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engiąs pasitikti Brandtą sii mtujais pJanais
Maskva skubiai rengiasi pa

sitikti naują Vokietijos vyriau
sybę su naujais planais, bet se
nais siekiais. Tam reikalui bu
vo iškviestas į Maskvą Lenkijos 
Gomulka jam tekšimų uždavi
nių aptarti. Tokios žinios jau 
sklinda iš satelitinių šaltinių ir 
pačios Varšuvos, kur Gomul
ka jau sugrįžo.

Maskvos veiklą sujudino nau
ji vėjai V. Vokietijoj.— Brand-

Lenkijos Gomulkai pavesta pradėti pirmąjį ži

bus pripažintos Vokietijos ko
munistinių kaimynų pokarinės 
sienos. Gomulka maždaug prieš 
penkis mėnesius yra pasiūlęs,

kad V. Vokietija garantuotų 
Lenkijos Oderio-Neisės sieną. 
Dabar Gomulka esąs paragin
tas pasiūlymą pakartoti ir pa
prašyti derybų tam reikalui su
tvarkyti.

Lenkas Varšuvoje net išsi
reiškęs, kad proga dabar labai 
gera ir todėl, kad Scheeles par
tija, kuri eina į koaliciją su 
Brandto, esanti labai palanki 
tai lenkų pažiūrai Lenkas dar 
pridėjęs, kad Maskva tup reika
lu labai susidomėjusi todėl, jog

Blue Cross mokesčiai jau bus pakelti 
Tai neliečia medicare apdraus!vjy

Albany. — New Yorko vals
tijos apeliacijos teismas, išžiū
rėjęs mero Lindsay ir kontro
lieriaus Procaccino skundus dėl 
Blue Cross draudimo mokesčių 
pakėlimo, jų motyvus atmetė ir 
leido tuos mokesčius pakelti 
tiek, kiek buvo leidęs New Yor
ko valstijos Insurance departa
mentas.

Dabar ginčai teismuose yra 
baigti, pakėlimas įsigaliojo spa
lio 1 dieną, apie ką apsidrau-

ti sulaukusiems 65 metų ir tu
rintiems Medicare apdrau
dę.

Kiek kam mokesčiai padidin
ti ir visos kitos žinios apsidrau- 
dusiems bus praneštos naujo 
mokėjimo periodo sąskaitas 
siunčiant

Draudos mokesčių padidini
mas paliečia 3.7 milijono ap
sidraudusių New Yorko mieste 
ir šiose apskrityse (counties): 
Nassau, Suffolk, Westchester,

dusieji jau buvo painformuoti. Rockland, SuDivan, Ulster, Or

svarbiausias jos rūpestis Euro
poje yra išlaikyti nepakeltas 
dabartines sienas.

Kosyginas pranešęs Gomul
kai apie Pekine įvykusį pasikal
bėjimą su Chou En-lai ir davęs 
suprasti, kad dėl rusų-kinų san
tykių . pagrindinio pagerinimo 
esąs pesimistas.
Ulbrichtas pralenkė 
Brežnevą kietumu

Berlyne ką tik kalbėjęs 
Brežnevas V. Vokietijos atžvil
giu atsiliepė netikėtai švelniai, 
bet Ulbrichto kalba buvo žaibus 
mėtąs priešingumas. Jis padik
tavo būsimam kancleriui Brand- 
tui daugybę reikalavimų: už ge
rus santykius ir taikų sugyveni
mą turi būti pripažinto R. Vo
kietija tarptautinės teisės 
prasme; Bonna turi ratifikuoti 
atominių ginklų plitimo sustab
dymo sutartį, atsisakyti chemi
nių bakteriologinių ir atominių

nusiginklavi- 
ti nuo pre- 

tenzijų atstovauti visus vokie
čius, pripažinti visas sienas Eu-

ange, Dutchess, Putnam, Co- 
lumbia, Greene ir Detaware.

proc., bet pakėlimas yra laips- Meras Lindsay kalba, kad

mas yra 29.9 proc., didžiausias traukti NeW Yorko valstijas sei
. .. __ . - . , . mėlį bet tokia jo kalba dabar?eba * ^draudusiems neturi jokios

tanas galioja iki 1970 metą reikšmės, nes šian
dien seimelis neposėdžiuja, o 

Pakėlimas paliečia visus indi- už mėnesio lindsay gali turėti 
vidualiai apsidraudusius ir apie jau kitą darbą. Dabar jis svai- 
53 proc. grupiniai apsidraudu- dosi žodžiais tik balsų ieškoda-

gruodžio 31 d.

šių. Draudos mokesčiai nepakel- mas.

Scheeles demokratai pradėjo skaldytis 
Naujas kancleris renkamas spalio 20
Bonna. — Socialdemokratų bent 25 laisvieji demokratai 

laisvųjų demokratų vyriausieji Jau žinoma, kad bent šeši lais- 
vadai jau užsiregistravo pas pr rieji demokratai gali nebalsuo- 
zidentą, kad jie susitarė suda- ti, todėl būtų neišvengiamas 

trečias balsavimas, kada daugu- 
guma skaičiuojama kitaip. Tai
gi vis dar yra galimybių, kad 
Brandto bandymas gali nepa
sisekti.

ryti naują V. Vokietijos vyriau
sybę.

Pirmajame abiejų vadų pa
reiškime sakoma, kad jų vy-
riausybė sieks geresnių santy
kių su V. Vokietijos komunis
tiniais kaimynais, pripažinda
mi pokarines sienas, duos jau
nimui daugiau progų įsijung
ti į krašto reikalų tvarkymą 
(mažins balsavimo amžių ik 18 
metų, o būti parlamento at
stovu iki 21 metų), padarys

binių įstaigų darbą.
Aiškiau kalbant, išeitų, kad 

busimoji vyriausybė pasirengu
si pripažinti de facto dviejų Vo
kietijų buvimą ir atsisakyti vi
sų žemių, kurias po karo pasi
ėmė Lenkija ir Rusija. Tai jau 
būtų didelis šuolis į kairę, pa
lyginus su ikšiolinių vyriausy
bių politika.

Formali programa bus pa
rengta ir paskelbta prieš 
Brandto atvykimą į parlamentą 
patvirtinimo prašyti. Parlamen
tas susirenka spalio 20 d. kanc
lerio rinkti. Jį renkant, galima 
balsuoti tris kartus. Pirmus du 
kartus balsuojant, reikia su
rinkti atstovų paprastą dau
gumą, trečią kartą imama bal
savusių dauguma. Kad Brand-

ginklų,

ropoję, įskait 
ją, uždaryti ,1 
tiją, išmesti ] 
nių įstaigų ir

Taddeno par
sis iš valstybi-

militarizmą, pasirašyti su R. 
Vokietija sutartį, kad nesikiš | 
jos vidaus reikalus.
Kodėl tok* ktotomas?

Kaip ažškntti tokį Ulbrich
to kietumą? Ir tą faktą, kad 
Brežnevo 45 min. kalba skel
bimui spaudoje buvo sutraukta 
į 500 parafrazuotų žodžių ir iš
mesta viskas, kas švelnesnio 
buvo pasakyta apie V. Vokieti
ją?

Manoma, kad Ulbrichtas pik
tas ant Maskvos už zigzagavi- 
mą užsienio politikoj. Pirmiau
sia, jis piktas esąs už tai, kad

Rusija nepadėjo jam pereitą 
pavasarį sutrukdyti V. Vokieti
jos prezidento rinkimų Berly
ne. Jam nepatinka Maskvos ro
domas minkštėjimas Vakarų 
santykiavime su Centro Euro
pa. Prez. Nixono vizitas Rumu
nijoje labai apkartinęs Ulbrich
to širdį. Maskva, jo nuomonė, 
galėjusi jį sutrukdyti, bet to 
nepadariusi Piktas jis ir ant 
Vengrijos bei Bulgarijos komu
nistų, kad jie, anot jo, pradėję 
slinkti į Bonnos'glėbį. Juos da
bar Berlyne kaip savo svečius 
pažeminęs — pirma tribūnoj 
pasisveikinęs su V. Berlyno ir 
V. Vokietijos komunistų gru
pelių vadais, o paskui tik pa- < 
kišęs savo ranką Kadarui ir 
Živkovui. Toks elgesys yra 
maskvinio etiketo neleistinas 
pažeidimas.

žinoma, Ulbrichtas gali ir 
blogą ūpą parodyti, nes jis lai
ko Rusijai labai svarbią pozi
ciją Europoje, bet gilesnį įvy
kių vystymąsi nulems ne Ul
brichto ūpas, bet Sovietų-Kini- 
jos santykiai. Svarbu ir Bonnos 
vyriausybės politika, bet nega
lima tikėtis, kad Brandto vy
riausybė nubėgtų i Ulbrichto 
glėbį jo sąlygomis.

Velionis buvo gimęs 1882 lie
pos 30 Navikų kaime, Kap
čiamiestyje, Lazdijų apskrityje. 
Jo motinos tėvai (Juozas Belia- 
vičius ir Elena Kazokaitė) buvo 
patriotai lietuviai ir globojo 
garsiąją 1831 metų sukilimo da
lyvę Emiliją Pliateraitę. Kai ji 
po pralaimėtų kautynių prie 
Šiaulių pasitraukė į Užnemu
nę, sunkiai sirgdama sustojo 
Kapčiamiestyje, Justinavos dva
re. Ten ją globojo J. Beliavičius, 
prel. Ig. Kelmelio senelis, ją 
slaugė ir mirusią palaidojo.
Baigęs pradžios mokyklą Kap

čiamiestyje, jaunuolis (19 me
tų) Ig. Kelmelis atvyko į JAV, 
Tai buvo 1901 gegužės 24. Ap
sigyvenęs pas seserį Marijoną 
Nanticoke, Pa., dirbo dailidės 
darbą, vėliau anglių kasyklose. 
Vakarais mokėsi 1904 rugsėjo 
mėn. baigė Nanticoke, Pa., 
aukštesniąją mokyklą ir išvy
ko į Valparaiso, Ind., kolegiją.

Spalio 7 d. 9:15 v.v. šv. Jo
kūbo ligoninėje Nevvarke mirė 
ilgametis švč. Trejybės lietuvių 
parapijos klebonas prel Igno
tas Juozas Kelmelis.

Prel. I. Kelmelis

čia ketverius metus klausė 
medicinos, teisės, biologijos, 
botanikos ir kai kurių klasiškų- 

( nukelta į 8 psl.)

Kennedy žvaigždė krenta, Muskie pakilo 
Jauny jy grupėje prarado net 13 proc.
Princetonas, — Gallup nuo- sius prezidentę rinkimuose, 

monių tyrimo institutas jau do- Jei palyginti su duomenimis, 
misi, ką žmonės rinktų prezi- gautais darant panašų tyrinėji- 
dentu, jei rinkimai būtų da- mą liepos 26-28, tai laimė yra 
bar, įjei respublikonų kandi- nusisukusi ooi šen.' Kennedy— 
data būtų prez. Nixonas, jei per tą laiką jis yra* praradęs 6. sidėti. Pasitarimai vykstą Pe- 
vėl kandidatuotų G. Wallace, o proc. Šen. Kennedy populiaru- kine, kalbėsis užsienio reikalų 
demokratai išstatytų Muskie, 
Humphrey ar E. Kennedy.

Jei demokratų kandidatas 
būtų' šen. Muskie, prez. Nixo- 
nas surinktų 49 proc., šen. Mus
kie 34 proc., Wallace 11, neap- 
sisprendusių 6 proc.

Jei demokratų kandidatas bū
tų Humphrey, Nixonas gau
tų 53 proc., Humphrey 33 pro
centu Wallace 11, neapsispren- 
duwsių 3 proc.

Jei demokratų kandidatu bū
tų šen. E. Kennedy, prez. Nixo- 
nas surinktų 53 proc., E. Ken
nedy 31 proc., Wallace 10 proc., 
neapsisprendusių 6 proc.

Išvados tokios: stipriausias 
prez. Nixono varžovas būtų ne 
šen. E. Kennedy, bet šen. Mus
kie, bet prez. Nixonas neabejo
tinai laimėtų. Tyrimas darytas 
rugsėjo 12-15, apklausiant 
1,189 asmenis, pernai dalyvavu- gyje.

Balsuojant “balandžiai” virto “vanagais” 
Nixonas gavo viską, ko reikia 

krašto apsaugai
Atstovų rūmų leistos sumos 

yra kiek didesnės už senate jau 
nubalsuotas, bet kai jos bus iš
lygintos, ginklų ir kitų karinių 
reikmenų biudžetas sieks apie 
21 bilijoną dol. Praėjo visos 
prašytos sumos ABM raketom 
(dėl tos sumos nubraukimo ‘ba
landžiai’ daug prakaito išliejo, 
o šen. Kennedy net nemažai sa
vo pinigų išleido kritiškoms 
nuomonėms surinkti), C-5 a di-

VVashingtonas. — Veik visus 
metus abudu kongreso sparnai 
buvo “balandžių” spaudžia
mi, kad apkarpytų iki odos 
krašto apsaugos departamentą, 
žymiai sumažinant jo biudže
tą. Ypač tas sumas, kurios bu
vo biudžete numatytos viso
kiems ginklams, lėktuvams, lai
vams ir kitoms rrikmenėms,

— Rusę-kinę derybos dėl pa- kuriems išvystyti ir pagaminti 
sienio ginčų jau galinčios pra- reikia ilgo laiko.

. i .. . r liesiems transporto lėktuvams,Kai po kelis menesius tru-. _ . V.. . .. ... . . naujiems F-5 kovos lėktuvamskusių piktų diskusijų atėjo lai- kįro ^ ..
kas tą krašto apsaugos biudže- 
to dalį balsuoti, veik visi “ba
landžiai” tapo “vanagais” ir pa
balsavo taip, kaip buvo sutvar
kiusios abiejų rūmų krašto ap
saugos komisijos. Jose dar te
beturi stiprų balsą tie asmens, 
kurie atsimena tuos laikus, ka
da Amerika į antrąjį pasaulinį 
karą turėjo įsijungti be jokio 
karinio pasiruošimo. Kai tuos 
laikus dabar diskusijose primi
nė atstovų rūmų spykeris Mc 
Cormack ir paliudijo, kad dėl 
tokio nepramatymo Amerika 
vos karo nepralaimėjo, atstovų

mas yra smukęs visose krašto ministerijų pareigūnai žemiau 
vietose ir visose grupėse, bet ministerio rango, žinią skelb- 
didžiausias smukimas yra tose damas, Pekinas vengė pasakyti 

Maskvai šiurkštesnį žodį.
— Jeruzalėj pradėta svarsty

ti byla australiečio, kaltinamo 
mečetės padegimu. Pirmą die
ną jis suabejojo dėl ssvo kal
tės, bet antrą dieną jau pareiš
kė, kad jis mečetę padegęs. 
Teismas nutarė bylos nagrinė
jimą tęsti proceso nesiaurinda- 
mas, bet kaltinamojo advokatas 
jau įteikė teismui pareiškimą, 
kad iš jo prisipažinimo sekan
ti bausmė jam negali būti tai
koma, nes jis esąs protiniai ne- rūmai užbaigė diskusijas sukel- 
normahis. darni jam ovacijas.

grupėse, kur jis buvo stiprus— 
būtent jauni 'balsuotojai, mote
rys, negrai ir.mažo išsilavinimo 
balsuotojų grupė. Tarp dviejų 
apklausinėjimų jaunųjų grupė
je jis yra praradęs 13 -proc.

Štai dar kelios išvados.Sen. 
Kennedy dar stipresnis už Mus
kie ir Humphrey pas balsuoto
jus žemiau 30 metų amžiaus, 
bet skirtumas jau labai men
kas. Muskie labai stiprus kole
gijas baigusių ir partijoms ne
priklausančių tarpe. Visi demo
kratai stipriausi rytuose, silp
niausi pietuose, kur jiems rei
kalus maišo G. Waliace. Hum
phrey kortos dabar jau silpnos, 
bet Wallace laikosi maždaug 
pereitais metais pasiektame ly

pirmus du kartus turi sutek
ti 249 balsus, todėl būtinai turi

maiiMi atatevy.

Maskva vėl piktnaudoja U Thantą 
Pirmoji nuolaida privedė prie antros
Jungi. Tauto*. — JT infor- rio laiko paaiškino, kad garsi- 

macijos departamentas 50 vals- narna peticija nebuvo gauto, 
tybių sostinėse turi skyrius sa
vo literatūrai pardavinėti ir 
žinioms apie J. Tautų veiklą 
skleisti. Toks skyrius yra ir 
Maskvoje.

Paprastai tų skyrių direkto
riais skiriami ne tos valstybės 
piliečiai kur skyriai steigiami, 
bet kitos. Bet Maskvoje ir Pra
goję jiem vadovauja vietiniai, 
nes nė Maskva nė jos pakurs- nė telegrama,
tvta Prava kitu valstybių Dilie- Kad tas parėdymas nesusi- 
čių nesutiko įsileisti. Ta nuo- braktų didelių priekaištų, spau- 
laida į gera neišėjo.

sią savaitę JT sekretoriatas 
pakeitė politiką, aišku, Mas
kvos spaudžiamas — dabar jau 
įsakyto biurams peticijų nepri
iminėti, bet patarti patiems jas

Prie įstatymo tik buvo prira
šytas įpareigojimas sumažinti 
cheminių ir biologinių ginklų ty
rinėjimus bei gamybą. Buvo pa
sinešta tas sumas visai nu
braukti, bet vėliau tokio pasiū
lymo nebepalaikė nė patys siū
lytojai.

Šitą biudžeto dalį priėmus, ši 
demokratų dominuojama kon
greso sesija davė respublikonų 
prezidentui viską, ko jis pra
šė krašto apsaugos reikalams. 
Bet ir prezidentas buvo lanks
tus ir nuolankus ■— per savo 
atstovus padėjo išbraukti tai, 
be ko dar galima apseiti be pa
vojaus krašto saugumui. Bet 
charakteringa tai, kad “balan
džiai” labai sunkiai tenorėjo ti
kėti vyriausybės atstovų tvirti
nimams, kad negalima daug 
mažinti JAV apsiginklavimo, 
nes to nedaro Rusija, priešin
gai, raketų srityje ir atominių 
povandeninių laivų statyboje ji 
baigia susilyginti su Amerika. 
Jei šioje pusėje bus lengvai į 
tą reikalą pažiūrėto, persvara 
greit atsiras Rusijos pusėje.

, juokimas iš savęs neabejotinas, 
nes ir J. Tautų sekretoriato vy- 
iresnieji pareigūnai žino, kad iš 

.Rusijos be cenzūros negali išei

dai ir delegacijoms padalintas 
paaiškinimas, kad ištyrus tą 

gegu^ mėnesį gru- tvarkančią instrukciją
L ytandė per j^a, peticijų prinnihėji- 

-j, 7 ' mo funkcija tiems biurams ir 
nebuvusi numatyta.

- * Išsisukinėjimas aiškiai negar- 
. . bingas. Būtų buvę daug geriau

*ią* jokiem spaudimam pasi
traukti iš Vietnamo taip, kad 
kraštą tuojau galėtų pasiimti 
komunistai — pareiškė krašto 
apsaugos sekretorius Laird 
AFL-CIO suvažiavime. Stiprus 
plojimai palydėjo jo pareiški
mą.

iš Saigono pareiškė, kad šiais 
metais nelauktina naujų prane
šimų apie JAV karių ištrauki
mą, nes pirma reikia sužinoti, 
kaip į visą reikalą atsilieps tų 
60,000 karių ištraukimas.

tą skyrių Maskvoje pasiųsti į J. 
Tautas peticiją — 
žmogaus teisių pažeidinėjimo 
Rusijoje. Peticija New Yorko ________
tada nepasiekė, užsieni0 SIMU-

' nes Rusijos žmonės tuo biuru 
pasinaudoti negali Būtų buvę 
dar geriau to biuro Maskvoje 
visai nesteigti, jeigu Maskva ta
da nesutiko leisti paskirti tokio 
vedėjo, kokį numato instrukci
ja. Vieną kartą įstatymą pradė
jus laužyti, potencialus nusi
kaltėlis bandys jį laužyti ir ki- tarimus kariniai paradai Berly-

doj tas reikalas buvo greit iš- 
garsintas, gi JT sekretariatas 
paaiškino, kad J. Tautų or-

jos turi būti priimti ir adresatui 
persiųsti. Minėta peticija New

Žmogaus Teisių komisijai. Mas
kvos skyriaus vedėjas po ku- tą kartą.

jo aną dieną karinį parodą,^fcu-__
rį Ulbrichtas surengė savo re
žimo dvidešimtmečiui paminė
ti. JAV, Prancūzija ir Anglija 
tuojau įteikė Maskvai protes-
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DAKBINIMKAS

Nė nepyptdėjo dėl Estijos, Latvijos, Lietuvos
Vienas iš ženklų, kaip auga |t»mp« dfl m poUtWų voMtalikųu ’ 

11 MMnn. kurie vardan taikos nutyli Savitų aoaika)tiHW* Ir juų*

012 aUB tUGS kurio Rašmip autorius M# mano, 
kad viena diena bus sukurtas

HitlerkvflįąH^ sutąrtį, ^ątyne gąli |mtį vienąs iš HcdJyvopgo

mėgstą Nbrono, Murphy, geą. 
g»KL M nemėgsta ir 
Kremlius. Jis tvirtins, kad Ru
sija yra taiką mylinti šalis ir 
gWupjąti tik sąvjgaugai; karti

iaa^pio Ą^ja. Prancūzija,

yra paranoikai, jei jie argumen- go ir vienintelė, kuri teritori-
tuos, jog Estija, nors dabar ma- jas laimėjo, yra ta taikingoji --------- ------------------------------ 1-----------------------------------------------
Žai ykiria ginkiyn, vistięk “draugišką” Rusijos me^ka. Ji btephen AROMISKIR (Anuatamska*) — Grabortua-balsamuotoja*. Mo-,

pinigus reikia skirti butą staty-
bjau-

sbmgtoaą protestuoti prieš 
Gęorge Mmphy, prięž Ęoųąld

turi pakankamai 'imtų,

žuazinės ideoRjgųos rėmėjas,
Solistė Vincė Jonuikaitė kalbasi su soliste Lilija taikytė po jo* koncerto ruošėjo M Town Hali salėje New
Yorke. “ ’; , Nuotr. V. Maželio

H

. dabar plaikm# po septynias 
marias, apie ką svajojo senieji 
carai. BUYŲS FUNERAL HOME. Mario Teizeira, Jr. laidotuvių direktorių*. 428

žiniškas raketas, kurios pra- prie to Rusijos išplitimo prisi-

Mm "IJUrMH ■W

KAIP VAIŽGANTAS PAMINĖTAS 
OKUP. VILNIAUS UKRAšdUOSE
Ne prabėgom ir ne atgalia 

ranka Vilniaus laikraščiuose 
buvo paminėtas rašytojas J. Tu- 

e rugsėjo 20

bet — skubėjo pabrėžti! — su 
ta ideologija ne visiškai suta
pęs ir daugeliu atžvilgių “liau
džiai savas”. Taip truputį timp
telėję Vaižgantą kiek artyn prie 
komunistų, vistiek vaizdavo jį 
gana objektyviai ar netgi su pa
brėžta simpatija. Kiti, nė ne
bandydami kur nors tempti, tie
siai ir nuoširdžiai pasakojo, 
koks Tumas buvo, ir pasakojo

bent pora ar ; (teariau straips
nių apie Vaižgantą ir " šis tas 
iš jo paties raštų. Net lenkiš
kas Cz»rwony Sztender neapsi- 
leido. Hk rusiška Sevietsk^a 
Lftva praėjo pro Vaižganto su- daugiau ne kaip apie rašytoją, 
kaktį šalčiausiai: įdėjo agentū
rinį reportažą iš rugsėjo 18 su
rengto valdinio minėjimo ir 
daugiau prie Vaižganto nebegrį
žo.

Daugumas autorių, — o jų 
iš viso keliolika, — pasakoda-

SĄŽINE NIEKADA NEBUVO TAIP PIGI KAIP MBAR tein|
Draugo kultūriniame prįęde SPAUDA “ “

rugsėjo 27 Antanas Maceina 
str. “Sąžinės perteklius” atsi
liepia į šiuo metu populiarų ir 
gausiausiai vartojamą elgesio 
matą — asmeninę sąžinę. Ko 
labai gausu, kas yra perteklius, 
to vertė labai atpinga. Ir “są- 
žinė niekad nebuvo taip pigi 
kaip mūsų dienomis”.

Autorius primena faktu*: “II 
Vatikano susirinkimui paskel
bus, kad ‘Evangelija šventai 
gerbia sąžinės vertę ir jos ap
sisprendimo laisvę’.. .netrukus

kia, kad “bet kuris mūsų veiks
mas yra geras, jei jis yra dieviš
kojo įstatymo išraiška ... Sis 
dieviškasis įstatymas vadina - 
mas dar ir prigimties įstaty
mu”. Bažnyčia, aiškmdąma pri
gimties įstatymą, žvelgia “į- 
žmogų ir pasaulį kaip Dievo kū
rinį, kuriame spindi kūrėjo pa-

tę> >tet P nėra kfisęapeteraanga - 
kalllėti apie kitų sąžinę, nes 
tai yrą giliai asmeninis santy
kis su Dievu. Sąžinė atsklei
džia mmm santykį su dievišką
ja norma, bet ji nereiškia ob
jektyvios tiesos. Tie, kurie pa
sisakė, kad jų sąžinė neleidžia

■ daugeriopai nas. Visos
pagrindinės iškrypės yra ne kas

saulėžiūrinis nusistatymas arba

krikšrioniškes dorovės”.
Kodėl tą i '

kia, kad tie reikalavimai nėra
tu?.

įs ąvtorile-

nenorimą suprasti.”

Sąžinė — normos taikymas

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė UetuviSta siuntinių ištaiga didžiaja- 
aaa New Y<urks, atlietai visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kita* dovana* į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave^ Broofclyn, N.Y. Telef. EV 4 4952■ .

JOHN ORMAN AGENCY / iMuranc* - Real Estete. Namų pirkimo, pai*

pagal pirkėjo pageidavimu* ant mūsų arta pirkėjo iemte. Statybų atliekam

VYTAUTAS BELECKAS, *av. Winter Garden Tavern. 1883 Madisoa SL,

tės bei laisvės. Vyskupų (J. 
Shannon), teologų (H. Kueng) 
ir kunigų (suspenduotų kard. 
P. O’Boyle) viešas atmetimas

Vitae’; sielovadžių reikalavimai 
bažnytiškai tuokti perskirtas

“Ir vis dėlto dieviškasis Įsta
tymas nėra vienintelė kat. do
rovės norma”. Antra yra sąži
nė. “Sąžinė jam (žmogui) paša* 
ko, ar kuris konkretus jo veiks
mas sutaria su dieviškuoju įsta-

mas Chur, Šveicarijoje); studen
tų su jų dvasios vadais dalyva-

tiesa. turima drąsos visa tai įvykdyti
Klausyti Bažnyčios ar asmeniniu sprendimu, tai šau- 

sąžmė*? Sąžinės 
ve glūdi ] 
me charakteryje... šis įparei
gojantis sąžinės pobūdis kaip 
tik šiandien esti pamirštamas.. 
Jeigu vyskupui Shannon, teo
logui H. Kuengui ar aniem 41 
kunigui sąžinė iš tikro nelei
džia enciklikos principų priim
ti ir juos tikintiesiems skelbti, 
tai jie turi šventos pareigos są
žinės klausyti ir Bažnyčią palik
ti, nes Bažnyčia šių principų

lais-
jos įpareigojančia-

kiama, esą Bažnyčia turinti 
sankcionuoti šiuos troškulius 
bei nusistatymus, paskelbdama 
juos leistinus visiems... Didžio
jo Inkvizitoriaus pataisa Kris
taus moksle iškyla dabar prieš 
mūsų akis visu šiurpumu. Inkvi
zitorius juk sako apie savo ka
ralystės žmones: ‘O, mes leisi-

o kaip apie žmogų visuomeni
ninką be jokių apribojimų įsi
mylėjusį savo lietuvių tautą. 
Taųp tų, kurie netempdami pa
sakojo, paminėtinas rašytojas 
Juozas Paukštelis, kurs kalbėjo 
valdinio minėjimo programoj, 
ir kun. K. Žitkus (rašytojas, pa
sirašąs Vinco Stonio vardu), 
kure rašė apie susitikimus su 
Vaižgantu Kultūros Baruose (7).

Ta proga pažymėtina, kad 
kun. Žitkaus pasakojimas pa
iliustruotas nuotraukomis re
tenybėmis, gal net unikumais. 
Vieitoj nuotraukoj i nVėižganto 

, kambarys Vadaktuose (Vaiž- 
r gantas, kaip šešėlis, rašo prie 
. aukšto stalo stačias, o kitoj— 
i jis , visai dar jaunas kunigė

lis (abiejose nuotraukose dar 
juodplaukis), tarp penkių ano 
meto lietuvių veiklos šulų. Iš 

1 vieno šone stovi Jenas Jablons
kis, iš kito — Vincas Kudirka. 
Prieky sėdi Motiejus Lozorai
tis (advokatas, min. S. Lozorai
čio tėvas), Gabrielius Landsber- 
gis-žemkalnis (teatralas, rašy
tojas, publicistas, architekto 
Vytauto Landsbergio-Žemkal
nio tėvas) ir teisininkas Motie
jus Čepas, vėliau buvęs Lietu- 
vos Vyriausio Tribunolo vice-

Bet ir tie, kaip, pavyzdžiui, 
Domas šniukąs, Tiesos vicere
daktorius (jo straipsnis “Toks 
buvo Vaižgantas” Lit. ir Mene 
38 nr.), kurie mėgino Vaižgan
tą dabartiniams skaitytojams

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Sitver Bell Baking Co. Lietuvidka ir 
europietižka duona ir pyragai, žventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Alberto* Radžiūnas, sav. 36-88-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938. _______________________________________________

JUOZO ANDRUŽIO Real Estete, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
autcunobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, tųidraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funda—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; detaa- 
aumiAja iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė, VVoodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

8 A G MAISTO KRAUTUVĖ. Antena* Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamalca Avė. 
Woodtaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST

for Weddings and Parties. Home-made Bologna. o Trečia nauja, modernič- 
ka krautuvė atidaryto 84-04 Jamalca Ave^ Woodhavėn, N.Y. — VI9-5077.

8UPERIOR PIECE GOOD8 CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės mpdžiagnu jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinė*. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat talkinta 
maldytos, spalvotos, tavoms užtiesalai, vilnonės skaros ir Salikai—geriausio* 
rūtaes pigiausiomis Specialus patarnavimas panmtaant pakietu* j
Europą. Užeikite ir jsitikintate!

C- A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jacksou

ANTANAS J. 9AVELSKI8 — lietuvis advokatas — 80-30% Jamalca Ava, 
VVoodhaven, N.Y. 11421; teL 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

VYTAUTAS MAŽELIS, fotoųrafa* — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir 1 kitu* miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai WEVD 1330 kiL 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Štokas, 
1016 Schleifer Rd. Hflltade, NJ. 07205; teL 201-289-6878.

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

LOS ANGELES, CALIF. — L Bendruomenės radijo valandėlė — KTYM

PTTTT.AniCT.pmA, PA. — Bendruomenė* Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green SL, Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.

PHTSBURGH, PA. — WZU14, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p.

dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.

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

. rankų (Švedija, Olandija), be- 
beik visuotinis jaunųjų kunigų 
sukilimas prieš celibatą — vi
sa tai remiama sąžine, virtusia 
žmogiškos būties centru bei 
mastu”.

Ka* yra sąžinė? — klausia 
autorius ir aiškina: “Sąžinė, 
apie kurią daugelyje savo pa
reiškimų kalba B Vatikano su
sirinkimas, ir sąžinė, kurios 
šaukiasi prieš popiežių kovoja 
vyskupai, prieš vyskupus kovo 
ją kunigai, prieš kunigus kovo
ju studentai, nęturi tarp savęs 
nieko bendro”.

Autorius aiškina, kad “kata
likiškoje (ir apskritai krikščio* 
niškoje) dorovėje esama dviejų 
normų, būtent, dieviškojo įsta
tymo ir sąžinės”. Kas viską ma
tuoja tik dieviškuoju įstaty
mu (etinis objektyvizmas) arba 
— tik sąžine (etinis subjekty
vizmas), “tas nepajėgia suvokti 
nė pačios krikščionybės; jos 
dorovės, tas galop nesuvokia 
nė sąžinės — jo* verti* ir jos 
laisvės prasmės".

n

Vedėjas Step. Mintais, WLYN 1380 kilocycles ir FM

Vaižgaitą kalbėti ir jj geruo
ju minėti, tyria ar netyčia nu- ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuvHk* valandėlė sekmadieniais 9-9:30 

vai ryto per VVCMF-FM, 98,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580

savo žmonomis ar mylimosio
mis santykiauti ar nesantykiau- rūpėję gal ir pnęš komunistų

BOSTON, toOAOESTER, BROCKTON, Mas*. — Vedėjas P. Viičini*. 173 
Arita* st, Btackten, Mas*., teL JU 6-7209; FM tangotni* M7A mc. WHIL 
Į438 tai IjteijįfMfA Mass. sekmadieniais nuo 11-12 vid.____________________

sąžinė yra dieviškojo įstatymo

(BMkeita i 4 b*M

UTAS TRAVEL SERVICE■

įstatymo, tąsgalvotų nekrikš&o-

Bet mūsų 
dienomis tokio nuoseklumo ne
matyti. Vienas vienintelis teo
logas anglas Davis išstojo iš

to Dieyp.kaip Kūrėjo”. nės Tu0 tarpu visi kiti, net ir
Autorius pabrėžia, kad sąži- vysk. Shannon po savo vedy-

m*. Tai pakartojo iš naujo

jums patarnaus nežiūrint kur ir kada keliautumėt. LITAS 
Travel Service parūpins bilietus, padarys reikiamas re
zervacija*, patars kur geriausia atostogauti, kur apsistoti, 
kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto patogiausia 
išvykti. Fstamavimai yra visiškai veltui. LITAS Travel 
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos, — atos
togom ar nuolatiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KE
LIONĖN? ... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jemeico Avė. zWoodhaven, N. Y. 11421

TeL 212-847-5522
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Šeima—kertinis akmuo
Seniausia ir tvirčiausia žmo

nijos draugija yra šeima. Joje 
vyras ir moteris, drauge gyven
dami, randa pilną žmogaus pa
skirti. Būdami dar nesusituo
kę, jie vienas kito ilgisi, vie
nas kito ieško. Susituokę suda
ro pastovų vienetą, pagrįstą 
meile, susietą pasižadėjimu. Kai 
ilgesys pasibaigia, tęsiasi abie
jų bendras gyvenimas ir bend
ras tikslas, kurio siekiant, jiem 
tenka sielotis visokiais rūpes
čiais. Susilaukę vaikų, jie jau 
yra ne tik vyras ir žmona, bet 
ir tėvas ir motina.

Su prieaugliu darosi jaukes
nis šeimos židinys, aiškesnis ir 
pilnesnis gyvenimas. Daugiau 
laimės, bet kartu ir daugiau 
rūpesčių bei sunkumų. Dau
giau pareigų ir teisių santykiuo
se tėvų su vaikais, 'šeimų su 
šeimomis, giminėmis, artimai-, 
siais ir, be to, su visa aplinka. 
Tik šeima virsta žmonių kultū
ros židiniu, kurs šviečia ne tik 
saviesiem, bet ir tolimiesiem.

tvarkos narvelį, valstybė užde
da šeimom nemaža ir pareigų.

šeimos vaidmuo civilizacijos 
pažangoje yra visų didžiausias. 
Jos dėka tegalėjo rastis plates- 

' nis bendravimas, kurtis įvairios 
d-jos bei organizacijos, telk
tis giminės kiltimis ir tauto
mis. Taigi šeima yra kertinis ak
muo visuomenės santvarkai. 
Antra vertus, stiprėjant tau
tom, ėjo stipryn ir šeimos pa
matai. Ką pradžioje tvarkė tik 
religija ir papročiai tai ilgai
niui tvirtino ir derino įstaty
mai. širdumu.

Nūdieninė šeima labai skiria- Mes tikim ir dažnai sakom, 
si nuo pirmosios. Yra nustaty- kad tik sveika, pastovi ir tvirta 
ti tėvų santykiai su vaikais, šeima tegali sukurti tvirtą ir

Seimų irimas žalingas tautai.
Kai kur yra pavojų šeimom 

iš kraštutinės liberalizmo sro
vės, skelbiančios neribotą as
mens laisvę, beveik vedančią į 
anarchizmą.

Jei šeimos pagrindas esąs vy
ro ir moters meilė, tai, kai tos 
meilės nebesą, nebelieką nė 
santuokos. Viena ir antra pusė 
turinti teisę ieškoti meilės, kur 
širdis traukianti. Ar tokiame 
patarime yra nuosaikumo? 
Anaiptol!

Meilė, kuri veda į šeimos su
darymą, turi būti rimta ir kil
ni. Vyras ir žmona pasižada gy
venti ne tik sau, bet ir savo 
prieaugliui Jei jų meilė suma
žėtų arba išnyktų, pareigos ir 
meilę vaikam vis tiek lieka. Pra
dėjus meile, reikia baigti parei
gomis. Tokia santuokos pras
mė. Tėvai neturi teisės, pali
kę vaikus, ieškoti naujos mei
lės. Vaikų teisė morališkai drau
džia nuo jų pabėgti tėvam, dar
gi tuomet, kada šiedu nebesi- 
myli.

13 proc. Lietuvių kalba mokėsi 
83 proc. vaikų. Nė viena kita 
sąjunginė respublika neturi to
kio didelio procento vaikų, be
simokančių gimtąja kalbą.

Įstaigos, tiriančios vietinės 
pramonės augimą ir gamybi
nius procesus, yra sutelktos Vil
niuje. Ypačiai daug dėmesio 
kreipiama į elektroniką, meta
lų galvanizaciją, plastikinių ir 
kitų dirbtinai gaminamų me
džiagų apdirbimą. Nepaprastai 
aukštame lygyje yra fiziko-ma- 
tematinė spektroskopija ir ato-

Kapsuko, kuris yra Liet Komu
nistų partijos kūrėjas-pirmū- 
nas. Jo tikra pavardė buvo Mic
kevičius, tik ne Aldonus, bet 
Vincas.

Ta mokslo įstaiga turi to
kius skyrius: fizikos-matema
tikos, chemijos, gamtos, medici
nos, istorijos-filologijos, eko
nomijos ir teishi- Prie jo vei
kia dar trys nepriklausomos ka
tedros: komunistę partijos is
torijos, fizinio auklėjimo ir 
estetinio auklėjimo. Be to, jo 
žinioje yra dar botanikos so
das, Adomo Mickevičiaus var
do muziejus, astronomijos ob- - mų struktūros tyrimai, 
servatorija; zoologijos ir geolo
gijos-mineralogijos muziejai. 
Vilniaus Universiteto bibliote
ka yra sukaupei apie 1,7 mili
jono tomų.

Nepriklausomai nuo univer
siteto veikia Vilniuje Pedagogi
nis Institutas su daugeliu sky
rių. Svarbesnieji: lituanisti
kos, rusicistikos, polonistikos ir 
kitų kalbų.

Naujoje Vilnelėje yra moky
tojų seminarija su dėstomąja 
lenkų kalba. Nors Vilniaus Uni
versitetas yra lietuviškas, bet 
kaikurie profesoriai skaito pa
skaitas rusiškai.

Kaune yra politechnika, me
dicinos institutas, dailiųjų me
nų akademija. Be to, okupuo
toje Lietuvoje yra apie šimtas 
mokslinių institutų su 3,0 00 
mokslinio personalo.

Vidurines mokyklas (gimna
zijas kasmet baigia apie 20, 
000 jaunuolių. Jų pusė tęsia iš
simokslinimą aukštose mokyk
lose. Lotynų kalba dėstoma tik 
keliose gimnazijose.

1966-67 m. veikė. 4,000 pra
džios mokyklų, kurias lankė 
apie 500,000 mokinių. 200 
mokyklų dėstemoji kalba buvo 
lenkų. Jose buvo 22,000 mo
kinių. Taiio pat veikė 20 dvi
kalbių lenkų-lietuvių mokyklų^ 
34 lenkų-rusų ir 26 trikal
bės — lietuvių-lenkų-rusų 

apibrėžtos vienų pareigos ki- vieningą tautą. Tai parodykim, mokyklos. E. Žagiell teigia, 
tiem, nurodytos jų pareigos vi- ypač šiais šeimos metais: ne žo- 
suomenei, tautai valstybei ir džiais, bet pavyzdingomis šei- 
t.t. šeimomis rūpinasi Bažny- momis. Skyrybos neša ne lai 
čia ir valstybė. Saugbdama tą mę, bet ašaras... 
pagrindinį visuomenės san- Jonas Miškinis

1968 pastatytas Kaune elekt
ronikos institutas. Jo erdvumą 
atvaizduoja grindų plotas — 
20,000 ky. metrų Atrodo,

čia bus pagrindinis elektronikos 
centras .

Gyvantoįę skaičius
Lietuvos gyventojų skaičius 

1969 pasiekė tris milijonus. Jų 
47 proc. gyveno miestuose. Tau
tos biologinius nuostolius gąsdi
nančiai parodo tai kad dar 
1959 m., ty. praėjus 15 m. po 
Lietuvos reokupacijos — vyrų 
buvo 46 proc., o moterų 54 
proc. Tie 8 proc. galėjo apytik
riai sudaryti apie 120,000.

Lietuvos demografinę kaitą 
paskutiniais dėšnntmečiais E. 
Žagiell vaizduoja taip: 1939 m. 
Lietuva su Klaipėda ir su Vil
niaus kraštu turėjo apie 65,000 
km. Tame plote gyveno apie

Tam tikrais atsitikimais įsta
tymai leidžia kurti naują šei
mą. §ia liga yra užsikrėtę ir kai 
kurie mūsų tautiečiai, šeimų iri
mas yra labai žalingas tautai, 
ypač išeivijoj. Todėl kiekvie
nas lietuvis turi žiūrėti šeimos 
gėrio, šalinti pasireiškusius šei
moje negerumus meile ir nuo-

kad 1959-67 m. laikotarpyje
skaičius vaiku, besimokančių 
lenkiškai nukrito nuo 6 proc.
iki 4 proc, 0 rusiškai besimo- tmonės ,ank0 Marijos statulą Maspetho lietuvių bažnyčioje. Sta-
kančių pakilo nuo 11 proc. iki tūla j tią bažnyčią buvo atnešta spalio 5-7 dienomis. Nuotr. R. Kisieliaus

tas skaičius buvo trys milijo
nai Metinis natūralus gyvento
jų prieauglis būdavo virš 
30,000. Tad biologinis nuostolis 
siekia vieną milijoną: 200,000 
nužudytų žydų, 200,0 0 0 pasi
naudojo teise repatrijuoti į 
Lenkiją, 24,000 išvyko į Vokie
tiją ir Vakarų Europą (60,000 
pabėgėlių, 30,000 išvežtų karo 
metų darbams, 50,000 repatri
antų — “volksdeutsch” ir 100, 
000 evakuotų Klaipėdos krašto 
gyventojų). Apie 250,000 buvo 
deportuoti į S. Sąjungą. Ne
maža jų mirė kalėjimuose ir 
kacetuose.

Kiek lenkę
E. Žagiell tvirtina, kad Vil

niaus krašte yra apie 8.5 proc. 
lenkų. Nepriklausomos Lietuvos 
teritorijoje lenkų yra labai ne
daug. Vilnius labiausiai lenkiš
kas buvo 1942 m. Vokiečių pa
daryta tais metais statistika ra
do Vilniuje 71.9 proc., o ap
skrityje 36.9 proc. Šiuo laiku 
Vilniuje lenkų yra apie 20 pro
centų. Daugiausiai yra lietu
vių, antroje vietoje eina rusai. 
Lenkų kalba Vilniuje yra privi
legijuota, turi lygias teises su 
lietuvių ir rusų kalbomis. Ža
giell teigia, jog tai padaryta ty
čia, kad drumstų lietuvių ir len
kų santykius. Žagiell pabrėžia, 
kad Lietuva atgavo Vilnių ir 
1920 m. ir 1939 m. iš Sovietų 
Rusijos malonės. Lietuvoje ne
jaučiama simpatijų Lenkijai. 
Kauno Lietuvoje “Lįtwa Ko
ketiška” lenkų mažumos pa
dėtis yra kitokia nei Vilnijo
je. Ten nėra jokių lenkiškų mo
kyklų. Tik paskutiniais metais 
atsidarė Kaune kažkokie lenkų 
kalbos kursai ir buvo keli 
mėgėjiško teatro vaidinimai.

Pramonės gaminiai
Lietuva, 1939 m., praradusi 

Klaipėdą ir dar neatgavusi Vil
niaus, turėjo mažiausią pramo
nę Europos valstybių tarpe, iš
skyrus Bulgariją ir Albanija.

Supramoninimas prasidėjo 
daug vėliau, n pasauliniam 
karui pasibaigus. Jis nebuvo su
rištas su vietinėmis žaliavomis. 
1968 m. buvo pagaminta 4 mi
lijonai elektros skaitliukų, o tai

sudaro 90 proc. S. Sąjungai rei
kalingų skaitliukų. Tais pačiais 
metais buvo pagaminta 2.5 mi
lijonų* mažo galingumo elektros 
motorų siurbliams ir šaldy
tuvams, šimtas tūkstančių dul
kių siurblių, 50,000 televizijos 
aparatų, 350,0 0 0 dviračių, 
200,000 vonių, dešimt" milijo
nų porų batų, 300,000 tonų sie
ros rūgšties, 800,000 tonų ce
mento, tiek pat dirbtinų trąšų 
ir apie du milijonu tonų sau
sų durpių. Taip optimistiškai 
negalima kalbėti apie kitas pra
monės sritis. Celiulozės gamy
ba nukrito nuo 50,000 iki 35, 
000 tonų. Dar labiau sumažėjo 
linų pluošto gamyba. Mėsos ir 
pieno gamyba nukrito katastro
fiškai Žymiai pakilo cukraus 
produkcija ir išsiplėtė žuvinin
kystė. Žuvininkystė išaugo dėl 
to, kad S. Sąjunga pastatė iš
tisą flotiliją tralerių (laivų), ku
rie tinka žūklei tolimose juro, 
se. Daugis sugautų žuvų išve
žamos į S. Rusiją. Kuriozinis 
faktas: pradėta auginti vėžius 
inkubatoriuose. Prileidžiama, 
kad tai daroma dėlto, kad upės 
ir ežerai yra masiškai užterš
ti pramoninių įstaigų atmato
mis, ir juose vėžiai nesiveisia.

Netoli Vilniaus yra “paukš
čių fabrikai”. Ten perinama 
per metus vienas milijonas viš
čiukų. Ten jie išauginami ir 
paplaunami. Nepriklausomoj 
Lietuvoj buvo smulkių naminių 
paukščių virš penkių milijonų. 
Tas kiekis, atrodo, dar dabar 
nepasiektas.

Vilniuje yra garsus baldų fab
rikas. Užsienio turistai apgyven
dinti Maskvos viešbučiuose daž
niausiai sėdi ant baldų, paga
mintų Vilniuje, (b.d.)
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Dvejopas mastas
Rugsėjo 24 d. The New York 

Times paskelbė Fr. Beržinio iš 
Flushing, N. Y. ilgoką laišką, 
kuriame “pagriebtas už liežu
vio” Sovietų užsienio reikalų 
ministras Gromyko. Laiške pa
kartotos dvi ištraukos iš Gro
myko kalbos, kur tasai įrodinė
ja iš okupuotų teritorijų būti
nai privalu okupavusią kariuos 
menę atitraukti ir kad paskuti
nių kolonijų išlaisvinimas, jom 
nepriklausomybės suteikimas 
turi būti nebeatidėliojamas.

Prie tų gražių Gromyko pa
reiškimų laiško autorius pridė
jo tokių pastabų:

“Apgailėtina, kad esama to
kios didžiulės prarajos tarp

P. KLIMAS

Pačiuose Keturvalakiuose 
nestigo laisvės verstis. Krautu
vės tuo tarpu galėjo atsidaryti 
be leidimo ir be mokesnio. Jų 
net priaugo nuo trijų senųjų 
ligi penkių. Tiesa, tas dvi nau-

1915 m

(23)
To nepaisydamas, vis tik kojas 
giliai sukišau į virkščias, nes 
tie gerieji lietuviai turėjo ypa
tingą misiją nuavinėti “germa
nų batus”, Ta operacija, berods, 
turėjo jei ne pamato, tai bent 
gerų rezultatų. Rusai, “pasi
vaikščioję” karo pradžioje po 
Prūsus, buvo parsinešę visokio 
grobio. Dabar veiklūs kaizerio 
gėrybės gynėjai pasiryžo atieš- 
koti tą turtą. Ir nuautų batų 
buvojau gražus kampas privers 
tas žandarų būstinėje! Ar visi 
jie buvo “germaniški”, galima 
spręsti jau iš mano paties nera
mumo, nors maniškiai buvo iš 
Vilniaus. Stiklinės. Bet mane ti
kino, kad užtekdavo prisikalti 
padus vinių — ir jau batai ofi
cialiai turėjo įgyti markę “ma- 
de in Germany”. O kartą nu
autas, eik basas ‘provotis’! Ko
kiais pamatais mūsų “gerieji 
lietuviai” žmonėms nuo pečių 
taip pat kailinius nuvilkdavo, 
aš negalėjau patirti, nes tokiais

S zakristijonu, kurie įsitikino, jog 
| vienu amatu nebegalima būti.

sočiam. Išliko čia net senoji ar
batinė. Vertėsi savaime, kol 

šaltyšiai, trūkstant medžią- nieks nekibo. Vargonininkas su 
gos uniformai gavo po raudo- zakristijonu pradėjo ir tikrų 
ną raikštį ant rankos ir įsaky
mą taisyti kelius, valyti šuli
nius, šunis pririšti, išvalyti 
mėšlus ir surinkti mokesnius.
Po vieną markę nuo margo pir
mieji sunešė Navinykai, kur 
ūkininkai dėjosi “prūsais”. Ki
ti laukė, kas bus toliau ...

Bado šmėkla, žinoma, nie
kam dar dantų nekaleno. Tą 
pajuto kitų nelaimingesnių 
kraštų žmonės, ir per dienų 
dienas čionykščiai turėjo sve
čių nuo Liudvinavo. Šie, net 
nemaži ūkininkai visko nusto
ję, dabar vaikščiojo elgetauda
mi. Bet ir čia, net naktimis sė
damas — kad arklių vokie
čiai neatimtų, — kiekvienas tu
rėjo tuščios žemės: bent treč
dalis laukų buvo neapdirbta. 
Vokiečiai vasarą buvo mėginę

avelių vilnas kaišti. Aku karštu- 
vės turėjo darbo daugiau negu 
jų savininkai bažnyčioje.

Atrodė, kad čia gyvybės pul
sas nebuvo galutinai apmiręs. 
Artimoji ateitis įtikino, kad tas 
pulsas gal net perkarštai pla
kė: 1916 metų pabaigos tra- 
gingi įvykiai Geistariškių kai
me, kur Jalo tikras . maištas 
prieš okupantus, sukėlė net bai-

tie karštuoliai jau tada pradė
jo kurti laisvąją Lietuvą savo 
gyvybės kaina.

SŪDUVOS SOSTINĖJE
Bet kuriomis sąlygomis ir 

bet kada patekti į Marijampo
lę — man buvo didelis įvykis. 
Ta senoji Prienų medžiotojų so
dyba, patapus marijonų rezi
dencija XVHI a. vidury, suvaidi
no vieną iš svarbiausių rolių 
Lietuvos atgimime jau dėl to, 
kad čia išsiauklėjo didieji gai
vintojai kaip Petras Kriaučiū
nas, Jasulaitis, Staniškis, Jo
nas Basanavičius, Vincas Ku
dirka, Kazys Grinius ir šimtai 
kitų, kurių vardai galėtų būti 
aukso raidėmis įrašyti čionykš- 
čiose propilėjose. Lietuvos 
skriaudėjų rankomis pastatyti 
gimnazijos rūmai Šešupės kran
te per pusę amžiaus tarytum 
atpirko pačią skriaudą.

Dabar tas židinys buvo ap
miręs kaip šalčio pagautas avi
lys. Juodosios legendų mote
riškės, kaip per 1799-1712 me
tų marą, paėmė ir išblaškė jau
nąją gyvybę. Baltieji gimnazi
jos rūmai dabar buvo apmur- 
zinti, apdraskyti, lyg išmesti į 
mėšlyną. Vokiškos kareivių ke-

vo su visa manta tyčiomis su
deginti, daugybės sukišti į ka
lėjimus, keli jaunuoliai barba
riškai nukankinti ir sušaudyti 
Man pačiam teko pasipainioti 
toj maišaty, išsėdėti tikroj ka
torgoj ir gyvam ištrūkti, vos už 
plauko tepasikabinus.

Guvus jamimas čia nepasi- puraitės šmykšėjo skersai ir iš- 
kliovė vokiškais valdymo meto- ilgai tarytum ko griozdamos 

dvaruose ir dieniuose S S? M
tuvę, spausdino proklamacijas, tvoros sudege kaip žibalu api- 

se visus pašarus patys susiva- p kraštą ir piltos. 0 garsioji “Varšavinė”,
lyti, bet lyg tyčia lietūs juos $aukė sukilti Tebūnie tatai pū- kur kiekvienas grindinio ak-

atvejais jie aiškinosi tik vokiš
kai. ..

supūdė. Užtat mūsiškiai atsiga- timas prieš rėją, teisybė bet- muo buvo mielas ir kur mes 
vo gražiais atolais. gi reikalauji pripažinti kad visi maloniai patyrėme pirmuo

sius širdies sopėjimus, pavirto 
lyg kokios plytinės priemenė. 
Aukštai pakeltas siauras gele
žinkelis su savo smilčių va
gonais taip apteršė mūsų ne
kaltos laimės taką, kad pačios 
jaunosios dienos turėjo pasi- 
koktėti atminimais. Naujai pri
statytų telefono stulpų virtinės 
net skaistųjį dangų užtvėrė ty
rosios praeities jieškančioms 
akims. Atbulas praktiškumas 
kita puse apvertė taip pat krau
tuvių iškabas. Seniau, be nedi
delių išimčių, jos buvo rusiš
kos. Vokiečiai jas uždraudė, 
liepdami perdažyti vokiškai. Su
manūs pirkliai tuo tarpu jas tik 
apgręžė, sumušdami visus este
tikos rekordus. Ta pačia kryp
tim čia nuėjo “skelbimų lite
ratūra”: ji buvo gana lengvo 
žanro, nes daugiausia užsiimi
nėjo prostitutėmis, tiksliai nu
statydama visą jų darbo pro
gramą. Higijiena buvo didelė 
vokiečių silpnybė. Net arkliai 
turėjo išsiimti sveikatos pa
sus. čia buvo dar įsakmiai už
drausta protestuoti prieš polici
jos paliepimus...

Vienas besotis pilvas pasili
ko nepraradęs savo amžinų kap
rizų. O vis dėlto ir jam čia ne
pasidavė senosios tradicijos. Pu
siau slaptomis dirbo “žiburio” 
progimnazija ir net taisėsi vie
šai susitvarkyti. Kun . Uogin
tas, jos globėjas, savo vietos ne
apleido. Dekanui Augustaičiui 
numirus, jis jį pavadavo. Aka

demikas kun. Dailidė savo en- 
tuzijazmu tikrai dailino realy
bės šiurkštumus. Pagaliau visas 
pulkas jaunų mergaičių ir vai
kinų buvo sparnus pakėlę apaš
talauti naujose mokyklose, bū
simos Lietuvos reikalui

Pirmą kartą išgirdau čionai 
ir politinių diskusijų. Nors ir 
nedidelis, bet gausesnis negu 
kitur būrys šviesuolių jau gy
vai nors dar padrikai jieško- 
jo atsakymų ateities mįslėms ir 
sapnams. Marijampoliečiai bu
vo girdėję, kad prof. Bezzen- 
bergeris kažin kur Vokietijoje 
laikęs paskaitą, kurioje jau tuo 
metu iškėlęs reikalą sukurti 
bendrą lietuvių Latvių ir Es
tų valstybę. Tame jungtiniame 
vienete kiekvienai tautai jisai 
teikęs laisvės savą kalbą varto
ti. Kalbėjo čia ir apie Gaigalai
ti kurs buvo išleidęs brošiūrą 
“Die baltische Frage” (Baltijos 
klausimas) ir redagavęs laikraš
tį “Grehzboote”. Nors jis tuo
met siūlęs sudaryti Lietuvą iš 
Kauno, Suvalkų ir Vilniaus gu
bernijų vokiečių globoje, bet 
jau pati atskiros valstybės idė
ja su savo kariuomene, kad ir 
“Pufferstaat’o” prasme sveti
miems interesams apsaugoti 
— čia rado džiaugsmingo at- 
balsio. Vilties daigas visuomet 
mielai tarpsta skurdžioje dirvo
je. Kunigai žinojo taip pat, kad 
Wronkai Vokietijos katalikų 
Centras buvęs pavedę* parašy
ti knygą apie Lietuvoa bažny*

Gromyko žodžių ir Sovietų Są
jungos politikos. Izraelio kari
nių pajėgų pašalinimas iš užim
tų arabų teritorijų tai “esminė 
tarptautinio saugumo sąlyga”, 
bet Sovietų Sąjungos karinių 
pajėgų okupacija Estijoj, Latvi
joj ir Lietuvoj tai ponui 
Gromykai “ne esminė”
Ir jei “nepriklausomybės sutei
kimas” ar “atitraukimas kariuo
menės iš užimtų kraštų” yra 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
priimti principai, tai jie turėtų 
būti taikomi visiems Jungtinių 
Tautų organizacijos nariams. 
Taigi kad pono Gromykos žo
džiai įgytų prasmės, Sovietų Są
junga turi irgi prie tų princi
pų prisiderinti ir baigti nele
galią Estijos, Latvijos ir Lietu
vos okupaciją”. (E)
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čia ir kad to veikalo plane Lie
tuva turėjusi būti nepriklauso
ma, su savo kariuomene, su sa
vo Seimu, be ryšio su Reichs
tagu, bet, žinoma, Vokietijos va
dovybėje. Ta knyga net jau bu
vusi paruošta, ligi Kauno ir Vil
niaus nepaėmus. Nauji laimėji- - 
mal didesniam politikos apeti
tui užaugus, privertę dabar ši 
tą pertaisyti... Kaikurie opti
mistai darė plačių išvadų ir iš 
Betman-Hollwego padaryto pa
reiškimo, kad Vokietija "atva
davo Lietuvą”. Mūsiškiai kaip 
matote, čia atsidėję skaitė vo
kiečių laikraščius.

(Bu* daugiau)
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Kiiyga—geriausias

miiftiinėm. Esame įpratę nuty-

nusisekusios beletristikos žy-

Vjrrtc. Pranas Brazy*

Tarp šių vasarą gautų knygų

turi būti išspręstas tautinių gro
jau religinis aptarnavimas, tau-

išleistas Alvudo, 465 pusk, 
taip pat galėtų būti laikomas

nieku neblogesnis paminklas 
yra knyga apie tą, kurio vardą 
norim palikti ilgesniem laikam.

dalys leidiny ypačiai paryškin
tos angliškame priede.

terv Taryboje New Yorke. Toliau — latv* E. Oruva ir e*te •*- 
Jurma. (KHtė it knygos "The Lithuanian Woman”)

fenonijai (universalumas); kaip- tis paprasto reportažo, kroni
kos formos. Tada lengviau ir 
palaipsniui šviesa būtų galėjus 
būti sutelkta į pagrindinį taiki
nį, į kulminacin| bolševikmečio

Apie Lietuvos moterį, vysiu Pr. Brasį, poetą Pr. Lembertą ir

The Lithuanian Woman, iš
leista Lietuvių moterų klubų 
federacijos, .redaguota Birutės 
Novickienės, padedant Irenai 
Banaitienei ir Marijai Noreikie- 
nei, iliustruota Pauliaus Jur
kaus. Knyga 198 pust, tarp ku
rių 72 puslapiai yra iliustraci
jos, gražiai išleista, gražiai ilius
truota, yra paminklas Lietuvos 
moteriai.

Joje kalbama apie lietuvę, ko* 
kia ji atsispindi legendose, is
torinėse moteryse, paskiau pri-

Telšių kaliniam, Irane 1941 su 
karo paskelbimu enkavedistų 
buvo išvesti iš kalėjimo ir Rai
nių miškely nukankinti bestia- 
liškiausiu būdu.

Tie kankiniai tikrai verti li
teratūrinio pamtnHft- Tačiau 
šis romanas nėra tinkamas jiem

jų prieš pirmą pasaulinį karą, 
nepriklausomoj Lietuvoj ir pa
ganau dabar Vakaruose, šiai 
daliai ir skirtos visos nuotrau
kos. Knygoje rūpestingai iškel
tas moters vaidmuo viešame, 
visuomeniniame, valstybinia
me, kultūriniame gyvenime.

Sunku pasakyti, kiek šio gra
žaus leidinio informacija pa
trauks nelietuviško skaitytojo 
dėmesį. Gal būtų jam įspūdin
giau, jei būtų daryta pastangų 
surankioti žinias apie moteris, 
kurios dabar Vakaruose dirba 
universitetuose, žurnalistikoje, 
profesijose, moksliniuose ar 
produkcijos tyrinėjimuose. Tai 
būtų daug kalbanti dabartis, 
daugiau gal nei laumės ir Ži
vilės.

Gal informacija apie M. Peč- 
kauskaitę pasiektų - labiau, jei 
susietam ją su Foersteriu ir sa
kytum, kad ji perkėlė Foerste- 
rio pedagogiką į Lietuvą, jo vei
kalus versdama.

infonmacija apie Bitę-Petkevi- 
čaitę, kad jos “pagrindinis ro
manas” buvo “Krislai” — tai 
buvo tik plonutis vaizdelių rin
kinys.

Leidiniui sunki buvo proble
ma su moterų pavardžių rašy
mu. Pasirinkta pavardės vyriš
koji forma. Bet tokiu atveju 
Gabrielė Petkevičius, Felicia 
Bortkevičius — neaišku, ar tai 
tėvų ar vyrų pavardės. O kada 
skaitai mūsų operos solisčių są
rašą, tai sunku susiprasti su tei
gimu, kad būtų buvusi žinoma 
solistė Antanina Dambra (turi
ma galvoje Dambrauskaitė). 
Gal taip ir gerai, bet priprasti 
prie to sunku.

t*. Gyvenimas, kūryba, prisi
minimai. Redaguotas B. Braz
džionio, B. Railos, J. Švaisto, 
Alės Rūtos, iliustruotas P. Jur
kaus, 270 pusi.

Tai šeimos ir artimųjų gražus 
paminklas 1967 Kalifornijoje 
mirusiam poetui. Leidiny Ąlė 
Rūta, kan. M. Vaitkus, Br. Rai
la, Br. Brazdžionis, J. Švaistas, 
Edm. Arbas iškelia poeto švie-

VYSKUPŲ SINODAS JAU ČIA PAT
(Darbininko paskutinio nu- Vyskupų Sinodui š.m. spalių 

meno — spalio 7 d. — veda- 11 susirenkant į popiežiaus su- 
mąjame yasidąKnto mintimis kviestą nepaprastą ^sesiją, jo iš- 

apie beartėjantį vyskupų ano
dų Romoje. Ką tik iš Romos 
gautame straipsnyje tos mintys 
dar papildomos. Tad ir . jas 
spausdiname pačiose sinodo iš
vakarėse. — Red.)

Vysk. Pranas Brazys, Ateities 
leidinys, 88 pusi., Pauliaus Jur
kaus iliustruotas, yra pa-> 
minklas tik ‘52 metus išgyvenu
siam ir 1967 mirusiam pirmam 
vyskupui Europos lietuvių, 
esančių už tėvynės ribų, reika
lam.

Leidiny yra popiežiaus Pau
liaus kalba, pasakyta vysk. Bra
zio konsekracijos išvakarėse lie
tuvių delegacijai, kun. prof.

Lietuviui skaitytojui kai ku- Stasio Ylos įžvalgus vysk. Bra- 
rios smulkmenos kelia Jbejo- zio apibūdinimas, gausios ilius- 
nių. Atrodo suromantinta infor- tracijos ir svarbiausia dalis— 

vysk. Brazio paskaita lietuvių 
religiniame kongrese Washing- 
tone. ši paskaita nėra tik miru
siam paminklas. Ji yra direkty
vos gyviesiem, čia Vakaruose 
gyvenantiem. Ji atsako į klau
simus, aktualius ypačiai jaunes
nei kartai: kaip suderinti mei
lę tautai, gyvenamam kraštui,

macija, kad ratelio mokykloje 
moteris kalbėjo vaikam “pasa
kojimus ir legendas apie garsią 
šalies praeitį, kada šalis buvo 
laisva ir galinga” (30 p.). Iš tik
rųjų buvo paprasčiau: mokė 
vaikus poterių, mokė paskaityti 
lietuviškai iš elementoriaus ir 
maldaknygės. Neatrodo tiksli

VAIŽGANTAS VILNIAUS SPAUDOJE
fatkelto ii 2 psl.)

Tiesa, pavyzdžiui, įsidėjo po
rą Tumo rašytų straipsnių (ga
lima spėti, kad iš maždaug 
1921-23 metų), kuriuose Tumas 
plakė Kauno inteligentiją už 
suburžuazėjimą, ypač už perdė
tą lėbavimą ir gėrimą pokyliuo
se. Intencija tuos straipsnius 
dabar pakartojant, žinoma, bu
vo Vaižganto žodžiais parodyti 
nepriklausomybės laikų inte
ligentiją kompromituojančioj 
šviesoj. Bet šių laikų skaityto
jai gana daug žino ir apie da
bartinės diduomenės lėbavi
mus bei girtavimus, ir jie ne
sunkiai Tumo žodžius gali pri
taikyti ir dabartiniam laikam.. 
O šalia to, dažnam turi neišven
giamai kilti ir kitas su tuo su
sijęs klausimas: kodėl dabar iš 
komunistų partijos “dvasinin
kų” tarpo neatsiranda nė vie
no tokio, kuris,' kaip Tumas, 
taip drąsiai išrėžtų tiesą į akis 
dabartinei diduomenei? Ir dar 
klausimas: kas atsitiktų tokiam 
drąsuoliui, jeigu atsirastų ir 
prabiltų?

Panašių minčių apie anais ne 
taip jau labai senais laikais 
buvusias nuomonių reiškimo 
sąlygas gali dabartiniam skai
tytojui kilti Ir skaitant tame pa
čiame L. ir M. numeryje pir
mą kartą viešai skelbiamą J. 
Tumo-Vaižganto laišką J. Lin-

dei-Dobilui, irgi kunigui ir ra
šytojui.

Visiems apie Vaižgantą rašiu
siems būdinga, kad kalbėdami 
apie kunigą, neva buržuazinės 
santvarkos gynėją ir tikrai fa
natiką tautininką, vistiek visi 
kalbėjo apie jį kaip apie kil
naus žmogaus idealą. Prieš ke
letą, ypač prieš keliolika metų 
Lietuvoj buvo neįsivaizduoja
ma galimybė viešai šitaip kal
bėti apie Vaižgantą arba Mai
ronį ir daugybę kitų įžymių lie
tuvių, nekilnojusių ar bent ki
šenėj nesinešiojusių “raudonos 
vėliavos”.

Tik vienas J. Bulota (humo
ristas?) Komjaunimo Tiesoj 
kiek kitokią stygą tempė ir be
veik pertempė. Jis pasišovė pa
rinkti ištraukų iš Tumo knyge
lės apie Ameriką, išleistos prieš 
I Pasaulinį karą (“Ten gera, 
kur mūsų nėra”). Mėgina įtikin
ti, kad ir dabar Amerika tokia 
pati baisi, kaip Tumas aprašė . 
Žinoma, 60 metų amžiaus įspū
džiais išaiškinti, kaip yra išei
viam Amerikoj dabar,—didžiai 
nedėkingas eksperimentas. 
Be to, Amerikos peikėjų ama-
tas Lietuvoj iš viso nedėkin
gas: jeigu jie ir šventą teisybę 
apie Ameriką sako, jeigu tik 
neigiamą, tai niekas — net išti
kimi komunistai! — netiki...
Ir kombinuoja, kaip savo aki-
mfe ją pamatyt. (Elta).

Matau

vakarėse iškilo viešumoje pole
mika — svarstymai apie popie
žiaus primatą ir vyskupų kole- 
giališkumo principą, iškeltą H 
Vatikano Susirinkimo. Tai nė
ra vien teoretinis klausimas. Jis 
liečia Bažnyčios valdymo esmę. 
Į polemiką įsijungė ir kai kurie 
Italijos vyskupai (Torino kar
dinolas Pellegrino ir Ravenos 
arkivysk. Baldassari), iki tol iš
tikimi popiežiaus linijai Jie 
buvo paveikti Belgijos kardino
lo Suenens drąsių pasiūlymų 
pertvarkyti Bažnyčios valdžią, į- 
jungiant į ją ir vyskupus.

Jau žinoma, kad dar prieš si
nodą pirmą kartą posėdžiaus 
teologų Komisija, kuri pirmoje 
Vyskupų Sinodo sesijoje (1967. 
X) buvo popiežiui pasiūlyta ir 
Pauliaus VI 1969 m. balandžio 
mėn. sudaryta.

Klausimas — ką svarstys toji 
teologų Komisija? Kadangi Ko
misijos nariai apie savo dar* 
bus ir sprendimus turi laikyti 
paslaptį, tai vargu ar viešoji 
opinija bus apie tai painfor
muota. Tačiau, kadangi ši Ko
misija susirenka kaip tik Vys
kupų Sinodo sesijos išvakarėse, 
tai spėjama, kad teologinės 
problemos, kurios bus svarsto
mos teologų posėdyje, tamp
riai rišasi su Vyskupų Sinodo 
pagrindinėmis temomis: popie
žiaus autoritetas ir primatas, 
vyskupų kolegiališkumas ir san
tykiai tarp popiežiaus ir vysku
pų Konferencijų.

Teologų Komisijoje dalyvau
ja 18 kraštų teologai (viso jų 
yra 30). Kai kurie jų yra pla-

Jonas Aistis, Elegijos 
2.50 doL, Penktoji Pradalgė 
literatūros Metraštis 1968

— 3.50 doL, Šekspyro Sone
tai. Vertė Alfonsas Tyruolis— 
4 doL, Šventadienio Žodis, Ku
nigas Ant Valiuška—3doL, A. 
Škėma, Raštai It — 6 doL 
V. Kavolio lietuviškasis Libe
ralizmas — 3 dol., Liūnės Su
temos Bevardė šalis — 3 dol, 
A. Landsbergio Penki Stulpai
— 2 doL, J. Meko Gėlių Kalbė
jimas — 1 doL, J. Meko Pavie
niai žodžiai — 4 dol., K. Al
meno Gyvenimas tai kekė vyš
nių — 5 dol., V. Kavolio Nu
žemintųjų Generacija — 2 dol

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

Vergijos kryžkeliuose, S. Ro
kienė, kaina 5 doleriai, Lie
tuvių literatūra svetur, 
redagavo K» Bradūnas, kie
tais viršeliais 10 dol., Ant. Vii 
neles tilto, P. Jurkus, kaina 
2.50 doL Peilio ašmenimis, J. 
Jankus, premijuota, kaina 3 dol. 
Dangus debesyse, J. švaistas, 
premijuota, kaina 2.50 doL

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

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

Jau až matau kelionė* gala

Matau, jaučiu, kaip vysta žiedas,

Ir jau girdžiu sirenas giedant

Matau ir •kf įlanlį keleivį 
Baisiam verpetu sūkury..

Pranas Lembortas

ga išlaikyti tradicijos vertybes 
ir turinį. Patsai Komisijos už
davinys yra kaip tik garantuoti, 
kad būtų išlaikytas tęstinumas 
tarp “sena” ir “nauja” visose 
srityse, kur tik pasireiškia nau
jų tendencijų ir formulavimų į- 
vairybė. Štai kaip patsai Rah
ner baudė apibūdinti teologų 
Komisijos uždavinius:

“Tikėjimo Dalykų Kongrega
cijos ir jos teologų Komisijos 
uždavinys greičiausiai bus tik 

-garantuoti ir išlaikyti seną ir 
visuomet galiojančią tikėjimo 
išraišką, bet ne skatinti ir plė
toti tikėjimo ir teologijos nau
jų išraiškų. Tikrumoje jau nėra 
vienalytės teologijos. Išlaikyti 
gyvą ir gaivinančią tikėjimo tra
dicinę išraišką, sąryšyje su at
vira mūsų laikų nauja dvasia ir iį0, kaina 1.50 dol. 
dinamizmu, gali būti kaip tik 
teigiamas Komisijos uždavi
nys”.

Taigi žiūrėsime, ką tie teolo- iškelia Lietuvos valstybės tęsti- 
gai nutars. O tuo tarpu jau ži
noma, kad “prieštaraujantieji” 
kunigai, sąryšyje su Vyskupų 
Sinodu, pradės savo suvažiavi
mą Romoje spalių 10. šią datą 
nustatė Eruropos kunigų (A.E. 
P.) suvažiavimas, įvykęs rugsė
jo 25 Belgijoje, kur buvo su
daryta vykdomoji AEP taryba. 
Pati AEP buvo įsteigta Š.m. bir
želio mėn. į Chur (Šveicarijoj) 
suvažiavusių “prieštaraujan
čių” kunigų, kurie būtinai no
rėjo dalyvauti ir diskutuoti su 
ten susirinkusiais Europos vys
kupais. Romoje “prieštarauto
jai” kunigai posėdžiaus spalių 
10-15 dienomis vieno Romos 
teatro salėje. Spėjama, kad jų 
posėdžiai nebus atviri, kaip bu
vo Chur, bet uždari.

Kunigai, priklausą AEP, yra 
iš įvairių Europos kraštų: Vo
kietijos, Ispanijos, Prancūzijos, 
Olandijos, Belgijos, Italijos. 
Bet suvažiavime dalyvaus ir 
kitų kraštų prie AEP nepriklau
są kunigai: iš Austrijos, Argen
tinos, Ispanijos (baskai). Pra
matyti ir laukiami atstovai ir iš 
Amerikos.

Atrodo, kad Romoje “prieš
tarautojai” kunigai bus atsar-

nas Congar, jėzuitas Lubac — 
prancūzai, šveicaras Von Balt- 
hasar ir vokietis jėzuitas Rah- 
ner. Congar ir Lubac jau anks
čiau kritikavo per lėtą Romos 
Kurijos reformą. Juodu pasi
sakė ir už “teologinių tyrinėji- 
mųlaisvę”, iškėlė trūkumą teo
logijoje naujų krypčių pri
pažinimo. Rahner šių metų bir
želio mėn. savo studijoje, pasi
rodžiusioje vokiečių katalikų gesni, negu buvo Chur. Todėl 
laikraštyje “Publik”, įsijungė į 
kard. Suenens sukeltą polemi
ką apie Bažnyčios valdžios kei
timą ir savais argumentais pa
laikė Belgijos kardinolo tezę.

Būtų klaida manyti ir tikėtis, 
kad šia pirmasis teologų Komi
sijos posėdis padarys kokių 
nors esminių sprendimų, ku- 

’ riais* nustebintų pasaulį. Išsky-

kuriuos mažesnio garso teolo
gus —- naujovininkus, daugu
ma jų priklauso tradicinei mo
kyklai, pagal kurią, nepanei-

jinimo reikalo, vis tik reikalin-

ir savo posėdžius nutarė daryti 
ne viešus, kad nesudarytų 
prieš Vatikaną provokacijos ir

"Tauto* keliu" — dail. Jur
gio Juodžio tapybos kūrinių al
bumas. 50 spalvingų paveikslų

numą nuo vainikuoto karaliaus 
Mindaugo laikų. Kaina 7 dol.

Introduction to Modem Li
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo * 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas,

Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psL, kietais vir
šeliais. Kaina 7 doL

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Readar for

Schmalstieg ir A. Klimas. Kaina 
IdoL

"Atsiminimai iš Balfo veik
los". Prel. dr. J.B. Končiaus

istoriją, lietuvių gyvenimą trem
tyje, naujakurių būklę Ameriko
je. 144 iliustracijos. Tinkama ir 
naujakuriam pasiskaityt ir kvie
tėjam padovanoti. Kaina 3 dol 
Kietais vilkeliais 4 dol.

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

fesorius J. Stekas anglų kalba 
aprašo lietuvių tautinį atgimi
mą. Kaina 3 dol. Kietais įrše-

vyskupai buvo susirinkę tik į 
neformalų Europos suvažiavi
mą. Romoje gi vyksta oficia
lus popiežiaus sušauktas Vys- liais 4 doL 
kupų Sinodas. Matyt ši aplinky- Dainę Sūkuryje, populiarios 
bė paveikė AEP organizato- bei šokių dainos. 1 dol.
rius daugiau laikytis protingu
mo. Tačiau nėra negalimu da
lyku. kad jie. be savu uždarų 
posėdžių, nesuruoė Romos gat
vėse ir vietų demonstracijų, ei
senų su plakatais ir šūkiais.

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

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



Patys šokėjai — jmmi.

valdyba, ręi-

šį koncertą plačiai 
per vietas misa- 

radiją ir teierinją. 
i rūpinasi specialiai

le, WCAU, reklama prasidėjo 

cerio. Kiekvieną dieną net 15 
kartų primena koncertą. Skel
bimas tęsias 20 sekundžių.

Trečias ir šeštas kanalai, —
KYW ir WML — pradėjo rėk-

25* kartus.
Reklama spaudoje

Philadelphijos didieji dien
raščiai — The Sunday Bulletin 
ir The Philad. Inųuirer sek- 
knadienį skelbė Grandinėlės 
koncertą pramogų puslapiuose. 
Prie jų dar reikia pridėti Phi- 
ladelphia Daily News. Jie visi 
pažadėjo savo skaitytojus infor
muoti apie Grandinėlės kon
certą.

Koncertas dar bus reklamuo- 
jamas per dvi lenkų radijo pro
gramas ir per vieną žydų radijo 
valandėlę.

niversitetuose, bibliotekose, S0®1-
krautuvių vitrinose ir net ant Metinis iv. Kazimiero parapi- 
stulpų. jos bcaaras įvyks spidio 19.

Remdamiesi ASS įstatų 31- 4. Kandidatų siūlymai turi
mu paragrafu, pakartotinai pasiekti rinkimų komisiją iki 
skelbiame Ateittainkų Sendrau- š.m. spalio 24. Kandidatų siū- 
gių Sąjungos centro valdybos lyto jai turi nurodyti ir pridėti 
kontrolės komisijos rinkimus, šias žinias:
Rinkimam pravesti yra sudary- a) kandidato vardą, pavardę 
ta komisija', kuriem įeina Anta- ir adresą; b) nuo kada siūlo- 
nas Tumosa (pirm.), Antanas mas kandidatas yra ĄSS na,
Balčytis ir Juozas Paškus. Ko
misija skelbia savo atsišauki-

Sąjungos narius ir skyrius 

ypatingai daug dėmesio ir be 
jokių delsimų vykdyti visą rin
kimų eigą.

ASS Centro VaMyta

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ

IR KONTROLĖS KOMISIJOS 
RINKIMAI

Sendraugių Sąjungos centro v-

ASS centro vaidyba sudarė rin-

Washtenaw Av., Chicago, Illi
nois 60629.

2. Pagal ASS centro valdybai 
ir kontrolės komisijai rinkti 
nuostatų pirmąjį paragrafą, 
balsuoti turi teisę visi pilnatei
siai ASS nariai, pristatyti ASS 
centro valdybai ne vėliau kaip 
š.m. spalio 15.

3. Kandidatus gali siūlyti ne 
mažiau kaip 10 ASS narių. į 
centro valdybą ir kontrolės ko
misiją siūloma atskirais sąra
šais: ne mažiau kaip 6 kandi
datai į centro v-bą ir 4 į kon
trolės komisiją. Vienu sąrašu 
siūlomi visi centro valdybos ar
ba kontrolės komisijos kandi
datai turi būti pilnateisiai na
riai iš vienos vietovės.

PhiiaddpMjeje (215) GL 7-22-

8584315.

LOS AMGELE& CALIF.

■Milte ir « MĖMĖJėlĮt mo
kytojai PamčkųiMtakasdien

mtfenė TM^dėriokun. dr.

Įėjimą dėsto p. Costabde, mo
kyklai vadovauja sesuo Johan- 
na Mane.

KalifomĮięš Krūvių racįijo 
parangima*-i»sliuą< įvyks spalio 
25, šeštadienį 6:3(Fval. vak. Los 
Angeles ŠV. Karitniero para
pijos salėje.^*:-Vafcaras-balius 
bus su menine' dalimi, vaišė
mis ir šokiais. Dainuos solistai 
Birutė ir Rimtautas Dapšiai, 
jiem akomponuoš Rainįopda 
Apeikytė. šokiam gros gerg^ or
kestras. Kalifornijos -Lietuvių 
kultūrinė radijo pftegrajųa gir
dima kiekvieną setenadi£g| nuo 
5 iki 5:30 vai. popiet per KT 
Yli radijo stotį AM 1460 ban- 

rys; c) į kurį centro organą 
yra siūlomas; d) siūlomo kandi
dato raštišką sutikimą būti kan
didatu; e) siūlytojų vardus, pa
vardes ir adresus.

5. Balsavimo data ir taisyk
lės bus nurodyti balsuotojam 
siunčiant kandidatų sąrašus ir 
balsavimo vokus.

6. Rinkimų komisija prašo 
visus ateitininkus sendraugius

ASS Rinkimų Komisija

kandidatus ir balsuoti.

Community, P. O. Box 11008, 
Phitadeiphia, Pa. Rašant pra
šom įdėti čekį ir su pašto ženk, 
lėliu adresuotą voką, kam lū

Bilietai pardundami taip pat 1 
Gimbeis ir Wanamakers krau- 1 
tuvėse, Philadelphijos teatro a- J 
gentūroje — 1413 Locust St, j 
Phila.

Vakaro programa prasidės 
punktualiai. Pavėlavę bus įlei- ) 
ūžiami tik per pertrauką.

Iki pasimatymo Grandinėlės 
koncerte spalio 16, šeštadienį, -J 
8 vai. vak., Phfladelphijoje, 
Town Hali, Broad ir Rače gat
vių sankryžoje, skersai gatvės 
nuo Lietuvių Banko.

Gabrielius Mironas

vadovybės buvo pakviestas 
1969-70 mokslo metais būti 
šios mokyklos vedėju. Pasitrau
kęs L Medžiukas šiai mokyk
lai sėkmingai vadovavo 11 me
tų. Šiuo metu jis yra ir LB. va
karų apygardos pirmininkas.

Šv. Kazimiero šeštadieninė 
mokykla naujus mokslo metus 
pradėjo rugsėjo 13 su 105 mo
kiniais. Tai rekordinis mokinių 
skaičius Los Angeles šeštadie
ninėj mokykloj. Veikia astuoni 
skyriai.. Mokykla pilnai naudo
jasi reguliarios šv. Kazimiero 
mokyklos patalpomis.

Inž. Vytautas Čekanauskas 
išrinktas šv. Kazimiero šešta
dieninės mokyklos tėvų komite
to pirmininku. Praėjusiais me
tais šias pareigas sėkmingai ėjo 
inž. J. Jodelė. Tėvų susidomė
jimas lietuviška mokykla nema
žėja. Yra tėvų, kurie savo vai
kus į šeštadieninę mokyklą ve
ža 60 mylių kiekvieną šeštadie
nį. ■ ruošimo eiga^Pasirodo, kad šis 

nelengvas darbas yra užtrukęs 
tus praleidęs Europoje, kur bu- daugiau negu metus, o pati su-

■ Inž. Tadas Mickus, kelis me-

vo išsiųstas savo bendrovės, SU važiavimo mintis buvo prade- forumai “ 2 P^tos Taip gus kuris šiuo metu atarto- šeima ^Tgrjžo i Los Angeles ta diskutuoti net prieš dvejus pat ™nas neformalus pobūvis gauja Japonių Suvafiavtao

. . ' ... Pirmieji patarimai buvo su- h>-
BaMo "»• Bt» Nainio ir prof. 00 <“3™* naudosl-s »a Pana

mmmi kaliu* MoLiniunoc— “ programa ir atskirai turės tik
Jums, pelnas — Lietuvių Fon
dui”. Taip išsireiškė LB. tary
bos narys, Lietuvių Fondo va
jaus pirmininkas poetas Ber-

Angeles skyriaus grandiozinia
me baliuje Biltmore viešbuty
je. šį kartą Los Angeles inži
nieriai architektai sako: 
“Malonumas Tau, mielas lietu-

balto Ambasaador viešbutyje

Clevelando Grandinėlės mergaitės Šoka. PhilatMpMJoje gastroliuoja spalio 18 d.

MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS
Organizaciniai darbai spartėja

Nedaug laiko beliko iki Pa
dėkos dienos savaitgalio, kurio 
metu Chicagoje įvyks lietuvių 
mokslininkų suvažiavimas — 
mokslo ir kūrybos simpoziu
mas. Apie atliktus darbus pasi- 
informuoti ir aptarti dar liku- 
šiem inž. Br. Nainio bute susi
rinko technikinė organizacinė 
komisija, kartu pasikviesdama 
ir spaudos atjovus.

Programa jau sudaryta
Pirmasis posėdyje pranešimą 

padarė tos komisijos pirminin
kas inž. Br. Rainys. Jis spau
dos bendradarbius plačiai su- 
pažindino.£j^rugrama ir jos 

metus.

dr. V. Vardžio iniciatyva. Vė
liai iniciatorė grupėn Įsijungė 
prof. dr. A. Avižienis ir dr. A. 
Kliorė, o prof. Vardžiui pakei
tus universitetą, visi programos 
darbai atiteko pastariesiem. Jau 
pačioje pradžioje buvo sutar
tas darbų pasidalinimas. Moks- 

pramoginius parengimus.
Pranešėjas prašė spaudos at

stovus kviesti visuomenę šiame 
pirmame šios rūšies simpoziume 
gausiai lankytis ir susipažinti ir pabendravimui suvažiavimo 
su mūsų mokslininkais ir pro- programos rėmuose yra numa- 
fesionalais bei jų darbais.

liniukam teko programos reika- Kiti darbai
lai, o JAV LB centro valdybai Vacys Kleiza informavo apie
— techniški organizaciniai dar- patalpas. Jos yra užsakytos jau 
bai ir finansinė atsakomybė. daug anksčiau. Belieka suran- 

Kiekrienai grupei dirbant# kioti mikrofonus, prožektorius,
savo srityje, organizavimas vy- ekranus, garsinį filmų prožek- 
ko sklandžiai Avižienis ir Klio- torių, padaryti uhašus ir atlik- 
rė programaf^Tuošti pasikvietė ti kitus smulkius darbus.
net 25 asmenų patariamąją ko- Dalia Tallat-Kelpšaitė prane- 
misiją, kurią sudari įvairiuose šė apie registracijos sunkumus 
universitetuose ir įvairiose dėl stokos kviečiamų asmenų

mokslo šakose dirbą moksli - 
ninkai, atstovaują įvairiom skir
tingom pasaulėžiūrom. Pažymė
tina, kad ši komisija dirbo skir
tingai nuo įprastinės tvarkos, 
nes neturėjo nė vieno posėdžio 
ir pirmą kartą susitiks tik pa
čiame suvažiavime Chicagoje. 
Visas darbas buvo atliekamas 
telefonais.

Šiuo metu sustatyta pati pro* 
grama, jos atlikimo kalendo
rius, yra pakviesti ir sutikę 
mokslinių posėdžių bei forumų 
moderatoriai — vadovai ir pa
skaitininkai. Suvažiavimas. į- 
vyks lapkričio 26-30 Jaunimo

House moteir
lyjej^ąn^^fidv^y aerodromo. 
Suvažiavimo programą suda
rys 9 moksliniai posėdžiai, 4

ir balius. Kartu vyks ir Studen- sąmata sieks 5000 doL Pinigus

adresų ir apie kitas kliūtis. To
limesnį registracijos darbą 
tvarkys inž. J. Grabauskas. Dėl 
stokos informacijų ir adresų į 
suvažiavimą ne visus dalyvius 
bus galima pakviesti asmeniš
kai. Kiti bus kviečiami bendrai 
kvietimais spaudoje ir kitokiais 
būdais.

Inž. V. Kamantai tiekiant 
medžiagą, patį informavimo dar 
bą tvarkys žurnalistas J. Janu- 
šaitis, o jam talkins Kviklys, 
Daunys, Šlajus, Drunga, Bra- 
dūnas, Būtėnas, Valiukėnas, 
Daukus, Petrutis, Barzdukas ir 
dar keli kiti.

Studentų Sąjungos pirm. A. 
Augaitis pranešė apie sąjungos 
suvažiavimo organizacinę eigą. 
Lėšų telkimu rūpinasi dr. Rin-

turi parūpinti simpoziumo or
ganizatorė JAV LB centro val
dyba, kurios žinioje ir veikia 
jos sudarytas organizacinis ko
mitetas.

Artimesniam susipažinimui 

tyta ir pramoginė dalis. Tre
čiadienio, lapkričio 26, vakarą 

tadienį neformalus pobūvis, o 
šeštadienio vakarą Sharkos res
torane bus baliukas. Jo suruoši
mu rūpinasi P. Zumbakis. Be 
to, pramogų numato turėti dar 
ir studentai ir žada mokslinin
kus pakviesti pas save. Orga
nizatoriai tikisi, kad į pramogi
nius parengimus atsilankys ir 
gausi Chicagos visuomenė.

Ar bus palikimas?
Programon pažvelgus ir ste

bint organizacinę eigą, atrodo, 
kad Šis pirmasis išeivijoje 
mokslo ir kūrybos simpoziu
mas bus aukšto akademinio ly
gio ir gerai organizuotas. Belie
ka liniteti tik gerų rezultatų. 
Sunku tuos rezultatus iš anks
to numatyti, sunku ir ko nors 
reikalauti. Tuos reikalus spręs 
patys mokslininkai suvažiavi
mo diskusijose ir patys pasida
rys išvadas. Bet tebūna leista 
ir šio rašinio autoriui įterpti sa
vo dvylekį ir šio to palinkėti.

Vienas iš suvažiavimo tikslų 
kalba apie Pasaulio Lietuvių 
Mokslo Draugijos idėją. Lin
kėčiau iš visos širdies, kad ši 
mintis taptų realybe. Tokios 
draugijos seniai mum reikia. Ji 
turėtų suburti visus laisvame 
pasaulyje pasklidusius moksli- ja Įsteigta, tai būtų didelis 
ninkus Lietuvių Bendruomenės Bendruomenės atliktas darbas, 
apimtyje. O tos draugijos veik- Tai būtų vertingas pirmojo 
la būtų tikrai vertingas Įnašas mokslo ir kūrybos simpoziu- 
ir į lietuvių išeiviją ir į pačią mo palikimas.
pavergtą tautą. Jeigu būtų Ši d- Kazys BancMcas

IŠ VISUR Į
— Vyskupų sinode, spalio 11 

prasidedančiame Romoje, Lie
tuvai atstovauja Kauno ir Vil
kaviškio vyskupijų apaštališka
sis administratorius vysk. Juo
zas Matulaitis-Labukas. Latvi
jai atstovauja Rygos bei Liepo
jos vyskupijų apaštališkasis ad
ministratorius vysk. Julijonas 
Vaivods.

— Dr. J. K. Valiūnas, Vliko 
pirmininkas, spalio 5 išskrido į 
Europą. Lietuvos laisvinimo ir 
lietuviškos informacijos reika
lais ilgiau sustos Ispanijoje. 
Taip pat lankysis Prancūzijoje, 
Vokietijoje ir kitur. Kelionėje 
išbus apie tris savaites.

— A. a. Aleksandro Stulgins
kio pagerbimą jo mirties pro
ga ruošia Toronto lietuviai spa
lio 12 Prisikėlimo parapijos sa
lėje. s

— Solistės Zuzanos Valatkai
tės dainų koncertas ruošiamas 
Buenos Aires, spalio 20.

— Dr. K. Pemkus, Dwight, 
Ilk, plačiai susipažinęs su Ga
jos korporacijos istorija, spalio 
12 Gajos korporacijos 40 metų 
minėjime tėvų marijonų salėje 
supažindins korporantus su Ga
jos praeitimi.

— Manchesterio lietuvių so
cialinis klubas rugsėjo 27 pami
nėjo savo 20 metų veiklos su
kakti. Buvo suruoštos gražios 
iškilmės, Į kurias atsilankė ir 
Lietuvos atstovas Londone V. 
Balickas.

— Hamburgo L.B. apylinkės 
pirmininko J. Valaičio rūpes
čiu pradėjo veikti dvi lituanisti
nės mokyklos — viena Ham
burge, kita Altonoje.

— Inž. J. K. Valiūnas, Vo
kietijos L. B. valdybos pirmi
ninkas, rugsėjo 7 Wtesbadene 
Vokietijos šaudymo pirmeny
bėse didelio kalibro pistoletų 
varžybose senjorų klasėje lai
mėjo pirmą vietą ir tapo Vokie
tijos meistru. Iš galimų 600 
tacškų surinko 572. J. K. Valiū
nas yra keletą metų buvęs Ba
deno krašto šaudymo meistru, 
įvairių vokiečių šaulių klubų 
šaulių karalium, o 1963 buvo 
laimėjęs 2-rą vietą Vokietijos 
taiklaus šaudymo pirmenybių 
komandinėse varžybose.

— Vasario 16 gimnazijoje 
nauji mokslo metai pradėti rug
sėjo 9. Mokslas pradėtas pa
maldomis. Katalikam jas atlai
kė kun. J. Dėdinas kaimo baž
nytėlėje, o evangelikam —mo
kyt. Fr. Skėrys gimnazijoje. Po 
pamaldų mokiniai su mokyto
jais susirinko į pilies salę. Vi
sus pasveikino gimnazijos di
rektorius V. Natkevičius. I gim
naziją atvyko du berniukai iš 
JAV: Vytautas Jurgaitis moky
sis VII, o Mindaugas Bielskus 
— VI Masėje.

— Vliko seimas New Yorke 
šiais metais įvyks gruodžio 6-7.

— Lietuvių Profesorių Drau
gija Amerikoje šaukia savo na
rių visuotinį suvažiavimą lap
kričio 30, Chicagoje. Bus pami
nėtas LP.D.A. dvidešimtmetis, 
aptarta praeities ir ateities veik
la, išrinkti centriniai organai. 
LPDA v-ba prašo visus gerb. 
Kolegas atsiliepti, pranešti, ar 
malonėsite atvykti ir dalyvauti. 
Atsiuntusiem savo dabartinius 
adresus bus suteiktos suvažiavi
mo darbotvarkė ir apyskaita. 
Mirus v-bos iždininkui (a. a. 
dipl. inž. Kazys Paukštys) ir 
sekretoriui (a. a. kompozitorius 
Juozas Bertulis) — laiškus su 
priedais malonėkite kreipti ad
resu: St. Dirmantas. 6616 So. 
Washtenaw. Chicago, Illinois
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LVS. Ramovės N.Y. skyrius, rugsėjo 28 surengė išvykoj J. ir I. Tarnų niunus, PeėfcakiU, NLY. K; 
paminėta ir tautos šventė. Kalbėjo savanoris kūrėjas maj. L. Virbickas ir ėHcagietis kpt. Cėsna. 
Po paskaitų buvo vaišės. Dalyvavo ramovėnai, birutietės ir svečiai. Nuotr. L. T

Europos lietuvius aplankius
- šis informacinis pranešimas ANTANAS SAULAITIS SJ. 
iš šių metų vasaros kelionės IR ALGIS ZAPARACKAS 
Europos lietuvių tarpe pa
ruoštas asmenim bei įstai
gom, kuriuos domina lietuvių 
gyvenimas laisvajame pasauly
je. Su atskiru priedu siunčia
mas ir pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybai, kurios 
pirmininko prašyti, stengėmės 
sumegzti ryšius ir surinkti veik
los, nuotaikų ir pageidavimų 
medžiagą.

Kelionė tęsėsi nuo liepos 23 
iki rugpiūčio 27. Atlikta asme
ninėmis lėšomis. Bendrieji įspū
džiai dalimis spausdinti Drau
go dienraštyje nuo rugpiūčio 7, 
o žodžiu pateikti PLB valdybos 
ruoštame pasitarime rugsėjo 13- 
14 Tabor Farmoje. Virš 15 
asmenų iš keturių kraštų įkal
bėjo savo mintis magnetofoni-

Yra gavusi užsakymų K š. A- 
merikos. Kasmet stengiasi iš - 

• leisti šešias knygas (jau virš 70 
išleidusi) ir platina dieninį ka
lendorių.

IX Lietuviai sunkiose sąly
gose. - Lietuviam, esantiem ka- 

■ Įėjime ar kitose įstaigose, vertė- 
jų kartais suteikiama moralinė 
pagalba. Kartais gali būti 

.- reikalinga ir klinikinė pagalba 
| gimtąja kalba. f
' BELGIJA

T4. Lietuvių pasakos. Belgijo
je A. Tenisonas yra beveik pa
ruošęs lietuviškų pasakų rank
raštį flamų kalba, norėdamas 
tokiu būdu supažindinti to kraš
to ir Olandijos gyventojus su 
Lietuva.
VOKIETIJA

15. Gimnazijos vadovybė. Di
rektorius V. Natkevičius tikrai 
gražiai, moksliškai ir nuošir
džiai vadovauja Vasario 16 gim
nazijai, žinodama^, kad gimna
zija yra lietuvių centras ir kad 
ji suteikia jauniem mokiniam

, lituanistinių žinių, ypatingai 
tautinių nusistatymų, net ir 
mišriose šeimose užaugusiem.

16. Tyrimai. Prieš keletą me
tų įvykę tyrinėjimai gimnazijos 
reikalais dar ir dabarčiai pali
ko atgarsių.

17. Mokytojai. Mokytojų pa
kanka ir dvigubai didesniam 
mokinių skaičiui. Dedamos pa
stangos, kad mokymas būtų 
kuo geriausias. Pageidaujama 
talkos iš JAV ir Kanados, ypa
tingai jaunų mokytojų, kurie 
galėtų kiek mažiau dėstyti, o 
daugiau laisvu laiku, ypatingai 
kalbos atžvilgiu, su mokiniais 
užsiimti, gaudami pilną mokyto
jo atlyginimą.

18. Mokiniai. Šiais metais at
vyksta du ar trys mokiniai iš

___ JAV. Gimnazija pažymėjimus 
10. Jaunimo veikla. Iš jauni- gali išduoti taip, kad tiktų JAV 

mo organizacijų veikia skautai mokslo tvarkai, kuri teturi 8 
ir penkios tautinių šokių gru- klases vietoj Vokietijos abitu -

Užsimegztų ir artimesni ryšiai, 
jei susirašinėtųsu lygiagrečiais 
pareigūnais JAV ar Kanadoje 
(užsirašėme adresus). Tai bu
tu ir puikūs atstovai jaunimo 
kongresui.

9. Dvasinis aptarnavimas. 
Kaip visose lietuvių gyvenimo 
srityse, taip ir dvasiniuose rei-' 
kaluose naudinga ir reikalinga 
lietuviam susirišti, ypatingai 
jaunimo religiniame auklėjime. 
Koks nors centras būtų naudin
gas visiems kraštam, o ypač 
tiem, kuriuose lietuviai yra 
išsisklaidę.

Pranešimas suvestas dalykiš
kai pagal kraštus.

PRANCŪZIJA
1. Lietuvių meno paroda. Yra

gerų galimybių pasaulinio mas
to meno centre, Paryžiuje, su
ruošti lietuvių dailininkų paro
dą. Komisija galėtų būti sudėti
nė, lietuvių ir prancūzų. Įmano
ma įtraukti ir latvius bei estus, 
kad įspūdis visuomenės atžvil
giu padidėtų. Yra siūlymų, kad 
būtų skiriamos premijos ir už 
meną (tapybą, grafiką, skulptū
rą), kaip lig šiol jos skiriamos 
už literatūra. Suruošti koncer- - _ - - -
ta būtų sunkiau, nes lietuvių P*- Ta“Unių šokių būreliam - (Vengrų gimnazijoje
nį(jaug būtų labai naudingos knygos, is 300-400 mokinių tarp 70-100

2. Veikėjų konferencija. Eu- magnetofoninės juostos ar būna iš JAV ir.Kanadoj) 
nėn : juoston, kuri tęsiasi virš /opoje susirinkdami, pagrindi- plokštelės. Bendrai pageidauja- • . .. - ,azJa*. a * 
dviejų valandų. JoT pirmoji ’ni^Uetuvių išeivijos orgOTizac ““ ‘qrt,mas "* ,AV Buvusieji gimnazijos motanuu

r -m. -e 't j Kanados jaunimu ir parama iš pasilieka lietuvių veikloje, pui-
tų galimybės iš arčiau pajusti centn’> kurie s- Amerikoje, kiai kalba ir jašo. Šuo metu 
Europcs bei Europos Betivių H. Paųrindinial jungai. ruosia bUVUS,UJU P381' munku koncertą,, 

gyvenimą, politiką, užmegzti Anglijos lietuvius jungia Lietu- 
tampresnius ryšius su ten esan- vių Bendruomenė ir Didžiosios 
čiais lietuviais. Lietuvos tarp- Britanijos Lietuvių Sąjunga. Są- 
tautiniai reikalai yra artimai su- junga išlaiko Lietuvių Sodybą 
rišti su Europa. su stovyklaviete jaunimui, Lie-

3. Mokslinis ryšys. Ryšius tuvių Namus Londone ir Nidos 
tarp dviejų žemynų lietuvių su- leidyklą, 
stiprinti galėtų ir paskaitas 
skaitą mokslininkai Daugelį ga
lėtų dominti Jurgio Baltrušai
čio, žymaus meno istoriko, tu
rimos žinios apie lietuvių liau
dies meną ir apie meną bend
rai (šiuo klausimu neteko su 
juo kalbėti).

4. Jaunimas. Jaunų lietuvių 
yra paskiri 'asmenys. Tautinių 
šokių būrelis sudarytas ir su ki
tataučių pagalba. Ruošiant jau
nimo kongresą, atsirastų Pran
cūzijoje užaugusių lietuvių, ku
rie, nežiūrint sąlygų, kalba lie
tuviškai ir domisi lietuvių gyve
nimu.

5. Informacija. Elta prancū
zų kalba gražiai spausdinama, 
pritaikoma turinio ir stiliaus at
žvilgiu vietos reikalavimam.

Kanadą atvykti kas nors iš mo
kytojų, mokinių ar baigusiųjų 
tarpo gimnazijos pristatyti. Mi
nėjime, kad visiem lietuviam 
bendras reikalas galėtų būti ir 
tinkamas paminklas a.a. Juozui 
Bachunui.

21. Dainininkė. Viena tokių 
keliautojų gali būti Anelė Va
laitytė, kuri šiuo metu dainuo
ja įvairiuose Vokietijos, Austri
jos ir Šveicarijos miestuose, 
pramoginėse programose, ruo
šia pirmąją plokštelę vokiečių 
kalba ir domėtųsi plokštele lie
tuvių kalba. Gyvena Muenche- 
ne.

22. Mokytojų savaitės. Tiktų 
į mokytojų savaites š. Ameri
koje kviestis ir mokytojų iš Vo
kietijos, kad būtų artimesni ry
šiai ir kad galėtų jie pasidalin
ti žiniomis, nuotaikomis.

23. Jaunimo globėja. Susi
pažinę su Alina Griniene (gyv. 
Muenchene), manome, kad bū
tų labai naudinga ją prašyti sa
vo patyrimą bei sugebėjimą 
jaunimo auklėjime, stovyklose 
ir kt pritaikyti kurią vasarą 
ir JAV ir Kanadoje. Ji yra pui
kiai susipažinusi su lietuvių 
veikla ir gyvenimu Vokietijoje.
24. švietimo pareigūnai. Bend

rųjų švietimo bei kultūros įstai
gų asmenys, aplankydami Va
sario 16 gimnaziją ar kitas ma
žesnes mokyklas (kartu Angli
joje ir kitur), galėtų sužinoti iš ’ 
arčiau vietinius pageidavimus ir 
teikti moralinę paramą.

25. Organizacijos. Visur pa
geidaujama, kad lietuvių orga
nizacijų centrai ir nariai, esą 
JAV ir Kanadoje, palaikytų ar
timesnius ryšius su savo nariais 
bei vienetais Vokietijoje (ir ki
tur). Bendruomenė savo įtaka 
gali organizacijom tai priminti.

26. Tiesioginiai ryšiai. Pagei
daujama, kad centrai palaikytų 
ryšį ir su atskiromis vietovėmis 
ar vienetais lituanist. mokyk
lų, švietimo, informacijos ir ki
tokiais klausimais.

27. Kultūriniai koncertai. Ku
nigas V. Šarka (iš Š. Vokietijos) 
ir kapt. J. Valiūnas (LB pirm.) 
minėjo, kad pageidaujami pana
šūs į buvusius dainininkų ar byloti apie Lietuvą.

Janina Mathews dainuoja “Curley McDimple” vaidinime, kuris vyksta Bert 
Wheeler Theatre, 250 West 43rd Street, Hotel Dixie, telef. 524-2323.

29. Olimpiada. Kaip ir se
niau, atvykus iš įvairių kraštų 
sportininkam, o ypatingai iš 
Lietuvos, priverstinai po rusų 
vėliava, krašto lietuviai stengtų
si paveikti viešąją opiniją, pri
mindami tokių žaidėjų tikrąją 
tautybę, ir kitais būdais.

30. Studijų savaitė. Vokieti
joje ruošiamoje Europos lietu
vių studijų savaitėje džiaugia
masi dalyviais iš JAV ir Kana
dos. Gali įsijungti dalyviai ir 
kalbėtojai iš visu kraštų.

31. Paminklai Gali būti
kalo susidomėt Vokietijoj bu
vusiųjų tremtinių stovyklų pa
minklais, kurie, laikui bėgant ir 
gyventojų skaičiui pasikeitus, 
kartais apleisti, o ilgai galėtų

SPORTAS
MAŽUČIAI VĖL LAIMĖJO
Pereitą šeštadienį Lietuvių 

Atletų Klubo mažučių koman
da žaidė futbolo pirmenybių 
rungtynes pas Brooklyn Ast
ros. LAK žaidė nuolatinės sudė
ties: Katinas; Šilbajoris, Gali
nis; Milukas, Blažaitis, Bobelis; 
Birutis III, Birutis H, Labutis II, 
Strazdas, Vainius V. Mūsiškius 
aikštėje pasitiko gana geras sve
tingų žydų žiūrovų būrys. Rung
tynes pradėjo kamuolį išmušda- 
mas vietos politinė asmenybė, 
kurio pavardės neteko patirti. 
Lietuviai už įdomų priėmimą

nebrangiai

šv. Alfonso suaugusių klu-

cukraus 
ryžių 
taukų 
lašinių

rengia lietuvių postas 154 spalio 
19. Pradžia 1 vai., baigsis 6 v. 
v. Šokiam gros geras orkestras.

12. Leidykla. Nidos leidyklo
je leidžiamas Europos Lietuvis, 
dalimi leidyklos išlaikomas. 
Spaustuvė gali 
spausdinti knygas bei leidinius.

: __ nuorašą siunčiame PLB valdy- jų bei įstaigų pareigūnai turė- 
bai.

spalio 12 po 8:30 v. mišių mo
kyklos kambariuose. Bus renka
ma nauja valdyba ir aptariama 
ateities veikla.

40 valandų atlaidai Šv. Al-

ANGLIJA
6. Koncertai. Anglijoje tri-

rei-

nemoka.
$30.70
$32.00
$.35.60
$32 50
$26.00

40 
40 
20 
10

SPECIALUS I — $38-56
10 svarų taukų, 10 svarų miltų. 
10 svarų ryžių, 10 sv. cukraus.

DOVANŲ KREPŠYS — $45.06 
1’4 sv. kavos, 1*4 sv. kakao. 
1% sv. pieno miltelių, 2’4 sv. 
rūkytų lašinių, 1’4 sv. rūkyto 

sū-

SPECIAUAI ŠVENTĖM 
l LIETUVĄ
Visi muitai ir išlaidos užmoka
mos čia. Gavėjai nieko

40 svarų miltų
svarų
svarų 
svarų 
svarų

(atkelta iš 5 psl.)
je, lapkričio 8, šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Kalifornijos lietuviai 
turės progos susitikti ir iškil
mingai praleisti vakarą prie 
puikios vakarienės, žavinčios 
muzikos, programos ir gražaus

tarimą. Už investuotus pini
gus gimnazija duoda geriausius 
rezultatus. , r .

20. Bendrabutis. Būtinai reika 
lingas naujas bendrabutis, ku
rio statyba gali būti pradėta 
1970. Iš lietuvių reikia surink
ti trečdalį išlaidų. Gali į JAV ir

28. Leidinėlis. Daug kas ma- Kaip ir kitur, stengiamasi su- 
no, kad Vakarų Vokietijos jau
ni žmonės mažai ar visai nieko 
negirdėję apie Lietuvą. Vokieti
jos lietuvių redaguota brošiū
rėlė galėtų suteikti žinių apie 
dabartinę Lietuvos padėti, jei 
būtų nutarta išleisti.

būtyje. Pereitų metų balius Lie
tuvių Fondui paremt Biltmo- 
re viešbutyje praėjo su dideliu 
pasisekimu ir buvo gerai vi
suomenės įvertintas. Lietu
viškoji visuomenė nuoširdžiai 
kviečiama savo dalyvavimu pa
remti šį kilnų tikslą. Baliui or
ganizuoti sudarytas komitetas: 
pirmininkė — inž. žibutė Brin- 
kienė, 2586 Aberdeen Avė., L. 
A., telef. 665-4564 ir nariai inž. 
Aleksas Kulnys, inž. Julius Rau- 
linaitis ir arch. Edm. Arbas. 
Pas juos arba pas ALIAS sky
riaus valdybos narius prašoma 
kreiptis rezervacijų ir bilietų 
reikalu.

Baltimores žinios
Šv. Alfonso parapijos didy

sis choras savo sezoną pradėjo 
spalio 5. Jis giedojo 10-tos va
landos mišias. Taip choras gie
dos kiekviena sekmadienį iki . 
ateinančių vasaros atostogų. . 
Chorui vadovauja Charles Cha- 
peUe.

tinkamai atsidėkojo — prieši-
32. Jaunimas ir vyresnieji. ninką sukūlė pasekme 8:0. Šį 

sezoną antros rungtynės —
mažinti spragą tarp kartų. Pa- antra pergalė. Vartininkas Ka- 
vyzdžiui, į studijų savaitę susi- tinas, neįsileides nei vieno į- 
renka įvairaus amžiaus daly- varčio, saugo sausus vartus, 
viai, bet būna diskusijų, įdo
mių vieniem ir kitiem. Leidinė- SEKMADIENĮ FUTBOLAS
lis Jaunimo Žodis yra kita tu sekmadienį pirmoji ir re- 
pokalbiu arena. ‘ zervinės futbolo komandos tu-

33. Partijos. Atrodo, kad lie- ri pirmenybių rungtynes pneš
tuvių tarpe partiniai politiniai Doxa. Rungtynės įvyksta mūsų 
nusistatymai gali turėti daugiau aikštėje, t.y. Kissena Corridor, 
vaidmens, negu š. Amerikoje, J^rmosios koman-
kur krašto partijos skiriasi nuo J 
įprastinių iš Lietuvos atsivež
tų junginių.

34. Jaunimo, veikla. Studentų
sąjunga turi apie 60 narių. Vei
kia skautai ir ateitininkai, tau
tinių šokių būreliai.

(Bus daugiau)

ji valdyba 1969-70 metų kaden- _____ x
cijai jau sudaryta: pirmininkas* iCS€ ar keturiose vietose gali- fonso bažnyčioje bus spalio 19, 
inž. Vytautas Vidugiris (27923 1 ‘ ’
San Nicolas Av., Verdes, Ca- 
lif. 90274), telef. 377-3192, vi
cepirmininkas kultūrcs reika
lam — inž. Vytautas Tamošai
tis, vicepirmininkas techniki
niam reikalam — inž. Romas
Bureika, sekretorius — inž. Jo
nas ' Motiejūnas ir narys iždo 
reikalam — inž. M. Sodeika. Į 
revizijos komisiją išrinkti: pir
mininku — inž. Aleksas Kul-
nys ir nariais—inž. Julius Rau- 
linaitis, inž. Povilas Butkys.

Naujoji valdyba sudarys meti
nės veiklos planą. Bus atkreip
tas dėmesys į naujų Inžinierių- 
Architektų inkorporavimą į or- vių, sugebančių sumaniai va- 
ganizaciją. Vien tik Los Ange- dovauti už save jaunesniem. Bu
les mieste priskaitoma apie tų labai puiku, jei būtų galima 
150 kolegijas baigusių inžinie- jūos įtraukti į S. Amerikoje 
rių ir architektų.

ma suruošti koncertus, kurie su- •_ 
burtų lietuvius ir sudarytų pro- įkUmingomis 
gą pasireikšti krašto gyventojų 
tarpe. Pageidaujama, kad atvyk
tų iš JAV ar Kanados daininin
kai, muzikai ir pn. Vietinės iš
laidos būtų ten padengtos.

7. švietimas. Lituanistinėm 
mokyklom pageidaujama viso
kių priemonių: plokšteliu, kny
gų, pratimų, tautinių šokių va
dovėlių, filmų, skaidriu ir tt 
Pagal Anglijos uždarbius. Bus ne tik jautienos, bet ir ki- 
plokštelė atsieina maždaug tiek, tu vairių. Bus ir loterija. Legio- 
kiek uždirbama per dvi dienas, nieriai kviečia visus atsilankyti.

». Jaunimo ir wdo- Baltim^H Ralfo akyčio. »
vta. Angį,JOK yra jaunu lietu- v0 25

Bus paminėta skyriaus 25 me
tų veikla. Koncertas bus Lietu
vių namuose, pradžia 7:30 v.v.

20 ir 21. Atlaidai prasidės 10 v.
; mišiomis sek

madienį, spalio 19. Per mišias 
giedos didysis choras. Procesijo
je dalyvaus parapijos vaikučiai. 
Visi parapiečiai kviečianti kuo 
gausiausiai dalyvauti šiuose at
laiduose.

Nuotr. V. Maželio

kumpio, 1’4 sv. šveicariško 
rio, 1’4 sv. sviesto. 2’4 sv. 
žiu. 2% sv. cukraus. 1’4 
medaus, 1*4 sv. marmelado, 
sv. vaisių. 1’4 sv. makaronų. 
>4 sv. pipirų. 10 maišiukų pu
dingo miltelių.
Prašykite mūsų veltui siunčia
mų katalogų apie {vairius mais
to fr rūbų siuntinius.
Užsakykite dabar 
Užsakykite vien tik per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street 
Second Fknr
New York. N.Y. 10010 
Tel. 082-1530

Prašykite veltui siunčiamų

dos žaidžia 2:30 vai., o rezervi
nės 12:45 vai. Priešininkas 
Doxa eina lentelėje pirmuoju 
be pralaimėjimo.

šeštadienį mažučiai žaidžia 
taip pat namie, Kissena Corri- 
dor, 3 vai. prieš BW Gott- 
schee. Siūlytume pirmos ko
mandos žaidikams ateiti pažiū
rėti rungtynių. Gal kai ko ir iš
moktų?!
MAŽUČIŲ FUTBOLO KOMAN
DOS PIRMENYBIŲ RUNGTY- 

NIŲ TVARKARAŠTIS
Spalio 11 — prieš BW Gott- 

schee — namie.
Spalio 18 — German-Hunga- 

rians — Metropolitan Ovai, 
Maspeth, L. L

Spalio 25 — prieš Greek- 
Americans — namie.

Lapkričio 1 — prieš A. Co- 
Icmbia — svetur.

Lapkričio 8 — prieš Kdping 
— namie.

Lapkričio 15 -— prieš Spring 
Vaiky — svetur.

Lapkričio 22 — prieš Bava- 
rian SC — svetur.

Mūsų aikštė yra Kissena Cor- 
ridor, Bcoth Memorial Drive ir 
150 St. Flushing. L L. netoli 
nuo L I. Expressway.

katalogų.

---Registruota gailestingoji $e 
šuo (R.N.) reikalinga senelių 
slaugymui Matulaičio namuose. 
Putnam. Conn. Galėtų gauti pa
togų kambarį ir maistą vietoje. 
Kreiptis asmeniškai arba telefo
nu: Sesuo M. Bernadeta, telef. 
(203) 928-7976
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HAPPY COUMRUS DAY!
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GREETINGS

PARAMUS
BOWLING

206 Route 17 
PARAKUS. N. f.

261—301-0500

WFAM»hravm<x 
4000Heoapatą«4TpkeBethpegeI*I. 

Open7deys aveok
— A Family Pląee— 

We spociriize in take enk cardera 
Sicilian Pieš CaH 516—7314255

.1—L-----II.'. JUII-J ".U*-

MIDWOOD
Ambulanee x 
andOxygen

Service
24 Hour Service

1083 Coney Island Avė.
Brooklyn, N. Y.
Call UL 9-6374

STONEY 
BROOK

RECREAT1ON 
AND GOLF 

CENTER 
fitvitry Rrook Raad 

HD?EWELL 
GEORGE P. DRAKE 

Vice Pres. - Mgr.
Call:

609^-466-2220

FERDINANDAS
RESTAURANT

ITAUAN COJBINE 
Open 7 Days 

Good Food and Good Service 
A Family Place

222-16 144th Avenue
Springfleki Gardens 

Oueens 
Call LA 5-9294

HĘRITAGE 
MOTOR 

INN
Open Ali Year Round 
------ A Family Place-------

Jericho Tumpike 
WOODBURY, L. L 

516 WA 1-6900

•ARflNINKAS
"R

SEMfICl

’/ ?

CaH (212) 588-6000

WOLFS

OROER 8ELECTOR 
FRQ?EN FQQQ 

33.00 per hour to atart 
3 mos. tocreaae to 33J&0

L A M GAR SERVICE 
DOOR TO DOOR ANYWHERE 

24 Hour Service 
Wedding Parties Airports

Call MR. GILFORTE, 
(201)256-9600 

HUDSON WHCHJESALE, 
nricaiEE fogd 

TaftRoad Totowa,N-J.

20 pound bond paper. Call 697-9835 
or aead copy to D|STA COPT & 
PRINTING SERinCE 41?

ALL VENT CORP.

Rubbish Removal and Carting 
Demolition. Mc. No. 6736 90 (865- 
394) — Free estimates. 324-8470 - 1

ĘJCR ROUSHERS A GRtNOERS 
Steady woxk nice workinę condi- 
tions 40 hours plūs overtime AL 
JON FINISHING CORP — 2541 
Ewen Avė Ęronx N.Y. Call: .

Kl 9-5400

STATION
ąmTPay$aW88k

&ake £tonrice — Tune Uos
- Jtal^ Sęniee 

Boute 99 > ManąpamB Avė.

CąH *1-657-6*6

SERVICE

F^tft HIKE 
Spėriai Bates for Weddings 

and Lpng Trips.
4S Madison Avenue

261-991-3535

PHIVŠ
AUT lAFT

8M WnA Upinu Avenue 
nąuNP RROOIL

Friendly Mobil 
Service

Open 7 Days a Week 
We do general auto repairs 

and tovring Service.

1 Madison Ville Road 
Baskingridge N. J.

261-766-9823

TRUCK TIRE 
CHANGERS

- Etop or inexp steady work 
Ebccellent pay and fringe benefits 

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

FIRESTONE TRUCK 
TIRE CENTER

600 Revere Beach Parkway 
Revere Mass.

MARIOJ AUTO 
INSPECTION STATION

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

BARUS
BAKERY
Specializing in 

WEDDING AND 
BIRTHDAY CAKES 

Open every day 6 AM to 10 PM

BayviRe Shopping Center 
Bayville, N. J. 

Call 201-269-9821

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

JOE W ILSO N DANCE STUDIO 
820 Wycoff Avė Ridgewood Bklyn 

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

C. B. TRUCKING COMPANY

BUCKY’S

HOGGER’S
TEVACO
SERVICE

COMPLETE AUTOMOTIVE 
SERVICE

Hours:
Monday - Friday 7 till 9 

Sat. 8-8; Sun. 9-2
Halsey and Ludlow Roads 

Lake Parsippany 07054 
Dial 887-5216

COLUMBUSDAY 
GREETINGS 

To Ali Our Cųtrtnaners 
and Friends

FIRST
NATIONAL

BANK
QF 

ROPE
HO^E, N-J- 
(201) 450-4121

LARISON
TURKEY 

FARM 
INN

A Family Place 
Beste 206-24 

CHESTER, N. J.
CaH 201-879-5521

M-' ' • ............ - -

8DBCTER PARK 
PHARMAČY EI

Wm. Anastael, B-S.
19-01 4AMAICA ĄVENUE 

(Cor. 77th Street) 
WoodMvęt», H,V, 11421

WK DKUVER 
Mdė9M MI3»

11 . 1 1 -JUJI1 ..-..r.T UJ Į.-
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JEI JOS NOKITE SIŲST!
SIUNTINĮ.DOVANAS j LIETUVĄ

ir Įvirus USSR kraštas 

naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,

(UctnsedbyVnes^syUorg)
TeL (212) 581-6590

VYRIAUSIA ĮSTAIGA (212) 581-772?

776 Broądway, New York, N. Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami musę įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

BALTIMORE, MD.
HE 5-1654
OI 2-4240

TX 5-6700 
HU 6-8010

MOŠŲ SKYRIAI:

861.8997

M 64476

CL 7-8880 
. 475-9748

• BUFFALO, N.Y.
• CH1CAGO, ILU
• CLEVELAND, OH1O

• FARMINGDALE, NJ.
• HAMTRAMCK, MICH. — 11300 Jaa CfmpM Avemae
• HARTFORD, CONN. -------------*

• LOS ANGELES, CAL -
• NEWARK, NA — 376 
4 NEW YORK, N.Y. — fl
• PHILADKLPHIA, PA- -
• RAHOMV' NJ. — 71“
• ROCHESTER, N.Y. -
• SO. BOSTON, MASO.
• SOUTH BIV6R, N J.

366-6740 
240-6218

HE 5-6389 
DU 5-6596 
Ml 2-6492

8W69 -

CIRCLE
TEXACO

AUTO BODY 
SHOP

Open 5%1Days a Week

Open 7 Days a Week 
We do general auto repairs 

and road Service.

State Highway No. 35 
At Eaton Town Circle 

EATON TOWN 
Dial 201 — 

542-5493

Tractor Trailer Privers salary range 
310-15,000 per yr. Work with frozen 
food. Guaranteed work, 5 day week. 
Only experienced men need apply. 
Call: (201) 256-9000 ask for Felix 
Hudson Wholesale Filigree Food, 
Taft Rd., Totowa, N.J.

Mbving and Delivery Service
24 hour Service. Lic. & Bonded 
We Take Pride in Our Work

Call 495-3205

GENERAL KITCHEN HELP
Part.Time or Full Time

32.34 an’hour. Apply in person
To: Mr. MUMFORD. Bldg. 825

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

BORRELLI'S ITALIAN 
RESTAURANT

For the finest Italian cuisine orders 
to take out. Free parking, aircon- 
ditioned. Pizza our specialty — 1580 
Hempstead Tpke (off Meadowbrook 
Pkwy) East Meadow, L. I. (516) 
IV 3-0190

FLOORS SCRUBBING 
BUFF1NG & WAXED

All types Apts and Offices, Halis. 
' Ali work guaranteed 

CaU 588-3314

MAJRY’S CALL MR. H. GREEN
FOR RENT

SERVICE
Route 35

DISPLAY Plankų dažymas

Open 5 Days a Week

Dial 201 — 
681-5878

Rowboats - Skiffs - Ski Boats 
Dockage - Bait and Tackle 

Free Parking

State Highway 34 and 
BelmarBlvd.

Exp in bateh making preferred 
būt not essential. Mušt be physi- 
cally strong. Good references — 
good at figures salary open full 
benefits profit sharing

South & Bay Boulevard 
SEASIDE HEIGHTS, N. J. 

68751
Dial (201) 793-8535

NeW Jersey 
201-^256-1218 

>sij >i- •
Chemical Worker

383-8351

487-8865

4U-R77

914-4841670

Watch for Opening of our

AUTOMOTIVE 
SERVICE

254 VaDey Street 
SOUTH ORANGE, 

New>Jeraey 
Dial 201—762-5421

AMERICAN 
MOTORS

CORP.
125 West End Avenue

CM SU 7-7400

BAYSIDE 
MARINA

Cimton Block & Suppty Co.
Full line of aluminum windows 
and doors, mason mateliais and 
supplies. Ūse our cash & carry 
plan. Clinton Point, Clinton 08809

Dial 201-735-7211

Alfa Jeweler

rodžiai o Puikūs fimr***1*"** indai

287 8L Niekotas Ave^ Badgevrood, N. Y.

TeL (212) 407-98R

PRIVATE GOURMET 
CATERING

We go to your Home or Church 
Affairs — for all occasions. Call 
PIERRE your Chef — 

516—333-6752

WANTEB 
TELEPHGME GNtEg&JMMI

DEDIKACIJOS ŠVENTĖ ARTĖJA
Istoriniai dideSs Mtuyių skaičius pirmą kartą susirinks Romoje 

1976 metų vasarą dalyvauti 
LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS PAŠVENTINIME.

norinčiųjų dalyvauti toje

9 DID0IUL68 KRAUTUVUS 9

8, Nąrfkmrt, ĮU-s ta?** M>* R«M RČ 016^67-0001



DARBININKAS

Jaunime* atlikę žymią prog
ramos dalį lietuvių radijo va
landos Laisvės Varpo parengi
me spalio 12 So. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos didžiojoje 
salėje trečiame aukšte. Tas pa
rengimas prasidės 2 vai. po
piet. Jis vyks tokia tvarka: nuo 
2 ligi 5 vai. susipažinimas ir 
bendros vaišės, 5 vai. meninė 
programa, nuo 6 vai. šokiau 
Meninę programą atliks sol. 
Benediktas Povilavjčius, kurį 
daug kas vadina antruoju šalia- 
pinu, jaunoji aktorė Birutė A- 
domavičiūtė ir Onos Ivaškienės 
tautinių šokių grupės tie šokė
jai, kurie spalio 17 atstovaus 
lietuvių tautai liaudies Šokių 
festivalyje Tennessee valstybė
je. Parengimo dalyvių šokiam 
gros Worcesterio lietuvių jauni
mo orkestras, vedamas R. Mar
cinkevičiaus. Taigi, kaip tinka 
šeimos ir švietimo metais, žy
mią programos dalį atliks jau
nimas, kuriam tiek daug dėme
sio skiria lietuvių radijo valan
da Laisvės Varpas. Parengimo 
pimininku yra Ant Matjoška, 
svečių vaišėmis rūpinasi Ona 
Ulevičienė su eile talkininkių, 
o gaivinančius gėrimus tvarkys 
Juozas Bakšys su savo talkinin
kais. Parengimo pelnas skiria
mas lietuvių radijo valandos 
Laisvės Varpo reikalam, tad 
laukiama daug svečių.

Izidoriaus Vasyliūno smuiko 
koncertas, kuriame, be kitų 
tautų kompozitorių kūrinių, bus 
atliekamas ir J. švedo kūrinys, • 
įvyks gruodžio 6, 8:30 vai. vak., 
Jordan Hali, Bostone.

Laisvės Varpo, lietuvių radi
jo valandos, parengimas yra ši 
sekmadienį, spalio 12, Lietuvių 
Piliečių D-jos auditorijoj, So. 
Bostone. ... .

tv. Vardo draugija spalio 12 
dalyvauja 9 vaL mišiose ir pas
kui turės bendrus pusryčius.

Balto skyrius Bostoną spa
lio 5 So. Bostono Lietuvių Pi-' 
liečiu d-jos salėje paminėjo sa
vo veiklos 25 metų sukaktį. I 
minėjimą buvo atvykęs Balto 
centro pirmininkas kun. Vacį. 
Mariinkus, kuris skyriaus stei
gėjam ir įžymesniem veikėjam 
įteikė įvertinimo lapus. Pagrin
dine kalbėtoja buyo Anelė Ja
nuškevičienė. Ji vaizdžiai, šil
tai ir nuoširdžiai nušvietė sky
riaus veiklą. IŠ eilės sveikinto
jų išsiskyrė Ant Matjoškos kal
ba, kurioje paliesta eilė sky
riaus aktualijų, ypač paryški
nant, kad pirmas skyriaus veik
los dešimtmetis buvo daug na
šesnis, negu paskutinieji metai. 
Meninę programą atliko komp. 
Juliaus Gaidelio vedamas vyrų 
sekstetas. Minėjime surinkta 
gana daug aukų, bet vis dėlto 
ne tiek, kiek dešimtmečio mi
nėjime. Dabar skyriui per eilę 
metų vadovauja Ant. Andriulio
nis.

Lietuvos vyčiai šaukia savo 
susirinkimą spalio 15, trečiadie
nį, 8 v.v. savo kambariuose, 
492 East 7 St., So. Bostone. Pir
mininkas Albertas Jaritis kvie
čia visus ir visas atsilankyti. 
Bus aiškinama nauja religinė 
programa, kurią parengė kun. 
Albertas Kontautas.

Boctono tautinių šokly sam
būris, prieš išvykdamas į tarp
tautinį šokių festivalį Tennes
see, kur dalyvaus 40 tautą, rug
sėjo 28 turėjo savo parengimą. 
Šių šokėjų Bostone yra didelė 
“armija”. Programoje jie pasi
rodė grupėmis. Jiem talkino 
Brocktono ir Worcesterio šo
kėjai, be to, ir latviai. Nepa
ilstanti ‘šokėjų vadovė Ona Gaš
kienė moka organizuoti. Jas 
šokėjai yra gal net nuo prieš- 
darželinio amžiaus iki univer
sitetų studentų. Ji neturi savo 
‘organizacijai’ v-bos. Ne tik 
moko šokėjus, bet ir susisiekia 
su lietuvių kolonijomis, suren
ka lėšas išvykom, palaiko kon
taktą ir su amerikiečiais. Vien 
tik praeitais metais pasirodė 
tūkstančiam amerikiečių Bosto
no arenoje su šokiais ir lietu
vių trispalve. Pasaulio mote
rų suvažiavime Bostone, kur da
lyvavo apie 4000 atstovių iš vi
sų kontinentų, Onos Ivaškienės 
šokėjai atliko programą Lietu
vos trispalvei plevėsuojant. Jie 
pasirodo ir televizijos progra
mose, reprezentuodami Lietu
vą ir lietuvius.

Moterų Vienybės metinės 
mišios už mirusias nares bus 
laikomos spalio 19 d. .11 vaL 
ryto pranciškonų koplyčioj, 
680 Bushwick Ave.Brooklyn, 
N.Y. Po mišių bendri pietūs 
Beleckų svetainėje, 18-83 Madi- 
son St, Ridgewoode. Dalyvau
ją pietuose iŠ anksto praneša U. * Navickaitė, J. Vainius, M. Vainiūtė, P. Tutinas, L. Vainienė—globė- 

. Basey, teL 847-3575.
Kęstutis Mtklas, BATONO ' 

vykdomasis pirmininkas, yra 
1 pakviestas pasakyti kalbą prieš 

komunizmą ir rusiškąjį impe
rializmą amerikiečių studentų, 
lojalumo manifestacijoj, kuri į- 
vyks spalio 15 Brooklyno kole- 

. gijos Walt Whitman auditori- 
į joje, toje pačioje salėje, kur į- 
. vyko “Nemunas Žydi” ir “Gra

žinos” operos spektakliai, šis 
i pakvietimas yra pasėka Bato

no surengtos demonstracijos 
į prie Jungtinių Tautų. Šios sto- 
; dentų manifestacijos rengėjai 

pripuolamai dalyvavo šioj de- 
. monstracijoj, sužinoję apie ją 
. iš Batono atsišaukimų, dalintų 

tą dieną Times Sųuare, New 
Yorke.

į Juozapina Pelkus-Pelkuvienė, 
75 m. amžiaus, gyv. <pasku- 

. tiniu laiku Matulaitis Nursing 
Home, Putnam, Conn., mirė 
spalio 6. Palaidota iš Apreiški
mo bažnyčios spalio 8 d. §v.Jo- 
no kapinėse. Velionė priklausė 
Apreiškimo parapijai, kai ii 
gesnį laiką gyveno Richmond 
Hill, N. Y. šermenimis rūpinosi 
šalinskų įstaiga. Paliko liūdin
čią dukrą Aliciją, 2 sūnus—Ka- talpas atsakė. Taip choras liko 
rolį ir Edvardą su šeimomis bei be vietos. Kilo mintis prašyti 
dvi seseris ir kitus giminaičius, tėvus pranciškonus. Ir štai nuo ___________ _____________

. rugsėjo 30 choro repeticijos jau kime, kad jis kada nors paro- 
vyksta Kultūros Židinyje. Cho- 
ras yra pirmasis vienetas, gavęs
teisę pasinaudoti šiuo židiniu. pirm^A. Ošlapas, dr?A. Goeld- 
Už tai choras tėvam pranciško- nerienė, R» Mainelytė, A. Mila- 
nam labai dėkingas.

Atrodo, kad dabar nebūtų 
. jokių kliūčių į choro eiles įsi

jungti ir tiem asmenim, kurie 
anksčiau darydavo užmetimus, 
jog repeticijos vyksta “karčia- 
mose”. Prašomi visi, kurie 
mėgsta lietuvišką dainą ir ku
rie nori, kad choras išliktų. 
Padidinkite choro eiles! Repe
ticijos vyksta antradieniais 
7:30 v.v., 361 Highland Blvd., 
Brooklyne. Šią savaitę repetici
jos įvyksta ketvirtadienio vaka
rą, spalio 9. Informacijos reika
lais skambinti telefonu 386-89 
92.

Choras atliks dalį programos 
gruodžio 7 d. Liet. Kat. Religi
nės Šalpos ir Liet Kat. Mote- 

LMKF New Yorko klubo su- rų Kultūros draugijos organi- 
ririnkhnas bus spalio 19 d., zuojamame koncerte, kuriuo 
sekmadienį, Vincės Leskaitie- bus paminėtas Bažnyčios perse- 
nės bute, 147-18 Hoover Avė. kiojimas Lietuvoje. 
Jamaicoje

Kristaus Valdovo šventės 
dienos programa prasidės spa- 
lio 26 d. 11 vaL mišiomis Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje. 
Visos lietuvių organizacijos pa
maldose kviečiamos dalyvauti 
su savo vėliavomis. Tą pačią 
dieną 4 vaL popiet toje pat 
bažnyčioje įvyks religinis kon
certas, kurį atliks Apreiškimo 
parapijos mišrus choras, vado
vaujant muzikui Alg. Kačanaus- 
kui. Vargonais palydės ir solo 
išpildys muzikas V. Ramanaus
kas iš Wilkes Barre, Pa. Kon
certo meto solo giedos soL S. 
Citvaras.

Maironio mokyklos mokyto- 
ję pagerbimas, rengiamas tėvų 
komiteto, bus gruodžio 6 Saye- 
va salėje. Pagerbimas rengia
mas ryšium su mokyklos 20 
metų sukaktimi.

New Yorko Ramovės narių 
bendras susirinkimas įvyks spa
lio 17, penktadienį, 7 vai. vak. 
Atletų klube, B-klyne. Bus ta
riamasi Kariuomenės šventės 
reikalais. Neseniai Lietuvą lan
kęs asmuo papasakos savo į- 
spūdžius. Kviečiami ramovėnai 
su šeimomis ir bičiuliai. Po su
eigos kavutė — pabendravi
mas. ;

Dail. Albino Elskaus kūri
nių paroda bus gruodžio 6-7 
Kolumbo vyčių salėje Woodha- 
ven6 Rengia Kunigaikštienės 
Birutės motreų draugija.

Aušros Vartę parapijos ru
dens pietūs įvyks spalio 26, 
sekmadienį, 1 vai. popiet (tuoj 
po sumos) parapijos salėje. 
Kviečiami visi parapiečiai su 
šeimomis ir svečiais.

Būrys lietuvię moterų iš New
Jersey ir Nėw Yorko spalio 14 las, po pavykusios operacijos 

palengva sveiksta St. Claire li
goninėje, Manhattane.

Kariuomenės atkūrimo minė
jimas: paskaita, įdomi meni
nė dalis, bufetas ir šokiai Įvyks 
lapkričio 22, šeštadieni, 6 vai. 
vak., Viešpaties Atsimainymo 
parapijos salėje Maspethe. Už 
žuvusius karius ir partizanus 
iškilmingos pamaldos lapkričio 
23, sekmadienį, 11 vai. Atsimai- 
nimo parap. bažnyčioje, Mas
pethe. Bus šventinama naūja 
skyr. vėliava. Dalyvauja skau
tai, ramcvėnai ir visuomenė. Po 
pamaldų iškilminga skautų su
eiga parapijos salėje. I ją sve
čiais kviečiami visi ramovėnai 
ir birutietės. Dėl informacijų 
skambinti sekretoriui — V. 
■gventoraičiui EV 5-5458.

QI EENS LB APYLINKĖS IŠKYLA
Jau antri metai, kaip. LB 

Queens apylinkė suruošia rude
ninį išvažiavimą į Fire Island. 
Būtų naudinga ir džiugu, kad 
tai virstų tradicija. Tai ' pri
trauktų daugiau žmonių 
LB apylinkės. Ir šį kartą 
susirinkęs gražus būrys, buvo 
net atvykusių traukiniu, taip 
G. Žilionienė iš Manhattan©. 
Buvo ir apygardos pirm. A. 
Vakselis su žmona, J. ir dr. H. 
Montvilai, kun. S. Raila, inž. Ma- 
čionis. Viso 20 žmonių.

čia apylinkės pirmininkas A. 
Ošlapas turi savo vilą. Tad visi 
čia ir suvažiuoja. Tai Mastic

O
Beach, L.I. Diena buvo gra
ži, rudeninė, bet šilta. Ji pasi
darė dar šiltesnė ir gražesnė, 
kai malonūs šeimininkai nuolat 
vaišino.

Žmonės suvažiavo čia 11 vaL 
Tuoj buvo kava su pyragaičiais 
ir sumuštiniais. Apie pirmą va
landą keliom mašinom visi nu
vyko į Fire Island pajūrį. Pajū
ris buvo visai tuščias. Keletas 
maudėsi lyg būtų liepos mė
nuo. Buvo suorganizuoti ir spor
tiniai žaidimai.
Praleidę pajūry apie tris va

landas, vėl visi grižo namo į vi
lą. Pirmininkas pranešė, kad 
oficailaus susirinkimo nebus. 
Bus tik žuvis. Tą žuvį sugavo 
pats pirmininkas, o vaišėm pa
rengė šeimininkė A. Ošlapienė. 
Be žuvies, buvo ir daugiau gar
džių valgių. Taip besišnekučiuo
jant atėjo ir~vakaras. Tada rei
kėjo atsisveikinti su maloniais 
šeimininkais. Dabar lauksime 
susirinkimo, kurie paprastai bū
na irgi malonūs ir praeina drau
giškoje atmosferoje. Visą išky
la filmavo inž. J. Zabielskis. Ti-

IŠVYKO STUDIJUOTI Į (IIICAGj

dė

prie 
buvo

Tev. Jurgis Gaili oš i s, OFM., 
buvęs pranciškonų provincijo-

2
3
4

dys. ' . -•
Apylinkės valdybą sudaro:

mas spalio 11. 
10:30 v.r.

Royol, FTC ir kt firmų produk
tai galima įsigyti pigiau ir sąži
ningai per “Spartą” Pranešę 
kuo domitės, gausite autentiš-

ševičius, inž. J. Zabielskis.
Dalyvė

taip

Pirmieji Kultūros 
Židiny
New Yorko lietuvių vyrų cho

ras anksčiau savo repeticijom 
naudojosi White Horse patalpo
mis, bet savininkas staiga pa-

laivu SS RaffaeŪo išplaukia 
atostogoms į Europą. Jos lan
kysis Ispanijoje, Canary salose, 
Barcelonoj, Italijoj, Neapoly, 
Capri saloj, Prancūzijoj, Can- 
nes, Nicoj, Monte Carlo, Portu
galijoj, Madeiroj ir kitur. Iš
vyksta: Jieva Trečiokienė, Ve
ronika Budreckienė, Marijona 
Katilienė ir jos sesuo, Petronė
lė Peters. Agota Norušienė, El- 
la Abrolat, Emilija Sinušienė, 
Helena Zedar, Alice Koehler ir 
keletas kitų. Iš kelionės jos 
grįš apie lapkričio mėnesio vi
durį. Jų draugės linki jom 
kuo geriausios kelionės ir lai
mingo sugrįžimo. — Korsp.

Muz. Aleksas Mrozmskas 
organizuoja naują kvartetą su 
gera dikcija ir geru muzikiniu 
atlikimu. Bus dainuojamos ir 
lietuviškos sutartinės, Ameri
koje dar negirdėtos. Suintere
suotieji gali kreiptis šiuo telefo
nu: 847-1281.

Motei Amerteana surengė savo battg.

Dr. Stasys Jasaitis ir jo žmo
na Laima gali užtarnautai di
džiuotis savo dukters Dalios 
atsiektais laimėjimais. Dalia, gi
musi 1951 lapkričio 20Chica- 
goje> puikiai kalba ir laisvai 
skaito bei rašo lietuviškai ir 
tikrai galėtų laisvai važinėti ir 
vaikščioti po Lietuvą, lyg būtų 
ten gimusi. Lituanistinę mokyk
lą South Bostone ji baigė 1968 
metais pirmąja mokine. Be ang
lų kalbos, gerai naudoja pran
cūzų kalbą, kurios studijas va
saros atostogų metu gilino 
Šveicarijoj ir Prancūzijoj.

Š. m. birželio mėn. Dalia 
baigė Fontbono akademiją, Mil- 
ton, Mass. Jos diplomas atžy
mėtas garbės pažymiais. Studi
juodama yra buvusi akademi
jos mokslo klubo pirmininke, 
yra laimėjusi pirmas premijas 
akademijos bei apskrities 
mokslo varžybose, šalia moks
lo, Dalia rodo ir literatūrinius 
gabumus. Jie buvo atžymėti 
pirmąja premija jaunimo poe
zijos varžybose ir atspausdinti 
1968 American Poetry Press 
leidinyje “Songs of Youth”.

Dalia skyrė daug laiko ir lie
tuviškai veiklai: nuo 7 metų ji 
yra skautė, nuo 8 — ateitinin
kė. Tose organizacijose ėjo įvai
rias pareigas. Jau antrą kaden
ciją yra Bostono Maironio atei
tininkų kutuos pirmininkė, 
šiuo metu ji yra tos kuopos 
jaunučių vadovė, šią vasarą bu
vo jaunučių vadovė Kennebunk- 
pwto stovykloje.

Dalia numatė savo busimąją

Dalia Jasaitytė

Mirė preL Kelmelis
(atkelta iš 1 psl.) 

jų mokslų. Iš ten persikėlė į šv. 
Marijos kolegiją Orchard La
ke, Mich., kur studijavo filosofi
ją ir kitus klasikinius mokslus. 
Kolegiją baigė 1911 birželio 11.

Tada įstojo į šv. Kirilo ir Me
todijaus kunigų seminariją ta
me pačiame Orchard Lake, Mi- 
chigan mieste. Kunigu įšventin
tas 1916 birželio 24.

Pradžioje vikaravo Grand Ra- 
pids vyskupijoje, padėjo įkurti 
naujas vyskupijos misijų sto
tis. 1921 paskirtas vikaru į lie
tuvių parapiją Elizabethe. 1922 
vasario 1 paskirtas klebonu į 
Newarko lietuvių švč. Trejy
bės parapiją. ‘Čia jis išklebona- 
vo visą amžių, parapiją gražiai 
sutvarkė ir išmokėjo di
deles parapijos skolas. Už nuo
pelnus Bažnyčiai 1949 spalio 
20 jis buvo pakeltas į prelatus. 
Iš klebono, pareigų pasitraukė 
1968 balandžio mėn. ir buvo 
klebonas emeritas. Jo vieton bu 
vo paskirtas kūn. Jonas Schar- 
nus.

Prel. Ig. Kelmelis buvo uolus 
kunigas, rūpinosi, kad jo para- 
piečiai būtų susipratę ir pado
rūs žmonės. Daug laiko skyrė 
organizaciniam gyvenimui, or
ganizavo moksleivius, Lietuvos 
vyčius, susivienijimo kuopas. 
Daug rūpinosi Lietuvos nepri
klausomybės atstatymu. Prela
tas rėmė ir lietuvišką katalikiš
ka spaudą: 1952 išleido vieną
Ateities numerį. 1962 vieną Ai- _ Viri Zonith, Ofympia, Tate 
dų numeri, o 1966 Giovanni ~ funken, GruncHg, Bunuvghs, 
Papūri knygą “šventasis Augus
tinas”.

Pašarvotas bus klebonijo - 
je. Penktadienį 3 vai. popiet 
bus perneštas į bažnyčią. Vaka- kus firmų katalogus iš: J. L 
rinės pamaldos 7:30 v. Laidoja- Giedraitis, 10 Barry Drive, E.

šeštadienį. Northport, N. Y., 11781. Tele
fonas: 516-757-0055

"Bubulį ir Dunduli", links
mą A. Rūko komediją, vaidina 
lapkričio 22, šeštadienį, Frank- 
lin K. Lane mokyklos salėje. 
Vaidina Chicagos artistai. Juos 
pakvietė Moterų Klubų Federa
cijos valdyba.

Reikalinga ieimminlti klebo
nijai. Informacijai skambint te- 
lef. 255-2648.

Jauna ‘moteris, laikinai atvy
kusi, norėtų gauti darbo. Sutik
tų pabuvoti šeimoje ar atlikti 
kokius raštinės ar švaros dar
bus. Kreiptis teL EV 7-1422.

karjerą, ir jai ruošėsi, kiek į- 
manydama, lankydama paskai
tas Bostono universitete, Mas- 
sachusetts universitete ir moks
lo muziejuje Bostone. Jos pa
sirinktoji mokslo šaka yra odon
tologija. Rugsėjo mėnesį Dalia 
įstojo į Loyolos universiteto 
paruošiamąją odontologijos mo
kyklą.

Dalia Jasaitytė yra maloni ir 
paslaugi, didelės inteligencijos 
mertaitė. Chicagos lietuvių ko
lonijai bus didelis laimėjimas 
turėt ją savo tarpe. Studijuo
dama odontologiją, ji tęs savo 
šeimoje įsišaknijusią specialy
bę — mediciną. Dalios sene
lis irgi yra medicinos gydyto
jas ir žymus visuomenės vei
kėjas.

Linkime Daliai kartu su stu
dijom ir toliau tęsti lietuviškos 
veiklos darbą, kad mūsų jauni
mo gretos ne mažėtų, bet vis 
didėtų! E.V.

^ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Kanados pirfnenybes, įvykusias 
Pointe Claire, Que., laimėjo Duncan 
Suttles iš Vancouver, B.C. ir Zvon- 
ko Vranesič iš Weston. Jiedu surin
ko po 13 taškų iš 17 galimų. Katras 
iš jų atstovaus Kanadai tarpzoninė- 
se pirmenybėse, paaiškės po papil
domo 4 partijų mačo.
• Ignas Žalys, buv. Montrealio ir 
Ouebeco meistras, dalyvaus šį sa
vaitgalį Quebeco p-bėse. Žalys pasi
žymi taipgi korespondenciniam žai
dime. Chess Review, rugsėjo nr. skel
bė jį devintuoju Amerikos "Postai” 
žaidėju.
• Jugoslavijoje iškilo iki tol nežino
mas šachmatų meistras Albin Pla
ninė, 25 metų. Jis laimėjo M. Vid- 
maro turnyrų, pustaškiu pralenkęs 
garsų didmeistrį. GligoriČių. Iš to 
turnyro pateikiame karaliaus gam
bito partijų, kurioje Planinė įveikė 
Jugoslavijos čempionų. Baltais žai-

Planinė, juodais — Matuloviė....
P-K4 — P-K4 
P-KB4 — PxP 
B-B4 — N-K2 
N-QB3 — P-QB3

5 Q-B3 — N-N3
6 P-Q4 — B-N5
7 KN-K2 —0-0
8 0-0—Q-B3
9 P-K5 —Q-K2

10 BscP — NxB
11 NxN —P-Q4
12 PxPep. — QxP
13 KN-K2 — B-K3
14 N-K4— Q-K2
15 BxB — QxB
16 N-B4 — Q-K2

LB Woodhaveno apylinkė pagamino 
ženkleli klijaoti ant aatomeMIto 

lango (de-caJ):
aukso spalvos rėmuose, baltas vytis 
raudoname fone. Dydis: 2’4 and 2 
inėių. Kreiptis pas V. Gintautą — 
88-02 129th Street. Richmond Hill, 
N.Y. 1H18 (telef. 441-88071; arba 
G. Ridik* — 87-40 127th Street. 
Richmond HIH. N.Y. 11418. Galima 
užsisakyti ir pattu prMunčiant 81 
ui ženkleli. Platintojam nuolaida.

18 QR-K — Q-Q
19 Q-R3 — B-K2
20 N-R5 — N-Q2
21 Q-N4 — P-KN3
22 QxN! — PxN
23 Q-R3 — P-R5
24 R-B5—K-R
25 Rl-KB — Q-Q2
26 Q-Q3 — Q-K3
27 R-K5 — Q-Q2
28 RxB! — juodieji pasidavė, 

nes po 28... QxR sektų 29 N-B6 •- 
ir matas neišvengiamas.

New Yorko lietuviai šachma
tininkai aktyviai dalyvauja Bal
tijos klubo veikloje. Spalio 17 
prasidės turnyras, kuriame da
lyvauti norą jau pareiškė A Ra
tas, E. Staknys, A. Vasiliaus
kas. Pernai antruoju baigė A. 
Vasiliauskas, puse taško atsili
kęs nuo latvio J. Pamiljens. 
Trečią vietą užėmė A. Milu
kas, dabar gyvenąs Kalifornijo
je. Norį šiais metais dalyvauti 
būtinai turi minėtą dieną at
vykti 8 vai. vak. į klubo buvei
nę, kuri yra YMCA patalpose, 
215 W. 23 St. Manhattane, tarp 
septintos ir aštuntos avenue.


