArmakatMlCM) — (fraborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4336.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorių. 426 
Ukf&yette St, Netvarių NJ. 07105; teL MArket 2-6172. Paruotfamca gar- 
bingoe laidotuvės. Modernios koplyčios, oras v Artinama*

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių jstsiga didžiaja
me New Yorke, atlieka vi ana patarnavimus atidarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Uetuvų. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 870 Union 
A.ve^ Broaklyn. N. Y. Telef. EV 4-4852 ,.

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo^ par* 
davimą Ir visais reikalais kreipkitės į mūsų ištaigų, Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Taxj pareiškimai. — 110-04 
Jamaiea Ave^ Richmond Hill, N. T. 11418; td. VIrgtala 6-1800.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Labng Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybų atliekam 
sųžiniqg8i pagiū susitarimų už labai prieinamų kainų. TeL (516) AN 1-2864.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St, 
Ridgevvood, N.Y. 11227. EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramc^oms. Be 
to, dūėtend poMfdDtiNttMt ftofte Pirmos rūšies lietuviškas maistas prid-

SlDADftlNIO VARI*0 K£FfK€A - Silver Bell Sakinų Co. Lietuviška Ir 
eeroptetiškg duont tf J/MfOL Oventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 
Daba ir JObetfaa teUMMA MV. 86-38-40 Stagg St. Brooklyn, N.Y. 11206:

JUČtfti ANDAUtto ffėžf Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
antdoioMte baldę it iL Jtoa^.pšrdavimas, apdraudos, Income Tax užpil-

Motubl funds—ptiflgų taYestadjos. Kasdien nuo 9 Iki 8 vaL; šešta- 
dtoųaią ftlĄ v. Jįg. Ui-# Jtcaaacti A.ve^ Woodhaven N.Y. 11421, VI7-4477. 

8Ag MAISTO KftAtrtUVA, Ateinąs Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Wcndbsve^ N.Y. 114žL VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 

foffigifrt/rfti ksmMž prHnnšme užsakymus vestuvėms ir pobūviams.
Į ******* terateus, sūrius. We take all orders apedal price 

f ar Sttd Parties. Hcttne-made Bologna. o Trečia nauja, moderniš-
ka faratutavė atidaryta 84-(H Jamaica Ave^ Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.

f UPERIOR PIECE OOODS CORP. 200 Orchard St New York, N.Y. 10002, 
A T. 4-8219. vitwnnAė mędŽiagoB jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės.

boteomdOft paltams ir šaknelėms. Taip pat šilkinės, 
- manytos, spalvotoj toroms ažtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausioe 

ptgųateniais kautomis. Specialus patarnavimas paruošiant paštetas | 
Europų. Užeikite ir įsitikinsite!

Č. A. VOKET — LIETUMIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jacksoo 
HdgtotU N. Y. NE 9-6620.

ANTANAS J. SAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ava, 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

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

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai WEVD 1330 ML 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1016 Schleifer Rd. Hillside, N J. 07205; teL 201-289-6878.

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

LOS ANGELES, CALIF. — L. Bendruomenės radijo valandėlė — KTYM 
banga 1460 sekmadieniais 5-5:30 v. p.p.

— Dr. Pr. Skardžios yra pa
rašęs naują knygą “Ankstyves
ni jr dabartinė lietuvių bend
rinės krites vartosena” ir jau 
baigia ją ruošti spaudai Ją leis 
Pedagoginis Lituanistikos Insti
tutas. Šioje knygoje autorius 
palyginanti aprašo ir kritiškai 
vertina prieškarinę bei pokari
nę bendrinės kaltes vartose
ną, Žymesnes jos problemas, da
bartinius taisymus, svetimą Į- 
taką ir kt Tai bus apžvalginis, 
aprašomas ir svarstomas, kri
tiškas darbas.

dabartinėje programoje 
aukštų bokštas.
Žtatiūriti h- L jždyrtš?:

Vilniaus du naujausi reziden
tiniai rajonai — Žirmūnai ir 
Lazdynai — yta gražiausi, ko
kius esu matęs bet kttr Sovie
tų Sąjungoje. SU plačia žaliuo
jančia erdve tarp namų viene
tų jie tiktų ir Vakaruose ...

Vienas dalykas, kurio labiau
siai trūksta Visiėift naujiem 
pastatam, yra statybos kokybė. 
Atstangieji pareigūnai lai žino, 
pabrėždami, kad statybą jie no
rėjo taip pagreitinti, jog teko 
neišvengiamai paaukoti koky
bę.

Žirmūnai, kurie jau turi 
30,000 gyventojų ir kur staty
ba tebeina, tebekenčia tam tik
rą monotoniją. Penkių aukštų 
namai yra tik 3 tipų, devynių 
aukštų—dviejų. Pajvairint mė
gina bent skirtingiau fasadus iš
baigdami ar balkonus, kur jie 
yra, apriesdami įvairios spalvos 
Metalu. Lazdynų rajonui, kuris 
tik dabar pradėtas, penkių 
aukštų namai numatyti jau 15 
tipų, tokiu būdu jie turės bū
ti Įvairesni.

Šiuose namuose butai yra 
nuo vieno kambario iki keturių 
su virtuve, vonia ir tualetu. 
Daugumas yra dviejų kambarių, 
be išimties mažų (dviejų kam
barių butas 335 kv. pėdų, ne
skaitant virtuvės ir tualeto). 
Gana keista, kad butai, nepai
sant kambarių skaičiaus, turi 
tokio pat dydžio virtuvę (apie 
7-10 kv. pėdų) ir tokią pat 
mažą vonią bei tualetą.

PBTLADELPHIA, 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 SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

HARTFORD, CONN. — ved. Afg. DragūnavičitfS, WBSH - FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.

DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, teA. 537-5550.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
ArtBur SL, Brocktcn, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mč. 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. Minfcus, WLYN 1360 kitocycfes ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

Gyvybės, ligoninės, automobilių, baldų, namų ir visos ki
tos apdraudos — asmenims, profesionalams ir biznio įstai
goms. Laisvas pasirinkimas kompanijos ir apdraudos rū- 
fies. Nemokamas patarnavimas ir informacija. Smulkes
nė! informacijai gauti skambinkite, rašykite ar užeikite:

LITAS 2.
SffiVICE CORPORATION

#4-10 JteMtea Avė. Wood*Mven, N.Y. 11421 
T< 212 - 847-5522

arba
86-07 ritei ttreet toohmand Hilų N.Y. 11418 — Tel. 212 - 441-6799

LTFAS SERVICE CORPORATION 
patarnauja nekiln. turto pirkimo-pardavimo reikaluose.



Stalino nėra, bet stalinizmas

Sinodo išvakarėse
Romoje spalio 11 prasidės 

vyskupų sinodas, šaukiamas po
piežiaus Pauliaus VI. Sinodas 
šiandien yra patariamasis orga
nas klausimais, kuriais popie
žius. nori patarimo.

Galima nujausti K popiežiaus 
Įvairių kalbų, kad vienas iš la
biausiai jam dabar rūpimų klau
simų yra Bažnyčios vienybė, 
hierarchijos susiklausymas. Pa-

chijos pažiūras. Rezoliucijos 
bus įteiktos visiem sinodo vys
kupam kaip šiaurės Amerikos 
mintys.

Tarp tų rezoliucijos minčių 
nesunkiai pastebimas noras (a) 
stiprinti vyskupų galią, maži
nant popiežiaus, (b) stiprinti at
skirų kraštų vyskupų galią, ap
einant Vatikano kuriją.

radoksinis reiškinys: beieškant 
vienybės su kitų tikėjimų žmo
nėm, tuo pat metu imama pra
rasti vienybę tarp savojo tikėji
mo atstovų..

Ar vyskupu sinodas sustip
rins vienybę?

Amerikoje vyskupai bei ku
nigai rodo dėmesio sinodui. Ro
do ir iniciatyvos nuvykti ten 
su paruoštais projektais. Pla
čiai buvo paskelbtas JAV teo
logų, kanonistų, vyskupų sim
poziumas. kurio rezoliucijos re
komendavo,

— kad sinodas būtų pavers
tas nuolatiniu organu su nuo
latiniu sekretoriatu, kuris tie-

Europoje dėmesį patraukia 
kunigų, vadinamų disidentų, i- 
niciatyva rengiamas kunigų su
važiavimas tuo pat metu kaip 
sinodo. Olandijoje Harlem vys
kupijos kunigų taryba pasiskel
bė raginanti ir kitų Europos 
kraštų kunigų tarybas siųsti ste
bėtojus į sinodą, sykiu ir į mi
nėtą suvažiavimu. Atsiliepdami 
Į tai, Belgijos vyskupai (kaip pa
skelbė Vatikano biuletenis), 
“patyrę, kad jų vyskupijų kai 
kurie kunigai žada vykti ir da
lyvauti protesto pobūdžio suva
žiavime Romoje ryšium su vys
kupų sinodu, formaliai nepri
tarė tokiam savo kunigų daly-* 
vavimui”.

šių metų rugpjūčio mėn. g* 
te,. Permės mieste už Urato, 
sovietinis, prie kompartijos li
nijos “neprisilaikęs”, rašyto
jas Anatolijus Marčenko buvo 
nuteistas dviem metam “patai
sos darbams” už antisovietinę 
veiklą.

Teismo metu Marčenko bu
vo Permės kalėjime, kur jis 
atliko vienerių metų bausmę už 
peržengimą sovietinių įstatymų 
apie pasus. Jis buvo nuteistas 
dėl to, kad gyvenęs Maskvoje 
be leidimo. 0 dabar naujoji' 
bausmė — už nusikaltimą bau
džiamajam kodeksui, 190 str. 
pirmajam paragrafui, kur nu
matyta bausmė tiems, kurie pla
tina melus ir juodina socia
listinę S. S-gos sistemą. Di
džiausia bausmė pagal tą para
grafą yra laisvės atėmimas trim 
metam.

Marčenko,. pagal savo patyri
mus ir išgyvenimus sovietinėje 
darbo stovykloje^ parašė kny
gą “Mano liudijimas”, kurios 
rankraštis slapta buvo išgaben
tas į Vakarus ir atspausdintas. 
Tačiau teisme toji Marčenko 
knyga nebuvo minima. Jis bu
vo nubaustas dėl to, kad sklei
dęs antisovietinę propagandą 
taip kalinių, kurių tarpe turė
jo atlikti bausmę.

Vakarų žurnalistai, kurie se
kė šį antrąjį Marčenko atve

ją, sprendžia, kad naujoji baus
mė kaip tik buvusi užminėtą 
knyfeą, kurtoje aprašoma Mar
čenko patyrimai per šešerius 
koncentracijos stovyklos . me
tus. Jis pasidarė sovietinei val
džiai pavojingas. Nors tasai 30 
metų vyras didelę savo gyveni
mo dalį praleido kalėjimuose, 
tačiau nenustojo kaltinęs val
dančiųjų. Jau patsai knygos 
parašymas, jos rankraščio išsau
gojimas (keletas rankraščio ko
pijų buvo konfiskuota), išsiun
timas į Vakarus rodo Marčen
ko nepaprastą užsispyrimą ir 
drąsą. Knygos turinys yra nuo
gas atskleidimas sąlygų, kurias 
patiria uždarytieji koncentraci
jos stovyklose: nepakankamas 
maistas, stoka šiltų drabužių 
žiauriame Sibiro klimate, žiau
rumai sargybinių ir prižiūrėto
jų ir pan. Kaliniai, kurie bando 
bėgti, Marčenko liudijimu, yra 
paprasčiausiai nužudomi. Jei ka
liniai paskelbia bado streiką, 
tai jie priverstinai maitinami 
karšta sriuba. Pagal Marčenko, 
sovietinės darbo stovyklos po 
Stalino pasikeitė tik tuo, kad 
jose dabar yra mažiau politinių 
kalinių.

Marčenko savo knygą para
šė trumpu laisvės metu, kada 
jis grįžo po šešerių metų darbo 
stovyklos bausmės. Vienos Si
lūro stotelės geležinkeliečio sū

nus, Marčenko pirmą kartą bu
vo nuteistas už vieno asmens 
sužeidimą. Bet jis tada gynėsi 
nesąs kaltas. Du kartu bandė 
iš kalėjimo pabėgti, bet abu 
kartu buvo pagautas. Dalį baus
mės atliko Mordovijos Potmos 
stovykloje, kur yra rašytojas 
Julius DanieL paskui likusiesn 
bausmės metam buvo perkeltas 
į Vladimiro kalėjimą. Būdamas 
Potmoje ir susitikdamas su Da
niel ir kitais ten esančiais ka
liniais, Marčenko buvo smar
kiai paveiktas ir tapo dar di
desniu rezistentu. Atlikęs baus
mę, 1968 netrukus vėl buvo 
suimtas ir nubaustas už tai, kad 
apsigyveno Maskvoje be leidi
mo. O Maskvon jis atvyko susi
tikti su Daniel žmona Larissa, 
kuri tuo metu dar buvo laisva.
Už tą Maskvos “vizitą” Mar
čenko gavo bausmę kaip tik 
Čekoslovakijos invazijos dieną 
(1968.vm.21) ir dėl to užsie
nio korespondentai, nors ir ži
nojo apie Marčenko teismą, nie
kas tuo nesidomėjo. Tą dieną 
visų dėmesy buvo Čekoslovaki
jos okupavimas.

Marčenko atvejąs dar kartą 
pasako, kad Maskva yra griež
tai nusistačiusi policinėmis ir 
teisminėmis priemonėmis pa
laužti nukrypimus nuo parti
jos linijos. Kaip Daniel, Siniavs- 
kis, Litvinovas ir daugelis kitų

represijos aukų, ir Marčenko 
yra taip vad. trečiosios genera
cijos jaunuolis. Jis du kartu 
bėgdamas iš kalėjimo bandė 
pasprukti* Į Vakarus, bet buvo 
pagautas ir uždarytas į ‘‘dar
bo stovyklą”. Aprašė stovyklų 
žiaurumus ir jo knyga išėjo Va
karuose su jo vardu ir pavar
de. Tuo būdu jis metė iššūkį 
sovietinei sistemai.

Marčenko liudijimas yra au
tentiškas. Jis rodo to jauno 
darbininko, išauklėto sovietinės 
mokyklos, kančią. Jis juk nepa
žino kitokio gyvenimo, kaip tik 
tą, kurį skelbė ir nustatė kom
partija. Marčenko patsai sura 
do emancipacijos kelią — atsi
palaidavimą nuo doktrinos ir 
politikos jungo. Jis skiriasi nuo 
kitų panašių vienmečių ir vien
minčių tuo, kad jis nėra inte
lektualas: jis pats vienas susi
kūrė savo hipotezę vien tik ap
mąstydamas sovietinės siste
mos pagrindus, be jokio kon
takto su užsieniu ar vienmin
čiais Sov. Sąjungoje. Jo atve
jąs yra dramatiškas bandymas 
išsilaisvinti iš socialinės ir poli
tinės kompartijas doktrinos.

Marčenko atvejąs rodo kri
zę, kuri vis labiau ima reikš
tis sovietinėje bendruomenėje: 
nepasitikėjimas ir nusivylimas 
dėl staiga sustabdyto ‘nustalini- 
mo’ periodo, dėl sistemos ku-

siogiai bendradarbiautų su afr 
- --7^ skini kraštų vyskupų konferen

cijom bei tarptautine teologų 
komisija:

— kad sinodo galia būtų pra
plėsta — kad bet kuris visuoti
nės reikšmės sprendimas pir
ma pereitų per sinodą;

— kad sinodo darbų tvarka 
Imtų sutarta atskirų kraštų vys
kupų konferencijų su Vatika
nu;

— kad atskirų kraštų vysku
pų konferencijos tiesiogiai su 
popiežium tartųsi dėl tų kraš-

Kuria linkme šie kunigai di
sidentai nori veikti, galima spė
ti iš pareiškimų, dėl kurių 
priežasčių jie pasitraukė iš pa
reigų. O tos priežastys esan
čios — pergriežta bažnytinė 
struktūra, vyskupų autoriteti
nis režimas, atgyvenusi ideolo
gija. Jie ir Įtaigos viešą opini
ją ir sinodą iš šalies atsisakyti 
nuo to, kas jiem darės nepake
liama. O jie jaučiasi jėga, nes 
1958-1964 Olandijoje metinis 
pasitraukusių vidurkis buvo 15, 
pernai jau 196.

tų specialių reikalų.
Šis simpoziumas buvo finan

suotas Amerikos vyskupų kon
ferencijos. Jame dalyvavo ir Ka
nados vyskupas A. Carter, pa
reiškęs, kad rezoliucijos iš
reiškia taip pat Kanados hierar-

Abiejose Atlanto pusėse sino
do išvakarėse skelbiamos nuo
taikos reiškia siekimą silpninti 
valdžią šalia manęs, stiprinti 
valdžią man pačiam.

Įdomu daros, kiek tos nuo
taikos sinodą paveiks.
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veikia
rią apsprendžia jėga iš viršaus, 
kuri nesikeičia ir tada, kai į- 
vyksta “rūmų revoliucija” — 
pasikeitimas viršūnėse. Teisin
gai pasakė neseniai į laisvę iš
trūkęs Anatolijos Kuznecovas: 
Sov. Sąjungoje vyrauja represi
jos viduje, represijos ir už Sov. 
Sąjungos ribų — Čekoslovaki
joje.

Teisingai Stalino duktė Svet
lana neseniai kalbėjo žurnalis
tam, kad “kažkas vyksta Sov. 
Sąjungoje”. Marčenko atve
jąs rodo, kad tenai auga laisvės 
troškimas, nepaisant visokių 
persekiojimų ir represijų, ne
paisant, kad vėl grįžo Stalino 
laikai su visomis totalitarizmo 
apraiškomis.

“Vidaus frontas” Kremliaus 
valdovams kelia nemažiau susi
rūpinimo, kaip du “išoriniai” 
frontai: nuolatiniai konfliktai 
pne Kinijos sienos ir sunku
mai “Rytų Europos socialisti
niame bloke” r— Čekoslovakijo
je, kur liaudis nuolat neri
mauja nepaisydama represijų 
ir kalėjimų.

Sovietinė komunistų sistema 
sugriovė iliuzijas, kuriomis ki
tados gyveno Lunačarskis, Es- 
seninas, Majakovskis, kad po 
Stalino mirties prasidės nau
jas periodas, kuriame intelek
tualai ir rašytojai galės laisvai 
reikšti savo mintis. Bet drau
ge išaugo Įsitikinimas, kad be 
laisvės nėra galimas joks savas 
galvojimas. Komunistinis inte
ligentijos persekiojimas toli vir
šija caristinės Rusijos inteligen
tų persekiojimą.

Dr. V. Mar.

Ankšta okupuotam 
Vilniuje

Jonas Pilkauskas, Vilniaus 
miesto valdybos (vykd. k-to) vi
cepirmininkas Tarybinio moky
tojo atstovui sakė, kad Vilniaus 
mieste dabar gyventojų esą jau 
daugiau kaip 340 tūkstančių. O 
prieš 20 metų, t y. 1949, buvę 
160 tūkstančių. Atseit, per 20 
metų prisidėjo daugiau kaip ki
ta tiek, būtent, 180 tūkstan
čių, arba vidutiniškai po 9 tūks
tančius kasmet.

Nenuostabu, kad Vilniuje 
(kaip ir visuose rusų komunis
tų įvesta tvarka valdomuose 
miestuose) taip ankšta gyventi. 
Bolševizmas be atodairos siur-

LICTUVOJE
1915 m.

(22)
Visas Vištyčio — Virbalio pa

sienis buvo nukentėjęs jau 
pačioj karo pradžioj. Per Vi
sus Šventus tada iš 37 Kaupiš
kio ūkininkų tik 5 sveiki teiš
liko. Išdegė dar Galkiemis, 
Dobiliniai, šakių dalis ligi Pa
jevonio. Vištyčio miestelį vo
kiečiai tyčiomis padeginėję ligi 
vienoj troboj užtikę numirėlį, 
kurs atgrasęs ritierius nuo to 
savotiško žaislo. Gyvuosius tuo
met tik numirėliai tesėjo ap
saugoti ... Nesenai betgi dide 
lę dalį miestelio supleškino ki
birkštis iŠ garvežio. Tuomet 
pro Vištytį iš Pilupėnų ligi 
Aleksandravo buvo nutiestas 
siauras geležinkelis maistui 
ir karo medžiagai vežioti.

Be gaisrų, šiurkštumo pajuto 
žmonės ir dėl to, kad rusai bu
vo Įsismaginę čionai pakasti 
apie 30 vietinių gyventojų ‘liu- 
teritf. Kun. Naujokaitis ir Sau- 
rusaitis iš Virbaliaus. o kun. 
Baltrušaitis ir Novickis iš Paje
vonio buvo deportuoti, matyti, 
savo rūšies Įkaitais. Ar tie nelai

mingi “liuteriai” buvo vokie
čiai, prieš kuriuos rusai pasi
rodė toki narsūs, sunku pasaky
ti. Nors bulves visi jie čia va
dino “kardupeliais”, bet gražiai 
šnekėjo lietuviškai ir pavardes 
turėjo kaip Kaušas, Klibingis, 
Bagdons ar Kalvaitis.

Kaip visur, žmonės dabar 
buvo rankas nuleidę. Iš pradžių 
tikėjosi, kad karas baigsis Ka
lėdoms, paskui Velykoms. Dir
bo tad nieko nepaisydami. Da
bar nebetikėjo, kad būsiąs ga
las per dvi savaites, nors vienas 
karalius ir ieškąs taikos. Beli
ko susikniaubti viens kitam pa
dedant pabėdavoti. Kai kas net 
šienų nevalė: kad prusai atim
tų?... Tas rankų nuleidimas 
vienus į užkrosnę varė papoli
tikuoti apie rusus ir vokiečius: 
“vienas buvo velnias jojamas, 
kita® važiuojamas”.. Jau
nesni gyvenimu nesibodėdami 
metėsi “ženytis”: dar niekados 
nebūta tiekos užsakų... Paga
liau, tam tikros rūštospatroš- 
kėliai pasileido “spirutauti”. 
Kontrabandos pavojai sudarė

net kainų žemas. Nuo sienos 
ligi Gižų jau 18 marinų viršaus 
priaugdavo litrui. Toliau, ma
tyti, mėgėjų netruksiant, ri
zikuoti nė netekdavo.

čia buvo pirmoji vieta, kur 
naujų ponų valdiniai jau buvo 
mokesnius sumokėję — po pu
sę markės nuo margo. Mieste
liui duoklė teko kiek kitoniš- 
kiau sumesti. Vokiečiai, kartais 
neblogi psichologai, apskaitą, 
kad “barbarai” nebus palankūs 
kultūrai, Įsakė visiems pasidirb
dinti sąšlavoms skrynias ir už
rakinamas būdelytes kasdieni
niams reikalams. Įspėta buvo 
teisingai, nes niekas neįsisvyra
vo tokiam aukštam šuoliui į ci
vilizaciją ir bevelijo verčiau po 
5 markes sumokėti pabaudos. 
Toks finansinės politikos meto
das pasirodė našesnis už visas 
mokesnių teorijas.

Karo administracija pagalvo
jo ir apie tai, kad elgetos ne
vaikščiotą tik į tas vietas, kur 
buvo geresni keliai Dabar jie 
turėjo savo ruožus: nuo Papeč- 
kių kaimo galėjo ieSkoti išmal
dos Vištyčio linkui o iš ana
pus — jau tik Virbalio pusėje. 
Pavargėlis, užkluptas ne savo 
rajone, tapdavo iždo skolinin
ku iš savo “kasos”.

Tačiau niekur man neteko 
išgirsti tiek nusiskundimų pa- 
vydubavimu kaip toj pavyzdin
gų finansų žandarijoje. Ypatin
gai degęs čia pragaras ligi dar 
dirbo. šelpimo komitetas. Ne

duotas akis išplėšdavęs duota
jam. Pirmininkas atsikvėpęs 
tik kai pinigai išsibaigė kasoje. 
Ir kai komendantas pats kartą 
buvo davęs 25 markes vienai 
gyvanašlei su penketu vaikų 
sudegusioj sodyboj, jis turėjęs 
paskelbti visai apylinkei tą pa
šalpą galėjęs suteikti tik su są
lyga, kad niekas apie tai neži
notų...

PRO BASANAVIČIAUS 
GIMTINĘ .

Koks nuostabus kelias buvo 
iš Vištyčio ant Kybartų! Vėly
vo sauso rudens plikumas nu
nuogino tokią gausybę akme
nų, kad rodėsi iš tos vienos 
apylinkės laukų jau užtektų vi
siems Lietuvos plentams iš
grįsti. žmonės, berods, jų ne
rinko, nes tikėjo, kad jie iš že
mės dygstą. Todėl vargo plušo 
su savo žagrėmis ir dalgėmis 
aplink tą gruodą, nė vieno ak
mens nejudindami iš vietos.

Pravažiavęs Totorkaimį ir 
patekęs Į PapeČkius, atsiminiau 
didį mūsų žadintoją “patrijar- 
chą” Petrą Kriaučiūną, kurs sa
vo jaunystę užgrūdino čia tarp 
tų akmenų ir kurs ant plačių 
galingų pečių per visą savo am
žių nešė sunkią tautinės sargy
bos naštą. Kodėl jo tėviškės pa
šonėj buvo tas Totorkiemis? 
Air nebuvo jame to neramaus 
klajūnų kraujo iš bekraščių ste
pių, tos Cingis-Khano raitelių 
narnos, Altajaus kalnų sakalo

žvilgsnio? Ir kam jis mums, 
Marijampolės gimnazistams, 
piršo totoraites, kad jų kraujas 
užvirintų naująsias kartas ko
vai ilgai, neapmatomai, lėtam 
temperamentui nepakeliamai? 
Iš tos geografinės kaimynys
tės tesupratau jo paties pas
laptį...

Nuo Kaupiškio jau grynes- 
niais laukais pasukau ant Pa
jevonio. Tam Vištyčio — Ky
bartų — Pajevonio trikampiui 
teko priimti pirmas kraujo 
krikštas. Srapnelės ne vieną čia 
užklupo žmogų, nepasigailėjo 
nei vaikų nei moterų, dar ne
pripratusių prie to naujo civi
lizacijos žaislo. Pajevony jos 
susislėpė bažnyčioj, ant stebuk
lingai gražaus kalno, gal seno
sios piltos, bet nė maldos na
mai jų neapsaugojo, nes ir tie 
buvo sugriauti.

Ir dabar nuotaika čia atro
dė lyg kitoniškesnė, nors var
gai vis tie patys. Daugiau jau
tėsi bailumo ir uždarumo. O 
paslaptingesnis tuomet buvo 
kiekvienas, kas daugiau turėjo 
ko slėpti. Vakarais čionykščiai 
net balanų pežibino ir patam
sėję apsigrabaliodavo. Klebonas 
kun. Puodžiūnas, iš Liudvinavo 
atsikėlęs, pasirodė irgi neži
nąs, kas darėsi antram bažnyt- 
kiernio gale. Juo mažiau tad ga
lėjau ryžtis ieškoti su juo Ro
mos cezarių pinigų senajam pi
liakalny ...

Kaip apsiblausęs turistas da
bar pasileidau Į Bartninkus. 
Mano pusiau akla ir pusiau kur
čia pora labai sutartingai trau
kė į ožkabališkių apdainuotus 
kalnus ir visai mikliai risčia ri
tosi į Basanavičiaus išriešutau- 
tas pakalnes. Tarp dviejų klo
nių, seniau turbūt ežerų ar pel
kių, pasirodė kalnely nebe taip 
balti kaip seniau garsaus Tyzen
hauzo, Lietuvos finansų tvarky
tojo ir beširdžio baudžiaunin
kų kankintojo, dvaro rūmai, 
medžių apsiaubti. Toliau balta
vo ir du bokštai, kurte nesenai 
užuot varpų gaudesį skleidę vir
pėjo mirštančiųjų dejavimais, 
nes bažnyčia buvo tifo karantė- 
nu paversta. Toje kapų ramu
moje dabar tiek buvo uždary
tų langinių, jog atrodė, kad 
maras visus gyventojus išmari
no. Klebonas, berods, buvo vie
na iš jo aukų. Kadangi jauna
sis kun, Radžiūnas buvo išbė
gęs, man net nebuvo kaip su
stoti toj senųjų bitininkų (bar- 
tininkų) ir didžiojo aušrininko 
vietovėj. Dažnai taip likimas pa
juokaudamas mus permeta per 
didžiausias įžymybes ir įklam
pina į paprasčiausią varlių ba
la-

Molėtomis lygumomis nusiva
ręs į Keturvalakius, patekau be
veik į lietuvišką okupaciją: 
abu čionykščiai žandarai buvo 
prūsų lietuviai. Jais žmonės, 
bent tuomet, dar nesiskundė.

bia gyventojus Į miestus, bet 
nei sugeba, nei stengiasi atitin
kamai greit pastatyti gyvenimų 
namų tiek, kiek prireikia į mies
tus priplukdytiems žmonėms. 
Dabar, anot Pilkausko, Vilniuje 
esą 2.6 milionų kvadratinių 
metrų gyvenamojo ploto. Tai 
yra vidutiniškai apie 7.6 kv. 
metrai asmeniui (apie 80 kv. 
pėdų). Tai mažiau, negu gy
ventojų “suglaudinimo” Įsakuo
se nustatyta norma. (Buvo nu
matyta, kad žmogui reikia bent 
devynių kv. metrų ploto).

Visi pareigūnai pranašauja, 
kad Vilnius ir toliau-dar augs 
panašia skuba ir iki 1980 metų, 
tai yra per 11 metų, jame dar 
prisidės apie 90 tūkstančių gy
ventojų ir būsią iš viso apie 
450 tūkstančių...

Tariant, kad ir iki to meto 
Vilnius vis dar priklausys nuo 
Maskvoj užbrėžiamų ir tvirtina
mų planų, galima tikėtų kad 
taip ir bus. Bet daug mažiau 
patikinu® yra kitas superopti- 
mistiškas pranašavimas. Bū
tent, kad 1980 Vilniuje būsią 
net 6 milionai kv. metrų gy
venamojo ploto! Atseit, net 
smarkiai padidėjus gyventoju 
skaičiui, žmonės gyvensią Vil
niuj kone dviguvai erdviau, nei 
dabar. Būtent, turėsią beveik 
po 13 su puse kv. metrų ploto, 
vietoj dabartinio pusaštunto 
metro.... Tokiam pažadui įvyk
dyti Vilniuje priemonių nėra.

(Elta)



Ar Tibetas n£ra Lietuva nesiruošė niekur eiti. Atvirkš- to pasiekę bent dvylika metų

Mokslui populiarinti okupuo- * “Dabar vienuolynai uždaryti, 
toje Lietuvoje yra leidžiamas paversti kareivinėmis ar ginklų

Jame nespecialistui supranta- Kandies priešais ir imperializ
mą kalba ir lengva forma palie- agentais. Su jais fiziškai su- pu
čiamos visos sritys (neišskiriant sidorojama. ‘Kultūrinė revoiiu- tų nužudyta apie 50 tūkst ti- 
ir komunizmo doktrinos), cija* neaplenkė net žemdirbių betiečių, daug išvežta į kitus

taikančias mokslines įvairybes, 
atsakoma į daugelį skaitytojų 
klausimų

Štai gana įdomu paskaityti, 
kas jame rašoma apie Raudo
nąją Kiniją ir Tibetą. Tai fe- 

ko straipsnio “Tibeto tragedi- 

venimo šių metų pirmame nu
meryje.

Fotografijos konkurso taisyklės 
LIETUVIŲ FOTO ARCHYVO 
FOTOGRAFUOS KONKURSO 

TAISYKLĖS

(Artėjant fotografijos kon
kurso pabaigai, rengėjų pagei
davimu pakartojame jau anks
čiau skelbtas taisykles. —Red.)

Bendros
1. Konkurse dalyvauti kvie

čiami visi lietuviai fotografai, 
mėgėjai ir profesionalai, gyve
nantieji JAV ir kitur.

2. Konkursas turės dvi gru
pes: a) nespalvotų (monochro
matinių) nuotraukų ir b) spal
votų skaidrių.

3. Dalyvavimo mokestis —2 
dol. kiekvienai grupei (4 dol. 
abiem grupėm).

4. Galima dalyvauti bet kurio
je vienoje grupėje arba abiejo
se grupėse kartu.

5. Kiekvienas dalyvis gali pa
teikti ne daugiau kaip astuo
nias (8) nuotraukas nuotraukų

' grupei ir ne daugiau kaip aš- 
tuonias (8) skaidres skaidrių 
grupei. Galima dalyvauti ir su *

6. Nuobraukas, skaidres ir 

girdas Grigaitis — L.F.A. kon
kurso vedėjas, 2081 Plainfield 
Drive, Dės Plaines, DĮ. 60018.

7. Gautos nuotraukos ir skaid
rės bus saugojamos visomis ga
limomis priemonėmis. Tačiau 
konkurso rengėjai nebus at
sakingi už galimą jų sužaloji
mą ar pametimą konkurso me
tu arba persiunčiant.

8. Visi gauti darbai bus pa
teikti vertinimo komisijai, 
kuri juos premijuos.

9. Bus skiriamos trys (pirma, 
antra ir trečia) premijos kiek-
vienai grupei.

10. Nuctraukcs ir skaidrės 
bus priimamos iki š.m. spalio 
31.

11. Konkursui užsibaigus, vi
si pristatyti darbai bus grąžinti 
siuntėjam.

12. L.F.A. pasilieka teisę 
premijuotus darbus spausdinti 
spaudoje.

13. Vertinimo komisijos 
sprendimas yra galutinis.

1. Nuotraukos turi Imti kon-

2. Nuotraukų dydis: ne ma
žesnės kaip 5x7 colių, ne dides
nės kaip 11x14 colių. Turi bū
ti priklijuotos prie kartono.

3. Ant kiekvienos nuotraukos 
antros pusės turi būti užrašyta 
darlyvio vardas, pavardė, adre
sas ir nuotraukos pavadinimas.

1. Skaidrės turi būti įdėtos 
į popierinius arba plastikinius 
rėmelius. Rėmelių dydis — 
2x2 coliai. Skaidrės, įdėtos tarp

2. Kiekviena skaidrė turi bū-

Barzda nėra ta tikroji smege-

Fuūcr

Geros knygos yra tikri drau-

rinkimai ir mitingai, kuriuose do kinų ‘specialistai’ ir karei- 
ginkluoti kinų raudongvardie- viai» 
čiai varčia ‘broliškos tautos at
stovus’ choru skaityti genia
lias Mao Ce-tungo mintis apie 
nepaprastą didžiosios kinų tau- 
tos istorinę misiją. Tačiau tibe
tiečiai nenori domėtis ‘didžio
jo vado’ idėjomis ir pamoky
mais, kaip turi gyventi kitos 
tautos. Tibeto gyventojai teno
ri ramiai gyventi ir patys tvar-

ti pažymėta tašku kairiame apa
tiniame kampe, kaip ji norma
liai žiūrima — be jokių apara
tų.-

3. Ant kiekvienos skaidrės 
rėmelių turi būti užrašyta daly
vio vardas, pavardė, adresas ir 
skaidrės pavadinimas.

ŠIANDIEN JAU YRA 1970 PAS JŪSŲ FORDO, PARDAVĖJUS!
Fordas žengia į 1970 metus su 1970 Torino.

... ...____Visiškai ir tobulai naujas,
naujesniais, drąsesniais ir gėrės- Nc2iūrint kurį 1970 Torino Jūs 

niais sumanymais. Jie jau pa- pafinnksit. Jūs vairuosit labiausiai 
šiais metais pakeistą automobilį, 

ruošti ir laukia Jūsų jau dabar Nauja išvaizda. Naujas dydis. Nau- 
p*s JūsSliu, Forde pardovėjes. ’’’ «"įį Na“ia

“ • 14 modciiŲ. Jus galite būti uztik-
Ateikite ir pamatykite rytojaus rinti- ka(i ra-'“0 virnsJ- kuri'

# Jums vertybę, naudojirtią ar pato-
isvaizdą .. .šiandien! gumą Jūs ieškote.

1970 FORD 1970 Mustang.
Pasirinkite ramybės laikotarpį. Keliaukite su pirmuoju! 
Prisijunkite prie ramesnio švelnių 
1970 m. Fordo automobilių pasau
lio. Pasirinkite iš penkių didžių 
V-8’s ir 21 skirtingų modelių, įskai
čiuojant ištaikingą LTD ir popu
liarų Galaxie 500. Nauji Fordo au
tomobiliai Jūsų kelionę padarys 
tokią švelnią ir Ik drebėjimų, kad 
Jūs turit pabandyt, kad į tikėtume t.

Nėra abejones apie Amerikoje mė
giamiausią sportinį automobilį — 
tai Mustangas! Pasirinkite H šešių 
skirtingų modelių. Trys skirtingi 
stogai. Devyni skirtingi motorai. 
Mustangas sukurtas lyg būtų Jūsų 
paėių suplanuotas. Ištirkite patys 
kodėl Mustangas tiek daugelio 
vairuotojų laikomas pirmuoju!

FORDAS PATEIKIA JUMS GERESNIUS PLANUS. TAI PAŽANGOS ŽENKLAS' 
Išbandykite 1970 m. modelius pas jusę Fordo pardavėjus dabar!

prieš kuriuos reikia kovoti vi
sokiais būdais. Ir kova verda.

15 me- 

fkiali Tibeto delegacija Pekine 
buvo priversta pasirašyti sutar
tį, įpareigojusią tibetiečius 
‘grįžti į didžiąją Kinijos tautų 
šeimą’. Tibeto vyriausybė apie 
sutartį sužinojo iš Pekino ra
dijo. Netrukus į Lhasą įžengė 
20 tūkst Kinijos kareivių. Tuo 
Tibeto Taikingas išvadavimas’ 
buvo baigtas. Siekdami šovinis
tinių tikslų, Kinijos vadovai 
aiškiai parodė, kad jie visiškai 
nepripažįsta tautų apsisprendi
mo laisvės — vieno iš svarbiau
sių marksizmo-leninizmo prin
cipų.”

“Tibetiečiai naiviai tikėjosi, 
kad kinų armija, išvadavusi 
juos iš “imperializmo jungo’, 
išeis namo ir leis jiems ramiai 
gyventi. Tačiau kinų kareiviai

vienoje gyvenvietėje ir jautėsi šitai buvo 
sunku nu-

vo pergalę pažymėjo represi
jomis ir naujomis reformomis. 
Tibeto vyriausybės narius jie 
uždarė į kalėjimą, išvaikė armi
jos likučius ir savivaldos orga
nus. Paliko paruošiamąjį komi
tetą. Armijai vadovaujant, bu
vo sparčiai kuriamos komunos 

džiangtis. 
skaitytojų

žiau ‘didžios’ Mao idėjos. Visų 
šių priemonių tikslas aiškus: 
kuo greičiau likviduoti tibetie
čius.”

“Tibetiečių tautos likimas 
neaiškus. Vienintelė viltis — 
permainos Kinijoje, humaniška 
vidaus politika ir pagrindinių 
žmogaus laisvių atkūrimas. 
Priešingu atveju apie Tibeto gy
ventojus ateity primins tik jų 
originalios ir įdomios kul
tūros paminklai — svarbus šios 
mažos tautos indėlis į pasau
linę civilizaciją.”

šių faktų paskelbimas oku
puotoje Lietuvoje yra ne nau
jiena tiems Lietuvos gyvento
jams, kurie 1940 metais jau bu-

nų veiksmais Tibete sukelta 
jaunesniuosiuose (o

manyti. Tačiau

Jie tuojau nusuks 
akis į Lietuvos okupantą.

dį į Lietuvą, padidinti kai ku
riuos skaičius, ir turėsime vaiz
dą, kas vyksta ir vyko mūsų 
šalyje. Net ir autoriaus kabučių 
vartojimas nuostabiai sutinka 
su okupuotos Lietuvos termino
logija: ‘didžiojo vado’, ‘specia
listai’, ‘grįžti į didžiąją tautų 
šeimą’, ‘imperializmo jungas* ir 
tt T. Burčana* 

BAŽNYČIOS ATSINAUJINIMO EIGOJE
Brazilijojev kita atsisakymo 

priežastis. Pagal Brazilijos vys
kupų konferencijos duomenis 
nuo 1960 iki 1068 643 kuni-

Brooklyno vyskupo Mugave- 
ro iniciatyva birželio mėn. per
duota svarstyti kunigų senatui 
projektas, kad klebonai būtų gai prašėsi atleidžiami. Tai be- 
skiriami aprėžtam laikotarpiui 
— 6 metam. Paskui klebonauti 
teisė gali būti pratęsta dar 
dviem laikotarpiam. Projektas 
susilaukė kritikos, kad praktiš
kai paliekama esama padėtis, 
nes dabar klebonu skiriamas 
apie 55 metų amžiaus, pridėjus 
tris tarpus po šešerius metus, 
bus arti 75 metų.
Kodėl atsisako kunigo 
pareigų?

Brooklyno vyskupijos kurijos 
duomenim, nuo 1960 metų 90 
kunigų yra padavę prašymus at
leisti nuo pareigų. Jų 77 proc. 
dėl vedybų.

veik 5 proc. iš 13,074 Brazilijos 
kunigų. Priežastis ne celibatas, 
bet per lėtas Brazilijos hierar
chijos spaudimas vykdyti socia
lines reformas, numatytas Va
tikano II susirinkimo.

Kaip pakelti pamokslu vartę?
Berlyno katalikų laikraštis 

“Der Christ” nuo rugsėjo mėn. 
pasiskelbė praktikuosiąs skelb
ti pereito sekmadienio pamoks
lą ištisai ir čia *pat jį kritiškai 
nagrinėti. Tai priversiu pamoks
lininkus pasitempti, o ir tikin
čiuosius labiau suartins su pa
mokslininko mintim.

Knyga—geriausias 
draugas

Jonas Aistis, Elegijos
— 2.50 doL, Penktoji Pradalgė
— literatūros Metraštis 1968
— 3.50 doL, Šekspyro Sone
tai Vertė Alfonsas Tyruolis— 
4 doL, šventadienio Žodis, Ku
nigis Ant Valiuška—3 dol., A. 
Škėma, Raštai Į t — 6 dol. 
V. Kavolio Lietuviškasis Libe
ralizmas — 3 dol., Liūnės Su
temos Bevardė šalis — 3 dol., 
A. Landsbergio Penki Stulpai
— 2 doL, J. Meko Gėlių Kalbė
jimas — 1 doL, J. Meko Pavie
niai Žodžiai — 4 dol., K Al
meno Gyvenimas tai kekė vyš
nių — 5 dol., V. Kavolio Nu
žemintųjų Generacija — 2 dol.

Lithuania 700 Years, parašė 
A Budreckis, J. Jakštas, J. Pu- 
zinas, S. Lozoraitis, redagavo A. 
Gerutis. Knyga parašyta ang
lų kalboje, didelio formato, kie
tais viršeliais, 474 psl. kaina 
12 doL Liepsnos ir apmaudo 
ąsočiai, premijuotas J. Gliaudos 
romanas, kaina 4 dol. Kelias į 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymą, J. Puzinas, išleido Ka
rys, kaina 2.50 dol.

Vergijos kryžkeliuose, S. Rū- 
kienė, kaina 5 doleriai, Lie
tuvių literatūra svetur, 
redagavo K. Bradūnas, kie
tais viršeliais 10 dol., Ant. Vil
nelės tilto, P. Jurkus, kaina 
2.50 dol. Peilio ašmenimis, J. 
Jankus, premijuota, kaina 3 dol. 
Dangus debesyse, J. Švaistas, 
premijuota, kaina 2.50 doL

Gatvės berniuko nuotykiai, 
R. Spalio apysaka jaunimui ir 
senimui. 2-oji Alg. Trinkūno 
iliustruota laida. 528 psl. 
minkštais viršeliais 4 dol., kie
tais — 5 dol. Labai graži do-. 
vana ypač jaunimui. Išleido dr. 
Vydūno fondas Chicagoj. ~

R. Spalio anksčiau išleista 
Alma Mater, kurios kaina kie
tais viršeliais 5 dol. Taip pat 
Užsienio Lietuvių Spaudas Met
raštis — kaina 2 dol. Lietuvos 
Geografijos Vadovėlis, Z. Ašok
lio, kaina 1.50 dol.

"Tautos keliu" — dail. Jur
gio Juodžio tapybos kūrinių al
bumas. 50 spalvingų paveikslų 
iškelia Lietuvos valstybės tęsti
numą nuo vainikuoto karaliaus 
Mindaugo laikų. Kaina 7 dol.

Introduction to Modom Li- 
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psL, kietais vir
šeliais. Kama 7 doL

Labai naudingas priedas pra-

kalbą. Lifhuanian Reader for 
Self-lnstruction. Parengė W. R. 
Schmalstieg ir A. Klimas. Kaina 
1 dol.

los". PreL dr. J.B. Končiaus 
veikalas apima Balfo įsikūrimo 
istoriją, lietuvių gyvenimą trem
tyje, naujakurių būklę Ameriko
je. 144 iliustracijos. Tinkama ir 
naujakuriam pasiskaityt ir kvie
tėjam padovanoti. Kaina 3 doL 
Kietais viršeliais 4 dol.

"Vytautas ths Graat". PreL 
dr. J. B. Končiais istorinis vei
kalas apie didįjį Lietuvos kuni
gaikštį anglų kalba. Graži do
vana angliškai kalbantiem. Kai
na 2 dol. Kietais virš. 3 dol.

" Awak«ntog Ljthuama". Pro
fesorius J. Stukas anglų kalba 
aprašo lietuvių tautinį atgimi
mą. Kaina 3 dol. Kietais virše
liais 4 doL

Dainę Sūkuryje, populiarios 
bei šokių.dainos. 1 dpi

Su dainorėhs. 392 po
puliarios lietuviškos dainos, 2 

.dol. ~
šios bei kitos knygos ir plokš

telės gaunamos: Darbininkas, 
910 WiHoughbv Avė., Brook- 
lyn, N. Y. 1122L
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Į IŠ VISUR I
Adomo Smetonos paveikslas

gauna u-teto įsteigimo

Namas paprastai būna atida-

Kai 1939 metas New Yorke

rainos istorijos šaltinius, po
piežiaus nuncijų reliacijas, laiš-

metu prasidėjo karas, okupaci
jos. Lietuvai netekus nepri
klausomybės, paviljono ekspo
natai buvo palikti čia, Ameri-

žinių, keramikos, drabužių ir 
net baldų.

būdavo surengiamos stovyklau
tojų darbelių parodos, šiemet 
visi turėjo progos pamatyti iš-

čia surinkta turto, turtelio. Ir 
tai vieno žmogaus darbas. Tas

paveikslas 
ir jo ge- 
ant Vil-

Lietuvoje, Telšių mieste, yra 
Alkos muziejus, įkurtas 1931.

ros puoselėtojas, lietuviškų 
knygų leidėjas, dabar gyvenąs

buvo poetas Pranas Genys. Mu
ziejus buvo tiek išaugęs, kad 
prie ežero pasistatė net specia
lius rūmus. Daugiausia buvo 
telkiama etnografinė žemaičių 
senovės medžiaga.

Alka seniau reiškė šventą vie
tą. Tai palikimas iš senosios 
lietuvių religijos. Telšių mu
ziejus sąmoningai buvo pava
dintas Alka, — tai šventa vie
ta, kuri saugoja ir globoja pra
eities senuosius daiktus.

mos atvykusį ir laikinai pas Put
namo seseles sustojusį kun. Ra
polą Krasauską. Jis istorikas, se
novės raštų tyrinėtojas. Jo -žo- 
dis ir jo pagalba buvo tokia 
reikalinga, tvarkant ir ku
riant šį Alkos muziejų.

šią vasarą atostogauti atvyko 
kun. C. Auglys iš Chicagos. Ir 
jis talkino muziejuje visą mė- 

Prel. P. Juras buvo ilgame- nesi.
tis Lawrence lietuvių šv. Pran
ciškaus parapijos klebonas. Ten 
būdamas, jis leido lietuviškas 
knygas, pats jas telkė savo na
muose. Surinko ir nemaža spau
dos.

Antrojo pasaulinio karo me
tu kilo jam mintis telkti visus 
lietuviškus laikraščius, knygas

reiškia. Tai kelių žodžiu pir
mosios raidės. Čia yra sutrauk
tas — Amerikos Lietuvių Kul
tūros Archyvas. Tų žodžių pir
mosios raidės ir sudaro-—Alka. 
Netikėtai iš tų raidžių gavos 
lietuviškas, prasmingas žodis.

Jei "EGLUTĘ" užsakysi.

Visos nuotraukos—A. Keži o, S. J.Skaitant nuotykius Popūčio,

tattients — Karalienės Mortos vainikavimas, A. RūktteMt

>; r

būti reikalinga ateities moksli- torijos šaltinius (20 tomų), Uk- 
nėm studijom.

Taip buvo suvežta dadg laik
raščių komplektų, knygų, spau
dos ir knygų apie Lietuvą kitom 
kalbom. Bet Brocktono seserim, 
pertvarkant vienuolyną, prisi
reikė tos muziejaus patalpas. 
Teko muziejų perkelti kitur.

tyje sodyba yra Putnamo sese
lių vienuolynas. Ten prel. P. 
Juras savo lėšom pastatė nedi
delį namą. Ten jis ir perkėlė sa
vo Alką. Ir čia pirmaisiais me
tais tik vežė ir krovė visokią 
istorinę medžiagą.

Muziejus tvarkomas ____
Tuo metu seselės pastatė gra- ' fcoje Daiis jį buvo parduota, o 

žius Matulaičio namus, Į kuriuos 
atsikėlė ir prel. P. Juras gy
venti, atsipalaidavęs nuo para
pijos darbo Lawrence, Mass.

Būdamas visai šalia Alkos ir 
pats mėgdamas muziejininko 
darbą, prel. P. Juras skyrė visą 
laiką tam muziejui sutvarkyti. 
Pasitelkė dar ir daugiau žmo-

Pakviestas ir Pranas Pauliu- 
konis, taip pat istorikas, dabar 
išėjęs į pensiją. Jam čia teks 
daug pasidarbuoti. Pavesta jam 
sudaryti kartoteka. Bet šio dar
bo tikriausiai neužteks.

Du skyriai
Alkoje dabar yra du skyriai: 

vienas — archyvinis, kitas — 
muziejinis.

Archyviniame skyriuje telkia
mi laikraščiai, įvairiausia orga
nizacijų medžiaga ir organizuo
jama lituanistinė biblioteka.

Muziejiniame skyriuje, kuris 
buvo pradėtas organizuoti kiek 
vėliau, rasime lietuviškų etno
grafinių vertybių — gintaro 
dirbinių, audinių, medžio dro- nerolus, sustojusius 

niaus rotušės laiptų. Prieš juos 
— Lietuvos didikai. Tolumoje 
matosi Gedimino kalnas.

Geriausiai išsilaikęs yra Ado
mo Galdiko paveikslas, kiti du 
kiek aptrupėję. Reikia juos re
stauruoti.

Paveikslai yra labai didelio 
formato, — nuo lubų iki grin
dų. Prel. P. Juras padėjo daug 
vargo, kol juos įrėmino. Jie bu
vo susukti ir kažkur padėti. Rei
kėjo juos užtempti ant porė- 
mio, paskui įdėti į rėmą. Jei 
tai būtų padaryta kur dirbtuvė
se. paveikslų dėl jų didumo ne
būtų galima įnešti Į vidų. Pa
čiam muziejaus viduje reikėjo 
juos ir ištempti ir įrėminti.
Kaip pradėti paveikslai rinkti

Dalis paveikslų yra užsakytų 
ir specialiai padarytų prel. Ju
rui. Iš jų paminėtini — dail. Ka
zimiero žoromskio -paveksląs komas, o tokiam darbui reikia 
mindaugine tema, dail. A. Ta
mošaitienės kilimas ta pačia 
mindaugine tema, A. Rūkštelės 
tapyti prel. Juro portretai. Be 
jų dar yra šių dailininkų pa
veikslų: A. Varno, Br. Murino, 
J. Pautieniaus, sesers M. Mer
cedes, V. Vizgirdos, A. Petriko- 
nio, J. Paukštienės ir k.

Praeiviai šiaip nesidomi nei 
knygom, nei kokiais laikraš
čiais' Jie domisi etnografija, 
tautodaile ir menu. O to čia su
rinkta nemažai.

dalis buvo padėti ir saugomi 
ateičiai.

Dabar, susidarius sąlygom, 
tų eksponatų likučiai (ar dalis) 
pateko Alkos muziejum Pir
miausia čia sudėta parodos 
smulkioji medžiaga, iš kurios 
įdomiausios yra įvairios diagra
mos, rodančios Lietuvos pažan
gą. Pateko čia ir įvairių rank
darbių, drožinių. Svarbiausia 
— čia buvo pakabinti trys dide
li Lietuvos istoriją vaizduoją 
paveikslai.

Paveikslų galerija
Parodai buvo specialiai užsa

kyti ir nutapyti didelio forma
to paveikslai iš Lietuvos istori
jos. Alkos muziejuje dabar iš
kabinti yra trys: Adomo Galdi
ko — Vytautas Didysis po Žal
girio kautynių, Adomo Smeto
nos Vilniaus universiteto i - 
kūrimas, Petro Kalpoko —Na
poleonas Vilniuje sudaro Lietu
vos vyriausybę.

Adomo Galdiko paveikslas 
vaizduoja Vytauto pergalę, kaip 
kryžiuočiai kloja savo vėliavas 
ir ginklus prieš jo kojas. Ap
linkui lietuvių karių būriai. Pa
veikslas liepsnojančio kolorito, 
sutelkta daug jėgos ir iškilmin
gumo.

tapyti didelio formato paveiks
lų. Gal tai vienintelis toks jo 
sukurtas paveikslas. Be to, jį 
kaip buv. prezidento A. Sme-' 
tonos giminaitį bolševikai išga
beno į Sibirą, kur jis žuvo sun
kiuose kalėjimuose.

Petro Kalpoko 
vaizduoja Napoleoną

ir
Ar vienam žmogui įmanoma 
apžiūrėti ir išlaikyti? Vargu.

Prel. P. Juras demonstruoja lietuvišką rankšluostį. Ant sienos 
mošaitienės austas kilimas.

Muziejus tada bus Įdomus, kai 
nuolat bus papildomas, tvar- 

lėšų. Prel. P. Juras lietuviškai 
kultūrai yra tiek daug davęs, 
kad tikrai be savo darbo ir en
tuziazmo daugiau nebeturi. Jam 
į talką turėtų ateiti lietuviškos 
organizacijos. Ir Lietuvių 
Fondas galėtų kasmet skirti 
tam tikrą sumą muziejui plėsti.

O muziejų plečiant, pirmiau
sia reikia padidinti patalpas, 
kad būtų galima eksponatus kur 
kas erdviau išdėstyti, kad būtų 
vietos ir įvairiem archyvam, 
bibliotekom. Putname visą lai
ką atsiras žmonių, kuriem to
kie dalykai rūpės ir kurie pa
tys mielai padės muziejų tvar
kyti. (p.j.)

Worcester, Mass.
Kun. Alfonsas Vdungis, mi

rus kleb. kun. Mykolui Tamule
vičiui, nuo spalio 1 paskirtas 
nauju Aušros Vartų prarapijos 
klebonu. Jis gimęs ir augęs 
Worcestery, ilgą laiką buvęs šv. 
Kazimiero parapijos vikaru, ke
letą metų vikaravo šv. Pranciš
kaus parapijoje Atholy, Aušros 
Vartų parapijoje, paskutiniu 
metu buvo kitataučių šv. To
mo Beketo parapijos klebonu 
So. Barre, Mass.

Neringos mergaičių stovyklai 
paremti koncertas ir vakarie
nė buvo rugsėjo 27 Maironio 
parke. Rengė Putnamo seselių 
rėmėjų Aušros Vartų parapijos 
skyrius. Vakarienę pradėjo Sa
vickienė, toliau vadovavo Mai
ronio parko pirm. K. Adomavi
čius. Maldą sukalbėjo prel. Pr. 
Jūras. Meninę dalį atliko M. Pet
rauskienė, padainuodama kele
tą dainų. Akomponavo E. Mi- 
nukienė. Po programos padėkos 
žodį tarė Motinėlė M. Aloyza.

Seselės M. Charlene, mokyk
los vedėjos, motina mirė rug
sėjo 26 New Philadelphijoje. 
Seselė į laidotuves buvo išvy
kusi visai savaitei. Worcesterk» 
lietuvių visuomenė seselei reiš
kia užuojautą. Pr.

Hartford, Conn.
V. Nenorto sukaktis

Hartforde gyvena Vaclovas 
Nenortas, buvęs Lietuvos ka
riuomenės kapitonas, Marijam
polės miesto burmistras, Hart
forde įkūręs karių ramovę, gra

Lietuvių Bendruomenę Savo 
vardinių proga jis atžymėjo ir 
•9 metų sukaktį.

| jo namus susirinko apie 40 
artimų giminių, bičiulių. Svei
kino V. M. Čekanaus
kas, palinkėdamas jam ilgiau- 

bute Didžiojo metų išleistą al
bumą. Buvo pasveikinta ir po
nia Nenortienė. Jai padovano
ta graži staltiesė, kur tamsiame 
fone matosi Gedimino kalnas 
Vilniuje, o aplink — lietuvis 
ki ornamentai. Visi susirinkę 
sugiedojo ilgiausių metų.

V. Nenortas yra pavyzdingas 
Metu vis, veikius žmogus, dau 
giausia veikė su skautais. Taip 
pat jis yra ir lietuvių klubo 
narys. Žmona yra pedagogė. 
Abu dirbo lituanistinėje mo
kykloj?. Vžaugino du sūnus ir 
dukrą. Visi jau baigę aukštuo
sius mokslus. VAAK.

— Anglijoj leidžiamas mėne
sinis žurnalas East-West Digest 
rugsėjo laidoj perėmė iš ang
lų kalba leidžiamo Eltos biule
tenio informaciją apie 3 Lietu
vių kunigų (Dumbliausko, Ta
mulevičiaus, Zdebskio) memo
randumą dėl naujų kunigų mo
kymo suvaržymų Lietuvoj ir 
apie sovietinių Įstaigų represi
jas prieš tuos kunigus. Pami
nėta, kad ir du Lietuvos vys* 
kupai laikomi namų arešte ir 
yra sukliudyti eiti pareigas. (E)

— Miunchene leidžiamas biu- 
letenis-žumalas Freie Presse- 
Korrespondenz perėmė iš vo
kiečių kalba leidžiamojo Eltos 
biuletenio esminę dalį studiji
nės apžvalgos apie sovietini ū- 
kį Baltijos kraštuose 1968 me
tais. Apžvalga parengta remian
tis statistikos duomenimis apie 
žemės ūkio ir pramonės gamy
bą Lietuvoj, Latvijoj ir Esti
joj 1968 metais. (E.)

— Avallanedos mieste, tiks
liau, stambiame Argentinos sos
tinės Buenos Aires priemiesty
je, rugsėjo 14 dieną, vietos lie
tuvių pastangomis, ligšiolinė 
Chicagos gatvė pavadinta Lie
tuvos (Lituania) gatve. (E.)

— T. Leonardas Andrie- 
kus, OFM, pranciškonų provin- 
ciolas spalio 5 išskrido i Ka
liforniją dalyvauti pranciškonų 
provįnciolų metiniame suvažia-' 
vime. Suvažiavimas spalio 6-10 
vyksta Santa Barbara mieste. 
Dalyvauja angliškai kalbančių 
kraštų (Amerikos, Kanados, Ai
rijos, Anglijos, Australijos ir 
Maltos) prnaciškonų provincio- 
lal

— Inž. Bronius Nainys, JV 
LB Centro valdybos pirminin
kas, rugsėjo 21 lankėsi Detroi-* 
to LB apylinkėje. Detroito LB 
apylinkės seniūnų susirinkime 
.jis padarė pranešimą ir atsa
kinėjo į klausimus, liečiančius 
Bendruomenės darbus. Pa
liesti buvo solidarumo Įnašų, 
Bendruomenės mėnesio metu 
vykdomo moksleivių vajaus, at
einančių Tarybos rinkimų ir 
jaunimo reikalai.

— JAV LB Centro valdyba 
rugsėjo 23 Jaunimo centre bu
vo sušaukusi Chicagos chorų 
valdybų atstovų pasitarimą IV- 
tosios dainų šventės reikalais. 
Ta pačia proga choram buvo iš
mokėti ir trečiosios dainų šven
tės organizatorių, Lietuvių B- 
nės. padaryti finansiniai Įsipa
reigojimai.

— East West Digest, Angli
joj leidžiamam mėnesiniam 
žurnale. rugpjūčio mėne
sio laidoje yra straipsnis apie 
okupacinės valdžios savaip 
pertvarkytą Lietuvos žemės ū- 
kį. Straipsnis parengtas plačiai 
remiantis medžiaga iš anglu 
kalba leidžiamų Eltos biulete
nių. (E)

— Dr. L. A. Dirdienė iš Chi
cagos atsiuntė Tautos Fondui 
25 dol. auką ir yra įtraukta į 
ypatingųjų (Eltos biuletenius 
asmeniškai, gaunančiųjų) TF 
rėmėjų sąrašą. (E.)

— telmy diene Putnamo 
seserų sodyboje bus lapkričio 
2. Šeimos kviečiamos atvykti 
su vaikučiais, nes jie bus glo 
bojami. šeimų dienos progra
mą praves kun. Pr Geisčiūnas. 
Balto reikalų vedėjas. Informa 
cijų reikalais kreiptis: Sister 
M. Palmira. Immaculate Con 
ception Convent, Putnsm, Con- 
neetieut 06260 Telef (203) 
928-5828.

—fteflstruuto gsilestingoįi se 
•uo (R.N.) reikalinga seneliu 
slaugymui Matulaičio namuose. 
Putnam, Conn Galėtų gauti pa
togų kambarį ir maistą vietoje 
Kreiptis asmeniškai arba telefo
nu: Sesuo M. Bernadeta, telef. 
(203) 928-7976.
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LIETUVIŲ KRYŽIAUS GRUPE VECHTOJE

— šiaurės Vokietijos 
miestas. Jame prieš 
šv. Jadvygos vardo

ichta 
rities 
metų
’laudoje buvo Įkurdinta 30
vių senelių. Dek. kun. šar- 
pastangomis, j mirusiųjų 
s atsikeldavo kiti. Šiuo me- 
rieglaudoje dar gyvena 13 
zių. Per dešimtmetį mi- 
2, išvyko gyventi privačiai

maža užsilikusi senelių 
? panoro atžymėti de- 
es metų prieglaudinio gy
čio ir dvidešimt penkerių 

tremties Vokietijoje su- 
s, kartu pareikšdama dė- 
imą atitinkamom įstaigom 
kimą globą. Su talka iš to- 
per Petrines įvyko minė- 
, į kurį, neskaitant vokie, 
atsilankė iš artimesnių ir 
esnių apylinkių apie 100 
tčių.
;ias prieglaudos koplyčiom 
tkojo Miunsterio vyskupo 
inkas prel. H. Grafen- 
is, asistuojant dek. V. šar- 
un. P. Girčiui ir tėv. Kons- 
ui Gulbinui. Prelatas vi
st šiltu žodžiu atsiliepia 
ietuvius. Šio minėjimo pa- 
e jis prisiminė savo lan- 
>i prieš 20 m. Wehneno 
ių stovykloje ir savo gerą 
ą kun. dr. Petraitį. Pre- 
amokslą vykusiai perteikė 
iškai tėvas Konstantinas, 
audos koplyčioje pirmą 
aip gražiai ir garsiai nu- 
lėjo lietuviškos giesmės, 
'glaudos viršininkė seselė 
mo ruošimui nuoširdžiai

St. Motuzo išdrožtas ir miesto bur
mistrui padovanotas lietuviškas 
kryžius

kė ilgo grojimo lietuviškas 
plokšteles prelatui, miesto di
rektoriui, Caritas direkt., sese
lei viršininkei ir varduvinin
kui kun. P. Girčiui. Uždaromąjį 
padėkos žodį tarė klebonas ku
nigas P. Girčius.

Po trumpos pertraukos pasi
rodė jauni, bet šaunūs meninin
kai. Izabelė šrėderienė padaina
vo pynę lietuviškų dainelių, 
palydint poniai Lempke (estei) 
pianinu. Asta Šaltytė-Fabian ir 
jos brolis Alfredas atliko due
tą, pritariant gitarai. Puikiai 
vyriškai pasirodė J. Jasiulaičio 
vadovaujamas jaunikaičių kvar
tetas iš Westfalijos. H. Šrėderis 
padainavo vokišką 
Prieglaudos lietuviam 
girdėtos lietuviškos 
buvo labai mielos, o
ir ašarą išspaudė. Nuoširdi pa
dėka brangiem menininkam!

Minėjimas praėjo sklandžiai 
tik dėka didelės talkos. Ypa
tingai čia prisidėjo dek. kun. 
V. Šarka.

Ta proga buvo suruošta St. 
Motuzo drožinių paroda su 80 
eksponatų. Parodos metu bu
vo transliuojama 
plokštelių muzika

Prieš minėjimą 
dienraščiai apie jį 
darni po nuotrauką
bų. Po minėjimo, įsidėdami po 
kryžiaus įteikimo nuotrauką, pa
rašė plačiau; rašydami apie Lie-

dainelę, 
seniai be- 

dainelės 
kai kam

i ir kuo galėdama pagel- 
Atvykusius lietuvius pa- 
> pietum. Varduvininkas 
Petras Girčius savo pa- 
mu pavaišino aukštuo- 
okiečių svečius pietumis, 
kavute.

rovidence, R. I.
. kleb. V. Martinkaus 
'.ešimt metų sukaktis ir 
ės paminėta rugsėjo 28. 
ako pilna parapijos salė 
uvininko bičiulių iš Wor- 
□, Bostono, Brocktono ir 
olonijų. Pobūviui vado- 
h.Pauliukonis iš Worces- 
Sveikinimo kalbas pasa- 
1. P. Juras, dr. Jonas Ma- 
5, žemaičių mažeikiškių 
ts Mandeikis, Bostono 
■du — dr. S. Jasaitis, pa- 
ų vardu—Eduardas Čio- 
.eitininkų vardu — Pr. 
conis, skautų vardu —P. 
r kun. Jurgelaitis.
ne programą atliko var- 
ikas M. Gelage. padaina- 
i arijas, ir Worcesterio 
Mėgėjų Ratelio penke- 
vadcv. Aušros V a r- 
gonininko V. Burdulio, 
s d o t a Ilgiausių me- 
mininkas ir sukaktuvi- 
kun. V. Martinkus vi- 

adėkojo už sveikinimus.
Dalyvis

Iškilmingą minėjimą šventiš
kai išpuoštoje salėje atidarė St. 
Motuzas. Minėjimui pravesti 
buvo pakviestas dek. kun. V. 
šarka. Dekanas, pasveikinęs 
svečius vokiečius ir gausiai at
silankiusius tautiečius, garbės 
prezidiuman pakvietė prel. H. 
Grafenhorstą. Vechtos miesto 
direktorių H. Bee, Caritas direk
torių H. Vatermanną, seselę vir
šininkę Christetą ir varduvinin
ką kun. P. Girčių. Savo žody
je vokiečių kalba dekanas nu-

lietuviška 
bei dainos.
du vokiečių 
rašė, įsidė- 

Motuzo dar-

Vechtos miesto direktorius dėkoja už miestui įteiktą dovaną — kryžių. 
Dešinėje St. Motuzas.

Pirmoje eilėje iš k. Oldenburgo banko direktorius, evang. parapijos kle
bonas, katalikų par. klebonas, Vechtos miesto direktorius, Karite direk
torius ir vienuolės seselės.

tuvą, pasinaudojo kun. V. šar
kos kalba.

S.M.

Gyvai 
klausimas, 
kol dr. E. 
linois, tada kviesti
ją jaunimo reikalam.

Susirinkime jautėsi

svarstytas 
Nutarta

Vaišnienė

jaunimo 
palaukti, 

grįš iš II- 
valdybon

NEW HAVEN, CONN rimta,
sikėlė ir į Lietuvą: paminėjo 
Molotovo-Ribbentropo gėdingą 
sutartį, okupacijas, partizani
nę veiklą ir vargus atkeliaujant 
Vokietijon. Perskaitytas Vach- 
tos miesto burmistro G. Muel- 
lerio (išvykusio atostogom) svei
kinimas ir padėka už miestui į- 
teikiamą dovaną. Buvusi šios 
prieglaudos viršininkė iš toli
mos Bavarijos prisiuntė sveiki
nimą ir 13-kai lietuvių po rožę, 
kurios, pamerktos stovėjo ant 
prezidiumo stalo. Po Vechtos 
miesto direktoriaus sveikinimo 
ir šilto žodžio, sukėlusio ovaci
jas. miestui lietuvių vardu bu
vo įteiktas Stasio Motuzo išdro
žinėtas kryžius su pavergtos 
Lietuvos simboliu (sulinkęs 
žmogus neša sovietinį kryžių 
su piautuvu. kūju ir žvaigždei. 
Dovaną įteikė drožinio auto
rius ir Teresė Dubauskaitė. 
Toks pat kryžius (1 metro aukš
čio) buvo įteiktas ir Šv. Jadvy
gos prieglaudai. Kryžiai ir me
nininkam įteikiamos gėlės bu
vo perjuosti lietuviškom tri - 
spalvėm su Vytimi. Caritas di
rektorius pažymėjo, kad į šią 
prieglaudą pretendavę ir kitų 
tautybių senukai, bet jis patvar
kęs lietuvių atkėlimą, nes lie
tuviai ankstybesnėje Varelio 
prieglaudoje teigiamai užsire
komendavę. Baigiantis oficialiai 
daliai, dek. kun. V. šarka įtei-

Prisimenant vasarą
Nutraukę knygos skaitymą ar 

kokius kitus darbus ir vėl prie 
jų sugrįžę, perbėgame pasku
tines skaitytas eilutes arba pri
simename paskutinius veiks
mus, kad galėtume teisingai su
jungti ir tęsti, kas pradėta ..

Ir pas mus, kaip kitur, va
saros metu veikla sulėtėjo, bet 
nesustojo. Veikla įvairi: poli
tinė, tautinė, religinė, kultūri
nė. Paskutinioji mažoj koloni
joj bene sunkiausia ir nepel- 
ningiausia. Tačiau atsiranda 
čia pasiryžėlių apleistiem dirvo
nam purenti.

Meno popietė
Negausus (14 narių) L.M. 

Federacijos vietos klubas su
ruošė labai malonią, kultūringą 
popietę: dailininkių Lijolės Ži- 
donytės ir Dalios Ramanauskai
tės paveikslų parodą su P. Jur
kaus paskaita apie meną ir me- 
ninkus paverg. Lietuvoj, Ne
didelė Y.M.C.A. salė, pasipuo
šus dailininkių išstatytais pa
veikslais, nepaprastai jaukiai at
rodė. Svečių buvo nedaug, bet 
iš įvairių vietovių — New Yor- 
ko, New Londono, Hartfordo, 
Poughkeepsie, Waterburio.

Abi dailininkės yra talen
tingos. Jų paveikslais ne tik lie
tuviai. bet (gal net daugiau ir 
amerikiečiai puošia savo sie
nas.

Dalia Ramanauskaitė-Jensen, 
be keleto ankstyvesnių darbų, 
pasirodė su savo nauja nepap
rastai smulkia ir kruopščia tech
nika ir spalvomis. Stebuklinga 
žuvelė ir Kortų namelis labai 
patrauklūs ir mieli.

Lijolė židpnytė — turtinga 
spalvomis," maloni formomis. 
Jos kūrinių mintis dažniausiai 
aiški ir suprantama ir eiliniam 
žiūrovui. Naujieji kūriniai — 
Vandens versmės, Arkliukai, 
žvaigždės — žiūrovą ne tik su 
stabdo, bet ir prirakina . ..

Su šia popiete klubas dar kar
tą labai gražiai pasirodė taip 
reikalingoj kultūrinėj veik
loj. Čia matėsi daugiau jaunų, 
visad taip laukiamų veidų. Vi
sus svečius klubietės vaišino ka
va ir pyragais.

Šnekučiuotas! ir posėdžiauta
Kitą sekmadienį Danutė Ščiu- 

kienė ir K. Kasperavičienė (ma
ma ir dukra) pasikvietė klubo 
nares su šeimomis ir svečiais į 
savo namus. Atsilankė ir ger
biamas svečias, tuo metu lan
kęsis New Havene. generolas 
Stasys Dirmantas. Vyram besi- 
šnekaučiuojant ir senus laikus 
prisimenant, moterys posėdžia
vo. Padaryta apyskaita ir kele
tas nutarimų. Po susirinkimo — 
vaišės. Pas p.p. Ščiukus jau ant
rą kartą klubo narės, pakvies
tos su šeimomis ir svečiais, gau-

draugiška nuotaika, noras daž
niau bendrauti. Pasiūlyta dar 
šią vasarą suorganizuoti gegu
žinę. Kitiem ateities veiklos pla
nam numatytas kitas susirinki
mas — rudenį.

Mirties metinės
Liepos 13 Šv. Kazimiero lie

tuvių parapijos bažnyčioje, ne
seniai pagal šių laikų reikalavi
mus gražiai pertvarkytoj, buvo 
aukojamos mišios už pernai Lie
tuvoj mirusio Karolio Gruzdžio 
vėlę. Per mišias giedota lietu
viškai, vargonais grojo E. Mi- 
niukienė. Bažnyčioj žmonių bu
vo iš New Yorko. Massachusetts 
ir kitų vietovių. Susirinko ne
maža ir vietos lietuvių. Po pa
maldų suruošti pietūs Gruz
džių (sūnaus ir marčios) vasar
vietėje — Guilford, Conn., ant 
aukštos uolos, prie gražaus eže
ro. Čia šeimininkas supažindino 
vietinius su iš toliau atvyku
siais, kiekvieną savotiškai pri
statydamas. Apsidžiaugė turįs 
draugų, čia susirinkusių. Atsi
stojimu ir tylos minute pakvie
tė pagerbti savo mirusį tėvą. 
Svečių vardu kalbėjo M. Joku- 
baitė.

Šv. Kazimiero parapijoj
Iš New Haveno lietuvių Šv. 

Kazimiero parapijos iškėlus vi
karą. kito jo vieton nebepaskir- 
ta. Klebonui kun. A. Zanavi- 
čiui kuri laiką talkino kun. dr.

indo grandinėlė Šoka. Spalio 18 ji atvyksta gastroliuoti j Philadelphiją. Grandinėlei vadovauja Liudas
Nuotr. V. Pliodzinsko

šiai susirenka. Nuoširdus lie
tuviškas vaišingumas, gražūs, 
erdvūs namai, didelis kiemas 
užmiestyje kiekvieną vilioja . . 
Ačiū maloniem šeimininkam!

Bendruomenės susirinkimas
Birželio 13 mažojoj parapijos 

salėj buvo sušauktas LB New 
Haveno apylinkės visuotinis 
metinis susirinkimas. Susirinki
mui pirmininkavo A. Gruzdys, 
sekretoriavo J. šaulys. Jie pa
darė ir valdybos veiklos prane
šimus. Švietimo, kultūros ir jau
nimo pranešimą padarė A. Lip- 
čienė, revizijos komisijos — 
Zenonas Merkevičius.

Valdyba ateinantiem metam 
palikta ta pati.

Susirinkime pagerbta lietu
vė veikėja Marijona Jokubaitė. 
Bendruomenė jai Įteikė sidab
ro medali. Pasveikintas su var
dinėmis pirmininkas Antanas 
Gruzdys. Pasikeista Įvertinimo 
ir padėkos trumpomis kalbo
mis.

V. Goras. Pernai rugpiūčio 15 
jam mirus, savaitgaliais padė
davo kun. dr. B. Gauronskas, 
bet ir šis mirė š.m. rugpiūčio 
1. Šiuo metu laikinai klebonui 
talkina jaunas kunigas Jonas 
Long, grįžęs iš Romos.

Rugpiūčio 17 įvyko parapijos 
piknikas, žmonių dalyvavo ne
daug. todėl ir pajamos buvo 
nedidelės. Bet mūsų dosni pa- 
rapietė J. Šilkienė padovanojo 
lietuvišką staltiesę ir lietuviš
ko krupniko butelį, kuriuos iš
leido loterijon. Gauta gryno pel
no virš 30 dol. Ačiū dosniajai 
parapietei!

Vardinės
Dalia Ramanauskaitė-Jensen 

savo namuose. Ivoryton. Conn., 
suruošė vardines savo tėvui Au
gustui. toliau tęsdama tradici
nę šeimos šventę, kuria kas
met ruošdavo a.a Elana Rama
nauskienė, Dalios motina.

(nukelta i 7 psl.)

LIETUVIŠKOS
Aukuras: Kalėdos Lietu

voje, Tau brangi tėvyne, Lietu
vos paukštelių daina, Tekėj 
saulelė, Lopšinė lėlytei, Grįšim 
grįšim, Daina apie avižą, Dai
nuojanti jaunystė, Pavasaris, 
Rudenėlis, Žiema ir Vasarėlė: 
deklamacijos ir dainos su solis
tais. Vysk. Valančiaus lituanis
tinės mokyklos mokinių choro 
pritariant kanklėmis Stereo, 
galima naudoti ir mono, kaina 
5 dol.

"Dainuoju jums, Aurelija". 
Mano gitara, Meilės ilgesys. 
Melsvas drugelis, Vandens leli
jos. Aukso žiedai, Ąžuolų šla
mesys, Baltos rožės, Einu na
mo, Vasaros lapai, Jau niekad 
ir Mama. Lengvos muzikos 
plokštelė kurią įdainavo A. 
Paukšelienė. Stereo, galima 
naudoti ir mono, kaina 5 dol.

Sigutė, pasakos ir dainos vai
kams. Dainuoja A. Paukštelie- 
nė: Milžinų šalis, Karta karalai
tis, Tindy o tindy, Žiema, Mie
goki vaikeli, Striukis beuode
gis, Sigute ir Liepsnabarzdis ru- 
daberzdis. Stereo, galima nau
doti ir mono. Kaina 5 dol.

Prof. Vytauto Bacevičiaus, 
kosminės modernios muzikos 
plokštelė, kur pats autorius 
kompozitorius atlieka 11 savo 
kūrinių su pianinu. Mono, kai
na 5 dol.

Sol. Antanas Pavasaris, teno
ras. Dainų ir arijų rečitalis. 
Šauksmas, Nemunėlis, Tušti pa
liktieji namai, Ten mano tėvy
nė, Lietuvos laukai, Tykiai, ty
kiai, Dainos, muzika ir gėlės. 
Arijos iš operų: Eugenijus Onie- 
ginas — Čaikovskio, L ‘Arle- 
siana — Cilea, Pajacai —Le- 
oncovallo, Meilės eleksyras — 
Donizetti, Tosca — Puccini. 
Perlų ieškotojai — G. Bizet. 
Žydė — Halvey. Kaina 5 dol.

Sol. Janina Liustikaitė įdai
navo operų arijas ir dainas: 
Adriana Lecouvreur — muz. F. 
Cilea; Mefistofele — A. Boito, 
Perlų ieškotojai — G. Bizet, La 
Boheme — G. Puccini ir La 
Wally — A. Catalani. Mergaitės 
troškimas ir lietuviška daina— 
abi Fr. Chopin; Kur prapuolė 
tas kelelis ir Abejonės — Al. 
Kačanausko, Ne margi sakalė
liai — J. Tallat Kelpšos, Ty
kiai, tykiai, viena liaudies dai 
na, harmonizuota Br. Budriū- 
no, ir Dobilėlis — A. Vanagai
čio — V. Jakubėno. Mono, kai
na 6 dol.

A. šabaniausko įdainuota 
Nr. 3. Rose Mary — fokstro
tas, Pasakykite mergelei —tan
go, Sunku gyventi — valsas, 
Pasakė — tango, Varpų dai
na — tango, Mano svajonė — 
valsas, Neliūdėk, motule — tan
go, Kai smuiku groji — tango. 
Siuntė motinėlė — valsas, Ma- 
riu-Marytė — valsas, Sen
jorita — valsas ir Saulėta die
na—valsas. Mon«4caina 5 dol.

Antras literatūros vakaras, 
dalyvauja: Ada Karvelytė,
A. Kairys, G. Babrauskienė, J. 
Vaičiūnienė ir dr. A. šešplau- 
kis. Įskaityta: Be motinos, Gy
venimas, Gimtasis sodžius, Sve
tur, Jaunystė, Pabudau, Joni
nės, Daina be laukų, Po tėve
lio kepure, Metai, Kraštas, Ne
marioji legenda, Vakaras, Į 
Nemuną. Pūgos, Žmogus, kuris 
gyveno. Brolis ir sesuo. Trečio
ji žaizda. Ryto čiulbėjimas ir k 
Mono, kaina 5 dol.

New Yorko Lietuvių vyru 
choras Įdainavo: Tėve mūsų. Oi 
broli broleli. Aš pas tėvelį. Jo
jau dieną, žvaigždutė. Anoj pu
sėj Nemunėlio, Ulioja bitelė. Oi 
toli toli. Pirmyn i kovą. Tu sa
kalėli. Atsisveikinimas ir Tėvy
nei. Mono 3 dol. Stereo 4 dol.

G. Vasiliauskienės įdainuo
ta: Vai gražu. Gėlės iš šieno. 
Izipšinė. Daina prie upelio. Iš
dykęs rudenėlis. Kregždutė, 
lakštingalos giesmė. Kalnu pie
menaitė. Pievoje žolelė žaliavo. 
Jei tu myli. Mergaitė ir paukš
telis. Mono, kaina 6 dol.

PLOKŠTELES
Lauksiu tavęs. Lietuviškos 

lengvos muzikos rinkinys. Pasa
ka, Nemunėli, Neinunėli, Me
džioklės daina, Ar žinai, Lauk
siu tavęs, Vėjas, Barkarolė, Su
sitikimas, Eikš, diauguži. Kada 
meilė aplanko. Senoje pilyje, 
Džigūnas. Išpildo sol. E. Iva
nauskas, S. Laurinaitytė, Ber
ta Kaniauskaitė, L. Ablėnaitė , 
E. Saulevičiūtė, Romanas Mari- 
jošius, orkestrui palydint. Kai
na 5 dol.

Mano Gimtinė. Lietuviš
kos lengvos muzikos rinkinys. 
Tėvynė Lietuva, Auksinis ru
duo, Sningant, Rudens pasaka. 
Smalsuoliai, Du miestai. Kai tik 
vyšnios bals, Užuomarša, Lietu
viškas letkis, Suk, suk ratelį, 
Vilniaus stogai. Trio baloje. 
Miško takais. Mano gimtinė. Iš
pildo sol. V. Noreika, D. Ma
žeikaitė, D. Cibulskytė. J. Bn- 
raanauskaitė. E. Kuodis ir ki
ti, orkestrui palydint. Kaina 
5 dol.

Palangos Juzė, ilgo grojimo 
Hi-Fi nauja plokštelė. Vaidina 
profesionalai aktoriai žemaičių 
tarme. RCA gamybos. Įvadas 
M. Jonynienės, angliškas teks
tas S. Makaitytės. Kaina 5 dol.

Lietuviškos Giesmės. Gies
mė į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad būčiau, Tėve mūsų, šv. 
Kazimierai. Sveika Marija, Gai
lestingoji Marija, Sveika Mari
ja, Motina Dievo, Mano malda, 
Iš šios mūs žemės, Skaisčiausio
ji Marija. Kad širdį tau skaus
mas, Jėzau pas mane ateiki. Iš
pildo sol. A. Brazis, L. Stukas 
su Žibuoklių moterų oktetu, 
akomponuojant A. Kačanaus- 
kui. Stereo, bet galima naudo
ti ir mono, kaina 4.50 dol.

Lietuvos Nepriklausomy
bės 50ties metų paminėjimui 
prisiminti: Pulkim ant kelių; 
Marija, Marija; šventas, šven
tas; Malda už tėvynę; Lietuvos 
himnas; Graži tu mano tėvyne; 
Mano malda; Palikta šalis; Kur 
giria žaliuoja; Nemunas. Išpil
do solistai ir parapijų chorai. 
Kalbos prel. Kemėžio, vysk. V. 
Brizgio. St. Bačkio. vysk. Bo- 
land, W. Rodino ir kit. Stereo, 
bet galima naudoti ir mono, 
kaina 4.50 dol.

D. Dolskio įdainuota Čigonės 
akvs, Leisk man, Kariškas vaiz
delis, Onyte, einam pašokti, Lie
tuvaitė. Sudiev, sudiev ir Aš 
myliu, fokstrotai, Gegužinė pol
kutė, Su armonika į Braziliją 
— lengva muzika ir Palangos 
jūroj nuskendo mano meilė. 
Mono, kaina 5 dol.

Pupų dėdės ir dėdienės šo- 
kių-dainų rinkinys. Anūkų, 
Kretingos, Mariampolės. Pupų 
dėdės, Razaliūtės, Merkinės ir 
Obelių polkos. Sužadėtiniu. 
Sekminių ir Gardus alutis val
sai. Gieda gaideliai ir Gražus 
miško būdas — lengva muzi
ka. Mono, kaina 5 dol

Nr. 1. Sol. V. Noreikos Įdai
nuotos dainos ir arijos: Piovė 
lankoj, Vai ir prijojo. Kad aš 
ėjau ulytėlėn. Koks ten leng
vas poilsėlis. Ralio karvytės ma
no. Generalią aš išginiau. Sau
lute motinute. užtekėk. Kai aš 
mažas buvau, šiū namo. Lop
šinė, žvaigždutė. Stasys, Devin
toji banga. Agnus Dei. Avė Ma
ria ir Funiculi funicula. Mono. 
Kaina 5 dol.

Nr. 2, Sol. V. Noreikos I.ie 
tuviškos dainos ir operų ari 
jos: Kur bakūžė samanota. Ug 
nelė. arija iš “Meilės eliksyro". 
LArlesiana — Frederiko ro
mansas. Nemunėlis. Arlekine 
serenada iš “Pajacu", arija iš 
“Rigoletto." Tris dienas. tris 
naktis, arija iš Toskos. Surdata 
N'Namuratto (A Canio). Diei 
tencello Vuie — (F. Falvo). Ber
nužėli. nesvolick. Pradalge!!* 
Kaina 6 dol.

šios bei kitos lietuviškos mu 
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske. 910 
VVilloughby Avė . Rrooklvn, N 
Y. 11221 (Siuntimui pridedama 
50 c., Kanadoje 1 dol ).
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t GAMĄ
Prabėgus vasaros atostogoms, 

rugsėjo 20 įvyko pirmas vy- ŽINIOS

Vyresniųjų moksleivių ateiti
ninkų susirinkimas bus spalio 
11, šeštadienį, 2 v. popiet pas 
K. Vainius, 65-16 Clinton Avė:, 
Maspeth, N. Y. Svečias kalbėto
jas Imis salezietis kun. J. Šul
cas iš Romos. Kviečiamas atsi-

ML SV. ANTANO 
GIMNAZIJOS ATIDARYMO

Amerikos Ueteviy Bendruo-

Marijos Pečkauskaitės kuopos 
susirinkimas. Padaryti praeities 
metų veiklos pranešimai, išrink
ta nauja valdyba.

Buvo pradėta nuo valdybos 
rinkimų. Naujai išrinktieji pa-

VHkauskaHo* trys skulptūros, 
padarytos iš geležies ir cemen
to, išstatytos parodoje N. J. 
valstybiniame muziejuje, Tren- 
ton, N. J. Paroda vyksta nuo 
spalio 4 iki 30. Tos skulptū
ros yra: Jautis, Pelikanas ir 
Saulėgrąžos. Skulptūrą ir ta
pybą ji dėsto Teaneck ir Fort 
Lee aukštesnėse mokyklose, 
Teaneck aukšt mokyklos kata
logui nupiešė viršelį.

Studentų ateitininkų pirmas 
1969-70 m. susirinkimas įvyks 
spalio 10, penktadienį, 8 v. v. 
Vainių šeimos namuose, 65-16 
Clinton Avė., Maspeth, N. Y.; 
netoli Atsimainymo parapijos 
bažnyčios. Bus renkama nauja 
valdyba. Be to, bus progos pa
diskutuoti studentų sąjungos 
stovį ir ypač New Yorko drau
govės problemas. Artėja SAS 
atsinaujinimo suvažiavimas. 
Svarstant esminius SAS N. Y. 
draugovės reikalus, prašome 
visus narius dalyvauti ir taip 
pat kviečiame studentus, kurie 
yra susidomėję ateitininkų są
jūdžiu. — SAS N.Y._valdyba.

Norvilą ■— pirmininkas, J. Vai
nius — vicepirmininkas; R. Na
vickaitė — sekretorė; M. Vai- 
niūtė— iždininkė; R. čepuly- 
tė — korespondentė ir kandi
datu lieka Petras Tutinas. Su
tiko būti vyresniųjų moksleivių 
vadove mūsų visų labai mėgia- 

, ma L Vainienė.
”lW 15 Atprašoma Šia proga norėčiau paminė-

atsiliepti tėvus, kun* norėtų 
1970 metų rudenį leisti savo 
sūnų* į šv. Antano, gimnaziją.

konu* atidaryti šv. Antano gim
naziją. Atidarymas būtų Sali
mas, jei gimnazija pastoviai te

kurių tėvai už mokslą ir išlai
kymą mokėtų 1000 dol. me

Ą-/..

ti, kad praėjusių metų valdyba 
yra tikrai verta pagyrimo dėl 
savo uolaus darbštumo ir pasi
ryžimo. Naujoji valdyba su ne
mažesniu pasiryžimu stengsis 
tęsti šį gražų jos darbą.

Į studentus perėjo net ketu
ri mūsų nariai būtent: A. Ruz- 
gaitė, B. Tutinaitė, J. Oniūnas 
ir P. Sandanavičius. Linkime 
jiem daug sėkmės ir studentų 
eilėse. Bet pasitraukusiųjų vie
tini susilaukėm šių naujų na
rių: R. Bobelytės, G. Kregždy- 
tės, V, Navicko ir Š. Zikaro.

O dabar visų moksleivių at- 
kų vardu norėčiau padėkoti vi
siems, kurie prisidėjo prie vie
nų iš mūsų produktingiausių 
veiklos metų, ty. dvasios vadui 
— kun. J. Pakalniškiui, mūsų 
globėjai p. Radzivanienei, ku
rios. nepaprastas pasišventimas 
ir nuolatinė šypsena jungdavo 
visus veiklom Dėkojame visiem 
paskaitininkam, kurių ugningi 
žodžiai davė progos palavinti 
protus; sendraugiam ir tė
vų komitetui už talką. Taip pat 
dėkui mūsų tėveliam, kurie ne
sigailėjo laiko nei darbo. Ypa
tingas ačiū tenka “Jaunystės 
keliu” įsteigėjui — mūsų’ener- 

~, gingam pirmininkui Jurgiui O- 
Los Angeles, Galit, J. kuris išjudino visa kuo- 

. .. Ghaudos, kietais aplankais, kai-
nuomenes savanoris kūrėjas, na 5 Jurgio parapija
Darbininko skaitytojas, spalio shenandoah, Pa., Dr. A. Kučo, nuD5ir u
6 šventė 75 metų amžiaus su- kaina 4 dol., Gėlių kalbėjimas, Lietuviu Romo* Kata- tinas Metinis, pirmininko pava- spaudoj, ypač Trentono laikraš- 
kaktį. Linkime jam geros svei- j. Meko eilėraščiai, kaina 1 Kkę Federacijos New Yorko— 
katos ir ilgiausių metų. — Liet. aoL Pavieniai žodžiai, J. Meko 
kariuomenės savanoriu kūrėjų vaizdai, kietais aplankais; kaina 
S-gos N. Y. skyriaus valdyba.

tuojau svarstys gimnazijos ati-

priklausys nuo suinteresuotų 
lietuvių tėvų skaičiaus. Jei bus 
nutarta gimnaziją atidaryti, ta
da bu* priimama mokinių re
gistracija. Visais šv. Antano 
gimnazijos reikalais x prašoma 
rašyti: Rev. Rector, St. Antho- 
n/s High School, Kennebunk- 
port, Maino 04046.

NAUJAI GAUTOS KNYGOS
lietuviai legionieriai Vietna

me, B. Vrublevičiaus, nuoty
kiai, kaina 2 dol. Gyvenimas tai 
kekė vyšnių, K. Almeno, no
velės, kietais viršeliais 5 dol.

dagavo V. Kavolis, kaina 3 dol. 
Senprūsių laisvės kovos su vo
kiečių riterių ordinu. Dr. M. 
Anyso, kietais aplankais, kai
na 7.50 dol. Škėmos raštai I

"žibuoklių" sekstetas vado- tomas, redagavo A. Landsber- 
vaujamas solisto Liudo Stuko, ^eta,’s viršeliais, kaina 6 
spalio 11 koncertuos Worcester, doL Penki stulpdi turgaus aikš-

liuje.

R.Č.

Spalio 5-7 dienomis Fatimos Marijos statula lankėsi Maspetho lietuvių bažnyčioje. Kairėje kun. Alphonse 
Breauit, OMI, kuris tvarko Marijos statulos keliones Amerikoje; toliau j d. preL J. Balkonas ir Peter C. 
Wytenus, lietuviškojo kryžiaus komiteto pirmininkas. Komitetas padėjo vainikų prie statulos; ant kaspinų 
užrašyta: Estonia, Lithuania, Latvia. Nuotr. R. Kisieliaus

IŠ MAIRONIO MOKYKLOS TĖVĮ SUSIRINKIMO
sirinkimas statutą priėmė ir 
perdavė LB apygardos valdybai 
pritarti. Atsakymas dar negau-

ir Irena Dičpinigaitienė (iždo 
globėjos) ir Algis Cesnavičius 
(sekr.).

Naujasis komitetas mokyklos 
dvidešimtmečiui atžymėti pa
siūlė: išleisti mokyklos 20-čio 
apžvalgą, surengti sukaktuvi
nę akademiją su vaišėm ir pra
vesti Kalėdų eglutę, jaunųjų 
talentų vakarą su mokinių dar
bų parodėle.

Atskirai buvo pasvarstytas 
parengtas mokyklos statutas 
santykiams su LB apygardos v- 

mitetą sudaro: inž. Pranas Gvil- ba sureguliuoti, įjungus mo- 
dys (pirm.), Irena Garunkštie- kyklą į UEL Praeitų mokslo me
nė (vicepirm.), Jolita Sirutienė tų pabaigoje tėvų visuotinis su*’

Maironio mokyklos tėvų susi
rinkime (IX.2O) pasikeitė parei
gomis tėvų komitetai. Susirin
kime dalyvavo per 30 šeimų. 
Visų pritarimu nuoširdžiai bu
vo užgirta plati ir pozityvi se
nojo komiteto veikla. Tame tė
vų komitete buvo: Rima Gu
daitienė (pirm.), inž. Antanas 
Bobelis (vicepirm.), Mirga šu- 
laitienė (sekr.), Vytautas Kul- 
pa (inž.) ir Irena Dičpinigaitie- 
nė (narė).

Naują 1969-70 m.m. tėvų ko

Tikybos pamokos vaikučiam, 
kurie lanko viešąsias pradines 
mokyklas, yra dėstomos sekma
dieniais iš ryto po 9-tos valan
dos mišių. Pamokos būna Sv. 
Petro lietuvių parapijos mo
kykloje, Flaherty Way, So. Bos
tone. Tėvai, kurie nori, kad vai
kai prieitų prie pirmos komu
nijos, prašomi savo vaikus at
vesti į šias pamokas. Religiją 
dėsto Nukryžiuotojo Jėzaus se
selės.

Whist party — kortų loši
mas prasidėjo spalio 4 lietuvių 
parapijos salėje, 492 East Se- 
venth St. Lošimas bus kiek
vieną šeštadienio vakarą toje 
salėje. Vakarą rengia moterų 
komitetas. Vadovauja kun. Al
binas Janiūnas. Pelnas skiria
mas parapijos naudai.

Pelnas iš parengimų — tai 
vienas iš pagrindinių pajamų 
šaltinių, į kuriuos atsiremia lie
tuvių radijo programos. Juo 
programoje mažiau skelbimų, 
tuo daugiau laiko lieka visuo
meniniam ir kultūriniam rei
kalam. Bet tokiu atveju reikia 
daugiau pajamų turėti iš paren
gimų, kad galima būtų padeng
ti neišvengiamas programos iš
laidas. Todėl lietuvių radijo va
landos Laisvės Varpo spalio 12 
metinis parengimas So. Bosto
no. Lietuvių Piliečių d-jos didžio
joje salėje yra reikšmingas to
limesnei tos programos veiklai) 
Kad parengimas pasisektų, pro
gramos vadovybė išsiuntė šaT"" ”” 
vo klausytojams apie 1,000 laiš-

TARYBOS VEIKLA

Mokyklos vedėjas, dėkoda
mas senajam komitetui už di
delį pasišventimą ir širdingu
mą mokyklos reikalams, džiau
gėsi taip pat visų tėvų sutari
mu ir talka bendruose lituanis
tinio lavinimo interesuose.

Mokyklai daug gelbsti LB a- 
pygardos valdyba, kurios pir- 
mininkas Aleks. Vakselis visa
da buvo artimas ir nuoširdus 
mokykliniam jaunimui. Tarp v- kų, kviesdama platinti Įėji- 
bos ir mokyklos ryši palaiko mo į tą parengimą korteles. Li- 
nuoširdus bendruomenininkas gi šiol jau atsiliepė apie 150 
Antanas Reventas. Apygardos klausytojų. Tai mėginimas į- 
valdyba pagelbėjo nupirkti mo- traukti visus klausytojus į 
kiniams kalėdines dovanas, programos išlaikymą. Iš kitos

Naujai išrinktoji NJLT Vai- kad paskutiniu laiku jau nėra apmokėjo paskaitininkų kelio- pusės tai lyg patikrinimas, kas 
dyba pareigomis pakirsto didelio^sunkumo Pabaltijo Tau- nę New Yofke moky. kiek domisi programa> ku.
taip: pirmininkas inz. Valen- tų reikalais atsirasti angliškoj studijų dienas, nupirko riai tenka ypatingas vaidmuo

brelks 
DIDAKAS PAULIUKATHS, 

OJ3L,

4 dol. Tau, sesute' P. Lember- 
to eilėraščiai ir trumpa velio- 
nies biografija, kietais aplan
kais 5 dol., minkštais 4 doL Tik 
tau ir man, O. B. Audronės 
eilėraščiai, kaina 3.25 doL Tra
pus vakaras, K. Grigaitytės ei- 
raščiai, kaina 3 doL Bevardė ša
lis, L. Sutemos eilėraščiai, kie
tais viršeliais, kaina 3 doL The

komisija, kuriai vadov. B. No- 
vickienė, kaina 3 dol. Spheric 
and Linear Laws of Geometry 
by A. StelingĖ, 2 dol., Vysk.

darbai, kaina 2 doL
Pelytė Getežytė, S. Tomarie-

jom, kaina 1 doL, Bitės, L. Ger-

konų koplyčioje, Brooklyne, spa-
na 3.50 dol.

šios bei kitos knygos ir

ministracijoje.

Pavergtoj Lietuvoj

JONUI PAKALNIŠKIUI

mirus, jo sūnui kun. Jonui Pakalniškiui ir 
nai su šeima reiškiam širdingą užuojautą ir

N. Y. Skautai

Mielai ir brangiai mamytei
Af A

MARCELEI MIŠKINIENEI
Lietuvoje mirus, dukrą Veroniką ir jos šeimą Bū 
valandoje nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi.

New Jersey apskrities skyrius 
rengia religinį koncertą 
spalio 26, Kristaus Karaliaus 
dieną, 4 vai. popiet Apreiški
mo parapijos bažnyčioje. Pro
gramą atliks muz. Vaclovas Ra-

Pa.) — vargonais, baritonas Sta
sys Citvaras ir Apreiškimo pa
rapijos choras, vadovaujamas 
muz. Alg. Kačanausko.

ductojas :— p. Gudonis, kasi
ninkas — inž. V. Dilis, sekre
torius — A.S. Trečiokas, spau
dos ir New Jersey Pavergtų 
Tautų komiteto atstovas — P. 
Puicnas, Batuno atstovė —M. 
Stoniutė, vicepirmininkė — L 
Trečickienė, vicepirmininkė — 
Iz. Dilienė, vicepirmininkas — 
K. Šipąila.

Valdyba parėmė Batuno de
monstraciją prie Jungtinių Tau
tų ir paskyrė 25 dol. Alto su
važiavimo — seimo proga val« 
dyba paskyrė 50 dol. ir jai at
stovavo A. S. Trečiolas. Be to, 
jau eilė metu, kaip valdyba sėk
mingai dalyvauja New Jersey iki spalio 31. Parodėlė yra la- 
Fabpltijo Tautų Taryboje. ši bai kukli, bet mūsų pareiga bū- 
Taryba ne tik kelia Pabaltijo tų ją atlankyti ir parodyti jai 
Tautų reikalus pas senatorius ir daugiau dėmesio. Turim vilties 
Rūmų atstovus, bet taip pat panašias parodėles surengti ir 
didelį dėmesį kreipia į angliš- kitų miestų bibliotekose.
ką spaudą. Reikia pasidžiaugti,

mokyklą baigusiems vertingas dabartinėje mūsų visuomeninė- 
m \ m v dovanas. Valdyba visada pa- je ir kultūrinėje veikloje.

Pabaltijo Tautų Taryba (jos mokytojams ir stu- ------------------------------------------ ---
tikras pavadinimas angliškai: 
New Jersey Council of Estoni- 
an, Latvian and Lithuanian 
Americans), rūpinasi ir kultū
riniais reikalais. Praeitais me
tais Trentone geroje salėje bu
vo surengtas visų trijų tautų 
kultūrinis festivalis, į kurį su
sirinko apie 1500 žiūrovų. 
Trentono spauda gan plačiai ir 
palankiai aprašė, šiais metais 
rugsėjo 27 Trentono miesto 
bibliotekoje, 120 Academy St., 
atidarė tautinių meno išdirbi
nių ir knygų parodą, kuri tęsis

dentams nuvykti į mokytojų
studijų savaitę Dainavoje. Zenith, Olympia, Tele-

funken, Grundig, Burroughs, 
Mokyklai pagelbėt niekad ne- Roya|, |TC ir kt. firmų produk- 

užmiršta “Darbininkas”, Gene- Ui galima pigiau įr 
ralinis Lietuvos konsulas, Gt. ningai “Spartą”. Pranešę 
Necko ir Oueens LB apylin - įy0 domitės, gausite autehtiš-
kės, New Yorko ateitininkai, katalogus iš: J. L
Lietuvos Nepriklausomybės Giedraitis, 10 Barry Drive, E. 
Fondas ir kiti geraširdžiai New NorthpOTt> N. y., 11731. Tele- 
Yorko apylinkėse. fonas: 516-757-0055.

Pagrindinė susirinkimo gai
da: lituanistinis švietimas būtų 
ne vien tik tėvų, bet visų są
moningų lietuvių rūpestis.

Norintieji mokyklą paremti, 
aukas siųskite:

Jolita Sirutienė, 117-05 89th
Avė., Richmond Hill, N. Y. je, S4-O8 56th Rd„ Maspeth,’ NY, 8 

v. vakaro. Rengia NY skautės.

Lapkričio 15, žettadienj — Balfo 
vajaus vakaras — koncertas-Sokiai 
Maspetho parap. salėje 64-08 56th 
Rd., Maspeth, N.Y.. 7 v 
Rengia vajaus komitetas.

Lapkričio 23, sekmadienį — Ra
movės skyriaus kariuomenės šventė 
Maspetho parap. salėje 64-08 56th 
Rd,. Maspeth. NY: 11 vai. parap. 
bažnyčioje pamaldos; 7 vai. vakaro 
parap. salėje parengimas. Rengia 
ramovėnai.

Lapkričio 29, šeštadienį — Lietu
vių Fronto Bičiulių Rytų apygardos 
suvažiavimas Apreiškimo parap. sa
lėje. N. 5th ir Havemeyer Sts. kam
pas. Broklyn, N.Y. 1 vai. pp.; vaka
re 7 vai. jaunimo talentų vakaras 
ir šokiai.

11418; ar — Irena Dičpinigai- 
P. Purenąs tienė, 85-51 Forest Parkway, 

Wbodhaven, N. Y. 11421.

For Sala — 2 Family - 9 
Rooms — Cypress Kilis —De- 
tacbed Immaculate— Near 
Church, Transp. and Shopping. 
Asking price 20,000 dol. Offer 
considered. For appointment 
TeL AP 7-4709. evenings — 
Tuesday — 6:00-7:00 P.M. 

k

Jaunu moteris, laikinai atvy
kusi, norėtų gauti darbo. Sutik
tų pabuvoti šeimoje ar atlikti 
kokius raštinės ar švaros dar-

Parengtai Hew Torte
Spalio 26, sekmadienį — Kristaus 

Valdovo šventė. Rengia Amer. Liet. 
Katalikų Federacijos New Yorko ir

Lapkričio 8, šeštadienį — šokių

vakaro.

bus. Kreiptis tel. EV 7-1422. Gruodžio 6, žettadienj — IJet. Ka
talikių Moterų Organizacijų Pasau- 

Juosto*, tafcuH*!, pagalvėlė*. lin*» Sųjungoa Tarybos atstovių su-
Milda Kvedarienė. 5 Dram St,
belin, N. J. 08830. Te!. (201) m,.^. N.T.. < v. popM.
283-1981.

•
 DEXTER PARK

PHARMACY 
Wm. AnutaM. B.S.

n-U1 JAMAICA AVKN
(C*r. 77th Btrrat)

MkNgm 2-4130

Gruodžio 7, sekmadienį — Tylia
jai Bažnyčiai Lietuvoje paminėti 
koncertas Franklin K. Lane mokyk 
los saloje. Janudca Avė. ir EMerts 
Lane. VVoodhaven. N.Y.. 4 v. popiet. 
Rengta Liet. Religine telpa ir Liet 
Kat. Moterų KultOros dr-ja.

Numatomų*
LB New Yorko apygardos valdybos 
nariui kultOro* reikalam* — Vy
tautui RadMvanul. 1WWi St,

no: 441-9720.


