
Kai Kinijos komunistai už
valdė kraštą 1949 m., Chiang 
Kai-sheko vyriausybė , su dide
liu būriu inteligentų, maždaug 
dviem milijonais karių ir šiaip
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Taiwano aborigenai nori savo valstybes? 
Įtariama, kad jy vardu kalba Pekinas

tas užtvaras, skriančias Taiwa- 
ną nuo pasaulio, šitas pasitei
sinimas ir sukėlė įtarimą, kad 
tos istorijos rašytojai yra ne 
taiwaniečiai, bet kad jų 'skriau-

Rusija-JAV Helsinkio pokalbius pradeda lapkričio 17
VVashingtona*. — Pirmadie

nį, lapkričio 14, Helsinky pra
sideda JAV-Rusijos pasitari
mai dėl strateginių ginklų su
tartame lygyje įšaldymo. Tai 
bus pirmoji tų pasitarimų fazė 
— pačių esminių pasitarimų su
organizavimas: tvarka, numa
tomi svarstyti klausimai, dery
bų vieta (norima keltis kitur, 
nes Helsinky. trūksta tolimos 
komunikacijos priemonių).

Per pereitos savaitės gale į- 
vykusį JAV valstybės saugu
mo tarybos posėdį buvo aptar
tos paskutinės instrukcijos de
legacijai, kuri išvyksta tų dery
bų vesti. Būta kelių nuomo
nių, bet dabar visos suderin
tos.

Kai buvo sutarta tas dery
bas pradėti 1968 m. vasarą 
(jos paskui buvo atšauktos dėl 
Čekoslovakijos okupacijos), 
prez. Johnsono administracija 
buvo nusistačiusi siųsti delega
ciją su pasiūlymais, ką Ameri
ka norėtų svarstyti. Dabar ap
sispręsta su konkrečiais pasiū
lymais neskubėti, bet pirma 
vesti pasiinformavimo pokal
bius. Tai yra, bus užsimena
ma apie viską, ką norima ap
tarti, bet nė vienu klausimu 
nebus skubama savo pasiūly
mų duoti. Pirmoj vietoj nori
ma sužinoti, ar Maskva būtų

Amerika nemano skubėti su įsipareigojančiais pasiūlymais
linkusi svarstyti įsipareigoji -

puolamųjų raketų su keliais 
atominiais smaigaliais, jei ir 
Amerika prie tokio moratoriu
mo norėtų prisidėti.

Dėl derybų vedimo taktikos 
būtų įvairių nuomonių, ši gi 
paskutinioji direktyva, su ku
ria išleidžiama delegacija į pa
sitarimus, esąs gen. štatfc> pata
rimas po to, kai prieš du mė-

galybės pirmą kartą pajėgė 
susitarti tokias derybas pradė
ti nuo strateginių ginklų, ku
rie yra visos jų apsiginklavi
mo sistemos nugarkaulis. Tai 
yra visokiausios raketos su ato-

nesiūs W. Rogers pasikalbėji
muose su Gromyko New Yor- 
ke patyrė, jog Rusija į dabar 
prasidedančius pasitarimus žiū
ri tik kaip į parengiamuosius. 
Naujoji taktika aptariama taip: 
nebus vengiama kelti esminių miniais smaigaliais, tokiomis 
klausimų, bet bus vengiama 
pasisakyti įsipareigojančiai.

Kaip ten bebūtų su derybų 
taktika, bet faktas tebėra fak
tu, kad abi didžiosios atominės

— Sovietų pirm.

Abiem pusėm dabar esant 
maždaug vienodo stiprumo, A- 
merikos vyriausybės tikslas da
bar esąs padaryti su Rusija su
sitarimą tokiame lygyje ir pa
silikti . Taigi bus ne nusigink
lavimas, bet apsiginklavimo tą
ja ginklų rūšimi sustabdymas.

Kita susitarimo dalis, tiek 
pat svarbi, yra suradimas pati
kimų priemonių apsisaugoti 
nuo klastingo susitarimo sulau
žymo. Tai yra pats sunkiausias 
dalykas, bet spėliojama, kad 
dabar jau ir Rusija šiuo reika
lu būsianti minkštesnė, kai tų 
ginklų jau turima maždaug ly
giomis su Amerika. Jeigu Rusi
ja būtų apsisprendusi jokios 
kontrolės neprisiimti, tai, rei
kia manyti, ji nebūtų sutikusi 
nė derybų pradėti.

Albanija jaudinasi dėl rusų-kinų derybų 
Spėjama priežastis: bijo rūsy globos

Viena. — Albanija yra vie
nintelė komunistų valdoma 
valstybė Europoj, kuri šimta
procentiniai keikia Rusiją ir re
mia Kiniją. Viską: ir Kinijos 
kompartijos ideologiją ir jos 
užsienio politiką. Todėl komu
nistų pasaulį čia sekančios Va
karų institucijos registruoja 
kiekvieną Albanijos vyriausy
bės žodį ir bando atspėti, ku
ria kryptimi suka Rusijos-Kini- 
jos santykiai.

Pažymėtina, kad Albanijoj 
dar nė vienu žodžiu nebuvo o- 
ficialiai užsiminta, kad vyksta 
Rusijos-Kmijos derybos, nors 
tuoj bus mėnuo, kaip tos dery
bos prasidėjo. Šiuo metu bet
gi per Albanijos radiją ir spau
dą vėl pradėtas neįprastai 
piktas Rusijos imperialistinės 
politikos puolimas, iliustracijai 
pasirenkant Čekoslovakijos o- 
kupaciją.

Vakariečių nuomone, prie 
žastys gali būti dvi: arba Al
banija prisibijo tų derybų re 
zultatų, arba yra Kinijos pa 
prašyta populiarinti Rusijos 
nuodėmes, kad tokiu būdu ji 
būtų spaudžiama padaryti nuo 
laidų derybose dėl sienų ištai
symo.

Dauguma linksta manyti 
kad teisinga yra pirmoji prie 
laida: Albaniją gąsdina' Rusi 
jos santykių pagerėjimas. Ki 
taip nebūtų prasmės dabar vė 
pradėti smelkti Rusiją už Var 
šuvos karinę santarvę ir čeko 
Slovakijos okupaciją. Albani 
jos vyriausybė gerai žino, kai 
jos teritorija labai svarbi Ru 
sijai jos europinės politika 
realizavime, nes turėti karinius 
atramos taškus Albanijoj reikš 
tų žymų Rusijos įtakos sustip 
rėjimą Viduržemio jūros erdvė

se bunkeriuose. Atlanto pakto 
santarvei tada buvo didelis 
laimėjimas, kurio ji, deja, poli
tiniai nesutvirtino.

Rusijos su Kinija susitaiky
mo atveju Albanija vėl būtų 
spaudžiama, dabar jau su Kini
jos pagalba, sugrįžti į Varšu
vos pakto santarvę ir sugrąžin
ti Rusijai jos turėtą bazę. Al
banijai tada tektų pasirinkti 
vieną iš dviejų galimybių: grįž
ti į Maskvos orbitą ir vėl pra
rasti nepriklausomybę arba vie
nokia ar kitokia forma glaus
tis po Europos globos spar
nu. Dabar dar toks momentas 
nėra atėjęs, bet jam pradėta 
rengtis iš anksto. Manoma, kad 
šioje byloje, jei ji kada iškil
tų, didelę rolę vaidins Jugo
slavijos vadovybė, su kuria 
Albanija yra sustiprinusi kon
taktus po Čekoslovakijos oku
pacijos.

raketomis ginkluoti povandeni
niai laivai, tolimojo skridimo 
bombonešiai ir raketos nuo ra
ketų gintis. ____

JAV štabe atsargumą pa
aštrinę* faktas, jog per tuos 
dvęjus metus, kai vyko dery
bos dėl derybų pradėjimo, So
vietuose didele sparta buvo vys
tomi ir gandinami puolamieji 
bęi apsignuęnieji strateginiai 
ginklai. Teigiama net, kad per 
tą laiką Rus$a pralenkusi A- 
meriką žemėje išdėstomomis 
tarpkontinentinėmis raketomis 
(Rusija dabar turinti 300 dau
giau kaip Amerika), bet Ame
rika vis dar turinti bombone
šių ir povandeniniams laivams 
ginkluoti raketų mažą persva
rą.

— Čilė* vyriausybė ir ame
rikiečiai, kurie tvarko Čilės va
rio pramonę, susitarė geruoju 
dėl Čilės vyriausybei tenkan
čių pajamų padidinimo — da
bar jos bus trečdaliu didesnės 
nei ikšiol. \įxįausybė tapo ir 
bendrovės dalininku bei su
stiprino gamybos kontrolę.

mas, kad kom. Kinija būtų pri- Marksistai spaudė už gamybos
nacionalizavimą, bet krikšto- rusios šeimos, vyriškos gimi

nės, baltas, asocialus tipas, ne
turįs laimės su moterimis, 
smulkios sudėties ir kilęs iš 
naujų imigrantų šeimos.

Jis veikia vienas, visada ko
kios nors idėjos stumiamas, 
nepriklauso organizuotam są
jūdžiui. Jis visada pakelia savo 
ginklą tada, kada prezidentas 
yra minios tarpe. Visi prezi
dentų žudikai, išskyrus prez. 
Kennedy žudiką, žudymo įran
kiu pasirinko revolverius, tik 
prez. Kennedy žudikas savo 
nusikaltimą įvykdė šautuvu.

Grupės valstybių pasiūly-

Prezidentų žudikų 
portretai, ginklai
Washingtonas. — Kaip atro

dys sekantis prezidento žudi
kas? Atsakymą bandė surasti 
komisija, kurią sudarė prez. 
Johnsonas po šen. Kennedy 
nužudymo smurto priežastims 
Amerikoje patyrinėti. Komisi
jai pirmininkauja mirusio pre
zidento Eisenhovverio brolis.

Keturi JAV prezidentai 
yra žuvę nuo žudiko kulkų. Jų 

nužudymo aplinkybių tyrinėji
mai rodo, kad tipiškas prezi
dento žudikas ateina iš pabi-

nuo karo bėgančių piliečių per
sikėlė į Fonnozos (Taiwano) sa
lą. Ten jau rado apie 12 mili
jonų taiwaniečių, kurių protė
viai prieš tris šimtus metų bu
vo ten atsikėlę iš pietinės Ki
nijos, ieškodami kitokio gyve
nimo ar kitokiais sumetimais. 
Daug ramybės jie ten neturė
jo, nes Europos ir Azijos kraš
tai nuolat bandė padaryti salą 
savo kolonija. Japonai buvo 
paskutinieji jos kolonizatoriai.

Kai J. Tautų gen. asamblėja 
pereitą savaitę vėl pradėjo 
svarstyti grupės narių pasiūly
mą išmesti iš narių Taivvano 
vyriausybę, o priimti Pekino, 
spauda netikėtai gavo J. Tau
tų nariams skirtą atsišaukimą 
dėl Taiwano ateities. Duoda
mas ir adresas vieno asmens, 
kurs esąs įgaliotas kalbėti tų 
12 milijonų taiwaniečių vardu. 
Teigiama, kad Amerikoje esąs 
ir komitetas nepriklausomai 
Taiwano respublikai steigti.

Pirmiausia, skundžiamas 
Chiang Kai-shekas, kad Taiwa- 
ne sukūręs policinį režimą ir 
skriaudžias senuosius gyvento
jus, nes jiems neduodąs balso 
salos gyvenimo tvarkyme. Vis
ką, esą, pasigrobę tie, kurie at
vyko 1949 m. iš Kinijos. Nors 
taiwaniečiai sudarą 85 proc. sa
los gyventojų, tačiau salos rei
kalus tvarkančiuose organuo
se teturi tik pusantro procen
to reprezentacijos. Ir tų orga
nų sudėtis tebesanti ta pati, 
kuri 
ryta 
kad

domis’ yra pradėjęs kas kitas

Kai Albanija išvarė rusw» 
1961 m., Rusija nebeteko Al* 
banijoje turėto* stiprios povan
deninių laivų bazės, įrengtos •U persvara. Rinktmin* kampanija

imtą į Jungt. Tautas vietoj an
tikomunistinės Kinijos vyriau
sybės, šį antradienį buvo at
mestas 20-tą kartą, šį kartą 
Amerikos delegacija dar nau
dojo senąjį metodą ir vėl laimė- bai kapitalo, 
jo. Pagal tą metodą pirma 
prašoma balsuoti, kad Pekino 
priėmimas yra svarbus klausi
mas, todėl reikalingas dviejų 
trečdalių visų narių balsų. Kai 
pasisakoma už tokią daugumą, 
tuo tarpu dar nėra pavojaus, 
kad tokia dauguma galėtų at
sirasti.

— Taupymo bankai New 
Yorko valstijoje praranda in
dėlininkus, nes žmonės savo 
pinigams eina ieškoti didesnių 
procentų. New Yorko valstijoj 
yra 122 taupymo bankai, ku
rių vadovybės sutartinai pla
nuoja priemones indėliams su
sigrąžinti. Veiksmingiausia 
priemonė būtų procentų už in
dėlius padidinimas, bet tam 
reikia valdžios leidimo, kuris 
lengvai neduodamas. Apskai
čiuota, kad šiemet iš tų bankų 
taupymo sąskaitų bus ištrauk
ta apie 800 mil. dol.

nių demokratų vyriausybė ma
no, kad prie to tikslo reikia ei
ti pamažu — parengus savo 
specialistu ir sukaupus gamy-

— Veteranę dienos proga 
vadinamoji tylioji Amerika šie
met labiau negu kitais metais 
gausiais susirinkimais ir de
monstracijomis skelbė savo lo
jalumą tradicinei Amerikai. Ta 
pačia proga buvo skelbiamss 
pritarimas prez. Nixono poli
tikai siekiant Vietnamo karo 
baigimo. Prez. Nixono iniciaty
va, žymūs Amerikos visuome
nės asmens lankė visame kraš
te esančias veteranų ligonines. 
Pats prez. Nixonas tą garbės 
pareigą atliko Washingtono a- 
pylinkėse.

Robert Jame* Hanna, sulau
kęs 89 m. amžiaus, spalio 31 
žuvo gaisre, užsidegus jo na
mui Olar, S. C. Tai buvo pas
kutinis gyvas likęs keleivis iš 
1912 m. paskendusio Tita- 
nico laivo.

Užsienio spaudoj

dar Kinijoje buvusi suda- 
1948-49 m. Teigiama net, 
Chiang Kai-sheko režimas 
pažeidęs Taiwane kiekvie

ną žmogaus Teisių deklaraci
jos nuostatą.

Kodėl ikšiol tylėta? Pasitei
sinimas toks: nebuvę galima 
prasilaužti pro valdžios padary-

Kaip kalba pradedama? Anot 
atsišaukimo, Kinija negalinti 
būti Jungt Tautoms jokia pro
blema, nes yra tik viena Kini
ja, komunistinė Kinija Azijos 
kontinente. Tikroji problema 
esąs Taiwanas, po karo atskir
tas nuo Japonijos, bet kurio 
teisinė padėtis ikšiol neišspręs- 
ta. Taiwanas nesąs nė Kinija, 
nė laisvas, taiwaniečiai neno
ri būti Kinijos dalis. Dabar 
Taiwanas, anot atsišaukimo, 
esąs Chiang Kai-sheko nacio
nalistų valdoma kolonija.

Ko reikalaujama? Jungt. Tau
tos raginamos pripažinti Taivva
no gyventojams apsisprendimo 
teisę ir suteikti sąlygas ta tei
se pasinaudoti: pravesti rinki
mus J. Tautų kontrolėje ir ap
saugoje, ir perduoti valdžią 
rinkimus laimėjusiems taiwa- 
niečiams. Kai valdžia būsianti 
jiems atiduota, būsią gerai ne 
tik jiems, bet ir visam pasau
liui, nes dingsią visi ginčai va
dinamu Kinijos atstovavimo J. 
Tautose klausimu. Įkūrus lais
vą ir nepriklausomą Taiwano 
valstybę, liks tik viena Kinija, 
kuri galės užimti savo vietą J. 
Tautose reikalingas sąlygas iš
pildžiusi.

Naujos, valstybės organizato- - 
riai nežada nė vieno iš salos 
išmesti, tik nori atiduoti val
džią seniesiems salos gyvento
jams.

Nieko lengvesnio, rodos, ir 
nebebuvo galima sugalvoti. Bet 
kai bandyta nurodytu adresu 
su tos valstybės kūrėjais susi
siekti pasikalbėjimui, to tikslo 
pasiekimas pasirodė esąs daug 
sunkesnis kaip naujos Taiwa- 
no respublikos įkūrimas.

bombo* General Motors, Cha
se Manhattan banko ir RCA 
dangoraižiuose. Padaryta me
džiaginių nuostolių, bet žmo
nių aukų nebuvo. FBI ieško nu
sikaltėlių. Arabų teroristinė or
ganizacija iš Jordano skelbia, 
kad tai jos darbas — norima 
atkreipti dėmesį į tai, kad ara
bams nepatinka Amerikos poli
tika žydų-arabų reikalus tvar
dant. Bet galimas dalykas, kad 
tai darbas tų šaltinių, kurie or
ganizuoja spaudimą tuojau iš
vesti JAV kariuomenę iš Viet
namo.

—• Vengrija ir V. Vokietija 
susitarė praplėsti savo prekybi
nių atstovybių teises, leidžiant 
joms išdavinėti pasus ir vizas. 
Prieš dvejus metus Vengrija 
norėjo užmegzti diplomatinius 
santykius su V. Vokietija, bet 
tada, negavo Maskvos leidimo.

Prašo padėti išvykti gyventi Izraelio 
Gruzijos žydų skundas J. Tautom

Jungt. Tautos. — Izraelio 
ambasadorius įteikė J. Tautų 
gen. sekretoriui Sovietų Gruzi
joj gyvenančių 18-kos žydų šei
mų skundą dėl nedavimo leidi
mo išvykti Izraelio. Skundas 
— peticija skirtas Žmogaus 
Teisių komisijai, prašant padė
ti juos ištikusioje nelaimėje. 
Skundas — prašymas yra origi
nalus — rašytas pačių žydų, 
jų pasirašytas ir adresai pridė
ti. Izraelio ambasadorius savo 
lydimame rašte prašo visą me
džiagą paskleisti kaip oficialų 
J. Tautų dokumentą.

Gruzijos Žydų peticija atsiųs
ta ambasadoriui Tekoah (jis yra 
buvęs Izraelio ambasadorium 
Maskvoje), bet jis nesutiko pa
sakyti, kaip laiškas jį pasiekė.

Lydimame rašte peticijos au
toriai praneša, kad kai kuriom 
šeimom byla jau kelių metų se
numo, bet kad jiem buvo pa
sakyta, jog leidimas išvykti 
bus duotas. Nesulaukta nė lei
dimo nė paaiškinimo. Pasitikę

$«n. McGvren, dem. iš S. ję pažadu, jie pardavę turė-

Izraelio televiziją ir pridėjo 
atitinkamą informaciją. Ar yra 
pagrindo manyti, kad Rusijos 
žydai gali sulaukti didesnio per
sekiojimo? Atsakymas iš žydų 
šaltinių toks: “Mes manom, 
kad taįlgalįjiems tik padėti”.

Įdomu sekti, kaip visa tai už
sibaigs: kaip reaguos Žmogaus 
Teisių komisija ir pati Rusija. 
Bet nėra pagrindo manyti, kad 
Maskva susigraudintų ir pradė
tų leisti žydams apleisti Rusi
ją masiniai. Juk ir dabar jų po 
kelis šimtus išleidžia.

Vieni simpatizavo,

“Nėra pagrindo tikėtis, kad 
Brandtas užmirštų Vokietijos 
interesus, besistengdamas pa
dėti Anglijai įsijungti į Bend
rąją Rinką. Taipgi aišku, kad 
Anglijos įsijungimas į Rinką 
negali atsverti nuostolių, ku- Dakota, turi didelių pretenzi- tą nuosavybę ir atsisakę darbų, 
rių Vokietija patirtų atstusnda- jų būtį Amerikos prezidentu, pradžioje buvo skaitomi mėne- 
ma Prancūziją. Perdėtai viltin- Jis populiarina save kiek galė- šiai, o dabar jau metai. Siųs- 
gai į reikalą žiūrinčiai užsienio damas, ir tas uolumas kartais ta Šimtai laiškų ir telegramų, 
reikalų ministerijai gal ir atro
do, kad Brandtas draugiškesnis 
už Kiesingerį, bet ir Brandtas 
negali pakeisti ūkinio gyveni- prezidentą tuojau pasitraukti 
mo faktų. Priklausymas Bend- iš Vietnamo. Kadangi ameri- 
rajai Rinkai yra labai naudin- Riečiams staiga pasitraukus ko- 
gas Vokietijos pramonei. Ji ne- munistai P. Vietname pradės 
gali tos naudos atsisakyti, ypač skerdynes, senatorius siūlo leis- 
kad dalis tos naudos ateina ti suvažiuoti į Ameriką visiem 
Prancūzijos sąskaita. Todėl aiš- vietnamiečiam, kuriem toks pa
ku, kad joks Vokietijos kanc- vojus grėstų. Gi jo politikai ne-

pastumia jį į politinius šunke- bet “viskas dingo kaip ašaros 
dykumos smėlyje”. Nesulauk
ta nė raštiško atsakymo nė pa
aiškinimo.

Izraelio įstaigos ikšiol susi
laikydavo nuo oficialaus Rusi
jos žydų padėties kėlimo J. 
Tautose, nes dar niekad nebu
vo patekęs į jų rankas pačių 
žydų skundas su parašais. Da
bar jau ir toji kliūtis, bent šiuo

liūs. Jis yra vadas, tėvas ir pa
tarėjas visų tų, kurie spaudžia

lens. noreuamas peoeu ruigu- pnunanuems anreriKreroiu* nneiinHno
jai, negali perdaug įskaudinti reiktų leisti vykti į Vietnamą J ™ 
Prancūzijos”. kovoti savanoriais. Išradimas

Jungt. Tauto*. — Lapkr. 11 
JAV atstovė išdėstė trečiajame 
komitete (humanitariniai-socia- 
liniai reikalai) visą bylą ameri
kiečių karių, patekusių į S. 
Vietnamo nelaisvę.

Hanojaus vyriausybė atsisa
kė taikyti jiems Genevos kon
venciją: neduoda belaisvių są
rašų, neleidžia Tarpt, 
najam Kryžiui lankyti 
vykių, draudžia rašyti 
ti laiškus bei siuntinius.

Pranešimą padarė Mrs. Hau- 
ser, nuolat dirbanti su žmo
gaus Teisių komisija. Ji prašė 
prijungti ir J. Tautų balsą prie 
visų kitų, kurie tokį Hanojaus 
vyriausybės elgesį smerkia 
žmogiškumo sumetimais. Vaka
riečių blokas priėmė prašymą 
su simpatingu prielankumu, 
bet AfroAzįjos blokas bei kai 
kurie vadinamieji neutralieji 
mano, kad to reikalo atne-

Tą patį laišką Izraelio prem- Šimas į J. Tautas yra tik pro-

Raudo
ją sto- 
ar gau-



1 DARBININKAS 1969 m., lapkričio 14 <U no. 71

Vyskupas Aiit. De&šiiys lanko Vokietijos lietuvius
Į Romuvą vyskupo pasitikti susirinko beveikKristaus Karaliaus šventės 

išvakarėse į Vokietija® lietu
vių centrinį žadinį, Romuvą, at
vyko ąanjasžs ganytojas vysk, 
dr. Antanas Liudvikas Deks
nys. Tai jo pirmas platesnio 
masto susitikimas su jo globai 
pavestaisiais lietuviais Vokieti
joje. Prel. dr. Jonas Aviža tą 
susitikinu buvo rūpestingai pa
ruošęs. Vyskupo pasitikti atvy
ko kone vėsi lietuvių pastoraci
joje dirbantieji kunigai, o taip 
pat nemažas būrys pasauliečių, 
ypač iškiliųjų visuomenės vei
kėjų. Atvyko ir būrelis jauni-

priešpiet. Kun. Navicką išlai
ko Main®o vyskupija. Mainzo 
vyskupijoje, be tėv. Bernato-

VAITKUS FUNERAL HOME. Notay Public. 197 Wetwter Avė. Camtadga

teikė sutvirtinimo sakramentą.

Pirmasis svečio žingsnis bu
vo skirtas Vasario 16 gimnazi
jai, kur prie kavutės direkto
rius Vincas Natkevičius jį su
pažindino su visais savo įstai
gos darbuotojais. Gimnazijai 
buvo skirtas taip pat paskuti
nysis žingsnis, būtent, prieš pat 
išvykdamas, vyskupas aplankė 
abudu bendrabučius — berniu
kų ir mergaičių, kur iš arti pa
matė moksleivių gyvenimo są
lygas ir su daugeliu iš jų as
meniškai pasikalbėjo.

Priėmimas Romuvos salėje
šeštadieni 5 vai. popiet gar

bingojo svečio pasveikinti su
sirinko į senosios pilies salę 
namiškiai ir daug svečių. Pir
mąjį žodį tarė namų šeiminin
kas direktorius Vincas Natke
vičius, pareikšdamas džiaugs
mą, kad pirmasis naujojo gany
tojo vizitas skirtas kaip tik jo 
vadovaujamai įstaigai. Supažin
dindamas su gimnazijos padėti
mi, pasiguodė moksleivių skai
čiaus sumažėjimu, reikšdamas 
baimę, kad ir Vasario 16 gim
nazijai gali ^ateiti panašios die
nos, kaip eilei kitų laisvajame 
pasaulyje veikusių lietuviškųjų 
mokslo bei auklėjimo Įstaigų.

Iš 82 gimnazijos mokinių 60 
yra katalikai, o likusieji 2 2 

per 
beveik 20 metų nėra buvę at
vejo, kad kuris nors jaunuolis 
atsisakytų lankyti religijos pa- 

kas šia»a
pssifai-o dažnokai. R«?liifija čia 
dėstoma lietnvišKai ir tai bene 
vieninlclė tnosvKla visam*- pa
saulyje. Lietuvą iimant, 
taip daroma per ištisus 9 
tus.

Po direktoriaus kalbos 
tarpiškai vyko meninė moks
leivių programa. Rūta Kūnai- 
tė ir Angelika Vilčinskaitė pa
deklamavo po eilėraštį, mažie
ji sušoko Kalvelį ir Suktinį, 
didžiosios mergaitės — Kepu
rinę, choras padainavo 3 dai
nas. Eilėraščius ir šokius pa
ruošė mok. Eliza Tamošaitienė, 
o dainas mok. Kazys Motgabis.

Sielovados direktorius prel. 
dr. Jonas Aviža pasveikino ga
nytoją Vokietijoj dirbančių lie
tuviu kunigų vardu. Savo kal
boje jis iškėlė aukštus vysku
po uždavinius ir reiškė vilti, 
kad seksis gražiai bendradar
biauti. Prašė, kad vyskupas 
prie progos perduotų Vokieti
jos lietuvių padėką už vysku
po paskyrimu šv. Tėvui. Evan
gelikų sveikinimus išreiškė jų 
kunigas Juozas Urdzė, primin
damas, kad-šiais laikais ir šios 
abidvi konfesijos jau nebeieš
ko, kas jas skiria, o veikiau, 
kas jungia. Visų kelias yra 
bendras, jis yra pats Kristus. 
Iš vyskupo ir evangelikai lauk
sią inspiracijos ir praktiškų pa
tarimų.
Vokietijos LB valdybos pir

mininkas inž. Jonas K. Valiū- 
rtot pasidžiaugė, kad Vokieti
jos lietuviuose kunigai nesiri
boja vien tik religiniais patar
navimais, bet labai pozityviai 
ir aktyviai dalyvauja ir pačios 
Rcndruomenės veikloje. Vys
kupo ikšiolinis kelias rodo taip 
pat jo domėjimąsi visuomeniš
ku gyvenimu. Tai graži viltis 
Vokietijos Lietuvių Bendruo
menei.

dien pasauliečiai nežada ten
kintis statistų vaidmeniu, o no
ri veikliai dalyvauti Bažnyčios 
gyvenime. Atkreipė jis dėmesį 
į Šv. Kazimiero kolegiją Ro
moje, linkėdamas jai tapti lie
tuvių išeivijoje kultūriniu cent
ru. Suminėjo taip pat neginči
jamą tiesą, kad lietuviams nie
kuomet netrūko savitarpio vai-

lietuviškai galvoti.

evangelikai. Gimnazijoje

gyventojas, šiuo metu ilsisi 
Vokietijoje ir nepagailėjo pa
stangų atvykti | iškilmę. Vokie
tijoje dar yra 8 lietuviai ku
nigai, bet didžioji jų dalis dir
ba vokiškose parapijose ir iš
kilmėse nedalyvavo.

Vysk. Deksnys pareiškė vi
sų pavardes jau girdėjęs daug 
kartų, o dabar džiaugiąsis ga
lėdamas asmeniškai susipažin
ti. Jam priklauso pastoracija 
visoje^ Europoje. Teksią dar 
pusėtinai pajudėti. Planuosiąs 
kartu su visais Sielovadą direk
toriais. Nemanąs, kad galėtų 
veikti griežtais įsakinėjimais, 
o veikiau brolišku susitarimu. 
Nesivežiosiąs lazdos, o tik nuo
širdumą.

Pastoracija turinti eiti ran
ka rankon su lietuvybe. Vie
na iš svarbiausiųjų pastoraci
jos priemonių šiame išsisklai
dyme yra asmeniškas lankyma
sis pas tikinčiuosius. Kunigai 
klausė, kada būsiąs sukvies
tas pastoraciniai studijinis jų 
suvažiavimas, galimai kartu iš 
visos Europos. Sutarta, kad 
tam tinkamiausias laikas tuoj 
po Velykų. Apsistota prie ant
rosios Velykų dienos, 1970 
kovo 30. Bad Woerishofene 
bus posėdžiaujama bent 5 die
nas.

Aišku, vyskupas lankys vi- 
saš kolonijas, bet tai reiks 
gerai suplanuoti, kad nebūtų 
netikslingo lakstymo iš vieno 
Vokietijos ar net Europos 
krašto į kitą. Prel. Aviža pasn 
kė, kad jo sąrašuose sužymė 
netoli 5,000 lietuvių katalil 
Vokietijoje. Prisimintas ku 
Jonas Riaubūnas.

Sutvirtinimo sakramentas
Kristaus Karaliaus dieną vi 

kūpąs Deksnys teikė Vokieti j 
lietuviukams sutvirtinimo ss

heime. Valiūnas augina 5 vai
kučius, kurių 2 lanko Vasario 
16 gimnaziją. Nakvynei gany
tojas atvyko į Dieburgą pas 
kapuciną kun. Alfonsą Benftf? 
tonį. čia jis aplankė ir nese
niai netekusį kojos kapuciną 
tėv. Marceliną, laisvės laikais 
dirbusį Plungėje.

Pirmadienį kelias vedė pas 
Mainzo vyskupą dr. Hermano 
Volk. Čia, lydimas tėv. Berna- 
tonio, aptarė lietuvių pastora
cijos reikalus Mainzo vyskupi
joje. Ypatingai padėkojo už 
nuolatinę globą kun. dr. Juo
zo Navicko, kurį Heidelbergo 
invalidų namuose vysk. Deks
nys buvo aplankęs šeštadienį

Damijonaitis, Mainzo vyskupi
jai priklauso taip pat Huetten- 
feldo bažnytėlė, kuria gimnazi
ja naudojasi jau daug metų, 
nors pati Romuva yra jau Frei- 
burgo arkivyskupijos ribose.

Galiausiai vysk. Deksnys dar 
aplankė ligoninėje besigydan
tį savanorį kūrėją majorą Juo
zą Kriščiūną, kuris savo 70 m. 
amžiaus išvakarėse gavo sun
kų širdies infarktą. Ligoniui 
vyskupo vizitas suteikė didžiu
lio džiaugsmo. Iš ligoninės ke
lias vedė į Bad Woerishofen, 
esantį apie maždaug 400 kilo
metrų nuotolyje.

Kun. Bronius Liubinas

koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLA8 FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-coo- 
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnaa, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — GralX)dU8-lMlaamuotojg& Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 74335.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. O& 
Lafayette SL, Nevvark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamu gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

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

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės j mūsų įstaigą. Pildomi miesto, vaisty- 

' bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. —119-04 
Jamaica Avė., Richmond Hilį N. Y. 11418; teL Vlrginia 6-1800.

Kur 
me-

be-

Skautų sveikinimus perdavė 
moksleiviai Petras VoriMis ir 
Irma Diibaftė, ateitininkų —jų 
pirmininkas aštuntokas Ri
čardas Palavinskas, o evange
likų jaunimo ratelio — moky
tojas Fricas J. Skėrys. Vyr. 
mok. Saliamonas Antanaitis, 
kaip Romuvos LB apylinkės 
pirmininkas, priminė šią vasa
rą paslaptingu būdu dingusi 
gimnazijos kapelioną kun. Jo
ną Riaubūną, kartu buvusį ir 
apylinkės vadovybėje.

Vysk. Deksnio kalba
Ganytojas pareiškė, kad la

bai laukęs šios dienos, kad 
džiaugiasi galėdamas būti vie 
name iš svarbiausiųjų laisvųjų 
lietuvių židinių. Sis židinys 
neprivalo užgesti, visi turi rū
pintis jo gyvavimu. Čia esanti 
lietuviškoji sala, kur jaunimas 
ruošiamas
Be židinių, jungiančių visus i 
vieną kūną, maža tauta išnyks.

Iš šio židinio laukiąs pašau
kimų kunigystėn' ir vienuoliš
kam gyvenimui. Be kunigų 
veiklos lietuvių išeivijoje daug 
ko nebūtų, daug trūktų, išbrau
kus vienuoles seseles iš jos gy
venimo. Kunigas yra jungian
tis vadas, dirbąs kartu religi
niame ir tautiniame bare.

Pasidžiaugė visų sveikini
mais, ypačiai jaunųjų. Ir pats ' ramentą. 18 iš Vasario 16 gi 
buvęs abiejose organizacijose. 
Iš ateitininkų gavęs idealą, o 
pas skautus išmokęs daug 
nrat‘išku #*a’yk»j. nt»a»igės’ u*- 
m sugyvenimu taro evangeli- 
Ki. ir KalaliKi.. Jam tai u*-- 
svHiina. nes jaunystėje lene 
airoti Biržuose. Dar ir šian
dien mielai prisimenąs savo 
bendradarbi kun. Neįmaną.

Vyskupas su kunigais
Vakare prel. Aviža pakvietė 

atvykusiuosius kunigus pokal
biui su vyskupu. Kad jis 
būtų sklandesnis, Sielovados 
direktorius vaišino vynu. Su
ėjo 14 kunigų, iš jų 2,iš kitų 
kraštų. Iš Vokietijos buvo ku
nigai Bernatonis, Damijonaitis, 
Dėdinas, Girčius, Gulbinas, 
Liubinas, Petraitis, Senkus, 
Šarka, Šileika ir žalalis. Aišku, 
ir prel. Aviža. Kun. Šulcas 
stabtelėjo vykdamas Italijon, o 
kun.

nazijos, o kitus atsivežė 
lionai iš savo parapijų, 
tėnfeldo bažnvtėlė buvo

A. Steigvila, Argentinos

Vysk. A. Deksnys teikia sutvirtinimo sakramentą. Kairėje — kun. V. šar
ka, dešinėje Tėv. K. Žalalis, O.F.M.

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

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

Vyskupas A. Deksnys Romuvos salėje, kur jam buvo suruoštas pagerbimas. 
Kairėje LB-pirmininkas J. K. Valiūnas, dešinėje — gimnazijos direktorius 
V. Natkevičius.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 74677.

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

XFIV yi.ip.K - - Laisves žiburys, liėtuvii: n ansflt; kalbomis sekmadieniais 
9-10 vs»L rvt.o tViŲ-tl j<»5.9 FM rr-nga. Vedėja Kežys. TW t-1284,
62-15 P!.. Midelle Viliūge. N.Y. 11379.
------  “ė —
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, tek 662-0244

aln<».
IŠKilmingas mišias Kartu 

vysKupu aukojo aar 11 k u 
gų. Dviejuose pamoksluose vj 
kūpąs Deksnys kalbėjo apie s 
tvirtinimo sakramento reil
mę ir apie Kristaus Karaliaus 
šventės prasmę mūsų laikais; 
Daug dalyvių susistiprino eu
charistine duona. O po bažnyti
nių iškilmių Vasario 16 gimna
zijos valgykloje visi gavo taip 
pat ir žemiškosios duonos ir 
prie duonos. Viskas prel. Avi
žos sąskaitom

Vyskupas keliauja
-Iš Romuvos vyskupas 

nevyko tiesiai į namus,
įmausią aplankė Vokietijos LB 
valdybos pirmininką inž. Joną 
K. Valiūną jo namuose

dar
Pir-

Bens-

dalimi Mrtvirtiittyjg.

Pavergtų Tautų savaitė Argentinoje
Du žymiausi Argentinos 

dienraščiai, La Prensa ir La 
Nation, plačiai žinomi ir tarp- 
tarptautiniuose sluoksniuose, 
neseniai susilaukė šimto metų 
amžiaus. Argentinos lietuvių 
organizacijų ir spaudos sąjun
ga sudarė delegaciją ir nusiun
tė ją į abi redakcijas jų pa
sveikinti tokia proga ir padė
koti už palankią paramą lietu
viams. Delegacija abiejose re
dakcijose buvo maloniai pri
imta, redakcijų atstovai su de
legacija nusifotografavo, kitą 
dieną įdėjo iliustruotus to įvy
kio aprašymus.

Netrukus po to buvo progos 
dar kartą įsitikinti, kad toki 
šilti santykiai su Argentinos 
didžiąja spauda yra ne tik ju
biliejiniai, o ir nuolatiniai, pa
stovūs.

Argentinoje jau ketvirti mė
tai irgi oficialiai, specialiu vy
riausybės dekretu skatinant,
minima Pavergtųjų Tautų Sa- rašė ne tik plačiai, bet spaus

dino tai ryškiose pirmutinių 
puslapių vietose, o La Prensa 
tam reikalui net ir vedamąjį 
straipsnį paskyrė (panaudoda
ma Vljko atstovo pateiktą me
džiagą).

Spalio 28 d. Pavergtų Tau
tų Savaitės proga K. Junevi
čius skaitė paskaitą apie Lietu
vą. jos praeitį ir dabartį Bue-

tas PET delegacijos laurų vai
nikas. Kalbėjo jaunųjų argen
tiniečių PET draugų pirminin
kas dr. Rodrigo Roranzo, PET 
delegacijos pirmininkas C. Mi- 
hailescu (rumunas), o Pav. Tau
tų Savaitės deklaraciją prista
tė ir perskaitė PET delegaci
jos narys Argentinoj K. Junevi
čius. Iškilmių metu prie vėlia
vų buvo Argentinos karinė 
garbės sargyba, grojo kariuo
menės orkestras. Iškilmėse da* 
lyvavo daug lietuvių, jų tarpe 
ir nemažas būrys jaunimo su 
vėliavomis, tautiniais drabu
žiais. Pranešime apie tai pabrė
žiama, kad —

"Visi dienraščiai rąžė, visos 
radijo stotys kalbėjo ir visi ke
turi TV kanalai rodė šias iškil-

Iš iškarpų matyt, kad dien
raščiai, ypač didieji — La 
Pransa ir La Nation apie šią 
iškilmę ir iš anksto ir po jos

vaite. Tik ji čia minima spa
lio gale. Šiemet tam buvo skir
tos spalio 26-31. Iškilmės pra
sidėjo sekmadienį, spalio 26, 
Buenos Aires katedroje, kur 
pamaldas laikė vyskupas E. Si- 
gura, giedojo V. Rymavičiaus 
vadovaujamas lietuvių choras. 
Po to iškilmės buvo prie Ar
gentinos laisvės paminklo, kur 
plevėsuojant devynių pavergtų nos Aires priemiesčio Sarandi 
Europos tautų (jų tarpe ir Lie- Rotary klube, 
tuvos) vėliavoms, buvo padė- (Elta)

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam 
sąžinftigai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. TeL (516) AN1-2864.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavem. 1883 Madisoo St_ 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotu viniai pietūs. Pirmos rūfiies lietuviukas maistas priei
nama kaina

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Siiver Bell Sakiną Co. Lietuviika ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11208; 
ST 2-5938.__________________________________________________________ __

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės,namų, 
automobiliu, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tas užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI74477.

SA G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, Vedėjas. 84-09 JamaicaAvė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviauia. 
Pristatėm į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders apedal prtce 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, modemiš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica AveM Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, NI. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietimėa. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kaitromis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus j 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

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

HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičiu*. 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 ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viičinis, 173 
Arthur St, Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass. sekmadieniais nuo 11-12 vid.
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Paraleles . . .
Kunigų Vienybės anketa, nu

kreipta | lietuviškų parapijų 
ganytojus, siekia surinkti ži
nias apie tikinčiųjų dvasinį ap
tarnavimą — kiek tą aptarna
vimą yra paveikusi amerikinės 
asimiliacijos dvasia, kiek palie
tęs n Vatikano susirinkimo re
formų sąjūdis.

Į pastarąjį klausimą apie A- 
merikos bažnytinį gyvenimą ap
skritai ir apie lietuviškąjį spe
cialiai, ryšium su ta anketa 
Draugo vedamajame Pr. Gr. 
lapkričio 8 sako, "kad sielova
da tebėra labai konservatyvi ir 
pasyvi. Tik nedaugelis vyskupi
jų yra išleidusios potvarkius, 
kaip turėtu būti sudarytos pa
rapijų tarybos ... Kas daugely
je Europos tautų katalikų jau 
išmėginta, čia dar tik pradeda
ma ir ieškoma kelių... iš pa
rapijų sudaryti krikščioniškas 
šeimas, iš mokyklų — katali
kų auklėjimo Įstaigas”.

“Juo . sunkiau tai padaryti 
lietuvių parapijom, kurios jau 
nebėra pilna prasme lietuviš
kos, o dvikalbės, šis klausimas 
rūpi ne tik klebonams, bet ir 
katalikiškai visuomenei, pri
klausančiai parapijoms”.

Laikraščio apibendrintą tei
gimą naudinga būtų patikrinti 
konkrečiais faktais kiekvieno
je lietuviškoje parapijoje — 
kaip yra ir kaip turėtų būti pa
gal II Vatikano susirinkimo re
formų sąjūdį — kaip yra Broo- 
klyne, Chicagoje, Detroite ir 
t.t.

Kuria linkme rieda aptarna
vimas lietuviškoje parapijoje, 
pavyzdžiu imame vieną iš Chi- 
cagos parapijų. Sako, tai lietu
viškiausia ir šauniausia parapi
ja. Sako, dalis tėvų nori ir ke
lis kartus prašė, kad jų vaikai 
pirmajai komunijai būtų pa
ruošti lietuviškai. Norėjo ir no
ri, kad tokiu Įspūdingu vaikui 
momentu jis nebūtų atitrauk
tas nuo tėvų. Eilės metų prak
tika rodė, kad pradžioje baž

nyčia aptarnaudavo vaikus lie
tuviškai, paskui augantiem vai
kam siaurino lietuvių kalbą, o 
dabar ta bažnyčia nesutinka nė 
mažųjų lietuviškai aptarnauti.

Kai vienas tėvas kreipėsi į 
kuriją, gavo iš pareigūno atsa
kymą: “Juk čia yra Amerika, 
ir turite angliškai viską atlik
ti”. Tėvas tęsė: “Taip, kaip 
tik dėl to, kad čia yra laisva 
Amerika, tai mes ir norime lais
vės tėvų kalba, vaikus aptar
nauti”. Atsakymas, žinoma, pa
reigūno nepaveikė.

Atsisakymas parapiečius ap
tarnauti jų tautine kalba pra
silenkia su II Vatikano susirin
kimo instrukcijom, šia pras
me Draugo vedamasis turėjo 
pagrindo sakyti, kad Ameriko
je “sielovada labai konserva
tyvi ir pasyvi”. Tik paskutinis 
žodis mažiau teisingas. Ji akty
viai imasi vaikus nutautinti.

Tai, kas čia daroma, yra gąs
dinanti paralelė su tuo, kas da
roma Lietuvoje. Sovietinis re
žimas Lietuvoje šiek tiek tole
ruoja senosios generacijos re
liginę praktiką, bet jaunoji kar
ta turi būti be Dievo. Ameri
koje, jei tenkinsimės tuo vie
nu pavyzdžiu lietuviškoje pa
rapijoje. šiek tiek toleruojama 
senoji lietuviška generacija, 
bet jaunimas turi būti be tau
tybės.

Bus džiaugsmo iš tokios baž
nytinės politikos ne airiam, ne 
katalikam ir ne Bažnyčiai ap
skritai. Bus džiaugsmo ateis
tam ir bolševikam, nes tokia 
praktika varo kylį tarp lietu
vių tėvų ir vaikų, stumia tėvus 
nuo pačios parapijos, žaloja vai
ko asmenybę.

Prieš tokią parapijos užmačią 
atimti vaikui tautybę tenka pa
sisakyti visom II Vatikano su
sirinkimo numatytom priemo
nėm, kaip ir prieš sovietų pa
stangas atimti religiją.

| Laisvę spalio nr. paskelbta
me dr. Jono Balio straipsny bu
vo -kalbėta, kad vokiečiai suti
ko perleisti išsiderėtą Lietuvos 
pietų — vakarų ruožą ir tei
ravosi, ką Sovietai jiem už tai 
■pasiūlytų. Toliau:
Sovietų pretenzijos į Klaipėdos 
laisvąją zoną:. ■

“Įvykiai skubiai vystėsi to
liau. Molotovas rugpiūčio 12 d. 
įteikė Maskvoj vokiečiams va
karykščios datos notą, kurioje 
rašoma: ‘Lietuva, Latvija ir Es
tija, Vyriausios Tarybos nuta
rimu, inkorporuotos į Sovietų 
Sąjungos teritoriją ir tuo pa
čiu pasidarė Sovietų Sąjungos 
dalis*. Tuo nutraukiami lietu- 
vos, Latvijos ir Estijos tiesio
giniai diplomatiniai santykiai. 
Todėl Vokietijos pasiuntinybės 
Kaune, Rygoje ir Taline turi 
būti uždarytos iki rugpiūčio 
25 d., konsulatai iki rugsėjo 1 
d. Pabaltijo atstovybės uždaro
mos (ib. Nr. 328)...

Žinoma, vokiečiai visa tai 
gerai suprato, todėl jau rug
piūčio 9 d. davė parėdymą, 
kad Lietuvai skirta laisvoji zo
na Klaipėdos uoste (pagal Lie- 
tuvos-Vokietijos 1939.V.20 su
sitarimą) būtų panaikinta ir 
dėl to rusai negali reikšti jo
kių pretenzijų, nes Lietuva ne
beegzistuoja (ib. Nr. 317). Ta
čiau rusas visada bandys įlįsti,

Tiltas per Šešupę, šioje pusėje Vokietija, anoje pusėje — Kudi rkos Naumiestis—Lietuva.

Sovietu ir naciy byla dėl- Užnemunės ruožo (3)

kur tik yra šioks toks preteks
tas. Nors jie patys rugpiūčio 
12 d. notifikavo, kad' Lietuva 
daugiau nebeegzistuoja, ta
čiau rugpiūčio 29 d. Moloto
vas įteikė Vokietijos ambasado
riui Maskvoje ilgą memorandu
mą, pasirašytą viena raide M., 
kuriame reiškia protestą dėl 
laisvosios zonos Klaipėdos uos
te uždarymo. Ji dabar turinti 
priklausyti Lietuvos TSR (mic. 
740/357798-99); santrauką 
paduoda Akten, DX Nr. 414). 
Kai vokiečiai nesiskubino į tai 
atsakyti, tai sovietai nenusira
mino ir toliau kėlė tą klausi
mą, pvz. Mikojanas rugsėjo 2 
d. (Nazi-Soviet Relations, p. 
184). Ribbentropas rugsėjo 6 
d. davė aiškų nurodymą Schu- 
lenburgui, kad laisvos zonos 
Klaipėdos uoste sovietai ne
gaus (ib. p. 186). Susidūrę su 
vokiečių griežtu ne, sovietai 
nusiramino ir daugiau to klau
simo nebekėlė”.

Sovietų kaina dėl Lietuvos 
ruožo:

“Suvalkijos ruožo klausimas 
sovietams buvo daug svarbes
nis, kai pamatė, kad vokiečiai 
tuo klausimu leidžiasi į kalbas. 
Molotovas rugpiūčio 12 d. į- 
teikė Vokietijos ambasadoriui 

Maskvoje ilgą memorandumą’* 
(kurį autorius Į Laisvę ištisai 
pakartoja, o mes čia pakartoja
me tik jo pabaigą):

‘Sovietų vyriausybė galėtų 
per dvejus metus sumokėti tris 
milijonus 860 tūkstančių auk
so dolerių, t.y. pusę tos sumos, 
kuri buvo anuo metu JAV su
mokėta caristinei Rusijos vy
riausybei už Aliaskos pusiasa
lį. Sovietų vyriausybė galėtų iš
mokėti tą sumą auksu arba 
prekėmis, pagal vokiečių vy
riausybės pasirinkimą.

‘Sovietų vyriausybė tikisi, 
kad Vokietijos vyriausybė at
sižvelgs į SSSR interesus ir su
tiks su šiuo jos pasiūlymu.’

Sovietai vienašališkai nuleido 
ir geležinę uždangą:

“Ir vėl vokiečiai į šį pasiū
lymą nesiskubino atsakyti, o 
rusai nekantravo. Jau rug
piūčio 23 d. Molotovas klausė 
Schulenburgo dėl vokiečių nuo
monės šiuo Lietuvos teritori
jos reikalu ir primygtinai pra
šė paskubinto atsakymo (Mic. 
740/357790). Kai vokiečiai 
tylėjo, rusai bandė aplinkiniais 
keliais įteisinti sieną su Vokie
tija. Molotovas rugpiūčio 17 d. 
įteikė Schulenburgui notą, pa

sirašytą M. inicialu, kurioje 
praneša Vokietijos vyriausybei, 
kad sąryšyje su Lietuvos res
publikos priėmimu į Sovietų Są
jungą, naujame valstybinės sie
nos ruože tarp Sovietų Sąjun
gos ir Vokietijos, nuo Igorkos 
upės iki Baltijos jūros, t. y. 
buvusioje Lietuvos-Vokietijos 
sienoje, nuo rugpiūčio 20 d. 
įvedama sovietinė pasienio 
tvarka, kaip ir visur kitur. So
vietų pasienio valdžia gaus 
reikalingus nurodymus, ir SS
SR vyriausybė tikisi, kad ir Vo
kietijos vyriausybė iš savo pu
sės duos atitinkamus nurody
mus savo (pasienio valdžiai 
(Mic. 740/357779). Tuo buvo 
panaikintas mažasis arba vie
tinis pasienio gyventojų susi
siekimas, vykęs pagal Vokieti- 
jos-Lietuvos sutartį. Tad buvo 
užleista geležinė uždanga. Ber
lynas pranešė savo atstovy
bei, kad vokiečiai skaitysis su 
tuo faktu ir nedarys priekaiš
tų, kodėl rusai iš anksto ne
pranešė apie mažojo pasienio 
susisiekimo sutarties nutrauki
mą, nes ir patys vokiečiai da
bar nesilaiko visų su Lietuva 
sudarytų sutarčių, pvz. dėl lais
vos zonos Klaipėdos uoste 
(Mic. 740/357791)”.

Vokiečiai dėl ruožo delsė:
“Sovietams labai rūpėjo ga

lutinai nustatyti sieną su Vo
kietija. Rugpiūčio 28 d. buvo 
įteikta tuo reikalu nota vokie
čiams, į kurią nesusilaukė at
sakymo (archyvuose ta nota ne
surasta).

“Berlyne rugsėjo 2 d. įvy
ko pasikalbėjimas tarp Rib- 
bentropo ir sovietų pasiunti
nio Skvarcevo, kuris tarp kit
ko kėlė klausimą dėl rugpiūčio 
12 d. sovietų pasiūlytos kom
pensacijos už Lietuvos žemės 
gabalą. Ribbentropas atsakė, 
kad vokiečiai tą klausimą stro
piai tyrinėja ir tas darbas dar 
nėra baigtas. Tačiau jau galįs 
pasakyti, kad sovietų kaina per 
žema ir vokiečiams nepriimti
na. Kai klausimas bus visapu
siškai ištyrinėtas, tada jis at
siklausius Hitlerio nuomonės ir 
pranešiąs pasiuntiniui. Kai šis 
paklausė, kada galima laukti 
atsakymo, tai Ribbentropas ap
gailestavo negalįs nustatyti da
tos (Akten, DXI, 1 Nr. 4).

- “Ta prasme Ribbentropas in
struktavo Schulenburgą Mask
voje: galįs prie progos pasaky
ti Molotovui, kad reichas prin
cipe sutinka už atitinkamą at
lyginimą atsisakyti Lietuvos te
ritorijos gabalo, tačiau sovietų 
pasiūlytas atlyginimas nepri
imtinas ir vokiečiai ruošią savo 
pasiūlymą (Nazi-Soviet Rela
tions, p. 186). Tai Schulenbur- 
gas rugsėjo 9 d. taip ir pain
formavo Molotovą (Mic. 740 
357826)... Atrodė, kad Moloto
vas buvęs patenkintas.”

Toliau — vokiečių kaina ir 
galutinis susitarimas.

— Anatolijus Kairys, JAV 
LB Kultūros Fondo pirminin
kas, rūpinasi jaunimo teatrų 
suorganizavimu kitose LB apy
gardose. A. Kairio iniciatyva 
suorganizuotas toks jaunimo 
teatras Chicagoje veikia jau 
dveji metai. Taip pat gražiai 
veikia ir jaunimo dramos stu
dija.

— Stp. Vykintas, Tautos 
Fondo atstovybės Vokietijoje 
pirmininkas, praneša, kad per 
tą atstovybę Tautos Fondui 
100 DM paaukojo A. Mikalaus
kas (Vas. 16. gimnazijoj) ir į- 
sijungė į ypatingųjų TF rėmė-
jų gretas. (E)

VAIŽGANTAS

ŽEMAIČIŲ ROBINZONAS

(3)
Vaurūs buvo kieti sau; tai ką 
besakyti apie išdalijimą pinigų 
ne Dievo garbei, ne mišiom, 
bet veitleidžiams! ūkio pavel
dėtojai mėgino net smurtu ir 
šantažu “paveldėti” ir pinigus, 
kol įsitikino karšinčių pinigė
lių negausią. Liovėsi spaude, 
bet nesiliovė piktų liežuvių lai
de. Karšinčiams buvo visa at
pasakojama, ir jie dar kiečiau 
gniaužė savo delnus nuo na
miškių. pasižadėję visa atiduoti 
bažnyčiai, visai neilgai betru
kus. O Dievas lyg tyčiomis ne
siuntė jiems giltinės, ir tiek, ir 
jie karšo karšo, rodės, per 
amžių ir karš dar per antrą.

Juo seno, juo labiau gerbė 
tą vienatinę savo brangenybę 
— pinigą. Nepaleido jo nuo sa
vęs, nors gerai žinojo kelią į 
bankelį ir išmanė einamąją są
skaitą, daugiau kad žmonės ne
žinotų, kiek gi jie iš viso turi.

Ir smilko Vaurūs kaip kokie 
vaiduokliai, niekam nereikalin
gi, bet niekam h* nekliūvą. Lio
vės ir giminės. Suskubo ir jie 

apsenti ir savo vaikus išve
džioti. Karšinčiai jiems nepadė
jo vaikų auklėti, giminės ir ne
sikreipė į juos tokiu paprastu 
prašymu: pabūk prie mažo. Ne
glostė nė bėgiojančių.

Su gyvenimu Vaurus berišo 
podės Vencelio Ijkimas. Jis, 
vaikas, pasukdavo į savo kū
mas bent keletą kartų per me
tus jais pasidžiaugti, kad tebė
ra sveiki ir gyvi, ir patikrinti, 
kiek gi jau pinigų jam banke
lyje užaugo.

Kūma Vaurus iš kažin kur 
ištraukdavo kasos knygutę ir 
paslaptingai, apsidairydamas, 
ar kas negirdi, rodydavo pas
kutinę skaitlinę. Paskui greit 
užvoždavo knygelę, lyg kad ta 
skaitlinė kaip kanariukas iš 
narvelio neišskristų, ir paslėp
davo vėl toje pat vietoje, nė 
pačiupinėti neduodamas.

— Pakentėk, — sakydavo.— 
Kai reiks, kaip kelyje būsi ra
dęs.

— Kažin, motin, ar mes be
sulauksime Vencelio sugrįžtant.

— Dievas duos, tėveli, Die
vas duos. Dar norėčiau pavaikš
čioti per slėnį kaip prieš dvi
dešimt metų —

Kaip ten ūkis atstatyti 
ruoštasi

Vincas Kaniava tad išaugo 
geroje šeimoje. Tretieji jo tė
vai nebuvo alkolio mėgėjai, jų 
vaikai taip pat. Namie degtinė 
jei ir rasdavos, tai ėjo lygio
mis su vitrioliu — paskučiau
siam reikalui. O ieškoti jos kar- 
čiamose niekas neieškojo —nei 
seniai, nei jaunikliai. Gal kad 
patys buvo pertekę, visu kuo 
aprūpinti, pusbroliai Vencetiui 
nepavydėjo nieko, ir našlaitys- 
tė jam nebuvo tiek įkyri kaip 
kitiems.

Paūgtelėjęs su broliais dirbo, 
su jais ir mokslą ėjo pradžios 
mokykloje, turėjusioje gerą 
mokytoją. Mokslas ypač jam se
kės. Jis buvo pirmutinis. Ga
bus, mokslus, jis dar mėgo skai
tyti, ką tik nutverdamas. Pas 
tetą ir ramų, lygaus būdo jos 
vyrą maišės ir draudžiamųjų 
Tilžės leidinių. Dėl jų būdavo 
ne kartą rimtos kalbos, net 
sielvarto. Tai ir idėjingumo 
kiek buvo; ta šeima buvo bent 
kiek galvojanti, kas gera, kas 
bloga.

Kaimo seniams tai bloga bu
vo, kas nauja. O jaunimui prie
šingai. Vincui pilna galva bu
vo naujenybių; jų rankiojos, 
kur tik galėdamas, iš gyvų at
sitikimų ir iš raštų, žemės dir

bimo naujenybių mokės iš savo 
kaimyno grapo Zubovo, mo
kyto agronomo, mėgusio savo 
amatą ir gaudavusio iš žemės 
daugiau kaip kiti. Daugiau jis 
žinojo politikos naujenybių; 
jas dideliu pamėgimu skelbė vi
siems, jaunimui ir senai bobu
tei; neįkalbinėdamas jiems, bet 
kad nebūtų nuobodu šnekėtis 
apie tai, ką jau visi žino. Vin
co protas, širdis ir vaizduotė 
veržės į platybes, ir jis laiku 
pasijuto reiksią jam kažko daug 
nudirbti.

Vincas jau pusvaikis ėmė sie
lotis savo tėviškėle ir pykti, 
kad dar toks ilgas nuomos ra
kąs. Užsuks į kūmas ir vaipy
sis, kad nuomininkas ūkinin
kauja tikrai kaip svetimame 
ūkyje, nors turėjo jį pusei sa
vo amžiaus. Menką paėmę iš 
nabašninkų Kaniavų, jie nė 
piršto nepridėjo pagerinti; dar 
visas tvoras nukūreno, tą vie
ną dalyką, kurio tėv^L nebuvo 
apleidę, o jų buvo aru trijų ki
lometrų.

Kelių gi ašių reiks vėl ap
tverti? Koks čia mastas — ki
lometras? Na, jei rusai per sa
vo mėsiedą — maslianicą bly
nus matuoja aršinais, tai ko
dėl žemaitis negali savo tvorų 
kilometrais matuoti? Atseit, 
kiek įtilps.

Ir kūmos buvo tos pat nuo
monės.

— Tu gi, Venceli, vyras, — 
džiaugdavos juo pamatę. —Bū
tum jau įsiūkininkavęs iki šiol, 
kad mes nebūtum padidinę 
nuomos laiko. Neilgai betrukus, 
ir vesti teks, tai bene per 
sunku bus ūmai visa iš naujo 
padaryti?

Vencė vesti dar nemanė, tai 
ir lizdelio įrengimu rimtai sau 
galvos nesuko. Kitaip dalykai 
virto, kai įsistebeilijo Bertašių 
Uršelę, dailią pažiūrėti, jaunu
tę, gražios ir pasiturinčios gi
minės mergelę. Ji sveika, 
darbšti, bus jau susikrovusi 
nemaža kraičio.

Ir kūmų sumetimai vis la
biau stiprėjo, kad ši pirmoji 
gražuolė ir turtuolė niekam ki
tam nedera, kaip tik pirmam 
gražuoliui. Taip bent Vincas 
jiems rodės. Ir Vincas bent dve
jus trejus metus smaginos į šei
myninį gyvenimą, į savarankų 
šeimininkavimą, į patogų butą, 
vertą jo ir jos.

Nuomininkas, nuo to, gyve
no rankas nuleidęs; juo blo
giau, juo arčiau galo; lyg ty
čia, kad po jo niekas kitas ne
begyventų. Trobos baigė savo 
dienas: stogai nudrisko paga- 
lam ir rodė “šonkaulius”, kaip 
maita šunų nuėstu šonu; sie
nos krypo, langai dužo, o nuo
mininkas juos užtaisinėjo ska
lomis ir ryzais. Šiauru buvo pa
veizdėti į Kaniavų ūkį. “Kania
vų kiemas” tapo neturto ir ap- —O dirvos, jau ką gi! nu
sileidimo simboliu; kėlė Kania- šios; tik sutvarkyk jas, grūdais

vų giminei negarbę, nieko 
bendra su jais neturėdamas.

Vincui tai buvo peilis po 
kaklu. Nors negyvenk, nieko 
nematyk, nieko negirdėk; arba 
šok pulk ir ėmęs visa tuo pra
dėjimu perdirbk, kad iš seno 
nebeliktų nė paminklėlio. O 
Vincas vis dėlto buvo tradicijų 
žemaitis. Jis daug ko nauja iš 
knygų ir iš Zubovų išmoko, vis 
dėlto pagrinde tebeglūdėjo se
noji žemaičių ūkio tvarka — 
erdvios trobos ir-gerai aptvars
tyti laukeliai

— Visų gi kur kiaulėms — 
kiaulėms, kur arkliams —ark
liams; karvėms, avims, paukš
čiams savo gardai, kad ganytų
si jeibių nedarydami ir be pri- 
stovo. Vienų Kaniavų visuose 
laukuose nebėra nė tvorgalio, 
ir nebežinai, kur ganiava, kur 
sėta. Neturtingai amžinatil- 
salį tėvelių, nabaštikai gyvenę, 
bet paršai per jų tvoras nelan
džioję; o dabar, kai aš paveldė
jau, nors kiaurai per visus lau
kus važiuotas važiuok.. Nors 
kaime nebesirodyk.

Viešoji nuomonė, kaip tirš
tai juodas debesis, sverdėjo 
ant Vinco sielos, ėdė jam širdį 
jau tada, kai vos tik pradėjo 
svajoti apie savarankumą. Ką 
besakyti kai teko iš tikrųjų į- 
žengti į tąjį plačiai garsėjusį 
"Kaniavų kiemą”. 

apsipilsi, į miegas netilps, — 
erzino Vincą jaunieji kaimy
nai.

— Steigsiuos kaip įmanyda
mas, jei žadatės man padėsią, 
— meilindavos Vincas prie sa
vo amžininkų ir matė juos ne
atsisakysiant

Taip mažu pamažu brendo 
Vinco galvoje ūkininkavimo ir 
gyvenimo planas, o drauge ir 
apetitas dirbti — iš niekų pa
sidaryti pirmos rūšies gyveni
mą, pagarsėti pirmuoju ūkinin
ku, apsivainikuoti pirmojo pa- 
rapijono vainiku ir savo Uršu
lytę padaryti kaimo, ne tik kie
mo, karaliene. Vincas buvo 
skaitęs Robinzono Kruziaus is
toriją ir matė, kad jam teks jo 
pėdomis eiti. Tik ar tesės?

— Bepiga buvo Robinzonui 
vienam sau tiektis lizdą ir pato- 
gumą, o man tenka tiektis Šei
mai ir žemės fabrikui.

Vaurus sakydavo: ,

— Aš kiek pribijau. Tu dar 
nesi pinigų eikvojęs, tai ga
vės jų iš paties aitvaro, jie tau 
bus per pigūs. O jie brangūs, 
kai tikras reikalas ištinka. Tu 
tai pamatysi, kai tų reikalų pa
jusi. Pirma tenka patirti bėdos, 
kad, paskui išbridus, būtų gali
ma sumesti kiek tai atsiėjo. 
Pode, būk kytras iš pradžių, 
jei nori paskui gašavotis!

(Bua daugiau)
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SUDARYTAS KANADOS LIETUVIŲ KATALIKŲ CENTRAS
Lapkričio 1 Toronto Prisikė

limo parapijos patalpose įvy
ko Kanados lietuvių katalikų 
suvažiavimas, sukviestas orga
nizacinio komiteto. Dalyvavo 
79 registruoti atstovai ir 3 sve
čiai. Buvo atstovaujamos šios 
vietovės: Torontas, Hamiltonas, 
Montrealis, Londonas, St. Ca- 
therines, Delhi, Sudburis, Ot- 
tawa.

Suvažiavimui sukviesti buvo 
sudarytas specialus komitetas, 
kuriam pirmininkavo J. Matu
lionis. Jis ir pradėjo suvažiavi
mą ir toliau jam vadovavo. Vi
cepirmininkais buvo prel. J. Ta- 
darauskas, dr. J. Sungaila.

Pranešimą padarė organiza
cinio komiteto pirmininkas J. 
Matulionis, atpasakodamas ko
miteto veiklą. Noras suorgani
zuoti Kanados lietuvius kata
likus jau buvo kilęs anksčiau. 
Praeitais metais rugsėjo 26 su
darytas organizacinis komite
tas. Iš Chicagos atvykęs K. Klei
va. laisvojo pasaulio lietuvių 
katalikų organizacinio komite
to pirmininkas, apžvelgė ligšio
lines pastangas apjungti viso 
pasaulio lietuvius katalikus.

Kalbėjo ir vysk. V. Brizgys, 
paaiškindamas, ką yra nu

BALTIMORE, M D.
Baltimorės vyrų choras Dai

na lapkričio 29 lietuvių svetai
nės didžiojoje salėje rengia sa
vo pirmą koncertą. Chorą su
daro dainos mėgėjai, kurie tik
rai nori išlaikyti lietuvišką dai
ną. Chorui vadovauja Lilė Ba- 
kerskienė-Baker. Koncerto pra
džia 7:30 v.v. Bus bufetas. Šo
kiam gros vokiečių Happy Wan- 
derers orkestras.

Liet. Bendruomenės Baltimo
rės skyrius lapkričio 15 rengia 
koncertą lietuvių namų didžio
joje salėje. Dainuoja solistai: 
Irena Stankūnaitė iš New Jer- 
sey ir Vaclovas Verikaitis iš 
Kanados. Akomponuos Juozas 
Stankūnas ir Elena Juškaus- 
kaitė-Bush. Šokiam gros Jono 
Lekevičiaus orkestras. Koncer
te dalyvaus šeštadieninės mo
kyklos vaikai ir tautinių šokių 
grupė. įėjimas 3 dol., studen
tam — 1.50 dol. Po koncerto 
— šokiai. 

Jūros pakrantėse Kennebunkport. Maine, beliko tik žuvėdros
Nuotr. V. Maželio

veikę lietuviai vyskupai, ir pri
mindamas, kad šiuo metu pa
gal Vatikano susirinkimo pot
varkius vyksta visų katalikų ap- 
sijungimas.

Dr. J. Sungaila referavo sta
tuto klausimą. Statuto projek
tas su kai kuriom pataisom pri
imtas.

Kun. St. Yla skaitė pagrin
dinę paskaitą “Katalikiškoji 
veikla Į naują kelią”, kur bu
vo paliesti dabarties aktua
liausi klausimai. Pasisakyta dėl 
brošiūrų ruošimo, parapijų 
tvarkymo.

Pasisakyta dėl lėšų telkimo 
tokiam centrui. Suvažiavimas 
pasisakė už laisvus Įnašus, ku
rių dydį nustato patys viene
tai. Nutarimų projektą perskai
tė dr. B. Povilaitis. Nutarimuo
se pabrėžiama, kad Kanados 
Lietuvių Katalikų Centras yra 
nepolitinė institucija. Centro 
veikla neturi kryžiuotis su LB 
veikla.

Valdybos rinkimai pareikala
vo daugiausia laiko. Į centro 
valdybą išrinkta visa eilė žmo
nių, kurie paskui dar turėjo 
progos susirinkti pirmo posė
džio. Ten jie išrinko pagrindi
nius valdybos pareigūnus: pir-

Šv. Alfonso parapijos meti
nė vakarienė lapkričio 9 pra
ėjo labai gražiai. Kelias dienas 
prieš vakarienę šeimininkės ke
pė ir virė visokiausius valgius. 
Šokiam grojo Jono Lekevičiaus 
orkestras. Buvo ir loterija su 
įvairiais laimėjimais. Parapijos 
kunigai prel. L. Mendelis, kun. 
A. Dranginis ir kun. M. Jara- 
šūnas turėjo progos pasikalbė
ti su parapiečiais.

Pasibaigus kalėdojimui pre
latas L. Mendelis padėkojo ku
nigam už parapiečių lankymą 
ir parapiečiam už suteiktas au
kas bažnyčiai.

Jautienos kepsnio vakarienė, 
rengiama šv. Juozapo parapi
jos naudai, bus lapkričio 23 
Halethorpe priemiestyje, ugnia
gesių salėje. Pradžia 1 v., baig
sis 6 v.v. šokiam gros orkest
ras. Šv. Juozapo parapijoje kle
bonauja kun. J. Antoszevvski.

Jonas Obelinis 

min. dr. Juozas Sungaila, I vi- 
cepirm. kun. Placidas Barius, 
OFM, II vicepirm. dr. B. Povi
laitis iš Delhi, iždininkas K. 
Monglicas iš Toronto. Kitų 
centro valdybos narių pavar
dės: Kunigų Vienybės atstovas 
prel. J. Tadarauskas, kun. P. 
Ažubalis, kun. dr. F. Jucevi
čius, kun. dr. Pr. Gaida, se

NEVY BRITAIN, CONN.
Parapijos choras tęsia darbą
Šv. Andriejaus parapijos 

choras po trumpų vasaros ato
stogų vėl tęsia savo darbą. 
Kiekvieną penktadienio vaka
rą repetuoja po dvi valandas. 
Mokosi ne tik bažnytinius da
lykus ir gieda kiekvieną sek
madienį per 11 v. mišias, bet 
turi ir didelį dainų repertua
rą.

Šis choras yra vienintelė 
stipriausia lietuvių meninė or
ganizacija New Britaine. Viso
mis progomis, ar tai būtų tau
tinė šventė, ar parapijos paren
gimas ir pan., choras kviečia
mas atlikti meninės programos 
dalį. Didžiausias čia nuopel
nas yra šio choro vedėjo muz. 
Jono Beinorio, kuris nenuils
tamai dirba ilgas valandas ir 
savo darbštumu išjudina bei i- 
traukia į šį darbą ir kitus.

Choras jau yra užsiregistra
vęs dalyvauti būsimoje dainų 
šventėje. Po Naujų Metų jau 
pradės repetuoti tai šventei 
skirtą kantatą.

Metinis choro vakaras
Kiekvienais metais paskuti

ni lapkričio šeštadieni parapi
jos choras surengia pasilinks
minimo vakarą su įvairia dai
nų programa ir šokiais. Šis pa
rengimas sutraukia ne tik vie
tinius, bet ir apylinkių dainos 
mėgėjus.

Šiais metais šis vakaras ren
giamas lapkričio 29, 8 vai. v., 
Lietuvių Svetainėje, 352 Park 
St., New Britain. Bus įvairi ir 
linksma dviejų dalių programa. 
Pirmoji, lietuviška, dalis pa
vaizduos Lietuvos subatvakarį. 
Antroji, angliška, dalis susi
dės iš valsų pynės. Programą 
atliks mišrus choras, vyrų ok
tetas ir moterų sekstetas. Po 
programos bus šokiai, grojant 
europietiškai muzikai, vaišės, 
loterija bei kitokios pramogos.

Visi vietiniai ir apylinkių 
dainos mėgėjai ir šiemet kvie
čiami atvykti ir pasilinksminti. 
Įėjimo auka — 2 dol. Bilietai 
gaunami pas visus choro na
rius.

Parapijos vakarienė
Spalio 19 klebono kun. A. 

Edvardo Gradecko iniciatyva 
buvo surengta parapijos vaka
rienė. Pats klebonas buvo pa
siėmęs visas šeimininko parei
gas ant savo pečių. Darbščio
sios šeimininkės dirbo nuo 
ankstyvo ryto iki vėlaus vaka
ro. Visas šis darbas buvo ap
vainikuotas gražiais rezulta
tais. Atsilankė virš 400 sve
čių. Salia paties šeimininko kle
bono kun. A. E. Gradecko ir 
šios parapijos vikaro kun. Al
berto Karalic buvo ir visų ger
biamas svečias New Britaino 
majoras Paul J. Manafort. ku
ris vėliau į svečius tarė gražų 
ir nuoširdų žodį.

Kas gali nuvertinti saulėtos 
širdies vertę, kuri, kur tik eina, 
visur aplink save skleidžia lai
mę ir džiaugsmą! Kiekvienas 
jaučiasi patraukiamas linksmo 
veido ir smagios nuotaikos, o 
atstumiamas niūraus, niurzgian
čio ir nusiminusio žmogaus. 
Mes pavydime žmonėms, kurie 
visur skleidžia linksmumus, ku
riems. kaip sakoma, laimė ver
žiasi iš visų porų. Pinigai, na
mai ir žemės, visi kiti turtai yra 
be vertės, palyginant juos su 
tokia prigimtimi. Šitas sugebėji
mas spindėti saulės šviesa yra 
didesnė galybė, negu grožis ir 
dvasinis išsilavinimas.

O. Swett-Marden 

suo Igne Marijošiūtė, A. Kuo
lienė, A. Ramanauskienė, dr. 
Petras Lukoševičius, J. Plei- 
nys, C. Senkevičius.

Suvažiavimas baigtas pirmi
ninko J. Matulionio kalba ir 
Lietuvos himnu. Po vakarienės 
didžiojoje Prisikėlimo salėje 
suvažiavimo dalyviai išsiskirs
tė.

Vakarienėje pasirodė nau
jai susiorganizavęs moterų seks
tetas, pirmą karta atlikdamas 
dvi lietuviškas ir tris angliš
kas dainas. Svečių buvo šiltai 
sutiktas. Si moterų sekstetą su
daro: Elžbieta Liudžiuvienė. Al
dona Stasiukevičienė, Geraldi- 
ne Ganzer, Nina Stasaitienė. 
Dorcthy Gužauckaitė ir Mar- 
tha Langford. Seksteto vedė
jas — muz. J. Beinoris.

Vaiky choras
Pereitais metais muz. Jono 

Beinorio vėl buvo atgaivintas 
parapijos vaikų choras. Per 
žiemą stropiai dirbo, o pavasari 
įvykusiame parapijos koncerte 
parodė savo darbo vaisius, pui
kiai atlikdamas lietuviškas ir 
angliškas dainas. Ne tik daina
vo, bet ir kiekvieną sekmadie
nį bažnyčioje 9:30 vai. giedojo 
mišių metu.

Šį rudeni vėl susirinko visi 
ir tęsia pradėtą darbą. Kadan
gi šiemet susidarė didesnis 
skaičius vaiku, jie buvo paskirs
tyti į dvi grupes. Viena grupė 
— nuo 8 iki 14 metų amžiaus, 
kita — nuo 5 iki 7 metų. Da
bar abi grupės kiekvieną šeš
tadienį susirenka į repeticijas.

Lietuviu Bendruomenė
L. B. valdyba visuomet dė

jo pastangas išlaikyti 'šeštadie
ninę mokyklą. Deja, ir šiemet, 
nesusidarius pakankamam 
skaičiui vaiku, norinčių lanky
ti lituanistines pamokas, mo
kykla negalėjo pradėti darbo. 
Bet L. B. valdyba vis tiek tebe
sirūpina šiuo reikalu. Stengia
si kaip nors suburti vaikučius 
į bendrą ratelį nors atskiromis 
progomis. Tad buvo nutarta su
ruošti vaikam Kalėdų eglutę, 
kuri numatyta savaitgalį po 
Naujų Metų.

Nina Stasaitienė

Kultūros Židinio pradinio plano modelis, darytas archit. Adolfo Tyliaus. Planuojama salė, lituanistinės mokyklos 
patalpos, organizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, 
koplyčia, vianuolyna . iit planų modelis bu* toliau vystoma* ir tobulinama*, tiek viduj, tiek iiorėj.

Nuotr. R. Kisieliaus

Pranciškonų Kultūros Židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto visų prašome kmk galint didesne 
auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BLTLDING FUND)
Siunčiu auką.... ... .....statybų fondui ir prašau įrašyti mane (mūsų šeimą/ mūsų mirusiuosius) j:

□ Garbės fundatorius ($1000) □ Fundatorius ($100)

□ Amžinuosius narius ($500) f~| Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui __________ __ ___ __ ___ ____________

ADRESAS _________________ __ __________ _____ ______ __ ________ ____________
_________________________ _ __ _________ _____________ ___ _____ ________Zip Code__  ___

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax Deductible)

Miela* Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ
NEW YORKE

VVorcester, Mass., spalio 19 atžymėtas šv. Kazimiero parapijos 75 metu ju
biliejus. Ta proga atremontuota bažnyčia. Dekoravimo darbus atliko dail. 
V. K. Jonynas (k.). Bažnyčią apžiūri vysk. V. Brizgys (v.), ji palydi klebo
nas kun. J. Jutkevičius. Nuotr. V. Maželio

Moksleivių ateitininkų kursai Putliame
įvyks Padėkos dienos savait
galį. Pradžia ketvirtadienį, 
27, 12 vai.; pabaiga sekmadie
nį. lapkričio 30, po pietų. _

Kursus praves Eligijus Su
žiedėlis, kun. Stasys Yla, dr. 
Vytautas Vygantas ir Antanas 
Sabalis. Jiem talkins studentai 
ateitininkai — Jurgis Oniūnas, 
Vytautas Mačiūnas, Gitą Mer- 
kevičiūtė, seselė Marytė ir An
tanas Dambriūnas su Rimu Ju- 
zaičiu. Laukiama ir centro val
dybos atstovų.

Registracija jau vyksta. Kur
santų skaičius dėl kursų me

todo ribojamas. Registruotis 
iki lapkričio 15, prisiunčiant 5 
dol. šiuo adresu: Irena Eivie- 
nė, 139 Bellevue Avė., Brock- 
ton, Mass. 02402. Tel. (617) 
583-6492.

Kviečiame visus vyresniuo
sius moksleivius šiais kursais 
pasinaudoti. To amžiaus jau
nuoliai, kurie nėra ateitininkai, 
bet norėtų prisijungti prie A- 
teities sąjūdžio, taip pat kvie
čiami dalyvauti kursuose. Kur
sų mokestis — 25 dol., įskai
tant registraciją.

— Mykolo Sleževičiaus 30 m. 
mirties sukakties minėjime lap
kričio 16 Chicagoje, Jauni
mo centro didžiojoj salėj, me
ninę programą atliks trio: smui
kas — Povilas Maliukas, vio
lončelė — Petras Armonas, for
tepijonas — Manigirdas Motie- 
kaitis.

— Lietuviu Studentų Sąjun
gos 19-tas visuotinis suvažiavi
mas įvyks lapkričio 27-29 Mid- 
way Exit Inn. Chicagoje.

— J. Gliaudės čiurlioniškos 
temos romanas "Ikaro sonata" 
gaunama Atėnų bibliotekoje 
anglų kalbos vertime. Antiki
nės graikų legeųdos (Ikaro te
zė) įvedimas į romaną leidžia 
tikėtis to romano vertinio ir į 
graikų kalba.

— Susipažinimo banketui 
rengti komisiją sudaro: Povi
las Žumbakis, Jadvyga Doėku- 
vienė, Jonė Bobinienė, Mari
ja Reinienė. Elenutė Bradūnai- 
tė, Laima Nainytė ir Jonas Pa
bedinskas. Banketas įvyks 
1969 lapkričio 29 d. 8:30 v.v. 
Sharkos restorane. Chicagoje. 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
proga.

— Dr. Arvydo Kliorės or
ganizuojamo forumo, įvykstan
čio Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo metu Chicagoje, temos 
pavadinimas yra pakeistas taip: 
“Rytojaus mokslo kryptys" 
(buvęs pavadinimas Mokslas 
2000-taisiais metais). Be dr. A. 
Kliorės šiame forume dalyvaus; 
prof. dr. Algis Avižienis, prof. 
dr. Ina Cžgirienė ir dr. Jonas 
Valaitis.

— Prof. dr. Broniaus Vaš
kelio suorganizuotame Lietu
vių literatūros posėdyje. Moks
lo ir kūrybos simpoziumo me
tu, paskaitas skaitys šie prele
gentai: prof. dr. Bronius Vaš
kelis — Partizaninio judėjimo 
pavaizdavimas sovietinėje lietu
vių literatūroje, prof. dr. Ilo
na Gražytė — Naujos mintys 
ir išraiškos formos lietuvių iš
eivijos literatūroje, prof. d r. 
Šilbajoris -— Poetinio vaizdo 
ieškojimai naujoje lietuvių li
teratūroje.

— Katalikų Universitete 
\Vashingtone studijuoja šie 
pranciškonai: tėv. Antanas Kve- 
deris ir klierikas Jonas Tama
šauskas. Tėv. Kvederis iki šiol 
mokytojavo šv. Antano gimna
zijoje. \Vashingtone jis ruošia
si magistro laipsniui is Ameri
kos istorijos. Klierikas Tama
šauskas yra baigęs Kutztovvn 
Kolegiją Pennsylvanijoje. Wa- 
shingtone studijuoja filosofiją.

— Kun. dr. J. Gutauskas, 
suorganizavęs Kanados. Delhi. 
Ont.. ir apylinkių lietuvius i 
lietuvišką parapiją, rengia tos 
parapijos dešimties metų veik
los ir lietuviu gyvenimo isto
rine apžvalgą. Dešimtmečio 
minėjimas bus lapkričio 29.

— Dr. Balys Petrauskas, me
dicinos gydytojas, apsigyveno 
Omahojc ir ( reighton univer
sitete toliau praktikuosis pato
logijos srityje.

— Jono Žmuidzino novelių 
knyga "Runcė ir Dandieri- 
nas" jau išleista "Nidos lei
dyklos Londone. Anglijoje. 
Knygoje yra sic kurmiai: "At
einant". "Rausvo ’. “Runcė ir 
Dandicrinas'. Knyga turi 110 
psl. Viršelis dail. H. Zmuidzi- 
nienės.

— Linas Kojelis i> Los Vil
neles. Calif.. moksleivių ateiti
ninku stovyklos metu Dainavo
je "žygyje už Ateiti" varžybo
se laimėjo pirma vietą ir šiam 
moksleivių žurnalui uždirba 
130 dol Linas stovykloje buvo 
išrinktas ir apd.»vanota< kaip 
lietuviškiausias stovy klautoias

— Tautos Fondui aukoję
23 dol. įsijungė į ypalin-uai 
IT rėmėjų eiles I’. Raltrulio- 
nis iš Jamaica. N 3 . dr r J. 
Bagdas is Douglaston. \ Y . 
Al Balsvs i> Manhattan. \ V 
ir Vincas Baltuška is Jersey 
City. N. J. (Ei



4 OAtBIttlMKAS 1969 m., lapkričio 14 d., no. 73

atkurtos lie-

solo dainos, 
lietuviškojo

Valstybinėj 
dėstė solfedžio bendrąjį forte
pijoną, dainavimą. 1949 m. per
sikėlęs į Vilnių, Valstyb. Kon
servatorijoj dėstė partitūrų

16 METŲ NUO KOMP. ALEKS. KAČANAUSKO MIRTIES
“Pagarba mirusiem — tiek 

pat sena, kaip ir žmogus. Tai 
liudija pačios seniausios ži
luos, kurias išskaitome ne tik 
raštuose, bet ir kapuose....” 
Prašau man atleisti, kad šias 
mintis išrašiau iš straipsnio 
Darbininke. Jos trumpos, bet 
turi gilią prasmę ir labai pa
ryškins šį rašinį.

Kadangi Lietuvoj dainavau 
kompozitoriaus A. Kačanaus
ko parašytas dainas mokyklų, 
parapijų ir tautiškų organiza
cijų bei visuomenės parengi
muose, o išeivijoje ir vėliau
siai sukurtas dainas, tai jaučiu 
pareigą — mėgiamiausią kom
pozitorių prisiminti, paminėti ir 
pagerbti jo mirties dešimtoj 
metinėj, š.m. lapkričio 16.

Neužmirštamo kompozito
riaus biografijai panaudoju K. 
Kavecko parašytą įvadą 1963 
m. Vilniuje išleistai knygai— 
A. KaČanauskas, Solo dainos ir 
duetai.

Aleksandras KaČanauskas 
gimė 1882 gegužės 31 Kaune. 
Muzikos mokėsi irgi Kaune pas 
kompoz. Juozą Naujalį, o nuo 
1906 iki 1911 — Rygos muzi
kos mokykloje.

A. KaČanauskas .įgijo aukštą zavo Lietuvių Muzikų — M 
ninku draugiją (1924 m.), 
dėjo kurti Operos Teatrą, 
name pats dainavo solo 
jas. Visą laiką dirbo pedagogi
nį darbą Kauno muzikos

grojo vargonais (ruošė vargo
nų koncertus), gražiai pritarda
vo solistams fortepijonu,, jaut
riai ir temperamentingai vado
vaudavo chorui. Jis buvo suor- kykloj, o nuo 1939 m. 
ganizavęs mišrų chorą, kuris 
sėkmingai koncertavo Kaune, 
Rygoje (1928). Be to, ir pats 
turėjo gražaus tembro barito
ną (jis mokėsi dainavimo pas
E. Sonkę ir L Prianžšnikovą skaitymą ir choro dirigavimą, 
Petrograde). Visa tai jam padė
jo sėkmingai dirbti muzikos sri
tyje dideliuose miestuose Var
šuvoje, Rygoje, Petrograde.

A. Kačanausko kūrybinė 
veikla prasidėjo gana anksti. 
Pas J. Naujalį pramokęs har
monijos, jis 1900 m. harmoni
zavo dainą “Oi rūta, rūta.” 
1908 m. Rygoje pradėjo rašyti 
originalias solo dainas. 1910 m. 
Petrograde suruoštame Lietu
vių Dailės Draugijos konkurse 
jo daina Maironio žodžiais — 
“Kur bėga Šešupė” pažymėta 
pirma premija, o solo daina— 
ariozo “Už klystančius žmo
nes” — antra premija.

1920 m. A. KaČanauskas grį
žo į gimtąjį Kauną ir įsijungė 
į muzikos gyvenimą. Jis organi-

Kun. Jonas Buikus pakeltas į prelatus
Spalio 27 Vatikanas prane

šė per Lietuvių kolegijos rek
torių prel. L Tulaba, kad Jo
nui Buikui, švenčiančiam kuni
gystės 35 metų sukaktį, sutei
kiamas Monsinjoro titulas. Ku
nigas J. Buikus šiuo metu gy
vena Vilią Lituania Romoje.

Kun. Jonas Buikus yra gi
męs Radžiūnų kaime, Alytaus 
parapijoje. Mokslus ėjo Aly
taus gimnazijoje ir Vilkaviškio 
kunigų seminarijoje. Į kunigus 
įšventintas 1934 birželio 17. Į- 
šventino vysk. M. Reinys.

Pradžioje buvo paskirtas vi
karu į Zapyškį, po dviejų me
tų į Veisėjų parapiją. Vysk. A. 
Karosas jam pavedė įkurti nau
ją parapiją Paveisnykuose, apie 
7-8 km. nuo Kapčiamiečio.

aranžavimą.
A. KaČanauskas, nusipėlnęs 

meno veikėjas ir neužmiršta
mas dainų kūrėjas, mirė 1959 
lapkričio 16.

A. Kačanausko muzikinį pa
likimą sudaro virš 200 kūri
nių. Tai daugiausia dainos cho
rui, solo, keletas pjesių, forte
pijonui, smuikui, trombonui ir 
siuita lietuvių liaudies dainų 
temomis simfoniniam orkest
rui. Dalis dainų ir instrumenti
nių pjesių buvo išleista Kaune' 
1923-1936. -

Ypač dideli nuopelnai 
A. Kačanausko dainų kūrybo
je. Iki šiolei plačiai dainuoja
mos choro dainos Maironio žo
džiais “Vasaros naktys”, Puti
no žodž. — “žvaigždutė” ir 
kitos, bet didžiausio populia
rumo susilaukė jo 
Jis yra vienas iš 
romanso kūrėjų.

1923 m. laisvai 
tuvių liaudies dainos “Kad aš 
našlaitėlė,” “Tų mergelių dai
navimas” yra gražiausi liaudies 
motyvų kūrybiško panaudoji
mo pavyzdžiai.

A. Kačanausko solo dainos 
pasižymi aiškiu ir gražiu melo
dijos vedimu ir nesunkiu, bet 
patraukliu fortepijono 
mu. Joms nesvetima ir lietu
viškos liaudies dainos gaida. O 
savo nuoširdžiu ir paprastu

rėse jau buvo persikelta į nau
jai pastatytą bažnyčią, prieš 
pat Kalėdas buvo pastatyta ir 
klebonija. Tolimesnes numaty
tas statybas sutrukdė prisiarti
nęs rusų-vokiečių frontas. 
Frontas gi ilgiau sustojo tose a- 
pylinkėse, ir visi naujieji pa
statai buvo sunaikinti.

1944. priartėjus frontui, ku
nigas J. Buikus buvo privers
tas pasitraukti į vakarus. Vo
kietijoje 4 metus išbuvo Seli-~2^)raižu l08 prieinamos ne tik 
genstadto lietuvių tremtinių 
stovyklos kapelionu.

Į Ameriką atvyko 1948 rug
sėjo mėn. Greitai įsijungė į 
parapijos darbą ir buvo vika
ru lietuvių parapijoje Girardvil-

Rudens miglose Nuotr. V. Maželio

solistams dainininkams, bet ir 
meno mėgėjams.

Iš dainų seniausiai sukurtos 
— duetas “Nesek sau rožės 
prie kasų” — Maironio žo
džiais (1923 m.) ir išleistos tais

1937 jį perkėlė į Alytų, o nau
jos parapijos įkūrimo darbus 
baigė kitas kunigas. Alytuje iš
buvo 5 metus. Čia buvo numa
tyta statyti nauja bažnyčia, 
bet dėl prasidėjusių rusų ir 
vokiečių okupacijų darbas bu
vo sutrukdytas.

1942 vyskupas pavedė suor
ganizuoti naują parapiją Ak
menynų kaime, tarp Kalvarijos
ir Gražiškių. Šios parapijos į- kentėti ir Lietuvoje ir būti 
kūrimas vyko gana sėkmingai išblaškytiem visam pasaulyje, 
ir greitai. Visų šventų išvaka- E.S.

Įėję, Pa. Tai anglių kasyklų padais metais solo dainos “Ma
no gimtinė” — Maironio žo
džiais, Patekėk, aušrine, Mano 
rožė — Fausto Kiršos žodžiais. 
Be to, solo daina (A. Mickevi-

rajonas. Ten išvikaravo 19 me
tų. Susilpnėjus sveikatai, pasi
traukė iš pareigų ir 1967 me
tų pabaigoje išvyko gyventi į 
Romą. Pakvietė Lietuvių kole- čiaus ^tekstas, Maironio verti- 
gijos rektorius prel. L( Tulaba.

Šventasis Sostas, pagerbda
mas šį tylų ir kuklų kunigą ir 
pakeldamas jį į prelatus, paro
dė prielankumą lietuvių tautai, 
kuriai dabar tiek daug tenka

ma) “Vilija”, parašyta 1925 m. 
Kitų dainų laikotarpis — nuo 
1948 m. iki 1958 m. Pasku
tinioji A. Kačanausko sukurto
ji daina yra “Graži tėvynė ma
no”, žodžiai B. Sivicko.

GEROS NAUJIENOS
DOVANŲ pirkėjams ir užsakytojams DOVANŲ PAŽYMĖJI
MŲ giminėms LIETUVOJE ir U.S.S.R. — Dabar galima pasi
rinkti bet kuri iš sekančių trijų metodų:

1. IŠSIRINKTI IR UŽSAKYTI SPECIFINIUS DAIKTUS 
kaip motociklus. šaldytuvus, radijus, televizijos aparatus, ka
meras. rūbus- ir šimtus kitų daiktų, randamų mūsų naujuose 
kataloguose.

2. NUPIRKTI DOVANŲ PAŽYMĖJIMĄ (Merehandise Pur- 
chase Order) — už kurį jūsų giminės gali pasirinkti ką nori 
arba.

3. NUSIŲSTI SPECIALŲ RUBLIŲ PAŽYMĖJIMĄ (Prefer- 
ential Spėriai R'ouhle Certifirate) — su kuriuo jūsų giminės 
gali gauti exporto kokybės prekes, specialiomis (diplomatinėm) 
pažemintomis kainomis.

Toji nauja sistema suprastina procedūrą ir pagreitina pristatymą. 
Šimtai naujų daiktų yra pridėtu Kokybė pagerinta. Kainos su
mažintos. -— Dėl naujo katalogo ir smulkesnių informacijų kreip
kitės į betkurią mūsų prisijungusių firmų:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walmrt St, Philadelphia, Pa. 19106 — TeU (215) WA 5-3455

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
INC.

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 — Tef. (212) 581-7729

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 We«t 45th Street, New York, N.Y. 10036 — T et. (212) Cf 5-7905

ar j jų skyrius, ar tiesioginiai j:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avė. South, New York, N.Y. 10003 Tėl, (212).228-9547

PERSPSJIMAS! Dėl savo saugumo ir greito utsakymų i A pildymo, 
užsakykite tiktai per vlrtuje įvardintas firmas ar jų skyrius, 
kurios -yra oficialiai pripažintos atstovauti PODAROGIFTS. INC.

Kompozitoriaus kūriniuose 
jaučiama grynai lietuviška dva
sia, juose išreikšta daug mei
lės tėvynei, o parinkti dainų 
tekstai ir jų motyvai yra la
bai artimi dainininko ir klau
sytojo širdžiai.

Tegu Aleksandro Kačanaus
ko sukurtos dainos skamba 
mūsų vargstančioj tėvynėj ir 
išeivijoj. Ir tegu tos dainos su
jungia mus visus su Lietuvos 
žeme, nes tikroji meilė gimta
jam kraštui reiškiasi per dai
nas ir jų kūrėjus...

Marė Petrauskienė

Esu parašęs I pasaulio karo 
atsiminimus. Dabar, praėjus 
50 mėtų nuo karo pabaigos, 
norėčiau matyti juos atspaus
dintus. Knyga būtų 400-500 
psl. ir paveiksluota. Joje yra 
aprašyti įvykiai Lietuvoje 
1914-1918 metų laikotarpyje.

Naujai knygai pasirodyti da
bar yra reikalinga visuomenės 
pagalba. Jūsų pritarimas, Raip 
knygos mylėtojo, rėmėjo ir bi
čiulio, galėtų žymiai paleng
vinti laukiamos knygos pasiro
dymą.

Knyga pavadinta “Lietuva 
caro ir kaizerio naguose”. Ji 
jau spausdinama dail. V. Vi- 
jeikio spaustuvėje ofsetiniu 
būdu, 6x9 didumo.

Knygos turinį sudaro: žo
dis skaitytojui, pratarmė, 
Romanovų dinastija, Rasputi- 
no vaidmuo ir mirtis. Didžiojo 
karo priežastys, mobilizacija ir 
jos padariniai, pirmųjų karo 
dienų įspūdžiai, mūšiai Nau
miesčio apylinkėje, Širvintos 
apylinkės įvykiai, istorinio til
to likimas, kazokai karia ‘vo
kiečius’, Lietuva I pasaulinio 
karo 'metu, vokiečių kareivių 
sauvalė, ateina vokiečiai —bū
site sušaudyti, šiurpūs karo 
vaizdai, Kauno > tvirtovės liki
mas, pastotės, vargai ir nuoty
kiai, lietuviai caro armijoje, vo-

DETBOIT, MICH.
Šv. Antano parapijos 

organizacinis komitetas

Detroito arkivyskupijoje pa
rapijų tarybų rinkimai ar pasi- 

t ruošimas jiem vyksta 
visose parapijose.

Lapkričio 3 įvyko 
’ šv. Antano parapijos

beveik

pirmas 
tarybos 

rinkimais susidomėjusių asme
nų susirinkimas, kuriame daly
vavo parapijos klebonas kun.

Organizacinio komiteto pir
mininku išrinktas Albertas Mi
siūnas, automatiškai į komite
tą įeina klebonas kun. Walter 
Stanevičius ir seselių atstovė 
Eleonora. Kiti komiteto nariai 
— V. Dambrauskienė, Virgi- 
nia Garbaty, Jurgis Mikaila ir 
Stasys Šimoliūnas.

Reikia džiaugtis, kad organi
zacinis komitetas turi stiprų 
užnugarį ir didelį parapiečių

Walter Stanevičius, seselės Al- pasitikėjimą. Apie to komiteto 
vema ir Eleonora ir 13 para- veiklą informuos jau kitas as- 
piečių. Buvo peržvelgtos ar 
kidiecezijos paruoštos gairės 
tarybom sudaryti, nutarta pra
dėti smulkiau tuo klausimu in
formuoti visus parapiečius ir 
išrinktas organizacinis komite
tas, kurte rūpinsis propaganda 
ir parapijos tarybos rinkimais.

Aukuras: Kalėdos Lietu
voje, Tau brangi tėvyne, Lietu
vos paukštelių daina, Tekėj 
saulelė, Lopšinė lėlytei, Grįšim 
grįšim, Daina apie avižą, Dai
nuojanti jaunystė, Pavasaris, 
Rudenėlis, Žiema ir Vasarėlė: 
deklamacijos ir dainos su solis
tais, Vysk. Valančiaus lituanis- 
tihės mokyklos mokinių choro 
pritariant kanklėmis Stereo, 
galima naudoti ir mono, kaina 
5 dol.

"Dainuoju jums, Aurelija". 
Mano gitara, Meilės ilgesys, 
-Melsvas drugelis, Vandens leli
jos. Aukso žiedai, Ąžuolų šla
mesys, Baltos rožės, Einu na
mo, Vasaros lapai, Jau niekad 
ir Mama. Lengvos muzikos 
plokštelė kurią Įdainavo A. 
Paukšelienė. Stereo, galima 
naudoti ir mono, kaina 5 dol.

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

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

Sol. Antanas Pavasaris, teno
ras. Dainų ir arijų rečitalis. 
Šauksmas, Nemunėlis, Tušti pa
liktieji namai, Ten mano tėvy
nė, Lietuvos laukai, Tykiai, ty
kiai, Dainos, muzika ir gėlės. 
Arijos iš operų: Eugenijus Onie- 
ginas — 
siana — 
oncovallo, 
Donizetti,
Perlų ieškotojai — G. Bizet. 
Žydė — Halvey. Kaina 5 dol.

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

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

Antras literatūros vakaras, 
dalyvauja: Ada Karvelytė,
A. Kairys, G. Babrauskienė, J. 
Vaičiūnienė ir dr. A. šešplau- 
kis. Įskaityta: Be motinos, Gy
venimas, Gimtasis sodžius, Sve
tur, Jaunystė, Pabudau, Joni
nės, Daina be laukų, Po tėve
lio kepure, Metai, Kraštas, Ne
marioji legenda, Vakaras, Į 
Nemuną, Pūgos, žmogus, kuris

Čaikovskio, L ‘Arle- 
Cilea, Pajacai —Le- 
Meilės eleksyras — 
Tose a — Puccini.

okupacija, rusų 
bėdos, skundi- 

provokatoriai, 
teismai, prie-

KNYGOS MYLĖTOJUI
kiečių įsakymai gyventajam 
sunki vokiečių 
karo belaisvių 
kai, šnipai ir 
vokiečių karo
vartos darbai ir baudos, dva-- 
siškija ir jų rezistencija, lietu
viai pasipriešina vokiečiam, I 
pasaulinis karas ir Amerikos 
lietuviai, I pasaulinio karo kal
tininkai ir žuvusieji, lietuvių 
viltys karo metu, literatūra 
apie I pasaulinį karą, mecena
tai ir garbės prenumeratoriai, 
žymesnių klaidų pataisymai, tu
rinys, nuotraukos ir t.t.

Knyga jau baigiama surink
ti. Bus įrišta kietuose viršeliuo
se. Mecenatų — rėmėjų ir gar
bės prenumeratorių pavardės 
bus įrašytos knygos pabaigoje.

Knygos kaina — 5 dol. su 
prisiuntimu. Prenumeratą 
gruodžio 1 prašome siųsti 
resu: 
61st 
29.

A. Gintneris,Ąį^21 
Street, Chicago, UI.

iki 
ad- 
W. 
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Antanas Gintneris

VEDYBINĖ ŠALIŪNŲ 
SUKAKTIS

Buvęs LRKSA centro sekre
torius Juozas B. Šaliūnas ir bu
vusi ALRK Moterų S-gos cent
ro sekretorė Ona Stalionaitė- 
šaliūnienė, gyv.; 58 N. Welles 
Avė., Kingston, Pa., minės auk
sinę (50 metų) vedybų sukaktį 
lapkričio 29. Tą dieną, 10:30 gyveno, Brolis ir sesuo, Trečio- 
ryto Kingstono šv. Marijos pa
rapijos bažnyčioje sukaktuvi
ninkų intencija bus iškilmin
gos mišios

ji žaizda. Ryto čiulbėjimas ir k. 
Mono, kaina 5 dol.

Lauksiu tavęs. Lietuviškos 
lengvos muzikos rinkinys. Pasa-

J. B. šaliūnas buvo pirmo- ka, Nemunėli, Nemunėli, Me- 
sios Lietuvių Darbininkų Są
jungos centro valdybos vicepir
mininkas.

Po mišių VFW posto patal
pose, Kingstone. bus sukaktu
vinis pokylis, dalyvaujant šei
mos nariams; giminėms ir ki
tiems.

Juozas ir Ona buvo sutuok
ti 1919 lapkričio 27 (Padėkos 
Dieną) šv. Juozapo parapijos 
bažnyčioje. Waterbury, Conn. 
Sutuokė tuolaikinis klebonas 
kun. J. J. Valantiejus.

Beje, J. B. šaliūnas rugsėjo 
28 minėjo 82 metų amžiaus su- 

Vytautas Kutku* kaktį.

Rūtos ansambli* ir sol. Lio
no Juodytė dainuoja: Aš mėgs
tu mėlynąjį dangų, Kaip gražiai 
žiba žvaigždutės. O kai aš. Sa
kyki, upeli, Dzinguliukai, Ko 
liūdi, berželi, Sveiki, broliai, 
Greitai išvažiuosiu. Aš berneliui 
nesisiūliau, Kur banguoja Ne
munėlis, Ar negaili, seserėle, 
rūtelių. Pasakyk, čigone miela. 
Kai aš grėbiau lankoj šieną, 
Ant melsvo ežero bangų, Tur 
bernelis vieną mintį ir Kaip 
slaptingai. Mono 3 dol. Stereo 
4.50 dol.

Mano Gimtinė. Lietuviš
kos lengvos muzikos rinkinys. 
Tėvynė Lietuva, Auksinis ru
duo, Sningant, Rudens pasaka, 
Smalsuoliai, Du miestai, Kai tik 
vyšnios bals, Užuomarša, Lietu
viškas letkis, Suk, suk ratelį, 
Vilniaus stogai. Trio baloje. 
Miško takais, Mano gimtinė. Iš
pildo sol. V. Noreika. D. Ma
žeikaitė, D. Cibulskytė, J. Ba- 
raanauskaitė, E. Kuodis ir ki
ti, orkestrui palydint Kaina 
5 dol.

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

Lietuviškos Giesmės. Gies
mė į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad būčiau, Tėve mūsų, šv. 
Kazimierai. Sveika Marija, Gai- ’ 
lestingoji Marija, Sveika Mari
ja, Motina Dievo, Mano malda. 
Iš šios mūs žemės, Skaisčiausio
ji Marija, Kad širdį tau skaus
mas, Jėzau pas mane ateiki. Iš
pildo sol. A. Brazis, L. Stukas 
su Žibuoklių moterų oktetu, 
akomponuojant A. Kačanaus- 
kui. Stereo, bet galima naudo
ti ir mono, kaina 4.50 dol.

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

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

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

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

Nr. 2, Sol. V. Noreikos Lie
tuviškos dainos ir operų ari
jos: Kur bakūžė samanota, Ug- 

i nelė, arija iš “Meilės eliksyro”, 
L’Arlesiana — Frederiko ro-

muo, tiesiogiai įeinąs į ko
mitetą. Tačiau anksčiau žadėtą 
straipsnį apie parapijų tarybų 
teises ir pareigas dar parašy
siu.

Sėkmės organizaciniam ko
mitetui!

džioklės daina, Ar žinai, Lauk
siu tavęs, Vėjas, Barkarolė, Su
sitikimas, Eikš, drauguži, Kada 
meilė aplanko, Senoje pilyje, 
Džigūnas. Išpildo sol. E. Iva- mansas, Nemunėlis, Arlekine 
nauskas, S. Laurinaitytė, Her- serenada iš “Pajacų”, arija iš 
ta Kaniauskaitė, L Ablėnaitė, “Rigolete,” Tris dienas, tris 
E. Saulevičiūtė, Romanas Mari- naktis, arija iš Toskos. Surdata 
jošius, orkestrui palydint Kai- N'Namuratto (A. Canio), Dici- 
na 5 dol.

G. Vasiliauskienė* įdainuo
ta: Vai gražu. Gėlės iš šieno, 
Lopšinė, Daina prie upelio. Iš
dykęs rudenėlis. Kregždutė, 
Lakštingalos giesmė. Kalnų pie
menaitė. Pievoje žolelė žaliavo, Willoughby Avė., Brooklyn, N. 
Jei tu myli. Mergaitė ir paukš- Y. 11221. (Siuntimui pridedama 
telis. Mono, kaina 6 doL 50 c., Kanadoje 1 dol.).

tencello Vuie — (F. Falvo), Ber- 
nužėli. nesvoliok, Pradalgėlto 
Kaina 6 dol.

Šios bei kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske, 910

telis. Mono, kaina 6 dol.



NAUJOS PLOKtTELtS

ŽiigmėlUi: Zuikio puikio by
la, Pasaka apie katinėlį ir gai
delį, Daržovių gegužinė, Du 
kačiukai, Skrendantis paršiu
kas, Eglė žalčių karalienė. Ant
roji laida skina vaikam, kaina 
5 doL

Antrieji Žirginėliai: Vasaros 
pasaka, Kalėdų dovana, Kle- 
inentina ir Valentina ir Rimas 
pas Kęstutį. Birutės Puketevi- 
ciūtės režisūra. Dainos ir mu
zikinė palyda Fausto Strolios. 
Graži novana vaikučiams. Ste 
reo, galima groti ir mono, kai
na 5doL

Tykus buvo vakarėlis. —Nau
jai išleista ilgo grojimo lietu
vių dainų ir šokių muzikos 
plokštelė, kurioje įgrota: J'ykus 
buvo vakarėlis, Laivai, ; Siu 
naktely, Kas bernelio sumis- 
lyta, Oi laukiau, Bernužėli ne- 
svoliok, Sena amerikiečių dai
na, Plauks laivelis, Dėdės Jo
no polka, Trankus kaimo val
sas, Septynias mergaites suti
kau, Rožėta ir Džiaugtis jau
nyste. Dainuoja solistai, vyrų 
kvartetas. Muzika — tautiniai 
instrumentai ir orkestras. Mo
no (galima groti ir stereo). 
Kaina 5 dol.

Dainos ir arijos. Sol. V. Dau
noras įdainavo: Žaliojoj lanke- 
lėj, Augau aš pas tėvelį, Pa
mylėjau vakar. Augo putinas, 
Saldus alus, Dėdės Jono pol
ka, Tų mergelių dainavimas, 
Anoj pusėj Dunojėlio, žaliam 
berže, Jau saulutė leidos, Tra
kų pilis, arijos iš Rossini “Se
vilijos kirpėjas”, Verdi — “Na- 
bucco” ir “Don Carlos”, 
Beethoven — daina “In ųuesta 
tomba obscura” ir Meler - 
“Gimtinė’ Palyda simfonijos 
orkestro. Mono (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 nrognir. k e
liolika albumų. Gaunama Dar- 
bininKO administracijoje.

"Tautos keliu" — dali. Jur
gio Juodžio tapybos kūrinių al
bumas. 50 spalvingų paveikslų 
iškelia Lietuvos valstybės tęsti
numą nuo vainikuoto karaliaus 
Mindaugo laikų. Kaina T dol.

lį Stikimkėli. Mono 2 doL Ste
reo 4.50 doL

Žibuoklės, L. Štoko n 
rų seksteto įdainuota 14 
dainų: Ruduo,'Gėtių daina, 
gegužės naktis, Avietėlė,

na apie tiltų, O, ramunėlei, 
kyk, Aunu, aunu baltas 1 
Myliu tave, Kaukia'sau

“Birutė” Sesutėlės — lelijėlės I 
ir iš op. “Dana” moterų choras. 1

40 Lietuvišku Meliodiję įgro- I 
ta su simfonijos orkestru: Iš I 
rytų šalelės, Atskrend sakale- I 
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant I 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line- I 
liūs, Kur tas šaltinėlis, Ramo I 
venų maršas, Trijų seselių, Pa- I 
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga še- I 
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi I 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu- I 
va brangi, Aš padainuosiu dai- 1 
nų dainelę, Tykus buvo vaka- I 
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus I 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė- I 
liai, Lietuvos himnas, Per tam- I 
šią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar I 
aš ne vyšnelė, UnČių tupi trys I 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų I 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, I 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo- I 
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, Šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę. Mono 2 doL 
Stereo 4.50 dol.

New Yorko Lietuviu vyry 
choras įdainavo: Tėve mūsų, Oi
broli broleli, Aš pas tėvelį, Jo
jau dieną, žvaigždutė, Anoj pu-
sėj Nemunėlio, Ulioja bitelė, Oi

SERVICE

thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamoktu 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir pai
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 doL

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Raadar for 
Self-lnstruction. Parengė W. R. 
Schmalstieg ir A. Klimas. Kaina 
IdoL

"Awakening Lithuania". Pro
fesorius J. Stukas anglų kalba 
aprašo lietuvių tautinį atgimi-
mą. Kaina 3 dol. Kietais virše
liais 4 dol.

Dainę Sūkuryje, populiarios 
bei šokių dainos, 1 dol.

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

1976 metą vasarą dalyvauti
LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS PAŠVENTINIME.

Netrukus Iras padribta registracija nortečiąją- dalyvauti Moju 
Aveattja. Aukotoją ir. ją paminėtą asmenų vardai liks ateičiai ^pe- 
rląllnafi knygocc Vatikano ir Dėtuvių archyvuose. VVq>frWlkditri at- 
Mųatt savo auką. Siųskite adresu: Lithuanian MartyraT Chapei, 2701, 
West 88th Street'CHeago, DL 80629.

Janina Mathevvs vedamoje Curley rolėje “Curiey McDimjy£_’. .vaidinime, ku
ris vyksta Bert Wheeler teatre, 250 43rd Street, Hotel Dixie, tel. 524-2323.
Vaidinimai su Janina vyksta trečiadieniais, penktadieniais, šeštadieniais du 
kartus ir sekmadieniais du kartus; , Nuotr. V. Maželio

toli toli, Pirmyn į kovą, Tii sa- > ę k 
kaleli, Atsisveikinimas ir Tėvy- A
nei. Mono 2 dol: Stereo 3 doL vb

Tėvynės Meilė Nemari, A. 
įdainuota 13 

liet, dainų: Ramunės daina, O 
naktuže rami, Pradalgiuose, Lie
pė tėvelis, Dobilėlis, Na tai 
kas? Tulpės, Tėvynės meilė 
nemari, Jau atėjo rudenėlis, 
Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu po 
langeliu, Oi berneli vientury ir 
Vakaras. Kaina 3 doL

Dainuojam su Rūta. Rūtos an
samblio įdainuotos liaudies dai
nos: Plaukia Nemunėlis, Suba- 
tos vakarėlį, Gražių dainelių, 
Buvo gera gaspadinė, Per girią, 
girelę, Tūkstantis žingsnelių. 
Salta žiemužė, Per Klausučių 
ulytėlę, Vilniaus kalneliai, Pra
gėriau žirgelį, Praded aušrelė 
aušti, Ar aš tau, sese, nesa
kiau, Pasėjau linelius, Daug 
daug dainelių, Mylėjau merge
lę, Bijūnėlis žalias, Kai aš turė
jau kaime mergelę. Mono 3 
dol. Stereo 4.50 dol.

Vėl dainuojam su Rūta. Rū
tos ansamblio įdainuota: Mes 
su rūtom, Atskrend sakalėlis, 
Motulė mane barė, Kas subatos 
vakarėlį, Šėriau žirgelį, Gegutė 
raiboji, Ant kalno karklai, Su- 
skyniau skynimą, Du broliukai
kunigai, Šėriau šėriau sau žir
gelį, Kur tas šaltinėlis, Augo 
kieme klevelis, Ant kalno mū
rai. Eisim, broleliai, namo. Mo-

Su Dama, dainorėlis. 392 po no 3 tiot Stereo 4.50 do..
puliarios lietuviškos dainos, 2 
dol.

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

Virš išvardintos trys ilgo 
grojimo plokštelės .su persiun
timu už 5.50 dol. Gaunamos 
Darbininko administracijoj.

CARL TRUCKING 
SCRAP IRON A METALS 

HOU6E WRECKING 
and S AL V AGI NG 

396 15th Avenue Nevraik 
Dial 201-374-3443

TO PUČE 
YOURĄD 

CANCEL OR CHANGE 
Tol.: GL2-2923

H. W. MMJE

DISPLAY

BDEKTERPARK A 
PHARMACY H

Wm. Anastaal, B. S. 
77-01 JAMAICA A VENŲ S 

(Cor. 77th 9trwt)

Mkhigon 2-4130

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Ahiminum ComMnatlon 
Windows and Doors

Jalnuaie Windnws
Alumintirn Awnings 

600 R1OGEWOOD AVĖ. 
Brooklyn, N. Y. 11208 

----------AUen R. Shiptey-----------

LAK:YONKERS 2:2 (1:0)
Pereitą sekmadienį širmoji 

Lietuvių Atletų Klubo koman
da baigė futoolo pirmenyoių 
rungtynes prieš Yonkers lygio
mis 2:2. Tiesa, po rungtynių 
paduotas protestas gal ir atneš 
abu tašku, bet tikrumoje nebe
galime laimėti ir prieš pasku-
tinėje vietoje stovinčią koman
dą. LAK žaidė šios sudėties: 
Jankauskas; Bileris, Kulys, 
Kreicas; Šileikis, Bagdžiūnas, 
Cantos; Malinauskas I, Market, 
Česnauskas, Vainius IV. Rung
tynes ir vėl laimėti buvo gali
ma. Česnauskas nesugebėjo iš
naudoti puikių Market padavi
mų, vieną kartą vos iš kelių 
metrų nepataikęs į tuščius var
tus. Silpnesni šį kartą šoni
niai gynikai. Kulys viduryje 
jau pirmame kėlinyje išmušęs 
galva kamuolį iš vartininko 
Jankausko rankų, antrame kė
linyje iš panašios padėties pat
sai sau įvartį įsimušė. Kerti
niai puolikai atrodo dar gyve
no šeštadieninio skautų “Sap
nų vakaro” Įspūdžiais, taip kad 
jau kaip ir nebūta. Neaiški žai-

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

' - _

TENNIS ROOFING CO.
Specializing in flat roofs, new re- 
construction—all work guaranteeti, 
for free estimate call —

682-4777

SMITTY’S MOVING 
A TRUCKING

LOCAL and LONG DISTANCE 
New and U sėd Fumiture 

Bought and Sold 
174 Belmont Avė. Newark 

Call (201) 242-8898

BOOKER ABERNATHY
PAINTER & PAPER HANGER 
All work done at reasonable rates 

All Work Guaranteed. 
730 Macon Street, Brooklyn 

Call (212) 452-1642

FILES 
LIMOUSINE SERVICE

SPECIAL RATES FOR GROUPS 
Service to all airports, raihvays 

and steamships.
Insured Air Conditioned Car 

Dial (201) 926-1790

M and M RĘST HOME 
Perrinville

A Place Away from Home
Where "Ręst” is our Motto 

Reg’d Nurse Ahvaysžn Attendanče 
Rt. 1 Box 456A Heightstown 08520

Diat (201) 446-9884

HAVE YOUR ROOFING ‘ 
& SHEET METAL WORK DONE

at reasonable price by
KENTON VVILSON & SON
368 Atkins Avė. — 385-9192 

896 Clarkson Avė. B’klyn 385-4239

PROFESSIONAL 
ALTERATIONS 

FOR LADIES APPAREL 
We Take Pride in our Work

Call 778-7054 — Mrs. Garratt 
18 E. 55th Street Brooklyn. N.Y.

SMALL PRIVATE HOME
Individual personai care, 

lovely surroundings 
Ladies preferred 

Catholic Church wilhin the area 
Call 516-265-9427

J. H. B. BUILDERS 
NEW HOMES & ALTERATIONS 

Atties - Extensionš - Dormers 
Garages - Basements - Porches 

Estimates — Financing Arrangcd. 
11 Main Avė. Centereach, L.I. 

Call 516—588-2880

Freeport Collision Ine. — Your one 
stop shop—If it’s banged up we’ll 
flx it. Insurance estimates given on 
location. Auto painting, auto glass 
inštalled. Corvette specialists; for- 
eign and American. Freeport, 182 
E. Merrick Rd. (516) 868-3388 Ask 
for Buddy or George.

Gaetaway Steak House special din- 
ner every day exc Sat Prime Rib of 
Beef $4.95 incl appetizer, hors d’oeu- 
vres, salad, soup, spare ribs. 2 veg- 
etables, baked potato, dessert or 
cake. Huntington Station, 855 East 
Jericho Tpke. — (516) HA 3-1777

GENERAL 
PLANT

WORKERS
IMMBDIATB OPEN1NGS 

alx smrrs
• Year round work
• Pension Plan
• Paid hospitalization
• Life Insurance
• Paid vacations.
Good starting salary 

Also part time hours arranged 
Tran^ortation provided 
(Depending on results of 
employment-interview)

Technical Tapė
248 Tioronda Avė. 

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

An Equal Opportunity Employer.

MR. MICHAELS 
HOUSE OF BEAUTY

WIGS and HAIR PIECES sold and 
serviced — Late nites Thurs & Fri. 
274 Stuyvesant Avė. Newark, N.J.

Dial (201) 399-9790

TeL (212) 497-886!

Alfa Jeweler
A. O S E LI S

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

Giarm Beauty Slioppe
REGINA ŪSELJENB — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

267 St Nichobs Ave^ Ridgewood, N.Y.

dimo sistema, jei iš viso tokia 
yra. Reikia pripažinti, kad vie
netas bent šiuo metu nekaip 
vedamas. Iš tamsios aplinku- 
rr»os ’šs’skvrė no ilgesnės per
traukos žaidęs Ragdžinna.-. 
SėKmingas ir kietas kovotojas. 
Vienintelis iš visos komandos 
mokąs aikštėje vietą pasirink
ti. Likusieji mūsiškiai jau su 
kamuoliu nekokie, o apie žaidi
mą be kamuolio atrodo nei vie
nas nėra girdėjęs. Gyvas puo-
lime šį kartą Market, pasiekęs 
pirmą įvartį po gero solo pra
ėjimo. Neblogas Šileikis. Jei dar 
sugebėtų geriau kamuolį per
duoti, būtų visai geras. Atei
nantį sekmadienį • pirmoji ko
manda rungtynių neturi.

Rezervinė priešžaismyje ga
vo 0:7.

Mažučiai šeštadienį rungty
nėms nukeliavo ne ton aikš
tėn! Ar bus taškai užskaityti 
priešininkui, tai dar pamaty
sim.

Ateinantį šeštadienį mažučiai 
keliauja į Spring Valley, N.Y., 
kur 3 vai. žaidžia Clarkstown 
High School aikštėje.

Kitos pirmos komandos rung
tynės yra lapkričio 23 prieš 
White Plains namie. Atletas

H. W. FEMALE

MASSEUSE 
PART TIME A M
no rw^r wpe'" nh»s lips

l'-ū East -3..i
T fc 8-9832

H. W. MALĖ

e PRODUCTION W0RKERS 
e WAREHOUSE MEN 
e TRUCK DRIVERS

Good Paying Company Benefits 
Call S. Tardy — (617 j 894-4020

GENERAL BATTERY 
A CERAMIC CORP. 
55 Rumford Avenue, 

Waltham, Mass.

An Equal Opportunity Employer

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

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

Manfel & Doren, Ine.
83-12 Cooper Avenue 
Glendale, N. T. 111227

Tel. 894-4188

nRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKHKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorfce: 1654 2nd Avė. (85-86 SL) — TR 9-3047 
Rldgmavode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Aatortjoje: 28-29 Stelnway Street —. AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 HIIMde Avė. — 343-6116 
E. Northport, UI.: 250-A Lark Fleld Rd. 516-757-0801

Franklin Sq^ UL: 981 Hempetead Tpke. — 437-7077 
Flushinge: 41-00 Mąfa Street — Hl 4-2562 

Jackson Helghts: 92-10 37th Avenue — DE 5-1156 

Pouflhkeep«e, N.Y.: 450 Maln SL — 914-454-9079

Visi Zenith, Olympia, Tele- 
funken, Grundig, Burroughs, 
Royal, ITC ir kt. firmų produk
tai galima įsigyti pigiau ir sąži
ningai per “Spartą”. Pranešę 
kuo domitės, gausite autentiš
kus firmų katalogus iš: J. L 
Giedraitis. 19 Bany Drive. E 
Norrnport. N. Y, 1173J. Teif- 
ionas: 516-757-0055.

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, 

01604. Tel. 757-2934.

Kviečiame talkon!
DARBININKO administracija daro visa, kad nereikėtų 

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

Norint ir toliau už tą kainą mūsų laikraštį išlaikyti, 
reikia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiūlyti 
savo draugams DARBININKĄ užsisakyti.

Kas prisius 1 dol. su nauju adresu gaus suripožmėmui 
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 
nepajėgia užsimokėti.

DARBININKO skaitytojų talka surasti naujų prenume
ratorių padės administracijai ilgiau išsilaikyti nepakeliant 
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., Brooklyn, N.Y. 11221.

Užsakau naują DARBININKO prenumeratą kaip kalėdinę 
dovaną. Laikraštį siuntinėti:

Vardas ir pavardė ......................................... .............. ...................

Adresas ............................................... ............ ..................... ........

Laikraštį užsakė ...... ........................................... ........... ....... ..........

Siunčiu už prenumeratą ......  r .



DARBININKAS

ŽINIOS

ities Atsimainymo

“duoklė”,

šeštadienį,
proga tai

hraNjtaai Mew Yote
Lapkričio 15, teštadienį — Balfo 

vajaus vakaras — koncertas-šokiai 
Maspetho parap. salėje 64-08 S6th 
Rd., Maspeth, N.Y., 7 v. vakaro. 
Rengia vajaus komitetas.

Lapkričio 22. iežtadienj — Lietu-

1969 m., lapkričio 14 <L, no. 73 1

,4

Prof. Vytaute Vardys lap
kričio 5 tarnybos reikalais ko
letai savaičių išskrido į Vokie
tiją, kur skaitys paskaitas, lan
kysis Miunchene, Heidelberge, 
Wiesbadene.

St. Bradas, Jr., Alto New 
Yorko skyriaus pirmininkas, 
buvo pasiuntęs solidarumo 
laišką prezidentui Nixonui mo
ratoriumo prieš Vietnamo ka
rą proga. Laiške pasisakoma 
už Pietų Vietnamo piliečių lais
vo apsisprendimo teisę.

Elena Purelieno ir Marija
" Bulvičienė, iš Long Island, New 

York, lapkričio 9 išskrido atos
togų į Jamaicos salą.

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo sukakties minėjimas bus 
lapkričio 22 d. 6 v.v. Maspetho 
parapijos salėje, 64-14 56 Rd., 
Maspeth, N. Y. Programoje: 
LKV S-gos New Yorko sky
riaus valdybos žodis, prel. J. 
Balkūnas iškilmingai pašven
tins skyriaus vėliavą. Paskaitą

- skaitys dr. Domas Jasaitis, bus 
pagerbti savanoriai ir vyties 
kryžiaus kavalieriai. Meninėje 
dalyje dainuoja solistas Stasys 
Citvaras, akomponuoja A. Mro- 
zinskas. Bufete talkina birutie- 
tės. šokiam gros studento P. 
Kazio orkestras . New Yorko ir 

— apylinkės lietuviai kviečiami 
kuo gausiausiai dalyvauti mi
nėjime. Valdyba.

GL 5-7068

Rewkcij>

Newaik N-I

GL 5*7281 , petho Uet. parapijos salėje 64-08 
56th Rd., Maspeth, N.Y. 6 v.v. Ren
gia ramovėnai.

Lapkričio 23, sekmadienį — Ka
riuomenės šventės tęsinys — pamal
dos Maspetho liet, parapijos baž
nyčioje 11 v.v.

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

Gruodžio 6, šeštadienį — Mairo
nio lituanistinės mokyklos 20-ties 
metų sukakties minėjimas Saieva’s 
salėje 260-262 Knickerbocker Avė.; 
Brooklyn, N.Y. Rengia tėvų komi
tetas.

Gruodžio 6-7, šeštadienį ir sekma
dienį — DaiL Albino EUskaus kūri
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, Woodhaven, N.Y., J v. popiet. 
Rengia Liet. Religinė šalpa ir Liet. 
Kat. Moterų Kultūros dr-ja.

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

KNYGOS VAIKAM

Kaip Algiukas Vėjo Ieškojo, 
N. Jankutė, — 2.50 dol.

Labas Rytas, Vovere, J. Mi- 
nelga, — 2.50 dol.

Baltasis Stumbras, G.
kienė, — 3.60 dol.

Bitės, L. Germanienė, 
3.50 dol. ~

Senolės Pasakos, S. Toma
rienė, — 3.50 dol.

Lietuvos Laukai, S. Jonynie- 
nė — 3 dol.

Tėviškės Sodyba, J. Plačas,

Ivaš-

vieni šimtinėmis 3 dol.
Meškiukas Rudnosiukas, V.

Nemunėlis, 3 dol.
Algis ir Alytė, spalvinimo 

knygutė, 75 c.
Pupučio Skėtis, spalvinimo

Trentono miesto bibliotekoje po baltų parodos. Iš k. į d. Joseph S. Kleiner — bibliotekos direkt. asisL, inž. V. 
Metinis — tarybos pirmininkas, Dorothea Simonson — estų atstovė, Councilman Gerard S. Naples, Avo Sim
onson, Jr. Arija Ziedins — latvių atstovė, Juhan Simonson — tarybos sekretorius, A. Donis — tarybos ižd., 
M. Melinytė ir P. Purenąs — tarybos narys.

PABALTIEČIV DAILĖS PARODA TRENTONE
New Jersey Pabaltiečių Ta

rybos rūpesčiu Trentono mies
to bibliotekoje rugsėjo 27 bu
vo atidaryta tų kraštų tauto
dailės paroda.

Parodoje buvo trys skyriai: 
rankdarbių su audiniais, papuo
šalų ir spaudos skyrius. Pir
mame skyriuje buvo išstatytos 
lėlės, tautiniais drabužiai, audi
niai ir siuvinėjimai. Gi papuo
šalų skyriuje buvo sutelkta

traukos iš pasaulinės parodos 
New Yorke, Lietuvos žemėla
pis su paaiškinimais. Buvo įdė
tas ir Lietuvių Enciklopedijos 
pirmas tomas, sulaukęs pub
likos nemažo dėmesio.

Į parodos uždarymą atsilan
kė Trentono miesto atstovas, 
tarybos narys Gerard S; Nap
les ir bibliotekos direktoriaus 
asistentas Joseph S. Kleiner. 

daug gintaro. Spaudės skyriuje ... Abu,I>asakė grąžas kalbas. Bi
bliotekos atstovas pareiškė, kad 
ir ateityje panašiom progom 
čia vietos visada atsiras.

buvo anglų kalba išleistos kny
gos apie tuos kraštus, lietuviš
kas kryžius, plokštelės, nuo-

ELIZABETH, N. J.

Po uždarymo kiekviena tau
tybė bibliotekai padovanojo 
po knygą. Lietuviai padovano
jo dr. J. Stuko “Awakening 
Lithuania”.

Tokios parodėlės turi labai 
didelės reikšmės, nes jos ge
riau nei straipsniai supažindi
na žmones su tų kraštų kultū
ra, dabartinėmis problemomis.

Šią-parodą rengiant, dau - 
giausia darbo įdėjo tarybos sek
retorius estas John Simonson. 
Iš lietuvių daugiausia dirbo in
žinierius V. Metinis. Metinių 
šeima pristatė daugiausia eks
ponatų. Pabaltijo tarybai ir pir
mininkauja inž. Valentinas Me
tinis.

Liet. kariuomenės šventės 
minėjimas bus lapkričio 23. 
Rengia Veteranų Sąjungos Ra
movės skyrius. Pamaldos bus 
10 vai. šv. Petro parapijos 
bažnyčioje. Per radiją bus pa
minėta 11 vai. Gi 3 v. popiet 
Liet, piliečių klubo II-jo aukš
to salėje — iškilmingas minėji
mas. Kalbės Lietuvių Bendruo
menės JAV Tarybos prezidiu
mo narys Vilius Bražėnas iš 
Watertown, Conn. Jis kalbės 
tema: pasaulio politinė ir kari
nė situacija ir Lietuva. Meni
nėje dalyje skautės suvaidins 
vaizdelį “Prie partizano ka
po”. Bostono vyrų oktetas, ve
damas komp. J. Gaidelio, pa
dainuos naujų dainų. Lietuvių 
orgąnizacijos pamaldose daly
vauja su vėliavomis. Po oficia
liosios dalies bus šokiai ir vai
šės.

Albertas Puskepalaitis buvo 
operuotas, Dabar sveiksta, grį
žęs namo.

Antanas Andriulionis, judru
sis Balfo ir kitų organizacijų 
veikėjas, sirguliuoja ir gydosi 
namuose.

Darbininko meniškas kalen
dorius 1970 metam jau paruoš
tas. Jį skaitytojai gavo šiomis 
dienomis. Viršelį puošia dail. 
Jurgio Juodžio kelių spalvų 
paveikslas—Kęstučio ir Biru
tės susitikimas. Kas nori kalen
dorių gauti didesnį kiekį, pra
šom kreiptis į Darbininko ad
ministraciją. Už kalendorių visi 
skaitytojai prašomi spaudai pa
remti prisiųsti bent po 1 dol.

■nirime vilties panašias pa- už ma Darbininko admi. 
rodėles surengti ir kitose mies- . a .. , ... . _. ..... . . „.. nistracna is anksto dėkoja. Tatų bibliotekose. Tik mum pa- J J

Kan. J. Tumo-Vaižganto ros, laiku nesumesdamas, ar 
minėjimas jis tam esąs kvalifikuotas.

Retas iš vyresniosios kartos Kaip riteris, be baimės jis vi- 
lietuvių nėra =girdėjęs apie švie- sada pats pirmas šokdavo į pir
sų, baltaplaukį kanauninką, mąsias ir pavojingas vietas, dėmesio, 
publicistą, visuomenės veikė- Smerkė, kas jam atrodė smeik- Paroda Trentone tęsėsi pen- duodamas didelis papiginimas.

proga
Ne, šis šeštadienis dar ne 

paskutinė proga atiduoti Balfo 
vajui savo duoklę. Tačiau va
jaus mėnesis, kuris baigiasi lap
kričio 15, taigi šį 
buvo pati geriausia 
padaryti.

Mes pasakėme
bet tai nėra kokia priverstinė 
duoklė, o savanoriška, garbin
ga ir reikalinga amerikiečių lie
tuvių auka savo vargstančių 
tautiečių šalpai Reikia tik tru
pučiuką stabtelti ir pamąsty
ti, ir pasidarys aiškūs šitokį fak
tai: 1. yra vargstančių mūsų 
tautiečių daugelyje pasaulio 
kraštų, 2. jie vargsta ar ne
sveikatos kamuojami ne dėl 
tingėjimo ir apsileidimo, o dėl 
baisių antrojo pasaulinio karo 
pasekmių, 3. paprastas žmoniš
kumas ir lietuviškas solidaru
mas reikalauja, kad mes, atsi
dūrę laimingųjų padėtyje, jiem 
padėtume. Negalima juk laukti, 
kad tais mūsų tautiečiais rūpin
tųsi vokiečiai, lenkai ar brazi
lai daugiau, negu mes patys.

Todėl Balfo vajaus komite
tas labai laukia, kad visi, kurie 
gavo jo laišką-atsišaukimą ir 
iki šiolei dėl vienokių ar kito
kių priežasčių dar neatsakė, 
artimiausioje ateityje atsaky
tų, pasiųsdami savo auką.

Didžioji dauguma newyorkie- 
čių į komiteto atsišaukimą jau 
atsiliepė:

Švč. Trejybės lietuvių para- (taip!), kiti minimalinėmis su
pijus draugijos lapkričio 23, momis. Kaip sakyta, šis šešta- 
sekmadienį, 4 v. popiet rengia dienis dar ne paskutinė proga: 
blynų vakarienę ir priešadven- galima pasiųsti ir antrą, ir tre
tinius šokius. Kleb. kun. J. čų kartą. Vienas dalykas yra 
Scharnus ir kun. P. Totoraitis būtinai įsidėmėtinas ir labai -1 . - ~ K K Irias savaites
bei draugijų komitetas kviečia svarbus: Baltai verktinėi rei. Uke-Waguu, A. Golbacchmi, ją. rašytoją universiteto desty- tma, ir gyrė, kas buvo gn- kias savaites.

toją ir Vytauto Didžiojo baž- tina. Jis džiaugdavosi kiekvie- p. Pūram, spaudos atstovas talkon! 
nyčios Kaune rektorių Juozą nu šviesesniu reiškiniu ir sten- 
Tumą-Vaižgantą. Jis visu savo, gėsi kitus pradžiuginti suras- 
sangvinišku impulsyvumu dir
bo savo, tautai ir savo tautie
čiam. Anksti subrendusi jo 
patriotinė sąmonė vedė jį į nuo
latinius konfliktus ne tik su 
caro valdžia, bet ir su prolen
kiška to meto karta ir jai pa
lankia dvasine vyresnybe, bet 
tie konfliktai ir jų pasekmės 
niekada nepajėgė jo nukreipti 
nuo savo užsibrėžto tikslo — 
tarnauti lietuvių visuomenei. 
Jo paties žodžiais tariant, jis 
tapęs lietuviškos visuomenės 
tarnu, net ir jos vergu. Dėl jos 
jis metų metais nematęs, kaip 
skaisti saulė šviečia ir džiugi-

bei draugijų komitetas kviečia svarbus: Ralfui verktinai rei-
— 2.25 dol.visus parapiečius, bičiulius ir kia daugiau lėšų, nes dabar jis 

kaimynus atsilankyti. Taip no- neišgali vargstančių tautiečių Pelytė Geležytė, S. Tomarie- 
rima padidinti parapijos staty- pakankamai sušelpti. (Čekį ar J1®, ~ 125 dol. 
bos fondą. Įeinant aukojama money order išrašyti: United 
2 dol. Lithuanian Relief Fund of A-

Kleb. kun. J. Scharnus yra merica, Ine., 105 Grand St., 
paskirtas į Essex County kuni- Brooklyn, N. Y. 11211). (jb)
gų tarybą.

Nekalto Prasidėjimo tridie
nis bus gruodžio 6, 7 ir 8 die
nomis. Jį praves kun. Vladas galima gauti Darbininko ad- 
Jaskevičius, S. J, kuris nese- ministracijoje. Dėžutė religinių 
niai grįžo iš tolimesnės kelio- iš 12, tautiniais motyvais iš 10 
nės po sovietinius kraštus. Pa- kortelių kainuoja po 1 dol. Pra

šoma iš anksto užsisakyti, kad 
laiku galėtumėt išsiųsti.

Lietuviškų kalėdinių korte-

tiem reikia parodyti daugiau Pa^ia proga visi kviečiami su
rasti naujų skaitytojų, kuriem

Žiūrėkit skelbimą — Kviečiam

Tinginė ir Darbštutė, S. To
marienė, — 1.25 dol.

S. Tomarie-

Tomarienė,

S. Džiugas,

Džiugas, —

tais “deimančiukais”.
šiais metais sueina 100 me

tų nuo šio šviesaus lietuvio gi
mimo. Šiai sukakčiai paminėti 
LB NJ apygarda gruodžio 13, 
šeštadienį, 6 vai. vak., Lietu
vių Laisvės salėje, 269 2nd St., 
Elizabeth, rengia akademiją su 
atitinkama paskaita, kan.
Tumo Vaižganto kūrybos iš
traukų skaitymu, solo dainomis 
ir pianino muzika. Programai 
pasibaigus, numatoma bendra 
sudėtinė užkanda.

Lietuviškoji visuomenė kvie
čiama savo atsilankymu pagerb
ti šio didžiojo lietuvio atmini-

Pranešam giminėm ir pažįstamiem, kad lapkričio 10 dieną Lietuvoj, 
Kybartuose, mirė mūsų mylimas tėvas - senelis

Juozas Zubrickas

J.

Už jo vėlę bus mišios lapkričio 15, šeštadienį, 8:30 vai. ryto Aušros 
Vartų bažnyčioj, New Yorke. Kviečiami draugai bei pažįstami daly
vauti gedulingose pamaldose.

Liūdinti duktė Viktorija Zubrickaitė-Dėdinienė 
ir sūnus Vytautas Zubrickas su šeimomis.

MASPETHO LIETUVIŲ PARAFUOS SALĖJE 
54-14 56th Road, Maspeth, N. Y.

Gausus laimėjimų stalas!

tai iliustruotos ir gaunamos na. Ėjęs, kur tik kas liepęs mą ir paremti LB darbus. 
“Darbininko” administracijoj, jam eiti, ir dirbęs be atodai- KJ.

maldos vakarais bus 7 v. F.V.

Dirbanti moteris su suaugu
siu sūnum ieško imto iš 4 kam
barių. Pageidaujama Woodha- 
vene. Kas turėtų minimą bu
tą, skambinti vakarais tarp 9- 
10 vai teL 296-7206.

Parduodami -tautiniai drabu
žiai (12 arba 14) ir gintariniai 
karoliai. Skambinti 849-1409.

leškomas vyra* degtinės krau
tuvei (liųuor store), suprantąs 
kiek apie biznį ir knygų tvar
kymą, ne jaunesnis 18 m., ne 
senesnis 63. Gali būti ir stu
dentas, mokąs laisvai angliš
kai. Darbo valandos nuo 4 iki 
10 vai. vakaro. Teirautis tek 
843-3544.

Paskendusi Pilis, 
nė, —1.25 dol.

Lapė Snape, S.
— 1.25 dol.

Keturi Valdovai,
2.25 dol.

Neklaužados, S.
2.25 dol.

Kregždutė, II dalis, A. Rin- 
kūnas, 3.50 dol.

Kregždutė, m dalis, A. Rin
kimas, 4 dol.

Jaunojo Galiūno Keliu, Kun. 
P. Gavėnas, 2 dol.

Visos knygelės gražiai spalvo BORISUI OFROSIMOVUI
mirus, jo žmonai TESEI OFROSIMOVIENEI ir jos giminėms 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Edvardas ir Jane ŠIŠA1

NEW YORKO BALFO VAJAUS
KONCERTAS

Dešimties metų 
mirties sukaktis

1JM m. lapkričio 16 d. Vilniuje atsiskyrė su iruo pasauliu ilgametis
Kauno ir Vilniaus konservatorijų profesorius kompozitorius

Lapkričio 15r, šeštadienį
7 vai. vak.

PROGRAMA:
Solistai: L. SENKEN, S. CITVARAS, akomponuoja muz.
A. KACANAUSKAS • NEW YORKO TAUTINIŲ §O- 
KIŲ GRUPE — vadovė J. Matulaitienė, muzika palydi 
Vytautas Strolia • Programos vedėja I. Veblaitienė..

šokiai su KAZLO orkestru.
Bufetas

Įėjimo auka 2 dol.; studentams ir moksleiviams 1 dol.

ALEKSANDRAS KACANAUSKAS
Už Jo sielą lapkričio 16 d. 8 vai. ryto mišias *v. Juozapo bažnyčioje 
Romoje aukos jo buvęs mokinys prel. J. Bičiūnas; 10 vai. ryto Vil
niuje AuArot Vartų bažnyčioje — kun. S. Lydis; Newark, N.J. 6vČ. 
Trejybė* bažnyčioje — kun. P. Totoraitis: 5 vai. p.p. Brooklyne Ap
renkime parapijos bažnyčioje konceiebracines mišias aukos klebo- 
nau kun. J. Aleksiūnas, kun. A.' Račkauskas ir jo buvę mokiniai 
kunigai: L. Budreckas, V. Dabartis, J. Pakalniškis, V. Pikturna ir S. 
Raila. Mišių metu jo kūrinius giedos solistai: L. Senken ir L. Stu
ksi; Apreiškimo parapijos choras giedos kun. G. Šukio parašytas 
Taikos Karalienės garbei mišias.

Vajaus Komitetas

Maloniai kviečiu visus — jo kolegas muzikus, buvusius mokinius 
ir HrtuvMkęįę visuomenę dalyvauti miiiose ir pasimelsti už jo sielą.

Nuliūdęs sūnus ALGIRDAS


