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Tuo tarpu dar daug įvykio 
aplinkybių skęsta miglose, bet 
pirmieji pasakotojai teigia, jog 
JAV karių būrys, savo leitenan
te begiamas, sušaudęs to kai
mo moteris, vaikus ir senius. 
Kiek sušaudyta, pirmieji pasa
kotojai ne visai tikri. Kariuo
menės vadovybėms Saigone ir 
Wastangtone įvykis buvo žino
mas, bet, matyt, tyrinėjimo duo
menys rodė, jog bausmė netai
kytina, dėl pateisinančių aplin
kybių. Taip tvirtina P. Vietna
mo vyriausybė ir sakosi dau
giau nieko tuo reikalu nedary
sianti, nes byla seniai baig-

galėtų pasi- 
argumentu, 
neoperavo,

— Izraelio parlamentas krei
pėsi į viso pasaulio to vardo 
vertus parlamentus, prašyda
mas paraginti Sovietų vyriau
sybę išleisti Izraelin norinčius 
išvykti žydus.

ją pasirašė if' 
ratifikuoti žad 
da pasiseks^ 
tautinės kontr

minių ginklų 
gaminti. Jotį 
aišku, diskus _ 
bet vertėsi p^aipa: girdi, čia 
joks nnsigjnHaaimas, čia tik. 
dabartinio atominio klubo nuo 
konkurencijos •̂ apsaugojimas, 
čia dabs tiems, bet taip pat 
faktas, jog mominis ginklavi- 
masis bus nrismbdytas.

apsigyvens 
laisvoje Vokietijoje.

— Keturi didieji (JAV, Ang
lija, Prancūzija, Rusija) šią sa
vaitę atnaujina pasitarimus dėl 
Arabų-Izraelio taikos suorgani
zavimo,. Pasitarimų atnauji
nimą nulėmė prancūzų spaudi
mas ir JAV atstovo naujas lan
kymasis Egipte. Pasitarimus ve
da tų valstybių ambasadoriai 
prie J. Tautų. Izraelio vyriau
sybė ir dabar tvirtina, kad ara
bai tebėra nusiteikę jokių pa
siūlymų nepriimti, todėl ir ši 
pasitarimų serija nieko gero 
neduosianti.

sur susitelkę kom. Kinijos ste
bėtojai teigia, jog pastaruoju 
laiku ten pastebėtas nematytai 
skubus krašto rengimas karui 
su Rusija: miestuose ir kaimuo-

Pereitos dvi savaitės praėjo 
nusiginklavimo ženkle — pada
ryti trys maži žingsniukai.

Suomijos sostinėj, kaip ži
nom, prasidėjo Amerikos-Rusi- 
jos pasitarimai dėl strategi
nių ginklų (atominės raketos ir 
joms išnešioti skiriamos prie
monės) gamybos sustabdymo 
sutartame lygyje. Pirmąjį pa
reiškimą padarė Amerikos at
stovas. Šnibždama (nes apie 
derybų eigą susitarta spaudai 
nepranešinėti), kad amerikietis 
apytikriai nusakęs aptarsimų 
objektų programą. Po to bu
vo ilgesnė pertrauka, po ku
rios turėjo būti koks nors Ru
sijos atstovo reagavimas. Pro 
neoficialius plyšius dar jokia 
žinia tuo reikalu neprabudo, 
bet sakoma, jog ūpas Helsinky 
draugiškas.
Atominis klubas

Didžioji pereitos 
naujiena buvo Maskvos ir Wa-

— Portugalijoj panaikinta 
slaptoji politinė policija, kuri 
turėjo dideles teises piliečių po
litinei veiklai sekti ir jai tram
dyti. Vidaus saugumo reikalai 
dabar perduodami vidaus rei
kalų ministerijai, kaip tai yra 
politiniai normaliame krašte.

Jž dviejų dienų 
y. Vokietija, bet 
no tik tada, ka- 
įsitarti dėl tarp- 
Jės vykdymo to- 
hstitucijose, kur 

vyksta atominiai tyrinėjimai ar 
gaminama* • aftĮminis kuras ne- 
kariškięms'tifr^ams Nato kraš
tai Europoje* tari savo atominę 
agentūrą (Barstom), J. Tautų 
kontrolėje Viępoje dirba Uni
ted Natibns ?Atomic Energy 
Agency. VI Vokietija reikalau
ja, kad jos .atominių tyrinėji
mų mazgų kontrolę anoji JT 
agentūra vykdytų ne tiesiogi
niai, bet per Euratom. Kai ši- 
tas« reikalas bus patenkinamai 
sutvarkytas, Bonnos vyriausy
bė pažadėjo sutartį ratifikuoti, 

įnori apsisaugo
jai nesutrukdy- 
atomiae ęnergi-

Kare nenaudos, bakteriją 
ir nuodingu chsmikają» --!

Trečias įvykis buvo iki pas
kutinės sekundės apsaugota 
Amerikos paslaptis * prez. 
Nixono pranešimas; kad Ame
rika atsisako nuo pirmojo pa
naudojimo (neišprovokuota) 
staigią mirtį ir sunkų apsinuo
dijimą sukeliančių cheminių ir 
biologinių ginklų. . Ryšium su 
tuo apsisprendimu, senatas 
greit bus paprašytas pritarti 
Genevos protokolo ratifikavi
mui. Tas protokolas sutartas ir 
pasirašytas Genevoje 1925. A-

— AFL-CIO organizuoja boi
kotą General Electric gami
nių, nes toji bendrovė nero
danti geros valios derėtis su sa
vo darbininkų unijomis, kurios 
streikuoja jau šešta savaitė. 
Jau kai kur pradėtos piketuoti 
krautuvės, kurios pardavinėja 

„ „ ,. . GE gaminius.
Hong Kongas. — čia ir vi-

shingtono susitarimas ratifikuo
ti atominių ginklų plitimo su
stabdymo sutartį. Kas prie tos 
sutarties prisideda, tas pasiža
da, jei turi atominių gnfaų, jų 
neturintiems neparduoti, nedo
vanoti, neskolinti ar kaip ki
taip perleisti; gi kas jų neturi, 
pasižada iš kitų nepirkti, dova
nomis priimti, pats jų negamin
ti. Lygybės, žinoma, čia nėra, 
nes kas atominių ginklų turi, 
tas ir turės, gi kas neturi, ne
begalės įsigyti ar pasigaminti, 
jei prie minėtos sutarties pri
sidės.

Atominių ginklų dabar turi 
penkios didžiosios valstybės: 
Amerika, Rusija, Prancūzija, 
Anglija ir Kinija. Sutartis yra 
Maskvos ir Washingtono susi
tarimo produktas — kitaip at
sirasti ji nebūtų galėjusi. Kai 
ji atėjo į Jungt. Tautas, susi- 

savaitės laukė didelės kritikos iš tų vals
tybių, kurios potencialiai ato-

Ulbrichtui ateinančios sunkios dienos 
Pakto nariai pereina priešo pusėn

Mat, Vi 
ti,j kad

kita lenktyniaudamos, kovoja
UŽ ta privilegiją, tik daug kam Britų premjeras Witonas (ka«rtj) ir prancūzų prez. Pompidou bus iią sa- 
atrodo, jog prezidentas turėtų «var*»iau” 7*“"" ^Bendrosios Rinkos narių vyriausybių

.&H. . , ... galvų pasitarimais dėl Rinkos praplėtimo naujais nariais. Nuo prez. »Pom-
SUdarytl specialią komisiją, pidou taip ar ne priklauso, ar V/ilsono valdoma Anglija galės patekti į Eu-
kllriOS nariams nebūtų galima ropos Ūkinę Bendruomenę.
prikišti partinių-politinių var
žybų, ir kurie mokėtų supras
ti ir įvertinti tas aplinkybes,
kuriose karas Vietname vyksta.

-L Britai-ir Bendroji Rinka 
pasirašė -susitarimą dėl tech
nologinio bendradarbiavimo į- 
vairiose srityse — pirmoj eilėj 
kompiuterių sistemos, teleko
munikacija, metalurgija, okea
nografija, meteorologija, 
transportas. Tai padaryta to
dėl, kad nenorima toj srity pri
klausyti vien tik nuo Amerikos. 
Gi kito kelio nebuvo, kaip tik 
glaustis prie Anglijos.

Sovietu ambasadorius Bonnoje Se- 
mkm Tsarapkin, kurį Ulbrichtas 
•♦cenzūravo per savo draugus 
Maskvoje.

Tam kareiviui pradėjus kal
bėti, greitai atsirado ir daugiau 
gandų. Bet JAV krašto depar
tamentui reikalas irgi buvo ži
nomas kaip seniai užbaigta by
la. Nežiūrint to, reikalas grei
čiausiai dar kartą bus patyrinė
tas. Jau surinkti ir asmens, ku
riuos apklausinėja kariuome
nės teisminės institucijos. Tik 
vis dar tebesiginčijama, kam 
pavesti tyrinėjimą. Tik vienas 
dalykas tūo tarpu aiškus, —■ty
rinėtojas turi būti nešališkas. 
Bet kas jis toks? Jau kelios 
kongreso komisijos, viena su

ŽIAURUMAI 
VIETNAME— 
partiniam pelnas 
Vienam Vietnamo veteranui 

nerami sąžinė trukdė miegoti, 
todėl jis apsisprendė papasako
ti apie įvykį, kuriame ir jis 
pats dalyvavo Vietname bū
damas. įvykio vieta — Song 
My kaimas P. Vietname. Lai
kas —1968 kovo mėnuo.

merika jį pasirašė, bet niekad 
neratifikavo, nes atėjo tas 
garsusis izoliacijos periodas. 
Dabar tai bus padaryta 44 me
tam praėjus. Bet Amerika 
praktiškai laikėsi to dokumen
to principų ir dvasios, nors ir 
nebuvo formaliai prie jo prisi
dėjusi.

Biologiniai ginklai (visokios 
epidemijas sukeliančios baisios 
bakterijos) bus sunaikinti. Ty
rinėjimai bus vykdomi tik tiek, 
kiek tai reiks apsigynimo tiks
lams (imunizacijai ir apsisaugo
jimui). Tokį sprendimą pada
rius, Amerika prisideda prie 
Anglijos sutarties projekto dėl 
biologinio karo priemonių pa
naikinimo. Tas projektas dabar 
yra J. T. Nusiginklavimo ko
mitete Genevoje, kita J. Tau
tų sesija jį jau galės rekomen
duoti visiems pasirašyti.

Beje, iš draudžiamų vartoti 
chemikalų šeimos išimamos aša
rinės ir kitos dujos, kurios 
žmogaus gyvybei nepavojingos, 
bet gali pąsitamauti geram 
tikslui (išsklaidyti į riaušes iš
virstančių demonstraciją ar 
“nuskinti” nuo medžių lapus, 
kad priešas negalėtų pasislėp-

Vyriausio Lietuvos 
nimo Komiteto seimas 1963 m. 
posėdžių susirinks šeštadienį, 
gruodžio 6 d., 10 vai. New Yor- 
ker viešbutyje, Washingtono sa
lėje. New Yorker viešbutis yra 
34-toje gatvėje prie 8-tosios 
avenue.

Pirmajame posėdyje, bus Vli- 
ko pirmininko dr. J. K. Valiū
no įžanginė kalba, seimo susi
tvarkymas (prezidiumo, komisi
jų sudarymas), sveikinimai ir 
apyskaitiniai pranešimai: Vliko 
tarybos — dr. B. Radzivanas, 
valdybos — vicepirm. dr. B. 
Nemickas, Tautos Fondo — 
pirm. prel. J. Balkūnas, TF Ka
nados atstovybės pirm. S. Ba- 
nelis ir TF valdybos vicepirmi
ninkas S. Lūšys.

Antrajame posėdyje, kuris į- 
vyks ten pat, kaip ir pirmasis 
posėdis, ir prasidės 2 vai. p. 
p., numatyti du pranešimai: 
Lietuvos Laisvės Komiteto pir- 
min. V. Sidzikausko — Tarp
tautinė padėtis ir Lietuvos lais
vės byla, ir Vliko vicepirminin
ko J. Audėno — Vliko 1970 
m. veiklos programa. Po kiek

atrodo, kad Lenkijos Gomulka
nebus linkęs pasiduoti tam UI- prof- S. Žymantas dėsto apie Lietuvos nepriklausomybės atstatymo kelią 
hrirhtn diktatui ir nradėc dprv v,iko suruoštame simpoziume lapkričio 30. Sėdi Vliko tarybos politikas ir oncnto diktatui ir pradės aery- tejsjų komisijos pįrm. s. Lu4ys jr kjtas prelegentas prel. dr. L. Tulaba, P.A. 
bas be Ulbrichto norimos są- Nuotr. v. Maželio
lygos. Bet Ulbrichtas dar turi 
stiprius pečius Maskvoje ir juos 
kartais panaudoja savo nau
dai. štai kad ir toks nuotykis. 
Sovietų ambasadoriaus Bonno
je iniciatyva trys vokiečių žur
nalistai neseniai gavo leidimą 
padaryti pasikalbėjimą su So
vietų premjeru Kosyginu. 
Apie tai patyręs Ulbrichtas 
per savo patikėtinius Maskvo
je tą ambasadoriaus Carapkino 
planą suardė — pasikalbėjimui 
leidimas buvo atšauktas.

Jei Bonnai pasiseks tiek su
sitarti su Lenkija, kad Imis už
megzti diplomatiniai santykiai, 
tuojau skubės į derybas su 
Bonna Vengrija ir Bulgarija. 
Dabar iš komunistinių kraštų 
Europoje pilnus diplomatinius 
santykius su Bonna turi tik 
Rumunija ir Jugoslavija, kiti 
verčiasi tik prekybinėmis mi
sijomis ar dar mažiau. Sunkiau
sią kovą šioje byloje teks su- 
kovoti Lenkijai, bet ji greičiau
siai ne pripuolamai pasirinkta 
pirmąja “auka”. Ulbrichtas bus 
didžiausia kliūtis. Ką jis ga
lėtų pažadėti Maskvai, kad ji 
ir toliau remtų jo liniją?

Išlaisvi- vieno pranešimo numatytos 
diskusijos.

Trečias posėdis, toj pačioj 
salėj, bus sekmadienį, gruodžio 
7 d., 11 vai. šis posėdis skir
tas 1968 metų Vliko finansinei 
apyskaitai tvirtinti, 1970 metų 
sąmatai priimti ir priimti vi
siems kitiems seimo nutari
mams.

Prieš šį posėdį, 10 valandą, 
įvyks Vliko tarybos posėdis, ku
riame bus renkamas Vliko pir
mininkas ir Vliko valdyba atei
nantiems trejiems metams.

šeštadienį, gruodžio 6, 7:30 
vai. vak., New Yorker viešbu
čio Panel salėje bus iškilmin
ga seimo dalyvių ir svečių va
karienė. Kalbės Lietuvos ge
neralini konsulas New Yorke 
Anicetas Simutis. Dainuos J. 
Krištolaitytė-Daugėlienė.

Su giliu liūdesiu tenka pažy
mėti, kad lygiai dvi savaitės 
prieš seimą staiga mirė šiame 
koncerte dalyvauti mielai su
tikęs pianistas Aleksas Mrozins 
kas. Koncerto programoj daly 
vauti yra pakviesta ir sutikus: 
pianistė Aldona Kepalaitė (E?

Izraelin tebevyksta 
būriai emigrantų
Jeruzalė. — Nors žydai ir 

neplaukia Izraelin iš Rusijos, 
kur jų didelė masė, tačiau šie
met imigracija Izraelin netikė
tai padidėjo — vidutiniškai 
kasdien atvyksta apie 150 nau
jų imigrantų, šiems metams 
buvo numatyta sulaukti 30,000, 
bet dabar jau matosi, kad gali 
peršokti 50,000.

Pagal įstatymą, visi atvykę 
žydai automatiškai tampa Iz
raelio piliečiais, tuojau gauna 
mažas paskolas ir reikalingus 
baldus bei butus ar kambarius. 
Karinės prievolės amžiaus 
vyrai tuojau pereina karinių 
įstaigų žinion.

Imigrantus tvarkančios įstai
gos turi smulkias statistikas, 
bet niekad neskelbiamas imi
grantų kilmės kraštas. Charak
teringa, kad po 1967 m. karo 
padidėjo imigrantų skaičius iš 
JAV. Jie taip pat, jei karinės 
prievolės amžiaus, patenka Iz
raelio kariuomenėn, štai kodėl 
arabai pradėjo 'šaukti, kad ame
rikiečiai kovoja Izraelio kariuo
menėje — ypač jos aviacijo-

Bonna. — Vy<Vokietija ir 
Lenkija pasikeitė mažomis no
tomis žyminčiomis norą pradė
ti riekti susitarimo ir užkasti 
didžių nesantaikų kirvius.

šį antradienį Maskvoje turė
jo prasidėti visų-Varšuvos pak
to vyriausių • vadovų pasitari
mai apie tai, kokios politinės 
linijos laikytis dėl naujosios V. 
Vokietijos vyriausybės pasiū
lymų megzti . draugiškesnius 
santykius. ,

Teigiama, kad Lenkija, Ven
grija, Bulgarija' ir Rumunija 
esančios visom keturiom už 
santykių mezgimą, su Bonna, 
bet R. Vokietijos Ulbrichtas 
pakėlęs didžiulį skandalą —vis
kas esą per anksti ir pradeda
ma ne nuo to galo. Pati Rusi
ja turi su V. Vokietija diplo
matinius santykius ir priėmusi 
Bonnos pasiūlymą derėtis dėl 
atsisakymo nuo jėgos pavarto
jimo pakto sudarymo. Ulbrich
tas kovoja už tai, kad niekas 
atskirai su V. Vokietija nesi- 
derėtų, bet visi kartu ir tik ta
da, kada V. Vokietija pripa
žins Ulbrichto Vokietiją suve
renine valstybe. '

Dar niekas negali pasakyti, 
kuria kryptimi visas tas klau
simų kompleksas pajudės, bet

— Tie du jauni vokietukai, 
gyvenę R. Vokietijoj, bet su
kombinavę patekti į Lenkijos 
lėktuvą ir jį nutupdę vakari
nio Berlyno prancūzų zonoje,

se rengiamos visokios prieš- už tą žygdarbį gavo po dvejus 
lėktuvinės slėptuvės, žmonės metus kalėjimo. Manykim, kad 
mokomi kaip saugotis nuo vėliau ar anksčiau juodu savo 
bombardavimų, kaip vartoti tikslą pasieks
ginklus, kaip partizanauti.

Vyksta ir kariuomenės dali
nių perkėlinėjimai, žmonės vėl 
raginami vykti iš miestų į kai
mus, ypač moterys, vaikai ir 
senimas, kurie neužimti pra
monėje. ' Kalami primityviausi 
ginklai. Apskritai, visas pasi
rengimas primityvus, bet vis
kas rodo, kad kinai rengiami il
gam partizaninio pobūdžio ka
rui. Nuo gyventojų nebesle
piama, kad pirmasis užpuolėjas 
bus rusas, bet primenama ir 
tai, kad ta proga gali pasinau
doti ir Chiang Kai-shekas.

Jau pradėjo sklisti gandas, 
kad daugiau kaip mėnuo vyks
tančios rusų-kinų derybos dėl 
sienų esančios beviltiškai į- 
kumposios. Laukiama praneši
mo apie pertrauką. Rusai lei
džia gandus, kad kinai neno
rį daryti jokių nuolaidų —pir
miausia norį išgauti oficialų Ru
sijos pareiškimą, jog senos ca
rinės Rusijos sutartys yra prie*, 
varta išgautos, o tik paskui de- . ................... . , .......... ... ......... ........
rėtis dėl smulkiu stenu ištaisv- ** desman: JAV VoM, procteių Borai d, anglų Caradon, rusų Mauk reus oei smuiiuų sienų isiaisy _ JungL Tautų — Wl atnaujino uttaru*
mų. pasitarimus dM taika* suradimą VU. Rytuoue.

Turky prezidentas 
Maskvoj gundytas
Ankara. — Turkijos prezi

dentas ką tik vizitavo Rusiją, 
kur buvęs stipriai gundomas 
arčiau priglausti savo krašt." 
prie Sovietų užsienio politiko^ 
linijos.

Vienas iš tokių klausimų bu
vo Sovietų organizuojama Eu
ropos saugumo konferencija, 
kurion Maskva nenori įsileisti 
nė Amerikos nė Kanados. Tur 
kas gynęs visų Nato narių nu
sistatymą, kad be Amerikos ir 
Kanados europiniai Nato na 
riai toje konferencijoje neda
lyvaus. Turkija konferencija: 
pritarė, bet komunikate Įrašė, 
kad joje turi dalyvauti “visi su 
interesuoti”.

Rusai taipgi norėję prakišti 
per komunikatą pareiškimą, jos; 
remiami arabai “jų teisingoji 
kovoje besiekiant likviduot i 
Izraelio agresijos padarinius" 
Ir Čia Podgomio pastangos vai
sių nesusilaukė.
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vykdoma “vtooję Latvija 
torijoje”. Nekalbama tur-

nalo “Internationales Recht 
■ und Diptomatie”. Atspaudas va

dinasi “The Problem of the * 
Baltic Gold in Great Britais— 
Baltijos aukso Didžiojoj Brita
nijoj problema”. Rašinio auto
rius yra prof. dr. Dietrich A. 
Loeber iš Hamburgo. Per 16 
smulkaus teksto puslapių jis 
svarsto Baltijos aukso likimą, 
kuris faktiškai išspręstas Ang
lijos ir Sovietų sutartimi, pasi
rašyta 1968 sausio 5.

Su didele tarptautinės teisės ' 
įstatymų ir precedentų erudici
ja autorius svarsto, ar pagal 
tarptautinę teisę Sovietai gali 
reikšti pretenziję į Baltijos ban- 
kę auksą, deponuotą Anglijos 
banke, ar Anglijos vyriausybė 
turi teisę įo$ banke padėtais 
svetimais pinigais naudotis pa
sipelnymo tikslais; jei Anglija 
betgi jais pasinaudojo, tai kaip 
Anglijos toks veiksmas verti
namas tarptautinės teisės švie
soje.

Naciai su Maskva dalijosi Baltijos valstybių teritorijipĄiiįlija 
su Maskva dalijosi Baltijos bankų auksų- Ar tai suderinta su 
tarptautine teise? — svarsto Hamburgo prof. dr. D. A. Loeber

Sutarties faktai:
Derybos dėl Sovietų Sąjun

gos reikalavimų pripažinti 
jiem Baltijos auksą truko nuo 
1959 metų. 1968 metais pasira
šytos sutarties punktus, liečian
čius auksą, prof. D. A. Loeber 
nurodo tokius: ,

1. UK (United Kingdom) ne*
reikš USSR pretenzijų, kilusių. 
po 1939 sausio 1, dėl nuosavu 
bės, priklausančios UK vyriau
sybei ar jos piliečiam Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos SSR ar Uk
rainos, Moldavijos, Gudijos S
SR ir RSFSR (str.l); į*

2. USSR nereikš pretenzijų; 
kilusių po 1939 sausio I die-.

Kas buvo aukso savininkai:
Prof. Loeber rūpestingai 

svarsto klausimą po klausimo. 
Pirmiausia — kas buvo tie auk-, 
so savininkai, kurie deponavo 
auksą Anglijos banke? Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos bankai bu
vo nevienodos prigimties. Es
tijos ir Lietuvos bankai buvo 
privatinės akcinės bendrovės.

mu. Lietuvos baak* taip patLatvjjos bankas buvo sukurtas 
finansų ministerijos kaip au
tonominė valdžios įmonė, ku
riai v-bę skiria vyriausybė Vy
riausybių įtaka Estijos ir Lie-' 
tuvos bankuose buvo ribota. 
Ypačiai Estijos banko, kurio
statutai buvo tvirtinti Tautų S- bankai liepos 23 buvo naciona- 
goje ir galėjo būti pakeisti tik lizuoti. Nacionalizavimo tekste 
Tautų Sąjungos atstovo pritari- sakoma, kad oadona^izacija

tik statute įsakmiai buvo pažy
mėta, kad užsieniečiai negali 
akcijų turėti daigiau kaip 
trečdalį.

Sovietinės okupacijos metu

nacionatauotas? Pagal sovie
tų juridinę literatūrą — taip, 

USSR raiškia pretenzijas ir į tur
tą, esantį užsieaiuose. Vakarų 
teisinė literatūra neprasta 
nackmalizacijos turtui už USSR 
ribų. Tokį nusistatymą yra pa
tvirtinę ypačiai Anglijos teis
mai. Tad autorius teigia: Sovie
tiniai 1940 potvarkiai nųali 
reikšti, kad trijų Baltijos 
centrini)* bankų auksas, depo
nuotas Anglijos banke, yra so-

MATTHEW P. BALLA8 FUNERAL HOME — Modami koplyčia, Air-con- 
ditioned. ▲. J. Baiton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 666 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

8TEPHEN ARO M IRKI S (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 1121 Į, EV 7-4335.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tebeeita, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar- 
tšngos laidotuvės. Modernios koplyčioj oras vėdinamas.

tn Z. Degučio

1968 sausio 5 sutarty!* nepri
pažįstama Sovietam nuouvy- 
bės teisiu į Baltijos auksą.

Toliau — Anglijos pozicija 
dėl Baltijos aukso.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviika siuntinių ištaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas i Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Avė, Brooklyn, N. Y. Tetaf. EV 4-4Q52

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės i mūsų įstaigų. Pildomi miesto, valsty
bėj ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. —110-04 
Jamaica Avė, Richmond Hill, N.Y. 11418; tat VIrgima 6-1800.

Tautos Fondo 
rėmėjas

Lietuvos Išlaisvinimo Tautos 
Fondas susilaukė ypatingiausio 
iš visų ypatingųjų rėmėjų. Tai 
Stasys Motuzas, jau 13 metų 
gyvenas senelių prieglaudoje 
Vechtoje, Vokietijoje. Jis at
siuntė auką į Tautos Fondą — 
125 dolerius.

Kaip jau žinoma, ypatingai
siais rėmėjais TF yra pavadi
nęs tuos, kurių metinė auka 
yra bent 25 doleriai. Tiek au- 
kojantiem ištisus metus asme
niškai siuntinėjami Eltos infor
macijų biuleteniai Atsižvel
gus į St. Motuzo amžių ir kuk
lias pragyvenimo sąlygas, jo

ANDRIUS ARMONA8, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
nauju* namuų kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybų atliekam

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Wlnter Gardės Tavern. 1883 Madison St, 
EUdgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt pramogoms. Be 
to, duodami polsddotuviniai pietūs. Pirmos rūžies lietuviškas maistas priei
nama kaina

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - SUver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
auKanobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien* nuo 9 iki 8 vai.; šeštai 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė, Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

8 AG MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Ava. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet skilandžius, sūrius. We take all ordera apecial prieš 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. e Trečia nauja, moderniš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Avė, Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.

8UPERIOR PIECE GODOS CORP. 200 Orchard St New York, N.Y. 10002, 
AT.4-8319- Vilnonės nw»d*iagna jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonas medžiagas kostiumams paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios

Ar Lietuvoje pastebimas atoslūgis kovoje prieš religiją?
nos į Tėvynė* Sėrgas Nr. 1 (30),

a) nuosavybę, esančią UK iib pagal viršelį skirtas dar 1968 
priklausiusią fiziniam bei jurfl^^netam, yra 'ivmrus savo raši- 
diniam Latvijos, Lietūvosttię Eįr mais. Antanas Ramūnas. skel
tuos, o taip pat Sovietų minė* bia, kad “vaidinamieji moder- 

. nieji laikai jau pasibaigė “irtų respublikų asmenim;
b) “buvusių Latvijos, Lietu

vos ir Estijos centrinių bankų 
auksą, laikytą Anglijos banke” 
(str. 2).

2. UK bus viena atsakinga 
už paskirstymą turto, pasilie
kančio UK (str. 3).

4. UK imasi iš turto, suminė
to str. 2, patenkinti Britanijos 
bendrovių — Tetiuhe Mining 
Corporation ir Lenna Gold- 
fięlds Ltd. Londone pretenzi
jai Į USSR išleistas ir tų bend
rovių turimas notas (str. 4).

5. UK iš turto, suminėto str. 
2, sumokės USSR 500,000 sva
rų. šia suma Iras apmokėtas 
maistas, kurį Sovietų Sąjunga 
pirko iš Britanijos (str. 5).

Kiek to aukso buvo, prof. 
Loeber nesumini. Sumini betgi, 
kad Britanijos vyriausybė ji 
pardavė jau 1967 birželio 29.
Iki 1967 gruodžio procentų už vos laiškus, prel. J. Balkūnas— 
pinigus buvo 80,000 svarų. apie a.a. dr. Antaną Trimaką,

Kun. Vytautas Bagdanavičius

čių po II Vatikano susirinkimo 
dėl Bažnyčios ir valstybės san
tykių supratimo. Kan. V. Za-

Pauliaus socialinę encikliką Po- 
pulorum progresio. Dr. P. Ma
čiulis prisimena Hitlerio suo
kalbi su Stalinu — prisimini
mai iŠ Lietuvos delegacijos de
rybų Maskvoje. Vanda Sruogie
nė grįžta prie Liublino unijos. 
Pr. Pauliukonis rašo apie prel. 
Mykolą Krupavičių ir žemės re
formą. Pranas Naujokaitis nu-' 
rodo leidinio “Lietuvių litera
tūra svetur” trūkumus. V. Vi- 
liamas — apie vysk. A. Deks- 
ni, Juozas Eretas—apie “politiš- 

M.

Benderių, LeoiTSrtfa^ šimutis 
— apie a.a. Aleksandrą Sul- 
ginskį.

Skyrium čia minėtinas P. 
Rimtauto kruopščiai paruoštas, 
sovietiniais šaltiniais pagrįstas, 
su Sovietine bibliografija raši
nys apie “Sovietinį ateizmą Lie
tuvoje”. Čia spausdinama ant
ra to rašinio dalis. Sustojame 
prie šio rašinio atsakymų j. 
klausimus: ar ateizmo kova Lie
tuvoje sušvelnėjo, ką tai gali 
reikšti ir kokia toliau perspek
tyva?

“Palyginus su pokario 
kais, ateistinis kovingumas 
šiek tiek suminkštėjęs,
anksčiau buvo visai neįmano
mas dalykas vieši religinės mu
zikos koncertai, tai paskuti
niųjų penkerių metų laikotar
pyje jau nesibaidomą įtraukti 
į koncertų programą žymiųjų 
kompozitorių ir religinės mu
zikos kūrinius”.

lai- 
yra 
Jei

kąjj Pakštą Amerikoje”, 
Krupavičius skelbia prof. 
Jurgučio jam rašytus iš Lietu- •

“Sovietams bemėginant dia
logą su Vatikanu, greičiausiai

CMcagoje, ClurlicRH <aleri» etMaryto <taM. J. Raukt Mente kūrinių paroUa. Nuotraukoje — publika parodos 
atidaryme. x ' > , Nuotr. Z. Degučio

propagandoj sunĮetimais daro
ma kai ufiįhidų’.”

“Taip su"
mažėjusi ‘ —
da spąudojėj tačiau esmėje pa
grindinių paiikeitimų nėra įvy
kę: mokykMBl ir toliau tebe- 
tęsianias sofietinio ateizmo 
skleidimas, siekiama kiek ga
lint greičiau išnaikinti religin
gumą, tik antireliginė propa
ganda keičia savo darbo meto
dus”.

“Jokių atoslūgio žymių nėra 
ir Lietuvos jęomunistg partijos 
CK V plenumo nutarimas nėra 
nusistatyme. 1963 m. LKP 
pakeistas. Tame nutarime pa
brėžiama, kad ‘Mokslinė ateis
tinė propaganda ir ateistinis 
žmonių auklėjimas — bendra- 
partinis 
nys’ ”.

“Apie 
greičiau 
žmonėse 
jas’ (1968, nr. 10, p. 2) prana
šauja greitą religingumo išny
kimą”.

Apie ‘dialogą’ tarp tikinčių
jų ir komunistų kalba ir Vla
das Niunka, ‘tiltų statytojas’ 
tarp bažnyčios ir komunizmo, 
1968 m. berželio mėn. lankęsis 
Romoje... Pagal V. Niunką, 
‘dialogas’ tarp marksistinės ir 
religinės pasaulėžiūros tegali 
būti vienašališkas: Tikinčiųjų ir 
netikinčiųjų bendradarbiavi
mas gali sėkmingai vystytis vi
sų darbo žmonių interesais tuo 
atveju, kai aiškiai suprantama, 
kad šis bendradarbiavimas jo
kiomis aplinkybėmis negali su
kelti jokię, net mažiaueię, ideo-

propagan-

ideologinis uždavi-

siekimą kiek galint 
išnaikinti religingumą

Tarybinis Mokyto-

kiagubai įspūdingesnė.
Gyvendamas prieglaudoje

(su būreliu kitų vyresnio am
žiaus lietuvių, dėl įvairių prie
žasčių negalėjusių išvykti į už
jūrius), st. Motuzas m UŽsi- ANTANAS J. 6AVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ava, 
ėmės Medžio drožiniu Hrvba. W 70061 (nuo » r. Iki »

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

ėmęs medžio drožinių kūryba. 
Vienas iš tų jo kūriniųjau yra 
plačiai pagarsėjęs. _ Tai lietu
viškas kryžius su koplytėle, ap
tvertas tvorele, ir tame aptver
tume darželyje žmogus, palin
kęs po kitokiu kryžium, suda
rytu iš rąsto su penkiakampe 
žvaigžde viršūnėje ir skersiniu 
iš kūjo su pjautuvu — vergau
jančios Lietuvos simbolis, šio 
kryžiaus nuotrauka jau spaus
dinta keliuose vokiečių laikraš
čiuose, vokiečių religiniame žur
nale, viename tarptautiniame 
leidinyje.

Į TF ypatingųjų rėmėjų ei
les taip pat įsijungė, 25 doL 
auka, Nekaltai Pradėtos Mari
jos seselės iš Putnam, Conn.

(Elta)

KIEMO TEATRAS VILNIUJE

Vilniaus universiteto kieme 
pradėjo veikti teatras po at
viru dangum. Teatras taip ir 
vadinamas- Vilniaus univ_ kie
mo teatras. Pirmas spek
taklis iš tikrųjų buvo literatū
rinis -muzikinis koncertas, ir 
vadinosi “Įnauguratio”, nes jis 
buvo surengtas mokslo metų 
pradžiai Po to jau dukart bu
vo vaidinta Vydūno paikių 
veiksmų tragedija “Pasaulio 
gaisras” ir A. Liuobytės “Kur
šo bėglys”, “septynių paveiks
lų meilės, juoko ir kanžių mis
terija”, kuri žadama vaidinti 
net keturis kartus.

  Anąmet su skambioms dek- 
k<>w» bndjon.i, atldaryU jauaim0

“ teatras kažkaip tylomis išny
ko iš akiračio. Jis buvo “pa
mestinukas”, neturėjo patalpų 

‘ ir nepavyko niekur padoriai

lėžiūr/ (V. Niunka, Šiuolaiki
nės katalikybės krizė —Komu
nistas 1967, nr. 5, p. 76).

Taigi negali būti net “koeg
zistencijos”, vienas kito tole
ravimo.

Išvada apie Lietuvos komu
nistus panaši j tą, kurią yra 
priėjęs prof. A. Maceina savo 
vokiškoje knygoje apie sovieti
nę etiką ir krikščionybę, pla
čiai svarstydamas sovietinių 
marksistų pareiškimus dėl dia
logo su krikščionim.

Kaune veikęs Jaunųjų teatras, 
bet tada jis palaipsniui įsiliejo 
į Valstybinį dramos teatrų Kao-

naujas Vilniaus "off Brosd-

talpas”, iš kurių gal niekas ne-

ir žiemos orą. (Elta)

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

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

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

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

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

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

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

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

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviika valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
va! ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
WiHdns SL Rochester, N.Y. 14621. 

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

HlcW YORK CH1CAGO

, . LITAS Investing Co., Ine.
specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akcijų bir
ios ir kitose srityse. UTO bendrovė Jus kviečia investuoti indėlių 
formoje. Už indėlius mokamos aukštos palūkanos. Investavimo ar
ba paskolų reikalais praione kreiptis:

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212 - 441-6799 
2422 West Marųuette Rd. Chfcago, HL 60629 — Tel. 312 - 476-2242

Visais ąpdnudos ir nekilnojamo turto klausimais praSome kreiptis | 
LITAS SERVICE CORPORATION

M-10 Jamaica Avė. Woodhaven, N.Y. 11421 — Tel. 212-847-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas — namams, maitnom, gyvybei it k.

Chfcago Rome Paris Mūnchen Loe Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travęl Servtes yra pasiruotus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada iceliautumėt LITAS Travel Service parūpins MMctus, 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, ~ 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir ii kurio aerodromo arba uosto pato
giausia ttvyktL Patarnavimai yra visiikai veltui. — LITAS Travel 
Service talkina iikviečiant gimines ii Lietuvos, atostogom ar nuo
latiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KELIONĖN?...Nepamirikit

LITAS TRAVEL SERVICE
•4-10 Jamaica Avė. Woodhav«n, N. Y. 11431 — TeL 212-847-560 

S6KMINGOS KELIONES!
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Švietimas, švietimasis
Rūpinamės vaikų švietimu 

šeštadieninėse mokyklose ir sto
vyklose, Džiaugiamės moky
tojų sąskrydžiais savo švieti
mui pagilinti. Švietimo ir švie
timosi reikia ir tiem, kurie ima
si vadovauti politinei minčiai ir 
veiklai.

Politinis vadovavimas kovai 
dėl Lietuvos laisvės yra Vliko ' 
privilegija. Gal iš principo ir 
gerai, kad Bendruomenė į tą 
privilegiją nereiškė pretenzijų. 
Gera, kada pasiskirstoma sri
tim, specializuojamasi. Bet ši 
privilegija uždeda ir pareigą. 
Pirmiausia pareigą Vliko na
riam savo politinį nusimanymą 
panaujinti labiau nei veikian- 
tiem kitose srityse. Normalus, 
nuolatinio ir kasdieninio pasi- 
naujinimo padėtyje tuo tarpu 
tėra L. Laisvės komitetas. Jo 
nariai kasdien seka politinę 
raidą ir ją Įvertina bendrai. Tuo 
būdu savaime jų politinis nu
simanymas eina su laiku. Var
giai tą galimybę turi Vlikas— 
valdybos, juo labiau tarybos, o 
ypačiai seimo nariai, kurie su
sirenka syki per mėnesį ar me
tus.

Amerikinėje bendruomenėje 
gyvenant, natūralu, kad Vliko 
ir ne Vliko veikėjų politiniame 
galvojime imame matyti du 
kraštutinumus, čia vadinamus 
(nors ir neteisingai) “konserva
tizmo” ir “liberalizmo” vardais. 
Vieni galvoja, kaip buvo gal
vojama Lietuvoj, sukuriant Vli- 
ką, kiti galvoja — lyg būtų “A- 
mericans for a Democratic Ae- 
tion” padalinys, koegzistenciš- 
kai.

Lietuvos reikalui šiuo tarpu 
abudu kraštutinumai nenau
dingi. Politiškai galvojantis lie
tuvis negalės susvyruoti dėl sie
kimo Lietuvai nepriklausomy
bės, dėl bekompromisinio prie
šinimosi okupantui ir nede
monstruos bičiulystės su oku
panto pareigūnais. Bet veik
los artimiausius uždavinius ir 

priemones norės grįsti konk
rečiom nuolat ir nuolat kintan
čios tikrovės prielaidom.

Dėl to būtų neleistina pra
banga mūsų laikais svarstyti 
teorijas, ar Vlikas tas pats, 
kad jis buvo Lietuvoje; ar jis 
eina egzilinės valdžios parei
gas.

Realus kelias būtų kitas. Vie
na, svarstyti tikrovės nuolat 
iškeliamus klausimus ir dėl jų 
sutarti konkrečius sprendimus. 
Antra, realu būtų, jei sutarime 
dalyvautų ne tik uždaras Vliko 
narių ratelis, bet į svarstymą 
būtų patelkti ir asmens, ku
riuos randa pajėgius politinia
me galvojime, ar jie būtų 
bendruomenės organizacijoje, 
ar specialiem uždaviniam vei
kiančiuose kolektyvuose (Rezo
liucijų komiteto, Batūno, spau
dos, radijo žmonės). Vlikas ta
da atsidurtų ne apsiribojimo, i- 
zoliacijos, bet aukštesnėje vie- 
ninijimo ir derinimo padėtyje. 
Tada ir Vliko atskiriem na
riam nebūtų pagundos daryti 
žingsnių Į šalį, o ir direktyvos 
būtų sutinkamos ne kaip įsa
kymai, bet kaip visuotinis su
tarimas. Tai svarbu psicholo
giškai šiuo metu, kada autori
tetai ne mada.

Politinio vadovavimo privile
gija deda ir antrą pareigą — 
bendrai sutartus nusistatymus 
paversti visų čia esančių lietu
vių balsu. Tarp kanalų tokiam 
nusistatymui paskleisti labiau
siai dėmesio vertos vietinės 
bendruomenės v a dovybės. 
Džiaugiamės, kad Vliko pirmi
ninkas savo iniciatyva ir ištek
liais lankosi užsieniuose ir in
formuoja apie Lietuvos proble
mas bei Vliko veiklą. Bet ar 
jis susilaukia tokios pat veik
los iš savo bendradarbių, kad 
jie lankytųsi po lietuvišką bend
ruomenę—pas Chicagos, Cleve- 
lando, Bostono, Waterburio 
veikėjus, juos informuodami 
ir informuodamiesi? O be to

Ir šnipai gali būti tarptautinių ainų objektu
sektoriuje. Jie yra ne pirmieji 
(nebus ir paskutiniai), kuriuos 
sovietai po ilgų ir sunkių dery- 

. bų vistik iškrapštė.

E atžvilgio į Vakarų valsty
bes rusai turi visą eilę palan
kių galimybių pasigaminti mai
nams “prekių”. Tai visokie į 
Sov. Sąjungą vykstantieji tu
ristai, prekybininkai, moksli
ninkai, kurie pateko į KGB ran
kas. Kiti apkaltinami fotografa
vę svarbius pramonės ar karo 
įrengimus, už ką būna nuteisia
mi, uždaromi į kalėjimą belau
kiant kitų mainų. Maskvoje la
bai lengva patekti į teismą už 
“šnipinėjimą”, jeigu esi svetim
šalis. Įrodymui tarnaus knyga, 
laikraštis, užrašų knygelė su pa
vardėmis. Kartais užtenka su
stoti ties “uždrausta” vie
ta. KGB pasistengia surasti sun
kių kaltinimų, nes žino, kad Va
karuose didesnes bausmes gau- 

- na kaip tik dideli nusikaltėliai. 
. Todėl ir pas save, tokius kaip 

Brooke, nuteisia “pavyzdin- 
. gai”. Kai kartą dirva yra jau 
. paruošta, dideli nusikaltėliai- 
. šnipai išaiškinti ir nubausti, ta

da Vakarų j^Llstybėms sunku 
atsisakyti padaryto pasiūlymo: 
apsikeiskime šnipais. Tuo bū- 
du Sov. Šąjutga iki šiol gale- 

į jo savo agentams garantuoti: 
; jei pakliūsite į rankas, mes ra- 
i simę būdu Kaista

tarptautinių mainų objektu. Jau 
keli metai, kai įsigalėjo papro- 

kai daryti mainus. Tai šaltojo 
karo slaptosios tarnybos reika
las. Tuo būdu išlaikoma komp
likuota lygsvara tarp Rytų ir 
Vakarų, šiomis dienomis išlei
džiama į laisvę du žymūs šni
pai, iki šiol laikyti anglų kalėji
me: Helen ir Petras Kroger. 
Tai ^smegenys” to tinklo, ku
riuo rusų šnipai buvo apsupę 
Portlando karinę jūrų basę. Pa
gal abišalį anglų-sovietų susita
rimą, tiems dviems “paukšte
liams” sutrumpinta bausmė ir 
leista išvykti iš Anglijos. Rusi
ja jau leido grįžti į Angliją mo
kytojui Gerald Brooke, kuris 
pagal Maskvos versiją buvęs 
nuvykęs į Sovietų Sąjungą ves
ti antikomunistinės propagan
dos, už ką gavo ketverius me
tus kalėjimo ir darbo stovyk
los.

Šios mainų operacijos pla
ne bus paleisti dar du jauni 
anglai, laikomi Sov. Sąjungos 
kalėjimuose už mažesnius nusi
kaltimus. Anglijos viešoji opi
nija, sujaudinta Brooke likimu 
ir jo išgyvenimais, darė spaudi
mą valdžiai, kad ji pasirūpintų 
bet kokia kaina išgelbėti ir 
tuos du jaunuoliu. Nors mainai 
vyksta lygybės principu, bet 
faktinai laimi rusai. Krogeriai 
buvo “profesionalai”, labai ga
būs šnipai, pirmos rūšies agen
tai, centrinės figūros visos so
vietų šnipinėjimo sistemos, su
teikę Sov. Sąjungai gausios me
džiagos apie anglų karinius į- 
rengimus povandeninio karo 

asmeninio susitikimo vargiai į- 
manomi tikslingi
vieningas jų vykdymas-

Tokį informavimąsi ir infor
mavimą čia ir vadinam 
nių švietimu bei švietimusi.

Kaip vieną iš tokių švietimo 
bei švietimosi pastangų sutin
kame dabar susirenkantį Vliko 
seimą. Pagal Vliko struktūrą 
seimas nedaug ką sprendžia. Bet 
gi jame dalyvaujantiem bus 
proga informuotis ir informuo
ti. Tai naudingas politinis tre
ningas.

Panašios pozityvios prasmės, 
manome, turėjo ir Vliko organi
zuotas simpoziumas dėl Lietu
vos laisvės kelių.

šnipais prekyba turi gana efek- Pirmasis atvejąs buvo gar
sus sovietų šnipas “pulkinin
kas” Abel, Ajnerikos kalėjime 
nuo 1957 m. FBI Abelį suėmė 
tų pat metų birželio 21 ir jo 
‘dirbtuvėje’ rado ištisą arsenalą 
radijo įtaisymų, mikrofilmų, šif
rų, žemėlapių ir kitokių doku
mentų. Abelis buvo svarbus 
šnipas, toje tarnyboje nuo 1927 
(į Ameriką atvyko 1948). Tarp 
pas jį rastų adresų buvo ir Mor
ris ir Lona Cohen, t. y. Kroge
riai. Tačiau ryšys tarp Abelio 
ir Krogerių ne iš karto buvo 
susektas. Tik 1961 anglų ir 
amerikiečių kontržvalgyba nu
statė visą šnipinėjimo tinklą. 
Abelis gavo 30 metų kalėjimo. 
Mirties bausmės išvengė tik 
dėl to, kad Amerikos valdžia 
nujautė, jog jis kada nors bus 
reikalingas. O progos ilgai lauk
ti nereikėjo.

1960 gegužės 1 rusai numu
šė amerikiečių žvalgybinį lėk
tuvą, o pilotą Garry Powers pa
ėmė gyvą į nelaisvę. Tada iš
kilo garsus U-2 incidentas, ku-

kė į anglų valdžią ir teikė so- ris suardė keturių “didžiųjų” 
vietų pasiūlymus. Kai jau Vo
gei dirvą paruošdavo, tada jau 
ateidavo diplomatai pasirašyti 
sutarties teksto. Faktas, kad 
kur tik Vogei prikišo savo ran
ką, ten reikalas baigdavosi sėk
mingai. O visa istorija ir Vo
gei veikla prasidėjo prieš de-

Dr. Wolfgang Vo- 
i vienas iš nedaugelio 

juristų Rytų Berlyne, 
vienas iš dviejų rytų 

teisininkų, kuriems

To mechanizmo svarbiausias 
ratelis yra vokietis advokatas 
Wolfgang Vogei, kuris gyvena 
Rytų Berlyno rezidencinėje zo
noje. Vogei yra įdomi asmeny
bė, o dar įdomesnis jo užsiėmi
mas. Neseniai vienas anglų 
dienraštis, susidomėjęs šnipų 
apsikeitimo technika, pasiuntė 
savo atstovą pakalbinti tą Vo- 
gelį. I 
gel yra 
“laisvų” 
Jis yra 
vokiečių 
leista stoti į Vakarų Vokieti
jos teismus. Be to, Vogei ga
li laisvai važinėti po visas vals
tybes šioje ir anoje geležinės 
uždangos pusėje. Tai paslaptin
ga asmenybė nepermatomoje 
komunistinio režimo diploma
tijoje, kaip tai rodo pavyku- 
sios derybos, kuriose jis daly
vavo dėl šnipų apsikeitimo. Jo 
tarpininkavimo dėka Kroge- 
riai buvo paleisti, nes jis vei- 
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konferenciją Paryžiuje. Tada 
Chruščiovas inscenizavo triukš
mingą protestą ir apleido kon
ferenciją . Trumpai po to Po- 
wers buvo nuteistas dešimčiai 
metų kalėjimo. Bet tuojau Sov. 
Sąjunga pradėjo bandymus iš
keisti Abelį į Povvers. Žmo- 

kuriam buvo pavesta ši o

kovo mėn. vokietis šni- 
KGB agentas Willie 
KGB agentas Igor Me-

peracija, buvo vėl Vogei. 1962 
vasario 10 ant Glienicke upės 
tilto, kur eina riba tarp vaka
rų ir rytų Berlyno, du šnipai 
buvo grąžinti į savo kraštus. 
Tuo būdu susidarė preceden
tas, kuris vėliau buvo naudoja
mas apsikeičiant šnipais. Ne
rašytu susitarimu abi pusės ty
li apie sunkias derybas, kol 
prieinama prie abiem pusėm 
priimtino sprendimo. Turbūt 
niekad nesužinosime vi
sų detalių, kaip ir kokiomis są
lygomis prieinama prie sprendi
mo ir savųjų šnipų išlaisvini
mo.

1961 
pas ir 
Hirsch, 
lėk, išlaikyti metus Amerikos 
kalėjime, buvo iškeisti į du 
amerikiečių pilotu Olmsteąd ir 
McKeone, patekusiu į rusų ran
kas, kai jų žvalgybinis RB-17 
orlaivis buvo numuštas sovie
tų priešlėktuvinės apsaugos. Vo 
gel tarpininkavo ir tada, kai 
KGB agentas pulkininkas Pro- 
pilcev, sovietų prekybinės mi
sijos narys, buvo suimtas Bon- 
noje. Jis šnipinėjo vokiečių 
pramonės ir karinius įrengi
mus. Rusai labai rūpinosi jo 
likimu. Sunkumas jį išgelbėti 
kilo dėl to, kad rusai neturėjo 
atitinkamo pakaitalo. Pagaliau 
Vogei pasiūlė už Propilcevą ati
duoti du vokiečių studentu 
Naumann ir Sonntag, kurie bu
vo suimti Maskvoje, kaip “pa
vojingi kapitalistų šnipai”, o 
jie tuo tarpu buvo du nekalti, 
gal perdaug naivūs turistai. 
Maskvos tribunolas jiem užkro
vė po 12 metų kalėjimo. Ta
čiau ir tie du Heidelbergo uni
versiteto studentai buvo per- 
maža kaina už labai svarbų ru
sų šnipą Vak. Vokietijoje. Ta
da Maskva pridėjo dar porą 
vokiečių, vyrą ir moterį Wer- 
nerius — du turistu Sov. Są
jungoje, kurie buvo rusų ap
kaltinti “stebėję karinius įren
gimus”. Bonnos vyriausybė su
tiko, ir už Propilcevą vokiečiai 
gavo keturias galvas, čia vėl 
buvo nuopelnas to paties Vo-

Sekė mainai tarp JAV ir 
Sov. Sąjungos, kada Ameriko
je buvo susektas labai platus 
rusų šnipinėjimo tinklas ir bu
vo suimti keturi rusų šnipai: 
Egorovas, Sokolovas, Maslenni- 
kovas ir Galkinas. Tasai tink-

(nukelta į 4 psl.)

(7)
— O kur akis dėsiu, kai jūs 

paskui imsite pirštais badyti, 
sakydami ir prikišdami: “Ar 
taip prie a.a. tėvelių nabaštikų 
buvo? O kad vaikui teko, visi 
pašaliai apgriuvo, visus tvorga
lius nukūreno?...”

Ir dirbo, lyg tikrai Įsibaili- 
nęs, ką žmonės pasakys, kai 
netesės, pradėjęs nebus bai
gęs, o ne sau. Nors neik j kuo
pą akių žibinti — tai sunkiau, 
nei neturėti stogo ant galvos.

Kaimas taip suprato ir dėjo 
paprasta būtinybe, žemaitiška 
būtinybe. Kas tik nori kaimo ir 
parakvijos šlovei gyventi, vis 
tūri jaunomis dienomis paro- 
binzonauti.

— Nognas darbininkas, nog- 
nas darbininkas. Jaunystėje te
gali tiek ištesėti. O tą dručkį 
Ontę, tur būt, gatavai nuva
rys nuo kojų. Kvailas vaikis, 
pataikęs į tokią katorgą, kur 
darbų galo nesimato. Bene jam 
už tai dėkui pasakys? Ar ma
ža lengvesnių darbų?

Daugiur visa tai pačiam On- 
tei į akis susakydavo; ne rašy
dami, ne griaudami Vinco dar
bo, ne, bet iš dyko galo, taip 
sau. Bene jiems Ontės sveika
ta ir jo patogumai rūpėjo! Ki
tiems ir Ontė taip pakalbėda
vo, o pats nesusigundė, užbur
tas sužavėtas didžiais Vinco pa
siryžimais viską ūmai padaryti, 
kad ilgiau tektų patogiai pagy
venti. Ontės filosofija buvo 
vientisa: dirbk, kad net akys 
lįstų; valgyk, kad net pilvas 
plyštų. Dirbo tad, valgė ir di
džiavos, kad eina lygiomis su 
tokiu gaspadorium, kad tiek

vo sunku; kaimo ūkis nepai
nus, daugiau reikėjo tikro rū
pestingumo. Tai ir Vincas vis 
dažniau savo Penktulį gy
rė:

— Gaspadoriškai padaryta.

Vis dėlto, būdamas vyresnis 
už savo gaspadorių, Ontė laikė 
savo pareiga pradžioje apie vis
ką nauja paabejoti, begu tai rei
kalinga, begu tai nebus per 
daug ir begu tai iš viso ištesi
ma jų pajėgomis.

— Nu, kur čia tu dabar vie
no nebaigęs. kito greibsies! 
Patrūkt gali čia trobos, čia 
tvoros, o kai užgrius dar lau
kų darbai* O mudu vienodu.

— Aš nežinau, Onte, ar mu
du tesėsime kailiu ir kišene. Aš 
tik jaučiu, kad privalome kiek 
tik galėdami daugiau pridirb
ti. Ko nebenudirbsime, tai tik 
lai lieka kitam kartui kitam 
metui ar net mūsų vaikams. 
Tik už tai mūsų nevainos, ko 
nebūsime tesėję, nors ir norė-

daug padirba, o ne pavydėjo ję. , 
gerų pasėkų ir nesigriaudė. — Ir vaikų? — kytria mina

Mažu pamažu Ontė ėmė nusi- Pa^gatijo Ontėir išvydęs, 
manyti, kad Vincas tesės bet Vmcasšyptelėjo, pats bal- 
ką padaryti sau ir kitiems, jei 801 nu^valoJo- 
tik panorės. Mažu pamažu lio- Vincas su Onte, ligi tik nu
ves jį familiariškai vardu — trūko nuo liuobos, bėgo į pa

miškę baslių tvoroms tašytis.Vence — vadinęs, kaip jį patį 
Onte vadino, ir ėmė gerbti gas- 
padoriaus titulu ir tik žiūrėjo 
jam į veidą, spėdamas, ką čia 
jis ketina, kad neliepiamas jai

Prisitašė jų bent kelis aktai- 
nius, ir vis matės, maža tokiam 
ilgiui — apeiti visus laukus ir
laukelius. Tai įsišnekėti turėjo 

galėtų tai daryti. Atspėti nebu- gana laiko. Vieną kartą Vin-

cas šitaip vedė savo kalbą ar 
verpė iš savęs mintį, kaip vo
ras siūlą tinklui:

— Varstą (vasarojų) mes įsi- 
sėsime "kaip vien reikiant. Ir 
apdulkinsime. Bet iš nuominin
ko sėjos ne ką gausime. Ru
dens želmuo nedaug težada. 
Dievai jo nematai to nominin- 
ko. Gal ir mes jo vietoje ne ge
riau būtume padarę — sveti
mam. O mums reiks labai daug 
kūlių stogams. Statinio šiaudų 
vėl iš bet kokio derliaus neiš
krės!. Pirkti kūlių negausi —
visi šiaudus birgina pakrai- 
kams. O kad mums ir priaug
tų rugių kaip mūras, vis tiek iš 
mūsų padų lauko jų neužtek
tų. Ir vėl: atimsi pakraiką, tai 
iš ko mėšlo pasidarys? Be šūdo 
nėra grūdo. Reikia daug gyvu
lių, o jiems pašaro. Ar savo 
gaurais juos paliuobsi?...

Vincas balsiai galvojo, lyg vi- 
sai netaikydamas į savo antri
ninką. Jis pynė ir šiaip, ir taip, 
iš pradžių į galą ir iš galo į 
pradžią, kad. net Ontė visai pa
mišo. Jis liovės tašęs, plačiai iš
sižiojo ir stovėjo lyg pasprin- 
gęs. Matės, kad jis apie visa 
tai nė galvoti negalvojo ir toks 
minties sumetimas jį visai ne
tikėtai užgriuvo ir pri
trenkė kaip apvirtęs vežimas.

— Tai... tai... trobesiai 
liks sau be stogų? — pagaliau

— Mums, Onte, yra kitokios 
medžiagos stogams jkloti 
— skiedrų. Tvorų laukai galės
dar metus palaukti, laukę dvi 
dešimti; bent dalies. Joms skir
tuosius pušų ir eglių rąstelius 
supiaustysime meteliais ar dar 
trumpiau, kaip degtukams dirb
ti, papirholcui — Klaipėdoje 
šaukia. Nuvažiuosiu į miestą, 
nupirksiu peilį, o tu tik dairy^ 
kis tokių dramblių, kaip/pats 
esi, kad pagalėtų skiedras iš 
pliauskų drožti. Jomis ir apsi
dengsime dangčius.

— Ne, tatai bus gražumėlio! 
— papliauškėjo rankom Ontė, 
vėl atgavęs žadą ir protingą iš
vaizdą. — Juk mūsų apylinkė
je dvaro trobesiai tešviečia 
skindeliais.

— O ir nuo ugnelės bus at
vangiau — ne taip greit už
sidegs kaip šiaudai. Svies bal
tuos ir toli toli skelbs mūsų šlo
vę: antai kaip dvaro! — sakys, 
o mes vaikščiosime pasipūtę 
kaip kalakutai.

Kai Ontei-Penktuliui ėmė ro
dytis tai būsiant paskutinį at
statymo darbą, Vincas jį ap
svaigino dar majednesniu su
manymu. Vieną kartą beval
gant pačių pamiškėje išvirtos 
riebios košės ir dar pasičirš- 
kintų ant spirgintuvėlio laši
nių, tai itin gerai nusiteikus, 
Vincas ėmė Ontę girti.
. — Tu, Onte, manai, kad aš

išstūmė iš pačios vidurių gily- tavo darbo nematau ir ne
bės. įvertinu?

To Ontė visai nemanė. O jei 
ir pamanė kokį sykį, kaip an
tai, miške pabaigus darbus, tai
užmiršo. Tai tik krankštelėjo 
sau į saują, lyg įstrigusį galū- 
gerklėje miežio akuotą. Košėje 
jų pasitaikydavo.

— Kai rudenį aš tave lygaus 
miško darbams dirbti, aš tau 

.pasiūliau gerą atlyginimą, ko
kio pats) norėjai. Ir neapsigau- 
diuauisu tavim gera dirbti ir, 
regiu, bus galima uždirbti, o 
gal ir praturtėti.

— Gm! — vėl krankštelėjo
Ontė, dabar jau patenkintas, 
tai ne ašaką atkosėdamas, bet 
lyg per didelį gramą nuryda
mas. Iš gerumo jam net šaltis 
ūžtelėjo per nugarą.

— Už miško darbus aš tau 
lieku net skalnas. Teks kaip 
nors atsilyginti. O prieš akis 
stovi dar vienas ne lengvesnis 
darbas — dirvų lyginimas, jų 
nuo kūlių valymas. Mažus ir bo
bos nurankios, o dideli teks sa
vim iš žėmės išprašyti, j paežius 
surinkti, gal net ištisos tvoros 
iš jų nukrauti. Teks grioviai 
kasti, lomos užšufliuoti, nuo
takumai padaryti, kad būtų ly
gu kaip ant stalo, ir vienur 
nemirktų, kai kitur džiūsta. Vi
sa tai nebus lengviau už miško 
kirtimą. Nejaugi mes skirsimės 
Šį rudenį, to darbo nenudirbę? 
Lygkimės ilgesniam laikui 
taip, kad darbas imtų rodytis ir
būti sau dirbamas, o ne samdy-

daugėliau nudirbsime. Nenorė
damas, kad tu man, kaip tasai, 
atsiprašant, gerų žmonių šuo, 
pabėgtumei, aš sumaniau tave 
prie Kaniavų kiemo kaip tą 
numsargį už kaklo prisirišti.

Ontė vėl ketino krankštelė
ti, bet nebesumanė, kuriuo bū
du, tai tik atsiviepė taip pla
čiai, lyg prieš nulaižydamas ko- 
šiną medinį samtį. Lygiai pla
čiai kaip burna išsiskėtė ir ran
kos.

— Tu gi numanai, kam aš 
taip atsidėjęs ruošiu šį namų 
lizdelį: rudenį vesiu patelę Ur
šulę Bartašalę. Maniau tai pa
daryti į pavasarį, bet ilgu be 
moteriškos. Juo veikiau, juo 
geriau: būsiu laimėjęs visą pu
sę metų sugyvenimo poroje. 
Šauni tai ir stipra žemaitė. O 
graži kaip nuvirintas velykinis 
kiaušelis. Bus man iš jos ne
maža patiekos ir pagalbos ūky
je. Man tėra dvidešimt penke- 
ri, ir tai aš, matai, neberims
ta. Tau daugėliau, tai ir mote
riškos, numanu, būsi pasiilgęs 
labėliau. Tavo Oną Kinčalę aš 
jau paistu. Irgi šauni, stipra 
ir ugninga moteriška. Kaip tik 
tau.

— Je, penkis pundus, veiz- 
dėkis, bus besverianti — smagi 
mergė. Kad duot per ausį, ne
labai atlaikyčiau nevirtęs. Mu
du seniai jau surokuojava. Bet 
kur ją dėčiau? Taip ir esava pa
laidu ir laukiava, nežinova ko.

tas. Tada nebus pavydu, kad ir
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Albino Elskaus paroda
Gruodžio 6-7 dienomis Ko

lumbo vyčių salėje Woodhave- 
ne vyksta dail. Albino Elskaus 
kūrinių paroda. Dailininkas 
gyvena New Yorke, kur jis turi 
vitražų studiją. Toj studijoj su
kūrė jis gražių ir įspūdingų vit
ražų. Vasaros metu, iškeliavęs 
atostogauti į Mainą, jis daug 
tapo. Taip susidaro tapybos kū
riniai.
Norėdami plačiau supažindin

ti su jo menu ir pačiu dailinin
ku, kreipėmės su keletą klausi
mų, kuriuos jis čia ir atsako:

Kur ir kada surengė! savo 
kūrinių parodas?

Parodas turėjau New Yorke, 
Chicagoje, Bostone.

Kelinta yra ši paroda?
šešta (vieno asmens).
Kiek kūrinių išstatysite šio

je parodoje? Kiek bus aliejinės 
tapybos, kiek piešinių?

Apie dvidešimt tapybos dar
bų ir 8 piešinius.

Ar išstatysit bent vieną vit
ražo pavyzdį?

Ne, bet gal kada ateity su
rengsiu vien vitražinių darbų 
parodą.

Anksčiau buvote abstrakti - 
nio meno dailininkas, kas pa
dėjo susiformuoti dabartinę 
išraišką?

Abstraktinis priėjimas yra 
man artimas. Jo esmėj man vis 
tiek palieka gamta, ir jos aš 
negaliu atsisakyti. Čia aš ieško
jau vidinės tikrovės, kurios pa
viršius neatsiskleidžia. Šios pa
rodos darbuose yra mano įspū
džiai — prisiminimai vasaros 
Maino pakrantėse.

Ar tapybai turi įtakos jūsų 
darbas su spalvotais stiklais?

Vitražų kompozicinės ir spal
vinės problemos nėra panašios 
tapybai, bet nėra tolimos. Stikle 
spalvų pasirinkimas turi būti 
tikslus ir neabejotinas —jų 
neuždažysi kaip drobėje ir tuo 
pačiu sprendime reikalinga aiš
kumo ir disciplinos.

Tapyboje aš nenoriu matyti 
vitražų, bet spalvų pasirinki
mas be abejo turėjo ryšio ir į- 
takos mano darbams drobėje.

Gal esate susikūrę kokią spe
cifinę savo meno filosofiją?
— Ką norit savo tapyba iš
reikšti?

PREKYBA ŠNIPAIS
(atkelta iš 3 psl.)

las buvo nutiestas po visą A- 
meriką ir vadinosi “Baltsch 
ring” (Baltsch buvo Sokolovo 
slapyvardis). Tada amerikie
čiai susekė didžiausią šnipinėji
mo centralę. Mainai įvyko ga
na nesunkiai. Tai buvo laikas, 
kada tarp Washingtono ir Mas
kvos buvo nutiesta “karštoji li
nija” ir tikėtasi, kad Chruščio
vas nesunkiai susikalbės su 
Kennedy. Amerikiečiai išleido 
iš kalėjimo tuos keturis svar
bius šnipus, o rusai už tai ati
davė Amerikai lenkiškos kilmės 
misininką jėzuitą Ciszek ir 24 
m. amžiaus amerikietį studen
tą Marwin Makinen.

Garsūs mainai įvyko tarp 
Anglijos ir Sov. Sąjungos, kai 
buvo apsikeista Gordonu Lands- 
dale (tikrumoje pulkininku Mo- 
loy), sugautu drauge su Kroge- 
riu bešnipinėjant anglu Por- 
ton karinę bazę. Landsdale 
buvo nuteistas 25 metams ka
lėti. Tuo pat laiku sovietai areš
tavo biznierių Greville Wynne, 
kuris tam tikra laiką buvo kur
jeris ir ryšininkas tarp britu ir 
pulkininko Olego Penkovskij, 
sovietų sušaudyto už komunis
tinės valstybės išdavimą. Wyn- 
ne gavo šešis metus kalėjimo 
ir jame išsėdėjo 11 menesių. 
Po ilgu derybų anglai sutiko iš
keisti Wynne ant Landsdale.

Prekyba šnipais vyksta ir 
toliau. Šiomis dienomis Vakarų 
Vokietijos spauda trumpai pa

Tapyboje šiuo metu mane im
ponuoja spalva, figūra ir vidi
nė tikrovė. Filosofijos savo ta
pyboje neturiu. Atsisakymas 
žmogaus mene — man nėra pri
imtinas. Gal būt daugiau nei 
bei kada jaučiu jo trūkumą. 
Nužmoginimo teorijoje neran
du sau atgarsio. Savo darbuose 
noriu matyli paprastą nekomp
likuotą atgarsį momentų, vieto
vių, žmonių, kurie išsiskyrė nuo 
kasdienybės pilkumos ir pa
skatino mane imtis teptuko.

Kur studijavot meną ir kur 
mokėtės vitražų kūrybos?

Lankiau Kauno Taikomosios 
Dailės Institutą, baigiau Frei- 
burgo Ecole dės Arts et Me- 
tiers. Studijavau Paryžiaus Eco
le dės Beaux Arts ir New 
Yorke pas John von Wicht.

Vitražo pirmuosius eskizus 
atlikau Kauno Taikomosios Dai
lės Institute pas dail. S. L’šins- 
ką. Eilę piešinių vitražams pa
dariau Freiburge, bet rimtai 
vitražo srityje pradėjau dirbti 
atvykęs Amerikon, Chicagon 
1949. Norėdamas geriau pažin
ti vitražą, išvykau į Prancūziją.

(nukelta į 8 psl.)

NUO SCENOS NUŽENGĖ PIANISTAS
1914. VIII. 7- 1969. XI. 21

A. MROZINSKAS

Pianistas virtuozas, nuosta
bus akompaniatorius Aleksas 
Mrozinskas nužengė nuo gyve
nimo scenos — nužengė su me
nininko mostu, su žmogaus tra
giką. Gūdi tai istorija, sujaudi
nusi visą Nevv Yorko lietuviš
ką visuomene.

Kiek šimtų koncertų skambi
no jis? Kiek kartų buvo sce
noje, apšviestas rampų. Nesku
bėdamas. ramiai jis atversda- 
vo gaidas. Ir skambino truputį 
palinkęs. Nevaidino jis kokio 
romantiko besiblaškančio pia
nisto. Ramiai gaudė jo žemieji 
tonai, o ant jų, lyg sidabro la
šai. krito aukštieji balsai. Ir tie 
balsai buvo tokie trapūs , il
gesingi. Paskui jis vėl ramiai 
atsistojo, nusilenkė ir išėjo.

Scena — buvo jo kasdieny
bė — jo gyvenimas. Dabar jis 
nužengė nuo tos scenos, palik
damas tikrai didelę tuštumą. Iš 
kur atsiras kitas toks akom
paniatorius?

#
Lapkričio 21, penktadienio 

rytą, eidamas į Aušros Vartų 
bažnyčią mišių groti, jis žuvo. 
Toj bažnyčioj buvo vargoninin
ku ir tas pareigas: ėjo sąžinin
gai. Ir tą rytą važiavo Jamai- 
cos traukiniu, išlipo Canal sto
tyje. Iš ten eidavo į bažnyčią 
pėsčias. Ten jis pateko po sunk
vežimio paskutiniais ratais. Tuo 
momentu sunkvežimis važiavo 
atbulas. Žinoma, nieko nepa
stebėjęs, nuvažiavo paskui tie
siai gatve.

Savo paskutinę savaitę išgy

minėjo, kad įvykęs pasikeiti
mas šnipais tarp Vakarų ir Ry
tų Vokietijos. Vakarų Vokieti
ja atidavusi Ulbrichtui inžinie
rių Harold Gottfried, nuteistą 
dviem metam kalėjimo už šni
pinėjimą Rytų Vokietijos nau
dai. Tasai Gottfriedas tarnavo 
branduolinių tyrinėjimų cent
re Karlsruhe ir lengvai gavo 
medžiagos, kurią pardavinėjo 
rytų komunistams. Keista, kad 
Vakarų Vokietijos informaci
jos žiniomis, pasikeitimas šni
pais įvykęs grynai humanitari
niais sumetimais, tačiau nepa
sako, ką gavo iš rytų komunis
tų už tą Gottfriedą.

Taigi netrukus Vakarų pa
saulio kraštų kalėjimuose šni
pų nebus: juos tuojau išpirks 
rusai užmokėdami nekaltai Sov. 
Sąjungoje suimtais ir nuteis
tas “už šnipinėjimą" studen
tais ir turistais. Tokių “šnipų” 
jie gali pasigaminti kiekvienu 
momentu, kai tik stambesnė jų 
žuvis patenka į vakariečių gink
lą. To turėtų neužmiršti, kurie 
vyksta pasivažinėti po Scv. Są
junga. Nebereik anglai pagami
no tam tikrą vadovėli vykstan
tiems į Sov. Sąjungą, kuriame 
duodama realiu patarimų, kaip 
išsisaugoti provokacijos ir šan
tažo. Matyt, anglams perdaug 
kainavo mainu prekyba šnipais. 
Išleisdami iš kalėjimo pirmos 
klasės šnipus, už tai gavo nekal
tus savo krašto piliečius. Ir čia 
laimi tik rusai.

V. Mar. Pianistas Aleksas Mrozinskas Nuotr. V. Maželio

; Adresas
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(Tapyba, grafika, skulptūra. ir kitos*
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; Kūrinių technika

DARBININKAS

veno tragiškai. Jis turėjo 
aukštą kraujo spaudimą. Gal 
dėl to. ar dėl kitų priežasčių, 
tarpais sutrikdavo jo atmintis, 
kartais nustodavo kalbos. Pas
kutinę dieną tik su didelėm pa
stangom galėjo kalbėti. Bet ir 
tada jis prisiminė koncertą ir 
jam rengėsi, susidėjo gaidas, 
drabužius. Tas koncertas turė
jo būti šeštadienį — tai kariuo
menės minėjimas, kada jis tu
rėjo skambinti.

Praeitų metų rugsėjo mėne
sį mirė jo žmona. Nuo to lai
ko jis kažkaip pasimetė, nebe- 
susiorganizavo nugalėti gyveni
mo sunkumus.

Mėgo vakaro prieblandoje 
skambinti pianinu. Tai buvo 
Bacho kažkoks liūdnas ir dra
matinis kūrinys. Skambino su 
retu įsijautimu ir didele jėga. 
Paskambinęs vis sakydavo — 
tai jo žmcncs—Valės—prisimi
nimui.

Gimė jis 1914 rugpiūčio 7 
Šiauliuose. Jo tėvas buvo skulp
torius ir darė paminklus, 
skulptūras. Iš žymesnių tėvo 
darbų buvo skulptūros Šiluvos 
bažnyčiai.

Pradinį muzikos mokslą ėjo 
Šiaulių muzikos mokykloje.
1933 išlaikė egzaminus į Kau
no konservatoriją ir studijavo 
pianiną pas prof. A. Ružickį, 
bet dėl materialinių sąlygų
1934 mokslą nutraukė. 1935 
baigė Šiaulių gimnaziją ir tais 
pačiais metais laimėjo varžy
bas Kauno radijofono akompa

niatoriaus koncertmeisterio vie
tai. Šioje vietoje jis išbuvo iki 
1944. Kauno konservatoriją 
vėl pradėjo lankyti 1936 ir 
ją baigė 1940.

Yra surengęs kelis rečitalius 
Kauno konservatorijos ir Vil
niaus filharmonijos salėse, Pa
nevėžy, Šiauliuose ir k. Ke
liuose koncertuose dalyvavo su 
simfoniniu orkestru. Būdamas 
Vokietijoje, jis 1948 laimėjo 
varžybas į aukštąją Miuncheno 
muzikos mokyklą, kur studija
vo iki 1949. Tada jis atvyko 
Amerikon. Gyveno visą laiką 
Brooklyne.

Vokietijoje suorganizavo stu
dentų kvartetą, gi Brooklyne 
pirma buvo suorganizavęs Ait
varų kvartetą, o paskui vyrų ok
tetą, su kuriuo plačiai kon
certavo. Išleido savo plokšteles. 
Oktetui ir kvartetui parašyda
vo dainų. Viso tokių dainų pa
rašė apie šimtą.

Aleksas Mrozinskas buvo re
to lygio akompaniatorius. Jis 
mokėjo skaityti ir gaidas ir dai
nininką. Visada jis gelbėjo dai
nininką ir jį lydėjo. Štai daini
ninkas kur nors suklydo, nu
krypo nuo tono, ritmo, tuoj jį 
pagavo akompaniatorius ir prie 
jo prisiderino. Tai buvo tikras 
solistų palydovas scenoje.

New Yorke vertėsi muzikos 
pamokom, turėjo savo .piano 
studiją. Ir kiek mokinių jis iš
leido!

#

Velionis paliko du sūnus — 
Saulių, jau suaugusį ir atitar

navusį kariuomenėje ir Sigitą, 
kuriam, berods, tik devyneri 
metai. Šalia jų ir kitų giminių 
bei artimųjų liūdi ir lietuviš
koji visuomenė, netekusi savo 
pianisto.

Jau niekada neskambės jo 
paliestas pianinas, bet pianisto 
menininko vardas visada pasi
liks su juo, — pianistas retų 
gabumų, reto lankstumo, reto 
muzikalumo ir toks draugiškas 
visiem, (p.j.)

ATSIUSTA PAMINĖTI
Zeno Ignonis — YO VI (tai 

yra, Aš mačiau), išleido Bue
nos Aires, Argentinoje, esanti 
šv. Pauliaus Dukterų draugijos 
leidykla ispanų kalba, 327 psl., 
iliustruota, kaina nepažymėta. 
Autorius yra buvęs 1941-44 į 
Minsko apylinkes išsiųstų lietu
vių karių kapelionas, ir apie du 
trečdaliai jo knygos yra atsi
minimai bei dienoraštis iš per
gyvenimų sovietų nuteriotoje 
ir vokiečių okupuotoje Gudijo
je. Yra ir vaikystės atsimini
mų apie Nemuną, pirmąjį pa
sauk karą, Lietuvos nepriklau
somybės metą, studijas Kau
ne, sovietų invaziją Lietuvon, 
darbą vaistinėje, pastoracinį 
darbą nepaprastose aplinkybė
se. Yra įterpta paaiškinimų ir 
apie Lietuvos istoriją, ir tai ne

DAILĖS PARODA CHICAGOJE
; ČIURLIONIO GALERIJA Chicagoje ruošia tradicinę dai- ■ 
; lės parodą 1970 m. vasario mėn. 14-22 d.d. ir į kurią kvie- ; 
; čia dalyvauti visus Šiaurės Amerikos (JAV ir Kanados) ; 

! dailininkus.
Pramatomos premijos už geriausius kūrinius bus skiria- ; 
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mijavimui yra kviečiama jury komisija. Kūrinius parodon ■ 

;l pristato patys dailininkai; parodai pasibaigus, neparduo- 
I tų kūrinių grąžinimu pasirūpina galerija (už Chicagos > 
! ribų).
; Dailininkai, suinteresuoti šia paroda, praneša Čiurlionio • 
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šilimui pareiškiu, kad dalyvausiu Čiurlionio Galerijos ten- i 
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1969 m., gruodžio 2 d., no. 77

Ir V. Kazakevičius 
rūpinasi JAV-biij 
lietuviu švietimu 
Vadinamojo Kultūrinių ryšių 

su užsienio lietuviais komiteto 
pirmininko pavaduotojas V. 
Kazakevičius per vilniškę Tie
są (lapkričio 12, pačiame pir
majame puslapyje!) pateikė e- 
samose sąlygose nepaprastą pa
sisiūlymą: jis, be abejo kalbė
damas savo valdžios vardu, no
rįs ir galįs padėti Amerikos lie
tuvių šeštadieninėms lituanisti
nėms mokykloms. Lieja nema
ža krokodiliškų ašarų ir dėl šv. 
Antano gimnazijos, kad jai pa
dėti esą jau pervėlu ... šešta
dieninėms mokykloms siūlosi 
parūpinti vadovėlių, metodinių 
ir pažintinių filmų, metodinių 
priemonių, skaidrių, vaikų 
knygų ...

Pasiūlymas, tačiau, pateiktas 
lyg tyčia taip, kad visiems ir 
tenai ir čionai būtų aiškų, jog 
į tą pasisiūlymą rimtai žiūrėti 
nėra pagrindo.

Pirmas siūlymo nerimtumo 
ženklas, tai kad jis pateiktas 
ne tam, kam siūloma, o pa
skelbtas laikraštyje, ir ne bet- 
kokiame, o bolševikų Tiesoj, 
kuri tebeužsiiminėja net jų pa
čių Šluotos išjuoktu nerimtu
darbu: įrodinėjimu, kad Lietu
va tai tokia kvaila avis, kuri 
pati lindo vilkui į nasrus . ..

Antras, — kad pats V. Ka
zakevičius čia siūlo, ir čia pat 
pranašauja, jog siūlymas grei
čiausia nebūsiąs priimtas.

Trečias, — kad V. Kazake
vičius, siūlydamas išeivijos mo
kykloms pagalbą, tuo pačiu iš- 
sižiojimu išvadina tų mokyklų 
vadovus bei mokytojus ir net 
mokinių tėvus neišmanėliais ir 
netgi savo gimtojo krašto šmei
žikais . . .

V. Kazakevičius taip nerim
tai ir nenuoširdžiai pateiktu sa
vo pasiūlymu įrodė, kad, nors 
jis garsėja, kaip žymiausias lie
tuvių išeivijos gyvenimo žino
vas Vilniuje, iš tikrųjų to iš
eivijos gyvenimo ir jo proble
mų dar toli gražu nepažįsta, 
nesupranta, o į ryšius su išei
vija žiūri ar juokingai naiviai, 
ar tik Maskvos valdžiai atsida- 
vusio tarnautojo akimis ... 
Vistiek, pirmąja ar antrąja 
prasme šitaip išsišifravęs, V. 
Kazakevičius turėtų būti jo 
viršininkų pripažintas ir pats 
prisipažinti, kad nuo šiol val
džios jam pavestiesiem uždavi
niam atlikinėti jis yra tapęs ne
betinkamas. (Elta) 

lietuviam skaitytojam gerai pa
aiškina dabartinės Lietuvos pa
dėties pobūdį.
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Amerikos Balso lietuviškos transliacijos nebus sutrumpintos
sparus elementą prieš sovieti-

infbrmacijos Agentūros vado* buvo kreipusis ir į eilę kon-

tavą ir ateity susidės iš 
pusvalandžių programos, tik 
antrasis pusvalandis bus gry
nas programos pakartojimas, 
be jokių pakeitimų, kuriuos
ŠoL jei laikas leisdavo, buvo 
įmanoma padaryti.

Be to, Shakespeare savo raš
te pažymi, kad Amerikos BaL

ba nori plačiau painformuoti 
lietuvių visuomenę apie Ameri
kos Balso lietuviškų programų 
stovį.

Tuoj po Sovietų invazijos į 
Čekoslovakiją bolševikai smar
kiai pradėjo trukdyti Ameri
kos Balso rusų kalbos trans
liacijas, kurių trukdymas nepa
siliovė iki šios dienos. Diploma
tiniam dėmaršam nuėjus nie
kais, Amerikos Balsui teko ieš
koti techniškų priemonių šiem 
trukdymam nugalėti!* Rusų kal
bos transliacijom prireikė su
koncentruoti didesnį skaičių 
siųstuvų, kad jos būtų girdi
mos nežiūrint Sovietų trukdy
mų. Buvo planuota paimti ir 
pabaltiečių programų pakarto
jimam naudojamus siųstuvus, 
šio plano pasekmėje Amerikos 
Balso lietuvių, latvių ir estų 
kalbomis transliacijų laikas bū
tų buvęs sutrumpintas iš dvie
jų pusvalandžių iki vieno pus
valandžio per dieną. Pabaltie
čių atstovai buvo pareiškę JAV 
informacijos tarybos viršinin
kam, kad šitoks Pabaltijo kal
bomis Amerikos Balso progra
mų apkarpymas labai blogai at
silieptų į Sovietų padarytas 
pabaltiečių nuotaikas, ypačiai, 
jei jie sužinotų, kad toks jų 
gimtosiomis kalbomis programų 
apkarpymas padarytas rusų kal
bos naudai, nes jų kalbos suda
rančios vieną iš pagrindinių at-

daryti lygių, kad Amerikos Bal
so Pabaltijo kalbomis siunčia
mų programų laikas nebūtų su
trumpintas.

Šia proga malonu pranešti, 
kad lapkričio pradžioj buvo gau
tas oficialus JAV informacijos 
agentūros direktoriaus Frank

sustiprinimui vėl buvo paleis
tas veikti vieno milijono vatų 
galingumo ilgų bangų siųstu- 
vas Muenchene.

LOS AUGELES. C ALI F.
įsigyti “Tau, sesute” eilėraščių 
rinkinį. Po minėjimo visi bus 
pavaišinti kavute.

Garas sportininkas
“Los Angeles Times” dien

raščio “West Sectibn” skyriaus 
sporto skyrius lapkričio 20 
aukštesniosios mokyklos moki
nį Saulių-Tomą Gudauską pa
skelbė savaitės iškiliuoju spor
tininku. Ilgokame straipsnely
je buvo iškeltos Sauliaus kaip 
futbolininko gerosios ypatybės. 
Tilpo ir nuotrauka.

Saulius yra dr. Juozo 
komp. Giedros Gudauskų 
nesnis sūnus.

Karelas Dambrauskaitės
Jurgio Bichnevičiaus moterys
tę lapkričio 15 Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje palaimi
no prel. J. Kučingis. Bažnyčio
je ir priėmime salėje dalyva
vo pora šimtų svečių. Karolė 
yra antros kartos lietuvaitė, bet 
labai atsidavusi savai bendruo
menei. Jurgis yra naujųjų išei-

Poeto Lccnberto minėjimas
Poeto Prano Lemberto ant

rųjų mirties metinių minėjimas 
ir viešas “Tau, sesute” eilė
raščių rinkinio pristatymas į- 
vyksta Šv. Kazimiero parapijos 
salėje gruodžio 6, šeštadienį, 
7 vai. v. Minėjimą ruošia JAV 
Lietuvių Bendruomenės Santa 
Monicos apylinkės valdyba (pir- 
min. Alg. Trasikis), bendradar
biaujant Los Angeles apylinkei 
ir DaiL Menų klubui.

Po žodinės dalies bus kon
certas, kurį atliks žymieji Los 
Angeles solistai Ant Pavasaris 
ir Birutė ir Rimtautas Dabšiai.

- Prieš dvejus metus miręs 
poetas Pranas Lembertas Los 
Angeles lietuvių bendruomenė
je vis dar gyvai tebeprisimena
mas. Jis visada buvo judrus ir 
aktyviai dalyvaudavo visuose 
lietuviškuose įvykiuose.

Įėjimas į minėjimą laisvas ir 
nemokamas. Salėje bus galima

ALT

nės parodoje, Čiurlionio galerijoje Chicagoje. Nuotr. Z. Degučio

į IŠ VISUR
— Latvijos nepriklausomy

bės šventės proga JAV vals
tybės sekretorius William P. 
Rogers parašė Latvijos atsto
vui Washingtone dr. Arnoldui 
Spekkei laišką, kuriame pabrė-. 
žė, kad latvių tautos viltys ir 
aspiracijos į laisvę bei nepri
klausomybę yra atjaučiambs vi
sų laisvų tautų, ir kad Jung
tinės Valstybės, visiškai prisi
jungusios prie to atjautimo, 
niekad nėra pripažinusios Lat
vijos priverstinės inkorporaci
jos į Sovietų Sąjungą ir tebe
laiko savo paramą Latvių tau
tos valstybių apsisprendimo 
teisei. (E)

vių šeimos sūnus, atsikėlęs iš 
Boston, Mass.

Prel. dr. L. Tulaba, PJL, 
lietuvių Sv. Kazimiero kolegi
jos rektorius, keliom dienomir

jau- buvo atvykęs į Los Angeles ir
K. lapkričio 16 atlaikė lietuviam 

pamaldas ir pasakė aktualų pa
mokslą. Tą> pačią dieną para
pijos salėje svečias padarė pra
nešimą apie dabartinę religinę 
padėtį Lietuvoje. Lapkričio 17 
svečias išvyko į San Francisco.

Juozas Balčiūnas - Švaistas, 
rašytojas ir kelių premijų lau
reatas, su žmona Aleksandra 
lapkričio 1 sulaukė 50 metų ve
dybinio gyvenimo jubiliejaus.

A.A. INŽ. VLADAS DILIS
Lapkričio 23 Newarke mirė 

ir lapkričio 26 buvo palaido
tas 74 metų amžiaus sulaukęs 
inžinierius Vladas Dilis, vie
nas iš New Jersey Lietuvių Ta
rybos organizatorių ir nuolati
nių bendradarbių, vienas iš Bal
to organizatorių ir nuolati
nių talkininkų, vienas, iš pačių 
pirmųjų JAV lietuvių bendruo
menei organizacijos sudarymo 
pionierių, ilgametis New Jer
sey Lietuvių Bendruomenės a- 
pygardos pirmininkas, paskuti
niu metu garbės pirmininkas, 
Newarko LB apylinkės organi-

gančiai ir ne meteoru blykste- 
lėjančiai visuomenininkų rūšiai, 
o veikiau tyliai, bet patvariai 
darbščiai tautinio darbo arto
jų giminei, kuri nuo savo gy
venimo ankstyvo ryto lig pat 
vėlaus vakaro, lig pat pasku
tinių savo gyvenimo dienų kaž
kaip natūraliai, ramiai eina, 
pluša, verčia vagą po vagos sa
vo tautinės bendruomenės, sa
vo tautos reikalų dirvonuose. 
Reikia darbininkų New Jersey 
Lietuvių Tarybai — velionis 
Dilis bus jų gretose. Reikia Bal
tą organizuoti — velionis bus

ŠIAURĖS REINO VESTFALIJOS DĖTUVIŲ ŠVENTE
Šventeje buvo svečiy ir iš toliau

Vokietijoje buvo lietuvių ir 
prieš antrąjį pasaulinį karą. Jų 
didžiumą gyveno industrijos 
krašte, apie Dortmundo, Esse- 
no miestus. Dabar toje plačio
je srityje veikia visa eilė LB 

. apylinkių, koordinuojamų Kraš
to valdybos įgaliotinio prie vie
tinės vyriausybės Duesseldor- 
fe. Nuo 1969 pradžios tas pa
reigas eina trijų žmonių komi
sija: G. šimkevičius (pirm.), A. 
Blinkevičius ir L. Vilčinskas. 
Šiaurės Reino Vestfalija yra 
turtingiausias V. Vokietijos 
kraštas. Tai atsiliepia ir į lietu
vių bei kitų tautybių veiklą, 
nes teikiama gan svari finan
sinė parama

Lapkričio 15 susirinko iš to 
viso krašto apie 250 lietuvių į 
Duesseldorfą paminėti Tautos 
šventės, šiaipjau minimos rug
sėjo 8. Buvo taip pat svečių iš 
Žemosios Saksonijos ir kitų Vo
kietijos vietų ir net iš Belgi
jos.

Paskaita apie Vytautą Didįjį
Šventės centre prof. dr.Ze-

stovų, o taip pat šiaip ne lie- tautinių šokių grupė sušoko ke- 
tuvių tautybės žmonių. Paskai-^ lis tautinius šokius. Tai buvo 
tininkas neliko vien senovėje, pirmasis šokėjų pasirodymas 

šiais mokslo metais; ne vienam 
iš jų tai buvo premjera. Taip 
pirmą kartą rodė savo vaidybi
nę išmonę Lenciūgėlio solistas 
Ričardas Palavinskas.

Jis išryškino taip pat ir šių 
dienų aktualijas, ypač vokiško
je dalyje suminėdamas prieš 
30 metų sudarytąjį Sovietų Są
jungos su tada nacistine Vo
kietija paktą, likviduojantį 
Baltijos valstybių nepriklauso
mybę. Suminėjo taip pat, kad 
šiemet rugpjūčio 23, kai tam 
paktui sukako 30 metų, Vokie
tijos didžioji spauda jį pra
ėjo negirdomis, visą dėmesį 
skirdama socialistų partijos at
stovų vizitui Maskvoje.

Profesorių Ivinskį susirinku
siem pristatė Duesseldorfo LB 
apylinkės pirmininkas M. Va
laitis. Jis taip pat pasveikino 
rengėjų vardu visus svečius, 
šiaipjau programai vadovavo 
studentai Rūta Lendraitytė ir 
Andrius Šmitas. Krašto valdy- tis. 
bos vardu sveikinimo žodį ta
rė jos vicepirmininkas kuni- šokimas griežiant 

’ gas Bronius Liubinas.
Menine dalis ir šokiai

Akordeonisto gimnazija ne
turi, tačiau šį karta griežė net 
du: laikinai Ludwigshafene gy
venanti Kidžiūtė, lietuvaitė iš 
New Jersey, JAV, ir Koelno 
universiteto studentas Alfre
das Stanikas, 1967 metų Vasa
rio 16 gimnazijos abiturientas. 
Eliza Tamošaitienė, ilgametė 
gimnazijos šokių mokytoja, 
džiaugėsi, kad muzika buvusi 
kaip “anais senais gerais lai
kais”, kada jos šokėjai gastro
liavo Romoje, Berlyne ir kitur.

Publika neslėpė savo susiža
vėjimo, katutės nenorėjo liau-

Lapkričio 9 apie 40 bičiulių su
sirinko su savo “pyragais” ir 
pavilgu į švaistų rezidenciją 
pasveikinti sukaktuvininkų.

Dr. Julius J. Bielskis, Lietu
vos generalinis konsulas, su 
žmona Ona. lapkričio 18 d. šei
mos artimųjų ratelyje atšventė 
50 metų vedybinio gyvenimo

zatorius ir pirmininkas, Lietu
vių Fondo talkininkas ir rėmė
jas, visokios lietuvių tautai ir 
laisvojo pasaulio lietuviam nau
dingos veiklos globėjas ir 
skatintojas, tolerantiškas, su
gyvenamas, draugiškas, paslau
gus. Nors jau pensininko am
žiaus, bet, savo bičiulių prašo-
mas profesinės pagalbos, nie- 

" kad neatsisakė. Vieno tokio
Dr. Juozas ir Giedra Gu- atvejo metu buvo gaujos užpul- 

dauskai artimųjų ratelyje pa- tas, primuštas ir apiplėštas. Ne 
minėjo vedybinio gyvenimo 25 per stipriai jo širdžiai tai bu- 
metų sukaktį.

šalpos bare. Reikia Amerikos 
lietuvių bendruomenei sudary
ti organizaciją — velionis bus 
jos pionierių eilėse. Ir t.t., ir 
t.t.

Velionis priklausė Tautinei 

(atkelta iš 5 psl.)
.........  Ą

Palangos tuntas gruodžio 20 
parapijos salėje ruošia skautiš
kos šeimos Kūčias.

Naujų Metų sutikimus L. B. 
Los Angeles apylinkė ruošia 
Šv. Kazimiero parapijos salėje, 
A. L. Tautinės Sąjungos Los 
Angeles skyrius — Lietuvių 
namų salėje, o Long Beach 
lietuvių klubas — Morgan sa
lėje, Long Beach, Calif.

LX

ir dokumentuotą paskaitą apie 
senąją Lietuvą, ypač Vytautą 
Didįjį. Vytautas buvusi daugia- 
veidė asmenybė: jis narsus, iš
didus; taupus, bet ir išlaidus; 
švelnus, o kartais labai žiaurus. 
Net jo didžiausieji priešai, kry
žiuočiai, kurie iš esmės jį lai
kė tironu, rado jo asmenyje ir 
vertingų savybių. Kryžiuočių 
ordinas turėjo daug keblumų 
su Vytautu, ypač dėl Žemaiti
jos. Kronikininkas sako, kad 
ordinas žemaičius < laikė kaip 
ungurį už uodegos. O vėliau 
tai tapo net pajuoka — lai
mėjo kaip ordinas žemaičius.
Didžiuoju Vytautą pavadino 
didysis dainius Maironis. Vy
tauto didybė buvo grynai vals
tybinio ir karinio pobūdžio 
Apie kultūrą kalbos nebuvo, 
Vytautas neįkūrė jokios mo
kyklos. Tai suprantama, nes 
karas kultūros negamina, 
Vytautas kariavo nuolatos.

Vėliau buvo linksmas pasi
lietu viam 

muzikantam. Tada vietos vyrų 
kvartetas “Baltija”, vadovau- 

Meninę dalį atliko viešnia iš jamas Viliaus Lemkio, sudaina- 
Belgijos Bronė Spies-Gailiūtė, vo kelias dainas. Jo pasirody- 
sudainuodama eilę lietuvių liau- mas buvo pramatytas oficialio- 
dies dainų, pianinu palydint joj daly, bet, vienam dalyviui 
Vaiteliui Banaičiui, ir Vasario negalint laiku atvykti, susirin- 
16 gimnazijos mokiniai. Rūta kusiem labai apgailestaujant, 
Kūnaitė ir Živilė Vilčinskaitė programoje nepasirodė.
padeklamavo po eilėraštį, o ELI

ROCHESTER, N.Y.

Lietuvos Kariuomenės atkū-

vo žymus mirties priartinimas.

Išeivijos tautiniame veikime 
pasitaiko darbuotojų, kurie, 
kaip meteorai tamsią rudens 
naktį, akimirsniui nuskaidri
na padangę, bet po akimirks
nio užgęsta be ženklo. Vėlgi pa
sitaiko tautinio darbo darbuo
tojų, kurie, kaip sunkiai šar
vuoti viduramžių riteriai, reiš
kiasi trankiai žvangėdami, iš to
lo girdimi. Velionis Dilis nebu
vo nei iš pirmųjų, nei iš ant
rųjų tarpo. Savo visuomenine 
tarnyba jis priklausė ne Dili*

Kalbėjo lietuviškai ir vokiškai
Prof. Ivinskis dalį paskaitos 

perdavė lietuviškai, dalį vokiš
kai, nes svečių tarpe buvo 
Duesseldorfo ministerijų at-

rimo minėjimas pradėtas lap
kričio 30 d. 11 vai. pamaldom 
už žuvusius laisvės kovotojus. 
Giedojo solistė Vlada Sabalie- 
nė.

Gruodžio 7, sekmadienį, 3 
vai. popiet pats minėjimas: žo
dis žuvusiem pagerbti, deklama
cijos, bendruomenės choras, 
tautiniai šokiai. Rengia Ramo
vių valdytai. Minėjimą pra
ves A Ciemenis. Visuomenė 
kviečiama, kuo gausiau dalyvau
ti. — R. Liormonas.

— Dr. Karolis Lederis, dir
bęs Anglijoje, Bristolio univer
sitete kaip farmakologijos pro
fesorius, išvyksta profesoriauti 
j Albertą Kanadoje, kur dėstys 
farmakologiją Calgario medi
cinos mokykloje. 1963 Bristo
lyje jis buvo sudaręs gydyto
jų grupę vėžio ligai tirti.

— Angelika Gaidelytė Vo
kietijoje sėkmingai užbaigė ma
tematikės mokslą ir gavo dip
lomą. Vėliau sėkmingai išlaikė 
stojamuosius egzaminus, gavo 
stipendiją ir pradėjo lankyti in-
'finerijos mokyklą. Ji čia tu
rės būti viena tarp studijuo
jančių vyrų.

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 
Jaunimo centrui aukojo

L. K. Moterų Sąjungos 33- 
čios kuopos parengime New 
Havene, Conn., 1969 spalio 19 
surinktos aukos:

100 dol.: Jonas ir Ona Gir- 
dauskai.

Po 50 dol.: Jonas ir Angelė 
Jonynai, Kazys ir Kotryna 
Kronkaičiai.

Po TO doL: Vincas ir Alėsė 
Pečkaičiai, Stasys ir Albina Lip- 
čiai, Marijona Jokūbaitė.

Po 5 dol.: Elena Janušaitie- 
nė, dr. Genovaitė Vebrienė, 
Jadvyga Kronkaitienė, Jonas ir 
Emilija Šiauliai, Antanas ir 
Vanda Gruzdžiai, Antanas ir

Stasė Leikai, Mykolas ir Geno
vaitė Židoniai, Vincas Biknai- 
tis, Pranas Naiduškevičius, Ma
rijona Sapvage, Juozas ir Jadvy
ga šilkai. Algis ir Nijolė Nai- 
kai, Stasys Morkus, Leo Reed.

Po 3 dol.: Marijona Rama
nauskienė, Ona Križinauskie - 
nė.

Po 2 doL: Marijona Kronkai
tienė, Jessie Juškauskienė, So
fija Zasčhirinskienė, Rožė Ki
sielienė, Elena Mockienė, Kot
ryna Valičkienė, Engrida Kul- 
kaitytė.

Po 1 dol.: Robert Vigur, Ma
rijona Dabužinskienė.

Viso 325 dol.
Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!

Įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 
Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221. .

“Lietuvių Archyvas“ I ir 
II tom. (leidinys išleistas Lietu
voje) yra labai reikalingas Pa
saulio Lietuvių Archyvui. Juo 
nori pasinaudoti net keletas as
menų. Kas turėtų ir galėtų pa
skolinti ar padovanoti, pra
šomi siųsti adresu: Pasaulio 
Lietuvių Archyvas, 5620 
So. Claremont Avė., Chicago, 
Iii. 60636.

— Į Ateitininkę sendraugių 
sąjungos centro valdybą kandi- " 
datuoti yra sutikę: dr. Ant. Su
žiedėlis, Cezaris Surdokas, An
tanas Vasaitis, Virginija Gu- 
reckienė, Arvydas Barzdukas, 
Pranas Baltakis, Algis Lukas.

— Algirdas Rimas, Lietuvoj 
gimęs diplomatas, perėmė vice
konsulo vietą Bremeno JAV 
generaliniame konsulate. Algir
das be akcento kalba lietuviš
kai ir yra susipratęs lietuvis, 
domisi lietuvių reikalais. Politi
nius mokslus studijavo New 
Yorke, po to du metus karinin
ko laipsnyje tarnavo JAV ar
mijoje. Vedęs Ramunę Vilku- 
taitytę. ši šeima puikiai repre
zentuoja ne tik Ameriką, bet 
ir lietuvius.

— D. Šlivinas su žmona, 
Blue Water Manor on Lake 

^George, Diamont Point, N. Y., - 
vasarvietės savininkai, po va
saros darbų šiomis dienomis 
visai žiemai išvyko į Ft. Lau- 
derdale, Florida. Draugai ir pa
žįstami jiem linki gražaus poil
sio.

— Lietuvių Foto Archyvo 
foto konkursas pratęsiamas 
iki 1970 vasario 15. Buvo gau
ta pageidavimų pratęsti konkur
są, nes ilgi žiemos vakarai su
teiks daugiau laiko ekspona
tam paruošti. Savo darbus 
siųsti adresu: LFA Fotografi
jos konkursas, c/o A. Grigai
tis, 2081 Plainfield Dr., Dės 
Plaines, III. Jei kas anksčiau 
nepastebėjo konkurso taisyk
lių, gali kreiptis tuo pačiu ad
resu, ir jos bus pristatytos.

— Pasaulio Lietuvių Archy
vo vadovybė, atsižvelgdama į 
tai, kad suėjo 25 metai nuo 
pasitraukimo iš Lietuvos nuo 
bolševikų, pasiryžo surinkti pa
bėgimo atsiminimus. Laukiama 
iš kiekvieno plačių atsiminimų, 
kuriuos archyvas saugos rašiu
siųjų artimiesiem ir ateinan- 
čiom kartom, kad sužinotų ką 
išgyveno tos nelaimės metu. 
Labai naudingos ir nuotraukos. 
Kas jų turėtų, prašoma prijung
ti prie atsiminimų. Siųsti ad
resu: Pasaulio Lietuvių Archy
vas, 5620 So. Claremont Avė . 
Chicago, fil. 60636.

— Lietuviškų Kūčių ir Kalė
dų papročiam tinkamiau pa
vaizduoti Balzeko lietuvių kul
tūros muziejus Chicagoje pra
šo prisiųsti aprašymus ir foto 
nuotraukas ar negatyvus (juos 
muziejui perleidžiant ar pasko
linant) apie eglutės puošimą, 
stalo ir valgių parengimą, spėji
mus, tvartuose gyvulių lanky
mą ir šėrimą ir kitokius pa
pročius. Muziejuje eksponatai 
bus tinkafnai apsaugoti ir liudys 
kitataučiam ir mūsų jaunajai 
kartai apie gražius lietuvių pa
pročius ir tradicijas. Balzeko 
muziejaus adresas: 4012 Arch
er Avė.. Chicago, III. 60632.
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Puslapį tvarko mokytoja E. Ruzgienė

BRANGI SESE LIETUVOJE
Brangi Sese Lietuvoje, aš Baltijos jūrą, Vilnių, Kauną,' 

norėčiau atvažiuoti vasarą Į Lie- Klaipėdą, Marijampolę, kur tė- 
tuvą. Tėveliai sako, kad vasa- vėliai gimė.

Mes lietuviškoje mokykloje 
mokėmės istoriją, geografiją, 
apie Lietuves kaimynus ir jos

ra Lietuvoje labai gražu: šilta, 
medžiai žaliuoja, gėlės žydi, 
paukšteliai čiulba. Norėčiau ap
lankyti tėvelių namus, Karo 
muziejų Kaune. Ten pamaty
čiau Laisvės Varpą ir kuni
gaikščių statulas. Aplankyčiau

PASAKYSIU TAU, KUR YRA LIETUVA
Lietuva yra mūsų tėvų kraš- 

tas. Mes mokomės lietuviškai, 
*: kad galėtume išlaikyti gyvą lie- 

tuvių kalbą.
Lietuva yra Vidurio Europo- 

;; je, šalia Baltijos jūros. Ji yra 
viena iš Pabaltijo valstybių. 
Jos kaimynai yra: šiaurėje — 

3 Latvija, rytuose — Baltgudija,
;. pietuose — Lenkija, vakaruo-

se — Vokietija ir Baltijos jū- 
-* ra.

Lietuva yra labai gražus 
kraštas, nes yra daug miškų ir 
laukų. Yra senovės pilys, pa
statai, muziejai ir piliakalniai. 
Lietuviai pasižymi eilėraščiais, 
liaudies dainomis ir pasako
mis. Tautiniai šokiai yra labai 
gražūs, taip pat tautiniai dra
bužiai. Lietuviškose mokyklose 
ir stovyklose moko tautinių šo
kių ir dainų. Labai linksma dai
nuoti lietuviškas dainas, kai

susirenka daug žmonių.
Lietuvos istorija yra labai 

Įdomi. Man patinka skaityti 
apie karalius, kunigaikščius ir 
kaip jie gynė savo kraštą nuo 
priešų. Labai daug Lietuvos 
karių yra žuvę begindami savo 
kraštą. Kai Lietuva buvo rusų 
užimta ir buvo uždrausta skai
tyti lietuviškai, lietuviai slap
ta spausdino knygas ir laikraš
čius Prūsuose ir juos skaitė.

Aš mokausi lietuviškai ir di

džiuojuosi, kad esu lietuvaitė. 
Jei kiti broliai sunkiai dirbo 
ir mirė dėl savo krašto, aš tu
riu prie jų prisidėti ir išlaiky
ti savąją kalbą.

Kai aš užaugsiu, aš labai no
rėčiau nuskristi į Lietuvą pa
matyti savo gimines.ir kraštą. 
Aš tikrai žinau, kad ir savo 
vaikus mokysiu lietuviškai ir 
vesiu į lietuvišką mokyklą.

štai pasakiau, kur yra Lie
tuva ir kas ji man yra.

s*
.

SAPNE LANKIAUSI VILNIUJE
Rytas. Pabudau iš malonaus 

miego ir dar malonesnio sap
no. Sapnavau, kad guliu ne sa
vo kambaryje, ne savo lovoje, 
bet švariame kambaryje, kele
tas labai gražių drožinių ant 
lentynėlių.

Durys atsidaro ir du maži, 
linksmi veidukai pasirodo. Jie 
man priminė du mano pusbro
liukus. kurie gyvena Lietuvoje. 
Aš galvoju: ar tikrai gali būti

LAIŠKAS MOČIUTEI

Miela Močiute,
Kaip Tau einasi ir kaip Tu 

gyveni? Praeitą savaitę para
šiau Tau laišką. Ar Tu ji ga
vai? Aš pats dabar truputi ne
sveikuoju. '

Oras New Yorkė labai gra
žus. Praeitą antradieni buvo 
rinkimai, čia žmonės gali lais
vai balsuoti arba nebalsuoti.

Aš lankau lietuvišką Mairo
nio mokyklą ir dabar esu sep
tintame skyriuje. Mokykloje 
man labiausiai patinka dainų 
pamokos, kuriose mes išmoks
tame gražių lietuviškų dainų. 
Mano klasėje yra dešimt vai
ku: penkios mergaitės ir pen
ki berniukai. Dar vieni metai, 
ir aš jau būsiu baigęs lietuviš
ką mokyklą.

Už no:os metų aš norėčiau 
nuvažiuoti i Lietuvą ir pama
tyti. kaip tikrai ji yra graži.

Pasilik sveika.

jie! Šypsodami sako: “‘Labas 
rytas. Onyte. Ar gerai išmiego
jai? Mamytė verda pusryčius, 
o pavalgius mes Tave supažin
dinsime su visu Vilniumi. Grei
čiau kelkis, nes yra labai daug 
ką pamatyti.”

Aš greitai iššokau iš lovos, 
apsirengiau, ir einu apsipraust 
ti. Nusiprausus einu į virtuvę, 
pavalgau pusryčius, ir teta sa
ko, kad jau laikas eiti.

įsidėję keletą sumuštiniu, 
kad nereikėtų sustoti valgyti, 
mes išeiname. Lauke taip sma
gu, saulė šviečia. Aš pastebė
jau pirmą dalyką: Vilnius labai 
švarus. Niekur nematyti nė vie
no popieriuko, visai- kitaip ne
gu Nėw Yorke. Teta mane ve
da į garsiąją šv. Onos bažny
čią. Mano pusbroliukai Vytu
kas ir. Gintariukas man papa
sakoja apie ją. Vytukas sako: 
"Kai Napoleonas buvo čia, jis 
norėjo tą bažnyčią užsidėti ant 
delno ir parsinešti Į Paryžių”. 
Tikra teisybė, ji tekia graži, 
kad. jei aš galėčiau. Įsidėčiau j 
savo rankinuką ir parsivež- 
čiau namo. Visą dieną mes pra
leidome vaikštinėdami. Matėme 
Vilniaus katedrą. Aušros Var
to keplvčią. Vilniaus^-universi
tetą. Gedimino pili, apie kurios 
Įkūrimą žinau Įdomią legenda, 
ir daug kitų vietų. Po to grįžo
me.

Aš pabudau iš gilaus miego. 
Gaila, bet daugiau nebemačiau 
Vilniaus.

Onutė Matulaitytė, 8 sk.

Vida Šlapelytė, 8sk.

Jei aš galėčiau nuvykti į Lietuvą

SU KUO SUTAPSI, TUO 
PATS PATAPSI

Vieną kartą gyveno dvi se
sutės: Salytė ir Alytė. Jos bu
vo dvynukės ir viską kartu da
rydavo.

Tačiau, kai jos paaugo, jos 
nebebuvo taip artimos viena 
kitai. Alytė nuėjo savo keliu, o 
Salytė savo.

Alytė draugavo su gerais 
draugais ir pasidarė labai kuk
li. Plaukai buvo visą laiką gra
žiai sušukuoti, suknelė būdavo 
švari ir dailiai išprašyta ir ba
tukai gražūs. O Salytė drauga
vo su blogais draugais ir jai 
nebuvo svarbu, kaip jinai at
rodė. Plaukai suvelti ir nešva
rūs, suknelė purvina ir ne
prašyta, o batai neblizginti, ir 
baisiai nešvarūs.

Kai jos abi užaugo, visi mė
go Alytę ir niekas nemėgo Sa
ly tės. Visi, kai sutikdavo Aly
tę, pasisveikindavo su ja. Kai 
žmonės pamatydavo Salytė, jie 
tik nusisukdavo ir kuo toliau 
nueidavo nuo jos.

Teisybę pasako ta patarlė: 
“Su kuo sutapsi, tuo pats pa
tapsi”.

Daiva Jurytė, 8 sk.

sienas. Apie Gediminą, Kęstu
ti, Vytautą Didįjį, kaip jie ka
riavo už Lietuvą. Girdėjau, kad 
žemėje yra visokių indų dalių, 
Įrankių, ginklų, tai būtų Įdo
mu iškasti!

Man labai įdomu, kad Tu gy
veni miške prie ežero. Mes ir
gi gyvename prie vandens, bet 
vasarą karšta, o žiemą šalta.

Ai esu- septintame skyriuje, 
ir labai daug mokomės apie Lie
tuvą. Ar Tau patinka gyventi 
Lietuvoje? Laukiu Tavo laiško 
ir parašyk kaip gyveni.

Tavo sesė Audronė
Audronė Bružaitė, 7 sk.

Advertising contributed 
foc the Public good.

Tavo anūkas Paulius
Paulius Šilbajoris, 7 sk.

Norėčiau nuvykti Į Lietuvą 
todėl, kad mano tėvelis pasako
ja, jog ten labai gražu. Aš ma
nau, kad man tenai labai pa
tiktų. nes mėgstu pievose žais
ti. Lietuva turi daug miškų ir 
gyvulėlių gražių. Girdėjau, kad 
Lietuvos klimatas labai malo
nus: ne per šalta ir ne per 
karšta. Gal galėčiau pameške
rioti ir pagauti kelias lydekas.

Labiausiai aš norėčiau nu
skristi Į Kauną ir Vilnių. No-

NEDRĄSI KATĖ
Vieną kartą gyveno katė, ir 

ji labai bijojo šunų. Kartą ta 
katė išėjo iš namų ir ėjo pasi
vaikščioti. Tada ji pamatė ma
žą šunį ir labai jo išsigando. 
Bet tas šuo pradėjo vizginti uo
degą, ir katė suprato, kad 
tas šuo yra geras. Jis ir buvo 
geras, ir jie pasidarė geri drau
gai. Nuo to laiko ta katė dau
giau šunų nebijojo.

Rūta Dragūnevičiūtė, 2 sk.

KATINĖLIS ~
Kartą buvo katinėlis su il

gais ūsais-. Vieną kartą jis pa
matė pelę. Jis pagavo pelę, o 
pelė Įsivėlė į jo ūsus. Katinė
lis pradėjo miaukt ir cypt, nes 
pelė jam jdrėskė Į nesi.

Vakare mama grižo ir pama
tė, kas atsitiko. Ji jam padė
jo išpainioti tą pelę. Kada jra 
išpainiojo tą pelę, ji pabėgo.

Paulius Gudelis, 2 sk.

rėčiau pamatyti, kaip žmonės 
gyvena Lietuvoj ir palyginti, 
kaip mes gyvenam; taip pat, 
ar geriau. Gal galėčiau nuva
žiuoti prie Baltijos jūros ir pa
žiūrėti, kaip renka gintarą. Pa- 
simaudyčiau jūroje ir skris
čiau atgal.

Dabar sustosiu kiek prie 
Nemuno. Lietuva kartais vadi
nama “Nemuno kraštu”. Ji 
taip pavadinta dėl to, kad Ne
munas apima beveik visą Lie
tuvą. Norėčiau ir prie kitų 
ežerų nuvažiuoti.

Gal kada ir nuskrisiu Į Ne
muno kraštą, gražiąją Lietuvą.

Rimas Šidlauskas, 7 sk.

MATAU AŠ NEMUNĄ Iš TOLO
Nemunas yra Lietuvos di

džiausia ir gražiausia upė. Jis 
prasideda Baltgudijoje ir iš ten 
vingiuoja per visą Lietuvą, že
mėlapyje atrodo, kad Nemunas 
perskiria Lietuvą per pusę. Ne
munas Įteka Į Kuršių marias. 
Visa tai žinau tik iš knygų. Jei 
vieną dieną aš galėčiau aplan
kyt Nemuną, visai kitaip ji ma
tyčiau. Jis nebebūtų tiktai tam
sus ruožas žemėlapyje, bet bū
tų mano gražiausia vieta pasau
lyje.

Užmerkiu akis ir matau: 
krantai medžiais apaugę,. Įvai
riausių gėlių, kurias aš galiu 
nusiskinti, vanduo kaip krista
las. galiu matyti dugną. Oi, kaip 
gražiai matau aš Nemuną iš to
lo...

Rūta Oniūnaiti, 8 sk.

GERA PREKĖ SAVE GIRIA

Šią vasarą Rima persikraus
tė gyventi į naują vietą. Pati
ko jai naujas namas, graži gat
vė. Džiaugėsi saulėtu savo kam
bariu. Bet visą vasarą ją kan
kino vienas rūpestis: kaip bus 
su mokykla? Anoje mokykloje 
viskas buvo pažįstama: klasės, 
vaikai, mokytojos, vedėja. Ir ją 
visi ten pažino, turėjo daug 
draugių, buvo viena iš geriau
sių mokinių. Kaip bus dabar?

Prasidėjo nauji mokslo me
tai. Rima apsivilko naują uni
formą, pasiėmė naują portfelį 
ir žengė į naują mokyklą. Nie
kas čia jos nepažino, niekam ji 
apie save nekalbėjo, tik ateida
vo kasdien švari, tvarkinga, 
draugiška ir maloni. Mokėsi 
kaip ir senoje mokykloje.

Nepraėjo daug laiko, o Rima 
jau turėjo būrelį naujų drau
gių. Mokyklos vedėja vis pa
girdavo naują mokinę. O kai 
padalino pažymių korteles, Ri
ma buvo antra geriausioji kla
sėje. Be reikalo Rima vasarą 
taip rūpinosi.

Šis Įvykis, kaip tas priežodis, 
parodo, kad gera prekė save 
giria.

Aura Ošlapaitė, 6 sk.

KODĖL AŠ LANKAU
LIETUVIŠKĄ MOKYKLĄ

Mes lankome lietuvišką mo
kyklą dėl kelių priežasčių. Kai 
kurie vaikai lanko norėdami 
išmokti, kiti susitikti savo drau
gus ir drauges, o dar kiti lan
ko mokyklą šeštadieniais, nes 
jų tėvai nori, šie yra jau dešim
ti metai, kai aš lankau šią mo
kyklą, ir aš lankiau dėl visų f 
šių priežasčių. f

šeštadieniais iš ryto būtų la- | 
bai smagu pamiegoti ilgiau, bet f 
reikia septintą valandą keltis į f 
mokyklą. Mano nuomonė vi- | 
sai pasikeičia, kai atvažiuoju Į f 
mokyklą, nes susitinku, su drau- f 
gėmis, ir mes apkalbame visus 1 
praeitos savaitės įvykius. Bet | 
kai skambutis praneša f 
kad painokos prasideda, vėl ne- s 
smagu. Klasėje kartais būna | 
pamoka įdomi. Kai ne, — kai f 
mokytojas nusisuka, mes pasi- I 
kalbam, ir kartais į bėdą pa- | 
kliūvam . ' |

Dabar mūsų paskutiniai me- | 
tai šioje mokykloje, ir jeigu 
dabar mums nepatinka, turbūt 
pasigesime pabaigę. |

Ramutė Žukaitė, 8 sk.

i

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 
l.onq Plav - Stereo - Hi-Fi - Lithuanian Records

Lauksiu tavęs, 12 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Vytauto Bacevičiaus piano kūriniai 5.00
Antano Pavasario operų arijos ir liet, dainos 5.00
Vaclovo Daunoros operų arijos ir liet, dainos 5.00
Laužų aidai, 4 oktetų skautiškos dainos 4.00
žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos 5.00
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos 5.00
Pilėnai, opera iš 3 plokštelių, V. Klova 8.00
G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiai .... ....... 6.00
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys....................... 5.00
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ........................ 5.00
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai .................... 5.00
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai ............................ 5.00
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių Stereo 4.50 2.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 2.00 
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota___  5.00
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai __ ___ 3.50
A. šabaniausko, po 12 dainu-šokių X irXI albumai po $5.00 10 00 
A. šabaniausko, lengvos muzikos 12 šokių-dainų Nr. 3   5.00 
Aurelia. Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 5 00. 
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2................ Stereo 5.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 5 00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 4.50 2.00
Dainos Lietuvai. S. Genienės komp. įdainuota 12 liet, dainų 3.50 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ............................ ...... 5.00
Dainos. A. Stempužienės 24 liet, dainos..... .......... Stereo $7 00 6 00
Dainos, B. Valterienės 8 liet, dainos, 7 opėrų ištraukos ....... .. 3.50
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų. Stereo 4.50 2 00
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. d. Stereo 4.50 2.00
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės. Kvartetas iš 14 dainų. St. 4.50 3.50
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dūk. 15 liet, dainų. (Stereo) 4.50
l ietuvių Tautiniai šokiai. Stuttgarto simfonija ........................ 4.50
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šok. Stereo 4.50 2.00
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 4.50 2.00
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 6.00
Liaudies giesmė. Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų . .......... 5.00
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno____ 5 00
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.) ............ 2.00
Lietuvos atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose (Stereo) 4.50 
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų ....... 6.50
O ramunėle, pasakyk. Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 6.00 
Svajonių sūkuryje. B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių ... ... 6.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 2. 12 liet, dainų-šokių _____ 3.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos, V. Noreika........................ 5.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika .............. 6.00
Lietuviškos vestuvės, piršlybos ir vedybos ________________ 5.00
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras.......... .......    5.00
Sutemų garsai. V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 5.00
Garbė Tau, Viešpatie. Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 5.00
Tėvynei aukojam. Dainavos ansamblio. 14 liet, dainų. St. $6 5 00
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ...... 2.00 
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 5.00 
Worcesterio Mėgėjų ratelio. 14 lietuviškų dainų ................... 3.50
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 lietuviškų d., Stereo 4.50 3.50
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos (Stereo) 6.00 
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras ............. 4.00
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid...... Stereo $4.50 2.00
Lietuvos - Latvijos - Estijos Himnai _______________________ 2.00
Baltic Countries National Anthems (33% RPM) __________ 1.00
National Anthem of the U.S. (33% RPM) ________________ 1.00
žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 1. dainos. Stereo 4.50 2.00
Mano gimtinė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių.......................  5.00
Operų arijos. J. Liustikaitės 12 kūrinių ..:...........   6.00
Nevv Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ....... Stereo $2.00 2.00

Mes žengiame su daina, N.Y. vyrų okteto 17 d. Stereo 4.50

Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių......................  Stereo 5.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės. ________ Stereo 5.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221 

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50ė; j Kanadą $1.00)

Mūsų broliai šaukiasi 
dvasinės ir

tęs

; Juos gelbstime per LIETUVIŲ RELIGINĘ ŠALPĄ. 
; Kasdien iš Vatikano radijo siunčiamos lietuviškos religi- 
[ nes ir tautinės programos. Padarytume daugiau, bet reikia 
; daugiau jūsų visų bendradarbiavimo maldomis ir aukomis.
■ Lietuvių Religinės šalpos komitetas veikia su Ame- 
*■ rikos vyskupų žinia. Pirmininkas vysk. Vincentas Brizgys. 
’ šįmet sueina 10 metų — 1959-1969
’ Aukas siųskite ar palikimus rašykite taip:
’ I give, devise and beųueath to
> LITRU ANIAN CATHOLIC RELIGIOUS AID, Ine.
? 64-09 56th Road, Maspeth, N.Y. 11378.
> Aukos ir palikimai laisvi nuo mokesčių — Tax deductible.

ATEIKITE PAGALBON: asmens, parapijos, organi-
> zacijos, profesionalai, prekybininkai — savo apylinkėje 
’ kurkime rėmėjų būrelius.
J Supažindinkime kitus su Lietuvos kančiomis: platin- 
l kime knygą The War Against God in Uthuania. Kaina: 
| popierio viršeliais $1.00. kietais — $2.00.

ispanų kalba: La lucha contra Dios en Lituania, kaina $1.00.

t L K Rl VALDYBA

j
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PĄ»1IWIMK»»

ietuvių H, nu- 
au Sharon ko-

Karosas ir Jurgis Ahrinskas. Pasta
rasis įveikė lietuvį Juozą Paznioką

DARBININKUI
25 doiu A- Sinus. Brooklyn,

N.Y.
12 doL: Dr. B. S. Preikš-

tas, Oakhurst, N- J-
Po 10 dolu A. Balsys, New

York, N. E. ytė, Rid-
gewood, N. Y.

Detroit, Mich. Lazaus-

AUKOJO
Carolina, F. Dankus, Chicago,
ŪL, J. Mikaila, Southfield, Mi-
chigan.

2 N. valst. P.

Pavelites, E. Litvaitis, J. Juo
dis, Brooklyn, V. Mulevičienė,
P. Minkūnas, E. Urbelis, Rich
mond Hill, J. Bagdonas, E. Ga

ONAI ZMĖJAUĖKIENEI
mirus Lietuvoje, jos dukrai Emilijai Dėdinienei, mielai traukioj partijoj turi nekurtos per-

Operetės choras su vadovu Mykolu Cibu

• Chicagos lietuvių Šachmatų klu
bas netrukus pradeda klubo turny
rą. Klubo Žaibo turnyrą laimėjo A. 
Zujus, 2 v. Vladas Karpuška.

• Paima de Mallorca, tarptautinis 
turnyras Ispanijoj pradėtas lapkri
čio 21 ir truks iki gruodžio 14 d.

PADĖKA

Mirus mano mylimam sūnui JUOZUI ŠEPUČIUI, nuo
širdžiai dėkoju p. Marytei Šalinskięnei už jos visą 
patarnavimą, užprašytas mišias ir už gražų sutvarkymą 
laidotuvių.

Najdarf ir Panno, Jugoslavijos — 
Panaa ir Damjanovič, Vokietijos— 
Unrickin, Vengri jos — Szabo, Čeko
slovakijos — Bort ir kiti.

• Nepaprastų aukų partija. Bosto-

kas, Baltimore, Md., Schuyler 
Savings snd Loan Assn., Kear- 
ney, N. J., M. Vilkišius, Law- 
rence, Mass., kun. V. Pavalkis, 
Milpitas, Calif.

6 doL: J. Venčius, East Lake, 
O.

Po 5 doL: M. P. Francesan, 
Great Neck, N. Y., S. Bučins
kas, E. Dietrich, P. Waska, Eli- 
zabeth, N. J., kun. A. Račkaus- 

Sprindis, Brooklyn, N. 
Karaska, Great Falls, 
Vigelis, Collingswood, 

E. Urbaitis, Wantagh, 
L. Visgaitis, Woodha-

Liūdinti motina ONA ŠEPUT1ENĖ

ONOS ŠEPUTIENĖS 
vieninteliam sūnui mirus, 

didžiausią užuojautą reiškia

latvis. Juris Ozais rungtynėse su 
Boylston klubu šuvo žaisdamas lat
viškąjį gambitą. Baltais labai išra- 
cfingai sužaidė jaunas studentas R. 
Collins, juodais — J. Ozols.

1. P-K4 — P-K4
2. N-KB3 — P-KB4
3. B-B4 — PxP
4. NxP — Q-N4
5. P-Q4—QxNP

Q-R5H-----P-N3
B-B7-I-----K-Q1
BxNP — QxR r 
K-K2 — P-B3 
N-QB3 — K-B2

JONAS LUKAS

6.
7.
8.
9.

10.
11. B-B4 — QxR
12. NxQP+ — B-Q3
13. N-N5H-----PxN

Q-B5H-----K-Q1
QxB — PxB
B-N5-I-----N-K2
QxN4-----K-B2
B-B4 — juodieji pasidavė,

14.
15.
16.
17.
18. _ _ _ __

nes išvengti mato nebegalima.

Mt, J.
N. J., 
N. Y., 
ven, N. Y., A Petraitis, Rich- 
mond HilL N. Y., V. Abrami- 
kas, Sauk Village, HL, P. Mik 
sys, Cleveland, O., J. Rasys, 
Rambridge, Mass., 0. Ivaškie- 
nė, So. Boston, Mass.

Po 4 <M.: V. Urbanavičiūtė, 
Spring Valley, N. Y., E. Geruli
ki, Catskilk N. Y., V. Yomant, 
St. Petersburg, Fla., A. Kopi- 
vadienė, Cambridge, Mass., J. 
Vaineikis, Chicago, III.

Po 3 dol.: P. Kiškūnas, Le- 
wiston, Me., S. Kačinskienė, 
Glendale, N. Y., I. Kapočius, 
Richmond Hill, N. Y., J. To
mas, Peekskill, N. Y., A. Anu
os, Worcester, Mass., G. Stuo- 
pis, Sharon, Mass., J. Anelaus- 
kas, Somerville, Mass.; A. Če
pulis, Phila, Pa., dr. G. A. Sku
čas, Charleston A.F.B., South

M

^SPORTAS
ONOS ŠEPUTIENĖS 

vieninteliam sūnui Juozui mirus, 
giliausią užuojautą reiškiu

AGNĖS UOGIENĖ

ko lietuviam futbolininkam pir
mus sunkįis žingsnius žen
giant, veliąhis Mrozinskas visa
dos nuoširdus padėjėjas. Eilėj 

į — vakarų, lietuviš- 
Aleksas Mrozinskas. Jaunystė- ko futbolo naudai pelną nešu- 
je talentingas futbolininkas, šių, jo dalyvauta be jokio at- 
vėliau muzikos meno pasiimtas, lyginimo. T

Nedaug turime mūsų futbo- 
dėmesi 
ir vėl

A a. ALEKSAS MROZINSKAS <
Pereitą savaitę mus apleido koncertu

Vienas iš geriausių mūsų akom
paniatorių, piano mokytojų, lui pagalbos ranką ir 
Sportininkam prisimintinas pa- kreipiančių. Netekome 
likęs futbolininką sūnų Sau- vieno iš nedaugelio, 
lių. Prieš eilę metų New Yor- Atletas

DEDIKACIJOS ŠVENTE ARTĖJA
Istoriniai didelis lietuvių skaičius pirmą kartą susirinka Romoje 
**) metų vasarą dalyvauti

LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS PAŠVENTINIME.
Netrukus bus paskelbta registracija norinčiųjų dalyvauti šioje 

šventėje. Aukotojų ir jų paminėtų asmenų vardai liks ateičiai spe
cialiose knygose Vatikano ir lietuvių archyvuose. Neatiduokite at
siųsti savo auką. Siųskite adresu: Lithuanian Martyre* Chapel, 2701, 
West 68th Street Chicago, I1L 60629.

1970

gas, J. Liaukus, Woodhaven; L 
Rogers, V. Povilauskienė, N.Y. 
C.; A. Mažeika, Ozone Pk.; H. 
Miklas, Great Neck; P. Mackus, 
Maspeth, K. Tumonis, Ilion, J. 
Melynis, Nesconset; M. Klimas, 
Elmont; L. Gudelis, Bronx; A. 
Kunradas, Syosset; J. Hassel-

Witkus, 
Kerbelis, 

Amsterdam; j. Simon, Scars- 
dale; A Balsis, Rego Pk.; A. 
Valiušaitis, White Plains; E. 
Legeckis, Jamaica; E. Pivoriū
nas, East Meadow; M. Waicke- 
lionis, Huntington Sta.; J. čes- 
na, Ossining, New York. Iš 
Conn. valstybės: S. Kuzmins
kas, J. Kanapka, M. Stankevi
čienė, M. Andrikis, Waterbury; 
J. Karmuza, W. Haven.

Po 1 dol.: Dr, Z. Smilga, 
K Januška, A. Mūrelis, V. Rau
dys, K Skaisgirys, A. Juodka, 
Chicago, III., J. Makštutis, Pa
los Heights, III., J. Yanulaitis, 
P. Mažeika, V. Muraška, Phila, 
Pa., Baltic Studios, New Hope, 
Pa., A. Gražulis, A. Norkus, 
Pgh., Pa., F. Orentas, W. Hart
ford, Conn., L. Vitėnas, Hart
ford, Conn., J. Klimas, Bristol, 
Conn., P. Kartonas, A. Kašėta, 
New Britain, Conn., A. Deikis, 
Stamford, Conn., S. Augaitis, 
Watertown, Conn., V. Lileika, 
Groton, Conn., W. Tamkūnas, 
Manęhester, Conn., M. Pakštys, 
Niantic, Conn., A. Kvietkaus- 
kas, Poąuonock, Conn., M. Pa
jaujis, Putnam, Conn. E. Alek
sa, Cleveland, O., P. Žilinskas, 
Lyndhurst, O., E. Vilimaitis, 
Dayton, O., H. Satinskas, Fle- 
mington, N. J., O. Slivinskas, 
Keyport, N. J., A. Reventas, 
Rockaway, N. J., P. Williams, 
Fairlawn, N. J., J. Valiūnas, 
Paterson, N. J., O. Balčiūnie
nė, Newark, N. J., H. Mineika, 
Trenton, N. J., G. Jansen, U- 
nion, N. J., P. Puronas, James- 
burg, N. J., V. Vizgirda, V. A- 
domkaitis, Dorchester, Mass., 
M. Norvaišienė, P. Pauliukonis, 
So. Boston, Mass., V. Zenkus, 
W. Bridgewater, Mass., A. 
Staude, Lawrence, Mass., A. 
Namaksy, Newton Center, 
Mass., J. Starinskas, No. Cam
bridge, Mass., B. Jurkevičius, 
Haverhill, Mass., J. Tamašaus
kas, Worcester, Mass.

Visiems, prie kalendoriaus išlaidų 
padengimo prisidėjusiems, nuoširdžiai 
dėkojame. Laukiame spaudai para
mos ir i.z neatsiliepusių.

Dėkinga DARBININKO 
Administracija

berg, Yonkers; P.
Spring Valley; M.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts 

"Kur tūkstančiai taupo milijonus* 

ALFRED W. ARCH1BALD
President . — . • -

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

Current dividend on all accounts.
Dabar moka 51/2% už visų rūšių taupomus pinigus.

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

DISPLAY

SMITTY’S MOVING 
& TRUCKING

LOCAL and LONG DISTANCE 
New and U sėd Furnitūra 

Bought and Sold
174 Belmont Avė. Newark 

Call (201) 242-8898

SERVICE

HAVE YOUR ROOjtNG 
& SHEET METAL WOR± DONE 

at reasonable price by 
KENTON W ILSO N & SON 
368 Atkins Avė. — 385-9192 

896 Clarkson Avė. B’klyn 385-4239

Acorn Construction Corp. Lange & 
small construction serving Nassau, 
Suffolk. Extensions, dormers, com- 
plete kitchen modernization, base- 
ments, panelling, garages? fireplaces, 
all custom building. Manny Scarpi- 
nato. 680 East Jericho Tpke. Hun- 
tington — HA 7-6696

H. W. FEMALE

Mirus a.fa. muzikui

VLADUI J. DILIUI
WOMAN—mid-years, may be Euro- 
pean newcomer, for general house- 
work, sleep-in. own room, TV, bath, 
mušt speak English, references re- 
ąuired. CaU (201) 762-2223

SEABROOK HILL 
NURSING HOME

A HOME AWAY FROM HOME
160 West Front Street 

Keyport, N. J.
. Call 201—-264-2027

TONY CRUZ TRUCKING 
LOW RATES

FALL SALE on everything — all 
types Home Improvement — ALL- 
VENT HOME IMPROVEMENT, 
Ine. Hours 8 am - 9pm. 4305 Whjte 
Plains Rd, (nr. 236th Street). Call: 

324-8470 - 8471

MR. AMEDEO'S 
BEAUTY SALON

Latenite Thrus Craators of CIassic 
Coiffures —■ Complete line of Hair 
Goods. 10 Sherman Avė. Raritan, 
N.J. CaU 201-526-0106

Any Type of Work 
We also do Local Moving 

Call — 
781-9707 or 795-3438

užuojautą ir kartu liūdim
Barbora ir Kazys KULAI 

ir Veronika VAIČIŪNIENĖ

Vlrginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOO AVĖ.
Brooklyn, N. Y. 11208 
----- Alton R. Shipley —--------

got DEKTER PARK gįu
Q PHARMACY |a

Wm. Anastasi, B. S.
JAMAICA AVENUE

CHATEAU LIQUORS
THE COMPLETE SPIRTT SHOP

273 Route 46 (Across from Lake)
Budd Lake 07S58

Dial 347-6650

C & S. PAINTING
EXTERIOR and INTERIOR

Fully insured. Free Estimates. 
All work done at reasonable rates.

3023 Wallace Avė. Bronx
(212) 654-2499

ALEKSUI MROZINSKUI

kurio paskutinės pastangos buvo sukurti mūsų tarpe mu
zikinį vienetą, kartu su jo sūnumis ir giminėmis mes gi
liai pergyvename ir liūdime

Lietuvos Vyčių 41-ji Kuopa

New Jersey, Lietuvių Bendruomenės Garbės Pirmininkui,

AJA

Inž. VLADUI F. DILIUI

mirus, jo žmonai Izabelei Dilienei nuoširdžią užuojautą 
reiškia

New Jersey Lietuvių Bendruomenės Apygarda

ALGIUI VIRBICKUI

tragiškai žuvus Vietname, jo tėveliam Antanui ir Elvyrai

Mirus mūsų brangiai narei
AfA

VALERIJAI BUTKIENEI

jos sūnų Juozą ir dukterį Aldoną su šeimomis, gimines ir 
artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

D.L.K. Birutė* karių šeimų moterų d-ja
— New Vorko skyrius

H. W. MALĖ

• PRODUCTION WORKERS
• WAREHOUSE MEN
• TRUCK DRIVERS

Good Paying Company 
Benefits.

Call S. TARDY 
(617 ) 894-4020

GENERAL BATTERY
& CERAMIC CORP.

55 Rumford Avė., Waltham, Mass.
An Equal Opportunity Employer

WE’RE HIRING 
ON ROTATING SHIFTS

.. ....... at——-- --
DEVRO, INC.
Stop by or CaH —
(201) 524-3719

We Offer Fringe Benefits, Overtime 
and good working conditions.

SOUTH SIDE AVENUE 
SOMMERVILLE, N.J.

An Equal Opportunity Employer

Warehouse Help — Growing Engle- 
wood Firm has excellent permanent 
opportunities: Warehouseman, Ma- 
terial handlers, Order packers — no 
exp req, 8am-5pm. Starting salary 
$90 per week, merit inereases. Adv 
opp’ty thru promotion from within. 
Fringe benefits. Cajl Mr. Mente- 
leone, Tower Crossman Corp. 1 W. 
Forest Avė., Englewood, N.J. 201 - 
567-6900. Equal Opp’ty Employer.

PRANEŠAM draugams ir pažįstamiems, kad po sunkios 
ilgos ligos lapkričio 28 mirė

AfA

Valerija Kundrotiene-Butkienė, 
gyv. Great Neck, N.Y. — Palaidota iš Great Neck Šv. 
Aloyzo bažnyčios patarnaujant Maspetho Atsimainymo 
parapijos klebonui prel. J. Balkūnui ir kun. J. Pakalniš
kiui, Port Washington, N.Y. kapinėse. .

Duktė, sūnus, anūkai 
ir kiti giminės.

New Jersey Lietuvių Tarybos iždininkui

mirus, 
žmonai Izabelei Dilienei, 

broliui ir seserims pavergtoje Lietuvoje 
ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia

NEW JERSEY LIETUVIŲ 
TARYBOS VALDYBA

Alfa Jeweler

MASSEUSE 
PART TIME AM

$50.00 per week plūs tips 
BARBIZON HOTEL FOR WOMEN 

140 East 63rd Street

C. M. M.
CARPENTRY A FLOOR WAXING

General maintenance for commer- 
ctaL industrini and hotne tise. Call: 

583-2440

AUTO PARTS 
CLERK & COUNTER MAN

Experienced preferred will consider 
ambitious person as trainee. Com
pany benefits. Contact Mr. Rich- 
arch Johnn — Call VI 6-8150

Scale Men major Company has op- 
enin^s in Edgewater plant for fully 
ųuanfied scale men with high speed 
packing production exp. — $4.46 to 
$4.76 per hr. excellent benefits and 
working cond. CaU (201) 943-6300 
for appointment. An Equal Oppor
tunity Employer.

TEXTILE REFOLDER
Exp on woven knit fabrics, $3.00 
per hr.. new modern planu Steady, 
overtime, good benefits. BLENDS. 
Ine. 5 Garden St. Moonachie, N. J. 
201—342-1300 ask for Mr. Solomon.

LATHE HANOS—Experienced
Capable of reading blue prints and 
setting up own work. Non Defence. 
Fully paid hospitalization and med- 
ical benefits. Vacation. holidays. 
siek leave. Age no barricr. Ask for 

MR. ED. JAEGER
MANHASSET MACHINE CO.

409 Bayvievv Avė. Amityville. L.I.
516-691-8411

• PRODUCTION 
WORKERS

• WAREHOUSE MEN

• TRUCK DRIVERS 
Call S. Tardv 
(617) 894-4020

GENERAL BATTERY « 
CERAMIC CORP.

55 Rumford Atenue 
WALTHAM. MASS.

A n equal opportunity employer
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Domas Panikas, New Yorko 
žinomas visuomenininkas, bu
vęs laikraščių redaktorius, šir
dies priepuolio ištiktas, staiga 
mirė naktį iš gruodžio 1 į 
gruodžio 2.

D.L.K. Birutės karių šeimų 
moterų draugijas N. Y. sky
rius kviečia visuomenę daly
vauti jo globojamoj daiL Albi
no Elskaus tapybos kūrinių pa
rodoj, kuri vyks gruodžio 6-7 
Kolumbo vyčių salėje, 86-22 
85th St., Woodhavene. Salė 
bus atvira nuo 12 iki 8 vai. 
vakaro. Parodos atidarymas 
gruodžio 6, šeštadienį, 2 vai. 
popiet Ta proga svečiai vaiši
nami kava ir pyragaičiais. Įei
nant aukojama. Loterijon bus 
leidžiamas vienas dailininko pa
veikslas. Traukimas sekmadie
nį 7 vai. vak.

N. Y. vyrų oktetas vietoj gė
lių ant savo buvusio vadovo 
Alekso Mrozinsko karsto praei
tą sekmadienį per Laisvės Ži
binį perdavė apie A. Mrozins- 
ką V. Strolios paruoštą mon
tažą ir apmokėjo visas tos die
nos Laisvės Žiburio išlaidas. 
Radijo valandėlės vadovybė 
buvusiam oktetui nuoširdžiai 
dėkoja.

Jonas Galiūnas gavo iš Lie
tuvos žinią, kad ten mirė jo 
tėvas, ir du broliai.

Prel. P. Jurą, kuris dabar gy
vena Matulaičio namuose Put
name, lapkričio 27 ištiko šir
dies priepuolis. Paguldytas Put- 
namo, Conii., ligoninėj.

čioje, Bayonne, N. J., lapkri
čio 30 pradėta novena besiruo
šiant Marijos Nekalto Prasidė
jimo šventei. Novena baigsis 
gruodžio 8. Specialus tridienis 
lietuviam gruodžio 5-7 d. 7:30 
vai. vak. Noveną anglų ir lie
tuvių kalbomis veda tėv. Kle
mensas Kasinskas, pasionistas, 
gimęs Ansonijoj, Conn.

nės 3-jų metų mirties sukak
ties proga bus aukojamos mi
šios gruodžio 6 d. 8:30 v. Mas
petho lietuvių bažnyčioje ir 
gruodžio 7 d. 1 vai. Great 
Necko bažnyčioje.

Ateitininkę moksleivių susi
rinkimas įvyks gruodžio 6, šį 
šeštadienį, 2 vai. popiet Jauni
mo centre, Highland Blvd. Bus 
pasidalinta įspūdžiais ir disku
tuojamos konkrečios idėjos iš 
dinamiškų kursų Putname. 
Kviečiamas visas gimnazijos* am
žiaus jaunimas.

šv. Kazimiero kolegijos Romo
je rekotrius, gruodžio 21, sek
madienį, 4 vaL popiet tėvų 
pranciškonų Kultūros židinio 
patalpose skaitys paskaitą: Nū
dienės Bažnyčios aktualijos. 
Paskaitą rengia ateitininkų sen
draugių New Yorko skyriaus 
valdyba.

Už Jono 
spalio 12, 
mišios bus
vų pranciškonų 
Brooklyne, gruodžio 6, šešta
dienį, 9 vai. ryto. Užprašė dūk- Stowe ir Madonna kalnuose, 
ra Regina su vyru Mykolu, gy- Viešbutyje yra maudymosi ba

seinas, sauna, poilsio kamba-

Si niaus, mirusio 
vėlę gedulingos 

aukojamos tė- 
koplyčioje,

Dr. Edvardas Mekys su žmo
na iš Brooklyno persikėlė gy
venti į Clevelandą pas savo iš- veną New Yorke. 
tekėjusią dukrą Nijolę Kašu- -----1 • - -

ponmoHitilo! TV, radio, ad- ’—
ding ir rašomas mašinas gansi- Gruodžio 6. iettsdlfRl — Liet Ko- s 
te sūriausiai ir sąžiningai nėr J*3“** )

Hnės Sąjungos Tarytos atstovių su
važiavimas Viešpaties Atsimainymo • 
liet parap. salėje, 64-08 56th RA. i 
Maspeth, N.Y., 4 v. popiet.

Gruodžio 6, iettadieal — Mairo
nio lituanistinės mokyklos 20-ties 
me*ų sukakties banketas Saieva’s 
salėje 260-262 Knickerbocker Avė, 
Brooklyn, N.Y. Rengia tėvų komi
tetas.

SPARTĄ. Prekės tiesiai iš fir
mų sandėlių, taisymas fabriko 
paruoštų tos firmos mechani
kų Jūsų bute. Pranešę kuo do
mitės, gausite autyntiškus fir
mų katalogus. Kreiptis adresu: 
J. L. Giedraitis, 10 Bany Dr., 
E. Northport, N.Y. 11731. Tel. 
(516) 757-0055.
Nauja lietuviška plokštelė:

Aidulės sings, A. Stephens 
choro įdainuota 18 dainų, ste
reo, 4.50 dol.

dienj — Dell. Albino Elskaus kūri
nių paroda Kolumbo Vyčių salėje.
86-22 85th Street, Vfoodhaven, N.Y. ]

PADĖKA
Širdingai dėkoju dr.

Snieškai už nepaprastai rūpes
tingą gydymą ir priežiūrą, man 
tris kart gulint ligoninėje. Te
gu Dievas suteikia Jums stip
rybės ir ištvermės Jūsų sun
kiame darbe. — Su giliausia pa
dėka T. Daubaraitė-Skobeikie- 
nė.

LITAS ORGANIZUOJA 
SLIDINĖJIMO ĮSKYLĄS

Litas Travel Service —kelio
nių biuras, 94-10 Jamaica Av., 
Woodhavene, N. Y., teL 847- 
5522, yra susitaręs su autobu
sų bendrovėmis ir organizuoja 
grupines savaitgalio slidinėji
mo išvykas į garsias slidinėjimo 
vietas bent keliose valstybėse.

Į visas čia minimas vietas ke
lionė ten ir atgal kaštuoja 
44.75 dol. Už tuos pačius pini
gus gaunama keturis kartus 
valgyti, išlaikoma dvi naktis 
viešbutyje, teikiamos nemoka
mos pamokos pradedantiem sli
dinėti. Kiekvienas viešbutis tu
ri, savo vakarines programas ir 
įvairias pramogas.

Stowe, Vermont, — sustoja
ma Sheraton, Motor Inn., Bur
lington, Vermont Slidinėjama

A.

terų draugija. j
Gruodžio 7, sekmadieni — Tylia- į 

jai Bažnyčiai Lietuvoje paminėti J 
koncertas Franklin K. Lane mokyk- ] 
los salėje, Jamaica Avė. ir Elderts 
Lane, Woodhaven, N.Y., 4 v. popiet. i 
Rengia Liet Religinė talpa ir Liet. > 
Kat Moterų Kultūros dr-ja.

Gruodžio 31, trečiadienj — Naik
iųjų Metų sutikimas Saieva’s salė
je, 260-262 Knickerbocker Avenue,.. 
Brooklyn. N.Y. Rengia Laisvės 24- ’ 
būrio radijo klubas.

Vasario 7, šeštadieni — Užgavė- - 
nlų—kaukių vakaras Maspetho lie
tuvių parapijos salėje, 64-08 56th 
Rd., Maspeth, N.Y. Rengia New 
Yorko ir New Jersey ateitininkai— 
moksleiviai, studentai ir sendrau
giai.

Vasario 7, šeštadienį — 8:30 vaL 
vak. Le Cordon Bleu patalpose, Ver-. 
saille kambary, Korp! NeoLithuania 
metinė šventė.

Kovo 1, sekmadienį — Kaziuko 
mugė Maspetho liet parap. salėje, 
64-08 56th Rd., Maspeth, N.Y. Ren
gia New Yorko skautai.

Balandžio 11, šeštadienį — Ope
retės choro koncertas Piliečių Klu
bo salėje, 69-03 Grand Avė., Mas
peth, N.Y., 7 v.v. Rengia Operetės 
choras.

Balandžio 25, šeštadienį — Pava
sario balius Piliečių Klubo salėje — 
69-63 Grand Avė., Maspeth, N. Y. 
Rengia Moterų Vienybė.

Gegužės 30, šeštadienį — Pavasario 
balius Maspetho liet, parapijos sa
lėje, 64-08 56th Rd., Maspeth, N.Y. 
Rengia New Yorko skautų Tėvų 
komitetas.

Birželio 21-24 — Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje seimas Com- 
modore viešbutyje, 42 St. Manhat- 
tane. Banketas — antradienį, bir
želio 23.

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. ::

IZIDORIAUS VASYLIONO 
KONCERTAS JORDAN HALL 

BOSTONE
Gruodžio 6, šį šeštadienį, 

8*30 v.v. Bostono Jordan Hali 
— žinomoje muzikos salėje — 
įvyks smuikininko Izidoriaus 
Vasyliūno koncertas. Pianu pa
lydi jo sūnus dr. Vytenis Va
syliūnas.

Programoje įrašyti šie kūri
niai: Franz Peter Schubert — 
Duo — sonata in A Major, o- 
pus 162, Jonas švedas — so
nata in D Nr. 1., Edward Ha-

i gerup Grieg — sonata in G Ma- 
I jor, opus 13.
! Šalia žymiųjų muzikų Izido

rius Vasyliūnas visada įtraukia 
ir naujus lietuvių kompozito
rių kūrinius, tuo populiarinda- 

į mas lietuvių muziką, šiam kon
certui jis pasirinko Jono Šve
do sonatą. Jonas švedas yra 
dar jaunas kompozitorius, mu
zikos mokslus baigęs Ameriko- 

, je, dabar_ mokytojauja Cleve- 
į landė.

šioje Jordan salėje Izidorius 
r Vasyliūnas yra surengęs eilę '

koncertų. Kasmet jis pats tuos 
i koncertus organizuoja, pats

__ ______________ padengia visas išlaidas. Meni-
Dr. Domas Jasaitis skaito paskaitą Lietuvos kariuomenės minėjime lapkri- ’ ninku! svarbu išlaikyti savo ly
di o 22 Maspetho lietuvių parapijos salėje. Nuotr. L. Tamošaičio

New Yorko ramovėnų nauja vėliava
Lietuvos kariuomenės šven

tės minėjimas surengtas lapkri
čio 22 vakarą Maspetho lietu
vių parapijos salėje. Rengė L. 
V. S. Ramovės New Yorko 
skyrius.

Minėjimą trumpu žodžiu- pra
dėjo skyriaus pirmininkas pul
ki n. J. Šlepetys. Jis pristatė pa
grindinį kalbėtoją, visuomeni
ninką dr. Domą Jasaitį.

R. ir J. Čepuliai vietoje ka- A* ElskatlS paroda 
ledinių sveikinimų paaukojo 
15 dol. Neringos mergaičių sto
vyklai.

Leonardo Andriekaus eilė
raščių rinkinys — Po Dievo 
antspaudais — Vytauto Didžio
jo godos — jau atspausdintas

- pranciškonų spaustuvėje Broo
klyne. Iliustravo dail. T. Va
lius. Knyga turi 106 puslapius.

(atkelta iš 4 psl.)
Ten 1952-1953 studijavau me
ną ir vitražą.

Nuo kada gyvenat New Yor
ke ir nuo kada pradėjot dirbti 
kaip vitražų meistras? Kiek 
bažnyčių esat papuošę vitra-

Darbininko spaudos kioskas 
su naujom knygom, muzikos 
plokštelėm, kalėdiniais atviru
kais ir suvenyrais pakviestas 
į Persekiojamai Bažnyčiai Lie
tuvoj prisiminti koncertą Fran
klin K. Lane mokykloj gruo
džio 7 d. Ta pačia proga bus 
priimamos Darbininko prenu
meratos. Naujiem skaitytojam 
pirmiem metam Darbininkas tik 
5 dol. Visais reikalais kreiptis: 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn, N. Y. 11221. 
TeL GL 2-2923.

nuo
1953 ir 1956 pradėjau dirbti

New Yorke gyvenu

kas. Mano komponuoti vitražai 
yra daugely visokių religijų 
bažnyčių vakariniame ir ryti
niame Amerikos pakraštyje, 
Kanadoje, Meksikoje. Skaičiaus 
tikrai nežinau, bet nesuklys
čiau pasakęs, kad apie šimtą.

SH'ri Bull, N. Y., — susto
jama Sit’n Bull Country Re- 
sort, Wairensburg, N. Y., sli
dinėjama Gore kalnuose ir 
ffickory kalne. Viešbutyje yra 
šauna, šiltas maudymosi basei
nas, šokiai, muzika. Galima pa- 
čiuožti, arkliais jodinėti.

Lake Placid, N. Y. — susto
jame St. Moritz HoteL, slidinė
jama Whiteface kalnuose. Vieš
butyje yra šokiai, baras, čiuo
žimo galimybės, bockey žaidi
mai.

Pocono C ręst, Pa.,—sustoja
ma Pocono Crest, Pocono Pi- 
nes, Pa., slidinėjama Camel- 
back. Viešbutyje šokiai, baras. 
Galima ant ledo čiuožti, ark
liais jodinėti.

Parodą rengia 'Kunigaikštie
nės Birutės moterų draugija. 
Paroda bus Kolumbo vyčių sa
lėje, 86-22 85 St, Woodhave- 
ne, N. Y. GM-)

Persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje
paminėti

FRANKLIN K. LANE MOKYKLOS SALĖJ E 
Jamaica Avė. ir Dexter Ccurt, Brooklyn, N.Y.

Koncerto programą išpildys:
NEW YORKO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS
dirigentas muzikas Vytautas Strolia 
Solo, smuiko ir piano programą atliks: 
Solistė DAIVA MONGIRDAITE 
solistas ir smuikininkas 
KUN. VINCAS VALKAVICIUS
pianistas ir akomponuoja 
VYTENIS VASYLIŪNAS

Įėjimo auka 13.00, >2.00 ir 50f jaunimui
(Visas pelnas skiriamas LKR talpai)

Lietavin Kataliką Religini Šalpa 
Liet. Kat. Moterą KultOroa Dr-įa <

M. INŽ. VLADAS DILIS
(nukelta į 8 psl.) 

Sąjungai. Bet dėl savo įgimtos 
tolerancijos ir statymo bendro
jo labo aukščiau grupinio la
bo tas grupinis priklausymas 
kažkaip ištirpdavo jo praktinia
me veikime. Praktiškai velionis 
Dilis pirmiausia buvo patriotas 
lietuvis. Tautinė Sąjunga, kaip 
ir kuri kita tautinio veikimo or
ganizacija, velioniui buvo tik 
veiklos priemonė ar laukas, bet 
ne mastas ar apsprendžiantis 
veiksnys.

Kaip kiekviename politikos, 
ūkio ar kultūros veikime, taip 
ir išeivijos organizuotos bend
ruomenės gyvenime labai reikš
minga yra tarpinė grandis — 
“intermediary link” — tarp va
dovaujančios viršūnės ir visuo
menės, tarp vyriausio štabo ir 
armijos pulkų, kuopų ir būrių. 
Tos tarpinės grandies vaidme- 
ny velionis Dilis buvo nepakei
čiamas. Jis natūraliai mokėjo 
bendrauti su gubernatorium, se
natorium, kongresmanu, mies
to majoru ir taip pat su pačiu 
mažiausiu savo tautiečiu. Ge
riausiai tai pasako Newarko se
nesniųjų lietuvių velioniui tai
kytas prievardis: “Mūsų Dilis.”

Nevisad Šios grandies dar
buotojai išrikiuojami garbės 
tribūnose. Bet užtat visur ir vi
sada sutinkami praktinio dar
bo baruose. Pats išeivijos tauti
nis veikimas, organizuotos

bendruomenės gyvas reiškima
sis be jų neįmanomas. Todėl 
velionies Dilio pasitraukimas 
iš New Jersey lietuvių darbuo
tojų eilių bus labai ir labai pa
justas, juoba, kad jaunesniosios 
kartos rezervuose nesimato ryš
kaus atitikmens.

GRAŽI KALĖDINĖ DOVANA
LIETUVIŠKA PLOKŠTELĖ

Žemiau išvardytos ilgo gro
jimo (mono) plokštelės parduo
damos po 2 doL kiekviena:

Linksmų Kalėdų, Rūtos an
samblio.

Dainuojam su Rūta, Nr. 1.
Vėl dainuojam su Rūta.
Lietuvos Aidai, akord. Ch.

Daubaro.
Dainos iš Lietuvos, sol. L.

Juodytės.
Tėvynės meilė nemari, A.

Dambrauskaitės.
žibuoklės, L. Stuko moterų 

sekstetas.
Lietuvių senos ir naujos dai

nos.
40 liet meliodijų su simfoni

ja-
Suk, suk rateli, chorai ir so

listai.
Pavergtos Tėvynės dainos 

Nr. 1.
Pavergtos Tėvynės dainos

Nr. 2.
Lietuvos kanklių muzika.
N. Y. vyrų choro mono ar

ba stereo.

Šios, bei kitos plokštelės ir vo 12 dol, dabar su persiun- 
knygos gaunamos: Darbininkas, timu — 8 doL Graži dovana vi- 
910 WiBoughby Avė., Brook- šokiom progom. Teliko tik ke-

Lietuviškų kalėdinių korte
lių galima gauti Darbininko ad
ministracijoje. Dėžutė religinių 
iš 12, tautiniais motyvais iš 10 
kortelių kainuoja po 1 dol. Pra
šoma iš anksto užsisakyti, kad 
laiku galėtumėt išsiųsti.

Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmų lietuviška opera. 
Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokštelių. Dainuoja Vilniaus 
operos solistai ir choras. Kašta-

Atrodo, kad New Jersey lie- ] tuviai lyg instinktyviai bus pa
jutę, ko yra su velionies pasi- 1 
traukimu netekę. Lapkričio 25 
vakarą paskutinio atsisveikini- J 
mo su velioniu dalyviai koply
čioje netilpo. Atsisveikinimo 
žodį tarė JAV LB tarybos pre
zidiumo vardu kun. V. Dabu- ; 
šis, New Jersey LB apygardos 
valdybos pirmininkas K. Jan
kūnas, Balfo ir Tautinės Są
jungos vardu A. Trečiokas, Lie
tuvos Vyčių vardu prof. J. Što
kas, New Jersey Alto vardu V. 
Mėlynis. Karstas buvo prideng
tas tautine vėliava. Ir lapkričio 
26 Newarko lietuvių bažnyčia 
prisirinko kaip per didžiuosius 
atlaidus. Penkių kunigų konce- ' 
lebruotos mišios, gražus giedo
jimas, jautrus kun. P. Totorai- . 
čio atsisveikinimo žodis ir ilga 
virtinė automobilių į kapines 
— buvo įspūdingas pareiški
mas velioniui pagarbos, o sy
kiu lyg ir pažadas, kad tie rū
pesčiai ir siekimai, kurie velio
niui Diliui buvo įpareigojantys, 
jo pavyzdžiu bus lygiu atsidė
jimu neapleidžiami jo bendra
darbių.

Žvilgsnis į praeitį
Dr. D. Jasaitis žvelgė į pra

eitį, kaip toji Lietuvos kariuo
menė kūrėsi, kokie jos buvo 
priešai ir koks buvo didelis 
tautos entuziazmas. Palietė jis 
ir dabarties aktualijas ir ža
dino ryžtą kovoti dėl Lietuvos 
laisvės.

Pašventinama vėliava
Bene svarbiausia ir įspūdin

giausia šio minėjimo dalis bu
vo naujos vėliavos pašventini
mas. New Yorko ramovėnų 
skyrius iki šiol neturėjo vėlia
vos. Dabar ją Įsigijo, ją pasiu
vo B. Kidolienė.

Štai toji naujoji vėliava bu
vo pastatyta prieš susirinku
sius. Vėliavos kūmai buvo: B. 
Tvarkūnas — karo invalidų są
jungos pirmininkas, dr. Aldo
na Birutienė negalėjo dalyvau
ti, jai atstovavo M. Klivečkie- 
nė; toliau — L. Sperauskienė 
ir L. Virbickas.
, Vėliavą pašventino tos para
pijos šeimininkas prel. J. Bal- 
kūnas.

Rūtos savanoriams pagerbti
Baigiant oficialiąją dalį, buvo 

pagerbti minėjime dalyvavę sa
vanoriai. Jų buvo net aštuoni. 
Skautės jiem į švarko atlapą 
prisegė rūtos šakelę ir įsmei
gė lietuvišką vėliavėlę.

Lietuvos himnu baigta oficia
lioji dalis.

Jaunieji skaito
Antrąją dalį pradėjo jaunie

ji Daiva Jurytė paskaitė ma
žą referatą — tai buvo J. 
Juodžio “Nežus tėvynė, kol 
bus, kas už ją miršta”. Algis 
Kidolis paskaitė iš Adolfo 
Venclausko apysakos “Tarp ga
linių ir purienų” ištrauką. Iš
trauka vadinos “Pirmasis už
davinys”.

Bene pirmą kartą jaunimas 
įjungiamas į šios rūšies minė
jimą.

gi ir savo vardą, svarbu kon
certuoti gerose salėse.

Be to, Izidorius Vasyliūnas 
savo koncertais telkia lėšas lie
tuvių kompozitorių' kūriniams 
leisti. Yra išleidęs paties įgro
tas smuiko sonatų plokšteles, 
yra išleidęs net gaidų. Kasmet 
jis surengia bent kelis koncer
tus.

— Izidorius Vasyliūnas yra bai
gęs Kauno konservatoriją, iriu- ' 
zikos mokslus dar gilino Bre
meno konservatorijoje, Vokieti
joje, profesoriavo Lietuvoje, 
Kolumbijoje ir dabar dėsto mu
ziką South End Music Center 
ir Brookline School of Music.

Jo sūnus Vytenis muzikos 
mokslus pradėjo Kolumbijoje, 
toliau juos tęsė Naujosios Ang
lijos konservatorijoje. Harvar
do universitete studijavo fiziką. 
Fizikos mokslus baigė Mass. 
Technologijos Institute, gauda
mas daktaro laipsnį. Dirba 
kaip fizikas to paties Instituto 
tyrimo laboratorijoje.

Vytenis Vasyliūnas yra pia
nistas ir vargonų virtuozas, vi
sada 
savo 
pats 
tų.

koncertuose akomponuoja 
tėvui smuikininkui. Yra ir 
surengęs visą eilę koncer-

do sonatą grot smuikininkas Izi
dorius Vasyliūnas savo koncerte 
gruodžio 6 Jordan Hali Bostone.

J lyn, N. Y. 11221. (Persiuntimui liolika albumų. Gaunama Dar-
£ pridedama 50 c.> bininko administracijoje.

Velionis Dilis gimė 1895, 
Naujamiesčio valsč., Panevėžio 
apskritį. Baigęs gimnazijos ke- 
turiay^Klases. 1914 atvyko į 
Ameriką, čia baigė vidurinę ir 
elektrotechnikos mokyklą ir 
1922 grįžo į Lietuvą, dirbo Pa
nevėžio elektros stoty, dėstė 
gimnazijoj anglų kalbą. 1927 
išvyko į Kanadą, iš kur 1935 
persikėlė į Newarką, kur ver
tėsi šviesos, šilumos ir vanden
tiekio įrengimų kontraktais.

V. Vaitiekūnas

Vytautas Cėsna, šio minėji
mo organizatorius, išėjęs prane
šė, kad eismo nelaimėje žuvo 
pianistas Aleksas Mrozinskas, 
turėjęs' dalyvauti šio vakaro 
programoj. Jo prisiminimas pa
gerbtas susikaupimo minute. 
Ta proga solistas Stasys Citva- 
ras atliko Naujalio “Kai skaus- 
mas tau širdį”.

Solistu dainos

sveikęs ir išgijęs nuo visų 
gų, gražiai padainavo: Jau sla
vai sukilo, antru išėjimu — 
Jau žirgelis pabalnotas, arija iš 
Komevilio varpų, Schuberto 
Klajūną.

slo-

Akomponavo Algirdas Kača- 
nauskas.

Deklamacija
Vytautas Kidolis, buvęs Ma

rijampolės teatro aktorius, 
dviem išėjimais įspūdingai pa
skaitė savanorio kūrėjo Leono 
Virbicko eilėraščius — Mano 
tėvų žemė ir Laisvės varpas.

Invalidam paremti
Programa dėl susidėjusių ap

linkybių buvo pradėta beveik 
visą valandą vėliau. Programos 
parengimu ir pačiu minėjimu 
daugiausia rūpinosi ramovės 
valdybos narys kultūros reika
lams — Vytautas čėsrfa. Jam 
talkino V. Sventoraitis, 

Po programos buvo 
loterija, vaišės. Visas 
skiriamas Lietuvos karo 
dams šelpti.

Vakaras praėjo sklandfiai. 
žmonių buvo kiek mažokai. Sa
lė pradžioje buvo šalta. Tai su
darė sunkumų, ypač moterim.

šokiai, 
pelnas 
invali


