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Libane maištaujantieji jau apraminti 
Pradėtos derybos su teroristų vadais

10CENf$

JAV* Rusija jau tarsis dėl raketinio ginklo ribojimo
i Washingtonas.—Baltieji Rū
mai paskelbė, kad JAV -Rusi
jos. pasitarimai dėl strateginių 
ginklų gamybos lenktynių su 
stabdymo prasidės Suomijos 
sostinėje lapkričio 17. Toks pat 
trumpas pranešimas buvo pa
skelbtas ir Maskvoje.

Pirmieji pasitarimai Helsinky pradedami lapkričio 17
Prez. Nixonas apie tai suži

nojo spalio 20 iš Sovietų am
basadoriaus Dobrynino, kurio 
vizitas buvo taip užmaskuotas, 
kad niekas nereikalingas jo at
vykimo nepastebėtų. Jis atne
šė Maskvos atsakymą dėl prez. 
Nixono šią vasarą padaryto pa
siūlymo, kad tos derybos galė
tų prasidėti tarp liepos 31 ir 
rugp. 15. Maskva tada nieko 
nepasakė. Neatvežė atsakymo 
nė užs. reikalų ministras Gro- 
myko, atvykdamas Į J. Tautų 
sesijos atidarymą. Jis tada tik 
paminėjo, kad atsakymo ilgai 
laukti nereiks. Bet jis savo sve
čią valstybės sekretorių W. 
Rogers tada labai nemaloniai 
nuteikė, nes pradėjo kalbėti 
apie “parengiamąsias” dery
bas. Tas pats pasakyta ir da
bar įteiktame oficialiame atsa
kyme.

— Senatas nutarė atleisti 
varžtus prekybai su Rusija ir 
jos Rytų Europos sąjunginin
kais. Draudžiamų jiems parduo
ti prekių sąrašas iš 1,300 kate
gorijų sumažintas iki 300. At
stovų Rūmai paklausė prez. 
Nixono patarimo jokių atmai
nų įstatyme nedaryti — jį pra
tęsti dar dviem metam be pa
keitimų. Viena kongreso pusė 
dabar turės nusileisti. Katra? 
Už pakeitimą balsavę teigė, 
kad Rusija dabar parduodanti 
Amerikai daug karinės reikš
mės prekių.

— Bostono respublikonai 
ieško stipraus ir patrauklaus, 
kandidato varžytis kitą rudenį
su šen. Kennedy, kuris vėl no- — Nobelio taikos premija 
rėš būti demokratų kandidatu 1969 metams paskirta Tarptau

tinei Darbo Organizacijai, kuri 
jau 50 metų tiesia taikos pa
grindus tarp darbo ir kapitalo. 
Ją įkūrė Tautų Sąjunga, su
telkdama į jos narių metines 
konferencijas lygiomis teisė
mis ir svoriu vyriausybių, darb
davių ir darbininkų atstovus. 
Dabar TDO yra autonominė JT 
šeimos agentūra. Jos jubilieji- 

mi§Įnį nį suvažiavimą šią vasarą ap-
. - „__ „ lankė popiežius Paulius VL— Vysk. Fulton Sheen, Ro-

Taigi Helsinky vyks tik pa- Su spauda trumpai kalbėjęs 
rengiamieji pasitarimai —pasi- sekretorius W. Rogers atsisakė 
tarimai dėl derybų suorganiza- nurodyti apie kuriuos strategi

nius ginklus Amerikos dele
gacija norėtų kalbėti, tik bend- 
raš pažymėjo, jog gali būti abi
dvi rūšys: puolamieji ir apsigi
namieji.

vimo. Tam reikalui gali užtek
ti kelių dienų, bet galima žais
ti ir kelis mėnesius. Taip yra 
buvę ne vieną kartą, gali atsi
tikti ir dabar. Teigiama, kad So
vietų atsakyme tuo reikalu ne
rasta jokių žinių.

Kuo galėtų domėtis parengia
mieji pasitarimai? čia galėtų 
tilpti pasitarimų procedūra, die
notvarkė (reikalinga ar nerei
kalinga), apie kokių ginklų ga
mybos įšaldymą norima kalbėti, 
kuria eile apie juos kalbėtina, 
kas derybas ves, kur vyks tik
rosios derybos ir kiti techniš
ki klausimai.

Puolamaisiais laikomi tarpkon- 
tinėhtinės raketos su atomi - 
niais sprogmenimis, raketos su 
keliais atominiais smaigaliais, 
pasiskirstančiais į skirtingus 
taikinius, Polaris povandeni
niai laivai, atominiais ginklais 
ginkluoti bombonešiai.

Prie apsiginamųjų priklauso 
visokios priešo puolamąsias ra
ketas gaudančios raketos.

kitam terminui.

gerbti kongresas leido liedinti 
vieno dolerio monetą su jo at
vaizdu. Tik senatas pabalsavo 
už sidabrinį dolerį, o atstovų 
rūmai — už vario-nikelio miši
nį. Įdomu dabar, katra kongre
so pusė turės nusileisti. Prez. 
Nixonas pasiūlė vario-nikelio

chesterio (N.Y.) vyskupiją vai- — De Gaulle ištikimiausias 
dęs trejus metus, pasitraukė iš ginklanešis Couve de Murville, 
tų pareigų ir grįžta atgal į New buv. premjeras ir ilgametis už- 
Yorką. Jis sako, kad nuo darbo 
dar nesitraukia, bet nepasakė, 
ką jis dabar darys. Metų me
tais jo kalbos per radiją ir te
leviziją milijonams žmonių pa
dovanojo daug širdies ramybės 
ir giedrios dvasinės nuotaikos. 
Spėjama, kad jis ir vėl gali 
prie to darbo sugrįžti. Po su
grįžimo pirmą kartą televizijo
je pasirodė spalio 28 d. “60 
Minutes” programoje.

Samuel Beckett

sienio reikalų ministeris, ban
dė sugrįžti į parlamentą, bet 
pereitą sekmadienį pralaimėjo 
rinkimus. Už vietą rungėsi še
ši kandidatai vienam Paryžiaus 
priemiesty. Laimėjo labai kai
rus socialistas, nors vietovė
je gyvena ne darbininkai, bet 
vidutinio turtingumo miesčio- 
nys.

— Japonijoj taikos dienos 
proga demonstravo sostinėj be
veik pusės milijono minia. Po
licija buvo sutraukta iš viso 

bet žymesnių aukų ne
buvo. “Taikos” šūkiais apsikai
šę kraštutinių kairiųjų sutelkti 
paaugliai liejo pyktį prieš Ame
riką ir reikalavo pasitraukti iš 
Okinawos tuojau ir be jokių 
sąlygų. Liberalų vyriausybę ža
dėjo sutriuškinti, jeigu jų per
šamos politikos nesilaikys.

Visus atstovus laimėjo režiminė partija 
Pirmą kartą opozicija. Gavo 11 proc.

Lisabona. — Pereitą sek- ikšiol dar nebuvo mačiusi. Rim- 
madienį vyko Portugalijos par- toji opozicijos dalis irgi buvo 
lamento rinkimai. Pirmą kartą santūri todėl, ,kad žinojo, jog 
per 43 metus jie vyko be Sa- kiekvienas radikalus reikalavi- 
lazaro, ir pirmą kartą šiek tiek mas, ypač koks nors radikalus 
leidžiant pasireikšti ir opozici
jai.

Portugalijos parlamentą su
daro 130 atstovų, ir visus lai
mėjo ? režiminė Tautinė Unija. 
Dvi opozicinės grupės, viena 
pasivadinusi kairiaisiais, kita 
dešiniaisiais socialistais, surin
ko 11 proc. rinkimuose da
lyvavusių balsų. Balsavo ir pats 
Salazaras, atvežtas automobiliu 
prie vienos rinkimų vietos.

Po Salazaro atėjusi Marcel
io Caetano vyriausybė žymiai 
pradėjo minkštinti ilgai truku
sią diktatūrą: spaudos cenzūra 
nebuvo panaikinta, bet leista 
spausdinti opozicinių grupių 
rinkiminius atsišaukimus; opo
zicijai leista sudaryti rinkimi
nes komisijas ir išstatyti sąra
šus, daryti uždarus susirinki
mus; leista rinkimų vietose tu
rėt savo atstovus balsavimo ei
gai stebėti. Kai opozicija užsi
manė pradėti kritikuoti Portu
galijos kolonijinę politiką, atė
jo įspėjimas to nedaryti, nes 
nė pati vyriausybė dar neturi 
tuo reikalu savo politikos. Bet 
ir apie tai naujoji vyriausybė 
jau pradėjo kalbėti — kad rei
kia naujo priėjimo prie to 
klausimo.

Nežiūrint viso to, pati opo
zicija pirmaisiais žingsniais 
yra patenkinta te prasme, kad

Niekas nemano, kad tokios 
rūšies derybos galėtų būti 
lengvos ir greitai baigtos. Dar 
niekas negali pasakyti, kodėl 
Rusija sutiko tas derybas pra
dėti: nori tikrai susitarti ar 
tik kam nors reikalingo laiko 
laimėti? Amerika nori rimtų 
derybų ir abiem pusėm priim
tino susitarimo. Ir taipgi rim
tos sutarties vykdymo kontro
lės.

Ta proga dar atsimintina, 
kad derėsis ne dėl strateginių 
ginklų panaikinimo, bet dėl tos 
rūšies ginklų gamybos lenkty
nių sustabdymo. Sunkiausia 
bus susitarti dėl sutarties vyk
dymo kontrolės, jeigu tuo rei
kalu Maskva vis dar nėra atsi
kračiusi savo baimių.

Į Helsinkį vyks šešių asmenų 
Amerikos delegacija: Ginklų 
Kontrolės ir Nusiginklavimo A- 
gentūros direktorius G. S. 
Smith, jo pavaduotojas P. Far- 
ley, buv. krašto apsaugos sek
retoriaus pavaduotojas Paul 
Nitze, buv. aviacjios sekreto
rius H. Brown, buv. ambasado- yra Libano pietuose netoli Iz-

Beirutas. — Begindama sa
vo suverenumą, nepilnų metų 
bėgy Libano vyriausybės ant
rą kartą susirėmė su Palestinos 
arabų pabėgėlių teroristinių 
organizacijų vadovybėmis. Ir 
pirmą kartą ir šį antrą kartą 
tų organizacijų užnugary sto
vi Sirijos vyriausybė, arabiš- 
kiausia ir karščiausia už visus 
kitus arabus.

Ginčo kaulas yra teroristinių 
organizacijų vadų užgaida or
ganizuoti kovas prieš Izraelį 
kiekvienoje arabų valstybėje ir 
iš ten puldinėti Izraelį be jokios 
tos valstybės vyriausybės kont
rolės ir įsikišimo.

Tuo pačiu reikalu jau buvo galėjo būti ir sąmokslas nuvers- 
vienas Palestinos Išlaisvinimo 
Organizacijos vadovybės susi
rėmimas su Jordano karaliumi 
Huseinu. Tada buvo kalbama, 
kad karalius laimėjęs pusę by
los — leidęs Jordane jiems 
veikti ir Izraelį užpuldinėti, bet 
ant tos veiklas uždėjęs ir sa
vo kontrolę. Daugiau jis ne
galėjo toj byloj laimėti, nes Iz
raelio puldinėtojai verbuojami 
iš ten pat gyvenančių Palesti
nos arabų pabėgėlių, jų tarpe 
jie gyvena ir per J. Tautas 
gaunamu maistu maitinasi, tie 
patys šaltiniai duoda pinigus 
jų aprangai ir moko jų vaikus.

Tokia pat padėtis yra Liba
ne — teroristinių organizaci
jų nariai gyvena pabėgėlių tar
pe. Visos pabėgėlių stovyklos

Libanas bijo Izraelio represi
jų, todėl nenori tų teroristų 
veiklos, einančios iš Libano . 
teritorijos. Pereitą pavasarį to
kiam pat ginčui kilus, Egipto 
vyriausybei padedant, buvo pa
siekta tokia išeitis: leista jiem 
pasilikti Libane ir atlikti, tre
niruotę, bet neleista užpuldinė* 
ti Izraelio tiesiog per Libano 
sieną, o užpuldinėjimus vykdy
ti per Sirijos-Izraelio sieną 
Hermono kalno apylinkėse.

To, matyt, teroristų uždavi
niams atlikti nebeužteko, kad 
pereitą savaitgalį bandyta su
kelti riaušes savo reikalavi - 
mani paremti. Įtariama, kad

Ben-Gurionas 
Paryžiuje

Paryžius. — Izraelio kūrėjas 
Ben-Gurionas yra atvykęs į
svečius pas Prancūzijos žydus, 
čia jam rūpi gauti žydų pinigų 
Izraelio apsigynimui stiprinti ir 

1969 m. Nobelio literatūros Prancūzijos lėktuvai. Jis atvy- 
premija paskirta Samuel Beck- ko kaip privatus asmuo, bet 
ett. Jam dabar 63 metai, gimęs kaip garsus žydas, todėl 
Airijos Dubline, bet nuolat gy- gali pasimatyti ir su de Gaulle 
venąs Prancūzijoje, daugiau
sia Paryžiuje. Vengia viešumos, 
todėl nesitikima jo sulaukti 
Stockholme premijos pasiimti 
ir kalbos pasakyti. Jis pradėjo 
garsėti 1952 atspausdintu dra
mos veikalu “Waiting for Go- 
dot”, kuriame rodomas moder
niško gyvenimo beprasmišku
mas. Beckett laikomas absurdo 
teatro pradininku, tik nėra su
tarimo dėl jo rodomo pasaulio 
aptarimo: vieniems jis nihi-

privačiam pokalbiui.
Dėl 1967 m. užimtų arabų 

žemių jis pareiškė, kad jis ati
duotų atgal viską, išskyrus Je
ruzalę (iš Jordano paimtą da
lį) ir iš Sirijos paimtą Galano 
aukštumą. Ar kitas didelis ka
ras kils Vid. Rytuose, priklau
sysią tik nuo Rusijos. “Ara
bai tvirtina, kad jie karui pa
sirengę, bet ir tas karas pasi
baigs taip, kaip pasibaigė trys 
pirmieji”, — tvirtino 83 metų

listas, kitiems satyrikas, šita Izraelio politikų veteranas, da- 
priemone bandąs kelti žmogų bar gyvenąs vienoj behdruome- 
aukštyn.

mostas, gali iššaukti režiminės 
partijos labai konservatyvaus 
dešiniojo sparno reakciją, kuri 
pasireikštų visų Caetano jau 
padarytų. refajgįų panaikinimu 
ir sugrįžimu i Salazaro laikus. 
Visiem gi žinoma, kad to deši
niojo sparno užnugary slepia
si karininkija.

Todėl ir rimtoji dalis opozi
cijos pasidarė praktišką išvadą: 
geriau su Caetano taktika eiti 
pirmyn pamažu, negu daug iš 
karto norint vėl viską prarasti.

Premjeras Caetano irgi netu
rėjo dar pakankamai laiko ir 
galimybių eiti greičiau refor
mų keliu, nes parlamente domi
navo konservatoriai. Naujai iš
rinktame parlamente jau yra 
apie 40 proc. naujų veidų. 
Tai Caetano surinkti ir jo pa
žiūras remia bendradarbiai. Tai 
daugiausia jaunosios kartos vy
rai, susipažinę su Europos po
kariniais krikščionių demokra
tų sąjūdžiais ir pamatę, kaip 
atsilikusi Portugalija ūkiškai,

rius Maskvoje L. Thompson ir 
aviacijos generolas B. Allison.

Apie pasitarimų eigą konfi
dencialiai bus informuojami A- 
merikos sąjungininkai ir kong
resas, bet visuomenė nebus 
kasdien informuojama.

— V. Vokietijos markė pa
branginta 9.3 procento. Mano
ma, kad prie jos turės priside
rinti ir kitę kraštų piniginis 
vienetas. Tokiais kraštais mini
ma Šveicarija, Olandija, Belgi
ja ir Austrija. Šiaip jau pra
našaujama, kad Europos pini
gų rinkoj kurį laiką įsigy
vens ramybė ir pastovumas. 
Bet Vokietijos ūkininkai mar
kės pabranginimu, labai nepa
tenkinti. Yra net balsų, kad 
Vokietijoj gali pasirodyti ūki
nes krizės ženklai. Prancūzija 
turės laikino pelno, nes page
rės jos užsienio prekybos ba
lansas.

raelio sienos. Teroristines or
ganizacijas remia Libano mu- 
zulmonai, bet labai kreivai Į 
tai žiūri krikščionys, kurie su
daro antrąją gyventojų pusę. 
Todėl čia kritiškais momentais 
atsiranda daugiau painiavos 
negu Jordane, kur veik visi 
muzulmonai.

Mirė kunigas

kaip toli nuo Europos politi- vizitas
niai socialinės minties.

Todėl lauktina, kad naujasis 
parlamentas galės drąsiau pa
sukti naujų reformų keliu. Cae
tano apie reformas prakalbo 
tuojau vyriausybės vairą pa
ėmęs, bet jis labai griežtai at-

tokie pirmieji žingsniai jau ga- siribojo nuo komunistuojančių 
Įėjo atsirasti. Jais buvo nuste- revoliucionierių. Jo šūkis tuo 
bęs ir visas kraštas, nes daugy- tarpu yra ne revoliucija, bet 
bė gyventojų ir tokių dalykų evoliucija.

Irano šacho 
nuomones 
buvusios įdomios
VVashingtonas. — Persijos 

____  ____ ; Washingtone 
truko tris dienas, bet oficialiai 
nepaskelbta, apie ką buvo kal
bama su prez. Nixonu, valsty
bės ir krašto apsaugos departa
mentuose. Tik viena oficiali ži
nia sako, kad prezidentas Nixo- 
nas priėmė pakvietimą atvykti 
į Persiją (Iraną).

Šachui rūpėjo du dalykai: 
padidinti Irano naftos įvežimo į 
Ameriką kvotą ir išsiaiškinti, 
kiek jis galėtų pirktis Ameri
koj lėktuvų (civilinei ir karo a- 
viacijai). Abudu klausimai ri
šusi, nes lėktuvai būtų perka
mi už Amerikon importuotą 
naftą gautais pinigais.

tranui svarbus tarptautinės

Kun. A. Vainauskas

Spalio 17 Šv. Juozapo ligoni
nėje, Nashua, N. H., mirė šv. 
Kazimiero parapijos vikaras 
kun. Adolfas Vainauskas, išbu
vęs toje parapijoje apie 20 m. 
Prieš septynerius metus jis tu
rėjo širdies smūgi. Nuo to lai
ko sveikata nebebuvo stipri.

Kun. Adolfas Vainauskas bu
vo labai nuoširdus ir malonus 
su visais. Lankė ligonius ir vi
siem patarnavo dvasiniuose rei
kaluose. Klebonas kun. Juozas 
Bucevičius labai apgailestauja 
netekęs gero ir uolaus pagelbi- 
ninko.

Kun. A. Vainauskas gimė Tu-

nėj Negevo dykumoje.

ti dabartinę vyriausybę ir į- 
kurdinti sau palankią., Sirijos 
kariuomenė į Libaną neįėjo, 
bet pasieny jos būta nemažai. 
Libano kariuomenė be svyra
vimų įsijungė į riaušių tramdy
mą. Tripoly ir dabar dar tebė
ra karo stovis, bet šiaip kraš
tas jau aprimęs. Libano kariuo
menė saugo ir Libano-Sirijos 
sieną.

Riaušes sutramdžius, Egiptas 
paprašytas tarpininkauti tarp 
Libano vyriausybės ir teroristi
nių organizacijų vadovybių. At
rodo, kad Egipto Nasseris ir 
šį kartą gina Libano vyriausy
bės nusistatymą (pažymėtina, 
kad teroristams neleidžiama 
puldinėti Izraelio iš Egipto te
ritorijos), bet Libanas šį kartą 
greičiausiai turės pasižadėti 
kuo nors daugiau prie Palesti
nos arabų laisvės kovų prisi
dėti.

Kad savo veiksmus prieš Li
baną kiek užmaskuotų, teroris
tų vadai jau kuris laikas sklei
dė gandus, kad Libanas toks 
atkaklus todėl, jog turįs Wash- 
ingtono pažadą ateiti su pagal
ba krizei iškilus (kaip kad bu
vo 1958, kai buvo pasiųsti JV 
marinai Libano vyriausybei pa
dėti sukilimą-maištą sutramdy
ti). Tas gandas buvo reikalin
gas tam, kad Maskva galėtų į- 
sikišti su pareiškimu, jog “iš
orinis įsikišimas į Libano įvy
kius negali būti pateisintas”. 
Pareiškimo supuolimas su 
“Įvykiais” lyg ir verčia many
ti, kad Libane buvo planuotas 
vyriausybės pakeitimas.

Paliko liūdinčius keturis bro
lius: Tomą, gyv. Hamiltone, 
Kanadoj, Vincą, Kazį ir Joną; 
tris seseris: Marytę ir Skolę 
Vainauskaites ir Aleną Kuz
iu inskienę, gyv. Lietuvoje; 
taip pat ir kitus giminaičius. 
Jo motina mirė š.m. rugsėjo 
27 Lietuvoje, (Plačiau žiūr. 5 
psl.).

Sinode išryškinta 
kolegijinė doktrina

Vatikanas. — Vyskupų sino
do pasitarimai pasibaigė dar
niai — Paulius VI ir sinodo 
dalyviai išsiskyrė dar labiau su- 
tvirtėję nusistatyme, kad po
piežius yra aukščiausias Kata
likų Bažnyčios mokomasis au
toritetas, savo misijos vykdy
me besiremiąs ir vyskupų pata
rimais bei kitokia pagalba. Kaip 
toji kolegijinė konsultacija tu- 

uu|iwn*uii&3 ... . . t rėš gyvenimiškai pasireikšti,
politikos klausimas buvo britų Skaičių km.. Putinėlių par., svarstys kitas vyskupų sinodo
karinis pasitraukimas iš Persi- Lietuvoje, 1914 liepos 20. susirinkimas. Tuos sinodus nu
jos įlankos, numatytas atlikti Mokslus baigė Šiauliuose ir tarta dabar šaukti kas antri me-
197L Ne tik tranui, bet ir A- Telšiuose. Kunigu buvo įšven- 
merikai svarini, kas užims ten 
Anglijos vietą. Iranui ypač 
svarbu todėl, kad jo kaimynas 
Irakas pasidarė labai neramus 
Irako-Irano pasieny. Tų dvie
jų valstybių vyriausybės beveik 
nebesikalba.

išleisdamas šachą prez. Nixo-
nas prasitarė, kad jo pareikš- atvyko 1950. Kun. P, Vaičiūno 
tos nuomonės Vid. Rytų erd- pastangomis buvo priimtas | žam būriui kunigų, kurie kole- 
vės klausimais buvusios labai šv. Kazimiero lietuvių parapi- gijališkumo doktriną nori iš- 
vertingos.

tintas 1942 gegužės 14. Antro
jo pasaulinio karo metu buvo 
vikaru Mažeikiuose ir Papilėje. 
Bolševikam užplūdus Lietuvą, 
kun. A. Vainauskas buvo pri
verstas pasitraukti j vakarus. 
Vokietijoje buvo stovyklų ka
pelionu. j JAV, gavęs kvietimą,

tai.
Sinodo sesiją uždarydamas 

Paulius VI pakartojo sinodo 
pradžioj padarytą priminimą, 
kad Bažnyčiai valdyti parlamen
tarinė demokratija netinka, nes 
ji galėtų greit privesti prie 
anarchijos. Tai buvo atsakymas 
ne sinodo dalyviams, kurie tos 
minties niekad nepiršo, bet ma-

ją b* iki mirties joje darbavosi, tempti iki kraštutinumo.
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Kiek įmanoma rašytojų opozicija Sovietų Sąjungoje
(“Sovietinė" ir “tikroji* opozi
cija):

Rašytojus Rusijoje galima su
skirstyti j gana aiškias grupes.

1. Visiškai klusnūs. Lai gy
vuoja sovietinė valdžia! Viskas, 
kas daroma — puiku. Toki: 
Solochov, MidiaHcov, Kočė
lo*.

2. Nuosaikiai liberalūs. Lai 
gyvuoja sovietinė valdžia! Ne 
viskas, kas daroma — puiku. 
Jei reikia rašyti pastraipas apie 
Staliną — rašom, bet jei gali
ma jas išmesti — mielai išmo
tam. Toki: Kataey, Simonov, 
Roždestvenskij.

3. Karingai liberalūs. Lai gy
vuoja sovietinė valdžia ir ko
munizmas su žmonišku veidu! 
Bet į teismą pakliūti neno-

... rim! Toki: Evtušenko, Vozne- 
~~~ senskij, Tvardovskij.

4. Opoziciniai. Už sovietinę 
valdžią, tik ne tokią, kokia bu
vo visus 50 metų. Už teisybę 
pasiryžę pakliūti ir į teismą— 
ir pakliūva. Siniavskij, Daniel,

"" Sdženicin, Ginzburg.
5. Priešininkai. Prieš sovieti

nę valdžią! Laiko, kad “komu
nizmas su žmonišku eidu” yra 
fikcija, mitas; kad sovietinė Ru
sija — tai pasaulio žandaras, 
fašistinė šalis.

? ? ?

kė — tikrosios opozicijos.
Kokiu būdu man, tokiam, į- 

sakytų Mr. Staron kovoti ten? 
(Jei Rusijoj būtų OrwolD:

Jei Orvell gyventų SSSR — 
kas jam būtų daryti? Paleisti 
savo “Gyvulių farmą” per ran
kas “samizdato” būdu? Jį tuo
jau pat sučiuptų, įkištų į pa
mišėlių namus, injekcijom įva
rytų tikrą pamišimą — tokis 
būtų rezultatas. Nes juk šauks
mas “šalin komunizmas!” Rusi
joje girdėti tik pamišėlių na
muose.

Vienu tarpu n* aš mėginau 
kofotokopijes priemones, norė
jau paleisti savo veikalus ano
nimiškai, šiek tiek pakeisda
mas stilių. Bet su išgąsčiu pa
tyriau iš KGB tarnautojų — ~ ba žūk, arba bet kuria kaina 
ir tai ne iš vieno —, kad dabar 
jiem nėra jokia sunkenybė su
sekti autorių iš teksto. Žody
nas, sintaksė, stilius ir t.t. — 
individualus dalykas, nors ir 
kažin kaip juos kaitaliotum. O 
iš dalies tam reikalui panaudo
jami ir elektroniniai kompiu
teriai, kurie atlikę, kaip sakė,

Taigi Orwell padėtis būtų be

čius slėptuvėje ir nežinioje, ar

gelbėkis iš šios baisenybių pil
nos šalies,.
(Ar galimas kompromisas?):

Gyventi taip kaip šdocho- 
vas, tai yra — būti ciniku ir 
niekšu, aš negalėčiau. Mano su
pratimu, nieko nėra baisesnio 
už tai. Tai žiaurus kompromi
sas su dabartimi.-

si prieš sovietinę valdžią, vieni

VĄITKVi FUtMUAL IIBMK. Notai* Pubito. 197 Wėtater ▲**. Cambridg*
MMIt Vaitta* liMstavių dtoiiptoriua ir batasmuotoja* Modemiška 

ĄpfTMMUlI BoBtoa» TR 6-6434.

JMERM GARRZVA — GKAROBIUS, BAL3AMUOTOJA8. 2 moderato® 
kopiyčio* 231 Bedford Arenu* Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

timais, kiti priversti — bet visi 
tik prieš “atskirus piktnaudo
jimus”!

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni kopiyėia, Air-cco- 
dtttonad. A. J. Baiton-B&ltrūna* Ucenaed Manager and Notary Public. 669 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

8TEPHEN AROMISKIS (Artnakauskaa) — Grabortua-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. Užu, EV 7-4335.

Girdėjote jūs apie tokius? 
Su jais susitikote? Aš — taip. 
Bet jų kūrinių nėra sąrašuose. 
Tai negalima. KGB kurį laiką 
vaidino liberalų katiną ir lei
do pelėm žaisti, bet tiktai ket
virtosios kategorijos ribose. 
Jie pro pirštus žiūri į Solženi- 
ciną, į “samizdatą” (kuri,kaip 
pareiškė Maskvos KGB virši
ninkas, gali sunaikinti per dvi 
dienas — ir tai tiesa) tik dėl 
to, kad visa ši literatūra yra 
“už sovietinę valdžią, prieš at
skirus piktnaudojimus”.

Net Siniąvskij ir Daniel, tei
siami ir siunčiami į konctage- 
rius, vis dar įrodinėjo, kad jie 
nenorėjo padaryti nieko pikto 
ir kad jie už sovietinę valdžią. 
Ir generolas Grigorenko, ir de
monstrantai Maskvoje — 
tereikalauja vykdyti sovietinę 
konstituciją.

Na, o jeigu aš prieš sovietinę 
valdžią? Aš ne fašistas, ne ka
pitalistas, ne socialistas; aš 
pats nežinau, kas aš tokis; pa
prasčiausias žmogus ir huma
nistas, bet aš prieš siaubą ir 
apgaulę! Jeigu aš — penktoji 
kategorija? Kai išvys šviesą 
mano knygos, rašytos pogrindy
je, jūs, Arthur Miller, gal būt, 
suprasite skirtumą tarp triukš
mingai nesireiškiančios sovieti
nės opozicijos ir tos, kuri iš 
Rusijos pasaulio dar nepasie-

Kunigsi, dalyvavę šv. Kazimiero parapijos 75 metų sukakties minėjime spalio 19 Worcester, Mas*
• ' ’ Nuotr. V. Mažefio

IEŠKOMA TIESOS AR ĮSPŪDŽIO?
Drauge spalio 22 Vytautas 

Volertas str. “Supratimas ir su
sipratimas” pasisako prieš vie
našališką kritikų vertinimą ki
tų darbam, prieš piktą, neman
dagų minčių reiškimo būdą Kal
ba pavyzdžiais.

“štai Ateityje (1969 m. nr. 
5) Kostas Jr. sako: ‘Dabartinė 
lietuvių spauda visai nėra pa
traukli jaunimui... Lietuviški 
žurnalai nėra įdomūs jauni
mui.’.”

Kuo tie žodžiai kelia auto
riaus nepasitenkinimą? Jis ra
šo: “Būtų naudinga žinoti, kiek 
šių žodžių autorius, rašąs lietu
viškame žurnale, supranta lie
tuviškos spaudos vargus ir 
kiek jis domisi amerikiečių žur
nalais. Nuobodžiais laikydamas 
Aidus, Į Laisvę, Tėvynės Sar
gą, Varpą, Akiračius, turėtų pa

SPAUDA 
—11 ~ ~ y ■■

rodyti, kas jo dėmesį patraukia 
pavyzdžiui Rapport, Atlantic, 
The Humanist ir kitų krašto 
periodinių leidinių puslapiuo
se. Dabar autoriaus vertinimas 
atrodo esąs be pažinimo.. .Jo 
nuomonė, priimta be pasižval
gymo mūsų spaudoje, nebūtų 
visai teisinga”.

“Antru pavyzdžiu imame Dir
voje cituotus Aisčio tvirtini
mus: Dabar iš bendruomenės 
užstalio demagogų nei su mėš
lavežiais kabliais, nei su gaisri
ninkų vašais neištrauksi ... 
Manding šeimoje ir bendruo
menėje reikia šventosios Dva
sios ... Juoba šiais laikais, kai 
savo tarpe tolydžio vis sun
kiau susikalbėti” (Aisčio atviri

žodžiui Ifilfbrdo elegijose, Dir
va 1969, rūgėjo 19 dj.-

V. Volertas daro ; išvadą: 
“Taigi jei šiuos atvirus žo
džius, tartus su dideliu žinoji
mu, iš karto'^priimsime, bėki
me iš visuomenės, iš bendruo
menės ... Demagogai Barzdu- 
kas, Butkus, Brazaitis, Nainys 
ir visi LB apylinkių pirminin
kai su tais kabliais į mus gali 
atsigręžti... iš kur Aistis, su 
LB beveik neturėjęs ryšio, pa
žįsta jos užstalį, kokius darbus, 
rūpesčius, aukas priskiria de
magogijai ...?”

V. Volertas turi pagrindo at
siliepti į tokius pareiškimus, 
kuriuose dalinė tiesa yra su
visuotinama; vieno klaida pri
skiriama visai grupei ir tokiu 
būdu prasilenkiama su tiesa, 
daroma skriauda žmogui, ku
riam tas pareiškimas netinka.

votojai lankstėsi: “Mes už ca
rą — batiušką, bet mes prieš 
carizmo atskirus piktnaudoji
mus”. Arba fašistinėje Vokieti
joje būtų buvę opozicionierių, 
kurie būtų pareiškę: “Mes už 
Hitlerį ir fašizmą, bet mes 
prieš dujines kameras ir kitus 
piktnaudojimus”.

Dieve mano, nelaiminga ša
lis, iki ko ji priėjo, jeigu net 
elementarus reikalavimas “Lai
kykitės konstitucijos” arba 
“Nekiškite į lagerius nekaltų” 
daros politinės kovos, narsu
mo ir herojizmo viršūne!

Taip, aš lenkiuosi prieš Si- 
niavskį ir Solženiciną, genero
lą Grigorenko ir Litvinovą. Jie
— kaip krikščionys kankiniai 
eina tiesiai į žvėris, iš anksto 
žinodami, kas jų laukia. Bet 
tai, ką jie skelbia — kompro
misas. Todėl jiem tai ir lei
džiama.

O kovotojų be kompromisų 
net į areną neišleidžia. Kovoto
jas be kompromisų dusina tam
siuose požemiuose, ir jų šauks
mų neišgirsi.

Tai vis atsakymas į klausi
mą, kodėl aš nėpasilikau Rusi
joje — ko taip norėtų Mr. Stai- 
ronas, o taip pat Lilian Chel- 
manė. Matyt, jie Staironas ir 
Chelmanė — Už sovietinę val
džią? Veltui aš kalbėčiau Stai- 
ronui. Jeigu jis būtų sovieti
nis rašytojas, nė vienas jo vei
kalas nebūtų^ išspausdintas 
SSSR. JĮ ten^sįiaės^ha dėl to, 
kad jis kritikuoja Vakarų gyve
nimą. Kai aš skaidau “Dolgij 
marš” (Ilgas žygis), aš galvo
jau: “Tai laimingas rašytojas
— net apie kariuomenę ir apie 
tą gali rašyti, kaip randa rei
kalinga”. SSSR kariuomenė to
kia pat šventenybė kaip ir par
tija. Apie ją tegalima rašyti ge
ra, geriausia ir dar gerų geriau- 
šia...

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tebceira, Jr. laidotuvių direktoriua.4^ 
Lalayette SL, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamo* gar
bingo® laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė Uetuviška siuntinių ištaiga didžiaja
me New Yorke, atiteka viens patarnavimus Muterant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas i Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Avė, Brooklyn, N. Y. Telef. EV 4-4952

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par> 
davinio ir visais reikalais kreipkitės j mūsų įstaigų. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Ave^ Richmond HilL N. Y. 11418; teL VLrginia 6-1800.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybų atliekam 
sąžiningai pagal susitarimų už labai prieinamų kainų. TeL (516) AN 1-2864.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt_ pramogoms. B® 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baltinų Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortaL 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St. Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.
JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 -Tamaica Ave^ Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

S & G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviam* 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders apecial prie® 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, moderniš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Ave^ Woodhaven, N.Y. — VI9-5077,
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St. New York, N.Y. 10002, 
AT- 4-8319. VilnonAa medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagas kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms-užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietua | 
Eurt^jų. Užeikite ir įsitikinsite!'■

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson 
Heights, N. Y. NE 9-6620.

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

VYTAUTAS MA2ELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (gai
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimaL 422 Menahan SL Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

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

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

' ': •' ' ' : '

Pataanon* *M*luNnis prfe S®r*dttou*, Uctvw>

Tačiau iš tokių pareiškimų 
pažįstam* ir pačius pareiškė
jus — kiek jie įstengia stebėti 
gyvenimo visumą ir ją vertinti 
visapusiškai; kiek jie nori pa-

sakyti tiesos, kiek tiktai sukel
ti efektą, įspūdį.

Netenka tokiu drąsiu Įspū
džių ne tiesos, gaudymu stebė
tis, nes gyvenam atmosferoje, 
kurioje net amerikiečiai 
plunksnos žmonės kunigai svai
dosi tokiais drąsiais, suvisuo
tinančiais žodžiais, siekiančiais 
ne tiesos, bet didesnio įspūdžio, 
savo rašiniam dėdami antraš
tes: “Diabolus ėst jėzuitai”
čai Aisčio žodis, parafrazuo

tas, būtų teisus: ir plunksnos 
žmonėm reikia šventosios Dva
sios.

LOS ANGELES, CALIF. — L. Bendruomenės radijo valandėlė — KTYM 
banga 1460 sekmadieniais 5-5:30 v. p.p. Vedėjas S. Paltus, 3786 Griffith 
View, Los Angeles, Calif. 90039, tel. 662-0244

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

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

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

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

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mase. — Vedėjas P. ViKmis, 173 
Arthur SL, Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kiL Medford, Mass. sekmadieniais nuo 11-12 vid.

TURISTAI PRILYGINAMI SKĖRIAM
Ignalinos rajonas Lietuvoj, raščių “juokų” skyriuose, ban- 

panašiai kaip Palanga, kas va-

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuvUIca valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pinn. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins SL Rochester, N.Y. 1462L

sąrą esti užplūstamas “skėrių 
(to krašto žmonės sako “šaron- 
čių”), tai yra, turistų iš visų 
Rusijos pakampių. Spalio 11 
Tiesa rašė, kad rajone gyven
tojų 36 tūkstančiai, o “svečių, 
viešinčių ilgiau kaip savaitę— 
apie 45 tūkstančiai. Rajono ad
ministracijos viršininkė skun
džiasi, kad tokiam turistų kie
kiui aprūpinti nėra priemonių, 
iš viso tas reikalas tvarkomas 
neūkiškai. Todėl taip ir yra, 
kad vietos žmonės turistais ne
sidžiaugia, kaip kituose kraš
tuose, kur iš turizmo turi pel
no, o priešingai — vadina juos 
“sąrančiais’’... (Elta)

BIUROKRATIJA IR UNIVIRSI- 
TFFO BIBLIOTEKOJ

Biurokratiškumo Lietuvoj 
šiais laikais kiekvienam žings
ny su kaupu. Bando kovoti iš
juokdami “Šluotoj”, kitų laik-

do ir rimtai peikti-barti, bet 
biurokratija klesti.

Vienas Literatūros ir Meno 
(*69/39) bendradarbis konkre
čiais pavyzdžiais įrodinėja, kad 
biurokratizmo net aukštosios 
mokyklos moko...

“Prireikė”, sako, “studentui 
knygos iš fakulteto skaityklos. 
Pirmiausia iš jo paprašė skai
tytojo pažymėjimo. Deja, stu
dentas beskubėdamas paliko jį 
namuose. Jis siūlo įskaitų kny
gutę — neima. Studento pažy
mėjimą — netinka, leidimą į 
bendrabutį — irgi ne! Nė vie
nu pažymėjimu netiki. Jam pa
taria nueiti į abonentinį sky
rių, sužinoti bilieto numerį. 
Studentas nueina, o ten —di
džiausia eilė. Pastovėjo, pagal
vojo, grįžo, pasakė kažkokį nu
merį ir gavo kelias valandas 
paskaityti reikalingą kny
gą” .. .(Elta)

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minku* WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston. Mass. 02127

Gyvybės, ligoninės, automobilių, baldų, namų ir visos ki
tos apdraudos — asmenims, profesionalams ir biznio įstai
goms. Laisvas pasirinkimas kompanijos ir apdraudos rū
šies. Nemokamas patarnavimas ir informacija. Smulkes
nei informacijai gauti skambinkite, rašykite ar užeikite:

LITAS
SERVICE CORPORATION

• - ■ - - < .

94-10 Jamaica Avė. Woodhaven, N. Y. 11421
• Tel 212 - 847-5522

arba
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212 -441-6799

LITAS SERVICE CORPORATION 
patarnauja nekito, turto pirkimo-pardavimo reikaluose.



DARBININKAS

910 WILLOUGHBY AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y. 11221
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Prancūzų turistų įspūdžiai iš okupuoto
THE WORKER <™“by francibcan fatners 

Sm mm IBIS metu.
MSI MjBRl AMERtKĄ, LOS nrąiBĮ DARBININKĄ Ir LIET. ŽINIAS

Keliuose Prancūzijos provin
ciniuose laikraščiuose rugpjūčio 
gale ir rugsėjo pradžioj buvo

Apžėlę jaunuoliai naktį gatvėj dainuoja angliškas 
“beatles” dainas

NeoMd-otaM poataoe mM at BraoMya PestOfHc* 

rvMMttd mbom* bolidiy WMta ard Arty and rhal wk M Anasat
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Džiugi iniciatyva

paskelbti prancūzų poros (Pier- 
re ir Renee Gosset) pasakoji
mai iš jų lankymosi Lietuvoj, 
Latvijoj ir Estijoj.

Kaip ir dažnas didelio kraš
to žurnalistas kriiaiminkas, taip 
ir šie prancūzai, matyt, iš anks
to išdidžiai pasitikėjo savo į- 
žvalgumu ir tarėsi patys savo 
akimis geriausiai viską pama
tysią ir suprasiu, todėl nerš

tai nepripažįsta jokių kitų in
formacijos šaltinių, kaip tik sa
vo tiesioginiai patikrintus, nes 
kiti šaltiniai, anot jų, dažniau
sia tendencingi Bet jie papras
tai visiškai lengvatikiškai -pri
ima viską, ką kelionės vadovai 
ir vertėjai jiem rodo bei aiš
kina ... Nuo šitaip objektyvių 
žurnalistų patarnavimų ir ap
siginti, deja, neįmanoma.

kalbininkų restoranuose, gat, 
vėse, autobusuose. Nemaža jų 
informacijų dalis apie Lietuvą 
atrodo kilusi iš Vilniuje gyve
nančios Piotro Galkausko šei
mos. Jų pasakojimai apie me
džiagines gyvenimo sąlygas, 
nors ir neišsamūs, visgi apy
tikriai teisingai pakartoja tai; 
kas jau ir iš kitų lankytojų 
girdėta, nors daugeliui prancū-

istorija jiems tilpo į vieną sa
kinį, anot kurio, tai buvusi 
virtinė mažiausia po 20 metų 
kas šimtmetį trukusių pasidavi
mų įvairių įsibrovėlių smurtui 
ir prievartai. Paskutinis Lietu
vos “nugarkaulio sulenkimas” 
buvęs, kai Lietuva, anot jų, “iš
buvusi 20 metų Pilsudskio Len
kijos provincija, pateko ketve
rtų metų nacių okupacijbn, o

Iniciatyvu, pozityvios inicia
tyvos, parodė Amerikos Lietu
vių Romos Katalikų Kunigų 
Vienybė! Jos valdybos pirmi
ninkas kun. J. Jutkevičius ir 
specialios komisijos pirminin
kas prel. J. Balkūnas anketa 
kreipės Į lietuvius kunigus, 
pranešdami:

“Pop. Paulius VI išleido š. 
m. rugsėjo 9 d. motu proprio 
Pastoralis migratorum 4r in
strukciją De Pastoralis migra- 
torum cura. Šiedu svarbūs do
kumentai įpareigoja atskirų 
kraštų vyskupų konferencijas 
rūpintis emigrantinių grupių 
dvasiniais reikalais. Vyskupų 
konferencijos turės su
daryti specialias k o m i s i - 
jas, kurios šauks suvažiavimus 
ir kasmet duos pranešimus apie 
emigranto sielovadą Vyskupų 
Kongregacijai Romoje.”

★

Ryšium su ankstesniais ir 
šiuo Romos potvarkiais Kuni
gų Vienybė kreipiasi į lietu
vius kunigus:

“Būtu neleistina, jei mes, 
lietuviai, paprašyti tikslesnių 
žinių apie mūsų sielovadą ir 
mūsų pastoracinius židinius, ne
turėtume iš anksto jų surinkę. 
Pastarasis Kunigų Vienybės sei
mas Chicagoje š.m. liepos 2 su
darė šiam reikalui komisiją iš 
3 asmenų— įpreL J. Balkūno , 
kun. J. Prunskio ir kun. St. 
Ylos. Ši komisija paruošė an
ketą, kuri siunčiama į visus 
kraštus ir viseim kunigam... 
Anketas prašome grąžinti ligi 
Naujųjų Metų, įdedant jas Į 
voką, adresuotą prel. J. Balkū- 
nui”.

★

Anketa apie “lietuvių para
pijas irąuasi parapijas” yra 
išsami, ir konkreti. Jos klausi
mai sugrupuoti į 8 skyrius.

l. Bendros žinios: kada para
pija įkurta; kada parapija turė
jo daugiausia lietuviškų šeimų 
ir kiek; kiek dabar yra lietu
vių parapiečių ir kiek kitatau
čių; kiek iš lietuvių yra senų
jų ateivių, naujai atvykusių; ar 
jūsų parapijoje visi kunigai lie
tuvių kilmės; ar turite išsirin
kę parapijos tarybą, kiek joje 
lietuvių, kiek nelietuvių.

n. Parapinė mokykla: ar vei
kia parapinė mokykla; kiek jo
je lietuvių ir kitataučių, kiek 
ir kada lietuvių vaikų mokyk
la turėjo daugiausia; ar moky
tojos lietuvės; ar buvo ir ar 
yra mokoma lietuvių kalbos, is
torijos ir tt.; ar parapija turi 
šeštadieninę mokyklą.

m. Sakramentų priėmimas: 
kiek krikštų per praėjusius 
(1968) metus — lietuvių vaikų, 
nelietuvių; toki pat klausimai 
apie vedybas ir pirmąją komu
nija: ar ją priėmė lietuviškai ar 
nelietuviškai; kokis procen
tas žmonių eina išpažinties lie
tuviškai.

IV. Mišios ir pamokslai: ku
riuo laiku mišios būna lietu
viškai sekmadieniais ir šiokia
dieniais; kada sakomi pamoks
lai lietuviškai ir kita kalba.

V. Kitos lieturginės pamal
dos: rožančius, gegužinės ir kt. 
— kokia kalba jos atliekamos.

VI. Laidotuvės: ar kalbamas 
rožančius prie karsto lietuviš
kai ar kita kalba; ar giedamos 
egzekvijos ir kuria kalba; ar 
kapinėse giedamas Viešpaties 
Angelas.

VII. Choras ir draugijos: ar 
choras gieda lietuviškai ar kita 
kalba; ar tautinių švenčių me
tu bažnyčioje giedamas Tautos 
Himnas; kokios organizacijos 
veikia; kuria kalba vedami bro
lijų ir draugijų susirinkimai.

(nukelta į 4 psl.)

do reikalo iš anksto paieškoti 
kompetentingų šaltinių pasiin- 
formuoti apie kraštus, kuriuos 
užsimojo lankyti ir apie ku
riuos užsimojo rašyti. Dažnai

Kalbamieji prancūzai irgi in- 
formavosi apie Estiją, Latviją 
ir Lietuvą tik “ten pat vieto
je”, tai yra, visų pirma iš In- 
turisto palydovės Annos - Li-

zų, turbūt, dar labai egzo 
tiška. Bet kur tie pasakotojai 
pabando ką nors atskleisti iš 
tu kraštų kad ir netolimos pra
eities, išeina apgailėtinas nesu-

1945 metais perėjo geležinėn 
Stalino globon ir ‘savo prašy
mu’ (žodžius “savo prašymu” 
jie įdėjo į kabutes. E.) tapo SS 
SR-o respublika” ...

toki neva objektyvūs žurnalis- zos, paskui iš atsitiktinių po- sipratimas. Pavyzdžiui, Lietuvos

Worcester, Mass^ spalio 19 paminėta šv. Kazimiero parapijos 75 metų jubiliejus. Pamokslą sako 
vysk. V. Brizgys. Plačiau žiūr. 6 psl. Nuotr. V. Maželio

Akivaizdu, kad tie “įžvalgūs 
tyrinėtojai” nesugebėjo atrink
ti net to, ką jiems teko nugirs
ti apskritai apie Lietuvą, ką tik 
apie Vilnių, ir iš viso jie nesi-, 
vargino nei tuos dalykus gerai 
suprasti, nei tiksliai atpasakoti. 
Lygiai akivaizdu, kad reta kas 
tesivargins tokius lengvapėdiš
kus blirbtelėjimus įsidėmėti ir 
skirti jiem reikšmės.

Bet tų straipsnių autoriai, iš- 
važinėję SSSR-ą gana plačiai ir 
tuo, ką ten matę, toli gražu 
nesužavėti, Baltijos kraštų su- 
sovietinimo irgi negarbina. Tie
sa, susovietinimą laiko įvyku
siu, gal ir neišvengiamu ir nu
matomoj ateity nepakeičiamu 
faktu (straipsnių serijos ir ant
raštė sako “šios Baltijos res
publikos, gerai ar blogai, suso- 
vietintos ...”), tačiau laime to 
susovietinimo tai nelaiko, ir 
tai nuomonei paremti rado ga
na daug faktų kaip Taline, kaip 
Rygoj, taip ir Vilniuj. Vienoj 
iš išvadų sako: “Socializmas už
dėjo savo antspaudą Baltijos 
kraštams. Bet rusų kolonializ
mas ten dar nelaimėjo”. Jie čia 
atrado gana daug savitumo, 
“vietininkiškumo” reiškinių, 
kuriuos, sako, Maskva smerkia, 
bet ir išmintingai respektuoja, 
bent tol, kol jie tiesiogiai negre
sia ideologijai... Tą tezę ir pa
remia vieno straipsnio pra
džioje apie Vilnių:

“Tai vieninteliai išlikę seno
jo Vilniaus vartai XV amžiaus 
gynybinės sienos dalyje. Jais 
naudojasi: stačiai gatvėj ant 
grindinio atsiklaupusios trys se
nos moterys, apsisiautusios ska
romis, meldžiasi, ekstazėje 
kreipdamosi link nišos, kurio
je yra Mergelės stovyla. Reikia

Vilniaus
įsignybti, kad atsimintumėm, 
jog esam Sovietų Sąjungoj, 
1969 metais. Geras pusamžis 
po to, kai spalio revoliucija ga
lutinai nušlavusi ‘praėjusiųjų 
amžių tamsybes’...” 
; Remdamiesi vadovų informa
cijomis, tie Vilniaus tyrinėto
ją! sako, kad Vilniuj esą ke
turiolika pamaldoms atdarų 
bažnyčių (įvairių tikybų), o tai 
esą tiek pat, kaip Maskvoj, kur 
gyventojų 25 kartus daugiau, 
šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
— apie du tūkstančiai skulp
tūrų: šventieji, angelai, arch
angelai — “tikras siaubas varg
šui ateistui!”...

Stebėtojų įspūdis — Lietu
voj lyg ir daugiau religinės 
laisvės, kaip rusuose... Bet 
vertėjas čia pat pridėjęs, kad 
Vilniuje ne tik bažnyčių esa
ma: — “Mes turim 25 kinus ir 
tris teatrus!”

Kitą vakarą dekoracija kito
kia: “Linksmai šokinėjanti mi
ni sijonukų ir jaunų, madin
gai apsiželdžiusių puošeivų 

■ grandinėlė zigzaguoja tarp 
miestinių gatvės laistytojų mū
sų palangėse Lenino prcspek- 
te (atseit, Vilniaus viešbutyje. 
E.), ir prikelia mus visa gerkle 
dainuojama bytelių daina 
“Yellow Submarines” ... Tai 
apie 5-tą valandą iš ryto. Pil-

(nukelta į 4 psl.)

— Italijoje leidžiamas žurna
las Parallelo 38 (38-ta paralelė), 
skiriamas europinės vienybės 
problemoms, 1969 metų birže
lio-liepos numeryje persispaus
dino iš Elta-Press (italų kalba 
leidžiamojo Eltos biuletenio) 
"Maskvos užkariavimų kalendo
rių", užėmusį žurnalo septynis 
puslapius. Tas ‘kalendorius’ yra 
Maskvos ginkluotų puolamųjų 
žygių sąrašas nuo 1367 metų, 
tai yra, '602 metų laikotarpio. 
Sąraše suregistruoti 203 toki 
Maskvos žygiai, pirma prieš ar
timus, vėliau prieš tolimus kai
mynus, kuriuos palaipsniui iš ei
lės pajunginėjo. Iš tų žygių 27 
yra buvę prieš Lietuvą. “Kalen
dorius” yra perimtas iš šjn. 
Elta-Press 3-4 nr. (E.)

— Stiprus žemės drebėjimas 
Jugoslavijoj labai sunaikino 
Banja Luką miestą Bosnijos 
Hercegovinos provincijoj. Su
naikinta daug namų ir pramo
nės Įmonių. Mieste gyveno apie 
45,000 žmonių.
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NELĖ MAZALAITĖ

PASAKOJIMAI APIE GERĄJĮ ŽMOGŲ
IŠTRAUKOS IS KNYGOS "DESIMTOJI MŪZA"

INMIIMIIIIH
(2)
Gi iš tikrųjų tai jiems ir pri
klauso - nes kai pažiūri, ana 
dirva, ar tas miško kampas 
yra visai prie kaimynų kiemo, 
o nuo jo sodybos toli — tai 
kam turėtų priklausyti? Irgi ge
rumas! Tiktai šlovės ieško!

Kartais jie pasiimdavo patys, 
nesiklausdami, kokį daiktą, 
ir jeigu Gerasis Žmogus pra
dėdavo lyg ir nepageidauti to
— jis buvo sugėdintas: na, ar

gi jis nebūtų davęs, jeigu tik 
paprašytas? Jie gi nenorėjo 
trukdyti ir pasiėmė — juk ši
taip sutaupė jo laiką, ar ne? 
Teisybė, — tvirtino Gerasis 
žmogus ir gyrė juos už rūpes
tingumą ir išmintį.

Kartais jis pasidarydavo ne
kantrus, kad kaimynų vaikai 
daužė langus ar laipiojo stogais, 
ar sumesdavo į jo kiemą pri
smaugtus kačiukus ar vištyčius, 
kurie jiems buvo nusibodę, bet 
juk jis negalėjo tiek žemai kris
ti, kad bartų juos, ir dar pačią

draudė:
— Kaip čia atrodytų, kad už- 

kliūčiau tuos mažus vaikus — 
ką žmonės sakys! Juk visi žino, 
kad esu stipresnis už visus apy
linkėje, tokiam tinka būti nuo
laidžiam, kad nepridarius bėdų 
per jėgą.

žinoma, jis juk negali mesti 
atgal vargšų kačiukų — jis net 
liepdavo juos maitinti, ir kai jie 
atsitaisydavo, kartais kaimynų 
vaikai ir užsimanydavo juos at
gal pasiimti — pažaisti ir galu
tinai nugalabyti. O kai žmona 
už tai dūko ir norėjo prilupti 
tuos, pagal jos žodžius, ištvir
kėlius, Gerasis žmogus sulaiky
davo jos įpykusią ranką:

— Gėdos turėk! Ką sakys 
žmonės, kai imsim bausti vaiku
čius, lyg kokius nusikaltėlius— 
didelis čia dalykas, kad koks 
mažesnis gyvis nugaišta —juk 
jų pačių ir buvo, be to, juk jie 
tik žaidžia, jie vaikai.

Jie žaidė, jie labai mėgo žais
ti — kaimynų vaikai: vieną 

kartą jie pradėjo nešti į Gerojo 
Žmogaus kiemą, prie pat namų, 
po pat jo vaikų miegamuoju, 
sausas šakas ir šiaudus, nešė ir 
krovė, darbavosi lyg gerai ap
mokėti.

— Palauk! — nutvėrė Gera
sis Žmogus pačią ant slenksčio,
— ji bėgo pasiėmus šluotą, — 
palauk! Ką tu darai?

— Ar visai pasimaišei,—šau
kė ji, — juk matai, ką jie dir
ba, jie padegs mus, ar nematai!

— Nematau, nėra ko maty
ti. Kaip gali apkalbinėti juos, 
tokius mielus vaikysčius — jie 
žaidžia. Man pačiam įdomu ste
bėti ką jie čia sugalvojo —gal 
jie darys paukščiam lizdą, kaip 
manai? Žiūrėk, kaip dailiai ne
ša 'šiaudus, lyg žvirbliai!

Jis stebėjo, juokėsi ir grožė
josi, o kaimynai pasilipę ant 
tvorų taipgi žiūrėjo — ištikrų- 
jų darėsi labai įdomu, nes vai
kai dirbo nenustodami, beveik 
ir miegoti nėjo.

Ir jau buvo atėjęs vidurnak
tis ir tuo metu vaikai buvo už
krovę miegamojo langus ir — 
teisi buvo Gerojo žmogaus pati
— jie padegė tai ką sunešė.

— Kelk! — šaukė žmona,— 
kelk! — Ji bėgiojo ir žadino 
savo vaikus ir šeimyną — ji pa
ti vilko vandens kibirus, ji 
stovėjo prie šulinio ir davinė
jo nurodymus gesintojams — 
tačiau Gerasis žmogus gaisro 
atšvaite 'nubalo: jis atsiminė, 
kad nebuvo pasiklausęs kaimy

nų nuomonės — ar jis gali ge
sinti? Jie juk iš tolo geriau ma
to — ar yra tikras pavojus — 
pirmiausia jiems patiems —nes 
tada jau galima kalbėti apie 
bendruomenės dvasią ir veiki
mą, toks yra teisingiausias žy
gis, jis negalėjo būti egoistas.

Ir jis atsiklausė — jis šau
kė savo klausimą per liepsnas 
ir dūmus, ir klausėsi atsakymo.

Jie atsakinėjo, iš visų šonų.
— Nieko nekenks, — šaukė 

vienas, — tavo kiemas yra pil
nas piktžolių, gerai, kad ir iš
svilins — ugnis švarus dalykas.

— Labai gražus reginys, sta
čiai meniškas, — atsišaukė ki
tas, — dabar suprantu, kodėl 
Nero dainavo prie ugnelės. — 
Ir kaimynas pradėjo dainuoti 
pats ir kvietė kitus — ir bal
sai lingavosi, šilti, pilni meilės 
ir taikos.

— Puikiai atrodo, — šaukė 
vienas uždusęs, — gaila, kad 
neturiu laiko žiūrėti.

Tikrai, jis jau plušo naudin
gai, užtat netrukus buvo tal
kininkų — kiekvienas sau — 
ir vienas pareiškė Gerajam 
žmogui:

— Vistiek niekais nueis — 
aš pasiimsiu karvę ir dar ką 
nors. Kaip manai, kas naudin
giausia mano ūkyje? — dar pa
siteiravo.

Gerasis Žmogus susigėdo, jis 
negalėjo taip greit sumesti ką 
patarti, ko kaimynui trūko 
— jis vaikštinėjo ir klausėsi, 

kaip iš trobos ir kiemo girdėjo
si velkamų daiktų bildėjimas, 
ir paskui barniai: kaimynai 
pradėjo nebepasidalinti.

Šitą momentą jį buvo ap
leidusi bendruomeninė dvasia 
— užuot ėjus į kaimynų būrį 
ir padėjus jiems patarimais ką 
pasivogti — jis neištvėrė, pasi
ėmė kibirą ir šliokšterėjo į ug
nį — ir išgirdo biauriai pik
tą balsą:

— Nustok! Tu apšlakstei ma
no batus!

Gerasis Žmogus nustojo, jis 
sulaikė ir pačią ir vaikus, ku
rie dar plėšiojosi gesindami: jis 
negalėjo eiti prieš žmonių vaMą, 
jis turėjo išlaikyti savo gerą 
vardą — jis paklausė kitų nuo
monės.

Vis juodesni dūmai, vis rau
donesnė ugnis kilo, gaisras plė
tėsi į visas puses, — tolimiau
si kaimynai žiūrėjo ir grožėjosi:

— Kokia nuostabi, kokia 
spalvinga migla!

Talkos
Gerasis žmogus atsikėlė pui

kiai nusiteikęs.
Vakarykščiai, prieš pat mie

gą, kad geriau planai įsilietų į 
galvą — Patarėjai ir jis apta
rė rytojaus darbus — užtat 
net jis nustebo, kad Patarėjai 
laukė prie jo miegamojo durų 
ir pasitiko rytmetį. Puikūs ir 
darbštūs yra jie, ir labai rū
pestingi, jie ir miega mažiau, 
kad primintų Gerajam žmogui 
ko negalima užmiršti.

Jie taipgi priminė jam, kad 
jis yra gerai nusiteikęs.

Ir taip jis pasileido į žygį, 
kasdieninį gerų darbų pildy
mą.

0 kaip prasideda geri dar
bai? Nuo piniginės. Ir jis nie
kaip negalėjo rasti jos, nors po 
kelis kartus išvertė kišenes, ir 
į trobą grįžęs apieškojo stalus 
ir pastales. Beliko vienintelis 
šaltinis visko nedoro ir stab
dančio gerus užmojus: jis pa
sisaukė pačią.

— Tai tu vėl pasisavinai pi
niginę?

— Piniginę? Ar aš kada ma
tau kaip atrodo toks daiktas! 
Juk tu dažniausia atiduodi pi
nigus su visu kapšu.

Jis pasigalvojo — galimas 
dalykas, kad atsitinka ir taip, 
juk gerai išauklėtas žmogus ne
kiša pinigų stačiai į nuogą del
ną, tai įžeistų imančiojo oru
mą — ir nuolaidžiai tarė:

— Jeigu ir taip, ir tas į ge
rą — nebūkim smulkmeniški, 
atrakink santaupų dėžę.

— Ar smalkių užvijai! — su
šuko moteriškė — kokios san
taupos — juk visas mūsų tur
tas tiktai vekseliai, kurių nie
kas neišpirkinėja. Jau tu bū
tum jūros smėlį išsėmęs ir žo
les išrovęs, jeigu tai būtų pini
gai — nesuprantu, kaip tu pra
radai smegenis!

— Nesuprantu, kaip tu gali 
taip biauriai niršti, — pradėjo 
jis pykti, — juk mano pinigai 

yra tam, kad jie būtų išleisti. 
Ir iš viso, ar nematai, kad da
bar yra tokia mada —jeigu 
nėra grynais, tai kunigai, net 
patys vyskupai, nurauna sto
gus bažnyčioms, ir marmurą iš 
sienų ištrauko — reikia išda
lyti, viską reikia išdalyti.

— Nesuprantu! — nusijuo
kė ji — bet aš suprantu! Mū
sų pačių stogai yra tokie kiau
ri, kad Uralo kalnus perkiš- 
tum per juos — tai jau ge
riau sutaisyk juos, kad kas ne
įmestų kokios uolos. Ir vietoj 
valkiotis vaikus sutvarkyk — 
jau pradėjo ir muštis, rodos, 
odom nepasidalija.

— Neprasimanyk rūpesčio— 
sueis į protą ir nebesipeš — 
be to naujausias auklėjimo 
mokslas pataria, jog negalima 
drausti — ir jeigu katras nu
kentės, tai bus vėpla. O, tai 
tiktai namų mažas reikaliukas 
— gi kas būtų jeigu aš ne
tvarkyčiau platesnių plotų? 
Neregėjau tokio beširdžio su
tvėrimo, kaip tu, tai viskas iš 
tų laikų, kai draugavai su ve
lioniu senatorium, jau man pa
sakojo!

Užteko to paminėjimo, džiu
giai pamatė jis, kad boba nu
tilo. Tačiau ji sekė jį iš pas
kos, kai jis vaikščiojo po vai
kų kambarius, kratė kiauly
tes — kažkurios buvo tuš
čios kaip niekas, tačiau kitos 
šlamėjo santaupomis, ir jis kū
lė jas. (Bus daugiau!
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Parduotos
Okupuotoje Lietuvoje š. m. 

vėlyvą pavasarį pasirodė Juo-

Vagos 25,000 tiražu, parduo-

jams, nes tai dėmesio vertas

Kadangi tematika imta iš 
1924 -1926 metų laikotarpio, 
charakteriuose šiandienos ieš
koti negalime, ir J. Baltušis 
mum neatskleidžia nei okupuo
tos Lietuvos žmogaus minčių, 
nei jo rūpesčių, nei džiaugsmų. 
Neužtinkame ir jokių literatū
rinių naujovių. Tačiau autorius 
yra, turbūt, pirmas mūsų bele
tristas, tiek daug dėmesio sky
ręs kalbai Parduotos vasaros 
(H dalis) yra beveik kalbinė 
studija, kuria pasinaudos ir et
nografas ir lingvistas. (Todėl 
nesistebėkime, kad šiai knygai 
paruošti reikėjo ilgo laikotar
pio) Tačiau rūpestingas auto
riaus dėmesys žodžiui nesukrik- 
dė pasakojimo, kuris teka be

okupuotoje Lietuvoje
Jeigu šitaip neatsitikdavo, tė
vas tuoj nebežinodavo, ką da
ryti toliau, ir pykdavo dėl to 
smarkiau ir smarkiau*” (Pust 
12.)

“Ir visada jai šalta, šiur
pas ją krečia, drebulys purto. 
Nuolatos ji apsivilkus visokiais

Apie Baltušio naują knygą

stovi psichologinių problemų dmiai įdomūs klausimai apie

pasakojama; kokie yra auto
riaus vaizduojami žmonės* 0

Pirmoji dalis buvo paskelbta 
prieš 12 metų (1957) ir ji Bal
tušį įvedė ryškesnių lietu
vių beletristų tarpan. Nuo ta
da dar atspausta to paties au- nopolizuodami 
toriaus ir menkesnių darbų: Va- 
liusei reikia Alekso, novelės, 
1965; Tėvų ir brolių takais, eks
kursijos įspūdžiai po JAV, 
1967.

Parduotų vasarų pirmosios 
dalies čia rašančiam neteko 
matyt Tačiau Lietuvių enciklo
pedijoje (XV tomas, pusi. 645) 
ji pavadinta novelių romanu.

Novelė yra mažo masto ir 
paprastos fabulos (vieno pa
grindinio įvykio) pasakojimas 
su būdinga pabaiga, kuri toli
mesnį dėstymą daro neįmano
mu. Romanas turi dar tiksles
nę definiciją ir daugiau reika
lavimų. Tiesa, jų reliatyvi gra
dacija ir pirmumas įvairuoja 
pagal kritikus. Vieni akcentuo
ja intrigą. Kiti daugiau dėme
sio kreipia charakteriams. Tre
tieji vertinimą grindžia tema
tikos aktualumu, naujumu. Ket
virtiesiems pačioje viršūnėje

ma paklusti klasikinės literatū
ros teorijos taisyklėms, x šiuo 
metu naujesnių pareiškiu ieš
kojimas griežtai neneigiamas, 
ir kartais vertintojai susidaro 
net savus kriterijus, jiems mo- klausomybės metais; kiek J.

i reikalavimus, 
nepalikdami vietos nei auto
riaus, nei skaitytojo skoniui 
Kaip bebūtų, romanas yra soli
dus, vientisinis veikalas su in
triga, su nenusibodusia temati
ka, su žmonėm. Paskutiniu lai
ku šį žanrą gana plačiai lietė 
mūsų žurnalai, ir skaitytojas 
turėtų gerokai apie jį išmanyti.

Išeitų, kad novelės ir roma
no junginys (novelių romanas) 
gal net neįmanomas, nes šiek 
tiek prieštarauja abiejų defini
cijos. O Parduotų vasarų n da
lis, taikant atskirus mastus, yra 
nei romanas, nei novelių rinki
nys. Pirmiausia, stinga roma
nui būdingos vientisinės intri
gos.

Ten autorius piešia samdi
nio piemenėlio kasdieną. (Leng
vai galima įspėti, kad tai yra tą
sa pirmoje dalyje pasakotos 
buities.) Maždaug dvejų metų 
vargdienio berniuko gyvenimą 
suskirsto į keturis nelygius lai
kotarpius: pora savaičių su tė
vais, iki metų pabaigos neištvė* 
rus pas ūkininką ir rudeniop 
parbėgus namo (Palaikis, 18 
puslapių); keli mėnesiai pas

gina šiandieninėje lietuvių be-

ar jaučiamas skirtumas kūrėjų 
technikinėse priemonėse, ly-

Džiugi iniciatyva
- (atkelta iš 3 psl.) ...

VIII: Baigiamieji klausimai:
ar yra kokių motyvų mažinti gobšuolį Dovydonį (šeškai, 112 
lietuvių pamaldas; kokias pa- puslapių); metai Bataičių ūky 
maldas žmonės norėtų palaiky- (Virto ąžuolai, 112 puslapių); 
ti, kokias panaikinti ... kiek metai klebonijoje (Uola, 245

Baltušis, iškilęs okupuotos 
Lietuvos rašytojas, stengiasi 
patarnauti valdančiai sistemai

Kadangi reikia talpintis ri
botoje laikraščio erdvėje, atsa
kymai bus trumpučiai

Rašytojas piešia 1925-26 me
tų laikotarpio Lietuvos smul
kių (be to, mažai prasilavinu
sių) ūkininkų, jų samdinių ir 
valsčiaus valdininkėlių gyveni
mą. Pirmuosius charakterizuo
ja gobšumu, antruosius — var
gingumu, trečiuosius — padu- 
kūniškumu bei kvailumu. Tai 
šimtus kartų liestos temos, ir 
čia Baltušis neatnešė nieko 
naujo. Kas erzinasi išeivijos li
teratūroje pasitaikančiais pasi
kartojimais, vaizduojant sto
vyklinį gyvenimą ar bėgimą iš 
Lietuvos, tą Parduotos vasaros 
dar smarkiau įaudrins, nes ją 
tematika yra labai netoli nuo 
Žemaitės tematikos.

Tačiau kiekvienas jau po ke
lių puslapių matys stiprų auto
riaus sugebėjimą rišti žodį su 
vaizdu ir gal net pasijus ne 
knygą skaitąs, bet žiūrįs filmą, 
štai pavyzdėlis:

“.. .atnešė iš stancijos atšil
dytą virtą kumpį, tik tik pra- 
riektu galu, rausvai baltu, ap
rasojusiu iš gardumo, pasta
tė jį pačiam vidury; atidengė

delę, kutotą, priaustą raudonų 
rožių, geltoname dugne. Ir nuo
lat geria visokias žoles, liepžie
džius, avietes, o nakčiai vėl ko 
nors ima atguldama, kad už
migtų, o atgulus — neužmie
ga.*’ (Pusi. 315).

Parduotose vasarose gamtą 
daugiausia jaučiame iš žmonių 
nuotaikų. Autorius apie ją kal
ba tik retkarčiais, bet kai pa
liečia, kuria įspūdingus vaiz
dus:

aukštybėse, nuskardėjo lau
kai; rytų pusėj saulėtekis taip 
įsidegė, kad suliepsnojo nu- 
šerkšnijusios tvoros, o Stanis
lovo pabertas smėlis atrodė 
jau ne smėlis, o tirštai prikritu
sių šermukšnių uogų biralas. Iš 
būdos išlindo Margis, atsisėdo 
ant užpakalinių kojų, apsidai
rė ir, supratęs, kad jau Vely
kos, ėmė žiūrėti į laukus. Ir 
Stanislovas žiūrėjo į laukus. Ir 
visi trobų langai užsidegė auš
ros raudone.” (Pusi. 182.)

“Tyli miškas.. .Tarytum kaž
kas atėjo, sustojo po medžiais 
ir laukia. Ir visi medžiai lau
kia kartu. Ir nors visiškai nie
ko gyvo nematyti po medžiais 
nei lazdynų krūmuose, prosky- 
niuose ir mžškapievėse, vistiek 
atrodo: jau atėjo, stovi , lau-

Sunki ūkininkėlių ir jų sam
dinių buitis. Apie ją autorius 
kalba objektyviai nesimėtyda
mas kaltinimais, nes, iš tikrųjų, 
kaltininkas buvo ilgų metų su
daryta aplinka. Net kleboni
jos gyvenimą parduoda realiai. 
Klebonas esąs ramus, geros šir
dies, nesiekiąs turim mielas, 
simpatingas. Jo kamendorius 
jau kitoks: gobšus, kietas, išdi
dus. Nieko neprikiši nes ku
nigų buvo vienokių ir kitokių.

Tačiau į knygos galą, palietęs 
1926 m. sukilimą, Baltušis že
mai nusilenkia Lietuvą okupa
vusiai sistemai. Autorius, pa
žįstąs 1940-1941 ir 1945- 
1950 terorus, šitokio melo, ko
kiu vaizduoja valdžion atėju
sius, neturėtų griebtis. Nesko
ningas yra mažo miestelio val- 
dinkėlių suruoštos šventės su 
Lietuvos kunigaikščių insceni
zavimu pašiepimas. Šiandieni
nėse saviveiklininkų pastango
se galima užtikt daug linksmes
nių dalykų. Pagaliau nepatikę- A. Landsbergio Penki Stulpai 
tina, kad visą laiką protingu 
atrodęs klebonas, staiga nusi
vylęs perversmininkų veikla, 
kreiptųsi pas savo tarną (kad 
ir sumanų), ieškodamas kelio 
pas komunistus.

Labai gaila, kad net talentin
gus rašytojus, kaip J. Baltušis, 
partija taip suprogramina, kad 
jie yra priversti patys ter
lioti savo kūrinius^ Taip atsiti
ko su Parduotų vasarų n da
limi. Autorius nesurado jokių 
literatūrinių priemonių, kurios 
būtų galėjusios užslėpti melą. 
Keliasdešimt paskutinių pusla
pių yra dirbtinai sulipdyti, 
dina gal paties geriausio 
karinės literatūros veikalo 
pūdį.

draugas
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—3 dol., A. 
Škėma, Raštai It — 6 dol 
V. Kavolio Lietuviškasis Libe
ralizmas — 3 dol, Liūnės Su
temos Bevardė šalis — 3 dol.,

ga-
po-
is-

PRANCŪZŲ ĮSPŪDŽIAI IŠ VILNIAUS
(atkelta ii 3 pslj 

kam priešaušry kitu šaligatviu

yra pašaukimų į kunigus, vie- puslapiai). Tie epizodai nesuda- krosnį įrgį vakaro kūrentą 
n uolius; ar iš vyskupo pusės ro romanui reikalingo vientisu- 
yra palankumas lietuviškoms: mo, nes juose yra tik tiek 
pamaldoms, papročiams; kas bendro, kad visuose randame 
būtų darytina, kad sustiprintu- tą patį piemenėlį. Iš kitos pu

sės, remiantis klasikine aptar- 
timi, jų negalima laikyti no
velėmis, nes stinga centrinių į- 
vykių ir kompaktiškumo, šitai 
žinojo ir pats autorius, tad 
knygos žanro nepažymėjo. Ta
čiau atrodytų, kad tiksliausiai 
ji galima apibūdinti įvardinus 
pasakojimu. Savo sukirpimu 
Baltušio Parduotos vasaros yra 
labai panašios į Katiliškio Išė
jusiems negrįžti.

Skaitytojo nuomonė
Stingant romanui būdingo 

vientisumo ir novelėms reika
lingo centro, lieka šie pagrin- kas pritartų arba šoktų prieš.

me lietuviškumą parapijoje.

Anketos klausimų didžiąją 
dalį pakartojome, nes jie ga
li dominti ir bet kurį lietuvį 
skaitytoją.

Pakartojome * su džiaugsmu, 
kad Kunigų Vienybė realiai 
ėmėsi iniciatyvos surinkti kon
krečią informaciją apie lietu
viškas parapijas ir būti lietuviš
kų parapijų atstovu, panaudo
jant jų stiprybei tas teisines di
rektyvas, kurias suteikė Vati
kano II susirinkimas ir dabar 
sukonkretino pop. Paulius VI.

ringėmis dešrų, karštų lyg ug
nis, su sviestavarške, švilpi
kais, pyragėliais su mėsa ir 
pyragėliais be mėsos, su ko
pūstais, lašinėliais, o tai ir su 
karštu oru, tokiu gardžiu, kad 
atiduotum už jį bet kokį įda
rą. Pastatė molinėlį tarkuotų 
krienų, stiprių kaip parakas, 
uždarytų raudonųjų burokėlių 
rašalu.” (Pusi 183).

Tas pats yra ir su veikėjais. 
Prabėgę keletą juos liečiančių 
sakinių, jau matome, kokie tai 
yra žmonės:

“Kiek tik atsimenu, jis nie
kuomet nieko negalėjo daryti 
vienas, vis jam reikėjo, kad

Tyli miškas. Tik iš pačių 
aukščiausių beržų viršūnių by
ra smulkios rausvos dulkės, 
lukšteliai visokie.” (Pusi. 358.)

Akin krinta Baltušio žody
nas, dėmesį atkreipia stilius. 
Štai: ‘.‘Plaukai' jos buvo taip 
sušukuoti, kad sprogdino akis 
iš kaktos” (pusi. 38), “Akys 
užtinusios, raudonai užgargėju
sios” (pusi. 255). “Rankos jos 
buvo nusidirbusios, nugargažė- 
jusios, lyg ąžuolo žievėj mir
kytas kailis, pirštai styrojo į 
visas puses, raudoni, stori” 
(pusi. 237), “Klojo ir klojo, ir 
aš negalėjau suprasti, kaip jai 
nepasidaro bloga, kai net mano 
avys rėkdamos bėgo šalin, vė
jui stipriau papūtus nuo linų 
pusės, o karvės kėlė galvas, 
uostė orą, o pauosčiusios atsuk
davo linams užpakalį” (pusi. 
69).

Baltušis žino žmonių kalbą, 
jų dialogus:

“—Tylėk! Nesupranti, vėp- 
iau, užnoksi mažas būdamas, 
ir velnias tave atganys pas
kiau?” (Pusi. 77).

“— Pieno sakai? O nugrie
bei pieną?

— Nugriebiau, tėvai.
— Nugriebei? O gerai nu

griebei?
— Nugriebiau, tėvai, kaipgi 

tau matosi?” (Pusi. 40)

licininkai ir rūpestingai dedasi 
esą abejingi Mat ką tik užsida
rė gretima Neringos ‘kavinė’! 
Iš tikrųjų tai diskoteka, atida
roma dešimtą valandą, kai Mas
kvoj jau rengiamasi gult, ir 
kur norint patekti reikia paro
dyt baltą leteną... Tai yra, 
kalbant prozaiškiau, reikia iš
leisti tiek rublių, kiek pakan
ka tai nedidukei bandai tėvelio 
sūnelių ir dukrelių sulaikyti 
nuo grubesnio girtuokliavimo. 
Matyt, ar tai būtų seni fanati
kai ar jauni lėbautojai folk
loriniai autohomistal liberalūs 
rašytojai ar neo-aristokratai, 
Maskva apsimauna pirštinėm, 
manipuliuodama Baltijos res
publikose” ...

Po kitų miestų, Vilniuje ra
dę staigmeną: dauguma (? E.) 
butų Vilniuje esą parduodami 
kooperatiniais pagrindais. Įmo
ki už butą 2000 rublių, paskui 
per 10 metų išmoki likusius 
septynis su puse tūkstančio. 
Tas prancūzus nustebino: 
“Krašte, kur teoriškai nėra tur
tų ir nėra santaupų, kur vidu-

— 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- 
zinas, 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. Puzinas, išleido Ka
rys, kaina 2.50 dol

Vergijos kryžkeliuose, S. Rū- 
kienė, kaina 5 doleriai, Lie
tuvių literatūra svetur, 
redagavo K. Bradūnas, kie
tais viršeliais 10 dol., Ant. Vil
nelės 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- X 
tais viršeliais 5 dol. Taip pat 
Užsienio Lietuvių Spaudos Met
raštis — karna 2 dol. Lietuvos 
Geografijos Vadovėlis, Z. Ašok
lio, kaina 1.50 dol.

Lietuviai legionieriai Vietna
me, B. Vrublevičiaus, nuoty
kiai, kaina 2 dol. Gyvenimas tai 
kekė vyšnių, K. Almeno, no-

tinis mėnesio atlyginimas su
kasi apie šimtą rublių, — iš kur 
kažkas ima 2000 rublių? Tai 
misterija”...

Vadovai aprodė senamiestį, 
saugomus ir restauruoti rengia
mus 16-to ar 17-to amžiaus ar
chitektūros paminklus, kurių 
pilna kiekviename skersgatvy
je ...Bet kitą dieną jie nuėję 
ten pat be palydovų. Ir ra
dę atvirkštinį nešvarumais ap
tekusios dekoracijos šoną: “šia
me vokiečių okupacijos laikais 
buvusiame gete gyvenimo sąly
gos yra viduramžiškos, ir var
gingiausias Mississipio negras 
nesutiktų čia gyventi”.

Nebūtų teisinga, esą, sakyti, 
kad Sovietų Sąjunga uždėjo 
Vilniui tik fasadą. Vidutinis 
miesto gyventojas, esą, gyvena 
panašiai, kaip ir Minske, Char
kove ar Rostove. “Bet čia”, sa- velės, kietais viršeliais 5 dol. 
ko, 
girnas peržemai. Labiau net 
negu Rygoj, negu Taline, Vil
niuje yra apstu tolerancijos 
tam “vietininkiškumui”, kurį 
taip balsingai smerkia Kremliu
je. Ir kurio bijo. Kurį, tačiau, 
susipranta respektuoti” 

(Nice Matin, Sept. 5) (Elta)

Skulpt Antano Mončio veikla Paryžiuje
Paryžiuje apie 20 metų gy- I 

vena skulptorius Antanas 
Mončys, žemaitis, po antrojo 
pasaulinio karo ten atsidūręs ir 
įsitvirtinęs. Jis remiasi tik 
prancūziška publika, tik jiem 
daro įvairius užsakymus, daly
vauja jų parodose.

Kur tiek daug įvairaus žan
ro dailininkų, tai nėra taip 
lengva ateiviui išsilaikyti. Bet ’ 
Antanas Mončys savo žemai- j 
tišku darbštumu ir ištvermių- j 
gurnu vis kopia aukštyn. Daro 
jis savo skulptūras daugiausia 
iš medžio, rečiau iš akmens. 
Jos. paprastai būna didesnio 
formato, abstrakčios, arba be- 
daiktės, kurios neturi uždavi
nio priminti bet kokio daikto, 
o tačiau jos turi savo kalbą, 
savo menininko filosofiją. Jis 
daugiau lietuviškos nuojautos 
skulptorius. Tuo jis ir išsiski
ria iš kitų daugybės meninin
kų, tuo laimi pripažinimą.

šiais metais gegužės mėnesį 
Paryžiuje buvo surengęs savo 
individualinę parodą, kurioje 
buvo išstatyta keliasdešimt 
skulptūrų. Liepos mėnesį su 

___ _______ , a keliais savo darbais dalyvavo 
daug kasdieniškos, daug kartų tarptautinėje parodoje Lecco 
vaizduotos, ir tik rašytojo la
bai geras stilius su žodingumu 
juos daro nenuobodfiais. Ki-

Nėra abejonės, kad Baltušis 
a pasakojimo meistras, gerai 
nąs lietuvių kalba, pažįstąs 
ūmo žmonių buitį ir psicho- 
•giją, turįs kantrybės pagal-

damasis. Ir jo žmonės skaityto
jui lengvai suprantami, nes yra 
gyvi, atpažįstami lyg kaimynai, 
daug kartų sutikti, kaip ir jų 
kieti polinkiai: kas gobšus, ta
sai net motinai valgio gaili (Do- 
vydonis), net žudo (Kazytėj, 
net begėdiškai vagia (klebono 
brolis); kvaileliai taip pat kieti 
kvailume (Antanėlis, Pauru- 
kas), karjeristai visiškai prara
dę širdis ir garbę (vaistinin
kas, viršaitis). Vis dėlto šios 
Baltušio žmonių ydos yra per

mieste, Italijoje, prie Corno eže
ro. Rugpjūčio mėnesį jis su sep
tyniom skulptūrom dalyvavo 
Puiverto. Prancūzijoje, dailės 
parodoje.

‘Maskva vengia nuleisti Lietuviškasis - liberalizmas, re
dagavo V. Kavolis, kaina 3 dol. 
Senprūsių laisvės kovos su vo
kiečių riterių ordinu. Dr. M. 
Anyso, kietais aplankais, kai
na 7.50 dol. Škėmos raštai I 
tomas, redagavo A. Landsber
gis, kietais viršeliais, kaina 6 
dol. Penki stulpai turgaus aikš
tėje, A. Landsbergio, drama, 
kaina 2 dol. šv. Kazimiero pa
rapija Los Angeles, Calif., J. 
Gliaudos, kietais aplankais, kai
na 5 dol. Šv. Jurgio parapija 
Shenandoah, Pa., Dr. A. Kučo, 
kaina 4 dol., Gėlių kalbėjimas, 
J. Meko eilėraščiai, kaina 1 
dol. Pavieniai žodžiai, J. Meko 
vaizdai, kietais aplankais, kaina 
4 dol. Tau, sesute, P. Lember- 
to eilėraščiai ir trumpa velio- 
nies biografija, kietais aplan
kais 5 dol., minkštais 4 dol. Tik 
tau ir man, O. B. Audronės 
eilėraščiai, kaina 3.25 dol. Tra
pus vakaras, K. Grigaitytės ei- 
raščiai, kaina 3 dol. Bevardė Ša
lis, L. Sutemos eilėraščiai, kie
tais viršeliais, kaina 3 dol. The 
Lithuanian VVoman, redagavo 
komisija, kuriai vadov. B. No- 
vickienė, kaina 3 dol. Spheric 
and Linear Laws of Geometry 
by A. Stelingis, 2 dol.. Vysk. 
Pranas Brazys, jo gyvenimas ir 
darbai, kaina 2 dol.

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

-- na 3.50 dol.
Smilgos, apsakymai A. Gied

rius, kaina 2.50. Pradalgė, šeš
tasis literatūros metraštis, re
dagavo K. Baronas, kaina 3 50 
Taip pat gaunami ir pirmien 
metraščių tomai, kurių kaina 
po 3.50.

šios bei kitos knygos ir lei
diniai gaunami Darbininko ad
ministracijoje.
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Kun. A. Vainausko laidotuvės

Spalio 21 iškilmingai palai
dotas kun. Adolfas Vainaus
kas, Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos vikaras.

Pirmadienį, spalio 20, velio- 
nies kūnas iš klebonijos, kur 
jis buvo pašarvotas, su proce
sija perkeltas į bažnyčią. Ge
dulo mišias aukojo prel. Col- 
lins su asista. Klebonas kun. J. 
Bucevičius laidotuvių rytą pa
sakė pamokslą. Jis nuoširdžiai 
įvertino a.a. kun. A. Vainaus
ko veiklą.

Laidotuvių rytą mišias auko
jo prel. Thomas S. Hansberry. 
Asistavo prel. A. Olkovikas (lie
tuvis) ir kun. P. Vaičiūnas. 
Sanktuarijoje dalyvavo kleb. 
kun. J. Bucevičius ir kiti ku
nigai. Bažnyčioje buvo labai 
daug kitataučių kunigų ir šie 
lietuviai kunigai: iš So. Bosto
no — A. Baltrušiūnas, J. Svirs- 
kas, A. Janiūnas; iš Cambrid- 
ge — S. Saulėnas ir J. Kli
mas; iš Newtono — A. Kon- 
tautas; iš Chicagos — Kuzmins
kas; iš Marianapolio — Pet
rauskas, M.I.C.; iš Providence
— V. Martinkus; iš Brockto- 
no — J. Petrauskas; iš Lawren- 
ce — P. Šakalis ir J. Berna
tonis; iš Lo\vellio — J. Žuroms- 
kis; iš Manchesterio diecezijos
— prel. A. Olkovikas; iš Til- 
tono — P. Vaičiūnas ir kiti.

Kapinėse maldas atkalbėjo 
kun. Sp<encer, parapijos vika
ras. Dalyvavo daug kunigų ir 
velionies artimųjų ne tik iš 
Nashua, bet ir iš kitų vieto
vių. Petras Blumas buvo atvy
kęs iš Bostono ir filmavo lai
dotuvių dalyvius bažnyčioje ir 
kapinėse. Kapinėse specialiai 
nufilmavo prie karsto velio
nies broli Tomą Vainauską.

Laidotuves tvarkė Stanley 
P. Zis, laidotuvių direktorius. 
Palaidojimu rūpinosi velionies 
brolis Tomas Vainauskas, o jam 
nuoširdžiai padėjo Stasys ir 
Alena Jasalevičiai.

Kun. A. Vainauskas jautė, 
kad jo gyvenimas šiame pasau
lyje trumpas, tai jis iš anksto 
pasiruošė kelionėn į amžinybę.

Pažymėtina, kad šermenyse 
ir laidotuvėse dalyvavo Na
shua miesto mayoras Dennis J. 
Sullivan.

Angelą (Kneižytė) Keyack iš 
Floridos buvo atvykus pas sa
vo tėvą Antaną F. Kneižį, dė
dę ir dėdienę Mitchells, gyv. 
Nashua, N. H.. Kitą dieną at
vyko jos brolis su šeima Pra
nas X. Kneižys iš Burlington, 
Mass., ir parsivežė ją į savo 
namus. Spalio 18 Angelą M. 
Keyack iš Bostono grįžo į Flo
ridą. Danielius ir Angelą Key
ack su šeima yra pasiruošę vyk
ti ir apsigyventi Arizonoje. 
Linkime geriausios sėk
mės!

Šv. Kazimiero draugijos ir 
jos klubo metinis parengimas 
įvyko spalio 19. Dalyvavo apie 
400 narių. Visi buvo pavaišinti 
skaniais užkandžiais ir gėri
mais. Dalyvavo ir miesto mayo
ras Dennis J. Sullivan ir pasa
kė sveikinimo kalbą. Draugijos 
pirmininkas yra M. Tartelis, o 
klubo vedėjas Albinas Vaškas.

Dennis J. Sullivan, Nashua 
miesto mayoras, yra kandida
tas trečiam terminui.

Dennis J. Sullivan

Mayoras Dennis J. Sullivan 
per trejus su kaupu metus pa
sižymėjo kaip geras ekonomis
tas ir miesto valdžios tvarkyto
jas. Jis yra padaręs daug pa
keitimų. Ne visuomet jam pa
vyko pravesti tai, ko jis norė
jo miesto gyventojų gerovei, 
nes aldermenai kelis kartus

— P. Baltuonio medžio dar
bų paroda atidaroma spalio 31 
Chicagoje. Jaunimo centre. 

yra perbalsavę jo “veto”. Ta
čiau jis nenuleido rankų, ir dar
buojasi įvairiose srityse. Daug 
darbų yra pradėta. Juos reikia 
užbaigti. Štai kodėl Dennis 
J. Sullivan kandidatuoja tre
čiam terminui.

Majoras Dennis J. Sullivan 
yra labai palankus lietuviam ir 
bendrai visom tautybėm. Kas
met, Vasario 16 proga, pasira
šo Lietuvos nepriklausomybės 
deklaraciją ir kviečia piliečius 
prisidėti, kad Lietuva atgautų 
nepriklausomybę.

Antradienį, lapkričio 4, į- 
vyks miesto valdininkų rinki
mai, Lietuviai, balsuokime už 
Dennis J. Sullivan, kandidatą 
į miesto mayorus. Jo vardas są
raše bus pirmoje vietoje. Para
ginkime ir kitus balsuoti už 
Dennis J. Sullivan. A.

LR K SUSIVIENIJIMO CONN. 
APSKRITIES SUV AŽIAVIMAS 

HARTFORD, CONN.

Spalio 5 Švč. Trejybės lietu
vių parapijos salėje (po bažny
čia) vyko Lietuvių Romos Ka
talikų Susivienijimo Connecti- 
cuto apskrities kuopų atstovų 
suvažiavimas.

Klebonas kun. Juozas Matu
tis sukalbėjo maldas — už ken
čiančią Bažnyčią Lietuvoje ir 
už visus mirusius. Paskui jis 
pasveikino suvažiavimą ir pasa
kė keletą žodžių apie L.R.K. Su
sivienijimą. Pasak klebono, šią 
organizaciją turime gerbti, nes 
ji yra atlikusi didelį vaidmenį. 
Labai gaila, sakė klebonas, kad 
ta organizacija neturi naujų— 
jaunų — narių, ir jos narių 
skaičius, vyresniesiem išeinant 
į amžinastį, vis mažėja ...

Suvažiavimą atidarė apskr. v- 
bos pirmininkas Juozas Grinius. 
Pirmininkavo Hartfordo kuopos

BALTIMORE, MD.
Suaugusių klubas savo meti

nį kaukių balių surengė šešta
dienio vakarą šv. Alfonso mo
kyklos salėje. Buvo vakarienė, 
šokiai. Paskirtos premijos už 
geriausias kaukes ir kostiu
mus.

Kalėdojimas, metinis parapie- 
čių lankymas, jau baigtas. 
Kun. Matas Jarašūnas ir kun. 
Antanas Dranginis dėkoja vi
siem už malonų priėmimą ir au
kas bažnyčiai. Kleb. prel. L. 
Mendelis visiem padėkojo iš 
sakyklos.

Ona Ivoškienė, ilgai ir sun
kiai sirgusi, mirė spalio 24 sa
vo namuose. Velionė buvo su
sipratusi lietuvė, kai sveikata 
leido, dalyvavo lietuviškose pa
rengimuose, buvo uoli šv. Al
fonso parapijos narė ir savo 
vaikam suteikė gražų pavyzdį. 
Trys kunigai aukojo mišias už 
jos sielą spalio 27 šv. Alfonso 
bažnyčioje. Palaidota Holy Re- 
deemer kapinėse. Liko nuliū
dę dukros Vera, Marytė ir sū
nūs Antanas ir eilė anūkų.

SANTA MONICA, CALIF.
Spalio 2 J. Sinkienė šventė 

savo gimtadienį. Ta proga pas 
juos atsilankė būrys bičiulių. 
J. Sinkienė yra buvusi Santa 
Monica lietuvių šeštadieninės 
mokyklos mokytoja.

Dr. M. Gimbutienė buvo 
išvykusi į Jugoslaviją ir daly
vavo archeologiniuose kasinėji
muose. Rugsėjo 26 ji VVoman's 
Bay klube Santa Monicoj skai
tė paskaitą apie iškasenas Lie
tuvoje. Daugiausia kalbėjo apie
gintarą. Paskaita buvo pailiust
ruota skaidrėmis.

Santa Monicos Amerikos lie
tuvių klubo tradicinis balius 
buvo spalio 4 d. 7 v. Miramar 
viešbutyje Atsilankė 250. Me
ninę programą išpildė solistai 
A. Paškevičius. S. Pautienienė. 
R. Aukštkalnytė ir aktorius A. 
Žemaitaitis, kuris pravedė vi
są programą įžanginį žodi ta
rė A. Devenienė — klubo pir-

pirm. Stasys Šrupšas. Sekreto
riavo Jonas Šaulys. Jis perskai
tė ir savo paties puikiai para
šytą pernykštį. protokolą. Man
datų komisijon pakviesti Mari
ja Kazlauskienė ir Juozas Leo- 
naitis. Jie rado, kad suvažiavi
me dalyvauja 17 kuopų atstovų 
ir keletas svečių. Ona Kaunie- 
tienė ir Emilija Šaulienė pri
segė atstovam tautinius tri
spalvius ženklelius.

Apskrities valdybos raportą 
padarė pirm. Juozas Grinius. 
Pažymėjo, kad yra aplankęs tas 
kuopas, kurių veikla yra labai 
silpna. Pasirodo, kad jų veik
la silpna dėl narių senatvės ar 
ligų. Raportą papildė vicepirm. 
Jonas Burneckis, ižd. Viktoras 
Vyturys, sekr. Jonas Šaulys ir 
revizijos komisijos narys Vac
lovas Balčiūnas. Valdybos veik-

Balfo 25 mėty sukakties mi
nėjimas buvo spalio 25 lietu
vių namų didžiojoje salėje. Ta 
proga buvo surengtas koncer
tas, kurio programą išpildė so
listė Juzė Augaitytė ir jos mo
kinė Ona Pliuškonienė, abi iš 
Philadelphijos. Kalbą pasakė 
kun. Pranas Geisčiūnas, Bal
fo reikalų vedėjas. Po koncer
to buvo vakarienė. Invokaciją 
sukalbėjo prel. L. Mendelis. 
Kartu vyko ir šokiai. Pagerb
ti skyriaus nusipelnę veikėjai, 
kurie per 25 metus nuoširdžiai 
rūpinosi lietuvių šalpa. Iš jų pa
minėtini: adv. Nadas Rastenis 
ir jo žmona, Emilija Railienė, 
dr. Elena Armanienė ir kiti.

Šv. Alfonso parapijos meti
nė vakarienė bus lapkričio 9 
mokyklos salėje. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Bus gera 
proga susitikti su senais ir nau
jais bičiuliais. Šokiam gros ge
ras orkestras. Vakarienės pra
džia 5 v. Bilietus galima Įsigy
ti prie durų.

Jonas Obelinis

mininkė. Klubui priklauso dau
guma Santa Monica lietuvių. 
Pobūvyje dalyvavo ir prel. J- 
Kučingis, Lietuvos konsulas J- 
Bielskis su žmona, miesto ta
rybos narys A. Dituri su žmo
na.

Rašytojas J. švaistas - Bal
čiūnas su žmona persikėlė gy
venti į nuosavus namus Da
bar jo adresas yra: 1626 Carne- 
lina Avė.. \Vest Les Angeles.

A.D. 

la buvusi gana gera, ir jai iš
reikšta didelė padėka.

Sumanymų punkte iškelta, 
kad, esą, reikia ką nors sureng
ti, norint gauti kiek lėšų ap
skrities darbuotei. Siūlyta su
rengti festivalį, pietus ar lote
riją. Kas būtų geriau, palikta 
nutarti apskrities valdybai. Pir- 
min. Juozas Grinius siūlė palai
kyti lietuviškas organizacijas. 
Kad tam reikalui būtų lėšų, rei
kią panaikinti algas valdybų na
riams. Buvo ir kitų pasiūlymų.

Tolimesniuose sumanymuose 
iškelta, kad reikia, kaip ir vi
sada, užprašyti mišias Švč. 
Trejybės lietuvių parapijos baž
nyčioje už mirusius narius ir 
užmokėti už apskr. atstovų ir 
svečių vakarienę. J. Bernotas

Chicagoje spalio 5 pradėtas Balfo vajus. Kun. B. Sugintas (k.) .teikęs 
Baltui 50 dol., kalbasi su kun. J. Prunskiu, Draugo redaktoriumi. Chicago
je tikimasi surinkti 25,000 dol.

MAS globėjų suvažiavimas Toronte
Suvažiavo 27 moksleivių atei- 

ninkų globėjai. Dauguma iš To
ronto. Prisidėjo dar Hamilto
nas, Detroitas, Rochesteris ir 
net Waukegan, III.

Suvažiavimas prasidėjo šeš
tadienį, spalio 18, Prisikėlimo 
parapijoje, ateitininkų kamba
ry. Vietovių globėjai darė pra
nešimus. 75 proc. dalyvių buvo 
vyresnieji moksleiviai ir stu
dentai, dirbą su jaunučiais su
augusio globėjo priežiūroje. 
Buvo pasiūlyta globėjo sąvo
ka skirti nuo vadovo sąvokos. 
Yra pilnateisiai globėjai, kurie 
yra suaugę ir veda daugiau ko
ordinacijos darbą, ir vadovai 
_  tie kurie tiesiogiai dirba su 
jaunučiais ir jaunesniaisiais. 
Moksleiviam tinka tik glo e- 
ias. Pagal šitokį paskirstymą 
daug lengviau orientuotis 
sprendžiant problemas, nes bu
vo pastebėta, kad globėjo pro
blemos dažnai skiriasi nuo va
dovo problemų.

Pagrindinę paskaitą skai 
Povilas Žumbakis iš Chicagos 
Pagrindinė paskaitos mintis bu
vo.5 kad globėjas atlieka tris

Kitais metais atstovų suvažia
vimą nutarta šaukti Waterbu- 
ry, spalio pradžioje.

Suvažiavimas baigtas malda.
Po suvažiavimo atstovai ir 

svečiai buvo pavaišinti skania 
vakariene, kurią paruošė darbš
čiosios šeimininkės: Beatričė 
Griniuvienė, Helen Stumbers ir 
Julia Šimaitis.

Į valdybą išrinkti tie patys 
asmenys: Juozas .Grinius — 
pirm., Jonas Burneckis — vi
cepirm., Viktoras Vyturys — 
ižd., Jonas Šaulys — sekr. Taip 
pat ir revizijos komisija papra
šyta pasilikti ta pati: Vaclovas 
Balčiūnas, Juozas Leonaitis ir 
Antanas Vinkis (Vyšniauskas).

funkcijas: jis yra mokytojas, 
vadas ir pavyzdys.

Po pertraukos buvo bendros 
diskusijos, o vakare visi glo
bėjai dalyvavo kaip svečiai To
ronto ateitininkų suruoštame 
Havajų vakare — šokiuose.

Sekmadienį, po 10 vai. mi
šių ir bendrų pusryčių, globė
jai buvo suskirstyti būreliais, 
kuriuose diskutavo globėjo 
vaidmenį, problemas ir kaip 
jų išvengti, kaip paruošti vado
vą būti geru globėju. Iš tų bū
relių pranešimų, atrodo, visi iš
sivežė bent keletą minčių to
limesnei veiklai.

Suvažiavimas užbaigtas MAS 
centro valdybos pirmininko 
Puterio pranešimu ir prašymu 
daugiau atsiliepti į siunčiamus 
raštus, nes tik per juos valdy
ba sužino, kas kaip veikia.

Buvo sugiedotas ateitininkų 
himnas.

Ruošiant kitą suvažiavimą, 
centro valdyba tikisi susilauk
ti dalyvių ir iš tų vakarų kuo
pų kurios nebuvo atstovautos. 
P , G.J.

— Rytinio pakraščio moks
leivių ateitininkų ideologiniai 
kursai įvyks Padėkos dienos sa
vaitgalyje Seserų sodyboje Put- 
nam, Conn. Kursų pradžia lap
kričio 27, ketvirtadienį, 12 v. 
Užbaiga lapkričio 30, sekma
dieni. popiet. Kursų mokestis 
— 25 dol., įskaitant registraci
ją. maistą ir nakvynę. Regis
tracijos lapai gaunami pas 
kuopos globėjus. Vietų skai
čius ribotas, tad prašome re
gistruotis nevėluojant. Regist
racijos lapus su registracijos 
mokesčiu (5 dol.) siųsti adre
su: Irena Eivienė, 139 Belle- 
vue Avė., Brockton, Mass. 
02402. Telef. 617-583-6492.

Centro valdybos ir kursų 
rengėjų noras šiais kursais gi
liau įsąmoninti ideologiškai ir 
paruošti vadovų ateičiai. Ta 
mintimi gyvena ateitininkų fe
deracijos vyriausias dvasios va
das prof. kun. St. Yla, kuopų 
globėjai ir moksleivių centro 
valdyba. Kviečiame visus vyres
niuosius moksleivius šiais kur
sais pasinaudoti.

— Lietuvių Krikščionių De
mokratų sąjungos tarybos se
sija įvyksta lapkričio 1-2 Det
roite, Dievo Apvaizdos para
pijos salėje. Posėdžiuose numa
tyta svarstyti esmingesnį są
jungos reikalai, liečia Lietu
vos laisvinimo darbo proble
mas ir tuos reikalus, kurie į- 
eina į tiesioginę LKDS intere
sų sferą.

— Kanados Lietuvių Katali
kų Centro suvažiavimas įvyks 
lapkričio 1-2 Toronte, Prisikėli
mo parapijos patalpose. Daly
vaus Kunigų Vienybės, lietuviš
kų parapijų, kolonijų ir orga
nizacijų atstovai. Kun. St. Yla 
atvyks su paskaita “Katalikiš
koji veikla į naują kelią”.

— Algirdas Budreckis, iš
rinktas Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje sekretorium, pasi
traukė iš Pavergtųjų Europos 
Tautų seimo spaudos ir in
formacijos reikalų vedėjo bei 
redaktoriaus pareigų. Dabar j 
tą vietą pakviestas Kęstutis Či- 
žiūnas, trečias lietuvis iš eilės 
tose PET seimo administracijos 
pareigose. Pirmasis buvo Algir
das Landsbergis. (E.)

— Kanados L. B. švietimo 
komisiją sudaro: pirm. L. Ta
mošauskas, vicepirm. A. Sun- 
gailienė, sekr. T. Taseckas, pro
tokolų sekr. A. Šukys, ižd. B. 
Čepaitienė, narė L. Senkevičie- 
nė.

— Lietuvių Evangelikų šei
mos šventė sąryšyje su L. B. 
paskelbtais šeimos metais ruo
ši a m a Toronte, Išganytojo 
Evangelikų - Liuteronų lietuvių 
parapijoje lapkričio 28-29. 
Kviečiami visi S. Amerikos lie
tuviai evangelikai. Programo
je susipažinimo vakaras, ketu
rios paskaitos temoje: “Lietu
viška krikščioniška šeima mo
derniame kontekste”, jaunimo 
bei senimo simpozijumas: “Pra
raja tarp jaunimo ir senimo, 
tikra ar išgalvota?”, iškilmin
gos pamaldos, banketas. Regist
racijos bei nakvynės reikalais 
kreiptis į suvažiavimo rengimo 
komiteto pirmininkę: Gerda 
Tarvydienė. 65 Botany IIill 
Rd.. Scarborough. Ont. Cana- 
da.

— Aleksandro Ružancovo 
privatus archyvas lapkričio 1 
perduodamas Balzeko Lietu
viškos Kultūros muziejui Chi
cagoje.

IEŠKOMOS
Ieškoma Marija Liekytė (duk

tė Stasio*, ištekėjusi už Anta
no Kaspučio. Kuri laika gyve
no Waterbury Taip pat ieš
koma Marija Pesliakaitė. prieš 
karą gyvenusi su motina Kati 
ne. o antro pasaulinio karo me
tu apsigyvenusi J \\ Jos pa
čios arba apie jas žiną prašo
mi pranešti Darbininko admi
nistracijai. 910 \Villoughby 
Avė., Rrooklyn. N. Y 11221.
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Worcesterio šv. Kazimiero par. deimantinis jubiliejus
VVorcesterio Šv. Kazimiero 

parapija, seniausia lietuvių pa
rapija Naujojoj Anglijoj, šie
met švenčia deimantini ju
biliejų (1894-1969). \Vaterburio 
Šv. Juozapo parapija Įsteigta 
irgi tais pat metais, bet apie 
pusantro mėnesio vėliau.

Jubiliejui atžymėti gegužės 
23 surengtas koncertas, kurio 
programą atliko iš šios parapi
jos kilę kontraltas Lilija Mer- 
nikaitė ir baritonas R. Ka

Visos nuotraukos — Vytauto Maželio

šv. Kazimieras — dail. V. K. Jonyno skalptura

zys Jakutis. Po koncerto Mai
ronio parke Įvyko priėmimas. 
Koncerto rengimo vadovas bu
vo Charles Tagminas. Rugsėjo 
6-7 buvo surengtas didelis pa
rapijos piknikas, kuriam vado
vavo Steponas Valinskas. Spa
lio 19 jubiliejus baigtas iš
kilmingom pamaldom bei po
kyliu, kurio rengėjas buvo An
tanas Tamulevičius.

Klebono kun. J. Jutkevičiaus 
iniciatyva 1966 buvo sudary

tas šis jubiliejaus komitetas: 
kun. J. Jutkevičius, Steponas 
Valinskas, Antanas Maineris, 
Antanas Tamulevičius, Darata 
Virbašienė, Ona Ridikienė, 0- 
na Keršienė, Marcelė Watkins, 
Ona Bendorienė (Bender), Eu
genijus Parulis, Charles Tagmi
nas. William Grigas ir Pr. Pau- 
liukonis.

Iškilmingos pamaldos
Spalio 19 buvo aukojamos 

iškilmingos koncelebracinės mi
šios. Iškilminga procesija iš kle
bonijos atėjo Į bažnyčia; joje 
dalyvavo parapijos ministran- 
tai. grupė pasauliečių, kunigai, 
prelatai ir du vyskupai. Vyriau
sias koncelebrantas buvo Wor- 
cesterio vyskupas augziliaras 
Timothv J. Harrington, kiti 
koncelebrantai — vysk. Vincen
tas Brizgys, parap. kleb. ku
nigas Jonas Jutkevičius, para
pijos vikaras kun. Jonas Ba- 
kanas, West Springfieldo Ne
kalto Prasidėjimo vikaras kun. 
Antanas Jutkevičius (Spring
fieldo vyskupijos lietuvių ku
nigų atstovas), Northamptono 
Šv. Mykolo mokyklos direkto
rius kun. Julius Jutkevičius 
(Springfieldo vyskupijos lietu
vių atstovas), kun. Vincentas 
Parulis, MIC (Šv. Kazimiero pa
rapijos dvasiškių atstovas), ku
nigas Eugenijus Borekas (iš 
Šv. Kazimiero parapijos kilu

siu kunigų atstovas), kun. Jo
nas Jančius. MIC, marijonų 
atstovas, kun. Marcus Mur- 
tough (\Vorcesterio diecezijos 
lietuvių atstovas) ir Hartfordo 
Švč. Trejybės parapijos klebo
nas kun. Juozas Matutis (Ame
rikos lietuvių ir kunigų atsto
vas). Ceremonijom vadovavo 
Worcesterio vyskupo sekreto
rius kun. Donald J. Gervais, 
asistavo kun. Justinas Stepo
naitis.

Pamokslą pasakė vysk. V. 
Brizgys. išryškindamas pirmų
jų lietuvių ateivių pasišventimą 
ir parapijos reikšmę išeivių gy
venime.

Pamaldų metu giedojo para
pijos choras, vedamas vargoni
ninko A. Mateikos. Komunijos 
metu Mozarto Aleliuja pagiedo
jo solo R. Kazys Jakutis.

/Po pamaldų trumpą žodį pa
sakė ir vysk. T. J. Harrington, 

vilas Puris. Pokyliui valgius 
patiekė Maironio parko šeimi
ninkė Elena Kauševičienė.

Po himnų stalą palaimino ku
nigas A. Jutkevičius. Progra
mai vadovavo pats parapijos 
klebonas. Pirmasis sveikino 
įpiesto burmistras John Shea. 
Jis pareiškė, kad VVorcesteris 
gali didžiuotis Šv. Kazimiero 
parapijos vadovais. Ta proga 
pagerbė trijų kunigų Jutkevi- 
čių tėvus, neseniai atšventu
sius 56-tus vedybinio gyveni
mo metus, Įteikdamas jiem 
miesto raktus.

Massachusetto gubernato - 
riaus vardu sveikino atstovų 
rūmų atstovas parapietis Char
les Tagminas ir Įteikė Massa
chusetto atstovų rūmų sveiki
nimo dokumentą. Senato var
du sveikino senatorius Daniel 
Foley ir Įteikė senate svei
kinimo raštą. Buvo perskaity
ta ir gubernatoriaus Francis 
Sargeant sveikinimo telegra
ma. Nuo 1922 Worcesteryje gy
venąs adv. Antanas Mileris, da
lyvavęs visuose svarbesniuose 
Worcesterio lietuvių parengi
muose bei susirinkimuose, be 
atlyginimo einąs parapijos tei

Jubiliejaus iškilmingos pamaldos naujai atremontuotoje bažnyčioje. Kalba klebonas kun. J. Jutkevičius.

Dainuoja Meno Mėgėjų Ratelio penketukas

sinio patarėja pareigas, savo 
žodyje apeliavo i dalyvių pat
riotizmą. Kongresmanas Ha- 
rold D. Donohue pareiškė, kad 
Šv. Kazimiero parapija gali di
džiuotis savo darbais. Klebono 
buvo pakviestas tarti žodi baž
nyčios dekoratorius prof. Vy
tautas Jonynas, kuris pabrėžė, 
kad parapijos bažnyčia yra pa- 
rapiečių meilės ir prakaito vai
sius.

Paskutiniai tarė žodi abu vys
kupai.

Kalbas Įvairino meninė pro
grama. kurią atliko Meno Mė
gėjų Ratelio penketukas, veda
mas V. Burdulio, ir solistas R. 
Kazvs Jakutis.

Vyskupui T. Harringtonui ir 
vyskvoiics ordinarui vysk. Ber
nardui Flanagan, kuris po ope
racijos gvdosi ligoninėje, kle
bonas Įteikė Aušros Vartų Ma
rijos paveikslo drožinius, pada
rytus Kulpavičiaus.

Popiežius atsiuntė savo pa
laiminimą, o kardinolas Samo- 
rė — lietuviškai parašytą svei
kinimą.

Pokylis baigtas malda, kurią 
atkalbėjo kun. Valentinas At- 
kočius, MIC. Pr. Procesija eina i bažnyčią

Solistas Kazys Jakutis, dainavęs jubiliejaus bankete, ir j0 sesu0 Katherine 
Peredma-Jakutyte, akomponavusi dainininkui.

kviesdamas pagalvoti, ką mes 
ryžtamės daryti ateičiai.

Sveikina kongresm. H. D. Donohue Kalba adv. Antanas J. Milleris; šalia vysk. Timothy J. Harrington
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SERVICE

nu <4004*

TeL 894-4188

toji laida skina vaikam, kaina 
5dol.

OFFSET SERVICE 100 copys >2J5 
each additional 100 754 printed on 
20 pound bond paper. CaU 607-9635 
or send copy to INSTA COPY 4 
PRINTING SERVICE 415 Lexing- 
ton Avenue.

L & M CAR SERVICE 
DOOR TO DOOR ANYWHERE 

24 Hour Service 
Wedding Parties Airp<wts 
Hospitals — Meter Rates 

Call (212) 568-6000

SPECIALUS I
18 sv. tauiiu. 18sv. kv. miltų.
18 sv.ryfių. 10 sv. cukraus

PUIKUS ' 841 _
1U av. kavos, 1 sv. šveieariSko

ALL VENT CORP.

Rubbiah Removal and Carting 
Demolition, Lic. No. 6736 90 (665- 
394) — Free estimates. 324-8470-1

2% sv. rytiii. 1U sv. sviesto,
1^ sv. Svefcariftko sūrio,
1% sv. kumpio, 1% sv. lažinių,
2% sv. maHytų raišių, 
2% sv. marmtiado, 2% sv. kv. 
miltų, IK sv. pyragaičių

8EIMOS SIUNTINYS 862JOO
1K sv. kavos, 10 sv. kv. miltų, 
2K sv. cukraus, 2K_sv. ryžių.

1

pas Kęstutį. Birutės Puketevi- 
ciūtės režisūra. Dainos ir mu
zikinė palyda Fausto Stroiios. 
Graži oovana vaikučiams, Ste 
reo, galima groti ir mono, kai
na 5 ctoL

Tykus buvo vakarėlis. —Nau
jai išleista ilgo grojimo lietu- 

plokštelė, kurioje įgrota: Tykus 
buvo vakarėlis, Laivai, Siu 

. naktely, Kas bernelio sumiš
yta, (Ji laukiau, Bernužėli ne- 
svoliok, Sena amerikiečių dai
na, Mauks laivelis, Dėdes Jo
no polka, Trankus kaimo val
sas, Septynias mergaites suti- 
uu, Rožėta ir Džiaugtis jau
nyste. Dainuoja solistai, vyrų 
kvartetas. Muzika — tautiniai 

no (galima groti ir stereo). 
Kaina 5 doL

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

Persiuntimui pridedama 50 
centų.

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

"Tautos keliu* dail Jur
gio Juodžio tapybos kūrinių al
bumas. 50 spalvingų paveikslų 
iškelia Lietuvos valstybės tęsti
numą nuo vainikuoto karaliaus 

thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 

kinimai anglų kalba. Nemo-.

lietuviškai — puiki galimybė iš-

Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psL, kietais vir-

Du

TO MACE
TOUBAD

tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 

rišėjau žalią rūtą, Kur bėga še- 

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

New Yorko Lietuviu vyrų 
choras įdainavo: Tėve mūsų, Oi 
broli broleli, Aš pas tėvelį, Jo

sėj Nemunėlio, Ulioja bitelė, Oi 
toli toli, Pirmyn į kovą, Tu sa- 
kaleli, Atsisveikinimas ir Tėvy
nei. Mono 2 doL Stereo 3 doL

DamlHauskaitės įdainuota 13 
liet dainų: Ramunės daina, O 
naktuže rami, Pradalgiuose, Lie
pė tėvelis, Dobilėlis, Na tai 
kas? Tulpės, Tėvynės meilė 
nemari, Jau atėjo rudenėlis,

AUTOMOBUŲ 
PATAISYMO 

ir NUDAŽYMO

Trattor Traifer Drivers salary range 
>10-15,000 per yr. Work with frozen 
food. Guaranteed work, 5 day week. 
Only experienced men need apply. 
CaU: (201) 256-9000 ask for Felix 
Hudson Wholesale Filigree Food, 
Taft Rd., Totova, NJ.

GENERAL KITCHEN HELP.
Part Time or Full Time 

>2.34 an hour. Apply in person 
To: Mr. MUMFORD, Bldg. 825 

Mihtary Base Mgmt. Ine. 
Govemors Island, N. Y.

GENERAL
PLANT

WORKERS
IMMEDIATE OPENINGS 

ALL SHIFTS
• Year round work

. • Pension Plan

• TjfSIfis&rance *
• Paid vacations.
Good starting salary 

Also part time hours arranged 

(Depending on results of 
employment-interview)

Technikai Tapė
248 Tioronda Avė. 

BEACON, N.Y. 
Tel. (914) 831-3800

1)4 sv. medaus,
ik sv. pieno miltelių,
1) 4 sv. sviesto, 2)4 sv. taukų.
2) 4 sv. lašintų, 1)4 sv. kumpio, 
1)4 sv. vengriškos dešros,
1 )4 sv. šveicariško sūrio, 
)4 sv. kiaušinių miltelių, 
1)4 sv. maišytų vaisių, 
)4 sv. citrinos sunkos, 
1)4 sv. pyragaičių,
10 sriubos kubų, 
1)4 sv. marmelado, 
% sv. datulių, % sv. fygų, 
)4 sv. pipirų, 2 pyragai 
tualetinis muilas.

Itališki Nylon LIETPALČIAI 
Vyram ar moterim — visokie 
dydžiai —- spalvos: mėlyna, 
tamsiai žalia, tamsiai ruda
2 Lietpalčiai $39.30

BATŲ SPECIALUS $46.00
Dvi poros geriausios rūšies 
odinių batų, vyram ar moterim, 
patvarūs, gero išdirbimo, 
juodos ar rudos spalvos.

Moteriški žiem. kailiniai botai 
$31.00 — moderniški įšliaužiami 
ar su raiščiais, šilti ir patvarūs, 
rudi ar juodi, iškloti avies kailiu.

Vyriški žiemos kailiniai botai 
$33.50 — su raiščiais, puikios 
odos, iškloti avies kailiu, stip
rūs, šilti ir patvarūs, juodi ar 
rudi-
Moteriškas kaiūų imitac. paltas 
$99X10 — dovana visam gyveni- 

rudas ar pilkas.
UŽSAKYKTT DABAR 
UŽSAKYKIT tTK PER 
INTERTRAp£^EXPRESS

125 Ėast4Srcl«feet (2nd floor) 
New York, Nevr York 10010 
Tel. 982-1530 į
Reikalaukit n&sų veltui siun
čiamų katalnfflį «gi dar daugiau 
dovanų. KĮa^kit informacijų

SERVICE

CANCEL OR CHANGE
T«L: GU2-2923

BUTAI
UJSSJt ir LIETUVOJE

MARIUS AUTO 
INSPECTION STATION

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

nės vėl galime pasiūlyti butus didesniuose Sovietų Są
jungos ir Lietuvos miestuose tų miestų gyventojams.

Tuos butus gali nupirkti giminės ir 
u- draugai, gyvenantieji Amerikoje — 

Kas pirmas ateina — 
tas bus pirmas aptanutujamas.

Dėl smulkesnių informacijų kreipkitės į Podarogifts’, Ine. 
prisijungusias sekančias firmas:

GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19196 

TeL 215 WA 5-3455

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
45 West 45th Street, New York, N.Y. 10036 

Tel. 212 Cl 5-7905

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

TeL 212-581-6590

arba tiesiog į:

PODAROGIFTS, INC. 
220 Park Avenue South
New York, N.Y. 10003 

212-228-9547

CARL TRUCKING 
SCRAP IRON & METALS 

HOUSE WRECKING 
and SALVAGING

396 15th Avenue Newark 
Dial 201-374-3443

TeL (212) 497-886!

Alfa Jeweler

C. B. TRUCKING COMPANY

Moving and Delivery Service 
24 hour Service. Lic. & Bonded

We Take Fride in Our Work
Call 495-3205

BORRELLI’S ITALIAN
- RESTAU R ANT

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

■ Ciintvn IHock & Supply Co.
Full line of aluminum windows 
and doorš, mason materials and 
supplies. Ūse our cash & carry 
plan. Clinton Point, Clinton 08809 

Dial 201-735-7211

Garantuotas laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais o Viso pasaulio ĮvaMo laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSEUEN* — TeL 497-8865

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizaviinaa 
Plaukų dažymas

267 SU Kichotas Ave_ Bidgemod, NA.

LONG BEACH — Small retirement 
Home by the sea, centrai, charming, 
restful atmosphere, Continental cui- 
sine. 312 West Penn Street Long 
Beach, LJ. — Call 516-432-8348

FČ ARTĖJA
Istoriniai didelis lietuvių skaičius pirmą, kartą, susirinks Romoje 

1970 metų vasarą dalyvauti
LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS PAŠVENTINIME. ;

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

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Readar for 
SeH4nstruction. Parengė W. R.

1 doL
"AtaMmnimai iš Balto veik

los". Prel dr. J.B. Končiaus 
veikalas apima Balfo įsikūrimo 
istoriją, lietuvių gyvenimą trem
tyje, naujakurių būklę Ameriko
je. 144 iliustracijos. Tinkama ir 
naujakuriam pasiskaityt ir kvie
tėjam padovanoti. Kaina 3 doL 
Kietais viršeliais 4 doL

"Vytautas the Great". PreL 
dr. J. B. Končiaus istorinis vei
kalas apie didįjį Lietuvos kuni
gaikštį anglų kalba. Graži do
vana angliškai kalbantieji) Kai
na 2 doL Kietais virš. 3 doL

fesorius J- Stulas anglų kalba 
aprašo lietuvių tautinį atgimi
mą. Kaina 3 dol. Kietais virše
liais 4 dol.

bei šokių dainos, 1 dol.
Su Dama, damorėlis. 392 po

puliarios lietuviškos dainos, 2 
dol.

Stos bei kitos knygas ir plokš
telės gaunamos:, Darbininkas, 
910 Willoughby Avė., Brook- 
lyn, N. Y. 11221. Adresas

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9

AS 4-8219 
- 343-8118

Užsakau naują DARBININKO prenumeratą kaip kalėdinę 
dovaną. Laikraštį siuntinėti:

Kdkmei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Vardas ir pavardė

Vlrgtaia 9-4498
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum ComUnation
Windows and Doors

Jalousie Windows 
Aluminum Awnings 

600 RIDGEWOOD AVĖ.
Brooklyn, N. Y. 11288 
- Allen R. SUpiey -

langeliu, Oi berneli vientury ir 
Vakaras. Kaina 3 doL 

žiba žvaigždutės. O kai ąš. Sa- 

liūdi, berželi, Sveiki, broliai, 
Greitai išvažiuosiu. Aš berneliui 
nesisiūliau, Kur banguoja Ne
munėlis, Ar negaili, seserėle, 
rūtelių. Pasakyk, čigone miela.

Ant melsvo ežero bangų, Tur 

4.50 doL

sambbo įdainuotos liaudies dai-

Buvo gera gaspacbnė, Per girią,

dol Stereo 4.50 dol.

Virš išvardintos trys ilgo 
grojimo plokšties su persiun
timu už 5.5® dol. Gaunamos

dekter park

17-81 JAMAICA ftVENUC

An Equal Opportunity Employer.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

šio

460 West Broadvay, South Boston Massachusetts
-M***

"Kur tūkstančiai taupo mmpnusJ 

ALFRED W. ARCH1BALD 
President

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

Current dividend 51-2% on all accoųnts.

Dabar moka už visų rūšių taupomus pinigus.
Salta žiemužė, Per Klausučių 
ulytėlę, Vilniaus kalneliai, Pra
gėriau žirgelį, Praded aušrelė

daug dainelių, Mylėjau merge*

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Aatorij»>: 29*2* ttelmray Street

BLUE PANELTRUCKING

Remove your Belongings with 
Safety and Security Anytime 

Any Hour. Anywhere 
SPECIALTY—BAND MOVING 

CaU: 677-3051 Mr. Valentine

CASTELLI
Complete automotive Service, tune 
ups, front end, brakes, transmis- 
sions. Automobile eleetrie service, 
Air conditioning. GE 6-4918. Large 
indoor facilities. 500-06 Coney Is- 
land Avė. (off Church Avė.)

TENNIS ROOFING C0.
Specializing in flat roofs, new rę- 
conštruction—all work guaranteed, 
for free estimate call — 

682*4777

WILLIS AUTO 
TRANSMISSION CLINIC

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

FILES 
LIMOUSINE SERVICE

SPECIAL RATES FOR GROUPS 
Service to all airports, raihvays 

and steamships.
Insured Air Conditioned Car 

Dial (201) 926-1790

FrankNn L.I.: M1 Hempstead TpM. — 437-7*77 

FlusMnge: 41-08 Main Street — Hl 5-2552 

Jackaon Hetghta: 82-10 37th Avenue — DE 5-1194 

PomhkenMe. N.Y.: 450 Main SL — 814-454-9070

Siunčiu už prenumerata $

Kviečiame talkon!
DARBININKO administracija daro visa, kad nereikėtų 

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

reikia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiūlyti

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

Kviečiame pasinaudoti šiuo laikinu metų pabaigos papi- 
ginimu ir užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba artimie
siems. Paraginkite draugus bei pažįstamus arba prisidėkite 
auka, kad galėtume siuntinėti tiem, kurie nori skaityti, bet

DARBININKO skaitytojų talka surasti naujų prenume
ratorių padės administracijai ilgiau išsilaikyti nepakelianf 
laikraščio kainos. Administracija taip pat prašo nedelsti atsi
lyginti už 1969 ir 1970 metus. Raginimas sudaro nereikalin
gų išlaidų.

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



PAKBININKAS 1969 m., spalio 29 d., no. 69

Vienuolynas GL 5*7068
Spaustuvė________ GL 24916

' Redakcija GL 5-7281
Administracija____GL 2*2923

Lapkričio «, ie«aMenl — Šokių 
vakaras Maspetho HeL parap. salė
je, 64-08 56th Rd, Maspeth, NY, 8 
v. vakaro. Rengia NY skautės.

HMMIENOŽL

Liet. Kat. Mokslo Akademi- 
jos New Yorko židinio susi
rinkimas bus lapkričio 8, šešta
dienį, dr. K. Valiūno namuose, 
New Rochelle, N. Y. Pradžia 2 
vai. popiet

Fredui Graudžiui mirus, vie
toje gėlių prie jo karsto, Mari
na ir Zigmas Raulinaičiai pran
ciškonų statomam Kultūros Ži
diniui paaukojo 25 dol. Pranciš
konai aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja.

Antanui Karpavičiui mirus, 
vietoj gėlių prie velionies kars
to, Antanas Sniečkus Brookly- 
ne pranciškonų statomam Kul
tūros Židiniui paaukojo 15 dol. 
Nuoširdi pranciškonų padėka.

20 metų lietuviškos mokyk
los sukakčiai paminėti banke
tas įvyks gruodžio 6 Sayeva’s 
salėje, Brooklyne. Užsakykite 
stalus pas I. Garunkštienę — 
(516) WE 8-7046, J. Sirutienę 
— VI 7-5129 arba I. Dičpini- 
gaitienę — VI 9-0193. Visi abi-

New Yorko Filatelistų Drau
gija išleido naują savo biulete
nio — spalio mėn. numerį. Biu
letenyje skelbiamos įvairios ži
nios, surištos su Lietuvos paš
to ženklais, su dabartiniu paš
tu Lietuvoje, aprašomos įvai
rios ženklų laidos, vykstančios 
parodos, aukcijonai ir kt Biu
letenis leidžiamas anglų kalba, 
jo redaktorius — Walter E. 
Norton, gyvenąs Philadelphi- 
joje, redaktoriaus padėjėjai— 
I. Matuzas ir Algirdas Vizbarą.

Vertingų ir patrauklių dova
nų Balfo vajaus užbaigtuvių lai
mėjimam paaukojo Ginkų krau
tuvė, Bružų siuntinių įstaiga, 
Saliomėja "Kriaučiūnienė, Eilėn 
Muske, Antanas Kaunas ir kiti, 
kurių dovanas, prieš duodant 
šią žinutę, dar nebuvo suspė
ta suregistruotu Laimėjimų 
traukimas įvyks Balfo koncer
te lapkričio 15, šeštadienį, 
7 vai. vak., Maspetho liet, pa- 
rap. salėje.

Lapkričio 15, tettadtenj — Balfo 1 
vajaus vakaras - koncertas-Sokiai i 
Maspetho parap. salėje 64-08 56th 1 
Rd., Maspeth, N.Y., 7 v. vakaro, -j 
Rengia vajaus komitetas. j

Lapkričio 22, iettsdienj — Lietu-1, 1 
vos Kariuomenės minėjimas Mas-.] 
petho liet, parapijos salėje 64-08 | 
56th Rd, Maspeth, N.Y. 6 v.v. Ren
gia ramovėnai.

Lapkričio 23, sekmadienį — Ka
riuomenės šventės tęsinys — pamal- I 
dos Maspetho liet, parapijos baž- ! 
nyčioje 11 v.v. , -------»- —~

Gruodžio 6, ieštadienj — Liet. Ka
talikių Moterų Organizacijų Rašau- ! 
linės Sąjungos Tarybos atstovių su- j

liet, parap. salėje, 54-08 56th Rd, į

Gruodžio 6-7, šetMienį ir sekma- d 
dienj — Dell. Albino Elskaus kuri- j 
nių paroda Kolumbo Vyčių salėje, 
86-22 85th Street, Woodhaven, N.Y. - 
Rengia Kunigaikštienės Birutės mo
terų draugija.

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

Balandžio 11, šeštadienį — 
retės choro koncertas Piliečių 
bo salėje, 69-63 Grand A. ve, Mas-

Liet.

Ope- 
Klu-

peth, N.Y, 7 v.v. Rengia Operetės 
choras.

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

Prel. Igno Kelmelio laidotuvės Svč. Trejybės bažnyčioje spalio 11. Nuotr. Darbininko

BALFO VEIKLA LINDENO APYLINKĖJE
Lietuvoje spalis buvo bulvia- nio pakilimo akstinas. Vergijos 

kasio ir vėlyvų daržovių nuė- naštą nešantiem siuntinių gavi- 
mimo mėnuo. Amerikoje lie- ,mas Lietuvoje yra vilties palai-

Čerienės-Mulks vadovauja - 
mas Birutės ansamblio sekste
tas padainavo keletą lietuviškų

Klubai nesusi jungė. Bosto
no Lietuvių Kultūros Klubo 
pirmin. inž. Vyt. Eikinas ir Lie
tuvių Bendruomenės Kultūros 

Į Klubo pirmin. dr. Br. Mikonis 
i turėjo du pasitarimus. Bandyta 

rasti visiem priimtiną sprendi
mą abiem klubam sujungti, 

į ,Tuo tarpu prieita išvados, kad 
dabartinėse sąlygose tiedu kul
tūros klubai tęs savo veiklą 
skyrium.

Seniausia lietuviška radijo 
programa Naujoj Anglijoj, va
dovaujant Steponui ir Valenti
nai Minkams, švęs savo 36 m. 

I sukaktuves su metine talentų 
Į popiete ir iškiliosios lietuvai

tės balium 1970 kovo 15 So. 
' Bostono Lietuvių Piliečių Klu

be, trečiam aukšte, 4-tą vai. 
popiet. Prašome rengėjų tą die
ną nerengti kito parengimo ir 
kviečiam švęsti šių radijo pro
gramų 36 metų sukaktuves su 
šių programų vedėjais, bičiu
liais ir rėmėjais. Dėkui. Stepo
nas ir Valentina Minkai.

turientai, mokytojai, tėvai bei 
visa lietuviška visuomenė kvie
čiama dalyvauti. KIEK REIKIA AUKOTI BALFUI

tuviam spalio mėnuo yra tapęs 
Balfo derliaus surinkimo laiko
tarpiu. šiuo laiku visi Balfo 
skyriai savo nuožiūra ir inicia
tyva rengia specialius lėšų tel
kimo vajus.

Lindeno ir apylinkės lietu-

kymas ir akivaizdus įrodymas; 
kad laisvėje gyveną lietuviai 
dar neužmiršo nei jų, nei jų 
vargų. Jis dėkojo Lindeno sky
riaus valdybai už našiai veda
mą šio skyriaus veiklą. Dėko
jo taip pat visiem dalyviam už

dainų. Darnus lietuviškų melo
dijų sąskambis visiem klausyto
jam paliko malonų įspūdį. Jie 
išreiškė savo padėką daininin
kėm karštu plojimu...

Visus palinksmino Vladas 
Tursa, paskalydamas savo pa-

Alto valdybą 1970 metam 
sudaro: B. Galinis — pirm., E. 
Cibas — vicepirm., Vladas 
Bajerčius — sekret., Povilas 
Brazaitis — iždininkas. Vasa
rio 16 minėjimas įvyks vasario 
15 d. Lietuvių piliečių draugi-

Antanas Kubilius, gyv. Broo
klyne, mirė spalio 16. Palai
dotas per Apreiškimo parapi
jos bažnyčią šv. Jono kapinė
se spalio 20. Paliko liūdinčią 
žmoną Oną, brolį Kazimierą 
Lietuvoje ir kitus artimus gimi
naičius Amerikoje. Laidotuvė
mis rūpinosi šalinskų šermeni
nė.

Vera Količienė, ilgų metų 
Darbininko skaitytoja iš Pitts- 
burgho apylinkės žinoma vei
kėja, spalio 25 buvo atvykusi 
į New Yorko aerodromą pasi
tikti iš pavergtos Lietuvos at
vykstančios sesers Julijos Ku- 
dzienės, kuri atvyko 3 mė
nesiam paviešėti Amerikos lais
vės šalyje. Abi išvyko į Pitts- 
burghą.

Iš tikrųjų užtektų aukoti tik 
1 dol, per metus, jeigu... Tai
gi viskas priklauso nuo to “jei
gu”. Jeigu visi New Yorko 
amerikiečiai lietuviai per šį va
jaus mėnesį (spalio 15 — lap
kričio 15) pasiųstų tik po vie
ną doleri, tai Balfas gautų ne 
mažiau kaip 10 tūkstančių do
lerių. Suma visai ne iš piršto 
išlaužta, nes juk galima tvirtin
ti, kad bent 10 tūkstančių lie
tuvių ar lietuvių kilmės ameri
kiečių didžiajame New Yorke 
tikrai gyvena. Tačiau faktas 
yra toks, kad Balfą remiančių 
yra net ne dešimt, bet dvide
šimt kartų mažiau, tik kiek per 
500!

Vieni nenori Balfui aukoti, 
nes Balfas jiem dėl šio ar to 
nepatinka. Savaime supranta-

čia reikalo jam aukoti. Ogi na
tūrali jų pareiga, ir gal būt jų 
pačių noras būtų aukoti lietu
vių, o ne afrikiečių^ korėjie
čių ar kitokių šelpimui. Bet 
kaip prie jų prieiti? Šių eilu
čių jie tikrai neskaitys, nes jie 
skaito tik laikraščius anglų kal
ba. Balfo vajaus laiškų jie ne
gaus, nes jų vardų ir adresų 
Balfas neturi. Juos pasiekti bū
tų galima tik moderniomis ko
munikacijos priemonėmis — 
per radijo populiariąsias sto
tis, televiziją ir masiškai sklei
džiamais lapeliais — “leaf- 
lets”. Tačiau Balfas tokiai pro
pagandos mašinai užsukti netu
ri pinigų; šalpos reikalam su
aukotų pinigų šitokiai propa
gandai varyti, kad ir su pel
ninga perspektyva, Balfas ne-

viai šiame darbe taip pat neat
silieka. Lindeno Balfo skyrius, 
vadovaujamas darbščios ir su
manios pirmininkės S. Čerie- 
nės-Mulks, spalio 18 Lietuvių 
Laisvės Parko salėje suruošė 
Balfo — Lietuvių Bendruome
nės vakarą. Susirinko gražus 
būrelis lietuvių. Vakaro daly
viai turėjo progos ir skaniai pa
sivaišinti, ir savo auka šalpos 
darbą paremti.

Sklandžiai ir patraukliai va
karo programą pravedė Vla
das Tursa, Lindeno Lietuvių 
Bendruomenča^-apygardos pir
mininkas.

Balfo veiklą referavo pirmą 
kartą Lindene apsilankęs Bal
fo reikalų vedėjas kun. Pra
nas Geisčiūnas. Savo kalboje 
pareiškė, kad Balfo šalpa Lie
tuvoj yra ne tik materialinės 
reikšmės, bet taip pat dvasi-

dalyvavimą šio vakaro vajaus 
vakarienėj ir už Balfo šalpos 
darbo rėmimą praeity. Sakė, 
kad jis atvažiavęs ne jų moky
ti, bet, kaip naujas Balfo dar
bininkas, iš jų pasimokyti in 
jiem padėkoti ne savo, bet Bal
fo šelpiamųjų vardu. Ta pro
ga paskaitė porą ištraukų iš 
gautų jaudinančių padėkos 
laiškų.

Lietuvių Bendruomenės var
du kalbėjo New Jersey LB pir
mininkas Kazys Jankūnas. Sa
vo turiningoj kondensuotoj 
kalboj trumpai perbėgu lietu
vio tremties ir įsikūrimo kelią 
įvairiuose kraštuose. Ypatingai 
pabrėžė tai, kad susipratęs lie
tuvis, kur jis bebūtų, visada pa
jėgs būt naudingu savam kraš
tui.

Meninė programa taip pat bu
vo skoninga ir neistęsta. S.

ties sukurtą poemą iš trijų lie
tuvio gyvenimo etapų — Lie
tuvoje, DP stovyklose ir lais
voje Amerikoje.

Algis Skudzinskas paskaitė 
Hudo Stankevičiaus feljetoną 
apie dypukų gyvenimo kom
plikacijas Amerikoje.

Visas vakaras dalyviam pali
ko gražų įspūdį ir mielą prisi
minimą, o jo rezultatais bus 
nušluostyta ne viena vargšų 
ašara. (pg)

A. a. Irenos Stankūnienės - 
Mašiotienės atminčiai mišios 
bus aukojamos lapkričio 9 d. 
11 vai. ryto Maspetho parapi
jos Atsimainymo bažnyčioje. 
Kviečiami draugai ir pažįstami 
atsilankyti ir pasimelsti už jos 
vėlę.

New Yorko ir New Jersey 
ateitininkai sendraugiai, stu
dentai ir moksleiviai kviečiami 
aplankyti mirusiųjų ateitinin
kų kapus apylinkės kapinėse, 
kur kam patogiau, šį sekma
dienį, lapkričio 2, tarp 1-2 v. 
popiet. Dėl smulkesnių infor
macijų skambinti A. Radziva- 
nienei 441-9720.

ma, jei žmogus ko nemėgsta, 
negalima reikalauti, kad jis. 
tam reikalui duotų savo pini
gą. Kiti nėra priešingi Balfui, 
bet yra, atvirai šnekant, kiek 
šykštūs, negreiti aukom. To
liem vienas mėnuo yra per 
trumpas laikas, o vienas laiš
kas ar straipsnelis laikraštyje 
— per silpna priemonė išju
dinti. Dar kiti aukotų, jeigu 
koks gabus prašytojas ar pra
šytoja tinkamu momentu į juos 
kreiptųsi ir jų auką čia pat pa
imtų.

Bet gal daugiausia yra tokių 
amerikiečių lietuvių, kurie apie 
Balfą nieko nėra girdėję ar 
tiek mažai girdėję, kad nejau-

rizikuos. Taigi praktiškai lie
ka ta nuolatinė rėmėjų sauje
lė, kuri Balfo rėmimo naštą 
ištvermingai neša, metai iš me
tų.

Bet Balfas verktai reika
lingas daugiau lėšų! Balfo pa
galba paskiram vargšui ar pas
kirai vargstančiai šeimai be 
jokių ginčų yra permaža (tik 
50-125 doL per metus). Iš to 
darytina viena nepakeičiama 
išvada: ištikimieji Balfo rėmė
jai turi savo auką šiemet pen
kiais ar daugiau dolerių padi
dinti. Kol kas kitos išeities ne
turime! Penki ar dvidešimt 
penki doleriai viršaus šiais me
tais mūsų nesubankrotins. Jei 
iki šiol nesubankrotavom, au-

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
ir iškilmėse, kada buvo dedi-Keamy, N. J. — N. Y. ir N. 

J. apskrities susirinkimas bu
vo spalio 19. Sušaukė jį pir
mininkas Larry Janonis, malda 
pradėjo kun. Alfredas Žemei - 
kis. Valdybos nariai padarė į- 
vairius pranešimus apie veik
lą. Trumpai apie buvusį seimą 
kalbėjo Loretta Stukas ir He- 
len Kulber, buvusios delega
tės. Išsamus pranešimas bus 
pateiktas kitam susirinkimui. 
Šia proga apskritis dėkoja Dar-

kuojama prel. M. Kemešio var
do gatvė.

Mandatų komisija pranešė, 
kad susirinkime dalyvavo devy
nios kuopos.
Svarbiausias susirinkimo tiks

las buvo naujos valdybos rin
kimas. Išrinkta šie asmenys: 
pirmininkė Miss Ann Klem iš 
Kearny 90 kuopos. Ji praeita
me vyčių seime buvo pakelta į 
vyčių garbės narius. Vicepir-

bininkui, Draugui, Garsui, ku
rie nesigailėjo vietos aprašyda
mi seimą. Seimą plačiai pami
nėjo ir vietinė amerikiečių

mininkais išrinkta Edward 
Schmidt iš Newarko, Miss Nan- 
cy Kober'iš Great Necko, N.Y., 
sekretorės Mrs. Eleanore Gale-

spauda. Taip pat dėkojama ir nitis iš Kearny ir Miss Mary
rius, be pastebimo susivaržy
mo galėsime šiemet paaukoti 
po 15 ar po 50. (jb)

I kodami po 10 ar po 25 dole-

A t A
JUOZUI KISIELIUI

mirus, jo sūnui mokytojui Romualdui Kisieliui ir visai 
jų šeimai reiškia giliausią užuojautą

MAIRONIO MOKYKLA

lietuvių veteranų postui iš Stonis iš Newark, iždininkė- 
Newarko. Pastas iškilmingai 
dalyvavo pamaldose Elizabethe

DAIL J. BAGDONO 
KŪRINIŲ PARODA 
PHILADELPHUOJE 

įvyks 

lapkričio 1-2 dienomis 
Šv. Andriejaus parapijos salėje 

1913 Wallace Street

Parodos atidarymas — šeštadienį 6 v.v.; sekmadieni pa
roda atidara nuo 9 v. ryto iki 8 v. vakaro • Parodą 
globoja ALTS-gos Rytų Apygardos valdyba.

Geram mažlietuviui
R GRAUDŽIUI

netikėtai mirus, jo našlę, poetę Kotryną Grigaitytę-Grau- 
dienę, vaikus ir gimines nuoširdžiai užjaučia

Mažosios Lietuvos Rezistencinio
Sąjūdžio Prezidiumas

Mrs. Loretta Stukas iš HiUside, 
N. J., valdybos narys Joseph 
Sable iš Linden, N. J. Ritualo 
komisija — Ann Mitchell iš 
Elizabeth, N. J., Joseph Boley 
iš Brooklyn, N. Y., ir Larry Ja
nonis iš Bronx, N. Y. Kultūros 
reikalų komisija bus išrinkta 
vėliau, spaudos reikalam išrink
ta Frank Vaškas ir Helen Kul
ber. Apskrities biuletenio rei
kalai palikti tvarkyti valdy
bai. Kitas apskrities susirinki
mas numatomas gana greit su
šaukti. Baigiant sukalbėta mal
da ir sugiedota vyčių himnas.

F.V.

Angely Karalienės 
parapijos choras
Kun. J. Aleksiūnui būnant 

Angelų Karalienės parapijos 
klebonu, jau buvo įsisteigęs 
bažnytinis choras, kuriam ilgus 
metus vadovavo a.a. Pr. Dul
kė. Jam mirus, jo pradėtą dar
bą pradėjo tęsti jau ne tik Lie
tuvoje žinomas, bet ir Vokieti- 
tijoje pagarsėjęs energingas ta
lentingas chorvedys ir vargoni
ninkas Mykolas Liuberskis.

Su dideliu pasišventimu ir 
atsidėjimu jis tą darbą dirba 
ir šiandien, esant naujam pa
rapijos klebonui kun. A. Pet
rauskui. Kun. A. Petrauskas su 
savo vikaru kun. V. Pikturna 
tikrai rūpestingai globoja cho
rą ir rūpinasi jo išlaikymu.

M. Liuberskis praplėtė cho
rą, pakviesdamas keletą nau
jų choristų, tuo pačiu pakėlė 
choro lygį, turi nepaprastai di
delį repertuarą, ir kiekvieną 
sekmadienį galima išgirsti vis 
naują giesmę. Giedamos ne tik 
lotyniškos mišios, bet ir lietu
viškos.

Nors choras nėra didelis, ta
čiau savo kokybe yra vienas iš 
geriausių. Reikia tik palinkėti, 
kad M. Liuberskis dar ilgai tu
rėtų sveikatos, energijos ir iš-- 
tvermės vadovaut šiam chorui.

jos salėje So. Bostone.
Šv. Petro parapijos choro 

koncertas bus lapkričio 30 d. 
3:30 v. popiet liet, piliečių d- 
gijos salėje So. Bostone. Kon
certe dainuos solistas Stasys 
Baras. Koncerto naujiena bus 
Br. Budriūno kantata “Lietu
vos šviesos keliu”, sukurta Ber
nardo Brazdžionio žodžiam. 
Kantatą atliks šv. Petro para
pijos choras ir solistas Bene
diktas Povilavičius. Programo
je taip pat bus ištraukos iš J. 
Gaidelio operos “Dana” ir iš 
St. Šimkaus op. “Pagirėnai”.

Grandinėlė, Clevelando tau
tinių šokių grupė, atvyksta į 
Bostoną lapkričio 9. Jų koncer
tas bus John Hancock salėje.

PAMINĖTA VAIŽGANTO 
100 METŲ SUKAKTIS

Spalio 19 paminėta Vaižgan
to šimto metų gimimo sukaktis. 
Apie Vaižgantą kalbėjo prof. 
J. Purinas iš Philadelphijos. La
bai sutrauktai, bet pagrindi
nai prelegentas prabėgo per 
Vaižganto nuveiktus gyvenimo 
darbo laukus, kurie buvo be
veik visas ano meto lietuviškas 
gyvenimas — spaudos draudi
mo laikai, kova už spaudos lais
vę, slaptas jos leidimas ir pla
tinimas, pasiruošimas ir kova 
už Lietuvos nepriklausomybę, 
jos atstatymas. Po to visi atsi
kūrusios Lietuvos darbai. Po 
paskaitos Janina Ambroziejie- 
nė, Jurgis Jašinskas ir Feliksas 
Kondrotas paskaitė ištraukas 
iš Vaižganto raštų.

Minėjimą rengė kultūrinių 
subatvakarių komisija, kuriai 
talkininkavo Liet. Bendruome
nės apylinkės pirm. dr. S. Ja
saitis. Minėjimą pravedė rašy
tojas Stasys Santvaras. Trum
pą žodelį dar tara: dr. Stasys 
Jasaitis, Vyt. Izbickas, Ed. Ci
bas. Po minėjimo buvo kava. 
Minėjimas buvo liet, piliečių d-

Vacys Karmazinas jos salėje.

FUTBOLAS

Pirmoji LAK komanda žai
džia prie Poughkeepsie, sekma
dienį, 2:30 vaL Rungtynės į- 
vyks Overiook Dr., Degarmo, 
Poughkeepsie, New / York.

Mažučiai — šeštadienį žai
džia prieš Cotombia.

WoocHiav«na išnuomojamas 
baldas apstatytas kambarys. 
Pageidaujama senesnis vyras 
ar moteris. Informacijai tel. VI 
6-7431.

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

Cyprsos l^ills od®d fof Knuo- 
mojanti 3 dideli šviesūs kamba
riai prie Janutai linijos ir arti 
parito bei bažnyčios. Informa
cijai skambinti TA 7-6355.

Graži ir vertinga dovana Ka
lėdoms. Vyriški šveicariški HY 
MOSER 18 karatų aukso laik
rodžiai už pusę kainos. Rašy
ti: S. V. Staras — Importer, 
23 Mendon St., Worcester, 
Mass. 01604. Tėl. 757-2034.

laikomas žmogus pastoviam 
televizijų taisymo darbui krau
tuvėj ir privačiuose butuose. 
Gera būtų mokąs vairuoti auto
mobilį. Informacijai tel. GL 2- 
6342.

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


