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Maskva nenori derybų dėl strateginių ginklų kontroles
Pinnąjį valstybės sekr. W. 

Rogers pasitarimą su Sovietų 
užsienio reikalų ministeriu Gro
myko palydėjo didelis nusivy
limas. Gi pats sekretorius W. 
Rogers išgyveno pirmą rimtą 
savo diplomatinės karjeros ne-

Spėjama priežastis—gal teritoriniai ginčai su Kinija

Amerikiečiai labai laukė to 
pasitarimo, nes ir daug vilties 
jau 
kad 
jog 
mai 
vairūs raketiniai atominiai gink-

praradę vis dar tikėjosi, 
Gromyko šį kartą pasakys, 
Rusijos-Amerikos pasitari- 
dėl strateginių ginklų (į-

William Rogers, nelaimėjęs Gro
myko sutikimo derėtis

lai) kontrolės jau gali prasidė
ti. Rusų eilė buvo pasakyti 
kada ir kur, nes amerikiečiai 
jau seniai yra įteikę savo pa
siūlymus per diplomatinį ka
nalą.

Sovietai ir amerikiečiai rim
tam pokalbiui buvo susirinkę 
New Yorke pereito pirmadie
nio vakare (rūgs. 22), ir ten 
Gromyko pasakė, kad rusai es
minėms deryboms dar nėra pa
sirengę, bet neilgtrukus prane
štą kur ir kada galėtų prasidėti 
“preliminariniai” pasitarimai. 
Tas žodis “preliminariniai” vis
ką pasakė. Jis gi reiškia, kad 
gali prasidėti pasitarimai ne 
dėl strateginių ginklų kontro
lės, bet dėl tokio pasitarimo 
suorganizavimo: kur jie turėtų 
vykti, kas turėtų dalyvauti, ko
kia dienotvarkė ir kiti tech
niški klausimai. Tai būtų ilgos 
ir tuščios kalbos dėl nieko. Tai
gi tuo tarpu išvada aiški: to
kių kaip planuota derybų ru
sai dabar nenori ir greičiau
siai gal niekad nebenorės.

Komunistiniai (suprask: sate
litiniai) šaltiniai Londone

tus pirmieji pasiūlėm pasita
rimus dėl strateginių ginklų 
kontrolės, efektyviai veikiančio 
susitarimo suradimas dabar žy
miai pasunkėjo, nes per tą lai
ką Sovietų S-ga dideliu tempu 
vystė savo strateginius ginklus. 
Per tą laiką strateginių ginklų 
sistemos pasidarė komplikuo- 
tesnės ir galingesnės naikina
mąja jėga”.

Atsimenam, kad Amerikos 
kongrese buvo didelis spaudi-

mas palaukti su antiraketinių 
ginklų (ABM) išdėstymu tol, 
kol išryškės jų kontrolės gali
mybė pasitarimuose su Rusija. 
Bet Nixono administracija ta
da įspėjo kongresą, kad ru
sai stiprina ir daugina stra
teginius ginklus tokiu tempu, 
jog labai greit Ameriką ne tik 
pasivys, bet iį pralenks. Taigi, 
būtų lengvabūdiška nieko ne
daryti. • >•

Todėl ne tas, bet kitas mo-

— Filipinų geri. Romulo, da- retorini Rogers.įrsąkė, kad 
bar užsienio reikalų ministeris, vieta ir laikas bus “greit” pra
siūto sukviesti specialią konfe- nešta. Tie šaltiniai teigia, jog 
renciją J. Tautų chartai nau
jiems laikams pritaikinti. Da
bar visi turėtų matyti, kad per 
24 m. pasaulis taip pasikeitė, 
jog Jungtinėms Tautoms jau 
reikia naujo drabužio. Ypač vi
si nori panaikinti Saugumo Ta
ryboj praktikuojamą didžiųjų 
valstybių veto. Romulo yra vie
nas tų, kurie redagavo pirmą
ją J. Tautų chartą. Jo pasiūly
mas randa daug rėmėjų.

Maskva savo išsisukinėjimo 
taktiką rems motyvu, kad Ame
rika per paskutinius dvejus me
tus yra pakeitusi savo strategi
nio apsiginklavimo taktiką — 
savo strateginius ginklus stip
rino ir daugino.

Ar gi to nedarė Rusjia? Pre
zidentas Nixonas ką tik kalbė
jęs J. Tautose štai ką tuo rei
kalu yra pasakęs: “Nuo to 
laiko, kai mes prieš trejus me-

jau kam reikia pasakę, kad 
Maskvos žodžio net dėl “pre
liminarinių” pasitarimų greit 
nelauktina, nors Gromyko sek-

Prez. Nixonas, J. Tautų gen. asamblėjos pirmininkė ir Liberijos ambasado
rė Angie Brooks ir J. Tautų gen. sekr. U Thant prez. Nixono lankymosi 
proga Jungtinėse Tautose pereitą ketvirtadienį.

tyvas sulaiko Rusiją nuo tos 
rūšies įsipareigojimų. Šį tą tuo 
reikalu galima rasti pereito 
penktadienio Gromykos kalbo
je, pasakytoje J. Tautų gen. 
asamblėjoje.

Tą kalbą išgirdę amerikie
čiai įtarė, kad jau negerai, nes 
rusas apie tas derybas visai nu
tylėjo. Antra, Gromyko užsi
minė, nors susuktai, kad to
kios rūšies derybose turėtų da
lyvauti visos atominių ginklų 
valstybės. Bet tokia politika da
bar visai nereali, nes tos kitos 
strateginių ginklų beveik netu
ri. Susitarus dviem didiesiem, 
problema išsisprendžia ir be 
ano priedo.

Trečia, amerikiečiai bijojo 
“preliminarinių” pasitarimų dėl 
dienotvarkės, nes tai reiškia 
derybų delsimą tuščiais pasi
kalbėjimais. Tai toks pat triu
kas, kaip anas Paryžiuje su viet
namiečiais dėl derybų stalo 
formos.

Gromykos užuomina dėl kitų 
atominių valstybių įtraukimo 
reiškia įtraukimą Kinijos, kas 
šiandien yra šimtaprocentiniai 
negalimas dalykas. Kinija tokio
se derybose todėl nedalyvaus, 

z kad ji apie atominį nusiginkla
vimą nė galvoti negali tol, kol 
Rusija grasina jai atominiais

Goldą Meir atvyko pokalbiui su Nixonu 
Tam ji dabar stipriausia Izraelyje

Stiprioji ir drąsioji Izraelio 
moteris, premjerė Goldą Meir ■ 
atvyksta šią savaitę pasimatyti 
su prez. Nixonu. yra jos 
užsienio reikalų ministeris Aba ■ 
Eban, kurs gabiai veda diplo- M ' 
matines kovas J. Tautų asam- ■ 
blėjos užkulisiuose prieš pakri* ■ 
kusius ir jokios įdomesnės ini- 
ciatyvos neberodančius arabus, B

Jos vieta Izraelio vyriausybės ■ 
viršūnėje šiuo metu neturi var- fl x
žovo, jos vieta naujame parla- j 
mente užtikrinta greit įvykstan
čiais rinkimais, todėl jai, o 
ne kam kitam ir dabar dera at
vykti pas Amerikos prezidentą 
pasitarti, apie taikos laimėjimo 
taktiką painformuoti ir diplo
matinės pagalbos bei kovos 
priemonių apsigynimui papra
šyti.

Jai reikia karinių priemonių 
ir ūkinės pagalbos. Izraelis per
ka iš JAV priešlėktuvines Hawk 
raketas, Skyhawk kovos bom
bonešius ir Phantom džetus. 
Bet tos rūšies ginklų reikia dau
giau. Ne urmu, bet tada, kada 
žvalgyba įsitikinusi, jog jėgos 
persvara pradeda krypti priešo 
pusėn.

Izraeliui reikia ir ūkinės pa
galbos, nes jos stipriosios valiu
tos rezervus mažina žmonių iš
traukimas iš taikos gamybos ir 
pervedimas į krašto sienų ap
saugą. Pagalba gali būti dvejo
pa: ilgametė paskola ar mokė
jimų už karinius pirkinius pa
togus išdėstymas. Greičiausiai 
bus prašoma ir vieno

Bet svarbiausias jos 
tikslas yra pamatyti 
jam išdėstyti Izraelio

Izraelio Goldą Meir, atvykstanti 
pasitarimams su prez. Nixonu

Sugriežtėjo Saigono valdanti viršūnė 
tingas pastangas kovoti, kietai 
derėtis ir laimėti.

Viešai ir privačiai, pokalbiuo
se su amerikiečiais (kariškiai 
jam palankūs) ir užsienio sve
čiais bei diplomatais prez. 
Thieu kartojąs ir kartojąs, kad 
Vietkongas jokiu būdu neturė
tų gauti progos tiesioginiai įsi
kišti į P. Vietnamo politinę atei
ty Jo nuomone, reikės bent 30 
metų Vietnamo komunistams 
pasikeisti tiek, kad jų politika 
būtų priimtina P. Vietnamo 
vyriausybei.

Prieš kelias dienas per Viet
namo televiziją prez. Thieu taip 
kalbėjo: nepriimtinos vadina - 
mos automatiškos paliaubos, tai 
yra paliaubos be iš anksto pa
daryto formalaus susitarime; 
nė vienos nuolaidos daugiau Pa
ryžiaus posėdžiuose; nė vieno 
kaimo Vietkongo valdžiai; jo
kios komunistų partijos P. Viet
name. Jei Hanojus Paryžiuje 
nepradės normaliai derėtis, tai 
P. Vietnamo delegacija grįš na
mo. Tai ne ultimatumas, sakė 
jis, bet įspėjimas, kad toks bus 
Paryžiaus derybų galas, jei tik- 
ros derybos nebus tuoj pradė
tos.

Spėliojamos tokios sugriež
tintos linijos priežastys: noras 
suderinti taktiką su “vanagiš- 
kai” nusiteikusiu parlamentu, 
kariuomenės ūpo pakėlimas ir

Saigono dvejukė TMev h- Ky, pra
dėję kalbėti drąsiau Ir griežčiau

Saigonas. — Kai Amerikos 
kongresas be pertraukos stu
mia prezidentą į nuolaidų balą 
Vietnamo byloje, pati Saigono 
vyriausybė atgavo kvapą ir pra
dėjo kalbėti drąsiau ir griež
čiau. Ir tai visi trys vyrai sutar
tinai: prez. Thieu, viceprez. Ky 
ir premjeras Khiem. Ir abiem 
frontais — vedant kąrą ir prie 
derybų stalo. Visų trijų pasisa
kymai per paskutines dvi s4k~v1971 numatyti rinkimai su tuo 

pačiu kandidatu prezidento vie
tai.

vaites liudija apie žymų pakry
pimą ne į nuolaidai, bet į ryž

—Maskva ir Pekinas vėl at
naujino vienas kito puolimus 
per spaudą ir radiją. Pekinas 
šaukia, kad Rusijoj yra fašisti
nis režimas rusų gyventojam 
kankinti. Tiesa čia šimtaprocen
tinė, bet tokio pat plauko reži
mas yra ir Kinijoj, tik ten ne
pajėgiama jo dar pilnai įgyven
dinti.

— Rusai paprašę iš kinų do
rybę pasienio reikalams aptar
ti, bet Pekinas atsakymo dar 
nedavęs.

— Suomijos prezidentas iš
vyko oficialaus vizito į Rumu
niją, Vengriją ir Čekoslovaki
ją-

Jeruzalė. — Krašto apsaugos 
ministeris Mošė Dayanas pra
nešė Izraelio gyventojams, kad 
jo maža Rafi grupė, visų susi
tarimu, pasilieka su valdančia 
Darbo partija ir neišstatys at
skiro sąrašo šį rudenį vykstan
čiuose parlamento rinkimuo
se. Tai padaryta todėl, jog į- 
sitikinta, kad nesiskaldant bus 
lengviau apvaldyti Izraelio pro
blemas, kurių daug ir didelės.

Taikintoja ir tarpininkė tarp 
Dayano ir Abos Ebano, nesuta
riančių dėl būsimo Izraelio sau
gumo, buvo Goldą Meir, dabarti
nė Izraelio vyriausybės galva. 
Dayanas buvęs už greitą 
iš arabų paimtų žemių koloni
zavimą žydiškais kibucais, Eba- 
nas kovojęs už to klausimo 
sprendimo atidėjimą tolimes
niam laikui. Kai bus sudari
nėjama nauja vyriausybė, Daya
no grupė gaus dar vieną vie
tą ministeriu kabinete.

— Indi jos-Amerikos susitari- 
mu, Indija 1972 galės pradėti 
naudoti Amerikos televizijos sa
telitus savo televizijos progra
moms į tolimiausius kaimus 
perduoti. Programos bus specia
liai parengtos pamokyti žmones 
geriau auginti javus ir dar
žoves ir kitus žemės ūkio pro
duktus, teisingai kovoti su jų 
kenkėjais. Nebūsiančios pamirš
tos ir žmonių prieauglio kontro
lės problemos. Televizijos pri
imtuvai bus įrengti visiems 
prieinamose vietose.

— Maroko sostinėj susirinko 
Islamo vadai iš 27 valstybių. 
Jų tarpe yra Irano šachas, Sau- 
di Arabijos ir Jordano kara
liai, Kuvvaito emiras, Pakistano 
prezidentas. Sirija visai nedaly
vauja, Egiptas ir Irakas atsiun
tė tik antraeilius ministerius. 
Susirinkimas sukviestas ryšium 
su Al Aksa mečetės gaisru Je
ruzalėje. Jie ten karingi nebus, 
bet kas nors bus pasakyta ara-

sis karas tikriausiai prieš Izrae
lį nebus paskelbtas.

— Izraelis Jeruzalėj pradėjo 
statyti arabams namus, bet dar 
neaišku, ar jie sutiks juose gy
venti. Jie statomi arabų gyve
namo) miesto daly; kurią 
prieš 1967 karą valdė Jorda
nas ir dabar dar jos nori.

ALEKSANDRAS STULGfNS- 
KIS, BUVęS LIETUVOS PRE
ZIDENTAS, MIRS RUGSĖJO 
22 KAUNE. PALAIDOTAS 
RUGSĖJO 24.

ir kito, 
kelionės 
Nixoną, 
poziciją,

patirti jo atsiliepimą ir jį pa
sverti. Neabejotina, kad ji iš
drįs pasakyti prez. Nixonui sa- 

ginklais. Ir tie ginklai pirmo- vo sugestijas, kaip jis Vid. Ry- 
je eilėje bus į jos miestus lab 
domds atominės raketos. Todėl 
pairę santykiai su Kinija tik
riausiai yra tikroji priežastis, 
kuri apsprendė Maskvos nusi
statymą tų derybų su Amerika 
dabar nepradėti.

Paraštėj priminima, kad A- 
merika buvo derybų pradinin
kas. Jos turėjo prasidėti 1968 
prieš pat Čekoslovakijos okupa
vimą. Dėl to Maskvos nedoro 
žygio prez. Johnsonas pažadą 
atšaukė. Atėjusi Nixono admi
nistracija daug laiko sugaišo 
klausimo peržiūrėjimui iš nau
jo, bet kontaktai su Maskva 
tuo reikalu buvo greit užmegz
ti ir per ambasadorius turėta 
daug parengiamųjų pasitarimų. 
Gerai tik, kad prezidentūra ne- 
apsirgo kongreso “balandžių” 
isterija ir nenutraukė darbų su 
Amerikos strateginių ginklų 
vystymu bent tokioj apimty, ko
kioj dirbama su tais ginklais 
Rusijoje.

kad svarbiausias dalykas yra ne 
sienos, bet pastovi taika su pri
pažintom sienom. Kaip tokias 
sienas Izraelis įsivaizduoja, bus 
pasakyta taikos konferencijoj, 
kurioj posėdžiaus Izraelis, Egip
tas, Sirija ir Jordanas, bet ne 
Rusija, Amerika, Anglija ir 
Prancūzija. Prez. Nixonas savo 
kalboj J. Tautose dar pridėjo, 
kad tos naujos sienos netu
rėtų pakeisti Vid. Rytų regiono 
žemėlapio. Visa kita gali būti 
sutarta greit ir su nauda ara
bams, nes ir jiems, taiką su 
Izraeliu padarius, žadama padė
ti susikurti žmoniškesnį gyveni
mą.

Tai Pinske gimusiai ir Ameri
koje kietam gyvenimui subren
dusiai Izraelio vadovei linkėti
na išminties ginti, kas teisinga,tų susipainiojusioje padėtyje i ............ _ .

galėtų atsverti ten perdaug vie- ir atsisakyti to, kas būtų skriau- 
tos užėmusį Maskvos spaudimą.

Washingtonas esminiais klau
simais yra laimi arti Izraelio li
nijos, bet dar esama mažų skir
tumų. Teritoriniais klausimais 
visi skirtumai teoretiškai yra, 
turbūt, išnykę, kai prieš kelias 
dienas Goldą Meir ir jos užsie
nio ministeris pradėjo skelbtu

da toj erdvėj gyvenančiam 
žmogui.

Ji bus dažnai matoma televi
zijoj, nes norės paaiškinti Izrae
lio politiką ir Amerikos visuo
menei. Ji susitiks su žydų ir sio
nistų vadais, kad jiems pasaky
tų, jog Izraelis nežus, kad jų 
pagalba vis dar reikalinga.

Š. Vietnamo viršūne 
keisianti politiką
Hong Kongas. —Veteranas 

kinų žurnalistas čia teigiąs, kad 
po Ho Chi Minh mirties Viet
namo karas pamažu bus siauri
namas ir š. Vietnamo užsienio 
politika bus keičiama. Tik ne
lauktina staigių ir greitų atmai
nų — viskas vyks be reklamos 
ir lėtai. Hanojus nusisuksiąs 
nuo Pekino ir palinksiąs prie 
Maskvos.

Kodėl Kinijos Chou En-lai 
taip greit pabėgo iš Ho Chi 
Minh laidotuvių? Jis mano, kad 
priežastis galėjo būti ne bai
mė susitikti su Kosyginu, bet 
Hanojaus vadų atsisakymas nu
traukti Paryžiaus taikos dery
bas.

Ir Maskva už tai, kad Viet
namo karas ilgiau vyktų, bet 
tikslai ir apimtis skirtingi. Mas
kvos tikslas yra užlaikyti Ame
riką ilgiau Vietname, kad ji 
alintų savo jėgas ir erzintų sa
vo vidaus nuotaikas, gi Pekino 
tikslas ikšiol buvo plėsti vadi
namus revoliucinius karus gali
mai toliau ir giliau.

Mažina krašto apsaugos dep-to biudžetą 
Karpoma armija, aviacija, laivynas ir kt.

Washingtonas. — Besisten
giant sumažinti krašto apsaugos 
išlaidas ir tuo pačiu padėti ma
žinti infliacijos spaudimą, ma
žinamos JAV visų rūšių kari
nės pajėgos: aviacija, marinai, 
laivynas ir armija. Personalas 
ir priemonės.

Ką tik pranešta, kad iki 1970 
galo laivynas turi išvesti iš ri
kiuotės 22 laivus ir 11 aviaejios 
laivyno padalinių. Sutaupų nu
matoma 48 milijonai dol.

Iki to pat laiko aviacija turi 
atsisakyti 50,000 vyrų karinio 
personalo, 13,000 civilių ir 209 
įvairių tipų lėktuvų. Sutaupos 
—193 milijonai dol.

Marinai netenka 20,300 vy
rų. Sutaupos — 115 mil. dol.

Anksčiau pranešta, kad lai
vynas turi grąžinti į “vystyk
lus” 76 laivus ir sumažinti lai
vyno personalą 72,000 asmenų. 
Toj pozicijoj tikimasi sutaupų 
100 milijonų dol. Armijoj įsa-

kyti padaryti sumažinimai turė
tų sutaupyti 543 mil. dol.

Bet jau paskelbtų sutrumpi
nimų ir gautų sutaupų neuž
tenka — dar reikia surasti kur 
nors “nereikalingų” žmonių ir 
daiktų, kad būtų galima sutau
pyti dar 1,744,000,000 dol.

Imama iš apyvartos viskas, 
kas pasenę ar pakeitimų reika
lingi, kam. reikia didelio re
monto ir be ko galima apseiti 
be nuostolių esminiams tiks
lams. Ypač žiūrima, kad nenu
kentėtų laivynas. Bet tuo reika
lu seniau pasirūpinta, nes lai
vyno papildinėjimo programa 
yra sudaroma ir pinigais aprū
pinama ilgiems laikotarpiams.

— Laoso vyriausybė neigia, 
kad jos žemėj jai padeda prieš 
komunistus įsibrovėlius iš S. 
Vietnamo kovoti Amerikos ir 
Tailando kariniai daliniai. Wa- 
shingtonas pripažįsta, kad Lao
se yra nedidelis būrys Ameri
kos karinių patarėjų, bet nėra 
kovose dalyvaujančių dalinių. 
Amerikos aviacija seniau pul
dinėjo ir dabar dar kartais pa- 
bombarduoja Ho Chi Minh ke
lią, kurs eina rytiniu Laoso pa
kraščiu ir kuriuo §. Vietnamas 
gabena ginklus ir kitas karo . 
medžiagas savo ir Vietkongo 
daliniams P. Vietname.

— Oficialūs Tito-Caausascu 
pareiškimai judviejų susitiki
mo prie Dunojaus proga sten
giasi užtikrinti Maskvą, kad ju
dviejų pasitarimai nebuvo prieš 
ją nukreipti.



DARBININKAS

■***

nių. Ką jis pastebėjo, išreikšta

Eigenwille im Baltikiam. Wider-

mdentas šiemet lie- 
pastebėjo tas pačias 

kurias anksčiau boro 
ir Amerikos kores-

pondentai — skirtingą gyveni
mo stilių nuo Maskvos. Tik

reiškė stipriau ir plačiau. Pa
kartojame:

Baltijos kraštų lankytojui 
netenka ilgai abejoti, kad ru
sai ten yra nemėgstami. Intu- 
risto vadai, kuriem rūpi nepra
rasti savo gausiai privilegijuo
tų vietų, narsiai vykdo sovieti
nę propagandą — pasaką apie 
savanorišką (pabr. autoriaus) 
Baltijos valstybių įsijungimą į 
Sovietų Sąjungą ir kaip po to 
Sovietų paramos dėka per dvi
dešimt metų atsilikusios, feo
dalinės ir visiškai nualintos sri
tys suklestėjo ir virto pažan
giais regionais. Kiti baltiečiai, 
su kuriais teko kalbėtis, sakė 
visai kitaip. Kalbėtis teko, ne
skaitant tų, su kuriais mes bu
vom oficialiai surišti, su atsi
tiktiniais pažįstamais lėktuve, 
taksi, ant suolelių parkuose ir
kavinėse bei restoranuose. Nie-
kada mes tiesiogiai neklausinė- 
jome jų apie politinę padėti; 
mes palikome jiem patiepi ,lais
vę pasirinkti pokalbio temas.,

Savaimė suprantama, kad de
šimties dienų kelionėje po Bal
tijos valstybes, kurių kiekvie
na yra didesnė nei Šveicarija, 
tegalima susidaryti tik bendrą 
vaizdą, ypačiai, kad dėl sovie
tinių keliavimo apribojimų te-

Kad antirusiškos nuotaikos, nu
kreiptos prieš Baltijos kraštus 
užplūdusius ir čia Įsikūrusius 
rusus, yra taip aiškios ir nesle
piamos, to nesistengė neigti nė 
čia sutikti rusai. Ne taip leng
va atsakyti, kiek nuotaikos, nu
kreiptos prieš svetimus kolo
nistus, yra nukreiptos ir prieš

vietų Sąjungai bei prieš komu
nizmą. Apie tai mūsų pokalbių 
dalyviai kalbėjo apskritai san
tūriai, ir jų nuomonės nebu-
vo vienodos.

vių ir beturiu patriotizmo kul- 
minaeiais taštes. Ir partijos 
nariai, sa kuriais mes kalbėjo
mės (jų tebuvo nedaug), nema
tė nieko blogo, kad savo gim
tuosius kraštus jie myli bent

Baltijos sostinių gatvėse, vit
rinose ir biuruose vargiai sutik
si kokį Lenino paveikslą, kai 
tuo tarpu Maskvoje jų netrūks
ta kiekvienoj gatvių sankryžoj, 
o kiekvienoje viešoje ištaigoje

me taip pat juostų ar plakatų

yra Maskvoje ar kituose Rnsi-

dailės parodose — dviejose 
Rygoje, trijose Taline, dvie
jose Vilniuje — ir mes nema
tėme ten Lenino nė vieno por
treto nei bet kurio kito iš so
vietinių vadų; nematėme taip 
pat nė jokio taitiečių tautinių 
didvyrių paveikslo.

baltie&ų gyvųjų toenininkų kū
riniai; abidvi parodos Taline 
buvo šiandienines estų tapybos

tarp išstatytų paveikslų nebu-

Rngal, vW (Sorita). Vilniu
je ir Taline daugelis paveiks
lų buvo abstraktiniai, kiti dau
gelis surrealistinlai, ir temati
nės tapybos paveikslai buvo su

gfakyrė Mb tų, kurias matome 
yttanMfc. Vieninteliai kitokį 
buvo kai kurie religinio siuže
to paveikslai (ne visi), pavadin
ti “kompozicijom”. Bet tai ne
buvo paveikslai tokio religinio 
turinio, kokius sutinkame Vaka
ruose.
PoischM teštliai

Visai kitokios buvo abidvi 
parodos Rygoje. Ir ten nebuvo 
Lenino, bet vieni vaizdavo so
cialistinio realizmo didvyrišku
mą, gigantišką, besiveržiantį 

į kiti buvo peizažai, pa
gal partijos norą išdailinti ir 
be fantazijos. Sis skirtumas 
mums rodės būdingas apskritai 

i atmosferai. Ir tenai mes 
patyrėme maža draugiškumo 
rusam, bet žmonės nekalbėjo iš 
širdies ir jau po penketo minu
čių pokalbio nesiskubino pa* 
brėžti, kad jie yra latviai, ne 
rusai. Jie kalbėjo santūriai ir, 
kai prieidavo prie šio politinių 
klausimų komplekso, prieš kal
bėdami, jie pirma apsidairyda
vo, ar kas nesiklauso — to mes 
niekad negalėjome pastebėti 
Taline ir Vilniuje. Si kitokia 
— niūri atmosfera Rygoje sie
jama su veikla Pelschės, kuris 
nuo 1959 iki 1966 buvo parti
jos šefas Latvijoje. Pelsche, gi
męs Latvijoj, dabar poNtbiuro 
narys Maskvoje ir partijos svar
bios kontrolinės komisijos pir
mininkas, ilgus metus buvo 
Stalino saugumo tarnyboje.

Toliau — apie; rusus Baltijos 
kraštuose ir baltiečių nepriklau
somybės prisiminimus.

Rengiama knyga 
apie kunigą 
Alf.JSufinš&tą,
Prieš'keletą1 metų1 fiūdnai su- 

, kad Amerikos ie-

mūsų jaunimo auklėtojas kun.

koplyčios. 231 Bediord Avenue, BrooKlyn, N.Y. 11211; KV 8-977U.

MATTHEW P. BALLA8 FUNBRAL HOMB — Moderni koplyčia. Air-eon- 
diuoned. A. J. Balton-Baltrūnaa,- lacensed Manager and Noury Lniblic. 669 
Grand BL, Brooiclyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

decni koplyčia. <23 Metropolitan Avenue Brookiyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

BUVUS FUNERAL HOME, Mario Teizeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, N-J. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntimus ir užsakam 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Avė, 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 feriera linės va Idžiną mokesčių (Income Tax) pareinamai. — 110-04 
jamaica Ave^ Ricbmond Hili, N. Y. 11418; CeL Vlrguua 6-1800.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų aroa pirkėjo žemes. Statybų atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamų karnų. Tek (516) AN 1-2864.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavera. 1883 Madison SL, 
Ridgevvood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir Ja. pramogoms. Be

namą Iraiivu

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - SHver BeU Baking Co. Ltetuvttka ir 
europieti&ka duona ir pyragai, Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai.. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg Sl Brookiyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.______________________________________ __________ _______ _
JUOZO ANDRUSIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; ėeėta- 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 -lamair-a Ave^ Woodbaven N.Y. 11421; VI7-4477.

84G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas.84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brookiyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329, Papigintom kainom priimam* užsakymus vestuvėms te pobūvlama 
Pristatom į namus lieL skilandžius, sūrius. We take aU orders special pnce 
f or Weddings and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, modemta- 
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Ava, Woodhaven, N.Y. — VI9-5077,

6UPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New N.Y. 10002,

--------------—---------------------------------- 1 - .J •

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74tb Street Jackson

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas -—80-34H4 Jamaica Avo, 
Woodbaven, N.Y. 11421; teL 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvoto ir juoda balta (ga
li vykti ir j kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto

Nepaprastai stiprus yra nusi
statymas už tautinį savarankiš
kumą, apeinant klausima, kiek 
šitas nusistatymas liečia Balti
jos kraštų priklausymą So - 
vietų Sąjungai. Savarankiškumo 
sąmonė, prieš kurią Maskva ko
voja kaip prieš hereziją, yra gy
va ne tik prieškarinėje genera
cijoje, bet ir tarp jaunųjų, ir 
kaip tik jų buvo mums kalba
ma apie jų rašytoju*, daiHnin-

Ateitis su gegužės nr., atro
do, naujo redaktoriaus J. Šoliū- 
no rankose jau visai sustiprė
jusi Jausti redaktoriaus ranka 
medžiagos apipavidalinime ir 
jos atrankoje. Sis nr. skirtas 
jaunajai šeimai ir jos lietuviš
kam auklėjimui. Tos rūšies me
džiagoje įdomus dr. R. Kriau
čiūno laiškas, įdomios mintys 
pasikalbėjime su Vytautu ir Al
dona Kamantais apie lietuvių 
kalbos perdavimą jauniesiem. 
Tos rūšies yra ir dr. J. Pikūno 
“Lietuvių kalbos ugdymo reikš
mė”. Jau apžvalginės reikšmės 
turi kritiškas ir kultūringas A. 
Valeišaitės įvertinimas Gruo
džio “Jūratės ir Kastyčio” bale
to pastatymui (B. Lapinsko), 
taiklūs ir glausti Onytės ban
dytės atsakymai. linkėtina tik, 
kad Ateitis nenuslystų nuo pa
sirinkto kelio būti jaunųjų laik
raščiu ir pasikalbėjimus, kaip 
dabar su tėvais, ateityje dary
tų ir su vaikais. Tada laikraš
tis būtų “vaikų” laikraštis, bet 
kaip tik dėl to įdomus ir “tė
vam”.

Po bendro įspūdžio truputis 
iš Ateity pabertų minčių bei 
informacijų...

SPAUDA
vaikšto

kultūrinį prisitaikymą Ameriko
je: “Tau ir man tas prisitaiky- ’ 
mas implikuoja išsižadėjimą, 
išdavimą ar paprastą ištižimą. ’ 
Mums buvo skiepijama, kad do
rybė kaip tik yra nepaklusnu- ' 
me visoms aplinkos Įtakoms. 
Kaip ten bebūtų, pritarimo savo 
galvojimui amerikiečių sociolo- 

-giniuose veikaluose nesitikėki- 
me.
“Gal tau Įdomu, kaip tauti

nių mažumų reikalas atrodo 
skaičiuos? Federalinės valdžios 
daviniais 1960 metais J. A. V- 
se 79 proc. visų krašto baltųjų 
buvo gimę iš šiame krašte gi
musių tėvų. Reiškia, likusieji 
21 proc. turi jau storesnį tau
tinį pamušalą. Iš pastarųjų 15 
proc. turėjo vieną arba abu tė
vus, gimusius užsienyje. Gi li
kusieji 6 proc. buvo patys už
sienyje gimę. Kitais žodžiais 
tariant, kas penktojo šio krašto 
baltojo gyventojo arba pačio už
sienyje gimta, arba turėta bent 
vieną iš tėvų ten gimusių. Iš
vertus Į milijonus, gauname 
37,800,000 žmonių masę! E jų 
beveik vienuolika milijonų 
vienos ar kitos rūšies dypukai.

likti dideli darbai Lietuvoje ir 
čia neleidžia mum jo pamiršti. 
Jis tebėra mumyse gyvas.

Kai augau savoj žemėj, jau

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

Dr. R. Kriaučiūnas rašo apie

čių” negu juodosios rasės žmo
nių. Tautinės grupės tarp savęs 
susiskirstę, o be to jiems dau
giau pagundų tapti “amerikie
čiais”. Juodieji, ilgą laiką irgi 
bandę tame anglo-amerikiečių 
katile pasiskandinti, šiomis die
nomis vis daugiau kalba apie 
savitos tapatybės ugdymą ir iš 
to išplaukiantį kūrybinį atsi
skleidimą. Kaip tautinės mažu
mos, menkavertiškumo jausmo 
užgultos, bando save užtušuo
ti, taip juodieji stengiasi savo 
skirtumus užakcentuoti. Nėra 
klausimo, kad pastaroji strate
gija turėtų būti mums labai ge- 
rm pažįstama”.

Apie vaikų lietuviškumą: 
“Svarbu, kad mano vaikai kal
bėtų lietuviškdi, bet dar svar
biau, ką jie ta kalba pasakys. 
Jie iš manęs greičiausiai negir
dės, kad Lietuvos saulė švieses
nė ar upės tyresnės (atmos
feros ir vandens užteršimas jau 
ten kasdienybe betampa), ar 
kad Marija tą kraštą ypatingai 
pamilus. Bet neliks jiems sve
timi pasakojimai apie spaudos 
draudimą, partizanų karžy- 
giškumą, tautos dabartinę prie
spaudą ir jos kūrybiškumo polė
kius...

“Jei kada norėsi kaime pabu
voti ir šias mintis toliau pa
narplioti, užsuk pas mus. Atva
žiuodamas atvežk ruginės duo
nos kepalą. Pas mus jau tokia 
tradicija užsimezgė. Atvažiavus 
vaikai tave apipils eile klausi
mų. Kalbės lietuviškai, bet ne 
apie lietuviškas problemas. To
kios jiems dar neegzistuoja. 
Tačiau jie greitai neužmirš, kad 
dar vieną lietuvį susipažino, ir 
nė kaitą teirausis, kada mes 
pas tą poną važiuosim į sve
čius”.

tiek asmeniškai, kiek iš jo kny
gų, vertimų, puikių Biržų ir 
Panevėžio apskrityse sakomų 
pamokslų, pavyzdingų darbų. 
Tada man lėmė likimas būti vi
sai prie jo tėviškės — Užugul- 
binės kaime, netoli Krinčino, 
Biržų apskr. Dar būdamas klie
riku, jis atvykdavo į tėviškę, 
o mes džaiugėmės ir didžiavo- 
mės, kad iš neturtingų maža
žemių ūkininkų šeimos ateina 
į pasaulį naujas žmonių dva
sios vadovas, vėliau tapęs jau
nimo auklėtoju. Jaunuoliai gim
nazistai, ypač mano brolis Jo
nas (miręs), jį labai gerbdavo, 
apie jį kalbėdavo, o aš tik klau
sydavausi.

Likęs našlaičiu, tarnaudamas 
pas Lietuvos ūkininkus, turė
jau įsigijęs kun. A. Sušinsko 
knygas, sekmadieniais ir laisvu 
laiku, jas skaičiau gal keliolika 
kartų ir iš jų mokiausi gyven
ti.

Ak, kad dar ilgiau būtų čia 
pagyvenęs velionis kun. A. Su- 
šinskas! Užgeso pačiame pajė
gume, nesugrįžęs į mylimą sa
vo tėviškę, kur jo artimieji 
dar tebegyvena ir jo ilgisi. Di
delė pagarba sklinda iš mano 
širdies velioniui, didelis dėkin
gumas tiem žmonėm, kurie pa
siryžo jo gyvenimą suvesti į 
vieną knygą. Tą knygą, grįžda
mi i laisvą Lietuvą, parsiveši
me su savim, kaip gyvą, nors 
kūnu užgesusį jaunimo auklėto
ją, kad pasektų juo ir ateities 
jauninus!

Knygą apie kun. A. Sušins- 
ką rengia kun. T. Narbutas. Ta 
proga jis prašo visus tautiečius 
siųsti jam atsiminimus. Adre
sas: 1922 Leo St., Dayton, O- 
hio 45404.

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 PL, Middle Village, N.Y. 11379.

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

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

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

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

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mase. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WH1L 
1430 kil. Mędford, Mass. sekmadieniais nuo 11-12 vid.

vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc, Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 560
Wilkins SL Rochester, N.Y. 14621. 

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkąs, WLYN 1380 kiJocycies ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p.

NtW YORK CHICAGO

LITAS Investing Co, Ine.
specializuojasi nekilnojamo turto, trampalafldų paskolų, akcijų bir
žos ir Idtose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia Investuoti indėlių 
formoje. Už indėlius mokamos aukėtos palūkanos. Investavimo ar
ba pauskolų reikalais prašome kreiptis:

LITAS INVESTING CO., INC.
88-01 114th Street Richmond HiU, N.Y. 11418 - Te). 212-441-6799 
2422 West Marųuette Rd. Chicago, UI. 80629 — TeL 312-476-2242

Vlssds apdraudos ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreipus | 
UTAS SERVICE CORPORATION

94-10 Jamsdca Avė. Woodhaven, N.Y. 11421 — tel. 212 - 847-5522 
Pilnas draučKino patarnavimas — namams, maftnom, gyvybei it k.
Chicago Rome Paris MOnchen Los Angeles: Atostogos SuvatUnrimol 
LITAS Travel Service yra pasiruodus Jums pstamauU nežiūrint 
kur ir kada keliautumėL LITAS Travef Service parūpins bilietus, 
padarys reikiamai rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoto, kuriuo laiku te iš kurto aerodromo arba uosto pato
giausia išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltai. — UTAS Travel 
Service talkina iškviečiant gimines i* Lietuvos, atostogom ar nuo
latiniam apsigyvenimv*. RUOMATB8 KELIONĖN*... Nepamirškit

UTAS TRAVEL SERVICE
98-19 Jamaica Ava. Woodhaven. N.T. ll«n — TeL 212-847-6633

S6KMri9&)S KKUONUS!
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Kaip

žvelkim | tarpą rusų šviesuome-

dija, Ukraina, Kaukazo ir kitos 
nerusų tautos galinčios savaran-

žinom carų, paskui ragų bolše
vikų valdžią, kuri valdė ar val
do tautą. Ir šviesuomenė daro

vojė apie rūpimus mums daly
kus.

OARBIMINKĄS

veržiasi rūsy senas imperializmas
Svajone apjungti visus slavus

Už naują karą
Robert McNamara vadovavo ir atidavė į vienas rankas — 

Vietnamo karui. Vadovavo valdančio režimo rankas. Re- 
tiek nesėkmingai, kad prezi
dentas Johnsonas pagaliau tu
rėjo su juo atsisveikinti ir per
kėlė jį į Pasaulinio Banko pre
zidento kėdę. E ten McNamara 
prabilo apie naują karą. Apie 
karą prieš negimusius.

Žmonija — pareiškė McNa- 
• mara — artimoj ateity turinti 

pasirinkti vieną iš trijų galimy
bių: “masišką badavimą, politi
nį chaosą ar gyventojų prieaug
lio kontrolę”. Bankas esą nu
matęs duoti paskolas ekonomi
nei pažangai tik tuo atveju, jei 
duodamoje valstybėje veiks pla
ninga gyventojų 
(“Triumph” rugsėjo 
macija).

Kontrolė būsianti
nutarti J. Tautom. Apie tai jau 
kalbėjo J. Tautose rugsėjo 18 
prezidentai Nizonas. Vadinas, 
ką pasakė McNamara, tebuvo 
viešas žodis apie tai, kas vy
riausybės suplanuota ir siaures
niu mastu jau vykdoma.

zultatas — Sovietų Sąjungoje 
žemės ūkio gamyboje dirba apie 
45 proc. gyventojų ir betgi mai-

- kontrolė 
nr. infor-

tybėse, privačioj iniciatyvoj, 
žemės ūky dirba mažiau nei 10 
procentų, ir maisto gaminių nė
ra kur dėti. Būtų tad kita iš
vada: dėl maitinimo stokos kal
tas tuo tarpu n* prieauglis, bot 
"politinis chaosas", kurį atne
šė reformą nedariusieji (loty-: 
nų Amerika) ar jas dariusieji 
išvirkščiai (komunistiniai reži
mai).” ,

Tačiau apie reikalą šį “cha
osą” pašalinti dabar nekalba
ma.

pasiūlyta

Ar prieauglio kontrolė išgel
bės nuo “politinio chaoso” ir 
“masinio badavimo”? Pirmiau
sia — ar tikrai maitinimo ne
priteklius žmonijai jau gresia 
“masiniu badavimu”? Faktas, 
kad Indijoje, Kinijoje ir daug 
kur maitinimas nepakankamas. 
Faktas taip pat, kad J. Vals
tybėse žemės ūkio gamyba var
žoma, nes maisto gaminių nė
ra kur dėti. Brazilija neturi 
kur dėti kavos, Kanada, Argen
tina kviečių. Iš faktų prašosi 
pirma tiesioginė išvada: trūks
ta maitinimo produktų tinkamo

Nekalbama taip pat apie glo
balinę žemės reformą. Tokia 
Sovietų Sąjunga turi paėmus 
septintą dalį planetos. Prie Ki
nijos prieinančiuose Sovietų pa
imtuose plotuose, pvz. Kazach
stane, ir dabar vienai kv. my
liai tenka apie 12 gyventojų, o 
kaimyninėje Kinijoje arti 200. 
Natūralu, kad į tuštumą turi 
veržtis gyventojai iš perpildytos 
erdvės. Indijoje vienoj kv. my
lioj apie 380, o Australijoje tuš
tuma — apie 5. Japonijoje per 
600, o N. Zelandijoje apie 25.

Nenatūralu, kad Maskvos Ru
sijoje kv. mylioj gyvena apie 
20, o iš ten gabenami kolonis
tai į Lietuvą, kurioje kv. my-

1945 metais vienoje pabėgė
lių stovykloje; Vokietijoje, susi
tikau su vienu rusu, gimnazijos 
mokytoju. įsikalbėjom.

Spalio revoliucija jį Rusijoje 
užklupusi trylikos metų vaiką. 
Taigi jau bolševikų režimo mo
kytas ir auklėtas. O kodėl jis 
nebolševikiškai nusiteikęs? Sta
tistika jį išgelbėjus. Laimingu 
būdu jam buvę prieinami sta
tistiniai daviniai Tuos ėmęs 
žiūrėti, lyginti iš įvairių laikų. 
Ir supratęs bolševikų apgaulę. 
Be to, ir jo tėvas dar vaikui 
paslapčiom kalbėjęs apie bu
vusius geresnius laikus.

Atrodė plačiai išsilavinęs vy
ras, literatūros specialistas, do
mėjęsis ne tik Rusijos, bet ir 
kitų pasaulio šalių gyvenimu. 
Pasisakė žinąs ir apie Pabalti
jo tautas, žinąs ir apie jas iš
tikusią nelaimę — Sovietų oku
paciją ir genocidą. Toliau kalbė
damas pasisakė, kad esąs prie
šingas svetimų žemių grobimo 
ir tautų naikinimo politikai. Ru- 
siiai. io ealvojjmii. gana savos 
žemės ir turtų. Pabaltijys, Ga

są” tyliai sankcionuodami, ir 
imasi tos trečios “galimybės”, 
kurioje lengviausia herojum 
virsti — imasi globalinės agre
sijos prieš negalinčius pasiprie
šinti — prieš negimusius.

Ar prieauglio kontrolė 
liai tenka apie 115 gyventojų, norimus vaisius — politinį 

Ar Dievulis leido žemę tam, 
kad vieni ją užgrobtų ir laiky
tų tuščią, o kiti būtų verčiami 
grūstis mažame ntote? Ar tai 

padclrrtymo globaliniu, o kai nėra ženklu‘-politiiiio chaoso”, 
kur valstybiniu mastu. B kurio kv’» M™

tinimo problemos? Butų gal lo- 
Daug ir garsiai kalbėta, kad gįška trečia išvada: “masiniam 

maitinimo stoką atskirose vals- badavimui" išvengti pirmiausia 
tybėse pašalins žemės refor- tektų pašalinti io svarbiausią 

priežastį — "politinį chao-mos. Kalbėta, kad Kinijoje, 
Kuboje tai padarys komunistų 
žemės reforma. Bet komunis
tai, užuot padalinę žemę jos ne
turintiem, žemę iš visų atėmė

Bet tam reikia didelės inicia
tyvos ir kovos. Reformuotojai 
to nenori, tad, “politinį chao-

tovumą ir ūkinę gerovę? Apie 
tai tegalimą spėti. Bet dabar
tiniai faktai rodo, kad prieaug
lio kontrolės nežada vykdyti 
kaip tik tie režimai, kurie pa
sėjo ir tebesėja “politinį chao
są”. Ar nebus pasiekta to, kad 
jų padidėjęs prieauglis išsilies 
iš dabartinių valstybinių ribų 
ir užlies tuštumas smurtu? Tai 
reikštų, kad pasirenkantiem tik 
trečią "galimybę" tektų prisi
imti viena po kitos visas tris— 
tarp jų "politini chaosą" ir jo 
padarinį "masinį badavimą."

Rusiį*
Ar įmanoma rusui prisijau

kinti ukrainietį? Vargiai Bet 
rusai, išimtinai velikorusiai 
(didžiarusiai), iŠ kailio neriasi, 

kai tos tautos pačios nori būti' įtikinėdami save ir ukrainiečius, 
nepriklausomos.

Ten pat po kurio laiko įsi
kalbėta su kitai vyru, bene bu
vusiu aukšto rango kariškiu.

bei užgrobti ■> valdyti bei iš- 
naudoti svetimas tautas, ypač

Rusi-

Pabaltijo šalių nepriklausomy
bei, ypač kad jos jau savaran
kiškai buvusios gyvenusios ir 
pasirodžiusios sugebančios. Bet 
jis negalįs įsivaizduoti 
jos be Ukrainos.

Toje pačioje stovykloje pa
sitaikė proga išsikalbėti ir su 
įžymiu ukrainiečių mokslo žmo
gum ir veikėju. Jo pirmiausia 
buvo paklausta, kokią jis vaiz

duojasi ateities Ukrainą? “Tik
tai nepriklausomą!” tvirtai at
sakė jis. Ukrainiečiai atsidėję 
rūpinąsi ir dirbą, kad Ukraina 
atgautu laisvę ir galėtų būti sa
varankiška, nuo Rusijos nepri
klausoma.

Yra tekę kalbėti ir su visai 
jaunais ukrainiečiais. Tarp sa
vęs jie ukrainietiškai kalbėjo, 
dainavo ukrainietiškas dainas, 
deklamavo Tarasą Ševčenką. 
Maskolių labai nemėgsta.

kad abi tautos artimai giminin
gos, ir esą likimo lemta joms 
neatskiriamai gyventi.

Antai paimkime rusų emi
grantų žurnalą “Pcsiev” (Pasė
lys), leidžiamą Vokietijoje 
(Frankfurt a. Main). To žurnalo 
praėjusių metų Nr. 3 M. Miro
novas pristato skaitytojams Ro
lando Gaucherio knygą “Opozi
cija Sovietų Sąjungoje 1917- 
1967” (Roland Gaucher: ‘‘L’ 
opposition en U.R.SJS. 1917- 
1967. Editions Albin Michel, 
Paris. 1967).

Kur knygos autorius R. Gau- 
cher pagrindinai dėsto Sovietų 
valdžios Rusijoje nepasiseki
mus ir negeroves per 50 metų 
po revoliucijos, recenzentas 
reiškia savo pritarimą. Bet kai 
knygos autorius paliečia Sovie
tų pavergtąsias tautas, recen
zento nuomonė keičiasi: R. Gau- 
cher esąs vakariečių įtaigotas* 
Ypač recenzentui rūpi Ukraina. 
Esą neabejotina, kad naciona
listai ukrainiečiai gausiai aprū
pinę autorius savo separatisti-

niais leidiniais. Nuosaikiau 
knygos autorius kalbąs apie 
Kaukazo tautų (išskirtinai Gru
zijos) likimą. Minimas esąs ir 
lietuvių tautos pasipriešinimas 
komunizmui, nors pasipriešini
mo buvę ir kitose Sovietų val
domose tautose. Bet piktinasi 
recenzentas, kad keliamas uk
rainiečių nepriklausomybės sie
kimas, nes tai, esą, “Rusijos iš- 
narstymas” (rasčlenenije Ros- 
sii).

Po “Posievo” adresu padėtas 
prierašas, kad “straipsniai, pa
sirašyti pavarde ar autoriaus 
inicialais, nebūtinai reiškia re
dakcijos nuomonę.” Bet redak
cija tokius straipsnius deda. O 
Mironovų yra ir daugiau.

Kas dar prieš Rusijos 
apkarpymą

Yra tokių ir labai šviesių, 
įžymių žmonių. Paimkime žino
mo rusų filosofo N. O. Losskio 
knygą “Rusų tautos charakte
ris”, išleistą to paties “Posie
vo” 1957 metais, atsiverskime 
146 puslapį, rasime šitokius žo
džius: “Ukrainiečiams separatis
tams reikėtų suprasti, kad dvie
jų rusiškų genčių perskyrimas 
į dvi valstybes sumažintų rusiš
kosios tautos reikšmę ir svarbą 
istorijos raidoje.”.

Tėv. Leonardas Andriekus, pranciškonų provincijolas, kalba Kultūros židinio žemės pašventinime. Nuo jo į 
k. — Tėv. J. Liauba, Brooklyno pranciškonų vienuoly na viršininkas, prei. J. Balkūnas, Lietuvos gen. konsu
las A. Simutis su žmona. Nuotr. R. Kisieliaus

N. O. Losskis kitoje knygo
je, “Dostojevskis ir jo krikš
čioniškoji pasaulėžiūra”, išleis
toje 1953 New Yorke, rašo, 
kad ir F. M. Dostojevskiui rū
pėjusi slavų tautų vienybė. Dos
tojevskio manymu, visi slavai 
turėtų susivieūyti, o Rusija tu
rėtų būti jų globėja, nes “be 
vienijančio didžiulio savo cent
ro Rusijos neįmanomas slavų 
sutarimas, be Rusijos neįmano
ma ir išlikti slavams, jiems lem
ta visai nuo žemės paviršiaus 
išnykti, nors ir kažin kaip sva
jotų šerinį inteligentijos žmo
nės arba visokį europietiškai ci
vilizuoti čekai.”

Slavai lenkai ir ukrainiečiai 
Dostojevskiui jau galvos tur
būt nekvaršino, nes jie tada 
jau buvo rusų monarcho “prie
globstyje”. (T.M. Dostojevskis 
gyveno 1821-1881). Jam dar rū
pėjo Balkanų slavai: serbai, bul
garai ir kiti.

Dostojevskio manymu, susi
jungusiems slavams būtų ge
riau pravoslavo Rusijos monar
cho valdžioje. Gyvenimas gi 
rodė, kad slavai ukrainiečiai 
jau Dostojevskio gyvenimo me
tais skundėsi Rusijos priespau
da. Tam gana pasiskaityti nors 
tik Taraso Ševčenkos (1814- 
1861) kūrybos, kurios Dosto
jevskis, rodos, negalėjo nežino
ti. Dostojevskis taip pat nega
lėjo nežinoti ir apie slavų len
kų (drauge su lietuviais) 1831 
ir 1863 metų sukilimus. O jis 
svajojo. kad prie susivienijusi'; 
lavų Rusij a gkboje “La a 

nors galėtų prisišlieti ir net ne- 
pravoslavai Europos slavai”.

Ką sako poetas
Pravartu bus paminėti ir gar

sųjį rusų poetą Aleksandrą Ser- - 
giejevičių Puškiną (1799-1837). 
Savo dvasia, tikrai bent jaunys
tėje, buvo žmoniškumo ir žmo
gaus laisvės šalininkas, dėl sa
vo laisvų pažiūrų ir nepalan
kių carųrYr caro valdžiai eilė- 
raščiųdbuvo ištremtas iš Peter
burgo, pagyveno pietuose, pas
kui savo dvare kaime, Kauka
ze ir vėl Peterburge. Bet kai 
caro valdžia žiauriomis priemo
nėmis ėmė malšinti 1831 metų 
Lietuvos ir Lenkijos sukilimą, 
kai dėl caro valdžios priemo
nių prabilo pasipiktinusi vaka
rų Europa, ypač Prancūzija ir 
Anglija, tai Puškinui atrodė, 
kad tie vakariečiai šmeižia Ru
siją. Dėl to jis 1831 metais ir 
eilėraštį parašė “Rusijos 'šmei-
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ti?)

1915 m.

minklas mūsų laisvės kovoto
jams su jų vardų įrašais.

Atlaikė granatų ir šrapnelių 
ugnį ne mažiau garsi pamišėlių 
ligoninė. Prieš ją kažin kodėl 
buvo daugiausia įtūžę tiek ru
sai tiek vokiečiai, ir atsidūrusi 
tarp dviejų linijų, iš abiejų pu
sių ji buvo iškiaurinta kaip rė-

likti visą laiką ištvėręs dr. Jo

cijos patrankų koncerte darė 
didelės šventės įspūdžio. Vai
kai ir moterys per naktis ne
miegojo ne tiek dėl baimės, 
kiek netverdami nepažiopsoję.

Dar daugiau turėjo džiaugs
mo jaunimas ieškodamas ir 
krapštydamas nesprogusias gra
natas ir bombas, kurių praus
davo medžioti ligi pat apkasų. 
Draudimai nepadėjo, kaip ir 
nelaimingi atsitikimai. Tas apsi
pratimas buvo taip didelis, kad 
jaunikaičiai greitai atnaujino 
reguliacinius ketvirtadienių vi
zitus savo Dulcinėjoms, kurios

žikams” (Klevetnikam Rossii). 
štai to eilėraščio pradžia (neei- 
liuotinis vertimas):

Dėl ko jūs triukšmaujate, 
tautų gražbyliai?

Kodėl prakeikimu grasinate 
Rusijai?

Kas jus papiktino? Lietuvos 
neramumai?

Liaukitės: tai tarpusavis sla
vų ginčas, 

Naminis, senas ginčas, jau li
kimo pasvertas, 

Klausimas, kurio jūs neiš
spręsite.

Maža to, Puškinas lyg neži
no, kad dar jo gyvenimo me
tais (nuo 1801) Rusijos pradė
tas pulti Kaukazas, kai kurios 
Kaukazo tautos jau pavergtos, 
jau paglemžtos ir kai kurios 
Arijos tautos. Jis Rusiją vadi
na didžiule ir, tarytum grasin
damas vakariečiams, nurodo

maišus paliko kumečiams, bet 
iš kurių mūsiškiai nesugebėjo 
nei kukulių išvirti nei blynų 
iškepti. Tai buvo kakao.

Vokiečiai mokėjo būti ko- 
rektingi taip pat su moterimis. 
Apie kareivį, kurį vyresnybė už 
pasikėsinimą ant mergaitės per 
arimus ir per balas vaikė su
pančiotą ir surištomis užpaka
ly rankomis, kad jis kas žings
nis kluptų purvynan bausmei 
už jo purviną pasielgimą —kal
bėjo visa apylinkė. Rusų kari
ninkai tokiais atsitikimais tik 
tyčiojosi ir begėdiškai šaipėsi.

Prie to vokiečių galantišku
mo mūsų žmonės net praktiš
kai prisitaikė. Visų bėdų ginti 
jie siuntinėjo tik “bobas” pas 
komendantą, nes tik su jomis 
jis dar išlaikydavo pusiausvy
rą. Vyriškio pasirodymas, ypač , . , „ ..
kiek jaunesnio, taip pašiaušda- sugrėbstytos Rusijos sienas:
vo komendantui skiauturę, kad Jūs rūstūs žodžiais — paban- 

kariuomenei susitvarkė, vokie- tas ne tik nieko nelaimėdavo, dykite veiksmu!
čiai mokėjo bent karo pradžio- bet džiaugdavosi sveiką išne- __  — —

karo pabūklų veiksmus. Mote
rims verpiant troboje, toks se
nis nuo krosnies mokėjo pasa
kyti, kada reikia gulti žemėn, 
kada ne, nes iš šovinių švilpi
mo jis įgudo ne tik pažinti, 
kur buvo granata, kur šrapnė- 
lė, bet ir kaip arti 'šovinys turės 
sprogti.

Rusai stovėdami temokėjo 
naikinti, deginti, gąsdinti ir de
moralizuoti. Vokiečiai, šalia vi
sų piktenybių, sugebėdavo ir 
prisijaukinti žmones. Pavasari, 
keliams pabiurus, jie, berods, 
nepasigailėjo nei paskutinės 
kiaulės, nei karvės, nei arklio,

Naujosios dinastijos skelbė visas vietines rekvirici- neįmanomų karo keistenybių,
ženklai čia, berods, buvo daug jas. Visa eilė kaimų buvo sunai-
aiškesni negu faraonų pamink- Miestą buvo padegę vokie- kintų Kalvarijos apylinkėje, 
lucse. Senoji Vižainio gatvė da- čiai, kai prieš trejetą mėnesių kaip antai: Santaka, Smaliniu-
bar virto “Hindenburgstrasse”, jie, rusų kiek kiečiau paspausti, kai, Naujienėlė, Brazavas, atsidūrė anapus fronto.’ Praįs-
skersinis plentas — “Wilhelm- buvo beketiną bėgti į “vater- Brukai, Kreivoji, Molinė, Dam- pro apkasus tom rei- nei javų saujos, nei šeiminin- 

i— m s- . • nei lupatų. Kar
tais jie net suvaidindavo žmo
nių užpuolimus ant kareivių, 
kad galėtų dar daugiau ištuštin
ti ūkininkų aruodus ir visą val
gomą mantą. Bet kai keliai pra
džiūvę ir maisto pristatymas

k>wstrasse” nebeatmenu kokio- dalyse jie sąmoningai sunaiki- tiek stebino žmones, kad tame 
pragare “liuterių” sodybos be
maž nebuvo prasmegusios. Nu
kentėjusios šeimynos dabar 
glaudėsi prie giminių; kiti, prisi
minę senovę, rausėsi į žemes, 
arba vilkosi sienojus ir lentas iš 
apkasų, kaldamiesi būdas.

rai vertas mergelių palanku
mo. Sunkiau buvo išaiškinti 
toks pat moterų landumas, jei
gu atsisakytume tikėti jų pa
reiškimais, kad jos nieko dau
giau neieškojusios, kaip užkas
to taukų puodo parsinešti. Tie
sa, gerai šeimininkei ir taukų

Kol ėjo šaudymai, kalvariš- puodas yra vertas žygio... ie pasirodyti ir dosnūs ir ge- §ęs kuodą ir nepatekęs į darbo Ar jau nepajėgus rusų caro 
kiai kurie iš prigimties yra Pagaliau, tokio nepaprasto są- raširdžiai. Kareiviai tada dali- batalijonus. Noroms nenorams žodis?
smalsūs ir nesurūgę žmonės, nė- myšio sūkuryje teisybė su le- jo savo virtuvės su žmo- teko grįžti į matriarchatą.

Kaikurios okupantų manie
ros atrodė mūsų žmonėms ir 
juokingos. Tik tik kariuomenei 
užėjus, pirmas jų rūpestis buvo

jė vietoje. Vargšui kronprincui no visus buvusius valdžios na- 
atiteko senoji Kiaulių gatvė.. mus. Pirmoj eilėj, žinoma, ėjo 
Sujungdami abi dinastijas, visos kareivinės nuo Suvaikę 
žmonės iš bešališkumo ir res- ir Marijampolės pusės. Tokio 
pektuodami k r o n o 1 o g i ją pat likimo susilaukė ir garsio- 
vadindavo Kiaulių-Kronprinco sios “Kalvarijos klesos”, kur po- 
gatve. Visi išlikę namai dabar litinius “mokslus” buvo išėjusi 
turėjo didelius, derva nutep- beveik visa Lietuvos atgimimo
tus numerius tokiuose pat rė- karta. Dabar, ne be savotiško
muose. Tvoroms išnykus, buvo pasitenkinimo, laipiojau [— _____
pastatytos kelios didžiulės len- tas druzgų krūvas ir leidausi į ^ydanū visų ' o______ _______________ o-
tos kaip geros kluono durys gilius požemius, kur “šaltojoj” greit apsiprato su tuo spektak- vienas Kalvarijos žydelis galėjo
skelbimams lipinti. Jų čia bu- meditavo ne vienas būsimas Lie- Jno lahfan kad abi nusės Daaauti oo vatiniu žinonu gra-

nepatogumų, genda linksmai draugavo. Jeigu nėmis ir ypatingai biednuome- 
ne visais savo skanėstais. Ka
va, kakao, cukrus? konservai, 
džiovinti vaisiai, net sviestas, 
sūris ir cigarai patapo bendra 
gėrybe, kurios visi lygiai, be 
skirtumo, sėmėsi pilnomis rieš
kučiomis. Man pačiam tėviškė
je, kuri buvo prie pat fronto, 
dar teko duoti paaiškinimų dėl tas visi tą pačią valandą eida- 

liau buvo lietuviškų šalia vo- čios pašvęstų plytų didelis pa- čiančias raketas. Tos iliumina- turėjo atvangos išstudijuoti juodų miltų, kurių vokiečiai vo ten... laikraščių skaityti.

vo devynios galybės kaip Egipte 
jeroglifų. Visi Hindenburgo pa
sirašyti buvo tik vokiečių kal
ba, kad barbariški vertimai ne
suteptų jų skaistybės. Tie, ku
rie ėjo iš Suvalkų, buvo pusiau 
vokiški, pusiau lenkiški. Paga-

tuvos ministeris ir bent vienas čia kaip susitarusios vaidino natą ir ramiai ją parsinešti na- 
jos prezidentas (K. Grinius). Ir tiktai naktį, palikdamos dieną mo tai kodėl rūpestinga šeimi- 

BaivAn kareivių poilsiui, o ūkininkam ninke negali ieškoti taukų puo- tuomet jau atėjo man galvon ėJo aQrttt *, tarp snaudžiančių apkasų?
mintis, kad čia tame gražiame SUprių
medžiais apaugusiame kampe- naig o vokyčiai t«ido oran niai, kurie baigė savo amžių

tikslui bet kur lauke kareiviai 
kasdavo griovį, ties juo pritaisy
davo vieną laktelę po pakinklė-

Ar rusas nuo pergalių nu
pratęs?

(nukelta į 4 psl.)

Mūsiškiai mėgdavo šaipydamie- 
si pasižiūrėti į tą spektaklį, bet 
posėdininkai tuo nė kiek nesi
varžydavo, nors žiūrovų tarpe 
netrūkdavo nė moterų.
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R Mjto *a$ gal tas
Bet vėtei sugrįžo vakarė

60-tojo gimtadienio proga. Po
tikartaja žodfe “širdis”, G. Tto

ntojo rinkinio “Butais žvalgė* 
dės” (1957), tanėjurio Liet 
Rašyt Draugijos premiją, poe
tė vėl prabilo net 107 eilėraščių Dūsavimai ties prarasta tėviš-

šio jo Petrarkos sonetai Laurai).kas — gyvenimo saulei iš lėto 
slenkant vakarop, pakyla nau
ja kūrybinė banga, apie kurią 
įžanginiame eilėraštyje sako- nyste. Tie du motyvai ir yra

susiję su prarasta tėviške ir jau-

Šiandien Amerikos katalikų bažnyčioje
tas kraštus. Ypačiai Pietų Viet
namo, Biafras, vidurinių rytų 
vargšus. Ligi škA Amerikos vys
kupų šalpa tekdavo 40 kraštų, 
ja pasinaudojo apie 70 miL 
neturtingųjų Vajus prasidės 
nuo rugsėjo 28.

nės mokyklos retėja, ir moki
nių skaičius jose mažta. Moki
niai tari pereiti | valdines mo
kyklas. Katalikų švietimo komi
sijos apskaitymu, šiemet katali
kų mokyklose turi būti 4,860, 
000 vaikų. Tai reiškia, kad per 
trejus metus skaičius sumažėjo 
651,000.

Vertinama, kad vidurkis vie
nam mokiniui išlaikyti atsieina 
638 doL Tokiu būdu anas mo
kinių perėjimas į valdines mo
kyklas pareikalaus švietimo biu
džetą didinti 415 miL dol.

New Yorko valstijoje vieno 
mokinio ruošimas brangesnis 
— iki 1,140 dd. Katalikų mo
kyklose čia yra apie 700,000; - 
sumažėjo 58,524 mokiniais. Tad 
iš mokesčių mokėtojų pinigų 
teks skirti į švietimo biudžetą 
papildomai 66 iniL

* - New Yorfce šiemet katalikų 
mokyklų yra 12,425. Tai 400

prieš “dezorganizuojanti” bend
ravimą bendroje komunijoje 
su kitų tikėjimų žmonėm. Kon
krečiai prieš bendras komuni
jas su tais tikėjimais, kuriuose 
kunigystė nėra tikra.

— Danijos pirmame bažnyti
niame sinode dauguma pasisa
kė prieš celibato apžadus ku
nigui priimant šventimus; pasi
sakė už leidimą vienuoliam per- 

£ .eiti į pasaulinius kunigus ir ta

ar svajonėj į prarastas laikus

pasenę ir išdainuoti motyvai 
(nors dar toks garsus rašytojas, 
kaip Praust, eina ieškoti praras-

žino, kad tai, kas prarasta, gy
vens damoj:

Gyventi liks daina manoji
Ir nenumirs tavoj širdy,
Nes ją ir žvaigždės tau dai

nuoja, 
Gludučius skambinant girdi.

(p. 70)
Dėl to ir “širdis nemirs ir po 

ledu”. M tikrųjų tai jau didžia- 
vertis, šekspyriškas motyvas.

Neretas rinkiny yra ir mir
ties prisiminimo motyvas. Bet 
ir čia ne visur viešpatauja 
nusiminimas, o randi ir ne
marybės paguodos:

Daina gims ne tam, kad

Kai baigias kelionė poeto:
Ji amžiams liks spindinčiu 

tilta,
Dangus kad ir žemėj žydė

tų.” (p. 85)
Be abejo, ir tai Maironio var-

rastum ir daugiau. Prie to pri
sideda ir religinio nusiteikimo

Iš kitų aktualesnių motyvų kur paįvairintos dialogu, kai 
yra gyvenimas svetimoj žemėj, kur randi humoristinio ir saty- 
čia poetė dažnai grįžta į savo rinio nusiteikimo. Formos at- 
pamiltąją Panemunę (nors dau
giau geografinių vardų galėtų 
ir nebūti), čia ji pareiškia savo 
visos tremties “credo”:

Nenoriu plaukti vandenynu

Kąi paupiu kas suvadino

Nenoriu perkopti viršūnių 
Tų saulėj degančių kalnų:

Aukuras: Kalėdos Lietu
voje, Tau brangi tėvyne, Lietu
vos paukštelių dainą Tekėj 
«tautelė Lonšinė telytai- Grišim 
frj^teą Daina apie avižą Dai
nuojantį jaunystė, Pavasaris, 
Rudmiėlią Žiema te Vasarėlė: 
d^lamadjos te dainos su solis
tai, Vysk. Valančiaus lituanis
tinės mokyklos mokinių choro 
pritariant kanklėmis Stereo, 
galima naudoti ir mono, kaina 
5 dol.

Lauksiu tavęs. LiMuviškos 
lengvos muzikos rinkinys. Pasa
ką Nemunėli, Nemuneū, Me
džioklės dainą Ar tinai, Lauk
siu tavęs, Vėjas, Barkarolė, Su
sitikimas, Eikš, drauguži, Kada 
meilė aplanko, Senoje pilyje, 
Dingimas. Išpildo sol. E. Iva
nauskas, S. Laurinaitytė, Ker
ta Kaniauskaitė, L Ablėnaitė, 
E. Saulevičiūtė, Romanas Mari- 
jošius, orkestrui palydint Kai
na 5 doL

Mano Gimtinė. Lietuviš
kos lengvos muzikos rinkinys. 
Tėvynė Lietuvą Auksinis ru
duo, Sningant, Rudens pasaką 
Smalsuoliai, Du miestai, Kai tik 
vyšnios bais, Užuomaršą Lietu
viškas letkis, Suk, suk ratelį, 
Vilniaus stogai, Trio baloje, 
Miško takais, Mano gimtinė. Iš
pildo. soL V. Noreiką D. Ma
žeikaitė, D. Cibulskytė, J. Ba- 
raanauskaitė, E. Kuodis ir ki
ti, orkestrui palydint. Kaina 
5 doL

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

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

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

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

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

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

Nr. 2, SoL V. Noreikos Lie
tuviškos dainos ir operų ari
jos: Kur bakūžė samanota, Ug
nelė, arija iš “Meilės eliksyro”, 
L’Arieriana — Frederiko ro
mansas, Nemunėlis, Arlekino 
serenada iš “Pajacų”, arija iš 
“Rigoletto,” Tris dienas, tris 
naktis, arija iš Toskos, Surdata 
N'Namuratto (A. Canio), Dici- 
tencello Vuie — (F. Palvo), Ber- 
nužėli, nesvoliok, Pradalgėlis 
Kaina 6 dol.

Šios bei kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar- 
bitanko Spaudos kioske, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221. (Siuntimui pridedama 
50 c., Kanadoje 1 doL).

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

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

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

Sol. Antanas Pavasaris, teno
ras. Dainų ir arijų rečitalis, 
šauksmas, Nemunėlis, Tušti pa
liktieji namai, Ten mano tėvy
nė, Lietuvos laukai, Tykiai, ty
kiai, Dainos, muzika ir gėlės. 
Arijos iš operų: Eugenijus Onie- 
ginas — Čaikovskio, L ‘Arle- 
siana — Cileą Pajacai —Le- 
oncovaUo, Meilės eleksyras — 
ponizetti, Tosca — PuęcinL 
Perlų ieškotojai — G. Bizet. 
žydė — Haivey. Kaina 5 doL

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

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

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

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

G. VasiNouskionės įdainuo
ta: Vai gražu, Gėlės iš šieno, 
Lopšinė, Daina prie upelio. Iš
dykęs rudenėiią Kregždutė, 
Lakštingalos giesmė, Kainų pte- 
menaitė, Pievoje žolelė žaliavo, 
Jei tu myli, Mergaitė te paukš
telis. Mono^ kaina 6 dol.

žvilgiu vietom bandoma išsi
veržti iš įprasto ketureilio su, 
palyginti, neblogais rezultatais.

Tačiau eilių sudėstymas alfa
betiškai neišėjo joms visai į 
sveikatą —-tą patį motyvą kar
tais randi knygos pradžioj, kar
tais pabaigoj. Bet aplamai “Va- 
karėj bangoj” skaitytojui bus 
£ ko pasirinkti, kas labiau arti
ma ir jo paties širdžiai. /

(Gražina Tulauskaitė. Vakarė 
banga; lyrika. Hollywood, Calif.

leidykla,

tas tiem katalikam, kurie yra
divorsavę (o tokių Danijoje paguoda: jei gyvenimas gėlės “Savam sode viena dainuo* I
esą 800L sapnas, tai ji ir anapus žydės ju” — pagrindinis mūsų poetės “Lietuvių Dienų”

Danijoje katalikų yrą 25,000. (p. 27). Poetė girdi guedžian- nusistatymas, artimas, žinoma, 1968. 127 p., su autorės auto- 
Sinodo narni du trečdaliai bu- tį Kūrėjo balsą “virš saulės ir ir ne jai vienai.
vo\ rinkti, trečdalis vyskupo žvaigždžių” (p. 7t). ' Stilistiniu af“ ~Aiškinama, kad trūksta pi

nigo. O jo reikia daugiau ne- skirti. Sinode trečdalis' narių ~

lių mokytojų skaičius. Jom bu
vo mokama apie penktadalis to, 
kas tenka mokėti pasauliečiam 
mokytojam.

— Amerikos vyskupai šie
met paskelbė vajų 10 mil. — 
dvigubai daugiau nei pernai.

—- Aki joja Kihaloe vyskupija

rės išsilaikyti £ parapijiečių pa-
stojaus mokestto, ypačiai w #

- . - IPareigoįami daugiau koncertiB ih.
Esą padidėjęs reikalas šelpti ki- mokėti.

“Savam sode viena dainuo

grafu.. Kaina 2 doL)
A. Tyruoli*

Ta St. Matthias parapijos landį. Vėlinosi net kviestieji Stalai buvo užkloti lietuviškų 
salė yra ne taip tėti nuo būti- garbės svečiai, viso žmonių pri- spalvų staltiesėm, pav., vienas 
mojo Kultūros fidmie. tau- sartoko kokia 350. Buvo pilna stalas buvo užklotas geltona 
nes gale jo lengvai atkeliauti iki salė, susėdusi už stalų staltiese, kitas žalia, trečias rau

dona. Tautinių spalvų buvo ir 
servetėlės ir net gėlės. Baltų 
chrizantemų viduriai buvo api
purkšti žaliai. Tarp tų gėlių 
pritaikytos žvakės.

Pridėkime ir indus. Jie nebu
vo popieriniai. Jie buvo švarūs, 
elegantiški, dusliai žalios spal
vos.

Taip sutvarkyti stalus tai yra 
didelis darbas, čia ne restora
nas, kur turi visa, ko reikia pa
puošimui. čia gi viską reikia 
savom rankom ir kojom suneš
ti. Taip visas būrys pasišven
tusių žmonių čia triūsė net iš 
vakaro, kol padarė šią salę gra
žią te patrauklią pritaikytą 
vakarienei. Ypač daug dirbo 
šio* parapijos vikaras kun. F.

Bet žmonės kaip paprastai 
linosi, užtraukė gerą pusva-

ta didelė salė. Ne senos bu
vo dekoruotos, bet — stalai.

fatkelta iš 3 psl.)

Ar maža mūsų?Ar nuo Per
mės iki Tauridos,

Nuo šaltųjų suomių uolų iki 
karštos Kolchidos,

Nuo sukrėsto (potriasionno- 
go) Kremliaus

Iki nejudamų Kinų sienos,
Plieniniais skydais blizgėda

ma,
Nesukite rusų žemė?...

Puiki atestacija! O koks Puš
las buvo jautrus dėl kiekvie* 
Rusijos imperializmo pami

nimo ar dėl Rusijos pagrob- 
tautų užsistojimo, matyti iš 
atsiliepimo apie Adomą Mic-

Taigi lyg A. Mickevičius ne- 
sižinojo ką darąs!

O štai dar gabaliukas iš Puš
kino eilėraščio “Aš pasistačiau 
sau ne rankom tvertą pamink
lą”:

Apie mane garsas pasklis po 
visą didžiąją Rusiją,

Ir ištars mane kiekvienas 
esąs joje liežuvis,

Ir išdidus slavų vaikaitis, ir 
suomis, ir nūnai laukinis

Tungūzas, ir stepių draugas 
kaknukas.

Ir ilgai būsiu žmonėms tuo 
malonus,

Kad gerus jausmus savo lyra

Prieš vakarienę buvo kon
certinė dalė. Kadangi visi jau 
buvo susėdę prie stalų lyg va
karienei, tai tuoj buvo invoka-

?kevičhis rusų valdžios bu- 
ištremtas iš Lietuvos į Rusi- 
ir kurį laiką gyveno Peter- 
rge. Ten jo santykiai su Puš-

Kad žiauriame savo amžiuje 
išaukštinau laisvę 

Ir nepuolusiems pasigailėji
mo (šaukiau.

Ar ne poeto gražbylystė ge
li buvo draugiški Bet kai ro nusiteikimo valandą? O nu- 
kevičius išvažiavo į vakarų siteikimų, jau matėme, yra bu- 
opą ir pradėjo rūpintis Lae- vę ir kitokių Tiesa, gaisas apie

Rusijos “globos”, Puškinas nekaip “po visą didžiąją Rusi-

us savo jausmus Mickevičiui Laisvę jis taip pat aukštino, 
liejo eilėraštyje “Jis tarp mū- bet asmens, ne tautų laisvę.
i gyveno”. Štai kelios eilutės: Ir daugiau pažįstame te su- 
Mūsų taikusis svečias mums tinkame inteligentiškų rusų, te

tapo priešu— ir, jiems patinka didžiulė Rusija. 
Pataikaudamas siautulingai nors ir per kraują kardu ir ug

nim išplėsta. Tokie nesisieloja 
kitų tautų laisvės troškimais. 
Taip buvo seniau, taip yra te da
bar. Dėl to mums ne tik ru
sas bolševikas, bet ir rusas im

miniai, savo eiles 
Nuodais persunkia. Iš toli 

mums
Ateina rūstaus poete balsas, 
Pažįstamas balsas!.. Dieve!

rė ir šio vakaro šeimininkas— 
rengėjas Tėv. Juvenalio Liau
ta. Jis pakvietė vakariu vado
vauti aktorių VHulį Žukauską

linkus, solistė A: Stempužįenė 
neapkrovė programos daugybe 
dainų. Ji padainavo tik aštuo- 
nias dainas te devintą — bi- 
sui.

Pradėjo Kačanausko— Ma
no gimtinė, toliau buvo: S. Šim
kaus — Oi augiu, augių V. 
Montvilos — Oi strazdeli, V. Ja- 
kubėno — Gėlės iŠ šieno, A.

(tetikėtai f 8 psU



1969 m, rugsėjio 26 d., no. 61 DARBININKAS 5

Balfo pirmininkui sulaukus senatoriaus amžiaus
Kun. V. Martinkaus 60 metų proga

Kun. V. Martinkus yra jauni
mo veikėjas ir organizatorius. 
Būdamas gimnazijoje, Įstojo į 
ateitininkų organizaciją, o klie- 
rikaudamas, įsitraukė ir į pa
vasarininkų veiklą. Penkerius 
metus buvo Mažeikių rajono pa
vasarininkų pirmininku. Žemai
tijoje organizavo pirmąsias atei
tininkų stovyklas Vaiteliuose,

joje vienodai priimamas ir vai
šinamas dvasiškis ir pasaulietis. 
Naujosios Anglijos Katalikų 
Mokslo Akademijos židinio na
rių posėdžiai jaukiausiai vyks
ta Providence lietuvių parapL 
jos klebonijoje; dalyviai priima 
mi su atviru lietuvišku 
durnu bei vaišingumu, 
vardines sukviečiami 
pasauliečių vaišėm.

Kun. V. Martinkui švenčiant 
savo šešiasdešimtąsias vardines, 
linkime jam Dievo palaimos ir 
ištvermės su ta pačia energija - 
ir toliau taip dirbti, kaip iki 
šiol. Pr. P.

nuošir-
Per 

šimtai

o vardadienį. Kun. 
Martinkaus šventojo 
šventė yra rugsėjo 
jam švenčiant šešias-

JAV senatoriais renkami ir 
labai jauni, net neturį 40 m. 
amžiaus. Tačiau Romos imperi
joje, kuri buvo sukūrusi klasi
nes valstybės pavyzdį ir davė 
pasauliui teisės pagrindus, se
natorium galėjo būti tik sulau
kęs šešiasdešimties metų am
žiaus. Kun. Vaclovas Martinkus 
pavasarį sulaukė 60 m., bet bū
damas griežtas lietuviškųjų tra
dicijų tęsėjas, švenčia ne gim
tadienį, 
Vaclovo 
globėjo 
28, tad,
dešimtąsias vardines, tenka jį 
prisiminti.

Kun. V. Martinkus yra gimęs 
1909 kovo 15 Vaitelių km., 
Ylakių valsčiuje, Mažeikių ap- 
skr. Yra žemaitis ir kiekviena 
proga tą savo žemaitiškumą pa
brėžia. Mėgsta ir tarmiškai 
"paūtoruoti”. Baigęs Mažeikių 
gimnazijos penkias klases, 
1928 įstojo Į naujai įsteigtą 
Telšių kunigų seminariją. Kuni
gu įšventintas 1935 balandžio 
21 vysk. Justino Staugaičio, pir
mojo Telšių vyskupijos ordina
ro. Penkerius metus buvo Ma
žeikių parapijos vikaru. 1940 
gegužės 5 paskirtas Židikų kle
bonu. Tose pareigose išbuvo 
iki pasitraukimo į Vokietiją.

Tapęs klebonu, kun. V. Mar; 
tinkus pasirodė esąs geras ad
ministratorius ir ekonomistas. 
Karo metu, kada veikė įvairūs 
medžiagų suvaržymai, jis pa
statė bažnyčią, kleboniją ir dar 
keletą pastatų. Sutvarkė kapi
nes ir ant rašytojos Marijos 
Pečkauskaitės — Šatrijos Raga
nos kapo pastatė paminklą, ar
chitekto Muloko suprojektuos 
tą paminklinę koplyčią.

1944 spalio mėnesį pasitrau
kė į Vokietiją, pradžioje pasto
racijos darbą dirbo Bavarijoje, 
vėliau ėjo Liubeko stovyklos 
klebono pareigas. 1950 atvyko 
į JAV, dirbo senelių namuose, 
o nuo 1952 buvo Providence 
lietuvių šv. Kazimiero parapi
jos vikaru. Tos parapijos kle
bonui Jonui Vaitekūnui mirus 
(1963 liepos 24), jo vieton pa
skirtas kun. V. Martinkus.

Kun. V. Martinkus kalba Putnamo 
seserų šventėje

Gandingoje ir kitur. Atvykęs Į 
JAV, kelerius metus organiza
vo marijonų sodyboj Mariana- 
polyje ateitininkų stovyklas ir 
jom vadovavo. Yra išrinktas 
moksleivių ateitininkų sąjungos 
garbės nariu.

Šalpos reikalai jam taip pat 
prie širdies. Įsijungė Į Bal- 
fo veiklą, buvo išrinktas direk
torium, o prel. J. Končiui pasi
traukus iš pirmininko pareigų, 
direktorių buvo išrinktas pir
mininku ir jau kelinti metai 
sėkmingai eina tas pareigas.

Kun. V. Martinkus minėtinas 
dar ir dėl to, kad jis išlaikė 
Lietuvos kunigų bei klebonų 
tradicijas — artimą ir nuošir
dų bendradarbiavimą su pasam 
liečiais. Kun. V. Martinkaus 
klebonija yra atidara visiem,

Baltimores žinios

Janina Mathews, solistės Lionės Jodytės dukra, vėl dainuoja pagrindinį 
vaidmenį “Curlcy McDimple" — Burt Whcelers Teatre. 153 W. 43rd St. 
(Dixie Hoteb, Ncw Yorkc. Ji ten dainuos šešias savaites. Nuotr. V. Maželio

Balfo skyriaus veiklos 25 
metų sukaktis minima spa
lio 30. Minėjimo programai ap
tarti rugsėjo 14 Lietuvių Na
muose buvo sukviestas Balfo 
skyriaus susirinkimas.

Maldininkų kelionė į Emmits- 
burg, Maryland, rugsėjo 21 pa
vyko gerai. Kelionei vadova
vo prel. L. Mendelis. Pirma vi
si pasimeldė prie Liurdo Mt. 
St. Mary’s kolegijoje. Mišias au
kojo prel. L. Mendelis. Po mi
šių buvo pietūs kolegijos kafe- 
terijoje. Šventoji valanda bu
vo vienuolyno koplyčioje pas 
labdaros seseris. Į Baltimorę 
grįžo jau vakare.

Lietuviškos radijo valandė
lės piknikas buvo rugsėjo 21 
gražiame Conrad Ruth Vilią 
parke, žmonės pradėjo rinktis 
nuo 1 valandos, šokiam grojo 
Jono Lekevičiaus orkestras. Va
landėlės vedėjai A. Juškus ir 
K. Laskauskas visiem nuošir
džiai dėkoja, kad parėmė radi
jo programą.

C. Y. O. jaunimas naujus 
mokslo metus pradėjo rugsėjo 
19 susirinkimu šv. Alfonso mo
kyklos kambariuose. Aptarti 
veiklos planąL Kviečia ir kitą 
jaunimą prisijungti prie jų veik
los.

Kun. Mato Jarašūno pagerbi
mo ir susipažinimo programėlė 
bus rugsėjo 28 tuoj po 11:30 
v. mišių parapijos salėje. Visi 
kviečiami dalyvauti. Jis yra pa
rapijos naujas vikaras.

Kalėdojimas pradėtas rugsė
jo 23. Bus aplankyti visi para- 
piečiai. Kunigam įteiktos au
kos skiriamos parapijos mokyk
los išlaikymui.

Klebono laiškas išsiuntinė
tas visiem parapiečiam. Laiške 
prel. L. Mendelis supažindina 
su rudens sezono darbais, pa
dėkoja visiem už aukas, kurios 
buvo skirtos bažnyčios atnauji
nimui, ir prašo padėti išmokė
ti likusias skolas.

Lietuvių posto 154 susirinki
mas bus rugsėjo 28, sekmadie
nį, 2 v. popiet Lietuvių namuo
se. Bus supažindinti nauji val
dybos nariai. Garbės kalbėto
ju bus kun. A. Dranginis.

Jonas Obelinis

Eltos vedamasis 
Kongreso
uzrasuose

Solistės Lilijos Šukytės priėmime pas dr. B. Radzivanus. Iš k. i d. J. Mažeikaitė, D. Kezienė, D. Kezytė, P. 
Skobeikis, R. Ridikienė, L. šukytė, V. Radzivanas, N. Umbrasaitė, M. Sodaitytė. Nuotr. V. Maželio

IS VISUR
— Lietuvos konsulatas Los 

Angeles mieste šį mėnesį šven
čia savo 30 metų veiklos su
kaktį. Nuo konsulato įsteigimo 
ligi dabar konsulu yra vienas ir 
tas pats asmuo — dr. J. J. 
Bielskis. Ši sukaktis bus mini
ma spalio 26 banketu Ambas- 
sador viešbutyje, kurį ruošia 
Alto Los Angeles skyrius.

— Dr. Domas Jasaitis, Tėvy- 
Sargo redaktorius ir veik- 
visuomenininkas, ateitinin- 

medikų "Gajos” korporaci- 
40 m. veiklos minėjimo iš

Hannoverį, stu- 
Ten išbus pusę

Andrius Kupre-

SAVAITE JAUNUČIU GLOBĖJU KURSUOSE
Jaunučių ir jaunių ateitinin

kų stovyklos metu Dainavoje 
praėjusią vasarą Moksleivių A- 
teitininkų Sąjungos centro val
dyba suorganizavo kursus jau
nučių ir jaunių globėjam. Į kur
sus įsirašė 24 dalyviai, įvairaus 
amžiaus ir patirties. Vieni žino
mi jaunųjų ateitininkų globėjai 
ir vadovai, kiti — niekada glo
bojamos grupės dar neturėję. 
Susirinko iš Kanados ir Ameri
kos lietuviškų bendruome
nių: Toronto, Hamiltono, Chi- 
cagos, Clevelando ir labiausiai 
išsiskyrusių Amerikos taškų— 
Los Angeles ir Bostono.

Kursam vadovavo MAS c.v. 
narė jaunučių reikalam Elena 
Gudinskienė, o jai artimai tal
kino seselė M. Igne ir kun. An
tanas Saulaitis, S. J. Paskaiti
ninkais buvo pakviesti pajė
gūs ir ateitinįnkiškoje veikloje 
patyrę žmonėšL Kursai tęsėsi vi
są savaitę.

Sunkumai ir galimybės
Kun. A. Saulaitis kalbėjo 

apie ateitininkiškos veiklos sun
kumus ir galimybes. Siekda
mas sunkumus įveikti, globė
jas turi paruošti detalią veiklos 
programą ir sistemingai ją vyk
dyti. Kad darbas vyktų sėkmin
gai, globėjas turi pažinti veik
los aplinką, sąlygas, savo glo
botinius ir jų šeimas, o svar-

biausia — pats turi būti lietu
viškuose ir ateitininkiškuose 
klausimuose gerai orientuotas.

Kun. A. Saulaičio paskaita 
buvo labai kruopščiai paruošta, 
detalizuota, įdomiai pateikta.

Kalba dr. J. Pikūnas
Ateitininkų Federacijos va - 

das prof. dr. Justinas Pikū
nas savo paskaita kursantam 
padėjo daug pilniau suprasti 7- 
13 metų vaiko psichologiją. 
Jis dėstė, kad iš prigimties 
žmogus turi dvejopus palin
kimus: į gerą pusę ir į blogą. 
Pas vienus tie linkimai gali 
būti stipresni į vieną pusę, pas 
kitus — į kitą. Globėjas savo 
grupės narius turi gerai pažin
ti, tada lengviau bus galima pa
sirinkti veiklos taktiką.

Naudingi patarimai
MAS c.v. vicepirmininkė

biją Juozapavičiūtė, kalbėjusi 
apie ateitininkų organizacijos 
tikslus, davė dešimt labai nau
dingų patarimų jaunam jaunu
čių ateitininkų globėjui: pvz., 
palaikyk su nariais artimus ry
šius, ugdyk savarankiškumą, 
pats būk geras ateitininkas, pa
žadus ištesėk ir t.t.

Seselė Igne įdomiai aptarė 
grupes jungiančius elementus 
(bendrą praeitį, idealus, organi
zacinę vienybę ir kt.), organi
zacijų tikslus ir vadovų tipus.

Ga-

DETROITO ŠV. ANTANO PARAPIJOS 
RINKIMAITARYBOS

Atst. Eduardo J. Derwins- 
kio iš Chicagos teikimu, Kon
greso Užrašuose (rūgs. 3, E 
7073) yra ištisai įtrauktas ang
liškojo Eltos biuletenio edito- 
rialas “The 30th Anniversary 
of the Hitler Stalin Pact”.

Vliko informacijos reikalų ve
dėjas vicepirmininkas Juozas 
Audėnas parašė atst. Derwins- 
kiui laišką, dėkodamas už tą dė
mesį ir ypač už tinkamas bei lai
ku pareikštas pastabas, siūlant 
įtraukti kalbamąjį pareiškimą 
į Kongreso Užrašus. Atst. Der- 
winskis Eltos pateikta straips
ni pavadino gyva nelemto isto
rinio akto analize. Perspausdin
ta Kongreso Užrašuose, anali
zė. suprantama. įgijo daugiau 
svorio ir tapo daug plačiau pa
skleista. (E.)

Detroito arkivyskupijos si
nodo nutarimų pasėkoje jau 
pradedami paruošiamieji dar
bai parapijų taryboms išrinkti. 
Rugsėjo 9 įvyko Detroito arki
vyskupijos Detroito miesto vi
durio vikarijato (core city vi- 
cariate) susirinkimas specialiai 
parapijų tarybų rinkimų klau
simams gvildenti. Šiam vikari- 
jatui priklauso 19 parapijų: šv. 
Aloyzo. Šv. Onos, Šv. Antano 
(lietuvių), Šv. Benedikto. Šv. 
Bonifaco, Šv. Domininko, Šven
tos Šeimos, šv. Joakimo, Šv. 
Jono Nepamuko (Nepcmuce - 
ne), šv. Juozapatos. Šv. Juo
zapo, Šv. Leono, Šv. Marijos, 
Švenčiausios Trejybės, Atpirki
mo Motinos. Šv. Patriko. Šv. 
Petro ir Povilo, švenčiausios 
Širdies ir Saldžiausios Marijos 
Širdies. Švento Antano parapi
jai atstovavo Celia Dorantes, 
Genevieve Duggan. seselė M. 
Eleonora. Virginia Garbety. By
tautas Kutkus, Jurgis Mikai
la, Albertas Misiūnas. Stasys Ši- 
moliūnas ir Genovaitė Viskan
tienė.

Susirinkimui vadovavo Det
roito miesto vidurio vikaras ku
nigas George Van Antwerp. Pa
grindiniu kalbėtoju buvo dr. 
Arthur Deegan. kuris paruošė 
pagrindines taisykles parapijų 
taryboms rinkti visoje Detroi
to arkivyskupijoje. Jos yra at

spausdintos 45 puslapių knygu
tėje “Jūsų parapijos Taryba” 
(“Your parish council”). Visi ga
vome šias knygutes ir su atidu
mu išklausėme daktaro Deegan 
paaiškinimus. Taipgi visiem su
sirinkimo dalyviams buvo pra
nešta, kad jie automatiškai įei
na į savo parapijų organizaci
nius (Steering) komitetus, nors 
tie komitetai dar galės būti 
praplėsti. Mes čia pat įgaliojo
me Albertą Misiūną susitarti su 
klebonu kun. Walter Stanevi
čium dėl pirmojo Šv. An
tano parapijos organizacinio ko
miteto posėdžio. Šio komiteto 
uždavinys bus paruošti laikinas 
taisykles parapijos tarybos 
veiklai ir rinkimams, išaiškinti 
visems parapiečiams parapi
jos tarybos pareigas, reikšmę ir 
teises, nusakyti jos sudėtį, su
daryti nominacijų komisiją ir 
pravesti rinkimus. Arkivysku
pas John Dearden pageidauja, 
kad tarybos būtų išrinktos iki 
Naujų Metų. Dr. Arthur Dee
gan aiškiai pabrėžė, kad visi 
klebonai privalo aktyviai įsi
jungti į tarybų rinkimus ir 
kad be 
darbas 
dėl šv. 
vai ir 
megzti

Vadovas turi pažinti ne tik kuo
pos narius, bet ir pats save.

Vadovas grupėje turi sudary
ti rėmus ir sistemą, kad grupė 
galėtų susiformuoti į vienetą ir 
kiekvienas grupės narys turėtų 
galimybių kūrybiškai sunaudo
ti savo energiją, — kalbėjo sės. 
Igne.

Metinis veiklos planas
Kun. A. Saulaitis praktiškai 

pailiustravo, kaip sudaromas 
metinis veiklos planas. Tam 
planui pagrindan paėmęs tau
tiškumą, jis sumaniai į jį įjun
gė ir kitus keturis ateitininkų 
principus.

Plano sudaryti neužtenka. Jį 
reikia moderniai vykdyti, ska
tinant narių iniciatyvą ir ža
dinant jų sugebėjimus.

Prelegentas ne tik praturtino 
kursantų galvoseną ir vaizduo
tę, bet ir davė kiekvienam po 
darbelį: paruošti metinį, mėne
sinį, savaitinį, vieno susirinki
mo ir vieno programos punkto 
planą. Prie šio pratimo visiem 
teko gerokai padirbėti.

Kokia svarbiausia 
vadovo žymė?

Į šį klausimą atsakė Detroito 
jaunučių ateitininkų ilgametė 
globėja Jadvyga Damušienė:

— Svarbiausia vadovo žymė 
yra meilė — meilė mažajam ir 
meilė darbui.

Ji praktiškai aptarė vadovo- 
globėjo pareigas ir, iliustruoda
ma Detroito kuopos pavyzdžiu, 
išdėstė susirinkimo darbotvar
kę. Taip pat kalbėjo apie rei
kalą kuopos veiklą išvesti “į pa
saulį”. Kaip tai padaryti, gali
ma pasimokyti skaitant Drau
ge 
to.

korespondencijas iš Detroi-

Organizacijos dvasia 
jaunučiuose

Ateitininkų organizacinės 
krypties įsisavinimą ir perdavi
mą jaunučiam aptarė stud. Pau
lius Alšėnas. Ir jaunučiai turi 
pajusti organizacijos dvasią ir 
ją įsisavinti. Bloga yra veikla, 
jei jaunučių susirinkimai prasi
deda ir baigiasi žaidimais.

— Augindami gerus ateitinin
kus, kartu auginame ir gerus 
lietuviškos bendruomenės na
rius, — įtikinamai kalbėjo Pau
lius.

Daug ką išmokome
Kursuose daug žinių įgijome 

ir daug ką išmokome. Per tą 
savaitę vieni su kitais suartė
jome ir susidraugavome. Buvo
me apdovanoti ir kursų baigi
mo diplomais. Ačiū kursų va
dovam ir paskaitininkam. Tikė
kime. kad įgytas žinias anksčiau 
ar vėliau panaudosime.

Daina Kojelytė

jų nuoširdžios pagalbos 
nebus sėkmingas, to- 

Antano parapijos atsto- 
nutarė pirmiausia už- 
glaudų ryšį su klebonu.

V. Kutkus

— Mokyt. Fr. Skėrys, vyk
dydamas mirusio E Simonai
čio testamentą, perėmė Vydūno 
fondą. Pinigai laikomi taupomo
je kasoje VVeinheime. Jis toliau 
rūpinsis ir Vydūno kapo prie
žiūra.

neš 
lūs 
kų 
jes
kilmingoje vakarienėje spalio 
12 pasakys pagrindinę kalbą.

— Prof. dr. Kazimieras La
banauskas, Kalifornijos univer
siteto profesorius, dėstąs auga
lų biochemiją Riversidėje, išvy
ko į Vokietiją, 
drjų reikalais, 
metų.

— Pianistas
vičius vyksta į Kolumbijos sos
tinę Bogotą, kur spalio 1 įvyks 
jo koncertas. Jį globoja dr. Z. 
J. Hermanavičius, gyvenąs Ca- 
racase.

— Dainuojanti Žymantų šei
ma rugsėjo 27 koncertuoja Cle- 
velande Dirvos rengiamame 
vakare, kuris įvyks Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

— Kun dr. K. Matulaičio 75 
m. amžiaus sukaktis bus mini
ma Londone, Sporto ir sociali
nio klubo salėje spalio 19.

— Lietuvių Rašytojų Draugi
ja ruošiasi naujiem rinkimam. 
Balsavimo lapeliai jau išsiunti
nėti. Naujoji valdyba bus New 
Yorke. Kandidatuoja 8 rašyto
jai.

—Aloyzo Barono eiluota kny
gutė vaikam “Diena prie eže
ro” jau spausdinama M. Morkū
no spaustuvėje. Leidžia Terra. 
Iliustravo Nijolė Vedegytė-Pa- 
lubinskienė. Knygutė bus įrišta 
į kietus viršelius ir, manoma, 
išeis iki spalio 12 d., kada Chi- 

: cagoje įvyks “Eglutės” ruošia
mas literatūros vakaras mažie
siem, kurie tada turės progos į- 
sigyti naują leidinį ir gauti au
toriaus autografą.

— Prof. dr. Antanas Macei
na, eilę metų profesoriaująs 
Miunsterio universitete, Vaka
rų Vokietijoje, angažuotas para
šyti naują knygą leidinių seri
jai ‘Krikščionis gyvenime’. Nau
jas prof. A. Maceinos veikalas 
numatomas pavadinti “Didieji 
dabarties klausimai”. Šio mėne
sio pabaigoje Europoje išlei
džiama vokiečių kalba nauja A. 
Maceinos kn\ga apie komuniz
mą.

— Inž. Leonas E. Strikaitis, 
dirbąs Dana laboratorijoje, Ka
lifornijoje, buvo apdovanotas 
premija (Award of Excellence) 
už pasižymėjimą, gaminant tam 
tikrus elektroninius aparatus. 
Tai įvyko San Francisco mies
te, kur kasmet surengiamos 
elektronikos aparatų parodos. 
Iš daugelio šimtų elektronikos 
eksponatų išrenkami patys ge
riausi aparatai techniniu, ko
merciniu ir estetiniu atžvilgiu. 
Džiugu, kad po ilgos, atrankos 
premija teko mūsų tautiečiui.

— Dail. Vida Krištolaityte 
savo atostogas praleido Europo
je, lankydama žymiausius mu
ziejus, meno galerijas, koncer
tus. Lankėsi Anglijoje. Bel
gijoje. Olandijoje. Vokietijoje. 
Austrijoje. Šveicarijoje. Italijo
je. Ispanijoje. Prancūzijoje. 
Mokslo metam prasidedant, gri
žo prie savo pareigų. Mokyto
jauja — dėsto meną vienoje 
New Yorko gimnazijoje.

— Sol. Dalios Kučėnienės 
koncertas, akomponuojant kom- 

Dariui Lapinskui, įvyks
4 Chicagoje. Jaunimo 
Koncertą rengia LDK 
draugijos centro valdy-

poz.
spalio
Centre.
Birutės 
ba.

— Kanados lietuvių kataliku 
centro organizacinis komitetas 
šaukia Kanados lietuvių katali
ku atstovu suvažiavimą Toron
te spalio 4-5.
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Policija ir vėliavos prie Jungtinių Tautų

Vėliavos, vėliavos ir plakatai demonstracijose prie Jungtinių Tautų. Nuotr. V. MaželioKalba Kinijos atstovas prie Jung
tinių Tautų ministeris Wan Meng- 
Hsien. Nuotr. R. Kisieliaus

Pabaltiečių demonstracijos prie Jungtinių Tautų
Demonstracijose prie Jungtinių Tautų New orkc rugsėjo 20 dalyvavo daugiausia lietuvių

Viena iš demonstruotojų Jaunas demonstrantas su lietuviška vėliava ir plakatu. Nuotr. R. KisieliausNuotr. R. Kisieliaus
Prie Jungt. Amerikos Valstybių ambasados nešamas įspūdingas plakatas.

Nuotr. R. Kisieliaus

Policija uždaro Jungtinių Tautų vartus, kad demonstruotojų vėliavos nepatektų vidun. Nuotr R. Kisieliaus Demonstracijos metu klausomasi kalbų
Nuotr. V’. Maželio
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za, R. Budraitis ir Komandos vadovas Ringaudas Remeza. Trčksta S. Mrozmsko, P. VatūMaus, A. Jankausko ir 
J. Malinausko.

KVIEČIAME SPORTUOTI
Mokslui prasidėjus, sportą 

mėgstąs lietuviškas jaunimas 
taip pat rengiasi naujam sezo
nui. Kiekvienais metais spor
tą mėgstąs jaunimas kas savai
tę renkasi į Franklin K Lane 
viešąją mokyklą. Ten pralei
džiamas laikas žaidžiant, mankš
tinantis, besimokant plaukioti, 
ši tradicija palaikoma jau 15 
metų.

Jaunimo tarpe yra populiari
namos visos sporto šakos. Tam 
vadovauja New Yorko sporti
ninkai ir Atletų Klubo vadovy
bė. Taip sudaromos sąlygos lie
tuviam savo tarpe soprtuoti.

Sporto vadovai stengėsi gau
ti kuo geriausias sąlygas, tar
damiesi su mokyklos vadovy
be. Tuo tarpu tėvai, neįvertin
dami jų pastangų, neleidžia sa
vo vaikų sportuoti ir patys 
nedalyvauja. Už salę ir basei- 

mokestis, bet už tą mokesty la- d^įa pirmenybių rungtynes. Yra 
. baidiaug.dup^pu|g^ąųįjggaui^Įr penkios komandos, prade-
vyresniesiem. Gali sportuoti dant mažučiais iki 13 metų ir 
trijose salėse ir maudytis ba- nuo 13-15 metų, taip pat 15-18 
seine. Yra sąlygos krepšiniui, metu vyresnieji. Be jų dar yra šiltieji: Lyman, juodieji: Bis- 
tinkliniui, stalo tentui,
dymuisi, mankštom ir futbolui, norintiem sportuoti yra geros. 
Taip pat, jei susidaro norinčių, sąlygos. Jie galėtų įsijungti į 
pradedamos baleto ir svorio nu- vjeną iš šių komandų?
metimo mankštos. Mokykla su Futbolo sezonas prasidės jau 
malonumu kviečia ir kitos veik- šį mėnesį. Todėl kviečiamas vi-
los šakas 
ninkus, choristus, artistus, ku
riem duoda pianinus ir atski
ras sales. Bet norint visa tai 
gauti, reikia sudaryti tam tik
rą dalyvių skaičių.

Kiekvienas, sumokėjęs 5 
dol., vaikai — du su puse, ga
li ateiti kada nori vieną dieną 

šviesu ir dienos ilges- 
futbolininkų praktikos 
Victory Field aikštėje 

per savaitę, čia jie gauna sa- prie Woodhaven Blvd., nuo 5
v. iki tamsos. Vėliau prasidės 
Franklin K. Lane mokykloje. 
Galite čia ar į šeštadieninę mo
kyklą atvesti vaikus susipažin
ti. Užtai prašome visus, kurie

kės laukti, jei norėsi patinau- skaitys šį pranešimą, pačius at-

les ir baseiną. Atletų Klubas 
nenori prarasti tokios galimy
bės, nes prie salės ir baseino 
yra susidariusi eilė. Jei dabar 
tą galimybę prarasti, tai vėl rei-

DEDIKACIJOS ŠVENTĖ ARTĖJA
Istoriniai didelis lietuvių skaičius pirmą, kartą susirinks Romoje 

1970 metų vasarą dalyvauti
LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS PAŠVENTINIME.

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

MŪSŲ SKYRIAI:
MALĖ - FEMALE

126 Tilghman Street .
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PRODUCTION TRAINEE 
SUPERVISOR

_ HE 5-1654
OI 2-4240
IN 7-6465

HU 6-2819 
PR 14896

i čia geriau buvo BxP
z Juodieji tikisi geresnės baigmės 
s Jei QxP — RxB
■* Jei B-B2 — RxB
•' Negalima leisti juodiems valdy-

ALLENTOWN, PA. 
BALTI MORE, MD. ■ 
BROOKLYN, N.Y. — 1531 Bedford Avenue . 
BUFFALO, N.Y. — 701 Fiflmore Avenue-----

38

SOUTH RIVER, NJ. — 41 Whttehead Avenue 
SYRACUSE, N.Y. 13204 - SIS «Mre«iu4 Street 
TREMTOM, NJ. 
UTICA, N.Y.

NU LAtORATGRY 
FURNITURE CO.

270 Duffv Avė. Hkksville L I.
516-931-3100

437-7677

Hl 5-2552

DE 5-1154 

014-4544008

PIRMAUJAJTH DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE

SCHALLER&WEBER
' • . ■ ' • v f .

AUGŠCIAUSIOS KOKYBfiS PRODUKTAI

9 DIDŽIULES KRAUTUVES
New Vorke: 1654 2nd Avo. (8546 St.) — TR 9-3047

Arterijoje: 28-21 lt«inway Street — Al 44210 
Florai Park, L.I.: 250-17 HRUde Avė. — 3434116 
E. Northport, LJu 250-A Lark FMd Rd. 516-7574111

doti salėm.
Todėl kviečiami visi tėvai. 

Atvykti su savo vaikais, y pa-, 
tingai su mažiukais, kurie norė
tų išmokti plaukti. Įsi|unkite> Į 
čią esančių sportininkų eiles. 
Informacijų reikalais kreiptis į 
Atletų Klubą ar į organiza
torius: P. Gvildį, D. Birutienę 
ar V. Steponį.

Susirūpinkime futbolu
Taip pat laikas susirūpinti 

lietuvišku futbolu. Futbolinin
kai jau daug metų reklamuoja 
lietuvius amerikiečių gyveni
me New Yorke. Kaip visoje lie
tuviškoje veikloje, taip ir čia 
vis sunkiau sudaryti grynai lie
tuviškas komandas. Susimaišę 
su amerikiečiais, prarandame 
visą savo tikslą — išlaikyti lie
tuvišką sportą.

Futbolui vadovauja Atletų 
Klubas. Kiekvieną šeštadienį 
vaikai, o sekmadienį didieji žai- 

kaip šachmati- sas lietuviškas jaunimas prisi
dėti, kad galėtume turėti gry
nai lietuviškas komandas. Be- 
sportuodami sustiprinsime sa
vo sveikatą ir užgrūdinsime kū
ną.

Kol 
nės, 
vyksta

vykti su vaikais arba paraginti 
kitus, kurie norėtų prisidėti. 
Kol neturime lietuvių namų, 
naudokimės viešais parkais ir 
salėmis. Kviečiame visus į 
sporto darbą. VJS.

Veda K. Merkis
• Čekoslovakijos moterys pirmauja 
pasaulio moterų pirmenybėse, Liub
line, surinkusios 9 taškus iš 10 gali
mų. Sovietų moterys turi 8 taškus 
iš 8 galimų.
• Havanos tarpt, turnyre, likus 1 
ratui iki pabaigos, pirmavo Suetinas 
(Sov.) su 10 Vį tš., jugoslavas Gli- 
goričius 10, Korčnojus 9% tš.
• Europos koresp. pirmenybių baig
mėje rungiasi Lietuvos komanda 
(UdSSR-Litauen). Fernschach rug- 
piūčio ir rugsėjo nr. nr. pateikia 
nekurtas Lietuvos komandos pasek
mes: 1 lentoj Ditt (Vok.) - Mikėnas 
1-0; 7 lentoj Czrenner (OI.) - La- 
kiūnas l-O; 11 lentoj Milvydas - Ru- 
ster (R. Vok.) 1-0; 12 lentoj Vladi- 
mirovas - Beisser (Vok.) ir 
prieš Voronkovą (Sov.-Maskva) 1-0.
• Ir didmeistriai pralaimi! Bosto- 
niškis meistras Harry Lyman su
tvarkė didmeistrį A. Bisguierį, Mer- 
rimacko didžiųjų prizų turnyre, rug- 

dariusi tiek skalūno č&dmeistriui, 
kad jis nebeatsilaikė ir sekančioje 
partijoje prieš kitą bostoniškį Tim- 

guier. Dviejų žirgų apsigynimo par-

1 P-K4 —P-K4
2 B-B4 — QN-B3
3 N-KB3 —N-B3
4 P-Q4 —PxP
5
6

P-K5 — P-Q4
KB-N5 — N-K5

QxB —0-0
8 
9

10 
11
12 PxP — NxP
13 0-0 —Q-K1
14 B-B4 — Q-B2 

B-N3 — B-B4 
QR-K — N-R4?i 
R-K2 — NxB 
RPxN — Q-N3 
KR-K — BxP

Q-B3
R1-K5 — Q-R3

15
16
17

19
20 R-K7
21
22

24
25
26

N-B4 — R-Bl 
R-R5 — RxN2 
PxR — Q-B3 
R5-K5 — B-K5 
P-B33 — P-B4

28 QxP — B-N3
29 QxP-t------ K-R»
30 Q-Q4"> — P-KR3
31 R7-K6 —Q-B2
32 P-KN4 — P-QB4
33 Q-K3 — R-Q

P-B5 — R-Q8+ 
K-N2 — B-R2 
RxBP — Q-Q2 
R-K8H------B-Nl
R-B8 —R-O7-I-

PAKBIMIHKAI

TeL 827-8191

futbolo

UI «H»

rai laimėti. LAK žaidė šios su- 
dMies: MaJuuraskas L ; Bilec- 
kis, Budraitis, Kulys, Kreicas; 
Šileikis, Vamiris II; Malinaus- 
k^ H, Vainius IV, Česnauskas, 
Bileris. Kaip minėta, galima 
buvo ar gal net reikėjo laimėti.
Priešininką nuo pralaimėjimo .

ų nesa-

vyko tik prie Stamfordo vartų. 
Tik gale rungtynių Česnauskas 

jo |varčio. Gynimas per daug 
darbo neturėjo, bet šoniniai gy- 
nikai šį kartą daugiau negu 
silpni. Gerai, kad Kulys, kaip 
paprastai, užtkirintas, padedant 
Budraičiui. Malinauskas n puo
lime pasitempė raumenį ir tuo* 
mi atkrito. Geriausiu žaidiku 
aikštėje buvo mūsiškis Šilei
kis, vienintelis bandęs įnešti 
tvarkos mūsų palaidame puoli
me. Pažymėtinas labai geras 
rungtynių teisėjas. Turima vil
čių gauti abu pirmenybių taš
kus prie žaliojo stalo. Aikštė
je trūko kampinių vėliavėlių.

Ateinantį sekmadienį mūsų 
futbolininkai žaidžia pirmas šio 
sezono pirmenybių rungtynes 
namie, t.y. Kissena Corridor 
150 St ir Booth Memorial Dr. 
Flushing .LL Mūsų priešininku 
yra čekoslovSkai. Rezervinės 
prasideda 1:1^ vai., o pirmo-" 
sios 3 vai. Atletas 

A. ŪSELIS
Garantuota* laikrodžiu taisymas 
ledai su deimantai* • Viso pasaulio {vairūs laik- 
i importuoti indai • Įvairūs papuodaiai moterim.

* TeL (212) 497-8867

Alfa Jewelėr

2ffl St Nicboias Ave^ ĘBdgewood, N. Y.

rodžiai _____________________

Charm Beauty Shoppe MAPLE CREST KENNELS

BOARDING AND GROOMING

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

ir įvairius USSR kraštus

naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
Ine.

[Licensed by Vnesposyltorg)
Tel. (212) 581-6590

VYRIAUSIA ĮSTAIGA (212) 581-7729

76 Broadvay, 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 9ri 4 valandos popiet

CLEVELAND, OHIO — 1028 KenHvorth Avemn 
OETROIT, MICH. — 11601 Joe Campau Avenue 
FARMINGDALE/NJ. — Freevvood Acre* 
HAMTRAMCK, MICH. — 11338 Jo* Campau Avi 
HARTFORD, CONN. — 18-126 Hillrtde Avė. ~ 
JERSEY CITY, NJ. — 2H Montgomery Street . 
LOS ANGELES, CAI------- 1H Be. Verment Avenue
NEWARK, NJ. - 37B Mirket Street------------
NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue ---------
PHILADELPH1A, PA. —131 W. Girard Avenue 
RAHWAY, N J. — 717 W. Grand Avenue-------
ROCHE8TER, N.Y. — 5M Hucteon Avenue -----

3654740

HE 5436$ 
D* 5-6550

OR 4-1840 
PO9-4807

AN 8-1120 
_. CL 74326

EX 2-0306
RE 2-7470

ningai per “Spartą”. Pranešę 
kuo domitės, gausite autentiš
kus finniĮ katalogus iš: J. L 
Giedraitis, 10 Bany Drive, E. 
Northport, N. Y., 11731. Tele
fonas: 516-757-0055.

high starting salary eoceeUent bene
fits NEW YORK TELERHONE CO.

(212) 395-6084

DBCTERPARK 
PHARMACY 

’Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMA.ICA AVENUE

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

WE DELIVER
Mlchigen 2-4130

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

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

Man+el & Doren, Ine. 
83-12 Cooper Avenue 
Glendale, N.Y. 111227 

Tek 894-4188

FROZEN FOOD

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

BaceDent benefits, for all ahifts 
Call MR. GILFORTE.

(201) 256-9000 
HUDSON WHOLESALE, 

FILIGREE FOOD 
Taft Road Totowa, N J.

EXP POLISHERS * GRINDER8
Steady work niee working condi- 
tions 40 hours plūs overtime AL 
JON FINISHING CORP — 2541 
Ewen Avė Bronx N.Y. Call:

Kl 9-5400

TRUCK TIRE . 
CHANGERS

Exp or taexp steady work 
Excellent pay and fringe benefits 

Mušt have driver’s lic.
Will trata if you are inexp. 

FIRESTONE TRUCK 
TIRE CENTER

600 Revere Beach Parkway 
Revere Mass.

Truck Tires are our Only Business

Heldelberg Pressmen exp in offset 
& Letter press steady position, good 
pay hospitalization, other fringe be
nefits Work where you Mve ta — A 
fine air cond plant ųuality workers 
will be happy here — Castlereagh 
Press Ine. 300 Buffalo Avė, Free- 
port L.I. Tel. 516-379-2122

WAREHOUSEMEN 
for 

LIBERTY U.A. RECORD 
DISTRIBUTING CORP.

Major record distributor needs Sev
erai warehousemen. Advancement 
to supervisory positions possible — 
good starting pay, 40 hr week, ex- 
eelfent company benefits. Start at 
once. (201) 964-1560 — 1835 Bur- 
nett Avė., Union, N J.

DISPLAY

PRIVATE GOURMET 
CATERING

5Ve go to-yo«r Home or (3 
Affairs — for all occasions. 
PIERRE your Chef — 

516—333-6752

By appointment. Dial 201—462-8270 
Oakland Mills Road Freehold NJ.

AD
CANCEL OR CHANGE 

Tol: 612-2983

HAT & CANE Restaurant & Cock- 
tail lounge Lunch dinner and T<ąte 
supper parties, Showers, Communi- 
ons and Confirmations. Accomodate

Hackensack NJ. Dial 201—487-4950

DOG TRAINING SCHOOL 
Obedient Guard and Attack trained 
Dogs for sale or rent — 104-41 At
lantic Avė. Richmond Hill, N.Y. 

441-7106 X ____

ALL VENT CORP.

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

L & M CAR SERVICE 
DOOR TO DOOR ANYWHERE 

24 Hour Service 
Wedding Parties Airports 
Hospitals — Meter Rates 

Call (212) 568-6000

MARIO'S AUTO 
INSPECT1ON STATI ON

Headlight adjustment Whel aUgd- 
ment — Shell Bay Avė, Mayville 
Cape May Court House NJ. 609^— 
465-5607

20 years of teachtag exp childrgn 
and adult classes now forming pay 
as you leam all latest dances also 
Tap-BaUet - Jazz Call HY 7-2372

WAREHOUSE SELECTORS 
(6)

Night Work 8 PM - 5 AM 
Work with Frozen Foods

$2.90 per hr. plūs 10% Bernus
to $3.29 per hr.

After 30-60 days $3.50 per hr.
Call (201) 256-9000 ext. 281 ask for
Mr. Herb Keenan or Mr. Gilforte 

r'lUGREE FOOD 
Taft Rd. Totowa, NJ.

(3)
TRACTOR TRAILER 

DRIVERS
Work with Frozen Foods 

Guaranteed work 5-day week 
Call (201) 256-9000 

Ask for 
Mr. Herb Keenan or Mr. Gilforte

HUDSON WHOLE8ALE 
FILIGREE FOOD 

Taft Rd. Totova, N J.

Grad. Good starting salary, eccel- 
lent future. Good benefits. Apply tai 
person: Consolidated Laundries 311 
East 94th Street, New York City or 
call Mr. Thomas 876-7500.

General Factory Help for nevr etato 
plant ta Westwood — Punch puto, 
Assembly or Spray room experieflbe 
helpful, būt vrill trata. For fttot 
ahift 7:45 to 4:30 pm. Good fringe 
benefits. Apply Kurt Veraen Co. 10 
Ctartet SL Wertwoo<L NJ. (2M) 
664-8200 ExL 14

General Faetory Help, M ACH INE 
OPERATORE day or night ahtfts
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Ltot. Atletų Klubo rūpesčiu 
kasmet sudaromos sąlygos pasi
naudoti Franklin K. Lane 
aukštesniosios mokyklos basei
nu, sporto sale. Svarbu, kad 
kuo daugiau jaunimo ir vyres
niųjų pasiryžtų dalyvauti tame 
sportiniame savaitės lavinime. 
Apie tai plačiau rašoma šiame 

^numeryje septintame puslapyje

tais įstojo nauji mokiniai: į vai
kų darželį — Linas Gintautas, 
Ramutė Gvildytė, Laura Gudely
tė, Auksė Jankauskaitė, Vikto
ras Jurgėla, Barbora Jurkutė, 
Rimas Kezys, Vytis Kezys, 
Loreta Klivečkaitė, Dalia Uogy
tė, Kristina Makūnaitė, Dalia 
Nemkkaitė, Vytautas šidlaus-

nas Žukauskas; į I sk. — Linas 
Banelis, Stasys Janušas, Vla
das Jurkus, Antanas Zabita ir 
Kristina Žukauskaitė.

nes Jodytos dukrelė, vėl dainuo
ja pirmąjį vaidmenį “Curiey 
McDimple” veikale, kuris vaidi
namas Bert Wheeler teatre, 134 
W. 43 St Manhattane. Vaidini
mai vyksta kasdien, išskyrus 
pirmadienius ir antradienius.

.Spektaklių pradžia 8:30 v.v., 
šeštadieniais — 3 v. popiet ir 8 
v.v., sekmadienis — 3 v. po
piet ir 7 v. v. Dabar ji pakvies
ta šešiom savaitėm. Veikalas 
jau eina trečius metus, šiame 
veikale mažoji dainininkė dai
navo ir praėjusiais metais.

Kun. Hermanas Jonas Šul
cas, norėdamas asmeniškai pa
dėkoti saleziečių bendradar
biams, kurie savo dosnia auka 
padėjo jam pasiekti kunigystę 
ir rėmė saleziečių mokyklą Ita
lijoje, ir norėdamas lietuvių vi
suomenę šiek tiek painformuo
ji apie dabartinę saleziečių 
veiklą naujoj vietovėj Romoj, 
lankysis šiomis savaitėmis 
Brocktono, Washingtono, Phila- 
delphijos ir New Yorko lietu
vių kolonijose. Spalio 16 dieną 
jis grįžta Rdmon, kur tęs teolo
gijos studijas; jis specializuosis 
jaunimo pastoracijos srityje.

Jaunųjų sportininkų plauky
mo, gimnastikos, futbolo ir t.t 
pratybos Franklin R.. Lanė’ riit^ 
kyklos salėse pradedamos spa
lio mėnesio pradžioje. Sales ir EV 7-1422, Be abejo, dovanų

Komitetas Maironio lituanisti
nėje mokykloje: Pranas Gvil
dys (pirm.), Irena Garunkštie- 
nė, Jolita Birutienė, Irena Dič- 
pinigaitienė ir Alg. Cesnavičius. 
Paminėtina, kad sąžiningesnie- 
ji tėvai savo vaikus kiekvieną 
šeštadienį į mokyklą atveža ne 

* tik iš Long Island tolimų vie- 
’ tų, bet ir iš New Jersey ir Con- 

neetieut valstijų. Įdomu, ar lie
tuviškumas tik kai kam, ar vi
siem vienoda 'pareiga?

500 dovanų laimėjimams pa
siryžo surinkti Balfo vajaus ko
mitetas, kuriame atstovaujamos 
9 New Yorko moterų org-jos 
ir dr-jos (Mot. Vienybė, Mot. 
F«*d. Klubas, Mot. Kultūros Dr. 
ja, B ruti’tės. Mot. S-gos trys 
kuopos, SLA Mot. kuopa, skau
čių “Neringos” tuntas). Šios do
vanos Ims paskirstytos laimin
giesiems per Balfų vajaus va
karą lapkričio i£, šeštadieni, 
7 v.y. Maspetho parapijos salė
je. Tad visos dr-jų narės prašo
mos ruošti kuo daugiau dova
nų (fantų) ir jas įteikti savo 
dr-jų valdyboms arba tiesiog 
Malfo Centrui: 105 Grand St, 
Brooklyn, N, Y. 11211, telef.

. • - ■ :
Brocktooo jaunučių tautinių šokių grupė, kuri dalyvaus N. Anglijos lietuvių tautinių šokių šventėje rugsėjo 28 d. 5 v. popiet So. Bostono 

. Liet, piliečių draugijas salėje. Rengėjas — Bostono tautinių šokių sambūris.

KONCERTAS IR VAKARIENĖ ŽIDINIO ŠVENTĖJE

Rugsėjo 8 — tautos šventė 
paminėta tik 'pamaldomis baž
nyčioje. Mišias aukos kleb. 
kun. A. Baltušūnas, o pritaiky
tą pamokslą pasakė Tėv. Leo
nardas Andriekus, pranciškonų 
provincijolas.

Solisto Benedikto Povilavi- 
čiaus dainų ir arijų rečitalis 
rengiamas gruodžio 7 d. 5 v. 
popiet Lietuvių Piliečių draugi
jos salėje, So. Bostone. B. Po- 
vilavičius net septynis kartus 
dainavo tarptautiniame muzi
kos ir dainos festivalyje kartu 
su dūdų orkestru.

šokėjų šventė rengiama sek 
madienį, rugsėjo 28 d., 5 v. po
piet Liet. Piliečių draugijos sa
lėje. Bostono tautinių šokių gru
pė, kuriai vadovauja Ona Ivaš- 
kienė, vyksta Į tarptautinį šo 
kių festivalį net į Tennessee 
valstybę. Grupei susidaro ne
mažos išlaidos, todėl ir rengia- 
pias šis gražus parengimas, ku
riame pasirodys spalvinga ir di
delė tautinių šokių grupė su Į- 
vairia programa, t

Balfo 25 metų sukaktis mini
ma spalio 5 Lietuvių Piliečių 
draugijos salėje.

(atkelta ii 4 psl.)
Vanagaičio — Aš bijau pasa
kyt, Godelės, F. Schuberto — 
Serenada, G. Rossini — Una 
voce poce fa iš operos Sevili
jos kirpėjas. Bisui padainavo 
Habanerą iš op. Carmen.

Geriausiai nuskambėjo itališ
kai padainuota “Sevilijos kirpė
jo” arija.

Pianu dainininkę palydėjo 
Aleksas Mrozinskas. Jis ir solo 
paskambino tris trumpus daly- J 
kėlius: Čiurlionio preliudą, 
Bacho Sicilianą ir Defalla 
Ugnies šokį.

Muzikinė dalis buvo glausta, 
užtruko tik 45 minutes. Daini
ninkę apdovanojus gėlėm ir 

________________________ ___ plojimais, tuoj į salę įėjo pul- 
dalyvių skaičiaus. Norintieji da- jų. Svarbu, kad visos dovanos ^as iaunimo- 
Ivvauti skubiai praneša Vaciui būtų gautos bent kelios dienos . 
Steponiui, 86-13 Jamaica Avė., prieš vajaus vakarą, kad būtų 
Woodhavene. TeL: 441-7087. ' lengviau jas sutvarkyti.

giau, kurie norėjo pasveikinti 
pranciškonų užsimojimą.

Prel. J. Baikūno žodis
Pirmasis buvo pakviestas kal

bėti prel. J. Balkūnas. Jis kal
ba ugningai, pagaunančiai ir 
ekspresyviai.

Pirmiausia jis sustojo ties 
ankstesniąja ateivių kartą, kuri 
čia sugebėjo sukurti lietuviškų 
parapijų platų tinklą, išleido 
laikraščius, suorganizavo palai
pinės ir kitokias draugijas, lei-

ParenoimM New Yorke
Rugsėjo 27, šeštadienį — Jauni

mo šokiai Masočtho liet, parapijos 
salėje 64-08 56th;Rd.. Maspeth, NY,

KUN. JONĄ PAKALNIŠKĮ,

jo brangiam Tėveliui Lietuvoje mirus, giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

K. ir J. STRAZDAI

Jaunieji patarnauja
Ir visus nustebino jų pulkas. 

Tai buvo stalų patarnautojai, 
pasipuošę kaip dera jų darbui. 
Jie tuoj nešė valgius, dėjo ant 
stalo.

Prasidėjo vakarienė su vai
sių kokteiliu, paskui šaltos mė
sos. Rado savo vietą ir lietu
viškos dešros su kopūstais. Prie 
tokio valgio buvo ir atitinkamo 
gėrimo ir alaus. Po dešrų ir 
kopūstų nešė .kavą ir piovė py
ragą.

Didysis pyragas
Ant svečių stalo stovėjo 

delis didelis pyragas, kuris
vo forma priminė Saliamono 
šventyklą Siono kalne Jeruzalė
je. Vidurys to pyrago buvo 
bent kelių aukštų, o šonai — 
vienaaukščiai, bet už tat su įra
šais — su sveikinimais pran
ciškonam.

Šį didelį pyragą dovanojo 
pranciškonam Marytė šalinskie* 
nė. Vėliau paaiškėjo, kad jos 
rūpesčiu ir triūsu atsirado ir tos 

gė-

di-
sa-

Buvusiai Vokietijoj Augsburgo pr. mokyklos mokytojai

VIKTORIJAI JOCIENEI
mirus, jos dukrą Vidutę su vyru, anūkes, brolį ir gimines 
liūdesyje užjaučiame ir kartu liūdime.

Buv. mokytoja, Sofija Jakienė- 
Patamsienė su ieima

spalvotos staltiesės ir stalo 
lės.

Pavergtoj Tėvynėj

JONUI PAKALNIŠKIUI
mirus, jo sūnui kun. Jonui Pakalniškiui ir dukrai Pauli
nai su šeima giliame skausme širdingą užuojautą reiškia

Žodinė dalis
Prie kavos juk reikia 

kalbų. Programoje buvo įrašy
ti du kalbėtojai, bet tokia iš
kilminga proga atsirado ir dau-

Spalio 4, šeštadienį — Amerikos 
Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
S-gos tradicinis ' balius Americana 
viešbutyje Manhattane, N.Y. 8 v.v.

Spalio 26, sekmadieni — Kristaus 
Valdovo šventė. Rengia Amer. Liet. 
Katalikų Federacijos New Yorko ir 
New Jersey skyrius.

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

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

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

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

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

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

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

do knygas, rėmė besimokan
čius, didelėm aukom rėmė ir at
sikūrusią Lietuvą.

Po antrojo pasaulinio karo 
atėjo vadinamoji dypukų karta, 
kuri praturtino Amerikos lietu
vių gyvenimą. Tokie dypukai 
buvo ir lietuviai pranciškonai, 
įkūrę gražią Šv. Kazimiero pro
vinciją. .........

Toliau jis suminėjo didžiuo
sius pranciškonų darbus — o 
jų buvo net šeši: įsikūrimas 
Greene ir Kennebunkporte, už
simojimas įkurti Prisikėlimo pa
rapiją Toronte, sujungti Dar
bininko ir Amerikos laikraščius 
ir įsikurti vienuolyną Brookly
ne, įkurti lietuvišką gimnaziją, 
baigti Toronto statybas, pastaty
ti koplyčią Kennebunkporte. 
Dabar septintas yra pats di
džiausias užsimojimas — kultū
rinis centras Brooklyne.

šis septintas užsimojimas kai
nuos daugiau nei kiti projektai. 
Jį turi padėti pastatyti ne tik 
New Yorko ir New Jersey, bet 
ir visos Amerikos lietuviai.

Baigdamas savo kalbą, prela
tas kvietė visus prisidėti prie 
statybos — visas parapijas, pa
rapijų draugijas, lietuviškas or
ganizacijas, šeimas. “Visi sto
kime į aukotojų eiles Kultūros 
Centrui Brooklyne. Sveikinam 
tėvus pranciškonus su užsimo
jimu ir linkime sėkmės!”

Kitų kalbos 
Aleksandras Vakselis, N. Y.

apygardos LB pirmininkas, 
pasidžiaugė pranciškonų už
simojimu, žadėjo visuomenės 
paramą, palinkėjo, kad kuo 
greičiau čia išaugtų Kultūros Ži
dinys.

Į sceną užkopė dr. Petras 
Vileišis, JAV LB Tarybos pir
mininkas, ir ugningai pakalbė
jo apie lietuviškus dabarties rū
pesčius. Taip pat kalbėjo dar ir

MAIRONIO MOKYKLA
JAUNIMO ŠOKIAI

PrisiminJc mane, kai ai jau būtu išėjusi į negrįžtamas 
tolumas.. . Ui ONOS MENDERIENĖS vėlę mirties me
tinių proga tėvą pranciškonų koplyčioje, 680 Bushwick 
Avė., Brooklyn, N.Y., Inu aukojamos miiios su egzekvi
jomis rugsėjo 27 d. 9 vai. ryto. — Draugai bei pažįstami 
kviefami dalyvauti pamaldose bei prisiminti maldose ve
lionę Oną tr ivogarį Mykolą.

fluutt Uriula Kraus

įvyks rugsėjo 27 d. 7:30 vai. vak. 
Maspetho lietuviy parapijos 

salėje.
Įėjimas 1.50 dol.

Gros Urbei i o orkestras.
Kviečiamas visas jaunimas!

Rengia Neringos stovyklai remti komitetas

pulk. J. Šlepetys, anksčiau da
lyvavęs Kultūros Židino orga
nizavime.

Aukos šia proga
Didelė tai statyba ir jai rei

kia pinigų, žmonės šia proga 
atsiliepė savo aukomis. Iš salės 
nešė savo čekius, o Vitalis Žu
kauskas skelbė per garsiakalbį. 
Pačią didžiausią auką paauko
jo bene kun. V. Pikturna —500 
dol. (Aukotojų sąrašas bus pa
skelbtas vėliau). '-z

Padėkoja visiem
Vakarienės organizatorius 

Tėv. Juvenalis Liauba padėko
jo visiem programos dalyviam, 
šeimininkėm, visiem, kurie sa- tėję, A. Landsbergio, drama, 
vo darbu prisidėjo prie vakarie- kaina 2 dol. Sv. Kazimiero pa
neš surengimo. rapija Los Angeles, Calif., J.

Žmonės dar valandėlę šne- Gliaudės, kietais aplankais, kai- 
kučiavosi prie stalų, apie 9:30 na 5 dol. Šv. Jurgio parapija 
ėmė skirstytis namo. (p.j.)

NAUJAI GAUTOS KNYGOS
Lietuviai legionieriai Vietna

me, B. Vrublevičiaus, nuoty
kiai, kaina 2 dol. Gyvenimas tai 
kekė vyšnių, K. Almeno, no
velės, kietais . viršeliais 5 dol. 
Lietuviškasis liberalizmas, re 
dagavo V. Kavolis, kaina 3 dol. 
Senprūsių laisvės kovos su vo
kiečių riterių ordinu. Dr. M. 
Anyso, kietais aplankais,“ kai- 
na 7.50 dol. Škėmos raštai I 
tomas, redagavo A. Landsber
gis, kietais viršeliais, kaina 6 
dol. Penki stulpai turgaus aikš

KATALIKIŲ MOTERŲ 
SĄJUNGOS 29-tos kuopos

Metinis
parengimas

PIETŪS
įvyks 
spalio 5, sekmadienį
1 vai. p. p.
Apreiškimo parapijos salėj, 
Brooklyne.
Trumpa programa ir muzika. 
Pietų metu kiti įvairumai bei 
gražūs laimėjimai.

įėjimo auka 3.50 dol.

Pelnas skiriamas Lietuvių 
Romoj paminklinei koplyčiai.

Kviečiamos viešnios 
bei svečiai.

Shenandoah, Pa., Dr. A. Kučo, 
kaina 4 dol., Gėlių kalbėjimas, 
J. Meko eilėraščiai, kaina 1 
dol. Pavieniai žodžiai, J. Meko 
vaizdai, kietais aplankais, kaina 
4 dol. Tau, sesute, P. Lember- 
to eilėraščiai ir trumpa velio- 
nies biografija, kietais aplan
kais 5 dol., minkštais 4 dol. Tik 
tau ir man, O. B. Audronės 
eilėraščiai, kaina 3.25 dol. Tra
pus vakaras, K. Grigaitytės ei- 
raščiai, kaina 3 dol. Bevardė ša
lis, L. Sutemos eilėraščiai, kie
tais viršeliais, kaina 3 dol. The 
Lithuanian Woman, redagavo 
komisija, kuriai vadov. B. No- 
vickienė, kaina 3 dol. Spheric 
and Linear Laws of Geometry 
by A. Stelingis, 2 dol., Vysk. 
Pranas Brazys, jo gyvenimas ir 
darbai, kaina 2 dol.

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ S-GOS
AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ ir
AMERIKOS LIETUVIŲ DANTŲ GYDYTOJŲ D-JŲ
N. Y. ir N. J. skyriai

maloniai kviečia visus į

TRADICINI BALIŲ
kuris įvyks 1969 m.

spalio 4 šeštadienį 8 v. v.
AMERICANA viešbučio “Royal BaDroom B” salėje, 7th Avenue 
tarpe 52 ir 53 gatvių, Manhattan’e, N.Y. šokiams gros Joe Thomas 
5 asmenų orkestras. Baliaus kaina $19.50 asmeniui. Bilietus reikia 
gauti iš anksto, nevėliau rugsėjo 28 dienos.

ALIAS, ALG ir AIDG skyrių valdybos
BALIAUS REIKALU KREIPTIS:

Dr. R. Saklaitienė 
Dr. M. Žemaitienė

(212)296-8^0 
(2011 M 7-3611 
(212) 523-3641

Inž. V. Bioševas
In*. A. Garbauskas
Int. E. Verba
Inž. Z. Jurys

(201) 484-9015
(516) 694-2471
<516) 798-0162
(212) 441-7831


