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JAV - L. Amerika: taisys santykius, naikins skriaudas
Washingtonas. — Santykiai 

tarp JAV ir P. Amerikos blo
gesni būti nebegali — nuo 
visiško pabirimo ir pilno bei 
pikto išsiskyrimo belaiko tik 
viltis, kad prez. Nixono admi
nistracija pamatys visą padė
ties rimtumą ir pakeis santy
kiavimo taktiką, kuri prie tos 
padėties privedė.

Dabartinius santykius tyri
nėjo važinėdamas labai blogai 
ten priimtas New Yorko gub. 
RockefeHeris, bet geriausiai ir 
pilniausiai juos aprašė pačios 
L. Amerikos vyriausybės (vi
sos, išskyrus Kubą) prezi
dentui Nixonui įteiktame 
morandume. '

Viena ranka duoda, 
kita atima

Visos blogybės eina iš to, 
kad L. Amerikai iš JAV einan
ti vadinama ūkinė pagalba yra 
ne kas kita, kaip tik užmaskuo
tas JAV eksporto į P. Ameri
ką rėmimas. Juk 90_ centų iš 
kiekvieno dolerio L. Amerikos 
kraštams tenkančios pagalbos 
pasilieka pačioj Amerikoj, gi 
ten patenka tik 10 centų, ku
rie niekaip negali padėti pa
grindo L. Amerikos ūkiniam » 
pakilimui.

L. Amerikai reikalinga ir 
ūkinė pagalba paskolų pavida
le ir prekyba su JAV ir kitais 
kraštais, bet reikalinga tokia 
prekyba, kurios procese lygio
mis teisėmis galėtų dalyvauti 
ir L Amerikos kraštų prekės.* 
Dabar gi jiems duodamos pa
skolos 90 proc. turi būti pa-

[ne

Panaikintas reikalavimas už JAV paskolas pirkti jos prekes
liekama Amerikoj, nes privalo
ma pirkti jos prekes. Gi L. A- 
merikos kraštų prekėm patek
ti į JAV trukdo daugybė įvai
riausių užtvarų. Tas užtvaras 
prašoma pirmiausiai panaikin- vo tas, kad JAV nebesikiš nė 
ti, jei norima pagerinti abiejų 
Amerikų santykius. Kai šitie 
reikalai bus sutvarkyti, savaime 
pagerės ir politinis klimatas, 
kuris ten šiandien šiaurėje 
kontinento esančiai Amerikai 
yra labai nepalankus.
Pripažino negerai darę

Ką atidengė prez. Nixonas sa
vo L Amerikos reikalu pasa
kytoje kalboje?

Gerai, kad jis nepradėjo nuo 
piniginių pažadų, nes pompas-

tiškų pažadų, pradedant prez. 
Kennedy Alliance for Progress 
1960 m. pasakyta kalba, nie
kas neįvykdė. Pats svarbiau
sias prez. Nixono pažadas bu-

j ūkinius nė į politinius L. T- 
merikos reikalus. Visos inicia
tyvos turi išeiti iš pačių L. A- 
merikos valstybių, bet ne iš 
Washingtono. Amerika tik pa
dės tas iniciatyvas vykdyti;

— Kad mūsų bendradarbiavi
mas pasisektų, L. Amerikos 
kraštai ūkinės, politinės ir so
cialinės pažangos link turi eiti 
savu keliu ir jų pačių vyriausy
bėms vadovaujant, — dekla
ravo prez. Nixonas.

Tai turėtų reikšti, kad ne
bebus siunčujmi į L. Ameriką 
būriai neparuoštu valdininkų 
pagalbai administruoti. Šitie 
valdininkai ten yra palikę la
bai blogą kvapą. Taip, kaip ir 
visur kitur, kur patys amerikie
čiai yra bandę savo teikiamą 
ūkinę pagalbą organizuoti.

Prez. Nfronas taipgi atsisa
kė ir politinio teroro ginklo, 
kuris reiškėsi i 
nutraukimu tiems kraštams, 
kur demokratiniais vadinami 
režimai būdavo pakeičiami ka
rinėmis diktatūromis. Dabar 
pažadėta į tą reikalą žiūrėti 
“realiai”. Toji naujoji taktika 
betgi nebus taikomą Kubai, nes

pa- 
tie-

— Surastas virusas, kurs 
kraujo celėse sukelia leukemi
ją (kraujo vėžys). Atradimas 
padarytas vienoje Anglijos ligo
ninėje. Dar nežinoma, kaip tą
^94 SnMytl. Bei tai jau didelis Lapkričio 4 d. rinkimuose besirungią dėl New Yorko burmistro vietos, iš k.: valstijos senatorius J. J. Marchi, 
Žingsnis gera kryptim. kontrolierius M. a. Procaccino, burmistras J. Lindsay.

Argentina turėsianti atominių ginklų
Pugvvash pasitarimai šiemet 

vyko Sovietijoj, Sochi kurorte 
ant Juodosios jūros Kranto. 
Dalyvavo mokslininkai iš 30 
kraštų, iš Rytų ir Vakarų, kad 
paieškotų kelių atominio gink
lavimosi lenktynėms sustabdy
ti. Išsiskirstė nusiteikę pesimis
tiškai, nes tokio būdo suradi
mas dabar dar pasirodė negali
mas.

Tuose pasitarimuose yra nu
rašyta taisyklė, kad pranešėjų 
pavardės neskelbiamos, todėl 
nežinomas asmuo, kurs smul
kiai papasakojęs apie tai, kaip 
Argentina dešimties metų bė
gyje taps atominių ginklų tu
rinti valstybė. Apie 1972 ji tu
rėsianti reaktorių, kurs gamins 
atominiams ginklams naudoja
mą plutoniumą. Jei ji nesutiks 
prisiimti J. Tautų Atominės 
Energijos Agentūros kontro
lės, tai niekas negalės sulaiky
ti Argentinos nuo plutoniumo 
panaudojimo atominių ginklų 
gamybai.

Argentina su Brazilija - yra 
kaimynės, bet Argentinos vy
riausybė mananti, kad revoliu
cija Brazilijoje greičiausiai ne
išvengiama, todėl Argentina nebedalyvavo. Šiemet į Sochį 
jau dabar turinti pasirūpinti buvo nuvykęs, nes tema buvo 
savo saugumu. Tai ir esanti pa- svarbj Kiekviena karta svars- 
skata pasigaminti kai kurių 
atominių ginklų. Atshnintina, 
kad Brazilija ir Argentina yra 
atsisakiusios pasirašyti atomi
nių ginklų plitimo sustabdy
mo konvenciją.

Argentina jau stato 70 mil. 
dol. kainuosiančią atominę 
elektrinę, kuri pradės veikti 
1970 vidury. Ją stato V. Vo
kietijos Siemens A.G. firma, 
nors JAV Westinghouse ir Ge
neral Electric siūlė ją pastaty
ti pigiau. Nuo JAV firmų atsi
sakyta todėl, kad nereiktų 
pirkti iš Amerikos pagerinto 
urano kuro reaktoriui maitin
ti. Mat, Argentina turi savo u- 
rano rūdų ir nori išvystyti jų 
panaudojimą. Ir 
negalima, nes visi, 
Ii, nori atsikratyti 
čių firmų, kurios
žymėjo L. Amerikoj praktikuo
tu išnaudojimu.

Pugwash pasitarimus prieš 
12 metų pradėjo organizuoti 
JAV turtuolis Cyrus Eaton, ku
ris ilgai buvo įtariamas esąs 
Maskvos simpatikas. Pirmasis

— Brazilijos prezidentu kon
gresas patvirtino generolą 
Emilio Mediči, kurį parinko 
karinių pajėgų viršininkų tary
ba. Admirolas Grune^ald pa
tvirtintas viceprezidentu. Rink
tasis prezidentas nebegali eiti 
pareigų dėl jį ištikusio para
lyžiaus smūgio. Opozicija nuo 
balsavimo susilaikė. Kariškiai 
pažadėjo sugrąžinti demokrati
nę tvarką.

šis kraštas dabar laikomas 
labiau priklausąs komunistų 
blokui, o ne Amerikonas.
Atėmė paramą JAV 
eksportui

Prez. Nixonas pažadėjo 
keisti ir ikšiolinę pagalbos
kimo tvarką. Ir čia pat pareiš
kė, kad kelioms valandoms nuo 
kalbos pasakymo praėjus nu
stos veikęs reikalavimas, jog 
90 proc. iš JAV gautos pasko
los būtu sunaudota Amerikoj J ttJIVLV gAllIklV, *

ūkinės pagalbos Pcr*cant i<» P«*es- Toji sąly
ga buvo didžiausia kliūtis pasi
naudoti paskola savo nuožiūra.

Antras labai svarbus paža
das buvo tas, jog JAV padės 
L. Amerikos valstybėm prasi
mušti su savo prekėmis j pasau
lio rinkas palankiomis sąlygo
mis muitų atžvilgiu. Visos prie
monės tam tikslui pasiekti bus 
sutartos ir paskelbtos vėliau.
Grąžintos šeimininko teisės

Trečias, labai seniai lauktas 
pakeitimas liečia iš JAV einan
čios ūkinės pagalbos administ
ravimą — planavimas, paskirs
tymas, pirmenybių nustatymas 
ir visa kita bus aptariama vi
sų kartu per specialiai tam rei
kalui sudarytą komitetą, kurį 
sudarys JAV ir visų pagalbą 
gaunančių valstybių atstovai. 
Pirmiau pagalbą gaunantieji 
balso neturėjo. Tam reikalui 
bus sudaryti specialūs orga
nai ir JAV valstybės departa
mente, kad viskas eitų per vie
ną centrą.

Prez. Nixono kalboje buvo 
sudėti tik bendri principai. 
Juos palankiai priėmė P. Ame
rikos vyriausybės. Bet nuo 
džiūgavimo susilaikyta, nes vis 
dar prisibijoma, kad žodžiai ga
li ir likti žodžiais, kaip jau bu
vo ir praeityje.

Jeigu ir šį kartą bus mažiau 
daroma, negu sakoma, L. Ame
rika gali pasitraukti iš Ameri
kos Valstybių Organizacijos ir, 
susiorganizavusi savybėje, at
sukti nugarą šiaurinei savo kai
mynei ir pasukti į kitus pasau
lio kraštus 
ieškoti.

Libanas ir teroristai sutarė paliaubas 
Del jų reikalavimų dar nesusitarta

Beirutas. — Libano ginčai su 
Palestinos arabų teroristinių 
smogikų organizacijų vadais 
dėl fronto prieš Izraelį atida
rymo dar nesutvarkyti, bet nu
traukti karo veiksmai, kurie 
daugiau kaip savaitė vyko Li- 
bano-Sirijos pasieny tarp Liba- antro fronto prieš Izraelį atida- 
no kariuomenės ir iš Sirijos a- 
teinančių teroristų. Libano v- 
bė tuojau buvo pasiūliusi pa
liaubas, bet teroristų vadovybė 
ilgai delsė, nes tikėjosi ginčą 
greit ginklu išspręsti. Kai įsiti
kino, jog tokiam žygiui nėra 
paramos pačiam Libane ir ne
sulaukta Egipto pritarimo, nusi
leido prez. Nasserio spaudžia
mi.

Paliaubos, žinoma, yra tik 
bandymas laimėti laiko, kad bū
tų galima paieškoti pagalbos ki
tur Libano sąlygoms sušvel
ninti. Bet Libano vyriausybė 
didelių nuolaidų negali daryti, 
nes t,eroristų reikalavimus pa
laiko tik nedidelė Libano gy
ventojų dalis, o didžioji dalis 
yra pasirengusi priešintis net 
ginklu. Jei laimėtų teroristai, 
Libane gali kilti civilinis ka
ras, kuris jau grėstų Libano 
valstybės suirimu.

Teroristų slapti planai
Visas tas ginčas, sakoma, 

esąs tik viena scena visame Pa
lestinos arabų teroristinio są
jūdžio suplanuotame vaidini
me. Jų tikslas esąs dvigubas: 
sunaikinti dabartinį Izraelį ir 
jo vietoj įkurti naują arabų-žy- 
dų Palestinos valstybę ir, ant
ra, arabų pasauly sukelti poli
tinę ir socialinę revoliuciją.

gas padėti išgelbėti Libaną nuo 
teroristų organizuojamo spau
dimo.

Teroristų planas išvystyti ne
kontroliuojamą veiklą prieš 
Izraelį visame Libano pietinia
me gale reiškia ne ką kitą, kaip

rymą. Ir tas frontas Izraeliui 
yra daug pavojingesnis kaip 
Jordano frontas, nes iš Libano 
teroristų smūgiams yra atvira 
veik visa Izraelio pramonė. 
Tą frontą atidarius, Izraelis tik
riausiai užimtų pietinę dalį Li
bano, kas būtų jau didelis smū
gis Libanui, bet nemažas pel
nas teroristams, nes labai er
zintų karštąjį arabų pasaulio 
elementą ir kaitintų orą būsi
majai revoliucijai įžiebti.

Kai pradeda ryškėti visos tos 
hipotezės, pasidaro aiškesnės 
ir tos kelinta diena iš Wash- 
ingtono einančios užuominos, 
jog gali susidaryti aplinkybės 
Amerikos kariuomenei Libane 
atsirasti. Jos pateisina ir Egip
to vadovybės pastangas su
tramdyti prieš Libaną pakeltą 
ginkluotą teroristų kumštį.

Bet didžiausią smūgį dabar 
galėtų suduoti teroristams tik 
tos arabų valstybės, kurios ne
pakėlė ginklo prieš Izraelį 
1967 m., bet kurios vėliau pra
dėjo finansuoti teroristų veik
lą, norėdamos apšvarinti “ara
bišką sąžinę”. Jei Saudi Ara
bija ir Kuwaitas nutrauktų pa
šalpas, Al Fatah ir kitos smo
gikų grupės turėtų greit su
glausti sparnus. Jei toji priemo
nė nebus panaudota, Jordane .....

Tik tokie užmojai „.gali, paaiš- ir-Libane teroristai gali greit 
kinti Egipto Nasserio pastan- įkurdinti savo vyriausybes.

pykti čia 
kas tik ga- 
JAV priva- 
ikšiol pasi-

— Buv. Libijos karalius Id- 
ris, netekęs sosto rugsėjo 1, 
Nasserio pakviestas apsigyven
ti Kaire. Tai esąs Nasserio su
manymas, bet kvietimas esąs 
priimtas. Dabar jis gyvena Grai
kijoje, ten atvykęs iš Turkijos. 
Jį nuvertę sąmokslininkai irgi 
gyveno pas Nasseri ir iš ten or
ganizavo sukilimą valdžiai pa
keisti.

Pugvvash (Nova Scotia) vietovė
je, kur Eaton yra gimęs. Tos 
vietovės vardu pradėti vadinti 
ir tie kasmet vykstą pasitari
mai. Pats C. Eaton juose daly
vavo kaip svetys, vėliau visai

toma vis kita tema, tačiau vi
sos temos turi turėti ryšį su 
pagrindiniu tikslu: kaip moks
las gali prisidėti prie taikingo 
pasaulio suorganizavimo.

Oberammergau 
vaidinimai

Bavarijos Oberammergau 
kaime Kristaus Kančios vaidi
nimai vyks 1970 tarp gegu
žės 16 ir rugsėjo 28. Pasku
tinis vaidinimas buvo 1960. 
Bilietai kitų metų vaidinimui 
jau išparduoti. Užsieniečiai dau
giausia jų išgrobstė.

Kalbančių artistų yra 125, 
bet trečdalis kaimo gyvento
jų (apie 1700 asmenų) yra įsi
jungę į vaidinimo organizavi
mo darbus. Visi artistai ir re- 
žisorius yra vietiniai gyvento
jai — nėra nė vieno artisto 
profesionalo.— Pietų Jemenas nutraukė 

diplomatinius santykius su A- 
merika ir per 24 valandas Sva
re jos atstovus. Keršyta neva 
už tai, kad Amerika padrąsinu
si Libano vyriausybę uždrausti 
Palestinos teroristams užpuldi
nėti Izraelį iš Libano teritori- vendinti Sovietų

Taip jie išreiškė savo džiaugs
mą, kai iš Švedijos atėjo žinia, 
jog ledo ritulio varžybose če
kų komanda nugalėjo rusišką
ją. Bausmės didelės — nuo 
penkių mėnesių iki dviejų me
tų. Jaunuoliai, žinoma, neverti 

kia nuo 6 iki 10 bilijonų dol.. pagyrimo diplomų, bet tik to- 
per metus. Davinius skelbia tą 
reikalą tyrinėjusi speciali žino
vų komisija.

— Apie 10 mil. amerikiečių 
žemiau 25 metų amžiaus esą 
reikalingi psichiatrinės pagal
bos. Kad nuo tos nelaimės bū
tų galima toliau pabėgti, rai

geresnės laimės pa-

tų metų gale išmaišė langus 
vieno barako, kur buvo apgy-

— Tas TWA lėktuvą Kali- Hanojaus viršūnė 
forai jos erdvėje užvaldęs 20 mokosi rusų kalbos 
metų marinas, ir jį su karabi- Rusų kaiba š. Vietname jau 
nu prie piloto galvos nuvąira-. išstūmusi ne tik buvusią kolo- 
vęs iki Romos, šiandien jau ii- nįjjnę prancūzų kalbą, bet ir 
sisi Italijos kalėjime. Lėktuvas vietnamiečių kalbai giminingą 
jau grįžo iš Romos į New Yor- kinų kalbą. ir taip atsitiko pe, 
ką, o Vietnamo kare pasižymė- visokius rusų patarėjus, kuri 
jęs marinas bus teisiamas už 
kelis nusikaltimus Italijoje ir 
Amerikoje. Apiplėšęs karinę 
kantinę, jis pabėgo iš savo da
linio. Ryšium su lėktuvo už
valdymu susidarys dar visa
krūva nemalonumų. Bus tikri- įaį"į, 0~7e kasSkitas? pokaro 

jo protinė z turėtų savo rankose š. Vietna 
mo ūkinį atstatymą ir tuo pa
čiu politinę įtaką prieš kinus.

Rusų kalbos mokosi, žinoma, 
ne S. Vietnamo kaimiečiai ar 
darbininkai, bet visi tie parei
gūnai, kuriems reikia susidur
ti santykiaujant su rusais. Gi 
su jais kasdien tenka susidur
ti karininkams, įmonių vado
vams bei visų rūšių techni - 
kams, nes per juos sovietų pa
tarėjai perduoda savo patari
mus. Krašto politinė vadovybe 
esanti tuo reiškiniu jau susirū
pinusi, nes ji žino, kad per 
svetimą kultūrinę įtaką ateina 
ir politinė priklausomybė. Gi 
mirusio Ho Chi Minh politika 
buvo nesusirišti artimai nė su 
Rusija, nė su Kinija, bet išlai- 

Į kyti nepriklausomybę ir būti 
draugais su abiem vienodai.

— Pasaulio Darbo Federaci
ja, kuriai priklauso komunis
tų vadovaujamos darbininkų u- 
nijos įvairiuose pasaulio kraš- 

I tuose, paskutiniame suvažiavi
me jau parodė skilimų ir nesu
tarimų žymes. Atsirado grupė 
atstovų, kuri smerkė čekoslo- 

| vakijos okupaciją ir Federaci
jos vardo naudojimą Sovietų 
užsienio politikai remti. Fede
raciją sukūrė Rusijos agentai 
vos tik II pasaulio karui pasi- 

Į baigus ir tuojau ją stipriai pa
naudojo savo propagandiniam 
tikslam. Ilgai jai vadovavo Ita
lijos komunistai, bet šiandien 
jiems Sovietų užsienio politi
ka nebepriimtina. Paskutinis 

' me suvažiavime, kurs ka tik

Š. Vietname administruoja n 
sų karinę, ūkinę bei technik. 
nę pagalbą. Vietnamiečiai rus 
kalbos mokosi ir vietoje ir Ru 
sijoje, kur jiems rengiami v. 
šoki kursai. Maskva planinga, 
užima visas S. Vietnamo sritis.

narna, žinoma, 
sveikata, bet jį skraidinęs pi
lotas teigia, jog jis ne hipis ir 
ne narkotikų apglušintas, bet 
žvalus ir apsukrus kaip že
benkštis.

suvaidintas 134 kartus — maž
daug penkis kartus per savaitę. 
Vaidinimas iš aštuonių valandų 
sutrumpintas iki septynių. Me
diniai suolai pirmą kartą ap-

- Čekoslovakijoj nubausta

kiu būdu jie tegalėjo pasaky
ti Sovietų kareiviams, kad jie 
atvyko nekviečiami.

Jordano vatatyMje. Tokia* stovyklas Mlmlntatruujs W> Mtaiko Jengt Tautu 
tam reikalui sukurta agentūra. Pinigai renkami H Jungi Tautų narių.

bė perduota Urugvajaus atsto
vui.

i
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Amerikos Balsas
Altas pranešė gerą žinią: 

spalio 3 Alto atstovai drauge 
su latviais ir estais lankėsi 
valstybės departamente ir kal
bėjosi dėl Amerikos Balso.

“Pabaltiečių delegacijos na
riai pateikė savo nuomones ir 
pageidavimus dėl Amerikos 
Balso transliacijų Pabaltijo tau
tų kalbomis ir įteikė raštu 
trumpą memorandumą”.

Koki tie pageidavimai — Al
to komunikatas nesuminėjo. Jų 
nespėliojant, tenka pareikšti sa
vus dėl Amerikos Balso įspū
džius ir pageidavimus.

Įspūdį Amerikos Balso istori
ja daro keistoką, štai jo lietu- 

. viškos transliacijos pradėtos 
1951 metais vasario 16 — 
prezidento Trumano vyriausy
bės laikais. Kitais metais ge
gužės mėn. transliacijos buvo 
pagausintos — pradėtos iš 
Muencheno. Pastarosios turėjo 
Lietuvoje didelio pasisekimo. 
Tai įvyko taip pat prezidento 
Trumano vyriausybės laikais.

Tais pat metais rinkiminėje 
kovoje kandidatas į preziden
tus Eisenhoweris paskelbė “Li
beration” šūkį, ir po kurio lai- 

£ ko jo vyriausybė Muencheno 
lietuviškas transliacijas visai 
likvidavo.

1968 metais į Baltuosius Rū
mus atėjo prezidentas Nixonas. 
Prieš ateidamas jis buvo žino
mas kaip Rezoliucijom remti 
komiteto narys. Nepraėjus me
tam, jo vyriausybė ir Washing- 
tono transliacijas lietuvių kal
ba pusiau susiaurino.

Tai, tur būt, padariniai anos 
“Ženevos dvasios”, 1955 Eisen- 
howerio pradėtos, Kennedy ir 
Johnsono stiprintos, Nixono tę
siamos.

Lietuvoje sunkiai supranta
ma, kodėl tos lietuviškos trans

liacijos tokios nelietuviškos. 
Jie mieliau pasuka aparatą į 
Londono BBC, Muencheno 
Free Europe, ar Vatikano bei 
dabar atsinaujinusias Madrido 
transliacijas.

Kritika Amerikos Balsui ele
mentari ir reali. Jei kalbama 
kuria tautine kalba, tai atrody
tų, kad kalbama specialiai tai 
tautinei grupei — šiuo atveju 
lietuvių grupei. Jei taip, tai 
laukiama, kad transliacija pra
šnektų apie dalykus, kurie tą 
grupę labiau interesuoją.

O Lietuvos klausytojus inte- 
resuoja pirmiausia informaci
ja apie lietuvius kitur — apie 
jų gyvenimą, organizacinį vei
kimą, kūrybines pastangas, jų 
rolę bendrame pasaulio gyveni
me.

Antra, savo krašto spaudoje, 
Tiesoje ir kt. laikraščiuose jie 
skaito ir dabar aštrius puoli
mus prieš Ameriką, puolimus 
paremtus tikrais ar pramany
tais faktais. Jei toji spauda, ar
ba vaizdžiai sakant, jei Lau- 
rinčiukas rodo jiem “trečią do
lerio pusę” — vadinas, prama
nytą, nes tokios nėra, — tai 
natūralus noras pamatyti ir tik
rąsias jo puses.

Tai nereiškia, kad siūloma 
polemika su Sovietais. Ne. Te
reiškia, kad Amerikos Balso 
žmonės galėtų sekti Lietuvoje 
esančią sovietinę spaudą ir jos 
informacijoje liečiamus ameri
kinio gyvenimo faktus nušvies
tų, kaip juos supranta ir pa
žįsta amerikiečiai.

Posūkis į klausytojų intere
są, individualizuotą interesą, 
neprieštarautų vyriausybės sie
kiamam Amerikos interesui. 
Priešingai — jei vyriausybės 
informacijos organas toleruoja 
sovietinės spaudos iškraipomus 
Amerikos gyvenimo faktus, jis 
neatlieka savo uždavinio teisin-

Dar kartą prisimenama Vengrijos 1956 m. revoliucija
miršo Vengrijos 1956-tųjų me
tų tautinę revoliuciją. Aš ne
manau, — pareiškė Alfredas 
Bėrzinš, Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo pirmininkas, ati- 

skirtą paminėti 13-tajai Vengri
jos revoliucijos metinei sukak
čiai

— Teisybė, — sakė A. Bėr- 
zinš, — laikui bėgant, tos re
voliucijos poveikis viešojoj nuo
monėj yra sumažėjęs, bet tai, 
deja, neišvengiama mūsų sudė
tingoj, didžiai judrioj visuo
menėj. Tačiau milijonai žmo
nių pasaulyje dar atsimena. Jie 
gal ne visada rodo savo prisi
minimus. Visi mes esam linkę 
pamiršti tai, kas nemaloniai 
primena netesėjimą gjfrenti 
taip, kaip norėjos. Užuojau
tos vengrų tautai ir susirūpini
mo jąja atsargos tebėra milži
niškos, nors tai gal ir nesi- 
reiškia viešumoj taip, kaip pa- 
geidautumėm. Sakyčiau, ir 
nuo mūsų pačių priklauso Ven
grijos revoliucijos prisiminimą 
palaikyti gyvą. Mums nėra rei
kalo pamokslauti, mums nėra 
reikalo smerkti tuos, kurie ne
sijaučia taip įsipareigoję, kaip 
mes jaučiamės. Bet mums pri
valu tęsti savo suderintas pa
stangas vis kreipti žmonijos 
dėmesį į Sovietijos klastingu
mą nelemtosiomis 1956-tųjų 
dienomis.

— Komunistų praktikuoja
masis dėsnis, kad tikslas pa
teisinąs priemones, niekad ne
buvo parodytas ryškiau, 
1956 metų lapkričio 4-tąją, kai 
Sovietų Sąjunga parbloškė tei
sėtus vengrų tautos siekimus 
kruvinon maudynėn. Todėl ma
ža kas benustebo, kai tas 
SSSR-as panašią taktiką pa
naudojo nutraukti “Čekoslova
kijos pavasariui”.
— Mums tenka dar kartą ryž

tis prieštarauti prieš n< 
mųjų žmogaus-teisių 
žimą ištisoje: eilėje 
šiandien taip pat svarbu 
ir dar kartą įspėti laisvąjį pa
saulį, kad piktoji jėga tebegro
sią taikai, ir tai trunka jau 25 
metai. Visiems, kas dar būtų 

gai informuoti apie Ameriką. 
Jei lietuviškos transliacijos pa- 
šykšti platesnės informacijos 
apie lietuvius interesuojančius 
klausimus, jos netenka lietu
vio klausytojo dėmesio.

i I

linkę priimti sovietininkų žo
džius kaip tikrą pinigą, pri
valom tarti: “Prisiminkit Veng
riją ir Čekoslovakiją”’

— Pusiau laisva, pusiau pa
vergta Europa tebėra akivaiz
dus kaltinimas amžiui, kurs 
didžiuojasi esąs šviesių idėjų 

Seimo

mas: — Leiskim laisvei skam
bėti visam pasauly, ne vien tik 
išrinktuose kraštuose! Mūsų 
žmonės jau gana prisikentėjo 
komunistinės tironijos!

— Jungtinės Tautos, New 
Yorke... Ar jūs esat? —Taip, 
mes vis dar čia...

Tokiais žodžiais 1956 metų 
lapkričio 1 dieną prasidėjo šif
ruotas radijotelegrafinis dialo
gas tarp Vengrijos komunisti
nės užsienių reikalų ministeri
jos ir Jungtinių Tautų sekre
toriato radijo telegrafistų.

Dramatiškai tą dalykų eigą, 
trukusią jau 13 metų, ryškiai
siais brūkšniais pavaizdavo 
Imre Kovacs, vengrų delegaci
jos narys Pavergtųjų Europos 
Tautų Seime, spalio 23 dienos 
posėdyje, kai seimas minėjo 
Vengrijos revoliucijos 13-tą- 
sias metines.

Trumpai, bet ryškiai paro
dęs,

Worcester, Mas&, spalio 19 paminėta iv. Kazimiero parapijos 75 metų sukaktis. Bankete už garbės stalo iš k. 
j d. miesto burmistras John M. Shea, dail. V. K. Jonynas, dekoravęs bažnyčią, vysk. V. Brizgys, kun. J. Jut- 
kevičius, klebonas. Nuotr. V. Maželio

a
galhm šauksmas nebuvo iš
klausytas, Imre Kovacs pareiš
kė: — Istorija yra gera moky
toja mažosioms tautoms: di
džiosios valstybės nesuka sau 
galvos dėl jų.

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas kasmet šiuo metu pri
imdavo rezoliuciją, reikalauda
mas, kad Vengrijos klausimas 
būtų grąžintas į Jungtinių Tau
tų dienotvarkę. Šį kartą veng
rų delegatas pareiškė:

— Tryliktųjų Vengrijos re
voliucijos metimų proga aš no
rėčiau sulaužyti seną PET Sei
mo tradiciją. Ne dėl prietari- 
nio skaičiaus, o dėl praktiškų

Spalio 18-21 Vliko pirminin
kas dr. J. K. Valiūnas lankėsi 
Madride. Visas keturias dienas 
ji§ skyrė nuo spalio 1 per 
tautinį Ispanijos radiją pradė
tų transliuoti lietuviškų prog
ramų reikalam.

Spalio 18 buvo pakviestas 
pas estų atstovą Ispanijoje ir 
estų radijo programų vedėją 
dr. V. Raudą vakarienės, kur, 
kartu su lietuvių ir latvių pro
gramų vedėjais, aptarė pabal- 

reikalus.

sumetimų. Aš nesiūlysiu rezo- . 
liucijos, reikalaujančios įtrauk
ti Vengrijos klausimą į dieno
tvarkę. Vengrijos klausimas, 
jei ne Jungtinių Tautų dieno
tvarkėj, tai tikrai yra tenai ap
dulkėjusiose neišspręstų klau
simų lentynose. Vietoj rezoliu
cijos aš siūlau tokią

DEKLARACIJĄ:

Prieš trylika metų vengrų 
tauta pakilo prieš komunistinę 
tironiją ir sovietinį viešpatavi
mą. Didvyriškos pastangos bu
vo sutriuškintos nuoga, smur
tiška jėga, kuri sukrėtė pasau
lį-

VLIKO PIRMININKAS MADRIDE
Spalio 19 susitiko su esa

mais ir numatomais lietuviškų
jų radijo transliacijų darbuo- 

■ tojais ir svarstė programų pa
ruošimo ir perdavimo klausi
mus.

Spalio 20, lietuvių ir estų 
programų vedėjų lydimas, Is
panijos informacijos ir turiz - 
mo ministerijoj dr. Jz K. Va- 

! liūnas aplankė Ispanijos tauti
nio radijo transliacijų į užsie
nį direktorių Luis de Andrės, 
informacijos ir turizmo minis
terijos ryšių, skyriaus vedėją

Jungtinių Tautų Visuotinia
me Susirinkime buvo priimtos 
rezoliucijos po rezoliucijų, rei
kalaujančios atitraukti okupa
cinę Sovietų kariuomenę ir at
likti laisvus rinkimus tarptau
tinėje priežiūroje. Vakarų vals
tybės netesėjo tų istorinių re
zoliucijų įgyvendinti.

Dabar, mes kreipiamės į visų 
laisvų žmonių sąžinę, šaukda
mi veikti, kad būtų atstatyta 
Vengrijos, taip pat ir kitų Ry
tų Europos tautų laisvė ir ne
priklausomybė.

Tokia deklaracija ir buvo sei
mo priimta. (Elta)

juridinio skyriaus 
Madrido universite- 
fakulteto prof. dr. 
Castro Farinas. Su

Santiago de Pablo, spaudos de
partamento. direktoriaus pava
duotoją ir 
vedėją bei 
to teisių 
Jose Angel 
visais kalbėjosi apie lietuvių 
radijo programas' ir pakvietė 
juos rytojaus dieną pietų į ge
riausią Madrido viešbutį Ritzą, 
kuriame buvo apsistojęs. Tą 
pačią dieną vakare su lietuviš
kų transliacijų redaktorium tu
rėjo pasikalbėjimą, trukusį 15 
minučių, t.y. visą programos 
laiką; pasikalbėjimas buvo per
duotas į Lietuvą.

Spalio 21 Ritzo viešbuty at
skiram kambary suruošė aukš
tųjų Ispanijos informacijos ir 
turizmo ministerijos pareigūnų 
garbei pietus, į kuriuos, be ap
lankytųjų pareigūnų, atvyko ir 
estų, latvių bei lietuvių prog
ramų vedėjai. Visi pareigūnai 
parodė pabaltiečių problemų 
supratimą. ...

Lietuviškos radijo transliaci
jos ligi šiol netrukdomos ir ge
rai girdimos.

(Elfą)

— Bologna, Italijoj, neseniai 
įvykusioj akademijų ir univer
sitetų mokslinių leidinių paro
doj aukso medaliu buvo apdo
vanotas vilniškės mokslų aka
demijos leidinys — E. Lauce
vičiaus studija “Popierius Lie
tuvoje XV-XVIII a.” Ši knyga 
— spaudos darbas ir ypač turi
nys — buvo gražiai įvertinti ir 
lietuvių spaudoj užsieniuose.

(E.)
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NELĖ MAZALA1TE

PASAKOJIMAI APIE GERĄJĮ ŽMOGŲ
IŠTRAUKOS IS KNYGOS "DESIMTOJI MOZA"

(3)
— Ką dirbi! — nutvėrė žmo

na už rankos — juk tai vaikų, 
tai mūsų vaikų, tai jų turte
lis!

— Tai mūsų vaikui ir duo
siu, — sako Gerasis Žmogus 
kišdamas pinigus, su kiaulyčių 
šukėmis, į kišenes.

— Kokiam vaikui? — sako 
ji, — juk visi namie, ką tu 
plepi?

— Pačiam darbščiausiam, 
drąsiam ir narsiam — dabar 
jam būtinai reikia.

— Kur tu ištraukei tokį, 
juk aš žinau mūsų vaikų visus 
reikalus — ir visi, kaip sakiau, 
namie.

— O, tu užmiršai, kad pa
gimdei jį, — pasakė supykęs 
Gerasis Žmogus ir išėjo.

Ten kur pirmiausia reikėjo 
pinigų atidavė, ir dar pažadė
jo, ir paimdami pasakė, 
jog dar reikės — tačiau kiek 
pakeliavęs, pamatė, jog dar pa
siliko nepastebėta kišenė. Jis 

atsiminė, jog vienam buvo pa
siūlęs, ir dabar nukeliavo ten
— o ką gi tas pasakė?

— Neimsiu, kitur gaunu už 
mažesnius nuošimčius.

— Bet aš visai neimu nuo
šimčių! — Įsižeidė ir nusigan
do Gerasis žmogus.

— Tai, — pasakė tas, ku
riam siūlė, — aš galvoju, ar 
verta kristi į skolą — žinai, 
man nepatinka skolos.

— Kas tau sakė, kad aš siū
lau skolinti, — maldavo Gera
sis žmogus, — imk šiaip sau, 
kad tiktai imtum. Imk.

Siūlomasis nusižiovavo, užsi
merkė svarstydamas ir nuolai
džiai ištarė:

— Jeigu taip labai užsistoji
— duok,,— ir nusisukęs, ne
žiūrėdamas ištiesė kairiąją. Gi 
nueidamas, per petį pasakė: — 
Tik neprasimanyk teirautis kur 
dėsiu.

— Kaip gali turėti tokią blo
gą nuomonę apie mane! — pa
sipiktino Gerasis žmogus, bet 

jo niekas nesiklausė, ir beliko 
keliauti kitur. Ir eidamas, kur 
buvęs kur nebuvęs, atsiminda
vo, kad taip nedorai kas galvo
ja apie jį, ar nebus kur pats 
suklydęs, reikės pasiskųsti Pa
tarėjam, o gal ir sudaryti ko
misiją, kad padarytų apklausi-
nejimus, kaip jis turi elgtis, 
kad būtų geresnis.

Pralinksmėjęs jis vėl žvalgė
si kur galėtų atlikti gerą dar
bą, kai atsidaužė į bėgantį, už
dususį žmogų, ir pažino savo 
pusbrolį.

— Kaip gerai, kad tu čia,— 
sušuko tas sunkiai kvėpuoda
mas — padėsi ieškoti mano sū
nų — o gal ir matei kur be
vaikščiodamas?

— Taigi, ar aš turiu gany
ti tavo vaiką!

— Bet juk tu sakei, visą lai
ką kartojai, kad jam bus ge
riau pas tave gyventi, kad tu 
turtingesnis, kad užauginsi jį 
demokratiškai, kaip ir savuo
sius, kad niekur kitur nėra to
kios šviesybės galvai ir linksmu
mo širdžiai. Tu Žadėjai saugoti 
jį savo kieme, kad nepaklystų.

_ Kaip sakau, taip ir da
rau, — sako Gerasis Žmogus, 
— juk matai, kiek mano kieme 
auklėtinių. Ir jei buvo kieme, 
tai ir nėra ko galvos laužyti— 
valkiojies be darbo, kaimynam 
padėtum!

— AŠ niekuomet nesu be 
darbo, — užpyko pusbrolis,— 
bet savo vaiko pasižiūrėti kar

tas nuo karto, tai jau neprie
kaištauk, pirmoji mano parei
ga. O kieme jo nėra.

— Tai jam pačiam blogiau, 
jeigu slampinėja. Neprapuls.
Tu man tiktai laiką gaišini, — 
ir jie pasitraukė, kaip dvišaka 
lazda — pusbrolis ieškoti sū
naus, o Gerasis žmogus taipgi 
bėgte bėgo daryti gerų darbų.

Tačiau kartais gerų norų ne
užtenka: nėra kam patarnauti. 
Jis jau buvo visai nusiminęs, 
kai iš tolo pamatė mūrininką ir 
pasuko į ten.
— Sveikas gyvas, — pasakė 

Gerasis Žmogus, — gal galiu 
padėti?
— Apsieisiu, — atrėžė mū

rininkas ir tęsė savo darbą 
taip pasiskonėdamas, kad net 
liežuvis kyščiojo.

— Na, ir smagiai darbuo
jies, — kalbėjo Gerasis Žmo
gus, beveik su pavydu, — bet 
matau, kad pats gerokai pilvo
tas, ir sunku lankstytis— aš 
mielai patalkinsiu, jeigu tiktai 
leisi.

— Kad jau taip labai prašai, 
eik šen — dalink plytas. Ne, 
tu nagų nekišk, cementą aš 
pats pridėsiu, niekas taip ge
rai nemoka kaip aš, tu tik pa- 
silankstyk, bus labai sveika.

Gerasis žmogus pradėjo ne
šioti plytas ir taip skubėjo, kad 
tik nepapeiktų — juk yra tal
kininkas — nes pilvūzas dirbo 
tokiu pasiutusiu greičiu, nie
kas pažvelgęs net nepatikėtų.

Ir Gerasis Žmogus pasitempė, 
jis net švarką nusivilko.

Jis pats save gyrė, kad taip 
šauniai dirbo ir jau buvo arti 
baigos, kai jis susidūmojo, jog 
net negražu: jis ir nežino kas 
čia bus?

— Ką čia mūrijai? — pa
klausė jis mandagiai, — ar tai 
būtų arklidės, ar namai tokios
keistos formos, sakyčiau, mo
derniška architektūra tobulė
ja iki nepažinimo.

— Netauzyk niekų, — sako 
pilvūzas, — kur tu matęs, kad 
kas pats sau statytų tokius na
mus? — Aš tik užmūrijau 
žiurkes.

— žiurkes? — nustebo Gera
sis žmogus, — nebuvau girdė
jęs, kad jų čia būtų.

— Irgi nusakė! Visi turi 
žiurkių, ir tu taipgi, žinai, kai 
tu taip gerai padedi, atsilygin
siu ir aš: Aš tau padirbsiu ply
tų ir cemento.

— Na, ką jau, kas prašo at
lyginimo, — susigėdino Gera- . 
sis žmogus, — aš tik norėjau 
padėti. Tik neįsižeisk, aš neat
sisakau, ir ne dėl to, kad man 
reiktų tokių dalykų, tiktai, 
kad nenoriu atmesti tavo ma
lonės, tu —

čia jų draugiška kalba buvo 
perkirsta šauksmo: Gerojo žmo
gaus pusbrolis bėgo blaškyda
mas rankas, lyg skęstų, ir iš to
lo šaukė:

— Nustok! — ir šaukė Ge
rajam Žmogui, — sulaikyk tą

žmogžudį, jis pagrobė mano 
sūnų! Stabdyk!

— Ką jis rėkia? — Gerasis 
Žmogus, žengdamas su plyta 
rankoje, stabtelėjo. — Ir mū
rininkas suriko:

— Ko klausai tokio kvaišo 
— duok plytą, jeigu jau įsisiū
lei į talką, tai negaišink. Irgi 
padėjėjas, tik suvedžiojai, bū-
čiau kitus pasikvietęs — talki
ninkų kiek nori.

— Atsiprašau, — tarė Ge
rasis Žmogus, ir padavė plytą
— tiktai ją vos neišmetė iš 
rankos pribėgęs pusbrolis. Da
bar jis jau stovėjo čia pat, ir 
grobstė abiejų dirbančiųjų ran
kas ir šaukė:

— Sustokit! Sugriauki! sie
ną — jis uždus!

— Pasitrauk, mizerija, —
— mūrininkas pastūmė jį atga
lia ranka, — ir su priekaištu 
pasakė talkininkui: — Ar ne 
gėdą tokią giminę turėti.

— Jis pavogė mano sūnų,— 
verkė pusbrolis, — aš turiu liu
dininkų, jis pagrobė ir čia už
mūrijo mano vaiką.—Gelbėk! 
Klausyk, klausyk!

Viduje, už cemento ir ply
tų dejavo, ir pusbrolis puolėsi 
draskyti tą mūrą, nusilaužyda
mas nagus iki kraujo, bet mū
rininkas atsisuko ir stvėrė, su- 
kratydamas jį iki kaulų. Ir Ge
rasis Žmogus buvo talkininkas 
ir dabar — jis palaikė savo 
pusbrolį už sprando.

— Tikrai, kaip mūrininkas 

sako, gėda prisipažinti, kad tu 
mano giminė. Ar nepažįsti iš 
balso, kad ten žiurkės? Eik sau 
namo, ir kad daugiau tavęs čia 
nematyčiau, gadini mano san
tykius su kaimynais. Bėk iš 
akių, o ne, tai teks susipykti.

Ir nuvarę raudojantį pusbro
lį, abu dailiai ir nebeskubėda
mi baigė mūrą — Gerasis Žmo
gus dar apėjo iš visų šonų, pa
žiūrėjo, jog nė vanduo negali 
pralašėti, taip gerai užtinkuoti 
plyšiai, ir pagyrė cementą.

— Tiktai, — susimąstė, — 
kodėl tokia keista spalva? Lyg 
baimė darosi žiūrint, lyg liūd
na, lyg traukia rankas nusi
plauti?

— Kaip tiktai reikia šitaip 
nudažyti, kad gerai laikytųsi,— 
pasakė pilvūzas. — Padarysiu 
ir tau, kaip sakiau. Dabar gali 
bėgti namo ir tu, aš dar tu
riu mažesnių sienų, jeigu rei
kės, tai pasišauksiu. Tiktai 
šiaip, nė tu, nė tavo vaikai te
gu nesivalkioja tikrindami ma
no darbą, nemėgstu, žinai.

— Žinoma, už ką mane lai
kai! Dėkui, kad priėmei mane 
į talką, mėgstu darbą, mėgstu 
bendrystę — o ir laiko ne
turėčiau grįžti čia, kur jau dar. 
bas atliktas.

Jam tikrai nebuvo laiko — 
jis išsitraukė Patarėjų parašy
tą dienotvarkę, ir apsidžiaugė, 
kad buvo viskas išpildyta su 
kaupu.

(nukelta į 4 psl.)
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HARTFORD, CONN.
Grandinėlės pasirodymas

Kaip jau spaudoje minėta, i 
Harrfordą atvyksta Clevelan- 
do Grandinėlė. Pirma karta 
Hartforde pasirodys liaudies 
šokėjų ir orkestro ansamblis 
iš Clevelando.

Pasirodymas bus lapkričio 
8. šeštadieni. 7 vai. vak.. 
South Catholic High School 
Auditorium. 215 South St.. 
Hartford. Conn. Tai kampas 
South St. ir Campfield Avė. 
netoli nuo Goodwin Park — 
tik vienas blokas. Praeituose 
pranešimuose korespondentai 
yra padare klaidą, parašydami, 
kad ši mokykla yra prie South 
St. ir Main St. kampo. Main 
Si. baigiasi, kai prasideda 
AVethersfield Avė ir Franklin 
Avė. Tai apie trys mylios nuo 
šios mokyklos iki miesto cent
ro.

šio gražaus pasirodymo pel
nas skiriamas jaunimo stovyk
los Neringos fondui.

Įėjimas — 3 dol.. mokslei
viam — 1.50 dol.

Bilietus galima įsigyti pas 
šiuos asmenis: Ada Vstjanaus- 
kienę. International Supermar- 
ket. 200 Franklin Avė . Hart- 
ford. Conn. 06114: Albina Lip- 
čienc. 49 Livingston St.. New 
Haven. Conn : Viktorą Vaitkų. 
85 Arnold St.. AVaterbury.

06708: Antana L’stja- 
nauską. International Super- 
market. 518 Park St Hart
ford. Conn 06109: Gintrą
Ivaškienę. 37 Patman Drive 
Monroe. Conn. 06468: Regina 
Klimiene Mrs. Klimas'. 5 Dil- 
lian Drive Terryville. Conn. 
06789: Adolfą Maslauska, L.A. 
P. klubas. 227 Lavvrence St 
Hartford. Conn : P> ir A. Mar
kevičius. 56 Park Terrace. 
Bridgeport. Conn <)6604.

Metinis Bendruomenės 
koncerats

Spalio 18 L. B. Hartfordo a- 
pyiinkės valdyba surengė me
tini koncertą, kurio programa 
atliko Amsterdamo lietuvių oa- 
rapijos klebonas solistas kun. 
Kęstutis Balčys' ir Hartfordo 
Aido choras, diriguojamas mu
ziko Jurgio Petkaičio.

Koncertą atidarydamas. L B 
Hartfordo apylinkės pirm. Al
fonsas Dzikas pristatė solistą 
ir pažymėjo, kad i koncertą 
yra atsilankė Švč Trejybės lie
tuviu parapijos klebonas kun. 
Juozas Matutis, vikaras kun. 
Jonas Vikteraitis neseniai at
keltas ši AVindsoro. L. B. Hart
fordo apygardos pirm. inž. Va
lerijonas Balčiūnas su žmona 
ir daug svečiu ne tik iš Hart
fordo. bet ir iš apylinkių — 
New Haveno. AVaterburio. 
Springfieldo. Manchesterio ir 
kitur.

Solistas kun Kęstutis Ral- 
čys puikiai padainavo keletą 
dainų ir operų ariju: O gyva 
esi — Liudo Stuko. O ryto 
saule — G. Šukio. Laisvųjų 
daina Vi Jakubėno. Tam

Avelė* rudens ganyklose Nuotr. V. Maželio

siojoj naktelėj — St. Šimkaus. 
Cdrio dainą iš “Pilėnų” — 
V. Klovos. Apynėli — Račiū
no, Valentino maldą iš “Faus
to”, ariją iš “Figaro vestuvių”, 
ariją iš “Sevilijos kirpėjo” ir 
dar porą, kurias iššaukė publi
kos ovacijas.

Aido choras taip pat puikiai 
padainavo tris dainas: Lietuva 
— V. Juozapavičiaus. Mišku 
gėle — V Paulausko ir Susitikt 
tave norėčiau — K. Kavecko. 
Paskutinėje dainoje su choru 
solo dainavo solistas dr. Izido
rius Alis iš Springfieldo. Jis 
kiekviena savaite atvyksta i 
Hartfordo Aido choro repetici
jas. Tai gražus pasiaukojimas 
dainai.

Pažymėtina, kad Hartfordo 
Aido choras yra sustiprėjęs: 
yra įstojusių naujų choristų ar 
grįžusių atgal po ilgesnės 
ar trumpesnės pertraukos. Ma
lonu konstatuoti, kad chore da
lyvauja kai kurių šeimų po du 
asmenis: štai A'aclovas Nenor
tas ir sūnus Vvtenis Nenortas, 
Izabelė Simanauskienė ir jos 
vyras Petras Simanauskas.

Reikia pasidžiaugti solistu 
kun. K. Balčiu, koncerte atli
kusiu didesne puse programos. 
Pasirodo, kaip sakė pirm. A. 
Dzikas. svečias solistas atvyko 
iš Amsterdamo nors ir ne iš 
Olandijos sotinės, tik iš New 
Yorko valstijos' savo lėšomis 
ir čia padainavo oe jokio ho
noraro Pasibaigus programai. 
L. B Hartfordo apylinkės sek
retorė choristė Zita Dapkienė 
kun. K Balčiui Įteikė dovanė
le.

Kun. K. Balčys savo muziki
nes studijas pradėjo dar Lie
tuvoje. Panevėžio muzikes 
mokykloje mokėsi skambinti 
pianinu. Būdamas klieriku Kau
no kunigu seminarijoje, jis bu
vo vargoninku ir choro vedė
ju — dirigentu Amerikoje 
1966 buvo paskirtas kunigu 
choro Albany diecezijoje asis
tentu ir vargonininku. Yra 
studijavęs dainavima Mary 
Ledgenvood. N. Y. studijoje. 
Su dideliu pasisekimu yra dai
navęs Chicagoje. Detroite ir 
Montrealyje Yra dalyvavęs 
kaip bosas solistas su Amster
damo simfonijos orkestru ir 
choru.

Po koncerto buvo šokiai, ku
riem grojo AA’orcesterio or
kestras. J. Bernotas— • —

Ramovėnai rengia plataus 
masto koncertą

Hartfordo ramovėnai. išti
sus metus dalyvavę kolonijos 
įvykiu eigoje, šiuo metu ren
gia plataus masto koncertą, ke
lianti dideli susidomėjimą viso
se artimesnėse lietuviu koloni
jose. Atvyksta koncertuoti Chi- 
cagos lietuviu operos talentin
gosios pajėgos: Dana Stankaity- 
tė. Stasys Baras ir Jonas 
Vaznelis. Programa bus įvairi. 
Liaudies dainos ir operų ari

jos. dainuojamos solo, due
tais ir trio, jungsis i puikia šio 
koncerto melodijų pynę, piani
nu palydint Alvydui Vasaičiui.

Tad nenuostabu, kad geru 
koncertų mėgėjai jau dabar, 
kreipdamiesi į koncerto rengė
jus. nuogąstaudami klausia, ar 
dar yra bilietų ir ar visiems 
pakaks salėje vietų. Kas bus 
vėliau.- sunku atspėti, tačiau 
šiuo metu rengėjai bilietų dar 
turi pakankamai. Dėl ribotos 
salės talpos išspausdintas ir bi
lietu ribotas skaičius.

Koncerto rengėjai. Hartfor
do ramovėnai. nuoširdžiai pa
taria. ypač tolimesnių vieto
vių koncerto svečiam. įsigyti 
bilietus <4 dol. i jau dabar, tuo 
užsitikrinant įėjima salėn. 
Skambinti tel. 247-4159.

Koncertas įvyks lapkričio 
23 (sekmadieni!, 2 vai. 30 min. 
popiet (punktualiai). Hartfordo 
Lietuvių-Amerikos Piliečiu Klu
bo didžiojoje salėje. 227 Law- 
rence St.. Hartford. Conn.

bds.

KANADOS LIETUVIU 
BENDRUOMENES TALKA 

VLIKUI
Kanados Lietuviu Bendruo

menės tarybos suvažiavime 
spalio 18-19 Toronte) buvo pa

teiktas ir Tautos Fondo atsto
vybės Kanadoje pranešimas, iš 
kurio matvt. kad Bendruome
nė yra pagrindine lėšų Lietu
vos bylos reikalams telkimo 
talkininkė, ir kad tame lėšų tei
kime dlayvauja visos KLB apy
linkės. 1966 Tautos Fondui o- 
se surinkta 5.271 dol., 1967— 
6.056. 1968 — TF ir Jungti
niam Finansų Komitetui ne
priklausomybės atstatymo su
kakties proga — 11.071. 1969 
—6.724 doleriai.

1968 surinktos lėšos paskirs
tytos. kaip sutarta, būtent — 
Tautos Fondui 5.618.65 dol.. 
Jungtiniam Finansų Komitetui 
— 2.334.50 dol. ir KLB vaidy
bai — 2.300 dol.

Atstovybė tam tikra surink
tu lėšų rezervą laiko banke sa
vo žinioj, ir gautas palū
kanas naudoja lėšų telkimo iš
laidoms apmokėti. Pirma mi
nėtose sumose Įskaitytos ir pa
jamos iš palūkanų'. Šiais me
tais atstovybė yra persiun
tusi į TF New Yorke lygiai 
6.000 doleriu, ir dar turi rezer
ve 8.265 18 doleriu. TF atsto
vybė Kanadoje, naudodamasi 
tokia Kanados Lietuviu Bend
ruomenės talka, visada patei
kia KLB tarvbai gautu lėšų 
apyskaitas. Elta'

— Mokslo ir Kūrybos sim
poziumo, Įvykstančio Padėkos 
dienos savaitgalio metu Chica
goje moksliniai posėdžiai, fo
rumai ir paskaitos yra atviri 
visiem. Visuomenė kviečiama 
gausiai juos lankyti ir panaudo
ti progą susipažinti su lietu
vių mokslininkų, ypač jaunes
niųjų. laimėjimais, darbais ir 
ju lietuvišku nusiteikimu.

Amerikos Liet. Tarybos Los Angeles skyrius spalio 26 surengė iškilmingą 30 metų Lietuvos konsulato .stei
gimo minėjimą. Kalba dr. J. Bielskis, dėkodamas atsilankiusiems i ši minėjimą. Xuuli. I.. Kaulo

PROVIDENCE
Pirmieji lietuviai neturėjo 

savo parapijos
si. lapkričio, .neneši šv. Ka

zimiero parapija Providence. R. 
L. švenčia savo auksini jubilie
jų.

Lietuviai “atrado” Provi
dence jau apie 1898 metus. 
R.hode Island gamta — tokia 
panaši i Dzūkijos: su kalvelė
mis ir ežerėliais. Klimatas, ū- 
ros veikiamas. irgi lietu
viam nesvetimas. Tai ir pra
dėjo čia atvykti pirmiausia dzū
kai ir vilniečiai. Gal dėl to ir 
parapija anksčiau neįsikūrė. 
Lietuviai kalbingi — beveik vi
si mokėjo lenkiškai. Tai prisi
glaudė prie lenkišku parapijų 
jas net steigti padėjo'. O pas
kui ir atsiskirti buvo sunku. 
Mat. tuometinis vyskupas ne
galėjo suprasti, kodėl jiem rei
kia atskiros bažnyčios, jei su
pranta lenkiškai.

Kurdami parapija, parodė 
daug ištvermės

Taip ir vargo lietuviai, kol at
sirado naujas vyskupas, kuris 
jau žinojo, kas tie lietuviai.

Worcester, Mass.
AVorcesterio moksleiviu atei

tininkų siu metų vaidyba suda
ro: Suzana Pauiiukonytė —pir
mininkė. Arvydas Klimavičius 
— vicepirm.. Oniiė Vaitkute— 
sekretore.

Pirma susirinkimą praleido
me su kun. Šulcu. Trečiam su
sirinkimui pasikvietėm Putna- 
mo moksleives, kad pasikeistu 
idėjomis su mumis. Tikimės, 
kad šis bendradarbiavimas tę
sis ir toliau.

Jaunučiai išsirinko: Aldona 
Pauiiukonytė — pirmininkau
ti. Regina Klimavičiūtę —vice- 
pirmininkauti. Paulių Vaitkų— 
sekretoriauti. Keli jauniai per
ėjo i moksleivius, bet prie au- 
nių prisirašė ir nauju nariu: 
Tomas ir Lucvtė Savickai ir 
Gaja Valiuškytė.

Vakaronių paprotys
Vakaronių paprotys XIX amž. 

pabaigoje dar buvo gyvas rytu 
ir pietryčiu Aukštaitijoje. Va
karonės buvo daromos rudens 
ir žiemes vakarais iš eilės viso
se vieno kaimo trobose, ypač 
ten. kur buvo daugiau jauni
mo. Jų metu moterys verpda
vo. ausdavo juostas, vyrai vy
davo pančius, kartais visi plė
šydavo plunksnas. Vakarojo 
kartu taupydami šviesa ir dėl 
to. kad. drauge dirbdanū. links
miau praleisdavo rudens ir žie
mos vakarus.

Vakaroti sueidavo su savo 
darbo įrankiais — verpstėmis, 
rateliais. Taip per savaitę ver
pus. šeštadienio vakarais būda
vo nuvejamos špūlės, audžia
mos juostos.

Prieš draugės vestuves vaka- 
rodamos merginos siūdavo jau
najai marškinius.

ŠVENTO KAZIMIERO PARAPIJA
Taigi 1919. po dideliu pastan
gų. parode daug ištvermes ir 
stiprvbės. Providence lietu
viai įkūrė savo parapija. Pra
dėję nuo pertaisvtos stačiati
kiu bažnytėlės. 1935 pasistatė 
nauja, o iš senosios padarė 
mokykla. Tuometinis klebo
nas kun. Jonas A’aitekūnas pa
rapiją taip išugdė, kad i apo 
viena iš pavyzdingiausiu Nau
jojoje Anglijoje.

Dabartinė parapijos paaėtis
1952 gegužės menesi parapi- 

on vikaru buvo paskirtas ku
nigas A’aclovas Martinkus. ia- 
bartinis Balio pirmininkas. Jis 
ėmė parapiją didinti, atsikvies- 
damas keiiasdešimt seimu iš 
Europos ir Pietų Amerikos. 
Kai 1963 liepos 24. parapijoje 
su pasišventimu dirbės per 31 
metus, mirė kun. Jonas Vaite
kūnas. kun. Martinkus buvo 
paskirtas klebonu, iki daoar su 
dideliu nuoširdumu kun. Mar
tinkus rūpinasi gyvu parapi
jos išlaikymu.

Ekonominis parapijos stovis 
yra geras. Lietuviai buvo dos
nūs statant bažnyčia. Buvo ir 
apžvaigūs. neįiisdami skolon, 
tai medžiagišku bėdų nėra. Bet 
•os pačios bėdos, kurios jau
čiamos kitose lietuviu parapi
jose. spaudžia ir Providence 
lietuvius. Senieji lietuviai mirš
ta. Iš tu. kurie Įsteigė šia para
pija. au vos saujelė bėra liku
siu. Ju vaikai, pagerinę savo 
ekonomini stovi, išsikraustė į 
miesto pakraščius ir ‘au re
mia vietines parapijas. Kiti dar 
atvažiuoja nėr šventes, oet au 
jiem to būtinumo neoera: kal
ba gai net labiau artima ameri
kiečiu bažnyčiose, organizaci
jos irgi, tai kartais tik senti
mentas belieka vykti i tėvu i- 
kurtą Šv. Kazimiero parapija.

Uždaryta mokykla
Apylinkes lietuviam mažė

jant. prisiėjo uždarytį ir lietu

VVash.ngtone Ona Katkienė kalbasi su Prancūzijoj, 1(mb.n 
domaus Charles Lucet žmona spalio 15 Siudi Arabijos anibas.ui 
je. kur buvo surengtas priėmimas princo Fahd Al Saud garbei.

višką mokyklą: pritrūko mūki
mų ir netekta seselių kazinne- 
nečių. Skaudu buvo tai pada
ryti. neštą mokyklą baigusie
ji ir dabar dar dažniausiai iš
tikimi savai parapijai. Klebo
nas visokiais būdais ieškojo 
vaikų mokyklai, bet negaiejo 
surinkti tiek, .kad butų galima 
mokykla laikyti atidarą.

Užsidarius parapinei muKyk- 
iai, vėl atidaryta šeštadienine 
lietuviška nokykiele. Atvažiuo
ja seseies .s Putnamo kas šeš
tadieni :noky ti jaunuolių. Šiais 
metais ją susirenka 24.

Kokia ateitis?
O kaip atrodo ateitis pu Jo

ties metu.' Sunki, kaip ir dau
gelio lietuviškų parapijų. Da
bar dar suma visai lietuviška 
kiekvieną >ekniadienį, o Kitos 
dvejos mišios au angių kal
ba. Vietiniai gyventojai yra la
bai pamėgę šią bažnytėlę, to
dėl jų apstu ir lietuviškose mi
šiose. Tik lietuvių vis mažėja.

Taip ir lenkiasi gaivos pne» 
tuos pirmuosius lietuvius Pro
vidence apylinkėse: jie tiek iš
vargo, kad turėtų savo bažny
čią, nors dauguma neturėjo bė
dos suprasti ir svetima, tuo al
ku lenkų, kunigą. Jie norėjo 
išlikti lietuviais. O ką pasakys 
mūsų vaikai apie mus?

Jei susirinktu visi, kurie au- 
čiasi lietuviais. Sv. Kazimiero 
parapija Providence tikrai dar 
būtų gyva švęsti ir 75 ir 1UU 
metų sukaktį. Te Dievas pade
da:

Sukaktuvines iškilmes
Lapkričio 9 atvyksta vysk. 

Vincentas Bnzgys. kuris tą dre
ną koncelebruos misiąs, pasa
kys pamoksią :r suteiks sutvir
tinimo sakramentą. Po pamal
dų parapijos saleje bus sukak
tuvinis balius su kalbomis me
nine programa ir vaišėmis.

A. Kairiene

1S VISUR
— Rašytojas Jurgis Gliaudą 

laimėjo Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio skelbtą romano iš par
tizanų Kovų konkursą. Kon
kursiniam loinanui vertinu 
pakviesti teisėjai, pirm. dr. Jo
nas Zniuidzmas, >ekr. A vi. la- 
mulailis. nariai St. lakuble- 
kas, kun. ir Gutauskas ;r 
A anda Ramunė-KraiikausKiene. 
spalio 22 i posėdy loruiile. 
Kanadoje, baisu <iauguma tei
kiamą premija paskyrė už ro
maną “Aitvarai ir giria auto
riui. pasuasiusiam siapyvai 
ūžiu Laukesos Ašara. LOGO do
leriu premijos mecenatai yra 
Ona ir A alerijonas Sunkai.

— Arch. Arvydas Barzau- 
kas modernus i orumą “Moks
lininko padėtis savoje visuo
menėje Forumas įvyks Moks
lo ir Kury bos simpoziumu me
tu. 1969 lapkričio 29 d. 3:30- 
5 30 v. p.p. Chicagoje Midvvav 
House milelyje. Forume dalv- 
vaus: proi. dr Julius Sniulks- 
tvs, proi. dr. Zenonas Reka
šius, dr. A y tautas Vygantas, 
dr. Edmundas Lenkauskas ir 
mž. Brunius Nainys.

— Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo atidarymas įvyks 1969 
lapkričio 27. Padėkos Diena. 
2:30 vai. P*P- * hieagoje. Jau
nimo centre, 5620 So. Clare- 
mont Avė. Atidarymo ceremo
nija bus labai trumpa, nes ati
darymo programoje jokie svei
kinimai nėra numatyti. A įsuo- 
menei bus pristatyti simpoziu
me dalyvaują garbes svečiai. 
Tuoj po atidarymo -eks foru 
mas. “Svarbesnių mokslo sakų 
stovis Lietuvoje .

— JAV ir Kanados saulių 
LsSTi suvažiavimas įvyks 1970 

balandžio 25-26 Detroite. Lietu
viu namuose, l'arp kitų darbo
tvarkės klausimų įvyks LsSJ 
centro valdybos rinkimai.

— Ant. Saulaičio, S. J. pa
rengtą platu, gausiai iliustruo 
ta skautų vadam leidinį ‘ Skau
tų užsiėmimai spausdina A 
Vijeikio spaustuvė. Knyga iš
eis dar šiais metais. A eikalas 
apims -Kaulu užsiėmimus vasa
rą ir žiemą.

— Algirdas J. Žemaitis, cm 
cagietis. šiuo metu dirbąs Jung
tinių Tautų įstaigoje Romoje, 
vra išvykęs, kaip geresniu mais
tu aprūpinimo ekspertas, i Te
heraną, Irano sostinę.

— Aieksandro Stulginskio, 
buvusio Lietuvos Respublikos 
prezidento, paminėjimas -u- 
kademija įvyks gruodžio 7 Lie
tuvių namuose. Detroite. Ren
gia Detroito Lietuvių Organi
zacijų centro vaidyba.

— Tėviškės Žiburiai lorrn; 
to lietuvių savaitiastis, mn. 29 
metų si.Kak *a m >^a ...,'K.. 
cio 30 pranciškonu vadovauja 
mos dėtuvių narap.jos sa.v?c 
bus koncertas .r banketas, i’a 
kviesti -mista; ')<...va Alci.^.i 
daile. Jonus A aziielis. akumpa* 
matare Dalia A įskonliene.

— Zurn. Vladas Ramojus,



POPIETE KULTŪROS ŽIDINIUI PAREMTI

ir išlaikyti, na, ir patarpinin-
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L.R.K. Moterų S-gos 33-čia NEW HAVEN, CONN. 
kuopa spalio 26 suruošė popie- • • 
tę — kavutę Kultūros Židinio pastangom lietuvybei palaikyti 
statybai paremti. Buvo atvykę

- tėvai pranciškonai — dr. V. 
Gidžiūnas ir Juvenalis Liauba.

< Popietę trumpa kalba atida-
. rė kucpos pirui- M. Jokubaitė, 
.■ vaizdžiai pristatydama Kultū- 
, ros Židinio reikalingumą. Pa-
* kvietė tėvą J. Liauba pakalbėti 

tuo reikalu plačiau. Vėliau bu
vo meninė programėlė, kurią 
atliko M. Petrauskienė, Hart-

- fordo 17 kuopos pirmininkė.
Jai akomponavo Eleonora Mi- 
niukienė, dabar vargonininkau
janti mūsų parapijoj lietuviškų

. pamaldų metu. Po dainų, per-
* traukos metu, St. Leikienė ir V.

Gruzdienė surinko aukas.
’•< Popietę' ruošiant, nesitikėta 

didelės finansinės paramos,
■ daugiau gal moralinės. Norėta 
vietinius arčiau supažindinti 
su pranciškonais, jų tikslais ir

rūpinosi ir paruošė A. Plečkai
tienė, M. Merkevičienė ir J. 
Kronkaitienė.

_____ „ . Kuopa dėkinga visiem atsi- 
kauti tiem, kurie nori kad ir lankiusiem ir skyrusiem Židi
niais auką skirti 'šiam reikalui, 
bet neprisiruošia.

Žmonių prisirinko daugiau 
negu buvo tikėtasi, o aukų gau
ta dešimteriopai daugiau negu 
manyta.

Netikėtai stambios aukos — 
Radžiūnų mirusios motinos pa
likimas (1,200 dol.) ir Onos ir 
Jono Gudauskų auka (10 0 
dol.). Tėvas J: Liauba padėko
jęs pasakė, kad čia ne visos 
New Haveno aukos. Jau yra 
gauta nemaža ir stambių aukų 
betarpiškai.

Po pertraukos parodyta fil
mukų iš New Haveno lietu-

. vių kolonijos veiklos.
Visi susirinkusieji, progra

mai pasibaigus, buvo pavaišin
ti be jokio atlyginimo. Vaišėm

Gražus Kauno kampelis — Vytauto Didžiojo muziejus, datjar pavadintas 
Istoriniu muziejumi.

(Tapyba, grafika, skulptūra, ir kitos)

DAILĖS PARODA CHICAGOJE
ČIURLIONIO GALERIJA Chicagoje ruošia tradicinę dai
lės parodą 1970 m. vasario mėn. 14-22 d.d. ir į kurią kvie
čia dalyvauti visus šiaurės Amerikos (JAV ir Kanados) 
dailininkus^
Pramatomos premijos už geriausius kūrinius bus skiria
ntis nepaisant meninio stiliaus. Kūrinių atrinkimui ir pre
mijavimui yra kviečiama jury komisija. Kūrinius parodon 
pristato patys dailininkai; parodai pasibaigus, neparduo
tų kūrinių grąžinimu pasirūpina galerija (už Chicagos 
ribų).
Dailininkai, suinteresuoti šia paroda, praneša Čiurlionio 
galerijai iki 1969 m. gruodžio mėn. 10 d. užpildant žemiau 
paruoštą kuponą ir pasiunčiant: Čiurlionis Art Gaūery

5620 So. Claremont Avė.
Chicago, BĮ. 60636 

arba skambinant Petrui Aleksai — telef. (312) 776-1798. 
Po registracijos tuoj bus išsiuntinėta pilna informacija.

Šiuomi pareiškiu, kad dalyvausiu Čiurlionio Galerijos ren
giamoje tradicinėje dailės parodoje, j vėtančioje 1970 m. vasa
rio mėn. 14-22 d.d. 5620 So. Claremont Avė.. Chicago. III. 60636. 
U.Š.A.

T>ail. vardas ir pavardė .

Kūriniu technika

niui auką. Didelė padėka kle
bonui kun. A Zanavičiui už 
skelbimus sekmadienių biulete
niuose ir už leidimą pasinaudo
ti sale.

Tėvų ir mokytojų 
susirinkimas

Spalio 22 įvyko lietuviškos 
mokyklos tėvų ir mokytojų 
susirinkimas, pirmas šiais 
1969-70 mokslo metais. Be tė
vų ir mokytojų, susirinkime 
dalyvavo ir vyriausios grupės 
mokinių. Susirinkimui pirmi
ninkavo A. Lipčienė, sekreto
riavo Vlada Žemliauskienė.

Mokykloje mokslas pradėtas 
rugsėjo 20. Mokinių skaičius 
sumažėjo. Į kitas kolonijas iš
sikėlė 3, šiaip mokyklos ne
belanko 4. Naujų prisidėjo 2. 
Iš viso mokinių mokykloje — 
15. Dirba trys mokytojos: Al
dona Rygelienė — vaikų dar
žely, dr. Vaišnienė — I-moj 
grupėj (ir vyr. grupėj moko 
literatūros), Gintarė Ivaškie- 
nė-H-troj grupėj. Vyriausių — 
(13-15-17 metų amžiaus) grupė 
pilnam laikui mokytojo neturi. 
Mokytojos pranešė apie savo 
darbo programą ir metodus, at
sakinėjo į tėvų klausimus. Su
sirinkime parodytas susidomė
jimas vyriausia grupe. Nutarta 
ir jiem parūpinti mokytoją, jei 
tik nori mokytis. Jie patys yra 
pareiškę: “Norime patys moky
tis ir kitus mokyti”. Jie ir da
bar kartais yra panaudojami 
silpnesniem mokiniam padėti.

Kruopščiai ir sąžiningai iž
dininko darbą pereitais metais 
atlikęs Zenonas Merkevičius, iš 
pareigu atsisakė. Jo vieton pa
prašytas Algirdas Naikus, su
tiko perimti mokyklos iždą. Tė
vų atstove pasiliko Jadvyga 
Kronkaitienė, mokyklos vedė
ja A. Lipčienė. Už mokslą ir 
šiais metais šeima moka 5 do
lerius mėnesiui, nežiūrint, kiek 
vaikų mokyklą lanko.

Į mokyklos programą šiais 
metais įtraukiami tautiniai lie- tai dalyvavę prieš išsiskirsty- stovykla vyko rugp. 3-17. Iš 
tuvių šokiai. darni į vasaros stovyklas, bu-

Albina Lipčienė vo vysk. Deksnio
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Dalis New Yorko moksleivių ateitininkų Kultūros Židinio — Jaunimo Centro šventinimo iškilmėse.
Nuotr. R. Ignaičio

N.Y. vyr. moksleivių ateitininkų vasaros veikla 
elnės mišios. Tai įvyko liepos 
6, Maspetho liet, bažnyčioje. 

Putnamo mergaičių stovyk
los metu turėjom progą kartu 
su at-kais iš kitų miestų as
meniškai susitikti su vysk. 
Deksniu kun. Ylos namuose, 
kur tuo pačiu laiku taip pat 
svečiavosi prel. V. Balčiūnas. 
Susibūrime dalyvavo ir skau
tės iš įvairių vietovių. Vaišin
damiesi saldainiais ir pyragai
čiais, diskutavom organizacijos 
problemas bei bendravimą su 
kitom organizacijom. Buvo į- 
demus vakaras, kurio ilgai ne
užmiršime. Vysk. Deksnio kvie
timas, kad jį aplankytumėme 
Romoje, taip pat nebus leng
vai pamirštas.

Dainavoje stovykla prasidė
jo birž. 22 ir tęsėsi iki liepos 
6. Stovyklos tema buvo šeimy-

Vasara buvo pradėta iškyla 
į Sunken Meadows State par
ką. Diena buvo graži, saulė 
švietė, ir visi džiaugėsi proga 
išvažiuoti į gamtą. Moksleivių 
buvo susirinkęs nemažas bū
rys. Tuoj susiradom pramogas, 
kuriomis galėtume paįvairinti 
laiką. Įvykis, kuris atkreipė vi
sų dėmesį, buvo kamuolio pa
kliuvimas į eglės viršūnę. Kai 
jau viskas buvo išbandyta, ir 
kamuolys vis dar stipriai laikė
si medyje, siuntėm drąsiau
sią (taip pat ir mažiausią iš 
visų) Tomą Vainių į eglę, kad 
jį saugiai atgabentų. Iš parko 
važiavom pas pp. Giedraičius, 
kur buvom vaišinami visokiais 
skanurnytfSs. Kol vyresnieji 
posėdžiavo ir rinko naują val
dybą, mes lauke išdainavom į- 
vairias lietuviškas dainas ir šo- ~ ____
kom visokiausius šokius: senus, niškumas. Ir tikrai per tas dvi 
naujus, ką tik sukurtus. Lai
kas greit prabėgo, ir nepaju- 
tom, kai reikėjo grįžti namo.

Paskutinė vieta, kurioj moks
leiviai ateitininkai organizuo-

J. ŽIURINSKO 60 METŲ 
SUKAKTIS

TORONTO, ONT.

Toronto Prisikėlimo parapi
jos salėje paminėta Juozo 
žiurinsko 60 metų sukaktis. 
Tikrai teko nustebti, kad tiek 
daug žmonių atsilankė. Viso 
buvo 136. Visokiausių išsilavi
nimų, pažiūrų žmonės sukaktu
vininkas sugebėjo padaryti sa
vo draugais. Jis visada nuo
širdus, dosniai aukoja organiza
cijom ir spaudai.

Pradedant sukaktuvines vai
šes, gražią invokaciją sukalbė
jo Prisikėlimo parapijos kle
bonas tėv. Placidas. Tolimesnei 
programai vadovavo J. Šarū
nas. Tarp daugybės sveikinimo 
kalbų buvo paskaityta jo arti
miausių giminių telegrama iš 
Lietuvos.

Svečių buvo iš Montrealio, 
Hamiltono, St. Catharines, Wel- 
lando, Chicagos. Buvo keletas 
ir kitataučių. Už garbės stalo 
buvo abiejų parapijų klebonai, 
jo giminaičiai, vokiečių operos 
solistė, Kanadoje dabar esanti 
gailestingoji sesuo.

Sukaktuvininkas yra energin
gas, visada gerai nusiteikęs. 
Jam linkime sulaukti kitos to
kios 60 metų sukakties.

B. Naujalis

vandens balionų nakties me
tu ... Ašaros byrėjo, kai rei
kėjo skirtis su senais, o taip 
pat ir su naujai atrastais drau
gais. Prižadėjom nenutraukti 
ryšių ir greit pasimatyti kuo
pų šventėse, suvažiavimuose.

Po vasaros moksleiviai pir- 
mą kartą organizuotai dalyva
vo Jaunimo centro žemės šven
tinime, kuris įvyko rugpiūčio 
21. Turėjom progos apžiūrėti 
tą vietą, kurioje kartu su kitom 
organizacijom praleisim dauge
li savo savaitgalių.

Su pirmu susirinkimu prasi
dės tikrai. įtemptas veikimas. Jau įsteigtas statybos fondas 
Manom ir tikim, kad šie me
tai bus patys veikliausi ir patys 
produktingiausi, kuriuos Ncw 
Yorko ateitininl hi yra kada 
pergyvenę.

LOS ANGELES, CALIF.
Šv. Kazimiero lietuvių para

pijos skolos jau visai išmokė
tos. Spalio 19 įvykęs parapijos 
bazaras davė 6,447.36 dol. gry
no pelno. Iš to išmokėtos sko
los likutis ir dar liko naujam 
klebonijos stogui. Skolą išmo
kėjus, ruošiamasi naujam va
jui — naujos salės statybai.

savaites visi sugyveno kaip 
viena didelė šeima. Buvo lai
ko paskaitom, sportui, laikraš
tėliui, diskusijom, šokiam.

Kennebunkporte moksl. at-

ir aukos pradėjo plaukti. •_
Amerikos Lietuvių Inžinie

rių ir Architektų sąjungos, 
Los Angeles skyriaus, rengia
mas balius įvyks lapkričio 8, 

Rasa Navickaite §c§ta{]ienj Ambassador vieš
buty, Err.bassy salėje. Progra
moje dalyvaus baritonas Hen
rikas Paškevičius. Baliaus pel-

LAWRENCE, MASS.
Kun. A. Baltrušiūnas, Šv. 

Petro bažnyčios klebonas So. 
Bostone, sakėsi prisiklausęs 
kalbų, kad Lawrence šv. Pran
ciškaus parapiečiai baigią iš
mirti, tad atvykęs įsitikinti, ar 
tikrai taip yra, bet čia dabar 
patyręs, kad tai netiesa, nes ra
dęs pilną salę lietuvių.

Cambridge Nekalto Prasidė
jimo bažnyčios klebonas kun. 
Simeonas Saulėnas ragino lie
tuvius vieningai laikytis, bran
ginti savo lietuviškumą.

Kun. K. Kuzminskas, religi
nės šalpos Lietuvai atstovas, 
paminėjo sunkią bažnyčios, ku
nigų ir tikinčiųjų padėtį Lietu
voj.

Kun. A. Janiūnas, vyčių dva
sios vadas, pasidžiaugė, kad 
Lawrence vyčių choras, Jono 
Norkaus vadovaujamas, perei
tą vasarą dalyvavo apygardos 
vyčių suvažiavime VVorcestery- 
je-

Po kalbų muziko J. Norkaus 
mokiniai Juozas Blaževičius ir 
Larry Thibedeau gražiai piani
nu paskambino po vieną daly
kėlį.

Svečias solistas Benediktas 
akomponuojant

teisininkas muzikui Jeronimui Kačinskui, 
Harold Morley su žmona, solis- sodriu balsu gražiai padainavo 
tas B. Povilavičius ir muzikas keturias lietuviškas dainas ir 
Jer. Kačinskas su žmona. Salė vieną ariją iš operos, bet ploji

mam nesiliaujant, padainavo 
dar kitą ariją.

Kristaus Karaliaus šventė 
ir parapijos vakarienė

Sv. Pranciškaus parapija spa
lio 26 šventė Kristaus Kara
liaus šventę ir turėjo savo pa
rapijos vakarienę.

Mišios aukotos Kristaus Ka
raliaus garbei, sakyti atitinka
mi pamokslai, aukotas! šven
čiausiajai Jėzaus Širdžiai. Per 
vakarines mišias, nors jos bu
vo aukojamos anglų kalba, iš 
So. Bostono atvykęs solistas 
Benediktas Povilavičius gražiai, 
įspūdingai lietuviškai pagiedo
jo “Jei laimės gyvenime tu ne
matai”. Jam akomponavo mu
zikas Jeronimas Kačinskas.

Vakare parapijos salėj pra
sidėjo vakarienė. Suvažiavo 
anksčiau čia buvę vikarai: ku
nigai Antanas Baltrušiūnas, Si
meonas Saulėnas, Aloyzas Kli
mas, Albinas Janiūnas ir Kazi-

New Yorko moksleiviai dalyva- 
koncelebra- vo Raįp stovyklautojai ir vado- 

* vai. Nors vietos nelabai buvo, 
bet nuotaika savo smagumu ir 
nuoširdumu visus nepatogumus 
išlygino. Rytais vykdavo pa
skaitos ir karštos diskusijos. 
Mišios buvo ypatingos savo 
jungiančia dvasia. Pajūry juo- 
kavom arba mąstėm. Vakari
nių programų buvo liūdnų, 
linksmų ir tragiškų. Tarp visų 
paskirtų užsiėmimų dainavom 
ir dainavom ir... Ilgai negalė
sim užmiršti partizanų vakaro, 
p. Gailos, tinklinio, paskaitų, 
šokių, kun. Ylos, dalinimosi, 
akordeono, žvaigždžių, švilpu
ko, kun. Šulco, pasiutvakarių, 
Smėlėtų Pėdsakų, komendanto,

— Dr. Romualdas Kasuba ir • r,,'__. .. nas eis Balfo naudai.dr. Steponas Matas organizuo
ja mokslinį posėdį “Medžiagų Balfo vakaras su šokiais į- 
ir erdvės technologija”. Posė- vyks lapkričio 22, šeštadienį, 
dyje paskaitas skaitys: dr. Ša- 7:30 vai. vak. šv. Kazimiero 
runas Užgiris, dr. Romualdas parapijos salėje. Bus suvaidin- 
Viskonta, Stasys Bačkaitis ir ta J. Gliaudos parašyta kome- 
Šarūnas Lazdinis. Šarūnas Laz- dija:
dinis Ohio State University at
einantį pavasarį gaus daktara
to laipsnį iš aeronautikos inži
nerijos srities, šis įdomus 
mokslinis posėdis, viešas visai 
visuomenei, įvyks Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumo metu, lap
kričio 28 d. 3:30 vai. p. p. Chi
cagoje, Chicago Midway Hou- 
se patalpose.

— Ketvirtoji tautinių šokių 
šventė bus Chicagoje 1972. 
Tais pat metais Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdyba 
šauks ir antrąjį Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresą.

Be savo parapijos klebono 
kun. Petro šakalio ir vikaro 
Jono Bernatonio ir be anks
čiau išvardintų kunigų, dar da
lyvavo vietos lietuvis gydyto
jas Miškinis su žmona, miesto 
valdybos nariai James O’Neill 
ir Jonas Stundzė, bažnyčios ko- Povilavičius, 
lektorių atstovas

buvo pilna vakarieniautojų.
Sumaniai šeimininkavo Juzė 

Stapulionienė su padėjėjom.
Pakviesti tarti žodi, garbės 

svečiai vieni padėkojo už gerą 
vakarienę, kiti pasidžiaugė pa- 
rapiečių vieningumu, treti pa
juokavo.

PORTCHESTER, N.Y.

Rugsėjo 27-tos vakarą į jau
kius Janės ir Mykolo Biliūnų 
namus susirinko svečių iš Con- 
necticuto, New Jersey valsty
bių, Long Island ir kitų vietų. 
Tai buvo vardinės ir sukakties 
atžymėjimas. Sveikinimo kalbą 
pasakė A. Prekeris, į kalbą į- 
pindamas Maironio eilėraščių, 
čia reikia pastebėti, kad Myko
lui Biliūnui rašytojas Jonas Bi
liūnas yra dėdė. Tame vakare 
dalyvavo ir iš Maironio gimi
nės, jo sesers sūnus.

J. ir M. Biliūnų namuose yra 
sutelkta daug lietuviškos tauto
dailės. Ir aną vakarą padova
notas jiem “Geležinis vilkas”, 
kurį išleido Kęstutis švelnys, 
gyv. Ansonijcje, pagal dail. 
Edvardo Krasausko projektą.

Pereitą vasarą parapijos mo
kykla ir mokytojų seselių na
mas atremontuoti, atnaujinti, 
pagražinti. Dabar mokykloj 
mokosi 290 mokinių (pernai bu-

vo 260). Seselių mokytojų tu- $
rim devyniis. |

Vykdomas dėvėtų drabužių | 
vajus šalpos reikalam. f

Kompiutorinė santub - 
ka”. Režisuoja D. Mackialienė. 
Dekoracijos A. Žaiiūno. Vaidi
na Dramos sambūrio artistai: 
D. Barauskaitė, E. Dovydaitie
nė, V. Dovydaitis, V. Gylys, 
V. Jatulienė ir J. Pupius. Sve
čiai dailininkai: O. Deveikienė, 
D. Mackialienė, A. Polikaitis, 
B. Seliukas. Akordeonistas A. 
Kazakevičius. (L. Ž.)

— Jonas Račkauskas baigia 
ruošti visų iki šiol išėjusių Li- 
tuanus numerių turinį, ku
ris bus paskelbtas 1969 m. žie
mos numery.

Mūsų broliai šaukiasi
dvasinės ir

pagalbos
Juos gelbstime per LIETUVIŲ RELIGINĘ ŠALPEI. I 

Kasdien iš Vatikano radijo siunčiamos lietuviškos religi- $ 
nės ir tautinės programos. Padarytume daugiau, bet reikia 
daugiau jūsų* visų bendradarbiavimo maldomis ir aukomis. ®

Lietuvių Religinės Šalpos komitetas veikia su Ame- £ 
rikos vyskupų žinia. Pirmininkas vysk. Vincentas Brizgys.

Šįmet sueina 10 metų — 1959-1969
Aukas siųskite ar palikimus rašykite taip:
1 give, devfee and beųueath to
LITHUANIAN CATHOLIC REUGIOUS AID, Ine.

/ 64-09 56th Road, Maspeth, N.Y. 11878.
Aukos ir palikimai laisvi nuo mokesčių — Tax deductible.

ATEIKITE PAGALBON: asmens, parapijos, organi- - 
zacijos, profesionalai, prekybininkai — savo apylinkėje | 
kurkime rėmėjų būrelius.

Supažindinkime kitus su Lietuvos kančiomis: platin
kime knygą The War Against God in Lithuania. Kaina: 
popierio viršeliais $1.00, kietais — $2.00.

ispanų kalba: La lucha contra Dlos en Lituanla, kaina $1.00.

s
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girgtfitil Zuikio ptakto by
la, Pasaka apie kiMiUNK iį^p 
<fe£ Daržovių gegtf&te, Du 
karnitpl^ Skrendantis paršiu
kas, Eglė žalčių karalienė. Ant- 
roji laida skirta vaikam, kaina 
5doL

Aartriep ŽirgjnėBai: Vasaros 
pasaka, Kalėdų dovana, Kte- 
mentina ir Valentina ir Rimas 
pas Kęstutį. Birutės Pukešėvį- 
čiūtės režisūra. Dainos ir mu
zikinė palyda Fausto StrohOs. 
Graži dovana vaikučiams. Ste 
reo, galima groti ir mono, kai
na 5doL

Tykus Buvo vakarėlis. —Nau
jai išleista ilgo grojimo lietu
vių dainų ir šokių muzikos 
plokštelė, kurioje įgrota: Tykus 
buvo vakarėlis, Laivai, Siu 
naktely, Kas bernelio sumis- 
tyta, Oi laukiau, Bernužėli ne- 
svoliok, Sena amerikiečių dai
na, Plauks laivelis, Dėdės Jo
no polka, Trankus kaimo val
sas, Septynias mergaites suti
kau, Rožėta ir Džiaugtis jau
nyste. Dainuoja solistai, vyrų 
kvartetas. Muzika —■ tautiniai 
instrumentai ir orkestras. Mo
no (galima groti ir stereo). 
Kaina 5 doL

Dainos ir arijos. SoL V. Dau
noras įdainavo: Žaliojoj lanke- 
lėj, Augau aš pas tėvelį, Pa
mylėjau vakar. Augo putinas, 
Saldus alus, Dėdės Jono pol
ka, Tų mergelių dainavimas, 
Anoj pusėj Dunojėlio, Žaliam 
berže, Jau saulutė leidos, Tra
kų pilis, arijos iš Rossini “Se
vilijos kirpėjas”, Verdi — “Na- 
bucco” ir “Don Carlos”, 
Beethoven — daina “In ųuesta 
tomba obscura” ir Meler - 
“Gimtinė”. Palyda simfonijos 
orkestro. Mono (galima groti ir 
stereo). Kaina 5 dol.

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

Persiuntimui pridedama 50 
centų.

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

'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

Introduetion to Medam U* 
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 
Brooktyne. 479 psL, kietais vir
šeliais. Kaina 7 doL

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: LHhuanlan Reader for 
SelMnetruction. Parengė W. R. 
Schmalstieg ir A. Klimas. Kaina 
1 doL

"Awakening Lrthuania". Pro
fesorius J. Stukas anglų kalba 
aprašo lietuvių tautinį atgimi
mą. Kaina 3 dol. Kietais virše
liais 4 dol.

Dainy 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: Dafbininkas, 
910 WiUoughby Avė., Brook
lyn, N. Y. 11221.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

Nustebusios karvės, kad laukuose Jau darosi šalta. Nuotr. V. Maželio

“Birutė" Sesutėlės — 
ir iš op. “Dana” moterų

460 West Broadway, South Boston Mossachusefts 

“Kur tūkstančiai taupo mnųonus 

ALFRED W. ARCFfIBALD 
Presideni

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigaitis. Reikale su patarnautojais ga- 

' Įima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $175,000,000.

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

TO PLACB 

YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tai.: GL2-2923

lį Stiklnk^ Mono 2 doL 
reo4JOdoL

rų seksteto įdainuota 14

na apie tiltą, O, ramunėle, pi 
kyk, Aunu, aunu baltas 
Myliu tave, Plaukia sau

ta su simfonijos orkestrui 
rytų šaielfe, Atskrend sakaĮė-

tėvelio dvaro, Aš pasėjau i 
liūs, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
vėnų maršas, Trijų seselių Pa
sisėjau žabą rūtą, Kur bėga Se

putinėli, Gieda gaideliai, U 
va brangi, Aš padainuosiu dži
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, Šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę. Mono 2 doL 
Stereo 4.50 doL

.. New Yorko Lietuvių vyrų 
choras įdainavo: Tėve mūsų, Oi 
broli broleli, Aš pas tėvelį, Jo
jau dieną, Žvaigždutė, Anoj pu
sėj Nemunėlio, Ufioja bitelė, Oi 
toli toli, Pirmyn į kovą, Tu sa
kalėli, Atsisveikinimas ir Tėvy
nei Mono 2 dol. Stereo 3 dol.

pė tėvelis, Dobilėlis, Na tai 
kas? Tulpės, Tėvynės meilė 
nemari, Jau atėjo ' rudenėlis,

0DBCTER PARK 
PHARMACY

Wm. AnaatML B. s
77-01 JAMMCA AVEMUB 

(Cor. 77th atrwt) 
Woodhav«n, H.Y. tl4tf 

WC DSUV&K

H4 W- MALĖ

Vada K. Merkis

• Ignas Žalys laimėjo Quebeco pro
vincijos pirmenybes, Kanadoje, su
rinkęs 5% taSko iš 6 galimų. Jis 
remizavo su R. Rubinu, kuris draug 
su meistru L. Piasetskiu, Laimaniu 
ir Williamsu pasidalijo antrą vietą 
turėdami po 5 tš.

• So. Bostono LPD antroji koman
da, vadovaujama Broniaus Skrabu- 
lio, laimėjo pirmąsias MET lygos 
rungtynes su Harvard C.C., santy
kiu 3%-l%. Čia pasižymėjo Kęstu
tis Makaitis, įveikęs savo priešinin
ką per 22 ėjimus.

• Skaitytojams pateikiame partijos

Tractor Trailer Drivers saiary range 
$10-15,000 per yr. Work with frozen 
food. Guaranteed work, 5 day \veek. 
Only cxperienced men nccd appiy. 
Call: (201) 256:9COC ask for Felis 
Hudson Wholesale Filigree Food, 
Taft Rd., Totowa N.J.

GENERAL KUCHEN HELP 
Part Time or Full Time 

$2.34 an hour. Appiy in person

To: Mr. MUMFORD, Bldg. 825 
Military Base Mgmt. Ine. 
Governors • Island, N. Y.

femgėliu, Oi berneli vientury ir 
Vakaras. Kaina 3 doL

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

Vėl dainuojam su Rūta. Rū-

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„

Virš išvardintos trys ilgo 
grojimo plokštelės su persiun
timu už 5.50 dol. Gaunamos 
Darbininko administracijoj.

Vlrginia 9-449d

A. R. SH1PLEY 
COMPANY

Lincoln, Nebr., kurioje Ignas Žalys 
padarė lygiąsias su New Yorko 
meistru W. Shipman’u. Po juodųjų 
užrašyto ėjimo 51... RxR, lentoje 
buvo tokia padėtis: Baltieji — Ig. 
Žalys: K-KB2, B-Q3, N-Q2, P-KR4, 
P-Q5, P-4JB4 & P-QR3 (7). Juodie-

B-KN5, N-Q3, P-KR4, P-KB5, P- 
QB4 & P-QR2 (8). Partijos tąsa:

52 BxR — K-K4
53 N-B3+ — BxN
54 KxB — NxP
55 B-N6— N-Q3

57 PJQ6 — KxP
58 K-N4 — K-K4
59 B-N6 — N-K6+

62 P-R6 —K-B3
63 P-R7 — K-N7
64 KxP—P-B7

« P-QR4—KxP
67 K-K5 — K-N7
68 K-Q6 —N-<į5 
89 P-R5 — K-B2
70 K-B7 — K-K3
71 K-N7 — K-Q3
72 KxP — K-B2
73 K-R6 — K-B3
74 K-R7 
75 
76 
77 
78

K-B2 
K-R6— K-B 3 
K-R7 — N-N44- 
K-N8 — N-B2 
K-B8 — Drawn

GENERAL
PLANT 

WORKERS
IMMEDIATE OPENINGS 

ALL SHIFTS

• Year round work
• Pension Plan
• Paid hospitalization
• Life Insurance
• Paid vacations.
Good starting saiary

Also part time hours arranged

(Depending on results of 
employment-intervievr)

Technical Tapė
248 Tioronda Avė. 
BEACON, N.Y.

TeL (914) 831-3800

An Ekjual Opportunity Employer.

83-12 Coopcr Avenue

TeL 894-4188

If you're among 
millions cf disafcled 

people who don’ t knovv 
wherc to 90 for hdp, 
write: Help, Box 1900, 
We$hington, D.C. 
20013.

SERVICE

ALL VENT CORP.

Rubbish Removal and Carting
Demolition, Lic. No. 6736.90 (665- 
394) — Free estimates. 324-8470 -1

L & M CAR SERVICE 
DOOR TO DOOR ANYWHERE 

24 Hour Service 
Wedding Parties Airports 
Hospitals — Meter Rates 

Call (212) 568-6000

CARL TRUCKING 
SCRAP IRON & METALS 

HOUSE WRECKING 
and SALVAGING

396 15th Avenue Ne\vark 
Dial 201-374-3443

. C. B. TRUCKING COMPANY

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

Call 495-3205

BOR^ELLI’S ITALIAN 
RESTAURANT

Fcr t’.e fiiiest Itciian cuisine orders 
to tr.ee out. Free parking, air con- 
ditii ned. Pizza our speciolty — 1530 
He.npstcad Tpke (off Mcadovvbrook 
Pkwy) East Meadovr, L. I. (516) 
IV 2-0190

Clinton Block & Supply Co.
Full line of aluminum windcws 
and doors, mascn materials and 
supplies. Ūse our cash & carry 
plan. Clinton Pcint, Clinton 08309 

Dial 201-735-7211
■

CASTELLI
Complete automotive service, tune 
ups, frent end, brakes, transmis- 
sions. Automobile eleetrie zorvžee, 
Air conditioning. GE 6-4918. Large 
indoor faeilities. 500-06 Coney Is- 
l^id Avė. (off Church Avė.)

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

682-4777

WILLIS AUTO 
TRANSMISSION CLINIC

Open 6 days a week. All work done 
at reasonable rates, we guarantee 
all our work — 172 Thomas Street 
Newark, N.J. Call (201) 242-8847

FILES 
LIMOUSINE SERVICE

SPECIAL RATES FOR GROUPS 
Service to all airports, railways 

and steamships.
Insured Air Conditioned Car 

Dial (201) 926-1790

DISPLAY

Tudor Dog Grooming Salon Jerry 
Sibrava. mgr. Show ųuality groom- 
ing, trimming, bathing. All breeds. 
Complete line of accessories. Open 
Tuesday thru Saturday by appoint- 
ment only. PLAINVIEW, 522 Old 
Countrv Rd. (off cor. So. Oyster 
Bay Rd.) (516) 935-7921

BO9KER ABERNATHY
FAINTER & PAPER HANGER 
All work done at reasonable rates 

Ali Work Guaranteed.
730 Macon Street, Brooklyn 
' - Call (212) 452-1642

Frerport Collision Ine. — Your one 
stop shop—If it’s banged up we’ll 
fix it. Insurance estimates given on 
location. Auto painting, auto glass 
instaUed. Corvettc specialists; for- 
elgn and American. Freeport, 182 
E. Merrick Rd. (516) 868-3388 Ask 
for Buddy or George.

Kinas autofaure
Aštuonerius metus italas Ca

ritą užsidirbdavo pragyvenimą, 
v&odamas savo autobusiuku

Ribotas skaičius AUTOMOBILIŲ | 
Dar galima gauti ribotą skaičių AUTOMOBILIŲ savo gi- | 
minėms Lietuvoje ir USSR! Užsakykite “MOSKVTTCH | 
408E” iki gruodžio 31, 1969. Jokių kitų modelių daugiau H 
nebus! Skubiai siųskite savo užsakymus per mūsų specia- | 
lias autorizuotas firmas:

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

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
INC.

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

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

ir jų skyrius arba tiesiog per centrinę įstaigą:

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

TeL (212)497-886!

Alfa Jeweler
Garantuotas laikrodžių taisymas 

Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio jvslrOs laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIEN® — Tel. 497-8865

Plaukų dažymas

267 St. Nlchdas Avė., Ttidgevvood, N.Y. 
———— ---------

Visi Zenith, Olympia, Tele- 
nken, Crundig, Burroughs, Graži ir vertinga dovana Ka

Royal, ITC ir kt firmų produk- fedom,. Vyriški šveicariški HY 
tai galima įsigyti pigiau ir sąži- M0SER 18 foratų aukso laik- 
ningai per “Spartą”. Pranešę 
kuo domitės, gausite autentiš
kus firmų katalogus iš: J. L.
Giedraitis, 10 Barry Drive, E. 23 Mendon St., Worcester, 
Northport, N. Y., 11731. Tele- Mass. 01604. Tel. 757-2034. 
fonas: 516-757-0055.

rodžiai už pusę kainos. Rašy
ti: S. V. Staras — Importer,

r

Kviečiame talkon!
DARBININKO administracija daro visa, kad nereikėtų 

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

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

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

Kviečiame pasinaudoti šiuo laikinu metų pabaigos papi- 
ginimu ir užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba artimto-

auka, kad galėtume siuntinėti tiem, kurie nori skaityti, bet 
nepajėgia užsimokėti.

DARBININKO skaitytojų talka surasti naujų prenumet

lyginti už 1969 ir 1970 metus. Raginimas sudaro nereikalin
gų išlaidų.

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

Užsakau naują DARBININKO prenumeratą kaip kalėdini

Vardas ir pavardė

WMows and Doors
Jalousie Wlndows 

Aluminum Awning» 
RfDGEWOOO AVĖ.

Brooklyn, N.Y. 11208 
, ---------- Allen R. SUpiey----------

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDA2YMO 
reikalais kreipkitės į gerai p> 
tyrusius mechanikus, kurie 
finingai atliks visus darbus

mėgėjus pasižiūrėti futbolo 
rungtynių į tolimesnes vietas.

Jis pastebėjo, kad tie kelei
viai vis būna labai triukšmingi, 
todėl įtaisė autobusėlyje kino 
aparatą. Dabar jau visi bai
siai norėdavo' važiuoti būtinai 
jo autobusiuku, kur yra kinas.

Matydamas toki pasisekimą, 
Caritu pasinaudojo. Jis dabar 
jai turi 82 autobusus, kuriuo 
se rodomi filmaL

Laikraštį užsakė ...

J
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RELIGINĖS MUZIKOS KON
CERTAS KRISTAUS VALDO

VO ŠVENTĖS PRLOGA

Albertas OHapas, advoka
tas, Liet Tautos Fondo val
dybos narys ir reikalų vedėjas, 
LB Queens apylinkės pirminin
kas, paguldytas Infiimary ligo
ninėn, 321 East 15 Street, Man- 
hattane, kambarys 726. Pirma-

Susivienijimo Lietuviu Ame
rikoje seimas 1970 įvyks bir
želio 21-22 Commodore viešbu
ty, Manhattane. Spalio 26 
SLA centre New Yorke įvyko 
New Yorko apskrities, suvažia
vimas seimo reikalam aptarti. 
I seimui rengti komitetą buvo dienį jam padaryta operacija.

Linkime jam kuo greičiau pa
sveikti.

Katalikių Moterų Sąjungos

išrinkti: Steponas Bredes — 
___4>inn., Liucija Sperauskienė — 

vicepirm., Juozas Petrėnas — 
sekretorius ir Antanas Jurgėla 
— iždininkas Suvažiavimas 
■taip pat sudarė seimo darbo 
komisijas. — A.B.

New Yorko — New Jersey
■ Lietuvių Gydytoju Draugijos 
susirinkimas įvyks lapkričio 
22, šeštadienį, 6 vai.' vak. Dr.

"M. Žemaitienės rezidencijoje, 
336 Harold Avė., Leonia, N: 
J. TeL (201) 947-3611. Gydyto
jai su šeimomis prašomidaly- susitikimas. Kas norėtų kalen- 
*vauti. " dorių gauti didesnį kiekį, pra-

AHanto rajono vyr. skaučių, šom kreiptis į Darbininko ad- 
skautų vyčių ir vadovų šuva- ministraciją. Už kalendorių visi 
žiavimas įvyks 1969 lapkričio 
8-9 Brooklyne, N. Y., 361 High- 
land Blvd. Registracijos pra
džia 12 vai. Visos vyr. skau
tės, skautai vyčiai ir vadovai 
maloniai kviečiami dalyvauti.

Ieva Trečiokienė, prieš kiek 
laiko išvykusi su draugėmis pa
keliauti po Europą, iš 
Cannes, Prancūzijos, atsiuntė 
sveikinimus Darbininkui. Nu
siskundžia, kad gavusi širdies 
ataką ir 5 dienas turėjo pra
leisti ligoninėj. Dabar jaučiasi 
geriau.

Sofija

kiamas lapkričio 9, sekmadie
nį, 12 vai, tuoj po sumos, An
gelų Karalienės parapijos salė
je.

Darbininko meniškas kalen
dorius 1970 metam jau paruoš
tas. Jį skaitytojai gaus šiomis 
dienomis. Viršelį puošia dail. 
Jurgio Juodžio kelių spalvų 
-piešinys — Kęstučio ir Birutės

pijos bažnyčioje įvyko religi- -B 
_ GL 5-7068 nės muzikos koncertas, skirtas ■ 
~ 2-6916 Kristaus Valdovo garbei .B
- GI- Prieš koncertą kun. V. Piktur- B !
_ GL 2-2923 paryškino šių laikų realybę, ^B 

kuri šaukte 'šaukiasi Kristaus B 
karalystės priartinimo, jei jau. B | j
ne jos įgyvendinimo žemėje. B Į

Toliau muzikas V. Romanas- 
Ramanauskas iš Wilkes Barre, B 
Pa., koncertą pradėjo J. Žile- B 1 I
vičiaus Fuga ir J. S. Bacho B
Fantazija. Solistas S. Citvaras, į
atliko pamėgtus Cherubinio, B
Schuberto, Stradellos, Franko B į
ir Naujalio kūrinius. į

Apreiškimo parapijos cho- B ]•
ras, vadovaujamas muziko Al- B
girdo Kačanausko, darniai ir B
galingai išpildė B. Andriuškos, B ll
S.J., Witt, Kavecko, Suko ir A. B į
Kačanausko daugiausiai Kris- ■ l
taus Valdovo garbei skirtas I j
kompozicijas. Solistą ir chorą B
vargonais palydėjo V. Roma- 
nas. Jis ir užbaigė koncertą J. ■ į
S. Bacho bei M. Regerio kū- B
riniais. B

Po koncerto palaiminimą B
Švč. Sakramentu suteikė kle- B į
bernas kun. J. Aleksiūnas, o vi- 'j
su dalyvių nuoširdus “Garbiu- 
kime“ užbaigė jaukų Kristaus B į
Valdovo garbei skirtą tikinčių- I iįt i
jų susitelkimą.

Koncerto klausėsi ir po ligos I
sustiprėjęs klebonas emeritas B 1
kun. N. Pakalnis.

Toje pačioje bažnyčioje 11 . 
vai. buvo iškilmingos mišios, /
kurias atlaikė ir prasmingą, B 
šventei pritaikytą pamokslą pa- B 
sakė kleb. kun. J. Aleksiūnas. i

Koncertą ir pamaldas orga- ir Madison Avė. Lentoje įrašyta: 
nizavo A.L.R.K. Federacijos Menace to the state». _ .

skaitytojai prašomi spaudai pa
remti prisiųsti bent po 1 dol. 
Už paramą Darbininko admi
nistracija iš anksto dėkoja. Ta 
pačia proga visi kviečiami su
rasti naujų skaitytojų, kuriem 
duodamas didelis papiginimas. 
Žiūrėkit skelbimą — Kviečiam 
talkon! '

Fredui Graudžiui: mirus, vie
toje gėlių prie jo karsto, Broo
klyne pranciškonų statomam 
Kultūros -Audiniui aukojo: po New Yorko-New Jersey apskri- 
10 doL: kun. V. Dabušis, T.T.
žiūraitis, O.P., Antanas ir Alek- 

Shulski-šulskienė, sandra Masioniai, Irena ir
gyv. Long Island, 75 m. am- Stasys Giėdrikiai, Balys Sarko- 
žiaus, po ilgesnės ligos mirė nis, Liusė ir Stasys Mikniai, 
lapkričio 2. šermenimis rūpina- Ona ir Juozas Strimaičiai, Ju
si A. J. Balton-Baltrūnas. Pa- įija ir Stepas Vaičiūnai, Vita ir

Pranas

ties valdyba, kuriai vadovau
ja dr. A. Skėrys. S. Dz.

20 metę lietuviškos mokyk
los sukakčiai paminėti banke
tas įvyks gruodžio 6 Sayeva's 
salėje, . Brooklyne. : Užsakykite 

šarvota Dalton Funeral Vidmas Matusaičiai, Pranas stalus pas I. Garunkštienę —
Home, 1619 Jericho Tpke. New Naujokaitis, - Zapasnikų šeima, (516) WE 8-7046,J. Birutienę
Hyde Park, L. I. Laidojama Juta ir Tadas Tallat Kelpšai ir —ari>a Diępini-
lapkričio 6 per Sv. Jurgio baž- N.N.; po 15 dol.: Julija Rajaus- gaitienę - VI 9-0193. Visi abi

turientai, mokytojai, tėvai bei 
visa lietuviška^ visuomenė kvie
čiama dalyvauti.

N. J. Liet. Respublikonę 
klubas kviečia

Hyde Park, L. I. Laidojama Juta ir Tadas Tallat Kelpšai ir

nyčią Brooklyne, Šv. Jono ka- kaitė-šušienė ir Dr. Stasys Pet- 
pinėse. Paliko liūdinčius: sū- rauskas; 25 doL Marina ir Zig- 

. Nuoširdinu Alfredą, dvi dukteris: Ed- mas Raulinaičiai.
viną ir Sophie, 7 anūkus ir pranciškonę padėka visiem au- 
proantką bei kitus gimines. kotojam. Kas norėtų prisidėti 

prie šio fondo, maloniai kvie
čiami siųsti aukas: Franciscan 
Fathers, 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn, N. Y. 11221.

Musę muzikai dalyvauja 
New Yorko Balfo vajaus kon
certe (lapkričio 15, šeštadienį 
7 vai. v., Maspetho lietuvių pa
rapijos salėje): A. Kačanauskas 
akomponuos solistam L. Sen- 
ken ir S. Citvarui, o Vytautas 
Strolia palydės muzika New 
Yorko tautinių šokių grupės 
šokius, paruoštus J. Matulaitie
nės.

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

AJA

ANTANUI KUBILIUI 
minis,

liūdinčią žmoną Oną nuoširdžiai užjaučiame.

LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ 
KULTŪROS DRAUGIJA

FREDUI GRAUDŽIUI
mirus, mielę sesę Katrelę, sūnų Raimundą ir dukterį 
Rūtą giliai užjaučia ir liūdi

Lietuvių Katalikių Moterų
Kultūros Draugija

Ar ne bus pirmas kartas A- 
merikos istorijoje, kad partija 
ir administracija skirtų tiek 
daug dėmesio tautybėm. Prie 
respublikonų partijos susikūrė 
Tautybių Komitetas. Dažnai, at- 
sriadus laisvai vietai administ
racijoje, kreipiasi į tautybių 
komitetą, kad pasiūlytų kandi
datą. ~ Laimi ta tautybė, kuri 
turi tinkamą žmogų. Jau ir 
pabaltiečiai patenka į aukštes
nes vietas administracijoje. 
Štai estas Drnar Heinaru, “dy- 
pukas”, prieš porą savaičių 
paskirtas aukštom pareigom 
Valstybės departamente.

New Jersey Lietuvių Respu
blikonų Klubas priklauso tau
tybių komitetui. Klubui atsto
vauti išrinkti šie asmenys: ad
vokatas V. Abraitis, irtž. V. 
Melinis, P. Puronas ir A. S. 
Trečiokas.

Gaila, kad klubo narių sąra
šuose nėra didelio pasirinkimo 
pasiūlyti žmogų vienai ar kitai 
vietai užimti. Todėl klubas 
maloniai prašo New Jersey lie
tuvius, vyrus ir moteris, tu
rinčius specialybę, užsiregist
ruoti pas klubo sekretorių,

A t A

FREDUI GRAUDŽIUI
mirus, žmoną Katrelę, sūnų Raimundą, dukterį Rūtą ir 
gimines nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

■ Bronius, Apolonija ir Vytautas 
RADZIVANAI

BOSTONO TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPE TENNESSEE

| VALSTYBĖJE

Bostono tautinių šokių sam- 
| bėris spalio 18 buvo nuvykęs 
- j.į tolimą Tennessee valstybę ir 
r- tai Lietuvai atstovavo tarptau- 
'tiniame šokių festivalyje, kuris 

fe vyko tos valstybės sostinėje, 
k Nashville mieste. Festivalyje 
’ dalyvavo JAV dvidešimt aŠtuo- 
}' nių valstijų šokėjų grupės ir 
Į Kanados tautų šokėjų grupė. 
[' Žiūrovų buvo tūkstančiai.

, Lietuvių grupė buvo labai 
| šiltai sutikta. Ji savo progra

mą atliko dviem išėjimais. Pri
statė festivalio organizatorė 
ir direktorė Sarah Gertrude 
Knott. Pristatydama ji pažymė
jo, kad šios grupės jaunieji šo
kėjai kalbasi savo lietuvių kal
ba, kad turi originalius ir pa
trauklius tautinius drabužius, 
kad dalyvauja beveik visuose 
JAV tautinių parkų festivaliuo
se. '

Didžiausio pasisekimo susi
laukė Rezginėlės šokis. Kai 
jaunimas susirišo juostomis, 
publikos aplodismentai lydėjo 
visą šokį.

Festivalio programoje, ku
rios buvo išspausdinta ir pa
skleista keliolika tūkstančių 
egzempliorių, apie šį lietuvių 
sambūrį buvo taip parašyta:

“Ona Ivaska’s group has 
been a part of almost all Na
tional Folk Festivals. She is 
one of the most outstanding 
Lithuanian dance leaders in 
the country. She represents

I the New England Folk Festival j
New Yorko apeliacinių rūmų — Supreme Court fasado detalė, E. 25th St. įejį annually for more than

---- «... . —«£Very Law Not Based on VVisdom is a .. ... , _______ ' 
Nuotr. v. Maželio twenty year$.” (Matęs) “

ŽINIOS

Bostono lituanistinės mokyk
los tėvų komitetas lapkričio 8, 
šį šeštadienį, 7 vai. vak. So. 
Bostono Piliečių Draugijos pa
talpų trečiame aukšte rengia 
metinį pobūvį — vakarienę su 
įdomia programa. Visi kviečia
mi dalyvauti ir tuo paremti mo
kyklą.

KETURIOLIKTASIS BALTŲ 
KONCERTŲ SEZONAS 

BOSTONE
Keturioliktasis Baltų draugi

jos koncertų sezonas amerikie- . 
čių visuomenei prasidės šių me
tų lapkričio 7, penktadienį, 
8:30 v.v. Jordan Hali. Jo prog
ramą atliks jau pasižymėjęs 
Phoenix pučiamųjų kvintetas, 
kuriam vadovauja latvis And- 
rejs Jansons.

Antrasis sezono koncertas į- 
vyks 1970 kovo 13. Programą 
atliks estų tenoras Heinz Rii- 
vald. Tai bus antrasis jo pasi
rodymas baltų koncertuose.

Trečiajam sezono koncerte, 
kuris bus balandžio 24, progra
mą atliks mūsų žymi pianistė 
Julija Rajauskaitė-Sušienė.

Baltų draugija tikisi tautie
čių nuoširdžios paramos. Iki 
šiol išvaryta darbo gili vaga 
rodo, ką mes galime atlikti ap
jungdami savo pastangas. Ka
da dauguma organizacijų pra
deda merdėti, Baltų draugija 
ruošiasi išplėsti savo pastan- 

įjungiant bendras 
baltų dailės ir meno parodas.

Vyt. Izbickas

KUN. ANTANUI PETRAUSKUI—ŠEŠIASDEŠIMT METŲ
Kun. Antanas S. Petrauskas, 

Angelų Karalienės parapijos 
klebonas^ lapkričio 2 atšventė 
savo 60 metų sukaktį. Ta pro
ga 6 v.v. į parapijos salę bu
vo susirinkę choristai, giminės, 
artimieji ir bičiuliai. Įteikta do
vanų, pasakyta sveikinimo kal
bų Visiem buvo surengtos gra
žios vaišės.

Sukaktuvininkas dar turi du 
brolius ir vieną seserį. Tebėra 
ir. tėvas gyvas. Motina mirus 
jau seniau.

Jo tėvai buvo kilę iš Kapčia- Kunigu įšventintas 1934 gegu- 
miesčio, iš Dzūkijos. Atvykę iš žės 26. Primicijas atlaikė An- 

Brooklyne, gėlų Karalienės bažnyčioje. Ke- 
KAralienės

Petrauskas

Lietuvos, įsikūrė 
priklausė Angelų 
lietuvių parapijai.

Kun. Antanas S.
gimė 1909 lapkričio 2 Brook
lyne. Pakrikštytas Angeių Ka
ralienės bažnyčioje. Mokėsi St. 
John’s Ptep., kunigų seminari
ją lankė Huntington, L. I.

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS 
BEVEIK UŽ PUSĘ KAINOS

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

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

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

Už abi knygas su minkš
tais viršeliais tik 5 doL, o už 
abi knygas su kietais viršeliais 
tik7dol.

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

letą metų vikaravo Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje, . paskui 
buvo paskirtas klebonu i šv. 
Jurgio lietuvių parapijos baž
nyčią Brooklyne. Prieš trejus 
metus paskirtas klebonu Ange
lų Karalienės parapijoje.

Čia atsikėlęs, gražiai 
montavo parapijos sales, 
niją, pataikė vargonus.

atre- 
klebo- 
Dabar 

yra užsakęs lietuviškais orna
mentais papuoštą altorių, ku
ris bus pastatytas presbiterijo
je, kad kunigas galėtų laikyti 
mišias, atsistojęs prieš žmones.

Kun. A. Petrauskas yra labai 
vaišingas, visada visiem ma
lonus ir paslaugus.

Ilgiausių metų!

PADĖKA *
Darbininko skaitytojai, 

prasdami lietuviškos spaudos 
sunkumus, mielai remia savo 
aukomis. Po 50 dol. aukojo: Lio
nė Juodytė-Mathews, B’klyn, 

Hot

su-

N. Y., E. Juškevičius, 
Springs, Arkansas, ir J. Pele- 
džius, Phila., Pa. 20 dol. Ona 
Ivaškienė, So. Boston, Mass.

Šiem spaudos geradariam 
malonią padėką reiškia

T. Petras Baniūnas, O.F.M., 
Darbininko administratorius

Taki televizijų taisymo darbui krausimo pridėti 1 dol. susirasmėp- .__ s T. , , _
■mo išlaidom.

Be to. yra daug lietuvi,, ku- GT,bu?!,"±?s.”T^‘ 
rie turi net partijos bilietus, GL *
bet kurie nėra įsiregistravę 634 '
New Jersey Lietuvių Respubli- Woodhavvne išnuomojamas 
konų Klube. Jų nuveiktus dar- baldais apstatytas kambarys, 
bus pasisavina kiti, taip Be- Pageidaujama senesnis vyras 
tuvių klubo pajėga mažėja. ar moteris. Informacijai tel VI

Rašyti šiuo adresu: Lithua- 6-7431.
nian Republican Club oi New

mesburg, N. J., 08831. Milda Kvedarienė, 5 Druni St,
P. Purena*, Iselin, N. J. 08830. Tel. (201)

klubo sekretorius. 283-1981.

ATLANTO RAJ. SKAUTŲ VADOVŲ, SKAUTŲ VYČIŲ 
ir VYR. SKAUČIŲ suvažiavimo proga lapkričio 8-9 d.čL

NEW YORKO VYR. SKAUTES
ruošia linksmą

SAPNŲ ŠOKIŲ 
VAKARĄ 

šeštadienį, lapkričio 8 d.
8 vat vakaro

ATSIMAINYMO PARAFUOS SALĖJE 
•4-14 $«th Road, Maspeth, N. V.

Šokiams gros du orkestrai. Vienas iš jų yra visų gerai 
pažįstamas ir mygiamas JoeThomas. Visuomenė, ir ypa-

Parengimai Hew Yorke
Lapkričio 8, šeštadienį — šokių 

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

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

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

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

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

Gruodžio 6, šeštadienį — Mairo
nio lituanistinės mokyklos 20-ties 
metų sukakties minėjimas Saieva’s 
salėje 260-262 Knickerbocker Avė., 
Brooklyn, N.Y. Rengia tėvų komi
tetas.

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

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

Gruodžio 31, trečiadienį — Nau
jųjų Metų sutikimas Saieva’s salė
je. 260-262 Knickerbocker Avenue. 
Brooklyn, N.Y.. Rengia Laisvės ži
burio radijo klubas.

Vasario 7, šeštadienį — Užgavė
nių—kaukių vakaras Maspetho lie
tuvių parapijos salėje. 64-08 56th 
Rd., Maspeth, N.Y. Rengia New 
Yorko ir New Jersey ateitininkai—- 
moksleiviai, studentai ir sendrau
giai.

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

Birželio 21-24 — Susivienijimo 
Lietuvių. Amerikoje seimas Com
modore viešbutyje. 42 St. Manhat
tane. Banketas — antradienj, bir
želio 23.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos valdybos 
nariui kultūros reikalams — Vy
tautui Radtlvanui, *4-16 110th St., 
Riehmond Hilų N.Y. 11418; telefo
nu: 441-872a

Įėjimas: $2.50 asmeniui

je parduodamas 2 šeimų na
mas; pirmame aukšte 4 kamba
riai, antrame 7. Gazu apšildo
mas, elektra 220, įrengtas rū
sys, 2 automobiliam garaias.La- 
bai graži, medžias apaugusi, 
aplinka. Teirautis tel. VI 7-10 
80.


