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Congo respublikoms nesiseka sugyventi

Bandė judinti Įšalusias Rytų-Vakarų {ryšio proble I i as
Seniai jau nebebuvo buvę to

kio tiršto tarptautinių politiniu 
įvykių susibėgimo, kaip tai at
sitiko pereitą savaitę. Viri jie 
lietė Vakarų ir Rytų Europos 
santykių problemas, į kurias 
per šiaurės Atlanto paktą (Na
toj yra stipriai Įsimaišiusi ir A- 
merika. Įvykiai sroveno Euro
pos Ūkio Bendruomenėje, Na
to ir Varšuvos pakto sambū
rių narių svarbiuose pasitari
muose. Svarbūs jie buvo tuo, 
kad visiems buvo atėjęs laikas 
pasvarstyti, kuria kryptim keis
ti ikšiolinę politiką.

Maskva

Congo (Kinshaca) prezidentas 
Joseph Mobutu

kompetentiška vakariečių tech
nine ir administracine pagalba. 
Kietose kario rankose valdžia 
laiko prezidentas-generolas Jo- 
seph Mobutu (buv. belgų para
šiutininkas), kuriam rūpi du da
lykai: kad iš kitur atsibastę eks
tremistai ramybės nedrumstų ir 
kad krašto žemės turtus galė
tų panaudoti krašto gerovei kel
ti.

Kitaip yra antroj upės pu
sėj. Congo (Brazzaville) vis dar 
politiniai nesubrendusi bend
ruomenė. Dideles riaušes išgy
veno nepriklausomybę gauda
ma, kitas 1963 metais ir nuo to 
laiko pakliuvo Kinijos komunis
tų agentų kontrolėn — jos vie
nintelę politinę partiją valdo 
Kinijos agentų kontroliuojami 
žmonės. Bet valdžios komunisv 
tam paimti ikšiol nepavyko — 
vis kas nors Įsikiša su mažu 
perversmu ir visą reikalą su
maišo. Paskutinis toks polici
jos leitenantų Įsikišimas ivyko 
1968.

Partijos propaganda už per
nykštį jos planų sutrukdymą vi
są bėdą sumetė prez. Mobutu. 
Ir visą laiką per radiją jį kolio- 
jo. šis taip įpyko, kad neseniai 
pareiškė, jog visi priekaištai 
yra melas — jei jis norėtų ten 
ką padaryti, tai visą jų valsty
bę per zdvi valandas užimtų. 
Brazzaville reagavo sienos už
darymu ir dar piktesniu Mob - 
tu koliojimu.

Kad niekas nepamėgintų .c- 
tvarkos jo kieme padalyti, prez. 
Mobutu sustabdė naktinę lai vy- 
bą Congo upe ir svetimų vals
tybių lėktuvams uždraudė Į- 
skristi į Congo (Kinshasa) oro 
erdvę be iš anksto gauto leidi
mo. Toks įsitempimas su sie-

noti, ką mano Varšuvos pakto 
nariai apie Berlyną, apie Vo
kietijos suskaldymą ir apie abi
pusį išbalansuotą abiejų blokų 
karinių pajėgų sumažinimą. 
Briuselio kalboj sekr. Rogers 
tą reikalą išryškino tokiais 
klausimais:

— Ko siekia Sovietai tokią 
konferenciją organizuodami ? 
Ar jie nori rimtai ir realiai 
tvarkyti dabar Europą skaldan
čius klausimus, ar tik nori tą 
susiskaldymą įamžinti? Ar jie 
nori visad palikti Čekoslova
kiją Rusijos okupacijoj?

Amerikos atstovas, atrodo, 
taip aiškiai dar niekad apie Eu
ropoj. po karo paliktą padėtį 
nekalbėjo. Bent jau viešai ir to
kiame fone. Briusely išvardin
tų klausimų sąrašas būtų bu
vęs beveik pilnas ir politiškai 
tikslus, jei W. Rogers dar būtų 
paklausęs Maskvos, ką ji mano 
daryti su trimis okupuotais Pa
baltijo kraštais, nes tokių už
grobimų prieš Hitlerio Vokieti
ją kovoję sąjungininkai, Atlan
to chartą pasirašę, yra iškil
mingai atsisakę. Gi tą chartą ir 
Stalinas pasirašė.

Deja, taip toli eiti Rogers dar 
neturėjo.^savo .vyriausybės įga
liojimų. Tikėkim, kad jie atsi
ras vėliau. Ir linkėkim, kad ant
rą kartą Maskvai nebepasisek
tų Amerikos ir jos sąjunginin- jau yra apsivaliusi nuo ekstre- ~ Congo (Kinshasa) teritorija 
kų apgauti. Iš Rogers įspėjimų mistų iš kairės ir dešinės ir yra 905,000 kv. mylių, gyvento- 
Nato tarybos posėdžiuose atro- pradėjusi gaspadoriškai tvar- jų 16.5 milijono; Congo (Braz- 

Vokietijos pastangomis buvo skelbė, bet iš tono ir mažų už- noj pusėj V. Vokietija, o kitoj KaKuai persą dnass-va, i^aiu na- įa(j taip nebeatsitiks, 
sukviestas Rinkos narių vyriau- uominų aišku, kad išsiskirstyta Rusija su visais satelitais. nai sutare ygas- kunas - --------------------------------------

Antrasis kandidatas dery
boms su V. Vokietija greičiau
siai bus Lenkija, kuriai rūpi 
išnaudoti Vokietijoj atsiradu
sias palankias nuotaikas Ode- 
rio-Neisės sienai pripažinti, ir 
kuri yra gavusi Bonnos kvie
timą pasitarimus pradėti. Lau
kiama formalaus Varšuvos at
sakymo.

Privačių pasitarimų tarp Var
šuvos ir Bonnos yra buvę keli. 
Ypač pereitais metais, besiren
giant V. Vokietijos parlamento

Kai prancūzai vis delsė prie 
daugumos prisidėti, vokiečiai ir 
olandai pareiškė, kad jų parla
mentai prancūzų norimo susi
tarimo netvirtins. Tada Pary
žiaus atstovai nusileido ir pa
sirašė kitų suredaguotą komu
nikatą.

Taip griuvo Prancūzijos veto 
ir atsidarė Bendrosios Rinkei 
vartai naujiems Europos na
riams. Ir naujoms europinėms 
nuotaikoms, vedančioms prie 
didesnio solidarumo ' prieš 
bendrą priešą, kuriuo dar tebė
ra bolševikinė Rusija. Galės 
tuo džiaugtis ir Maskvos jau 
atsikandę jos satelitai, ku
rie panūdo glaustis arčiau prie 
laisvosios Europos.

I * -

jog per 
tuos privačius pasitarimus esą 
susiprasta, kad oficialiai Ode- 
rio-Neisės siena nebus pripa-

turi sutvarkyti prieš Hitlerio 
Vokietiją kariavusi santarvė, 
bet būsianti surasta kita Šarma 
pasakyti, jog V. Vokietija tą sie
ną pripažins aplint yifc atsi
radus.

Rinkoje svorio 
centras pere jo 
į Bonną

Negalima šimtaprocentiniai 
teigti, kad Europos Ūkinė Ben
druomenė, trumpai Bendrąją 
Rinka vadinama, su savo še
šiais nariais jau būtų prisigy
venusi iki krizės, tačiau niekas 
nebeslėpė, kad jos nariai buvo 
labai suskilę dėl Rinkos atei
ties kelių.

Penki buvo už tai, kad Rin-
-r koa reikia-priimti naujų nariu, ieškodami atsakymų to- 

bet Prancūzija buvo prieš - kiems klausimams: ką daryti su 
de Gaulle vyriausybė dukart iš Bonnos einančiais pasiūly- 
vetavo Anglijos priėmimą. Pom- mais pradėti pasitarimus dėl 
pidou vyriausybė ilgai tuo rei- santykių pągerinimo? Kada 
kalu kalbėjo išsisukinėjančiai, Juos pradėti ir, kokiomis sąly- 
bet V. Vokietijos vyriausybė gomis? Pasitarimui buvo ilgo- 
dirbo visais frontais, kad Rin- kai rengiarpasi dvišaliais :• suin- 
ka būtų papildyta naujais na- teresuotųjų. išsikalbėjimai^, 
riais. Tam reikalui išspręsti V. Komunikatas atsakymų hepa-

Satelitam leista 
artėti prie 
Vokietijos
Tuo pačiu laiku Maskvoje po

sėdžiavo Varšuvos pakto na-

Rinka atidarė vartus. — Nato sutare Europos konferencijos sąlygas, 
leido satelitams pradėti bendrauti su vokiečiais.

teisę. Kiekviena pusė turėjo ar- rinkimams. Tt 
gumentus savo tezė ginti, bet 
jie tik nuotrupomis prasi
skverbs į Vakarų pusę. Visa ki
ta paaiškės tik tada, kada kas žinta, nes tą reikalą formaliai 
nors pradės su Bonna derybas.

Pirmasis kandidatas jau atsi
rado — gruodžio 8 d. taip Ru
sijos ir V. Vokietijos prasidė
jo pasitarimai dėl nepuolimo 
pakto sudarymo. Kukliau tas
paktas dar vadinamas atsisaky- '. -»t Si 
mu pavartoti jėgą politiniams IvfltO SSI
klausimams Hrifti. Už Rusiją (Įeryboit
derybas pradėjo užs. reikalų J j 
ministeris Gromyko, V. Vokie
tiją tuo tarpu atstovauja jos 
ambasadorius Maskvoje.

Nepuolimo paktas turi du 
tikslus: atidaryti kelią Europos 
saugumo konferencijai ir rusų- 
vokiečių prekybos deryboms, 
nes Rusija labai nori prieiti 
prie seniai ją pralenkusios V. 
Vokietijos technologijos. Apsi
mokėti Rusija turi kuo — siūlo 
Vokietijai parduoti save—du
jas. Vamzdžiai jau yra praves- 
tik iki R, Vokietijos.

Taigi ir vėl kitas istorinis Į- 
vykis: pirmą kartą po Hitlerio- 
Stalino pakto, veikusio apie 
dvejus metus, Rusija ir Vokie
tija vėl pradeda derybas dėl 
politinių paktų sudarymo.

Tuo tarpu dar neaišku, ar 
tie nepuolimo paktai bus tik 
dvišaliai ar daugiašaliai — vie-

ygos

su rūsy bloku
Trečias svarbus pereitos 

vaitės įvykis buvo Nato tary
boj—sutartos sąlygos dėl daly
vavimo Europos saugumo kon
ferencijoj ir priimtos taisyklės 
dėl atominių raketų panaudo
jimo tvarkos Rusijai pradėjus 
Europoje karinius veiksmus.

Su taktinių atominių ginklų 
panaudojimo tvarka Amerika il
gai delsė ir dėl to iš kitų są
jungininkų susilaukė daug prie
kaištų. Dėl tokio Amerikos el
gesio net visa santarvė pradė
jo braškėti, nes pradėjo mažė
ti pasitikėjimas Amerika. Prez. 
Nixono administracija apsi
sprendė tąpataisyti ir 
įtarinėjimus pašalinti.

Dėl dalyvavimo Europos sau
gumo konferencijoj, kurią at
kakliai perša Maskva, Nato na-

sa-

Viena šalia kitos Vakarų Af
rikoj yra dvi Congo respubli
kos, tik viena vadinasi dar de
mokratine, o kita stačiai res
publika. Jas skiria Congo upė, 
ties ta vieta plati, gili ir drumz
lina. Viena yra buvusi prancū
zų, kita belgų kolonija. Kad 
vieną nuo kitos būtų galima at
skirti, prie valstybės vardo 
skliausteliuose dedamas dar ir 
sostinės varčias: Congo (Kin- 
shasa) ir Congo (Brazzaville).

Abi tapo nepriklausomomis 
valstybėmis 1960, abi ta proga 
buvo sukrėstos kruvinomis lau
kinėmis riaušėmis ir skerdynė
mis. Prie abiejų lopšio maišėsi 
Rusijos ir Kinijos komunistai, 
visų jų pradžios gyvenimo ne
laimių kaltininkai. Belgų Con
go nuo komunizmo išgelbėjo 
greit per Jungt. Tautas Įsikišę

- vakariečiai (pinigais ir diploma
tija daugiausia prisidėjo Ameri
ka), o prancūzai patys pajėgė 
riaušininkus sutramdyti ir nau- nos uždarymu jau ketvirtas per 
jąją valstybę Prancūzijos Bend- penkis metus. Ar ten kas 
ruomenėje ikšiol išlaikyti.

Congo (Kinshasa) ši
nors rimčiau sumanyta daryti,

sybių galvų pasitarimas, Įvykęs suradus kompromisą tarp Ul- 
pereitą savaitę Hagoje. brichto (R. Vokietija) ir Ceau-

sescu (Rumunija). Ulbrichtas 
nebuvo įpareigotas, ko ir rei
kėjo laukti, gerinti santykius 
su V. Vokietija nelaukiant iš 
jos R. Vokietijos pripažinimo 
antrąja vokiečių valstybe, gi 
Rumunijos liberalams ir kitiems 
leista pradėti su Bonna dialo
gą, bet patarta neskubėti mes
tis į Bonnos glėbį pirma su 
draugais nepasitarus, žodžiu, 
Maskva pasiliko sau kontrolės

Prancūzijos bylos ginti atvy
ko pats prez. Pompidou, ku
rio pasakysima kalba iš anksto 
buvo garsinama kaip naujos eu
ropinės politikos kelių tiesėja. 
Bet kai ji buvo pasakyta, pa
tys prancūzai ją pavadino dien
raščio Le Monde editorialu, pa
rašytu lietingą dieną: daugybė 
klaustukų, bet nė žodžio apie 
Rinkos dienos problemas. Kai 
prakalbo V. Vokietijos kancle
ris Brandtas, visi sužinojo kas 
darytina, kad tie klausimai bū
tų sutvarkyti. Po tų dviejų kal
bų buvo aišku, kad Europos 
vairas, iš Paryžias persikėlė į 
Bonną: varžybas su Prancū
zija laimėjo kiti penki Rinkos 
nariai V. Vokietijai vadovau- __ _ _ ___
jant- Įvykis toks, kimų nepa- gaiinskienės Šermeninėje, atsi
mušta istorijos rašytojai. sveikinta su velioniu gruodžio

MIRĖ DAT L. ADOMAS GALDIKAS
Gruodžio 7 rytą po sunkios 

ligos vienoje iš New Yorko li
goninių mirė profesorius Ado
mas Galdikas, žymus lietuvių 
dailininkas. Buvo pašarvotas M.

Pusmetis 
pasirengimui

9 vakarą. Palaidotas gruodžio
10 iš Apreiškimo parapijos baž
nyčios Cypress Hills kapinėse.

Dail. Adomas Galdikas buvo 
gimęs 1893 spalio 30 Giršinų 
kaime, Mosėdžio valsčiuje, Kre
tingos apskrityje. Meno moks
lus išėjo Petrapilyje Stiglitzo 
meno mokykloje, pasirinkdamas 
grafikos specialybę. 1921-23 
studijavo grafiką ir tapybą 
Berlyne, vėliau studijas gilino 
Švedijoje, Italijoje ir Prancūzi
joje.

Nuo 1923 iki 1940 buvo Kau
no Meno mokyklos grafikos
studijos vedėjas, kartu dėstė ir ; 
piešimą. Nuo 1940 iki 1944 
Kauno Taikomosios Dailės In- 

_ stituto profesorius, 1946-47 pro- 
. fesoriavo Freiburgo Taikomo

sios Dailės Institute, nuo 1947 
iki 1952 gyveno Paryžiuje. Į 
JAV atvyko 1952 ir apsigyve- 

i no New Yorke.
Dail. Adomas Galdikas turė- j 

r jo lemiamos reikšmės lietuvių j 
Į dailei kaip grafikos mokytojas; | 

ir kaip dailininkas. Kaip grafi-‘ j 
kos mokytojas išleido žymių lie
tuvių grafikų, savė mokinius i 

I skatino pažinti lietuvių liaudies j 
meną. Kaip tapytojas jis buvo 

| nuolatinis modernizmo skatin
tojas, savo tapyboje pavaizda- 

NŪotr. v. Maželio vęs gaivališką gamtos pradą.

v-bės sekretorius Rogers stam
biais bruožais paskelbė ban
kete, kurį jam surengė Briuse
lyje Amerikos-Belgijos draugys
tės draugija.

Anot Rogers, didžiausia kliūtis 
priimti kvietimą dalyvaut kon
ferencijoj yra Rusijos pasiūly
ta dienotvarkė, kurią Rogers 
pavadino “miglota ir nerealia”. 
Paskutinis Rusijos pasiūlymas 
buvo dviejų punktų: sutarimas 
atsisakyti jėgos vartojimo ir 
santykių stiprinimas kultūrinėj 
ūkinėj bei technologijos srity
se.

W. Rogers atsakė, kad pir
masis klausimas yra sutvarky
tas Jungt. Tautų chartoj, o 
antrąjį tikslą galima pasiekti 
per normalius diplomatinius ka
nalus. Su tokia dienotvarke nė 
Amerika nė jos sąjungininkai

kytis. Sutvarkyti santykiai su zaville) teritorija tik 132,0 0 0 
buv. belgų kalnakasybos bend- kv. mylių, gyventojų 860,000.

— Viceprez. S. Agnew siun- rovėmis ir vėl naudojamasi Taigi varžybos labai nelygios, 
čiamas Kalėdų laikotarpy pa
keliauti po pietryčių Aziją. Pir
moji sustojimo vieta bus Fili
pinai, kur jis atstovaus prez. 
Nixonui Filipinų prezidento 
Marcos inauguracijos iškilmė
se. Dar numatytos lankyti vals
tybės yra Australija, N. Zelan
dija, Taiwanas ir, greičiausiai, 
Vietnamas.

Iš Nixono spaudos konferencijos
Pirmadienio vakare įvyko ti. Dabar nemano skirti komi 

prez. Nixono spaudos konferen
cija. štai keli svarbesni pareiš
kimai.

— Taikos derybos su Viet
namo komunistais Paryžiuje 
vyksta labai blogai, bet laips
niškai karą perleisdamas viet
namiečiams jis mano jį baigti 
savo pasirinktu būdu.

— Dar šiemet bus paskelbtas

sijos Songmy Įvykiams tirti, 
nes reikalas yra karišku teisi
nių žinybų žinioje. Jei reikalą-, 
atsiras, tokia komisija bus pa
skirta.

— Vetuos mokesčių reformos 
įstatymą, jei kongresas galuti
nai pasisakys už neapmokesti
namos sumos pakėlimą nuo da
bartinių 600 dol. iki 800 dof.

Nauja YBko valdyba
Vyriausio Lietuvos Išlaisvini

mo Komiteto seimas posėdžia
vo New Yorke, New Yorker naujas JAV karių ištraukimas ir Sočiai Security pensijas pa- 
viešbuty gruodžio 6-7. Gruo
džio 7, sekmadienį, rytiniame 
posėdy Vliko tarybos nariai rin
ko Vliko pirmininką ir valdy
bos narius. Pirmininku per
rinktas dr. J. K Valiūnas. Val- 

neranda prasmės konferencijoj dybos nariais išrinkti: J. Audė- 
dalyvauti. nas, dr. B. Nemickas, prof. J.

Kad Europos konferencija Puzinas, R. Kezys, St. Dzikas, 
Imtų naudinga, pirma reikia ži- J. Valaitis.

kels 15 proc.

— R. Vokietijos Ulbrichtas 
užsimanė vykti į V. Vokieti
ją ir paprašė užtikrinimo, kad 
jis nebus areštuotas. Jis keliau-

Derybos su Anglija ir kitais 
besiprašančiais į Rinką priimti 
kandidatais prasidės 1970 lie
pos mėn. Iki to laiko visi turi 
pasirengti deryboms. Britai 
spėlioja, kad jau bus Rinkoje 
1973.

Prancūzai išsiderėjo, kad tuo
jau būtų sutartas Rinkos narių
žemės ūkio finansavimas, bet I 
buvo atmestas jų reikalavimas, 
kad tas susitarimas būtų ilga- | 
mėtis, kad jo pakeitimas ne- į 
būtų galimas be Prancūzijos su
tikimo. Prancūzų pastangos su
prantamos, nes didžiausia tų 
subsidijų dalis teks Prancūzijos 
ūkininkams. Kiti turi kitokių 
planų tam reikalui sutvarkyti, 
todėl Prancūzijos užsispyrimas 
niekam nebuvo priimtinas. Da
bar sutarta, kad tas reikalas 
bus iš naujo peržiūrėtas bri
tams ir kitiems į Rinką Įsijun
gus. ,

iš Vietnamo. Žinoma, jei komu
nistai nepadarys kokios rimtos 
staigmenos.

— Pasmerkė civilių žudymą 
Vietname ir užtikrino, jog JAV 
kariai žino, kad vyriausybė to
kius veiksmus smerkia. Jei pa-

.įS01*9*?*- k*1"?./* kaip kompartijos atstovas pas 
vykis tikrai buvo, kaip pradėta . . w ....... . .... .. . ... . , . . , namai V. Vokietijoj isikurusiaskelbti, kaltininkai bus nubaus- , * ... ... . -__  *komunistų partiją. Jo prašymas

tis visaip kebli; negerai leidi
mą duoti, dar blogiau neduoti. 
Bandoma išgauti pažadą, kad 
V. Vokietijos kancleris Brand- 
tas galėtų mainais nuvykti i R. 
Vokietiją.

— Čekoslovakijos prez. Svo- 
boda lankėsi Persijoj, kai tik 
buvo sutarta pradėti pirkti 20 
mil. tonų nevalytos Persijos naf
tos. Rusija savo satelitų visa 
jiems reikalinga nafta nebega
linti aprūpinti, nes jos europi
niai šaltiniai baigia išsekti. < 
Sibire surasti dar nepareng* 
gamybai ir iš ten atvežimas > 
bai brangus.

— Šveicarija padovanojo J 
f Tautoms laikrodi, kuris turi pa 
J šaulio žemėlapio formą ir rodo
į sostines visų valstybių, esan

čių J. Tautų nariais. Tame laik
rodyje yra įmontuoti dar du. di
deli laikrodžiai, kurie rodo tiks 
lu Genevos ir New Yorko laika
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Užmirštasis amerikietis jaučjgsi - ko4ėl?
7-4499.

lt Nurosiąs rinkimų kovoje 
- kreipėsi į gyventojų ^augumą, 

kurią jis pavadino “užmirštai
siais” amerikiečiais. Dabar tuos 
pačius, atrodo, žmones jis 
pavadino “tylinčia dauguma”.

Newswėek žurnalo pavestas, 
Gallupo institutas tyrė to “už
miršto” ir ‘tylinčio’ piliečio nuo
taikas. Pagrindu ėmė baltuo
sius, kurių yra beveik 88 proc. 
gyventojų. Kitu pagrindu ėmė 
5,000-15,000 metines pajamas; 
o tokių esą 65 procentai visų 
gyventojų. Tai esanti “viduti
nė Amerika”.

Kodėl jis nelaimingas:
Gallupas rado, kad visiem 

jiem bendra — nusivylimas, pe
simizmas, suglumimas. Tokias 
nuotaikas jiem kelia Vietnamo 
karas, rasinės krizės, nusikalti
mai, infliacija, kuri mažina kiek 
vieno finansinį pajėgumą, tradi
cinių pilietinių dorybių nyki
mas. Anot vienos, “atrodo, kad 
mes nustojam patys sau pagar
bos”. “Atrodo, kad vidutiniška 
šeima labiausiai užmiršta”.

(Ir N. Y. Times lapkričio 30 
pažymėjo šį vidutinio amerikie
čio nepasitenkinimą — esą ir 
majoras Lindsay rinkimuose pa
sirėmė ne vidutiniu piliečiu, bet 
portorikiečiais ir juodaisiais).

Tačiau beveik visi tikisi pa
gerėjimo. Du trečdaliai mano, 
kad per penkerius metus jie 
bus bent neblogesnėje padėty
je kaip dabar. Procentais jų 
nuotaikas skaičiuojant: “ar tie
sa, kad per paskutinį dešimtme
tį padėtis pablogėjo?” 46 proc. 
atsakė taip, 36 — ne; “rasi
nių riaušių grėsmė didėja?” — 

/59 proc. taip, 26 ne; “Ameri
ka mažiau pajėgi savo reikalus 
tvarkyti nei prieš 5 metus?” — 
taip 40, ne 40.

Ąfsako
iĮi|»WW 1 TR 6-6434.

visai neegzistuoja; Anot vieno,

negali būti laimėtojo’

Dėl juodųjų rasinio klausimo 
vidutinio amerikiečio nuomonė 
labai jautri. Gallupas pastebėjo, 
kad 1966 opinijos tyrimas ra-

do, 
du
mus 
iųo. Dabar 
ta prasme, kad 
čius tų, kurie mano, jog juodie
ji siekia laimėti perdaug ir per- 
greitai. Kalbant procentais- “ar 
negrai turi galimybes geresnes 
ar blogesnes negu jūs” —gau
ti geriau apmkoamus darbus— 
atsako 44 proc. taip, 21 ne;

imąmerikiečįų fokiąs g# &lū£ta£ «; ®<*y- 
diskriminuoja-. mo vaikam galimybes -41 taip 

resnio aprūpini- 16 ne, 41 tokias pat; gauti bu- 
aika pasikeitus tą pigiom kainom — 35 taip, 
-padidėjo skai- 30 ne, ^7 tokiąs pąt; gauti pgti-

ginęs paramos nedirbant —65 
taip, 4 ne, 22 tokias pat Apie

lėtų patys daugiau padaryti pa
stangose išsikasti iš laužyno, 
55 proc. mano, kad dėl nedar
bo kalti patys negrai.

kad nuotaikos nė- 
rasi- 

labįau 
prieš pavojų nužeminti kitų vai
kų lygį. Septyni j§ dešimties su-

Mogiyčtoa. 231 Bedford Aveaue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHĘW P. BALLA8 FUNERALHOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
dlttaned. A. J. Batton-Baltrūnas, Ucensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

vieveianoe uanerer viesotrtyje lapKncio čs duvo Kairo direktorių posėdis. Iš k. j d. sėdi: gen. sekr. A. uzir- 
vonas, vicep. ir teisinė patarėja dr. E. A rm a pienė, pirm. kun. V. Martinkus, D. Bobelienė ir prot. sekr. dail. 
J. Bagdonas; II eilėj: S. Bredes, jr., kun. dr. F. Gureckas, kun. J. Pa u perą pavaduojąs A.JMikulskit, V. Kas- 
niūną pavaduojąs K. Karpius, M. Kregždienę pavad. J. Krištolaitytė-Daugelienė, dr. P. Ki£įėlių pavad. S. l_a- 
niauskas ir M. Rudienę pavad. K. Gaižutis; trečioj eilėj: dr. D. Jasaitį pavad. P. Mikšys, reik, vedijas kun. 
Pr. Geisčiūnas, E. Stepas, dr, V. Ramanauskas ir V. Mankus. Nuotr. V. jliodzinsko

jiem priimti ir įvykdyti.

Dėl nusikaftimp:
Riaušės, nusikaltimai laikomi 

svarbiausia miestų problema. 
Priemiesčiuose ji didesnė 
miestuose. Apsaugai nuo 
sikaltimų betgi tik 4 proc. 
sisako ųž ginklus privačiai 
saugai.

Jaunosios generacijos hipiai, 
ilgaplaukiai, basakojai aiškiai 
smerkiami vidutinio amerikie
čio. Už policijos galios sustipri-

nei 
nū- 
pa- 
ap-

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

BUYU8 FUNERAL HOME, Mario Tebteira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Neverk, N J. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar- 
btagoa laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja- 
pn New Vorky, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave^ Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952  .

JOHN ORMAN AGENCY / 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. — 11O-O4 
Jamaica Aye^ Richmond Hill, N.Y. 11418; tek VIrginia 6-1800.

CHICAGOS UETUVIV KOVA AMERIKIEdlJ SPAUDOJE
Masinis protestas: lietuviai kovoja prieš Cody Vatikąne

Nuotaikos kiek skiriasi pagal ' *
SPAUDAgeografinius ^plotus ir išsilavi-' Tokia antrašte Chicago Daily 

nimą. Vidutinis amerikietis, kU- News (mus pasiekęs VAL dėka) 
ris lanko kolegiją, yra toleran- lapkričio 25> paskelbė savo ko- na imigrantines grupes išlaiky- 
tiškesnis rasinei įtampai negu respondento George Weller pra- ti savo kultūrinį veidą, 
tas, kuris tebaigęs pradžios nešimą iš Vatikano miesto, 
mokslą; moterys yra mažiau ko- „ . 
vingos dėl Vietnamo už vyrus; 
vakariečiai labiau susirūpinę 
narkotikais ir užterštu oru. Ir 
nuostabu — suaugusieji prieš 
30 m. yra linkę labiau smerk
ti jaunimą nei vyresnieji, kurie 
yra 35-55 metų.

Ką galvoja dėl Vietnamo:
Karas visiem pažįstamas: 55 

proc. turi pažįstamų ar giminių, 
žuvusių, sužeistų Vietname. Tik 
8 proc. tiki, kad Amerika bei P. 
Vietnamas eina laimėjimo link; 
20 proc. mano, kad karas pra
laimimas. Iš penkių beveik trys 
mano, kad Amerika pagrįstai į- 
sikišo Į karą, bet iš jo iškopti 
nori 70 proc.

Iki kraštutinumų eina beveik sienio reikalam. . 
lygiai: vienas iš penkių sako, 
kad Amerika neturėjo “jokio 
pagrindo nei teisės” kištis į 
karą; vienas iš keturių — tu
rėjo “teisę ir pareigą”. Gailu-

Kovinga lietuvių grupė iš 
bendro 200,0 0 0 lietuvių skai
čiaus Chicagoje, susirūstinę, 
kad kardinolas John Cody at
sisakė leisti religinį apmokymą 
ir mišias jų kalba, vėl mėgina jį 
paveikti per Vatikaną.

Per paskutinius 14 mėnesių 
lietuviai du kartus siuntė petici
jas vyskupų kongregacijai, Ro
mos kurijos institucijai, pra
šydami, kad kardinolo Cody po
tvarkiai būtų pakeisti. Chicagi- 
nės peticijos nuorašai buvo nu
siųsti valstybės sekretoriatui, 
popiežiaus Pauliaus įstaigai už-

Chicago yra antra lietuvių 
sostinė po Vilniaus, kuris yra 
sovietinėje rėspublikoje ir ku
ris neteko bet kokio vyskupo 
400,000 savo gyventojų.

Lietuvių atstovas Romoje ku
nigas Vincentas Mincevičius, 
Eltos agentūros redaktorius, pa
dėjo chicagiškiam išversti jų

juodaisiais riąušipinkais kovo
jama per švelniai — 85 proc. 
taip, 8 ne; kolegijose su demon
struojančiais per švelniai elgia- 
mąsi — taip 84, ne 11.

Pačiam jaunimui 59 proc. yra 
palankūs, o 54 proc. pripažįs
ta, kad jaunieji revoliucionie
riai turi tiesos savo kritikoje 
visuomeniniam gyvenimui.

Dėl papročiu:
Sutinka, kad dabartinė siste

ma negaluoja. Septyni iš dešim
ties sutinka, kad žmonės ma
žiau religingi nei prieš 5 me
tus; 86 proc. sako, kad seksua
linis palaidumas bei atlaidumas 
griauja tautos moralę. Tradicijų 
nykimas silpnina ir asmeninį 
saugumą: 39 proc. mano, kad 
vargiai sulauksi pagalbos, jei 
tave gatvėje ar namie užpuls; 
30 proc. pasisakė netikį tuo, ką 
skelbia spauda ar vyriausybės 
informacija^. *^:,

Ką siūlo: “ ”•**
Netiki, kad dėl negerovių tė

ra kalta vyriausybė, kuri ne vis-

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 SL. 
Rldgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt pramogoms. Be 
to> duodami polaidotuviniai pietūs. Firmos rūšies lietuviškas maistas prieš- 
narna Iraina

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St 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 investadjoa. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

S A G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N,Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet skilandžius, sūrius. We take all orders apecial price 
for Weddings and parties. Home-made Bologna. e Trečia nauja, moderniš
kakrautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Ave^ Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002,

maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietua |

C. A. VOK ET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson 
Peights, N. Y. NE 9-6620.

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

Chicagiškiai laiko, kad kar
dinolas Cody, sukliudydamas jų 
tautines religines-tradicijas, ei
na prieš naująją popiežiaus Pau
liaus politiką; Popiežius skati- būdu jų dvasinį veidą.

Pirma peticija, 1968 spalio 
12, vyskupų kongregacijos bu
vo atsakyta po mėnesio. Atsaky
me aiškino, jog chicagiškių pe
ticija atėjo per vėlai, kad ga
lėtų paveikti ‘kardinolo spalio 
26 draudimą apeigom,, bet kad 
Vatikano Įstaiga skatins kardi
nolą ateity būti švelnesnį.

Antra peticija buvo pasiųsta 
Vatikanui š.m. spalio 14. ša
lia prašymo leisti vartoti savo 
kalbą bažnyčioje dar prašė, kad 
kardinolas išakytų grąžinti lie
tuviam savininkam jų 66 metų 
nuosavybę Šv. Kazimiero kapi
nes, kurias kardinolas pavadino 
“West Side Cemetery”’.

Lietuviai tikisi, kad jų stip
rus ginklas prieš kardinolo po
ziciją yra naujasis popiežiaus 
dekretas apie kunigus,specialiai mas vardu tėvų sąjungos, va- 
paruoštus išvietintų žmonių kal
bom, kad sustiprintų religiniu

Jis kalbėjo: ‘Amerikiečiai 
kaip kardinolas Cody nesupran
ta, kiek daug lietuvių dvasios 
išsaugojimas, tiek Rusijoje, 
tiek tarp mūsų politinių emi
grantų, priklauso nuo to, kad 
Chicagos lietuviai naudotųsi pil
na laisve. Tai nėra siauras šo
vinizmas; faktas, kad ir Ameri
kos vyriausybė tai skatina.’

Raštas, pasiųstas Vatikanui 
spalio 14, dar neatsakytas, bu
vo paskutinės minutės šauks-

ką gali padaryti. Didele propor
cija persveria nuomonė, kad 
biudžete reiktų sumas didinti 
bedarbiam treniruoti, orui ir 
vandeniui švarinti, medicininei 
globai seniąm ir beturčiam, mo
kyklom gerinti, namų statybai. • 
Bet tokia pat didele proporcija 
persveria siūlymai mažinti su
mas apsaugai, erdvių tyrimui,~ 
užsienio ūkinei, o juo labiau 
karinei paramai.

Nors apklaustieji ne labai ti
ki, kad jų balsas būtų išklau
sytas, bet iš tikrųjų į juos dau
giau dėmesio imama kreipti. Ne 
tik Nizonas atkreipė į juos dė
mesį, bet paskutiniu laiku ir 
“liberalų” spauda imą juos ver
tinti kaip pajėgą, kurios palan
kumą reikia užsitikrinti. ’

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

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

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

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kUocycles 
Šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green SU, Pbiladelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.

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

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

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

Maironio mokykloje BroofcfyiM

dovaujamos Juozo Kilio, 
tojo, ir Donos Laučienės.

Jame skaitome: ‘Mes, 
rių vaikų tėvai, prašome jūsų 
intervencijos kardinolui Cody ir 
tnsgr. Viktorui CemaMąskui, 
rad leistų suteikti mūsą vaikam 
religinį apmokymą lietuviškai 
ir priimti pirmąją komuniją pa
gal šventus lietuvių papročius’. 
Msgr. černauskas yra Marijos 
Gimimo bažnyčios klebonas, 
5812 S. Washtenaw.

Kunigis Mincevičius pasiun
tė šį prašymą su savonemoran- 
iumu, kuriame apnik Chicagos 
lietuvių bendruomenę su jos 
23 bažnyčiom, trim dienraščiais, 
elevizijos stotim ir tautiniu

gydy-

lietu-

Jo memorandumas baigėsi iš- 
ida: ‘Kardinolas Cody netu- 
tų forsuoti vienos kaBos, 
(rsekio^amas kito kilimo ka

fiąžnyčiai nei Jungti-

pgi spalio 20, savaitė prieš 
mefinę pirmąją komuniją Mari
jos Gimimo bažnyčioje, Chica
gos lietuviai buvo linkę tikėti, 
kunigo Mincevičiaus pareiški- wukfag aL~Rxžaur, NX i«gii. 
mu, kad kardinolas nusileis jų 
prašymui, pasiųstam Vatikanui.

Paskiau, kada jau buvo per 
vėlu mum veikti Vatikaną, kad 
jis imtųsi akcijos — sakė kuni
gas Mincevičius — mes gavome 
telegramą iš Chicagos lietuvių 
atstovo, kurioje sakoma: ‘Cody 
mus painformavo, jog jis nie
kada neleis, kad Chicagoje mi
šios būtų laikomos lietuviškai’.

Lietuvių bendruomenės Va
tikano mieste manymu, kardino
las Cody neišmintingai mažina 
Chicagos kaip laisvos Lietuvos 
naujos neoficialios sostinės ro
lę

Elta, lietuvių katalikų agen
tūra, pereitą savaitę pranešė 
iš Chicagos. kad kai kurie lie
tuviai katalikai siūlo perkelti sa
vo parapijas į ukrainiečių ar 
Rytų bažnyčios apeigas, idant 
išsigelbėtų iš Chicagos kurijos 
valdžios, — baigė Daily News.

(nukelta į 5 p*l.)

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, >fass. -> Vedėjas P. V^čirns, 173 
Arthur SL, Brocktoo, Mass^ tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 ase. WHIL 
1430 WL Medford, Mass. sekmadieniais noo 11-12 vid.

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

BOSTOĮf, ĮfASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocydes ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127 .

NfW YORK CHICAGO

LITAS
INVĘSTING CO. INC.

specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių )>askolų, 
akcijų biržos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia 
investuoti indelių formoje. Už indėlius mokamos aukštos 

' palūkanos. Investavimo arba paskolų reikalais prašome 
- kreiptis:

Litas Investing Ine.
86*01 114* Street. Richmond Hl, N.Y. 11418

Tol 212-441*6799

2422 Wo»t Marqustte Rd., Chicago, II. 60629
TsL 312-476*2242



DARBININKAS

THE WORKER

910 WILLOUGHBY AVC. 
BROOKLYN. M. Y. 11221

Lituanistines mokyklos ir musų parapijos

MSI aujong* AMERIKĄ. LDB nrąm DARBININKĄ Ir LIET. ŽINIAS

Mažesnės lietuvių kolonijos 
dar visai neseniai pergyveno 
katalikiškų parapijinių mokyk
lų krizę. Dėl mokinių ir mo
kytojų seselių stokos tokios mo
kyklos tapo uždarytos, perke-

Laikratti tvarko REDAKCINI KOMISU A.

—iianml Ir gražinami 
MnrtUda rodakcijoc «

Kvietimas tyrlaukiuose
Nieko amžino nesilaiko ant 

šios žemės dūlančio veido. 
Žmogus savo triūsu ją apvaldo, 
padaro vietos įsigyventi — ir 
čia pat jis savo šėlimu daro vie
tos dykumom, kur buvo jo veš-

Žmonės skubiai keliauja lyg 
pro kokias tyrumas, per tą pil
ką ir sraunų gyvenimą. Ateina 
į pasaulį nuogi ir išeina nieko 
nepasiėmę — net tų kėlių sau
jų smilčių, kuriomis pridengia
mi. Praeitos dienos nuaidi, lūs sodai užveisti ir namai su- 
kaip šūktelėjusio balsas dyku
moje, kai pro ją praeina gyvai 
klegėdama žmonių ir kupranu
garių vilkstinė. Nespėji akimis 
jos palydėti, kai viskas aplin
kui nutilsta. Skrajojančios smil
tys greit užneša kupranugarių 
pėdas ir užlygina vilkstinės iš
mintą taką — nelieka nei žy
mės nei aido, kad žmogaus ar 
gyvulio neseniai čia būta.

jas? šios krizės būtume išven
gę, jei būtume šiek tiek dau
giau įvertinę lietuviškos mokyk
los reikšmę.

{vairūs lenktyniavimai pertek
liuje ir nutolimas nuo lietuviš
ko centro “apsunkino” šeimas 
atvežti savo vaikus mokytis lie
tuviškoje mokykloje.

Netrukus atsirado galimybė, 
klebonų pastangomis, tose pa
čiose patalpose įsteigti lituanis
tines mokyklas. Kelerius
sėkmingai tęsėme darbą. Bet ir 
vėl pradėjome šlubuoti, 
dien ir vėl atrodo, jog ateina vaikus namie už nepaklusnumą, 
metas, kad ir lituanistinės mo
kyklos mažesnėse kolonijose ne- 
be išsilaikys.

Kai kurie tėvai visai nelei
džia vaikų į lietuviškas mo-

metus

Žemėje taip amžiai prasiuva, 
kaip judrus smėlis pro saujos 
pirštus. Bėglus laikas užmirš
timi užklosto praėjusius žmo
nes, kapinių smiltimi užneša 
tautas ir didžias valstybes su
kioja po velėna. Griuvėsiais su
virsta miestai ir kaimai, net 
mūsų pačių akyse. Kur dar taip 
neseniai sienos tirtėdavo nuo 
žmonių ūžavimo, šiandien daug 
kur pelėdos ūkčioja naktimis, 
dienomis kyburiuoja šikšno
sparnis, o “griūvančios sienos 
kasdieną nyksta apleistos vie
nos”. Kas nėra mokęsis ar gir
dėjęs šio lietuviško posmo 
apie nutilusias Trakų pilies sie
nas “ant vieškelio amžių pla
taus”?

statyti. Tyrumos nuolat grau
žiasi po žmonijos kultūros pa
matais, kad parodytų, kokia 
yra trapi šios žemės būtis, — 
kaip išbyrėjęs lango stiklas 
griuvėsiuose ar iš po kojų slys
tąs smėlis. Taip nedaug jo rei
kia akim užberti, o tiek daug 
jos nori, kol gyvos ar žiūri. Jos 
norėtų šį gyvenimą paversti am
žinumą, niekada nesibaigiančia.

☆
Deja, viskas praeina, išsky

rus tą amžinumos aidą, kuris 
perskrodžia visus amžius ir vi
sas tyrumas — tasai šaukian
čiojo balsas žmonių keliuose. 
Girdėjo jį žmogus iš liepsno
jančio krūmo tyrų brūzgynuo
se, griausmu kalbėjo tyrlaukių 
kalne, kai savo įsakymus davė, 
šaukė dykumų pranašų balsais. 
Anose dienose pasigirdęs jis bu
vo visoje Pajordanėje, kur di
džiu balsu Kristaus atėjimą 
skelbė Jonas Krikštytojas: “Tai
sykite Viešpaties kelią, lyginki
te jo- takus. Kiekvienas daubu- 
rys tebūnie užpiltas, kiekvie
nas kalnas ir kalnelis — nu
kastas. Vingiuoti keliai tebūnie 
ištiesinti, grubūs — išlyginti. 
Taip visi regės Dievo išgany
mą.”Ant viešo žmonijos kelio il

gai netveria joks žmogaus ran
kų statydintas pastatas, net jo 
dvasios sukurtas paminklas. 
Pelėsiais ir kerpėmis apželia 
bronziniai ir granitiniai pamink
lai, blunka ir dūla meno pa
veikslai, gelsta ir tręšta perga
mento ritiniai ir mokslo veika
lai kandžių suėdami. Ko neį- 
kremta laiko ėdra ar darganos 
nesugraųžia, sunaikina revoliu
cijomis ir karais paties žmo
gaus įtūžimas.

Dabar tai kiekvienais metais 
prieš Kristaus gimimo šventę 
primena Bažnyčia advento li
turgijoje. Dabar tas balsas atai
di iš visų griuvėsių, kuriuos su
vertė karo siautulys. Jei to bus 
maža — grius daugiau. Žemės 
klojasi dykumomis, kad žmo
gus ieškotų kelio į Viešpatį, ir 
tiesaus kelio, čia nėra mums 
nieko amžino, kaip pro tyrumas 
einančiam karavanui. Visur jau puošiasi Kalėdų šventėm

kyklas, gi kiti, įpusėjus ar tik 
prasidėjus mokslo metam, juos 
atsiima. Esą: mokytojai patys 
nemokėdami, mokys dar ir ma
no vaikus! Aš pats ar pati mo
kysiu juos namie!

Kai tu, Dievuliau mano, iš- 
.mokysi juos pati, jei jau dabar 
paklūsti vaiko užsispyrimam ir 
patenkini jo visus pageidavi
mus! Kalk geležį, kol ji karšta! 
Lenk medį, kol jis jaunas, — 
tada tik jis paliks, kur tik no
rėsi.

Kas tuo reikalu rūpinasi ir 
dirba su jaunimų, tas žalos ne
darys nei jum, nei jūsų vaikam, 
nei lietuviškai visuomenei. Mo
kytojai lituanistinėse mokyklo
se dirba ne dėl garbės ar pasi
pelnymo, bet iš pasiaukojimo.

Tėvai privalo sudrausti savoŠian-

o ne lengvapėdiškai kritikuoti 
mokytojus. Jeigu vienam kitam 
kyla abejonių dėl vaikų auklė
jimo lituanistinėje mokykloje, 
tam yra tėvų komitetas, pačių

tėvų išsirinktas, dirbąs be jokio 
atlyginimo. Nė vienas mokyto
jas be tėvų komiteto žinios bei 
švietimo centro Chicagoje nega
li imtis bet kokių nepageidau
jamų priemonių. Kiek kartų tė
vai prašomi ateiti į susirinki
mus. Neateina. Tik nuo mūsų 
priklauso ar mes norime dar bū 
ti lietuviais ir auklėti savo jau
nąją kartą lietuviškai, ar nu
stumti savo vaikus į šių dienų 
moralinį nuosmukį.

Pagarba akademikam — mū
sų šviesuomenei ir visiem, ku
rie dirba lietuvybės darbą už
sienyje. Atsisukit, radę laiko, 
ir pasižiūrėkit, kur jūsų jauni
mas. Ar jis puoselėja tai, ką 
jūs sukūrėt? Tie visi kilnūs dar
bai lietuvybei, kuriuos jūs pra-

dėjot ir tęsiat išeivijoj, baig
sis kartu su jumis, jei nepalik
sit, kas jus pavaduotų, kas su
kurta išlaikytų ir tęstų neuž
baigtą kovą toliau.

Lietuve motina! Į tave čia 
daugiausia kreipiamasi. Klaidin
gai suprasta šio krašto laisvė 
daugelį ir mūsų motinų išstū
mė iš lietuviško gyvenimo. Dėl 
materializmo ir visokių kitokių 
izmų sugriaunamos lietuviškos 
šeimos. Gyvename krašte, kurio 
laisvę galime panaudoti lietu
višku supratimu — kilnioje for
moje.

Lietuviai vaikai yra ne vien 
tik tavo vaikai. Jie yra visos 
mūs išeivijos ir visos mūsų tau
tos vaikai. Todėl ir turime juos 
mokyti lietuviškai ir auklėti lie

tuviškoj dvasioj.
Leiskime savo atžalyną į li

tuanistines mokyklas. Remki
me visi tą brangų židinį, mūsų 
tautos išsilaikymo židinį užsie
nyje! Skiepykime savo vaikus 
išlaikyti mūsų lietuvybės cent
rus ir patys nenuleiskime ran
kų!

Išlaikykim savo lietuviškas pa
rapijas! Ankstesnioji karta iš
retėjo, suseno, išsiskirstė. Visa, 
ką jie sukūrė savo prakaitu ir 
meile lietuvybei, paliko mum. 
Neapleiskim šio brangaus turto! 
Pratinkim savo vaikus, kad jie 
skaitytų lietuviškas maldakny
ges ir aukotų lietuviškai bažny
čiai, o jų menka auka taps di
desne už mūsų visų!

Petras Mariukas

Nuotr. R. Kisieliaus

Kartu su viso pasaulio tikinčiaisiais 
melskimės už persekiojamą 

bažnyčią ir Lietuvą
Pasibaigus antrajam pasauli

niam karui, kai kurios labdarin
gos organizacijos Europoje pra
dėjo minėti metinę maldos die
ną už persekiojamą Bažnyčią, 
jų pavadintą Tylos Bažnyčia. - 
Tuo žodžiu suprantama Bažny
čią komunistų valdomuose 
kraštuose. Užuojauta persekio
jamiem tikintiesiem greitai pli
to, ir dabar daugelyje laisvo 
pasaulio kraštų ši diena yra ta
pusi jau tradicine diena. Ame
rikos- katalikų vyskupai šiai įn

yra paskyrę gruodžio
18-ją. Visi tikintieji raginami 
tą dieną melstis už persekioja
mą Bažnyčią.

Persekiojamos Bažnyčios są
vokoje šiandien telpa ir Lietu
va, kur tikintiesiems tenka 
kentėti Lietuvos istorijoje iki 
šiol dar nebuvusią priespau
dą. Okupanto tikslas yra visiš
kai sunaikinti Lietuvoje Katali
kų Bažnyčią ir lietuvių tauto
je tikėjimą į Dievą. Kunigų 
skaičių greitai mažina ne tik 
mirtis, bet ir Maskva. Vien tik 
šį rudenį 29 kunigams uždraus
ta eiti kunigo pareigas, žino
me likimą kunigų, šiais metais 
drįsusių kreiptis į Maskvos val
džią, kad būtų leista priimti į 
kunigų seminariją daugiau 
kandidatų.

Melsdamiesi už persekiojamą 
Bažnyčią, kartu meldžiamės ir

už Lietuvą. Ar bažnyčioje 
tų tai viešai priminta, ar 
lietuviai tą dieną savo maldų ir 
darbų intencijose prisiminkime 
Lietuvą ir kitus mūsų likimo

bū- 
ne,

brolius — pavergtus ir perse
kiojamus.

Maldose ir intencijose susi- 
. junkime su persekiojamųjų kan

čiom ir jų tylių pagalbos šauks
mu. Daug gali nuolatinė tikin
čiojo malda (Jokūbo 5,16). Dar
buokimės ir melskimės neabe
jodami, kad Dievas neleis ilgai 
triumfuoti jo ir žmogaus prie
šams. Vysk. V. Brizgys

Simpoziumas laisvinimo klausimais
Sekmadienį, lapkričio 30 die

ną, nuo 10 vjd. ryto iki 2 vai. p. 
p., busimojo New Yorko lietu
vių Kultūros židinio užuomaz
goje buvo Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto tarybos 
politinės komisijos rengiamo 
simpoziumo pirmoji dalis. Ke
lioms dešimtims visuomeninin
kų skaitė paskaitas prel. dr. L. 
Tulaba iš Romos ir prof. S. Žy
mantas iš Los Angeles.

Kalbėdamas apie tarptautinio 
gyvenimo raidą, prel. Tulaba 
apibūdino eilę veiksnių, įtako
jančių tarptautinius santykius, 
daugiausiai pabrėždamas ideolo
ginių veiksnių reikšmę. Iš šių 
tarpo daugiau ryškino įtakos po
būdį krikščionybės, masoneri- pradedame kokią organizacinę 
jos, judaizmo, islamo, mark- reformą, tai tada ir Kaunamės 
sizmo (socializmo), komunizmo 
(leninizmo), nacionalizmo, ir pa
lietė visų tų ideologinių srovių 
siekimų bei susirėmimų galimus 
poveikius Lietuvos ateičiai bei 
lietuvių tautos laisvės sieki
mams. Dėstyme ir ypač atsaky
muose į klausimus prel. Tulaba

reiškė įsitikinimą, kad lietu
viams pravartu domėtis visomis 
tomis ideologinėmis srovėmis ir 
siekti iš jų tiek ar tiek paramos 
savo tautiniams siekimams lai
mėti. Tik komunizme — turėjo 
galvoj Maskvos vadovaujamąjį 
komunizmą — prelegentas ne
matė prasmės tokios paramos 
tikėtis.

Prof. S. Žymantas kalbėjo 
apie Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo kelią, taigi apie lig
šiolinių pastangų to tikslo sie
kiant sėkmingumą ar nesėkmin
gumą bei jų peržiūrėjimą. Klau
siamas, ryškiai neigiamai pasisa
kė prieš naujas organizacines 
reformas, kadangi, sako, kai tik

ką kita bedarę, o gaištame vien 
prie tos reformos... Pastangų 
reiškimo metodus ar vartotinas 
priemones peržiūrėti bei geriau 
derinti galima ir be organizaci
nių reformų.

(nukelta į 4 psl.)

VAIŽGANTAS

čia prieinšinkė 
karšinčiams iš dviejų skyrių: 
pirmame virtis ir dirbti, ant
rame gulėti ir su svečiu šnekė
tis. O kurgi tie karšinčiai?

— Ne, tatai, kad mes Imtu
vą ką panašu laiku pasistatę— 
Imtume turėję patogumėlio. ši
tokia viežiyba priešininkė! Bū
tume gražiai pasigyvenę —sva
jojo Vaurus.

O Vauruvienė dėsto, kur bū
tų stovėjusi lova, kur stalai, 
kur skrynios, kur spinta. Kaip 
tik Imtų visam kam užtekę, ne 
kaip dabar, kada vienas daik
tas klėty, kitas priemenėj, tik stirksome ir tupinėjami. Ar ne- 
trečias, pats reikalingiausias matėt šitokių! Pareisime ir pa- 
priešininkėj. valgysime. Anksčiau vėliau, ar

Vauifūs nebepagalėjo pade- ne vis tiek? Ne į turgų važiuo- upelio dauba jau pilna priaugu- 5370 pasostės.

resnės. Kodėl gi jų nesulieja? 
Bet virvės nepatrūko, nepersi- 
brūžavo, ir sienojas, dusliai ba
ritonu dunkstelėjęs apatinį, ra
miai prisiglaudė prie jo savo 
iškauštu bukantu. čia pasidarė 
kiek aukščiau.

Besekdami darbą, senukai ir 
valgį pamiršdavo. Pietų vi
siem sėdant, tai Vincas, tai pa
tys meistrai kvietės draugėn. 
Senukai niekam nekliudė, o bu
vo malonūs ir tikrai įvairino 
jiem daibą. Bet Vaurūs nė gir
dėti nenorėjo.

— Ar mes patys neturime ko 
pavalgyti? Reikalu Čia mes

dorėjos ir dirbo sąžiningai; 
kiek sugebėjo ir tesėjo.

Vaurūs tiek susigyveno su 
Vencelio statomais trobesiais, 
kaip kitkart su jo tėveliais, 
kaip paskui su juo pačiu. Jie 
ėmė rodytis visa sava, jiem pa
tiem gyventi skiriama, dėl to 
ir jų nuomonės reikalinga.

Taip iki pat šienapjūtės.

Tolėliau nuo statybos, kie
mo vidury, priekalus susibedę 
į žemę, dalgius tynės Vin
cas ir Antanas. Tynės tylomis; 
Vincas pastaraisiais laikais da
rės vis tylesnis, vis labiau kaž
ko susimąstęs. Tai ir jo antri
ninkas nutilo, nieko nebepeikė, 
niekuo nebeabejojo. šiuosyk 
tačiau neišlaikė. Abudu skubė
jo išeiti į slėnio pievas.

— Kad pas mus (dabar An
tanas nebesakydavo: pas ta
ve) visų darbų dveja ir treja 
tiek nei pas kitus. Kame ki
tur matei šienapiūtę, vos bul- 
bes ir miežius pasėjus? šv. Jo-

ar

ne tik žolę kirsk. Plonino lygi
no ašmenis tai plačiuoju 
siauruoju plaktuko galu, 
sausu, tai paspiaudydamas 
palaižydamas, braukinėjo
menis tai nagu, tai nykščio pil
veliu, gražiai, kaip tikras barz- 
daskutis skustuvą, ir jau dabar 
jautės, kaip su tokiu, taip ge
rai įrengtu padargu, stipriai pa
valgęs, užsimos iš viso peties, 
kiek tik leidžia augaloto 
vyro rankos, lygiai plačiai išsi
žergs, kad būtų nebe tiek aukš
tas, kiek platus, ir ims kirsti 
tokį pradalgį, kad net praei
viai viauktelės:

kuria priemone išvarė tokį pra
dalgį, kad nė šokte jo neper
šoksi, ne tik neperžengsi pačiu 
plačiuoju žingsniu.

Pagaliau Vencė dar kartą 
spiovė plaktukui į pentį, dar 
taukštelėjo keletą dešimtų kar
tų, dar perbraukė savo nykš
čio podiškėle (minkštuma) per 

no nė nuo šio pakilaus šlaito visus ašmenis ir, radęs juos jau 
dar nesimato, tegu sau ir se- visiškai patenkinamus, urnai it 
nuoju kalendorium skaitant, o spyruoklė išsitiesė nuo žemos

ti, o būtų mielu noru dirbę 
per kiaurą dieną, nesidairyda
mi užmokesnio; o dabar tik
dvasiomis dalyvavo. Stenėjo,

ti, ne į pabarę bėgti, ne vai
kams noselės šluostyti...

Norėjai senukus dienai ant-

si žolės. Saulelei pavasariškai 
pašildžius jo drėgmę, maty
ti matės, kaip žolė augo. Pa-

kai du stiprūs vyrai, aukštai 
ant sienos pasilipę, sumaniai, 
kaip tikri mechanikai, traukė 
sunkų roną, ir spėliojo, ar iš
laikys Šniūrai, ar trūks. Sako,

rai nubaidyti, reikėjo tik pasiū- piausi tą, už ketverto savaičių

— Esanti ir trečioji žolė,— 
dabar tik sumezgė savo kalbą 
su Antano pradėtąja. — Deja,
nebetenka jai džiovos, tenka

lyti valgyt O jie jau buvo pa
sidarę būtini prie statybos, lyg 
doros daboti pristatyti. Ir daili
dėms buvo jaukiau; turėjo 
liudytojus gero negero, spar-

šlapios virvės esančios patva- taus ar tingaus

bus antra tiek ir imk ją kaip arba šėką sušerti arkliams kar- 
tik tuo laiku, kai javai tenka vėms, ar žalią nuganyti. Tai 
nuo dirvų doroti. beveik geriau ir sveikiau. Aš-

Vincas ilgai tylėjo. Jis visas vienis, per visą vasarą trau- 
buvo atsidėjęs taip išsitinti daL kęs arklą ar bližę, atsigaunąs.

darbo. Nepa- gi, kad nors barzdą skuskis, patunkąs, imąs blizgėti. O kar

vės tuoj metu duodančios dau
giausia pieno. Tik miestelis 
per mažas, nėra bekarvių žy
dų — pieno nusipirkti. Tenka 
viskas patiems suvalgyti ar sū
riais suslėgti ir — taip pat pa
tiems suvalgyti, nes to gero 
visiems gana savo.

Vincas kalbėjo apie ūkį, o, 
matės, galvoja visai apie ką 
kita. Tad Antanas pamėgino ki
taip pasukti.

— Dailidės jau gegnes sta
to, krekluoja, lotoja; stogi- 
ninkai tik laukia, kada liepsi 
skiedromis apkalti. O pats, ma
tau, vis dar nesiruoši pabaigtu
ves apgerti.

Pritrūko
— Teraunie budeliai visas 

tavo užgertuves ar pragertu- 
ves ir tenusigabenie savo vo- 
rielką nuo žemės atgal į savo 
pragarus,- iš kur, sako, ir buvę 
jos atsinešę! Negėrė mano nei 
tavo tėveliai, nelinkę ir mudu 
gerti; tu, berods, kitų posakį 
kartoji Geriau riebiau pasiės- 
ti. Ar mudum bloga buvo gerai 
pavalgius, o porcijų per šal
čius ir žvarbas nemačius?

— Tegu. Tai ko gi nuliū
dęs?

— Pinigų nebėr, mano iš
teklius pasibaigė. Apuostinė- 
jau šį ir tą, iš ko būtų galima 
pasiskolinti, niekas nepatiki, 
kad toks bloznas ir taip plačiai 
užsimojęs tesėtų duotąjį žodį ir 
sugrąžintų nors negreit Tas 
pats bankelis mažai teduoda, o

daug palūkanų lupa. Su pasko
la iš bankelio vis tiek neapsi- 
versčiau. Tenka darbai nu
traukti. Žinai ką, Onte: vesk 
tu tuo tarpu vienas savo Vonę 
ir paūkininkauk, kiek tesėda
mas ir išmanydamas, o aš pa
bėgėsiu dvejiem trejiems me
tams į Ameriką pasipinigauti 
darbų pabaigai. Man vesti, 
tur būt, dar neteks. 0 gaila Ur
šulės ... Aš jos rimtai ilgė
juos. Gaučiau iš uošvių lig lai
ku, bet nepadorėjuos: būtų tai 
lyg rankpinigiai ką perkant ar 
parduodant Unaras, bračio, 
neprileidžia iš turtingo ir šlo
vingo gyvenimo vesti beturčiui, 
kurs pirma tenka suglobti, ant 
kojų pastatyti, kol įteiks jam 
savo dukrelę. Man tai rodos 
mūsų Radvilo būdu. Jo sūnui 
kunigaikščiukui susiuosčius su 
beturte šlėktelyte ir paslapčio
mis, be tėvų palaiminimo kits 
kitam prisiekus, tėvas jam šim
tą rykščių įkirsdinęs ant rau
dono patiesalo,—to bajoriška 
garbė reikalavusi, — o jauna
jai liepęs išmokėti Šimtą tūks
tančių dukatų kraičio.

Antanui anekdotas patiko ir 
jis baisiai, iš širdies nusikvato
jo, kad net dailidės ir kūmos 
grįžtelėjo. Bet tuojau aptemo: 
Ontė ūmai taip susinervino, 
kad net viduriai praskydo ir su
kurkė. Jam vienam valdyti vi
sas ūkis nepabaigtu nė vienu 
trobesiu!

— Jokiu būdu, gaspador, ne

sutinku, kad išeitumei, mane 
vieną palikęs. Nemoku pats 
ūkininkauti ir nenoriu. Daryk 
sau kaip tinkamas. O aš ge
riau eisiu ir pasikarsiu...

Ir buvo panašu, kad Ontei 
lengviau bus pasismaugti iš 
karto, kaip smaugtis pamažu 
dvejetą trejetą metų. DieVai 
nematai ir tos Vonės!

— Pakilau, Onte, kaip saka
las, o nutūpti gaunu kaip va
balas. Tai baisu, Onte. Mano 
tebūta vaikezo, dar ne vyro, 
kai aš ketinimais matavau sa
vo ištesėjimą, o ne antraip. 
Paklausiau dainiaus Mickevi
čiaus. Man jis teko mokykloje 
skaityti. Mickevičius gerai ra
šo, bet kažin kaip jis darė. 
Jis bene bus buvęs menkas 
gaspadorius. O gal aš daugiau 
savo kraujo paklausiau, ne gal
vos; ir dabar tebesijaučiu ki
taip negalėjęs padaryti. O bus 
tikras skandalas. Pirma lig lai
ku pradėję gerbti darbštuoli 
ir pasiryžėlį, dabar dantų ne- 
besučiaups; tyčiosis kaip iš ko
kio bepročio, kurs nesumetė to
kio nesukto dalyko: nepadary
siąs to, ko nėra galima pada
ryti. “Žemaičių Robinzonas” 
virs pajuokos vardu tam, kurs 
žinos, jog buvo toks apsukrus 
vyrukas, kurs pats vienas ne
gyvenamoje saloje patogiai Įsi
rengė, tą vieną, ir tai tik vė
liau. tegavęs padėjėją Penktu- 
lį, kaip aš tave iš pat pradžių..

(Bus davąiau)



litas - dviejų pasaulių pfcėtas
Eilėje kita poezijos knyga, nuoširdžia šiluma ir pasnigtam.

Vladas
Poetinė vertė — aąabendri-

papuošta — tai Vlado šlaito

dabar pasirodžiusi knyga. Tai 
jau septintas rinkinys vieno iŠ 
poetų, išaugusių Vakaruose; 
pirmuoju rinkiniu buvo pasi
rodęs 1949.

Sieję knygoje poetas pasiro
do su aiškiai savitu veidu. To 
savitumo ženklai — pirmiausia 
paprastumas. Jis ir pats poezi
joje sakosi: “Gimiau paprastas 
ir paprastas prasčiokėlis numir
siu”. Paprastumas iki tiek, kad 
eilėraštis labai* dažnai artimas

mu. Dabartinės aplinkos reiki
mus, dabartinės civilizacijos

vittM ir skubėjimą sudegti.
Tai giliai tikinčio ir Dievu pa- 

sitikinfio, Jam dėkingo žmogaus 
poezija, kartais išvirstanti mal-

protavįmo gabaliuko (plg. Be 
namų.. .Aguonų gaisras, Apie 
dantį ir pelytę...). Kur eilėraš
čio pabaiga simboliškai susilie
čia su kažkuo aukštesniu ir 
gauna pagilintos prasmės, ten

nų spaustuvė, ferooklyn, 1969, 
95 pusL, kaina 2 doL).

---------------------------i- -------—-------------------

išreikštam logine sakinio konst
rukcija su ‘kadangi’, ‘nes’, ‘dėl 
to, tad*. Poetiniai vaizdai kas-

Korp! Neo Lithuania ir Filis- ’Šymu ir jo stereofoniniu per- -paskaitininką dr. J. Puriną. Pa
telių Sąjunga New Yorke su

kartojimo figūra—kaip retori
škoje. Ątrodjrtų tai paprasti pro

zos gabalėliai, jei ne antras sa-

jimas kasdienio gyvenimo reiš
kinį parodyti santyky su aukš
tesne gyvenimo plotme; tuo bu

duodama pakilesnės simbolinės 
prasmės, arba, kaip pats poetas 
sako, “antro pasaulio” plotmės.

V. Šlaitas yra “dviejų pa
saulių” poetas; esą “vieno pa
saulio per maža”. Jis gailis 
poetų, kurie gyvena tik vieną 
pasaulį. Pats gyvai jausdamas 
ir antrąją gyvenimo plotmę, 
šlaitas savo gyvenimą šioje 
plotmėje pergyvena be tragiz
mo, be nusivylimo, be mirties 
baimės. Atsiminimus, išnyran
čius iš praeities, pergyvena su

davimu. A. Reivytis gražiai iš-* skaitoje buvo apžvelgta visa 
rengė gana įspūdingą Vaižgan- vystė A. Dūžio sumanytą mil
to šimto metų gimimo sukak- akinį foną ir jį meistriškai per

davė klausytojam. Jis scenos ra
jone (už draperijų, dekoracijų) 
buvo išstatęs apie 20 garsiakal
bių. Pats įsirengė savo garsia
kalbių sistemą, visai nesinaudo
damas salėje esančia sistema. 
Pats jis tą sistemą galėjo kon
troliuoti nuo švelniausių balsų 
iki galingų forte, šių garsiakal
bių galingumas buvo toks, kad likai, 
visai priartėdavo prie akustinės 
iliuzijos, lyg tikrą orkestrą ar 
chorą girdėtum. Kai garsai skli
do iš daugelio taškų, tai tikrai 
girdėjai net atskirus išdėstytus 
orkestro instrumentus.

Minėjimui buvo padarytos 
specialios dekoracijos. Pačiam 
centre ant didelio skydo buvo 
nupieštas Vaižganto profilis, ap
suptas jo devyniolikos raštų to
mų. Žemiau įrašytos atitinka
mos datos. Scenos dešinėje bu
vo nupiešta didelė Vytauto Di
džiojo bažnyčia, kurioje Vaiž
gantas buvo rektoriumi. Kairė
je didelėm raidėm buvo išrašy
tas sakinys iš jo testamento 
(Ltytuvą ir lietuvius mylėjau, 
bet sentimentus jiems iškalbė
jau savo raštuose). Nuo sce
nos rampos ties viduriu buvo 
ištiestas kilimėlis, ant jo buvo 
padėta viena chrizantema ir 
korporacijos spalvų juostelė. 
Scenos dekoravimą atliko P. 
Jūriais.

Programos pravedime niekur 
nesiblaškyta į šalis, nepasaky
ta nereikalingų žodžių. Visa 
buvo surikiuota į bendrą minė
jimo nuotaiką.

ties minėjimą.
Maspetho lietuvių bažnyčio-

pritaikytą pamokslą 
prpl. J. BaHcūnas.

Minėjimo akademija vyko 
tuoj po mišių tos pačios pa
rapijos salėje. Akademija pra
sidėjo 12:30 ir užsitęsė dvi ne
pilnas valandas

Minėjimas buvo gerai supla
nuotas ir parengtas. Jo visą or
ganizacinį ir architektūrinį dar
bą atliko A. Diržys, pats minė
jimui vadovavęs.

Ir kas gi buvo čia naujo ir 
įspūdingo?

Tai minėjimo akustinis ir op
tinis aprėminimas ir stamantru- 
mas. Rengėjai surado jauną ir 
talentingą vaikiną Algį Roivy- 
fį, kuris studijuoja elektroniką. 
Šiaip jis mėgsta muziką ir yra

pasakė

Vaižganto visuomeninė veikla is 
kūryba. Paskaita užtruko apie ’ 
45 minutes. _

Prie paskaitos prijungta Au- 9
gintino Griciaus prisiminimai W-
“Kaip netekome Vaižganto”. §į Vaižganto žimto metų gimimo striorteifeo i 
įspūdingą ir jaudinantį aprašy- 
mą į plokštelę įskaitė pats au
torius Gricius, šiam minėjimui 
jis buvo įkomponuotas į garso 
juostą ir aiškiai perduotas pub-

Ištrauktos iš "Pragiedrulių"
Pirma dalis baigta susikau

pimo minute, visiem atsistojant 
Minutę palydėjo varpų muzi
ka. Po trumpos pertraukos bu
vo Vaižganto raštų skaitymas. 
Pirmiausia pristatė patį mažiau
sią, Tai buvo Maironio mokyk
los mokinys Vytautas Veršelis, 
jis paskaitė iš Pragiedrulių apie 
-Sauliuką.

Tos pačios Maironio mokyk
los mokytoja Dalia Mackevičiū- 
tė-Baker paskaitė apie ilgą žie
mą ir audringą pavasarį (iš Pra
giedrulių).

Pabaigai pasirodė aktorius . 
Henrikas Kučinskas, visu savo 
talento platumu perdavęs “Juo
džiaus kelmą”.

do ilgesingai graudi “Lietuva, 
mano šiaurės pašvaistė ...” (N. 
Y. vyrų cfaorb įdainuota). Pa
čiam finale, užtraukiant uždan
gą ir publikai sujudant, paleis
ta užsklandinė Strausso muzi-

Simpoziumas^arstustra ). A&uzika buvo to* —
kia galinga ir pagaunanti, kad ' ' .
visi pasijuto besą kokioj filhar- is ps .)
monijos salėjė. Politinės komisijos pirm.

NELĖ MAZALAITĖ

IŠTRAUKOS IŠ KNYGOS DEŠIMTOJI MŪZA

VAISIAI
Sužeistas Amerikos kareivis smėlio vandenyną, per žoles, jis 

lietė kiekvieną draugą, jis klau-gulėjo džiunglių krūmuose. J............... ' 2__w "L 12_
Jie buvo užpulti staigiai, sėsi jų širdžių — tebuvo tyla 

vogčiomis, kai ėjo išvarginti — jis tegalėjo paglostyti pirštų 
klimato, kalbų, svajojimų apie 
taiką, ilgesio namų — ir slapto

galais jų kaktą, tarytum kry
žiaus ženklu, kartais nušluostė 

. žinojimo, jog teisybė yra kito- kuriems kraują nuo skruosto— 
kia. Tačiau ne'tai juos pražu- ar užvėrė akis, kurtos, kad irkia. Tačiau ne'tai juos pražu
dė — jie kovojo be abejoji- negyvos budėjo, kaip sargybi-

______ . ...._____ ______ -kurto 
rapijM salėje, paskaitą skaito dr. J. Puzfaas. Nuotr. L. Tamošaičio

DĖL DAKTARŲ IR TILTŲ
LAIŠKAS REDAKCIJAI

Kauno varpai
Dar prieš uždangos atitrau

kimą pasigirdo varpų gaudimas. 
Iš toli atplaukę, jie kaskart vis 
stiprėjo iki galingo forte. Tai 
buvo Kauno karo muziejaus var
pai. Už jų pasigirdo Lietuva 
brangi (choras ir orkestras). 
Tuo metu prasitraukė uždanga. 
Nutilus dainai, atėjo programos 
vedėjas A. Diržys ir, trumpai

reikėjo atlikti kokį darbą, gal 
jis buvo paliktas tam, aukštes
niu paskyrimu? Gal jis turėjo 
bėgti perspėti kitus saviškius?

buvo tiek daug ir jie supo iš buvo nužudyti ir po mirties— 
visų pusių, vyrai buvo kulkų ir šautuvų smūgiai, ir bajonetės 
peilių puode — ir krito, nega- — jam atrodė, kad jis pats jun- 
lėdami prisišaukti pagalbos — ta juos, už visus žūviKiuosius 
jie tegalėjo tiktai mirti. — jis fs&nidubė į žemę ir pa-

Vienas kareivis atvėrė akis. juto, kad jo lūpos judėjo —
Pitmas jo žvilgsnis buvo į fts nteidėsi.

draugus, pirmas pasijudinimas Jfc negalėjo suprasti, kodėl 
— į jų pusę — jis perkando su- jis tirtėjo išlikti gyvas — gal 
dejavimą — jis šfiaužė, jis nė- už kokius nusikaitimus, nes ma-

matytas priešų, jeigu jie tebe- dytus ir nebūti teks pat, kaip

Verrazano tiltas, su kuriuo 
gretinamas per Nerį pastatytas 
tiltas, nėra nei aukščiausias nei 
ilgiausias pasaulyje. Būtų bu
vę nuosakiau, jeigu jis būtų 
sugretintas su 81/4 mylių il
gio Olakland Bay tiltu. Tuomet 
ir žinutės autoriams ir skaity
tojams paaiškėtų, kad Neries 
240 metrų ilgio tiltas tėra di
delio tilto miniatiūra.

Dr. V. Paprockas

Beskaitant “Eltos Informaci
jas” nebe pirmą kartą tenka 
stebėtis autorių neapdairumu ir 
faktines padėties nudailinimu. 
Ypač tas ryšku, kai rašoma apie 
medicinos gydytojus bei medici
nos įstaigas. Man, pavyzdžiui, 
nesuprantama, kodėl Elta pamė
go garsinti du pavergtosios 
Lietuvos medikus — dr. J. Brė- 
dikį ir dr. Z. Januškevičių, kel
dama į padanges jų kvalifika
cijas, tuo tarpu kai laisvajame 
pasaulyje bei Kremliaus valdo
moje Lietuvoje esama gabes
nių, gudresnių Jr labiau pasi-, 
žymėjusių lietuvių medikų.
. Iki šiol viešai Šio klausimo 
nekėliau (nors Eltos redakto- 
riui porą kartų žodžiu apie tai & —.........
buvaUj paminėjęs), nes tikėjau- prįg atspausdinto ‘Darbininke’

* (1969 lapkričio 26, nr. 76) El
tos straipsnio “Naujas tiltas Vil
niuje”.

Tame straipsnyje rašoma, 
kad lapkričio 4 Vilniuje buvo 
atidarytas naujas tiltas per Ne
ries upę ... Naujuoju tiltu iš Iš pasigyrimo statistikos ma-

štai kas porinama: “Vilniuje ati
darytas naujas tiltas per Ne
ries upę... Už ilgiausią pasau
lyje tiltą... beveik pusšešto 
karto trumpesnis ...”, o už 
“trejetą-ketvertą metų... bus 
pastatytas penktasis tiltas Vil
niuje, kuris būsiąs už dabar 
atidarytąjį dar... didesnis”.

si, kad žinių autoriai patys su
sipras ir vieną kartą nustos 
liaupsinti. Tačiau paskaitys pas
kutinę Eltos. informaciją apie 
Neries tiltą ,nebe
galiu patylomis pro ją praeiti.

S.
Taip dažnai nutinka, kad ge- Lūšys, šių sudėtinių, paskaitų 

tvarkytojas, patikino, kad pas
kaitų mintys bus svarstomos ko
misijoj ir Vliko taryboj, kur ir 
galės būti padaryta atitinkamų

ri ir vertingi dalykai sutraukia 
mažiau žmonių nei kokie leng
vo žanro išreklamuoti paren
gimai. Ir šiame minėjime žmo
nių buvo koks šimtas, o jų 
galėjo būti kur kas daugiau.

Po minėjimo pas J. ir J. Mau
rukus buvo Surengtos vaišės 
minėjimo organizatoriam ir pro
gramos dalyviam. (p.į.)

tum nulaužė medį — " 
Šliaužė Į krūmus — h* jo au
sys pasidarė tokios atviros ir 
didelės, kad galėjo sutalpinti

Simpoziumą atidarė Vliko ta
rybos pirm. B. Radzivanas, o 
baigiamąjį žodį tarė Vliko vi
cepirmininkas J. Audėnas.

(Elta)

Kada pradėta greitkelis Kaunas-Vilnius
Didžiai Gerbiamas cemento gamybos davinius pa-
Redaktoriau, duoda tik iš 1958 m. Tais rne-
- Maloniai prašau Tamstos pa- pagaminta 326,3

talpinti ši mano paryškinimą tūkstančiu tonų, o,. 1965. moty.....
gamybos kiekis buvo . 797,& 
tūkstančių tonų, bet vis dėl to 
greitkelis, kaip iš Eltos žinios 
galima suprasti, “esąs jau be
veik galutinai užbaigtas”. Elta 
mini, kad “Maskva buvo nu-

Vilniaus važiuoja į Vilniaus- tome: “dabar viename didesnia- 
Kauno greitkelį, kuri* irgi esąs me mieste yra daugiau autobu- 
jau beveik galutinai užbaigtas" sų, negu jų buvo buržuazijos 
(mano pabraukta).

Tenka labai stebėtis sovieti- arba vėl “vasaros metu lengvi
valdomoje visoje Lietuvoje”,

automobiliai bei autobusai su 
turistais visais keliais važiuoja

jis nu- tinti cigaretes — jo petys skau
dėjo, a, niekai — ir vėl per
spėjo save, kad po rūkymo dar 
labiau norės gerti. O gal pa
degti žtiįę ir šitaip bus duotas 
ženklas ieškotojams? Bet jei
gu ne savieji ateis?

Jo pirštai tirpo, jis .paleido 
cigarečių dėžutę iš rankos ir 
pamatė popietį — jis atsiminė, 
•kad prieš pat žygį atėjo paštas, 
jis gavo laišką iš dvynio bro
lio, jis jau buvo atplėšęs voką 
—bet nespėjo išimti laiško, tu- 

Jie ateis, tereikia palaukti, te- įėjo išeiti.
reikia kantrybės. Koks džiaugsmas, — pamanė

Bet kantrybė, kuri yra ištiki- jis, -gerai, kad tiktai dabar skai- 
ma kareivio žmona — dabar bu- tysiu, tarytum vandens stiklą 
vo taipgi mirtinai sužeista . — atnešė mano brolis. — Jis pra- 
žėmės ašis buvo pakrypusi, dėjo traukti laišką — jis ap- 
saulė kabojo kaip degantis laik- sidžiaugė ir dėl to, kad buvo 
rodis ir nerodė valandų. O gal atplėšęs pirmiau, su viena ran- 
jis negalėjo įžiūrėti. ka tai būtų nelengva — dabar

Jis norėjo gerti — ūmai jis jis ir su dantimis padėjo.
8*iVa’ S- pamanė, kaų> kvaila, kad jis ne- Ne, ne laiškas — iškarpa iš___________________ r,,

:x “ ar saugu būtų čhdpt šią laikraščio — nuotrauka: būrys juto, kad žodžiai, kaip džiung-
i6Pas jaunų vyrų, kareivių amžiaus lių upių siurbėlės; krito į jo

................. * veidą-
0 iš paveikslo, iš murzino 

laikraštinio atvaizdo, pasijudi
no jaunuolis, dailus studentas
— jis augo, didėjo, kol uždengė 
savimi medžius ir dangų — jis 
iškėlė plakatą ir visa jėga jo ko-

Tiktai — atgal ar į priekį?
Bet kai jis mėgino atsikelti, 

pamatė, jog ne dėlto , šliaužė, 
kad slėptųsi, bet kad nepajėgė. 
Ir jis regėjo, kad paliko krau
jo šliūžę savo kelionėje — taip 
jis buvo surišęs savo draugus 
su savimi — ir jam pasidarė 
ramiau. Jis apžiūrėjo savo krau
jo taką — jis buvo sužeistas 
į abi kojas, iš jo peties bėgo 
kraujas — viskas skaudėjo, bet 
nebuvo labai silpna — gal būt, 
sąmonės netekimas pavadavo 
poilsio miegą — ir, gal būt, ap
gavo priešoakis.

’ Priešo akys — galvojo jis,— 
kiekviena žolė gali būti jų žiū
rėjimas —* jie gali kristi 
kaip smauglys nūo medžio ties

sirausti iš žemės — reiktų turė
ti keturias poras akių, ir tai 
nepajėgtum laiku įspėti -save. 
Ne, tai nebuvo jų neatsargu
mas tat klasta siautė juos iš 
visur, ją reikėjo naikinti visa 
jėga, visa visų laisvųjų žmonių

daliniais, paleistais į nežinią ko
voti iš karto su visais velniais.

Kažkur toli sutraškėjo, tary-

Jie ateis — jis galvojo apie 
savuosius—jie ateis—jie jau tu
ri žinoti ar nujausti, kad čia išti
ko kova — jie ateis surinkti sa
vo mirusiųjų draugų — jie nie
kuomet neapleidžia — kartais 
gyvas taip pat krenta, beneš
damas mirusį: jo širdis šilo gal
vojant apie savo kareivius.

apie vandenis — paskiau tarė 
sau, jog nesveika taip daug ger
ti — jis susijuokė tyliai, ir ju
to, kad nusišypso, nes vėl tarė 
sau: — Jie pagirdys mane,— 
tai jie, jo draugai kareiviai, ku
rie ateis.ieškoti.

Jis nutarė, kad užsirūkys — 
ir turėjo su viena ranka išsi-

nės santvarkos “ištekliais ir pa
žanga”, nes Vilniaus-K a u n o 
greitkelis, kuris yra ne tik virtinėmis”. Tačiau taip svar- 
"pirmas visoje Sovietijoj vaka- bių mazgų Vilnius-Kaunas ne- 
rietiško tipo automobilių greit- pajėgė sujungti anksčiau, dargi 
kelis, Lietuvoje laikoma* repre- iš “didelių išteklių ir didelės 
zenfaciniu" (mano pabraukta), gamybos bei automatizacijos” 
bet taip pat yra labai svarbi buvo net lėšas nutraukę. Tik- 
trumpiausia magistralė sauske- raį patikėtina, kad tik lietuvių 
liu, kuris jungia ekonominį 
centrą Kauną su kultūriniu Vil
niumi.

Minimo Vilnius-Kaunas greit
kelio visi tiltai ir žemės darbai 
dar 1943 metais buvo užbaigti. 
Jei nelemta sovietų okupacija, 
buvo numatyta po 4-5 metų, kai 
žemė susigulės, iš anksto su
telkus lėšas, galutinai užbaigti 
ir padengti važiuojamąją dalį 
gelžbetoniu.

Naujoje Akmenėje (taip da
bar pavadino cemento fabriko 
vietovę) šalia buvusio Karpėnų 
kaimelio fabrikas jau 1952 pra
dėjo gaminti cementą. Sovieti
nis propagandinis leidinys “Lit- 
va”, išleistas Maskvoje 1967m.,

užsispyrimu “reikėjo daug pa
stangų bei gudrumo” tam greit
keliui “beveik galutinai užbaig
ti”.

Vadinas, tik maždaug po 25 
metų okupacijos Vilnius-Kau
nas greitkelio važiuojamoji da
lis beveik užbaigta tokios “ga
lingos sovietinės šalies; kuri pa
siima globoti” mažą Lietuvą ir 
paskui leidiniuose bei visomis 
kitomis progomis giriasi pasau
liui — “pas mus visko yra ir 
žiūrėkite, kokie mes esame ga
lingi.”

C. Tamašauskas

brolis, jo dvynys brolis! Studen
tas brolis.

Tai dėl troškulio — galvoja 
kareivis — tai todėl matau ne
samus daiktus. — Jis užsimer-

Su sveikąja ranka jis pakėlė į 
save laikraščio iškarpą, ir pa

liavomis. Ne Amerikos. — Ka
reivio širdis ėmė daužytis —jis 
pažįsto vėliavas, priešo vėliavas. 
Argi laikraštis iš Hanojaus?— 
Bet aiškiai ant plakato užrašy
ta angliškai: — Jūs prakeikti 
amerikoniški karo nusikaltė
liai! Ir plakatą iškėlęs laikė jo

— Stefanijos Rūkienės “Ver
gijos kryžkeliuose” prisimini
mų tęsinys atskira knyga, pa
vadinta “Grįžimas į gyvenimą”. 
Vilties spaustuvėje ruošiamas 
spaudai. Knygų rinkoje pasiro
dys ateinančią žiemą. Iš abiejų 
Stef. Rūkienės lietuviškai pa
rašytų prisiminimų tomų numa
tyta paruošti vieną ištisinę kny
gą ir išleisti ją anglų kalba, 
kad su Sibiro tremtinių išgyve
nimais galėtų susipažinti žmo
nės, kuriem prieinamesnė ang
lų kalba. Angliškoji laida bus 
reikšmingas ir reikalingas infor
macinis leidinys, kurio paruo
šiamieji darbai jau pradėti.

, l pat širdį.

—Benkrtuun, Dainavos na
muose prie Sydnėjaus. sekma
dieniais vyksta lituanistiniai

- kursai. j



UBT. COMML

ga. Kaip kitų, taip ir šių metų

nyčioje ir scenoje Lietuvos ne-

nėjimą pravedė imlus choro ve
teranas Alto pirm. Adolfas Čam- 
Pė-

.Kovo 2 choras mielai talki
no Lietuvos vyčiam tautos pat
rono šv. Kazimiero pagerbimo 
iškilmėse. Su malonumu gjedo-' 
jome mūsų didžiai gerbiamo 
dirigento komp. Ą. Aleksio kū
rinius — “Šv Karimierai” ir

jo prinakjjoe. Visos apeigos at
liktos lietuvių kalba, gavus spe-

giedojimas tikrai atitiko įvykio 
iškilmingumą.

Gegužės 25 choro šauni mu-

nį (Ū. S. Air Force Major). Po

įvyko metinė choro “šėmos 
šventė” paties vedėjo muzikos 
studijoje. Pasilinksminta, nuo
širdžiai pasisakyta dėl choro 
veiklos, išrinkta nauja valdyba.

Juozapo parapijos deimantinio 
jubiliejaus iškilmes bažnyčioje 
ir bankete.

ALRK Susivienijimo 64-sis

lio 29, 30 ir liepos 1. Seimui 
rengti komisijai bei pačiam sei
mui vadovavo komp. A. Alek- 
sis. Choras ilgai ir stropiai ruo
šėsi seimo įvykiam, todėl pui
kiai pasirodė su pritaikyta prog
rama bažnyčioje ir koncerte sa
lėje birželio 29, ir šventosios 
Žemės (Pine Hill) aikštėje bir
želio 30.

Po šeiminių darbų turėjome 
atostogas iki rugsėjo 22, kada 
prasidėjo misijos, kurios bai
gėsi 40 valandų pamaldom rug
sėjo 28.

Gyvenime ne vien malonu
mai ir pasisekimai. Yra nuosto-

liūdi. *
Spalio 26 choras gražiai gie

dojo ateitininkų tradicinėse iš
kilmėse bažnyčioje per Kris
taus Valdovo šventę.

inteligentiška asmenybe.

■ po parapijos choras labai už
jaučia savo mylimą dirigentą

lando ir New Yorko radijo sto
tyse. Choro giedojjimas bei 
žvaigždėtos Amerikos vėliavos 
pridengtas katafalkas graudino 
klausytojus, besimeldžiančius 
už velionies sielą. Gedulingos a- 
peigos baigėsi Amerikos hiin-

tų AkUt Ms Būrė nao

Algirdas Avižie-
Nuotr. Z. Degučionis, ir inž Bronius Nainys — JAV LB centro valdybos

iŠ VISUR
— Tiem, kurie teiraujasi, kur 

gaut prof. A. Maceinos naująją 
vokiečių kalba knygą, prane
šame pilną knygos vardą ir 
leidyklą: Antanas Maceina, 
Sowjetische Ethik und Ohris- 
tentum, Zum Verstaendnis dės 
kommunistischen Menschen. 
Ęckhart Verlag, Witten.

— Dr. J. K. Valiūnas, Vliko
pirmininkas, lapkričio 30 To
ronte dalyvavo “Tėviškės Žibu
rių” 20 metų sukakties minėji
me. Gruodžio 1 padarė viešą 
pranešimą Toronto lietuvių vi
suomenei, o gruodžio 2 — tokį 
pat pranešimą Hamiltono lietu
viam. (E).

— Prel. P. M. Juras, P. A., 
lapkričio 25 paguldytas į Day 
Kimball ligoninę, Putnam, Con- 
necticut. Ten jam teks ilgiau 
pagulėti, kol širdis sustiprės.

— Antanas Masiliūnas, sulau
kęs 108 metų, lapkričio 27 mi
rė Panevėžy, Lietuvoje. Jis ka
daise gyveno Amerikoje, į Lie
tuvą buvo grįžęs prieš pirmąjį 
karą. Jis buvo tėvas Jono Masi
liūno, kuris nepriklausomos Lie
tuvos laikais buvo švietimo mi- 
nisteris.

— Vaižgantas, lietuvių lite
ratūros klasikas, nuo kurio gi
mimo suėjo 100 metų, Chicago- 
je bus pagerbtas gruodžio 27 
specialiu literatūros vakaru. Va
karo programą sudarys, scenai 
pritaikyti Vaižganto kūriniai. 
Sukaktuvinį vakarą organizuoja 
Pedagoginis Lituanistikos Insti
tutas, lietuvių visuomenės pade
damas. Vakaro programą atliks 
Instituto studentai. Sceniniam 
paruošimui vadovauja teat
ralai: Dalia Juknevičiūtė 
moliūmenėir Leonas Baraus
kas.

— Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos narių VIH suvažia
vimas įvyks Toronte, 1970 rug
sėjo 1-6. Techninę ir organiza-

WOBC ESTES. BASS, 
rotorius VL Zidžiūnas. Stalą pa
laimino kun. J. Jutkevičius.

Pasistiprinus buvo keletas 
trumpų kalbų. Pirmiausia kal
bėjo LB vietos a-kės ir Wor- 
cesterio lietuvių organizacijų 
Tarybos pirm. Pr. Stanelis. Jis 
nurodė, kad, nežiūrint kai ku
rių nusiskundimų, Worcestery- 
je lietuviai yra dar tvirti. Jis 
priminė lietuviškas pamaldas 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje.

Wbrcesteryje gražiai veikia 
jaunimo organizacijos: vyčiai, 
ateitininkai ir skautai, didelis 
lietuvybės židinys Maironio par
kas, Lietuvių Klubas ir kitos 
organizacijos.: Lietuvių Bend- 
duomenės svarbiausia užduotis 
išlaikyti esamą lietuvišką padė
tu . - - -

Kun. J. Jutkevičius patvirti
no kalbėjusio žodžius, bet, sie
kiant tobulybės, galima padėtį 
dar ir pagerinti, tad ir ragino 
tai daryti.

Massachusetto atstovas Ch. 
Tagminas pabrėžė, kad jis visą 
laiką dirbo su lietuviais, save 
laikė ir laiko lietuviu ir nori

ir blaškomas vėjo”. Nesant salė
je pianino, akordeonu jai pri
tarė jos sesuo Eglė. Saulės Staš- 
kaitės vedama, mažesnių LB šo
kėjų grupė pašoko kalveli, 
rugučius ir malūną, o vyresnio
ji grupė — kepurinę.

Leopoldas Jokubauskas pa
skaitė jo paties vykusias para
šytas satyras “Žemaičio odisė
ja” ir “Amerikos gatvė”.

' Tradiciniai pietūs

. Lietuvių bendruomenės tra
diciniai pietūs buvo lapkričio 
16 Maironio parke. Svečių at
silankė daugiau, negu tikėtasi. 
Pietūs ir meninė programa pra
ėjo sklandžiai! ir kultūringai.

Susirinkusius pradžioje pa
sveikino valdybos pirm. Pr. Sta
nelis ir prie garbės stalo pa
kvietė Šv. Kazimiero parapijos 
kleboną kun. J. Jutkevičių, ku
ris yra L. B. Tarybos prezidiu
mo vicepirmininkas ir vietos a- 
pylinkės garbės narys, Aušros 
Vartų kleboną kun. Alfonsą Vo- 
lungį, kun. J. Bakaną, Massa- 
chusetto atstovą Oh. Tagminą 
su žmona, Lietuvių Veteranų 
posto vadą Keraitį (Karitis) su 
žmona, M.lr J. Watkinsus, Ma
tulevičius, J. Pipirą, J. Kra- 
sinską ir A. Minerį. Pietų pro
gramai vadovavo valdybos sek-

Kova Chicago j e
(atkelta iš 2 psl.)

KAIP Į ANĄ STRAIPSNI REA
GAVO kurija ir Chicagos lietu
viai

Naujienos lapkričio 26 pra
nešė, kad anas Chicago Daily 
News rašinys “sukėlė triukšmą 
kardinolo konceliarijoje ir Mar
ųuette parko parapijoje. Kartu 
įvairūs arkivyskupijos paneigi
mai iššaukė antrą ilgą straips
nį tame pačiame Daily News 
laikraštyje... Straipsnį parašė 
Daily News Religion Editor Ja
mes H. Bowman”,. Straipsnyje 
esą pakartojami kun. Mincevi
čiaus kaltinimai “J šiuos kalti
nimus atsiliepė John A. Kuzins
kas, Palaimintosios Panelės Ma
rijos gimimo parapijos asisten
tas. Jis pareiškė straipsnio au
toriui, kad pusė visų sekmadie
nio mišių esančios lietuvių kai- pamaldų, lietuvių radijo valan- 
ba, o taip pat dvi iš šešių šio- jos programos ir koncerto, ku- 
kiadtonio mišių. Vyskupo kan- rį davė Chicagos lietuvių ope- 
celiarija irgi laikraščiui pareis- ros solistai: Stasys Baras, Da- 
kusi, kad kardinolas Cody nie- nutė Stankaitytė ir Jonas Vaz- 
kada neatsakęs leidimo laikyti nelis. Akomponavo Alvydas Va- 
m^ias ir ne anglų kalba. Re- saitis. Minėjimą surengė Lietu-

Veteranų s-gos Ramovės L.V.S-gos ‘Ramovės’ Hart- 29 davė puikų koncertą. Pirma- 
tetok7So!ti fetu^iu8’la^ HartfOrdO sk5™us ’aMyta. {orf<) pjnn sis choro pasirodymas puikiai

Pamaldos buvo Švč. Trejy - Dapkus. Pasveikino solistus ir pavyko ir žmonių buvo pilna sa- 
bės lietuvių parapijos bažnyčio- svečius bei pristatė pranešėją lė. 
je. Prieš mišias su vėliavomis Birutę Zabulienę. 
uniformuoti (ir neuniformuoti) Solistas Stasys Baras per dvi 

dalis padainavo: Jonušo dainą 
iš op. “Radvila Perkūnas” — 
Kamavičiaus, Stanaičio ariją iš 
op. “Dana” — Gaidelio, Laivy- 
nę iš op. “Jūratė ir Kastytis”— 
Banaičio ir Elizar ariją iš op.

Parapijos istorijoj parašyta, 
kad šv. Juozapo parapijos cho
ras suorganizuotas 1894 lapkri
čio 29. Taigi choras be jokių 
pertraukų jau gyvuoja 75 me
tus. Deimantnų jubiliejų ap
žymėsime .įvairiais parengimais'. 
Pirmiausia gruodžio 28 Įvyks 
religinis ekumeninis koncertas.

Po Kalėdų ir Naujųjų Metų 
švenčių pradėsim ruoštis IV 
dainų šventei ir kitiem naujiem 
žygiam. MA.

HABTFOBD, CONN.
dovaujama Algimanto Dragune- 
vičiaus, davė puikią programa. 
Vedėjas perskaitė L. V. S-gos 
‘Ramovės’Hartfordo sk. v-bos 
raštą apie lapkričio 23 reikš
mę, davė pritaikintų šventei _______________________________
dainų ir giesmių. Juozas Bene- 
šiūnas apie Lietuvos savanorių Baltimores Žinios 
reikštoę Lietuvai tarė labai sva- c
rių, giliu sentimentalumu per- Daina, naujas Baltimores vy- 
sunktų, minčių, rų choras, vadovaujamas L. Ba-

Po pietų L.A.P. klubo didžio- ker-Bakerskienės, Lietuvių sve-
joje salėje įvyko koncertas. Ati- tainės didžiojoj salėj lapkričio dirbti su lietuviais.

Lietuvos kariuomenės atsikūri
mo sukakties minėjimas

Lapkričio 23 Lietuvos kariuo
menės atsikūrimo sukakties mi
nėjimas' Hartforde susidėjo iš

mo tradicijoms pirmininką, šis 
pareiškęs, kad kalba eina visai 
apie kitą dalyką. Jis nurodė, 
kad Marųuette parko tėvai krei
pėsi į Vatikaną dėl savo vai
kų pirmosios komunijos ir kar
dinolo atsisakymo leisti laikyti

Po programos vyko loterija. 
Laimėjiman buvo leidžiami do
vanoti pyragai bei gėrimai: Zi- 
džiūnienės — šampano bute
lis, Maironio parko — degtinės 
butelis, Garsienės, Klimavičie
nės, M. Dabrilienės, Podolskie- 
nės, Grybauskienės, Pajedienės, 
Matonienės ir J. Tamašausko — 
pyragai.

-Pabaigoje V. židžiūnas padė
kojo šeimininkėm: A. Kauševi- 
čienei, Židžiūnienei, Garsienei, 
M. Dabrilienei, Podolskienei, 
Gailiūnienei ir Savulytei. Taip 
pat ir jaunoms padavėjoms: Ga- 
dalauskaitei, Kildišytei, Klįiną^ 
vičiūtei, Ramunei ir Reginai Pa- 
dolskytėms. Prie kasos visą lai
ką buvo valdybos kasininkas V. 
Dabrila.

Pietų metu buvo pagerbti so
listo K. R. Yakučio tėvai, ku
rie švenčia 50 m. vedybų ju
biliejų. Jų vyr. sūnus Anta
nas yra inžinierius, dukrelė Kat- 
ryna muzikė, kuri dažnai akom- 
ponuoja broliui Kaziui. Jakučiai 
yra susipratę lietuviai ir uoliai 
remia lietuviškus darbus. Pr.

K* ‘ cmę dalį sėkmingai atlieka To
ronto židinys, kuriam pirminin
kauja dr. J. Su n gaila. Ruošia
ma ir plati meninė programa. 
Centro valdyba rūpinasi moks
linės programos sudarymu. Pa
grindinę paskaitą skaitys dr. 
Juozas Girnius; teologijos sek
ciją organizuoja ir jai vado - 
vaus kun. dr. P. Gaida; filoso
fijos sekcija — prof. dr. J. L. 
Navickas; istorijos mokslų 
sekciją — dr. J. Sungailą ir 
prof. dr. V. Pavilanis; psicholo- ’ 
gijos-pedagogikos sekciją — 
dr. A. Šidlauskaitė; lietuvių kal
bos ir literatūros sekciją —pro
fesorius dr. A. Klimas. Dėl kitų 
sekcijų sudarymo tebeina pasi
tarimai.
—Vaclovas Rymavičius, kom

pozitorius ir dirigentas, Bue
nos Aires, Argentinoje, Šv. Ce
cilijos choro vedėjas ir jo įkū
rėjas, atšventė savo 70 metų 
amžiaus sukaktį. Yra sukūręs 
bažnytinių giesmių, originalių 
dainų daugiausia savo sukur
tiem tekstam. Harmonizavo ne
maža liaudies dainų. Sukakties 
proga Argentinos lietuviai jam 
surengė pagerbimą.

— Adelaidės Lietuvių Muzie- 
jus-Archyvas, vadovaujamas Jo
no Vanago, paskelbė atsišauki
mą, prašydamas, kad Australi
joj gyveną ar buvę Australijos 
lietuviai surašytų ^avo Įspū
džius apie įsikūrimą Australi - 
joj. Toje asmeninėj dokumen
tacijoj turėtų būti atvaizduoti 
pirmieji kūrimosi rūpesčiai ir 
vargai, pirmųjų dienų nuotai
kos ir išgyvenimai. Kitur iš 
Australijos persikėlę gali nuro
dyti ir persikėlimo priežastis. 
Kadangi aprašymai bus gru
puojami. vedėjas prašo juos ta
šyti ant standartinio popieno 
lapų (8”xl3”).

Pagerbti mokytojai
Pr. Stanelis įteikė LB atsiųs

tus pagerbimo lakštus šiems mo
kytojams: mokyklos vedėjui J. 
Bakšiui, kun. J. Steponaičiui, 
Pr. Pauliukoniui, J. Dabrilienei, 
muz. V. Burduliui, Br. Sviklie- 
nei. LB pagerbimo yra užsitar
navęs ir praeitais metais miręs 
Br. Glodas.

Meninė programa
Pirmiausia mažoji dainininkė 

Rūta Pauliukonytė (8 m.) pa
dainavo “Prašom, prašom pa
klausyti”, “Ant kalno karklai 
siūbavo” ir “Kaip aras pašautas

Tautinių šokių grupės šokė
jų tėvai gruodžio 7 Klevų kam
baryje suruošė skanius pietus.

Sodalietės jau lanko lietu
vius senelius prieglaudose ir na
muose. Ta proga juos apdova
noja prieškalėdinėmis dovanė
lėmis.

šv. Alfonso mokyklos vaiku
čiai kalėdinę programą atliks 
gruodžio 14, sekmadienį, 3 v. 
popiet šv. Alfonso mokyklos 
salėje. Pasišventusių seselių ka- 
zimieriečių vadovaujami vaiku
čiai ruošiasi jau kelios savaitės 
šiai šventinei programai.

______ Lietuvių Postas 154 kalėdinį 
Jonas Vaznelis padainavo* parengimą vaikam rengia gruo-

Da nepaketinau — liaudies dai- džio 21 Lietuvių svetainės sa- 
na, muz. Šimkaus, Mano gimti- Įėję. Kalėdų senelis vaikučiam 

Lietuvių Bendruomenės New nę — žodžiai Maironio, muz. išdalins dovanas. Legionieriai 
Londono apylinkės valdybą su- Šimkaus, Odrio damą iš op. raginami dalyvauti su šeimomis.

__ _ _ ___________ daro šie asmenys: inž. A. Gied- “Pilėnai” — žodžiai Mackonio, p .....................................- ■ __ ____________ _______________
joje. Jis pridėjo, kad apie 80 raitis — pirmininkas, inž. M. muz. Klovos, Pilypo ariją iš op. pasveikinimas parapiečiam Imi- nigą Joną Tardarą. Lietuvis ku-

i __x ”--J- nigas parapijoj reikalingas, nes
kitaip ims merdėti lietuvybė.

Atsilankė ir nelaukta mirtis. 
Mirė keli geri parapiečiai, pa
rapijos kūrėjai ir jos palaiky
tojai: Anna Kukeckis, Jurgis 
Šimkūnas, Jonas Pilipavičius ir

organizuotai suėjo organizacijų 
nariai: Lietuvių Veteranų s-gos 
Sabonio Postas, skautai-tės ir 
Lietuvių Veteranų s-gos “Ra
movės” Hartfordo skyrius.

Mišias aukojo ir patrijotinį 
pamokslą pasakė klebonas kon. 
J. Matutis. Lektoriumi buvo Danutė Stankaitytė padaina- 
Konstantinas Rūkas. Maldą už vo: Ar atminsi — žodžiai ir mu

zika Račiūno, ariją iš op. “Gra
žina” — žodžiai Inčiūros, muzi
ka Kamavičiaus, Gėlių žiedai 
iš op. “Dana” — žodžiai Sant
vara, muz. Gaidelio ir Manon 
ariją iš op. “Manon Leskaut” 
— Puccini. .

žuvusius karius paskaitė Vyte
nis Nenortas.

Per mišias giedojo muz. J. 
Petkaifio diriguojamas ir vargo
nais pritariamas “Aido” choras 
ir solistas Jonas Vaznelis.

Lietuvių radijo valanda, va-

pravesti komunijos apeigas lie
tuviškai. Kunigas Kuzinskas pa
reiškęs, kad vaikai, kurie 1968 
m. spalio 26 d. priėmė komu
niją, tik pusė jų mokėjo lietu
viškai, todėl mišios ir apeigos 
buvusios anglų kalba, šį tvirti
nimą užginčijo A. Regis, nuro
dydamas, kad 90 proc. vaikų 
kalbėjo lietuviškai, o dauguma 
kalba lietuviškai labai gerai A. 
Regio žodžius korespmidentui 

•patvirtinęs ir vienas lietuvis,
pietvakarių Chicagos kunigas, NEW LČNPON, CONN. 
kurio pavardė neduodama. Jis 
pareiškęs, kad įtempimas atsi
rado tarp žmonių ir kunigų pre
lato Viktoro Černiausko parapi-

proc. pirmos komunijos klasės Pūkštys — vicepirmininkas, inž. “Don Kartos” — Verdi.
kalba lietuviškai v- Mockus — sekretorius ir po- Danutė Stankaitytė ir Stasys

Baras padainavo: duetą iš op.
& rudenį iš. New Londono ak’ “Dana” — žodžiai Santvara, 

pylinkės išsikėlė šios šeimos, muz. Gaidelio, duetą iš op. “FL 
priklausiusios Liet Bendruo- delio” — Beethoveno. St. Baras 
menei: Bobelių, Strimaičių ir ir J. Vaznelis padainavo duetą 
Žukų. Visi išsikėlė į kitas vals- iš op. “La Forza dėl Destino”— 
tijas darboviečių pakeitimo pro- Verdi.

vusios ‘šv. Kazimiero Lietuvių ga. D. Stankaitytė, St Baras ir
Kapinės’. Tačiau A. Regis ko- - Pirmas Bandruomanės susi- Jonas Vaznelis padainavo du 
respondentui vėl patvirtinęs, rinkimas šį rudenį įvyko lap- tercetus: antro veiksmo terce- 
kad vardas buvo keičiamas ke- kričib '2 Giedraičių rezidencijo- tą. S op. “Fidelio”—Beetho- 
lis kartus. Prieš 3 metus. pre- M- Sausio mėnesio viduryje yra veno ir tercetą iš op. “Faustas” 
latas Černiauskas pasiūlęs, kad numatomas meno vakaras su — Gounod.

Pasibaigus programai, ramo- 
InL MA 'Pukūtys, General Dy- vėnų valdybos pirm. inž. B.

“Straipsnyje paminima kova ““ Kondratienė — iždininkė, 
dėl lietuvių kapinių, dėl vardo. 
Kardinolo įstaiga paneigė tvir- 
tinimą pirmadienio straipsnyje, 
kad buvęs pakeistas kapinių pa
vadinimas. Kun. Kuzinskas pa
reiškęs, kad kapines visada bu

Bridgeport, Conn.
Rudeniui atėjus, buvo bent 

keli parengimai: parapijos pik
nikas, parapijos atlaidai ir lie
tuviškas balius.

Įvyko ir kunigų pasikeitimas. 
M Parapijos vikarą airių vysku
pas perkėlė į katedra. Kelias sa
vaites parapija buvo be vikaro. 

Parapijos kunigų kalėdinis Bet laimė atsiuntė iš Romos ku-

vo pasiųstas pereitą savaitę.

Naujų Metę sutikimą rengia 
Lietuvių salės šėrininkai ir Bal- 
timorės Lietuvių Bendruomenė 
Lietuvių svetainės didžiojoj sa
lėj. Būs įdomių kepurių ir ki
tokių papuošalų, šokiam gros 
geras orkestras. Jonas Stanislauskas, buvęs il

gametis vietinio Alto skyriaus
Pranas Razauskas, pirmos kar- iždininkas, Darbininko skaity

tos lietuvis, staiga mirė gruo- tojai. Per mišias Vladas Ba
rius pagiedojo “Kad širdį tau 
skausmas” ir “Sveika, Marija”. 

Lietuviai Bridgeporte nyksta. 
Miestas labai auga. Darbų pil
na. Dirbtuvių

— A.L.IJLS. suvažiavime 
Clevelande birželio 1 išrinkta 
centro valdyba dviejų metų ka
dencijai. Vykdant Amerikos 
Lietuvių Inžinierių ir Architek
tų Sąjungos centro valdybos 
pirmojo posėdžio nutarimą, pir
muosius kadencijos metus CV- 
bai pirmininkauja inž. Jaunu
tis P. Nasvytis, ir antruosius 
metus — dr. Stepas J. Matas. 
Toks pareigų pasikeitimas įvy
ko spalio .5 Clevelande. Kiti v- 
bos nariai yra: Mečys Balys, 
Rimvydas Minkūnas, Juozas 
Augustinavičius, Romualdas 
Bublys ir Bronius Galinis.

džio 1. Prieš pensiją velionis 
dirbo siuvykloj. Jis buvo išti
kimas šv. Alfonso parapijos 
narys, susipratęs katalikas ir 
lietuvis patriotas. Gruodžio 5 
už jo vėlę šv. Alfonso bažny
čioje mišias aukojo 3 kunigai. 
Palaidotas Holy Redeemer ka

kapinės būtų vadinamos “Piet- paskaita.
vakarių Kapinėmis’. Pagaliau ‘
straipsnyje sakoma, jog kance* namics bendrovės vibracijų sky- Dapkus padėkojo solistam už 
lirija paneigusi žinią, kad kar- riaus viršininkas,, skaitė pa- žavią programą, svečiam už 
dinolas Cody būtų gavęs kokias skaitą apie vibracijų anaHzavi- atsilankymą ir visiems, prisidė- pinėse. Nuliūdime liko dukra Trys universitetai pilni siu- 

brolis dentų iŠ visų apylinkių. Lietu
viam, atvykus iŠ kitur, darbą la-

Jonas Obelinis bai lengva gauti. O.

lirija paneigusi žinių kad kar-

na. Dirbtuvių ir naujų krau
tuvių daug. Naujai atsidariusiai 
Gilemen krautuvei reikalinga

direktyvas iš Vatikano, liečian
čias lietuvių katalikų traktavi
mą”.

mo metodus vibracijų techno- juslėms prie šio minėjimo pa- Ruth, sūnus Antanas, 
logijos simpoziume, įvykusiame rengimo. Antanas ir eilė anūkų.
Hampton, Virginia.

rfkos Lietuviu inžinierių ir Archi
tektų MJunVM centre vaMybue

— Prof. Pr. Dovydaičio mo
nografijos išleidimo komitetas 
vis dar tebelaukia aukų. Aukas 
siųsti: Jonas Žadeikis. 4162 So. 
Fairfield Avė., Chicago, Illinois 
60632. '



Patrician

THE
FIRST

BANK

RIVERCREST
PHIL FRANCUI

S8O

Service Station

Park ServiceDARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Esso Service

Station

TONYS
TRUCK
SALES COUGAR

RECORD

PULVER
Gas Service

Radio Dispatched,

3 Valley Street
(516) 728-1330 / 537-0930

HAWTHORNE, N. J.

TEXACO
201-427-3200

STATIONS

YOURRUC RESTAURANT

312 East 72 St

NEW YORK CITY

FORRJ 4-9185 RAINBOW
PLASTIC

G&C Gulf
Service Station

Ccmplete Auto Repairs

PODAROGIFTS, Ina BANKHAVEN HAVEN

HOPERecovery
PARTS CallSUNNYSIDE Home

(201)459-4121

Merry Cbristmas and 
Happy New YeAr 

to customers and friends

605 Ocean Avenue 
Belmar, New Jersey

(Automobilį “Volga” daugiau nebegalima užsakyti) 
Jūsų paskutinė galimybė dovanoti savo giminėms Lietu
voje ir U.S.S.R. gražią dovaną švenčių proga. Skubėkite 
su savo užsakymu į:

MARIO DEMILAN 
BEAUTY SALOM

3125 Bridge Avenue 
POINT PLEASANT, 

New Jersey 
(201) 899-1699

32 Timber Drive 
BARRINGTON, 

New Jersey 
Call 609—547-9453

Prenumeratoriai, pakeisdami 
savo adresą, prašomi administ
racijai pranešti ne tWc naują, 
bet ir seną adresą. Taip pat 
iravuiiii pnovn pv*iw np

Road Service 
Open 7 days a week

Edą ir Vilius BRAŽĖNAI 
Watertown, Connecticut

P. S. šiuo būdu sveikindami siekiame peremti lietuviška spaudą.

2300 Park Avė. — 756-6696

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 Wett 45th Street, Ncw York, N.Y. 10036 

Tel. 212 Cl 5-7905

429 BRUCKNER BLVD. 
BRONX, N. Y. 
CaH CY 2-7600

Dail. M. iileikio paveikslas — Illinois smėlynai. Batzeko kultūros muziejuje Chicagoje nuo gruodžio 7 iki 
sausio 17 vyksta dail. M. Lileikio ir A. Cooper paroda.

New York CityT "P. Ro-
Wal- 
Ale- 
Vai-

A HOME AWAY 
FROM HOME

Route 88 and Bridge Avė. 
POINT PLEASANT, 

Nev Jersey

RYANS RESTAURANT
Finest in Catering 

Weddings and Engagements 
Ali Sočia! Functions 
From 30-90 People 
Comfortably Seated 
32-07 - 34th Avė 

Astoria, Queens 
Tel. 278-9217 or 728-9820

! Seasons Greetings from 
LAVIGNETTE

H AIR BOUTIQUE
‘ 758 Morris Turnpike
! SHORT HILLS, N. J.
į Call 376-0984

Open 7 Days a Week 
We Do General Auto Repairs 

and Towing Service

Spring Lake Esso 
Service Station

116-61 Queens Blvd.
Forest Hills, Queens, N.Y. 
Late Nite Tburs. & Fridays 

BO 1-6363

Montauk Hwy.
(opp. P.O.)

Equipment 
Reniais

PAYING 4%
1 Exchange Piace 
Jersey City, N. J.

ALL TYPES 
OF RECORDINGS 

MADE
1864 E. Marlton Pike

2505 Plainfield Avenue 
dial 756-7466 

Repairs and Road Service 
South Plainfield

kis, Forest Hills, N. Y., kun. 
A. Glaveckas, Albany, N. Y.. L 
Kazlauskas, Great Neck, N. Y., 
A. Tamašauckas, Elmhurst, N. 
Y., Lietuvių Sv. Vardo d-ja, 
Kearney, N. J., M. Šaulienė, Pa- 
terson, N. J., M. Slabok, Union, 
N. J., J. Paulauskas, Elizabeth, 
N. J., kun. Y- Karalevičius, Jer
sey City, N. J., A. Andriulionis, 
So. Boston, Mass., A. Grabaus
kas, Sutton, Mass., L. Waltas, 
Brockton, Mass., V. Kamaitis, 
Millbury, Mass., V. Dabrila, 
Worcester, Mass., V. Romanas, 
Wilkes Barre, Pa., B. Jasinskas, 
Phila., Pa., Ch. Kuzevičia, E. 
New Haven, Conn., M. Butri
mas, New Britain, Conn., prel. 
J. B. Končius, Ft. Lauterdale, 
Fla., R. Paul, Miami, Fla., dr. 
F. Kaunas, Cicero, III., kun. V. 
Memenąs, Gibson City, m., V. 
Aranauskas, J. Karauskas, V. 
Aranauskas, Nashua, N. H., V. 
Prižgintas, Los Angeles, Calif., 
V. Degutis, Cleveland, O., B. 
Wilkinson, Baltimore, Md.

R.D. Box 327 
Englishtown 

61 Throckmorton Street 
Freehold, N.J.

G. LAMBERTA MC.
Stone and Mison Supplies 

for Home Owners and 
Contractors 

Open 6 Days a Week 
7:30 - 5 PM 
162 Depot Bd. 

Huntington Station 
Telef. 516 271-6679

Open seven days a week 
We do general auto repairs 

and towing service.
1234 McCarter Highway 

NEWARK, N. J.
Call (201) 483-9204

— Ask for Mr. Williams

Savo bičiulius ir pažįstamus nuoširdžiai sveikiname 
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga ir linkime 
šviesios laimės asmeniniame gyvenime bei 
ištvermės darbuose Lietuvos laisvei.

Wrecking 
and

JERSEY 
NATIONAL

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY. INC.
1776 Broadway (Robm 1201) New York, N.Y. 10019

7703 13th Avenue 
Brooklyn, N. Y.

BE 6-2416

Preparations
Cosmetics by Lady Francis

1331 Coney Island Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tel. 258-6968
Nr. Klotz

DEALERSIN 
USED TRUCKS & PARTS 

Joe and Frank Ciambrone, 
Prop.

689 Tommele Avenue 
Jersey City, N. J.

Dial 201-798-6222

BORRELUS ITALIAN 
RESTAURANT

For the Finest of Italian 
Cuisine — Orders to Take Out 

Free Parking — 
Air Conditioned 

Pizza Our Specialty
1580 Hempstead Tpke.

East Meadov (off Meadow- 
brook Pkway.)

Call 516IV 3-0190.

Hair Stylist
East Meadov - Merrick 
Individual Hair Styling. 

Custome Permanents 
Expert Coloring, Tinting. 

Wigs sold — serviced.
613 Merrick Avė. 
EAST MEADOMT 

516 IV 6-9144

ACME BEAUTY SUPPLY 
For the Finest in Hair

220 PARK AVĖ. SOUTH 
NEW YORK. N. Y. 10003 

212-228-9547

nis, So. Boston, Mass., F. Kre- 
kauskas, kun. A. Klimas, Brock
ton, Mass., B. Girčys, I. Nau- 
ragis, A. Kilmonis, B. Blium- 
feldienė, Worcester, Mass., W. 
Shimkus, Newton, Mass., M. 
švelnis, Needham, Mass., J. 
Roman, Melrose, Mass., O. šir- 
vydienė, S. Markevičius, L. Ve- 
lishka, P. Žilionis, Nashua, N. 
H., V. Binkis, P . Krajauskas, 
Chicago, m., A. Andrews, Rosel- 
le, N. J., M. Schwed, Elizabeth, 
N. J., S. Kungys, Newark, N.J., 
C. Matonis, Ashbury Pk., N. J., 
V. Audėnas, Hillside, N. J., A. 
Stanis, Putnam, Conn., K. Sa- 
petka, Waterbury, Conn., A. Ka- 
sulaitis, Euclid, O., M. Tylas, 
J. Valukonis, Detroit, Mich., J. 
Gliaudą, Los Angeles, Calif., C. 
Engels, Portland, Me.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidi) 

padengimo prisidėjusiems, nuoširdžiai 
dėkojame. Laukiame spaudai para
mos ir neatsiliepusiu.

Dėkinga DARBININKO 
A .'minist racija

PASKUTINĖ PtlOGA!

Mūsų automobilių kvota MOSKVICH 408-E užsibaigia

LA SALLE 
STEAK HOUSE

; 3161 E. Tremont Avė. ! !
(Bet. Westchester and 1 ; 

Bruckner Blvd.) ' 
Business Mens Lunch

■ Modem Cocktail Lounge
Plūs Finest in Steaks

■ Chops, Sea Food 
Catering for Parties

TA 4-5272

Po 7 dol.: A. Stulpinas, Wa- 
terbury, Conn., J. Gruodis, Mon- 
ticello, N. Y., dr. H. Montvila, 
Bayside, N. Y.

Po 5 dol.: V. Daugėlienė, VVa- 
shington, D. C., N. Shumbris, 
Bayside, N. Y., B. Sutkus, Rich- 
mond Hfll, N. Y., R. Giedraitis, 
E. Northport. N. Y., V. Yan- 
kus, So. Boston, Mass., K. Selie- 
kas, Waterbury, Conn., V. Bud- 
recki, Elizabeth, N. J., kun. J. 
Bucevičius, Nashua, N. H.

Po 4 dol.: L. Burienė, J. Glu- 
šauskas, Brooklyn, N. Y.

Po 3 dol.: V. Marijošius, W. 
Hartford, Conn., E. Wilchins- 
kas, Brooklyn, N. Y.

2.50 dol.: dr. R. Giedraitis, 
Los Angeles, Calif.

Po 2 dol.: A. Bendorienė, M. 
GedravičiuS, A. Kačanauskas, J. 
Juodis, A. Cergelės, O. Adams, 
Brooklyn, N. Y., S. Birutis, A. 
Mačionis, A. Gugas, Woodha- 
ven, N. Y., prel. J. Balkūnas, 
Maspeth, N. Y., J. Paulin, E. 
Mickeliūnas, A. Dičmonas, A. 
Skeivys, S. Levickienė, Rich-

Cherry Hill, N.J.
Phil Johnny-Cathy
Dial 201—424-4672

SEASONS GREETINGS 
from

THE ROBIN.HOOD INN
1129 Valley Road. Clifton. N J.

(201) 744-4510

Middle Village, N.Y., P. Ži
lionis, N. Y. City, J. Mikėnas, 
Amsterdam, N. Y., P. šlapelis, 
Rochester, N. Y., G. Sližys, N

Nauji Darbininko - 
skaitytojai

O. Karalius, Baltimore, Md., 
M. Sabis, Richmond Hill, N.Y.,
A. Rimydas, B’klyn, N.Y., J. 
Vencius, E. Lake, Ohio, Mr. 
and Mrs. Statkus, Hillside, NJ., 
P. šaulys, Brockton, Mass., K. 
Klastauskas, B’klyn, N. Y., A. 
Vaitkūnas, Cumberland, R. I.,
I. Woodhan, New York City, 
M. Aleksūnas, Hartford, Conn.,
B. Velminskas, Rochester, N.Y.,
J. Vaičys, Albion, N. Y., J. Gri
cius, 
kas, Mineola, N. Y., ' 
les, Florai Park, N. Y. 
liūnas, Pittsburgh, Pa. 
tužis, Greenbelt, Md., 
chene, Chester, Pa.

Kitiem užsakė: K. Kaminskas 
— T. Murauskui, abu iš Port-, 
land, Oregon; J. Petraitis —P- 
Giedraičiui, abu iš Hamilton, 
Ont., Canada; V. Kulbokienė, 
S. Boston, Mass. — R. Cibui, 
Gulfport, Fla.; S. Romanauskie- 
nė, Phila, Pa. — V. Gaver, 

^Drexel Hill, Pa.; G. Matusevi
čius, Maspeth, N. Y. — T. Mi- 
chalskiui, Buffalo, N. Y.; Kun. 
V. Dąbušis, Paterson, N. J. — 
J. Narvydui, Seaford, N. Y.; J. 
A. Žukas — J. Mikelaičiui, abu 
iš Tuscon, Arizona; M. Bichne- 
vičius, Dorchester, Mass. — J. 
L Venckui, S. Monica, Calif. ir 
J.S. Bichnevičiui, Hollywood, 
Calif.

Sveikiname naujus skaityto
jus ir dėkojame užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem me
tam 5 doL Jaunavedžiam ir ka
riam vienerius metus laikraštis- 
siunčiamas dovanai. Prenume
ratos reikalais kreiptis į'admi
nistraciją: 910 WiHoughby Av., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

L. I. City, N. Y., S. Vashkys, So. 
Ozone Pk., N. Y., A. Mileris, 
Jamaica, N. Y., S. Janusas, 
Brentwood, N. Y., A. Reivitis,

BRAU HALL
41-06 Queens Blvd. 
SUNNYSIDE, L.I.

Tel. EX 2-0865

Serving Eastem Long Island 
for all your Bottled Gas needs. 

Residential, Commercial 
and Industrial. 

Balk and T&nk Deliveries.

Po 1 dol.: K. Butkus, K. Uk- 
nevičius, M. Kazlauskas, V. Ma- 

mond Hill, N. Y, E. Galfius. 'V<~dh*vf"’ £ Į’ 
Kazlas, Hollis Hills, N. Y., M. 
Stačius. V. Gedvilas, Rich
mond Hill, N. Y., J. Putinas, O. 
Ginkus, J. Valakas, Brooklyn. 
N. Y., A. Novickis, Ozone Park, 
N. Y., A. Beard, Forest Hills,
N. Y., J. Jakaitis, Flushing, N.Y.
O. Bilis, Amsterdam. N. Y., S. 

Massapeųua, N. Y., dr. S. Žadei- Kuša, Kings Pk., N. Y., K. Lui-

f

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tol. 215 WA 5-3455



DARBININKAS

Mackus. Jie Jveflcė garsų Danijos
tington — HA 7-6886

TO PLACE
YOUR AD

TOKS.
KOKIO NORITE

tragiškai žuvus Vietname, jo tėveliam Antanui ir Elvyrai 
Virbickams bei jo mielom seselėm Rūtai ir Aldonai gi
liausią užuojautą reikšdami kartu liūdime

TRAMPŲ ŠEIMA:

Leokadija ir Richardas 
Edvardas ir Richardas, Jr.

CANCEL OS CHANGE
Tai.: GL2-2923

skaniausias ir geriausias

T

DOMUI PENIKUI 
staiga mirus, 

jo paliktus artimuosius skausmo valandoje 
nuoširdžiai užjaučia

BRUŽAI IR SINKEVIČIAI

T

DOMUI PENIKUI * i
staiga mirus, jo žmonai Teodorai, sūnums Gerimantui ir 

- Romualdui ir jų šeimoms gilią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi

Port Chester, N. Y.
Jane ir Mykolas BILIŪNAI

DOMUI PENIKUI
staiga mirus, jo sūnums, mūsų idėjos broliąrps Gerimantui 
ir Romualdui su šeimomis, jų mamytei Teodorai bei vi
siems artimiesiems gilią užuojautą reiškia

< LSS JAV Atlanto Rajono Vadija

DOMUI PENIKUI
mirus, jo žmonai Teodorai, sūnums Gerimantui ir Romu
aldui ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Panara; po keturių ratų jis pirma
vo draug su Korčnojum. Po 7 ratų 
j priešakį išėjo Fetrosianas su 5 tš., 
Korčnojus turėjo 4%.

o Ignas Žalys iš Montrealio laimėjo 
antrų vietų Am. Ontario atvirose* 
pirmenybėse. Jo nuotrauka bežai
džiant su P. Morray iš London. Ont.

1969.
• P. Vaitonis ir J. Lebelle baigė tre
čioj vietoj, surinkę po 5-1 tŠ., Rytų 
Kanados universitetų p-bėse, Toron
te. P-bes laimėjo G. Brodeur ir Law- 
rence Day, pakrovę po 5 % taško.
• Bostono A divizijos tarpklubinėse, 
gruodžio 5 d. Lietuvių n sužaidė 
lygiomis su Harvardo Universiteto

* Bostono lietuvių PiL D-jos namuo
se. Taškus laimėjo: talkininkas N. 
Gutting 1, Andrius Keturakis 1 ir

tjj SPORTAS
JAUNIAI LAIMI

Pereitą savaitgalį težaidė tik 
jaunių futbolo komanda pirme
nybių rungtynes. Mūsiškiai lai
mėjo prieš German-American 
AC pasekme 3:0 (0:0). Beje, pir
mąsias pirmenybių rungtynes 
užpereitą savaitę teko pralaimė
ti Greek-Americans net 0:9. Mū
siškiai žaidė tik aštuoniese, 
taip kad ir pasekmė supranta
ma. Pereitą sekmadienį vado
vas Riauba turėjo progos pasi
rodyti pilnoj sudėty. Mūsiškių 
žaidė: Labutis, Vainius, Mes- 
čiųnas, Paulis, Landau; Norvi
lą, Riauba I; Kidolis (Mikalaus
kas), ^Riauba H, Šilbajoris, Ca- 
brales. Broliai Riaubos ir Cab- 
rales mūsų įvarčių autoriai.

Pirmoji komanda užpereitą 
sekmadienį pralaimėjo čekoslo- 
vakam ir toliau pirmenybėse be 
pergalės.

Šį sekmadienį pirmoji koman
da žaidžia Pelton Ovai Yonkers 
N. Y., prieš paskutinėje lente
lės vietoje esanti kaimyną Yon
kers SC. Pirmo rato rungtynės 
baigėsi 2:2. Pirmosios koman
dos žaidžia 2:30 vai. o rezer
vinės 12:45. Jauniai žaidžia na
mie, t y. East N. Y. aikštėje, 
Atlantic Avė. ir Fountain St. 
sankryža. Rungtynės prieš 
Oceanside prasideda 11 vai.

Atletas

CAS.PAINTING
EXTERK» and INTERIOR

Ali work done at reasonable rates. 
3023 Wallace Avė. Bronx 

(212)654-2499

FALU SALE on everything — all 
types Home Improvement — ALL- 
VENT HOME IMPROVEMENT, 
Ine. Hours 8 am - 9 pm. 4305 White 
Piains Rd. (nr. 236th Street). Call: 

324-8470-8471

SEABROOK HILL 
NURSING HOME

A HOME AWAY FROM HOME 
160 West Front Street 

Keyport, N. J.
Call 201-264-2027

TON Y CRUZ TRUCKING
LOW RATES

Any Type of Work
We also do Local Moving-"

Call —
781-9707 or 795-3438

MR. - AMEDEO'S 
BEAUTY SALON

Latenite Thrus Creators bf Classic 
Coiffures — Complete line of Hair 
Goods. 10 Sherman Avė. Raritan, 
N.J. Call 201-526-0106

CHATEAU LIOUORS
THE COMPLETE SPIRIT SHOP

273 Route 46 (Across from Lake) 
Budd Lake 07828 

. DiaI 347-6650

Ą •,;p. IU. M.
CARPENTRY A FLOOR WAXING

General maintenance for commer- 
cial, industrial and home ūse. Call: 

583-2440

MARIO’Š Auto Inspection &. Repair 
Station headlight adjustment, wheel 
alignment, motor tune-up, brake 
Service — Shelį Bay, Mayville, N.J. 
Cape May Court House (opp. State 
Inspection Dept. Station) 8am-5pm 
Closed Sun.-Mon. — 609—465-5607 
Owned & operšted by M. DeSantis

H. W. MALĖ

• PRODUCTION WORKERS
• WAREHOUSE MEN
• TRUCK DRIVERS

Good Paying Company 
Benefits.

Call S. TARDY 
(617) 894-4020

GENERAL BATTERY 
& CERAMIC CORP.

55 Rumford Avė., Waltham, Mass.
An Equal Opportunity Employer

VVarehouse Help — Growing Engle- 
wood Firm has excellent permanent 
opportunities: Warehouseman, Ma- 
terial handlers, Order packers — no 
exp req, 8am-5pm. Starting salary 
$90 per week, merit inereases. Adv 
opp’ty thru promotion from within. 
Fringe benefits. Call Mr. Mente- 
leone, Tower Crossman Corp. 1 W. 
Forest Avė., Englewood, NJ. 201 - 
567-6900. Equal Opp’ty Employer.

AUTO PARTS 
CLERK & COUNTER MAN

Experienced preferred will consider 
ambitious person as trainee. Com
pany benefits. Contact Mr. Rich- 
arch Johnn — Call VI 6-8150

Scale Men major Company has op- 
enings in Edgewater plant for fully 
ųualified scale men with high speėd 
packing production exp. — $4.46 to 
$4.76 per hr. excellent benefits and 
working cond. Call (201) 943-6300 
for appointment. An Equal Oppor- 
tunity Employer.

TEXTILE REFOLDER
Exp on woven knit fabries, $3.00 
per hr., nęw modern plant. Steady, 
overtime, good benefits. BLENDS, 
Ine. 5 Garden St. Moonachie, N. J. 
201—342-1300 ask for Mr. Solomon.

LENKIŠKAS KUMPIS
aukštos kokybės simbolis, ga
minama panaudojant daugelio 
metų patirtį kiaulių auginime 
ir kulinarijoje.

KBAKUS

Reikalaukite autentiško importuoto 
kumpio kiekviena proga, pasirink
dami bet kurių iš šių trijų pasau
lyje pagarsėjusių rūšiui ■ ’

ATALANTA

SOUTH BOSTON SAVINCS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Mėssachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus-
ALFRED If. ARCHIBALD

President
šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $175,000,000.

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

DEDIKACIJOS ŠVENTĖ ARTĖJA
Istoriniai didelis lietuvių skaičius pirmą kart? susirinks Romoje 

1970 metų vasarą dalvvauti
LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS PAŠVĘNTINIME.

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

LATHE HANDS—Experienced
Capable of reading blue prints and 
setting up own vvork. Non Defence. 
Fully paid hospitalization and med- 
ical benefits. Vacation, holidays, 
siek leave. Age no barrier. Ask for

r

naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

Bronė ir Antanas REVENTAI

(Licensed by Vnesposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

Bronė ir Antanas REVENTAI

SCHALLER & WEBER
AUGŽCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

MANHASSET MACHINE CO.
409 Bayvievv Avė. Amityville, L.I. 

516-691-8411

DEXTERPARK
N PHARMACY Kg

Wm. ĄaastasU B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE

CCor. 77th Street)

New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 8L) — TR 9-3047

■

Aleksandra ir Petras MATEKŪNAI 
Virgiliją ir Evaldas REMEZAI

DUMONT W1NĖ &. LIQUOR Store 
Open 6 days šAveek. For the finest 
Of wine and liguors — We Deliver. 
48 West Madison Avė. Dumont, N J. 
Call 201-384-2051 — ask for Mr. 
Bill Hayęs.

Staiga netekus brangaus vyro

. AfA

ADOMO GALDIKO,
jo žmonai Magdalenai Galdikienei ir giminėms reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime

Leonardo Andriekaus eilė
raščių rinkinys — Po Dievo 
antspaudais — Vytauto Didžio
jo godos — jau atspausdintas 
pranciškonų spaustuvėje Broo- 
klyne. Iliustravo dail. T. Va
lius. Knyga turi 106 puslapius. 
Didelio formato. Kaina 3 dol. 
Gaunama Darbininko adminis
tracijoje.

WE BUY — COMPLETE HOMES, 
ANTIQUEŠ, PIANOS, Furniture, 
Rūgs, BricaBrac

SMITTY’S FURNITURE
503 Flatbush Avė. Brooklyn, N.Y. 

UL 4-3052 UL 4-8932

BAYANIHAN CRAFT — unusual 
gifts from the Philippines, India. 
Indonesia, Japan, Thailand, South 
America. Open 9 to 6 Mon. - Fri.; 
Sat. till 9 PM. 1007 Stuyvesant Avė. 
(Union Center) % block from Mor
ris Avė. Union 07083; 201—687-0555

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ-DOVANAS į UETUVĄ
ir įvairius USSR kraštus

Grap ir vertinga dovana Ka*

DOMUI PENIKUI
staiga mirus, jo žmonai Teodorai Penikienei, sūnums 
Gerimantui ir Romualdui ir jų šeimoms gilią užuojau
tą reiškiame ir kartu liūdime

MOSSR 18 karatų aukso laik
rodžiai už ptsę kainos. Rašy
ti: S. V. Staras — Importer, 
23 Mendon St., Worcester, 
Mass. 01604. TeL 757-2034.

Nauja lietuviška plokštelė:
Aidulės sings, A. Stephens 

choro įdainuota 18 dainų, ste
reo, 4.50 dol.

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9

Arterijoje: 28-28 Steinvray Street — AB 4-3210 
Florai Park, L.I.: 250-17 HlltaMe Avė. — 343-6110

437-7677

DE 5-1154

WE DEUVER 
Mchigan 2-4130

Vlrginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Cocnbination 
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOODAVE.
Brooklyn, N. Y. 11206 

---------ADen R. Shipley

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDAŽYMO 
sakalais kreipkitės į gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są
žiningai atliks visus darbus.

Mentei lt Doren, Iric
83-12 Oooper Avenue

TeL 894-4188

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
Ine.

Tol. (212)581-6590 
(212)581-7729

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo' 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Strfeet .
• BALTI MORE, M O. 1900 Fleet Street_____
• BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue >
• BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue.,-----
• CHICAGO, ILL. —- 1241 No. Ashland Avenue
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue
• OETROfT, MtCH. — 11601 Jos Campau Avenue .

FARMINGOALE, NJ. — Freewood Acreo____
HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jou Campau Avenue 
HARTFORD, CONN. — 122-126 HIIMde Avė. 
JERSEY CITY, N J. — 219 Montgomery Street....
LOS ANGELES, CAL. — 159 So. Vermont Avenue 
NEWARK, NJ. ~ 378 Market Street ..............
NEW YORK, N.Y, — 78 Second Avenue_____
PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue 
RAHWAY, N J. —47 E. M i (ton Avenue . 
SO. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadway .. .....
SOUTH RIVER, N J. — 41 Whitehead Avenue

• SYRACU8E, N.Y. 13204 — 515 Marcelin* Street
• TRENTON, NJ----- -- Deutz Avenue -
• UTICA, N.Y 983 Bteecker Street

HE 5-1654 
.01 2-4240 
IN 7-6465 
TX 5-0700 
HU e-2818 
M 2-06Š6 

365-67Š0 
. 963-0494 
365-6740 
245-6216 

5-6363 
5-6560 
2-2452 
4-1540 
0-4507

HE 
OU 
Ml 
OR 
PO
381-8997

A N B-1120
CL 7-6320 

475-9746
EX 2-0306 .
RE 2-747B



AHo New Yorko skyriaus v* 
ba praneša, kad kitais metais 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo minėjimas bus vasario 
15 ir prašo tą dieną neruošti jo
kių parengimų.

Lietuvių Katalikų Susivieniji
mo Amerikoje 134 kuopos 
Brooklyne narių metinis susirin
kimas bus 1970 sausio 4, sek
madieni, tuoj po sumos, 12 v. 
Angelų Karalienės parapijos sa
lėje, Roebling ir South 4th St. 
kampas, Brooklyn, N. Y. Na
riai kviečiami dalyvauti ir užsi
mokėti mokesčius.

Bronė ir Antanas Reventai 
Kultūros Židinio statybai paau
kojo 15 dol. vietoj gėlių prie a. 
a. Domo Peniko karsto.

Eugenija Vainienė ir sūnus 
Jonas sveikina savo draugus ir 
pažįstamus šv. Kalėdų ir Nau
jų Metų proga. Vietoj atviru
čių paaukojo 20 dol. Kultūros 
židinio — Jaunimo centro sta
tybai.

Už a.a. Jono Adomėno vėlę 
25 m. mirties metinių proga 
bus mišios šv. Jurgio bažny
čioje Brooklyne gruodžio 14 d. 
12:15 vai. ir pas pranciškonus 
Brooklyne. Užprašė duktė 
Stella Licata.

Birutė ir Antanas Novidciai, 
gyv. Ozone Park, N. Y., vie
toje kalėdinių sveikinimų at
siuntė Baltui piniginę auką.

Virginija Rūta Ruzgaitė bai
gė City College of New York 
prancūzų kalbą ir literatūrą 
Bachelor of Arts (B.A.) laips
niu su pagyrimu Magna cum 
Įaudė ir yra pakviesta į Phi 
Beta Kappa — garbės mokslo 
dr-ją. Būdama kolegijoje pri
klausė French National Hbnor 
Society. Taip pat dirbo vaikų 
darželyje. Praeitą vasarą baigė 
Fordham universitete lietuvių 
kalbą ir literatūrą. Dabar mo
kytojauja Holy Name of Jesus 
mokykloje Brooklyne ir šešta
dieninėje Maironio vardo mč 
kykloje.

Virginija Rūta Ruzgaitė

Vlamalynag ______ GL 5-7068
Spaustuvė  GL 24916 
Redakcija  GL 5-7281 

1 Admhdstrecija____GL 2-2923
*------- --------

Akademinio skautų sąjū
džio New Yorko skyrius gruo
džio 13, šeštadienį, 7 vai. vak. 
Atsimainymo parapijos salėje, 
Maspethe, rengia diskusijas te
ma: Vieši okupuotos Lietuvos 
menininkų koncertai — jų nau
da ir pavojai. Kalbės: dr. B. Ne- 
mickas, J. Valaitis, V. Rastenis, 
dr. E. Vaišnienė, Moderatorius 
— R. Kezys. Po diskusijų vai
šės.

Nūdienės Bažnyčios aktuali
jos — tema paskaitos, kurią 
prof. dr. prel. L. Tulaba, .P.A., 
skaitys Kultūros židinio patalpo
se gruodžio 21 d. 4 vai. popiet. 
Bus paliesta ir Bažnyčios padė
tis okupuotoje Lietuvoje. Po 
paskaitos bus užkanda. Rengia 
New Yorko ateitininkų sen
draugių skyriaus valdyba.

Marijona Zdanavičienė, 86 m. 
amžiaus, gyv. paskutiniu laiku 
Goshen, N. Y., mirė lapkričio 
29. Palaidota per Apreiškimo 
bažnyčią Brooklyne šv. Karolio 
kapinėse, šermenimis rūpinosi 
šalinskų įstaiga. Paliko liūdin
čius du sūnus su šeimomis ir 
kitus giminaičius.

Helen Kulber aplankė savo 
seserį Aldoną gyv. Atlanta, Ga. 
ir atsiuntė sveikinimus. Jos se
sers vyras prof. John O. Eich- 
ler dėsto civilinę inžineriją.

Juozas ir dr. Sofija Kungiai, 
Newark, N. J., Kultūros Židi
nio statybai prisiuntė 115 dol., 
kurių 15 dol. vietoj gėlių prie 
a.a. Vlado Dilio karsto.

Kultūros namų statybom vie
toj kalėdinių kortelių aukas po 
10 dol. prisiuntė K. ir K. Bak
šiai iš Ridgefield, N. J. ir V.J. 
Grajauskas iš Clifside Park, N. 
J. Aukotojam pranciškonų va
dovybė dėkoja ir kitus kviečia 
ta pačia proga paaukoti staty
bom užuot siuntinėjus korteles. 
Aukas siųsti: Franciscan Fath- 
ers, 680 Bushwick Avė. Brook
lyn. N. Y. 11221.

L.B. Jersey City apylinkė 
jau antrus metus iš eilės švč. 
Trejybės parapijos salėj, New- 
arke rengia Naujų Metų suti
kimą. Patyrimo vedami, gerbia
mai visuomenei primenam, kad 
galimai anksčiau įsigytų įėji
mo bilietus pas vietinius platin
tojus. Mes norim galimai anks
čiau turėti svečių skaičių, kad 
mūsų kruopščios šeimininkės 
būtų geriau orientuotos vaišes 
ruošiant, o taip pat tos žinios 
reikalingos ir kitiem pareigū
nam, kurie yra susiję su šio 
parengimo darbais bei užsaky
mais. Jei būtų sunkumų pas 
vietos platintojus, bilietus ga
lima gauti pas: A. Žukauską, 
81 Grove Avė., Metuchen, N. 
J., Telef. 5494)936 ir A. Raudį 
2142 Alberta Avė., Linden, N. 
J. Telef . 925-4796. .

Vaižganto 
minėjimas 
Elizabethe
Šių metų rugsėjo mėnesį su

ėjo 100 metų nuo tauraus lie
tuvio — Juozo Tumo-Vaižganto 
gimimo. Tai vienas rašytojas, 
kuris mūsų kaimo buitį ir gyve
nimą nuolat piešė šviesiomis 
spalvomis. Jis, keldamas gerą
sias lietuvio dvasios puses, kar
tu norėjo, kad jis būtų dar ge
resnis, tobulesnis...

New Jersey Lietuvių Bend
ruomenės apygardos valdyba 
ruošia gruodžio 13 d. 7 vai. va
karo Elizabetho Lietuvių Lais
vės svetainėje šio žymaus kul
tūrininko minėjimą. Paskaitą 
apie Vaižgantą kaip lietuvį ir
kūrėją skaitys Balys Vyliaudas. 
Kūrybos ištraukas iš Vaižganto 
raštų patieks Irena Veblaitienė 
ir Bronius Balčiūnas. Muziki
nėje dalyje dainininkas Liudas 
Stukas, palydint pianistei Juli
jai Rajauskaitei-Šušienei, išpil
dys žiupsnį dainų. Solistas Liu
das Stukas ką tik dalyvavo Es- 
sex County Opera Workshop ke
lių operų koncertiniuose vaid
menyse ir mielai talkina lietu
viškiem kultūros įvykiam New 
Jersey lietuviuose. Mūsų visuo
menė prašoma šiame minėjime 
gausiai dalyvauti ir tuomi pa
rodyti savo pagarbą tam žmo
gui, kuris Lietuvą mylėjo ir jai 
visą gyvenimą tik gero siekė. 
—jv.

DARBININKAS

Maironio mokyklos tėvų komitetas mokyklos sukaktuviniame bankete. Iž k. 
j d. I. Garunkštienė, A. česnavičius, J. Sirutienė; ll-je eilėje — I. Dičpini- 
gaitienė, pirm. Pr. Gvildys. Nuotr. R. Kisieliaus

Solistas Liudas Stukas dainuos 
Vaižganto minėjime gruodžio 13 
Elizabethe

Banketas mokyklos sukakčiai paminėti
Maironio mokyklos tėvų ko

miteto iniciatyva gruodžio 6 su
rengtas banketas tos mokyklos 
20 metų sukakčiai paminėti. 
Banketas buvo Saieva salėje, 
Knickerbocker Avė., netoli Wy- 
koff Avė. stoties. Salės lietu
viam pažįstamos, nes čia daž: 
nai būna Naujųjų Metų sutiki
mai ir šiaip banketai kitom pro
gom. Salės yra gražiai Įrengtos. 
Maironio mokyklos banketas 
buvo viršutinėje salėje.

žmonių galėjo būti pusantro 
šimto. Publika buvo gana įvai
ri. Buvo daug jaunimo, kuris 
kadaise mokėsi šioje mokyklo
je. Buvo ir visi mokytojai, ku
rie buvo atžymėti specialiom 
gėlėm.

Prie stalų, kur sėdėjo po de
šimtį žmonių, buvo cocktaiiis, 
užkandžiai, karšti pietūs, ka
va. Pietų metu buvo minėjimui 
skirta programa. Ją pradėjo tė
vų komiteto pirmininkas Pr. 
Gvildys. Jis pakvietė kalbėti ly
tų apygardos mokyklų inspek
torių A. Masioni. Šis savo kal
boje iškėlė lietuviškos mokyk
los vaidmenį mūsų gyvenime. 
Mokyklą baigusių vardu kal
bėjo inž. Jonas Utenas. Jis bai
gė šios mokyklos pirmą laidą 
prieš septyniolika metų.

Savo humoristinę poeziją 
skaitė Antanas Gustaitis, Bos
tono lituanistinės mokyklos ve
dėjas. Groteskiškoje ir labai 
žaismingoje formoje poetas šai
pėsi iš dabarties negerovių.

Gustaičio poezijos grožis glū
di jo žaismingoje formoje ir 
staigiame sprendime. Viskas ky
la ir auga, žaidžia ir nelauktai 
užsibaigia. Užsibaigia tokiu sa
kiniu, kuris pasidaro lyg koks 
aforizmas.

Po visų programų vyko šo
kiai. Jų metu Antanas Gustai
tis dar antrą kartą skaitė savo 
humoristinę poeziją, bet ją bu
vo sunkiau girdėti. Publika 
buvo jau įsismaginusi.

Šokiai užsitęsė iki pusės ant
ros. Vakaras šiaip praėjo links
moje nuotaikoje.

Tėvų komitetą sudaro: pirm. 
Pr. Gvildys, I. Garunkštienė, H. 
Dičpinigaitienė, J. Sirutienė ir 
A. česnavičius. (p.j.)

Atviras 
prieškalėdinis 
laiškas
Kristaus gimimo šventė čia 

pat. Džiaugsmingoji naujiena 
pasklis po visą pasaulį.

Lietuviai sėsimės už žvakė
mis papuoštų Kūčių stalų, da
lysimos dovanomis, laužysime 
Dievo pyragą, skaitysime gimi
nių, artimųjų, bičiulių ir drau
gų sveikinimus. Tai tradicija!

Tačiau paskutinioji tradicija 
pas mus tik Amerikoje isipilie- 
tinus. Ketvirtadalis tūkstančio 
kalėdinių sveikinimų! Kiek 
sugaištama laiko, kiek svetimie
siem atiduodama pinigo!

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos elevatoriaus fondas pas
kutiniu laiku vėl padidėjo: ži
noma labdarė ir nenuilstama e- 
levatoriaus statybos fondo rė
mėja Teodora Vilkienė padidi
no savo įnašą iki 900 dol., bu
vęs draugijos kontrolės komisi
jos narys Petras Bliumas prie 
jau duotų 50 dol. dar tiek pat 
pridėjo, tą pat padarė ir Gas- 
tonai, Petronėlė White-Vaitke- 
vičienė įstojo į fondo rėmėjus, 
įnešdama 100 dol., o Elena Py
ragienė, neseniai po sunkios 
operacijos grįžusi iš ligoninės, 
savo pirmojo vyro Jono Gudo- 
nio atminimui įmokėjo jau ant
rą šimtinę.

Draugijos vadovybė nuošir
džiai dėkoja elevatoriaus fondo 
aukotojams ir prašo pasižadėju
sius aukoti, bet savo aukos dar 
neatidavusius tai padaryti iki 
Naujųjų Metų sutikimo banke
to.- Iki to laiko prašomi savo 
auką įnešti ir visi kiti, kurie 
nori, kad jų pavardė būtų įra
šyta elevatoriaus prieangyje iš
kabintoje lentoje.

Rinkimai į draugijos 1970 m. 
valdybą įvyks sekmadienį gruo
džio 14 d., draugijos antrojo 
aukšto salėje. Balsavimai pra
sidės 2 vai. popiet ir baigsis 
6 vai. vak. Kiekvieno draugijos 
nario pareiga dalyvauti drau
gijos rinkimuose ir atiduoti sa
vo balsą už tinkamus kandi
datus.

Gruodžio 31 d. 8 vai. vak. 
išpuoštoje III aukšto salėje į- 
vyks draugijos tradicinis Nau
jųjų Metų sutikimo banketas. 9 
vai. visi svečiai sėsis už pui
kiai ir skoningai paruoštų sta
lų, ant kurių spindės bonka 
šampano, bonka scotcho ar 
Canadian Club, ir kvepės pir
mos rūšies jautienos kepsnys 
su visais reikalingais priesko
niais. Prie vieno stalo sėdės 
10 žmonių.

Kiekvienas narys gaus N. 
Metų lauktuvėms skirtų dzingu- 

‘ liukų, kepuraičių ir kitu papuo- paiapijio ucuiijcivjc. m v«x. F* a i 
p. So. Bostono Lietuvių Pilie- JJ' , .. . , .,
fių Draugijos salėje 3 aukšte: v Kad?>f Pasku?.mu latku vts- 
dr Domo Jasaičio, žyniaus mū- P?!™*?' ban-
,sų veikėjo ir velionio preziden- ket0 Wiet0 ka*na 12 do1 asmc’ 
to draugo bei bendradarbio pa- ..... ..
skaito; meninė dalis, kurią ai- „ Prade^,te ^ajo
liks sol. St. Daugėlienė, deki'. stalus is anksto.

.. ...__ .. b .. Sutikime Naujuosius Metus sa-B. Vaičjurgyte, smuik. L Vasy- .. . . . . . _.... . . ’ ... J varne klube ir savųjų tarpe. Biliūnas ir pian. V. Vasyliunas. .. .
~ t, lietu galima gauti pas draugi-Po programos — arbatėlė. Bos- ,, , . . ,, , °. . .. , - . . jos valdybos nanus ir klubo batono ir apylinkių lietuvių visuo- J J
menė kviečiama gausiai atsilan- _T . . ... . .
i -«.• - -kr j-• t •_* Nanai, dirbę Surum-burum kyti ir pagerbti didžiojo Lietu- . ’ ; .... x .. ..

: r * .. . t • * parengime, malonėkite atsiimtivio — paskutinio Lietuvos pre- t. ......
zidento ^Vasario 16 akto sig- 15 relkaIų vedeJ0 dovanas- 
natoro šviesų atminimą. S.K.G.

Lituamstinės mokyklos tėvų 
šios mokyklos 

Kalėdų eglutę gruo- 
21, sekmadienį, 3 vai. p. 

p. Lietuvių Piliečių D-jos audi
torijoj,. So. Bostone.

Juozas ir Anelė Januškevi - 
čiai atėjo į Lietuvių Fondą su 
400 dolerių. Mirus Anelės mo
tinai Mortai Bratėnienei, jos į- 
amžinimui įnešė dar 50 0 dol. 
Šiomis dienomis J. ir A. Januš- 
kevičiai įnešė dar 200 dol. To
kiu būdu Januškevičių įnašas 
Lietuvių Fondui yra 1200 dol. 
Januškevičiai gimę ir užaugę A- 
merikoje. Jie kalba gražiai lie
tuviškai ir dalyvauja lietuviško
je veikloje bei gausiai remia lie
tuviškus reikalus. Spalio 5 iškil
mingai minint Balfo Bostono 
skyriaus 25 metų sukaktį, Bal
fo centras, už nuopelnus Bal
tui, Anelei Januškevičienei į- 
teikė garbės pažymėjimą.

Dipl. inž. Boris Ofros$imow 
mirė lapkričio 9. Buvo palaido
tas Forest Kilis kapinėse Bos
tone. Giminės ir draugai ve
lionį įrašė į Lietuvių Fondą, į- 
nešdami 120 dol. Ofrossimowo 
vardu LF įnešė: 20 dol. B. Ba- 
lickas, iš Londono, 12 dol. M. 
Domicevičienė, po 10 dol. — 
V. Pimonovienė, A. Kalvaitis, 
L. Kačinskas, A. Vaičiulaitis, B. 
Udalovas, A. Plateris ir A. 
Moor; po 5 dol. J. Aistis, B. Pa- 
ramskas, A. Mažeika ir 3 dol. 
A. N. Svensin.

šv. Petro parapijos suartėji
mo vakarienė — reunion bus 
1970 pavasarį.

Prezidento Aleksandro Stul
ginskio minėjimą gruodžio 14 
rengia L. B. Bostono apylinkės 
valdyba ir Bostono ateitininkai 
sendraugiai. 10 vai. ryto mišios 
So. Bostono šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje. 3 vai. p.

Dail. prof. ADOMO GALDIKO

4.
j:

DISKUSIJOS
TEMA: Vieši okupuotos Lietuvos menininkų koncertai — 

jų nauda ir pavojai.

PAGRINDINIAI KALBĖTOJAI:
Dr. B. Nemickas 
V. Rastenis 
J. Valaitis 
Dr. E. Vaišnienė 
Diskusijų moderatorius: R. Kezys

LAIKAS: Gruodžio 13 d., 7:00 vai. vakaro

VIETA: Atsimainymo parapijos salė — Maspeth, N.Y.

Po diskusijų — vaišės.

Visus susipratusius lietuvius kviečiame dalyvauti.

Rengia:
Akademinis Skautų Sąjūdis 

— New Yorko Skyrius

GRAŽI KALĖDINĖ DOVANA 
LIETUVIŠKA PLOKŠTELĖ 
Žemiau išvardytos ilgo gro

jimo (mono) plokštelės parduo
damos po 2 dol. kiekviena:

Linksmų Kalėdų, Rūtos an
samblio.

Dainuojam su Rūta, Nr. 1.
Vėl dainuojam su Rūta.
Lietuvos Aidai, akord. Ch. 

Daubaro.
Dainos iš Lietuvos, sol. L 

Juodytės.
Tėvynės meilė nemari, A. 

Dambrauskaitės.
Žibuoklės, L Stuko moterų 

sekstetas.
Lietuvių senos ir naujos dai- krautuvei (liųuor store), supran- 

nos. tas kiek apie biznį ir knygų
40 liet, meliodijų su simfoni- tvarkymą, ne jaunesnis 18 m., 

ja.
Suk, suk rateli, chorai ir so

listai.
Pavergtos Tėvynės dainos 

Nr. 1.
Pavergtos Tėvynės dainos 

Nr. 2.
Lietuvos kanklių muzika.
N. Y. vyrų choro mono ar

ba stereo.
šios bei kitos plokštelės ir 

knygos gaunamos: Darbininkas, 
910 WiHoughby Avė., Brook
lyn, N. Y. 11221. (Persiuntimui permokėkite! TV, radio, ad- 

ding ir rašomas mašinas gausi
te pigiausiai ir sąžiningai per 
SPARTĄ. Prekės tiesiai iš fir
mų sandėlių, taisymas fabriko 
paruoštų tos firmos mechani
kų Jūsų bute. Pranešę kuo do
mitės, gausite autentiškus fir
mų katalogus. Kreiptis adresu: 
J. L Giedraitis. 10 Bany Dr., 
E. Northport, N. Y. 11731. Tel

pridedama 50 c.)
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 Day-

Ieškomas vyras degtinės Puoselėjant senąsias tradici
jas, pačią naujausiąją, ameri
kietiškąją, norėtųsi dar labiau 
sumoderninti. Todėl, siųsda
mas šį atvirą laišką, kviečiu tal
kon Darbininką akcijai — telk
ti lėšas Kultūros židinio staty
bai. Jo išpuošimui, meno gale
rijos įrengimui, lituanistinei bi
bliotekai, moderniem įrengi
mam ir kitiem reikalam.

Kviečiu visus brolius ir se
ses tautiečius prie šios moder
nizacijos prisidėti ir Kalėdų 
sveikinimam išleidžiamus piiri- 
gus skirti Židinio statybai, 
trumpai tarus: “Sveiki, sulau
kę šventų Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų!”

Teatsiliepia šimtai, kasmet ir 
reguliariai, o Darbininkas, ti
kiuosi, mielai šioje pačioje vie
toje tokią modernizuotą svei
kinimų bangą skelbs iki pat 
Bernelių mišių.

Priedas: židinio statybai 20 
dol.

Su geriausiais linkėjimais

asmenyje New Yorko Dailininkų Sąjunga nete
ko vieno iš žymiųjų savo narių. Lietuviai Ame
rikoje, Lietuvoje ir visame pasaulyje liūdi vieno 
iš svarbiausių moderniosios lietuvių tapybos 
kūrėjo.
Šioje mums visiems liūdnoje valandoje, tvirtai 
tikėdami, kad A. Galdiko palikimas liks kelro
džiu ir inspiracija ateinančiom lietuvių dailinin
kų kartoms, reiškiame gilią užuojautą poniai 
Galdikienei ir gausiai A. Galdiko giminei.

nesenesnis 63. Gali būti ir stu
dentas, mokąs laisvai angliš
kai. Darbo valandos nuo 4 iki 
10 vai. vakaro. Teirautis telef. 
843-3544.

Lietuviškų kalėdinių korte
lių galima gauti Darbininko ad
ministracijoje. Dėžutė religinių 
iŠ 12, tautiniais motyvais iš 10 
kortelių kainuoja po 1 dol. Pra
šoma iš anksto užsisakyti, kad 
laiku galėtumėt išsiųsti.

Nesiduokite apgaunami ir ne

NEW YORKO LIETUVIŲ 
DAILININKŲ SĄJUNGA

Profesoriui
ADOMUI GALDIKUI
mano buvusiam mokytojui mirus, 
jo žmonai Magdalenai Galdikienei 

gilią užuojautą reiškia

V. K. JONYNAS, 
duktė ir žentas

btninko administracijoje. (516) 757-0055. Jonas Rūtante au šeima


