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Rusų-kinų derybos jau pradėtos Pekine 
Kuznecovas—rūsy delegacijos vadas

Uždraudė naudoti cukraus pakaitalą maisto gamyboj
Kai maždaug prieš dešimtame* 

tį prasidėjo Amerikoje kalori
jų skaičiavimo pamišimas, dirb
tinių cukraus pakaitalų metinė 
gamyba išaugo iki 10,000 to
nų. Su tuo kiekiu galima užsal
dinti 50 bilijonų puodukų ka
vos. Visi tie* dirbtiniai cukraus 
pakaitalai vadinami vienu che
miniu cyclamate vardu.

Juos pradėjo vartoti vadina
mų minkštųjų gėrimų ir mais
to pramonė dietiniais vadina
muose gaminiuose. Ir šitų die
tinių gaminių pramonė išaugo 
iki vieno bilijono dol. metinės 
gamybos.

Bet tai dirbtinius cukraus 
pakaitalus vartojančiai gėrimų 
ir maisto pramonei suduotas 
netikėtai sunkus smūgis, nes 
vyriausybės maisto ir vaistų 
■priežiūros agentūra ką tik už
draudė tų cyclamate vartoji
mą žmonėins skiriamam maiste 
ir gėrimuose. Uždraudė todėl, 
kad laboratoriniai tyrimai su 
žiurkėmis parodė, jog jie suke-

Sen. E. Brooke, respublikonas iž 
Massachusetts valstijos, ieško stip
raus kandidato šen. E. Kennedy 

sekančiuose rinkimuose nugalėti.

Švedai buvę Washingtone krizes gesinti 
Buvusi atvežta parlamento komisija

Londonas. — Švedai ir Wa- 
shingtonas nesigarsina, bet 
Londono spaudoj plačiai ra
šoma, kad visa Švedijos parla
mento užsienio reikalų komisi
ja buvo nuskraidinta į Wa- 
shingtoną taisyti JAV-švedi- 
jos santykių, kuriuos labai su
jaukė Švedijos vyriausybės 
pranešimas, kad trejų metų 
bėgyje bus duota š. Vietnamui 
40 mil. dol paramos.

Iš socialdemokratų partijos 
suvažiavime padaryto praneši
mo nebuvo aišku, kada pagal
ba bus pradėta teikti ir kokia 
— karinė, ūkinė ar abi kartu. 
Spaudai besiteiraujant, paskui 
buvo pasakyta, kad pagalba ga
li būti tuojau pradėta duoti, 
nes Š. Vietname karo nėra. Tu
rima galvoj, matyt, toji aplinky
bė, kad nutrauktas Š. Vietna- 

- ' mo bombardavimas. Nemanyti- 
na, kad toks saliamoniškas 
švedų pasiaiškinimas patenkins 
Amerikos v-bės departamen
to tarptautinės teisės žinovus, 
nes- kiekvienas juk žino, kad ne 
P. Vietnamas nuėjo kariauti į 
Š. Vietnamą, bet atvirkščiai. 
Kadangi JAV padeda P. Vietna
mui nuo to užpuolimo gintis, 
tai Švedijos parama Š. Vietna
mui Amerikos atžvilgiu yra 
priešiškas veiksmas.

Švedija yra nusikaltusi Ame
rikai ne tik š. Vietnamo rėmi
niu, bet ir Amerikos dezerty
rų globojimu bei š. Vietnamo 
vyriausybės pripažinimu (jokia 
Vakarų valstybė nėra to pada
riusi).

Labai sukrėsta bilijono dolerių gamybos šaka
lia pūslės vėžį. Tyrimai bus da
romi ir toliau, bet turimi davi
niai buvo tokie, kad pagal vei
kiančius įstatymus jų uždrau
dimas buvo būtinas.

Tai, be abejo, labai apkartins 
gėrimų ir maisto gamybos pra
monę ir gali turėti didelės įta
kos į amerikiečių maitinimo
si įpročius.

Pagal patvarkymą, gėrimai 
su cyclamate turi išnykti iš 
krautuvių su paskutine šių me
tų diena, gi maistas su cyclama
te nebebus pardavinėjamas po 
1970 vasario 1. .

— Kanada ir Vatikanas už
mezgė diplomatinius santykius. 
Vatikane bus Kanados ambasa
dorius, Kanadoje Vatikano nun
cijus. Premjeras Trudeau pa
reiškė spaudai, kad tas sprendi
mas nieko bendro neturi su re
ligija. Jis laiko Vatikaną ge
riausiu pasaulio žinių centru, 
kuriuo nesinaudoti būtų neiš
mintinga. Ambasadorium jau 
paskirtas ne katalikas, bet pro
testantas, buv. vienos kolegijos 
profesorius ir prezidentas. Ka
nada bus 69-ji valstybė, turin
ti formalius diplomatinius san
tykius su Vatikanu.

— Nobelio medicinos premi
ja už 1969 paskirtą trims ame
rikiečiams už tyrinėjimus viru
sų srityje. Vienas yra dr. Max 
Delbrueck, biologijos prof. Ka
lifornijos Institute of Techno
logy, kitas — dr. A. Hershey, 
Carnegie Institution skyriaus 
direktorius, trečias — dr. Sal- 
vador Luris, Mass. Institute of 
Technology mikrobiologijos 
profesorius.

Amerika jau pradeda atsi
kapoti. Export-Import bankas 
atšaukė 350 mil. dol. kreditą 
Švedijos civilinei aviacijai plės
ti bei laivų statykloms, nes ban
ko statutas neleidžia Amerikos 
priešų remti. Privačios JAV 
b-vės, kurios dar galėjo, at
šaukė ar sulaikė švedų firmom 
duotus užsakymus, siekiančius 
šimtus milijonų dolerių.

Jei visas 11 asmenų komite
tas turėjo skristi į Washing- 
toną po to, kai diplomatiniu ke
liu nebuvo galima reikalo su
tvarkyti, tai švedijos-Amerikos 
santykių krizė yra tikrai gili. 
Tuo tarpu nežinoma, ką tai ko
misijai pasisekė padaryti, žino
ma dar ir tai, kad vienas tos 
komisijos narys buvo susitikęs 
ir su Amerikos laivų krovikų u- 
nijų atstovais, kurie yra pareiš
kę, jog Amerikos krantus pa
siekią Švedijos laivai ar Švedi
jos prekes atveža kitų valsty
bių laivai nebus aptarnaujami, 
jei Švedija nesiliaus rėmusi š. 
Vietnamo.

Nusikaltusi, pasirodo, yra 
Švedija ir Portugalijai, kuri jau 
įteikė jai formalų protestą dėt 
sukilėlių rėmimo Portugalijos 
Afrikos kolonijose. Į tų koloni
jų uostus įplaukia laivai nebe
galės iškrauti Skandinavijos 
kraštų kilmės prekių, atšauktas 
iš Švedijos Portugalijos ambasa
dorius. Greičiausiai bus boiko
tuojamos Švedijos prekės ir 
pačioje Portugalijoje.

Apie 250 produktų yra par
davinėjama Amerikoje su cuk
raus pakaitalais. Jų yra beal
koholiniuose gėrimuose, kon
servuotuose vaisiuose, leduose 
(ice cream), salotų padažuose, 
vaisių gėrimų milteliuose, žela
tinos desertuose, kaikuriuose 
vaistų preparatuose, saldžiuose 
miltų kepsniuose, net bekone.

Sekretorius R. Finch, nutaręs už
drausti cukraus pakaitalų vartoji
mą maisto gamyboje.

Nužudytas 
Somalijos 
prezidentas
Mogadiscio. — Policininkas 

nušovė Somalijos prezidentą A. 
A. Shermarke, kai .jis buvo 
nuvykęs į šiaurinę krašto dalį 
sausros sunaikintų plotų apžiū
rėti. Ten gyvena centrinės 
vyriausybės nenorį pripažinti 
nomadai.

Tas rytinės Afrikos gabaliu
kas nepriklausomybę gavo 
1960 liepos 1. Vieną jo dalį ta- yra Vid. Rytų reikalai.
da valdė italai, kitą britai, bet
nepriklausomybę duodant abu
du gabalai susijungė į vieną 
Somalijos valstybę. Dar vieną 
Somalijai turintį priklausyti ga
balą tebevaldo prancūzai, bet 
šie visaip sukasi, kad jo ne
reikėtų atiduoti. Paryžius ten 
daro visokius plebiscitus ir vis 
pateikia jų norus tvirtinan
čius skaičius. Ginčai vyksta 
nuolat ir su Etiopija, kuri su
gebėjo karo metu vieną Soma
lijos gabalą sau pasiimti. Dėl 
tų priežasčių tokia keista išėjo 
Somalijos geografinė forma. 
Somalija Afrikoje priklauso 
prie labiausiai atsilikusių kraš
tų grupės.

Arthur F. Bumo, prvz. Nfrcono 
akinis patarėjas, paskirtas Fede- 
ral Reserve Bearti vadovu. Toji 
Institucija kontroliuoja krašto pi
nigu apyvartą ir veikia be prezi
dento kontrolės.

Patvarkymas pašalins iš krau
tuvių tokius populiarius vardus, 
kaip antai Metrecal, Diet Pepsi, 
Fresca, Tab, KookAid, Hawai- 
an Punch, Gatorade. Žinoma, 
jų gamintojai gali palikt tuos 
pačius vardus, jei cyclamate pa
keis cukrumi, sacharinu ar kitu 
sveikatai nepavojingu cukraus 
pakaitalu. Tuo reikalu bandy
mai jau esą daromi, nes cyclo- 
mate gamintojai jau senokai į- 
tarė, kad jis pavojingas ir bus 
uždraustas vartoti.

Uždraudžiant cyclamate var
tojimą betgi prisiminta,, kad jo 
vartojimas yra daug kam išgel
bėjęs gyvybę. Tokie yra diabe
tikai ir aukštą kraujo spaudi
mą turį asmens, nes cukraus 
vartojimas jiem labai pavo
jinga prabanga. Cyclamate bu
vo geradarys ir tiems, kuriems 
trūko protingos savitvardos sa
vo maisto kiekį kontroliuoti. 
Tai yra visi nutukėliai.

Tą daug ką pritrenkusią ži
nią skelbdamas sekr. Finch pra
nešė, kad kaį kurie dietiniai 
produktai su cyclamate būsią 
pervesti į vaistų kategoriją ir 
bus prieinami įsigyti asmenims 
su gydytojų patarimu.

Kas pakeis cyclemate dieti
niuose produktuose? Greičiau
siai pirmą vietą užims sachari
nas, gal sachaano ir cukraus ar 
kokia kita kombinacija. Sacha
rinas naudojamas jau daigiau 
kaip šimtas metų, bet jokių blo-

— Sovietu-JAV pasitarimai 
Vid. Rytų taikai bendros for
mulės ieškoti vėl atnaujinti 
Washingtone šį pirmadienį. So
vietams atstovauja jų ambasa
dorius Dobryninas, gi JAV — 
valstybės departamento pase- 
kreteris Sisco, kurio žinioje

Bolivija nusavino JAV naftos bendrovę
La Paz. Bolivija nacionaliza

vo Amerikos kapitalais veikian
čią naftos bendrovę. The Boli- 
via Gulf Co.: perėmė visą tur
tą, įrengimus ir gamybą. Turto 
priežiūrą pavedė kariuomenei, 
o gamybą atitinkamai įstai
gai. Nacionalizuotas ir naftote- 
kis, vedamas tarp Bolivijos ir 
Argentinos. Naftotekio tiesimą 
vykdė sudėtinis Gulf, Bolivijos
ir Argentinos kapitalas.

Pažadėta už nusavintą turtą 
mokėti, bet kiek, kokiu būdu 
ir kokiomis sąlygomis nustatys 
Bolivijos kalnakasybos ministro 
vadovaujama komisija.

Gulf Co. pradėjo Bolivijos o- 
peracijas 1955, gavusi naftos 
šaltinių ieškojimo ir eksploata
cijos koncesiją. Sakoma, kad 
operacijų suorganizavimui ame
rikiečiai įdėję 140 mil. dol.

Gulf Co. eksploatuuoti šal
tiniai esą turtingi. Ten pat ras
tos ir dujos. Dienos gamyba 
šiandien jau pasiekusi 32,(MXL< 
statinių.
Neseniai valdžią pasiėmusi ka

rtikių grupė pateisino naciona- šen. McCarthy tada bėgti » savo 
Uzaciją tuo, kad Gulf Co. gau- Minneaotoz, — greičiausiai į N«w 
namas pelnas esąs žymiai didės- YorM’ ,ibera’v paramos ie*kot1.
nis už Bolivijai sumokamus mo- — San. E. McCarthy, demo- 
kesčius. Tai esąs išnaudojimas, kratas iš Minnesotos, paskuti- 
kuriam reikėję galą padaryti, niųjų demonstracijų prieš Viet-
Ameri k iečiai jau buvo pasiūlę 
viskuo dalintis pusiau, bet ir 
tai, matyt, nepatenkino bolivie- 
čių, kurie panorėjo viską sau 
pasiimti. Tokia Persija dar ik
šiol tebemano, kad jai geriau 
atiduoti eksploataciją kitiems, 

H

gų padarinių nebuvo pastebėta. 
Bet cyclamate irgi visai gal ne
išnyks, tik pasiliks kaip vais
tas, jeigu jo vieton nieko ge
resnio nebus surasta.

Taigi naujiena netikėta ir la
bai brangi, bet reikia kartais ir 
tokių. Jeigu tas cheminis gami
nys nebūtų uždraustas vartoti, 
o tik pasakyta, kad jis pavo
jingas sveikatai, tai jo vartoji
mas tikriausiai nebūtų sumažė
jęs, kaip nesumažėjo vartoji
mas cigarečių, nors ir sakoma, 
kad jų vartojimas sukelia vėžio 
ligą.

— Indija atšaukė pasiunti
nius iš Jordano ir Maroko, 
nes jos delegacija, nors ir pa
kviesta, nebuvo įsileista į isla
miškų valstybių konferenciją, 
vykusią Maroko sostinėj. Jos 
įsileidimą užprotestavo Pakista
nas, parėmė Jordanas, neužtarė 
Morokas, nors buvo konferen
cijos šeimininkas. Indija tai pa
laikė jos pažeminimu.

— Irakas ragina skubiai su
kviesti posėdžio Arabų Lygos 
tarybą aptarti Amerikos pilie
čių dalyvavimą Izraelio karinė
se pajėgose. Izraelio premjerė 
Goldą Meir pareiškė, kad toji 
isteriką yra šimtaprocentinis 
melas— joks Amerikos pilietis 
nėra priimtas į Izraelio kari
nes pajėgas.

— Visi tyrs Sovietų erdvė
laiviai jau sugrįžo į žemę. Neiš
sipildė spėliojimai, kad jie ten 
bandys pradėti statyti platfor- 
mą-stoti erdvių tyrinėjimams 
toliau pastumti. Skridimą seku
si anglų stotis padarė išvadą, 
kad nebuvę nė vieno bandymo, 
kurs būtų reikalingas tam 
tikslui pasiekti.

— Du R. Vokietijos gyvento
jai užvaldė ore Lenkijos lėktu
vą ir pasuko jį nusileisti V.
Berlyno aerodrome.

o ne pačiai tą visą sudėtingą 
procesą valdyti. P. Amerikos 
naujieji valdovai mano, kad ge
riau išeis patiems viską tvar
kant. Taip gali atsitikti tik tuo 
atveju, jeigu jie pajėgs savo 
produktui gerą rinka surasti ir 
turės pakankamai apyvartos ka
pitalo, bet jei užsidarytų JAV 
rinka, gali viskas pasibaigti 
liūdnai.

namo karą įkvėpėjas, žadąs 
palikti savo valstiją ir trauktis
| rytus, greičiausiai į New Yor- 
ką, naujos politinės laimės ieš
koti. Jis greičiausiai pajuto, 
kad Minnesotoje jau gali kitus 
rinkimus pralaimėti.

Sovietų delegacija jau atvy
ko į Pekiną rusų-kinų sienų rei
kalų tvarkyti. Posėdžiai prasi
dėję šį pirmadienį, spalio 20. 
Sovietų delegacijos vadovu pa
skirtas Vasilijus Kuznecovas, 
užsienio reikalų ministerio pir
masis pavaduotojas. Tai jau 
ženklas, kad Maskva nori rimtų 
derybų, nes Kuznecovas ski
riamas vadovu tik tada, kada 
reikalas yra labai rimtas. Dele
gacijos vadovu negalėjo būti 
nė Kosyginas nė Brežnevas, 
nes šį kartą Pekine rusų-kinų 
ideologiniai ginčai nebus liečia
mi.

Pasitarimų smulki dienotvar
kė nežinoma. Pirmieji Kinijos 
pranešimai kalbėjo tik apie sie
nų reikalus; bet Sovietų dele
gaciją išleidžiant per Tasso 
agentūrą buvo paskelbta, jog 
šalys susitarė kalbėtis “abi pu
ses dominančiais klausimais”. 
Jei taip būtų sutarta, tai kiti 
du klausimai gali būti preky
bos ir kultūrinių ryšių atnauji
nimas.

Sovietuos gyventojai tik iš 
to trumpo Tasso pranešimo pir
mą kartą sužinojo, kad įsitem
pę Kinijos-Rusijos santykiai pra
dėti tvarkyti pasitarimais.
Delegacijos sudėty generolas

Bet iš delegacijos sudėties 
sprendžiama, kad svarbiausias 
klausimas bus sienos, nes Kuz- 
necovo pavaduotoju paskirtas 
tūlas V. Matrosovas. Vakarie
čiai žurnalistai Maskvoje esą 
tikri, kad tai yra gen. Vadimas 
Matrosovas, Rusijos pasienio 
dalinių gen. štabo viršininkas. 
Pasieniečiai yra privilegijuotas 
Sovietuos karinis dalinys, esąs 
tiesioginėje valstybės saugu
mo komiteto žinioje ir specia
liai skirtas sienų apsaugai. Tas 
saugumo komitetas yra centri
nė Rusijos žvalgybos organiza
cija, kitokia negu kitų valsty
bių tos paskirties institucija, 
nes rusiškoji savo žinioje turi 
karines pajėgas, ko neturi kitų 
kraštų žvalgybos.

šitas rusų-kinų susitarimas 
tartis sienų klausimu yra pir^ 
mas ir svarbiausias po 1964 
buvusio, bet nepavykusio ban
dymo tą pati reikalą tvarkyti. 
Tuo pačiu reikalu buvo susitik
ta šiemet vasarą Chabarovske, 
bet išsiskirstyta dar labiau su- 
sipykus. šitas susitikimas yra 
tuo įdomus, kad Pekinas iš 
anksto įteikė Maskvai savo są
lygas ir jas paskelbė pasauliui 
ne tik kinų, bet ir anglų, pran
cūzų bei rusų kalbomis.
Kinų sąlygos

Apie tas sąlygas rašėm perei
tą savaitę, dabar dar trumpai 
prisiminkim realinės Rusijos su
tartys pripažįstamos neteisingo
mis, nes buvusios jėga primes
tos; dabartinės de facto sienos 
imamos derybų pagrindu ir iš

JAV rengiasi susitraukti ir P. Korėjoje 
Planai yra dalis kily didesniy įvykiy

Wa$hingfona$. — Šiandien 
P. Korėjoje yra 55,000 JAV ka
rių. Jie ten užsiliko nuo Korė
jos karo, bet jie ten yra ne 
Amerikos, bet ir J. Tautų var
du, kadangi pagalbos teikimą 
P. Korėjai nubalsavo JT Sau
gumo Taryba ir pavedė Ameri
kai tą pagalbą organizuoti.

J. Tautose rusai su keliais 
talkininkais kelis kartus jau 
bandė, ir šiemet bandys, J.Tau- 
tų vėliavą iš tų karinių dalinių 
atimti, bet ikšiol nepasisekė.

Neseniai valstybės departa
mentas pradėjo betgi tylokai 
skelbti, kad daromi ilgalaikiai 
planai Amerikos kariuomenei

— Soc. Security pensijas de
mokratai pasiūlė padidinti 15 
proc. nuo sausio 1, prez. Nixo- 
nas siūlo jas didinti 10 proc. 
nuo 1970 metų balandžio L 
Prez. Johnsonas buvo palikęs 
patarimą jas pakelti 8 proc.

taisomos draugiškais susitari
mais; senosios sutartys naikina
mos nauja Kinijos-Rusijos sie
nų sutartimi; kol visas tas dar
bas bus atliktas, šalys sutaria 
atitraukti iš ginčijamų vietų ka
rinius dalinius arba jų ten ne
siųsti.

Tuos reikalus ruošiant dery
bom, turėjo būti parengta daug 
žemėlapių, bet šitoji medžiaga 
tuo tarpu viešai dar nerodo
ma, todėl ikšiol pasauliui neži
noma, kokius žemės gabalus 
Kinija laiko Rusijos užgrob
tais po to laiko, kai buvo pasi
rašytos carinės Rusijos primes
tos sutartys. Gi dėl tu gabalų 
kaip tik ir yra vykę paskuti
nieji Rusijos-Kinijos pasienio 
susidūrimai.
Delegacijų vadovai

Sovietų vyr. derybininkas 
V. Kuznecovas yra su didele ; 
praktika Azijos, Europos ir A- 
merikos problemose, kiek jose 
tenka susidurti Maskvai. Pasku
tinė jo pasižymėjimo vieta bu
vo Čekoslovakija — tylus, bet 
radikalus Čekoslovakijos refor- 
mininkų sutvarkymas po ka
riuomenės įvedimo. Vakarie
čiams jis pažįstamas derybose 
nusiginklavimo klausimais. Iš 
tikrųjų gi jis Įpiršo Washing- 
tonui atominių ginklų plitimo 
sustabdymo konvenciją, bet ik
šiol jam dar nepasisekė jos į- 
piršti nė V. Vokietijai, nė 
Prancūzijai, nė Indijai, nė Bra
zilijai.

Kinijos delegacijai derybose 
vadovauja užsienio reikalų mi
nisterio pav. Chio Kuan-hua, ar
timas premjero Chou En-lai 
bendradarbis. Iš to fakto nori
ma daryti išvadą, kad Chou 
vaidmuo darygose bus lemia
mas. Bet vėl atsimenama, kad 
Chou nėra vienintelis Kinijos 
politikos nustatinėtojas, nors 
Žinoma, kad jis priklauso nuo
saikiųjų grupei. Nors ir taip 
būtų, niekas nesitiki, kad leng
vai ir greit būtų prieita prie 
esminių susitarimų. Jei atsimin
sim kinų paskelbtas sąlygas, 

. staigaus Pekino suminkštėjimo 
nelauktina. Juk kinai jau 
yra šį tą laimėję — Rusija su
tiko pradėti derybas Pekino su
rašyta dienotvarke.

Suslovo išsišokimas?
P. S. Delegaciją išlydint į Pe

kiną buvo paskelbtas ir kom
partijos “popiežiaus” Suslovo 
pareiškimas, kad Kinijos kom
partijos vadovybė yra apsirgusi 
šovinizmo liga, kuri nuodijanti 
pasaulio komunistų sugyveni
mą. Tas atgyvenusios ideologi
jos atstovo — gynėjo pyktis de
rybų Pekine tikrai nepaleng- 
yins. Tik vienas Kremlius teži
no, kodėl taip padaryta, bet 
mostas labai jau nediplomatiš- 
kas ir nepraktiškas.

P. Korėjoje sumažinti. Pasitari 
mai su P. Korėja dar nenuma
tyti ir jų nesitikima tol, kol 
negrįš iš P. Vietnamo 50,000 
P. Korėjos karių. Taigi ir tas 
reikalas yra surištas su Vietna
mo karo pabaiga.

Su tuo reikalu rišasi ir Oki- 
nawos saloj esančių Amerikos 
bazių nauja padėtis, kuri susi
darys tą salą ir visą Ryukyu 
salyną grąžinus Japonijai. 
Prieš jų grąžinimą norima gau
ti Japonijos pažadą, kad ameri
kiečiai galėtų atsiremti Okina- 
wos sala tuo atveju, jei reiklu 
teikti karinę pagalbą P. Korė
jai ar Taiwano salai. P. Korė
jos ir Chiang Kai -sheko vy
riausybės daro spaudimą į Ja
poniją, kad ji tokį pažadą Ame
rikai duotų. Kai tas klausimas 
bus teigiamai išspręstas, bus 
teigiamai išspręstas ir vienas 
sunkiųjų klausimų, tebesančiu 
JAVJaponijos derybų dieno
tvarkėje.



Sovietų fašizmas daug pavojingesnis nei Hitlerio
_ Sovietų rašytojas, atsisakė 

" grįžti į Sovietų Sąjungų ir pa
siliko Londone. Jis paskelbė

išleidžiamas į užsienius jis tu
rėjo įsipareigoti pranešinėti 
ir apie savo draugus. Laišką 
paskaitę kai kurie pasišovė Kuz- 
necovą kritikuoti: girdi, kas jis 
per žmogus, jei ėmėsi apie 
draugus pranešinėti; kam jis ne
likęs Sovietų Sąjungoje ir ne
įsijungęs į pogrindinę kovą. Į

parašė kitą laišką, adresuotą 
PEN klubo pirmininkui Arthu- 

“ rui Milteliui. To laiško didžią-1 
ją dalį čia pakartojame iš laik-| 
raščio “Russkoe stovo” (gauto | 
B. N. dėka) spalio 5 dienos.
Laiškas iš naujo rodo rašytojo Į 
padėtį Sovietuose ir galvojimą 
žmogaus, kuriam ta padėtis da
rės nepakeliama.

Chicagoje spalio 5 pradėtas tradicinis Balfo vajus. Iš k. į d. A. Dzirvonas — Balto gen. ssknrtdrius, Jonas 
Evants — Lietuvos vyčių pirm., inž. B. Nainys — LB c. v. pirm., adv. Pranas Zogas — Baltė vajaus globėjas, 
savo šimtinę įteikia V. Šimkui, Balfo Cihcagos apskrities pirm. Nuotr. K. Brž.

----------------------------------------------------------------------------------------u------------------- ----------------------------------- el|i ■

1969 rugsėjo 6 d.
Sveikinu, mielas, didžiai ger

biamas Arthur Miller!
Aš labai vertinu jūsų dėmesį 

rusų literatūros likimui; skai
čiau jūsų pareiškimus Jr noriu 
pasiųsti laišką PEN kongresui 
Mentone.

Deja, amerikiečių spaudoje 
skaičiau ir kitokių pareiškimų, 
kurie, mano supratimu, yra lie
kanos iliuzijų apie Rusiją ir 
kurie rodo dalinį ar visišką ne- 
nusimanymą apie tai, kas ten 
dabar vyksta.
(Sovietinis fašizmas):

Sovietų Sąjunga yra fašisti
nis kraštas. Tik jos fašizmas 
yra daug pavojingesnis negu 

r Hitlerio. Tai kraštas, kuris per
gyveno Orwellio laikus žymiai 
anksčiau prieš 1984 (Orwell, 
anglų rašytojas, 1950 parašė 
fantastinį romaną apie 1984 
metus, kuriame vaizduoją įsiga
lėjusią diktatūrą, piliečius nu
asmeninusią ir pavertusiąjai- 
menės gyvuliais. Red.). O Vaka- 

tos vyriausybės?“
6, žmonių naivumui ir leng

vatikybei nėra ribų. Jei civili-

ti, tai dėka entuziastingos pa
ramos tokių lengvatikių, kurie 
tikėjo' Hitleriu, tikėjo Stalinu; 
kurie, vedami sušaudyti, karto
jo jų žodžius, arba gabenami į

sirodė ir mitas apie komuniz
mų, kurio geri norai — jau ke
lintu kartu — grindė kelią į 
pragarą, tik jį prailgino dau
geliu kilometrų ir dar nežinia, 
kokiais pakeliui veiksmais ko
munistai sukrės pasaulį ateity
je. Tie tariamai didingi mate-

VATIKANAS IR LIETUVA
Dirvoje spalio 15 J. Veblai- 

tis, paminėjęs lietuvių džiaugs
mą dėl naujo vyskupo, paskir
to Europos lietuviam už tė
vynės ribų, primena kai ku
riuos faktus, kada lietuviai 

ruošė visi tebekalba apie kaž- laukė ir nesulaukė arba sulau-
kokį dialogą su šiuo pasauliu, 
apie kažkokias liberalizmo vil
tis, apie kažkokį komunizmą su 
“žmogišku veidu”.

Nesuprantu: kiek dar reikia

mamiu, Vengrija, Čekoslovaki
ja, o literatūroje — ištisos žu
dynės, savižudybės, siundymai, 
teismai, pamišėlių namai, nenu
trūkstama grandinė tragedijų, 
pradedant nuo Gumitevo iki 
Solženicino — irgi dar to per- 
maža???
(Vakarg naivumas):

Ir staiga apsišvietęs, rodytų
si, kultūringas žmogus Vaka
ruose gali jum tarti: “Netikiu, 
kad Rusijoje taip bloga. Jei taip

kė juos pribloškiančias žinias 
iš Vatikano. “Daumantas ir 
Audronis 1948 metais atnešė 
laišką, adresuotą popiežiui Pi
jui XII. Tai buvo graudus tautos 

įrodymų? Dešimtys milijonų šauksmas, prašantis popie- 
kruvinų aukų, sušaudyta kultu- žiaus užtarimo ir pagalbos, kad 
ra, fašizmas, antisemitizmas, jis surastų kokį nors būdą 
mažų tautų sunaikinimas, as- perduoti šį iš Lietuvos atneš- 
mens pavertimas niekingu veid- tą krauju aplaistytą skundą 

Jungtinėm Tautom. Jie turėjo 
daug vilčių, kad tasai šiurpus 
skundas bus išklausytas ir su
prastas. Deja,... popiežius Pi
jus XII nesiteikė padaryti vie
šo pareiškimo, pasmerkiančio 
Lietuvoje vykdomą žmonių nie
kinimą”.

Priminė autorius taip pat 
popiežiaus Jono XXIII 1958 m. 
užmojį sustabdyti Lietuvos at
stovybės veiklą Vatikane. “Tik 
pakilus didžiulei protestų ban-

gai iš viso pasaulio kampų, pa
galiau buvo teist^&t^ggfbg pa
likti ramybėje, nors tr" susiau- 
rintom teisėm ir titulu”.

Autorius kelia būgštavimą, 
ar dabar kas neruošiama lie
tuvių sąskaita.

Autoriaus skatinimas budėti 
gali turėti pagrindo bent ta 
prasme, kad tenka sekti Sovie
tų užmojus Romoje, kad So
vietų atsiųstas Romon iš Lie
tuvos religijos klausimais .“spe
cialistas” V. Niunka yra sklei
dęs tylią propagandą: esą san
tykiai su Vatikanu būtų nor
malūs, jei tik Vatikanas suvar
žytų Vatikano radijo lietuviš
kas transliacijas, panaikintų at
stovybės veikimą, pakeistų ko
legijos administraciją, paveik
tų Amerikos lietuvius katali
kus mesti antikomunistinę ir 
antisovietinę veiklą.

Lietuviai vaikai ir pamaldos
Naujienos spalio 11 rašė apie 

Chicagos Marųuette parko lie-
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bloga būtų, tai kam žmonės tai

Grand SL. Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

Serui koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

amprfrūų ūkininkavimo būdą 
be kraujo ir be siaubo.

Jie gi dar sukūrė Orwell ti-

tinę bendruomenę, kad tarpais 
rodosi, jogei joje tik tiek ir tė

tuvių parapijos lietuvių tėvų 
susirinkimą spalio 2. Jame kle
bonas prel. Cernauskas prane-

SovtetuoM):
Ir štai išaugę Vakarų demo

kratijoje kai kurie rašytojai at
vyksta į SSSR, pamato iš karto 
pilną komplektą Potiomkino 
kaimų, pinigų, vodkos, ikros 
(kurias dtja patys rusai negau
na pamatyti)—ir ištirpsta iš pa
sitenkinimo.

Juos apdiriūnėja KGB bend
radarbiai, imdamiesi su jais 
“dialogo”. Juos begėdiškai nu
perka, o jie tiki, kad juos taip 
myli. Jiem surengia susitikimus 
su rusų rašytojais, kurie vaidi
na prieš juos tam tikras roles, 
kaip aktoriai scenoje, o jie pri
ima tai kaip ryšius tarp kūrėjų. 
O, Viešpatie, kiek sykių mane 
patį vertė dalyvauti tokiuose 
vaidinimuose, toje niekšybėje! 
(Ar gali būti atviras?):

Sovietinis rašytojas beveik 
niekad nesti visiškai atviras. O 
su užricmečiu —- apskritai gal 
niekada. Net namie tarp ketu
rių sienų, net kur nors lau
kuos, kai aplinkui nieko nėra, 
kada, rodosi, jis pagaliau kažką 
nuoširdaus kalba ir atskleidžia 
baisius dalykus — net ir tada 
jis atviras, jum tik iki tam tik
ros ribos.

Tai jau instinktas, tai jau į- 
gimtas refleksas, sudarytas įta
koje pusės šimto metų siaubo, 
kuriame pajėgią išsilaikyti tik
tai tie, kurie turi tokį instink
tą; dėl to ir išsilaikė jis —tas 
rašytojas: dėl to jūs ir kalbate 
su juo, ir dėl to jis yra rašyto
jų sąjungas narys, — o kiti, 
nuoširdieji — jų nebėra, arba 
jie yra tofi — pamišėlių namuo
se, konclageriuose, po žeme. 

' Geriausiu atveju — jie reabili
tuoti po mirties.

Išsilaikė ųM to/ ^ad jis, tas 
- „ „ , . - _ jūsų nuk^ir4tM»lū' draugas, ko

metų leisti begalįs, tai esą bū- jįoja Staliną, KGB ir cenzūrą, o
tų vaikų skaldymas, nes yra jęgg archyvuose guli įskundi- 
ir lietuviškai nešnekančių. O maj pasirašyti jo ranka, o gal
atskiras lietuviškas mišias būt, ir dabar jo kišeniuje yra

toks įskundimo raštas — prieš 
savo draugą, kurio veikalus jis 
taip giria, o gal ir prieš jus.

Baisiausias dalykas, kad jų ir 
kaltinti negalima — tokia sis
tema, Orwell pasaulis, hipnozas 
kaimenės visuotinės maišaties, 
dvilypumo, diegiamo nuo pat 
vystyklų.

Toliau — kas būtų buvę, jei 
Kuznecovą būtų sugavę.

penktadieniais (tokios yra Cice
ro, J. V.) vaikams taip pat ne
galįs duoti”, .

Laikraštis turi pagrindo 
šauktis į Vatikano H susirin
kimo nutarimus. Juos aiškin
damas, vysk. Pranas Brazys 
priminė Liturginės komisijos 
pirmininko kard. Lercaro laiško 
žodžius: “ .. .vietos ordinaras 
dvikalbėse srityse budės, kad 
būtų deramai aprūpinti skirtin
gomis kalbomis kalbantieji ti
kintieji: arba vartojant lotynų 
kalbą, arba laikant pamaldas, 
kaip tai daroma daugelyje vie
tų, skirtingomis valandomis 
skirtingų kalbų tikintiesiems” 

(Vysk. Pranas Brazys, Ateities 
leidinys, 52 p.).

Jaunimo organizacijos — viena mybė tampa patikima dėl to, 
ar daugiau?

T. Žiburiu vedamajame spa
lio 9 Pr. G. atsiliepia dėl gan
dų apie “jaunimo skaldymą”. 
Esą “vis pasigirsta nuomonių, 
kad mūsų jaunimas skaldomas 
į ateitininkus ir skautus, kad 
geriau būtų turėti vieną orga
nizaciją, apimančią jaunimą”.

Autorius šias nuomones at
meta. Jos esančios greičiau ai
das iš vyresnės kartos, atsi
menančios praeitį, kada ateiti
ninkam moksleiviam nebuvo 
leidžiama veikti. Mūsų/ jauni
mas, sako autorius, dabar au
ga skirtingose sąlygose, kur ga
limas pasirinkimas. “Dėl to bu
vimas dviejų skirtingų organi
zacijų yra tikra palaima... 

turėdamos 
metodus, gali apim- 

daugiau jaunimo nei

Švedijoj rasti Biržę 
pilies planai

Elta-Pressedienst vokiečių 
spaudai pasakoja apie aplinky
bes, kuriose galbūt susidarys 
galimybė atstatyti senąją Rad
vilų pilį Biržuose. Tokia gali-

kad dviem lietuviam istorikam 
pavyko rasti Švedijoj pilies pla
nus. Planai tik 1629 ir 1704 
metų, bet jų pagaŲ>a tikimasi 
atstatyti ir originalinį planą, 
pasinaudojant švedų karinės 
vadovybės sudarytais brėži
niais, kurie buvo švedų nusi
braižyti rengiantis pulti Biržų 
pilį-

, Brėžinių sudarymas esąs svar
bus dalykas, nes ir Kauno bei 
Trakų pilis atstatyti pavyko tik 
todėl, kad, nors pilys kadaise ir 
buvo sugriautos, jų planai bu-' 
vo išlikę. Tų planų išlikimas 
Žymiai sustiprino “atstatinėto- 
jų partijos” pozicijas... Mat, 
senovės paminklų atstatymo rei
kalu Uetuvoj (ir kitose nerusų 
respubiUtose) yra atstatymo ša-dvi organizacijos, 

skirtingus 
ti žymiai 
viena”.

Tenka
minčiai, kad naudinga, jei jau
nimas dalyvauja bet kurioje 
organizacijoje. “Organizacijose 
Išaugę jaunuoliai ir jaunuolės 
turi daugiau lietuviško sąmo
ningumo, visuomeniškumo ir 
lengviau sugeba /tėhtštis vieša
jame gyvenime".

pritarti autoriaus tintai, pasišovę pasirodyti esą 
“internacionalistai”. Kam, esą, 
reikia tų “feodalinių pamink
lų”! Tam “kam to reikia” nu
galėti kartais prireikia hero
jiškų pastangų. Lietuvoj pasta
ruoju metu jau dažniau pasie
kiama laimėjimų prieš tamsy
bininkus. (EHa) 

koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooktyn. N.Y. 11211; EV 8-9770.

BŲYUS FU NĖR AL HOME, Mario Tdamira. Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St, Nevariu NJ. 07105: teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė UetuvUka siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas i Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ąvę^ Brooklyn. N.Y. Telef■ EV 4-4952 •

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par* 
davimo ir visais reikalais kreipkitės J mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamatea Ave„ Richmond Hill. N. Y. 11418: tel Virpinta 6-1800.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statyba atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. Tel (516) AN 1-2864.

VYTAUTAS BELECKAS. «av. Winter Garden Tavern 1883 Madison St. 
Ridgewood. N.Y. 11227. EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to. duodami polaidotuviniai pietūa. Pirmos rūžies lietuviškas maistas priei
nama kaina

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA • Silver Bell Baking C6. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206: 
ST 2-5938.__________________________________________________________
JUOZO ANORU6IO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil- 
dymaat Mutual Funds—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.: Šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė- VVoodhaven N.Y. 11421; VI7-4477
8 A G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn. N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders apedal price 
for VVeddings and Parties.-Home-made Bologna. • Trečia nauja, moderniš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Ave^ Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.

8UPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL Neu York, N.Y. 10002,

Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-49 74tk Street Jackflon

ANTANAS J. SAVELSKI8 — lietuvis advokatas — 80-30% Jamatea Ava, 
VVoodhaven, N.Y. 11421; tek 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9r. nd 9 v.)

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — raetuvto: apalvota ir juoda teita (ga-

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

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

LOS ANGELES, CALIF. — L. Bendruomenės radijo valandėlė — KTYM

PTTTT.ADRT.PHTA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocyclea 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St, Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932. 

Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

HARTFORD, CONN. — ved. Al g. Dragūnavičius, WBMI - FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Com., telef. 249-4502.

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

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščiniu 173 
Arthur St, Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass. sekmadieniais nuo 11-12 vid.  

vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580
WUkins St. Rochester, N.Y. 14621. 

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocyctes ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

NEWYORK

LITAS
CHICAGO

INVKSTING CO. 1NG
specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, 
akcijų biržos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia 
investuoti indėlių formoje. Už indėlius mokamos aukštos 
palūkanos. Investavimo arba paskolų reikalais prašome 
kreiptis:

Litas Invesling Ine.
86-01 I I4th Street, Ridunond HiH, N.Y. 11418

Tel 212-441-6799

2422 West Marųuette Rd., Chicago, IH. 60629
Tel. 312-476-2242



DARBININKAS

darbininkas Kas yra toji “Beturčių Bažnyčia”?
THE WORKER

nsi sujungė AMERIKĄ, LOS srgan* DARBININKĄ to-LIET. ŽINIAS

Laikratti tvarko REDAKCINE KOMISIJA.
Stralpcnlua Ir

lauti iš dvasiškių,-kad jie bū
tų neturtėliai, kada pasauliečiai 
skaito savo teise ir idealu vi
somis jėgomis įsigyti kuo dau
giau turtų ir patogumų.

matyti, kad Kristus kalbėjo 
apie dvi beturčių kategorijas: 
viena jų įsakyta visiems, kurie 
nori sekti Kristumi, antra — 
patarta tiems, kurie nori būti 
tobuli. Taigi reikia skirti “dva
sios neturtą” ir “faktiškąjį ne
turtą”.

Dvasios neturtas — yra šir
dies atpalaidavimas nuo žemiš
kųjų gėrybių, “širdies atpalai
davimas, rašo kard. Siri, nereiš
kia, kad nereikia naudotis že
miško gėrybėm; tas atpalai - 
davimas yra dvasinė nuo jų 
nepriklausomybė, kad žemiškie
ji turtai būtų priemonė siekti 
aukštesniųjų gėrybių”. Faktiš
kojo neturto Kristus visiems ne
įsakė, o tik patarė (Luk. 12,33) 
tiems, kurie nori pasiekti dides
nės tobulybės.

netartas” (galimas, nors ir ne
lengvas, ir turtingiesiems), kaip 
būtina sąlyga priklausyti Dieve 
karalystei. Visiems yra pa
smerkta “turto dvasia” (ran
dama dažnai ir pas neturtėlius), 
nes ji yra kliūtis antgamtiniams 
dalykams siekti. Tad teisin

šeštojo Dievo įsakymo, ne-
ter fiamciocan . fathkr* buyo ^dinama Kristaus Bažny

čia, nes Kristus ją įsteigė, Ro
nos Bažnyčia, nes Romoje yra 
Bažnyčios galva — šv. Petro 
įpėdinis. Dabar yra labai ma
dinga Bažnyčią vadinti “betur
čių Bažnyčia”, šis pavadinimas 
plačiai naudojamas ir piktnau- 
dojamas, ypač po II Vatikano 
Susirinkimo. Jau yra gausi Baž
nyčios “pauperizmo” literatū
ra, kurioje Kristaus asmuo pa
verčiamas kažkokiu demagogu 
arba revoliuciniu socialistu, pa
našiu į Marksą, Che Guevarą ar 
Camillo Torres.

“Beturčių Bažnyčios” šalinin
kai ir skelbėjai tvirtina šį pava
dinimą paėmę iš pop. Jono 
XXIII. Iš tikrųjų tasai popie
žius savo kalboje per radiją 
1962 rugsėjo 11 pasakė: “štai 
kitas šviesus punktas. Akivaiz
doje atsilikusių kraštų Bažny
čia prisistato tokia, kokia ji yra 
ir kokia turi būti —- visu, o 
ypačiai beturčių Bažnyčia. Kiek
vienas pažeidimas penktojo ar

i prOdint. Psvar<fe pnlniyti s&rBipGffcial MbOUtiAl 
Už skelbimų turini Ir kalį redakcija neit Rikę

ATSAKINGIEJI
Būdami šio krašto piliečiai, 

būtume nelojalūs, jei nestebė
tume, nevertintume ir aktyviai 
nedalyvautume šio krašto įvy
kių raidoje. Tos pilietinės pa
reigos pajautimas verčia kritiš
kai pažvelgti ir į naujausius į- 
vykius — demonstracijas už A- 
merikos kariuomenės atitrauki
mą iš Vietnamo karo.

Iniciatvvos demonstraci
jom ėmėsi The Students for a 
Dėmocratic Society. Parėmė 
spauda, dalis Kongreso narių, 
dalis universitetų profesorių ir 
studentų. Jei Gallupas teisin
gai atvaizdavo, tai ir opinija 
57 proc. parėmė traukimąsi iš 
Vietnamo.

Faktas, kad nusibodo, įgriso 
karas, trukęs jau 8 metus ir 
pareikalavęs 40.000 amerikiečių 
gyvybių. Natūralu, jei kyla 
klausimas, kas yra atsakingas, 
jei jis taip užtruko.

VyriausVbės kritikai skuba 
duoti atsakymą: generolai nori 
karo ir spaudžia vyriausybę; 
pramonininkai nori karo, kad 
daugiau uždirbtų; spekulian
tai nori sudrumstos padėties, 
patogics jų korupcijai. Iš tikrų
jų atsakingųjų eilė daug dides
nė.

Atsakingos, žinoma, pirmiau
sia vvriausybės — Eisenhowe- 
rio, Kennedy, Johnsono vyriau
sybės ir iš ju paveldėjusi Viet
namo karą Nixono vyriausybė. 
Atsakingos ne už tai, kad ėmė
si priešintis agresijai P. Viet
name. Labiau už tai, kad vy
riausybės įpareigojo vyrus mir
ti, bet neleido vyriškai kariau
ti ir karą baigti laimėjimu. Su-

dimą, ir ėmėsi vadovauti civili
niai atstovai. Sveikas protas 
diktuotų, kad civilinė politinė 
valdžia duoda uždavinius, o jų 
įvykdymo priemones bei stra
tegiją pasilaka kariniai vadai. 
Jie gi tam specialistai, jie tam 
treniravosi. Ligšiolinis civilinio 
apsaugos sekretoriaus vadova
vimas karai subankrotavo: ir 
karo nelaimėjo, ir vyrus demo
ralizavo, o priešininką sustipri
no.

Formaliai — ne, bet realiai 
atsakingi prezidentų politiniai 
patarėjai. Ė prezidento Kenne
dy paveldėtas Johnsonui W. 
Rostowas rėmė karą Vietname. 
Iš Kennedy paveldėtas Schle- 
singeris Johnsono laikais pa
sitraukė, bet giriasi siūlęs pre
zidentui Nironui Kissingerį. 
Vadinas, fiffūra pakeista, bet 
politika palikta. Aštuoneris me
tus trukęs karas gali sukelti 
klausimą: ar patarėjai buvo 
tiek negudrūs, kad įklampino 
prezidentus į neišklampojamą 
balą: ar jie tiek gudrūs, kad ne
pastebėti susabotavo Ameriką 
ir sustiprino priešininką dar 
kurios trečios jėgos naudai. 
Šen. Thurmond rąžė: jei pre
zidentas Nixonas 1969 vykdytų 
tai, ką jis kalbėjo dėl Vietna
mo 1964, tai karas jau būtų 
buvęs baigtas. Ir prezidentai 
yra kitokį, atsidūrę patarėjų 
rankose.

Atsakingi yra universitetai, 
studentai, profesoriai, miesto 
majorai (pvz. Lindsay), kurie su
galvojo spausti vyriausybę kaip 
tik tuo metu, kada vyksta sū 
priešu derybos. Tai pakelia

rišo jiem rankas priešo džiaugs- priešo moralę, ir jis akiplėšiškai 
mui. Tokiu atveju vyrų žuvimas 
yra beprasmis.

Atsakingi ypačiai tie vyriau
sybės nariai (pvz. McNamara). 
tie Kongreso nariai (pvz. Ful- 
brightas, McCarthy. Kennedy), 
kurie baimindamiesi generolų į- 
sigalėjimo, iš jų atėmė karo ei
gos konkrečių veiksmų spren-

siančia pasveikinimą savo tal
kininkam Amerikoje.

Atsakinga spauda, pirma dis
kreditavusi ČIA, dabar diskre
dituojanti kariuomenę vienaša
liška informacija apie korupci
jas joje, jaunimo akyse parem-
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tojo įsakymo, socialinio gyve

Dievo akivaizdoje — visa tai tu
ri būti aiškiai iškelta ir pa
smerkta” (A.A.S. 1962, 682 
p.). Taigi iš šių pop. Jono 
XXIII žodžių negalima daryti 
išvados, kad Bažnyčia šiandien 
turi būti tik beturčių Bažny
čia. Nors Bažnyčia visuomet 
stengėsi ginti, padėti, šelpti ne
turtinguosius, tačiau būtų klai
dinga ir neleistina neturtą pa
daryti esminiu Bažnyčios ele
mentu ir tik beturčius laikyti 
tikraisiais , Bažnyčios nariais. 
Kartais šia tema pasigirsta tie
siog demagogiškų tvirtinimų: 
“Beturčiai yra esminis Kristaus 
sakramentas”, arba: 
ėjus į mišias, geriau 
lankyti beturčius”.

“Užuot 
eiti ap-

yra pa-Išganymo naujiena 
skelbta visiems, visoms žmonių 
socialinėms kategorijoms. Vi
siems yra privalomas “dvasios

Bažnyčia yra visų pakrikšty- 
giau sakyti “neturtinga Bažny- tųjų bendruomenė. Taigi tei- 
čia”, žinant, kad Bažnyčią su
daro ne tik hierarchija, bet ir 
pasauliečiai. *

n Vatikano Susirinkimas stip
riai pabrėžė reikalą, kad dva
siškiai skelbtų neturto dvasią, 
o jei yra reikalo, net savo as
menišku gyvenimu ją žmonėms 
parodytų, o ne vien nuskurdi
nimu ir apiplėšimu bažnytinių 
apeigų, elgiantis pagal Judo 
sprendimą, kad Dievo garbini
mui nereikia mėtyti pinigų. O 
ir pasauliečiai turi prisiminti, 
kad Kristus palaimino “dvasios 
neturtą” (Mat. 5, 3), kad ir jie, 
užuot kunigų 
turi nugalėti 
medžiagos ir 
vių. Juk yra

turtus skaičiavę, 
prisirišimą prie 

žemiškųjų verty- 
nelogiška reika

giant, kad yra “beturčių Baž
nyčia”, prileidžiama, kad yra 
ir “turtuolių Bažnyčia”, šalia 
silpnųjų Bažnyčios — ir stip
riųjų, galingųjų Bažnyčia, ša
lia pavergėjų Bažnyčios — ir 
pavergtųjų Bažnyčia. Kitais žo
džiais tariant, skirstant Bažny
čią pagal socialines kategorijas, 
yra ne kas kita, kaip krikščio
nį pastatyti prieš krikščionį 
skelbti klasių kovą vieningoje 
Kristaus įsteigtoje Bažnyčioje, 
kurios visus narius — turtin
gus ir vargšus — Kristus ly
giai atpirko ir pakvietė į savo 
karalystę.

Jei toji “neturtėlių Bažny
čios” teorija būtų vien tik 
“naujųjų” teologų doktrina,

Pop. Paulius VI spalio 4 privačioje audiencijoje priėmė JAV transporto sekretorių John A. Volpe su žmona. J. Volpe yra pirmas Nixono 
kabineto narys, kuris su popiežiumi periodiškai susitiks aptarti pasaulio problemom.

(25)
Čia dar nieks nesiskundė duo, 
ha. Berods, rugius kaip ir ki
tur, rusai šieno vietoje dar pa-, 
vasari nusipjovė ir žmonės te
pamato “rugių atolo”. 0 vasa
rojus numindžiotas, nušertas 
antru kart ataugo ir net spėjo 
nunokti, nors ir silpnu grūdu. 
Kai kur gražus ruduo net tre
čią kartą atželdė avižas ir mie
žius.

Už visas tas žalas rusai kai 
kam visai žmoniškai pamokėję, 
ir tiems dabar netrūko rubli
nių. Kas turėjo dar pernykščių 
rugių, tuos susėjo tyčiomis, kad 
vokiečiai neatimtų.

Bet tame užkampyje vokietis 
buvo retas svečias. Daukšiškiai 
nė gaištų neprityrę, o paliose 
suslėptais ir tuo būdu išsaugo
tais arkliais dabar visi “valnai” 
į girias važinėjo “prakurų”. Gy
vos duoklės buvo tik trejetą 
vyrų tedavę okupantams, kurie 
juos į darbus paėmė. Šiaip jo
kios valdžios nebuvo. Todėl ne
paisant fronto, šis kampelis sa
vo užburtomis balomis apsigy-

ne nuo neprašytų svečių taip 
pat sėkmingai kaip ir XIV 
amžiuj. Jau tuomet kryžeiviai, 
traukdami į Trakus, Vilnių ar 
Merkinės pilį, turėjo dideliu ra
tu apsukti palias, Daukšių są
siaurio nepasiekdami. Vartus 
šauniai gynė nuo vakarų du 
piliakalniai— Varnupių ir Pa- 
dovinio - dvi tikros tvirtovės, 
kurios dar šiandien milžinais 
stūkso tarppalyje su visomis 
savo legendų paslaptimis. Tų 
pilių apsaugoj ir mūsų seni die
vaičiai galėjo ramiai pliušken
tis upės bangose, kur teka iš 
Žuvinto ežero. Taip sako seni 
padavimai ir dėl to pati upė 
gavusi Dievinęs, o dabar Do
vinės vardą, čia ligi šiol žmo
nės vengia žuvų gaudyti.

šešupės, kur tik vienas van
dens malūnas, saugiai po kran
tu atsitūpęs išliko nesunaikin
tas. O Liudvinavo vietoj, kur 
man teko suprasti pirmosios 
rašto paslaptys — dabar testo- 
vėjo, lyg pajuokai, viena nau- 
jintelaitė būdelė, kurios tik
rasis vardas ne visada anot 
Kudirkos prie žmonių pritinka 
minėti. Kam buvo reikalinga 
ta kultūros Įstaiga, kurią tas 
pats Kudirka, vištas atsipra
šydamas, vadino tupykla, sun
ku buvo suprasti, nes nė vieno rija, idant jaustume visus pasi- 
žmogaus man neteko pastebėti 
tuose degėsiuose. Neliko nei 
bažnyčios, kur dar vyskupas 
Baranauskas mane sustiprino 
tikėjime ir kurio rankos plekš- 
telėjimą dar, rodos, šiandien 
jaučiu ant savo veido; nebebu
vo nei mokyklos, kuri iŠ me
džio nesenai buvo mūrine pa
virusi ir kur aš pirmąsias rai
des pažinau su pančiu per nu-

(čia Šilavote man teko gyventi 
pirmoji žiema Liudvinavo pra
džios mokyklą lankant) pribai
gė nuniokotos sutremptos tėvy
nės apžvalgą. Vaizdui papildyti 
užteko nuo kalno pažvelgti j 
caro vietininko grapo Bergo 
dvarą ant Šešupės kranto.. .Ir 
tasai kadai čia trempė paverg-

Y pačiai mūsų laikais išryškė
jo šis klausimas Dievo garbini
mo (kulto) srityje. Po n Vatika
no Susirinkimo nė vienam pasi
vaideno, kad bažnyčių puošnu
mas, liturginių rūbų bran
gumas jau nesiderina su Evan
gelija. Nueita taip toli, kad api
plėštos bažnyčios iš jų puošme
nų, meno paminklų, o kai kada 
apleistos ir pačios bažnyčios: 
kai kur imta laikyti pamaldos 
jau ne bažnyčiose, o barakuo
se, lūšnose, kluonuose, aikštėse. 
Tuo klausimu žurnale “Cappel- 
ia Sistina” (1965, 7 nr.) mons. 
L Virgili įspėjo: “Evangelinis 
neturtas yra didelis dalykas, ne 
vien pateisinimui mūsų silpny
bių. Praktikuokime jį savo pri
vačiame ir viešame gyvenime. 
Tačiau santykiuose su Dievu, 
reikšdami jam deramą pagarbą, 
būkime dosnūs. Panaudokime, 
kiek tai įmanoma, visus būdus, 
kad dieviškosios didybės pa
gerbimas būtų kiek galima iš
kilmingesnis ir puošnesnis”.

Jau minėtas kard. Siri pa
brėžia, kad Mozės įstatyme apie 
Sandoros Skrynios pagerbimą 
buvo įsakyta panaudoti auksą, 
sidabrą ir kitas brangenybes. Ir 
tai pareikalauta iš tyruose kla
jojančios, savo nieko neturin
čios tautos. Kas šiandien skel
bia Dievo garbinimo formose 
neturtą, prieštarauja Sv. Rašto 
mokslui. “Neturtą, sako kard. 
Siri, prisitaikykime sau, bet 
neužmikime jo priverstinai 
ir fanatiškai Dievo garbinime, ” 
kuris ir išorinėmis formomis iš
reiškia mūsų grąžinimą Die
vui — Sutvėrėjui to, kas yra 
jo suteikta gražiausio ir bran
giausio”.

Jau nekalbėsime apie “su- 
ubaginimą” tradicinių liturgi
nių apeigų, kurios “beturčių 
Bažnyčios” atstovams atrodo 
“teatro vaidinimas”. Juk ir da
bartinės, suprastintos apeigos 
daugeliui atrodo tik “vaidi- 
n i m a s” , ir tai neaukš
to meninio lygio. Juk ne- 
paslaptis, kad “beturčių Bažny
čios” sekėjai paskutiniais me
tais išpardavė daugelį bažny
čios brangių reikmenų, pakeitė 
juos “praktiškais”, “moder
niais”, o tikrumoje beverčiais 
ir meniniu požiūriu biauriais. 
Nežinoma, ar už tai gautieji pi
nigai buvo išdalinti vargšams. 
Toks elgesys primena Judo Is- 
karioto logiką: “Kodėl nepar
duota to tepalo už tris šimtus 
denarų ir neatiduota betur
čiam?” (Jon. 12, 15). Visi ži
nome, kokį atsakymą davė Jė
zus.

jei tai būtų tik teoretinis svars
tymas, sakytume, naujas šūkis, 
kokių šiandien girdisi daug, bū
tų maža bėda. Bet blogiau, kad 
šis šūkis imtas taikyti Bažny
čios gyvenimo praktikoje. Ėmė 
kurtis “beturčių Bažnyčios” 
bendruomenės, kurių vadai 
skelbia: Kristus atėjo į šį pa
saulį pas beturčius, savo moks
lą skelbė beturčiams, ir tik per 
neturtą galima sekti Atpirkėją. 
Tai tiesa, tačiau beturčio sąvo
ką reikia imti pagal Evangeli
jos mokslą.

Genujos kardinolas Siri vie
name ganytojiškame laiške šį 
klausimą puikiai paaiškino. Jis 
sako, jog iš Evangelijos aiškiai

Visos tos vergijos žaizdos tu
rėjo būti išgydytos laisvės dar
bo pastangomis! Bet reikėjo 
savo akimis pamatyti toji mize-

šventimus buvus vertingus.

GRĮŽIMAS VILNIUN
Dar kartą užsukęs tėviškėn, 

taikiau spalių mėnesio 31 die
ną, pagal “ausweisą”, patekti 
sostinėm Improvizuotas pirklys 
— be prekių, slaptas vilniškio 
lietuvių būrio pasiuntinys —su 
gausiu apsityrimo grobiu, ma-

Išlaipintas atsargaus vežėjo 
prieš miestą, tik pavakare nu- 
šlerrtščiau į stotį, čia stačiake- 
puris viršininkas įtariamai pa
sižiūrėjo į mano apdarą, nei iš- 
koliojo nei pagyrė ir puse žo
džio liepė palaukti sudegusios 
stoties vietoj sukaltame bara
ke. Paklusnumas tokiais atve
jais geriausias metodas.

Toj aplinkumoj (jokio kito 
tokio civilinio kaip aš čia ne
buvo) tuojau pastebėjau, kad 
žodis buvo didelis neprietelis. 
Visos sienos buvo išlipintos pla
katais, kurie draudė kalbėti, 
nes, kaip tat buvo paaiškinta, 
visur esama pilna priešininko 
šnipų, kurie kiekvieną žodį ga-i 
lį išnaudoti vateriando nege
rovei. Dabar aš supratau taip 
pat tą viršininko pasižvalgymą 
ir tas'nebylias minas, kurios 
per šešias nakties valandas ma

žiausiai dabar jaučiausi tvirtas ne pusėtinai priruošė prie tra
savo kailyje. Visus pavojus ap- pisto įžadų. Kareiviai su savo 
svarstęs, nutariau šunkeliais pa- pabūklais, žvangančiais kaip 

Liūdnai ir šiurpulingai pra- siekti Vilkaviškį ir iš ten kaip 
dundėjęs per seną, gal Liud- nors prasmukti geležinkeliu, 
viko Pociejaus “bruką” ligi Ma- nors žinojau, kad vokiečiai ci- 
rijampolės plento teradau syei- vilinių į traukinius nepriimda- 
kus Šilavoto ir Avikilų kai- vo. Bet pasiryžimas visada bus

Ilgai netrukdamas skubėjau mus. Valandėlei sustojau pas pirmoji laimėjimo sąlyga,
toliau, nes mano vilniškis “aus- mano dėdę, motinos tėviškėj, Kad galėčiau iš Kalvarijos pa-
weis'as" baigėsi lapkričio 1 d. kuri per mūšius buvo vokie- tekti į Vilkaviškio apskritį, ta
Už Vamupių, ilgo nepabaigia- čių pusėj, šita graži turtinga so- 
mo kaimo, patekau vėl į ug
nies zoną, ligi Liudvinavo. Ke
lias iškasinėtas, išvartytas, lau
kai usnimis išbujoję, trobos iš
draskytos lydėjo mane ligi pat

dyba dabar pavirto pavargėlių 
laužu, kur gražioj “seklyčioj” 
vokiečiai įsimanė padaryti ark
lių tvartą. Toks mano jaunųjų

kalnų karvių barškalai, zujo ir 
šmaikštinėjo kaip užsukti auto
matai. Kas dešimt dvidešimt 
minučių girdėjau praūžiant 
traukinius, bet manimi nieks 
nesirūpino. Apsiblausęs su ka
reiviais snaudžiau ant suolo 
prie Įkaitintos geležinės kros- 

rijau gauti naują pasą. Tai, be nies, kaip ir jie huo kupros nu- 
abejonės, buvo tik priemonė sirišęs savo krepšį. Nejaučiau 
markių pririnkti. Mano laimei, jokio jiem pavydo, varomiem 
tame pase buvo pažymėta, kad guldyti galvų Daugpilio laukuo- 
man yra uždrausta išsivežti se. Taip pat neatėjo mano gal- 
“prekių ir galvijų”. von mintis nekantrauti.

Tik paryčiu pasirodė prie 
krosnies tas pats stačiakepuris, 
trumpu rankos mostelėjimu pa
rodė man kelią, ir kaip užtai
sytas automatas aš įsigrūdau į 
vagoną su aštuoniais ligi ausų 
apginkluotais kareiviais siau
rame kupė, šitaip be bilieto k 
be vieno žodžio nušvilpiau, net 
Kaune nesustodamas.

Vilniaus komitetas

‘prekių ir galvijų”.

sutiko 
mane lyg nelaukdamas, tary
tam aš būčiau iš kito pasau
lio sugrąžęs. Visiems betgi atro
dė (aš buvau pirmas iš sugrį
žusių žvalgų), kad aš atvežiau 
kažin kkoią paslaptį, nuo ku
rios viskas priklausė: žinių apie 
būsimos Lietuvos resursus...

(Pabaiga)

Neturto demonstravimas ir 
pritaikomas Dievo garbinimo 
formose kartais įgyja groteski
nių formų. Yra vyskupų, ku
rie mano, kad šiandien jau ne
tinka užkabint ant kaklo bran
gų kryžių ar ant piršto užsimau
ti žiedą su brangakmeniu. To
dėl jie rodosi viešumoje su pa
prastu mediniu kryželiu (kiek 
panašiu į hipių vartojamus kry-
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CHICAGOS LIET. T. V. PROGRAMA SUNKUMUOSE
Kiekvieną sekmadienio vaka

rą Chicagos lietuviai iš 26 ka
nalo mato lietuvišką televizi
jos programą. Ji prasideda 8:30 
ir tęsiasi pusvalandi. Toji pro
grama veikia jau trečius me
tus. Metinė jos apyskaita — 
24,000 dol. Dabar ji turi 4,000 
dol. skolos. Taigi, gresia pavo
jus, kad vienintelė laisvame pa
saulyje esanti televizijos progra
ma gali sustoti.

Rėmėju susirinkimas
Rugsėjo 5 Jaunimo centre 

Chicagoje Įvyko pirmas televi
zijos programos rėmėjų susirin
kimas. Buvo pakviesti ir Įvai
rūs prekybininkai, organizacijų 
atstovai. Viso dalyvavo apie 
šimtas žmonių.

Pirmininkavo Ed. Vengians- 
kas, sekretoriavo Fr. Gramon- 
tienė,. Programos vedėjas T. 
Siutas padarė visų trijų metų 
apyskaitą. Nors turtas jau sie
kia keliolika tūkstančių, bet iž
das tuščias. Yra net 4,000 dol. 
skolos. Ypač sunku po vasaros, 
— televizijos programa stovi 
prie užsidarymo.

L. ŠUKYTES KONCERTAS
HARTFORDE

Solistės Lilijos Šukytės kon
certas Hartforde spalio 5 su
traukė nemaža žmonių iš vieti
nių ir net iš tolimesniųjų ko
lonijų. Buvo žmonių net iš 
Bostono. Be lietuviškos publi
kos, kuri, aišku, sudarė daugu
mą, dar atsilankė Hartt kole
gijos profesorių ir amerikiečių 
muzikos mėgėjų, nes koncer
tas buvo reklamuojamas ir
amerikiečių vietinėje spaudoje 
ir per radiją. O koncerto rek
lamos su grakščia solistės nuo
trauka kabėjo ne tik Hartfor
do universitete ir knygynuose, 
bet ir New Havene 
ry. Koncerto salė 
dyta.

Šukytė pateikė 
išstudijuotą ir nuoširdžiai iš- į 
gyventą programą, kurios pir- Į 
mąją dalį sudarė: Mozarto 
“Exultate, jubiliate”", "Schuber- jj

ir Waterbu- 
buvo užpil-

rūpestingai

originalo kalba. Po pertraukos 
buvo lietuvių kompozitorių kū
riniai.

Publika šiltai priėmė solis
te, giliu dėmesiu jos klausėsi 
ir kiekvieną dainą palydėjo 
nuoširdžiu plojimu, tačiau lie
tuviškos dainos, solistės mi
mika atitinkamai nuspalvintos, 
publikai buvo labiausiai prie 
širdies. Tai parodė daug karš
tesnis plojimas. Solistė, apdo
vanota raudonų rožių puokšte, 
padainavo dar vieną dainą virš 
programos ir. grakščiai nusi
lenkdama. atsisveikino ir nebe
grįžo. nors publika vis dar 
bandė išploti-’.

Gaila, kad dėl susidėjusių 
aplinkybių žadėtasis priėmimas 
neįvyko. Būtų labai pritikęs, 
nes žmonės labai nenoromis 
skirstėsi. Atrodo, kad publika 
buvo patenkinta ta kultūringa 
popiete. Pirmą sykį girdėję su
sipažino su Lilija Šukyte, Met
ropolitan operos soliste. Gi 
antrą kartą girdėdami, džiau
gėsi neabejotina pažanga ir

Dalis rengėjų su soliste. Iš k. j d. E. Endreliūnienė, sesuo Paulė, R. žiurienė, Br. Zdanienė, L. šukytė, kun. 
V. Zakaras, K. Marijošienė, Z. Alienė, Z, Zapkienė, mot. Aloyza.

Rėmėjų valdyba sutarė kreip
tis Į visuomenę, kad padėtų iš
laikyti šią programą. Rėmėjų 
valdybą sudaro: pirm. Ed. Ven- 
gianskas, sekr. F. Gromantie- 
nė, ižd. Elena Zimmer, vykdo
masis sekretorius T. Siutas ir 
informacijos vadovas Bal. Braz
džionis, nariai — K. Oželis, 
Vainšraideris, K. Kiemaitis ir 
Jurėnas. Specialią finansų tel
kimo komisiją sudaro: Kašu
bą, Breivė iš Cicero, Izokaitie- 
nė, mokyt. Petersonienė ir In
driūnas. Į revizijos komisiją iš
rinkta: Šlajus, Grasiutė, Rūtas. 
Valdyba įgaliota sudaryti rėmė
jų draugijos statutą.

Nutarta kreiptis i laikraščius, 
kad jie pareklamuotų televizi
jos programą. Už tai jie bus 
priminti televizijoje. Pageida
vo, kad kas mėnesį programos 
metu paskelbtų aukotojus ir 
praneštų, kaip laikosi jų pini
giniai reikalai.

Televizijos programa niekam 
negaili laiko. Ja pasinaudojo 
skautai, rašytojai, klubai, Bal
tas, Altas ir . kitos organizaci

linkėjo solistei sėkmės kopiant 
į viršūnes.

Koncerto rengėjų tikslas bu
vo pristatyti solistę Hartfordo 
visuomenei ir drauge paremti 
jaunimo stovyklą — Neringą, 
kuria rūpinasi Putnamo sese
lės. Atrodo, kad tikslas labai 
puikiai pavyko. Ačiū nepapras
tai nuoširdžiai savo įsipareigo
jimus atlikusiam moterų komi-
tetui, kurį subūrė Hartfordo 
skautės - vadovės. Nuoširdžiai 
dėkojame aukotojam ir vi
siem, į koncertą atsilankiusiem.

Rengėjos 

Solistė Lilija Šukytė dainuoja Hartforde

jos. Reikia tikėtis, kad jos pri
simins televizijos programos fi
nansinius sunkumus ir auka pa
rems jos išsilaikymą.

Ar negali kiti pradėti 
TV programos

Chicagos televizijos studija 
jau turi reikiamus aparatus, ir 
filme nesunkiai sudaro įvairias 
programas. Tokius filmus būtų 
galima kitiem paskolinti, kad 
jie parodytų kitų miestų televi
zijos ekrane. Dabartinė Chica
gos televizijos programos vado
vybė ir kreipiasi į kitų miestų 
lietuvius, kad jie savo vietose 
pasiteirautų apie galimybes su
organizuoti lietuvišką progra
mą. Chicagos studija perleistų 
pagamintus filmus, įvairių ta
lentų pasirodymus,. Tai žymiai 
papigintų programos išlaikymą.

Tuo reikalu prašom rašyti;. 
LTV, 2615 West 43 St., Chica- 
go, III. 60632. B. B.

PHILADELPHIA, PA.

Kristaus Valdovo šventė ir 
šiais metais bus iškilmingai 
paminėta spalio 26 šv. And
riejaus parapijos bažnyčioje.

Tuojau po lietuviškų pa
maldų parapijos salėje įvyks 
minėjimas, kurio metu paskai-
tą skaitys kun. K.. Sakalaus
kas, meninę programą atliks 
Violeta Bendžiūtė ir Virginija 
Mikėnienė. Po programos ben
dri pusryčiai.

Philadelphijos lietuviškoji vi
suomenė maloniai kviečiama 
pamaldose ir minėjime gausiai 
dalyvauti.

Minėjimą rengia Philadel
phijos sendraugiai.

— Toronto lietuviu skautu 
rudeninė mugė įvyks lapkričio 
8 Priskėlimo parapijos salėje.

Lietuviškos televizijos programoje Chicagoje iš k. į d. muzikė sesuo Bernarda, vedėjas T. šiutas 
ir programos organizatorius Bal. Brazdžionis. Nuotr. M. Nagio

BALFO SKYRIUS MINI 25 METŲ SUKAKTĮ
Baltimorės Balfo skyrius su

siorganizavo tuoj po Bendro
jo Amerikos Lietuvių Fon
do įsteigimo. Skyriaus or
ganizavimo iniciatorium buvo 
adv. Nadas Rastenis. Skyriaus 
pirmininke buvo išrinkta Julija 
Rastenienė. Balfo darbą nuo 
pat pradžios žymiai remia šv. 
Alfonso parapijos klebonas pre
latas L. Mendelis.

Po Rastenienės skyriaus pir
mininkais yra buvę a.a. V. Vel
žys, C. Surdokas ir dr. Elena 
Armanienė. Paskutinioji tas pa
reigas eina jau apie tuziną me
tų. Per 25 metus daug kitų pa-

TEBŪNIE RAMI SĄŽINE
Ir šį rudenį Balfui pasiau

koję rinkėjai belsis į lietuvių 
duris ir širdis, prašydami au
kos vargan patekusiem tautie
čiam. Ne tik užjūriuose, bet 
ir pas mus, Amerikoje, yra 
skurdžiai gyvenančių lietuvių, 
su liūdesiu žvelgiančių į var
gingą rytojų. Šiuo metu Bal- 
fas turi apie 6.000 asmenų są
rašą. Jie be geraširdžių žmo
nių pagalbos kęstų vargą ir 
skurdą.

Kiekvienas turime savų rū
pesčių ir piniginių problemų. 
Tačiau asmuo, turįs darbą ar 
kitokias pajamas, tikrai yra 
pajėgus šią nežymią geros va
lios pareigą atlikti.

Kai įstatymai įpareigoja gy
ventoją atiduoti valstybei gana 
didelę dali savo pajamų, su 
tuo ramiai sutinkama. O mė
gėjas taupyti dažnai sunkiai 
atsisako ir vieno dolerio savų
jų šalpai. Nuodėmė būtų tai 
sakyti apie visus. Turime as
menų. aukojančių net stambio
mis sumomis. Bet aukų rinkė
jai. eidami per lietuvių butus, 
sutinka ir tariamų '‘geraširdžių-- 
aukotojų, kuriem aukų rinkėjas 
yra nepageidaujamas.

Auka Balfui nėra privaloma 
įstatymu. Tai tik geraširdišku
mas. Geriau būti šelpėjų, o ne 
šelpiamuoju.

Spalio pradžioje Chicagos 
apygardos valdyba pradėjo šal
pos vajų lietuviškiausioje kolo
nijoje. Kaip Chicagoje, taip ir 
kitur neuždarykime durų aukų 
rinkėjam, o ir patys raskime 
vietą, kur savo auka atiduoti. 
Jaunuolis ar jaunuolė (Chicago

“BETURČIŲ
(atkelta iš 3 psl.)

žius). o ant piršto užsimauna 
paprastos skardos lankelį. Bū
tų įdomu patirti, ar tie vysku
pai. kurie atsisakė savo vys
kupiškų ženklų puošnumo, no
rėdami pasirodyti, jog jie pri
klauso ‘•beturčiu Bažnyčiai--, iš 
tikrųjų yra beturčiai. Kartais 
faktai kalba priešingai. Pvz. vie
nas toksai, skelbiąs, kad ne
šioti brangų vyskupiška kry- 
rių yra beturčių įžeidimas, tu
ri brangų automobili, kuri 
nuolat pakeičia dar branges
niu. Arba kitas, garsus savo 
paskaitomis apie “beturčių Baž
nyčią--. nepasitenkina savo mė
nesine 1,500 dolerių alga ...

BALTIMORE, MD.

sišventusių veikėjų parodė daug 
pasiaukojimo ir artimo meilės, 
visokiais būdais prisidėdami 
prie Balfo veiklos ir aukodami 
šalpos reikalam.

Jie visi numatomi pagerbti 
spalio 25 Balfo ruošiamam va
kare. Spalio 26 už visus gyvus 
ir mirusius skyriaus veikėjus 
Šv. Alfonso bažnyčioje 8:30 v. 
ryto bus atlaikytos pamaldos.

Vakaro programą pradės sky
riaus pirm. dr. E. Armanienė. 
Toliau žodį tars Balfo reikalų 
vedėjas kun. P. Geisčiūnas.

je nemaža ir tokių savanorių), 
pavarytas nuo vienų durų, var
giai bedrįs belstis į kitas duris.

Praėjusių metų Chicagos Bal
fo rinkliavoje, kurią globojo J. 
Janušaitis ir J. Mažeika, buvo 
surinkta apie 25,000 dol. Rink
liavoje dalyvavo apie 200 rin
kėjų. Šių metų rinkliavą glo
boja adv. Frank Zogas, Mid
land Savings Assn. prezidentas. 
Vajaus atidarymo metu jis pa
aukojo stambesnę sumą.

Malonu pažymėti, kad šį kil
nų šalpos darbą supranta ir 
prie jo jungiasi ir jaunieji, čia 
gimusieji lietuviai.

Chicagos Balfo apygardos 
valdybai pirmininkauja visuo
menininkas Vai. Šimkus.

Juozas Šlajus

Adv. Frank Zogas, Midland Sav
ings and Loan Ass. prezidentas, 
Balfo vajaus komiteto pirmininkas 
Chicagoje.

BAŽNYČIA”
Milano katalikai prisimena 

kardinolą Schuster. Kai jis lai
kydavo milžiniškoje katedroje 
iškilmingas pontifikalines pa
maldas. užsidėdavo auksu siu
vinėtą mitrą, apsivilkdavo bran
giais rūbais, kai atsisėsdavo į 
vyskupo sostą, prieš jį klaup
davo prelatai, kanauninkai ir 
kunigai. Atrodė tikras Bažny
čios kunigaikštis, milžiniškos 
vyskupijos vadas. O gyvenime 
buvo paprastas neturtėlis vie
nuolis. kuris pats susitvarkyda
vo ir išsišluodavo savo kamba
rėlį. mažai miegodavo, dar ma
žiau valgydavo Taigi yra viso
kiu beturčiu: vieni vaidina be
turčius. o kiti gyvena neturte.

J. Sav.

Meninėje dalyje pasirodys 
jauna solistė Ona Pliuškonienė 
iš Philadelphijos. Ji atliks lie
tuvių kompozitorių dainas ir 0- 
perų arijas. Keletą duetų su ja 
padainuos Lietuvos operos so
listė Juoze Augaitytė.

Programoj taip pat dalyvauja 
Baltimorės tautinių šokių gru
pė Kalvelis, vadovaujama B. 
Brazausko, ir jaunas šokikas V. 
Karalius, šokiam gros geras or
kestras. Bus bufetas, laimės šu
linys ir kitos pramogos. Vaka
ras bus lietuvių svetainėje, Hol- 
lins ir Parkin St. Pradžia 7:30 
vai. vak.

Konkretus pasveikinimas
Nuo pat Balfo įsiteigimo Šv. 

Alfonso lietuvių parapijos kle
bonas prel. dr. L. Mendelis rė
mė Balfo šalpos darbus. Prel. 
dr. J. Končius sako, kad prel. 
Mendelis buvęs vienas iš pir
mųjų rūbų rinkliavų organiza
torių. Jis suorganizavęs milži
nišką rūbų vajų. Ir visada žy
miai prisideda prie Balfo veik
los. Nepavargo jis ir po 25 me
tų. Skyriaus 25 m. sukakties 
proga jis Balfui paaukojo 100 
dol. Ilgiausių metų didžiajam 
geradariui!

Rūbų rinkliava
Ir šiais metais Baltimorėje 

vėl daroma drabužių ir avaly
nės rinkliava. Kas turi tinka
mų, bet atliekamų drabužių, a- 
valynės ar kitokių aprangos da
lykų, prašomi juos sunešti lie
tuvių svetainėn iki lapkričio 15.

Kalvelis šoka
Vyresniųjų ir jaunesniųjų 

grupės, vadovaujamos B. Bra
zausko ir M. Bučinskienės, repe
tuoja kas šeštadienį 12:30, lie
tuvių svetainėj. Spalio 5 vyrės-' 
niųjų grupė šoko 5th Armory 
vokiečių festivalyje. Buvo labai 
dag publikos. Kitas jų pasiro
dymas bus Balfo vakare.

Adomo Lažaičio paroda
Prieš keletą metų pradėjęs 

drožinėti Adomas Lapaitis ir 
šiais metais buvo pakviestas su 
savo drožiniais pasirodyti Hutz- 
ler's festivalyje. Per dvi savai
tes modernioje Tousono depar- 
tamentinėje krautuvėje, tiesiai 
prieš antrojo aukšto keltuvą, 
buvo jis pats ir jo drožiniai. 
Paroda susidomėjimas buvo gy
vas. Parduota nemažai darbų. 
Paroda pasibaigė spalio 4.

J.S.

Amerikiečiai domisi Adomo Ližai
čio drožimais. Baltimorėje Hutz- 
ler s Tovvsono skyriuje dvi savai
tes vyko jo darbų paroda.

....... ■■imu—*. 

IŠ visur!
— Lietuviškos radijo progra

mos nuo spalio 1 vėl regulia
riai perduodamos į Lietuvą iš 
Madrido. Kiekvieną vakarą 8v. 
30 min. perduodama nauja 15- 
kos minučių programa (Lietuvo
je dabar veikiančiu Maskvos lai
ku programa girdima nuo 10 v. 
30 min. iki 10 v. 45 min.). 
Bangos ilgis 32.04 metrai. Ta 
pati programa kartojama kitą 
dieną (Madrido laiku) 9 vai. 30 
min. iš ryto ir 3 vai. popiet. 
Šie pakartojimai perduodami 
32.7 metrų ilgio banga. Lėšo
mis šiai programai išlaikyti ir 
informacijų jos turiniui tieki
mu rūpinasi Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas. (E)

— Dr. J. K. Valiūnas, Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininkas, nuo 
spalio 4 yra išvykęs į Europą, 
iš kur grįžti numato apie spa
lio 25. Vliko pirmininko parei
gas eina vicepirmininkas J. Au
dėnas. (E)

— Vliko 1969 metę seimas 
bus New Yorke, gruodžio 6-7. 
Posėdžiai vyks New Yorker 
viešbutyje, 34 gatvėje prie 8 
Avė. Vliko valdyba jau nusta
to dienotvarkę ir numato pra
nešėjus. Numatoma ir vieša va
karienė su koncertu. (E.)

— Antano Brazdžio, 30 metų 
amžiaus lietuvio skulptoriaus, 
kūrinys — 14 pėdų aukščio ne
rūdijančio plieno skulptūra var
du “Ritualas-’ — papuošė nau
jo pastato, Woolgate House, fa
sadą Londono vidurmiestyje, 
Basinghall gatvėje. Spalio 7 šį 
viešą Londono papuošalą iškil
mingai atidengė D. Britanijos 
Meno reikalų ministerė Jen- 
nie Lee. (E)

— Kun. Valentinas Kamaitis 
Manchesteryje, Anglijoje, jau 
darbuojasi 15 metų. Manches- 
terio klubo valdyba ta proga 
surengė pagerbimo pietus klu
bo salėje rugsėjo 28. Pietuose 
dalyvavo Lietuvos atstovas Vin
cas Balickas ir lietuviškų orga
nizacijų atstovai.

— Komp. Jurgio Karnavi- 
čiaus sukurtos “Gražinos” ope
ros pilno simfoninio orkestro 
gaidas Chicagos Lietuvių opera 
perdavė J. Žilevičiaus Lietu
vių muzikologijos archyvo glo
bai. Iš viso perduota 60 sąsiu
vinių arba 3,458 gaidų pusla
piai. Jų išrašymas ir paruoši
mas kainavo 3.800 dol. Tai yra 
rimtas įrodymas, kodėl lietuviš
kų operų paruošimas ir pasta
tymas yra nuostolingas dalykas. 
“Gražines” opera buvo pasta
tyta 1967 metais Chicagos ope
ros namuose.

— Vysk. Antanas Deksnys 
iš Romos buvo nuvykęs į Liur- 
dą. Grįždamas pakeliui buvo 
sustojęs Andoros valstybėlėje. 
Kelionėje jį' lydėjo tėv. dr. K. 
Žalalis, OFM, ir tėv. J. Duo
ba, MIC.

— Prof. dr. Balys- Paliokas, 
eilę metų dėstęs ekonomiją, fi
nansus ir sąskaitybą Krikščio
niškų brolių vedamose kolegi
jose, tuo tarpu turėjo dėstymą 
atidėti ir po padarytos opera
cijos daugiau dėmesio kreipti 
sveikatai pataisyti.

— Lietuvių filatelistu drau
gija Toronte. Kanadoje, plečia 
ir gyvina savo veiklą Draugi
jos pirmininku yra P Morkū
nas. Daug joje dirba kun. B. 
Jurkšas.

— Lietuviu Žurnalistu Są
jungos centro valdyba rugsė
jo 26 posėdyje pakėlė į sąjun
gos garbės narius Adolfą Klimą- 
Kelmuti. A. Klimas buvo vie
nas iš Lietuvos žurnalistų sąjun 
gos steigėjų, šiais metais at
šventė 80 gimtadieni ir gyvena 
Chicagoje.

— Prel. Juozas Gutauskas 
atvyko 1 Škotija vadovauti lic 
tuvių d\ asiniam gyvenimui 
prieš 35 metus Tani paminėt: 
buvo surengtas pobūvis, daly
vaujant visom Škotijos lietuvių 
organizacijom.
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žvejų laivai Kuršių mariose

GEN. ŠTABO PULKININKAS B. JAKUTIS

WOBC ESTES. MASS.

Škotijoje, Edinburgo mies- 
' te, rugsėjo 28 mirė buvęs Lie

tuvos gen. štabo pulk? Boleslo
vas Jakutis. Palaidotas spalio 2. 
Į Angliją iš Vokietijos buvo 
emigravęs 1948.

Velionis gimė 
šio 13 Kalviškių 
valsčiuje, Zarasų 
Mokėsi Kauno 
1901-1909. Paskui

sau-1890
km., Dūkšto

apskrityje.
gimnazijoje 

baigė ma- 
tavimo kursus ir tarnavo ma
tininku Kauno gubernijos že
mės tvarkymo komisijoje.

Prasidėjus pasauliniam karui, 
buvo mobilizuotas, 1916 Mask
voje baigė karo mokyklą. 1918 
pateko į vokiečių nelaisvę.

Grįžęs iš jos į Lietuvą, 1919 
vasario 4 įstojo į Lietuvos ka
riuomenę ir buvo paskirtas ka
ro mokyklon topografijos lek
toriumi. 1920 pakeltas į kapito
nus ir paskirtas UI brigados, vė
liau divizijos štabo viršininku.

Laisvės karuose 1920 spalio 
9 pasižymėjo kautynėse su len
kais ties Lentvariu ir už tai ga
vo Vyties kryžių.

1922 pakeltas į majorus, pa
skirtas į kariuomenės štabą 
operacijų skyriaus viršininku. 
Po metų išvyko studijuoti į 
užsienį. Nuo 1923 iki 1926 stu
dijavo Belgijos gen. štabo aka
demijoje. Baigęs grįžo į Lie
tuvą ir iki 1930 metų buvo gen. 
štabo UI ir IV skyriaus viršinin
ku.

1930 išvyko Į užsienį ir buvo 
karo attache Latvijai, Estijai ir 
Suomijai, nuo 1937 vėl grįžo į 
Lietuvą ir iki 1940 metų buvo 
karo mokyklos viršininko pava- jos dienų draugas ir artimas bi- 
duotojas, karo mokyklos lėk- čiulis.

torius. Lektoriavo ir aukštuo
siuose karininkų kursuose. Iš 
kariuomenės į dimisiją išėjo 
1940 rugsėjo mėn.

Taktikos klausimais rašė ka
rinėje spaudoje. Karo metu pa
sitraukė į Vokietiją, gyveno 
britų zonoje, iš kur ir išvyko 
į Angliją.

Pulk. B. Jakutis buvo apsi
skaitęs žmogus, visada malonus 
ir mandagus, ir pareigingas. 
Mėgo jis kalbėti ir filosofuo
ti karo taktikos klausimais, mė
go kaip karininkas vertinti pa
saulio politiką.

Velionis buvo Lietuvos gen. 
konsulo Jono Budrio gimnazi-

gražaus dainavimo yra mėgia
mas ne tik Worcestery, bet ir 
kitose lietuvių kolonijojse.

1968 iš Detroito į Worces- 
terį atsikėlė gyventi muz. A. 
Mateika. Jo iniciatyva atgaivi
namas mišrus choras. Repetici
jos vyksta kiekvieną sekmadie
nį, 4 vai. p.p., šv. Kazimie
ro parapijos mokykloje.

Meno Mėgėjų Ratelio valdy
bą sudaro: pirm. J. Starėnas, 
vicepirm. V. Roževičius, sekr. 
O. Pridotkienė, ižd. W. Grimai- 
la ir seniūnė V. Pajėdaitė.

Ratelio choro vadovas šv. 
Kazimiero parapijos vargoni
ninkas muz. A. Mateika ir cho
ro valdyba kviečia visus buvu
sius ir naujus narius įsijungti 
į chorą. Yra numatyta dalyvau
ti ketvirtoje dainų šventėje Chi- 
cagoje.

Per 20 veiklos metų ratelio 
choras, be pagrindinių 20 kon
certų, turėjo apie 50 didesnių 
ir mažesnių pasirodymų, neskai
tant, kad nė viena šventė, mi
nėjimas ar kitokio pobūdžio : 
parengimas Worcestery be jo J 
neapsiėjo.

Koncertavo Bostone, Nor- 
woode, Gardnery, Hartforde, 
Providence ir kitur. Worceste- 
ry buvo suruošti bendri kon
certai su Bostono choru, vado
vaujamu kompoz. J. Gaidelio, ir 
su Hartfordo Aidų choru, vado
vaujamu muz. J. Petkaičio. Miš
rus choras atliko programą me
no festivaly, įvykusiame Wor- 
cesterio auditorijoj. 1958 pasta
tyta operetė “Viengungiai”, 
kurią režisavo ratelio narys Pr. 
Račiukaitis, muzikinę dalį para
šė choro vadovas muz. J. Bei
noris. Suruošta dail. Pautie- 
niaus meno paroda.

Nemažas skaičius narių savo 
tarpe sukūrė lietuviškas šei
mas ir šiandien augina gražų 
atžalyną, kuris eina tėvų pė
domis, reikšdamas meilę tėvų 
žemei ir lietuviškai dainai.

Nuo -pat įsikūrimo dienoj Me
no Mėgėjų Ratelis palaiko gra
žius lietuviškus papročius. 
Kiekvienais metais suruošia Už-

Laiškas redakcijai šiuose’ tęst v<»“ęujoje — 
* staette ir buvo įšventintai

Kun. J. Grabys paskirtas klebonu 
Kun. Juozas Grabys semi

narines studijas pradėjo Tel-
- Eich- 

staette ir buvo įšventintas uni- 
moje 1949 kovo 12. Po specia
lių studijų Gregorianumo uni
versitete Romoje gavo teolo-

Mano Mėgėjų Rateliui 20 m.
Spalio 25 Mairūno : parke, 

Shrewsbury, Mass., įvyks Me
no Mėgėjų Ratelio 20 metų 
veiklos minėjimas.

Ratelis Worcestery buvo įkur
tas 1949 spalio mėnesį. Jo įkū
rėjas — Leopoldas Jakubaus
kas. Išrinkus valdybą, kurios 
pirmininku buvo Kiškis, darbas 
pradėtas su trimis grupėmis. 
Tautinių šokių grupei vadovavo 
ala. L Savickaitė - Babickienė, 
Dramos sambūrio vadovai — 
H. Kačinskas ir L. Jakubaus
kas. Jų pastangų dėka sce
nos šviesą išvydo “Aušros sū
nūs”, “Prie malūno”, “Kenčian
ti tauta" ir kiti dramos veika
lai. Tačiau šios dvi grupės ne
išsilaikė iki šio laiko. Nepa
laužiamas pasiliko ratelio cho
ras. Jame dirbo muzikai ‘ Z. 
Snarskis, R. Juozaitis, J. Beino
ris ir J. Paplauskas.

Pirmasis choro vadovas buvo 
muz. Z. Snarskis. Jis visas jė
gas pašventė šiam darbui. Po 
ilgų darbo valandų fabrike va
žiuodavo tiesiai į choro repe- . j 
ticijas, kurios vykdavo ne vie
ną, bet kelis kartus per savai
tę. Jam vadovaujant, be miš
raus choro, buvo suorganizuo
tas vyrų oktetas ir moterų seks
tetas. Ratelio garsas skam
bėjo ne tik Naujojoj Anglijoj, 
bet ir už jos ribų.

Pasitraukus muz. Z. Snars- 
kiui, choro vadovo pareigas per
ėmė kitas energingas muzikas 
— J. Beinoris, kuris gyveno 
Providence, R. I. Nors jis turė
jo apsčiai darbo savo gyvena- 
moj vietoj, bet kiekvieną sek
madienį, ir blogiausiam orui 
esant, atvažiuodavo dirbti su 
ratelio choru. Jam vadovau
jant, choras pasiekė žydėjimo 
laikotarpį, o tai pasiekti padė
jo drausmingas, ryžtingas ir pa
vyzdingas to meto choro pirmi
ninkas K. Adomavičius. Į cho
ro eiles jungėsi ne tik tremti
niai, bet ir čia gimę lietuviai. 
Įsijungusių eilėse randame ir 
pianistę O. Kęsšytę, kuri iki šio 
laiko dalyvauja visose choro 
repeticijose, skambindama pia- gavėnių vakarienę su valgiais 
ninu. Nėra nė vieno parengi- ir programa. Rugpiūčio mėne- 
mo, kuris apsieitų be O. Ker- sį -— per Žolinę suruošia kur 
šytės pagalbos. Visiem ji patar- nors prie ežero gegužinę, į ku-

Lauksiu tavęs. Lietuviškos 
lengvos muzikos rinkinys. Pasa-

Aukuras: Kalėdos Lietu
voje, Tau brangi tėvyne, Lietu
vos paukštelių daina, Tekėj ka, Nemunėli, Nemunėli, Me- 
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 šia- duo. Sningant, Rudens pasaka, 
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
dabarzdis. Stereo, galima nau
doti ir mono. Kaina 5 dol.

Prof. Vytauto Bacevičiaus, 
kosminės modernios mtfzikos 
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, Pajaeai —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

Pone Redaktoriau,
Prašau žodžio. Anais 1958 

metais lietuviškoj spaudoj, taip 
pat ir “Darbininke”, skaičiau g^jos daktaro laipsnį.

Į Ameriką, Albany vyskupi- 
prenumeruoti Tėvynės Mylėto- ją, atvyko 1954. Pirmiausia bu- 
.. J . ’ 1 vo paskirtas Domininkonų Se-

kartojamus paskatinimus užsi-

jų Draugijos nutartą išleisti i' - • - -
Lietuvos vietovių aprašymo sėlių rekolekcijų namo kape- 
knyga- lionu Schenectady, o vėliau vi-

Prašau, pone Redaktoriau, taravo tam pat mieste Mt 
man leisti per tamstos redaguo
jamą laikraštį paklausti Tė
vynės Mylėtojų Draugijos val
dybą bei Draugijos narius, kur 
jie padėjo ar ką gerą nuveikė 
tais iš prenumeratorių gautais 
pinigais už žadėtą išleisti L.V.
A. knygą. Knyga perėjo į pri- 
vatiškas biznio rankas. Prenu- i 
meratoriai, iš kalno sumo- į 
kėję pinigus, neteko nei kny
gos nei pinigų.

Su pagarba I

Petras Pusnikas

Carmel ir šv. Juozapo parapi
jose; vikaravo ir šv. Marijos 
parapijoj, Cohoes. Dviejose vie
tose — Stamford ir Sidney jis 
buvo parapijų administrato
rium. Nuo, 1951 metų vysk. 
Wm. Scully buvo paskirtas teo
logijos profesorium šv. Rožės 
kolegijoj, Albany, N. Y., kur 
išdirbo iki šio laiko.

Profesoriaudamas jis dirbo 
ir vyskupijos tribunole kaip 
auditorius ir teisėjas.

Nuo šių metų rugsėjo 20 pa
skirtas šv. Juozapo parapijos, 
Scotia, N. Y., klebonu.

mu.
Muz. J. Beinortui vadovau

jant, 1963 choras išleido ilgo 
grojimo liaudies dainų plokšte
lę. Plokštelių galima dar gau
ti prieinama kaina šiuo adresu: 
Mr. V. Roževičius, 98 Harri- 
son St., Worcester, Mass. 
01604.

1964 metų pradžioj muz. J. 
Beinoris persikėlė gyventi į 
New Britam, Conn. Susidarė 
ne 40, bet 100 mylių kelionė 
iki Worcesterio. Tokiom aplin
kybėm susidėjus, ratelio cho
ras pasiliko be vadovo.

Pirmųjų iniciatorių dėka su
randamas naujas choro vado
vas —Atholio Šv. Pranciškaus 
parapijos vargonininkas muz. 
J. Paplauskas. Jam vadovau
jant, 1964 ratelio choras daly
vavo dainų šventėje New Yor- 
ke, pasaulinės parodos metu. 
Netrukus netekta ir šio vado
vo, nes jis pasitraukė ne tik 
iš pareigų, bet ir iš gyvųjų tar- 

gonininko Waterburyje. Velio- po.

Žuvo Norb. Aleksis
Kaip praneša Waferbury Sun- 

day Republican spalio 12, au- 
I tomobilio nelaimėje nuo sužei- 
I dimų žuvo Norbertas Aleksis, 

sūnus prof. Aleksandro J. Alek
sio, šv. Juozapo parapijos var-

Pranešame, kad 1969 m. spalio mėnesio 13 dieną užmigo Viešpatyje

Dr. iur. Pranas Viktoras Raulinaitis
Velionit gimė 1895.1X23, Cisavoje, Sasnavos vl„ Marijampolės aps
krityje. Mirė Los Angeles, kur gyveno nuo 1954 metų. 1919 metais

ir Švietimo ministerijos jurts-konsuttas. Lietuvos Darbo Federacijos 
ir Lietuvos mažažemiu ir naujakurių sąjungos steigėjas. 1923-26 
metais seimo vicepirmininkas. Atstovavo Lietuvai tarptautiniuoae 
suvažiavimuose. Priklausė daugeliui visuomeninių, politiniu ir kul
tūriniu organizacijų. Bendradarbiavo ItetuvHkoje spaudoje, barate 
Ir ižleido keletu knygų.
Palaidotas ketvirtadienį, spalio mėnesio 16 dienų, 9 valandų ryto, iž 
žv. Kazimiero bažnyčios, San Fernando misijos kapuose žalia savo 
mylimos žmonos Paulinos.

z Nuliūdę: sūnūs Pranas Algis Ir Julius Azis,
marčios Angelė Julija ir Irena Aldona, 
vaikaičiai Pranas Darius, Jūratė Elena, 
Arvydas Lukas ir Sigitas Jonas

nis gyveno Barto, Pa. Palaido
tas karių kapinėse Gettysburg, 
Pa.

Jis buvo gimęs Waterburyje, 
ten baigė Šv. Juozapo parapi-

džioklės daina, Ar žinai, Lauk
siu tavęs, Vėjas, Barkarolė, Su
sitikimas, Eikš, drauguži. Kada 
meilė aplanko, Senoje pilyje, 
Džigūnas. Išpildo sol. E. Iva
nauskas, S. Laurinaitytė, Ker
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 rū

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. Ba- 
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, {vadas 

Jonynienės, angliškas teks- 
S. Makaitytės. Kaina 5 dol.

Lietuviškos Giesmės. Gies- 
į Šiluvos Mariją. Varpas

M. 
tas

mė
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 
girta žaliuoja; Nemunas. Išpil
do solistai ir parapijų chorai.

Boheme — G. Puccini ir La Kalbos preL Kemėžio, vysk. V. 
Wally — A. Catalani. Mergaitės Brizgio, St. Bačkio, vysk. Bo- 
troškimas ir lietuviška darna— land, W. Rodino ir kit. Stereo, 

_ . . . abi Fr. Chopin; Kur prapuolė galima naudoti ir mono,
nauja su šypsena ir nuoširdų- rią suvažiuoja nariai su šeio- tas kelelis ir Abejonės — Al. kaina 4.50 dol.

mis. Kačanausko, Ne margi sakalė-
Ratelio narių eilėse nebuvo liai — J. Tallat Kelpšos, Ty- 

svetima ir mirtis. Pirmoji auka 
buvo medicinos studentė A. Ka
valiauskaitė, antroji — L. Sa
vickaitė - Babickienė. Vėliau 
mirė darbšti ir pavyzdinga na
rė J. Vaitkevičiūtė, buvęs cho
ro vadovas muz. J. Paplauskas 
ir E. Daniels. Už jų visų vėles 
spalio 26 d. šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje bus aukoja
mos mišios. 

Sveikinami M. M. Ratelio 
chorą, švenčiantį 20 metų veik
los sukaktį, ypatingai sveikina
me jo įkūrėją L. Jakubauską, 
kuris iki šio laiko yra nuolati
nis jo rėmėjas ir garbės na
rys. Taip pat sveikiname pir
muosius narius, kurie iki šian
dien ištikimai išdirbo ratelyje, dalyvauja: Ada Karvelytė, 

.................... A. Kairys, G. Babrauskienė, J. 
Vaičiūnienė ir dr. A. šešplau- 
kis. Įskaityta: Be motinos, Gy- 

Šios gražios sukakties proga venimas, Gimtasis sodžius, Sve- 
linkime M. M. Rateliui atgauti tur, Jaunystė, Pabudau, Joni

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. Rase 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. Mono kaina 5 dol.

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

Netekęs vadovo, choras pra
dėjo krikti. Siame sunkiausia
me laikotarpy pirmininkės pa
reigas perėmusi E. Gorodeckie-

kių-dainų rinkinys. Anūkų, 
Kretingos, Mariampolės, Pupų 
dėdės, Razaliūtės, Merkinės ir 
Obelių polkos. Sužadėtinių, 
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- 
Antrąs literatūros vakaras, nuotos dainos ir arijos: Plovė 

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- 

savo pirmųjų dienų entuziaz- nės, Daina be laukų, Po tėve- šinė žvaigždutė, Stasys, Devin- 
mą. _ J JA lio kepure^ Metai, Kraštas, Ne- įOjį banga> Agnus Dei, Avė Ma-

Rudens pietūs marioji legenda, .Vakaras, Į puniculi funicula. Mono,
šv. Karimiero parapijos Ne- Nemuną, Pūgos, žmogus, kuris Kaina 5 dol.

kaltai Pradėtosios Marijos se- gyveno, Brolis ir sesuo, Trečio- 
sėlių rėmėjų skyrius lapkričio ji žaizda, Ryto čiulbėjimas ir k. “f; 2f *• Noreikos Lie- 
- - - -- - - ■------ tuviškos dainos ir operų ari

jos: Kur bakūžė samanota, Ug- 
New Yorko Lietuvię vyrų neĮėt arija iš “Meilės eliksyro’’, 

choras įdainavo: Tėve mūsų, Oi L’Arlesiana — Frederiko ro- 
broli broleli, Aš pas tėvelį. Jo- mansas, Nemunėlis, Arlekino 
jau dieną, žvaigždutė, Anoj pu- serenada iš “Pajacų”, arija iŠ 
sėj Nemunėlio, Ulioja bitelė, Oi “Rigoletto,” Tris dienas, tris 
toli toli, Pirmyn į kovą. Tu sa- naktis, arija iš Toskos, Surdata 
kaleli, Atsisveikinimas ir Tėvy- N’Namuratto (A. Canio), Dici- 
nei. Mono 3 dol. Stereo 4 dol. tencello Vuie — (F. Falvo). Ber- 

nužėli, nesvoliok, Pradalgėlie 
Kaina 6 deri.

o tokiais yra: U. Roževičienė, 
J. Naikelis, S. Kleinas ir J. Spi- 
rauskas.

vą laiką, kad choras būtų išlai- 9 sekmadienį, 1 vai., Mairo- Mono, kaina 5 doL 
nę mokyklą, Crosby aukštesnę tyt^ Pasitarusi su valdybos nįo parke, Shrewsbury, Mass., 
mokyklą, Notre Dame universi- nariais, ji kreipėsi į Aušros Var- rengia rudens pietus su menine 
tetą South Bend, Ind.. Ttip tų parap. vargonininką Burdu- dalimi, kuri bus įdomi ir links-
pat lankė Columbijos universi- prašydama, kad Jis sutiktų 
teto teisių mokyklą. Būdamas 
Waterburyje, pasižymėjo savo 
veikla, mėgo vaidinti, taip pat organizavo ratelio penketukas, 
reiškėsi ir muzikos srityje, dir- foms dirba iki Mo laiko, vado

vaujamas muz. W. Burdulio. Ja- Worcesterio. Programa puiki. G. Vasiliauskienės idainuo- 
Nė vienai mamytei nereikia ta: Vai gražu. Gėlės iš Seno, 
ruošti namuose pietų, nes su- Lopšinė, Daina prie upelio. Iš
manios šeimininkės juos ska- dykęs rudenėlis. Kregždutė, 
itiai pagamins Maironio parke. Lakštingalos giesmė. Kalnų pie- 
Laukiame visų iš arti ir toli, menaitė. Pievoje žolelė žaliavo. 
Pelnas skiriamas jaunimo sto- Jei tu myli. Mergaitė ir paukš- 
vykiai “Neringa" paremti. JM telis. Mono, kaina 6 dol.

bo radijo stotyse WATR ir 
: WBRY.

Antrojo pasaulinio karo me
tu tarnavo kariuomenėje, buvo 
Amerikos aviacijos majoras. Po

chorui vadovauti. Sutiko, bet 
pasidarė sunku surinkti pakri
kusius narius. Todėl 1967 susi-

ma. Ją atliks V. Bražėnas, te-

burio, Conn. Jam akomponuos

Prie programos praturtinimo 
prisidės keturios dainininkės iš

me dainuoja: viena iš pačių pir
mųjų ratelio narių U. Roževi
čienė, buvusi pirm. E. Gorodec- 
kienė, A. Brantienė, K. Naikelie- 
nė ir daugelį metų anas vice- 

karo kurį laiką dirbo New Yor- pirmininko pareigas V. Rože- 
ko radijo stotyje WNEW. vičius. Sis penketukas dėl savo

šios bei kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221. (Siuntimui pridedama 
50 c., Kanadoje 1 dol.).
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LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Lietuvos Senos ir Naujos 
Dainos: įdainuota solistų ir 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šių 
naktele, Prieš tolimą kelionę, 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve
lį Stikliukėli. Mono 2 dol. Ste
reo 4.50 dol.

Žibuoklės, L. Stuko mote
rų seksteto įdainuota 14 liet, 
dainų: Ruduo, Gėlių daina, Vėl 
gegužės naktis, Avietėlė, Man 
ne vistiek, Joninių daina, Dai
na apie tiltą, 0, ramunėle, pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 
Myliu tave, Plaukia sau laive
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. 
“Birutė-’ Sesutėlės — lelijėlės 
ir iš op. “Dana” moterų choras.

40 Lietuviškų Meliodijų įgro
ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
vėnų maršas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus, 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, Šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę. Mono 2 dol. 
Stereo 4.50 dol.

Virš išvardintos trys ilgo 
grojimo plokštelės gaunamos 
su persiuntimu už 5.50 dol. At
skira plokštelė kainuoja 2 dol. 
Stereo 4.50 dol.

Rūtos ansamblis ir sol. Lio
nė Juodytė dainuoja: Aš mėgs
tu mėlynąjį dangų, Kaip gražiai 
žiba žvaigždutės. O kai aš. Sa
kyki, upeli, Džinguliukai, Ko 
liūdi, berželi, Sveiki, broliai, 
Greitai išvažiuosiu. Aš berneliui 
nesisiūliau, Kur banguoja Ne
munėlis, Ar negaili, seserėle, 
rūtelių. Pasakyk, čigone miela. 
Kai aš grėbiau lankoj šieną. 
Ant melsvo ežero bangų, Tur 
bernelis vieną mintį ir Kaip 
slaptingai. Mono 3 dol. Stereo 
4.50 dol.

Dainuojam su Rūta. Rūtos an
samblio įdainuotos liaudies dai
nos: Plaukia Nemunėlis, Suba- 
tos vakarėlį, Gražių dainelių, 
Buvo gera gaspadinė, Per girią, 
girelę. Tūkstantis žingsnelių. 
Šalta žiemužė, Per Klausučių 
ulytėlę, Vilniaus kalneliai, Pra
gėriau žirgelį, Praded aušrelė 
aušti, Ar aš tau, sese, nesa
kiau, Pasėjau linelius, Daug 
daug dainelių, Mylėjau merge
lę, Bijūnėlis žalias, Kai aš turė
jau kaime mergelę. Mono 3 
dol. Stereo 4.50 dol.

Vėl dainuojam su Rūta. Rū
tos ansamblio įdainuota: Mes 
su rūtom, Atskrend sakalėlis, 
Motulė mane barė, Kas subatos 
vakarėlį, šėriau žirgeli, Gegutė 
raiboji, Ant kalno karklai. Su- 
skyniau skynimą. Du broliukai 
kunigai. Šėriau šėriau sau žir
geli, Kur tas šaltinėlis, Augo 
kieme klevelis, Ant kalno niū
rai. Eisim, broleliai, namo. Mo
no 3 dol. Stereo 4.50 do..

Tykus buvo vakarėlis.—Nau
jai išleista ilgo grojimo lietu
vių dainų ir šokių muzikos 
plokštelė, kurioje įgrota: Tykus 
buvo vakarėlis, Laivai, šiū 
naktely, Kas bernelio sumis- 
lyta, Oi laukiau, Bernužėli ne- 
svoliok, Sena amerikiečių dai- 

' na. Plauks laivelis. Dėdės Jo
no polka. Trankus kaimo val
sas, Septynias mergaites suti
kau, Rožėta ir Džiaugtis jau
nyste. Dainuoja solistai, vyrų 
kvartetas. Muzika — tautiniai 
instrumentai ir orkestras. Mo
no (galima groti ir stereo). 
Kaina 5 dol.

Jack Dempsey, buvęs pasaulinis bokso čempionas, savo restorane su Janina 
Mathevvs, kuri dainuoja pagrindinę rolę “Curley McDimple” veikale. Veika
las vaidinamas kasdien Bert Wheeler teatre, 250 W. 43rd St. Manhattane; 
telef. 524-2323. Nuotr. V. Maželio

JONO JONYNO 
ĮPĖDINIAM

Prieš keturiolika metų Ame
rikoje mirė Jonas Kazimieras 
Jonynas, Amerikoje žinomas 
kaip John Kazimir Yaninas, gi
męs Daukinčiuose 1886 metais, 
nuo 1918 metų gyvenęs New 
Yorko mieste, o prieš mirtį — 
Port Chester, N. Y. Yra likęs 
stambokas palikimas.

Giminės arba apie juos žinan
tieji malonėkite rašyti Lietuvos 
Generaliniam Konsulatui New 
Yorke: Consulate General of 
Lithuania. 41 West 82nd Street, 
New York, N.Y. 10024.

MARTYNO ANDRIAUS 
GARIJONIO ĮPĖDINIAM

Prieš ketveris metus Balti- 
morėje pasimirė Martynas And
rius Garijonis, Amerikoje žino
mas kaip Martin Andrews Ga
nioms. kilęs iš čepukų kaimo, 
į JAV atvykęs 1910. Velionis 
paliko šiek tiek turto, kuris tu
rėtų tekti jo įpėdiniam.

Patys įpėdiniai arba apie juos 
žinantieji malonėkite rašyti Lie- 
knygas. Gaunama Darbininko 
tui New Yorke: Consulate Ge
neral of Lithuania, 41 West 82 
Street. New York, N. Y. 10024.

Tėvynės Meilė Nemari, A. 
Dambrauskaitės įdainuota 13 
liet, dainų: Ramunės daina. O 
naktuže rami. Pradalgiuose, Lie
pė tėvelis, Dobilėlis, Na tai 
kas? Tulpės, Tėvynės meilė 
nemari. Jau atėjo rudenėlis, 
Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu po 
langeliu. Oi berneli vientury ir 
Vakaras. Kaina 3 dol.

Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmų lietuviška opera. 
Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokštelių. Dainuoja Vilniaus 
operos solistai ir choras. Kašta
vo 12 dol., dabar su persiun
timu — 8 dol. Graži dovana vi
sokiom progom. Teliko tik ke
liolika albumų. Gaunama Dar
bininko administracijoje.

Su užsakymais kreiptis į 
“Darbininko” administraciją: 
910 VVilloughhy Avė., Brook
lyn. N. Y 11221.

Persiuntimui pridedama 50 
centų.

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS 
BEVEIK UŽ PUSĘ KAINOS 
"Atsiminimai iš Balfo veik

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

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

Abiejų knygų autorius — 
prel. J. B. Končius.

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

Būtų naudinga kiekvienai 
lietuvių šeimai įsigyti abi šias 
knygas. Gaunama Darbininko 
administracijoje, 910 Willough- 
by Avė., Brooklyn. N. Y. 11221

Vlrginia 9-4496
Jalousie Windows

A. R. SHIPLEY
COMPANY 

Aluminum Combination 
IVindovvs and Doors

Aluminum Awnings
600 RIDGEWOOD AVĖ.

Brooklyn, N.Y. 11208 
----------- Allen R. Shipley --------- ~

Kai buvo prinokę riešutai. Nuotr. R. Kisieliaus

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. 
Lietuviškasis liberalizmas, re
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 
tomas, redagavo A. Landsber
gis, kietais viršeliais, kaina 6 
dol. Penki stulpai turgaus aikš
tėje, A. Landsbergio, drama, 
kaina 2 dol. Šv_ Kazimiero pa
rapija Los Angeles, Calif., J. 
Gliaudos, kietais aplankais, kai
na 5 dol. Šv. Jurgio parapija 
Shenandoah, Dr. A. Kučo, 
kaina 4 dol., Gėlių kalbėjimas, 
J. Meko eilėraščiai, kaina 1 
dol. Pavieniai žodžiai, J. Meko 
vaizdai, kietais aplankais, kaina 
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 
Lithuanian \Voman, redagavo 
komisija, kuriai vadov. B. No- 
vickienė, kaina 3 dol. Spheric 
and Linear Laws of Geometry 
by A. Stelingis. 2 dol., Vysk. 
Pranas Brazys, jo gyvenimas ir 
darbai, kaina 2 dol.

Pelytė Geležytė, S. Tomarie- 
nės pasaka vaikam su iliustraci
jom, kaina 1 dol., Bitės, L. Ger- 
manienės, iliustracijos. Z. So- 
deikienės, kietais aplankais, kai
na 3.50 dol.

šios bei kitos knygos ir lei
diniai gaunami Darbininko ad
ministracijoje.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

f' ^c-Kur tūkstančiai taupo milijonus

ALFRED W. ARCH1BALD
President

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. bliauna ir adv. Jonas J. Gnga.us. Reikale su patarnautojais gar 
Įima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $132,000,000

Current dividend 5*4% on all accounts.
Dabar moka 5!4% už visų rūšių taupomus pinigus.

Tel. (212) 497-886?

Alfa J e w e 1 e r
A. ŪSELIS 

Garantuotas laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIENE — Tel. 497-8865

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas 
Plaukų dažymas

267 SL Nicholas Avė., Ridgewood, N.Y.

SPECIALIAI ŠVENTĖM
Į LIETUVĄ
Visi muitai ir išlaidos užmoka
mos čia. Gavėjai nieko nemoka.

40 svarų miltų $30.70
40 svarų cukraus $32.00
40 svarų ryžių $35.60
20 svarų taukų $32.50
10 svarų lašinių $26.00

SPECIALUS I — $38.50
10 svarų taukų, 10 svarų miltų, 
10 svarų ryžių, 10 sv. cukraus.

DOVANŲ KREPŠYS — $45.00 
1'4 sv. kavos, 1(4 sv. kakao, 
1 sv. pieno miltelių, 2(4 sv. 
rūkytų lašinių, 1(4 sv. rūkyto 
kumpio, 1(4 sv. šveicariško sū
rio, 1(4 sv. sviesto, 2(4 sv. ry
žių, 2(4 sv. cukraus, 1(4 sv. 
medaus, 1(4 sv. marmelado, 1(4 
sv. vaisių, 1(4 sv. makaronų, 
"*4 sv. pipirų, 10 maišiukų pu
dingo miltelių.
Prašykite mūsų veltui siunčia
mų katalogų apie įvairius mais
to ir rūbų siuntinius. 
Užsakykite dabar — 
Užsakykite vien tik per

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

Prašykite veltui siunčiamų 
katalogų.

Topoliai — geri žaibolaidžiai

Šveicarų tyrinėtojas Kolado- 
nas, stebėdamas, kaip žaibas 
veikia medžius, nustatė, kad to
polis nuo žaibo nukenčia ma
žiausiai. Jo laja išlieka beveik 
sveika. Taigi topoliai yra geri 
žaibolaidžiai.

Ąžuolai, trenkus žaibui, vi
siškai netenka lapų. Guobos 
į žaibus reaguoja beveik taip, 
kaip topoliai. Jaunos kriaušės 
po žaibo greitai atsigauna, se
nos paprastai žūva.

Matyt, kad jauni medžiai 
yra geresni laidininkai už se
nus. Koladonas mano, kad ap
link gyvenamuosius pastatus pa
sodinti topoliai gali visiškai pa
vaduoti žaibolaidžius.

TO PLACE
YOVR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

H. W. MALĖ

ORDER SELECTOR 
FROZEN FOOD

$3.00 per hour to start
3 mos. inerease to $3.50 

Excellent benefits, for all shif ts 
Call MR. GILFORTE,

(2011 256-9000 
HUDSON WHOLESALE, 

FILIGREE FOOD
Taft Road Totovva, N.J.

Tractor Trailer Drivers salary range 
$10-15,000 per yr. Work with frozen 
food. Guaranteed work, 5 day week. 
Only experienced men need apply. 
Call: (201) 256-9000 ask for Felix 
Hudson Wholesale Filigree Food, 
Taft Rd., Totowa, N.J.

GENERAL KITCHEN HELP
Part Time or FullTime

$2.34 an hour. Apply in person
To: Mr. MUMFORD, Bldg. 825

Military Base Mgmt. Ine.
Governors Island, N. Y.

Chemical Worker
Exp in bateh making preferred 
būt not essential. Mušt be physi- 
cally strong. Good references — 
good at figures salary open full 
benefits profit sharing

CALL MR. H. GREEN 
383-8351

DISPLAY

PRIVATE GOURMET 
CATER1NG

We go to your Home or Church 
Affairs — for all occasions. Call 
PIERRE your Chef —

516-333-6752

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELTVER 

MIchigan 2-4130

Kviečiame talkon!
DARBININKO administracija daro visa, kad nereikėtų 

laikraščio kainos kelti. Tuo tarpu DARBININKO skaitytojai 
gauna laikraštį už 8 dol. Tai pigiausias mūsų laikraštis.

Norint ir toliau už tą kainą mūsų laikraštį išlaikyti, 
reikia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiūlyti 
savo draugams DARBININKĄ užsisakyti.

Kas prisius 1 dol. su nauju adresu gaus susipažinimui 
iki šių metų pabaigos. Kas prisius 6 dol., gaus vienerius me
tus; už 7 dol. Darbininką gauna šiuos ir 1970 metus.

Kviečiame pasinaudoti šiuo laikinu metų pabaigos papi- 
ginimu ir užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba artimie
siems. Paraginkite draugus bei pažįstamus arba prisidėkite 
auka, kad galėtume siuntinėti tiem, kurie nori skaityti, bet 
nepajėgia užsimokėti.

DARBININKO skaitytojų talka surasti naujų prenume
ratorių padės administracijai ilgiau išsilaikyti nepakeliant 
laikraščio kainos. Administracija taip pat prašo nedelsti atsi
lyginti už 1969 ir 1970 metus. Raginimas sudaro nereikalin
gų išlaidų.

Palengvinti išsiųsti prenumeratą dedama ši atkarpa. 
Prašome ją užpildyti ir pasiųsti adresu: DARBININKAS. 
910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.

Užsakau naują DARBININKO prenumeratą kaip kalėdinė 
dovaną. Laikraštį siuntinėti:

Vardas ir pavardė ............................................................................

Adresas ..............................................................................................

Laikraštį užsakė ..................................................................  ,..

Siunčiu už prenumeratą $

SERVICE

OFFSET SERVICE 100 C o py s $2.25 
each additional 100 750 printed on 
20 pound bond paper. Call 697-9635 
or send copy to INSTA COPY & 
PRINTING SERVICE 415 Lexing- 
ton Avenue.

ALL VENT CORP.

Rubbish Removal and Carting
Demolition, Lic. No. 6736 90 ( 665- 
394) — Free estimates. 324-8470 - 1

L i M CAR SERVICE
DOOR TO DOOR ANYVVHERE

24 Hour Service 
VVedding Parties Airports 
Hospitals — Meter Rates 

Call (212) 568-6000

MARIO’S AUTO 
INSPECTION STATION

Headlight adjustment Whel align- 
ment — Shell Bay Avė, Mayville 
Cape May Court House N.J. 609— 
465-5607

CARL TRUCKING 
SCRAP IRON & METALS 

HOUSE VVRECKING 
and SALVAGING

396 15th Avenue Newark 
„ Dial 201-374-3443

C. B. TRUCKING COMPANY

Moving and Delivery Service 
24 hour service. Lic. & Bonded 
We Take Pride in Our Work 

Call 495-3205

BORRELLI’S ITALIAN 
RESTAURANT

For the finest Italian cuisine orders 
to take out. Free parking, air con- 
ditioned. Pizza our specialty — 1580 
Hempstead Tpke (off Meadovvbrook 
Pkwy) East Meadow, L. I. (516) 
IV 3-0190

FLOORS SCRUBBING 
BUFFING & WAXED

All types Apts and Offices, Halis.
All work guaranteed

Call 588-3314

Clinton Block & Supply Co.
Full line of aluminum windows 
and doors, mason materials and 
supplies. Ūse our cash & carry 
plan. Clinton Point, Clinton 08809 

Dial 201—735-7211



DARBININKAS 1969 ru tpilio 21 <U no. 67

nmbienosLsEss
Pranciškonę rekolekcijos spa

lio 19-23 vyksta Brooklyno vie
nuolyne. Jas veda prof. kun. 
Stasys Yla ir pranciškonų pro
vincijolas tėv. dr. Leonardas 
Andriekus, 0FM.

Kompozitorius Vytautas Ba
cevičius persikėlė į naują butą. 
Dabar jo adresas yra: 84-24 96 
St., Woodhaven, N. Y. 11421. 
Tek 849-2419.

Jonas Vištartas jau kuris lai
kas serga ir guli Kings County 
ligoninėje.

Antanas Karpavičius, 84 m., 
ilgesnį laiką sunkiai sirgęs, mi
rė spalio 18 vakarą. Palaido
tas spalio 21.

Juozas Kisielius, 61 metų am
žiaus, širdies priepuoliu mirė 
spalio 18d. 5 v.v. Summerville, 
N. J. Paskutiniu laiku ilgai sir
go. Palaidatas spal. 21 iš Dievo 
Motinos bažnyčios Flagtown, 
N.J., Šv. Bernardo kapinėse 
Summerville, N. J. Nuliūdime 
liko žmona Viktorija, trys sū
nūs: Romualdas, Bernardas ir

_ Leonardas ir sesuo Lietuvoje. 
Velionis buvo iš Kybartų, karo 
metu pasitraukęs Vokietijon, 
gyveno Inglostatte, iš ten atvy
ko į JAV, gyveno New Yorke, 
prieš keletą metų buvo persi
kėlęs į Summerville, N. J., kur 
jis ir mirė.

LB Jersey City apylinkė ren- 
gia Naujųjų Metų sutikimą 
gruodžio 31 švč. Trejybės pa
rapijos salėje Newarke. Kvie
čiama visa lietuviška visuome
nė kuo gausiausiai dalvvauti.

(L.S.)
Marija Jasienė, gyvenanti 

-• Buenos Aires, Argentinoje, 
nuo sausio mėn. atvykusi į 
JAV, lankėsi Chicagoje, Bos
tone, Washingtone ir kitur. 
Brooklyne buvo apsistojusi pas 
savo brolį čiurlį, kurio lydi
ma apsilankė ir Darbininko re
dakcijoje. I Argentiną grįžta 
šios savaitės pabaigoje.

Marija Jasienė code numerio.

AfA
JUOZUI KISIELIUI

mirus, jo sūnui Romualdui, mūsų redakcijos fotografui, ir kitiems 
šeimos nariams gilią užuojautą reiškia

DARBININKO
redakcija ir administracija

GL 57061
GL 2-6916
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Už a.*. Jono Veršelio vėlę jo 
tryliktų mirties metinių proga 
mišios bus spalio 25, šeštadie
nį, 9 v.r. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Giminės ir draugai 
prašomi dalyvauti pamaldose.

Parengimai New Yorke
Spalio 26, sekmadienį

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

Lapkričio 8, šeštadienį — Šokių 
vakaras Maspetho liet, .parap. salė
je, 64-08 56th Rd., Maspeth, NY, 8 
v. vakaro. Rengia NY skautės.

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

Lapkričio 22, šeštadienį — Vaidi
nimas — "Bumbulis ir .Dundulis” 
Franklin K. Lane mokyklos audi
torium Jamaica Avė ir Elderts La., 
Woodhaven, N.Y.; rengia Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos valdyba.

Lapkričio 22, šeštadienį — Lietu
vos Kariuomenės minėjimas Mas
petho liet, parapijos salėje 64-08 
56th Rd., Maspeth. N.Y. 6 v.v. Ren
gia ramovėnai.

Lapkričio 23, sekmadienį — Ka
riuomenės šventės tęsinys — pamal
dos Maspetho liet, parapijos baž
nyčioje 11 v.v.

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.

Gruodžio 6, šeštadienį — Liet. Ka
talikių Moterų Organizacijų Pasau
linės Sąjungos Tarybos atstovių su
važiavimas Viešpaties Atsimainymo 
liet, parap. salėje, 64-08 56th Rd., 
Maspeth, N.Y„ . 4 v. popiet.

Gruodžio 6-7, šeštadienį ir sekma
dienį — Dail. Albino Elskaus kuri
nių paroda Kolumbo Vyčių salėje, 
86-22 85th Street, Woodhaven, N.Y. 
Rengia Kunigaikštienės Birutės mo
terų draugija.

Gruodžio 7, sekmadienį — Tylia
jai Bažnyčiai Lietuvoje paminėti 
koncertas Franklin K. Lane mokyk
los salėje, Jamaica Avė. ir Elderts 
Lane, Woodhaven, N.Y., 4 v. popiet. 
Rengia Liet. Religinė Šalpa ir Liet. 
Kat. Moterų Kultūros dr-ja.

Balandžio 11, šeštadienį — Ope
retės choro koncertas Piliečių Klu
bo salėje. 69-63 Grand Avė.. Mas
peth, N.Y., 7 v.v. Rengia Operetės 
choras.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos valdybos 
nariui kultūros reikalams — Vy
tautui Radzivanui, 84-16 110tfi St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418; telefo
nu: 441-9720.

Visi Zenith, Olympia, Tele- 
funken, Grundig, Burroughs, 
Royal, ITC ir kt. firmų produk
tai galima įsigyti pigiau ir sąži
ningai per “Spartą”. Pranešę 
kuo domitės, gausite autentiš
kus firmų katalogus iš: J. L. 
Giedraitis, 10 Barry Drive, E. 
Northport, N. Y., 11731. Tele
fonas: 516-757-0055.

Reikalinga Seimininkė klebo
nijai. Informacijai skambint te- 
lef. 255-2648.

Prenuinei alm iai, pakeisdami 
savo adresą, prašomi admmist- 
racijai pranešti no tik naują, 
bet ir seną šeirei ą. Taip pat 
i rauni n r Mii iv prvcran pMfo np

toną ir išpildys linksmą bei įvairią lietuvišką šokią nuotaikingą programą. Nuotr. K. Razgaičio

KRISTAUS VALDOVO GARBEI
Bus beveik pusė šimtmečio, 

kai popiežius paskelbė įvedąs 
naują šventę Kristui Valdovui 
pagerbti ir jo valdžios dieviš- 
kam pobūdžiui išryškinti. Ta-
čiau ši šventė iki šiol visam ka
talikiškame pasaulyje, o taip 
pat ir lietuvių tautoje, nėra 
ypatingai prigijusi. Nežiūrint 
to, mūsų išeivijos tarpe yra pa
laikoma graži tradicija tą dieną 
vienu ar kitu būdu viešai pa
minėti. Iki šiol New Yorko A. 
L.R.K. Federacijos vadovybė 
rengdavo tos šventės minėjimą 
su paskaita ir menine progra-
ma. šiemet minėjimas bus ki
tokio pobūdžio.

Kristaus Valdovo šventės 
programa įvyks spalio 26 Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje: 
11 vai. bus mišios, o 4 vai. po
piet įvyks religini^ koncertas.

Kristaus Valdovo šventė šiais 
laikais turi ypatingos prasmės, 
nes Dievo tauta žemėje pasta-

Lito kelionių biurą
Spalio 16, ketvirtadienį, Li

to investavimo bendrovės ke
lionių biuras surengė priėmi
mą. Tai buvo oficialus biuro pri
sistatymas. žmonės pradėjo 
rinktis 4 vai. ir svečiavosi iki 
10 vai. v. žmonių atsilankė apie 
60. Nemaža buvo amerikiečių 
iš lėktuvų bendrovių, draudi
mo agentūrų, real estate įstai
gų. Vaišino kelionių biuro ve
dėjas Vytautas Gerulaitis ir 
pats Lito investavimo bendro
vės prez. Vytautas Vebeliūnas.

Vaišių metu supažindinta, 
kaip kelionių biuras veikia ir 
kaip jis buvo suorganizuotas.

Lapkričio 15 bus metai, kaip 
Lito investavimo bendrovė ati
darė šį kelionių biurą — Litas 
Travel Service, 94-10 Jamaica 
Avė., netoli Woodhaveno Blv. 
Įstaiga kūrėsi ir tvarkėsi pama
žu. Pirma turėjo tik vieną kam
barį, dabar įrengti ir kiti du 
kambariai.

LB Woodhaveno apylinkė pagamino 
ienkid| kHįMtl ant aatomobilio 

įauga (de-cal):
aukso spalvos rėmuose, baltas vytis 
raudoname fone. Dydis: 2% and 2 
Inčlų. Kreiptis pas V. Gintautą — 
88-02 1281h StreeL Richmond Hill. 
N.Y. 11418 (teief. 441-8897); arba 
G. Ridiką — 87-40 127th Street. 
Richmond Hill. N.Y. 11418. Galima 
užsisakyti ir paltu prMunčiant |f 
už Ženkleli. Platintojam nuolaida.

ruoju metu ne tik yra puolama 
jos tradicinių priešų, bet ir jos 
pačioj narių tarpe dabartinių 
Bažnyčios reformų eigoje atsi-
rado nemaža blaškymosi, pasi-
metimo ir net dezertyravimo. 
Kristus pažadėjo, kad pragaro 
vartai jo Bažnyčios nesugriaus.
Tačiau turime budėti ir melstis, 
kad patys tikintieji dabartinė
je audroje netaptų piktųjų jė
gų talkininkais. *•

Dalyvaukime visi mišiose ir 
su lietuvišku,- nuoširdžiu pamal
dumu prisidėkime prie viso pa
saulio katalikų maldos, kad
Kristaus karalystė žemėje išei
tų sustiprėjusi iš dabartinių su
krėtimų.

Religinis koncertas — retas 
įvykis New Yorke. Gausiai susi
rinkime pasiklausyti mūsų mė
giamo solisto St Citvaro giedo
jimo, svečio iš Wilkes Barre, 
muziko C. Ramanausko vargo
navimo ir A. Kačanausko vado
vaujamo Apreiškimo parapijos

5 surengė priėmimą
Nemaža laiko pareikalavo į- 

vairūs formalumai. Reikėjo į- 
siregistruoti dviejose Įstaigose. 
Pirmoji tvarko tik tuos kelio
nių biurus, kurie pardavinėja 
bilietus keliaujantiem tik Ame
rikos viduje. Įstaiga vadinas 
ATC. Kita įstaiga yra tarptau
tinė. Ji vadinas IATA. ši re
gistruodama patikrina, ar ke
lionių biuras tinkamai įrengtas, 
ar gerai tvarkomas. Užregistra
vus jau visos didžiosios lėktu
vų bendrovės pradeda siųsti sa
vo bilietų knygeles ir informaci
nę literatūrą.

Ką padaro kedeną biuras
Dabar Lito kelionių biuras 

turi tiesioginius ryšius su vi
som lėktuvo linijom, laivų, trau
kinių, autobusų bendrovėm. 
Lito įstaiga išrašo visų rūšių bi
lietus, padaro reikiamas rezer
vacijas. Gali keliauti aplink pa
saulį, keisdamas susisiekimo 
priemones. Visur patarnaus Li
tas. Už bilietą nereikia bran
giau mokėti. Sumokėsi tiek 
pat, kiek kad pirktam kokiam 
aerodrome prie langelio.

Užtenka tik paskambinti į Li
to įstaigą, ir vislų sutvarko, su- 
ieško visas galimybes, kaip ge
riausia ten ar ten keliauti.

šalia šio darbo organizuoja-' 
mas ir plečiamas įvairių rūšių 

- draudimas. Jau susisiekta su 
pačiom didžiausiom draudimo 
bendrovėm, N jų gauti visi į- 
galiojimai, reikiama literatūra, 
informacijos.

Lito telefoninė tarnyba vei
kia visas 24 valandas. Pati Įs
taiga atidaryta nuo 10 iki 5 v. 
popiet ir nuo 7 iki 9 v.v.

Išeidami iš priėmimo, palin- 
kėjom kuo gražiausiai biurui 
verstis ir stiprėti. (pj->

choro giesmių. Pašiurkime pas
kutinį spalio sekmadienį mal
dai ir susikaupimui, kad Kris
taus karalystės, taikos ir teisin
gumo aušra žemėje veikiau pa
tekėtų. S. Dz.

Žinoma, girdėjom. Bet reikia 
taip pat žinoti, kad tai bend
ras visų Amerikos lietuvių fon
das šelpti visiems lietuviams 
visuose pasaulio kraštuose ir 
visą laiką, nes._ nelaimių pri
slėgtų lietuvių buvo ir ilgai 
bus. Dabar Balfas kaip tik ruo-
šia lėšų telkimo vajų New Yor
ke. Vajus prasideda spalio 15 
ir baigsis lapkričio 15, šešta
dienį, 7 v.v. koncertu ir laimė
jimų paskirstymu Maspetho pa
rapijos salėje, 6444 56th Rd., 
Maspeth, N. Y. Vajų talkos bū
du vykdo, kaip jau buvo skelb
ta, 9 New Yorko moterų drau
gijos ir organizacijos.

Ar daug lėšų surenka Bal
fas?

Paskutiniaisiais trejais me
tais New Yorkas, t.y. Balfo 100- 
sis skyrius, Įstengdavo surink
ti po 5-6 tūkstančius dolerių, 
Chicaga sukasdavo apie 4-5 kar
tus daugiau, o iš visos Ameri
kos į Balfo iždą suplaukdavo 
kiek per 100 tūkstančių kas
met Be didelių aiškinimų ma
tyti, kad suma nėra stebinanti, 
turint galvoje tą tradicinį mi
lijoną Amerikos lietuvių. Tik 
vienas iš dešimties aukoja savo 
tautiečių šalpai vieną dolerį 
per metus! Mūsų New Yorke 
kasmet išsiuntinėjama 1,200 
laiškų-kvietimų, tačiau sugrįžta 
su auka tik apie 500.

Ar daug lėšų reikia Balfui?
Bent tris kartus daugiau nei 

dabar gauna. Minėtų trejų me
tų bėgyje šelpiamųjų kartote
koje buvo arti 6,000 šeimų bei 
pavienių asmenų 17-je kraš
tų, didžiausi skaičiai okupuoto
je Lietuvoje, Sibire ir Suvalkų 
krašte (Lenkijoje). Viena šeima 
gauna vienkartinę pašalpą — 
siuntinį per metus, tik retais

PADĖKA
Jau prieš kiek laiko Aleksui 

Mathews mirus, negalėdamos 
asmeniškai padėkoti visiem 
užjautusiem, paguodusiem, 
užprašiusiem už velionį mišias, 
atsiuntusiem gėlių ir užuojau
tų, tai dėkojame per spaudą.

Nuliūdusios Leonė Juodytė ir 
mažoji dukrelė Janina Mat- 
hews.

North Richmond Hill sekcijo
je parduodamas 2 šeimų na
mas; pirmame aukšte 4 kamba
riai, antrame 7. Gazu apšildo
mas, elektra 220, įrengtas rū
sys, 2 automobiliam garažas-La- 
bai graži, medžiais apaugusi, 
aplinka. Teirautis M. VI 7-10 
80.

CLEVELANDO GRANDINĖLE 
ATVAŽIUOJA J HARTFORDĄ 

IR BOSTONĄ
Clevelande gražiai veikia tau

tinių šokių grupė — “Gran
dinėlė”. Jai vadovauja Liudas 
Sagys ir Aleksandra Sagienė. 
Grupė didelė — apie 50-60 as
menų. Tai daugiausia studen
tai, vidurinių mokyklų aukštes
niųjų klasių moksleiviai.

Grandinėlė pirmą kartą pasi
rodė 1953 vasario 15. Nuo to 
laiko grupė atliko 150 progra
mų. Be paties Clevelando, šoko 
tris kartus Chicagoje, du kartu 
Detroite, du kartu Hamiltone, 
Daytone, Londone (Ont.), To
ronte, Pittsburghe, Rochestery, 
Baltimorėje ir kitur.

Visur Grandinėlė susilaukė 
gražaus pasisekimo, nes grupės 
vadovas dirba atsidėjęs ir su 
meile. Tautiniai šokiai paren
giami kuo kruopščiausiai. Va
dovas rūpinasi šokius išvesti 
į sceną tam tikra tvarka, kad 
šokiai sudarytų lyg bendrą vie
netą.

Atsiminkime ir tai, kad šoka 
jaunimas, kuris savo grakštu
mu ir jaunatvė visada traukia 
visus. Dar pridėkime ir gražius 
tautinius drabužius.

Tokiam dideliam vienetui nė
ra taip lengva keliauti, bet 
šiuo kartu Grandinėlė išsiju

AR GIRDĖJOT APIE BALFĄ?
atsitikimais pašalpa buvo skir
ta daugiau kartų. Lietuvoje ir 
Sibire šelpiamieji gauna siunti
nius nuo 85 iki 125 dolerių ver
tės (siuntiniai, deja, varžomi la
bai griežtų Sovietų taisyklių, 
pav., praktiškai beveik neįma
noma pasiųsti vaistų). Lenkijos
lietuviams daugiausia siunčia
mi vartoti rūbai ir vaistai. Ki
tuose kraštuose esantiems ke
liem šimtam lietuvių pašalpos 
teikiamos daugiausia pinigais 
ar siuntiniais 50 dolerių dydžio. 
Verktinai reiktų duoti tokias 
pašalpas bent du kartu per me
tus. Iš kitos pusės, ar tik 6,000 
lietuvių vargsta ir reikalingi 
pašalpos? Balfui tikrai reikia 
bent 300,000 dolerių kasmet.

A.A. FREDAS GRAUDIS
Vėl vienas iš Mažosios Lie

tuvos sūnų, anot rašytojos Ie
vos Simonaitytės, iškeliavo: š. 
m. spalio 16 Newarke, N. J., 
trumpai pasirgęs, bet su dide
liais skausmais ligoninėje mirė 
Fredas Graudis. Palaidotas spa
lio 21.

žardės kaime, Klaipėdos 
apskrity jo tėvai buvo žino
mi Graudušiaus pavarde. Tai 
buvo sąmoninga ir stipriai išsi
laikiusi lietuviška šeima. Įsiga
lėję vietiniai naciai mušė ir ki
taip terorizavo Fredo brolį, da
lyvavusį lietuviškoje veikloje, 
kai tas tebekartojo esąs lietu
vis. Pačiam Fredui, kuris bai
gė Klaipėdoje Vytauto Didžio
jo gimnaziją 1935, buvo už
kirstas kelias į mokslą Vokie
tijos universitetuose. Tada jis 
1938 išvyko į Švediją miškinin
kystės mokytis, o iš ten parvy
ko į Dotnuvos akademiją ir 
jau Vilniaus universitete gavo 
miškininkystės inžinieriaus dip
lomą 1942.

Tarnavo Vilniuje ir Kaune 
miškų departamente. Toje tar
nyboje pažino ir vedė Kotryną 
Grigaitytę, savo pirmu poezi
jos rinkiniu jau suspėjusią lai
mėti poetės pripažinimą.

Toliau — likimas kaip visų 
pasitraukusių nuo bolševikų 
invazijos. Vokietijoje tremtinių 

. lageriai, iki 1949 atvyko į Jung
tines Valstybes — pradžioje 
Wisconsine dirbo daržininkys
tėje, o kitais metais persikėlė 
į Nevarką ir iki paskutinių die
nų dirbo celifano fabrike.

Jį pažinojusieji atsiliepda
vo apie jį kaip apie pareigin
gą, kruopštų darbe, nesimėtan
tį kitiem į akis, tylų, nuošir- 

dino, nes savo gastrolėmis nori 
padėti Putnamo seselėm, ku
rios taip pat rūpinasi jaunimo 
auklėjimu.

Pirmiausia Grandinėlė susto
ja Hartforde. Ten jos pasirody
mas bus lapkričio 8, šeštadie
nį, 7 v.v. South Catholic High 
School salėje, kampas South ir 
Maine gatvių.

Bostone jos pasirodymas bus 
lapkričio 9 d., 7 v.v. John 
Hancock salėje, 180 Berkley 
St. Bostone sudarytas komite
tas šiom Grandinėlės gastro
lėm. Komiteto pirm. Vytautas 
Stelmokas, vicepirm. stud. AL 
dona Dabrilaitė ir Gintaras Ka
rosas, nariai Ona Ivaškienė, 
Stefanija Subatienė, Reda Vai- 
tienė, Ant. Andriulionis, inž. 
Jeronimas Dabrila, Antanas Ja
nuška ir Paulius žičkus.

šis pasirodymas rengiamas 
Putnamų seselėm paremti. Put
namo vienuolyne daug metų va
sarom vyko mergaičių stovykla. 
Dabar nupirkta nauja stovykla
vietė Vermonto valstybėje. 
Stovyklavietės atbaigimui rei
kalinga nemaža pinigų. Tų pi
nigų telkimui ir pasikviesta 
Grandinėlė.

Ar galima tiek lėšų surinkti?
Galėt galima. Juk lietuviai 

aukoja taip pat kitoms šio kraš
to labdaros organizacijoms ir, 
drąsiai tvirtinu, daugiau nei po 
vieną dolerį per metus. Reikia 
tiktai, kad jie pridėtų dar po 
du doleriu kasmet ir Balfui.
Bet visų svarbiausia, kad visi 
Amerikos lietuviai aukotų Bal
fui ir paragintų tuos, kurie šių 
eilučių neskaito.

Kaip aukas siųsti?
Money order ar čekį išrašy

ti taip: United Lithuanian Re- 
lief Fund of America, Ine., 105 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
11211. Atskiram lapelyje pažy
mėti, kad suma skiriama vargs
tančiųjų šalpai. (jb) 

Fredas Graudis

džiai šiltą santykiuose su ki
tais žmonėm, rūpestingą, my
lintį. vyrą ir tėvą šeimoje, o li
goje — tokį pat tylų ir kant
rų.

Dar pereitą vasarą suspėjo 
aplankyti Vokietijoje pasiliku
sius savo gausius gimines.

Iškeliaudamas paliko žmoną, 
literatūros mėgėjam žinoma 
Kotrynos Grigaitytės vardu, pa
liko dukrą Rūtą, baigusią che
miją ir paskutiniu laiku tęsu
sią mokslus Heidelberge, Vokie
tijoje; paliko sūnų Raimundą, 
baigusį dailės mokyklą ir Neva- 
doje besirengiantį lakūno pro
fesijai.

Išgyveno 55 metus su trupu
čiu buvo gimęs 1914 rugsėjo 
24


