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Vėl pradėti užpuldinėti Irako Kurdai 
Ją kaimai naikinami Rusijos pasienyje

Kinai daro kelius, Hanojus telkia vyrus karui Laose
Prieš kelis mėnesius Įvairūs 

šaltiniai skelbė, kad Kinija iš
traukė iš S. Vietnamo visus sa
vo darbo bataljonus. Ir daug 
kas apsidžiaugęs pamanė, jog 
tai prisidėjimas prie Vietnamo 
karo likvidavimo.

Šiandien veik tie patys šalti-

Priešas rengiasi laikui, kai galės užimti pabėgusių vietą

— Prancūzai pakvietė Rusi
jos valdančią viršūnę atvykti 
į Prancūziją. Pakvietimas pri
imtas, bet vizito laikas nepa
skelbtas. Pakvietimą nuvežė už
sienių reik, ministras Schu- 
mann, nuvykęs ten prekybinių 
reikalų aptarti. Po vizito Wash- 
ingtone į Maskvą kitais metais 
vyksiąs ir prez. Pompidou. To
dėl išeina, kad ir dabartinė 
Prancūzijos vyriausybė bandys 
gyventi su Maskva geruoju... 
ir organizuoti Europą iki Ura
lo.

— Suomijos saugumas įspė
jo Danijos, Švedijos ir Norve
gijos saugumo organus sekti a* tujų ginklų telkimą šiaurės La- 
rabų teroristų Al Fatah organi
zacijos narius, kurie jau pralin
do į Suomiją, kad išsprogdintų 
Izraelio ambasadą Helsinky.
Suomiai jau turi įtariamųjų są- rišama su vienu netikėtų jvy- 
rašą, kurį ir kitiems perdavė, kiu 
Mancma, kad jų prasiveržė 
daugiau, negu pasisekė susek- nesiūs Laoso kare su §. Viet-

niai pradėjo skelbti, kad bent 
20,000 kinų stato kelius šiau
riniame Laose svarbiausiomis 
kryptimis, vedančiomis į Tai
landą, žemyn į Kambodiją ir P. 
Vietnamą. Dalis tų kelių nau
jai tiesiami, kiti remontuojami, 
nes juos sumalė JAV aviacija, 
trukdydama paramą P. Vietna
me kovojančiam priešui.

JAV šaltiniai žinias tuo reika
lu teikia labai šykščiai, nes se
nato užsienio reikalų komiteto 
padalinys uždaruose posėdžiuo
se dabar renka žinias ir nuomo
nes apie tai, kiek giliai Ame
rika yra Įsijungusi į Laoso ap
saugą 
raciją 
kyti.

Bet
ne tik apie kelių tiesimą, bet 
ir apie pradėtą š. Vietnamo ka
riuomenės, amunicijos ir ma-

kitus 
atra-

Hano-

tavimas, naujų S. Vietnamo ka
rių, amunicijos ir lengvųjų 
ginklų telkimas yra bandymas 
tą “klaidą” pataisyti. Nėra ko 
stebėtis, kad Laoso premjeras 
prieš 10 dienų buvo Washingto- 
ne pas prez. Nbconą prašyti ne
atitraukti nuo Plain of Jars 
apylinkių JAV aviacijos. Tarp 
kitko, ji operuoja iš Tailando 
bazių. Sakoma, kad jo prašy
mas buvęs patenkintas. Bet vis
kas buvo pactefryta tyliai — net 
fotografams nebuvo sudaryta 
proga fotografuoti prezidento 
su svečiu. E viso, laosiečio vi

dabar jau labai skubama orga
nizuoti atkirtį net 20,000 kinų 
darbininkų pasitelkus. Neabejo
tina, kad visa tai įeina ir į Ki
nijos ateinančių dienų planus.

Kai JAV kongresas galvo
trūkčiais skuba išjungti Azijos 
erdvę iš Amerikos interesų lau
ko, komunistai tokiu pat tem
pu rengiasi tam laikui, kada 
ateis laikas Amerikos paliktas 
vietas užimti.

ir kaip Nixono administ- 
nuo to Įsijungimo sulai-

anglų spauda pilna žinių

cso kalnuose ir daubose maž
daug toj platumoj, kurioj ran
dasi kalnų supama strateginė 
Plain of Jars plokštuma. Ir tai

Mat, maždaug prieš du me

namo Įsibrovėliais ir jų globo-

Brandtą V. Vokietijos kancleriu išrinkus
Naujuoju V. Vokietijos kanc- anglų darbiečiai ir Vokietijos 

lenu parlamentas patvirtino socialdemokratai idėjiniai yra 
socialdemokratų partijos vadą labai giminingi. Tokiais jie pa- 
Willy Brandtą. Jis surinko 251 sidarė po to, kai V. Vokietijos 
balsą, taigi tik tris daugiau ne- socialdemokratai atsisakė šių 
gu reikėjo būti išrinktam. Jo marksizmo “dogmų”: proleta- 
koaliciją su laisvaisiais demo- riato diktatūros, materialistinės 

pasaulėžiūros ir kovojančio ate
izmo. Dabar Vokietijos social
demokratai yra klasiška buržua
zinė partija, ieškanti paramos 
visuose gyventojų sluoksniuo
se, o ne vien tik darbininkijoj, 
kaip būdavo pirmiau.

Ir Kiesingerio valdoma V. 
Vokietija Europos apsijungimo 
reikaluose daugiau sutarimo tu
rėjo ne su de Gaulle Prancūzi
ja, bet su Anglija. Kadangi tuo

kratais sudaro 254 atstovai, tai
gi išeina, kad trys jos atstovai 
kancleri renkant nebalsavo. 
Tai greičiausiai iš tos laisvųjų 
demokratų grupės, kuri koali
cijai su socialdemokratais ne
pritarė. Jei visi visada balsuotų, 
vyriausybė turėtų 12 balsų dau- 

labai budė- 
lankytų po-

reikės 
nariai

krikščionys

riniais laosiečiams nusišypsojo 
nelaukta ir nesitikėta laimė — 
vienu smūgiu, kurį, tarp kitko, 
parėmė ir stiprus JAV aviaci
jos smūgis, laosiečiai atsiėmė iš 
vietnamiečių ne tik Plain of 
Jars plokštumą, bet ir 
svarbius priešo laikytus 
mos taškus.

Tų vietų praradimas
jui buvo diplomatinis ir strate
ginis smūgis. Strateginis todėl, 
kad iš Plain of Jars visi takai 
veda į Laoso sostinės lygumas. 
Diplomatiniame žaidime visada 
daugiau svorio turės toji pusė,
kuri laiko Plain of Jars. Gi kai zitas taip buvo sutvarkytas, kad 
ateis laikas likviduoti Vietnamo 
karą, jei jis bus likviduotas de
rybomis Ženevos sutarčių pa
grindu, vėl iškils Laoso ir Kam- 
bodijos neutralumo garantavi
mo klausimas, š, Vietnamo kor
tos be Plain of Jars bus žy
miai silpnesnės.

Minėtų kelių tiesimas-remon-

Franz Joseph Strauss

nė Washingtonas nepajuto, jog 
Laoso premjeras čia pat tariasi 
su prezidentu Nixonu.

Kodėl Hanojus taip ilgai lau
kė neorganizuodamas atkirčio? 
Veiklą trukdyti galėjo Ho Chi 
Minh mirtis, naujos vadovybės 
santykių aiškinimas su Maskva 
ir Pekinu, tame tarpe pasitai
kiusios tropikinės liūtys. Bet

Parerns naujo tipo 
lėktuvo statybą

Washingtonas. — Preziden
tas apsisprendė, kad reikia pa
remti valstybės iždo pinigais

Surado vietą 
PanaigoEr kanalo 
pakaitalui
Panamos kanalas yra per

krautas, todėl reikia jau kito 
tarpamerikinio okeano vandens 
lygio kanalo. Kito reikia dar ir 
todėl, kad dabartinio Panamos 
kanalo juridinė padėtis nie
kam nebepriimtina, nes ji pri
mena jau atgyventus valstybių 
santykių laikus. Ilgai vietos ki
tam kanalui ieškota, dabar jau, 
atrodo, surasta.

Panamos kanalo ilgis yra 50 
mylių, kitas numatytas bus dvi
gubai ilgesnis. Jis eitų per Pa
namos ir Kolumbijos žemę išil
gai abi valstybes skiriančią sie
ną. Projektui vietą pasiūlė Pa
nama ir Kolumbija, jai prita
rianti ir Nikaragva, kuri turėju
si ^r savo planą, bet prisidėjusi

Beirutas. — Per čia į pasau
lį einančios žinios iš anapus 
arabus nuo Vakarų skiriančios 
uždangos sako, kad Irako vy
riausybė vėl yra atnaujinusi 
karines operacijas prieš saėo 
autonomijos siekiančią kurdų 
grupę.

Kurdų priskaitoma nuo aš- 
tuonių su puse iki dešimt mili
jonų, gyvenančių kompaktiš
koj masėj Turkijoj, Irake ir Ira
ne. Bet jų gyvenamą plotą da
bar kapoja Irako-Turkijos 
Irako-Irano sienos.

Irake jų gyvena nuo pusant
ro iki dviejų milijonų, Turki
joj — nuo keturių iki penkių, 
Irane trys milijonai.

Siekia autonomijos
Irako kurdai gyvena krašto 

šiaurės rytų kampe prie Turki
jos ir Irano sienų. Jie ten gy
vena be arabiškų priemaišų 
(išskyrus centrinės vyriausybės 
arabus valdininkus) ir nuo pat 
Irako nepriklausomybės dienų 
siekia autonominės savivaldos. 
Prieš monarchijos panaikinimą 
kurdams jau buvo savivalda pa
žadėta, bet valdžion atėję ka
riai, arabiški nacionalistai, 
apie tai sąmoningai pamiršo. 
Kurdų partizanams vadovauja 
buv. Irako armijos gen. Musta- 
fa al-Barzani. Jis užtikrino ir 
naująją Irako vyriausybę, kad 
jo kurdai nenori atskiros vals
tybės, tik autonomijos, bet ir 
su tuo pažadu arčiau prie auto
nomijos nepriartėjo. Jo vyrai 
retkarčiais primena Bagdadui 
apie pažado netesėjimą ką nors
nemalonaus padarydami. Vie- dų respublika.

ir

nas iš naujausių “pokštų” bu
vo stiprus naftos valyklų apga
dinamas Kirkuke.

Atrodo, kad dabar karines 
operacijas bus pradėję ne kur* 
dai, bet Irako vyriausybė, pa
norėjusi paimti savo apsaugon 
Irako-Irano pasienį, nes per tą 
vietą kurdai, sakoma, pasipildo' 
savo ginklų atsargas. Iš Čia ir 
labai pablogėję Irako santykiai 
su Iranu. Kurdų gyvenamas 
plotas yra kalnuotas, jų kont- 
roliuojamoj teritorijoj yra ir 
didieji Irako naftos šaltiniai.

Atrodo, kad dabar bando
ma kurdus įveikti aviacija (jie 
gauna lėktuvus iš Rusijos), nes 
pereitą savaitę Jungt. Tautas 
pasiekė kurdų skundai su pra
šymu sutramdyti Irako vykdo
mą kurdų kaimų gyventojų nai
kinimą.

Turkijos kurdai irgi buvo pa
kėlę ginklą ir partizanavo nuo 
1925 iki 1937 metų, šiandien 
jie ten turi šiek tiek autonomi
jos, bet ne tiek, kiek norėtų. 
Irane buvo pasisekę

Geriausiai vienu momentu 
buvo pasisekę Irano kurdams 
Antrajam pasaulio karui bai
giantis. 1946 šiaurinėj Irano 
daly jie buvo įkūrę kurdų Me- 
hamado respublika. Ji buvo neu
tralioj zonoj tarp britų ir Sovie
tų kariuomenių, kurios ten bu
dėjo karo metu, kad Hitlerio 
kariuomenė per Iraką nepra. i- . 
veržtų iki Irano naftos. Kai 
Sovietai po karo buvo iš Ira
no išprašyti (nuopelnas tuo rei
kalu priklauso buv. prez. Tru- 
manui), buvo panaikinta ir kūr-

lieka ________ w _
solidarus 242 at- reikalu dabar jau keičiasi nuo 

taikos ir Paryžiuje, lauktina ge
resnio Paryžiaus, Bonnos ir 
Londono bendradarbiavimo ir 
politinio Europos apsijungimo 
kryptimi. Vykstant visokios rū
šies varžyboms tarp Maskvos ir 
Washingtono (varžybos dar il
gai užtruks), be stipresnio poli
tinio apsijungimo Europa rinks 

Paryžium jau vien dėl to, kad tik pralaimėjimus.

gumą, todėl 
ti, kad visi 
sėdaus.

Opozicijoj 
demokratai,
stovų blokas su daugybe įvairių 
sričių specialistų, su ilga par
lamentinio darbo praktika ir

Socialdemokratams tvarkant 
V. Vokietijos vyriausybę, prak
tikoj šiltesnis bendradarbiavi
mas bus su Londonu negu su

Franz Josef Strauss, ką tik 
pasitraukusios V. Vokietijos 
vyriausybės finansų ministeris 
ir Bavarijos krikščionių de
mokratų partijos pirmininkas, 
yra atvykęs Amerikon skaityti 
paskaitų kai kuriuose universi
tetuose.

South Carolina universitete 
jis štai kokias mintis populia
rino: “Europoje nebėra vietos 
atskirų valstybių saugumo po
litikai, todėl ilgainiui turi būti 
sudaryta bendra Europos apsi
gynimo organizacija. Pirmasis 
žingsnis turėtų būti Prancūzi
jos ir Anglijos atominės jėgos 
sujungimas bendrai Europos 
apsaugai, kas sudarytų Euro
pos atominio ginklo branduolį. 
Prie jo išlaidų tada atitinka
mai galėtų prisidėti ir kiti Eu
ropos kraštai.”

Dabartinę šiaurės Atlanto su
tartį Strauss siūlo pertvarkyti į

bandymą civiinAo lėktuvo, kurs 
būtų greitesnis už garsą ir di
desnis už tuos tipus, kuriuos 
jau suprojektavo ir bando So
vietai bei Prancūzija-Anglija 
kartu susidėjusėos. Tam reika
lui jau išleista 600 ’miL dol. 
iždo pinigų, maždaug dar tiek 
reiks duoti per penkis metus.

Tuo reikalu buvo ir dar yra 
daug ginčų pačioje vyriausy
bėje, prezidentūroje ir kongre* 
se, bet nulėmė toji nuomonė, 
kuri teigia, jog tokio lėktuvo 
suplanavimas ir pastatymas rei
kalingas Amerikos aviacijos 
technologiją ir pramonę išlaiky
ti pirmaujančioj padėty.

Naujasis lėktuvas turėtų 
skristi 1800 mylių greičiu per 
valandą ir talpinti savo vidu
riuose daug daugiau keleivių, 
negu numatyta sovietų ir ang- 
lų-prancūzų jau bandomuose 
lėktuvuose. Bet prezidento

kos pritarimas.
Statybos ir finansiniai planai 

bus daromi su Amerikos pagal
ba, nes ji tuo projektu yra la
biausiai suinteresuota. Vietos 
parinkimas giriamas dėl dvie
jų priežasčių: kad tai bus re
gioninis kūrinys ir kad iškastą 
žemę bus galima čia pat panau
doti panamerikiniam keliui pa
baigti statyti. Pasitarimai tuo 
reikalu jau vyko Washingtone 
su tam reikalui sudaryta A- 
merikos komisija, kuri turi la
bai greit dėl pasiūlytos vietos 
pasisakyti.

— Jau trys anglų žurnalistai 
netikėtai paleisti iš namų areš
to Kinijoj ir išleisti namo. Visi 
skelbia, kad jų kalinimo sąly
gos buvo žiaurios. Bet visi san
tūrūs, nes nenorima pakenkti 
tiems, kurie dar Kinijoj tebėra 
įkalinti. Tokių dar esama 11 
asmenų. Tikimasi ir jų paleidi
mo. Visi britai buvo areštuoti 
1968 pradžoije.

Dubčekas atsisakęs pasiūlytų pareigi} 
Pašalinti stalinistai gerai aprūpinti, ,

Viena. — Gandai greičiau- ir Novotnio laikų policijos še- 
sia pasitvirtins, kad čekoslova- fas Karol Bacilek, kurs Mask- 
kijos komunistinės sistemos re- vos gestapo vadovaujamas or- 
formatorius A. Dubčekas iš- ganizavo politinius teismus di- 
nyks visai iš viešojo gyvenimo, džiųjų valymų laikais.
Bet manykim, kad jis dar su- q kaip su kitais žemai kri- 
lauks savo naujo pasirody- tusiais buvusiais komunistų di- 
mo laiko. džiaisiais? Gyvas dar tebėra

Po pašalinimo iš kompartijos Vengrijos Rakosi, kurio stalini- 
viršūnės (prezidijumo) ir fede
ralinio parlamento pirmininko 
pareigų jam buvusi siūlyta Bra
tislavos miesto tarybos pirmi
ninko vieta, bet jis jos nepri- 
ėmęs. Ir greičiausiai savo atsi
sakymo neatšauks, nes, beva
lant nuo reformininkų Slovaki
jos įstaigas, jos vidaus reikalų 
ministru numatytas V. Salgo- 
vich, kurs buvęs slaptas Mask
vos agentas prieš Čekoslovaki
jos okupaciją 1968 m. Bend
rauti su tokia figūra Dubčekui 
nebūtų malonus reikalas.

Nemanoma, kad su staliniz
mo grąžinimu čekoslovakijon 
būtų iškeltas iš archyvo ir 
Dubčeko pirmtakas A. Novot- 
ny, valdęs Čekoslovakiją tiek 
metų pačiais nešvariausiais sta
lininio gestapo metodais. Bet 
nesą nė vilties, kad Husako 
grupė atiduotų jį teisti už to
kiai daugybei nekaltų žmonių 
padarytas skriaudas. Jis dabar 
gyvena netoli Pragos geroje vi
loje ir turi gerą pensiją. Gera 
vila ir pensija yra aprūpintas

niai metodai privedė prie 1956 
m. Vengrijos sukilimo. Jam pa
vyko pabėgti Į Rusiją, kur jis 
tebegyvena niekam nerodomas. 
Gyvas dar ir Bulgarijos stali
ninių laikų pabaisa červenko- 
vas. Tebegyvena prie Sofijos 
toj pačioj viloj, kurioj gyveno 
ir valdžios aukštumoj būdamas. 
Ir jam nebėra vilties grįžti Į po
litinį gyvenimą.

Charakteringa, kad vienaip 
ar kitaip vietas praradę senie
ji stalinistai nebegrąžinami į 
tarnybas, nors stalinizmas atšil- 
domas pačioje Rusijoje ir sate
lituose. Lenkijoj, Vengrijoj ir 
Čekoslovakijoj po suiručių vai
ras pateko į stalinistų aukų 
rankas, bet jų likimas nėra ma
lonus — jie buvo priversti tar
nauti Maskvai prieš savo tau
tų valią ir interesus. Taip atsi
tiko su Gomulka, Kadaru, da
bar su Husaku.

žodis, nes pinigus turi skirti 
kongresas, gi ten ir tuo reika
lu yra daug murmėjimo.

Metate tinta, kad bu* paairaiyti svarMte *u*itertmai. Nenorima tikėti, kad 
tai būtų pažada* ištraukti okupacinę kariuomenę. Greičiausiai tai bus tik 
paskola rubliai*, kuri dar labiau pririi Čekoslovakija prie Rusijos Ir kuri

Amerikos — Europos apsigyni
mo sutartį, padarant ją dvie
jų kontinentų sutartimi pilna to 
žodžio prasme. Atsimintina, kad 
Maskva dažnai Straussą už to
kias mintis labai piktai koliojo.

— Turkijos parlamento rinki
mu* laimėjo darbartinio prem
jero Demirelio Teisingumo par
tija. Ji pati viena turės daugu
mą be kitų paramos. Paskendo 
visos grupės-grupe lės. opozici
joj liko tik Ataturko kurta 
Respublikos liaudies partija su 
147 atstovais. Rezultatai štai 
ką reiškia: užsienio politikoj 
kryptis į Vakarus (Turkija yra 
Nato narys) su arabiškomis sim
patijomis; vidaus politikoj ūkis 
tvarkomas privačios nuosavy
bės rėmuose, gi visokį politiniai 
hipiai turės gerai apsigalvoti, 
ar verta kišti galvą po įstatymo 
ir tvarkdarių lazda.

— Amerikos Expo numatyta 
1976. Tais metais sueina 200 
m. nuo Nepriklausomybės de
klaracijos paskelbimo. Ikšiol 
už vietą varžosi Bostonas, Phi- 
ladęlphija ir Washingtonas, bet 
dar niekas nėra tikras, ar to
ji paroda tikrai tais metais Iras. 
Vietą ir laiką turi parinkti kon
greso sudaryta komisija, galuti
nis sprendimas priklauso prez. 
Nikonui.

— Sovietų kosminė troiks 
(trys vienas po kito i erdves 
paleisti erdvėlaiviai), Maskvos 
paaiškinimu, neturėjusi kitų už
davinių, kaip tik bandymą apa
ratūros, kuria patys astronau
tai gali kontroliuoti skridimą 
tuo atveju, kada nutrūksta diri
gavimas iš žemės.

trano (Peni jo*) tadia* atvyko 
Amerikon m oficiali* vizitu. Savo 
oficialiame tveikinimo žody prez. 
Nixonas jj gyr* už Irane vykdoma 
taiki* ūkine, Metalinę ir kultūrine 
revoliuci ja.
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Jei mane būtu sugavę, būtu parašę padorų nekrofagą
Sovietų rašytojas Anatolijus 

Kuznecovas, bėglyš, pssipasako- 
ja, kad jis buvo įpareigotas " 
ĮMranešinėti saugumui apie savo 
draugus. Kitaip jo" nebūtų iš
leidę į užsienį. Ir jis pranešinė
jo. Pasilikęs Londone jautė vi- - 
daus būtinybę tai paskelbti vie
šai, kaip kokią viešą atgailą, 
kad atsikratytų, kaip jis sako, 
nuo tos niekšybės, prieš pra
dėdamas naują gyvenimą. Tos 
būtinybės išsivaduoti iš siaubo, 
kuriame gyvena rašytojas So
vietuose, niekaip negalįs su-

• prasti Vakarų žmogus... Atsa
kinėdamas savo kritikam, kam 
jis pasitraukė, kodėl jis prane
šinėjo, Kuznecovas tikisi pade- - 
siąs šiek tiek suprasti sovieti- . 
nę padėtį vakariečiui.

(Kodėl aš kalbu?):
O, jeigu kas nors dar atbėg

tų kaip aš, negalėdamas dau
giau pakęsti, atbėgtų su iškan
kinta sąžine, ir jeigu turėtų 
stiprybės nuosavais faktais pa
tvirtinti visa tai, ką aš pasa
kojau apie sovietinės literatū
ros santykius su KGB! Kol aš 
esu vienas, manim sunku pati
kėti. Bet jie baiminasi ir tyli— 
vargšai. Jie miršta ir nusineša 
paslaptis — kaip Erenburgas. 
Raitosi ir dūsta — kaip Evtu- 

__ šenko. Ir — tyli!
Ten. iš arti, KGB atrodo glo

balinė jėga. Pelėm nėra bai
sesnio žvėries už katiną.

Tatai, matyt, nesuprantama 
Lilian Chelmanęi, kuri parašė, 
kad informatorių atgailojimas 
esąs nemalonus; kad turį gi bū
ti ir kitokių kėlių pakliūt į Ang
liją; kad tada, kai aš prie ug
niakuro kalbėsiu apie laisvę, 
tai esą mes prisiminsime, jog 
laisvė kaip tokia ir laisvė, lai
mėta nekaltų draugų įdavimu 
— tai prieštaravimas pačiuose 

.... terminuose.

ties Batumu iki Turkijos pa
krantės. Ir štai neseniai aš ga
vau laišką iš vieno ruso Angli
joje, kuris tokią kelionę jau 
atliko. Jis rašo, kad jį išgelbė
jęs tik stebuklas; kad tokia ke
lionė tai beprotiškas sumany-

turkų kalėjime, iki jie išaiški
no, ar jis ne šnipas; ten jis su
sitiko su pasieniečiu, pabėgu-

pasienietis pagal savo pareigas 
turėjo jį sugauti. Pasienietis pa
sakojo, kad prie Batumo stovi 
ne tik kateriai ir povandeninės 
valtys, prožektoriai, helikopte
riai ir lokatoriai, bet dar ir po
vandeniniai hidrolokatoriai, ku
rie suseka bet kurį po vande
niu plaukiantį daiktą su 
toru ar be jo.

Tai yra kaip tik tas, ko 
vimu aš nebuvau tikėjęs.

mo

bu-
Jie

i ■
būtų manp nudobę. Tokis - 
Lilian Chehnanės žiniai — man 
buvo kitas kelias, tik jis aiškiai 
vedė ne į Londoną, bet į ana
pus. ' . ‘
(Jei būčiau suimtas):

Nemanau, kad valdžia būtų 
ėmusis teisti ma^a, gan popu
liarų tarp SSSR jaunimo* Tai 
būtų buvus per didelė istori
ja: Kuznecovą pagavo prie Tur
kijos sienos! Grėičiąiisiai —- pa-

O ką gi Lilian Chelmanė pa
siūlytų žmogui, ištrūkusiam iš 
orveliškojo pasaulio? Patylėti? 
Be manęs apie mano fiktyvinį 
įdavimą niekas negalėtų papa
sakoti. KGB neskelbia apie to
kius dalykus, kitaip ji prasitari 
tų, kad tikrai sekioja rašytojus. 
D aš galėčiau ramiai kalbėti 
prie ugniakuro apie laisvę. Ar 
Lilian Chelmanė tatai man siū-

eina į darbą — j sovietinę baudžiavų.

me-

bū-

lo?
Ne, ji sako: ‘Nereikėjo ap

skritai rašyt įdavimo. Turi gi 
būti ir kitokių kelių į Angliją’.
Kokių?
(Ar iš Sovietų ištrūkti gali
ma?):

Negaliu nieko pasakyti apie 
kitus rašytojus, kokiu būdu jie 
važinėja į Angliją, JAV, Japo
niją ir t.t. Aš pasakojau apie 
save: kokiom vienintelėm ga
limom priemonėm mane išlei
do į užsienį.

Kitas kelias — pereiti sieną 
nelegaliai.

Aš rengiausi ir tam. Trenira
vimosi dėka aš galiu išbūti po 
vandeniu 15 valandų: aš sugal
vojau plausto konstrukciją ir 
maršrutą nuo Žaliojo iškyšulio

Vilniuje leidžiamo Sveikatos 
apsaugos žurnalo šių metų 
penktame numeryje yra straips
nis vardu “JAV lietuvių gydy
tojų mokslinė veikla”. Straips
nio autorius J. Brėdikis, Kau
ne jau pasižymėjęs širdies bei 
kraujagyslių chirurgas, profeso
rius. Praėjusių metų sausio-ko
vo mėnesiais lankėsi Amerikoj 
(universitetuose, ligoninėse), 
susipažino ir su eile lietuvių 
gydytojų. Po 14 mėnesių nuo 
grįžimo medikų žurnale pasiro
dė straipsnis ir apie lietuvius nių straipsnių yra labai mažai, 
gydytojus Amerikoje.

Pradžioje trumpai pažymėjo 
tai, kas Lietuvoje apie lietuvius 
gydytojus Amerikoj gal net į- 
domiau, negu jų moksliniai pa
sižymėjimai. Būtent:

“Gydytojų daugumą jungia 
Amerikos lietuvių gydytojų ri
ja. Stambesniuose miestuose 
(Čikagoje, Niujorke, Klivlėn- 
de) yra lietuvių gydytojų drau
gijos. Didžiausią dėmesį šios 
draugijos skiria bendram lietu
vybės palaikymui, o ne moksli
nės veiklos organizavimui. Pa
našiai ir užsienio lietuvių gy- cagos, dr. V. Vaitkevičių iš

dytojų spaudos organas “Lie
tuvių gydytojų biuletenis”, lei
džiamas Čikagoj, labiausiai at
spindi Jungtinių Valstybių lie
tuvių gydytojų gyvenimą, čia 
yra nemaža duomenų apie au
kas kultūriniam lituanistiniam 
reikalam, labdarybės balius, ke
lionių įspūdžius, vedybas, vai
kų, anūkų gimimus, mirimus ir

TR 6-6434.

JOSEPH GAR6ZVA — GRABORlUS, BALSAMUOTOJAS. S modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLA8 FUNERAL HOME — Moderni koplyčia. Air-con- 
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Ucensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

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

BUVUS FUNERAL HOME, Mario Teišeita, Jr. laidotuvių direktorius. 42^ 
Lafayette St, Newark, N-I. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 

. kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Avė, Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952

JOHN ORMAN ĄGĘNCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė, Richmond HHL N. Y. 11418: teL VIrginia 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. Statybą atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. TeL (516) AN 1-2864

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SU 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
eunų>ietiška 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 ANDRUšiO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-69 Jamaika Ave^ Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477

S & G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodbaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn. N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimama užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatėm į namus liet skilandžius, sūrius. We take all orders apecial prtce 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. e Trečia nauja, moderniš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Ave^ Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orčhard St New York, N.Y. 10002,

Detroito, biochemiką virusolo- 
gą Margerį Jašaitį iš New Yor- 
ko, dr. V. Pavilanį iš Montrea- 
lio, gyd- renj$!hologą A. Palu
binską iš SątTFrancisco, bio
chemiką gyd. A Butkų iš Cle- 
velando, pagaliau dr. J. Urba- 
ną,. krūtinės ląstos chirurgą 
New Yorke.

Tai pirmas toks šiais laikais,
pan. Iš vedamųjų bei kai ku- kad ir pro nedidelį plyšį, bet- 
rių straipsnių matyti, kad šis gi viešas Amerikos lietuvių gy- 
žurnalas užsiima ir politika. 
Biuletenyje originalių moksli-

dytojų parodymas Lietuvoje.
(Elta)

“y^mma|ą gaoptą” pą- 
dfi£U nekmlnya

Neknūogas pasirodytų ir tuo 
atvejų, jęi Seremetevo aero- 
drųiųe prie Masfcyoę būtų susi
galvoję dėl ko nors padaryti 
man kratą ir būtų radę rank
raščio lapelius. Aš buvau pasi- 
repgęs ir tam. Tvirtai buvau 
nusĮ»endęs tokiu atveju šokti 
pro langą galva žemyn. Neno
riu tardymo.

Aš buvau pasiryžęs viskam, 
kad tik nereiktų gyventi toliau 
tame fantasmagoriniame pa
sauly iki senatvės ir mirties. 
Ligi šiol negaliu patikėti, kad 
tuo taupu esu išsigelbėjęs. Kiek
vieną naktį sapnuoju tą patį 
košmarą: aš bėgu, mane gaudo. 
Kiekvieną rytą pabundu su
prakaitavęs ir iš siaubo puo
luosi prie lango — noriu įsiti
kinti, kad tai Londonas. Tik 
palaipsniui atsigaunu. Teiravau
si kitų rusų, pabėgusių iš SSSR. 
Jie ramino mane: esą košmaras 
tai normalus reiškinys; taip bu
vę kiekvienam iš jų, ir šis “in
kubacinis periodas” trunka du 
mėnesius, o kad galutinai atsi
gautum ir taptum normaliu 
žmogum — reikia dvejų 
tų.
(Ar turėjau liktis Rusijoje?):

Aš dabar jaučiuosi, lyg
čiau išsiplėšęs iš po trisdešimt 
eilių spygluotos vielos, guliu, 
dūsauju, nuo manęs teka krau
jas, o aplinkui mane stovi so
tūs kaip rožės džentelmenai ir 
svarsto, gerai aš padariau, 
kad ištrukau, ir kodėl aš tai pa
dariau tokiu keistu būdu.

Mister William Stairon lai
ko, kad aš ištrūkau negerai; 
kad pasilikusiem ten bus dabar 
blogiau; jie negalės keliauti į 
JAV ir; rašyto paskiau poemas

-apries- buFTOazinę-kulfeą. O _____ _______________
svarbiausia — aš turėjęs kovo- Woodhaven, N.Y. 11421; teL 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 ▼.) 
ti pačioje Rusijoje kaip Solže- ■ ------- ------- —------------------------------------------------
nicinas, Ginzburgas, Sįniavskij, Vytautas maželis, fotografas — vestuves: spalvota ir juoda balta (ga- 
Daniel. B vykti ir į kitus miestus), portretilra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto

Į tai atsakydamas, norėčiau Menaban SL Ridgewood, N.Y. 11237^TeLHY7-4677,

pasiūlyti Staironui, kad paduo- ~
tų pareiškimą Sovietų Sąjungos 
vyriausybei su pasiūlymu išleis
ti Siniavskį į Ameriką, o. jo vie
tą konclagery užims Staironas 
ir tenai kovos.

Toliau — pasakoja apie SSS 
R. rašytojus kaip ir kiek jie' 
gali “kovoti” viduje.

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackaou 
Heights, N. Y. NE 9-6620.

ANTANAS J. ŠAVEL8KIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ava,

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vaL WEVD 1330 kiL 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1016 Schleifer 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 Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.

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

Vyresnės kartos lietuviai gydy
tojai daugiausia verčiasi priva
čia praktika. Jaunosios gydyto
jų kartos atstovų yra ir dir
bančių įvairiuose universitetuo
se ar jų klinikose, o taip pat 
ir mokslinio tyrimo įstaigose. 
JAV lietuviai medikai daugiau
sia dirba onkologijos ir mor
fologijos srityje.”

Po šios įžangos autorius pa
pasakoja apie keletą asmenų, 
ryškiau pasireiškusių Amerikos 
medicinos moksle: dr. J. Valaitį 
ir gyd. Birutę Biskienę iš Chi-

KULTŪRINĘS APRAIŠKOS

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

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

Niiotr. V. Maželio

Pastaraisiais metais Lietuvoj 
gana uoliai darbuojasi eilė spe
cialistų, ieškodami bei tikrin
dami surastus, duomenis apie 
kultūros apraiškas Lietuvos pra
eity. Pastangos neretai pasitei
sina. Prieš kięk laiko taip išsi
aiškinta keletas faktų iš Lietu
vos muzikos istorijos.

Vilniuje yra du egzemplioriai 
1693 metais išleisto muzikos 
vadovėlio, kurio autorius ir iš 
□tų šaltinių žinomas jėzuitas 
Žygimantas Liauksminas. Turi- 
nieji to vadovėlio egzemplio- 
iai yra iš antros laidos. Pir
moji laida buvo išleista irgi 
/ilniuje, 1667 metais, bet tos 
aidos niekur neaptikta nė vie- 
k> egzemplioriaus.

Tiek Žinių apie tai ir būtų 
ikę, jei Mokslų Akademijos 
*ankraštyje nebūtų buvus užtik- 
a lenkų istųrįko 1926 metais į-

s atspausdintas ‘didysis gra
natas”, tai yra, giesmynas, 
lojau buvę prisiminta, kad 
spublikinėj bibliotekoj yra ne- 
tomo autoriaus parengtas ir 
šimtmetyje išleistas “gradua- 

i”. Paaiškėjo, kad yra ir gies- 
ynas ir psalmių rinkinys su 
idomis, ir yra pavyzdžiai iš 
iejų laidų — 1667 ir 1693

tosios laidos giesmynus su va
dovėlio antrąja laida, pasirodė, 
kad formatas, popietis ir šrif
tai yisai tie patys. Atseit tie 
giesmynai yra parengti to 
paties Liauksmino, tai priedai 
prie jo vadovėlio. Tą dar la
biau ^patvirtina ir vadovėlio pa
vadinimas: “Ars et praris mu- 
sicae” — Muzikos menas ir 
praktika. Tuo būdu paaiškėjo, 
kad pirmas lietuvio parašytas 
ir Lietuvoj išleistas muzikolo- 
ginis veikalas buvo ne vienos, 
o trijų dalių, ir kad jo viso 
autorius buvo tas pats jėzuitas 
Žygimantas Liauksminas (Sigis
mundus Lauzmin lotyniškoj 
transkripcijoj).

Be to, paskutinėj daly (anti
fonų ir psalmių rinkiny) rastas 
dar ir toks įrašas: “Vario 
spaudai lėšas davė didžiai ger
biamas Joniškio dekanas Mari
jonas Kazimieras Liauksminas, 
Šiaulių klebonas Žemaitijoje”.

Spėjama, kad dekanas Liauks
minas buvo jėzuito Liauksmi
no koks giminė, o gal irgi ano 
meto muzikos žinovas bei me
cenatas. (Hta)

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

DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš 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.

Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kih Medford, Mass. sekmadieniais nuo 11-12 vid.

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.

BOSTON, MASS. — Vedėjas 8tep. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

CHlCĄGp NEW YORK
Lįtąs Investfng G)., Ine.

Čikagoje 
kviečia apsistoti

LITO B-vės administruojamame

0’ CONGRESS INN

— V. Vokietijos markė Frank
furto biržoje jau pakilo 6.6 
proc. viršum senojo lygio. A- 

į. Tai kaip tik tie metai, merikiečiai turistai jau dejuo- 
išleistos ir Liauksmino ja. kad jų dolerįs žymiai supu

vėlio laidos. Palyginus ant- nėjo.

Viešbutis yra arti OTIare Airport. Transportacija iš aero
dromo j viešbutį veltui. Didelė 500 vietų salė ir keturios 
mažesnės salės yra labai tinkamos konferencijoms, suva
žiavimams, vaišėm. Apšildytas baseinas, dideli* ir moder
nūs kambariai, restoranas.

Yorko ttpytinkfjif smulkrsnrm informacijom gauti 
frakoma kreiptis Į

LITAS SERVICE CORPORATION
•4-10 Jamaica Avė. Woo6hawn, N. Y. 11421 — Tel. 212 - S4T-5522.
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Kristus Valdovas šiandien
Kristaus Valdovo šventę 

skelbdamas Pijus XI savo en
ciklikoje “Quam primas” (1925) 
pastebėjo, kad Rusija tėra žen
gusi vieną žingsni toliau už Va
karų Europą; iš vakarietiško 
ateizmo pasidariusi šėtonizmą. 
Tai nuoseklus žingsnis. Kas 
paneigia Dievą - Kristų, pa
linksta garbinti Antikristą. Vi
duryje išsilaikyti negali pagal 
paties Kristaus žodžius: “Kas ne 
su manim, tas prieš mane”. 
Antikristas yra Kristaus prie
šybė.

Kristus atmetė gundymą, ktP 
riuo buvo siūlomos viso pasau
lio karalystės su jų valdžia, jei 
bus nusilenkta Gundytojui Ate
istiniu nusistatymu tas gundy
mas priimamas kaip tiktai dėl 
žemiškos valdžios — dėl per
vertinimo šios žemės būties. 
Apie tai, kad tuo būdu nusi
lenkiama Antikristui, nenori
ma kalbėti, nes kas atmeta 
Dievą, tariasi nepripažįstąs nė 
šėtono. Tačiau abu yra, ir 
žmonėm belieką savo nusista
tymu rinktis vieną arba ant
rą. Vienas arba antras pasiren
kamas valdovu.

Kristaus Valdovo švente no
rima atkreipti dėmesį į tai, kas 
realiai įvyksta žmogaus sieloje 
ir viešame gyvenime. Norima 
apsaugoti nuo klaidingo pasi
rinkimo ne tiktai atskirus 
asmenis, bet ir tautas bei vals
tybes.

★

Ateizmas mūsų laikais yra 
gana plačiai išplitęs žmonių 
pažiūrose, jų gyvenime, kūry
boje ir valstybinėje santvarko
je. Skalė gana plati: prasideda 
grubiu Dievo neigimu ir eina 
ligi tariamai tikinčio žmogaus, 
kuris “laiko apkabinęs kryžių, 
bet yra už linijos”, tariant Ne
lės Mazalaitės žodžiais iš roma
no “Plūties metas”, yra už li
nijos, už kurios jau nusilenkia
ma nebe Dievui.

Ateizmas prasideda prie tos 
linijos pervertinimu žmogaus 
asmens, jo protinės galios ir 
kūrybos. Žmogiškoji kūryba 
imama vertinti labiau už tikė
jimą. Minėtame romane dar 
užsimenamas dailininkas, kiuris 
pardavęs “velniui sielą, kad 
sukurtų Kristaus paveikslą”. 
Tai atsispindi ir realiame gy
venime. Kiek rašytojų, daili
ninkų ir mokslininkų, kiek po
litikų ir visuomenininkų tuo 
būdu yra pervertinę savo ku
riamąjį darbą ir atsiradę už li
nijos, Dievo neigėjų eilėse.

Kun. J. B. Chautard, O. P., 
savo knygoje “Pasisekimo pa. 
slaptis’* sumini vieną katalikų 
veikėją, kuris dėl visuomeninio 
triūso praleisdavo sekmadienio 
mišias. Tariamai besirūpinda
mas Kristaus mokslu, jis Die
vo paveikslą dildė savo sieloje.

Garbinimas žmogaus išvirsta 
į garbinimą stabų. Nieko ne
garbinęs žmogus negali išlik
ti. Mikalojus K Čiurlionis tai 
išreiškė savo dvilypiu paveiks
lu (diptiku): viename Dievas 
tveria žmogų, o kitame žmo
gus iš uolos grumsto jau kal
dinąs! dievą . stabą. Įvairių sta
bų garbinimas šiais laikais nė
ra mažesnis, kaip seniau, nors 
ir nematome iškaltų iš granito 
bei marmuro ar išliedintų iš 
aukso.

Rašydamas apie ateistines 
mūsų laikų nuotaikas, Hanove
rio evangelikų vysk. Hans Lil- 
je tai palygino su Loto žmona. 
Kaip toji Senojo Testamento 
moteris, nepąjdusdama Dievo 
įsakymui nesigręžti linkui So
domos ir Gomoros, pavirto drus
kas stulpu, taip mūsų laikų 
žmonės, atitrūkę nuo Dievo, 
savo gyvybės ir kūrybos šalti
nio, išsenka, sustabarėja ir 
virsta grubiais materialistais.

Jau eilė metų buvo keliama 
mintis sukviesti buvusiuosius 
Vasario 16 gimnazijos moki
nius Romuvon. šio pavasario 
Vokietijos LB tarybos- posė
džiuose, svarstant ateities veik
los perspektyvas, užmojis ne
buvo užmirštas, o naujoji val
dyba jautėsi įpareigota jį įvyk
dyti. Kadangi didžioji dalis bu
vusiųjų mokinių dar tebėra jau
nimo kategorijoje, tai užmojį 
vykdyti ėmėsi jaunimo sekci
ja, kurios valdybos visi keturi 
nariai yra buvusieji Vasario 16 
gimnazistai. Planai tapo kūnu 
spalio 3-5.

Suvažiavimui buvo parinktas 
penktadienio vakaras (spalio 
3). Norėta gimnazijos salėje at
naujinti pažintis bei užmegzti 
naujas. Tačiau gyvenimo tikro
vė pasirodė esanti galingesnė. 
Rinktasi tik labai iš lėto, taip, 
kad pirmasis vakaras likosi pri
vatus. Dauguma susispietė į 
prisiminimais brandų Reinie
nės restoraną, kurį kažkas kaž
kada pavadino Šešupe ir tas 
vardas tebėra gyvas iki šios 
dienos.

“šešiolikinių” gretos sutirš- 
tėjo šeštadienį, kada Romu
vos iškilmių salėje pradėta ofi
cialioji programa. Atidaromąjį 
žodį tarė jaunimo sekcijos pir
mininkas kun. Vingaudas Dami
jonaitis, bene 1955 metų abitu
rientas.

Salėje buvo matyti vyresnio
sios kartos atstovų, iš lėto ar
tėjančių prie 40 metų amžiaus 
ribos (K. Dikšaitis, V. Timpa) 
ir pačių jauniausiųjų, šios va
saros pradžioje baigusių 6 kla
ses ir palikusių Vasario 16 gim
naziją. Netrūko nė viduriniųjų, 
studijuojančių ar studijas tik 
baigusių. 1966 metų abiturien
tė Elza Morozovaitė atvyko į 
Romuvą kaip tik tą pačią die
ną, kada išlaikė paskutinį egza
miną Miuncheno universitete.

“Dėl to, — sako tas vyskupas, 
— mus gaubia netikrumas, 
kankina nežinojimas ir purto 
technikos bei politikos demo
nai”.

Kristaus Valdovo šventė no
ri priminti, kad tiek privatus, 
tiek ir viešas gyvenimas turi 
būti palenktas Dievo įstaty
mam, nes tik tada galima tikė
tis ramybės, taikos ir tikros 
gerovės.

Suvažiavę spalio 3-5 d.d. kalbėjo apie gimnazijos rūpesčius
> --------------- --

Dabar ji bus. viduriniųjų mo- ir Vytautas Svilas, buvęs Sibi- Arturas Hermanas kėlė
kyklų mokytoja vokiečių kal
bai ir istorijai.

•
šeštadienio priešpiečio prog

ramos centre buvo direktoriaus 
Vinco Natkevičiaus praneši
mas apie dabartinę gimnazijos 
būklę. Pranešimas neperkoštas 
optimizmu, o veikiau perspėja
mai rimtas, šie mokslo metai 
pradėti su 84 mokiniais. Tai 
žymus sumažėjimas, keliąs bai
mę, ypač, kai vedama paralelė 
su užsidariusia pranciškonų 
gimnazija JAV ir panaikinta sa
leziečių progimnazija Italijoje. 
Abi anos mokyklos būtų galė
jusios gyvuoti, jei būtų buvę 
mokinių... Vasario 16 gimna
zijos medžiaginė padėtis nėra 
bloga, iš barakų gadynės išeita 
prieš 4 metus, finansiškai nebū
tų neįmanoma galvoti apie nau
jas patalpas bendrabučiui Bet, 
bet.. .Ar apsimoka dėti tokias 
dideles pastangas, jei naujuose 
rūmuose nebus kam gyventi? 
Direktorius palietė taip pat mo
kytojų reikalą, konstatuodamas, 
kad padėtis nesanti pablogė
jusi. Paskutiniaisiais metais į- 
vesti 2 pilnai angažuoti nauji 
lietuviai mokytojai. Tai Vincas 
Bartusevičius, 1959 metų Vasa
rio 16 gimnazijos abiturientas, Naujosios gimnazijos laiptainės problemas.

Vasario 16 gimnazijos senieji rūmai — pilis su kryžkele

ro tremtinys. Taip pat pasisekė 
pilnai įdarbinti nuo seno gim
nazijoje dirbančius mokytojus: 
anglų kalbai — Otto Haag ir 
vokiečių kalbai bei visuotinei 
istorijai paskutinėse klasėse—
Alois Weigel. Anksčiau jie
abu angažavosi tik dalinai.

Po pranešimo diskusijose bu- i 
vo ypatingai apsistota prie mo
kinių verbavimo klausimo. To
ji problema dar pakartotinai 
buvo svarstoma sekmadienį, bai
giant suvažiavimą. Prieita išva
dos, kad buvusieji mokiniai pri- 
valo aktyviai jungtis į moki-j 
nių verbavimą. Kai kurie pasM 
žadėjo to darbo imtis visu uo-.d 
tumu. Vokietijos šiaurėje dės 
pastangų Algis Klimaitis, išJ 
Hamburgo, ten laikąs savo rek
lamos firmą. Bavarijoje pasi- j 
žadėjo rūpintis moksleivių prie-1 
augliu šių metų abiturientas 
Petras Nevulis, kuris nuo ru
dens pradės studijas Miunche- ’ 
no universitete

šeštadienio popietę vyko sim
poziumas Bendruomenės klau
simais. Jam vadovavo Kaspa
ras Dikšaitis. Trys pranešėjai 
palietė aktualiąsias Bendruome- 

klausimą apie pareigas lietuvių 
visuomenei. Jis nenorėjo pripa
žinti, kad čia reiktų kalbėti apie 
skolą. Skolininku būti niekam 
nėra smagu. Veikiau reiktų kal
bėti apie vidinį reikalingumą. 
Lietuvių visuomenę sudaro ne

tuviai užsieniuose ir Lietuvo
je. Tad ir pareigos eina abiem 
kryptim. Jų pagrindinės: a. lik
ti lietuviu; b. prisidėti prie
veikios, ne tiek stengiantis ryš
kinti atgyvenusias organizaci
jas, kiek gaivinant Bendruome
nės apylinkes; c. palaikyti kul
tūrines ir švietimo institucijas 
ir d. kurti lietuviškas šeimas.

Romas Šileris svarstė, kodėl 
tolinamasi nuo lietuvių visuo
menės. Rado eilę priežasčių. Pa
sitaiko, kad iš gimnazijos pasi
traukiama su ja susipykus, ar 
tai pačiam išstojant jos nebai
gus, ar būnant pašalintam iš 
jos. Tada sunku jungtis į lie
tuvių visuomenę, o kai pyktis 
praeina, dažnai jau būna per 
vėlu. Apylinkėse nėra organi
zuotos jaunimo grupės. Jauni
mo sekcija susidedanti iš miru
sių organizacijų. Taip pat lietu
viuose trūksta skatintino, mėgi
nimo įtraukti į veiklą jaunes
niuosius.

Andrius Šmitas nagrinėjo, 
kiek prie nutautimo priside
danti vokiška aplinka. Jo ma
nymu, daug. Ne pas vieną lie
tuvį jaunuolį iškyla menkaver
tiškumo problema. Bijomasi net 
vadintis lietuviu, nes bendra
amžiams vokiečiams nesupran
tama, kokie gali būti lietuviš
kumo Vokietijoje tikslai. Daug 
kur lietuviai sumaišomi su vo
kiečiais iš Rytų kraštų, kurie
turi savo specifines problemas. 
Ne kartą patys tėvai nežino, 
kas jie esą — lietuviai, ar vo
kiečiai.

Visi trys pranešimai buvo iš
samiai išdiskutuoti. Tačiau pa
grindiniai diskusijų kalbėtojai 
nebuvo buvusieji mokiniai, o 
esantieji ar buvusieji mokyto
jai. Patys jauniausieji diskusi
jų įkarštyje tyliai digo iš sa
lės ...

•

Vakare Hemsbacho rotušės 
svetainėje įvyko iškilmingas po
kylis. Jį atidarė Vokietijos LB 
valdybos narys jaunimo reika
lams, 1967 m. Vasario 16 gim
nazijos abiturientas Andrius 
Šmitas, pakviesdamas kun. Vin- 
gaudą Damijonaitį sukalbėti in- 
vokaciją. Tada pasveikino sve
čius, visus mokytojus, buvusiuo
sius ir esančiuosius mokinius, 
ypač suminėdamas dabartinį di
rektorių Vincą Natkevičių, da-

(nukelta į 4 psL)
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NELĖ MAZALAITĖ

PASAKOJIMAI APIE GERĄJĮ ŽMOGŲ
IŠTRAUKOS IS KNYGOS "DESIMTOJI MŪZA'

IIIIIIIIIIIIIM^
Patarėjai

Iš tikrųjų, šioji istorija nėra 
naujas dalykas, net labai se
niai ji prasidėjo, pats Gerasis 
Žmogus negalėtų prisimint tiks
lų laiką, kada jis pasirinko pa
tarėjus.

Teisybę sakant, reiktų pasi
teirauti Patarėjų, kada jie pasi
rinko sau Gerąjį Žmogų.

O faktas yra toks, kad jie rin
kosi sau padėjėjus, kad tie 
šaukėsi sau pagelbininkų, už
tat jų yra tiek, kad dieną ir 
naktį, ir sapne — taip ir sap
ne — jie stebi ir globoja ir 
rūpinasi savo globotoju.

Ypač vėlesniais laikais jie 
nutarė, jog Gerasis Žmogus yra 
taip pragarsėjęs pasaulyje, dau
giau negu bet koksai valdovas 
per visą istoriją — todėl jam 
reiktų prisiimti ir karališkų į- 
pročių.
Vienas iš įdomiausių,—kalbė- 1 

jo Patarėjai,—jam reikia turėt 
barzdaskutį: kaip jau žinoma iš 
karališkų istorijų — barzdasku- 

tys yra ypatingas asmuo —nie
kas, išskyrus bučiuojamą mo
terį — nėra buvęs prisiartinęs 
taip glaudžiai prie valdovo vei
do, kaip jisai, štai kodėl jis yra 
ir ne bet kas — jis rūpinasi, 
kad šviesių ausų nepasiektų ne
reikalingi žodžiai — tiktai ma
lonūs dalykai. Tačiau, jo pir
moji pareiga ir ginti sąvo po
ną; jo nosis yra jautriausia vi

kvapaus muilo putomis: kam 
reikėjo matyti kas nereikia?

klausė, jis visko bijojo, jis čia 
pažadėdavo, čia atšaukdavo pa
žadą, kaip lieptas. Kartais jis 
pasirodydavo savo žmonėms 
toks tvirtas, kad jie drįso tikė
ti ir šaukti: — Mes su tavim, 
mes nebijom, mes laimėsim,— 
ir ūmai jis gėdino savo pavaldi
nius, kam jie rodo tiek plėšrių 
jausmų — ir jo tauta nebeži
nojo ką daryti, jie tapo susmu
kę ir abejingi Tiktai vienas ki- 

----- tas atsirado, kurie stabdė ki- 
reikėjo jo tus, ir perspėjo, kad nepasi- 

sielą sukrėsti pavojais, gailės- duotų lūžimui. — Tai kažkas 
čiu, grasinimu — jie mokėjo su- su mumis daro šuns mėginimus 
rasti būdų, kad Gerasis Žmo- — skelbė jie, — bet mes nega- 
gus pajustų, ir stengtųsi dar la- lim kristi ir leistis sumindo- 
Iriau pasižymėti dosnumu ir nū, laikykimės, būkime žmonės 
kilniais žygiais.

Jie kalbėjo taipgi, jog jis, tavo taip — skaitė Pata- 
būdamas užimtas svarbesniais 

soje karalijoje, jis užuodžia jei- r dalykais, turi saugoti akte ir 
gu kas daro kokias užmones, neskaityti knygų nei laikraščių, 
net pagalvoja nedorai apie Ge- kurie prikaišioti visokiomis 
tąjį Žmogų, ir taipgi — jei koks nuotaikomis — jie paskaityda- 
kvaišas išdrįstų suabejot ir pra- vo patys ir tai kas reikė- 
sitarti apie Patarėjus — barz- jo. Tuo pačiu metu jis galėjo 
daskutys mokėjo nuskusti to- «* pasnausti — leido jie, taip 
kius įtarimus, kaip nereikalin- darbai bėgo gretimai. Kar- 
gą plauką nuo savo valdovo są
monės. >.

Patarėjai mokėjo parinkti ge
rą barzdaskutį — jis žinojo ką 
šnibždėti, ką nutylėti, o jeigu 
kas nereikalingas pasimaišė su 
perspėjimais po Gerojo žmo
gaus akimis 
skubiai ir gausiai užtepdavo jas bet šiaip istorija buvo labai liūs!

Puikus buvo barzdaskutys 
— gyrė Patarėjai, ir Gerasis 
Žmogus didžiavosi, kad prie vis
ko geriausio, ką jis turėjo, da
bar buvo įsigijęs šauniausią.

Ir daugiau kuo lepino Gerą
jį Žmogų Patarėjai: jie parinko 
jam muziką, ir šokėjus, ir dai
lininkus, kurie čia pat po aki
mis pateikdavo ką nors giria
mo, kad būtų gera ir malonu gy
venti. Tačiau kartais — kalbė
jo išmintingieji

tais jie nuteikdavo ii puikiu jis savo svečių
viskas JtataTOpS genimu: te-

ku ir gera — sakysim, vieną

skaitA pasaką^ kaip kadaims ke- 

, tiktai kaip kertinis akmuo buvo 
barzdaskutys panaudota tas vardas ir mintis.

linksma: ten veikė karalius, ku
ris buvo labai malonus, jis visų 

rtimuose, jie reikalavo iš kara
liaus visokių malonių ir gavo 
— jie žaidė su juo, jie juoka
vo, ir kažkurie pasiūlė karaliui 
vieną juoką: — Jis yra labai

gu leidžiasi suraišiojamas. Juk 
jis yra toks tvirtas, ir toks ga
lingas, o jie menki, tai kaip bus 
pakeltos jų dvasios, kad jie pa
sijus sekundei išaukštinti, ma
žieji ir silpni bus apdovanoti jo 
nuolankumu — gerasis kara-

Ir karalius pasidavė, kaip 
prašomas, jis leido save suriš-
ti, ir svečiai džiūgavo ir šoko, 
ir jis juokėsi kartu su jais, nes 
jis buvo toks galingas ir geras.

Bet paskui nustojo juoktis— 
nes pamatė, kad jo svečių vei
dai buvo pasikeitę — jų reika
lavimai augo, kaip pasakų mil
tinai, ir kiekvienas norėjo dau
giau negu karalius sutiko ar 
begalėjo duoti — ir jie laikė jį 
surištą. Tiktai tada jis atsiminė 
tuos atsitikimus, kurie dėjosi 
per amžius pasaulyje, kad stip
rus duodasi surišamas, savo va
lia — ir pamato teisybę pervė- 
lai. Jis pamatė ir užsirūstino 
ir nuliūdo, o svečiai kvatojosi 
iš jo paniekintos rūstybės, jie 
tiktai momentui atrišdavo jo 
rankas, kad jis pasirašytų nau
jos dovanos davimą ar naują 
savęs nužeminimą.

Kokia linksma istorija!—šau
kė Patarėjai ir juokėsi iki aša
rų — tačiau Gerasis žmogus,

šas nevykėlis, o ne galingas val
dovas — kaip jis galėjo nematy
ti, kaip nesuprato iš anksto! 
Niekas manęs neapgautų!

Šiuo akimoju vienas Patarė
jas priėjo su raštu: nereikia 
nieko tikrinti, pasakė jis, vis
kas gerai parašyta, tereikia tik tino Gerasis žmogus. 
Gerojo žmogaus parašo.

pasakojimo, Gerasis Žmo
gus vistiek panoro pats per-
skaityti kam reikalingas jo pa
rašas, tačiau barzdaskutys už
dėjo labai švelnią, gerai išplak
tą muilo putą, ir tiek daug, kad 
ji uždrėbė akis — o Patarėjas, 
atrišo vieną Gerojo žmogaus 
ranką, ir vedžiodamas ją, pa
dėjo parašą ant reikalaujamo 
dokumento.

Geras Vardas
Labai Geras žmogus buvo ir 

nepaprastai mandagus.
Jis nedarė nieko pirma neap- 

sižvalgęs į visus keturis šonus 
ir nepasiklausęs net tolimiau
sių kaimynų, ką jie apie tai gal
voja. Ir visada paklausydavo jų 
nuomonės.

Jis taip buvo įpratęs į sveti
mą nuomonę, kad savosios vi
sai nebeturėjo — taip manė jo 
žmona — kartais ji aprėkdavo 
jį, kad jis pražudys save, ją ir 
vaikus, nes juk, tik pamanyk, 
net ir ten, kur tereikia tiktai 

. jų pačių noro ir proto, savo
pasakojune jotao tmksmumo- ,eira¥Osi

nmrali «n nm oieilverinf v . K3*? Mtl galvoja.negali su juo susilyginti — te- —• Koks iš jo karalius! Kvai- . . : . . ,— - ' — Ihi vjsjh praradai galvą,
— šaukė ji, — ar, nematai, 
kad tau duoda atbulus patari
mus! Kas jiems rūpi, iš kokio 
pagalio tu dirbi savo šaukštus
— neklausyk, juk tai mums 
patiems!

— Kaip tai nerūpi,—pasipik- 
, — viskas 

__ _ turi rūpėti kaimynams, kaipgi
Turbūt paveiktas kvailo kitaip gyvensi taikoj ir meilėj.-

Be to, tu žinai, kad aš garsiau
sias visoj apylinkėj, aš turiu iš
laikyti gerą vardą, duoti puikų 
pavyzdį — tai stačiai mano ne
išsisukama pareiga.

— Esi avinas, — atsakė pa
ti — nes ji buvo atkakli, kaip ir 
daugelis bobų. — Niekuomet 
negirdėjau tave giriant, nebent 
kas nori ką išvilioti, bet daž
niausia ^peikia į akis, juk tu 
pats sakai, kad nemėgsti patai
kavimo, o jau už tavo pakaušio 
visi juokiasi susiriesdami, ir 
niekas nelaiko pvayzdžiu. Ge
ras vardas! Tu manai, kad jie 
nori, jog jį turėtum? Kiekvie
nas su nagais iškabintų tą tavo 
gerą vardą!

— Kaip tu nepažįsti žmonių 
doros prigimties, — lingavo 
galvą, apgailestaudamas, Ge
rasis žmogus. — Ir teisybę kal
bant, esi baisi egoistė. Jeigu 
mums reikėtų, jie suteiktų, jie 
atiduotų savo paskutinį kąs
nį mums — puiku, kad mes esa
me turtingi, tu žinai ir visi ži
no, jog esu turtingesnis už juos 
visus, krūvon suverstus— ma
no pareiga būti dosniam.

Jis buvo, jis yra — niekas 
negali užginčyti.

O, ne — kalbėjo kaimynai— 
koks čia jo gerumas? Tai tiktai, 
kad nebeturi kur dėti, numeta 
kitam — jis nesiskaito su žmo
gaus vertybe ir kilnumu, jis 
net mėgina kartais pažvelgti ką 
jie turi virtuvės puode ir tvar
tuose — štai kodėl jis duoda.

* (Bus daugiau) '
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Knygų serija 'Krikščionis gyvenime”
Lanko bičiulius ir institucijas
Rudenėjant rečiau pasitaiko 

susilaukti svečių, negu vasarą. 
Prel. dr. Vytautas Balčiūnas čia 
maloni išimtis. Jis į kelionę po 
Europą išsiruošė kaip tik gale 
rugsėjo. Spalio pradžioje lankė 
V. Vokietijos lietuviškas insti
tucijas ir savo bičiulius. Pir
miausia užsuko Į Romuvą, į Va
sario 16 gimnaziją, kurioje jis 
nėra nepažįstamas. Atvyko iš 
Baselio, aplankęs prof. dr. Juo
zą Eretą. Iš Romuvos nepatin
gėjo šoktelti Į Heidelbergą, kad 
aplankytų invalidų namuose 
esantį kun. dr. Juozą Navicką, 
buvusį Vilkaviškio kunigų se
minarijos dvasios tęva, paskiau
siai kapelionavusį Vasario 16 
gimnazijoje (iki 1962 pra
džios). Nepagydomas ligonis nu
stebino svečią savo optimiz
mu ir gera nuotaika. Sekantis 
žingsnis jį atvedė į Kaiserslau- 
terną, pas buvusį savo auklėti
nį Kaune ir Romoje, kun. Bro
nių Liubiną. Šis išnaudojo pro
gą painformuoti Europos lietu
vius apie svečią ir jo veiklą bei 
užmojus.

Prel. dr. Vytautas Balčiūnas 
— vienas iš iškiliųjų lietuvių ka
talikų dvasiškių už Lietuvos 
sienų. Savo kunigiška veikla 
pradėjo Lietuvoje. Panevėžio 
vyskupijoje. 1940 buvo paskir
tas Kauno kunigų seminarijos 
dvasios tėvu ir tas pareigas ėjo 
iki 1944. Kartu buvo ir Teolo
gijos fakulteto dėstytojas. Vie
nerius metus pagyvenęs Vokie
tijoje. 1945 rudenį atvyko Ro
mon. tuo i pat buvo paskirtas 
besikuriančios lietuvių Šv. Ka
zimiero kolegijos dvasios tėvu 
ir tose pareigose išbuvo iki 
1963, taigi apie 18 metų. Iš 
karto studijavo taip pat ir pats, 
kol įsigijo teologijos mokslų
daktaro laipsnį. Prieš išvykda
mas iš Romos, buvo pakeltas 
prelatu. JAV-bėse tebuvo pra- 
matęs pasilikti tik vienerius me
tus, tačiau, ten nuvykus, pla
nai pasikeitė, ir dabar, po 6 
metų, grįžta Romon galutinai 
su ja atsisveikinti.

Priežastis, dėl kurios 
jis lieka Amerikoje

ELI vedėjas pirmoj eilėj pa
klausė prelatą, kas jį riša prie 
JAV-bių. Prel. Balčiūnas panau
dojo tą progą plačiau paaiš
kinti apie veikalų seriją, pava
dintą “Krikščionis gyvenime", 
ir tuo pačiu vardu pasivadinu
sį sambūri. įsipareigojusį leisti 
knygas. Jis yra redakcinio ko
lektyvo vadovybės narys ir viso 
sambūrio reikalų vedėjas. Re
dakciniam kolektyvui dar pri
klauso dr. Juozas Girnius 
(JAV), kun. dr. Jonas Gutaus
kas (Kanada), kun. Stasys Yla

Dievo Apvaizda — lietuvių liaudies tapyba

Iš pokalbio su prel. dr. V. Balčiūnu

(JAV), kun. dr. Titas Narbutas 
(JAV) ir prof. dr. Antanas Ma
ceina (Vokietija). Apie sambū
rio tikslus viename laiške prel. 
Balčiūnas rašo: “Tautos žūsta, 
kai netenka tikėjimo, kai su
menkėja ir palūžta dvasia. Tą 
dvasią palaikyti ir ugdyti neį
manoma be geros pasaulėžiūri
nės knygos. Šia prasme 
“Krikščionis gyvenime” veika
lų serijos redaktorių ir leidėjų 
užsimotas planingas sutelktinis 
religinės kultūros knygų leidi

Kalba prel. V. Balčiūnas

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininkas inž. E. Bartkus ir 
valdybos narys dr. K. Šidlaus
kas spalio 3 buvo nuvykę į 
Washingtoną Amerikos Balso 
reikalais. ALT atstovai turėjo 
posėdį su estų ir latvių atsto
vais, o po to visų pabaltiečių 
delegacija turėjo pasitarimą su 
vadovaujančiais JAV informa
cijos agentūros pareigūnais. 
Pasitarimas įvyko naujuose šios 
įstaigos rūmuose, jos direkto
riaus kabinete.

Iš amerikiečių pasitarime da
lyvavo JAV informacijos agen
tūros direktorius Frank K. 
Shakespeare. Jr.. jo pavaduo
tojas Henry Locmis, vicedirek
torius Sovietų Sąjungos ir Ry
tų Europos reikalam Kompton 
Jenkins ir Amerikos Balso di
rektorius Kenneth Giddens. 

mas savo kalba yra gyvybinės 
reikšmės laisvajame pasaulyje 
esantiems broliams ir ypač pri
slėgtiesiems tėvynėje”.

“Krikščionis gyvenime” kny
gas spausdina ir administruoja 
Lietuvių Enciklopedijos leidė
jas Juozas Kapočius. Globoja 
laisvojo pasaulio lietuviai kat. 
vyskupai. Knygoms rašyti yra 
sutelktas gausus skaičius laisvo
jo pasaulio lietuvių autorių 
bendradarbių, įvairių sričių ži
novų. Dabar yra parašyta arba

Latviam atstovavo 'šiuometinis 
Bendrojo Pabaltiečių Komiteto 
pirmininkas prof. Peter P. Le- 
jins ir Latvių Biuro Washing- 
tone vedėjas Bruno Albats, o 
estam — Estų Tautinio Komi
teto pirmininkas Heikki A. 
Leesment ir K-to narys G. A. 
Bushmann.

Informacijos agentūros di
rektorius Shakespeare nušvie
tė techniškas problemas, susi
dariusias ryšium su padidėju
siais po Čekoslovakijos įvykių 
Amerikos Balso transliacijų 
trukdymais iš Sovietų pusės, o 
pabaltiečių delegacijos nariai 
pateikė savo nuomones ir pa-

Stud. Ateitininkų Sąjungos suvažiavimas
SAS suvažiavimas vyks Dai

navoj nuo penktadienio, spalio 
31-mos, iki sekmadienio, lapkri
čio 2-ros.

Registracija prasideda penk
tadienį 6 v.v. ir tęsiasi iki 11 
v.v. Registracijos mokestis — 
2 dol., suvažiavimo mokestis— 
10 dol. Po registracijos — ka
va, vidurnaktinės mišios ir su
sikaupimas. šeštadienį 10 v.r. 
— suvažiavimo atidarymas, 
SAS valdybos, revizijos komisi
jos ir draugovių pranešimai, re
zoliucijų bei nutarimų siūlymai 
ir Eligijaus Sužiedėlio paskai
ta. Po vakarienės — savos kū
rybos vakaras. Sekmadienį — 
rezoliucijų balsavimai. SAS v- 
bos rinkimai ir iškilmingas su
važiavimo uždarymas.

Norintieji užsiregistruoti 
prieš suvažiavimą siunčia 2 
dol. Antanui Razgaičiui, 1276 
Eastuood .Avė., Mayfield Hts., 
Ohio 44124. Norintieji pasi
reikšti savos kūrybos vakare 
kreipiasi i Elenutę Bradūnaitę, 
6515 So. Rockuell Avė., Chica- 
go. Illinois 60629: telef. (312) 
776-9275.

J suvažiavimą kviečiama AF 
vaidyba, ASS centro valdyba. 
MAS centro valdyba, buvusieji 
SAS pirmininkai, buvusieji ar 
busimieji draugovių dvasios va
dai, Ateities redakcija, vasaros 

ruošiama šešiolika knygų įvai
riomis temomis. Jau išleisti tri
juose tomuose visi n Vatikano 
susirinkimo dokumentai. Arti
miausioje ateityje bus spaus
dinama kun. Stasio Ylos —Ši
luva žemaičių istorijoje, 2 to
mai; prof. dr. Antano Macei
nos — Didieji dabarties klau
simai: a. Pasaulio sekuliarizaci
ja, b. Evangelijų numitinimas 
ir c. Evoliucija ir religija; to 
paties autoriaus — Komuniz
mas ir religija; kun. dr. Stasio 
Žilio — Gyvoji liturgija; kun. 
dr. Andriaus Baltinio — Pa
saulietis Bažnyčioje; kun. dr. 
Jono Gutausko — a. Krikščio
nio Dievas ir b. Krikščionių vie
nybė; kun. dr. Prano Manelio 
— Eucharistija gyvenimo duo
na: ir eilė kitų autorių veika
lų.

Leidėjai stengiasi surasti 
knygų prenumeratorių. Prenu
meratoriams ne JAV-bėse ir ne 
Kanadoje kainuoja pirmieji, jau 
išėjusieji 3 tomai po 2.50 dol., 
tolimesnieji po 3.50 dol. Per
kant pavieniui, pirmieji trys po 
4.50 dcl., kiti po 5 dol. Yra or
ganizuojami skaitytoj ai rė
mėjai. Jais tampama įmokant 
100 dol., už tai bus gaunama 
20 iš eilės išeisiančių knygų. 
Visų prenumeratorių rėmėjų 
pavardės bus atspausdintos 
pirmoje po jų aukos gavimo 
išeisiančioje serijos knygoje. 
Suinteresuotieji prašomi kreip
tis į prel. dr. V. Balčiūną šiuo 
adresu: Krikščionis gyvenime. 
Vilią Maria, P. O. Box 82, 
Thompson, Conn. 06277, USA.

Tokiu būdu ir paaiškėja, kad 
“Krikščionis gyvenime” veikalų 
serija yra priežastis, dėl kurios 
prel. dr. V. Balčiūnas apsi
sprendė liktis JAV-bėse.

PRANEŠIMAS
geidavimus dėl Amerikos Bal
so transliacijų Pabaltijo tautų 
kalbomis ir įteikė raštu trum
pą memorandumą. Direktorius 
Shakespeare pažadėjo su pa- 
baltiečiais palaikyti nuolatinį 
ryšį.

Šai proga ALT pirm. E. 
Bartkus turėjo pokalbį Ameri
kos Balso reikalais su kongres- 
manu E. J. Dervvinski iš Illi
nois, o dr. K. Šidlauskas ap
lankė kongresmanus W. T. Mur- 
phy iš Illinois ir D. J. Flood 
iš Pennsylvanijos. Taip pat bu
vo aplankytas Lietuvos atsto
vas J. Kajeckas.

ALT

stovyklos vadovybė ir visi SAS 
nariai bei kandidatai. Tikimės, 
kad visi pilnai dalyvaus suva
žiavimo programoje

SAS valdyba

ALKOS MUZIEJUS PUTNA- 
ME SPARČIAI AUGA

Darbininko 64 numeryje ra
šėme, kokius turtus yra sukau
pęs Alkos muziejus Putname. 
Muziejų rūpestingai globoja 
prel. Pr. Juras. Padeda tvarky
ti ir kiti atvykę svečiai. Kas
dien Į muziejų lankosi Bol. Mi
kaila. Jis ne tik iššluoja, išva
lo. bet taip pat padeda tvar
kyli ir prižiūrėti. Tai didelė pa
galba muziejui.

Rugsėjo gale prel. P. Juras 
su kun. R. Krasausku aplankė 
Pennsylvanijcje prel. J. Kara
lių ir prel. M. Urboną. Iš 
ten parsivežė lituanistinės me
džiagos, kiek tik galėjo tilpti į 
automobilį. Spalio pradžioje iš 
Vokietijos laivu atplaukė trys 
dėžės. Jų svoris 272 kilogra
mai. Tose dėžėse buvo Stasio 
Motuzo ir Domininko Jundulio 
drožiniai ir kita archyvinė me
džiaga.

Muziejuje yra nemaža kny
gų ir žurnalų dublikatų. Jie 
bus peržiūrėti ir išimti. Taip 
pasidarys daugiau vietos litua
nistinei medžiagai.

Pašaukimę klausimas
Turėdamas galvoje prelato il

gų metų darbą kunigų semina
rijose, ELI vedėjas jį paklausė, 
kaip yra su pašaukimais į ku
nigystę JAV-bių lietuviuose. At
sakymas toks, kad reikalas sun
kus. Bene pagrindinė priežas
tis glūdi šeimose, jų nepalan
kiame nusiteikime. Pasitaiko 
net sąmoningų bei praktikuo
jančių katalikų, kurie prieši
nasi sūnaus pašaukimui kuni
gystėn. Ypatingi sunkumai iš
kyla, kai studijoms reikia vyk
ti į tolimą Romą. Ne vienas lie
tuvis jaunuolis meiliau apsi
sprendžia stoti į vietinę semi
nariją JAV-bėse, aišku, tuo pa
čiu ir pasižadėdamas dirbti sa
voje vyskupijoje. Romos lietu
vių kolegijoje yra likę 6 klie
rikai, naujiems mokslo metams 
žada atvykti dar 4 nauji. Bend
rai, galima pasakyti, kad pašau
kimų kunigystėn klausimas yra 
paliktas Dievo valiai, nėra jo
kių sistemingų pastangų juos 
žadinti, puoselėti ir ugdyti. Kur 
atsiranda tuo reikalu besisielo
jančių, ten susilaukiama ir at
garsio. Dievas juk veikia per 
žmones.

Bažnyčios problemos po II 
Vatikano susirinkimo

Toliau prel. Balčiūnas buvo 
paklaustas, ar lietuvių kunigų 
tarpe nejaučiama visame kata
likiškajame pasaulyje kilusio 
nerimo įvairiais klausimais, kad 
ir celibato klausimu. Atsakė, 
kad lietuvių tarpe to nerimo 
jaučiama žymiai mažiau, negu 
pvz. pas olandus, kad nesą kraš
tutinumų.

Į klausimą apie naujosios li
turgijos įvedimą lietuviuose, 
prelatas pastebėjo, kad šiame 
sektoriuje jaučiama tam tikro 
neskubotumo. Iš dalies tai ge
rai, nes stengiamasi įsisąmo
ninti į liturgijos esmę. Iš kitos 
pusės tačiau ne vieno pažan
gesnio tikinčiojo akyse tas ne- 
skubotumas aiškinamas lietuvių 
atsilikimu. Dabar išėjo pasku
tinieji pastovūs liturgijos pa
tvarkymai, ir bus galima ruošti 
ilgesnio galiojimo knygas.

Užsiminus ekumenizmą, kurį 
sužadino II Vatikano susirinki
mas, prel. Balčiūnas pareiškė,

V asario 16-tos gimnazijos mokiniai
(atkelta iš 3 psl.)

lyvaujančius buvusiuosius direk
torius dr. Joną Grinių ir kun. 
Bronių Liubiną, Krašto val
dybos narius Oną Bartusevičie- 
nę ir Jurgį Barasą, Krašto ta
rybos narius iš buvusiųjų Vasa
rio 16 gimnazijos mokinių ei
lių — Vincą Bartusevičių, dr. 
Vilių Lėnertą ir Arvydą Lingę. 
Daugiau kalbų nebuvo. Vaišin
tas!, kalbėtasi, linksmintasi. Se
nesnieji su rūpesčiu pastebėjo 
kad tarpe tų. kuriuos linkę lai
kyti jaunais, jau yra atsira
dęs generacijų skirtumas. Iš lė
to išnyko patys jauniausieji, jų 
tarpe dabartinių paskutiniųjų 
klasių gimnazistai, nes jiems ne
patikusi muzika. Jie susirado 
kitą svetainę, kur muzika 
trenksmingesnė ...

•
Sekmadienį visi dalyvavo pa

maldose, kurias evangelikams 
laikė kun. J. Urdzė, o katali
kams kun. St. Šileika. Po to se
kė įvertinimas ir pabaiga. įver

Philadelphijos Žilvinas, vadovaujamas Esteros Bendžiūtės. Šoka tautinius 
tokius spalio 4 tarptautiniame institute Philadelphijoje.

kad lietuvių tarpe toji proble
ma nėra tiek aktuali, kaip kai 
kuriose kitose tautose. Yra ko
lonijų, kur atstovaujama tik vie
na konfesija. O juk Lietuvoje, 
pvz. ten, kur buvo daug refor
matų — apie Biržus, sugyventa 
su katalikais puikiai, parodyta 
iš abiejų pusių daug gyvo reli
ginio sąmoningumo. Ekumeni
nės iniciatyvos, kur jos apsi
reiškia, yra vertingos ir svei
kintinos.

Vysk. dr. Antanas Deksnys
Pabaigoje ELI vedėjas pa

klausė svečią, kaip JAV-bių lie
tuviuose buvo sutiktas prel. A. 
Deksnio paskyrimas Europos 
lietuvių vyskupu. Atsakė. Kas 
jį pažinojo, paskyrimą priėmė 
labai palankiai, sakydami, kad 
tai pats geriausias parinkimas. 
Nepažinojusieji nustebo. Ta
čiau, kas dalyvavo konsekraci
jos iškilmėse, pamatė, kokioj 
pagarboj dr. Deksnys buvo lai
komas savo vyskupijoje. O ir sa
vo laiku Panevėžio vyskupas 
Paltarokas jauną kunigą Deks- 
nį siuntė kaip tik į pastoraci
niu atžvilgiu bene sunkiausią 
vietą, nes jį laikė labai geru 
kunigu.

Kiti planai
Atsisveikinant prel. Balčiū

nas pasisakė, kad Vokietijoje 
aplankysiąs profesorius dr. Ze
noną Ivinskį (Bonn) ir dr. An
taną Maceiną (Muenster), už
suksiąs į Regensburgą, kur gy
venęs karo metu,

Miunchene susitiksiąs su Sie
lovados direktorium prel. dr. 
Jonu Aviža ir dr. Jonu Gri
nium, Bad Woerishofene bū
siąs pas kleboną kun. Antaną 
Bungą. Mėginsiąs Vokietijoje 
ar Romoje susitikti taip pat su 
vysk. Antanu L. Deksniu. Jau 
buvęs Islandijoje, Škotijos Glas- 
gowe, Londone, Nothinghame, 
Paryžiuje, Lyone Chateauneuf 
— de — Galaure aplankęs va
dinamą Meilės židinį. Tai lyg 
naujoviškas vienuolynas, ta
čiau be įžadų, o tik pasiauko- 
jant Marijos širdžiai. Tai bend
ruomenė, vedanti apaštalavimą, 
ypač rekolekcijų formoje; cen
tre — pamaldumas Marijai.

Atgal į JAV-bes skrisiąs iš 
Luksemburgo, spalio 31.

ELI

tinant buvo pasigesta kultūri
nės programos. Juk buvusiųjų 
mokinių tarpe jau yra daininin
kių ir kitokių menų atstovų. O 
taip pat būtų buvę galima įjung
ti dabartinius gimnazistus, kas 
gal būtų prisidėję prie bendros 
kalbos suradimo. Nebūtų susi
darę jaunųjų ir senųjų grupių. 
Būtų buvę taip pat galima su
rinkti ir suvažiavusiems patiek
ti šiek tiek žinių apie buvu
siuosius gimnazistus, jų gyveni
mą. laimėjimus. Žvelgiant į 
ateitį, nutarta tokius suvažiavi
mus ruošti kasmet, geriausia 
per Sekmines. Iniciatyva palik
ta jaunimo sekcijai, kur tam rei
kalui turėtų būti sudaryta spe
ciali komisija, nebūtinai iš jau
nimo sekcijos valdybos žmo
nių.

Šiame suvažiavime dalyvavo 
apie 40 buvusiųjų Vasario 16 
gimnazistų. Žinant datą iš anks
to. tikimasi ateityje sutraukti 
didesnius skaičius.

B.L. (ELI)

Knyga — geriausias 
draugas

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

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

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

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

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

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

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

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Reader for 
Self-lnstruction. Parengė W. R. 
Schmalstieg ir A. Klimas. Kaina 
1 dol.

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

"Vytautas the Great". Prel. 
dr. J. B. Končiaus istorinis vei
kalas apie didįjį Lietuvos kuni
gaikštį anglų kalba. Graži do
vana angliškai kalbanticm. Kai
na 2 dol. Kietais virš. 3 dol.

"Awakening Lithuania". Pro
fesorius J. Stukas anglu kalba 
aprašo lietuvių tautini atgimi
mą. Kaina 3 dol. Kietais virše
liais 4 dol.

Dainę Sūkuryje, populiarios 
bei šokių dainos. 1 dol.

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

šios bei kitos knygos ir plokš
telės gaunamos: Darbininkas, 
910 \Villoughby Avė.. Brook- 
lyn, N. Y. 11221.



Mokslo ir kūrybos

je įvyksta pirmasis išeivijos lie
tuvių mokslininkų suvažiavimas 
— Mokslo ir Kūrybos Simpoziu
mas. Suvažiavime aktyviai da
lyvauti kviečiami visi lietuviai 
mokslininkai, aukštojo mokslo 
praktikai, Lietuvos mokslo į- 
staigų buvusieji dėstytojai ir 
studentai Suvažiaviman kvie
čiama ir visa lietuvių visuome
nė.

Simpoziumo posėdžiai vyks 
Jaunimo centre, 5620 So. Clare-

Maloni staigmena Connecticut lietuviam
šių eilučių autoriui teko ap

rašyti pirmąjį viešą Hartfordo 
Lietuvių Moterų Klubo pasiro
dymą praeitą pavasarį. Tada 
mūsų moterys paruošė velyki
nį stalą, kurį amerikiečių spau
da pavadino “mile long Lithua- 
nian Easter table”. Kaip žinia, . forde iš anksto prašom užsi- 
tas pirmas pasirodymas pra
ėjo su dideliu pasisekimu.

Pajutusios tvirtą pagrindą po 
savo kojom, moterys pradėjo 
pinti naujus planus. Jos nusi
statė, kad antras viešas pasiro
dymas bus organizuojamas ne 
vien Hartfordo, bet visos Con
necticut valstybės lietuviam. Į 
talką buvo pasikviesta ir kitų 
miestų moterų klubai.

Visas šio nepaprasto paren
gimo pelnas skiriamas Putna- 
mo seselėm, kad jos įkurtų
“Neringos” stovyklą mergai
tėm.

Hartforde koncertavo daug 
įvairių pasižymėjusių lietuvių 
menininkų bet niekada čia ne- —° - — . - * * - - - .. v . _ _
buvo pakviestas visas ansamb- vakarą, šv. Alfonso mokyklos tės ligoninėje spalio 9. Velionė U- J1S nors i?se tik prancūze

* . u • • ________ __________ An _____ __ _______ ___________ TT^1lf„ Iroilis. Dabar moterys surizikavo— s^ėje. Vakaras prasidėjo 7:30. ilgus metus gyveno Hollins gat- 
ėmė ir pakvietė iš Clevelando Žaidimam buvo skirta įvairių vėje netoli lietuvių namų. Kai 
visą “Grandinėlės” ansamblį. premijų. Taip pat buvo visi pa- sveikaU leidO, buvo uoli Šv. 

vaišinti.
Grandinėlė yragražus ir pa

žangus meno vienetas, kuriam 
vadovauja T Judas Sagys. An- 50 bažnyčioje buvo spalio 19, 
samblis aplankė didesnius lietu- 20 21. Didžiojoje procesijo-
vių centrus Amerikoje ir Kana- ie dalyvavo mokykit® vaikai, 
doje, visur .palikdamas žiūro- žmonės gėrėjosi gražiai pa
vara puikų ir neišdildomą įspū- puoštas altoriais, gražiu giedo- 
dį. Ne tik lietuvių, bet ir ame- jimu. Atlaidai baigti antradie

nio vakarą iškilmingomis mišio- 
mis

rikiečių spauda yra gražiai įver
tinusi šio ansamblio pasirody
mus.

Lietuvos moterys štai suda
ro galimybę ne tik pasigrožėti 
ansamblio pasirodymu, bet tuo kių valgių, šokiam grojo orkest- 
pačiu ir paremti jaunimo sto- ras, buvo ir loterija su daug 

laimėjimų.
Baltimorės Balfo sky-

vykios įkūrimą.
Yra ir trečia galimybė. Mes

Siame parengime bus proga vėl 
pamatyti senus .pažįstamus, pa
sidalinti įspūdžiais. Svarbiau
sia, bus gera proga pademon
struoti, kad mes, Connecticuto 
valstybės lietuviai, esame vie
ningi.

Į šį koncertą atsilankys ne
maža amerikiečių svečių. Taip 
pat bus ir spauda su televizija. 
Būtų gerai, kad kitą dieną spau
da pareikštų nusistebėjimą ne 
tik apie ansamblio pasirodymą, 

mont, teL 778-7227, ir Chica- 

cero Avė., teL 581-8500.
Simpoziumo nagrinėjamų 

šakų padėtis Lietuvoje, lietu*

da, lietuvių kalbotyra ir litera- suvažiavimo meto bus 
tora, medžiagų ir energijos pietūs, pobūvis ir banketą 
technologija, Europos archeo- Kadangi, taip kitų r 
logtja prieš indoeuropiečius, vi- tikslų, tretiama mi
suomeniniai mokslai, matema- 
tika-fizika ir chemija, filosofi
ja, psichologija, mokslininko 
padėtis savoje visuomenėje, 
mokslo prognozė 2000 metais

nie- 
vie-

lap-

bet ir apie lietuvius, kad 
kada jų tiek daug nematė 
noje salėje.

Šis koncertas ruošiamas 
kričio 8 d. 7 v.v. So. Catholic 
School salėje, 215 South Street, 
Hartford, Conn. Bilietus Hart- 

sakyti pas Hartfordo Lietuvių 
Moterų Klubo iždininkę Apo
loniją Vitkuvienę, 90 Bumham 
Drive, West Hartford, Conn. 
Tel. 521-4720.

Bilietai taip pat bus platina
mi ir per kitas Conn. valstybės 
lietuvių moterų organizacijas.

Kadangi šis parengimas ren
giamas tokiu dideliu masto, bū
tų labai malonu, kad . lietuviai 
prekybininkai suteiktų atskirą 
paramą, savo skelbimais užpil
dydami programą. CIK

x —-r- — n fM •—**--*- ' Susirinkime nutarta sureng-
ti literatūrinę popietę ir pa- 

Sodalietės bingo žaidimus su- Pranciška Valčeskienė- Walsh - minėti genialaus poeto O. V. Mi- 
rengė spalio 17, penktadienio ' po ilgos ligos mirė šv. Agnie- lašiaus 30 metų mirties sukak-

40 valandų atlaidai Šv. Alfon-

Lietuvių posto 154 nariai spa
lio 19 surengė jautienos keps
nio vakarienę. Buvo daug vise

rius spalio 25 vakarą, šeštadie
nį, lietuvių svetainėje rengia 
koncertą. Tai bus Balfo sky
riaus veiklos 25 metų sukak
ties minėjimas.

šv. Alfonso parapijos meti
nė vakarienė bus lapkričio 9 
parapijos mokyklos- salėje. Vi
si lietuviai kviečiami dalyvauti 
šioje vakarienėje. Tai bus ge
ra proga susitikti su senais 
pažįstamais.

ir kt Kaip šio simpoziumo pra
dininkai, taip ir paskaitų ante
nai yra daugiausia lietimų 
mokslininkų jaunosios kartos 
atstovai. Jų daugelis net tarp
tautiniu mokslo mastu yra sa
vo srities autoritetai.

Kadangi, taip kitų

sudaryti sąlygas tarpus? 
nuomonių pasikeitimui įvaii 
se mokslo srityse ir ištirti g 
mybes Pasaulio Lietuvių mo 
lo Draugijai steigti, visi lie 
viai, baigę aukštąjį mokslą 1 
kurioje šalyje, prašomi < 
prieš suvažiavimą kuo anksči 
šiai suteikti apie save šias 
nias:

Pavardė, vardas, užima 
vieta, darbovietė, darbovie 
adresas, namų adresas (pažyr 
ti vieną iš dviejų adresų, 1 
norėtumėt, kad būtų siunčia 
korespondencija), gimimo 

tas, kolegija, institutas ir t.t.), 
baigimo data, laipsnis, pagrin
dinė šaka, ar ketinate atvykti 
į simpoziumą, ar ketinate daly
vauti bankete.

Kad būtų galima suteikti pa
pildomų informacijų prieš ir 
po suvažiavimo, šias žinias pra
šome siųsti adresu: K. Barzdu- 
kas, 6959 So. Talman Avė., Chi- 
cago, Rl. 60629. Tel. (312) 
778-1368.

Komisijos vardu
Br. Nainys

Alfonso parapijos narė, dalyva
vo lietuviškuose parengimuose. 
Gedulingos mišios už jos sielą 
aukotos Šv. Alfonso bažnyčio
je spalio 11. Palaidota Holy 
Redeemer kapinėse. Liko nuliū
dę sūnūs Vincas ir Vytautas, 
dukra Lilė.

Ona Marcinkevičienė- Mar
tin, ankstesnės kartos lietuvė, 
ilgai sirgusi, mirė spalio 11. Ve
lionė, kai sveikata leido, daly
vavo įvairiuose lietuviškuose 
parengimuose. Mišios už jos sie
lą aukotos Šv. Alfonso bažny
čioje spalio 14. Palaidota Holy- 
Redeemer kapinėse. Liko nu
liūdusios dukros Paulina ir 
Ona.

Marė Lietuvininkienė, pir
mos kartos lietuvė, mirė šv. 
Agnietės ligoninėje spalio 11. 
Velionė buvo susipratusi lietu
vė, kuri užaugino gražią šeimą. 
Buvo uoli parapietė. Mišios už 
jos sielą aukotos spalio 14 šv. 
Alfonso bažnyčioje. Palaidota nėse. Liko nuliūdusios dukros 
New Cathedral kapinėse. Lika Elena, Emilija, Eugenija ir Ale- 
nuliūdusios dukros Elena ir sė, sūnūs Alfonsas, Antanas ir 

šo- Joan, nuliūdę sūnūs Jonas, An- eilė anūkų.
tanas ir Edvardas. Jonas Obelinis

Esplen, Pttta*«rgh, lietuviai rugsėjo 18, 19, 20 dalyvavo tarptautiniame McKees Rocks festivalyje ir turėjo 
valgių kioską. Maistą suaukojo iv. Vincento de Paul parapiečiai. Tautinius šokius toko taut. šokių grupė 
Neris. Be lietuvių dar dalyvavo — afrikiečiai, airiai, izraelitai, lenkai ir škotai.

yra Illi- 
instituto

NEW HAVEN, CONN.
Rengiasi paminėti

O. V. Milašių
LKM Federacijos New Ha

veno klubo susirinkimas buvo 
rugsėjo 21. .Klubo nares ir jų 
šeimas gražiai pavaišino. A. ir 
GruzdžiaLSusirinkime dalyvavo 
ir nauja klubo narė Alicija Bik- 
naitienė su vyru.

kai, bet save laikė lietuviu, bu
vo Lietuvos pasiuntinys Pran
cūzijoje, Ąpįe jį yjs daugiau ir 
daugiau rašortia Prancūzijoje.

Apie šį žymų poetą paskai
tą skaitys dr. Genovaitė I. ži- 
donytė — Vebrienė, kuri labai 
gerai pažįstą Milašiaus kūrybą, 
pati yra prancūziškai parašiusi 
knygą apie jį. Poeto kūrinių 
ištraukas skaitys aktorius Vy
tautas Valiukas.

Minėjimas bus lapkričio 16 
d., 3 v. popiet YMCA salėje, 42 
Mowe St. Po programos klubo 
narės visus pavaišins kavute. 
Įėjimas — auka.

Konstancija Adomaitienė, 
pirmos kartos lietuvė, staiga 
mirė spalio 14. Velionė buvo 
susipratusi lietuvė, užaugino 
gražią šeimą, dalyvavo lietuviš
kuose parengimuose, buvo uoli 
parapietė. Laidotuvėse dalyva
vo daug žmonių. Gedulingas 
mišias aukojo trys kunigai šv. 
Alfonso bažnyčioje spalio 16. 
Palaidota Holy Redeemer kapi-

T rys demonstraci jose

Kai rugsėjo 20 New Yorke 
prie Jungtinių Tautų vyko de
monstracijos, kurias rengė Ba
tonas, iš New Haveno nuvyko 
trys jaunuoliai: Tomas Plečkai- 

BESP1RLIK0NV PARTIJOS TAUT. 
GRUPIŲ KONFERENCIJA

Pirmoji Respublikonų parti
jos nesenai įsteigto tautinių 
grupių skyriaus atstovų konfe- 
rendja prasidės spalio 29 Stat- 
ler Hilton viešbuty, Washingto- 
ne. Valstijų tautinių grupių di
rektoriai, tautybių atstovai

• bei tautinėm grupėm vadovau
ją asmenys susitiks su kongre- išgirsti jų nuomones, o tauty- 
so nariais, Respublikonų par
tijos centro komiteto nariais, 
tautinių grupių patarėjais ir 
Nixono administracijos parei
gūnais. Taip pat konferencijo
je pranešimus padarys valsty
bės departamento ir miestų pla
navimo komisijos pareigūnai. 
Programoje yra numatyti pie-

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros

Jaunimo centrui aukojo
500 dol.: Dr. Stasys Anku- nė, Baltimore, Md., Jonas Ja

kubauskas, Baltimore, Md., Ve
ronika Ceplinskas, Baltimore, 
Md., Marytė Bučinskienė, Bal
timore, Md., Ona Karalienė, Bal
timore, Md., Antanas Bilijonas, 
Baltimore, Md., Algirdas M. Ve
liuona, Baltimore, Md., Jonas 
Razkauskas, B-more, Md., Vin
cas Tamašauskas, Baltimore, 
Md., Jurgis Bucevičhts, Baltimo
re, Md., Mrs. Walters, Baltimo
re, Md., Ona Rėkus, Baltimore, 
Md.

Po 2 dol.: Albert Kaska, Bal
timore, Md., Mr. Sakalauskas, 
Baltimore, Md., Juozas Sauru- 
saitis, B-more., Md., Mary Ros- 
si, Baltimore, Md., Mr. Bura- 
čaitis, Baltimore, Md., A. Buce- 
vičius. Baltimore, Md., Vaclo
vas Grishinas, Baltimore. Md.

1 dol.: M. Razgaitis, Baltimo
re, Md.

das, Baltimore, Md.
Po 100 dol.: A. Ležaičiai, 

Baltimore, Md., Vincas Lazaus
kas, Baltimore, Md.

50 dol.: Dr. Andrius Žemai
tis, Cornwells Heights, Pa.

30 dol.: Philadelphijos Šv. 
Andriejaus parapijos tretinin
kai.

Po 25 dol.: VI. L. Norvaišai, 
Cornwelb Heights, Pa., Jane 
Tarulis, Washington, D.C., Kos
tas Stuikis, Baltimore, Md.

20 dol.: Petras Vaškys, 
Cornwells Heights, Pa.

Po 15 dol.: M. Ginkievicz, 
Philadelphia, Pa., Agnės Glowa, 
Baltimore, Md.

Po 10 doL: Juozas Ležaitis, 
Baltimore, Md., Marija Ginke- 
vičienė, Philadelphia, Pa.

Po 5 dol.: Marija Kudirkie- 

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!

Įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 
Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties b* ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

tis, Arūnas Jonynas ir Linas 
Lipčius. Jie patys apsimokėjo 
kelionės ir kitas išlaidas. LB 
vietos apylinkė, įvertindama 
šių jaunuolių gražų žygį, nuta
rė kiekvienam paskirti po 5 
dol., kad nors dalinai padengtų 
susidariusias išlaidas.

Albina Lipčienė

tūs su transporto sekretorium 
John A. Volpe.

Respublikonų partijos cent
ro komiteto pirmininkas Roger 
C. B. Morton apie konferenciją 
taip pasakė: “Tai sudarys mum 
puikią progą pasikalbėti su įvai
rių tautinių grupių atstovais ir 

bių atstovai savo pasiūlymus ir 
problemas galės tiesiai per
duoti Respublikonų partijos 
bei valdžios pareigūnam. Dar
bo sesijose konferencija aptars 
ateities darbų programą.”

Konferencijai vadovauja Res
publikonų partijos centrinio 
komiteto tautybių skyriaus di
rektorius Laszlo C. Pasztor.

— Kunigy Vienybės centro 
valdybos posėdy, įvykusiam 
spalio 14 šv. Kazimiero para
pijos klebonijoj, Worcestery, 
buvo svarstyti šie reikalai: lie
tuviškų bažnyčių fotografavi
mas (tam angažuotas tėv. A. 
Kezys, S.J.jAmerikos Lietu
vių istorijos išleidimas, lietu
vių parapijų aprūpinimas sa
vais kunigais (kur jų pradeda 
trūkti), ir informavimas tikin
čiųjų apie religijos persekioji
mą okupuotoj Lietuvoj. Kuni
gų Vienybės centro valdyba pa
ruošė pamokslą, kuris bus at
spaustas lietuvių-anglų kalbo
mis Lux Christi žurnale apie re
ligijos padėtį Lietuvoje. Nese
niai Kunigų Vienybės speciali 
komisija paruošė anketą ir ją 
išsiuntinėjo visiem kunigam, 
prašydama žinių apie lietuviš
kų parapijų padėtį.

— Dr. Šarūnas Užgiris, kaip 
skelbia “Product Engineering” 
žurnalas spalio 6 d. laidoj, pa
kviestas padėti išvystyti raketi
nio automobilio gamybą, kuris 
galės važiuoti 600 mylių per va
landą. Dr. S. Užgiris 
nois Technologijos 
profesorius.

— Dr. Vytautas K lemas 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumui 
organizuoja ir moderuos moks
linį posėdi “Informacijos ir 
erdvių technologija”. Šiame po
sėdyje prelegentais yra pakvies
ti dr. V. Mikėnas, dr. Z. Reka
šius, Henrikas Bankaitis ir dr. 
Antanas Dundzila. Visuomenė 
yra kviečiama atsilankyti į šį 
įdomų posėdi.

— Juozės Augusta i ty tės — 
Vaičiūnienės poezijos rinktinė 
“Žemės duona” atiduota spau
dai. Leidžia Kultūrai remti 
draugija Chicagoje.

— Lituania vardo gatvė Bue
nos Aires mieste atidaryta su 
specialiomis iškilmėmis. Ta pro
ga buvo suruoštas solistos Zu
zanos Valadkaitės dainų rečita
lis.

— Dailininkės Jadvygos 
Paukštienės tapybos parodos 
atidarymas Įvyks lapkričio 15 
Čiurlionio galerijos patalpose, 
Jaunimo centre, Chicagoje.

— Lili jos Šukytės, Metropo
litan operos solistės, koncertas 
Toronte numatytas spalio 26, 
sekmadienį, Brockton gimnazi
jos salėje. Koncertą rengi aKa- 
nados LB Toronto apylinkės 
valdyba. Kitas L. Šukytės kon
certas Toronte numatytas 
Johnson’s Building salėje 1970 
kovo mėnesi. Rengia Toron
to universiteto muzikos fakul
tetas.

— Laima Mainytė, Loyolos 
Universitete studijuojanti poli
tinius mokslus, mokytojauja 
Dariaus- Girėno šeštadieninėje 
lituanistinėje mokykloje. Ji 
taip pat veikliai dalyvauja vi
suomeniniame darbe ir šiem 
metam yra išrinkta Studentų 
Ateitininkų Chicagos draugo
vės pirmininke.

— Dr. Kostas Ostrauskas 
Mokslo ir Kūrybos simpoziume 
moderuos pasaulinės literatū
ros mokslini posėdį, kuriame 
dalyvaus anglų, ispanų, vokie
čių, rusų ir prancūzų kalbos ir 
literatūros specialistai. Posėdžio 
tema: Kaip tinkamiau panaudo
ti savo žinias ir patyrimą lietu
vių kultūriniame darbe.

— Bernardo Brazdžionio poe
zijos rinktinės išleidimas, kiek 
ilgiau užtrukęs, pastaruoju me
tu vėl pajudėjo į prieki. Knv- 
gą iliustruoja ir meninę dali 
prižiūri Kanadoje gyvenąs dai
lininkas Alfonsas Ikn-ius. Kny
gai leisti buvo sudarytas spe
cialus komitetas: J. Andrius 
(pirm.) Ig. Medžiukas. A.Rau- 
linaitis. kun. dr. P. Celiešius. 
Br. Raila, J. švaistas-Balčiūnas. 
R. Kulikauskienė. Alė Rūta. A 
Skirtus. J. Tinginis, dr. E. Tu- 
mienė. Tebetelkiamcs ir garbės 
prenumeratos (25 dol.) Visas 
reikalais rašyti: P. A. Kaulinai- 
tis. 1501 Rivcrside Dr., Bur- 
bank. Calif. 91506.
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t^efonų su astronautais Ar 
strong ir Aldrin, jiem nu 
leidus ant mėnulio š.m. liep 
20; (2) pašto ženklas “Fii 
Man on the Moon” su antsps 
du ‘First Day of Issue’; (3) į 
šai su prezidento parašu: ‘ 
philateiic memento honoring 

kurio mes niekuomet nepamir- ApoHo 11 lunar flight”;-(4) ; 
Šime. Ryšium su išleidimu pašto 
ženklo, atvaizduojančio metali
nę plokštelę, nugabentą į mė- 

. nulį ir atgal, aš manau, kad 

. tas suvenyras suteiks pastovų
Apollo dvasios prisiminimą.”

Su tuo Richard Nixono pasi
rašytu laišku kartu atsiųstas ke
turių puslapių dokumentas. Ja
me yra: (1) istorinis tekstas pre
zidento Nixono pasikalbėjimo

Lietuvos atstovui J. Rajeckui 
ir poniai O. Kajeckienei iš Bal
tųjų Rūmų prisiųstas JAV pre
zidento Richard Nixono 1969 
rugsėjo 9 rašytas laiškas. Jo tu
rinys toks: į

“Skridimas į mėnulį buvo 
mum visiem istorinis momentas,

vaizdas metalinės plokštelės, 
kuria astronautai padėjo mėnu
lyje su JV prezidento ir Apol- 
lo 11 astronautų parašais. Gre
ta atvaizdo yra visų trijų astro 
nautų parašai.

Rugsėjo 24 ponia O. Kajec- 
kienė dalyvavo gedulingose pa 
maldose Washingtono episkopa- 
lų katedroje už buvusį Jamai-

*18 tautinu grupių atstovai New Jorsey valstijoj susibūrė j ^Republican Heritage Federation of the State of 
New Jeney*^ Nuotraukoj dalis organizacijos dalyvių banketo metu spalio 5, Irvington, NJ. šeštas iš kai
rės lietuvis A. S. Trečiokas, valdybos pirmas vicepirm ininkas. Lietuviam dar atstovauja V. Abraitis, V. Mė-

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

Los Angeles, Calit
Kalifornijos lietuvių radijo 

balius įvyks spalio 25, šešta
dienį, 6:30 vai. vak. Šv. Kazi- 

* miero lietuvių parapijos salėje. 
Programoje dalyvauja solistai 
Birutė ir Rimtautas Dabšys. 
Jiem akomponuos Raimonda 
Apeikytė. Bus vaišės ir šokiam 
gros geras orkestras.

Lietuvos valstybės konsula
to įsteigimo 30 metų minėji
mas įvyks spalio 26, sekmadie
nį, 1 vai. popiet Ambassador 
viešbuty.

Balfo skyrius skelbia šalpos 
-Vajų, kurs prasidėjo spalio 12 
ir baigsis gruodžio 14. Balfo 
vakaras-balius su vaidinimu lap
kričio 22 šv. Kazimiero para
pijos salėj.

Prano Lemberto paminėji- 
mas-akademija ir jo poezijos 
knygos pristatymas įvyks gruo
džio 6 šv. Kazimiero parapijos 
salėj.

Bill Dudor, buvęs ilgametis 
Šv. Kazimiero parapijos komite
to narys ir daug dirbęs dėl pa
rapijos gėrovės, paskutiniu 
metu gyvena San Diego, Calif. 
Rugsėjo 27, einant gatve, bu
vo skaudžiai užgautas prava
žiuojančio automobilio ir palik
tas gulėti ant gatvės iki kitos 
dienos ryto. Sulaužytos kojos 
ir sunkiai sutrenktas. Paguldy
tas San Diego universiteto ligo
ninėje. — L.2.

maldas rengė Jamaikos ambasa-

Rugsėjo 27 Lietuvos atstovas 
su ponia dalyvavo Belgijos am
basadoriaus, diplomatinio kor
puso vicedekano, ir baronie
nės Scheyven surengtame pri
ėmime, jiem išvykstant iš JAV.

PALIKIMAI IR TESTAMENTAI
pantas sutrypė pavergtoj tėvy
nėj gyvenančio lietuvio nuosa
vybės teises, paskutiniu laiku 

Ta pačią dieną jie dalyvavo tvo^ jis vis įžūliau pradėjo kištis ir 
j laisvuose kraštuosse sudaro
mų testamentų vykdymą. Su
prantama, tai jis bando dary
ti, kai palikimai yra užrašomi 
giminėm ar draugam už gele
žinės uždangos.

Gražu, kad, tai matydami, 
mūsų teisininkai bando šiuo 
svarbiu klausimu informuoti lie
tuviškąją visuomenę, gyvenan
čią laisvame pasaulyje. Spau
dos puslapiuose pasirodė teisi
ninko Charles Kai straipsnis 
šiuo reikalu. Advokatė dr. M. 
šveikauskienė, Darbininko ir 
Keleivio teisinė patarėja, at
sakydama į skaitytojų iškeltus

ŽINIOS Iš NASHUA, N.H.

šv. Kazimiero lietuvių para- 
pijos kortavimo (Whist Party) 
vakarėliai įvyksta kiekvieną tre
čiadienį, 8 v.v. Po kortavimo 
šeimininkės pavaišina skaniais

ry Coast ambasadoriaus ir po
nios Ahoua surengtame priėmi
me jų tautos šventės proga, 
kartu pagerbiant Ivory Coast fi
nansų ministerį Konan Bedie, 
kuris tuo metu lankėsi Wash- 
ingtone.

Mirus buvusiam Lietuvos pre
zidentui Aleksandrui .Stulgins
kiui, Nepriklausomybės Akto 
signatarui ir Sibiro tremtiniui, 
— Lietuvos atstovas J. Rajec
kas raštu apie tai pranešė JAV 
valstybės sekretoriui.

Spalio 6 ponai Kajeckai daly
vavo Siera Leone ambasado
riaus ir ponios Akar surengta
me priėmime pagerbti Siera klausimus , taip -pat paaiškino 
Leone užsienio reikalų ir finan
sų ministeriam jų atsilankymo 
Washingtone proga.

Spalio 7 Lietuvos atstovas 
J. Rajeckas pareiškė užuojautą 
Togo ambasadoriui — minis 
buvusiam Togo respublikos 
prezidentui N. Grunitzky.

Spalio 9 Lietuvos atstovas su 
ponia dalyvavo Madagaskaro 
užsienio reikalų ministerio ir 
atstovo bei ponios Ralison su
rengtame priėmime, minint vie
nuoliktą Madagaskaro nepri
klausomybės paskelbimo sukak-

Kadangi- Balfas yra jungtinė, 
visokių pažiūrų, srovių ir įsiti
kinimų lietuvių bendromis jė
gomis įkurta šalpos ir pagal
bos organizacija, todėl ir šia
me reikale ji yra pasiruošusi vi
siem padėti. “■

Balfas turi tuo reikalu ke
lių patyrusių teisininkų iniciaty
va sukurtą testamento pavyz
dį. šis testamento pavyzdys 
1968 spalio mėn. buvo išsiunti
nėtas visiem Balfo skyriam ir 
direktoriam. Pagal šį pavyzdį 
sudarytame testamente yra už
blokuojami bet kokie okupan
to įsikišimai ir užtrenkiamos 
durys jų pasamdytiem gizeliam.

Šiuo pranešimu Balfas nesi
ima advokato teisių ir nebando 
kištis į šios profesijos specia
listų teises. Nurodydamas Balfo 
skyrius ir direktorius (kur 
šiuos testamento pavyzdžius 
galima gauti), Balfas tenori su
teikti informacijų ir pagelbėti 
visuomenei. Vadovaudamiesi 
čia minimu pavyzdžiu, testa
mentų sudarytojai vis tiek tu-

apie tinkamai sudarytų testa
mentų svarbą. Be bendro pata
rimo, kaip sudaryti pakankamai 
tvirtus testamentus, kurių 
rusų samdyti advokatai nepa
jėgtų sugriauti, dr. M. šve&aus- 
kienė taip pat nurodė lietuvis- rėš kreiptis į s*k> advokatus, 
ką instituciją, kuri mielai tarpi
ninkauja ir pačiame testamen
tų sudaryme ir jų vykdyme. Ta 
organizacija yra Balfas.

Patirtis rodo, kad dauguma 
J.A. Valstybių advokatų (ne 
lietuvių) arba nežino visų oku
panto suktybių ir visuotinio

ŽINIOS K NASHUA, N.H.
Ponai O. ir J. Rajeckai spa

lio 10 dalyvavo Kinijos amba
sadoriaus ir ponios Chow-Shu- 
kai priėmime, minint 58-tą Ki
nijos respublikos sukaktį.

cepirmininkas. Dovanas surin
ko ir šiaip daug darbavosi Vy
tautas Sirvydas ir Teklė Mit- 
chell. Parengimuose taip pat 
darbavosi' Ona Wallent, Alke 
Field, Petronė Atkins ir kt.

Vytautas ir Ona Sirvydai per
sikėlė gyventi į vienos šeimos 
namą. Jų antrašas: 8 Fox Mea-

žmogaus teisių paneigimo, ar
ba iš viso neturi nė bendros 
nuovokos apie komunistinės o- 
kupacijos metodus. Tokiu bū
du jų sudaryti testamentai me
lu ir prievarta išgautais įga
liojimais (power of attomey) 
komunistų pasamdytų advo
katų yra lengvai sulaužomi. O 
palikimas tokiu atveju arba 
vietoj dolerių yra išmokamas 
kapeikomis, arba tiesiog nuei
na į Maskvos bajorų kišenes.

Ne kartą Balfas ir kitos lie
tuvių teises ginančios instituci
jos yra įveliamo^ teismus dėl 
blogais testamentais paremtų 
palikimų. Kai kur pasisekė dar 
šį tą išgelbėti. Bet dau
geliu atveju tūkstančiai sun
kiai uždirbtų ir ilgai taupytų 
dolerių nuėjo okupanto naudai 
vien dėl to, kad testamentai 
nebuvo gerai sudaryti.

Todėl praktiškas pasiūlymas 
visiem, kurie planuoja ką nors 
palikti savo artimiesierr! Lie
tuvoje, kreiptis į savo apylin
kėje esančio Balfo skyriaus va
dovybę ar Balfo direktorių, pra
šant testamento pavyzdžio. Tik 
po to kreiptis į savo advokatą, 
kad, remdamasis šiuo pavyz
džiu, sudarytų testamentą.

Jei tačiau testamento sudary
tojas turėtų tokių pageidavimų, 
kurie nėra pramatyti pavyz
dy, tuomet prašome kreiptis 
tiesiai į Balfo centrą — 105 
Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
11211. K.P.G.

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

Lauksiu tavęs. Lietuviškos 
lengvos muzikos rinkinys. Pasa
ka, Nemunėli, Nemunėli, Me
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, Her- 
ta Kaniauskaitė, L. Ablėnaitė, 
E. Saulevičiūtė, Romanas Mari- 
jošius, orkestrui palydint Kai
na 5 dol.

Mano Gimtinė. Lietuviš
kos lengvos muzikos rinkinys. 
Tėvynė Lietuva. Auksinis ru
duo. Sningant, Rudens pasaka. 
Smalsuoliai, Du miestai, Kai tik 
vyšnios bals, Užuomarša, Lietu
viškas letkis, Suk, suk ratelį. 
Vilniaus stogai. Trio baloje. 
Miško takais. Mano gimtinė. Iš
pildo sol. V. Noreika. D. Ma
žeikaitė, D. Cibulskytė, J. 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. Įvadas 
M. Jonynienės, angliškas teks
tas S. Makaitytės. Kaina 5 doL

Lietuviškos Giesmės. Gies
mė į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad būčiau, Tėve mūsų, šv. 
Kazimierai. Sveika Marija, Gai
lestingoji Marija, Sveika Mari- 

~~ ja, Motina Dievo, Mano malda, 
Iš šios mūs žemės, Skaisčiausio
ji Marija. Kad širdį tau skaus
mas, Jėzau pas mane ateiki. Iš
pildo sol. A. Brazis, L. Stukas 
su Žibuoklių moterų oktetu, 
akomponuojant A. Kačanaus- 
kui. Stereo, bet galima naudo
ti ir mono, kaina 4.50 dol.

Tėvas dr. Tomas V. žiūraitis, I 
O. P., šiemet švenčia “sumina J 
summarum” 100 metų sukaktį. I 
Kitaip — vienuolinio gyvenimo I 
35 m. + kunigystės 30 -j- į 
spaudos darbo 35. Taigi visa*] 
žindąs!

Jubiliatas šiuo metu gyvena7] 
Washingtone: 630 E. Street, B-1 
W. Washington, D.C. 20024. I

Sveikiname trigubą sukakto-] 
vininką tėvą dr. T. V. Žiūraitį, 1 
O.P., su jo prasmingomis su- į 
kaktimis ir kūrybingu gyveni-1 
mu. Tegu Dievas suteikia jam] 
energijos ir sveikatos, besidar-į 
buojant ne tik Kristaus vynuo-1 
gynė, bet ir Lietuvos laisvės I 
kovų baruose. Amžiumi — pa-1 
čiame kūrybiniame žydėjime: j 
šiemet yra sulaukęs 54 metų.

Džiugu, kad sukaktuvinin
kas daug prisideda ir prie Lie
tuvių žurnalistų Sąjungos rė- j 
mimo, jos biuletenio šelpimo. | 
Detroito žurnalistai dar neuž
miršo tėvo dr. T. žiūraičio
prasmingo įsijungimo (1961) į taučių tarpe yra pelnytai užsi- 
LŽS-gos Detroito skyrių, ku- tarnavęs retai sutinkamo popu
riame jis buvo pirmuoju pirmi- liarumo. 
ninku. Savo straipsnius sukaktuvi-

šiuo metu sukaktuvininkas ninkas pradėjo skelbti būda- 
pasižymi pastoraciniais darbais mas visai jaunas, vos 19 metų 
lietuvių ir amerikiečių tarpe, sulaukęs. Brandžiu gyvu žodžiu 
Yra geras pamokslininkas. Su- ir gabia plunksna jis kaip švy- darė pelno 102 dol., kurį pasi- 
randa laiko ir moksliniam dar- turys šviečia tautos laisvės ap- dalino pusiau su parapija. Pro- 
bam. Parašo brandžių fllosoft- temusiame gyvenime. , gramo® vedėju buvo Vytautas

Sirvydas, draugijos valdybos vi-

Kun. Adolfas Vainauskas, Šv.
Kazimiero lietuvių parapijos 
vikaras, gavo žinią iš paverg
tos Lietuvos, kad mirė jo my
lima mamytė Vincenta Vai
nauskienė, gyv. Tuginaičių kin., 
Pucinėlių parapijoj.

Liūdesy liko pavergtoje Lie
tuvoje trys sūnūs ir trys duk
terys, o JAV kun. Adolfas Vai- dow, Nashua, N. H. 
nauskas ir Tomas Vainauskas, 
gyv. Hamilton, Kanadoje.

Pirmadienio rytą, rugsėjo 29 
kun. Adolfas Vainauskas auko
jo mišias už savo motinėlės vė
lę.

Parapiečiai ir net iŠ kitų vie- 
į torių pareiškė kun. Adolfui 
į Vainauskui ir visai Vainauskų 

šeimai gilią užuojautą.

Vladas čyžius, 80 metų am
žiaus, ilgus metus sirgęs namuo
se, ligoninėje ir prieglaudos na- 

; muose, mirė rugsėjo 14. Velio
nis prieš susirgimą gyveno pas 

i’ savo pusbrolį Vincą MitchelL 
Susirgusį globojo Teklė Mitch- 
ell.

Velionis buvo pašarvotas Ka
zio Kazlausko laidojimo name, 
8 E. Pearl Street Palaidotas 
rugsėjo 17 po gedulo mišių, ku
rias aukojo kun. Juozas Buce- 
ričius, M. S., iš šv. Kazimiero 

k lietuvių parapijos bažnyčios pa- 
• rapijos kapinėse.

Liūdesy liko sesuo Joana Čy- 
žius pavergtoje Lietuvoje, pus
brolis Vincas MitcheU, gyv. 
Nashua, ir pusseserė Domicė
lė Tamalis, gyv. Detroit, Mich.

Albinas ir Jadvyga Vaškai, 
gyv. 11 New Street, turėjo 
malonumą globoti savo sūnų 
Aloyzą, kuris buvo pavojingai 
sužeistas Vietname. Karys Aloy
zas pirmiausia buvo gydomas 
Japonijoje, o vėliau jį pave
žė į Walter Reed ligoninę, Wa- 
shington, D. C.; iš ten atvežė 
jį visam mėnesiui pas tėvus. 
Praleidęs mėnesį, lėktuvu jis 
grįžo į Washingtoną ligoninėn. 
Jį palydėjo jo tėvelis.

Jonas Grauslys, gyv. 66 Elm 
Street, negali pamiršti, kaip jis 
buvo iškilmingai sutiktas ir 
pasveikintas pas pranciškonus 
Kennebunkport, Maine, gim
tadienio proga. Jonas Grauslys 
minėjo 93 metų amžiaus su
kaktį.

WATERTOWN, CONN.

Sally ir Antanas Zupkai sa
vo gražioje sodyboje Water- 
town, Conn., suruošė šaunias 
išleistuves sesutės šeimai — 
Emilijai ir Kazimierui Kiau- 
niam, kurie iš Waterburio per
sikelia gyventi į Santa Anna, 
Kaliforniją, pas savo dukrą ir 
žentą.

Prie 
sakyta 
laimės 
naują 
Atminimui įteikta ir dailininko 
Edv. Krasausko sukurtas, K. 
švelnio pagamintas “Geležinis 
vilkas”.

Waterburio ir apylinkės lie
tuviai pasiges mielų p.p. Kiau
nių.

Reikia dar pažymėti, kad 
šiomis dienomis per Mykolines 
Zupkai susilaukė pirmo anūko, 
kuriam duotas Mykolo vardas.

Buvusieji

vaišingo stalo buvo pa- 
daug kalbų. Palinkėta 

ir sėkmės įsijungiant į 
lietuvių bendruomenę.

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

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

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

Sol. Janina Liustikaitė įdai
navo operų arijas ir dainas: 
Adriana Lecouvreur — muz. F. 
Cilea; Mefistofele 
Perlų ieškotojai - 
Boheme — G. Puccini ir La Kalbos preL Kemėžio, vysk. V. 
Wally — A. Catalani. Mergaitės Brizgio, St. Bačkio. vysk. Bo- 
troškimas ir lietuviška daina— iand, w. Rodino ir kit Stereo, 
abi Fr. Chopin; Kur prapuolė galima naudoti ir mono, 
tas kelelis ir Abejonės — AL kaina 4.50 dol. 
Kačanausko, Ne margi sakalė
liai — J. Tallat Kelpšos, Ty
kiai, tykiai, viena liaudies dai
na, harmonizuota Br. Budriū- 
no, ir Dobilėlis — A. Vanagai
čio — V. Jakubėno. Mono, kai
na 6 dol.

A. šabarriausko įdainuota 
Nr. 3. Rose Mary — fokstro
tas, Pasakykite mergelei —tan
go, Sunku gyventi — valsas. 
Pasakė — tango, Varpų dai
na — tango. Mano svajonė — 
valsasj 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.

Lietuvos _ Nepriklausomy- _ 
bes 50tieš 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

— A. Boito,. gina žaliuoja; Nemunas. Išpil- 
G. Bizet, La (j0 solistai ir parapijų chorai.

jo 10 ir 17 surengė kortavimo 
vakarėlius (Whist Party). Pa-

nių straipsnių. Lietuvių ir kita-

daug veikia parapijoje; rengia 
įvairius vakarėlius. Klubas nu
pirko parapijai prožektorių (16 
mm).

Jono ir L. Dvareckų, gyv. 12 
Cottage Street, sūnus Dovydas

• Bostono šių metų pirmenybėse, 
spalio 11-12 d.d. dalyvavo Povilas . 
Tautvaišas iš Čikagos, kuris prieš 
20 metų buvo laimėjęs Bostono 1949 
m. pirmenybes. Pirmos vietos nu
griebti jam šiuokart nepavyko, ta
čiau sukovojo gerai: surinko 4 tš. 
iš 5 galimų (2 partijas užbaigė ly
giom) ir pasidalijo antrų vietų su 
Harvardo ir MTT pirmūnais (W. 
Robertie. J. Petersi ir pora kitų, 
žymieji Bostono čempionai J. Cur- 
do ir A. Keyes. kurie savo laiku už

mus yra nusinešę Lietuvių pereina
mąsias dovanas, šiuokart liko su 
2*4 ir 3 taškais. Laimėjo Dan Har- 
rington, pelnijęs visus 5 taškus.

P . . -

gyv. 44 Lund Rd.
Veckmųįę porų įdubas lap

kričio 15 d. vakarą parapijos 
svetainėje rengia blynų balių. 
Rengimo komitetą sudaro: Sta- 
SyS Maverick — pirm., Pieš- triskartlnliM Bostono p-biy laimėjt- 
ton Walsh ir Warren Stanley. 
Kviečia visus įsigyti bilietus ir 
dalyvauti parengime. A.

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

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

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

Nr. 2, Sol. V. Noreikos Lie
tuviškos dainos ir operų ari
jos: Kur bakūžė samanota, Ug
nelė, arija iš “Meilės eliksyro”, 
L’Arlesiana — Frederiko ro
mansas, Nemunėlis, Arlekino 
serenada iš “Pajacų”, arija iš 
“Rigoletto,” Tris dienas, tris 
naktis, arija iš Toskos, Surdata

Antras literatūros vakaras, 
dalyvauja: Ada Karvelytė,
A. Kairys, G. Babrauskienė, J. 
Vaičiūnienė ir dr. A. šešplau- 
kis. Įskaityta: Be motinos, Gy
venimas, Gimtasis sodžius, Sve
tur, Jaunystė, Pabudau, Joni
nės, Daina be laukų, Po tėve
lio kepure, Metai, Kraštas, Ne
marioji legenda, Vakaras, Į 
Nemuną, Pūgos, Žmogus, kuris 
gyveno, Brolis ir sesuo, Trečio
ji žaizda. Ryto čiulbėjimas ir k. 
Mono, kaina 5 doL
.. New Yorko Lietuvių vyrų 
choras įdainavo: Tėve mūsų, Oi 
broli broleli, Aš pas tėvelį, Jo
jau dieną, žvaigždutė, Anoj pu
sėj Nemunėlio, Ulioja bitelė, Oi 
toli toli, Pirmyn į kovą, Tu sa
kalėli, Atsisveikinimas ir Tėvy- N‘Namuratto (A. Canio), Dici- 
nei. Mono 3 dol. Stereo 4 dol.

G. VanReuskienė* Įdainuo
ta: Vai gražu. Gėlės iš šieno, 
Lopšinė, Daina prie upelio. Iš
dykęs rudenėlis. Kregždutė, 
Lakštingalos giesmė. Kalnų pie
menaitė, Pievoje žolelė žaliavo, 
Jei tu myli, Mergaitė ir paukš
telis. Mono, kaina 6 dol.

tencello Vuie — (F. Falvo), Ber
nužėli, nesvoliok, Pradalgėlto 
Kaina 6 dol.

Šios bei kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske, 910 
Willoughby Avė., Brooktyn, N. 
Y. 11221. (Siuntimui pridėdama 
50 c, Kanadoje 1 dot).
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brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir P^ypas, šią 
naktele, Prieš tolimą kefinn^ 
Užstalės daina. lininė bubu- 
tė, Oi laukiau, laukiai, Oi, tri 
Jieva, Jtevuže, Augu pas tėve
lį Stikliukėli. Mono 2 doL Ste> 
reo 4.50 dot

Žibuoklės, L Stuko mote- | 
rų seksteto įdainuota 14 liet 
dainų: Ruduo, Gėlių daina, VS 
gegužės naktis, Avietėlė, Man 
ne vistiek, Joninių daina, Dai
na apie tiltą, 0, ramimėte, 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 Lfetuviškę Mdtodiiv įgro
ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line- 
liūs, Kur tas šaltinėlis, Ramo- ] 
venų maišas, 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, 
0 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. 0 kai aš. Sa
kyki, upeli, Džinguliukai, Ko 
liūdi, berželi, Sveiki, broliai,

M13
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Dėmesio vūfcRta PPD4RO0IFTį5, l*f-

Tol: GL2-2923

1.

2.

3.

įvykusių Amerikoje su Vneshposyltorgo prezidentu ir as
meniško vizito Podarogifts prezidento Maurice Rifkin

nesusipratimų ar klausimų tarp Vneshposyltorgo ir 
gavėjo. ’
Prekių kainos yra sumažintos. Naujas kainoraštis bus 
paruoštas mėnesio arba dviejų laikotarpyje ir siun-

Tel. (212) 497-88®?

Alfa Jeweler

Komisijos arba mokesčiai nebebus imami nuo dovanų 
yross sumos mokėtos pirkėjo, bet visi mokesčiai bus

na § doL Sv. Jurgio parapija 
Shenandoah, Pfli-, Dr. A. Kučo, 
kaina 4 doL, Gėlių kalbėjimas,

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

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIENR — Tel. 487-8865

gatlMHOM

TO PMlCK 
YOUBAD

turgaus alks, 
rgio, drama, 

įpina 2 dot $v. Kazimiero pa
rapija Los Angeles, Calif., J.

GENERAL KITCHEN HELP 
Part Time or Full Time 

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

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

SERVICE

OFFSET SERVICE 100 copys 8125 
«aeh additianal 100 764 printed on 
2G pound hODd paper. Call 697-9635 
ar send copy to INSTA COPY A 
PRINTING SERVICE 415 Lexing- 
tan Avenue. 1 - ■

ALI. YENT CORP.
Rubbish Removal and Carting

Demoiition, Uc. No. 6736 90 (665- 
394j — Free estimates. 324-8470 -1

L A M CAR SERVICE 
DOOR TO DOOR ANYWHERE 

24 Hour Service 
Wedding Parties Ąirports 
Ho^dtate —r Metar Rates 

Call (212) 5684000

MARIO'S AUTO 
INSPECTION STATION

Headlight adjustment Whel aBgn- 
ipent — Shell Bay Avė, Mayville 
Cape May Court House N j. 609— 
465-5607

CARU TRUCKING 
SCRAP IRON A METALS 

HOUSE WRECKING 
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 ouL Free. perking, air con- 

. ditioned. Pizza our specialty — 1580 
Uempstead Tpke (off Meadowbrook 
Pkwy) East Meadow, 1*1. (516) 
IV 3-0190

fClipton Bįock & Supply Co. 
ĘnUjlinę of Alun^num windows 
and doors, mason mateliais and 
supplies. Ūse our cash & carry 
plan. Clinton Point, Clinton 08809 

Dial 201-735-7211

* - *

LONG BEACH — Small retirement 
Home by the sea. centrai, charming, 
restful atmosphere, Continental cui
sine. 312 West Penn Street Long 
Beach, L.I. — Call 516—432-8348

CASTELLI
Complete automotive Service, tune 
ups, front end, brakes, transmis- 
sions. Automobile eleetrie Service, 
Air conditioning. GE 6-4918. Large 
indoor facilities. 500-06 Coney Is- 
land Avė. (off Church Avė.)

TENNIS ROOFING CO.
Specializing in flat roofs, new re- 
construction—ail work guaranteed, 
for free estimate call — 

682-4777

H. W. MALĖ

Tračtor Trailer Drivers salary range 
310-15,000 per yr. WocS with frozen 
food. Guaranteed work, 5 day week. 
Only esperienepd men need apply. 
Call: (201) 256-9000 ask for Felix 
Hudson Wholesale Fffigree Food, 
Tąft R<L, Totowa, NJ.

Iki to laiko mes prašome gerbiamus klijentus, siun
čiant dovanas, naudotis DOVANŲ PAŽYMĖJIMU — 
MERCHANDISE PURCHASE ORDER; tuo būdu ga
vėjas galės pasirįnkti prekes, kurios jam patinka.

“MOSKVITCH“ automobilio užsakymai yra priimami 
kaip ir ęeniau, kol jų ribotas kiekis bus išnaudotas.

Dėl smulkesnių informacijų prašome kreiptis 
j mūsų prisijungusias firmas ar jų skyrius:

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

GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC.
716 Walnut St, Philadelphia, Pa. 1910$ — Tel. (215) ,WA 5-3455 

PACKAGE EXPRE$S R TRAVEL AGENCY, 
INC.

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

PODAROGIFTS, INC
- 220 Park Avė. South, New York, N.Y. 10003 Tel. (212) 228-9547

doL Pavieniai žodžiai, J. Meko 
vaizdai, ^jąta^. ^anite^, kapa 
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. įta
pus vakaras, K Grigaitytės ei- 
raščiai, kaina 3 dol. Bevardė ša
lis, L. Sutemos eilėraščiai, kie
tais viršeliais, kaina 3 doL The 

- Lithuanian - Woman, redagavo 
komisija, kuriai vadov. B. No- 
vickienė, kaina 3 dol. Spheric 
and Linear Laws of Geometry 

' • by Ą. Stelingis, 2 dol., Vysk.
Pranas Brazys, jo gyvenimas ir 
darbai, kaina 2doL

Pelytė Getežytė, S. Tomarie- 
nės pasaka vaitam su iliustraci
jom, kaina 1 doL, Bitės, L. Ger- 
manienės,. iliustracijos Z. So- 
deįkienės, kietais aplankais,, kai
na 3.50 doL

Šios bei kitos knygos-ir lei- 
diniai gaunąsi Darbininko ad- W SPORTAS ministracijojė.j ' '

Janina Mathew$ Curley ųcDimple rolėje to paties vardo vaidinime Bert 
Wheeler teatre, Hotel Dixie, 250 W. 43 St. New York, tel. 524-2323.

Nuotr. V. Maželio

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, choras, 
veikėjus ir t t Pamatysite 
kaip atrodėte prieš 20-25 me
tus.

"Vytautas the Great". 202 
_____ _______ _____ psl. Anglų kalboje istorinis 

Greitai išvažiuosiu. Aš berneliui veikalas, nušviečiąs Lietuvos 
nesisiūliau, Kur banguoja Ne- didingą ir garbingą praeitį 14 
munėlis, Ar negaili, seserėle, * 15 šimtmečiuose. Jaunimui 
rūtelių Pasakyk, čigone miela, tr kitataučiam ypač svarbu ją 
Kai aš grėbiau lankoj šieną, 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

munėlis, Ar negaili, seserėle.

S^CMADIEN| FUTBOLAS
Ateinantį* savaitgalį visos 3 

Lietuvių Atletų Klubo futbolo 
komandos turi pirmenybių 
rungtynes namie, t.y. Kissena 
Corridor 150 St ir Booth Me- 
morial Drive, Flushing L-1-

Mažučiai šeštadienį 3:30 vai. 
žaidžia prieš Greek-Americans.

Sekmadienį pirmoji koman
da 2:30 vai priešininku turi

Pfaukųdažymaa
267 St Nichoias Ave^ Kdgevood, N.Y.

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,

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-

jau kaime mergelę. Kimo 3 
doL Stereo 4.50 dol.

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

by Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

Jei "EGLUTĘ" užsakysi, 

Vaikui džiaugsmą padarysi - 

Skaitant nuotykius Pupučio, 

Valandos pavirs minutėm.

tas. Vienintelis įvartis krito iš 
11 m. baudos*. Puolime vėl Čes
nauskas vienu vienas, stokojęs 
krislelio laimės. Pajėgus žaidi- 
tas būtų Budraitis, sugebėjęs 
apvaldyti nervus. Neblogi ir 

College Point ŠC, prieš kurį šį Market su šileikiu. šį kartą jau 
sezoną jau pirmo rato rungty- matėsi ir geresnių padavimų, 
nės pralaimėtos. Priešžaismy- Pirmenybių lentelė šį kartą 
je susitinka rezervinės. Tikėsi- atrodo visai nekaip. Iš 5 rung

tynių tesugebėta sukalti vos 
vienas taškelis.

Istoriniai didelis lietuvių skaičius pirmą kartą susirinks Romoje 
1970 metų vasarą dalyvauti
LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS PAŠVENTINIME.

Netrukus bus paskelbta registracija norinčiųjų dalyvauti šioje 
šventėje. Aukotojų ir jų paminėtų asmenų vardai liks ateičiai spe
cialiose knygose Vatikano ir lietuvių archyvuose. Neatidėliokite at
siųsti savo auką. Siųskite adresu: Lithuanian Martyrs’ Chapel, 2701, 
West 68th Street Chicago, III. 60629.

DEDIKACIJOS ŠVENTĖ ARTĖJA

Kviečiame talkon!mės, kad šis savaitgalis bus sėk
mingesnis negu pereitas.

čia šeštadienį mažučiai ne
laimingai pralaimėjo German- 
Hungarians pasekme 0:1. Įvar
tis krito paskutinėje minutėje.

Sekmadienį abi senimų ko
mandos viešėjo Van Cortland 
parke ir parsivežė du pralai
mėjimus. Rezervinė gavo .12:1, 
o pirmoji 0:1 (0:0). Pirmoji ko
manda žaidė šios sudėties: Jan
kauskas; Kulys, Budraitis, Re- 
meza II, Kreicas; Šileikis, Mar
kei, Vainius II; Vainius IV, 
Česnauskas, Malinauskas I (Ma
linauskas II). Apylygė kova da
vė pergalę Shamrock Rovers. 
šį kartą su Budraičiu, Reme- 
za n viduryje gynimas laikėsi 
daug tvirčiau. Vartuose po il
gesnės susižeidimo pertraukos 
Jankauskas geras ir užtikrin-

Atletas

e
DBCTER PARK 
PHARMACY 13

Wm. Anastaai, B. S. 
77-01 JA8MHCA A VENŲ E 

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

WĖ DUJVKR 
Mkbigaa 2-4130

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,

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

Kviečiame pasinaudoti šiuo laikinu metų pabaigos papi-

DARBININKO skaitytojų talka surasti naujų prenume-

Vlrginia 9-4496
Jalousie Windows

A. R. SHIPLEY 
CČMPANY

Aluminum ComUnation 
Windows and Dbors

Tėvynės Meilė Nemari, A. 
Dambrauskaitės įdainuota 13 
liet, dainų: Ramunės daina, 0 
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 dovaną vi
sokiom progom. Teliko tik ke
liolika albumų. Gaunama Dar
bininko administracijoje.

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

Persiuntimui pridedama 50

Akuninum Ąwnings 
600 RIDGEWOOD AVĖ. 

Brooklyn, N. Y. 11208 
AHėn R. Shipley -- -

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.

centų.

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9

I

Tykus buvo vakarMi*. —Nau
jai išleista Hgo grojimo lietu
vių dainų ir Šokių muzikos 
plokštelė, kurioje įgrota: Tykus 
buvo vakarėlis, Laivai, Siū 
naktely, Kas bernelio sumis- 
lyta, Oi laukiau, Bernužėli ne
svajok, 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

SCHALLER & WEBER
AUGSOAUSIOS KOKYBfiS PRODUKTAI

Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 
Užeikite

New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 8t) — TR 9-3047 
RMg«woode: 56-5f Myrtlę Aveniu 
Aeterijoje: 28-26 8telnway Street AS 4-3210 

343-0116

FtasMnge: 41-08 Maln Street — Hl 5-2652 

Jackaon MelgMa: 02-10 37th Avenue — D£ 5-1154

Užsakau naują DARBININKO prenumeratą kaip kalėdinę

Vardas ir pavardė ..

Adresas

Siunčiu už prenumeratą $
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Darbininkas kitą savaitę dėl 
Visų Šventųjų šventės išeis 
tik vieną kartą — trečiadieni.

Angelu Karalienės parapijos 
bažnyčioje Vėlinių proga pa
maldos bus šia tvarka: lapkri
čio 2, sekmadieni, 5 vai. po
piet bus mišios, pamokslas ir 
gedulingos pamaldos; lapkričio 
3, pirmadieni, bus 12 mišių. 
Pirmos mišios 7:30 vai. ryto, o 
paskutinės su egzekvijom bus 
9 vai. Pamaldose visi kviečiami 
dalyvauti.

Pranciškonu rekolekcijose 
Brooklyno vienuolyne iš To
ronto vienuolyno dalyvavo tėv. 
Benediktas Bagdonas, OFM, ir 
tėv. Ambrozijus Prakapas. OF 
M.

Tėv. Paulius Baltakis, OFM, 
nuo 1953 vikaravęs pranciško
nų aptarnaujamoj Prisikėlimo 
lietuvių parapijoj Toronte. Ka
nadoje. atvyko i Brooklyno vie
nuolyną, kur, pagal naują pa
skyrimą, dirbs kaip spaustuvės 
vedėjo pavaduotojas ir talkins 
Kultūros židinio ruošoje.

A. a. Irenos Stankūnienės- 
Mašiotienės atminčiai mišios 
bus aukojamos lapkričio 9 d. 
11 vai. ryto Maspetho parapi
jos Atsimainymo bažnyčioje. 
Kviečiami draugai ir pažįstami 
atsilankyti ir pasimelsti už jos 
vėlę.

Dr. V. Vygantas, kun. St. 
Yla, inž. A. Sabalis ir E. Su
žiedėlis praves rytų mokslei
vių ateitininkų kursus Putna- 
me lapkričio 27-30. Kursai ski
riami vyresniesiem mokslei
viam ateitininkam ir tiem gim
nazijos amžiaus jaunuoliam, ku
rie norėtų jungtis i at-kų są
jūdi. Registracijos lapai gau
nami per kuopų globėjus ir 
siunčiami Irenai Eivienei. 139 
Bellevue Avė., Brockton, Mass. 
02402. Tel. (617) 583-6492. Re
gistracija jau vyksta, o kursan
tu skaičius dėl pačio kursu me
todo ribojamas, todėl registruo
tis raginamas nedelsiant. Į kur
sus suvažiuojama ketvirtadieni, 
lapkričio 27. 12 vai., skirsto
mas: sekmadieni, lapkričio 30. 
popiet. Pilnas kursų mokestis 
— 25 dol.
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Spaustuvė ................ GL 2-6916
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Antanas Karpavičius, miręs 
spalio 18, palaidotas spalio 21 
Kalvarijos kapinėse. Velionis 
gimė 1884 birželio 14 Žiogų 
kaime, Skiemonių parapijoj. Į 
JAV atvyko šio šimtmečio pra
džioj. Dirbo daugiausia siuvyk
lose. Buvo nuoširdus lietuvis. 
Paliko dukrą ir žentą — Ka
zimierą ir Edvardą Genevičius, 
žinomus lietuviškoje veikloje, 
broli Joną ir kitus gimines. Bu
vo laidojamas iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios po gedulin
gų mišių, kurias koncelebravo 
kunigai — St. Valiušaitis, A. 
Račkauskas ir Pr. Geisčiūnas.

Aušros Vartų parapijos tra
diciniai rudens pietūs bus spa
lio 26, sekmadienį, 1 v. para
pijos salėje. Rengimo komite
tas ir parapijos kunigai kvie
čia visus parapiečius ir parapi
jos rėmėjus.

Moterų Sąjungos 29-tos kuo
pos mėnesinis susirinkimas, 
kuris turėjo įvykti spalio 19, 
bus spalio 26, sekmadienį, 12 
vai. Apreiškimo parapijos salė
je, Brooklyne. Sąjungietės ir 
prijaučiančios prašomos daly
vauti.

New Jersey Lietuvių Tary
bos nutarimu yra kviečiamas 
visuotinis susirinkimas, kuris į- 
vyks spalio 26, sekmadienį, 
3:30 vai. popiet, Lietuvių Šv. 
Jurgio draugijos salėje, 180 
New York Avenue, Newark, N. 
J. Visos New Jersey lietuvių 
organizacijos maloniai prašo
mos atsiųsti į susirinkimą po 
3 atstovus. Darbotvarkėje: Va
sario 16 bendras minėjimas, 
vieta ir laikas; kiti reikalai ir 
sumanymai. Visi maloniai pra
šomi dalyvauti. — New Jersey 
Lietuvių Tarybos Valdyba.

Nepamirškite spalio 25, šį 
šeštadienį, eidami gulti savo 
laikrodžius atsukti vieną valan
dą atgal. Baigiasi vasarinis švie
sos taupymo laikotarpis.

Liet. Fronto Bičiulių rytų 
apygardos suvažiavimas, kuris 
buvo numatytas lapkričio 29, 
dėl susidėjusių aplinkybių nu
keliamas į kitų metų pavasarį.

"Bubulio ir Dundulio" vaidi
nimas, kuris buvo rengiamas 
lapkričio 22, atšaukiamas, nes 
tą dieną yra Liet. Kariuomenės 
šventė.

Maironio mokyklos tėvų ko
mitetas ryšium su tos mokyk
los 20 metų sukaktimi gruo
džio 6 Saieva’s salėje rengia 
vakarienę.

Sol. St. Citvaras dainuoja 
Lietuvos kariucmenės minėji
me lapkričio 22 Maspetho lie
tuvių parapijos salėje. Akompo- 
nuoja Aleksas Mrozinskas.

N.Y. 100-jo Balto skyriaus 
valdyba, kuriai pirmininkauja 
dr. E. Noakas, sekretoriauja J. 
Jankus, yra pradėjusi rudens 
vajų. Laiškais kreipėsi į visus 
New Yorko lietuvius, prašyda
ma aukos. Visi prašomi ne
delsti ir paremti Baltą. Šiemet
Balto vajaus komitete yra ir 
šių moterų organizacijų atsto
vės: Lietuvių Kat. Moterų Kul
tūros Draugijos, Amerikos Liet. 
R. Katalikų Moterų Sąjungos 
24 kuopos, 29 kuopos ir 30 
kuopos, Moterų Vienybės, Mo
terų Klubo New Yorko sky
riaus, SLA moterų 99 kuopos, 
D.L.K. Birutės karių šeimų d- 
jos New Yorko skyriaus ir skau
čių Neringos tunto.

Už a.a. Charles Kraus, jo 
mirties pusės metų sukakčiai 
prisiminti, bus iškilmingos mi
šios su egzekvijomis pranciško
nų koplyčioje, 680 Bushvvick 
Avė. Brooklyne, lapkričio 4 d. 
8 vai. ryto. Užprašė velionės 
našlė Uršulė Krausienė.

Amžinojo Rožančiaus Drau
gija rengia laimėjimų vakarą 
spalio 25 d. 2:30 vai. p.p. Ap
reiškimo parapijos salėj.

Rašantiem Darbininkui ir 
kartais savo rašinius prisiun- 
čiantiem skubos paštu (special 
delivery) primename, kad JAV 
paštas skubaus pristatymo mo
kestį nuo 30 centų yra pakėlęs 
iki 45 centų.

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

Pavergtoj Lietuvoj
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JONUI PAKALNIŠKIUI
mirus, jo sūnui kun. Jonui Pakalniškiui, mūsų dvasios 
vadui, reiškiame širdingą užuojautą ir kartu liūdime.

LIETUVOS VYČIŲ SENIORŲ KUOPA

NORBERTUI ALEKSIUI
tragiškai žuvus, jo tėvą, prof. Aleksandrą Aleksį, mūsų 
organizacijos garbės pirmininką, nuoširdžiai užjaučia

A. L. R. K. Vargonininku
ir Kitų Muziku Sąjunga

Mūsų didžiai gerbiamam ir mylimam 
dirigentui —

KOMP. ALEKSANDRUI ALEKSIUI, 
dėl jo brangaus sūnaus
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XORBERTO ALEKSIO
mirties 

reiškiame giliausią užuojautą 
ir drauge liūdime.

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS CHORAS 
Waterbury, Conn.

Apreiškimo parapijos choras su kleb. kun. J. Aleksiūn u ir choro vadovu Algirdu Kačanausku (k). Choras ši 
sekmadienį dalyvauja religiniame koncerte.

Religinis koncertas Kristaus valdovo šventės proga
Šį sekmadienį, spalio 26, Ap

reiškimo parapijos bažnyčioje 
bus religinės muzikos koncer
tas. Jis rengiamas Kristaus Val
dovo šventės proga. Pradžia 4 
v. popiet.

Koncertą pradeda muzikas 
Vaclovas Romanas- Ramanaus
kas, Wilkes Barre, Pa., lietu-

Algirdas Kačanauskas, Apreiški
mo parapijos choro dirigentas

vių parapijos vargonininkas. 
Jis mokslus baigęs Lietuvoje, 
ten surengęs vargonų koncer
tus, ėjęs vargonininko ir muzi
kos mokytojo pareigas. Nuo 
1950 metų gyvena Amerikoje. 
Brooklyno lietuviams mažiau
siai pažįstamas.

V. Romanas-Ramanauskas at
lieka Žilevičiaus “Fuga”, Pul
kim ant kelių, Bacho — Fan
tazija.

Toliau įsijungia solistas Sta
sys Citvaras, kurį jau esame 
girdėję New Yorke. Jis gieda: 
Cherubini — Veni Jesu, Schu- 
bert — Avė Maria, Stradel- 
la — Pieta Signore, Frank — 
Panis Angelicus, Naujalio — 
Kad širdį tau skausmas. Var
gonais palydi V. Ramanauskas.

Jis dar solo gros Max Reger— 
Avė Maria.

Toliau koncertą veda Apreiš
kimo parapijos choras. Jis at
lieka: kun. Andruškos — O 
Kristau Visagali, Witt — Lau- 
date Dominum, Kavecko — O 
Kristau, Pasaulio Valdove, ku
nigo Šukio — Garbė Dievui 
aukštybėse, A. Kačanausko — 
Malda už tėvynę. Chorui diri - 
guoja Algirdas Kačanauskas. 
Vargonais palydi V. Ramanaus
kas.

Jis ir užbaigia koncertą Ba
cho — Choralu, Regerio — 
Toccata. Prieš koncertą žode
lį tars kun. V. Pikturna, pabai
goje — kun. kleb. J. Aleksiū- 
nas suteiks palaiminimą Švč. 
Sakramentu.

Rengiamas prasmingas minėjimas
Jau treti metai iš eilės, kai 

rengiamas giliai reikšmingas 
persekiojamos Bažnyčios Lie
tuvoje minėjimas-koncertas. Su
tartinai planuoja ir rengia dvi 
svarbios organizacijos — Lie
tuvių Katalikų Religinė Šalpa ir 
Lietuvių Katalikių Moterų Kul
tūros Draugija. Parengimo pro
ga yra maldos ir aukos diena 
už Bažnyčią tyloje. Persekioja
moji Bažnyčia negali savęs gin
ti, juo labiau negali skleisti sa
vo mokslo laisvai. Todėl laisvė
je gyveną turi už ją kalbėti,
užtarti, apginti. Šv. Tėvo pa
skelbtoji maldos ir aukos die
na yra gera proga visiem su-
krusti ir nuoširdžiai atjausti
persekiojamuosius. Mes, lietu
viai, turime ypatingą pareigą, 
nes Bažnyčia Lietuvoje yra la
bai persekiojama ir naikinama.

Todėl gruodžio 7. sekmadie
nį, šv. P. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo šventės išvakarėse, at
siminsime persekiojamą Bažny
čią. Malda ir pamaldomis pra
šysime dangaus pagalbos, kad 
tėvynė atgautų laisvę, o susi
rinkę viešai pasakysime pasau
liui. kad mes nerimstame, ma-
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L.B. Bostono Kultūros klube 
spalio 25 7:30 vai. vakaro dr. 
Henrikas Nagys kalbės apie 
Vytautą Mačernį. Aleksandra 
Gustaitienė rengia ištraukas iš 
Mačernio kūrybos, kurios tame 
klubo susirinkime po paskai - 
tos bus skaitomos. Visi kvie
čiami atsilankyti. Klubo susi
rinkimai vyksta, kaip ir seniau. 
Tarptautinio Instituto patalpo
se. 287 Ccmmomvealth Avė.. 
Bostone.

Uršulė Gervinienė-Mickevi- 
čiūtė, sulaukusi 87 metų am
žiaus, mirė gegužės 16. Velio
nė gimė Žemaitijoje, po II-jo 
pasaulinio karo atvyko i Ame
riką. Užaugino 3 sūnus ir 5 
dukteris. Palaidota Forest 
Hills kapinėse. Jos įamžinimui 
Lietuvių Fonde paaukojo: 20 
dol. B. L’dalovas, po 10 dol.— 
B. ir V. Galiniai, I. ir A. Ra
siai. dr. A. Kalvaitis, Raja Pi- 
monovv, J. ir E. Kuncaičiai, B. 
ir G. Mikoniai. B. Ofrossimovv, 
R. ir M. Berder.

Aleksandras ir Olga šlepavi- 
čiai į Lietuvių Fondą įnešė ant
ra šimtinę be jokio raginimo. 
Abu šlepavičiai yra pensinin
kai, gyvena Cape Cod, Center- 
ville, ir turi savo vila “Jūrą”. 
Lietuviškus reikalus jie nuolat 
prisimena. Aleksandro tėvas, 
Mykolas Šlepavičius, I-jo pasau
linio karo metu per Rusijos šal
pos organizacijas lietuvių šal
pai buvo paaukojęs 210.0 0 0 
rublių. Lietuvos vyriausybės 
jis buvo apdovanotas D.L.K. 
Gedimino ordinu.

tydami persekiojimus. Visi, visi 
turėtumėm įsijungti į tą mal
dos. aukos ir viešo protesto žy
gį-
Koncertas persekiojamai Baž

nyčiai paminėti rengiamas gruo
džio 7, sekmadienį. 4 v. popiet. 
Franklin K. Lan-e mokykloje, 
Jamaica Avė. ir Dexter Court, 
Brooklyn, N. Y. Po trumpo mi
nėjimo šaunią koncertinę pro
gramą atliks New Yorko Lie
tuvių vyrų choras, vad. Vyt. 
Strolios, solistė Daiva Mongir- 
daitė, solistas kun. Vincas Val-

Soiistas Stasys Citvaras giedos šį 
sekmadienį religiniame koncerte 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje.

Muz. Vacį. Romanas-Ramanauskas,
iš Willkes-Barre, Pa., gros vargo 
nais religiniame koncerte šį sek 
madienj.

Tarptautiniame šokiu festi
valyje, kuris vyksta Nashville, 
Tennesse. dalyvauja Onos Ivaš- 
kienės tautiniu šokių grupės 
šie šokėjai: Birutė Adomavi
čiūtė. Vytautas Adomaitis, Ni
jolė Baškytė. Aldona Dabrilai- 
tė. Vyt. Dabrila. Milda Dačytė, 
Gytis Gavelis. Jonas Jakutis. 
Jurgis Jasaitis. Morta Luzaity- 
tė, Vilija Leščinskaitė. Birutė 
Račkauskaitė. Eglė Subatytė. 
Darius Subatis. Algis Vasys, 
Dalius Vasys ir Marius Žiaug- 
ra.

Skautu lapinu rud°ns balius 
bus spalio 25 Liet, piliečių d- 
jos salėje.

Lituanistinės mokyklos ban
ketas bus lapkričio 8 Liet, pi
liečių draugijos salėje.

Grandinėlė šoka Bostone 
lapkričio 9 John Hancock salė
je.

kavičius ir pianistas Vytenis 
Vasyliūnas.

Rengėjai kviečia visus daly-
vauti šioje lietuvių patriotinės
ir religinės muzikos šventėje.

Koncerto proga leidžiamas 
leidinys. Todėl visų prašoma 
nedelsiant siųsti savo aukas, ku
rios bus paskelbtos leidinyje, 
jei to norėsite. Jei kas norėtų 
užsisakyti visą puslapį, auka 
už tai 100 dol. Čekius rašykite: 
Lithuanian Cathoiic Religious 
Aid. 64-09 56th Rd.. Maspeth. 
N. Y. 11378. Gausite kvitą, ir 
jūsų aukos yra atleidžiamos nuo 
mokesčių. Rengėjai
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FREDUI GRAUDŽIUI

mirus, gilią širdgėlą drauge su Tavim. Katrele, pergyve
na ir užuojautą reiškia Tau. dukrai ir sūnui

V. K. JONYNAS.
duktė ir žentas

Ieškomas žmogus pastoviam 
televizijų taisymo darbui krau
tuvėj ir privačiuose butuose. 
Gera būtų mokąs vairuoti auto
mobilį. Informacijai tel. GL 2- 
6942?

Woodhavene išnuomojamas 
baldais apstatytas kambarys. 
Pageidaujama senesnis vyras 
ar moteris. Informacijai tel. VI 
6-7431.

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 tel. VI 7-10 
80.

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.

LB Woodhav?no apylinkė pagamino

ženklelį klijuoti ant automobilio 
lango (de-cal):

aukso spalvos rėmuose, baltas vytis 
raudoname fone. Dydis: 2 S nnd 2 
inčių. Kreiptis pas V. Gintautą 
88-02 129th Street, Richmond Hill. 
N.Y. 11418 (telef. 441-8897): arba 
G. Ridiką 87-40 127th Street. 
Richmond Hill. N.Y. 11418. Galima 
užsisakyti ir paštu pristunčiant $1 
už ženklelį. Platintojam nuolaida.

FILATELISTAI!
Siunčiame Lietuvos pašto 

ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra
šyti: Baltic Stamps, P. O. Box 
127, Toronto, 19, Ont., Canada.

Marijona Miliūnienė, Darbi 
ninko skaitytojo \ Ramono, 
gyv. Brooklyne. sesuo, kuri gy
vena Sakiu apskrityje. Lietu
voj. lapkričio 1 švenčia 90 m. 
amžiaus. Jos brolis ir kiti arti
mieji linki daug sveikatos ir 
laimės.

Km norėtu skalbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLanmore 2 2923


