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Bolivijos sukilėliai už geras reformas 
Atšaukta koncesija JAV naftos b-vei

Nixonas gynė savo liniją kaip geriausią karui baigti
— Prez. Nixono spaudos 

konferencijoj Vietnamo karas 
susilaukė daugiausia klausimų. 
Nebuvo užmiršti nė tie reiški
niai, kurie formuojasi kongre
se ir krašte ir pradeda primin
ti, jog Vietnamo karas jau ne
be buv. prez. Jbhnsono, bet 
prez. Nizono karas. Tuo nori
ma pasakyti, kad prez. Nizonas 
ikšiol neparodė nieko naujo, 
bet tebetęsia buv. prez. John- 
sono politiką. Tuo reikalu tik 
tuščių šūkių redagavimu užsi
iminėju siūlo labai lengvą ke-. 
lią — atsisakyti nuo Saigono 
vyriausybės ir per vienus me
tus pabėgti iš Vietnamo. Kiti 
kalba net apie trumpesnį laiką. 
Studentai ir partijos 
koalicijoj prieš prezidentą

Prez. Nixono ikšiolinę Viet
namo karo likvidavimo taktiką 
jau pasiryžo laužti studentų 
sambūrių sudarytas komitetas
masinėmis demonstracijomis, lis iš New Yorko, kurį gub. N. 
numatytomis pravesti visame 
krašte spalio 15 dieną, žadama 
demonstracijas pravesti be 
riaušių. Paklaustas apie tas de
monstracijas, prez. Nixonas at
sakė, kad “jos negali nė vienu 
punktu pakeisti mano nusista
tymo”.

Jei visas kraštas ją paremtu, Hanojus greit baigty karą
Kongrese opozicinės iniciaty

vos jau pasirodė demokratuo
se ir respublikonuose.

Dem. partijos pirm. šen. Har- 
ris iniciatyva kongreso rūmuo* 
se įvyko uždaras posėdis, ku
riame dalyvavo po tuziną as« 
menų iš abiejų kongreso spar
nų. Pasitarimo tikslas — kaip 
demokratų partija galėtų efek
tyviau prisidėti prie tų, kurie 
reikalauja JAV pasitraukimo iš 
Vietnamo iš anksto nustatytu 
laiku. To pasitarimo žinomas 
tik vienas nutarimas: paremti 
studentų organizuojamas de
monstracijas ir, jei galima, spa
lio 15 sutrukdyti senato posė
dį dėl kvorumo nebuvimo.

Respublikonų pusėj prieš 
prez. Nixono Vietnamo politi
ką išėjo šen. Goodell,. jaunik-

Rockefelleris paskyrė vietoj 
nužudyto šen. R. Kennedy. Jis 
įteikė pasiūlymą senatui įstaty
mu uždrausti krašto apsaugos 
dep-tui atleistus pinigus panau
doti JAV kariuomenės reika
lam Vietname po 1970 m. gruo
džio 1 d. Tai reiškia, jei tas į-

statymas praeis, kad iki to lai
ko visa JAV kariuomenė iš 
Vietnamo turi būti išvesta.
Negarbingas kulias

Kad to reikalo svarstymas pa
tektų ne į krašto apsaugos, bet 
į užsienio reikalų komitetą, 
kuriam pirmininkauja jau daug 
nemalonumų Amerikos diplo
matijai pridaręs šen. Fulbright, 
Goodell pasiūlymas yra prika
bintas kaip priedas prie užsie
nio pagalbos kreditų paskyrė 
mo įstatymo. Šen. Fulbright ne
pajėgė sulaikyti savo džiaugs
mo išsiveržimo tokia netikėta 
parama ir tuojau pažadėjo duo
ti šitam reikalui savo komiteto 
platformą.

Goodell iniciatyvą tuojau pa
smerkė gub. Rockefelleris (jis 
greičiausiai dabar apgailestau
ja jo pasiuntimą į senatą), 
krašto apsaugos sekr. Laird ir 
pats prez. Nixonas. Pasmerkė 
todėl, kad pranešimas Hanojui, 
jog amerikiečių nebebus Viet
name 1970 m. gruodžio 1 d., 
yra lygu pasakymui, jog nebe
reikalingos jokios derybos ka
rui baigti. Tuo keliu nuėjus at- užsikabino už šen. 
sisakoma visko, už ką ikšiol bu- pasiūlymo, jį pagyrė kaip dide- 
vo remiama P. Vietnamo vy- lę politinę išmintį ir ragino už 
riausybė.

Ta proga prez. Nixonas pa
reiškė, kad dabar jo vedama li
nija yra teisinga, kad jos lai
kantis karą galima baigti gar
bingai ir greit, tik dar būtų 
gera susilaukti iš tautos vieno 
priedo — kantrybės palaukti ir 
vieningai paremti jo taktiką.

Anot jo, kai priešas Hanoju
je pajus, jog Amerika nesiren
gia iš Vietnamo bėgti viską pa
likusi, karas' bus baigtas susi
tarimu per labai trumpą laiką. 
Taip kalba, ir greičiausiai ma» 
no, prez. Nixonas.
Saigonas rodo drąsą

Iš Saigono, atsiliepė P. Viet
namo prez. Thieu, kad 1970 me
tais gali būti ištraukta iš P. 
Vietnamo dar bent 200,000 JV 
karių, bet su viena sąlyga, kad 
Washingtonas duos P. Vietna
mui visus rėikalingus ginklus, 
aviacijos neišskiriant Yra net 
stipri nuomonė, kad patys pa
sidarę atsakihgi už savo laisvę 
ir gavę reikalingus ginklus 
vietnamiečiai sėkmingiau ka
riaus už amerikiečius, kuriuos 
jau užkrėtė abejonėmis savo 
asmeniškų tikslų namie besie
kiu visokiausi smulkūs politikie
riai.

Tokio tipo pavyzdys gali bū
ti ir balsus gaudąs New Yorko 
meras Lindsay. Nė žodžiu ne
užsimenąs apie savo pirmojo 
valdymo kliidas, jis tuojau

Goodell

mas ir vietnamiečių parengimas 
jų vietai užimti Antroji yra P. 
Vietnamo vyriausybės konsoli
davimas ir krašto ūkinės struk
tūros stiprinimas. Pažadėta ūki
nė pagalba net Š. Vietnamui, 
jei atsisakytų nuo P. Vietnamo 
užgrobimo ir padarytų taiką. 
Dėl Thieu vyriausybės nuverti-, 
mo (vadinamieji liberalai jos 
labai nekenčia) prez. pasakė, 
kad tai nėra Amerikos reika
las. Thieu vyriausybė pastatyta 
laisvais rinkimais, tokiu keliu 
ji tegali būti pakeista.

Vid. Rytų klausimas lieka asamblėjoje
Jungt. Tautos. — Gen. asam

blėja nutarė Vid. Rytų klausi
mą paskirti svarstyti pačiai a- 
samblė jai, apeinant politinę ko
misiją.

Tuo pačiu metu pasitarimai 
tuo pat klausimu yra prasidėję 
tarp? JAV, Anglijos, Prancūzi
jos ir Rusijos atstovų čia pat 
New Yorke. Jie tariasi vienas 
su kitu, visi kartu ir su Izrae
lio bei arabų atstovais. J. Tau
tų tarpininkas, Švedijos diplo
matas Jaringas yra atvykęs į 
New Yorką, kad būtų Ša pat, 
jei jo pagalbos prireiktų. Pas 
U Thant susirinkę keturių di
džiųjų užsienio reikalų ministe- 
riai pažadėjo ieškoti taikos pa
sirėmę Saugumo Tarybos 1967 dėti Izraelis, Egiptas, Sirija ir 

‘ Jordanas. Didžiausias ir vienin
telis keturių pasitarnavimas ga
lįs būti tik vienas: prikalbėti

mas pateko tik dėl formalumo, 
nes visą reikalą taikos keliu 
gali pakreipti tik JAV ir Rusi-

svarbiau, kad jų nuomonėms 
pritartų Izraelis, Egiptas, Siri
ja ir Jordanas.

Izraelio tezė yra ši: svarbiau
sias tikslas Izraeliui yra sutar
ta taika, gi būsimos sienos tė
ra tik antraeilis reikalas. Apie 
būsimas sienas Izraelis pra
šneks oficialiai tik tada, ka
da šalys susirinks į taikos kon
ferenciją. Anot Izraelio, didžių
jų valstybių sutarimai vienu ar 
kitu reikalu tik dar labiau su
painios bylą. Vietoj ketinių di
džiųjų prie derybų stalo turi sė-

— Nė vienos valstybės prem
jeras New Yorke nebuvo taip 
iškilmingai priimtas, kaip buvo 
priimta Izraelio Goldą Meir. Jai 
padarė priėmimą ir iškėlė puo
ta miesto vadovybė, ji svečia
vosi pas J. Tautų gen. sekreto
rių U Thant. Ją turėjo progos 
pagerbti daugybės valstybių 
ambasadoriai, atstovaują savo 
kraštus J. Tautose. Jie atsi
lankė į .vaišes, kurias ta proga 
delegacijų vadovams surengė 
Izraelio užsienio reik, minist
ras Abba Ebanas. Didžiausią 
pagarbą jai parodė ir New Yor
ko žydai, pažadėjo savo paramą 
Izraeliui. New Yorke yra" di
džiausia žydų kolonija pasauly.

La Paz. — Bolivijos kariškiai 
nuvertė rinktą prezidentą Šali
nas ir pradėjo patys krašto rei
kalus tvarkyti. Valdžios viršū
nėje prezidento pareigose bus 
karinių pajėgų vadas gen. Can- 
dia.

Dabar Lotynų Amerikoje jau 
bus devynios karinių diktatū
rų valdomos valstybės. Vienos 
atsirado kaip bandymas sulai
kyti socialines reformas (Ar
gentina, Brazilija, Paragvajus), 
kitos atėjo kelio reformoms 
praskinti. Tokia yra Čilės ka
riškių globojama vyriausybė, 
toks, atrodo, bus ir Bolivijos 
karinis režimas. Jos preziden
tas Candia jau pareiškė, kad tai 
buvęs ne vienos vyriausybės 
pakeitimas kita panašia, bet 
tai buvusi gili revoliucija, tai 
yra vienos politinės linijos pa
keitimas kita.

Pirmasis jos veiksmas buvo 
panaikinimas įstatymo, kuris 
Bolivijos naftos pramonę bu
vo atidavęs amerikiečių Gulf 
Oil Co. Ši bendrovė skelbia jau 
įdėjusi ten 140 mil. dol. Dar 
nepaskelbta, kaip tas reikalas 
bus galutinai sutvarkytas, bet 
pats naujosios vyriausybės gal
va pasakė, jog naftos koncesi
jos įstatymą redagavo Ameri- L. Amerikoj padaryti, bet 1968 
kos advokatai, todėl Bolivijos m. rudenį gen. Candios vyrų 
interesai buvo pažeisti. buvo apsuptas ir sunaikintas.

Rinkimų greit nežadama, bet 
pažadėta pradėti vykdyti žemės 
reformą, kuri 1953 m. priimta, 
bet ikšiol nevykdyta. Iš žemės 
ūkio gyvena Bolivijoj apie 70 
proc. gyventojų. Bolivija yra 
vienas neturtingiausių Lotynų 
Amerikos kraštų.

žadėta vystyti pramonę, ap
saugoti tautos naudai krašto 
turtus, patobulinti kalnakasy
bos pramonę (kitas Bolivijos že
mės turtas yra alavas, ameri
kiečių eksploatuotas, bet 1952 
m. nacionalizuotas), vykdyti 
kraštui palankią ūkio politiką. 
Į vyriausybę paskirti reformų 
šalininkai, kurių dauguma se
niai žinomi 
planuotojai.

Naujasis 
tarnas kaip
kalbis žmogus, nusimanąs ir 

i apie ūkinius klausimus. Jis pats 
i buvo autorius plano sunaikin

ti Che Guevarai, kuris savo 
‘ partizaninio karo centrui buvo 
i pasirinkęs Bolivijos miškus ir
• ten pradėjęs kurtis. Gimęs Ar- 
; gentinoj, Che Guevara savo re- 
: voliucinę-partizaninę karjerą 
■ pradėjo Kuboje, iš ten persi-
• kėlė į Boliviją “didelių darbų”

kaip tų reformų

prezidentas pažjs- 
rimto darbo maža-

lapkričio 22 d. rezoliucija, ku
rioje yra surašyta labai gerai 
išbalansuota taikos programa,

Į gen. asamblėją tas klausi- ' su Izraeliu.

Tikisi susitarimo 
dėl saly grąžinimo
Tokyo. — Japonijos vyriau

sybės kalbėtojas praneša, kad 
Japonijos užs. reikalų ministe- 
rio pasikalbėjimai su JAV vals
tybės sekr. W. Rogers Wash- 
ingtone atidarę plačias per
spektyvas Okinawos grąžinimo 
klausimui sutvarkyti.

Tiesa, kad dar likę žymesnių 
skirtumų, bet manoma, kad vis
ką pasiseks sutvarkyti premje
rui Šato atvykus j Washingto 
ną lapkričio mėn. Tam susiti
kimui palikta sutarti Ryukyu

save balsuoti lapkričio mėn. to
dėl, kad ir jis tokį pasiūlymą 
labai remiąs. Į tokį nerimtu
mą būtų galima dėmesio ne
kreipti, jei nebūtų žaidžiama 
labai rimtu klausimu, į kurį į- 
eina Amerikos žodžio laužymas 
ir kitos tautos apgavimas. Ir 
Goodell kitą rudenį turi mal
dauti išrinkimo, todėl ir palei
do Vietnamo meškerę.

Prez. Nixonas labai rimtai at
sakė, kad jo dabartinė politika 
Vietnamo karą gali neilgtrukųs 
baigti. Kokios priemonės įeina 
į tą kompleksą? Svarbiausia yra 
ši: JV karių Vietname mažini-

Vokietijai valdyti 
reiks koalicijos

mento rinkiniuose krikš. demo*

Jis gavęs naujy Kremliaus pareigų
Hall pasigyrė, kad besilankyda
mas Kremliuje buvęs apdovano-

ikšiol nėra paskelbę. Jis vyko 
per Maskvą į Ho Chi Minh lai
dotuves ir tuo pačiu keliu at-

te esanti opozicija, kuri kai ku
riose Kinijos dalyse prieinanti 
iki karinių susirėmimų, ir vi
suotinė gyventojų apatija. Bet 
Gus Hali pripažinęs savo pasi
kalbėjime su NYT korespon
dentu H. Salisbury, kad Rusi-

kos bazių pasilikimo salyne są
lygas ir atominių ginklų ten 
buvimo statusą. Dabar Ameri
kos turimose bazėse pačioj Ja
ponijoj atominių ginklų nega
lima laikyti Kitas reikalas Oki- 
nawos sala, bet jų ten laikymo 
sąlygos turėtų būti aiškiai ap 
tartos.

—- Vietoj mirusio Dirkseno 
Illinois gubernatorius į senatą 
Dirkseno terminui baigti pasky
rė Illinois seimelio pirm. R.T. 
Smith, irgi respublikoną. Res
publikonų senatoriai savo nau
ju vadu išsirinko šen. H. Scott 
iš Pa. Tos vietos norėjo velio
nio žentas šen. Baker, bet vy
resnieji vos tik pradedančio se- 
natoriauti jaunuolio nepanorė
jo ton vieton išrinkti.

vę. Nelaimėjo daugumos nė so
cialdemokratai, todėl nė vie
na negalės pati viena krašto 
valdyti. Valdančiai daugumai 
sudaryti gali būti trys kombi
nacijos: grįžti prie krikš. dem. 
ir sociald. koalicijos: grįžti prie 
krikš. dem. ir sociald. koalici
jos; soc. dem. ir laisvųjų de
mokratų koalicija (labai nesau
gi dauguma); krikšč. dem. ir 
laisvųjų demokratų koalicija 
)labai saugi dauguma). Derybos 
dėl koalicijos jau prasidėjo už
kulisiuose.

Naujoji dešinioji partija, kar-

todėl negavo nė vieno atstovo.

Gromyko manevruojąs miglotom 
užuominom

Dar susitiks intencijoms išlukštenti
J. Tautos. — Antrasis W. parodyto “minkštumo” tikslas 

Rogers privatus pasitarimas su nėra aiškus — tikras noras ieš- 
Gromyko Vid. Rytų reikalu į- 
nešęs tiek naujos medžiagos, 
kad nutarta tuo klausimu šią 
savaitę dar susitikti.

Iš JAV šaltinių teigiama, jog 
abiejų vyriausybių pažiūros la
bai suartėjusios dėl šitokios tai
kos derybų bazės:

Pirma, visi klausimai turi 
būti kartu sprendžiami kaip vie
nas vienetas (sienos, Izraelio 
pasitraukimas iš užimtų žemių, 
pabėgėlių reikalai, vandens ke
liai). Išeitų, kad Maskva linkusi 
atsisakyti remti arabų tezę, kad 
jie gali pradėti taikos derybas 
su Izraeliu tik tada, kada Iz
raelis grąžins visas 1967 m. už
imtas arabų žemes.

Antra, visi susitarimai turi 
būti išreikšti formaliomis su
tartimis, visų pasirašytomis ir 
viešai paskelbtomis prieš jų į- 
sigaliojimą. Pabėgėlių reikalai 
būtų tvarkomi laipsniškai, per 
kelis metus, pagal sutartą tvar
karaštį.

Tas šaltinis betgi pasakė, jog 
Gromyko galutinai neužsianga
žavęs dėl Izraelio pasitraukimo 
iš arabų žemių laiko, todėl jo

koti rimto pagrindo susitarti ar 
tik bandymas nenutraukti po
kalbio.

Izraelio premjerė Goldą Meir 
pereitą sekmadienį betgi pa
reiškė, kad Maskva Vid. Rytuo
se taikos nenori, gal ir karo ne
nori, todėl ji nespaus arabų su 
Izraeliu susitarti. Arabų vadai 
taikos irgi nenori, nes vis dar 
tebemano galėsią Izraelį sunai
kinti. Taigi jos išvada pesimis
tiška—rusas bando laimėti ara
bams laiką, bet ne taiką su Iz
raeliu.

Kremliųje jį priėmęs pats
Brežnevas ir pasakęs, kad Pe- jos-Kinijos susitaikymo reikėsią 

ilgai laukti, ir kad net rusai 
nežiną, kas vyksta Kinijoj. Ka
ro niekas nenorįs, bet ir rusai 
pripažinę, jog pasienio susi
kirtimai iš tikrųjų buvę daug 
rimtesni, negu patys rusai yra

kilto aerodrome su Chou En- 
lai susitikęs Kosyginas pasiū
lęs tris dalykus: tuojau pradėti 
derybas dėl pasienio susirėmi-

ko tik diplomatiniai kurjeriai),

nius santykius. Pekino atsaky
mas dar negautas.

Gus Hali tvirtina (taip maną 
S. Korėjos ir §. Vietnamo 
kompartijų vadai), kad Kosygi
no ir Chou En-lai susitikimas, 
kuris įvykęs rusų iniciatyva, 
pasuksiąs rusų-kinų santykius 
gerėjimo kryptimi, nes Kinijos 
vidaus padėtis spaudžianti jos 
vadus taip pasielgti. Kinijos vi-

Anot Hali, š. Vietnamo kom
partijos vadas Le Duan esąs 
centrinė kolektyvinės vadovy
bės figūra. Karui baigti Viet
name esančios dvi sąlygos: koa
licinė vyriausybė Saigone ir ri

Amerikiečių pasitraukimas ne

nebaigtų. E tos šnekos aišku,

tas mintis Amerikoje platinti.

Planuos Nixono 
būsimą programą

rikai ūkiškai remti paskelbs 
pats prez. Nuomas spalio 31 d. 
tam tikslui tinkamose aplinky
bėse. Prezidentas konferavo 
su gub. Rockefelleriu, kuriam 
buvo pavesta aplankyti visus L. 
Amerikos kraštus žinioms su
rinkti. Dabar dar studijuojama 
visa medžiaga, nes tuo reikalu 
yra bent septyni projektai.

Izraeli puldinėjančius arabų te
13 studijų grupių, kurias padės 
prez. Nizonui suplanuoti ir iš

taras. Bus studijuojamos šios 
sritys: biznio mokesčiai, smul-

grupės, jo nuomone , netarnau
ja nė Palestinos, nė arabų, nė 
muzulmonų reikalams.

— Čekoslovakijos kompar-

New Yorko Welfare gilioj chaoso baloj 
Revizijos parodė didelę netvarką

teisės tos paramos gauti, 4 pro
centų išdalinimo nebuvo galima 
išaiškinti. Atstovų rūmų finan
sinės komisijos pirm. Wilbur 
D. Mills apskaičiavo, kad New 
Yorke pereitais metais buvo ne
teisingai sunaudota apie 66 mil. 

Tyrinėjimą darė General Ac- dol., kas sudaro 6 prc. tai gru- 
edunting Office (federalinė

vynis mėnesius pradėtas tyri
nėti New Yorko miesto Welfa- 
re departamento pinigų suvar
tojimas pereitais metais paro
dė didelę netvarką, gal ir kri-

skelbė Health, Education and

Y. skirti pinigai ėjo per tą įstai- 
gą-

Rasta štai kas: tik 40 proc.

techniškųjų mokslų politika, pašalindamas ii visur visu* Du« su mažais vaikais buvo duota

pei Šelpti per metus išleidžia- 
■ mų pinigų.

Tuojau būta balsų, kad risi 
atsakingi administratoriai būtų 
iš pareigų atleisti, bet jie ir jų 
globėjas meras Lindsay tvirti
na, jog kongresmanas Mills tas 

’ sumas iš debesų nukėlė. Jis, 
‘ mat, nemėgstąs neturtingų žmo-

kyklos, namų statyba mažų pa
jamų žmonėms, pavyzdinių 
miestų programa, nusikaltėlių 
reabilitacija, moterų teisės, se
nų žmonių ir fizinių invalidų 
problemos. Tikėtina, kad tas 
užsimojimas atneš kada nors 
daug pagalbos mažam ir silp
nam žmogui.

Hanojaus 
ketvertukas
Š. Vietnamo prezidentu pa

rinktas ikšiol viceprezidentu bu
vęs Ton Duc Thang. Jis 81 m. 
silpnos sveikatos senis, ikšiol 
nėra buvęs valdančios viršū
nės įtakingu nariu, bet senas 
revoliucionierius ir senas ko
munistas. Maskvos Pravdoj bu
vo įdėtas net jo atvaizdas, ir 
tai turėtų sakyti, kad jis pri
klauso Maskvai simpatizuojan
čių grupei.

Tikroji valdžia bus tuo tar
pu keturių rankose: premje
ras Pham Van Dong, kompar
tijos vadovas Le Duan, parla
mento prezidiumo narys Chinh 
ir krašto apsaugos ministras 
gen. Nguyen Giap. Visi keturi 
yra politbiuro nariai. Nė vienas 
neturi mirusio Ho Chi Minh au
toriteto ir patyrimo, todėl var
žybos dėl politinės įtakos ilgai
niui neišvengiamos. Naujasis 
prezidentas, kurio konstitucinės 
pareigos yra gana plačios, sako
ma, tuo tarpu bus pakankamai 
stiprus tarpininkas pusiausvy
rai išlaikyti. Užsienio politikos 
didelio pakeitimo nelauktina, 
nes ir ligšiol balansuota tarp 
Maskvos ir Pekino. Taip pasilik
sią ir toliau.

— Pirmas, būt labai piktas 
Amerikos administracijos puo
limas jau pasirodė Hanojaus 
spaudoj. Straipsnio autorius yra 
kompartijos gen. sekretorius, 
kurs laikomas centrine figūra

nntn komiMa pmMtuma Ir šieji «0 proc. išdalinti su sekam į“
MotIH. imtamnfo pinai- Šomis klaidomis: 30 proe. išda-
trinko vietos, būt paliktas cent- Tinta su permokėjimais (po 43 mm AU,S (.tumus uguio
r® komiteto nariu. Dubčeko dol. per mėnesį daugiau negu nuopareigų pa- naujame valdančiame ketvertu-

ke. Ta proga ginama senoji Ha
nojaus linįja karo reikalu —

šalinti. Ne be reikalo jie labai 
stengėsi, kad tas raportas no

tinta tokiems, kurie neturėjo ko mero rinkimus. karas vyksta toliau.
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Kovoti dėl kičkvieno lietuvio
Pradedame naujus mokslo 

metus. I juos žiūrime su vilti
mi, nes šiais metais pasiryžome 
pagrindinį dėmesį kreipti į lie
tuviškąjį švietimą ir šeimą. Tuo 
vardu net visus metus pavadi
nome.

Džiaugiamės, kad pernai JV 
veikė 44 lituanistinės mokyk
los, kurias lankė 3217 moki
nių. Tačiau jų turėtų būti kelis 
kartus daugiau, nes 1960 m. 
JAV gyventojų surašymo metu 
lietuviais užsirašė 206,043 gy
ventojai. Taigi, prieš mūsų akis 
dar plati darbo dirva. O, jei 
mes tų nelankančiųjų neatvesi- 
me į lituanistines mokyklas, jie 
nuo mūsų dažniausiai tols ir 
palengva dings svetimųjų jūro
je-

Pernai, švęsdami 50 metų 
nepriklausomybės atgavimo su
kaktį, davėme metams laisvės 
varda, gi žiūrėdami į dabartinę 
padėtį, vadinome juos ir kovos 
metais, kovos ne tik už laisvę, 
bet ir už tautinę egzistenciją, 
nes ji yra pavojuje. Todėl, jei 
mūsų kūrėjai savanoriai kovo
jo nepriklausomybės kovose dėl 
kiekvienos žemės pėdos, tai 
šiuo metu mums reikia kovoti 
dėl kiekvieno lietuvio. Tai sa
kėme praeitų metų vasario 16 
d. mokinių telkimo vajų skelb
dami, tai kartojame ir dabar, 
vajų tęsdami.

Kovos dėl lietuvio laukas 
yra visos gyvenimo sritys, ir to
dėl kiekvienas yra įpareigotas 
savo srities darbu lietuvybe 
skiepyti ir ugdvti, bet ypačiai 
šeima ir lietuviškoji mokykla. 
Kaip rinkimuose svarbus kiek
vienas balsas, taip lietuvybei 
išlaikyti svarbi kiekviena šei
ma. Reikia tik, kad mūsų šei
mos tai suprastų, kad suprastu, 
koks didelis ir kilnus vaidmuo 
jai tenka — išugdyti vaikus iš
tikimus ir tėvų tikėjimui, ir tau

P. KLIMAS

VOKIEČIŲ OKUPACIJA
LIETUVOJE 
1915 m.

(20)
Užtat atžūlus buvo reikalavi

mas, kad visi rodytų kareiviam 
ir ypač karininkam kažin ko
kios negirdėtos pagarbos. Gat
vėje reikėdavo ne tik pasišalin
ti, bet dar veidu atsisukti į 
juos ir kepurė nusiimti. Jeigu 
net vaikai pastovėdavo užpaka
liu nusisukę arba laikydavo ki
šenėse rankas, kada praeidavo 
pro šalį tie nauji ponai, tėvai 
buvo baudžiami ir net kalėji- 
man tūpdavo kaip įžeidę kai
zerio kariuomenę. Todėl mano 
vežikas buvo labai nustebęs, 
kad aš nesilanksčiau kaip jis. 
kiekvienam kareiviui žemai ke
purę traukdamas: už tokį ne
lankstumą jis jau buvo gavęs 
karštų bizūnų.

Pirmieji jautėsi vokiečiai 
užimtame krašte net bažnyčio
je. Jie nepasidrovėjo Kalvarijo
je nutraukti pusiau mišias ir 
kun. Krakaitį nuvarė nuo alto
riaus, nes karo kapelionas pri
stigo kantrybės palaukti savom 
pamaldom pradėti.

tai. Ir tai didžiausia dovana, 
kokią tėvai gali vaikui duoti, 
ne doleris, automobilis ar ko
kia kita materialinė gėrybė. 
Tai supratus, bus aišku, kad 
reikia siųsti vaikus į lituanisti
nes mokyklas, kur jie mokomi 
lietuvių žodžio, rašto, dainos, 
tautos praeities, kur jaunimas 
bendru darbu ir daina susigy
vena, įauga į savąją bendruo
menę ir tautą. Koks didelis 
daiktas jaunimui tai duoti, ir 
kokia didelė skriauda tai atim
ti, nes jaunatvės dienos nebe
pasikartos.

Todėl šį pavasarį buvo visi 
JAV LB padaliniai prašyti ap
lankyti kiekvieną savo apylin
kės lietuvių šeimą, kur tik yra 
mokyklinio amžiaus vaikų ir 
paskatinti leisti juos į lituanis
tines mokyklas. Mokinių tel
kimo vajus tęsiamas ir šį rude
nį. Tai didelis švietimo ir šei
mos metų užsimojimas. Tačiau 
jo pasisekimas priklausys ne tik 
nuo LB apylinkių pastangų, bet 
ir nuo to, kiek mes visi tebe
same jautrūs lietuviškam reika
lui, kiek yra mumyse noro ir 
ryžto jam savo darbu aukotis. 
Jei paskutiniais metais moki
nių skaičius turėjo tendenciją 
mažėti, tai šiais metais galime 
ir turime ne tik mažėjimą su
stabdyti. bet ir žymiai moki
nių skaičių padidinti. Jei 
Šv. Antano gimnazija gražioje 
Atlanto pakrantėje, kur per 13 
metų buvo oficialiai dėstoma 
lietuvių kalba, turėjo dėl 
mokinių stokos užsidaryti, tai 
š;met, užregistravę kad ir tik 
šimtą mokiniu, galime sudary
ti jai vėl sąlygas veikti ir aug
ti. Kur yra noras, ten randa
mas ir kelias. Tegu tik meilė 
Lietuvos dega mūsų širdyse, ir 
su Aukščiausiojo palaima visa 
tai atsieksime.

J. Kavaliūnas,
Švietimo Tarybos pirmininkas

Savo tėviškėje tiksliau paty
riau apie nustatytą maisto die
tą. Paskelbus, kad visi javai ir 
pašarai priklausą kariuomenei, 
kiekvienam okupuotam piliečiui 
buvo leista pasilikti dienai 250 
gramų rugių, 200 gr. kvietinių 
miltų ir 500 gr. bulvių. Arkliui 
dovanojo 20 centnerių ir gal
vijui 10 ctn. pašaro. Visos tos 
normos buvo numatytos tik 6 
mėnesiams ir kas viršaus — tu
rėjo būti nuvežta tam tikrai 
Ūkio Valdybai (Wirtschaftsaus- 
schuss), kuri žadėjo mokėti iš 
anksto nustatytas kainas (pv. 
rugių centneriui 6 markes). Bu
vo dar paskelbta, kad tie, ku
rie šieną ir šiaudus pristatys li
gi lapkričio 15 d., turės pirme
nybės gauti druskos ir cukraus. 
Priešingai, kurie neiškuls javų 
ligi gruodžio 1 d. ir nesupils 
liekanų nuo normos į Ūkio Val
džios aruodus, tiems bus vis
kas atimta be jokio atlyginimo. 
Nenorėdami mulkiais pasirody
ti, žmonės gudravo, kaip geriau 
viską suslapsčius. Vieni į žemes 
kasė, kiti į medžius kėlė, sto-

Gyvename dialogo laikus. Va
tikano II Susirinkimas davė im
pulsą pokalbiams su įvairių į- 
sitikinimų žmonėmis. Izoliavi
mosi era baigėsi. Bažnyčia atvė
rė savo duris. Ji atsigręžė į vi
sus. Pradėtas dialogas su atsi- 
skyi*usiomis krikščioniškomis 
bendruomenėmis. Kalbamasi ir 
su nekrikščioniškomis konfesi
jomis. Palaikomas ryšys net 
ir su tikėjimo priešais.

Dialogavimui pagrindą randa
me Evangelijoje. Pats Kristus 
paliko šios rūšies pavyzdį. Evan
gelijoje skaitome, kad Išganyto
jas palaikė santykius ir bend
ravo su nusidėjėliais. Dėl to ste
bėjosi ir protestavo farizėjai. 
Jie rūgojo ir sakė: “Šis pri
ima nusidėjėlius ir su jais vai
šinasi’’ (Lk. 15,2). Dievas, kad 
išsaugotų tikėjimo grynumą, 
buvo įsakęs žydams nebendrau
ti su pagonimis, laikytis nuo 
jų nuošaliai. Farizėjai šį Dievo 
įsakymą praplėtė: jį pritaikė vi
siems nusidėjėliams. Be to, jie 
iškreipė ir pačią įsakymo pras
mę bei tikslą. Dievas liepė 
vengti bendravimo su pagoni
mis, kad šieji nepatrauktų iš
rinktosios tautos vaiku į stab
meldystę. Tuo tarpu farizėjai 
mokė, jog nedera bendradar
biauti su nusidėjėliais, nes jie 
nesą to verti ir su jais bendra
darbiavimas esąs savęs pažemi
nimas.

Pabaltiečių demonstracijose prie Jungtinių Tautų rugsėjo 20 himnus gieda Operetės choras, diriguoja My
kolas Cibas. Nuot. R. Kisieliaus

guose tarp kūlelių kaišiojo — 
kaip kam atrodė tikriau. Vie
nas pramuštgalvis savo lašinius 
net duryse tarp lentų užkalė. 
Tik ėmė negerovė žandarus už
leisti saulėtą dieną, kada spin
dulių pakaitintos paltys savo 
pratrūkusi kvapą kaip strėlas 
paleido į grobuonių nosis. Šį 
kartą už gudrumą šeimininkas 
buvo lašiniais pavaišintas, bef 
tiek jų ir tematė.

Kadangi Kalvarijos apylinkės 
buvo visiškai sunaikintos, vo
kiečiam rūpėjo apsėti laukai. Jie 
buvo davę ūkininkam, kurie 
turėjo kuo dirbti, po 20-25 pū
dus žiemkenčių. Davinys ėjo, ži
noma, ne iš Prūsų, bet čia pat 
iš apleistų dvarų ir ūkių fon
do. Be to, ten kulti buvo visi 
varu varomi už 10-30 pfenigių 
dienai su savo valgiu. Sėją pri
žiūrėjo kareiviai ir, kur trūkda
vo vyriškių, kartais patys imda
vos arti akėti.

Mokesniai surinkti buvo pa
vesta seniesiems vaitams, bet 
tuo tarpu dar niekas jų nesku
bėjo mokėti. Kai kam paniežė- 
jo ir spekuliacijų griebtis. Ru
sams traukiantis, visas pulkas 
nuskurusių gobšų nudūlino į 
naujai užimtas sritis ir, prigąs
dindami ūkininkus, kad oku
pantai viską be pinigo atims (be
rods, čia mažai pameluota . .), 
supirkinėjo pusdykiai ypatingai 
arklius ir slapta vedė parduo
ti į... Prūsus. Rasit, patys ki
tų panašiai prigauti, tie kon

Ne pasaulį sužmoginti, bet žmogy sudievinti 
PREL. LADAS TULABAKristus farizėjams Į jų prie

kaištus atsakė dviem iš kasdie
nio gyvenimo paimtais palygini
mais. Kas neieško prarastos 
avelės ar pamesto pinigo? Ir jis 
einąs bendrauti su nusidėjė
liais, kad juos — paklydusius ir 
prarastus — sugrąžintų dangiš
kam Tėvui (plg. Lk. 15, 3-10). 
Kristus, kaip Dievas, nebuvo 
pavojuje užsikrėsti klystančių 
klaidomis nei nusidėjėlių nuo
dėmėmis. Jis ėjo bendrauti su 
nusidėjėliais ir klystančiais ne 
žemiškos draugystės tikslu ir ne 
kokiais žemiškais apskaičiavi
mais, o vien tik. kad klystan
čius i tiesą atvestų; kad nusi
dėjėlius iš nuodėmių pakeltų ir 
išgelbėtų.

šitoks ir ne kitoks turėtų bū
ti ir mūsų dialogavimas. Deja, 
daugeliu atvejų jis nėra toks.

Šiomis dienomis spauda tei
gia. kad Belgijos primas, Mali
nęs arkivvskupas kardinolas 
Leonas Suenens, kalbėdamas 
vienuolėms anie iu siekimus ir 
uždavinius dabarties pasaulyje, 
yra pareiškęs, jog. nors kai kas 
manąs, kad pirmasis uždavinys 
turėtų būti rūointis žmogumi, o 
tik paskui krikščioniškų idealų 
įgyvendinimu, jis tačiau manąs 
kad reikėtų vykdyti abu šiuos 
siekimus drauge.

trabandininkai dabar galėjo 
bent jaustis atsigavę ant sveti
mo, nors ir saviškių, kailio.

Mieste visi išlikę krautuvi
ninkai turėjo išsiimti patentus, 
tiksliai nurodydami savo preky
bos rūšį, apyvartą ir pelną. Bet 
kadangi visos prekės dingo, o 
naujų gauti nebuvo galima — 
tai visi griežti įsakymai skambė
jo gana tuščiai. Net odos pus- 
padžiams nebebuvo, ir grakš
čiausia panelė turėjo grįžti prie 
kaimiškų medžio ‘buliapadžių’. 
Nieks negalėjo rinkoje sustoti 
su kokia nors preke, pirma ne
išpirkęs tam tikro “cetelio” 
pas naujovišką publikoną Ra- 
dunskį. Nepatiko miestiečiams 
ir nauja baudžiava keliams tai
syti: daugumas atsipirkdavo 
dviem markėm. Vokiečiai kal
bėjo, kad iš tų poniškų atparkų 
jie sudarysią fondą pavargė
liams šelpti. Viena tebuvo pa
skelbta laisvė — panaikintas 
rusų draudimas išvežti auksas, 
sidabras ir platina...

Nusmukusi Kalvarija gavo ir 
atitinkamą burmistrą: tą aukš
tą vietą dabar užėmė senojo 
rėžimo vežėjas Drejeris, tur
būt už tai, kad buvo “liute- 
ris”. Už tokio burmistro gal 
miestas būtų apsisaugojęs nuo 
kontribucijos, jei anksčiau jam 
būtų ta mintis į galvą atėjusi. 
Mes matėme, kad kartais net 
armotų šoviniai išsilenkdavo 
“saviškės” tikybos lizdų ... Ne
susipratimas brangiai atsiėjo.

Tikrai, daugelis nūdien Baž
nyčios skelbiamą ir skatinamą 
dialogą bando vykdyti ne ta 
prasme ir ne taip, kaip Bažny
čia nori ir kaip Kristus yra nu
rodęs. Kai kurie dialogo vykdy
tojai visų pirma ieško žmogaus. 
Jie siekia bendromis jėgomis su 
kitaip manančiais ne sielas gel
bėti, bet žmonėms žemėje ge
resnį gyvenimą sukurti. Kalba
ma dėl taikos. Norima žmogui 
duoti ramų gyvenimą žemėje. 
Veikiama ir kovojama dėl so
cialinio teisingumo, gerovės. 
Siekiama žmogų žemėje pil
nai patenkinti. Ar tai deri
nasi su Bažnyčios pašaukimu 
ir su Evangelijos dvasia? Tik
rai ne.

Kristus, tiesa, sakė, jog jis 
neša ir teikia ramybę. Bet jis 
aiškiai pabrėžė, kad jo ramybė 
yra skirtinga nuo tos, kurią tei
kia pasaulis. Kristaus ramybė 
yra dvasinė. Ji yra vidinė: sie
los ir sažmės ramybė. Tokios 
pasaulis tikrai mums neduoda 
ir duoti negali. Taigi ir dialo- 
gautojai turėtų kalbėti pasauliui 
ne apie Vietnamą, Biafrą ar ki
tas kitur vykstančias kovas, bet 
veikiau skelbti atgailą, teikti 
sakramentus ir per nuodėmes 
atleidžiančią malonę duoti sie

Kai vokiečiai bėgo nuo Gardi
no praeitą žiemą, Kalvarijai 
jie ūmai uždėjo 50,000 markių 
kontribucijos už nežinia kokį 
nusikaltimą. Įkaitais paėmė ku
nigą Krakaitį, stambų kaip mil
žiną, ir vaistininką Norkų, lie
są kaip suvytusią nendrę. 
Plėšte išplėšti tepasisekė vos 
11,000. Likusią dalį atsiėmė, 
pasiskelbę mokėsią už rekvizici
jų “šeines”. Kalvariškiai tą 
kartą pasirodė lengvatikiai, ir 
dar iš rusų gavo už tai nuken
tėti jaunasis kun. Petrikas. Pa
mokyti dabar skelbimais nebeti
kėjo ir net nevedė vaikų į nau
jai steigiamą vokišką mokyklą, 
nors kunigai net bažnyčioj tu
rėjo raginti ir gąsdinti bausmė
mis tėvus neklaužadas. Keli 
miestelėnai, berods, įsigundė, 
bet jų vaikai ten mokėsi tik vo
kiškų patriotinių dainų ir kariš
kos gimnastikos.

Kalvarijoj dar kartą gavau į- 
sitikinti, koki vokiečiai buvo 
mokslingi ir kaip nupelnytai jie 
turėjo didį kuopščių tyrinėtojų 
ir tvarkingų žinovų vardą. Vos 
tik peržengę Lietuvos sienas, 
jų ekspertai jau pasirodė žiną, 
kad šios pusės lietuvininkai sa
vo s rašo su stogeliu. Tą stoge
lį jie dabar pedantiškai, kaip 
įsakyti, dėjo kur reikia ir kur 
nereikia. Likimas lėmė, kad pir
mas “Skelbimas”, kurs buvo 
pašauktas taip puikiai užrėko- 
menduoti tą mokslingumą, tu

loms ir sąžinėms ramybę. Jie 
visų pirma turėtų ne šaukti: 
“Taika, taika, taika! Kai tikru
moje jos nėra’’ (Jer. 6, 14), bet 
veikiau teikti Kristaus ramy
bę, kuri yra virš visokios že
miškos taikos ir kuri yra tik
rasis ir neišvengiamas pagrin
das žemiškai taikai. Jie turėtų 
atsiminti įkvėptojo rašytojo žo
džius: “Nėra taikos nedorėliam” 
(Iz. 48, 22).

Kristus užjautė vargstančius. 
Jis liepė padėti neturtėliams. 
Bet jis aiškiai įsakė rūpintis vi
sų pirma dangaus karalyste ir 
jos teisybe, užtikrindamas, jog 
visa kita pats Dievas suteiks 
(Mt. 6, 33). Jis nurodė, jog ne
galima tarnauti dviem po
nam: pasauliui ir Dievui (Mt. 6, 
24). Jis įspėjo: “Nebūkite bai
liai susirūpinę savo gyvybe, ką 
valgysite; nei savo kūnu, kuo 
vilkėsite. Žvilkterėkite į dan
gaus paukščius. Jie nei sėja, nei 
piauna, nei į kluonus krauna, o 
dangiškasis Tėvas juos maitina. 
Argi jūs nedaugiau verti, ne
gu jie?” (Mt. 6, 25s). Šitomis 
taigi mintimis turėtų vadovau
tis ir jas skelbti ir dialogauto- 
jai. Jie privalo ne žeme žmogų 
žemėje aprūpinti, bet jam nu^ 
žemės į dangų kelią rodyti ir 
juo vesti. Jie privalo žmones 
visų pirma ne duona, o malo
ne pamaitinti. Jie turi ne pa
saulį sužmoginti, bet veikiau že
mės žmogų sudievinti, šita yra 
Bažnyčios misija, šis yra 
krikščionio pašaukimas. Argi 
neskaitome ir nesu
prantame, ką šv. Paulius yra 
parašęs Efeziečiams? “Palai - 
mintas yra Dievas ir mūsų 
Jėzaus Kristaus Tėvas. Jis 
mus palaimino Kristuje dvasi
niu palaiminimu danguje. Jis 
mus išrinko jame pirm, pasau
lio sukūrimo, kad būtume jam 
įsūniai. . .pašaukti į jo tėvonys- 
tę” (Ef. 1,3-5.11). Esame taigi 
pašaukti ne žemę, bet dangų 
paveldėti.

•

Kard. L. Suenens sako, kad 
reikią rūpintis abiem dalykais* 
žemiškais ir dangiškais, žmogiš
kais ir dieviškais. Vienok Kris
tus įsakė apaštalams vien tik 
Evangeliją skelbti, nesirūpinant 
kitais dalykais. Jis sakė: “Man 
duota visa valdžia ant žemės ir 

rėjo tokią pradžią: “Vokiškas 
sūdąs apsūdijo Joną Galinį ir 
Antaną Guogą” .. .žinoma, visos 
s su stogeliu! Su tokia transfor
macija būtų buvę galima gana 
linksmai sutikti, jei jo familia- 
riškumas neliestų tų nelaimin
gų aukų galvos. Vokiečiai mė
go visur su*šaudymus skelbti ki
tų pagąsdinimui.

Norėjau dar ilgesnį laiką pa
būti tėviškėje, kur tarp sude
gintų trobų visiškai išardytam 
ūkyje pasiliko brolienė su ma
žais vaikais. Klausydamas ma
no “ausweiso” įsakymo, apie tą 
savo norą turėjau pirma pra
nešti policijai. Bet kai tik pa
rodžiau tą mano pasą, smaila- 
kepuris žandaras išpūtė akis ir 
vokiškai lenkišku žargonu (tai 
buvo didelė vokiečių mada Lie
tuvoj) pareiškė, kad jis turįs 
mane suareštuot. Lašiniai mat, 
jo valstybėj buvo griežtai už
drausta supirkinėti. Didžiausio 
palankumo atveju jis te
galėtų sutikti, kad aš tą 
pačią dieną išsinešdinčiau ten, 
kur lašinių laisvė nesuvaržyta. 
Todėl nesusiviliojęs net skelbi
mu, čia pat iškabintu, kad ka
ro veterinorius mane dovanai 
įskiepins nuo koleros, tuojau 
atsiėmiau mano nelemtą popie- 
rį ir skubėjau naudotis di
džiausio palankumo principu. 
Niekas, matyti, savo tėviškėj 
dar nėra patapęs pranašu ...

(Būt daugiau) 

danguje. Eikite tat ir mokykite 
visas tautas, krikštydami var
dan Tėvo ir Sūnaus ir šv. Dva
sios” (Mt. 28, 18 s). Jis liepė sa
vo mokiniams, einant apašta
lauti, nieko su savim neimti, 
niekuo kitu nesirūpinti, kaip 
tik Evangelijos skelbimu ir dan
giškų malonių teikimu. Visu 
kitu jie turės būti aprūpinti tų, 
kuriems tarnaus (Mt. 10, 5-13). 
Be to, jis įsakė būti nuošir
džiais, bet ir apdairiais, nes jie 
sutiks ne tik draugų, bet ir 
priešų: “štai aš siunčiu jus, 
kaip avis tarp vilkų. Būkit gud
rūs, kaip žalčiai, ir neklastingi, 
kaip balandžiai. Saugokitės 
žmonių. . .” (Mt. 10,16). Jis į- 
sakė neturėti bendra su tais, 
kurie jų nepriims ir į Evangeli
ją neįtikės: “Jei kas jūsų nepri: 
ims, ir jūsų žodžių neklausys, 
išeidami iš namų ar iš miesto 
nusikratykit nuo savo kojų ir 
dulkes” (Mt. 10, 14).

Kristaus Evangelija yra ne 
tik mokslas, bet ir gyvenimas. 
“Aš esu kelias, tiesa ir gyveni
mas” (Jon. 14,6). Kristaus Evan
gelija, kaip ir pats Kristus, tal
pina savyje ne tik dieviškumą, 
bet ir žmogiškumą. Tie, kurie 
skelbia ir vykdo Evangeliją, tar
nauja tuo pačiu ne tik dangui, 
bet ir žemei; ne tik Dievui, bet 
ir žmogui. Sukrikščioninti reiš
kia tuo pačiu ir sužmoginti pa
saulį. "Reikia todėl ne dviejų ar 
daugiau dalykų, bet tik vieno, 
kad atliktume savo misiją že
mei ir dangui, būtent, tikro ir 
gilaus krikščioniškumo. Argi už
miršome Kristaus žodžius, pasa
kytus Mortai: “Morta, Morta, 
esi nerami ir rūpiniesi dauge
liu dalykų, o reikia tik vieno. 
Marija pasirinko geriausią dalį, 
ir ji iš jos nebus atimta” (Lk. 
10, 41). Geriausioji taigi dalis, 
kurios niekas neturėtų atsisaky
ti, yra klūpėti prie Dievo kojų. 
Šito vieno labiausiai kiekvie
nam yra reikalinga.

Kristaus karalystė nėra iš 
šio pasaulio. Tai jis pats pareiš
kė, atsakydamas Pilotui (Jon. 
18. 36). Taigi ir tie, kurie yra 
pašaukti vykdyti jo misiją bei 
tarnauti jo karalystei, neturėtų 
rūpintis žemiškos karalystės 
reikalais. Tam yra pašaukti pa
saulio žmonės. Kristaus pašauk
tieji turi rūpintis dvasiniais rei
kalais, sielų išganymu.

•
Medžiaginiai vargai yra ne

palyginamai mažesni už dvasi
nį skurdą. Nūdienis pasaulis 
tikrai nėra tiek reikalingas duo
nos ir kitų medžiaginių gėrybių, 
kiek tiesos ir sielas gydančių 
malonių. Jėzui buvo gaila mi
nios ne tiek dėl to, kad ji bu
vo iš toli atėjusi, išalkusi ir iš
vargusi, kiek dėl to, kad ją re
gėjo dvasiškai pasimetusią, tar
tum būtų avys be piemens (Mt. 
9, 36; Mk. 8,2). Jėzus verkė Je
ruzalės ne tiek, kad ji turėjo 
būti sugriauta, kiek kad ji ne
pažino to, kuris jai išganymą 
ir taiką nešė (Mt. 23, 37; lk. 
13, 34).

Neseniai laikraščiai rašė, kad 
vienas žymus sportininkas (Mau- 
ry Wills), kalbėdamas su žur
nalistais, skundėsi ir sakė: “Ne
beatsimenu. kada buvau laimin
gas. Mano kaltė.” šitai pareiškė 
žmogus, kuriam žemiškas gyve
nimas davė turto, garbės, ma
lonumų. Nedavė tačiau jam to. 
ko žemė žmogui duoti negali, 
būtent, vidinės ramybės ir jė
gos nešti gyvenimo kryžių su 
noru ir šypsena.

Kiek yra žmonių, kurie vie
šai nesiskundžia, bet jaučia tą 
patį, ką anas sportininkas! Jų 
yra labai daug. Daugiau negu 
tų. kurie kenčia medžiaginį 
skurdą, šiems pirmoje eilėje 
reikia padėti, šiuos gelbėti pir
moje eilėje turėtų būti ir mū
sų dialogavimo siekimas, nes ši
tai ir žemei ir dangui teikia 
džiaugsmo.
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Ar sunyks Čiurlionio kūriniai
“‘šnipų”, — taigi, niekas neį
leis.

Būtų dar viena galimybė — 
tai kopijos.

Lietuviškoje spaudoje nese
niai buvo rašyta apie M. K. 
Čiurlionio kūrinius, kad jiem 
gręsia pavojus sunykti. Taip 
kalba ir kai kurie turistai, ku
riem teko matyti tuos kūrinius 
specialiame muziejuje Kaune. 
Sakoma, kad vienintelis būdas 
tuos kūrinius išgelbėti — tai 
spalvotos nuotraukos reproduk 
cijos.

Ir pačioje Lietuvoje kartas 
nuo karto pasigirsta balsai, kad 
baigia sunykti įžymiojo daili

ninko kūriniai. Kultūros mi
nisterija, kuriai priklauso tų 
kūrinių apsauga, yra padariusi 
visa, kad juos apsaugotų. Mi
nisterija yra pasikvietusi įvai
rių specialistų. Tie specialistai 
mano, kad padėtis nėra tokia 
jau kritiška. Kūriniai yra įdėti 
specialiuose rėmuose, lyg dėžu
tėse, iš kur yra ištrauktas oras. 
Muziejuje yra pastovi tempera
tūra, drėgmė.

M. K. Čiurlionis savo kūri
nius piešė ant popieriaus ir daž-

Karo mokyklos 23-čios 
laidos suvažiavimas

Lietuvos Pirmojo Prezidento 
Antano Smetonas Karo Mokyk
los 23-ji laida paminėjo savo 
karo mokslo pradžios 30-tąsias 
metines. Siaurės Amerikoje gy
veną buvę karo mokslo draugai 
buvo suvažiavę Kanadoje, neto
li Toronto: liepos 26 Prestone 
ir liepos 27 Paryžiuje (Paris). 
Oficialiose dienotvarkės dalyse 
buvo prisiminti visi 23-čiai lai
dai priklausę, taip pat ir jų gy
venimo keliai bei likimas. Nu
tarta pasveikinti visame pasau
lyje pasklidusius buvusius 
bendraminčius ir palinkėti ge
riausios sėkmės.
Kaikurie iš suvažiavusių bu

vo nesimatę virš 28 metų. Ka
dangi dalyviai buvo atvykę su 
žmonomis, tai po oficialiųjų da
lių abi dienas buvo ir linksmo
sios dalys. Buvo dainuojama, 
šokama ir linksminamasi iki vi
durnakčių. Suvažiavę iš Van- 
couverio, New Yorko ir Chica- 
gos tikrai nesigailėjb nugalėtų 
tolių. Tikimasi vėl kada nors 
netolimoje ateityje suvažiuoti.

niausiai pastele. Tokių pasteli
nių kūrinių juk turima daug 
Europos muziejuose ir dėl jų 
triukšmo nekyla, — jie puikiai 
laikosi. Čiurlionis naudojo blo
goką popierių, kuris turi ten
dencijos gelsti. Ir pastelės bu
vo nepergeriausios. Svarbiausia, 
kad tie kūriniai buvo nemaža 
“mūčijami’. Jiem yra tekę būti 
gana bloguose sandėliuose, kur 
susitiko su drėgme. Jie buvo ir 
vėtyti ir mėtyti, taip yra jau 
seniau nukentėję, kol nepriklau
somos Lietuvos laikais jie bu
vo sutvarkyti ir iškabinti mu
ziejuje. Tada jų apsaugojimo 
darbus atliko Berlyno specialis
tai.

Bet taip yra — Čiurlionio 
paveikslai pamažu genda, blun
ka. Tai matyti ir iš išleistų rep
rodukcijų. Kas prisimena se
niau matytus jo kūrinius, tas 
lengvai pastebi, kaip reproduk
cijose dominuoja ruda spalva— 
pageltimas.

Siūloma daryti spalvotas fo
tografijas. Bet ir spalvotos nuo
traukos nesaugios. Nuotraukų 
spalvos blunka.

Teko matyti kažkieno padary
tas skaidres. Skaidrės — dide
lio formato, maždaug kaip ra
šomojo popieriaus lapas. Taip 
gaminamos skaidrės filmavimo 
tikslam. Gal iš filmo apie Čiur
lionio kūrybą buvo tos skaid
rės. Jų spalva buvo blanki, be 
ekspresijos.

Čia Amerikoje yra vartoja
ma savotiška filmų rūšis, ku
ri iššaukia skaidrių spalvas ir 
gyvumą. Gal tokia medžiaga— 
filmu nufotografavus, iš kūri
nių būtų galima ištraukti dau
giau spalvos ir gyvybės.

Tokias medžiagas naudoja 
garsiosios meno knygų leidyk
los. Juk visiem teko pastebėti, 
kad dabartinė spaudos techni
ka taip perduoda kūrinių spal
vas, kad kūriniai atrodo nuosta
būs. Tekia yra Skira leidykla 
Šveicarijoje, išleidusi labai 
daug gražių tomų. Bet kaip gi 
ten tokios leidyklos fotografus 
nusiusi ir kaip jie nufotogra
fuos? Be Maskvos leidimų to
kių specialistų pakvietimas neį
manomas, gi Maskva bijos

Kam teko keliaut per didžiuo
sius Amerikos ar Europos mu
ziejus, tas matė, kaip pačiame 
muziejuj dirba dailininkai, ko
pijuodami kūrinius. Yra tokių 
specialistų, kad padaro nuosta
bias kopijas. Pasakojama, kad 
vienas lietuvis, gavęs leidimą, 
kopijavęs Moną Lizą Louvre. Jo 
kopija buvo tokia artima origi
nalui, kad, paveikslą baigiant, 
muziejaus vadovybė turėjo 
laikyti nuolatinę sargybą prie 
originalo. Dailininkui baigus 
dienos darbą, kopiją paimdavo 
administracija ir ją saugodavo 
spintose, kol jis vėl ateis dirb
ti. Bijojo, kad kas nepakeistų.

Tokių specialistų kopijuotojų 
atsirastų ir Lietuvoje. Jie pada
rytų kiek galima tikslesnes ko
pijas, padarytų jau tokiose me
džiagose, kurios gali atsispirti 
laikui kur kas geriau nei spal
vota nuotrauka. Tiesa, tai ne
bus originalas, bet bus išsaugo
ta Čiurlionio kūrybos dvasia, jo 
paveikslo koncepcija beveik vi
soje pilnumoje. Kai kitų galimy
bių šiuo metu nėra, tai gal būtų 
paprasčiausia ir lengviausia.

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L. 
Šveikauskas — Attorney-at-Law. Co- 
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

KAM TEKS NAMAI 
IR SANTAUPOS?

Klausimas

Mano pirmas vyras mirė 
1950 metais. 1956 ištekėjau ant
rą kartą. Antrasis vyras turė
jo du mažamečius vaikus, gyve
nančius su savo mirusios moti
nos tėvais. Jis juos lankydavo ir 
jiem finansiškai padėdavo: pirk
davo drabužius ir duodavo pi
nigų. Seneliai buvo gan turtin
gi ir nieko savo vaikaičiams ne
gailėjo. Dabar tie vaikai jau su
augę. Berniukas jau pats yra 
vieno vaiko tėvas, o mergaitė 
jau 23 metų amžiaus.

Mano mylimas vyras mirė po 
sunkios vėžio ligos. Pasiliko ne-

MT. CARMEL, PA.

Lietuviškos kultūros paroda

Šv. Kryžiaus parapijos salėje 
rengiama lietuviškos kultūros 
ir meno paroda, kuri tęsis nuo 
spalio 9 iki spalio 12. Parodą 
rengia Jadvyga Tijūnaitienė.

Bus pavaizduota jaunutė — 
pagoniška Lietuva, prieš jos 
krikštą. Toliau bus krikščioniš
ka Lietuva su darželiais ir kry
žiais, koplytėlėmis. Bus vaidilu
tės ir amžina ugnis, Gedimino 
pilis, Birutės kalnas ir dar daug 
daug kitų dalykų.

Bus ir fantazijos šalis — zui
kių miestas, miško raganius. 
Kalėdų dėdukas ir daug daug 
kitų linksmų pasakojimų. Bus 
išstatyti dideli gintaro rinki
niai, lietuviški audiniai ir au
deklai ir kiti panašūs dalykai.

M. Pienė

Šią vasarą Palangoj 
(atkelta iš 2 psl.) 

skėrių debesį, kuriam praskri- 
dus lieka tik prišiukšlinta dyk
vietė ; .. Tuos iš visų Rusijos 
pakampių sugužėjusius svečius 
Palangoj reikia pamaitinti už 
rublius ir kapeikas iš viršaus 
nustatytomis kainomis, ir tai 
nei kiek nekelia tiekėjų entu
ziazmo. Jei bando aprūpinti, tai 
tik todėl, kad įsakyta, kad ra
gina. o ne dėl kokios naudos. 
Bet tie gausūs svečiai, jei neat
veža Lietuvon pageidaujamos 
finansinės naudos tiek, kiek pri
derėtų, tai tikrai daug daugiau 
negu reikia užlieja rusiško 
dažo ant Lietuvos veido.

Tai dedas ne tik Palangoj. 
Štai toks užkampis, kaip Pa
lūšė (Ignalinos apylinkėse) šią 
vasarą buvo užplūstas “tūks
tančių turistų iš įvairiausių Ta-

FORD

rybų Sąjungos vietų”, kaip ra
šė Tiesa rugsėjo 12. “Svečiams • 
iš broliškųjų respublikų”, sako, 
iš Palūšės buvę suorganizuotos 
89 ekskursijos Į Zarasus, Šven
čionis, Anykščius, Kauną, Vil
nių, ir apie keturi tūkstančiai 
tų turistų buvę vežiojami valti
mis Ginučių draustinio ežeruo
se ir ežerėliuose. Taigi visa Lie
tuva vasarą knibždėte knibžda 
keliauninkais iš Rusijos. Jei tai 
būtų, pavyzdžiui, amerikiečiai, 
tai iš jų bent dolerių prisilup
tų, o “vyresnieji broliai” net 
ir rubliais šykščiai teužsimoka.

ŠIANDIEN JAU YRA 1970 PAS JŪSŲ FORDO PARDAVĖJUS!
Fordas žengia į 1970 metus su 

naujesniais, drąsesniais ir geres

niais sumanymais. Jie jau pa

ruošti ir laukia Jūsų jau dabar 

pas Jūsiškius Fordo pardavėjus. 

Ateikite ir pamatykite rytojaus 

išvaizdą . . .šiandien!

1970 Torino.
Visiškai ir tobulai naujas.

1970 Sord.
Pasirinkite ramybės laikotarpį.

1970 Mustang.
Keliaukite su pirmuoju!

gumų jū'

. kuri'

automobiliu pa
tai Mu't.ui'

Mušt.mg.

maža santaupų bankuose mū
sų abiejų vardu ir dveji namai 
—vieni mūsų abiejų, kiti jo vie
no vardu. Jis vis žadėdavo na
mus pervesti mano vardan, 
bet vis nesuspėdavo nueiti pas 
advokatą.

Savo vaikų neturiu. Vyrui 
mirus, jo pirmosios žmones vai
kai labai pasikeitė mano atžvil
giu. Anksčiau pas mus ateida- 
davo ir pasikalbėdavo; su ma
nim visuomet būdavo manda
gūs, kartais net meilūs. Įsivaiz
duok Tamsta mano nustebimą, 
kad, tėvui mirus, jie tuoj pat 
pasiėmė advokatą. Nesupratau 
kodėl.

Man vis tiek bus reikalingas 
advokatas, nes viską reikia per 
teismą perleisti. Aš tai žinau, 
nes mano teta neseniai mirė ir 
jos pačios vaikai negalėjo nė 
cento iš jos banko išimti net 
laidotuvėm apmokėti. Man pa
čiai tokių sunkumų nebuvo, nes 
mūsų visos santaupos, laimei, 
yra abiejų vardu; tad aš nuėjau 
ir išsiėmiau, kiek man reikėjo.

Kol kas advokato dar netu
riu. Žinoma, reikės pasiimti vie
tini advokatą. Tačiau aš la
bai būčiau Tamstai dėkinga, 
jei man pasakytum, kas atsitiks 
su tais namais, kurie yra vien 
vyro vardu. Žinau, kad vaikai 
negali prisikabinti prie tų na
mų, kurie yra abiejų vardu. Be 
to, ar man Tamsta patartum 
tuoj išsiimti pinigus, kurie yra 
abiejų vardu ir juos padėti sa
vo pačios vardu?

Būsiu dėkinga už patarimą.
D.P. našlė,

Connecticut valstija

Atsakymas
Dėl namų, kurie yra abiejų 

vardu: jei tie namai yra Tams
tos ir vyro, kaip “tenancy by 
the entirety” arba kaip “joint 
tenancy”, tai. vyrui mirus, jie 
priklauso Tamstai; jei jie sudo
kumentuoti “tenancy in com- 
mon” būdu, tai pusė namų bū
tų dalis mirusio vyro palikimo 
(estate).

Dėl namų, kurie yra vien mi
rusio vyro vardu: tie namai pa
sidaro palikimo (estatej dalimi.

Dėl abiejų vardu esamų san
taupų: atsakymas i šį klausimą 
priklauso nuo to, kas tuos pi
nigus uždirbo ir kas juos su
taupė. taip pat ir nuo to, ar tie 
pinigai visuomet buvo abiejų 
vardu. Jei vyras, pvz., santau
pas turėjo savo vieno vardu, o 
paskui, savo ligos metu, pato
gumo dėlei jas 'perrašė” abie
jų vardu,—tada yra galimumo, 
kad bent dalis tų santaupų bū
tų pripažinta kaip vyro paliki
mo (estate) dalis.

Faktas, kad vyro vaikai pa
siėmė advokatą, rodo, jog jie 
yra pasiruošę gauti viską, kas 
jiem pagal Įstatymus priklauso.

Apmokėjus visas išlaidas, 
kaip, pvz., už palaidojimą, teis
mo išlaidas ir skolas, jei Tams
tos vyras jų turėjo, likutis bus 
padalintas taip; Tamstai trečda
lis. vaikam po trečdali.

Tamstos advokatas, kai jam 
pasakysi visas detalias aplinky
bes dėl “joint account" ir pa
rodysi abiejų namu dokumen
tus (deeds). sugebės Tamstai pa
sakyti, kas bus Tamstos ir kas 
vaikų.

Prenumeratoriai, pakeisdami
Tad, neskaičiuojant įsipareigo
jusių gyrėjų, nė negirdėt, kad
kas nors Lietuvoj džiaugtųsi to
kiu turizmo išsiplėtojimu.

(Elta)

FORDAS PATEIKIA JUMS GERESNIUS PLANUS. TAI PAŽANGOS ŽENKLAS!
I šl);i u < 1 \ k i t <‘ 1970 m. modelius pas įusu Fordo pardavėjus dabar!

savo adresą, prašomi administ
racijai pranešti ne tik naują.
bet ir seną adresą. Taip pat 
neužmiržkite pridėti pašto zip 
code numerio.



Į IŠ VISUR Į
20 hektarų, tik i 
jo apie 30 hekti 
varguolių, tik iš

ležmkyHft linijos jf plentai, ve
dę į svarbius centras,atkirsti 
užtvarų, saugojami mūsų pa
sienio yJicintakų ir Lenkijos 
kareivių, užaugo žpte, 
ganyklomis Įpėdiniai smaigai 
su viršuje pririštais šiaudų kū-

lynais, kalneliais ir pievutėmis, 
silpni ir nereikšmingi, sudarė 
tvirtą užtvarą. Pro juos tik 
žvilgsnis okupuotos Vilnijos 
pusėn praeidavo. Ir tik apsuk
rus kontrabandininkas su drus
kos, cukraus ar medžiagų kro
viniais. Nuostabu: pasienio gy
ventojai, nors vargingi, nors ži
ną kelius, šiuo amatu nesivertė, 
jį niekingu laikydami Bet juo 
naudojosi iš toli atsitrenkę ver
telgos.

čia niekas neatvykdavo iš 
laikinosios sostinės: senąsias 
Merkinės, Liškiavos pilis lan
kyti — toli; jotvingių (sūdu-

mintančių. Buvp kampinūjpį 
bežemių. O kitiųn ir iš ne
užtekdavo duonos, — švariame 
smėlyje net grikis atsisakydavo 
augti.

Ankstyvais Alytaus gimna
zijos metais Dzūkijoje uniformi- 
nė kepuraitė pasitaikydavo re
tai Bet ėjo . laįkas, kepuraitės 
nėjo dažnėjo bažnykaimiuo-

rio Visgek pebuvo!), ir mažaže
mių pasitikėjimas savimi ne
leido susidaryti užtvaroms tarp 
stambesnių ir smulkesnių ūki-

šventės, jojimų varžytas. Ir
svarbiausia: apskrities centras se, kaimuose. Geriau baigusį 

pradžios mokyklą berniuką ar 
mergaitę Alytun silpsti ėmė 
drįsti jau tik 15 hektarų ariąs

Alytaus gimnazija atliko di-

ji buvo viena iš mokiniąis gau
siausių sietuvos vidurinių mo
kyklų. - -

ši mokslo institucija atliko 
ir svarbų socialinį vaidmenį —i 
gyventojų suglaudinimą, naiki
nant ekonomines ribas. Tiesa, 
Dzūkija nepasižymėjo dvarais, 
derlingom žemėm, bajorų liz-

pininkas išleido. Apie 1940 me
tus jau, turbūt, kiekvienas kie-

Alytaus gimnazija išryškino

Nuo Alytaus gimnazijos įkū
rimo šį rudenį sueina 50 m. 
Chicagoje yra sudarytas komi
tetas jubiliejui atžymėti. Įdo- 
mu, kad alytiečių subūrimo naš
tą pasiėmė pirmoji gimnazijoje 
įregistruota mokinė, E. Stanke- 
vičiūtė-Jukneyičienė (E. Jukne
vičienė, 8741 So. Albany Avė., 
Chicago, HL 00642). Jau ištisi 
metai praėjo, kai pirmu kartu ji 
pradėjo prašyti atsiliepti visus 
mokytpjus ir mokines. Iškilmes 
vyks Padėkos dienos savaitgaly
je.

Vytautas Volertas

KĄ REMTI? KAM AUKOTI?

HABTFOBn. 09NS
Lili jos Šukytės koncertas bus 

spalio 5 d. 3 v. popiet Pataria
ma bilietus iš anksto įsigyti, 
kad nebūtų spūsties prie įėji
mo. Bilietų dar galima gauti 
New Britaine pas Liudžius, 
New Havene pas Liprienę, Wa- 
terbury pas Vaitkų, sekmadie
niais prie bažnyčios. šiokiadie-

po kiekvienų mišių parapijos sa
lėje arba asmeniškai pas skau
tes — vadoves.

Koncertas prasidės punktua
liai 3 v., tai prašom nesivęlin- 
ti, nes koncęrto meto nebus į* 
leidžiami. Kadangi vietas nenu
meruotos, patartina anksčiau at
vykti ir apsirūpinti pageidau
jama vieta, nes vėliau atvyku
sieji turės tenkintis likųstom

Kaip surasti University of 
Hartford? Atvažiuojant iš rytų 
ir pietų, įvažiuoti į Hartfordą 
iš kelio 84, exit R. 44 West,

Spalio 5, sekmadienį, 1 vai. 
popiet Hartforde, švč. Trejybės 
lietuvių parapijos salėje (po 
bažnyčia) vyks Lietuvių Rymo 
Katalikų S-mo Conn. apskri
ties skyrių atstovų suvažiavi
mas.

Suvažiavime dalyvaus atsto
vai iš kiekvieno skyriaus, p taip 
pat bus svečių iš toliau: Scrąn- 
tonp, W<??ęPslPri9 U į

Nors šis suvąžįąvĮmas yra

— šiandien paskutinį kartą 
susirinkusios, dauguma mūsų 
esame liūdnos, kad jau didžiau
sia dalis mūsų atostogų praėjo 
ir turim atsiskirti...—stovyk
lautojų vardu atsisveikino Ra
sa Sodaitytė liepos 27 Putna- 
me, mergaičių vasaros tovyk- 
loję.

Taip! 1970 metais čia mer
gaitės nebestovyklaus. Paskuti
nieji Rasos žodžiai: — Tikimės, 
kad dauguma jūsų stovyklaus 
Neringoj ateinančiais metais. 
Pradėsime vėl prisiminimus 
pinti. Iki pasimatymo 27-toj 
stovykloj Neringoj!

Paskutinį kartą nuleidus vė
liavą, užklupo mergaites aša
ros (ponui Pauliukoniui “grau
dūs verksmai”).. .Verkė, atro
do, visos! Ašaras paslapčiom 
braukė ir suaugę.

Sakoma, blogi žmonės ne
verkia, ir aš tikiu! Jei mergai- 
tė važiuoja Įietuviškon stovyk- 
lon, ji yra gera mergaitė, gera 
lietuvaitė. Juk yra tiek daug 
amerikietiškų ir daug prašmat
nesnių stovyklų.

Susidraugavimas stovykloje 
dažnai pasilieka viso gyveni
mo draugyste. Draugystę šiais 
metais stovyklautojos pasirin
ko užbaigimo programai, tauti
niais šokiais pąyaizduodamos 
lietuviškas vestuves. Nauja ir 
gražu!

Kam rūpi lietuvybės išlaiky
mas, turi pagalvoti, kaip labai 
labai reikia susirūpinti vaikais 
ir lietuvišku jaunimų. Neleng
va. Kai tik kur i^Yįą jaunimo

židinį New Yorke. Šie du da
lykai turi neįvertinamos reikš
mės lietuviam dabar ir ateity
je

Du dalykus remti iš karto 
gali atrodyti daug, bet doleris 
ir į dvi dalis padalytas —pa
rama! Jokia auka nėra maža. 
Ankstesnieji lietuviai, daugelis 
mažamoksliai, o neretas ir vi
sai bemokslis, dirbdami sun
kiausius darbus, pristatė Ame
rikoj lietuviškų bažnyčių, salių, 
klubų, steigė organizacijas, 
spaudą. Organizavo ir išlaikė 
savo mokyklas. Mum, vėliau 
čia atsidūrusiem, visais atžvil
giais lengviau.,

Didžiausios<jpaštos ir atsako
mybė gula ant Nekaltai Pradė
tosios Marijos seserų Putname 
ir tėvų pranciškonų New Yor
ke. Ar ne lengviau mum duoti, 
negu jiem prašyti? Lietuviai 
buvo ir yra dosnūs. Tik ką pir
miausia rętfifl?' Nebus lietuvių 
— nieko nebereikės! Ar ne pir
miausia remtinos priemonės lie
tuvius lietuviais išlaikyti? Aš 
manau, taip!

Albina Lipčienė

kuriuo važiuodami į vakarus, 
pasieksite išvažiavimą į Rt 1§9 
(tai yra Bloomfield Ąve.). Juo 
pavažiavus iki šviesas, pamaty
site dešinėje University of Hart
ford, įsukę leiskitės žemyn iki 
paskutiniojo pastato Hartt CoL

dalyvąuti ir ne atstovai — sve
čiai Ypač pageidaujama, kad 
jame dalyvautųgąrtfųrįo sky
riaus nariai.

Po suvažiavimo programos 
bus atstovam ir svečiam vaišės 
— vakarienė.

mirė ą.ą. I&nediįĮla Basčiųvie- 
nė. Ta proga vyras Jonas Bas
čius ir yaikai rengia jos mir
ties sukakties minėjimą.

Spalio 4, šęštadįppį, 8 vąL 
ryto Švč. Trejybės liętuvįų pa- 

, J nųnjos bažnyčioje bus < M- 
pat 84 keliu važiuoti iki Pro- velionės sielą mišios suękzek- 
spect Avė. Prospect važiuoti į vijomis. Po mišių šv. B&nedik-

torija.

sieksit Albany Ąvę. Sukti deši-

sukti kairėn (apsukti alkūnę), 
atsidursite ant Bioomfeld Ąv., 
Rt 189. Prie pirmos šviesos — 
University of Hartford.

Paklydus klausti Albany Av. 
arba Rt. 44, iš jos šiaurėje išei
na Bioomfeld Avė. University 
of Hartford yra šr. vakaruo
se. Millard auditoriją yra Hąrtt 
College rūmuose.

Iki pasimatymo spalio 5 d.
3 v. popiet koncerte. —ėĄ

jokių vilčių (ir |gį būna iš pa
dų tėvų pusės!). Bįpt netikiu, 
kad jau visiškai njeĮro ir nebe
galima padaryti. Tėvai ir lietu
viškoji bendruomęnę turi būtį 
tais lašais, kuršę “ir akmenį 
pratašo”.

Būkime lietuviai šeimoje. 
Siųskune vaikus Įietuviškon 
mokyklon kaip galima jaunes-

lietuviu garbingą, o ne gėda.

Ateitininky kursai
Norėdama, kad kuo daugiau 

moksleivių galėtų lankyti žie
mos kursus, sąlygom leidus, 
MAS centro valdyba šiais me
tais ruošia dvejus * kursus. 
Vienus Kalėdų atostogų metu 
Dainavoje nuo gruodžio 26 iki 
sausio 1, o antrus —Rytuose.

Rytuose kursus organizuoja 
ponia Eivienė iš Brocktono. 
Kursai įvyks Nekaltai Pradėto
sios M^jos seserų sodyboje 
Putname Padėkos d. savait - 
galį. Pradžia — pietūs 12 vai. 
ketvirtadienį, lapkričio 27. Pa
baiga — po pietų sekmadienį, 
lapkričio 30.

Registracijos tvarka ir infor
macija apie kursų programą bus 
netrukus paskelbta spaudoje ir 
pęr roęęįąįhis aplinkraščius

Kun- M- Tamulevičių palydint į amžinybę
Rugsėjo 15 Worcesterio lietu

vius pasiekė liūdna žinia, kad 
mirė jų mylimas ir gerbiamas 
dvasios vadas, Aušros Vartų pa
rapijos klebonas. Tiesa, tai ne
buvo didelė staigmena, nes ku
nigas Mykolas po galvos opera
cijos ilgai (apie 8 mėn.) sun
kiai buvo sirgęs. Ypač pasku
tiniu laiku silpnai jautėsi ir rugsėjo 16, gausiai buvo lanko- 
dąug kentėjo. Viešpats, pasi- mas ne tik parapiečių, bet ir 
kviesdamas jį pas save, sutrum- visų Worcesterio lietuvių. Net 
pino jo kančias, kurias jis 
kantriai kentė.

>KUn. Mykolas Tamulevičius 
gi|nė 1916 Branforde,* Conn. 
Jo tėveliam perskėlus į Wor- 
cesterį, mokslus ėjo Worceste- 
ryje. Baigė Marianapolio kole
giją. Filosofiją ir teologiją stu
dijavo Montrealy, Kanadoje. 
1943 birželio 19 šv. Mykolo ka
tedroje, Springfielde, Mass., į- 
šventintas į kunigus. Jo pirmo
ji pastoracijos vieta buvo At- 
holio lietuvių šv. Pranciškaus 
parapija, kurioje jis dirbo tre
jus metus. Po to 18 metų vika
ravo Worcesterio lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijoje, dvejus 
metus ėjo Aušros Vartų parapb

Vartų parapija neteko ne tik 
gero ganytojo, bet ir tauraus 
lietuvio. Jis uoliai dirbo su Lie
tuvos vyčiais,- rėmė kiekvieną 
lietuvišką darbą, rėmė lituanis
tinę mokyklą ir domėjosi lietu
viška veikla.

Mirė klebonijoje ir ten pat 
buvo pašarvotas. Antradienį,

— Prancūzijos ambasados 
Bonnoje, Miskm de Recherche 
de$ Victimes de la Guerre, Mr. 
P. Fassine, nuolatinis ryšini- 
kas tarp tarptautinių paieškoji
mų įstaigų, išgavo iš vokiečių 
vyriausybės ir perdavė Pary
žiaus dokumentacijos centrams 
okupacijos meto Gestapo ir Si- 
cherheitspolizei und SD aukų ir 
padarytų nuostolių dokumenta
ciją: okupacijos administracty- 
viniai įsakymai, aplinkraščiai, 
privalomo registravimo anke
tos ir sąrašai. Ta medžiaga bu
vo išvežta iš Paryžiaus vokie
čiams atsitraukiant. Ji suteikia 
svarbių davinių okupacijos me
to istorikams, tyrinėtojams ir 
nukentėjusių bei be žinios 
dingusių asmenų paieškoji
mams. Dokumentacija yra vi
siems laisvai prieinama. Sąra
šuose figūruoja visa eilė Lietu
vos piliečių.

— S. Narušis, Australijos LB 
krašto valdybos pirmininkas, 
jau kuris laikas yra nuolatinė
je gydytojų priežiūroje.

— Vokietijos krašto LB Jau
nimo sekcija spalio 3-5 Huet- 
tenfelde, gimnazijos patalpose, 
ruošia buvusių Vasario 16 gim
nazijas mokinių suvažiavimą, 
kuriame kviečiami dalyvauti vi
si buvę mokiniai nuo 16 metų 
amžiaus. Programoje numaty
ta gimn. direktoriaus V. Nat
kevičiaus paskaita, simpoziu
mas apie išeivijos jaunimo pro
blemas, banketas ir kt.

— Dr. A. šešplaukio Lietu
vių Kalbos Gramatika ir Sintak
sė, pritaikyta tremties mokyk
lom — IV pataisyta laida — 
LB švietimo Tarybos pripažin
ta tinkanti visom mokyklom.

— Naujam lituanistikos Insti
tuto prezidiumui išrinkti rinki- 
mų komisija posėdžiavo Bosto- 

. ne, rugsėjo 22. Dalyvavo komi- 
' sijos pirmininkas dr. J. Gimbu
tas, nariai S. Sužiedėlis ir A. 
Mažiulis, pavadavęs komisijos 
narį VI. Kulboką. Suskaityta 
41 balsavimo kortelė, iš kurių 
40 Lituanistikos Instituto narių 
balsavo už pasiūlytąjį trijų as
menų sąrašą. Iš viso balsavo 
77 proc. Institut onarių. Litua
nistikos. Instituto prezidiuman 
išrinkti šie asmenys: Antanas 
Vaičiulaitis ir dr. Aleksandras 
Plateris iš Washingtono ir dr. 
Vincas Maciūnas iš Philadelphi- 
jos. Išrinktieji naujojo prezidiu
mo nariai pasiskirstys pareigo
mis savo pirmajame posėdyje.

— Lietuvos Vyčių 56-tajame 
metiniame seime buvo nutarta 
apdovanoti “Lietuvos draugo” 
medaliu Petrą Rodino, atstovą 
iš New Jersey Jungtinių Valsty
bių Kongrese, Atstovų Rūmuo
se. Rugsėjo 9 šią žinią Atstovų 
Rūmuose labai džiugiai prane
šė atstovas iš Connecticut vals
tybės, John S. Monahan, — tas 
pats, kuris anąmet pasiūlė to
kį rezoliucijos Baltijos valsty
bių nepriklausomybės reikalu 
projektą, kurį visas Kongresas 
priėmė vieningai, be nė vieno 
priešingo balso. Pasidžiaugda
mas atstovo Rodino apdovano
jimu Lietuvos Vyčių seime, at
stovas Monahan pateikė įtrauk
ti į Kongreso Užrašus ir tame 
Vyčių seime priimtą rezoliuci
ją, kurioje tarp kita ko yra pri
menama Kongrese priimtoji 
rezoliucija Baltijos valstybių 
reikalu ir Jungtinių Valstybių 
vyriausybė raginama išpildyti 
tos rezoliucijos reikalavimus.

(E.)

protestantai ir žydai jį lankė ir 
su pagarba minėjo jo vardą; 
Trečiadienį, rugsėjo 17, kun. 
Mykolo kūnas perkeltas į baž
nyčią.

Rugsėjo 18 (ketvirtadienį) 
Worcesterio diecezijos pavysku- 
pis Timotiejus Harrington kon- 
celebravo iškilmingas mišias 
už velionies vėlę. Koncelebraci- 
nes mišias aukojo buvęs velio
nies ilgametis bendradarbis 
šv. Kazimiero parapijoje kun. 
A. Volungis, prelatas Kubik, 
kun. J. Jutkevirius, Marianapo
lio mokyklos direktorius J. Pet
rauskas, MIC, kun. J. Vaškas, 
MIC, kuris ligos metu velionį 
pavadavo, ir vikaras E. Bore- 
kąs, kuris pasakė ir pamokslą, 
trumpai, bęt turiningai velionį 
apijaudamas. Pamokslas sa-

1965 m. birželio 4 paskirtas 
Ąthplio Šv. Pranciškaus parapi
jos" klebonu, į tą pačią para
piją, kurioje pradėjo savo kuni
go darbą. Praeitų metų gpgu- 
žės 16 paskirtas Worcesterio 
Aušros Vartų parapijos klebo
nu. Bet neilgai ėjo tas parei
gas.

Kun. Mykolas Tamulevičius 
buvo tauri asmenybė, tikros ku
nigiškos dvasios, pilnai atsida
vęs sąvo ganomosįom sielom. 
Visada geros nuotaikos, besi
šypsąs ir kitus jaukiai nutei- 

Kursai skiriami vyresniesiem kiąs, visiem paslaugus, nuošir- 
ofcsleiviam ateitininkam. To (Ris, tik gero trokštąs. Aušras

<ppm.

~ | lietuviš^ąs stoyyk- amžiaus jaunuoliai, kurie nėra 
laš- Vi^pmis priemonėm!; sten- ateitininkai, bet norėtų prisi- 
ihnęs jups įtraukti į l^uvūtą prię Ateities sąjūdžio, 
ęęįį^ą. . ............ į§ tų vietovių, kur nėra moks-

Vięniem tęvam yisko atlikti Įeivių kuopų, kviečiami taip 
jtejmąnųma. Reikalinga įr kitų pat dalyvauti.
Įiatamą. tip kto J^^sisten- Kursantų skaičius ribotas. To- 

dėl anksto darykite planus. 
fSuoįlėme jaunim, Uętny- regisUacija,

vądmįi H*
ra nė rięno, kuris M™ D0r5 
būdu nęgąMkų padėti- Kpnkre- 
čiąi — įi dąr pas tave, mie- — Henrika* talkauckas, pa
tas lietuyL širdyje rasena me- sižymėjęs Australijos lietuvis 
kam gąl nebematomą tėvynės dailininkas, dalyvavo dviejose 
meilės ugnelė, pasižadėk dar meno parodose ir 

Visi giminės, draugai ir pa- Mals metus aukoti ir remti Mė
gstami prašomi šv. mišiose, pa- ĮuW ^*4*^1* Marijos sese-

nigas J. Matutis.
MAS centro valdyba

Pašventinus paminklą, L. A.

ford, Conn., bus pusryčiai.

pusryčiuose dalyvauti.

abiejose 
jo kūriniai buvo apdovanoti 
aukštom premijom: 700 dol. 
Muswelbrook (N.S.W.) parodo
je ir 590 dol. North Shore (Syd- 
ney) Meno Festivalyje.

Ąųšros Vartų bažnyčia buvo 
Įtina žmonių, atiduodančių pas
kutinę pagarbą buvusiam 
brangiam dvasios vadui, nuo
širdžiam patarėjui ir kolegai
konfratrui. Dvasiškių tarpe 
buvo 10 prelatų. E lietuvių pre
latų dalyvavo K. Vasys ir Pran
ciškus Juras. Giedojo kunigų 
choras.

Kun. M. Tamulevičius palai
dotas Notre Dame kapinėse.

ATEITININKŲ KUOPŲ 
GLęgtJŲ SUVA2IĄYIMĄS
KUR — Toronte, Kanadoje.

KAM — visiem globėjam iš 
Kanados ir JAV, išskyrus Ry
tų apygardos kuopų globėjus, 
kuriem bus ruošiamas suvažia
vimas vėliau.

KADA — spalio 18, savait* 
šeštadienio rytą, 

sekmadienį per pietus
paskelbtos vė- Rd . Toronto 9. Ont.. Canada. 

tel. (416) 762-6787, Algis Pu- 
— suteikti progą teris.

KAS RUOŠIA — moksleivių 
ateitininkų centro vaidyba.

Smulkesnės informacijos bus 
paskelbtos vėliau. Lauksime vi
sų globėju iš visu kuopų!

MASCV

jaunučių ir moksleivių- globė
jam susieiti ir padiskutuoti 
bendras problemas, pasimokyti 
vieniem iš kitų, pabendrauti.

I KĄ KREIPTIS — į M AS 
centro valdybą, 20 Humberview

a



darbininkas
1969 m., rugsėįio 30 d., no. 62

Pašventinus žemę iš k. į d. Tėv. V. Gidžiūnas, Tėv. L. Liauta, dr. K. Valiūnas — Vliko pirm.. p. Simutienė, 
A. Simutis __ Lietuvos geh. konsulas, Tėv. L. Andriekus — provincijolas, prel. J. Balkūnas, architektas A.
Tylius, dr. Pr. Vileišis — JAV LB Tarybos pirmininkas.

Pašventinus žemę, kalba Lietu
vos gen. konsulas A. Simutis.

VAIZDAI IŠ KLLTEROS 
ŽIDINIO ŽEMES 

ŠVENTINIMO

A isos nuotraukos —
ROMO KISIELIAUS

■ - Publika žemės šventimo iškilmėse.
Vakarienėje kalba prel. J. Balkū
nas.

Marytes šalinskienčs vakarienei padovanotas totas.

Tėv. Juvenalis Liauba, pranciškonų vienuolyno viršininkas Brooklyne, va
karienės rengėjas, dėkoja visiems menininkams ir Kultūros Židinio rėmė
jams.

Menininkai, atlikę koncertinę dalį, iš k. j d. pianistas Aleksas Mrozinskas, 
solistė Aldona Stempužienė, aktorius Vitalis Žukauskas.

Vakarienė, surengta rugs*J° 21 st- Matthias salėje žemės pašventinimo proga.



Choro H

SERVICE

Call 843-6545

Hackensack N J. Dial 201—487-4950

ta su simfonijos orkestru: Iš

venų maršas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še-

TRUCK TIRE 
CHANGERS

HAT & CANE Restaurant & Cock- 
tail lounge Lunch dfamėr and Laie 
supper parties, ŠhOVfera. ComTmmi- 
ons and Confirmations. Accomodate

Exp or inexp steady work 
Excellent pay and fringe benefits 

Mušt have driver’s Uc.
Will train if you are inexp. 

FIRESTONE TRUCK 
TIRE CENTER

600 Revere Beach Parkway 
Revere Mass.

Truck Tires are our Only Business

EXP POLISHERS & GRINDERŠ 
Steady work nice vvorking condi- 
tions 40 hours plūs overtime AL 
JON FINISHING CORP — 2541 
Ewen Avė Bronx N.Y. Call: 

Kl 9-5400

DOG TRAIftlNG SCHOOL 
Obedient Guard and Attack tratned 
Dogs for sale or rent — 104-41 At
lantic Avė. Richmond WiH, N.Y. 

441-7106

ALL VENT CORP.

Rubbish Removal and Carting 
Demolition, Lic. ko. 6736 90 (665- 
394) — Free estlmates. 324-8470 -1

CEklENT
ALL TYRES FOR THE ilOME 

Reaaonable ratea

ropuAbtikonų tautybių komiteto moterų skyriaus valdyboje dalyvauja ir dvi lietuvaitės: sėdi pirma M <fežfc& huSra 
Žerr, ir stovi pirma Š dėžini Snieguolė Jurskytė.

CANCEL OR CHANGE$3.00 per hour to start 
3 mos. inerease to 33.50 

EbcceUent benefits. for all sfcifts 
Call MR. GILFORTE, 

(201) 256-9000 
HUDSON WHOLESALE, 

FILIGREE FOOD 
Taft Road Totowa,NJ.

lį SfaHfakėfi. Moto 2 doL Sfe» 
red'4.50 dbL

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

^Vytautas the Great’
Prelato dr. J. B. Končiaus 

anglų kalba parašytas istorinis 
veikalas apimantis Vytauto Di
džiojo viešpatavimo ir aukščiau
sio Lietuvos galybės iškilimo 
laikus.

Iliustruota istoriniais paveiks-

putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dien£ Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys tun ilgą snapą ir Lietuviais skaitančių tarpe, kad su- 
esame* mes gimę. Moto 2 dol sipažintų su didinga Lietuvos 
Stereo 4.50 doL praeičia.

Virš išvardintos trys ilgo Kaina: virse^ 3
grojimo plokštelės gaunamos minkštais viršeliais 2 doL 
su persiuntimu už 5.50 doL At
skira plokštelė kainuoja 2 d(H. Gaunama "Garso" administ- 
Stereo 450 dol/ * racijoj: P. O. Box 32 Wilkes

Rūtos ansamblis ir soL Lio- Barte, Pa. 18703.
nė juodyto dainuoja: Aš mėgs- ’ • -

Už kalendorių

TRACTOR TRAILER
Spaudai paremti

žiba žvaigždutės. O kai aš. Sa-
Mergina pametė jį

DISPLAY

go ir vesti įsą Dahlen.

MALĖ - FEMALE
H. W. FEMALE

77-01 JAMAICA AVENŲE

11481

HAPPY FAMILY DAY
TeL 894-4188

SOUTli BOSTON SAVINOS BANK
212 NE 9-5110

A FAMILY PLACE

Siunčiu už prenumeratą

PIZZA MAN 4 PM to 1 AM excel- 
lent pay and nice working condi- 
tions — Raffaeles 4000 Hempstead 
Turnpike Bethpage L.I.

Persiuntimui pridedama 50 
centų.

AUTOMOBILIŲ
• PATAISYMO

ir NUDAŽYMO 
reikalais kreipkitės j gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są-

Mantel & Doren, Ine. 
83-12 Cooper Avenue

PRODUCTION TRAINEE 
SUPERVISOR

Large commercial laundry — H.S. 
Grad. Good starting salary, excel- 
lent future. Good benefits. Apply in 
person: Consolidated Laundries 311 
East 94th Street, New York City or 
call Mr. Thomas 876-7500.

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

Siunčiu skolą už____ m.

Jei "EGLUTĘ" užsakysi, 

Vaikui džiaugsmą padarysi — 

Valandos pavirs minutėm.

ALL BREEDS 
By appointment. Dial 201—462-8270 
Oakland Mins Road Freehold NJ.

OUALITY MADE SHOES 
ALL STYLES STOCKED

37-42 82nd Street
Jackson Hts. Oueens

36-30 Main Street
Flushing Oueens

jau kaime mergelę. Moto 3 
doL Stereo 4.50 dol.

Vėl dainuojam su Rūta. Rū
tos ansamblio įdainuota: Mes 
su rūtom, Atskrend sakalėlis,

MAPLE CREST KENNELS

BOARDTNG AND GROOMING

TELEPHONE OPERATORS

English speaking no exp. necessary 
Mgh starting salary excellent bene
fits NEW YORK TELEPHONE CO.

(212) 395-6084

201—473-4100 
27 Leonard Place 
PAŠSAIC, N. J.

Mr. Herb Keenan or Mr. Gilforte

HUDSON WHOLESALE 
FILIGREE FOOD

BLUE PANEL TRUCKING 
Remove your Belongings with 
Safety and Security Anytime

• Any Hour, Anywhere 
SPECIALTY — BAND MOVING 

Call: 677-3051 Mr. Valentine

PHOTO SPOTTER

EKTA COLOR PRINTS LAB

Located in the Bronx 
Salary Open 

Call FA 5-7130

developers.

R. V. MAGGIO CO.

DRIVERS for light deliveries steady 
good pay, all benefits also PORTER 
day and night shift — Donut Man, 
400 South Oyster Rd. EŠcfcš* 
ville LJ. — 516 OV 1-6070

Svarbu knygą išplatinti ang-

Dambrauskaitės Įdainuota 13 kyM, upeli, DžmguUukai, "Ko Ramdės daina, O

liūdi, bei želi, Sveiki, broliai, naktuže rami, Pradalgiuose, Lie- 
Greitai išvažiuosiu. Aš berneliui 
nesisiūliau, Kur banguoja Ne
munėlis, Ar negaili, seserėle,

i>ė tėvelis, Dobilėlis; Na tai Norvegas Rognvaldas Tho- 
kais? Tulpės, Tėvynės meilė 1,35 septynerius metus tarnavo 
nemari, Jau atėjo rudenėlis, banginius medžiojančiuose lai- 

- Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu po vuose, norėjo susitaupyti pini-
» a a grtfe?n_ .nk°j ŠI^.ną< langeliu, Oi berneli vientury ir

* ~ Vakaras. Kaina 3 dol.

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

Ant melsvo ^ero bangų, Tur 
bernelis vieną mintį ir Kaip 
slaptingai. Moto 3 dol. Stereo 
4.50 doL

Dainuojam su Rūta. Rūtos an
samblio įdainuotas liaudies dai
nos: Plaukia Nemunėlis, Suba-

Buvo gera gaspadinė, Per girią, 
girelę, Tūkstantis žingsnelių. 
Salta žiemužė, Per Klausučių 
ulytėfę, Vilniaus kalbeliai, Pra
gėriau .žirgelį, Praded aušrelė 
aušti, Ar aš tau, sese, nesa
kiau, Pasėjau linelius, Daug 
daug dainelių, Mylėjau merge-

vakarėlį, Šėriau žfrgelį, Gegutė 
raiboji, Ant kalno karklai, Su- 
skyniau skynimu Du broliukai 
kunigai, Šėriau šėriau sau žir- j 
gelį, Kur tas šaltinėlis, Augo į 
kieme klevelis, Ant kalno mū
rai. Eisim, broleliai, namo. Mo
no 3 doL Stereo 4.50 do..

Tykus buvo vakarėlis. —Nau- j 
jai išleista ilgo grojimo lietu- Į 
vių dainų ir šokių muzikos 1 
plokštelė, kurioje įgrota: Tykus j 
buvo vakarėlis, Laivai, Siū 
naktely, Kas bernelfo šumiš- 
lyta, Oi laukiau, Bernužėli ne* j 
išvoliok, Sena amerikiečių da&* i 
na, Plauks laivelis, Dėdės Jo
no polka, Trankus kaimoktal- ; 
sas, Septynias mergaites suti
kau, Rožėta ir Džiaugtis jau
nyste. Dainuoja suRstSd, vyrų 
kvartetas.* Muzika — butiniai ' 
instrumentai ir orkestras. Mo- ’ 
no (galima griJti Ir StertO). 
Kaina 5 dol.

F-

/ 7:'
-i s . • <

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome i į iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratų 1969 metams.

Vardas ir pavardė

FL W. ftM-E

Adresas ....__ ____________ _______ _________...1...,_____
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $8.00.

(3)

IEŠKOM FUTBOLININKŲ!

Lietuvių Atletų klubo rezer
vinei komandai reikalingi fut
bolininkai. Kviečiame suintere
suotus kreiptis pas S. Remėzą. 
TeL 827-8194.

Bet mergina pagaliau pame
tė jį, kad jis nužudė tiek daug 
nekenksmingų gyvių.

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

Happy and joyous Family Dav 
To all our Friends and Customers

NEVINS DIVISION CF 
UNION CAMP CORP.

800 State Highway ~3
Clifton N. J.

Heidelberg Pressmen exp in offset 
& Letter press steady position, good 
pay hospitalization, other fringe be
nefits Work where you live in — A 
fine air cond piant ąuality workers 
will be happy here — Castlereagh 
Press Ine. 300 Buffalo Avė, Free- 
port LJ. Tel. 516-379-2122

WAREHOUSE SELECTO&S

NIght Work 8 PM - 5AM 
Work with Frozen Foods

SHIPPING CLERK steady employ- 
ment some heavy work fringe bene
fits opportunity Jamaica area Call 
291-9100

$2.90 per hr. plūs 10% Bonus 
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 
HUDSON WHOLESALE 

FILIGREE FOOD 
Taft Rd. Totowa, N.J.

DELICATESSEN CLERK

From 3-11 PM weekend work 
off Tuesday and Wednesday 

Top pay for exp man Main Delicat- 
essen 85-11 Main Street BriarKood 

Jamaica — Call 523-9764

L & fil CAR StefcVlCE
DOOR TO DOOR ANYWHERE

24 Hour Service, 
Wedding Parties Airports 
Hospitals — Meter Rates 

Call (212) 568-6000

Maricfs auto 
INSPECT1ON STATION

Headlight adjustment Whel align- 
ment — Shell Bay Avė, MayviUe 
Cape May Court House NJ. 609— 
465-5607

JOE WILS0N DANCE STUDIO 
820 Wycoff Avė Ridgewood Bklyn 

20 years of teaching exp children 
and adult classes now forming pay 
as you learn all latest dances also 

Jazz Call HY 7-2372

$50,000,000. Ist, 2nd mort<Ba$es . 
apartments, industriai, Office 
buildrngs, meteis, botėta, shop-

Mortgages & Corporate Financing

General Factory Help, MACHINE 
OPERATORE day or night shifts 
Experienced OK Union Shop — full 
benefits Fine Company. Will train 
for: Punch Press - Brakes - Spot 
Welders. Apply direetly — 

Nll LABORATORY 
FURNITURE CO.

270DuffyAve. Hicksville L J. 
516-931-3100

DBCTER PARK 
PHARMACY

Mfchtaan 2-4130

JUNIOR SHOE 
SHOP INC.

Chano Beauty Shoppe

460 West Broadway, South Boston Massachusotts

Kur tūkstančiai taupo milijonus

Ptesi&nt
Ho banko direktorių taryboje
U. bmuina ir sdv. Jonu J. <fi

Current dividend 5*4% oi* *U accoūnts.

DAtar mOka 5%^^ ***** Ctftų taupomus pinigus.
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Daugelis ją pažinojo linksmą 
ir temperamentingą. Tokia ji 
atrodė ir jos mokslo draugam, 
dabar išsisklaidžiusieni po visą

New Yorko Lietuvių Tary
bos susirinkimas įvyks spalio 
10 d. 7:30 vaL vak. Lietuvių At
letų klubo patalpose (1332 Hal- 
sey St., Brooklyn, N. Y.). Visos 
Altą sudarančios grupės bei or
ganizacijos prašomos atsiųsti sa
vo atstovus. Patriotiškoji lietu
viška visuomenė taip pat kvie
čiama dalyvauti.

Operetės choro metinis kon
certas bus balandžio 11. Cho
ras po vasaros atostogų pra
dėjo savo darbą. Repeticijos bū
na kiekvieną penktadienio va
karą Baltojo Žirgo svetainėje, 
Jamaicoje.

Kun. Norbertas Pakalnis, il
gametis Apreiškimo parapijos 
klebonas, šiuo metu serga ir gy
dosi Šv. Jono ligoninėje.

Liet. Kat. Religinės 
vajus dabar vvkdcmas 
lietuvių bažnyčiose. Ta
Marųuette parko lietuvių baž
nyčios choras Chicagoje rengia 
religinės muzikos koncertą. 
Chorui vadovauja Vladas Balt- 

. rušaitis.

Kun. Kęstutis Žemaitis, iš Cle- 
velando atvykęs į New Yorką, 
drauge su kun. Rapolu Kra
sausku lankėsi Religinėje šal
poje ir pas prel. J. Balkūną.

Jonas ir Adelė Poderiai rug
sėjo 28 paminėjo savo vedybi
nio gyvenimo 35 metų sukaktį 
kun. V. Pikturnos vasarvietė
je. Kun. A. Petrauskas ta pro
ga pasveikino ir Mykolą Liu- 
berskį jo vardinių proga Kun.

Spaudu*__________GL 2-6916
Radriodia ____  GL 5-7281
AšhnMftracija____GL 2-2923 pasaulį. Tokią ją prisimena ir

■ ■■■■■■ ■■ . ■ ■■ tmvę mokiniai. Vieniem ji
buvo gera kolegė, kitiem — 
gera mokytoja, o savo dukrai 
ir dukraitėm — gera motina ir 
gera močiutė. Tačiau tiktai ne
daugelis ją prisimenančiųjų ži
no, kad gyvųjų tarpe jos nebė-

tuvojo prisiminti gruodžio 7 
rengiamas koncertas Franklin 
K Lane aukštesniosios mokyk
los salėje. Rengia Liet Religinė 
šalpa, minėdama savo veiklos ra. 
10 metų sukaktį, Liet Kat Mo
terų Kultūros Draugija, atžymė
dama savo veiklos 5 m. sukak
tį. Programą atliks New Yor- 
ko lietuvių vyrų choras, vado
vaujamas Vytauto Strclics, so
listas kun. Vincas Valkavičius iš 
Brocktono, Mass., solistė Daiva 
Mcngirdaitė iš Bostono. Akom- 
ponuos Vytenis Vasyliūnas.

Šalpos 
visose 
proga

Prez. Aleksandro Stulginskio 
mirtį paminėjo New York Ti
mes rugsėjo 26 numeryje, skir
damas nemaža vietos. Paminė
jo ir kiti Long Island laikraš
čiai, nes žinią išsiuntinėjo AP 
agentūra.

Inž. Bronius ir Evelina Masio- 
kai, gyvenę Farmingdale, N.Y., 
rugsėjo mėn. viduryje išsi
kėlė į Chicagą. Jie į Long Is- 
land buvo atsikėlę iš Seattle, 
Washington, dirbo tolimųjų erd
vių tyrimo srityje.

Dail. Albino Elskaus kūrinių 
paroda rengiama gruodžio 6-7 
dienomis Kolumbo vyčių salė
je Woodhavene. Rengia DLK 
Birutės karių šeimų- moterų d- 
ja-

Viktorija Prapuolenytė-Jocie- 
nė mirė rugpjūčio 26 New Yor- 
ke. Ligos parblokšta (gegužės 
mėn. turėjo dvi sunkias ope
racijas), paskutiniuoju metu pla
tesnėje lietuvių visuomenėje ne
besirodė. Todėl ir žinia apie 
jos mirtį daugelį pasiekė pavė
luotai.

Viktorija augo ir mokėsi Ky
bartuose, Vilkaviškio apskr. 
Baigusi gimnaziją, įstojo į pe
dagoginį institutą Klaipėdoje 
Buvo mokytoja Lietuvoje, Vo
kietijoje ir Amerikoje.

Viktorija Jocienė

1939 metais ištekėjo. Jos vy
ras kapitonas Jonas Jocys, bol
ševikų ištremtas, žuvo Sibire. 
Žuvo ir jos brolis karininkas 
Viktoras Prapuolenis. Nedalios 
paliesta, Viktorija daug kentė
jo ir vargo.

I Vokietiją 1944 metais ji pa
sitraukė su mažyte dukrele. Ų 
Ameriką atvyko 1949. čia vėl 
turėjo sunkių pergyvenimų. 
1960 Romoje mirė jos dėdė vys
kupas Vincentas Padolskis, 
1967 neteko savo brolio Au
gustino Prapuolenio (mirė šir
dies priepuoliu Chicagoje).

A. a. Viktorija didžiai mylė
jo Lietuvą, bet lyg ir nujautė, 
kad nebegalės į ją grįžti. Dir
bo lietuvybei, kiek jėgos leido. 
Lietuvių kalbą dėstė ne tik šeš
tadieninėje, bet ir reguliarioje 
Apreiškimo parapijos mokyklo
je (Brooklyne mokytojavo vie
nuolika metų). Nesireklama- 
vo, buvo kukli, bet jos nuošir
daus darbo vaisiai buvo regimi. 
Net mokinių chorelį turėjo su
organizavusi.

Velionė buvo pašarvota Šu
linskų šermeninėje. Atsisveiki
nimo žodį pasakė šeštadieninės 
Maironio mokyklos vedėjas Al
fonsas Samusis. Palaidota iš Ap
reiškimo bažnyčios Cypress 
Hills kapinėse.

Paliko liūdinčius — dukterį 
Vidą, žentą John Glaser ir 
dukraites Viktutę ir Ramoną.

Ilsėkis ramybėje, Viktorija, 
nerimusi be laisvos Lietuvos ir 
jaunuoliuose tą nerimą kėlusi’.

Kultūros židinio koncerte ir vakarienėje dainuoja solistė Aldona Stempu- 
žienė; a komponuoja Aleksas Mrozinskas. Koncertas buvo rugsėjo 21 St. 
Matthias salėje Ridgewoode. Nuotr. R. Kisieliaus

For Sale — 2 Family - 9 
Rcoms — Cypress Hills —De- 
tached Immaculate—, • Nęar 
Church, Transp. and Shopping. 

V. Pikturna, kun. A. Račkaus- Asking price 20,000 doL Offer
kas ir kun. J. Pakalniškis paro- cdnsidered. For appointment 
dė savo kelionių vaizdus iš Ėu» Tel. AP 7-4709. ėvenings — 
ropos. Tuesday — 6:09-7:00 P.M.

KNYGOS PRISTATYMAS
vickienė. Sveikinimo kalbą pa
sakė ir Lietuvos gen. konsulas 
A. Simutis. Visi svečiai buvo 
pavaišinti šampanu.

N.Y. ateitininkų vasaros veikla
New Yorko apylinkės ateiti

ninkai vasaros metu stovykla
vo, dalyvavo įvairiuose suva
žiavimuose ir seimuose. Prasi
dėjus naujam darbo metui, visi 
vėl pajudėjo.

Ateitininkai studentai išlei
do savo dvasios vadą kun. dr. 
A. Paškų, kelerius metus nuo
širdžiai bendradarbiavusį su 
mūsų studentija ir visa ateiti- 
ninkija. Ateitininkai savo mie
lam dvasios vadui yra didžiai 
dėkingi, nors dėl vasaros ne-

Lietuvių Skautų Brolijos dvasios vadui 
KUN. JONUI PAKALNIŠKIUI 

ir Paulinai Pakalniškytei -Veršelienei, 
jų brangiam tėveliui

AfA
JONUI PAKALNIŠKIUI

mirus, 
nuoširdžiai liūdesio valandoje užuojautą reiškia

Lietuvių Jūrų Skautų 
Vyriausias Skautininkas

Mielam bičiuliui

KUN., JONUI PAKALNIŠKIUI
ir artimiesiems jų Tėveliui mirus Lietuvoje, reiškiame

- gilią užuojautą

V. Savickienė, J. A. Sniečkai, D. S. Biručiai

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racija išleido knygą — 'The 
Lithuanian Wcman". Tai infor
macinio pobūdžio knyga, kurion 
sutelkta žinių, kaip moterys 
reiškėsi istorijoje senais lai
kais, vėlesniais laikais, spaudos 
draudimo gadynėje, LietUVOS Spalio 4, šeštadienį — Amerikos 
nepriklausomybės atstatymo tradlctai3 Amerlcana 
metu, nepriklausomoje LietUVO- viešbutyje Manhattane, N.Y. 8 v.v. 
je ir kaip dabar veikia Lietu
vių Moterų Federacijos klubai. 
Šis paskutinis skyrius yra pa
iliustruotas gausiom nuotrau
kom iš visų klubų veiklos ne 
tik JAV, Kanadoje, bet ir ki
tuose kraštuose.

Šią knygą sumanė ir ją ren
gė Birutė Novickienė, prie kny
gos baigiamųjų darbų pasitelkė 
dar sau padėjėjų: Ireną Banai
tienę ir Mariją Noreikienę. 
Knygą atspaude pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne.

Tos knygas pristatymas —su
sitikimas buvo surengtas rugsė
jo 13 pas autorę Birutę Novic- 
kięnę. Buvo sukviestas New 
Yęrko mptenį Įdubas, svečiai suvažiavimas Apreiškimo parap. sa- Kuopa spalio 11 rengia pietus 
ir .prisidėję pne knygos paruo- Įėję, N. 5th ir Havemeyer Sts. kam- . L. . * r .Šimo. 6 pas, Broklyn, N.Y. i vai. pp.; vaka- ir šokius toje pačioje šv. Jurgio

re 7 vai. jaunimo talentų vakaras salėje. Vadovauja Christina Ya- 
tr konis ir jai padeda Mary Sto

nis. Durys atidaros nuo 7 v.v.,

opano sestacieni —— jiidiivvS • • • . - •
Lietuvių Inžinierių ir Architektų naujoje Vietovėje.

Kun. Jonui Pakalniškiui, jo tėveliui
A f A

JONUI PAKALNIŠKIUI
mirus, gilią užuojautą reiškia

New Yorko ATEITININKAI
SENDRAUGIAI

Rita Ausiejūtė, viena iškilių
jų Bostono dramos sambūrio 
narių, išvažiavo j Prancūziją 
prancūzų kalbos studijuoti. Ji 
ten žada pabūti vienerius me
tus. Rita Ausiejūtė čia baigė 
studijas ir dar pagilinusi moks
lą rengiasi mokytojos darbui.

Dalia Jasaitytė, veikli jauni
mo organizacijų narė, išvyko j, 
Chicagą. Ten Loyolos universi
tete rjtošis dantų gydytojos pro 
fesijai.

Bostono lituanistinėj mokyk
loj ilgus metus sėkmingai dir
busios mokytojos Ona Girniu- 
vienė ir Pranė Kaladienė laiki
nai pasitraukė. Tas svarbias pa
reigas sutiko perimti du jauni 
intelektualai — Skirma Makai- 
tytė ir Mykolas Drunga.

Laisvės varpo radijo parengi
mas bus spalio 12.

Kas norėtų skalbtis Darbininko 
prašomas skambinti:

GLontnore 22923

paskelbta registracija su nedi
deliu mokesčiu. Jei pirmas ban
dymas pavyks, bus bandoma ir 
toliau paskaitas panašiai orga
nizuoti. Visų sutarta bendra
darbiauti su patriotinėmis lie- 
tuviškomis organizacijo
mis, kaip ir lig šiol, atstovau
jant ateitininkijai ir dirbant 
kultūrinį darbą. Ta pačia proga 
pasiraginta dalyvauti demon
stracijoje prie Jungtinių Tautų. 
Veikloje su jaunaisiais Sutarta 
tęsti jau pradėtą bendradarbia
vimą su moksleiviais ir studen
tija. Bendri pasitarimai ir pa
rama vienų kitiem yrą ateiti- 
ninkijos veiklos kelias. Daug 
dirbanti su jaunimu sendrau-

— kun. St. Raila. Pirmaja
me pasitarime, įvykusiame sek
retorės bute rugsėjo 18, buvo 
sudarytas šių metų veiklos pla
nas. _ ___ __ ________2 _

Prasmingi susirinkimai nu
matyti du. Juose norima turė
ti aktualių klausimų svarstymą
— diskusijas, kviečiant savo ir 
apylinkės kalbėtojus. šven- 
tės-minėjimai numatyti pagal 
jau įprastą tvarką: šeimos šven
tė, religine valandėle, metine gįų įgaliotinė dr. A. Radzivanie- 
išvyka, jaunųjų įžodis ir Lt. nė kviečiama dirbti ir toliau, iš

galėjo tinkamai su juo atsisvei- Parengimų cikle numatytas reiškiant jai nuoširdžia padė- 
kinti. Jie Imki jam sėkmės “Krikščionis gyvenime’

gos pristatymas arba literatū-
kny- ką už ilgą ir sunkų darbą.

K. R.
Sendraugių veikla ros svarstytas kon-

Ateitininkų sendraugių nau- cer^ engimo reikalas. Dėl pa- 
valdybos pirmininkas ci*d9, Alg. Vedeckui pa

yra St. Dzikas, sekretorė — St. siūlius, sutarta, kad jis ir Vyt.
Spalio 26. sekmadienį — Kristaus . .

Valdovo šventė. Rengia Amer. Liet. JOSIOS
Katalikų Federacijos New Yorko ir S..
New Jersey skynus. škėrienė, iždininkas B. Bobe- Radzivanas sudarys tvarkaraš-

Lapkričio s, šeštadienį — šokių lis, nariai — Alg. Vedeckas ir tį, pagal kurį bus- skaitoma ei- 
vakaras Maspetho liet, parap^ saiė- yyį Radzivanas, dvasios vadas lė įvairių sričių paskaitų. Bus 
je, 64-08 56th Rd., Maspeth, NY, 8 t t t r
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

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
Newarko 29 kuopos susirin- prie Švč. Trejybės parapijos 

kūnas buvo rugsėjo 16 šv. Jur- bažnyčios. Auka — 6.50 dol. 
gio salėje. Susirinkimą malda Sveikiname Kostą Skruodį, 

Maspetho parap. salėje 64-08 56th pradėjo pirm. Kazys ŠipaUa. kuris gavo 200 dol. stipendija iš 
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

Mary Stonis padarė praneši- vyčių stipendijų fondo. Sveiki
mą apie 56 metinį vyčių sei- name Walter Sharon, Jr., kuris 
mą, kuris buvo rugpjūčio 22-24 grįžo iš karinės tarnybos Viet- 
Newarke. name.

Susirinkimas baigtas malda 
ir vyčių himnu. Kitas kuopos 
susirinkimas bus spalio 21 toje 
pačioje šv. Jurgio salėje. Ta
me susirinkime bus renkama 
kitų metų valdyba.

šių eilučių autorius ir 29 kp. 
nariai, mirus kun. M. Tamulevi
čiui, reiškia užuojautą jo gimi-

Pirmiausia kalbėjo Vincė Jo- ir
nuškaitė, Liet Moterų Federaci- „
-_  _•__ - - . Numatomus parengimus pranešti
JOS klubo pirmininke, trumpai LB New Yorko apygardos valdybos
apžvelgdama leidinį. Ilgiau apie nariui kultūros reikalams vy- vakarienė — 8 v.v. šokiam 
jo paruošimą, sunkumus ir vi- L10?1 ®t"’ gros Gene Gutausko orkestras.
sus darbus kalbėjo Birute No- nu: 441-9720. Pelnas skiriamas remontui lie

tuviško kryžiaus, kuris stovi nėm ir visai šeimai. F.V.

KATALIKIŲ MOTERŲ 
SĄJUNGOS 29-tos kuopos

Metinis 
parengimas

PIETŪS
įvyks 
spalio 5, sekmadienį
1 vai. p. p.
Apreiškimo parapijos salėj, 
Brooklyne.

Kalbės kun. P. Geisčiūnas 
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.

Rengėjos

A.|A.

ALEKSANDRUI MATHEWS
mirus, jo žmoną solistę Lionę, dukrelę Janiną ir kitas gi
mines nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

“RŪTOS” ANSAMBLIS
ir vadovas Algirdas Kačanauskas

Dr. Leonildai Giedraitienei ir jos šeimai, jos tėveliui AfA

AfA VLADUI STANAIČIUI

JUOZUI SVILUI mirus, jo dukroms, buv. “Rūtos” ansamblio narėms Ja-

mirus, gilią užuojautą reiškia 
Naw Yorko

ATEITININKAI SENDRAUGIAI

*
delienei ir Melinienei, žentams ir kitoms giminėms reiškia 
gilią užuojautą ir drauge liūdi

“RŪTOS” ANSAMBUS
ir vadovas Algirdas Kačanauskas

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

TRADICINĮ BALIU -
kuris įvyks 1969 m.

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

ALIAS, ALG ir ALDO skyrių valdybos
BALIAUS REIKALU KREIPTIS:

Inž, V. Bioševas (201)484-9015 
Inž. A. Garbauskan (516)694-2471 
Inž. E, Verba (516)798-0162 
Inž. Z. (212)441-7831

Mažinu pastatymas: HoteUs garais *4J0; Miesto garaže 53ptv. 506 valandai

Dr. R. SaMaltienė
Dr. M. Žemaitienė
Dr. P. Legeckaa

(212) 296-8880
(201) 947-3611
(212) 523-3641


