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Taikos Vid. Rytuose siekiant tęsiama Nasserio politika
Tris dienas ir tris naktis, 

skausmo bei netikrumo iki is
terijos įkaitinti, šaukė egiptie
čiai prez. Nasseriui mirus: Ga- 
mali, kas mus dabar ves?!

Išsiskirstė namo atsakymo 
nesulaukę, nes dar niekas, tur 
būt, Kaire nežino, kaip diktato
riaus mirties sukelta krašto 
valdžios krizė bus išspręsta. Su 
diktatūriniais režimais pati di
džiausia bėda yra ta, kad jie 
paprastai nepasirūpina valdžios 
paveldėjimo tvarka. Diktato - 
riams mirštant, neišvengiamai 
prasideda kovos dėl jo vietos 
paveldėjimo. Esama .gandų, kad 
jų neįšvengs nė Egiptas.

Pats didžiausias užkulisinių 
intrigų organizatorius, 'Sovietų 
premjeras Kosyginas, su labai 
didele delegacija diplomatų ir 
kariškių atvyko trim dienom 
anksčiau prieš Nasserio laidotu
ves. Prieš ir po laidotuvių jis 
turėjo daug privačių pasitari
mų su tais asmenimis, kurie 
galėtų turėti įtakos naują pre-, 
zidentą parenkant. Ir Kosygi
nas žino, kad jo kandidatas yra 
pulk. Sabry, kurį Maskva jau 
vieną kartą bandė iškelti į 
aukštą vietą Nasserio grupės 
tarpe, bet tada nepavyko.

.Pulk. Sabry neperša Egiptui 
komunizmo, bet jis veik vienin-

Moterys šį kartą 
gali laimėti
Ženeva. — Abeji Šveicarijos 

parlamento rūmai vieningai pri
tarė konstitucijos pakeitimui, 
kad moterims būtu suteiktos 
pilnos balsavimo teisės. Tą 
nutarimą dar turės patvirtinti 
ar atmesti referendumas, ku
riame dalyvaus tik vyrai, nes 
tos rūšies balsavime moterys 
dar negali dalyvauti. Referen
dumas įvyks 1971 vasario mėn.

Toks pat pasiūlymas buvo at
mestas 1969 metais. Nuo to lai
ko aštuoni kantonai iš 25 jau 
yra suteikę moterims teisę da
lyvauti visuose kantonų orga
nų rinkimuose, gi trys kiti— 
tik pačio žemiausio laipsnio pa
reigūnus renkant.

Pulk, astronautas Bormanas (kairėj žemai) apleidžia kongreso rūmus po 
praneiimo apie Amerikos lakūnu likimu i. Vietnamo nelaisvėje. Viršuje 
abieju partijų vadai senate — sen. Scott ir sen. Mansfield.

Rusijos ir JAV paremti, nauja Kairo grupė parinko derybij kelią

telis Maskvos draugas Kaire 
kitais sumetimais — jis nori 
pasinaudoti Maskva Egipto im
perijai sukurti. Nasserio val
džioje jis buvo vicepreziden
tu, premjeru, bet po pralaimė
to karo su Izraeliu buvo pa
stumtas į vienintelės Egipte 
esančios režiminės politinės 
partijos vadovo vietą. Nasseris 
buvo daug šaltesnis ir santū
resnis politikas, todėl veržlus 
ir karštas Sabry buvo už ran
kovės prilaikomas.

Diplomatiniai arabų valsty
bių sluoksniai Kaire esą linkę 
manyti, kad varžybas laimės 
kitas Nasserio draugas Mohied- 
dine, labiausiai iš visos grupės

— Dar dvi Safeguard ABM 
sistemos bazes kongresas leido 
statyti jau parinktose vietose 
ir paskyrė reikalingus pinigus. 
Tų raketų tinklo uždavinys yra 
toli nuo Amerikos pagauti at- 
skrendančias priešo atomines 
raketas ir jas sunaikinti pir
miau, negu jos pasieks taiki
nius Amerikoje. Tai yra apsau
ga Amerikos tarpkontinentinių 
raketų, skirtų priešui pulti tuo 
atveju, kai jis pirmas pradeda 
atomini karų, c c

— Kom. Kinijoje atidaryti 
universitetai, nebeveikę nuo va
dinamos kultūrinės revoliuci
jos pradžios. Priėmimo tvarka 
ir programos žymiai pakeis
tos. Dabar jau žiūrima, kad 
studentai būtų proletarinės kil
mės.

— 20-tas Izraelio skundas 
dėl paliaubų sąlygų laužymo pa
siekė Saugumo Tarybą New 
Yorke. Sakoma, kad nė Nasse
rio mirtis nesustabdė raketų 
bazių rengimo paliaubų zonoje 
išilgai Suezo kanalą.

— New Yorko Bronxe išaiš
kinta labai gerai veikusi auto
mobilių vagių gauja. Jų tarpe 
žvaliai dirbę ir du policininkai, 
eidami šoferių ir sargybinių 
pareigas. Tas visas “biznis” bu
vęs labai pelningas. 

linkęs į Vakarus. Šis esą prag
matikas, daugiau susirūpinęs 
Egipto ūkinės gerovės kėlimu, 
mažiausiai karais ir imperialis
tinėmis svajonėmis. Jis vienas 
dar likęs iš tų sąmokslininkų, 
kurie vertė karalių Faruką. 
Nuo 1968 m. susibarė su Nas- 
seriu dėl finansinės krašto po
litikos, bet jį iki šios dienos 
teberemiąs informacijos minis- 
teris Heikal, kurs stovėjo pir
moje vietoje Nasserio artimų
jų patarėjų tarpe. Jis visą lai
ką buvo ir Nasserio politikos 
balsas užsieniams: ką spaudai 
pasakydavo ar savo laikrašty 
parašydavo Heikal, tai buvo lai
koma užsieniuose tikrąja Egip
to vyriausybės nuomone.

Gali užmesti kandidatą ir ka
rininkų grupė, tada jos balsas 
bus lemiantis. Bet pereinama
jam laikotarpiui minimas ir 
triumviratas: dabartinis vice
prezidentas Sadat, generalinio 

‘štabo viršininkas Fawzi ir pulk. 
Sabry. Vėlesnis gandas šią 
kombinaciją neigia, nes jau šią 
savaitę būsiąs pasiūlytas vie
nas kandidatas parlamentui pa
tvirtinti.

Bet be Nasserio likusi gru
pė negali ilgai ginčytis, nes 
didelės problemos- laukia spren
dimų. Todėl triumviratas gali 
būti pati geriausia laikina išei
tis. Viena problema jau lipa 
ant kulnų — baigiasi sutar
tas paliaubų laikas. Kas dary
tina toliau su paliaubomis ir 
taikos derybomis?

NAUJAS PRANEŠIMAS 
APIE VIETNAMĄ

Po prez. Nixono pasitarimų 
Airijoje su Amerikos delegaci
jos vadovu Paryžiaus taikos de
rybose su komunistais prane
šama, kad bus atsižvelgta Į 
Vietkongo delegacijos vadovės 
atšildytus taikos pasiūlymus. 
Patariama iš naujos Amerikos 
iniciatyvos sensacijų nelaukti, 
nes jau padaryti pagrindiniai 
Amerikos pasiūlymai nebus kei
čiami. Apie naują priėjimą 
prie reikalo pranešiąs tautai
pats prez. Nixonas grįžęs iš Eu
ropos.

Bormano žodžiui 
mažai dėmesio
Washingtonas. — Apollo 8 

erdvėlaivio vairininkas astro
nautas Bormanas prez. Nixono 
buvo pasiųstas į kelionę aplink 
pasauli ieškoti pagalbos Hano
jaus nelaisvėje esančių Ameri
kos lakūnų kalinimo sąlygoms 
sušvelninti, kad jiems būtų su
teiktos tos pačios teisės, kurias 
numato tarptautinė konvencija 
visiems karo belaisviams.

Jis keliavo 25 dienas, aplan
kė 25 kraštus, bet realios pa
galbos nesurado. Grįžęs padarė 
pranešimą vienon salėn susirin
kusiems kongreso nariams ir 
davė tokį patarimą: “JAV turi 
mobilizuoti pasaulio opiniją 
belaisvių gelbėjimo reikalu, gi 
Š. Vietnamą turi įtikinti, kad 
neleistinas elgesys su belais
viais nepadarys jokios įtakos 
dabartinei JAV politikai pietry
čių Azijoje”.

Pažymėtina, kad kongresas 
tuo reikalu irgi mažai tesidomė
jo, nes tik maža dalis teatėjo 
Bormano pranešimo pasiklau
syti.

Likusioji gyva Nasserio gru
pė posėdžiavo oficialiai su Ko
syginu keturis kartus. Ji ma
tėsi ir su į laidotuves atvyku
sios JAV delegacijos vado
vu Richardson bei kitais jos 
nariais.

Rusai pažadėjo tęsti pagal
bos davimą ir remti Egipto ko
vą prieš imperializmą “visose 
jo formose”. Kalbama komu
nikate apie kažin kokį spaudi
mą į Izraeli, kad palaužtų jo 
pastangas trukdyti “Vid. Rytų 
krizės sutvarkymą”. Kaip bus 
spaudžiama ir kokios tos Izrae
lio “trukdančios pastangos”, 
iš komunikato neaišku. Grei
čiausiai tai tik tuščia frazė už
uominomis žaisti.

Bet svarbiausias rūsų-egiptie- 
čių sutarimas yra tas, kad nu
tarta tęsti tą politiką, kuri ru
sų ir Nasserio buvo sutarta 
Maskvoje — siekti taikos su Iz
raeliu ne karu, bet prie taikos

— Win the War demonstra
cijos,rengtos Washingtone per
eitą šeštadienį, sutraukė apie 
25,000 dalyvių. Rengėjai kal
bėjo apie pusę milijono, bet 
sumažėjo dėmesy/ po to, kai 
P. Vietnamo viceprez. Ky at
sisakė atvykti kalbos pasakyti. 
Manytina, kad ir tiek dalyvių 
yra reikšmingas dalykas, nes 
niekas nebenori Vietnamo ka
ro plėsti.

— Amerikos karinės pajėgos 
pamažu mažinamos, nes dėl 
radikalaus persiorganizavimo 
nebereiks tiek daug kareivių 
laikyti. Iki kitų metų liepos 1 
numatyta išformuoti tris armi
jos divizijas.

— Japonijai pranešta, kad 
Amerikos didieji B-52 bombo
nešiai greit bus iškelti iš Oki- 
nawos bazės. Iš tos bazės JAV 
aviacija- dabar bombarduoja 
taikinius Indokinijos frontuo
se. Sutarta Okinawa ir kitas sa
las grąžinti Japonijai 1972.

— Vaikų gydytojas Spock, 
kurs buvo susidėjęs su viso
kiais riaušininkais protestuoti 
prieš Vietnamo karą, dabar 
jau prakalbo kita kalba — ra
gino studentus savo tikslų siek
ti be riaušių. 

New Yorke susidarė lietuviu komitetas Rockefeller] i* 
koje — komiteto egzekutyvas, posėdžiavęs rugsėjo 23 

tautybių lyderis N.Y. valstybėje, G. Kumpikaitė, St. G 
M. Žukauskienė ir K. Miklas.

rinkti New Yorko valstybės gubernatoriumi. Nuotrau- 
rinkimų vyriausioje būstinėje. H k. j d. J. Susscas — 

ūdas, Mrs. Netter — Rockefellerio sekretorė, R. Kezys,
Nuotr. L. Tamošaičio

derybų stalo, visiems garantuo
jant saugumą ir suverenumą. 
Iš komunikato atrodo, kad at
sisakyta ir paskutinės kliūties 
prie normalių derybų prieiti— 
nebereikalauti pirma Izraelio 
pasitraukimo iš užimtos arabų 
teritorijos, o tik paskui derėtis 
dėl kitų dalykų. Tur būt, šitai 
turėdamas galvoje Izraelio 
Dayanas tuojau pareiškė, kad 
Vid. Rytų karas, jo nujautimu, 
yra priėjęs prie paskutinės sta
dijos.

Amerikiečiai apie tą nusista
tymą irgi buvę painformuoti ir 
prašyti visą reikalą pasakyti 
prez. Nixonui. Amerikiečiai iš 
savo pusės pranešę ir užtikri
nę, kad JAV prezidentas pa
laikys ryšius su laikinąja Egip
to vadovybe ir padarys viską, 
kad užkliuvusios taikos dery
bos su Izraeliu vėl būtų atgai
vintos. Išvada turėtų būti ra
minanti, jei kas nors nepada
rys netikėtų staigmenų. Tuo 
tarpu staigmenų gali pridaryti 
Palestinos arabų teroristinių 
organizacijų vadai.

Dvi nuomones 
tuo pačiu reikalu 
Vartojimo prekių kainos rug

pjūčio mėn. šiek tiek krito, 
bet bedarbių skaičius dar pa
kilo puse procento.

Demokratų partijos ekono
mistai bando įpūsti daugiau 
ugnies rinkimų kampanijai pa
kaitinti, bet vyriausybės eko
nomistai tvirtina, kad bedarbių 
skaičius de facto ne pakilo, bet 
šiek tiek sumažėjo, nes į rug- 
piūčio mėnesio skaičių pateko 
dar ir tie studentai, kurie buvo 
užsiregistravę vasaros darbų 
ieškodami.

Kai galutiniai statistikos 
duomenys išėjo iš skaičiavimo 
mašinų, jie jau nebeatspindėjo 
tikrosios padėties, nes darbo į- 
staigose įsiregistravę studentai 
jau buvo sugrįžę į universite
tus. Todėl vyriausybės pareigū
nai skelbia, kad nėra pagrindo 
jokiai panikai, kad infliacijos 
tramdymo priemonės veikia 
taip, kaip laukta. Infliacija yra 
sulaikyta, nebetoli esąs laikas, 
kad jos spaudimas pradės žy
miai mažėti.

Amerikos žydų organizacijos 
ir jų speciali spauda pradėjo 
nuogąstauti, kad kai kurios eks
tremistų grupės į savo neapy
kantos objektų sąrašą jau i- 
traukė ir Izraeli.

Žydų puolimo-gynimosi dia
lektikoje šis kompleksas taip 
atrodo: jeigu jau kas pradėjo
pasisakyti prieš sionizmą ir Iz
raeli, tai šitai beveik būtinai 
turi reikšti, kad ir Amerikoje 
pradėjo stiprėti antisemitizmas.

Organizuotų žydų tarpe da
bar tuo reikalu vyksta karštos 
diskusijos apie tai, kas po šituo 
reiškiniu galėtų slėptis: arabų 
simpatikų priešiškas nusiteiki
mas prieš Izraelį kaip valstybę 
ar tuo šydu dengiama neapy
kanta žydams kaip žydams? 
Pirmuoju atveju tai būtų tik 
politika, antruoju —antisemi
tizmas.

Ekstremistų šūkavimuose 
prieš “imperializmą” Izraelis į- 
jungtas neseniai. Dabar jau, kai 
minima “imperialistinė” Ame
rika, šalia jos atsiranda ir Iz
raelis kaip imperialistinė ir ra
sistinė valstybė. Arabų ir ko
munistų bei jų simpatikų blo
kas pravedė tą Izraelio aptari-

Musų rinktieji kongreso darbą apleido
Šiemet kongreso nariai dir

ba rinkiminių metų atmosfe
ros slegiami. Darbymetė labai 
karšta, nes naujo mandato sie
kia 30 senatorių ir visi atsto
vų rūmų nariai. Šįmet ir nuo
taikos krašte yra kitokios, ne
gu buvo prieš dvejus metus. 
Daug kam jos jau žymiai nebe- 
palankios, todėl reikia daugiau 
dirbti balsų ieškant.

Visos trys dešimtys senato
rių vėl paprašė savo valstijo
se būti išrenkami. Iš jų 29 lai
mėjo savo partijų nominacijas, 
tik vienas sen. Yarborough, de
mokratas iš Texas, nominaci
jos rinkimus pralaimėjo ir iš 
varžybų visai iškrito.

Iš atstovu rūmu atstovu 
daugiau iškrito: vieni patys pa
sitraukė dėl ligos, amžiaus ar 
nelaimingų politinių atsitiki
mų (spykeris McCormack iš 
Mass.), kiti pralaimėjo nomina- 
cinius rinkimus ir savo vietas 
turėjo laimėjusiems užleisti. Po 
rinkimų vaizdas dar labiau 
bus pasikeitęs.

Egipto pastangos Jemene vaisių nedavė
Jemenas, kurį buv. Egipto 

diktatorius Nasseris civilini ką
rą sukeldamas bandė atiduoti 
į savo simpatikų rankas, šian
dien daugiau negu prieš tai yra 
įsijungęs į vadinamųjų konser
vatyvių arabų valstybių tarpą.

Karas tęsėsi septynerius me
tus. Egiptui ištraukus savo ka
riuomenę iš Jemeno karo su 
Izraeliu proga, abi pusės Jeme
ne susitarė įvesti respublikinę 

ma ir šia vasara J. Tautu or
ganizuoto pasaulio jaunimo su
važiavimo rezoliucijose.

Tuo reikalu yra pasidarbavu
si Amerikoje eanti stipri ara
bų penktoji kolona, kurią 
veik išimtinai sudaro universi
tetuose studijuoją studentai iš 
Įvairių arabų kraštų. Jų čia ga-
na daug. Juos gerai globoja ara
bų valstybių diplomatiniai at
stovai Washingtone ir J. Tauto
se. Užtenka išgirsti tik vieną
Saudi Arabijos atstovo Jamil 
Baroody kalbą J. Tautų gen. a- 
samblėjoje, kad pradėtum tikė
ti, jog žydai Palestinoje nie
kad nėra gyvenę, tik po II pa
saulinio karo esą subėgę iš 
Europos ir pasigrobę arabų Pa
lestiną.

Bet Amerikos žydai šia pro
ga turėtų nepamiršti, kad dau
guma tų ekstremistinių grupiu 
susiformavo universitetuose su 
nemaža profesūroje esančių žy
dų pagalba. Jeigu jiems buvo 
priimtina prikišti Amerikai im
perializmą už Vietnamo karą, 
tai nebėra pagrindo pykti, kad 
tą pačią “ideologiją” toliau pra
tęsus tos pačios lazdos kitu ga
lu pradėtas vanoti Izraelis.

šįmet daug kas anksti pra
dėjo rinkimines kampanijas, 
ypač tie, kurie nesijaučia sau
gūs. Gi saugiųjų grupėje pri
skaičiuojama tik mažiau kaip 
šimtas. Todėl kongreso posė
džiuose dažnai pritrūksta kvo
rumo, jeigu kas tuo reikalu pa
sidomi ir paprašo patikrinti. 
Vieną dieną neseniai tikrinant 
atsiliepė tik 29 senatoriai, to
dėl posėdis turėjo būti nu
trauktas, nes be kvorumo ne
galimas balsavimas. Dėl tos pa
čios priežasties sen. Mansfiel- 
do sudaryta sesijos darbų pro
grama greit buvo numesta į 
krepšį. Ten pat pateks ir dide
lė dalis prez. Nixono pasiūlytų 
projektų, kurių tarpe yra daug 
labai reikalingų. Kongresas da
bar graibstosi tik aplink tokius 
reikaliukus, kurie galėtų pasi
tarnauti rinkiminei propagan
dai. Vienas tokių yra sociali
nio draudimo pensijų padidi
nimas.

valdžios formą ir pamažu pra
dėti moderninti Arabijos pu
siasalio smiltynuose ir kalnuo
se atsiradusį Jemeną.

Turtingiausia tos grupės 
valstybė yra Saudi Arabija, ku
ri savo pinigine parama pa
dėjo laimėti karą tai grupei, 
kuri buvo prieš Nasserio pa
kurstytus ekstremistus. Kai jau 
stabilizavosi naujojo tipo re
žimas, pagalba vėl atėjo iš Sau
di Arabijos. Diplomatiniai san
tykiai jau seniau sutvarkyti, 
dabar suteikta 20 mil. dol. pa- 
skola-dovana. Ketvirtadalį tos 
sumos sudarys naftos gaminiai, 
visa kita duota pinigais, kad 
būtų sustiprinta Jemeno valiu
ta.

Saudi Arabija tebegloboja 
Jemeną dar ir todėl, kad Je
meno pietiniame gale naujai į- 
sikūręs kaimynas vis dar tyko 
naujų žemės gabalų prisijungti. 
Tai Pietų Jemenas, atsiradęs 
prieš trejis metus anglams de- 
kolonizavus Adeno koloniją. Jį 
valdo Nasserio tipo arabiški 
ekstremistai, nekenčia nė Sau
di Arabijos karaliaus nė ryti
niame pusiasalio pakrašty že
mės gabalus tebevaldančių sul
tonų. Per Kairo protekciją So
vietų karo laivynas jau turi ba
zę Adene. Ten pat ir sovietų 
bei Pekino agentai ruošia “lais
vės kovotojus” Palestinos tero
ristinėms grupėms ir kitiems
arabų kraštams. Netoli Adeno 
esančiame Omano sultanate jie 
jau drąsokai pradėjo veikti.
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Auga praraja tarp rašančių ir skaitančių SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, jv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

Eilė katalikų leidžiamų laik
raščių Amerikoje atsidūrė kri
zėje: mažta skaitytojų; jie pa
sitraukia nuo eilės laikraščių.

Kun. Andrew Greeley sindi
kuotame straipsnyje priminė, 
kad “Avė Maria” užsidarė; “U. 
S. Catholic” ir “Sign” tebeina, 
bet su dideliais sunkumais; 
“National Catholic Reporter” 
sumažino savo formatą iki pu
sės (iki “tabloid”); “Common
weal” rengiasi virsti iš savaiti
nio tik dvisavaitiniu. Dar ten
ka pridurti, kad “National Re
gister” dėl krizės buvo parduo
tas “Twin Circle” leidėjam.

Ir tai vis likimas laikraščių, 
kurie buvo laikomi “liberalisti- 
nės” krypties.

Kur jų krizės priežastis?
Šių laikraščių leidėjai — sa

ko Frank Morris, “konservaty
viosios” krypties rašytojas (The ' 
Wanderer”) — linkę kaltinti

Bažnyčioje ir šalia jos

rijos tarnyba (NC) — tvirtina 
ar kaltina Frank Morris (“The 
Wanderer”). Esą paskutiniais 
mėnesiais NC tarnyba atsidėju
si garsina ir gina brokus Ber- 
riganus, kunigus, atsidūrusius 
kalėjime už įsilaužimą į val
džios įstaigą ir mobilizacijos do
kumentų sudeginimą, Garsina 
ir kitus netvarkos ir revoliuci
jos apaštalus. “Jei šiem žmo
nėm vietos skiriama 1000:1, pa
lyginti su informacija apie Šv. 
Tėvą, tai kažkas labai netvar
koje”.

Toliau Morris sako apie NC, 
kad ji plačiai referavo dr. Alan 
Geyer, metodisto, kairėn lin
kusio “Christian Century” re
daktoriaus nuomones ir pati 
jas prisiėmė: Geyer įspėjo laik

raščius liautis buvus religiniais 
laikraščiais ir tapti politiniais.

•
Kokios rūšies politinė linija 

populiarinama, rodė 200 teolo
gų susirinkimas Briussely, kur 
buvo svarstoma “Bažnyčios at
eitis.” Ten “politinės teologi
jos” tėvas J. B. Metz, Muenste- 
rio profesorius, sakė, kad Baž
nyčios vadų dėmesys turi nu
krypti į išlaisvinimą neturtin
gųjų, prispaustųjų, persekioja
mų, ypatingai rasinės diskrimi
nacijos ir totalistinių režimų 
aukų ...

Šis bendras nusistatymas 
gražus, visiem priimtinas. Bet 
kada tas nusistatymas buvo su
konkretintas; kada buvo pa
verstas rezoliucija, kurioje pa

gal “The Catholic Review” in
formaciją tų persekiojamų ir 
prispaustųjų bei aukų pavyz
džiais buvo nurodyti Angolos 
kunigas, išbuvęs kalėjime 10 
metų, Brazilijos domininko
nas, kalintas ir kankintas, ir 
broliai Berriganai Amerikoje ir 
jiem pareikštas solidarumas, 
tai tokia kryptis ne visiem pri
imtina. Kodėl tik jie laikomi au
kom, o nutylimos komunistinio 
režimo aukos?
~ Rezoliucijoje minėti pavyz
džiai rodo, kad šios “politinės 
teologijos” žvilgsnis tėra "vie
nos krypties". Ir skaitytojas to 
negali nepastebėti. O kai pa
stebi tai spaudoje garsinant — 
nusisuka.

Pastebi tai ne tik spaudoje. 
Pastebi ir bažnyčioje. Antai, 
“The Tablet” skaitytojas laiš

kų skyriuje griežtai pasisako 
prieš būdą, kuriuo buvo ko
mentuojama rugsėjo 10 homili
ja: ją komentuodamas pamoks
lininkas brolius Berriganus pa
lygino su Kristum. Dėl to klau
sytojas ir atsiliepė: “Patarčiau 
aiškintojam pasilaikyti savo po
litines pažiūras sau, kai jie aiš
kina evangeliją”.

•
Taip ima rodytis praraja. 

Praraja tarp skaitančių ir ra
šančių. Jos vaisius — skaitan
tis traukiasi nuo laikraščio. Jei 
imtų rodytis praraja tarp pa
mokslininko ir klausytojo, kil
tų grėsmė, kad klausytojas ims 
trauktis nuo bažnyčios.

Tie ekstremizmai bei jų vai
sius — traukimasis vienas nuo 
kito — duoda pagrindą teisin
tis tiem, kurie iš viso nenori pa
judėti ir daryti jokios pažan
gos.

ANTANAS J. SAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ave.
Woodhaven, N.Y. 11421; telef. 296-2060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. 8. 8H ALI NS-SALINSKA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

STEPHEN AROM1SKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

skaitytojus, tik ne save. Kalti
na, kad skaitytojai neina Vati
kano II susirinkimo nurodytu 
keliu; jie atsilikę, netapę “mo
derniais katalikais” ir dėl to 
neremia laikraščių. Bet Mor
ris čia pat kandžiai priduria: 
tie rašytojai “pasigrobė” Vati
kano II susirinkimo dvasią ir 
ją vairuoja ten, kur jiem pa
tinka.

Andrew Greeley, artesnis 
“liberalistinei” krypčiai, savo 
sindikuotame str. (imame jį iš 
“The Tablet”) pratęsia tų kri
zėje atsidūrusių laikraščių aiš- 
kinimąsi: esą žmonės nebesi
domi daugiau Bažnyčia, ir dėl 
to nustoja skaitę. Bet į šį aiš
kinimą Greeley taip atsiliepia:

Esą tie rašantieji per eilę me
tų aiškino, kad katalikai turi 
išeiti iš bažnytinio geto. Da
bar tie rašantieji atrado, kad 
skaitytojai jau yra už geto. Ra
ginimas išeiti iš geto davė tie
sioginį vaisiu; jie nustojo geto 
spaudą skaitę. Daugelis" mie
liau pasiinformuojame — sako 
Greeley — apie liberalistinę 
kairės liniją tiesiog iš “New 
Republic” ar “New York Re
view of Books”, užuot nuotru
pas rankioję iš “Commonweal” 
ar “National Catholic Repor
ter".
Greeley mano, kad tie rašantie

ji esą teisingi, sakydami, jog 
skaitytojai nustoję domėtis 
Bažnyčios institucija. Bažnyčios 
institucija nustojo dalies pasi
tikėjimo, nes liberalistinės 
krypties katalikų laikraščiai 
per ilgą laiką sėkmingai tą in
stituciją atakavo. Tačiau nusto
ję domėtis bažnytine instituci
ja, nustojo domėtis ir pačiom 
atakom prieš tą instituciją, tai
gi ir tais laikraščiais. Laikraš
čiai savo rolę atliko, ir toliau 
jie nebereikalingi — tokie, ko
kie jie yra.

•
Tuo pačiu keliu imanti eiti 

ir Amerikos vyskupu informa-

Kunigų Vienybės suvažiavimo dalyviai rugsėjo 22 Kennebunk porte, Maine.

LIETUVA
"Congressional Record" rug

sėjo 21 įdėjo Eltos biuletenio 
anglų kalba rugpjūčio mėn. n- 
je paskelbtą straipsnį apie Mo- 
lotovo-Ribbentropo sutartį, El
tos straipsnis įtrauktas į “CR” 
kongresmano Edward . J. Der- 
winskio dėka.

Vlikas atst. Derwinskiui nuo
širdžiai padėkojo.

•

Montrealio Kanadoje, dien
raštis “The Montreal Star” rug
sėjo 14 įdėjo James Eayrs pla
tų straipsnį “Baltijos tragedi
ja”. Straipsnio autorius palie
čia trijų Baltijos valstybių li
kimą, iškelia Molotovo-Ribben- 
tropo sutartį, primena sovietų 
jėga įvykdytą Baltijos valsty
bių užėmimą, dar vis tebe
trunkančią okupaciją ir JAV 
bei Kanados politikų pasisaky

NELIETUVIŲ SPAUDOJE,
mus tos okupacijos nepripažini
mo klausimu.

James Eayrs pabrėžia: “Nusi
kaltimai prieš Baltijos valsty
bes tai nusikaltimai prieš žmo
niją, ir mes jų negalime nei 
pamiršti, nei juos atleisti”. Pa
sak autoriaus, Baltijos valsty
bių klausimas turėtų būti iš
keltas būsimoje (sovietų perša
moje — E.) Europos saugumo 
konferencijoje. Pasiūlyta, kad 
Kanados atstovas tokioje kon
ferencijoje darbų tvarkoje iš
keltų tų pavergtų kraštų būsi
mos nepriklausomybės klausi
ma.

Straipsnis iliustruotas Balti
jos valstybių žemėlapiu. Vlikas, 
straipsnio autoriui pareiškė pa
dėka.

•
Prancūzų "Le Figaro" liepos 

18 paskelbė straipsnį “Paverg

tos tautos Baltijos valsty
bės kreipiasi į laisvąjį pasaulį”, 
kitas žinomas Paryžiaus dien
raštis "Combat" įdėjo Georges 
Andersen straipsnį “Visuomet 
gyvas Baltijos valstybių klausi
mas”.

“Le Figaro” pateikia iš lietu
vių spaudos bei Eltos šaltinių 
kalendorine tvarka įvykius, ku
rie liudiją lietuvių kančios ke
lią. Nurodyta, kaip Lietuva bu
vo okupuota ir kuriuo būdu 
buvo išrinktas vad. Liaudies sei
mas. Straipsnio autorius D.A.

pabaigoje pabrėžia, kad didžio
ji laisvojo pasaulio valstybių da
lis ligšiol atsisakė pripažinti 
neteisėtą trijų Baltijos valsty
bių įjungimą.

“Combat” dienraštis primi
nė, kad Baltijos valstybių liki
mas iš tikrųjų buvęs nulemtas 
dar 1939 rugpjūčio 23 (Moloto- 
vo-Ribbentropo sutartį pasira
šius) ir toliau atpasakoja kraš
tų okupacijos raidą. Nurodoma 
ir į Maskvos okupantų vykdo
mą, rusinimo vyksmą, pvz., kad 
lietuviai Vilniuje sudarą mažu
mą ir kad panaši padėtis Ry
goje ir Taline. (Elta)

BALFAS TEBEPUOLAMAS

Poeto Milašiaus minėjime rugsėjo 27 Kultūros židinio patalpose Brooklyne. Iš k. j d. pirmoje eilėje: A. 
Vaičiulaitis, B. StdzHtauskienė. V. Sidzikauskas, antroje eilėje toliau matosi p. Kačinskienė, dr. V. In- 
gelevičius, G. žilionienė, V. Jonuškaitė, M. Lušienė, V. Cečetienė, dr. A. Kučas ir kt. Nuotr. V. Maželio

Bendrasis Amerikos Šalpos 
Fondas — BALF vėl virto parti
nio organo “Tiesos” piktų puo
limų taikiniu. Laikraštis net ke
turiuose numeriuose (rugs. 17- 
20, nr. nr. 216-219) paskel
bė ilgą su fotokopijomis (Vyt. 
Minioto straipsnį “Balfo emi
saras”. Kaip ir anksčiau pa
skelbtuose toje pačioje Vil
niaus “Tiesoje” straipsniuose 
(pastarasis buvo pavadintas 
“Amerikoniškas musgaudis ar
ba dar kai kas apie Balfą”), šį 
kartą ir vėl puolami tie okup. 
Lietuvos piliečiai, kurie “žmo
gaus orumą, meilę savo gimti
nei iškeičia -į skarelę ar kan
džių suėstos medžiagos atrai
žą".

V. Miniotas “Tiesoje” įdėta
me keturių dalių straipsnyje sa
vo pyktį išlieja prieš Vytautą 
Svilą. tariamą Balfo šnipą, a- 
gentą, esą, buvusį hitlerininkų 
diversantą. Jis anksčiau Lietu
voje buvo kalintas, vėliau išvy
ko į Vakarus ir į Ameriką, šią 
vasarą atsilankęs okupuotoje 
Lietuvoje ir rugpjūčio 29 buvęs 
išsiųstas iš sovietų teritorijos, 
suprask, iš Lietuvos.

‘ Tiesos” straipsnyje kaltina
ma visa eilė Lietuvos gyvento
jų. kurie tariamai buvę par
tizanais, karininkais ir kurie

buvę anksčiau bausti.gaudavę 
Balfo siuntinius. Tai laikoma 
nepaprastu nusikaltimu. Išvado
je Lietuvos gyventojams Bal
tas pristatytas tikru baubu. 
Naujasis puolimas liudija: oku
pantas negali pakęsti Balfo vyk
domo šalpos darbo ir todėl Mi
niotui jau trečią kartą įsakė “de
maskuoti” bei kuo juodžiausiai 
nuspalvinti Balfo veiklą, kuri 
pagal ‘Tiesą’ tariamai kenkian
ti Lietuvos gyventojų orumui

(Elta)

Bėgikas Bitė
Rugsėjo 14 Minske vykus So

vietų Sąjungos lengvosios atle
tikos pirmenybėms, Lietuvos 
sportininkai iškovojo po vieną 
aukso, sidabro ir bronzos me
dalį. Didžiausias laimėtojas — 
lietuvis Romualdas Bitė (iš Gri- 
giškių, Trakų raj.), nubėgęs 
3000 m. bėgime su kliūtimis. 
Jis gavo Sovietų S-gos čempio
no vardą, bėgime pralenkęs du 
Ukrainos sportininkus. (Elta)

Bukarešte, Rumunijoje, vy
kus Enescu vardo tarptauti
niam vokalistų konkursui, iš 
okup. Lietuvos atvykusi Nijo
lė Ambrazaitytė baigiamajame 
varžybų rate iškovojo antrąją 
vietą bei sidabro medalį.(E.)

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.

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

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421, VI 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina..

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška 11 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St. Brooklyn, N.Y. 11206: 
ST 2-5938._________________________________________________________________

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 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 orders special prie* 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St. New York, N.Y. 10002, 
AT, 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietua J 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; Tel. HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1467 Force Dr, Mountainside, N.J. .07092; :teL (201) 232-5565

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 Pl, 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 St. 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 WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-^550.

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

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. 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

LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, Šeštadieniais 12 - 12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Štenford St, 
Santa Monica. Calif. 90403. Tel. 828-3779.

'v Lietuviškam rajone —
į LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ g

$ Alice’s Florist Shop $
107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y. v*

*5 ■ X
O ----------- Gėlės įvairiom progom -------- +
$ Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius £ 
$ atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va-

kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. \

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

LITAS
SERVICE CORPORATION

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

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

LITAS SERVICE CORPORATION 
patarnauja nekiln. turto pirkimo-pardavimo reikaluose.
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Mainos rūbas?. . .
Žymėjom šiais metais eilę pa

sisakymų dėl tautinių (etni
nių) grupių.

Buvo žymėtas Nathan Gla
zer ir Daniel Moynihan veika
las, kuris tvirtino, kad “tirpi
nimo katilas” savo tikslo nepa
siekė.

Žymėta prez. Nixono kovo 
24 kalba, kuri toliau ėjo už sa
vo patarėjo Moynihano tvirti
nimą: prezidentas pozityviai 
pasisakė už etninių kultūrų iš
laikymą.

Žymėtas su dar didesniu dė
mesiu vyskupų konferencijos į- 
galiotinių pareiškimas Darbo 
dienos proga. Pareiškimas pasi
sakė už paramą etninėm kul
tūrom.

Dar prieš minėtą vyskupų 
vardu pareiškimą mus pasiekė 
(St. Y. dėka) “1716 Catholic 
Transcript”, Hartfordo bažnyti
nės provincijos oficiozas su pa
sisakymais, kurie baigti Hart
fordo universiteto profesoriaus 
Abramsono anketų išvada: “A- 
merikos praeities ir tebesančių 
kultūrinių Įvairumų tikrovė į- 
taigoja, kad etninis pluraliz- 
mas nėra tik romantika; tai 
yra amerikinės bendruomenės 
jėga, kuri ilgą laiką lėmė tarp
grupinius santykius ir kurią 
mes gal tik dabar pradedame 
suprasti” (birželio 26).

Tas pats laikraštis rugsėjo 
7 kartojo: “Skirtybės — štai 
Amerika”.

Žymėtina, kad šiom dienom 
ir “N. Y. Times” davė vietos 
pasisakymam dėl etninių gru
pių. Rugsėjo 2-8 lenkų kilimo 
amerikietė B. Mikulskį rašė, 
kad “etniniai amerikiečiai” esą 
užmiršti, o jų — 40 milijonų; 
užmiršti informacijos priemo
nių, vyriausybės ir biznio vado
vų. Ji taip pat atmetė “libera
lų” pastangas kaltinti etnines 
grupes rasizmu.

(O Gallupas rado, kad rasi
nės neapykantos daugiau turi 
ne imigrantai iš Europos, bet 
vietiniai protestantiško anglo
saksiško kilimo žmonės).

Atsiliepdamas į Barboros Mi
kulskį straipsnį, NYT skaityto
jas (spalio 3) kėlė klausimą: 
kodėl etninės grupės paverstos 
“tylinčia visuomene”. Atsakė: 
nes “italas, vengras ar lenkas, 
kai tik iškyla Amerikoje, pa
keičia savo pavardę ir užsigi
na savo etninio pagrindo”. O 
jie turėtų rinkti lenkus, italus, 
ukrainiečius Į miestų, valstijų, 
federalines valdžias.

★

Realistas politikas sakys, kad 
dėmesys į etnines grupes nu
kreiptas ryšium su rinkimais. 
Bažnyčios atstovų dėmesys — 
ryšium su Vatikano II susirin
kimo aiškiais pasisakymais už 
etninių grupių religinį aptarna
vimą jų kalbom. “US News 
and World Report” rugpiūčio 
3 skelbė oficialaus pareigūno 
mintį: Esą mes mėginame paro
dyti, kad negrai nėra vieninte
lė mažuma šiame krašte; mes 
esame valstybė, sudaryta iš ma
žumų; esama ir kitų grupių su 
kitokiom problemom, bet nie
kas nekreipia Į jas dėmesio”.

★

Taip dabar. O tik prieš dve- 
jis metus jėzuitų leidžiamoje 
“Amerikoje” prof. Thomas W. 
Magner tvirtai pasitikėjo “tirpi
nimo katilu”, etnines kultūras 
laikė “nereikšmingu dalyku” 
naujajai kultūrai, sakydamas 
pluralizmui bei etninėm kultū
rom paskutinį sudieu.

Tada (1968 birželio 7) “Dar
bininkas”, atpasakojęs profeso
riaus nuomones ir, nurodęs, 
kad nelaukti veiksniai gali tir
pinimo eigą sulaikyti ir vienu 
iš tų veiksnių nurodė į pradė
jusią augti “juodąją jėgą”. 
Juodasis nacionalizmas gali at
sistoti kitų nacionalizmų prie
kyje, nes tai jauniausia ir gau
siausia jėga”.

Suminėti atsiliepimai dėl et
ninių grupių rodo, kad “mai
nos rūbas ...”, anot Maironio. 
Labai greitu tempu. Tik ar il
gam?

(Tąsa iš praeito nr.)

Pasakojama, jog didysis poe
tas Dantė iš savo gimtojo Flo
rencijos miesto ištremtas, iške
liavo pietų link. Vakarop kal
nuose priėjo mažą pranciško
nų vienuolyną Font Avellana. 
Ant vienuolyno vartų jis pa
matė žodžius: Pax et Bonum. 
Pasibeldė į vienuolyno duris 
ir pasiprašė įleisti vidun. Bro
liukas durininkas užklausė: 
“Kas tu esi ir ko ieškai?” Vie
nintelis atsakymas buvo: “La 
pace! — Ramybės!” Tai įvyko 
maždaug 70 metų praėjus nuo 
šv. Pranciškaus mirties.

Milane, pranciškonų meno 
instituto “Angelicum” aikštėje, 
1925 buvo pastatytas skulpto
riaus G. Castiglioni Šv. Pran
ciškaus didingas fontanas. Tai 
700 metų jubiliejaus progai pri
siminti, kada šventasis Dainius 
sukūrė “Saulės Giesmę”. Pats 
fontanas padarytas iš tašyto 
granito ir turi aštuonkampio iš
vaizdą; aukščio — iki žmogaus 
juosmens. Prie fontano iš bron
zos žmogaus ūgio stovi šv. 
Pranciškus. Visame savo nuo
lankume, kiek atsirėmęs ir pa
silenkęs į fontaną, su pakelta 
dešine ranka, jis atidžiai žiūri 
i priešais tupinčius balandžius 
ir į tryškanti šaltinį — porin
damas gražius “Saulės Gies
mės” žodžius:

Brooklyno lietuvių pranciškonų vienuolyne rugsėjo 26 svečiavosi pranciškonų ordino vicegenerolas Laz- 
zari (iš dešinės trečias). Nuotr. R. Kisieliaus

“Tegarbina Tave, o Viešpa
tie, broliai vandens, kurie la
bai naudingi, ramūs, ir gai
viną ir skaistūs”, šios eilės ap
link ratu virš fontano iškaltos 
itališkai granite. Viduryje po 
šio teksto dar ant granito įam
žintas ordino simbolis su įrašu: 
“Pax et Bonum.

Pranciškonų vienuolyno kop
lyčios langų vitraže Brooklyne 
menininkas V. K. Jonynas 
1959 šv. Pranciškų pavaizdavo 
kaip taikos angelą su balan
džiais žydrame danguje. Tas 
pats menininkas 1966 Kenne- 
bunkporto pranciškonų koply
čioje, didžiajame “Saulės Gies
mės” lango vitraže pavaizda
vo šventąjį paskendusį saulės 
spindulių žėrėjime su erdvėje 
plasnojančiais balandžiais.

Greene, Me., lietuvių pran
ciškonų vienuolyne 1965 meni
ninkas Vyt. Kašuba sukūrė mo
zaiką, vaizduojančią Pranciškų 
su 12 melsvų balandžių.
Šv. Pranciškaus 
“Taikos malda“

I I-jame pasauliniame kare 
šv. Pranciškaus vardui daug 
simpatijos pareiškė Amerika. 
Jo “Taikos malda” buvo skai
toma kongrese, per radiją.

Chicagcs universitetas 1952, 
suteikdamas mokslo laipsnius, 
programos lapuose išspausdi-
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no ir “Taikos maldą”: Viešpa
tie, padaryk mane savo taikos 
įrankiu...

Hyde Park, N. Y., vienoje 
mažoje episkopalų bažnyčioje 
1962 lapkričio 10 įvyko Eleano- 
ros Rooseveltienės mirties pa
minėjimas. Jinai savo testa
mente įrašė, kad būtų kalba
ma “Taikos malda”, kurią pa
rašė šv. Pranciškus.

Kai popiežius Paulius VI 
1965 spalio 4 (šv. Pranciškaus 
šventėje) atvyko į Yankee Sta
dioną, 225 klierikai iš devynių 
New Yorko kunigų seminarijų 
giedojo R. Hunter paruoštą šv. 
Pranciškaus “Taikos maldą”.

Kardinolas Spellmanas vizi
tui prisiminti popiežiui įteikė 
aukso medalioną. Viena meda
liono pusė vaizduoja popiežių 
su jo herbu ir įrašu: “Pauliaus 
VI misija į Jungtines Tautas— 
1965 spalio 4”. Kita pusė vaiz
duoja JT rūmus su antspaudu. 
Virš pastatų didelėm raidėm 
angliškai įrašytas šv. Pranciš
kaus maldos posmelis: Viešpa
tie, padaryk mane savo taikos 
įrankiu.

Prieš atvykstant popiežiui 
Pauliui VI Į JT, kompetentingi 
šv. Pranciškaus pasauk pran
ciškonų ordino asmenys buvo 

pasiuntę JT pareigūnam šv. 
Pranciškaus “Taikos maldos” 
nuorašą ir kartu memorandu
mą, pažymintį, kad istorinė po
piežiaus kelionė į JT įvyksta 
šv. Pranciškaus šventės die
ną.

1969 sausio pirmąją — “Tai
kos dieną” popiežius iškilmin
gai atšventė Arą Coeli pran
ciškonų bazilikoje, Romoje. 
Pontifikalinių mišių metu jis 
pasakė pamokslą apie taiką. 
Kreipdamasis į dvasiškiją, į 
aukštuosius valstybės diploma
tus ir juos pasveikindamas, ne
aplenkė nė pranciškonų, saky
damas: “O ypatingai jūs, šv. 
Pranciškaus sūnūs, kurie šioje 
bazilikoje skelbiate savo ne- 
užgęstantį sveikinimą Pax et 
Bonum — jūsų amžinąją emb
lema!”

Šv. Klaros ligoninėje New 
Yorke pacientų valgių sąrašan 
penktadieniais dedamas šv. 
Pranciškaus paveikslas. Šventa
sis ištiesęs rankąs. Lyg aureolę 
sudarydami, virš jo galvos skra
joja paukščiai. Kiek žemiau— 
Asyžiečio “Taikos maldos” 
tekstas.

Daug maldininkų ir šiandien 
vyksta Asyžiun ieškoti šv. 
Pranciškaus dvasios. Pasakoja
ma, jog jie, parblokšti didin
gos Romos, bėga į pranciško
niškąjį miestą atsikvėpti, kad

RUGSĖJO MEN. AIDAI
Straipsniai: Vincentas Liule- 

vičius — Lietuvių tautos vals
tybinio gyvenimo pradžios be
ieškant; Algimantas Banelis — 
Su Telesforu Valiumi (pasikal
bėjimas); Saliamonas Antanai
tis — Pranas Dovydaitis — 
“Saulės” gimnazijos direk
torius; Ilona Gražytė*— Samuel 
Beckett;

Iš grožinės literatūros: Dan
guolė Sadūnaitė — Eilėraščiai; 
Antanas Tulys — Anas rytas 
(pasakojimas).

Apžvalgoje: Alaušius — Be- 
laukaint LKMA suvažiavimo ir 
ateitininkų kongreso; Vladas 
Jakubėnas — trys svečiai iš 
“anapus” (Noreika, Kaniava ir 
Daunoras); Viktorija Skrupske- 
lytė — PEN pirmininkas poe
tas Pierre Emmanuel; J. V. Da
nys — Inžinierių suvažiavi
mas; P. C. — Studijų dienos 

vėl savyje sugrįžtų į Kristaus 
paliktąją Velykų ryto ramybę.

Asyžiaus mieste ir šiandien, 
tarytum daugelio balsų gražiau
sioj dainos harmonijoj aidi 
ramybė. Vėjas ir debesys, kal
nai ir slėniai, bažnyčios ir pi
lys, keliai ir gatvės, namai ir 
užkampiai dvelkia ramybe. 
Taip pat ir žmonės, kurie ten 
gyvena, alsuoja ramybe. Net 
balandis be jokios baimės nu
tupia žmogui ant galvos ar 
ant pečių ir sau ramiai burkuo
ja-
ŠV. PRANCIŠKAUS 
TAIKOS MALDA

VIEŠPATIE, padaryk mane sa
vo taikos įrankiu.

Kur neapykanta — leisk skleis
ti meilę;

Kur skriauda — atlaidumą;
Kur abejonė — tikėjimą;
Kur nusiminimas — viltį;
Kur tamsybė — šviesą;
Kur liūdesys — džiaugsmą.
Teik malonę, kad ne tiek geis

čiau būt guodžiamas, kiek 
kitus guosčiau;

Ne tiek suprastas, kiek pats ki
tus suprasčiau;

Ne tiek mylimas, kiek pats 
kitus mylėčiau.

Nes duodami gauname, atleis
dami laimime atleidima, 
ir mirdami gimstame am
žinam gyvenimui.

Vokietijoj; Al. — Vasaros lie
tuviškieji susitelkimai; Mūsų 
buityje; Laiškai redakcijai (V. 
Trumpa ir K. Kalvėnas Kavolio 
“neaiškumo patologijos” klau
simu).

Recenzijos: Dr. Jonas Gri
nius — Motinos ir dukterų kon
fliktas (Alės Rūtos romanas); 
L. Dambriūnas — Lietuvių kal
bos žodyno nauji tomai.

Viršelio 1 psl. T. Valius: Že
maitija (spalvotas ofortas), šis 
numeris iliustruotas T. Va
liaus grafikos darbų nuotrau
komis.

Aidus leidžia lietuviai pran
ciškonai; redaguoja dr. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St., Bos
ton, Mass. 02122; administruo
ja T. Benvenutas Ramanaus
kas, O.F.M., 680 Bushwick 
Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.
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(30)
— Gali tamsta pilti verdan

tį vandenį ant sūrių, mes dar 
ne tokie kvaili esame, kad taip 
alų darytume. Anava, vienas 
mėgino su sūriais Čepą slogti, 
gi kai užpylė verdantį vandenį, 
tai išėjo nei alus, nei buza, ir 
tiek.

— Na, o nuo baronkų snigi
mo ar daug vargo turite? Juk 
neprasta visada turėti baronkų 
kišenėj.

— Baronkų, tiesa, privalgo- 
me. Baronkomis daržinės už
verstos. Kietos kaip pastipę, 
niekas jų nenori valgyti. Vai
kinai prisisemia miežių tarbas 
iš bet kur — ir gauna minkš
tų. Per baronkas neturime ja
vų kur dėti. Kas iš tų baron
kų, kad javai pūna ant lauko. 
Net širdį skauda, žiūrint į tuos 
javelius.

— Kad jau miežių pribarsty
ta visur, tai galite vienais kiau
šiniais misti.

— Ką čia, tamstele. Vištos 
atsilesė ir daugiau nelesa. Kad 
ir primuštom, vaikščioja išdvė
sę, ir tiek. Iš bado nuleido gal

vas ir uodegas. Velykoms kiau
šinio nė vieno. Ak, kenčiame 
mes vargą, kenčiame! Ko mes 
ir bevažiuotume į šį kraštą, 
kad pas mus viskas gerai bū
tų. Bet va: mergaitės vaikinų 
nemyli, tekėti nemano — ot, 
ir dėkis, kur nori!

— Mes girdime kitaip, —at
siliepė viena moteriškė. — Mes 
girdime, kad Karaliaučių mer
gaitės yra labai padorios ir iš
mintingos, bet vaikinai netikę. 
Jie tų baronkų iš daržinių ir iš 
klojimų nevalgo, kad jos kie
tos, o prisipila tarbas miežių ir 
naktimis neša į gertuvę mainy
ti į minkštas. Tai mat, ir turi 
visada kišenėje minkštų baron
kų. Kaip gali mergaitės tokius 
mylėti ir už tokių tekėti, kad 
jie naktimis nešioja javus žy
dams. Jie visą dieną su sūrio 
gabalu žuobrį kalinėja. Arimo 
nėra, užtat dirvos apyniais ap
augusios. Dėl to, žiūrėkite, kad 
mūsų vaikinai, katras nuvažiuo
ja į Karaliaučius, tas parveda 
pačią iš Karaliaučių. Mergaitės, 
išmintingos būdamos, mūsų 
vaikinų nepaniekina.

— O vištos pertai nelesa 
miežių, kad negauna, — sako 
kita moteriškė. — Vaikinai 
miežius tarbomis žydams išne
šioja, į baronkas išmaino. Viš
tos badu dvesia, vaikščioja nu
leidę galvas ir uodegas, nė vie
no kiaušinio nepadeda. Gi ma
tai, žydai gavėnioje perka nuo 
mūsų kiaušinius, vis stato į 
Karaliaučius, o ten žmoneliai 
nusiperka po vieną po kitą už- 
perą — tai jau geros Velykos. 
Jau tamsta, piršluti, gali me
luoti, bet mums nepameluosi. 
Žinome, mums viskas susaky
ta!

— Tamstos, moterėlės, man 
taip atbulai tai ir nešnekėkite, 
— sušuko piršlys, apsimetęs 
supykęs. — Nežinote, kaip bus 
toliau. Gal kuri palikste našlė. 
Tada labai gražiai prašysite ma
ne, kad išpirščiau, bet aš — 
kažin ar pirŠiu.

Taip svečiai, bevalgydami ir 
begerdami, varė juokingas kal
bas, kits kitam padėdami, ko- 
laik atsiliepė svočia:

— Dar mums pasakyta, kad 
Karaliaučių vaikinai vieni šlubi, 
kiti raiši, treti šleivi. Jei kuris 
nešlubuoja, tai raiša; jei ne rai
ša, tai šleivena. Tamstos, grie
žikai, valgykite, nes reikės 
griežti: aš išvesiu jaunikį pa
vedžioti po aslą. Žiūrėsime, ar 
teisybę žmonės sako.

Griežikai sukilo iš užstalio. Jų
jų buvo trys: du su smuikomis, 

vienas su būgneliu. Griežikai 
užėmė savo vietas ant suolo, 
arti durų, ir ašutais palietė sty
gas. Sužadintos stygos prabilo 
— ir pripildė gryčią suderintų 
garsų. Malonus šiurpulys kaip 
diegte nudiegė visus gryčioje 
esančius. Tada svočia paėmė 
už rankos nedrąsų jaunikį ir iš
vedė ant aslos, o piršlys, atsi
radęs dabar greta jaunosios, iš
vedė jaunąją.

Ligi šiol visa asla buvo užim
ta kaimos jaunimo, susiėjusio 
į mergvakarį. Išėjus šiom 
dviem porom, visi ėmė spaus
tis prie krosnies, prie lovos, 
prie durų, ir padarė erdvią vie
tą. šokėjai iš lengvo padarė ra
tilą žingsniu, ir toliau poros 
pasikeitė: jaunikis paėmė jau
nąją, piršlys svočią ir vėl ap
sisuko po sykį. Dabar broliai 
sukruto, sustojo, ėmė prašyte 
prašyti ir traukti druškas iš už
stalio, vedė į aslą, tvėrėsi į po
ras ir sukosi...

Ir štai vestuvės visoje galio
je, visame sūkuryje. Dabar 
piršlys ir svočia, atbuvę savo 
prievolę, susėdo senųjų tarpe 
ir šnekasi, kas tinka: nei giria
si, nei meluoja. Jaunavedžiai, 
irgi, susėdę greta ant suolo, 
šnekasi.

Pašnekėjus piršliui su šei
mininkais, buvo nutarta neleis
ti vestuvininkų į kaimą nakvo
ti, nes maža laiko belieka mie
goti, o rytą reikia anksti susi
ruošti važiuoti į bažnyčią. Die

na dabar trumpa, kelias šla
pias, naktys tamsios, reikia, 
kad nesutemtų, dar su šviesa 
sugrįžti. Nakvynei iškūrenta 
jauja: ten gali nueiti ir pamie
goti kelias likusias valandas. 
Rytoj bus lengviau sukelti ir 
suruošti.

Taip nutarė, taip ir padarė. 
Šoko, trypė, dainavo, pakolei 
pavargo šokėjai ir griežikai. 
Potam kaimiečiai į namus, o 
atvažiavusieji vyrai visi į jau
ją porą valandų saldžiai pamie
goti.

32; ŠLIŪBO DIENA, SVEČIŲ 
ŠNEKOS APIE BLAIVYSTĘ 

IR GĖRIMĄ
Išaušo antradienis — šliubo 

diena, griežta lemianti diena. 
Yra sakoma: ’‘Rūpi kaip šliūbo 
diena.” Į vestuves buvo prašy
ti nuotakos tėvai: jos tikras tė
vas ir pamotė, abu seni žmo
nės. Nuotaka pasirėdžiusį, kaip 
visada į bažnyčią: kaspinas, ka
roliai, baronai. Tik dabar turė
jo per pečius balto šilko nuo
metą. Išvažiuojant ir atsisveiki
nant svočia susodino jaunosios 
tėvus ant zoslano, atsikreipu
sius į aslą. Abu jaunieji klū
podami apkabino tėvams ke
lius; jaunoji plūdo ašaromis, 
jaunasis buvo rimtas. Susėdo į 
ratus. Pirmiausia važiavo pirš
lys su jaunikiu, antruose ratuo
se — svočia su jaunąja, to
liau broliai su druškomis. Į 
ratus pakinkyta po dvejetą ark
lių. Griežikų tuo sykiu nutarta 

nevežti, nes negalima ilgai Kra
kėse gaišti.

Skubintasi Krakėse labai, 
bet visgi reikėjo kiek sugaišti. 
Mat, jaunieji išvažiavo neval
gę, po šliūbo reikėjo užkąsti; 
ir kando ne tik nevalgiusieji 
jaunieji, bet visa draugija. 
Maišelis svočios iš namų parū
pintas, broliai parūpino svočiai 
ir druškoms dvi bonki vyno. 
Valgyta špitolėje, zakristijono 
bute.

Kiekvienas prašytų kaimynų 
skubinasi nepasivėlinti išleisti 
vetuvininkų į bažnyčią. Mat, 
reikia matyti, kaip jaunoji pa
sirėdžiusį, kaip nuoširdžiai atsi
sveikina su tėvais ir t.t.; gi iš
leidę susėdo už stalų, užkan- 
davo, gėrė, kalbėjosi. Papras
čiausia kalba buvo apie tą, kaip 
gera dabar yra, kad arielkos ne
reikia: visi sveiki, ir prieš Die
vą prasižengimo nėra. Ypač tą 
šneką palaikė moterys.

Grigienė, jauna moteriškė iš 
Ažytėnų, sėdi greta Serbentie- 
nės iš Kemėrų (nuo Baisogalos) 
ir pasakoja:

— Aš ėjau už našlio, — ma
no vyras štai sėdi greta su 
anuo, kur liurką degina, — ir 
ko tik neprišnekėjo žmonės, 
man tekant: aš gulėsianti ant 
šiaudinių pagalvių, vyras išne
šiosiąs ir pragersiąs mano ritu
lius iš skrynios, aš nepagy
vensianti su juom nė trijų die
nų. Esame kelios mergaitės 
gryčioje, manau sau, ko aš čia 

sulauksiu. Paauga jaunesnės se
serys, svietas į anas labiau žiū
rės. Galiu atlikti gyventi prie 
brolienių, o kas tada do gyve
nimas? Neklausau žmonių, ei
nu, ir tiek. Kaip bus, taip, Die
vo valia. Mano žmogus, gyven
damas su pirmąja pačia, teisy
bę sakant, gėrė; kad ir gėrė, 
bet gyveno, ir tiek. Kai paliko 
našlys su dvejetu vaikų (vyres
niajam penkti metai, jaunes
nioji mergytė ką tik prade
da rėplioti), vargas, ir tiek; ne
gali nė iš gryčios išeiti, kur 
tuos mažus padėsi. Uupuolė ma
ne, kad už jo eičiau; prašo tė
vą, girdo, kur pasitaikindamas. 
Sakosi su nauja pačia neger
siąs. Taigi ir pasidrąsinau, ir 
ėjau. O dabar, dėkavot Dievui, 
ko mes neturime? Visa ko pil
ni. Ligi šiol pernykščius laši
nius tebevalgome. Duona gry
na, vaikai apvilkti ir aptaisyti. 
Jie čion sukinasi, parodysiu. 
Vis tai per Dievo malonę, per 
“šventą brostvą blaivystės”. 
Pas mus per tris sekmadie
nius svietas siekė prie blaivys
tės; antrajame sekmadienyje 
nuėjome abudu anksti į baž
nyčią, ėjome išpažinties, pri
ėjome prie šventos Komunijos, 
ir daugiau, kai svietas siekė, 
ir mes prisiekėme, pabučiavo
me Dievo kančias. — Grigienė 
nusišluostė ašara, riedančia 
per skruostus, ir tęsė toliau.—

(Bus daugiau)
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Švento Jurgio parapija įsikūrė senajame Brooklyne
Tai buvo 1909 metais gegu

žės mėnesį. Angelų Karalienės 
parapijos bažnyčioje Brooklyn© 
vyskupas Charles McDonnell 
pristatė jauną kunigą Antaną 
P. Kodį, kuris prieš porą metų
buvo įšventintas į kunigus Kau
ne. Angelų karalienės parapijo
je klebonu tuo metu buvo kun.

šv. Jurgio parapijos pirmieji altoriaus patarnautojai; kairėje — Juozas Za- 
jankauskas, pirmojo kolektoriaus sūnus, viduryje — nepažįstamas, dešinėje 
— Juozas Aleksiūnas, dabartinis Apreiškimo parapijos klebonas. Nuotrau
ką paskolino Anna Zajankauskaitė, kopiją fotografavo C. Binkins.

šv. Jurgio parapijos choras 1927 m., viduryje sėdi kun. Norbertas Pakalnis, buvęs tada šv. Jurgio parapijos 
klebonas, dabar — garbės klebonas Apreiškimo parapijoje; kairėje Jonas Brundza, choro vadovas, jau miręs.

Nuotrauka Kručio

Prie šv. Jurgio "bažnyčios stovi sekmadienio mergaičių mokykla, kur mokė vaikus katekizmo. Viduryje kle
bonas kun. A. Kodis. Nuotrauka daryta 1920 m. vasario 21. Paskolino Anna Zajankauskaitė, kopiją foto
grafavo C. Binkins

V. Varnagiris. Vyskupas tada 
leido Central Brooklyne gyve
nantiem lietuviam laikyti pa
maldas Šv. Onos bažnyčios rū 
syje. Jiem ir paskyrė kun. A. 
Kodį.

Lietuviai apsidžiaugė, kad 
gavo lietuvį kunigą. Tuoj pra
dėjo rūpintis ir savos bažny-

Kaip kadaise lietuviai įkūrė šv. Jurgio parapiją ir pasistatė 
savo bažnyčią. Turėjo vieną didžiausiy chory. Išsikėlus lie-
tuviam iš tos vietos, parapija sumažėjo. 
Kruzo pastangos atgaivinti parapiją.

Klebono kun. Br.

čios statyba. Pradėjo ieškoti 
tinkamo sklypo.

Lietuviai neišsigando
Reikia pastebėti, kad pir

moji rinkliava sekmadienį bu
vo labai maža — surinkta tik 
3.69 dol. Kolektoriais buvo J. 
Zajankauskas ir M. Alita. Jie
du ir užrašė tas žinias. Tačiau 
niekas nenusiminė, nes kiekvie
ną sekmadienį aukos didėjo ir 
gausėjo. Uždarbis tais laikais 
buvo mažas. Ir tas negąsdino 
lietuvių. Jie rado tinkamą že
mę. Reikėjo sumokėti 58,0 0 0 
dol. Bet lietuviai buvo darbš
tūs ir pasiryžę įsigyti savo baž
nyčią.

Šv. Onos rūsyje jie glaudėsi 
penkerius metus. Pirmos mi
šios savo bažnyčioje buvo at
laikytos 1914 Kalėdų dieną. 
Oficialus šv. Jurgio parapijos 
pašventinimas buvo 1915 sau
sio 31.

Pirmuoju klebonu buvo kun. 
A. Kodiš. Jis suorganizavo pa
rapines draugijas, organizaci - 
jas, Įkūrė lietuvių mokyklą, ge
rą chorą ir rengė vaidinimus. 
Čia jis klebonu išbuvo iki 1926. 
Iš čia jis buvo iškeltas i Ap
reiškimo parapiją klebonu. Ten, 
jis mirė 1929 balandžio 16.

Didžiausias choras
1926 klebonu paskyrė kun. 

Norbertą J. Pakalnį. Jis Šv. 
Jurgyje išklebonavo iki 1934. 
Prie savo parapijos kun. N. Pa
kalnis pritraukė daug jaunimo 
ir turėjo tais laikais vieną iš 
didžiausių chorų, kuriame dai
navo per 60 žmonių. Choras 
visur dalyvavo. Dirigavo a.a. 
Jonas Brundza. Dainavo Brook- 

lyno muziejuje net tris kar
tus, International Institute, Co
lumbia universitete ir kitur. 
Statė operetes, vaidinimus, ku
riuose buvo daug lietuviškų dai
nų.

Choro narių dauguma buvo 
čia gimę, bet lietuvių kalbą var
tojo gerai. Jie didžiavosi, kad 
yra lietuviai.

Parapija auga
Parapija augo, šeimų skai

čius didėjo. Iš tos parapijos iš
augo ir žinomų įvairių profe
sijų žmonių — buvo daktarų, 
kunigų, mokytojų, dailininkų ir 
t.t. Buvo net keletą primicijų. 
Čia buvo ir kun. Juozo Alek- 
siūno, dabartinio Apreiškimo 
parapijos klebono, primicijos . 
Jis buvo pirmasis mišių patar
nautojas, kai buvo įkurta Šv. 
Jurgio parapija. Kitas pirmas 
patarnautojas buvo Juozas Za
jankauskas, kolektoriaus sūnus.

★

Kiekvienos parapijos kūri
masis yra sunkus, surištas su 
didelėm statybom, išlaidom. 
Reikia gerai pasistengti, kad iš
mokėtum skolas. Štai dabar ki
tas ima ir pasako, kad Šv. Jur
gio parapijos bažnyčia stovi 
netinkamoje vietoje. Bet kas 
galėjo tai pramatyti 1913 me
tais. Centro Brooklyne buvo 
virš 300 lietuviu šeimų. Bet 
paskui atėjo tokie laikai, kai 
lietuviai ėmė skirstytis į geres
nes vietas, į nuosavus namus. 
Lietuviai nukeliavo į Long Is
land, Woodhaven, Richmond 
Hill.

★

Dabar šioje parapijoje kle
bonauja energingas kun. B. 
Kruzas. Žiūrint iš šalies, jis 
tikrai stebuklingai išlaiko šią 
parapiją. Šiemet pirmą kartą 
surengė bendrus komunijos 
pusryčius.

Pusryčiai
Bažnyčia buvo perpildyta 

žmonių. Po mišių visi buvo pa
kviesti į parapijos svetainę pus
ryčių. Svetainė buvo papuošta 
elegantiškai su lietuviškais mo-

Šv. Jurgio parapijoj 
buvę kunigai

Kun. A. P. Kodis, parapijos 
Įkūrėjas, buvo klebonu nuo 
1909 iki 1926 spalio mėn. 
Mirė 1929 balandžio 16.

Kun. Norbertas J. Pakalnis 
nuo 1926 spalio mėn. iki 1934 
birželio 23. Paskui buvo nukel
tas klebonu Į Apreiškimo pa
rapiją.

Kun. Kazimieras E. Paulio- 
nis klebonavo nuo 1934 birže
lio 23 iki 1948 vasario 18. Jo 
asistentu buvo kun. Walter A. 
Masiulis — nuo 1939 iki 1940 
birželio mėn. Dabar jis yra di
delės amerikiečių Šv. Tomo Ak
viniečio parapijos klebonas.

Kun. Antanas S. Petrauskas, 
i kunigus įšventintas 1934 ge
gužės 26, klebonavo nuo 
1948 iki 1967.

Pirmas Šv. Jurgio vikaras 
buvo kun. Jonas Laurynaitis 
nuo 1933 gegužės iki 1934.

Kun. Pinkus — nuo 1941 va
sario mėn. iki 1944 lapkričio 
mėn. Kun. Powers — nuo 1944 
lapkričio iki 1945 lapkričio 
mėn. Kun. Gordon — nuo 
1945 lapkričio iki 1947 birže
lio. Kun. J. čekavičius nuol947 
birželio iki 1947 lapkričio. Ku
nigas J. Pakalniškis — nuo 
1947 spalio iki 1948 vasario.

Dabar klebonu yra kun. Bru
no Kruzas, kuris labai sumaniai 
tvarko parapiją ir prižiūri baž
nyčią, aplink save sutelkė ga
bių žmonių, kurie jam padeda 
tvarkytis.

tyvais. Stalai buvo apkrauti ge
riausiais valgiais. Tuo pasirū
pino tos parapijos pasišventu- 
sios moterys. Svečiu kalbėtoju 
buvo prel. Asip. Pamatęs tiek 
daug žmonių, jis savo kalbą 
pradėjo, sakydamas, kad šian
dien jis yra Asipavičius. Tuo
jis prajuokino visus. Jis kalbė
jo apie misijas, nes jis pats 
yra misijų direktorius. Gaila, 
kad jis nieko neminėjo apie 
Lietuvą.

Kalbėjo ir kun. B. Kruzas, 
džiaugdamasis, kad susirinko 
tiek daug žmonių. Kad taip bū
tų kiekvieną sekmadienį!

Dalyvaujant šiuose pusry
čiuose, buvo miela prisiminti 
jaunas dienas. Kai daireisi po 
salę, iš senesniųjų bematei tik 
vieną kitą. Pirmųjų steigėjų ne 
tik vaikai, bet ir vaikų vaikai 
čia dalyvavo tuose pusryčiuose. 
Tai rodo, kad tėvų tėvai išauk
lėjo vaikuose prisirišimą prie 
savo lietuvių parapijos. Jie 
čia suvažiavo ne tik iš Brook
lyn©, bet ir Conn., New Jersey, 
Long Islando, norėdami pagerb
ti savo senelius statytojus.

Būtų gera, kad žmonės la
biau lankytų bažnyčią ir papras
tais sekmadieniais. Visi juk tu
ri mašinas, lengva atvažiuoti. 
Galima parengimam pasinaudo
ti ir parapijos sale. Tai labai 
pagyvintų šios parapijos gyve
nimą, padėtų ir pačią bažnyčią 
geriau išlaikyti. Tuo lietuviai 
parodytų savo meilę ne tik baž
nyčiai, bet ir savo tautai.

Piknikas
Šv. Jurgio parapija turi kas

Komunijos pusryčiuose iš k. į d. S. Mickevich, kalba prel. Asip, kun. kleb. B. Kruzas, J. Kazakauskas ir
Anne Barris-Barasnavičiūtė. Nuotr. C. Binkins

*v. Jurgio piknike įtrinkta “karališkoji šeima”. Pirmo je eilėje iš k. j d. Laura Ballon — II-ji princesė, John 
Byrnes — princas, Linda Bua — l-ji princesė; antroje eilėje: karalienė — Anne Cutrone, karalius — Stanley 
Uachfn; toliau stovi kun. B. Kruzas, parapijos klebonas. Gėles paaukavo Alices Flowers — Ailce Garbonaus- 
kaitė-Zupko. Gėlės-buvo papuoštos lietuviškom spalvom. Nuotr. G Binkins

met tradicines apeigas ir meti
nį pikniką. Šiemet toks pikni
kas buvo gražiame Prospect so
de. Kaip kitais metais, taip 
ir šiemet rinko Šv. Jurgio “ka
rališką šeimą’’. Tas įnešė daug 
įvairumo. Rinkdami balsus, su
renka šiek tiek ir lėšų. Kas 
daugiausia balsų surenka, gau
na “titulą”.

šokiai buvo svetainėje ir lau
ke. Kai kurios šeimininkės at
sivežė skaniai pagamintų val
gių, gėrimų, kepsnių. Žmonių 

is k. į d. prel. Asip ir kun. kleb. B. Kruzas; stovi parapijos tarybos pirm.
S. Mickevich. Nuotr. C. Binkins

šiemet buvo mažiau negu ki
tais metais, bet laiką visi links
mai praleido. Buvo visokiausių 
dovanų — durų laimingas nu
meris, žaidimai, loterijos. Visi 
išsiskirstė linksmi ir patenkin
ti, pasižadėję susirinkti ir ki
tais metais, net ir kitus para
ginti ir drauge atsivesti. Tegu 
tai bus priminimas ir vaikam, 
kad jie žinotų, kas yra lietu
viai, kad gerbtų ir mylėtų sa
vus papročius ir kalbą.

A.B.
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ARCHITEKTŪRA IR MENAS LKMA SUVAŽIAVIME
Ketvirtadienį, rugsėjo 3, po 

vakarienės L Katalikų Mokslo 
Akademijos suvažiavime dėme
sys buvo nukreiptas į architek
tūros ir meno sekciją, kurios 
atstovai jau savaitės pradžioje 
buvo išdekoravę paskaitų salę 
savo eksponatais ir parengę bei 
iškabinę suvažiavimo ženklą. 
Šio vakaro proga jie išstatė dar 
daugiau eksponatų savo paskai
tom pailiustruoti. Be to, jom 
iliustruoti visi naudojosi skaid
rėmis.

Pirmąją paskaitą skaitė pats 
sekcijos vadovas architektas 
dr. Alfredas Kulpa-Kulpavičius. 
Jo tema — “Proporcija lietu
vių bažnyčių statyboje”. Lie
tuviškąsias bažnyčias jis sugru
pavo į penkias rūšis, tipiškai 
išsiskiriančias. Naudodamasis 
brėžinių bei nuotraukų skaid
rėmis, parodė, kaip lietuvių 
bažnyčių proporcijos skiriasi 
nuo kitokių pastatų. Anot pa
skaitininko, lietuvių bažnyčių 
architektūroje daugiausia buvo 
laikomasi 1:1 proporcinio san- - 
tykio. Jo teigimu, lietuviško
sios bažnyčios skyrėsi nuo len
kiškųjų savo fasado proporci
jomis ir buvo panašesnės Į Ryt
prūsių bažnyčias.

Architektas Albertas Kerelis 
kalbėjo apie lietuvių architek-

tūrą išeivijoje ir dabartinėje 
Lietuvoje. Savo paskaitą pra
dėjo aptardamas senųjų Lietu
vos varpinių bei koplyčių ar
chitektūrą ir prieidamas prie 
nepriklausomoje Lietuvoje at
siektų laimėjimų. Pareiškė, kad 
architektūros stilius remiasi 
ne išviršinėmis puošmenomis 
ir blizgučiais, o pačia pastatų 
struktūra; jei pastatas išpuoš
tas visokiais lietuvių liaudies 
motyvais, naudojamais audi
niuose ar kituose rankdarbiuo
se, tai dar nereiškia, kad jis 
lietuviškas.

Anot paskaitininko, nepri
klausomos Lietuvos architektū
roje matoma svetimųjų įtaka, 
tačiau, bendrai paėmus, ar
chitektūra esanti lietuviška. Da
bartinės Lietuvos architektai 
tęsia tą lietuviškumo charakte
rį savo darbuose ir, glaudžiai 
bendradarbiaudami su dailinin
kais, išgauna puikius rezulta
tus.

Išeivijos architektų tarpe mi
nėtinas, kaip pirmasis, archit. 
Matas Žaldokas, kuris Ameriko
je darbavosi jau nuo 1919 ir pa
statė eilę pastatų ne tik lietu
viam, bet ir amerikiečiam. Pa
gal dabartinius duomenis JAV 
esą 32 architektūros studijas 
baigę jaunosios kartos lietuviai, 
o 16 iš jų yra registruoti ar
chitektai. Daugumas jų projek-

tuoj a amerikiečių užsakymus ir 
tik retkarčiais su savo projek
tais pasirodo lietuvių tarpe. 
Daugelyje kraštų šie jaunieji 
architektai jau yra atsiekę ne
mažų laimėjimų, tačiau neturi 
progos dažnai prisidėti prie lie
tuviškosios architektūros.

ŽURNALISTŲ III KONFERENCIJA
Lietuvių žurnalistų sąjungos 

centro valdyba rugsėjo 18 Ta
bor farmoje, Michigano valst., 
sukvietė jau trečią išeivijoje lie
tuvių žurnalistų konferenciją 
— pirmos dvi Įvyko Vakarų 
Vokietijoje stovykliniais 1946 
ir 1947 metais.

Konferencijai pirmininkavo 
“Tėvynės” savaitraščio redakto
rius Juozas Petrėnas, sekreto
rium buvo “Naujienų”, dienraš
čio pirmojo pusi, redaktorius 
Algirdas Pužauskas.

Iš Alanto pranešimo paaiškė
jo: Sąjunga šiuo metu turi 252 
narius ir gausų centrinį skyrių 
su 82 nariais. Kreiptas dėme
sys glaudinti narių ryšius, telk
ti lėšas, rūpintis ateitimi, nau

jojo žurnalistų prieauglio ugdy
mu.

Konferencijoje plačiai kalbė
ta apie L2S “Pranešėją” —jo 
išleista jau penki numeriai. 
Buvo keli pasiūlymai: įvesti li
tuanistikos mokyklose žurna
listikos kursus, rūpintis žurna
listikos vadovėlio išleidimu ir 
spaudos žmonėms toliau ryžtin
gai kovoti dėl laisvės Lietu
vai. Vadovėliui leisti atsirado 
ir du mečėnatai': konferencijo
je dalyvavę A. Gintneris ir A. 
Stakėnas, abu iš Chicagos.

Suvažiavime dalyvavo dau
giau kaip 30 žurnalistų bei jų 
svečių. Plunksnos darbuotojus 
vaišingai globojo Tabor far- 
mos šeimininkai A. ir V. Adam- 
kai. (Elta)

Apsipažinus su architektūra, 
dail. Telesforo Valiaus paskaita 
mus nukėlė į dailės pasaulį ir 
supažindino su mažai girdėtu 
lietuvių dailininku — Pranu 
Domšaičiu.

Jis gimė 1880 Klaipėdos 
krašte, ūkininko šeimoje. Tik
tai suaugęs pradėjo studijuoti 
architektūrą bei tapybą Kara
liaučiaus akademijoje. Nors gy
veno Vokietijoje ir vadinosi 
Franz Domschait, tačiau save 
laikė lietuviu ir 1920 net išsi
ėmė Lietuvos užsienio pasą. 
Vėliau lankėsi Lietuvoje. Ne
priklausomoje Lietuvoje jis ne
buvo žinomas. Tuo tarpu Vo
kietijoje garsėjo kaip vienas 
geriausių to meto dailininkų.

- Tik Hitleris, perėmęs valdžią, 
Įsakė jo kūrinius, iš visų meno 
galerijų išimti, nes jie netiko 
reicho “skoniui”.

Atsigavo dailininkas po ka
ro, kai vėl galėjo laisvai kurti. 
Jis tada gyveno Austrijoje ir 
susitiko su Lietuvos dailinin
kais. Visi jie bendrai suruošė 
lietuvių meno parodą, kurioje 
jis pirmą kartą po kūriniais 
pasirašinėjo “Pranas Domšai- 
tis”. Nuo to laiko iki pat mir
ties pasirašinėdavo savo tikra 
lietuviškąja pavarde. Vėliau iš
sikėlė į P. Afriką ir ten vėl 
intensyviai kūrė, pasiekdamas 
savo antrąjį kūrybini zenitą.

Dar gyvas būdamas, jau bu
vo labai vertinamas ir laimėjo 
Įvairias premijas, tačiau po 
mirties 1965 jis ypatingai iš
garsėjo. Iki šiol Įvairiose vals
tybėse jau surengta apie 30 
jo pomirtinių parodų, o jo dar
bus turi Įsigiję eilė muziejų bei 
galerijų.

Chicagos .dailininkai iš k. į d. J. Šileikis, A. Varnas, P. Kaupas ir P. Aleksa Čiurlionio galerijoje, kada 
tuo metu vyko dail. M. Žukauskienės paroda, nuvežta iš New Yorko. Nuotr. Z. Degučio

AKIMIRKOS IŠ ATEITININKŲ VIII KONGRESO
Žmogui tenka gyvenime daž

nai suklysti. Taip atsitiko ir su 
jūsų korespondentu. Rengėjų 
paprašytas, buvau pažadėjęs ap
rašyti Darbininke VIII-ji ateiti
ninkų kongresą, Įvykusi Chica- 
goje rugsėjo 4-6, kurio metu 
buvo atžymėta ir ateitininkijos 
60 metų sukaktis. Bet, prieš su
tikdamas darbą atlikti, nepasi
tikrinau, kad patys svarbieji 
posėdžiai vyks šeštadieni, kada 
jūsų korespondentui yra darbo 
diena. Todėl, bandydamas 
pažada bent iš dalies tesėti, pa
liesiu tik vieną kitą kongreso 

“akimirka. ’ 4,

Man pačiam į Jaunimo cent
rą teko atvykti prieš pusiau
nakti: Iš rūmų sklido muzikos 
garsai, o sodelyje, kur stovi pa
minklas žuvusiem už Lietuvos 
laisvę, jaunimas gražiai tebedai- 
navo lietuviškas dainas. Kiek
vienam darė didelį Įspūdi, kad 
ateitininkija turi gražaus prie
auglio, kuris liudija organizaci
jos ateiti.

Šitame gyvame jaunimo fo
ne norėjau žodžiu kitu apie 
kongresą ir jaunąją ateitinin
kų generaciją pasikalbėti su 
čia pasirodžiusiu dr. Vyt. Vy
gantu. Bet šis veiklus ateitinin
kijos šulas, kažkur skubėda - 
mas, bematant dingo iš akių. 
Kitas vidurinės kartos atsto
vas — draugiškasis architek
tas Arvydas Barzdukas iš Wa- 
shingtono — spinduliavo gied
ria bei pakilia nuotaika, rody-

Dail. Leonas Urbonas savo 
tema “Psichologinė apraiška 
moderniajame mūsų mene” 
mus nuvedė Į žmogaus pasąmo
nės gelmes ir bandymus žmo
gui atsipalaiduoti nuo ji ver
žančios aplinkos, kad kūryba 
lietųsi tiesiog impulsyviai, val
dydama kūrėjo veiksmus ir at
palaiduodama jį net nuo laiko 
tėkmės jausmo. Visa tai daili
ninkas iliustravo savo asmeniš
kais bandymais ir parodė tų 
bandymų rezultatus skaidrėse.

Tai privertė pagalvoti, kad 
kiekvienoje gyvenimo srityje, 
norėdamas būti kūrybingas ir 
ko nors vertas, norėdamas siek
ti tam tikros prasmės gyveni
me, žmogus turi kartas nuo kar
to pasinerti Į tas pasąmonės 
gelmes — atitrauktai pamedi
tuoti ir tokiu būdu prašokti 
šį laikinį pasaulį. S.J.

Kongresas buvo pradėtas li
teratūros vakaru, Įvykusiu 
penktadienio vakarą, rugsėjo 
4, Jaunimo centre. Apie 700 
žmonių talpinanti salė buvo pil
na. Atsimenant, kad ateitinin- ' damas nė mažesnį veiklumą, 
kijos atstovai gausiai rikiavosi 
nepriklausomos Lietuvos litera
tų avangarde, toks dabartinės 
lietuvių visuomenės susidomėji
mas išeivijos rašytojais ateiti
ninkais, sakyčiau, nebuvo per
daug nelauktas dalykas. Džiu
gu buvo, kad žiūrovų eilėse bu
vo tikrai daug jaunimo. Bernar
das Brazdžionis, Kazys Bradū- 
nas, Julija Švabaitė, Aloyzas 
Baronas ir vienas kitas jaunes
nės kartos atstovas buvo tie 
stulpai, i kuriuos atsirėmė li
teratūros vakaro lygis ir pasi
sekimas.

sumanumą ir energiją, kaip jo 
tėvelis — PLB pirmininkas Sta
sys Barzdukas.

Šeštadieni, rugsėjo 5, kai 
mes vidurmiesčio spaustuvėje 
kalėm storas savaitgalio “Chi
cago Sun-Times” laidas’ Jauni
mo centre vyko pagrindiniai 
kongreso posėdžiai. Apie tai, 
ypač apie labai Įdomią prof. dr. 
A. Damušio paskaitą, gal pa
rašys kiti. Kai man darbo lai
kas pasibaigė ir storos ameri
kietiško dienraščio laidos rie-

dėjo per spaustuvės presus, 
pėsčias keliavau per Chicagos 
vidurmiesti Į Orchestra Hali, 
kur turėjo Įvykti kongreso pro
ga rengiamas lietuvių simfoni
nės muzikos koncertas.

Dar pusvalandis iki koncer
to, o didžiojoje Michigan gat
vėje minia žmonių. Tai Chica
gos lietuvių visuomenė, tai atei
tininkijos atstovai, suvažiavę iš 
visos Amerikos ir Kanados. Pa
gal tradiciją salės durys atra
kinamos tik 15 minučių prieš 
koncertą. Dabar štai dviejų 
tūkstančių lietuvių minia išsi
liejusi gatvėje. Tik prieš savai
tę buvo gandų, kad koncerto 
klausysis gal tik kokie 500 žmo
nių. Dabar štai 2000-

Vienas gerųjų Amerikos sim
foniniu orkestru, maestro Vyt. 
Marijošiui diriguojant, atlie
ka Čiurlionio “Jūra” ir VI. Ja- 
kubėno kūrinių ištraukas. Kaip 
žinia, Čiurlionio “Jūra” yra at
likęs ir Maskvos simfoninis or
kestras, diriguojant Dvarionui. 
Štai šalia sėdįs didelis muzi
kos mylėtojas ir šio koncerto 
talkininkas mokyt. J. Kreivė
nas rankose belaikąs Maskvo
je išleistą “Jūros” partitūra. 
Bet “didysis brolis” ir čia suki 
dęs. Tituliniame lape klaidin
gai parašęs Čiurlionio pavarde 
— “CIUNLIONIS”.

Laisvųjų menininkų instru
mentais, maestro Vyt. Marijo-

(nukelta į 6 psl.)
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Kultūros židinio projekto fasadas, archit. Adolfo Tyliaus. Išplanuota salė, Lituanistinės mokyklos patalpos, orga
nizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, koplyčia, vie
nuolynas, muziejus.

Miela* Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

Aktorius Henrikas Kačinskas skaito Milašiaus eilėraščius surengtame poeto 
minėjime rugsėjo 27 Kultūros židiny, Brooklyne. • Nuotr. V. Maželio

Lietuvių pranciškonų kul
tūrinei veiklai tęsti reika
lingas jaunimas.
Pranciškonai nuoširdžiai 
kviečia lietuvius jaunuo
lius tapti šv. Pranciškaus 
Asyžiečio sekėjais.
Dvasinės veiklos dirva la
bai plati.
Jaunuoliai priimami klie
rikais ir broliais. Visiems 
yra teikiama proga siekti 
mokslo.
Norint informacijų, rašo
ma šiuo adresu:

Provincial Superior 
Franciscan Monastery
Kennebunkport, Maine 
04046

KULTŪROS ŽIDINĮ
NEW YORKE

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

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)
Siunčiu auką------------statybų fondui ir prašau įrašyti mane (mūsų šeimą/mūsų mirusiuosius) į:

□ Garbės fundatorius ($1000) □ Fundatorius ($100)
□ Amžinuosius narius ($500) □ Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui

ADRESAS

...............................    Zip Code
Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax Deductible)

IŠ VISUR I
— Neringos stovykloje Ver- 

monte spalio 4 buvo Putnamo 
seserų rėmėjų suvažiavimas. 
Buvo mišios, pietūs ir posė
dis, kuriame svarstyta Nerin
gos vajus, Matulaičio namų į- 
rengimai, rėmėjų parengimai Į- 
vairiose kolonijose. Padaryti 
pranešimai apie darbus Nerin
goje.

— Inž. Bronius Nainys, JV 
LB centro valdybos pirminin
kas, Nixono administracijos 
yra pakviestas nariu į specia
lų patarėjų komitetą viešosios 
nuomonės reikalam (Special Ad
visory Committee on Public- 
Opinion). Šis specialus komite
tas veiks tiesioginėje valstybės 
sekretoriaus William Rogers 
žinioje.

— Audronė Kubiliūtė, Lai
ma Nainytė ir Povilas Žumba- 
kis yra pakviesti atstovauti JV 
LB centro valdybai antrojo pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
so rengimo komitete.

—t Melbcurno lietuviu jubi
liejinė salė kainavo 22,000 dol. 
Melbourno lietuvių klubo su
sirinkime, kuris svarstė Lietu
vių Namų reikalus, paaiškėjo, 
kad ruošiant šią salę architek
tas J. Žalkauskas ir statybinin
kas Mašanauskas už savo dar
bus atlyginimo neėmė. Jų dar
bas Įvertinamas 4,000 dol.

— Tautos Fondo skyrius 
Adelaidėje jau pradėjo rodytis 
viešai: aukos renkamos lietu
vių susibūrimo vietose. Tautos 
Fondo skyriaus valdybą Adelai
dėje sudaro: V. Maziliauskienė, 
J. Stepanas ir B. Straukas.

— Astuoni y dailininku gra
fikos darbų paroda Įvyks spa
lio 10-11 Lietuvių namuose De
troite. Parodoje savo kūrinius 
išstato: Vytautas Ignas, Vytau
tas K. Jonynas — abu iš New 
Yorko, Alfonsas Krivickas iš 
Vakarų Vokietijos, Žibuntas 

^Mikšys iš Prancūzijos, Vaclo
vas Ratas, Algirdas Šimkūnas 
—abu iš Australijos, Telesfo
ras Valius iš Toronto ir Romas 
Viesulas iš Italijos. Šią parodą 
ruošia Gabijos leidykla, esanti 
Woodhaven, N. Y.

— Jaunimo talentu vakaras, 
kuri pagal tradiciją rengia jau
nieji ateitininkai, šiemet Ade
laidėje buvo irgi gana sėkmin
gas. Jaunieji demonstravo sa
vo sugebėjimus muzikoj, dai
noj, deklamacijose, šokiuose ir 
t.t. Jaunų talentų Adelaidė šiuo 
metu turi apsčiai. Jų būdavo ir 
anksčiau. Deja, augdami jau
nieji savo polinkius lengvai kei
čia ir greitai pasuka Į praktiš
kas, pelningesnes sritis.
— Dr. A. Viliūnas, savo lai
ku Amerikoj gyvenęs gydyto
jas, šiuo metu “karaliauja” Va
karų Australijos dykumose, ži
nomose Meekatharra vardu. 
Visoje apylinkėje jis yra vie
nintelis gydytojas ir vietinės 
Meekartharra miestelio ligoni
nės vedėjas. Vakarų Australi
joj jis žinomas “skraidančio gy
dytojo” vardu, nes pas pacien
tus jam tenka skristi lėktuvu.

— Inž. Vytautas Vidugiris, 
Amerikos Lietuviu Inžinierių 
ir Architektų sąjungos centro 
valdybos pirmininkas. TRW 
bendrovės iš Los Angeles iš
siųstas į Bostoną, turės ten il
giau pasilikti.

— Aušros Varty parapijos 
choras Montrealyje gyvina sa
vo veiklą ir ruošiasi švęsti 20 
metų veiklos sukakti.

— Ketvirtoje JAV ir Kana
dos lietuviy dainų šventėje da
lyvauti jau užsiregistravo 30 
chorų, kurie sudaro apie 1000 
dainininkų. Norintieji šventėje 
dalyvauti, bet dar neužsiregist
ravę chorai prašomi registruo
tis šiais adresias: suaugusių 
— muz. Petras Armonas, 4538 
So. Hermitage Ave., Chicago, 
Ill. 60609, vaikų—mok. Vytau
tas Gutauskas, 7034 So. Fair
field Ave., Chicago, Ill. 60629, 
tel. (312) 776-3697.
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šiui diriguojant, Čiurlionis ir 
Jakubėnas nuskamba užburian
čiu grožiu, salę užlieja ovaci
jų audra. Prof. Antanas Sme
tona su simfoniniu orkestru 
mum prikelia Beethoveną jo 
gimimo 200 m. sukakties pro
ga. Po šios dalies išsilieja šil
ti jaunimo jausmai jų kartos 
pianistui Antanui . Smetonai. 
Pianistas kelis kartus turi grįž
ti Į sceną, o smarkiausia ploji

New Yorko miesto (Manhattan) 
valdybos rūmu sienos fragmentas.

Nuotr. V. Maželio

1971 METU FORDAI
Fordo 1971 metų automobi

liai yra šešių rūšių; jose telpa 
46 modeliai. Čia rasite ir visai 
naują Pinto, ir ekonominėje 
rinkoje gausiai perkamą Ma
verick, ir naujai suplanuotą 
Fordą, ir elegantišką Thunder
bird, ir pilnai pakeistą sportiš
ką Mustangą.
PINTO

Šis mažiausias vietinės gamy
bos automobilis yra keturiais 
coliais ilgesnis, astuoniais pla^ 
tesnis ir septyniais žemesnis 
už svarbiausią importuotąjį. 
Nors Pinto atrodo mažas, bet 
tam tikra prasme jis yra ir di
delis: jo viduje yra palyginti 
daugiau vietos, negu importuo
tame. Patogesnis ir lengviau o- 
peruojamas bei manevruoja
mas keliuose.
MAVERICK

Didesnis už Pinto yra Mave
rick, žinomas “paprastos ma
šinos” vardu, į rinką išleistas 
1969 balandžio mėnesį. Jo iš
parduota beveik pusė milijono, 
ir vis parduodama daugiau. 
1971 metų serijoj yra keturių 
durų modelis ir Grabber spor
tiškas “sedanas”. Be to, dides
nis pasirinkimas šeimų trans- 
portacijai.

Naujasis keturių durų mode
lis yra septyniais coliais ilges
nis negu jo dviduris “pusbro
lis”. Jis vra ekonomiškas ir pa
togus. Septynių colių ilgumas 
pridėtas tarp priešakinių ir už
pakalinių padangų. Tokiu būdu 
užpakaly sėdintiem yra dau
giau vietos galvai, kojom ir ke
liam.
TORINO

Torino grupėje yra 14 atnau

mų audra kyla iš viršutinių bal
konų, kurie daugiausia užimti 
jaunimo. Publika mato, kaip 
orkestro vadovas ir orkestran
tai tarp savęs kažką rimtai kal
basi apie jaunąjį pianistą. .. 
Matyt, ne kasdien tokius ma
to reprezentacinė Chicagos kon
certų salė.

Koncertas baigiamas Beetho- 
veno arijomis apie laisvę iš 
“Fidelio” operos, kurias dai
nuoja D. , Stankaitytė, St. Ba
ras ir J. Vaznelis, o kvartete 
— dar ir Alg. Brazis.

Taip, šis koncertas ir buvo 
tikra laisvųjų lietuvių meni
ninkų šventė pagerbti mūsų 
tautos kompozitoriam, o taip 
pat ir pasauliniam muzikos ge
nijui Beethovenui. 2000 žmo
nių skirstėsi nė kiek nesigai
lėdami, tik gražiais įspūdžiais 
dalindamiesi. Koncerto admi
nistraciniai reikalai krito ant 
energingojo Vyt. Radžiaus pe
čių, gi meninę programą pa
rinko ir paruošė maestro Vyt. 
Marijošius.

•

Sekmadienį, rugsėjo 6, kiau 
ra dieną pylė lietus. Ateitinin
kų kongrese posėdžiai ir to
liau vyko Jaunimo centre, kur 
ne tik salė, bet ir koridoriai 
buvo perpildyti.

Anksti nuskubėjau ir aš, no
rėdamas atsigriebti už vaka
rykščiai prarastus posėdžius ir 
paskaitas. Bet kur tu, vargšas 
žmogus, atsigriebsi, kai tiek 
daug pažįstamų veidų.

Ves įėjęs Į koridorių, sutin
ku poetą Bernardą Brazdžionį, 
atvykusį iš Los Angeles. Prisi
menu, kokia man buvo garbė, 
kai kartą Biržuose turėjau lai
mės panešti šio poeto portfe
lį. Dabar, po praėjusio litera
tūros vakaro, poetas pilnas gra
žiausių įspūdžių. Sako, buvo nu
taręs, kad ši kelionė į Chica- 
gą būtų paskutinė. Bet kong
reso literatūros vakare publika 
taip ji šiltai priėmusi ir taip 
gyvenusi su jo skaitomais eilė
raščiais. kad Chicaga jam pada
riusi tiesiog namų įspūdį. Vėl 
grįšiąs į Chicaga gruodžio mėn., 
kur būsiąs jo poezijos rinkti
nės pristatymas. Kitą diena 
toks pristatymas rengiamas 

jintų modelių, jų tarpe du ke
turių durų “sedanai”, šeši dvie
jų durų “kietaviršiai” ir kt.

Naujasis Torino gražiau atro
do, yra patogesnis ir ekono
miškesnis. Premijuotas 1970 
metų išplanavimas 1971 me
tam nėra pakeistas, tik pato
bulintas.

MUSTANG
1971 metų Mustangas yra 

labiausiai pakeistas, lyginant jį 
su originaliniu modeliu, pasi
rodžiusiu prieš šešerius metus. 
Tai sportiško tipo ir europietiš
ko skonio automobilis, patrau
kiąs visų akis, kur tik jis va
žiuoja. Didelis modelių pasirin
kimas.

Pažymėtinas visai naujas, 
šiem laikam pritaikytas uniku
mas — “plokščias stogas” ant 
“Sports Roof” modelių. Mus
tangas yra elegantiškas ir sa
vo durų rankenom bei pa
slėptais langų šluostikliais.

FORD
Naujai išplanuotas 1971 me

tų Fordas atrodo ištaiginges- 
nis už populiarius 1970 metų 
modelius.

Didysis Fordas tinka stan
dartinio dydžio rinkai. Patobu
linta įo išvaizda. Geriau važiuo
ja. Ramesnis,
THUNDERBIRD

Populiariausias asmeninis 
prabanginis automobilis — 
Thunderbird — Į 1971 metų 
rinką išeina su išoriniais ir vi
diniais patobulinimais, kurių 
tarpe vra nauja stogo linija 
ant dvidurio Landau ir dau
giau nauju išplanavimų.

(Sklb.) 

Bostone. Ta proga su mieluo
ju poetu padariau interview, 
kuris bus paskelbtas spaudoje 
prieš įo knygos pristatymą.

Ogi štai prof. kun. St. Yla 
beskubąs į posėdžius. Turiu su 
juo daug kalbos apie vieną nau
jai ruošiama veikalą. Vėl pus
valandis labai reikalingo ir į- 
domaus pokalbio.

Su Juozu Laučka, savo krikš
tatėviu ir sponsorium, kurio 
namuose Jamaicoje, New Yor
ke, . man teko gyventi vos at
vykus į šį kraštą, nesimačiau 
jau keleri metai. Argi nesusi
tiksi ir nepasikalbėsi apie šei
mas, apie tėvus ir gimines, nes 
gimtajam Vabalninke mūsų 
kiemai buvo kaimynystėje! _

Dabar tariu skubėsiąs į už
daromąjį kongreso posėdį. Bet 
vėl pasisuka kelis metus ne
matyto clevelandiškio mokyt. 
Simono Laniausko šviesus vei
das. O kadaise gyvenom vie
noje stovykloje, buvom dideli 
bičiuliai ir idėjos draugai. S. 
Laniauskas visa savaite išbu
vęs prieškongresinėje ateiti
ninkų stovykloje Dainavoje. Jo 
žvilgsnis į dabartinį ateitininki- 
jos jaunimą labai pozityvus, 
tiesiog idealus. Esą jaunimas 
savarankiai ir gerai galvojąs, 
pakankamai besirūpinąs Lietu
vos laisvės reikalais.

Taip ir baigėsi uždaromasis 
posėdis, jūsų korespondentui į 
jį nė nosies neįkišus. O tada 
visi skubėjom į Marquette Par
ko lietuvių parapijos bažnyčia 
pamaldom. Didelė toji bažny
čia. bet ji vos sutalpino ateiti
ninkų kongreso atstovus ir ki
tus.

Ilga procesija prie altoriaus 
atlydėjo Chicagos kardinolą 
Cody, Europos lietuvių vysku
pą A. Deksnį. vysk. V. Brizgi 
ir kitus Bažnyčios dignitorius.

Vysk. V. Brizgio aukojamas 
koncelebracines mišias palydė
jo muz. VI. Baltrušaičio vado
vaujamas parapijos choras su 
solistais D. Stankaitytė. St. Ba
ru ir J. Vazneliu.

Pamokslą pasakė vysk. A. 
Deksnys. gi šiltą žodį ateitinin
kam ir visiem lietuviam mi- 
šiom baigiantis tarė Chicagos 
kardinolas.

Įdomu, kad kardinolas baž
nyčioje. nuo altoriaus žvelgda
mas, maldininkų tarpe matė 
ne tik vyresniuosius, bet ir la
bai daug gražaus, pamaldaus 
jaunimo. Tai aiškiai galėjo įti
kinti kardinolą, kad lietuvybė 
nesiilsi Šv. Kazimiero kapinė
se, kad jai atstovauja ne vien 
vyresnioji karta, bet kad ir jau
nosios, kūrybingos kartos yra 
gyvosios lietuvių bendruome- 

„nės neatidalomos ląstelės. O 
tai turėtų padėti orientuotis 
kardinolui ateityje darant ko
kius sprendimus lietuvių reika
lu.

Taip pat lietuviam malonu, 
kad kongrese ir bažnyčioje ak-

Janina Mathews Paper Mill teatre. Mill burn, N.J., dainuoja “The Sound of Mu
sic” pastatyme, čia su kapitono vaidmenį atliekančiu Erik Silju. Nuotr. V. Maželio

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

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

REIKIA “OBJEKTYVAUS
PATIKĖTINIO

Klausimas
Turime vieną dukterį ir du 

sūnus. Visi yra jauno amžiaus 
ir nevedę.

Atvykome kaip tremtiniai ir 
dirbome labai sunkiai. Vyras 
dar tebedirba, nors jau yra 
pensininko amžiaus. Aš dirbau, 
kol sulaukiau 62 metų amžiaus. 
Dabar gaunu šiokį toki čekį ir 
uždirbu tiek, kiek įstatymas lei
džia.

Mano manymu, atėjo laikas 
susitvarkyti savo reikalus. Nu
tarėme sudaryti testamentą. 
Bet atsiranda čia ir problema.

Vienas iš mūsų sūnų yra la
bai išlaidus, nesiskaito su pini
gais, nežino dolerio vertės ir, 
kiek turi, tiek išleidžia. Jisai 
yra neblogas vaikas, bet netu
ri saiko. Skolina pinigus savo 
draugam, kurie niekuomet jam 
tų pinigų negrąžina, eina su 
draugais į brangius restoranus, 
perka visokių nereikalingų dra
bužių ir kitų daiktu. Jam visuo
met trūksta to pinigo, jis vi
suomet be cento, nors dirba ir 
uždirba neblogiausiai. Kalba
mės su vyru, kad mūsų mirties 
atveju jis savo palikimo dalį 
tuoj išleistų ir vėl neturėtų.

Norime kaip nors taip su
tvarkyti, kad jis. negalėtų savo 
dalies paliesti, kol įgys proto, 
jei iš viso jo kada įgys. Mes 
krovėme centą prie cento ir, 
mūsų pačių nustebimui, sutau
pėme nemažą sumą. Nenorim, 
kad mūsų taip sunkiai uždirb
tas ir sutaupvtas skatikas 
nueitų vėjais.

tyviai dalyvaujant matėm ir 
naująjį Marquette -Parko kle
boną kun. A. Zakarauska. z

•

Šiuos įspūdžius apie VlII-jį 
ateitininkų kongresą noriu už
baigti laiško iš Lietuvos ištrau
ka:

“Būkite prikėlėjai ir atnau
jintojai mūsų brangios tėvy
nės Lietuvos. Mes vieni esame 
nusenę, o kiti palūžę — pa
kąsti ankstyvųjų šalnų; pakąs
ti žiedeliai ir vainiklapiai, ne
bėra ko laukti pribrendusių 
sėklų ir vaisiu. Visa mūsų vil
tis Jumyse: jei mes dar gyven
sime, tai gyvensime Jumyse, 
Jūsų darbuose ir ilgesyje. Nors 
mes stipriai tikime “visa atnau
jinti Kristuje”. Jame viskas 
galima ...” VI. Rmjs

Iš Tamstos rašinių atrodo, 
kad galima būtų padaryti 
“trust”. Bet kaip jį reikia su
daryti? Ką jis iš esmės reiškia, 
ir kas jį tvarkys? Ar galima 
prašyti vieną vaiką tvarky
li kito vaiko dalį?

Prašau smulkiai . paaiškinti. 
Norėtume žinoti, kaip tai turi 
būti padaroma.

Gyvename mažame mieste. 
Abejojame, kad vietiniai advo
katai, kurių yra lik trys, ką 
nors nusimanvtu tokiu reika
lu.

Skaitytoja, Massachusetts

Atsakymas
Tamsta visai teisingai ma

nai, kad tokiu atveju, kaip 
Tamstų, “trust” yra geriausia 
priemonė testamentui sudary- . 
ii. Toks “trust” yra vadina
mas “testamentary trust". Taip 
sudarius testamentą, galima 
numatyti, pvz., kad Tamstų “iš- 
laidusis” vaikas gautu tik pro
centus iš savo “dalies" iki tam 
tikro amžiaus, leiskime, ko! su
lauks 30 metų. Testamente ga
lima numatyti, kad niekas-ne
galėtų jo palikimo “paimti už 
skolas” ir kad jis negalėtu nie
kam savo palikimo daJies “ati- 
duoti”(unattachable and unas
signable). Tokia “trust” rūšis 
vadinama- “spendthrift trust". 
Tam tikromis aplinkybėmis ga
li būti labai naudinga tekios 
rūšies “trust” pavartoti.

Sudarant “trust” (vienoki ar 
kitokį), yra reikalingas patikė
tinis (trustee). Aš Tamstoms 
nepatarčiau paskirti vieną ar
ba abu savo vaikus trečiojo vai
ko patikėtiniais, nes tokiu bū
du tarp Tamstų vaikų tuoj pa
blogėtų tarpusavio santykiai. 
Tamstų “išlaidusis” vaikas su
pyktų ant savo sesers ir brolio, 
kuriem pavesta jį “globoti”. 
Tai būtų natūralu, ir to reikia 
laukti.

Tėvai turėtų savo testamen
tus sudaryti tokiu būdu, kad 
išvengtų nesantaikos tarp savo 
vaikų, tėvam mirus. Dažnai pa
sitaiko. kad palikimai suardo 
santykius tarp palikuoniu (pa
veldėtojų). Kartais to pinigo 
mažai tepasilieka, tačiau gimi
nių tarpusavio neapykanta pa
silieka iki jų amžiaus galo.

Patariu paskirti patikėtiniu 
banką, jei neturite už save jau
nesnio pašalinio žmogaus, ku
ris apsiimtų šiuo reikalu pasi
rūpinti. Bankui galima smul - 
kiai nurodyti testamente, kaip 
ir kada kas turi būti išmokama.

Kritusieji už laisvę, V. Ramo
jaus knygos apie partizanus II 
tomas. Iliustracijos P.. Lapės. 
Kaina 4 dol.

Šaunus penketukas, J. Švais
to. Penki milžinai ir jų nuoty
kiai. Kietais viršeliais, gražiai 
iliustruota, didelio formato. 3 
dol.

Pasaga iš vyšnios, A. Ba
ranausko eilėraščiai. 2 dol.

Tiltai ir tuneliai, jaunųjų poe
zijos rinkinys. R. Bičiūnas, J. 
Bradūnas. I. Damušytė, K. Gai- 
džiūnas. M. Kvietkauskaitė, M. 
Pakalniškj iė, T. Pautieniūtė, R. 
Sakalaitė, L. švėgždaitė, A. 
Zailskaitė. Kaina 2 dol.

Po Dievo antspaudais — 
Vytauto Didžiojo godos, Leo
nardo Andriekaus eilėraščiai. 
Iliustruota dail. T. Valiaus, 106 
psl., didelio formato, kaina 3 
dol.

Broliai balti aitvarai, H. Na- 
gio eilės, kietais viršeliais, di-. 
delio formato. Iliustracijos P. 
Gailiaus, išleido Alg. Mackaus 
knygų fondas, kaina. 5 dol.

Lituanistikos darbai, redaga- 
vo J. Balys, kaina 2.50 dol.

Moderni mergaitė. Stasio 
Ylos, 352 psl. Veikalas, atsklei
džiąs mergaitės problemas, kai
na 4 dol.

Gatvės berniuko nuotykiai, 
R. Spalio apysaka jaunimui ir 
senimui, kietais viršeliais 5 dol., 
minkštais 4 dol.

Kultūrinės gelmės pasakose, 
Vyt. J. Bagdonavičius II-ji kny
ga. kaina 5 dol. Galima gauti to 
pačio autoriaus ir I-mą knygą, 
kaina 3 dol.

Gimtinės takais. Pr. Narvy
do pasakojimai, kuriuos parin
ko J. Valakas, viršelis dail. J. 
Juodžio, kaina 3 dol.

Šventadienio žodis, Kun. A. 
Vaikiškos sekmadieniam pritai
kyti Evangelijos aiškinimai, 
kaina 3 dol.

Rezistencija, R. Spalio roma
nas, 429 psl. kietais viršeliais, 
kaina 6 dol.

Lietuviai legionieriai Vietna
me, Br. Vrublevičiaus išgyven
tos dienos, kaina 2 dol.

Vysk. Pranas Brazys, jo ŽO- ' 
džiai bei mintys ir gyvenimo 
dienos, kaina 2 dol.

Tau Sesute, Pr. Lemberto gy
venimas, kūryba ir prisimini
mai. kietais viršeliais 5 dol. 
minkštais 4 dol.

Visi mes broliai, Louis Evely, 
N. P. Seserų leidinys, kaina 
2.50 dol.

Nepriklausomos Lietuvos pi
nigai, J. K. Kario istorija ir nu
mizmatika, kaina 5 dol.

Tik tau ir man, O. B. Aud
ronės eilės, kaina 3.25 dol.

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

Encyclopedia Lituanica, ang
lų kalbą, I tomas, redaguotas 
prof. S. Sužiedėlio. 608 psl. di
delio formato, kietais viršeliais. 
Kaina 15 dol.

Meilė dvidešimtajame amžiu
je, P. Maldeikio. 5 dol.

Liepsnos ir apmaudo ąsočiai, 
premijuotas J. Gliaudos roma
nas. 4 dol.

Be namų, premijuota A. No
rimo apysaka. 3.50- dol. Taip 
pat galima gauti anksčiau išleis
ta A. Norimo novelių rinkini 
Naujas veidas. 2.50 dol.

Rugsėjo šeštadienis, Birutės 
Pūkelevičiūtės premijuotas ro
manas. 236 psl. Išleido Lietu
viškos knygos klubas. Kaina 5 
dol.

Poezijos pilnatis, B. Braz
džionio rinktinė, sudaryta iš 
12 to paties autoriaus eilėraš
čių rinkinių. Dail. A. Dociaus i- 
liustruota. kietais viršeliais, di
delio formato, 592 pusi., kaina 
10 dol.

Dialogas su lietuviais, Br. 
Railos akimirksnių kronikos 2- 
roji knyga. 560 psl., kietais vir
šeliais, kaina 7 dol.

Lietuvių švietimas Vokietijo
je, redagavo V. Liulevičius. Kie
tais viršeliais, didelio formato, 
639 pusi., kaina 12 dol.

Nemarioji žemė, Lietuva pa
saulinės poezijos posmuose. An
tologija sudaryta A. Tyruolio, 
176 pusi, kaina 5 dol.

Nutolusios dienos, Žemaičių 
Antano, kaina 1 dol.

Rezistencija, R. Spalio, kie
tais viršeliais, 429 pusi, kaina 
6 dol.

Paulius Augius, monografija. 
Didelio formato albumas. Kai
na 17.50 dol.

Tūboto gaidžio metai, K. Ba- 
rėno. 3 dol.

Prisiminimų fragmentai, K. 
Musteikio. 2.50 dol.

Lemtingos dienos, J. Jaškaus- 
ko apysaka. 2.50 dol.

Dainų Sūkuryje, populiarios 
bei šokių dainos, 1 dol.

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

Trapus vakaras K. Grigai- 
tytės lyrika, kaina 3 dol.

Nemunas teka per Atlantą, 
Vyt. Alanto novelės. 3 dol.

Mūsų mažoji sesuo, A. Vai
čiulaičio apysakaitės, 2.50 dol.

Lietuvių apysakos, H. Suder
mann, vertė V. Volertas, 3 
dol.

Milfordo gatvės elegijos, J. 
Aisčio, 2.50 dol.

Rugsėjo šeštadienis, B. Pū
kelevičiūtės premijuotas roma
nas, 5 dol.

Liepsnos i.r apmaudo ąsočiai, 
J. Gliaudos premijuotas roma
nas, 4 dol.

Nemarieji žemė, A. Tyruolio 
sudaryta antologija, 5 dol.

Šekspyro sonetai, vertė A. 
Tyruolis, 3 dol.

Senprūsiu laisvės kovos, Dr. 
M. Anyso, 7.50 del.

Nepriklausoma Lietuva, R. 
Skipičio. 7 dol.

Lietuvos istorija, V. Sruogie
nės, 6 dol.

Vilnius lietuvių liaudies dai
nose, paruošė G. Krivickienė 
5 dol. ..

Dabarties sutemose, Br. Zu
merio, 2.50 dol.

Aidas ta.’-p dangoraižių, O. 
Nendrės romanas, 5 dol.

Be namų, A. Norimo premi
juota jaunimui apysaka, 3.50 
dol.

Ošiančios pušys, H. Mošins- 
kienės apysakos. 2.50 dol.

Meilė trikampy, R. Rasos ro
manas, 3 dol.

Meilė dvidešimtajame amžiu
je, P. Maldeikio, 5 dol.

Alės Rūtos romanai: Vieniši 
pasauliai, 3.50, Kelias Į kairę, 
3 dol. Prisikėlimas, 2,50 dol. 
Žemės šauksmas, 2 dol., ir 
žvaigždė viršum girios, 3 dol.

Poezijos pilnatis, B. Brazdžio
nio rinktinė, 10 dol.

Poezija, J. Aisčio, 6 dol.
Lietuvių literatūra svetur, 

redagavo K. Bradūnas, 10 dol.

Lietuviu švietimas Vokieti
joje, redagavo .V. Liulevičius, 
12 dol.

Kregždutė, I dalis, A. Rin- 
kūnas, 3 dol.

Rūpestis, J. Vaičiūnienės poe
zija. 3.50 dol.

šios bei kitos lietuviškos kny
gos ir plokštelės gaunamos 
Darbininko administracijoje.

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS 
BEVEIK UŽ PUSĘ KAINOS 
"Atsiminimai iš Balfo veik

los". 404 psl., apie 150 įdomių 
nuotraukų iš Amerikos ir Eu
ropos lietuvių gyvenimo, čia 
rasite mokinių grupes, chorus, 
veikėjus ir t t. Pamatysite 
kaip atrodėte prieš 20-25 me
tus.

"Vytautas the Great". 202 
psl. Anglų kalboje istorinis 
veikalas, nušviečiąs Lietuvos 
didingą ir garbingą praeit} 14 
ir 15 šimtmečiuose. Jaunimui 
ir kitataučiam ypač svarbu ją 
perskaityti.

Už abi knygas su minkš
tais viršeliais tik 5 dol., o už 
abi knygas su kietais viršeliais 
tik 7 dol.
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Kipras Petrauskas dainuoja; 
Saulelė raudona, Prapuoliau, 
motule, Du broliukai kunigai, 
Ant marių krantelio, Oi kas so
dai do sodeliai, Tris dienas, tris 
naktis, Dul dul dūdelė, Metų 
dvidešimt turįs. Operų arijos: 
The Jewess, Eugene Onegin, 
The Queen of Spades (Tchai
kovsky), La Traviata ir Rigo- 
letto (Verdi), Tosca (Puccini). 
Mono, galima groti ir stereo, 
kaina 7 dol. Persiuntimui pri
dedama 50 c.

Aldona Stempužis, su Stutt- 
garto simfonijos orkestru, vad. 
D. Lapinskui, dainuoja: (Car- 
men-Bizet) Habanera, Seguidil- 
la ir Carreau Pique; (H. Trovato- 
rė, Don Carlo — Verdi) Stride 
la vampa ir O don fatale; (Sam
son et Dalila — Saint Saens) 
Amour viens aider ir Mon 
coeur s’ouvre a ta voix) (Orfeo 
—Glueck) Che faro senza Euri- 
dice ir (II barbiere di Siviglia— 
Rossini) Una voce poco fa. Ste
reo galima vartoti ir mono, kai
na 6 dol.

Antras literatūros vakaras, 
dalyvauja: Ada Karvelytė,
A. Kairys, G. Babrauskienė, J. 
Vaičiūnienė ir dr. A. šešplau- 
kis. Įskaityta: Be motinos, Gy
venimas, Gimtasis sodžius, Sve
tur, Jaunystė, Pabudau, Joni
nės, Daina be laukų, Po tėve
lio kepure, Metai, Kraštas, Ne
marioji legenda, Vakaras, Į 
Nemuną, Pūgos, Žmogus, kuris 
gyveno, Brolis ir sesuo, Trečio
ji žaizda, Ryto čiulbėjimas ir k. 
Mono, kaina 5 dol.

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

čiurlionis, L.T.M. Ansamblio 
“Čiurlionis” įdainuota: Sanctus, 
Miegelio noriu, Eičiau klausti, 
Piemenaitės raliavimas, Noriu 
miego, Nuvažiav’ tėvelis, Vėjo 
dukra, Jau žirgelis pabalnotas, 
Pavasaris, Širdgėlos daina, Žie
ma, Aušružėlė, Mergužėle ma
no, Plovėjas, Dainų dainelės, 
Kur lygios, lygios lankos, Dzie- 
dūkas, Aviža prašė, Iškasiu 
šulnelį, Burtai, Oi kad išauštų, 
Gersim, broliai, uliavosim, Oi 
dariau, dariau lyseles, Papartė- 
lis, Naktis prie Nemuno, Laivi
nė, Kūlikų daina ir Pasėjau li
nelį. Albumas. iš dviejų mono 
plokštelių, galima groti ir ste
reo. Kaina 10 dol.

Mon t reali o Aušros Vartų 
Choras dainuoja: Kur giria ža
liuoja, Kurteliai sulojo, Pava
sario rytas, Berneli mūsų, Meno 
daina, Garsus mano Vilnius, Lė
kit mintys, Girioj, Čigonai, Ud- 
rio daina, Tremtinių ir išvežtų
jų giesmė. Stereo galima groti 
mono, 5 dol.

Pavergtos Tėvynės Muzika 
N r. 1 įdainuota: Sesuo žydrioji, 
Vilija, žvaigždutė, Pasvarcyk 
ancela, Kaipgi gražus rūtelių 
darželis, Kūmute širdele, At- 
skrend sakalėlis, Oi nėra nie
kur, šokių scena, Pasveikinimo 
choras, Udrio daina, Vaivados 
daina ir Vaivados ir Naglio due
tas. Mono 2 dol.

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

Dainuojam su Lione, įdainuo
ta Juodytės solo ir duetai: Kur 
bakūžė samanota, Supinsiu dai
nužę, Dukružėlė, Gegutė raibo
ji, Mamytė, Spragilų daina, Aš 
bijau pasakyt, šventė, Aguo
nėlės, Oi greičiau greičiau, Gy
venki, juokis ir mylėk, Vai pū
tė, pūtė, Apynėlis, Pradal
giuose, Pamylėjau vakar, Plau
kia sau laivelis. Mono, galima 
groti ir stereo, kaina 5 dol. Dau
giau užsisakant, duodama nuo
laida. Gaunama Darbininko ad
ministracijoj.

Sol. Janina Liustikaitė įdai
navo operų arijas ir dainas: 
Adriana Lecouvreur — muz. F. 
Cilea; Mefistofele — A. Boito, 
Perlų ieškotojai — G. Bizet, La 
Boheme — G. Puccini ir La 
Wally — A. Catalani. Mergaitės 
troškimas ir lietuviška daina— 
abi Fr. Chopin; Kur prapuolė 
tas kelelis ir Abejonės — Al. 
Kačanausko, Ne margi sakalė
liai — J. Tallat Kelpšos, Ty
kiai, tykiai, viena liaudies dai
na, harmonizuota Br. Budriū- 
no, ir Dobilėlis — A. Vanagai
čio — V. Jakubėno. Mono, kai
na 6 dol.

G. Vasiliauskienės įdainuo
ta: Vai gražu, Gėlės iš šieno, 
Lopšinė, Daina prie * upelio, Iš
dykęs rudenėlis, Kregždutė, 
Lakštingalos giesmė, Kalnų pie
menaitė, Pievoje žolelė žaliavo, 
Jei tu myli, Mergaitė ir paukš
telis. Mono, kaina 6 dol.

Elzbieta Kardelienė dainuoja: 
Kur prapuolė tas kelelis, Kad 
aš našlaitėlė, Lopšinė, Keturi v 
žimo ratai, Mėlyni varpeliai, Oi 
nėra niekur, Tėvas su močiute 
savo, Žalioj girelėj, Pienė, Ne
pykstu ne, Lopšinė ir Pakelki
me taurę iš op. “Traviata” (due
tas su K. Petrausku). Mono, ga
lima groti ir stereo, kaina 6 
dol. Persiuntimui pridedama 50 
c. Gaunamos Darbininko admi
nistracijoje.

Lietuvių Pasakos, seka Leo
nas Barauskas, dainuoja sol. Al
dona Stempužienė. Stuttgart 
simfonijos orkestrui muziką pa
rašė ir diriguoja Darius Lapins
kas. Stereo 6 dol.

Ainių Dainos ir Les Sept So
litudes, dainuoja sol. A. Stem
pužienė su Stuttgarto simfoni
jos orkestru, muzika Dariaus 
Lapinsko, kuris tam orkestui 
diriguoja. Stereo 6 dol.

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

Antrieji Žirginėliai: Vasaros 
pasaka, Kalėdų dovana, Kle- 
mentina ir Valentina ir Rimas 
pas Kęstutį. Birutės Pukelevi- 
čiūtės režisūra. Dainos ir mu
zikinė palyda Fausto Strolios. 
Graži dovana vaikučiams. Ste 
reo, galima groti ir mono, kai
na 5 dol.

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

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

Tra-Lia-Lia, Lituanicos Tun
to skautų įdainuota 18 lietu
viškų skautiškų dainų: O Tėvy
ne gintarine, Kregždutė, Straz
delis, Nusileido saulužėlė, Šiene
lis ralio, Pakelsim vėliavas, Pa
sėjau linelius ant pylimo, Ra- 
movėnų maršas, Smarkiausi iŠ 
visų, Smailužis, Vėjas, Sutrenks 
propeleriai, Gęsta laužai, šėriau 
šėriau, Vėjavaikis. Paruošė F. 
Strolia. Stereo su persiuntimu 
5 dol.

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

šios ir kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221. (Siuntimui prideda
ma 50 c., Kanadoje 1 dol.).

NAUJOS PLOKŠTELES
Dainos, Aldonos Dičiūtės - 

Trečiokienės įdainuota: Siuntė 
mane motinėlė, Trys mane 
peikė, Liepė man motulė, Pa
vasario dienelė, Oi ko verk, se
sele, Vai pūtė, pūtė, Tykiai, ty
kiai Nemunėlis teka, Beauštan- 
ti aušrelė, Mano gimtinė, Vai 
gražu, Mano rožė, Rūta, Ne 
margi sakalėliai, Per pasaulį ei
na žmogus, Jei gyvenimas sap
nas ir Malda. Mono 5 dol.

Sodauto, Vilniaus vyrų 
choras “Varpas”, 1969 m. Ita
lijoj laimėjęs 2 pirmąsias pre
mijas, dainuoja: Kur tas kalne
lis, Augo kieme klevelis, Ant 
kalno karklai suūbavo, Gau
džia trimitai, Oi tu sakai, Ūžia 
girelė, Daunoj lylio čiūto, So
dauto, Nakties valsai, Tyliai, 
tyliai, Žiedelis-Pigarėlis, Naktis, 
Medžiotojų choras, Laisvasis 
šaulys ir Vergų choras. Išleido 
“Krivūlė” Montrealyje. Mono, 
galima gauti ir stereo. Kaina
5 dol.

Motule Mano. Dainuoja T. 
Serapinienė: Pas močiutę au
gau, Dainuok, motule, Lop
šinė, O kai aš pas močiutę bu
vau, Močiute mano, Liūlia, liū
lia, mažutėle, Močiute ir Sveika 
Marija. Pasakoja Ig. Serapinas: 
Motinėlės veidas ir kaip Pele
lis mokslus ėjo. Skaito Z. Juš
kevičienė: Sveikinimas Motinai 
ir Motinai Tėvynei. Mono 5 
dol.

Toks Mūsų Likimas. Violetos 
Bendžiūtės įdainuota pritariant 
gitarai, modemiškos muzikos 
dainos: Toks mūsų likimas, Mė
lynos akys, Vasara ateina, Lop
šinė, Naktis, Aš verkiu viena ir 
Laukiu tavęs. Stereo 5 dol. ga
lima naudoti ir mono.

Lietuva Brangi, Lengvos mu
zikos solistų ir chorų įdainuo
ta: Lietuva brangi, Per šilelį jo
jau, Senas jūrininkas, Apynėli 
žaliasai, Nemunas, Žibuoklė, Tu 
prisimink, O tu Joneli, Daina 
apie Klaipėdą, Lietuviška pol
ka ir Lietus lynojo. Mono 5 
dol. galima naudot ir stereo.

Gaudžia Trimitai. Įgrojo 
Stuttgarto simfonija, Br. Jonu
šui diriguojant: Gaudžia trimi
tai, Įžengimas į Vilnių, Ramo- 
vėnai žengia, Tai ne miškas 
šlama, Šėriau žirgelį, Parado 
maršas, Kur bakūžė samanota, 
Nedėlios rytelį, Plaukia sau lai
velis, Šaulės pirmyn, Ei pasau
li ir Leiskit į Tėvynę. Kaina
6 dol.

Sol. Stasio Baro Operų Ari
jos su Stuttgarto simfonija Da
riui Lapinskui diriguojant: Kar- 
navičius : Radvila Perkūnas— 
Jonušo daina (act. 1), Ponchiel- 
li: La Gioconda — Cielo e Mar 
(act. 2). Puccini: Tosca — Har
monija slaptinga (act 1). Turan- 
dot — Nessum dorma (act 3) 
ir Manon Lescaut — Donna 
non vidi mai (act. 1), Verdi: 
Aida — O, kad mane paskir
tų: mano Aida (act. 1). Halevy: 
La Juive — Rachel, Tave 
dangus (act 4). Bizet: Carmen 
— Gėlę, kurią man dovanojai 
(act 2). Giordano: Andrea Che
nier — Colpito qui M’avete un 
di all’azzur ro spazio (act. 
1). Leoncavallo: Pagliacci —Eit 
vaidint: Juokis Pajace (act 1). 
Stereo 7 dol.

Aurelia, A. Paukšelienės 
lengvos muzikos su čigonų or
kestru įdainuota: Balti beržai, 
Tau, mylimasis, Lakštutė, 
žali laukai, Gelsvos purienos, 
Ar prisimeni tu, Tamsi naktis, 
žvejys, Vieversėli ir Jo šypse
na. Stereo 5 dol. galima groti 
ir mono.

Linksmų Kalėdų. Rūtos an
samblio padainuota: Leiskite ra
są, Tyliąją naktį, Piemenė
liams, Nakties tyloj, Gul šian
dieną, Linksmą giesmę, Svei
kas Jėzau gimusis, Tylią nak
tį, Ateikit džiaugsmingai, Mes 
girdėjom angelus, šventa nak
tis ir Angelai gieda danguje. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50 dol.

šios bei kitos plokštelės ir 
knygos gaunamos: Darbininkas, 
910 Willoughby Ave., Brook
lyn, N. Y. 11221. (Persiuntimui 
pridedama 50 c.)

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBALD

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

Current dividend 5Vž% on all accounts.
Dabar moka ^/2^O už visų rūšių taupomus pinigus.

įfl|) SPORTAS
LAUKO TENISAS

New Jersey valstijos lietu
viai teniso mėgėjai rugsėjo 18 
surengė uždaras lauko teniso 
dvejetų varžybas.

Geriausi dvejetų žaidėjai, Ge
diminas Grajauskas ir A. Bi
rutis (abu iš New Yorko), kaip 
buvo spėta, turnyrą lengvai lai
mėjo, parodydami aukštos kla
sės žaidimą. Grajausko stiprūs 
ir tikslūs servai su žaibiškais 
kirtimais derinosi su Biručio 
staigiu, gudriu ir išbaigtu žai
dimu prie tinklo.

Abu talentingi sportininkai: 
Grajauskas buvo žinomas kaip 
nepriklausomos Lietuvos vals
tybinės tinklinio komandos 
žvaigždė — geriausias kirtėjas, 
o Birutis — garsus krepšinio 
žaidėjas ir treneris Prancūzi
joje.

Žaidynėse dalyvavo visa gru
pė iškilių lauko teniso žaidėjų, 
susiskirsčiusių šiomis poromis: 
A. Andriulis ir Plioplys, D. Sla
vinskas ir P. Gvildys, Šlepetys 
ir Cenfeldas.

Tenisistas

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa prašo padėti lietuviam, 
atsidūrusiem Lenkijoj. Vienas 
iš daugelio laiškų: “Kad nereikė
tų ilgai spėlioti, kas rašo ir ko 
prašo, tuojau parašysiu, kad 
jau keletas šeimų gavo iš Jūsų 
maldaknygę “D. Ramybės Šal
tinis”. Kadangi pas mus tokių 
nėra, tai su prašymu kreipiuo
si — prisiųskite man ir kitam 
mano draugui minėtą malda
knygę. Už tai būsiu labai dėkin
gas”. Maldaknygių Darbininko 
administracijoje yra daug ir to
dėl labai papigintai galima pa
siųsti į Lenkiją. Siųskite au
ką: Darbininkas, 910 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

Kultūros židinio, 361 High
land Blvd., Brooklyn, N. 
Y., telefono numeris yra 827- 
9865.

Now officially open —

The New LATON HOTEL
28 RAILROAD SQUARE, NASHUA, N. H.

--------- Under New Management ---------
Mr. H. E. CARON, Proprietor

Full dining room facilities — open from 6 AM. Bar and Cocktail 
Lounge — open from 10 AM. Rooms. • šiame viešbuty galima gauti 
skaniai pagamintų valgių ir įvairių gėrimų • Kambariai nakvynei.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1970 metams.

Vardas ir pavardė------------------------------------------------

A dresas .... ——  , ,, _ . _ . ■
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $8.00.

Už kalendorių $__________

Siunčiu už prenumeratą Į____

Spaudai paremti |

Siunčiu skolą už____m. I

MALE - FEMALE.

Gi ris-Men wanted to take messages 
and answer telephones no exp ne
cessary, full or part time — A & A 
Answering Service. Call 345-5078.

MANAGEMENT TRAINEES
National insurance company has 
immediate openings for men who 
want security, independence, splen
did income, and prestige in the com
munity. Please call Mr. Petersen- 
1212) 497-1814 Ridgewood. Queens. 
Metropolitan area & Nassau County

Insurance and Real Estate brokers 
salesmen and Saleswomen develop 
your clientele into an investing cli
entele. Don’t let your business go 
to your competitor. Full or part 
time, thru the sales of securities. 
High commissions, fringe benefits. 
We will train. Glendale Securities 
Corp. — Glendale Prof. Bldg. 73-09 
Myrtle Ave. Glendale, N.Y. 11227 
366-8900.

The Education Dept, of Trenton, 
New Jersey, in cooperation with the 
Model City, announces a vacancy. 
We are accepting applications fox- 
a BILINGUAL PROGRAM CO
ORDINATOR references: professor, 
male or female, with N.J. State cer
tificate. Time fox- applications closes 
Octobex- 9. Visit the Dept, of Edu
cation located 9 So. Stockton St., 
Trenton, N.J. 08611. or call Mr. Vin
cent A. Halbert, Assistant Super-, 
intendent of the Education Dept. 
609-396-7646

GENERAL FACTORY HELP 
Steady jobs Salaries $74-8100. Good 
working conditions — ALL STATE 
EMPLOYMENT AGENCY 400 E. 
148thSt. N.Y.C. Call 635-9818

DISPLAY

GENERAL BUILDING 
MAINTENANCE

Home improvements, violations re
moved, all licensed personnel. We 
take pride in our work. 369 Utica 
Avenue, Brooklyn, N.Y.---- Call:

771-9659

Claudio’s Restaurant & Marina Res
taurant Ft of Main St.. Greenport. 
N.Y. 516-477-9800 dock 516-477- 
0715. Seafood steaks: Continental & 
American cuisine, deep water pier. 
Centrally located 1 bl from business 
district. Superb harbor view from 
glass-enclosed dining rooms.

H. W. MALE

EXP DELICATESSEN MAN
Excellent working conditions part 
time 8-2 (5 or 6 days) — Lynwood 
Deli 152 Lynwood Plaza Fort Lee, 
New Jersey. Call 201—944-9609, 
until 4 PM.

ASSEMBLERS general factory day 
shift and second shift. Lodi area. 
Will train. Must speak English. Call 
for Mr. Hunderfund 201—487-3521

Experienced Operator on Plastics 
must have car steady work LATIN 
PLASTIC COVER 249 Straight St. 
Paterson, N.J. Call 201-742-2779

Cutters — will train willing persons 
for interesting job of cutting suede 
& leather fox- men’s coats. Full time, 
steady job. benefits — Excellent 
Leather Coat Co.. 55 School Ave., 
Somex-set, N.J. 201—247-8832

Tool & Die maker watch case nxanxx- 
facturer offering excel oppty for top 
notch personnel. Top pay, benefits. 
(212) 784-7840. 8:30 to 5:30 p.m-

Experienced Maintenance Machinist 
or Trainee familiar with electxic & 
plumbing. Good wages and fringe 
benefits — OSROW PRODUCTS 88 
Hazel Street Glen Cove, L.I. (516) 
671-5300

Gas Station Attendants — full time 
only. Must be experienced. Day or 
night shift. Apply at Getty Gas Sta. 
Cor. Flatlands & Pennsylvania Ave. 
Brooklyn, 649-9684

Bus Drivers full, or part time steady 
work benefits paid vacation etc. — 
Fair Lawn Transportation Co. 558 
East 22nd Street Paterson, N. J. 
Call: 201-742-0399

“SCHOOL BUS DRIVERS” 
needed fox-

7 AM - 9 AM & 2 PM - 4 PM 
Training Program Available 

33 pex- houx- — $2 hour minimum 
Will assist in obtaining license. 

Huntington area, (516) HA 7-0011

EXP JEWELRY
Stone Setters - Polishers - Jewelers 

Good salary and Union Shop 
DESIGNCRAFT JEWELRY

INDUSTRIES
380 Second Ave., N.Y.C.

Call — 533-2300

SALESMEN with Car. Experienced 
or will train in whole sale Radio 
and T.V. line. Salary and commis
sion. Apply in person only 9 AM to 
11AM Empire Sales 32-68 Steim- 
way St. Astoria, Long Island, N.Y.

AUTOMOTIVE 
PERSONNEL

Full time caxeer employment op
portunities presently available in 
all following categories:

Shop Foremen
Asst. Shop Foremen
Auto Mechanics
Mechanic's Helper
Auto Bodymen
Bodymen’s Helper
Taxi Fleet Utility Men
Gas Men
Tow Truck Drivers
Tire Repairmen, etc.

GOOD SALARIES AND 
WORK BENEFITS

Call fox- interview 
after 12 noon daily.

PL 7-8062
—ask for MR. JACK

CHEF or COOK Italian-American 
cuisine. Call <201 > 729-3421 or ap
ply at Central Hotel — Sparta, N.J. 
Steady job. good pay.

Exp Auto Mechanics exp on motor
cycles full or part time Ghost Motor
cycles 194 Main St. Port Washing
ton. 516-883-5300 or 212- 297-2292

EXP MECHANICS
Must have own tools on foreign & 
American cars. Steady work, salary 
open, all fringe benefits. See Mr. 
Bill Foster Gundaker, CENTRAL 
MOTORS, 601 F. St. Belmar, N.J.

EXPERIENCED TAILOR — Semi
retired — 3 days a week part time 
— 3 hours daily. Call 879-3169

REAL ESTATE

2 Lots for Sale in Greenwood Lake 
area. Corner location short walk to 
private lake. Asking $1,000 for ea. 
lot. Call Mrs. Reid — 201-569-1198

DEXTER PARK |j®j PHARMACY 10|
Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street)

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DEI TVER

Michigan 24130

TO PLACE YOUR AD CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

SERVICE

MARIO’S Auto Inspection Repair 
Station headlights adjustment wheel 
alignment, motor tune-up & brake 
service. Shell Bay Ave Mayville, NJ 
Cape May Court House opp. State 
Inspection Dep. Sta. 8 AM - 5 PM 
Closed Sun-Mon. Owned & operated 
by Mario De Santis. If you want to 
go ‘ See MARIO”. Call 609 465-5607

CREATIVE
One of the Lowest Cost Furniture
Refinishing Company in Brooklyn.

We pick up and deliver
We take pride in our work.

1873. Eastern Parkway
Call: 485-2824, Mr. James Lampkin

DAZ CONSTRUCTION
Violations removed, plumbing and 
■carpentry and general contracting 
work. All work done at reasonable 
rates. 303 West 138th Street, N.Y.C.

Call: 234-3615

PRODUCTS LA FLOR
Looking for Distributors to sell 
spices in Super Markets in N.Y. - 
N.J. - Conn. -. L.I. - Phila. Must 
have own truck. 160 Scholes Street 
Brooklyn, N.Y. Call 212-384-2888 
or 384-2873 — Mr. Torre.

R &E Decorators slipcovers, drape
ries, bed spreads, upholstering. All 
work guaranteed. 454 William St. 
East Orange, N.J. — 201—676-8777

Cellars cleaned rubbish, removal all 
work done at reasonable rates. All 
work guaranteed. Call P. Consaldas 
& Son CL 7-3891; 9324 Glenwood R.

Painting & Carpentry interior clean 
work all work done at reasonable 
rates. All work guaranteed — free 
estimates. Mike or Joe — 849-1281

WESTHAMPTON NURSING 
HOME

Finest accomodations available — 
nurse in attendance 24 hours a day. 
Catholic Church within the area. A 
home away from home — 7 Seafield 

^Lane Westhampton Beach, 'Long
Island. Call: 516-288-1122

B & B . Rubbish Removal all work 
done at reasonable rates no job too 
big ox- too small — 116 W 123rd 
Street New York City, 666-1195

Yellow Jacket Transmissions open 
5’/2 days a week all work guaran
teed. 681 Grove Street Irvington, 
N.J. Call 201-374-2700

USED METAL & WOOD DESKS 
$35 and up. For the finest of used 
furniture — AMBO BUSINESS 
FURNITURE 151-22 W. Industry 
Ct. Deer Park, Long Island. Call 
516—586-0011 ask for Bill or Peter.

H. W. FEMALE

Women Weavers steady work, 40 
hrs -Į- fringe benefits hospitalization 
and vacation. Exquisite Reweaving, 
69-19 Queens Blvd., Woodside Qns. 
Call 478-5353

SINGER operators on dresses and 
sweaters. Exp operators will have 
the advantage of good pay, fringe 
benefits. Union shop and overtime. 
Apply: Cornish Knit, 121 Ingraham 
St. Brooklyn, N.Y. For appointment 
or directions call: HY 7-1230.

Work near home — WAITRESSES, 
experienced only full time day or 
nights good pay Bacchus XVII 350 
Route 17, Paramps, New Jersey — 
Call: 201-261-0353

COUNTER HELP
F.ull or part time women preferred 
steady job good working conditions, 
for our 3 stores: 50 Caldwell Ave. 
Maspeth, 429-0278; 5101 Gorsline 
Street Maspeth, 672-7969; 168-02 
Union Turnpike Flushing, 526-3813

WOMAN FOR DOMESTIC HELP 
in Catholic Rectory. Cleaning and 
housekeeping, living-in facilities — 
ideal surroundings. English speak
ing parish in Bayonne. N J.

Telephone (201) 437-0S33

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208 

---------- Allen R. Shipley ------—
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Pabaltijo organizaciją atsto
vų ir spalio 18 manifestacijom 
prie Jungtinių Tautų ruošti ko
miteto pasitarimas Įvyks spalio 
8, šį ketvirtadienį, 7:30 v. v. 
estų namuose, 243 East 34 St. 
New Yorke. Visos organizaci
jos prašomos atsiųsti savo at
stovus

Pabaltiečių protesto demon
stracijai visi valdžios leidimai 
gauti ir ji įvyks sekmadienį, 
spalio 18, prie Jungtinių Tau
tų, Dag Hammarskjold Plaza, 
prie 1st Avė. ir 47th Street. 
New Yorke. Manifestacijos pra
džia — 2- vai. pų). punktualiai. 
Manifestacija ir protesto de
monstracija įvyks nežiūrint ko
kiam orui esant.

Tėv. Juvenalis Liauba, O.F. 
M., rugsėjo 30, trečiadieni, 
išvyko į savo naują paskyrimo 
vietą, — St. Catharine, Ont., 
Canada.

Iškilmingą koncertą spalio 
11 rengia Liet. Kat. Moterų Są
jungos 29 kuopa, minėdama sa
vo veiklos 55 metų sukaktį. 
Koncertas bus Apreiškimo pa
rapijos viršutinėje salėje. Pra
džia 4 vai. popiet. Dalyvauja 
Apreiškimo parapijos choras, 
diriguojamas Algirdo Kačanaus- 
ko, solistai Irena Stankūnaitė 
ir Liudas Stukas, dailiojo žo
džio menininkė Irena Veblai- 
tienė, taip pat deklamuos ir va
karui vadovaus stud. Jūra Bal
sytė. Prieš koncertą žodį tars 

- Tėv. Leonardas Andriekus, O.
F.M. Prieš koncertą žemuti
nėje salėje bus pietūs, kurie 
prasidės tuoj po pamaldų: 
12:30 vai. Kalbės dr. A. šlepety- 
tė-Janačienė. Kuopa, norėdama 
prisidėti prie rengiamos pran
ciškonų statybos, visą pelną 
skiria Kultūros Židiniui. Kuo
pai jau kuris laikas sumaniai 
vadovauja Ona Kubilienė.

Balfo vajaus "laimės šuli
niui" (veiks per vajaus kon
certą spalio 24, šeštadienį) ver
tingų fantų aukojo dar šie išti
kimi Balfo rėmėjai: J. ir A. 
Ginkų krautuvė (495 Grand St., 
Brooklyn), R. ir J. Bružų siun
tinių įstaiga (370 Union Avė., 
Brooklyn), Magdalena Kriaučiū
nienė, Helena Pachesa ir kiti. 
Įsidėmėtina: fantus įteikti 
iki spalio 17 Balfo centrui (105 
Grand St., Brooklyn, tel. 387- 
1422).

A. t A.

Onai Steponaitienei
Lietuvoje mirus, dukrai Stefai Subatienei ir jos šeimai 
gilią užuojautą reiškia

L.S.S. Vyriausia Skautininke 
ir Seserijos V ūdija

L. K. MOTERŲ SĄJUNGOS 29 KUOPA rengia 

sukaktuvinius pietus ir koncertą 
1970 spalio 11

12:30 vai. — pietūs Apreiškimo parapijos apatinėj salėj; 
pietų metu kalbą pasakys dr. A. ėlepetytė-Janačienė;

4 vai. popiet koncertas Apreiškimo parap. viršutinėj salėj.
Programoj: Apreiškimo parapijos choras, vadovaujamas 
Algirdo Kačanausko, solistai Irena Stankūnaitė ir Liudas 
Stukas, dailiojo žodžio menininkė Irena Veblaitienė. Pro
gramą praves stud. Jūratė Balsytė, žodį tars tėv. Leonar
das Andriekus, OFM.
Sąjungietės kviečia, nelaukiant paskutinės dienos, bilietus Įsigyti Ii 
anksto. Jų galima gauti Apreiškimo parapijos raštinėj Ir pas są- 
jungietes: Katilienę — tel. MI 1-0949, Gagienę — MI 7-4544, J. 
Kezienę ir kitas nares. Pietums auka 3.50 dol, koncertui — 2 dol.

Visas vakaro pelnas skiriamas Kultūros Židinio statybai

Vienuolynas_____ GL 5-7068
Spaustuvė __ GL 2-6916
Redakcija_______ GL 5-7281
Administracija ___  GL 2-2923

Dail. Giedrės Žumbakienės 
kūrinių paroda bus spalio 17- 
18 Kultūros Židiny, 361 High
land Blvd. Paroda rengiama 
Maironio lituanistinei mokyk
lai paremti. Dailininkė gyvena 
Chicagoje, yra tapytoja ir taip 
pat daro keramikos ir vario 
glazūros darbus.

Kun. Petras Urbaitis, salezie
tis, iš Italijos laivu atplaukė 
į Ameriką, kelionėje užtrukęs 
net 12 dienų. Plaukė prekybi
niu laivu ir taip galėjo atsi
vežti daug knygų, kurias dabar 
sukraus Balfe. Sustojęs pas 
pranciškonus, New Yorke iš
bus apie tris savaites. Iš čia va
žiuos lankyti kitų Amerikos lie
tuvių kolonijų. Tėvai saleziečiai 
prieš metus įsikūrė netoli Ro
mos, Frascati vietovėje. Įsigy
tą sodybą pavadino Vytėnais. 
šiam naujam spaudos ir jauni
mo centrui pilnai įkurti dar 
trūksta lėšų, kurių tikisi gauti 
iš savo geradarių Amerikoje. 
Tų aukų rinkti ir atvyko kun. 
Petras Urbaitis, kuris yra ilgus 
metus dirbęs misijose Kinijose.

Birutei ir Vytautui Kidoliams 
rugsėjo 28 gimė dukra, kuriai 
duotas vardas Laura Viktorija.

D. L. K. Birutės Karių šei
mų Moterų Dr-ja kviečia visus 
praleisti vakarą kartu su advo
kate, teisių daktare, šiam va
karui atvykstančia iš Bostono 
— Marija Šveikauskiene, kuri 
plačiai yra žinoma New Yorko 
visuomenei, o ypač Darbinin
ko skaitytojams.

Prelegentė kalbės aktualiais 
teisiniais klausimais ir atsakys 
į visokius rūpimus teisinius 
klausimus.

Parengimas įvyks puošnioje 
Cordon Bleu salėje, 96-01 Ja
maica Ave., Woodhaven, N.Y. 
lapkričio 15. sekmadienį, 5 v. 
vakaro.

Po paskaitos bus vaišės. Au
ka 12 dol. (gėrimai be atskiro 
atlyginimo)

Staliukams rezervacijas pra
šome siųsti:

Liucinai Vilkutaitienei, 85-81 
75 St., Woodhaven, N. Y., 
11421, tel. MI 2-2137.

Liucijai Sperauskienei, 307 
West 30 St., New York, N. Y., 
10001, tel. CH 4-2642.

Marijai Bulvičienei, 195-04 
Carpenter Ave. Hollis, N. Y., 
11423, tel. HO 4-7080.

Į

i

Apreiškimo parapijos choras su dirigentu Algirdu Ka čanausku ir dvasios vadu kun. L. Budrecku. Choras 
dalyvauja LKM Sąjungos 29 kuopos rengiamame koncerte spalio 11 Apreiškimo parapijos salėje. Koncerto 
pradžia 4 v. popiet. . Nuotr. V. Maželio

KODĖL BALSUOTI?
JAV Lietuvių Bendruome

nės įstatai nustato, kad kiek
vienas lietuvis yra Lietuvių 
Bendruomenės narys. Taigi, 
kiekvienas lietuvių kilmės ame
rikietis turi teisę ir pareigą ak
tyviai dalyvauti L. B. Tarybos 
rinkimuose.

Rinkdamas atstovus į Lietu
vių Bendruomenės Tarybą, 
Tamsta pareiški savo valią ir 
todėl pasisakai už tinkamiau
sią Tamstos atstovavimą aukš
čiausiame L. B. organe —Ta
ryboje.

New Yorko L.B. apygardos 
administracinių organų įsitiki
nimu, New Yorko apygarda yra 
verta žymiai didesnio atstovų 
skaičiaus negu tai buvo mėgin
ta nustatyti. Padėkite tai Įro
dyti balsuodami! Paraginkite 
savo kaimynus taip pat pada
ryti!
Kaip balsuoti?

1. Atžymėkite balsavimo la
pelyje kryžiuku tų kandidatų 
pavardes, už kuriuos balsuoja
te, bet nedaugiau kaip dešimtį

Suffolk County Amerikiečių 
Lietuvių Piliečių Klubas, Long 
Islande prie New Yorko, savo 
nariu mėnesiniame susirin - 
kime, kuris įvyko rugsėjo 27 
Northporte, išklausęs BATUNo 
vykdomojo pirm. Kęstučio Mik- 
lo pranešimą apie pabaltiečių 
organizacijų rengiamą demon
straciją prie JT būstinės N.Y., 
visais balsais nutarė joje daly
vauti ir skatinti visus kitus lie
tuvius, gyvenančius šioje ap
skrity, nepamiršti spalio 18 ir 
vykti tą dieną į New Yorką 
prie Jungtinių Tautų. Čia pat 
vietoje susirinkimo nutarimu 
to klubo pirmininkas Bruno 
Grinius įteikė K. Miklui 25 dol. 
čekį šios demonstracijos išlai
doms padengti.

Helen Kulber — Kulbokienė 
vadovauja spaudos ir 
informacijos komisijai, kuri rū
pinasi spalio 18 pabaltiečių de
monstraciją tinkamai išpopulia
rinti amerikiečių spaudoj. Jos 
vadovaujama komisija jau susi
rišo su tarptautinėmis spaudos 
bei informacijos agentūromis.

JAV Latvių Sąjunga (ALA), 
latvių centrinis organas Ameri
koj, per latvių spaudą paskel
bė atsišaukimą į savo visuome
nę, ragindama, kad remtų spa
lio 18 demonstraciją prie JT ir 
kuo gausiausiai joje dalyvautų. 
Reikia paminėti, kad ALA šiai 
demonstracijai užsakė 50 latviš
kų vėliavų ir padengia jų paga
minimo išlaidas.

Spalio 18 demonstracijos 
proga prie Jungtinių Tautų 
spausdinama 50,000 informaci
nių lapelių apie Pabaltijo kraš
tus ir jų okupaciją. Jie bus da
linami nuo spalio 14 prie Jung
tinių Tautų ir kitose centrinė
se vietovėse New Yorke.

(10). Balsuojančių amžius: pil
ni 18 metų ir senesni.

2. Įdėkite balsavimo lapelį į 
balsavimo voką ir užklijuokite; 
nei ant lapelio, nei ant voko 
nieko nerašykite (tik balsavimo 
kryžiukus lapelyje).

3. Įdėkite savo ir savo šei
mos narių balsavimo lapelius į 
Tamstai prisiųstą, jau užadre- 
suotą voką. Jį užklijuokite. 
Ant šio voko kairiame viršuti
niame kampe parašykite visų 
balsavusių vardus ir pavardes 
bei savo adresą. Tuojau pat pa
siųskite šį voką su balsais paš
tu.

Pastaba: Neatžymėjus ant 
voko visu balsavusiu vardu ir 
pavardžių, balsai gali būti ne-

Maironio lituanistinėje mokykloje
Maironio lituanistinės mo- 

kvklos tėvu susirinkimas buvoJ w J
rugsėjo 26 naujosios mokyklos 
patalpose, Holy Child Jesus 
mokykloje, Richmond Hill, čia 
buvo aptarti mokyklos einamie
ji reikalai. Tėvų komiteto pir
mininkas Pranas Gvildys pri
statė naująją mokyklos vedė
ją Elvyrą Ošlapienę.

L. Stukas grįžta
New Jersey lietuviai teturi 

vieną profesionaliai pasiruošu
sį vyriškį dainininką. Jisai, ar 
tai vienas, ar tarp mėrginų, lyg 
bijūnas, savo skardžiai šviesiu 
balsu džiugino klausytojus įvai
riom progom. Tai solistas Liu
das Stukas.

Pereitų Kalėdų metu jį buvo 
rimtai sugriebusi liga, ir ope
racija buvo būtina. Jo išvar
gintam balsui gydytojai parei
kalavo neribotų atostogų. Teko 
paklusti ir laukti, kol balso sty
gos vėl sustiprės ir grįš į savo 
pirmykštį pajėgumą. Taip po 
devynių mėnesių rūpestingos 
priežiūros ir gydymo tiek bal
so pajėgumas, tiek gera nuotai
ka jam sugrįžo. Tai reiškia, 
kad ir solistas Liudas Stukas 
grįžta lietuvių ir nelietuvių 
scenon.

Rugsėjo 27 girdėjom jį dai
nuojant American Democratic 
Club, Woodbridge, New Jersey. 
Spalio 3 jis dainavo Bayonne, 
New Jersey; spalio 4 — Kings
ton restorane, Union, New 
Jersey; o spalio 11 — Lietu
vių Moterų 29 kuopos 55 me
tų veiklai paminėti ruošiama
me koncerte atliks meninę 
programą su Apreiškimo para
pijos choru, Irena Stankūnaite 
ir Irena Veblaitiene.

Kaip matome, Liudas Stukas 
sparčiai grįžta į sceną, nes, at
rodo, jo dainavimas yra mėgs
tamas tiek lietuvų, tiek ame
rikiečių, o jo simpatingai san
tūrus laikymasis scenoje yra 
patraukliai nuoširdus.

(j.vte.) 

užskaityti.
Paskutinė balso pasiuntimo 

data yra 1970 spalio mėn. 17 
d., 12 vai. naktį (pašto ant
spaudas).

Balsuok, ir kitus paragink 
balsuoti! Tai kiekvieno New 
Yorko valstybės lietuvio gar
bės reikalas!

Balsavimas asmeniškai balsa
vimo būstinėje: vieta ir laikas 
skelbiami spaudoje ir per radi
ją. Nunešk savo balsą toje a- 
pylinkėje, kuri pažymėta ant 
balsų siuntimo voko.

Balus taip pat priims apy
linkių rinkiminių komisijų na
riai. Galima jiem įteikti asme
niškai.
Lietuvių Bendruomenės N. Y.

Apygardos Rinkimų Komisija

Ji papasakojo apie mokyk
los persikėlimą į naujas patal
pas ir kaip šis faktas pareika
lavo įsivesti daugiau tvarkos ir 
drausmės. Supažindino su nau
jais tvarkos nuostatais ir su 
darbu mokykloje.

Mokykloje dabar dirba 12 
mokytojų ir trys asistentės vai
kų darželyje. Mokykla dar ne
turi kapeliono. Kun. A. Rač
kauskas mokykloje išdirbo 20 
metų; pasikeitus dabar sąly
gom, jis negali toliau pasilikti 
mokytoju. Taip pat ir kun. J. 
Pakalniškis, išdirbęs mokyklo
je 20 metų, prašė atleisti iš 
pareigų. Trūksta ir tautinių šo
kių mokytojos, nes ilgametė 
tautinių šokių mokytoja Jadvy
ga Matulaitienė metam pasi
traukė iš mokyklos. Trūkstamų 
mokytojų ieškoma. Į mokyklą 
atėjo dirbti jauna mokytoja 
Liuda Gudelienė.

Tėvų komiteto pirmininkas 
apžvelgė mokyklos praeitų me
tų darbus, kokie buvo parengi
mai, kokios gautos pajamos, 
kiek reikia mokyklai išlaikyti. 
Praeitais metais mokykla dar
bą baigė su 700 dol. nuostolio, 
šiaip mokslo metų biudžetas 
yra apie 10,000 dol. Mokinių 
mokestis už mokslą tos sumos 
nepadengia. Reikia tad ieškoti 
kitų būdų sutelkti reikiamiem 
pinigam. Todėl ir daromi baliai, 
rengiami koncertai. Šiemet 
jau irgi numatyti šie parengi
mai: literatūros vakaras spalio 
31, mokyklos balius — lapkri
čio 14.

Tėvų komitetas persitvarkė, 
iš jo pasitraukė Irena Dičpini- 
gaitienė, į jos vietą įėjo A. Bu
lotienė. Pirmininku yra Pr. 
Gvildys, vicepirm. Irena Ga- 
runkštienė, ižd. Jolita Sirutie
nė, sekretoriai—Algis česnavi- 
čius, A. Bulotienė.

Padidėjus mokyklos išlaiky
mo išlaidom, buvo nubalsuota 
mokestį už mokslą pakelti me
tam 50 doL

Adomo Galdiko kūrinių pa
roda rengiama Bostone spalio 
31 ir lapkričio 1 d. Lietuvių 
Tautinės Sąjungos namuose. 
Galima bus įsigyti kūrinių iš 
ankstyvesnio jo kūrybos laiko
tarpio.

Kultūrinis subatvakaris iš tr 
čio mėnesio šeštadienio atkel
tas į antrą. Įvyks kaip visada 
— Tautinės Sąjungos namuose 
spalio 10. Pradžia 7:30 v. Kal
bės rašytojas Vytautas Voler- 
tas tema: Satyra Vilniuje ir Vy
tautė Žilinskaitė.

Bostono Liet. Piliečių klubas 
pagerbs savo narius

So. Bostono Liet, piliečių ri
ja kas antri ar treti metai pa
gerbia savo narius, kurie drau
gijoje išbuvo 25 metus. Kadan
gi paskutiniais metais valdyba 
buvo užimta elevatoriaus sta
tyba, tai tos rūšies parengimų 
nuo 1965 metų nebuvo. Dabar
štai tokių narių susidarė per 
170.

Norėdamas juos pagerbti ir 
drauge paminėti draugijos 70 
metų veiklą, klubas štai spa
lio 11 rengia banketą. Pradžia 
4 vai. popiet. Kiekvienas su
kaktuvininkas gaus nemoka
mai pietus, įvykiui atžymėti 
pritaikytą emblemą ir amžinojo 
nario pažymėjimą. Banketą 
rengia klubo direktorius Anta
nas Andriulionis, o vyriausia 
šeimininkė yra Ona Šugždienė, 
kuriai talkina dar visa eilė mo
terų.

Spalio 11 sutiksime ir pa
gerbsime šiuos narius: C. A- 
damkevičius (Adams), S. Ada- 
munes, D. J. Ambrose, S. Am
brose, J. Arlauskas, D. Armo- 
nienė, G. Augun, V. Aukštikal
nis, T. Balchunas, A. Balčiū
nas, A.P. Balkus, J. Baltašiū- 
nas, P. Baltrashunas, J.J. Ba- 
lukonis, M. Balukonis, C. Bar-

Klebonijai reikalinga šeimi
ninkė. Skambinti 255-2648.

Lietuvė šeimininkė ieško vie
tos. Siūlyti nuo 6 iki 8 vai. 
vakaro tel. (212) 782-3347.

Lietuvių dailininkų grafikos 
kūriniai — originalai tinka bu
to papuošimui ir dovanoms. 
Pasirinkimas iš virš 100 skir
tingų paveikslų. Skambinkite 
VI 9-2686.

Kultūros židinio — Jaunimo 
centro statybos fondo popietės 
vyksta kiekvieną penktadienį 
12:30 vai. popiet Richmond 
Hill salėj, 117-07 Hillside Ave., 
(Myrtle ir 'Jamaica Ave. kam
pas). Informacijai skambinti 
668-1774.

šveicariškų laikrodėlių labai 
papigintomis kainomis galima 
gauti pas laikrodininką Stasį 
Citvarą. Laikrodžių gerumas vi
su 100 procentų garantuo
tas. Ypač rekomenduojama 
tiem, kurie nori siųsti į Lietu
vą, nes tie laikrodžiai bus ge
rai patikrinti. Taip pat St. Cit- 
varas priima laikrodžius patai
syti. Skambinti telefonu 846- 
3648.
DĖMESIO!

Jeigu Brooklyno centre kar
tais turėtumėt reikalų, nepra
leiskit progos užsukti į Vito 
Galinio kirpyklą, čia kerpami 
ir stilizuojami plaukai jauniem 
ir seniem, moterim, vyram ir 
vaikam. Darbas atliekamas šva
riai, greitai ir sąžiningai. Dir
ba penki specialistai, iš kurių 
du yra lietuviai. Kainos neaukš
tos ir vieta lengvai suranda
ma. Vito Galinio kirpykla yra 
146 Piarrepont Street, Brook- 
lyne, pusė bloko į šalį nuo Ful
ton Street. Poros minučių at
stume yra centrinis Brooklyno 
paštas, imigracinės įstaigos, 
teismai, Borough Hall ir Ful
ton Street krautuvių centras. 
Patarkite ir savo pažįstamiem 
į šią kirpyklą užeiti. 

kus, J. Belek, J. Billard, B. 
Bordman, E. T. Brazaitis, A. 
Brook, P. Burham, A. J. Chap- 
lik, A. Chaplik, A. J. Chelkonis, 
A.C. Chetkauskas, J. Chunis, F. 
Davulis, A. Dovodonis, M. A. 
Druzdis, M. Dudis, F. G. Dusa- 
rick, dr. W. C. Duserick, A. 
Gaide, F. A. Gaide, B. Gailiū- 
nas, M. K. Gailiūnas, M. Gapu- 
ti, M. Gedvil, C. Geležinia, J. 
Gendrelis, C. Gerbutavich, P. 
Griciūnas, C. Grigalus, M. Har
ris, V. Ivanauskienė, M. Ivaška, 
O. Ivaškienė, J. A. Januškevi
čius, G. Jarak, W. Jarak, J. Jo
naitis, A. Indeikis, C. F. Mar- 
kelionis, F. G. Martik, A. B. Ma
siulis, A. Mathews, E. Malvi- 
das, M. Mickevicz, S. V. Micke- 
vich, S. Michelson, C. A.. Mi- 
gun, C. P. Mikalonis, E. Mika
lonis, dr. J. P. Mikalonis, L. 
Mikėnas, S. Mikėnas, W. Mikė
nas, H. Misevicia, A. Mockus, I. 
Moleus, M. Moleus, A. Molius, 
E. Munstis, B. W. Naster, A. 
Neviera, S. Nevero, E. Norkū
nas, A. Palby, U. Peledzius, 
A. Pangonis, A. Pastelis, Jr., S. 
Petkauskas, E. P. Patrick, R. 
Paul, C. P. Pechulis, E. J. Pas
hin, A. Petravich, H. Piragis, V. 
A. Piragis, C. Prakapas, S. Pra
našius, J. Skendiel, Jr., M. L. 
Skendiel, E. Smigias, P. Šna
ras, B. Stapalonis, J. Stecke, A. 
M. Stiklor, M. Stonis, P. 
Streems, A. P. Sugzda, S. Sun- 
gaila, L. švelnis, V. P. švel- 
nis, C. Talalas, P. J. Tarutis, 
G. Tosko, R. Trainavich, W. 
Trechok, J. Uždavinis, M. Už- 
davinis, A. Vadluga, C. K. Vad- 
luga, A. G. Valungevičius, K. 
Vasiliauskas, J. Verbickas, A. 
Vinickas, A. P. Wadells, M. 
Wadels, S. Washwell, N. M. 
Wasson, A. White, J. Wolent, J. 
Wollen, V. Yankus, V. P. Yan- 
kus, V. P. Yankus, A. Yomant, 
K. Yovaishis, B. Yuscaitch, L. 
Yuacavitch, J. J. Zakowski, P. 
J. Allba, F. K. Zaletskas, A. 
Zardeckas, A. Zardeckas, L. 
Zardeckas, V. J. Zardeckas, J. 
Zarveckas, W. Zarnauskas. C. 
Zitkewich, E. Žukas, V. Zuke- 
vičius ir A. Zinsky.

Klubo valdyba paštu išsiuntė 
pakvietimus, bet iš pakviestų
jų sukaktuvininkų atsiliepė tik 
apie šimtas. Taip yra likę vie
tos ir kitiem dalyvauti šiame 
sukaktuviniame bankete.

Draugijos valdyba taip pat 
primena, kad paskutinis termi
nas tiem, kurie norėtų pasida
ryti elevatoriaus rėmėjai ir ku
rių vardai turėtų būti įrašyti į 
garbės lentą. Lenta bus pa
kabinta kaip tik banketo me
tu. S.K.G.

Graži ir vertinga dovana vy
rams. Vyriški šveicariški laik
rodžiai firmos HY MOSER 18 
karatų 15,3 gramų aukso, 17 
akmenų, automatiškai užsive
da, rodo dienas ir datą, inca- 
bloc. Naujausios gamybos ir 
mados. Fabriko garantija. Kai
na 89.95 dol. S. V. Staras — 
Importer, 23 Mendon Street, 
Worcester, Mass. 01604.

Parengimai New Yorke
Spalio 11, sekmadienį — Pietūs ir 

koncertas 55-rių metų veiklos su
kakties proga. Rengia Kat. Moterų 
Sąjungos 29 kuopa Apreiškimo pa
rapijos salėje, Brooklyn, N.Y.

Spalio 17-18, šeštadieni ir sekma
dieni — Dail. žumbakienės kūrinių 
paroda.

Spalio 24, šeštadienį — Balfo 100- 
jo skyriaus vajaus užbaigimo vaka
ras Maspetho lietuvių parapijos sa
lėje, Maspeth, N.Y.

Spalio 31, šeštadienj ir lapkričio 1, 
sekmadieni — Dail. A. Rūkštelės 
meno kūrinių paroda Knights of Co
lumbus salėje, Woodhaven. N. Y. 
Rengia Lietuvių Moterų Federacijos 
klubų New Yorko klubas.

Lapkričio 28, šeštadieni — Lietu
vos kariuomenės minėjimas Mas
petho lietuvių parapijos salėje. Ren
gia L.VJ3. Ramovė.

Gruodžio 6, sekmadienj — Kenčian
čiai Bažnyčiai Lietuvoje paminėti 
diena. Rengia Liet. Kat. Religinė 
šalpa ir Liet. Kat. Moterų Kultūros 
draugija.

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




