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Paryžius ir Maskva bendradarbiaus užsienio politikoj
Maskva. — Prancūzijos pre

zidentas Pompidou baigė vizitą 
Maskvoje patenkindamas So
vietuos vadų troškimą užsitik
rinti artimesnį politinį bendra
darbiavimą su Paryžiumi tarp
tautinėje politikoje.

Nepajėgdama susirasti arti
mesnės kalbos su Washingto- 
nu, nes jie bijo artimiau susi
lieti su už save didesniu mil
žinu, Rusijos kompartijos vir
šūnė jau senokai tam reikalui 
buvo nužiūrėjusi Prancūziją. 
Pagrindai buvo padėti 1966 de 
Gaulle vizito Maskvoje proga. 
Tada buvo sudaryta komisija 
abiejų kraštų ūkiniams santy
kiams tvarkyti. Prekyba nuo to 
laiko plėtėsi, bet pirmos vietos 
Rusijos importe neužėmė —Ru
sijos prekyboje su Vakarais 
Prancūzija dabar užima tik šeš
tą vietą.

— J. Tautų agentūrai vado
vaujant, pasiektas susitarimas 
tarp industrinių ir ūkiškai atsi
likusių kraštų dėl muitų leng
vatų suteikimo įvežant ūkiškai 
neišsivysčiusių kraštų produk
tus į industrinių kraštų rinkas. 
Tai netiesioginis būdas teikti 
ūkinę pagalbą atsilikusiems 
kraštams, kad jie galėtų pasi
daryti kapitalo savo ūkinei ba
zei plėsti, _ ......

—-legalizuotą abortų prak
tiką Paulius VI vėl pasmerkė 
kaip grįžimą į barbarizmą ir 
pagonybę. Nuo krikščionybės 
pradžios abortas laikomas žmog
žudyste, ir dabar nesą pagrin
do tos nuomonės keisti. Spė
jama, kad galvoj turėtas New 
Yorko valstijos abortų įstaty
mas, leidžiąs vaisiaus sunaiki
nimą iki 24 nėštumo savaičių. 
Nuomonė pareikšta Amerikos 
katalikų gydytojų suvažiavimui 
pasiųstame laiške.

— Jugoslavijos Tito lankėsi 
Belgijoj, Liuksenburge ir V. 
Vokietijoj, šildydamas santy
kius tarp savo režimo ir Euro
pos. demokratijų. Jis visur į- 
domavosi Europos saugumo 
konferencija, kurią Maskva 
perša su dideliu atkaklumu. 
Jam rūpi, kad Maskva su ta 
konferencija kieno nors kie
mo vėl neprišiukšlintų.

— Sovietų konsulato atida
rymui San Francisco mieste 
pradėta rudštis, nes jau atvy
ko generalinis konsulas. Darbą 
numatoma pradėti apie Naujus 
Metus. Amerika savo konsula
tą atidarys Leningrade. Tas rei
kalas sutvarkytas Rusijos-Ame- 
rikos konsularine sutartimi, ku
ri įsigaliojo prieš dvejus metus.

— Nors ir karą pralaimėję, 
Palestinos arabų teroristų or
ganizacijų vadai ima kelti gal
vas ir vėl organizuoti pasiprie
šinimą prieš karalių Husseiną, 
kad jis negalėtų jų veiklos kon
troliuoti. Arabų Lygos taikos 
priežiūros komisija tebėra Jor
dane, bet ir jos teroristai neno
ri klausyti.

— Americans for Democra
tic Action, kraštutinių liberalų 
organizacija su būstine New 
Yorke, nutarė šio rudens rin
kimuose neremti tokių demo
kratų partijos kandidatų, kurie, 
bijodami pralaimėjimo, ėmė 
sukti į dešinę. Gi tokių bėglių 
į dešinę jau daug atsirado.

Radijo pranešimu du lietu
viai keleiviai (tėvas ir sūnus) 
sovietų lėktuvą, skrendantį į 
pietų kurortą, nukreipė į lais
vę ir nusileido Turkijoj. Pilo
tas sužeistas, padavėja žuvo.

Užsienio reikalų ministerial susitikinės periodiniams pasitarimams

Prekybiniai reikalai ir dabar 
užėmė pirmą vietą Pompidou 
dienotvarkėje. Pirmasis jo pa
siūlymas buvęs sudaryti dviša
lius susitarimus anglies, kokso 
ir metalų gamybai Rusijoje iš
vystyti. Brežnevas tuojau atsi
liepęs palankiai, pasisakyda
mas už ilgalaikes sutartis (nuo 
10 iki 20 metų) tai veiklai api
pavidalinti. Senokai žinoma,

Rusai neigia 
bazės statybą 
Kuboje
Maskva. — Ilgokai patylėju

si, Sovietų vyriausybė oficia
liu komunikatu atsiliepė į Ame
rikos užuominą, kad pietinia
me Kubos pakrašty gali būti 
statoma Sovietų povandeninių 
laivų bazė. Iš Baltųjų Rūmų šal
tinių paleista žinia netvirtino, 
kad tikrai bazė jau statoma, 
bet kažin kas įtartino ten vyks
ta.

Toji žinia buvo palydėta į- 
spėjimu, kad tai būtų sulaužy
mas svarbaus pareiškimo, ku
rį 1962 abi šalys priėmė dėl 
Sovietų raketų pašalinimo iš 
Kubos teritorijos. Tą patį įspė
jimą, tik kitais žodžiais, šios 
savaitės pradžioje vėl pakarto
jo krašto apsaugos sekretorius 
Laird.

Dabar Tass skelbia, kad jo
kia Sovietų karinė bazė Kubo
je nestatoma ir nieko ten ne
daroma, kas galėtų pažeisti 
1962 m. abiejų pusių priimtą 
pareiškimą.

Reikalas tada buvo tvarko
mas per JT Saugumo Tarybą. 
Bet dera atsiminti, kad ir tada 
visi Washingtono pasiteiravi
mai sulaukdavo tvirto Maskvos 
atsakymo, kad raketos į Kubą 
nevežamos. Pats Gromyko lan
kydamas prez. Kennedy Baltuo
siuose Rūmuose melavo veik 
tuo pačiu laiku, kai Amerikos 
laboratorijose jau buvo daro
mos žvalgybinių lėktuvų pada
rytos raketų fotografijos.

Žadėti ginklai 
skrenda Jordanan
Ammanas. — Amerikos lėk

tuvais jau pradėta vežti gink
lai į Jordaną, kad būtų atpildy
ta tai, kas buvo sunaikinta da
bar civilinio karo metu. Lėk
tuvai nusileidžia ir iškraunami 
ne Ammano aerodrome, bet to
je vietoje, kur teroristai buvo 
nutupdę ir tuos tris pagrobtus 
lėktuvus. Jie ten buvo ir su
sprogdinti.

Kai tik kariniai veiksmai bu
vo nutraukti ir taikos sąlygos 
Kaire pasirašytos, prez. Nixo- 
nas tuojau paskelbė, kad Jor
danui bus duota karinės para
mos tiek, kiek jos reikia tero
ristams sutramdyti.

Ta proga galima pasakyti, 
jog šiandien jau nebe paslap
tis, kad į civilinį karą Jorda
no pusėje būtų įsikišusi ir Ame
rika ir Izraelis, jeigu Sirija ir 
Irakas būtų išėję teroristų rem
ti. Izraelio premjerė Goldą 
Meir neseniai pasakė, kad ne 
Rusijos intervencija ištraukė 
Sirijos tankus iš Jordano, bet 
įsitikinimas, kad teroristams 
nebus leista Jordane valdžios 
užgrobti. Tuo, anot jos, būtų 
pasirūpinę Amerika ir Izraelis. 

kad Kremlius šiam reikalui ieš
ko partnerių Europoje ir Japo
nijoje. Iš užsieniečių norima ka
pitalo ir technologijos, atsimo
kėti siūloma mineralais.

Politinio bendradarbiavimo 
klausimą dabar iškėlęs Sovietų 
“prezidentas” Podgorny svečiui 
pagerbti Kremliuje surengto 
banketo proga. Tą reikalą jis 
taip nusakęs: “Yra plačios sri
tys, kur Prancūzija ir Sovietų 
Sąjunga galėtų veikti sutarti
nai. Faktas, kad abi valstybės 
turi atskirus savo sąjunginin
kus bei draugus, neturėtų bū
ti kliūtimi tokiai veiklai išvys
tyti. Prancūzija Vakaruose, o 
Sovietų S-ga Rytuose buvo ir 
tebėra natūralūs saugumo stul
pai toje pasaulio erdvėje, kur 
kilo du pasauliniai karai”.

Jis tvirtinęs, kad Vietnamo 
ir Vid. Rvtu reikaluose Pran
cūzijos ir S. Sąjungos nuo
monės esančios “panašios”. At
siliepdamas į prancūzų skun-

Dvi Kini jas 
sreičiausiai 
įteisins
Taipei. — Kinijos respubli

kos premjeras C. K. Yen at
vyksta į New Yorką J. Tautų 
jubiliejaus švęsti. Kalbą jis pa
sakys spalio 20 d. ir tą progą 
panaudos visai Kinijos proble
mai nušviesti. Visus J. Tautų 
narius jis apdovanos Chiang 
Kai-sheko knyga “Tarybų Rusi
ja Kinijoje” ir kitokiais pietry
čių Aziją liečiančiais dokumen
tais.

Pažymėtina, kad J. Tautų na
rių tarpe šiuo metu vyksta di
delė agitacija už kom. Kinijos 
įvedimą į J. Tautas, nes šią 
vasarą sužinota, kad Pekino vy
riausybė jau nori būti J. Tautų 
nariu. Dabar vykstančioje JT 
gen. asamblėjos sesijoje tas 
klausimas vėl bus diskutuoja
mas, bet sprendimo dar nesi
tikima. Optimistai mano, kad 
vėliausiai 1972 m. ir kom. Ki
nija jau bus J. Tautų nariu. Pa
liks J. Tautose ir Chiang Kai- 
sheko Kinija, tik neteks Sau
gumo Taryboje nuolatinio na
rio vietos ir veto teisės.

JAV delegacija šių metų J. Tautų generalinė* asamblėjos sesijoje. Pirmos eilė* vidury sėdi W. Yost, amaba- 
sadorius prie Jungtinių Tautų ir delegacijos vadovas. UNO nuotr.

da, kad Kremlius ikšiol nekrei
pęs dėmesio į prancūzų idėjas 
tuo reikalu, Podgorny taip at
sakęs: “Dabar, kaip ir praeity
je, Sovietų S-ga yra pasirengu
si išvystyti su Prancūzija dvi
šalius politinius pasitarimus ir 
bendradarbiavimą, kad padėtų 
atstatyti taiką Vid. Rytuose ir 
pietryčių Azijoj, kad visos pro
blemos ten būtų sutvarkytos 
politiniu keliu, kad apsaugotų 
tas tautas ir valstybes nuo iš
orinių jėgų kišimosi į jų vi
daus reikalus”.

— Kongreso vadovybė suta
rė pertraukti sesiją spalio 14 
ir sugrįžti atgal po rinkimų lap
kričio 16 sutartą darbą baigti. 
Paskutinis toks atsitikimas yra 
buvęs 1954.

— Kongrese prasidėjo sąjū
dis nutraukt žmogaus skraidini- 
mus į Mėnulį ir pereiti prie 
erdvių tyrinėjimo žmonių į 
planetas nesiuntinėjant.

— Nusižudė čekas poetas 
Neumann, nes esą sumindžioti 
tie idealai, dėl kurių jis buvo 
įstojęs į komunistų partiją. Jis 
apie tai rašo paliktame laiške 
ir prisipažįsta, kad nebetu- 
rįs jėgų prieš tą blogybę kovoti.

— Mirė prancūzas politikas 
Daladier, daug kartų buvęs 
premjeru ir kabinetų nariu, 
pasirašęs Miuncheno paktą, ku
riuo Hitleriui buvo atiduota Če
koslovakijos Sudetų sritis ir vi
si prieš Vokietiją nukreipti jos 
kariniai Įrengimai.

Kanada ir Pekinas užmezgė santykius
Į Fonnozos klausimą Kanada neįsivelė

22 mėnesiu Kanada vedė de
rybas su kom. Kinijos ambasa
doriumi Švedijoje dėl diploma
tinių santykių užmezgimo. Va
kar atėjo per Hong Kongą ži
nia iš Pekino, kad derybos 
baigtos sėkmingai — sutarta 
diplomatinius santykius už
megzti. Laikas dar nežinomas. 
Kelias valandas pasivėlinusi, ži
nią paskelbė ir Ottawa. Kinijos 
respublikos atstovas Kanado
je pradėjo ruoštis kelionei na
mo, nes Chiang kai -sheko Ki

Vizitą baigiant pasirašytas 
protokolas liudija, jog tas 
Kremliaus vadovų, siekimas yra 
patenkintas ta prasme, kad 
abiejų kraštų užsienio reikalų 
ministerial dabar susitikinės 
bent du kartus per metus su-, 
tartais klausimais pasitarti.

Dėl Europos saugumo kon
ferencijos Pompidou pasakė tą 
pati, ką nutarė ir Nato užsie
nio reikalų ministerių taryba? 
principe jam pritariama, bet ji 
turi būti iš anksto gerai pa
rengta, joje turi dalyvauti visi 
Europos kraštai, jos rezultatas 
turi būti “visų valstybių lais
vės ir pilnos nepriklausomybės 
užtikrinimas”. Tai lygu pasaky
mui, kad Brežnevo doktrina, 
kuri buvo sugalvota Čekoslova
kijos okupacijai pateisinti, Eu
ropoje veikti negalės.

— Varšuvos pakto karo pra
timai vyksta R. Vokietijoj. Da
lyvauja Rusijos, Lenkijos, Ven
grijos, Čekoslovakijos, Bulgari
jos ir R. Vokietijos armijos, 
aviacijos ir laivyno daliniai. Ru
munija atsiuntusi tik 300 šta- 
bistų. Tikslas: paguosti R. Vo
kietijoj tuos, kurie pradeda abe 
joti Maskvos globa ryšium su 
Maskvos-Bonnos santykių geri
nimu.

— Prez. Nixonas vetavo į- 
statymą, kurs numato išlaidų 
apribojimą per radiją ir tele
viziją vykdomai propagandai 
renkant prezidentą, kongresą 
ir gubernatorius. Spėjama, 
kad veto bus sunku nugalėti.

nija santykius su Kanada nu
traukia.

Derybų pradžioje Pekinas 
reikalavo, kad Kanada pripa
žintu Taiwano sala esant kom. 
Kinijos teritorija. Kanada ilgai 
nuo to gynėsi, nes tai pa
žeistų tarptautinius papročius. 
Santykiai užmegzti be to reika
lavimo patenkinimo. Dabar Ka
nada jau balsuos už kom. Kini
jos priėmimą į Jungt. Tautas, 
jeigu Pekinas, žinoma, pats pa
norės J. Tautų narių būti.

Paleidęs naują kaltinimų sal
vę Amerikos pusėn dėl viena
šališko Izraelio rėmimo, Egipto 
užs. reik, ministeris Riad atvy
ko į Jungt. Tautas bandyti su
rasti paramos diskusijoms dėl 
Vid. Rytų generalinėje asam
blėjoje pravesti.

Tas klausimas yra darbo
tvarkėje nuo paskutinio žydų- 
arabų karo, bet jau dveji me
tai jis čia nebuvo judinamas, 
tik paliekamas dienotvarkėj iki 
kito susirinkimo. Taip buvo to
dėl, kad jį buvo pasiėmę tvar
kyti Saugumo Tarybos keturi 
nuolatiniai nariai: JAV, Angli
ja, Prancūzija ir Rusija. Ka
dangi dabar tiek daug priekaiš
tų padaryta Egiptui ir Maskvai 
dėl paliaubų susitarimo pažeidi
mo, tai, matyt, sumanyta pasi
naudoti JT tribūna ir savo pro
pagandai .paskleisti.

Bet kai Riad kalbėjo Kaire, 
Washingtone reporterius jau 
buvo pasiekusi žinia, kad šiuo

Bolivijos prezidentas tik oportunistas
La Paz. — Bolivijos sukili

mą pradėjo armijos štabo vir
šininkas gen. Miranda, prisi
kalbinęs sostinės Įgulos para
mą, bet galų gale laimėjo tie, 
kurie turėjo aviacijos paramą, 
darbininkų ir studentų simpati
jas. Gen. Miranda su savo jun
ta pasitraukė į svetimas atsto
vybes, prezidentūrą laimėjo 
gen. Torres, kurį Miranda ne
seniai buvo išstūmęs iš kariuo
menės.

Gen. Miranda ir visi, kas už 
jo stovėjo, atstovavo senajai 
tvarkai, kurios palaikytojai 
trukdo socialines ir ūkinės re
formas, kurių Lotynų Ameri
koj seniai reikia. Tik visa ne
laimė, kad apie tas reformas 
kalbantieji nesuranda vado, 
kurs galėtų parodyti toms re
formoms teisingą kelią. Nuola
tiniai vyriausybių šalinimai nie
ko gero negali duoti, jeigu vie
ną diktatorių pakeitęs kitas at
eina tuščiomis rankomis — be 
programos ir supratimo kaip 
turėtų būti tvarkomasi.

Prezidentūrą laimėjęs gen. 
Torres kardo už komunizmą 
nelaužysiąs, bet esąs žmogus 
be principų, tik ambicingas o- 
portunistas, todėl reformoms 
vadovauti netinkamas. Geriau 
kalbama apie ji parėmusią ka
rininkų grupę, kuri esanti nusi
žiūrėjusi į dabar Peru valstybę

Rusas užblokavęs Nasserio kandidatą
Nėra abejonės, kad Egipto 

kariuomenėje, saugume, parti
jos viršūnėje, diplomatų ir in
telektualų tarpe yra kelios skir
tingų nuomonių grupės užsie
nio ir vidaus politikos klausi
mais. Egipto-Izraelio santykių 
byloje yra dvi grupės: viena no
ri remtis Rusija ir jos ginklais 
sunaikinti Izraelį, kita linkusi į 
Vakarus ir Izraelio palikimą, 
ten, kur jis dabar yra. Pirmo
sios viršūnėje yra pulk. Sabry, 
antrosios krypties atstovas yra 
buvęs karininkas ir Faruko nu
vertimo grupės dalyvis Zaka- 
riya Mohieddine.

Kai Nasserio laidotuvėse da
lyvavusi Maskvos delegacija su 
Kosyginu priešaky vedė pasita
rimus dėl būsimo prezidento ir 
Egipto politinės krypties bei 
santykių su Rusija, iš Kairo są
moningai buvo leidžiami gan
dai, kad Kosyginas savo kan
didato pulk. Sabry nepiršęs to
dėl, kad jis ne visiems tepri- 
imtinas, todėl gali atsirasti gi
lių nesutarimų. Sadatas gi pa
rinktas todėl, kad jis taikoje su 
visomis grupėmis.

Dabar pradeda skraidyti ir 
kiti gandai, kurie Kosygino 
vaidmenį kiek kitaip nušviečia. 
Teigiama, kad Egipto istori
jon greit būsiąs įrašytas faktas, 

metu įtemptai dirbama dėl Jar- 
ringo misijos atgaivinimo. Ne- 
ilgtrukus į valstybės departa
mentą pasitarimui su W. Ro
gers atvyko Izraelio užsienio 
reikalų ministeris Ebanas. 
Kai jis išėjo pasitarimą baigęs, 
reporteriai jau turėjo kitą gan
dą, kad po J. Tautų stogu or
ganizuojamas Egipto ir Izrae
lio užsienio reikalų ministerių 
pasitarimas taikos deryboms at
naujinti. Reporterių užpultas, 
Ebanas gando nepatvirtino, bet 
pareiškė, kad mielai Riado kvie
timą pasikalbėti priimtų. Anot 
jo, tai būtų reikšmingas JT ju
biliejaus paminėjimas, jei vie
toj tuščių propagandinių kal
bų būtų sutvarkytas Vid. Rytų 
taikos derybų atnaujinimas.

Jeigu įvykių supuolimas yra 
ne atsitiktinis, bet specialiai 
surikiuotas, tai galima laukti 
Riado-Ebano konferencijos. Ir 
tai būtų įvykis, kurio visi se
niai laukia.

Juan Jose Torres, indėno ir ispano 
mišinys, naujasis Bolivijos prezi
dentas.

tvarkančius kariškius. Ikšiol iš 
Peru ateina geros žinios: atme
tę komunizmą ir netramdomą 
kapitalizmą, jie planuoja refor
mas išeidami iš . savo krašto 
ūkinės ir socialinės tikrovės. 
Jie neužsiima tuščia propagan
da, niekam migdolų nesiūlo. 
Jų reformų projektai realūs, 
vykdomi pamažu ir nuosekliai. 
Jeigu jiem pasisektų, galėtų ir 
kiti jų patirtimi pasinaudoti, 
nes vien tik amerikiečių kapi
talistų išvarymu gerų reformų 
nepadarysi.

kad, sunkių ligų kamuojamas, 
Nasseris senokai numatęs sa
vo Įpėdiniu prezidento vietai 
ne Sadatą ir ne Sabry, bet jau
nimo, kariuomenės bei intelek
tualų mėgiamą Zakariya Mo
hieddine, kurio simpatijos esan
čios ne Maskvai, bet Vakaram. 
Apie tai patyręs Kosyginas ne
begalėjo galvoti apie savo kan
didato pravedimą, bet turėjo 
padaryti visus spaudimus, kad 
Egipto prezidentu netaptų Mas
kvos labai nemėgiamias Z. Mo
hieddine, Nasserio numatytas 
kandidatas. Esama net kalbų, 
kad Mohieddine dabar stipriai 
saugojamas, kad nebūtų nužu
dytas.

Ben-Gurion apgailestauja 
Nasserio mirtį

David Ben-Gurion, Izrealio 
kūrėjas ir ilgametis premjeras, 
Europos žurnalisto pakalbintas, 
iš savo kibutzo Negevos dyku
moje su apgailestavimu atsilie
pia apie ankstyvą Nasserio mir
tį. Mat, jis esąs tikras, kad vi
sai neseniai Nasseris buvęs at
sisakęs savo planų sunaikinti 
Izraelį, nes įsitikinęs, kad ne
begalįs tapti visų arabų vadu. 
Jei ir jo įpėdiniai taip galvoja, 
tai Izraelis susilauksiąs taikos.
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Juodieji kunigai protestuoja del etninių grupių SPARTA — Rašomos mašinėlės iv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
rial, 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.

Cleveland© mėginimas suves
ti baltųjų etninių grupių atsto
vus į pasikalbėjimus su juodų
jų atstovais, kaip informavo 
N. Y. T. spalio 5, parodė abejų 
supratimą, jog esama bendrų 
reikalų, bet esama ir skirtumų, 
kurie gali būti rimti kliuviniai 
“aljansui”.
Juodieji ir rudieji kunigai 
prieš:

“The Catholic Transcript” 
rugsėjo 25 vieną tokį konkretų 
kliuvinį nurodė. Esą į Ameri
kos vyskupų įgaliotinių pareiš
kimą dėl baltųjų etninių gru
pių neigiamai reagavo meksi
kiečių amerikiečių kunigų są
junga (National Association of 
Mexican-American Priests). 
Raštu į vyskupų įgaliotinių pa
reiškimą reagavo taip: esą 
“pergreitas baltosios darbo kla
sės reikalų pabrėžimas tikriau
siai nustelbs desperatinius juo
dosios ir rudosios mažumų 
reikalus, ir to vaisiai gali būti 
toki, kad pastarosiom mažu
mom bus padaryta mažiau, nei 
šiuo metu daroma”. Laišką pa
sirašė Edmundo Rodriguez, S. 
J.

Žymiai aštriau atsiliepė juo
dieji kunigai (National Commit
tee of Black Churchmen), aną 
vyskupų pareiškimą išvadin
dami “pavojingu” ir “neišmin
tingai patartu”. Komitetas, ku
ris veikia New Yorke nuo 1957, 
rašte Amerikos vyskupų konfe
rencijai kaltino, kad ji “juo
dųjų ir rudųjų politinės, eko
nominės ir švietimo lygybės 
pastangas nustumia i antraei
lę vietą”. Esą “paskuba, su ku
ria jūs ėmėte trimituoti ir pa- 
keitėte kryptį, kelia mūsų di
delį susirūpinimą.”

Juodųjų kunigų sąjunga, ku
rioje yra keli šimtai nariuiprŠ' 
kiša, kad baltųjų etninių gru
pių pabrėžimas galįs būti mani
puliacija “politikierių, kurie 
mėgina suorganizuoti bei su
stiprinti konservatyviąsias jė
gas šiame krašte”.
Ar etninis klausimas politikie
rių padaras:
Jei taip, tai, kas jais nori pasi

naudoti? Hartfordo universite
to profesorius Harold J. Ab- 

' ramson tvirtina (The Catholic 
Transcript, 1970 birželio 26), 
kad “visose įvairiose etninėse 
grupėse yra persvara demokra
tų partijos naudai; mažiausią 
persvarą rodo vokiečiai — 53 
proc. demokratų”.

Gal ta ligšiolinė tradicija pa
skatino ir N. Y. Times uoliai 
informuoti apie etnines grupes, 
tikintis sustiprinti tų etninių 
grupių palankumą demokra
tam. Tačiau tie etninių grupių 
nariai, kurie remia respubliko
nus, kaip informavo NYT spa
lio 3, Washington© konferen
cijoje pakėlė triukšmą prieš 
respublikonų centro atsiųsta 
kalbėtoją kongresmaną D. W. 
Riegle, Jr., Michigano respubli-

Kaltina, kad del etniniy grupiy bus užmiršti spalvotoj y 
grupiv reikalai; kad tai esą politikieriy kombinacija

koną, liberalą. Kai jis pasisa
kė už Amerikos pasitraukimą 
iš Vietnamo ir netiesiogiai 
prieš Agnew, 200 dalyvių išėjo 
iš salės. Atstovas iš Orange, N. 
J., priekaištavo viešai, kad to
kią kalbą galėjo pasakyti sen. 
Fulbrightas, sen. Godellis. Pa
siūlė respublikonų^ komitetui 
pasmerkti kongr. Riegle, o šil
tai buvo sutiktas vyr. valsty
bės ■ gynėjas Mitchellis, kai jis 
pasisakė prieš ekstremistines 
grupes, kurių filosofija esanti 
išmokta iš Lenino vadovėlių. 
Ovacijom buvo sutiktas Agnew 
vardas.

Netenka abejoti, kad praei
ty etninės grupės rėmė dau

giau demokratus, nes jie labiau 
gynė darbo klasę. Netenka da
bar abejoti, kad etninių gru
pių dauguma priklauso tai “ty- 
linčiajai daugumai”, kuri no
ri tvarkos ir įstatymų vykdy
mo.
Kokia etninėm grupėm ateitis:

Kokia etninių grupių rolė 
bus ateity ir kuo jos. pačios pa
virs — kas žino: ar pavirs “et
nine jėga”, ar tebus ir toliau 
politikierių prisimenamos rinki
mų metu ir maitinamos netesi
mais pažadais; ar bus paverstos 
užtvara “vyresniajai” klasei 
nuo juodojo potvynio — kas 
žino. Bet to tikrai nenorėjo ini
ciatoriai.

O iniciatorius sąjūdžio už et
ninę jėgą tarp Amerikos vysku
pų buvo Msgr.Geno C. Baroni, 
italo imigranto sūnus, kuriam 
vyskupų konferencija pavedė 
rūpintis miestų plėtotės prog
rama. Jis buvo sukvietęs 75 ku
nigus ir pasauliečius Katalikų 
universitete, ir pokalbis sukosi 
apie klausimą: kiek svarbų 
vaidmenį turi asmeniui etni
nis bei kultūrinis paveldėjimas 
ir kiek asmeniui svarbi ta et
ninė pažanga.

Msgr. Baroni neslepia, kad, 
tas etninis klausimas buvo su
sijęs su juodojo žmogaus tapa
tumo renesansu ir juodieji su
aktualino etninį palikimą kaip

pozityvią jėgą. Pasitarime pri
eita išvada, kad tas, kuris ger
bia save ir savo kultūrinį pali
kimą, pagerbs ir kitus; kad bal
tųjų ir juodųjų darbo klasės tu
ri daug bendrų problemų (bu
tai, švietimas, perkamoji galia); 
taigi tarp jų galima surasti pa
grindą bendradarbiauti.

Ar bus toks bendradarbiavi
mas įmanomas, bet vienas visų 
kalbų vaisius aiškus — etninis 
klausimas opinijoje atgijo.

Jo ateitis daug priklausys 
nuo to, ar etninės grupės mo
kės ta opinija pasinaudoti ir sa
vo tarpe “atgyti”, ar mokės su
rasti etninių jėgų tarpusavio 
bendradarbiavime.

Nuo to labiausiai priklausys, 
ar etninės grupės virs “etnine 
jėga”- ar susprogs kaip burbu
las.

ANTANAS J. 4AVELSKI8 — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421; telef. 296-2060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8HALIN8-8ALINSKA8 — 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-ccn- 
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

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

PLB valdybos iniciatyva sušauktas pasitarimas antrojo pasaulio lietuvių jaunimo kongreso reikalais.

NE VISI PATEKO Į AUKŠTĄ- 
SIAS MOKYKLAS

Mokslo metų pradžioje aukš
tosiose mokyklose buvo 11,770 
pirmakursių. Tačiau, kaip pa
stebėjo “Komj. Tiesa”- (rugp. 
30), vidutiniškai Į vieną vietą 
pretendavo po du stojančius, gi 
kai kur ir iki 4-5. Tuo būdu ma 
žiausia 11,000 jaunuolių nepa
teko į aukštąsias mokyklas. 
Jiems beliko darbas pramonė
je, kolchozuose ir pan.

šiais metais Lietuvoje pradė
ti ruošti kai kurių sričių spe
cialistai, pvz. Vilniaus universi
tete pirmą kartą dėstoma tai
komoji matematika, valst. kon
servatorijoje pradėti ruošti te
levizijos režisieriai. Ne Lietu
voje, bet vadinamose “broliško
se respublikose” lietuviai šiais 
metais studijuoja valstybinių 
įstaigų darbo organizavimo ir 
dokumentacijos tvarkymo, van
dens transporto eksploatavimo 
bei jo ekonomikos ir organiza
vimo, radijo ryšių ir translia
vimo specialybes. (Elta)

BUYUS FUNERAL HOME., Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
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 ANDRUSIO Real Estate, Insurance. Apraudlmas 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 SL, 
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 ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortaL 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938._________________________________________________ _________
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand SL 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 price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 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 pakietus J 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite! ___________ _____
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoaa balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menaban St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimu radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr.. 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
New Jersey — “Music of Lithuania-’ — pirmadieniais. 8:05 - 9:00 vai. vak. 
WSOU-FM. 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.

Dalyviai
Jungtinio posėdžio, Įvy

kusio 1970 spalio 3 Clevelan- 
de, Čiurlionio ansamblio na
muose, dalyviai: iš kairės (sė
di) Š. Amerikos liet. stud, s- 
gos pirm. PLB jaunimo sekci
jos narys A. Kalvaitis, I-jo jau
nimo kongreso finansų komisi
jos pirm. V. Kamantas, PB 
v-bos jaunimo vicep. M. Len
kauskienė, PLB v-bos pirm. St. 
Barzdukas, JAV LB v-bos ats
tovė A. Kubiliūtė, PLB jaunimo 
sekcijos narys A. Idzelis, Kana
dos LB v-bos atstovė J. Kurai- 
tė, (stovi) at-kų stud, s-gos at
stovas A. Razgaitis, Neo-Litua- 
nijos atstovas V. Krapauskas, 
skaučių seserijos atstovė A. Ta
mošiūnaitė, svečias D. Dege- 
sys, Santaros -Šviesos atstovas 
V. šaulys, svečias V. Gatautis, 
JAV LB v-bos atstovė L. Nai- 
nytė, akad. skautų sąjūdžio at
stovė Ir. Navickaitė, PLB v-bos 
finansų vicepirm. dr. V. Ma
jauskas. svečias S. Girnius, .TV

LB jaunimo sekcijos atstovas 
R. Sakadolskis, PLB jaunimo 
sekcijos narė D. Orantaitė, 
JAV LB v-bos atstovas adv. P. 
Žumbakis, akad. skautų sąjū
džio atstovas dr. Stp. Matas, 
moksleivių at-kų s-gos atstovas 
P. Alšėnas, PLB v-bos visuome
ninių reik, vicep. dr. H. Bra
zaitis, PLB švietimo Tarybos 
pirm. A. Rinkūnas, PLB v-bos 
sekr. A. Gailiušis, liet. stud, s- 
gos v-bos narė T. Neimanaitė, 
PLB v-bos vykd. vicep. dr. A. 
Butkus. Posėdy buvo apsvar
stytas bei priimtas II-jo jauni

mo kongreso komiteto darbo 
statutas (ref. A. Kubiliūtė), ryš
kinti kongreso tikslai bei už
daviniai (ref. A. Idzelis ir V. 
Kamantas), išrinktas kongreso 
komiteto prezidiumas: pirm. 
Romas Sakadolskis, Virgilijus 
Krapauskas (Neo- Lituanijos 
korp. atstovas), santarietė Aud
ronė Kubiliūtė (JAV LB v-bos 
atstovė), ateitininkė Joana Ku- 
raitė (Kanados LB v-bos atsto
vė), Vitalija Ruibytė (Akad. 
Skautų Sąjūdžio atstovė). Bal
savimo teisę turėjo 14 atstovų. 
Nuotrauka J. Garlos.

— Berniukų choras "Ąžuoliu
kas“ šį rudenį pradėjo ruoštis 
dviem premjerom. Tai dvi va
landas skambanti Haydno ora
torija “Metų laikai” ir duoklė 
Rusijos kompozitoriam, S. 
Rachmaninovo kantata “Pavasa
ris”. Be to, šis choras, oficialiai 
vadinamas “Vilniaus Mokytojų 
namų pavyzdiniu berniukų 
choru”, su savo vadovu H. Pe- 
relšteinu į savo repertuarą nu
mato įtraukti naujus lietuvių, 
sovietinių bei užsienio kompo
zitorių kūrinius ar klasiškus 
veikalus. (Elta)

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.

Šeštadieninės mokyklos — auga ar silpnėja?

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. 537-6550.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. 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. Minkus, 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 Stanford St., 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

Draugo rugsėjo 28 vedama
jame atpasakotos švietimo ta
rybos pirmininko J. Kavaliūno 
informacijos apie lituanistinį 
švietimą.

“Šiuo metu JAV-bėse veikia 
73 LB apylinkės. Pradžios

SPAUDA

aukštesniųjų ir aukštųjų litua
nistinių mokyklų turime 42. Vi
sose mokyklose dabar mokosi 
3,025 mokiniai ir dirba 229 mo
kytojai, iš kurių 107 vyrai 
222 moterys”. Mokinių skai-

Kaip su religiniu auklėjimu li
tuanistinėse mokyklose?

Laiškuose Lietuviams spalio 
nr. Juozas Vaišnys, S. J. kalba 

• apie sunkumus tikybos daly
kus aiškinti lituanistinėse mo
kyklose. Mini svarbią kliūtį — 
vadovėlius. Esą “jeigu mokyto-

Brooklyne. Apreiškimo parapijos salėje, spalio 11 LKM Sąjungos 29 kuopa buvo surengusi koncertą, kurio 
programą atliko iš k. j d.: J. Stankūnas. I. Stankūnaitė, Alg. Kaėanauskas, I. Veblaitienė ir L. Stukas.

Nuotr. R. Kisieliaus

čius mažėjąs. “1960 m. litua
nistinės mokyklas lankė 2,217 
mokinių. Dar anksčiau mokinių 
skaičius siekė apie 3,500 ... Pa
grindinė priežastis — visa eilė 
jaunų lietuviškų šeimų, išsi - 
mokslinę ir gavę geresnius dar
bus, išsikelia iš lietuviškųjų ko
lonijų”.

Kitaip yra su vaikų darže
liais: “Šiuo metu JAV-bėse vei
kia 19 lietuviškų vaikų dar
želių su 257 mokiniais. 1968 
m. buvo 18 darželių, 240 mo
kinių, 1962 m. veikė tik 12 
darželių. Taigi priešmokyklinio 
amžiaus vaikų paruošime rei* 
kalai lyg kiek geresni”.

Mokytojus ruošias Pedagogi
nis lituanistikos institutas Chi- 
cagoje ir Pedagoginiai lituanis
tikos kursai Clevelande. “Ta
čiau ligi šiol mokyklose dirban
čių mokytojų šios institucijos 
nedaug tedavė .... lituanistinių 
mokyklų mokytojų pagrindą vis 
dar sudaro mokytojai šiam dar
bui paruošti nepriklausomybės 
metais”.

jas dar ir galėtų šiaip taip ap
sieiti be specialių tikybos vado
vėlių, tai mokiniams be jų tik
rai yra didelis vargas. Mo
kytojo aiškinimas jiems kartais 
nėra visiškai suprantamas, kliu
do nepakankamas lietuvių kal
bos mokėjimas. Tad vadovėliai 
yra būtini, o mes jų visai ne
turim. Visai teisingai yra me
tamas priekaištas dvasiškijai, 
kad per dvidešimt metų nesu
gebėjo nieko paruošti”. Kita 
kliūtis — “Ne visoms mokyk
loms galima gauti kapelionų— 
kunigų. Kai kur tikybą dėsto 
seselės, bet ir seselių ne visur 
yra, tada reikėtų, kad ir pa
sauliečiai sugebėtų dėstyti ti- 

« kybą, žinoma, kol neturime va
dovėlių, jiems šis darbas bus 
beveik neįmanomas”.

Pritaria sumanymui rengti ti
kybos dėstytojam kokias studi
jų savaites. “Gal Amerikos Ku
nigų Vienybė turėtų imtis ka
da nors tokius kursus — studi
jų dienas suorganizuoti. Tai 
būtų tikrai naudinga.”
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Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ 

♦

Alice’s Florist Shop ;
107-Ok Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.

--------  Gėlės įvairiom progom --------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

v
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Festivaliai New Yorke

Imkite, ką norite: taiką ar karą

Redakcijoje prieš porą mė
nesių lankėsi atstovė iš mies
to majoro Lindsay spaudos sky
riaus. Rinko žinias apie šio 
miesto lietuvius, jų reikalus ir 
jų atstovavimą. Pastaruoju rei
kalu ji buvo nukreipta į vie
tos Bendruomenės apygardos 
pirmininką.

Pasirodė, tos informacijos 
buvo reikalingos jau šios vasa
ros suplanuotiem įvykiam New 
Yorke — tautinių grupių (et
niniam) festivaliui, kuris vyks
ta visą šią savaitę: nuo spalio 
11 iki spalio 18 Central Parke 
(prie .72 St.).

Programoje dalyvauja apie 
40 tautybių. Kiekviena turi pro
gą pasireikšti su savo charak
teringu renginiu. Žymėtina, su 
šokiais rodosi apie 25 grupės. 
Ir lietuviam atstovauja J. Ma
tulaitienės tautinių šokių an
samblis (šeštadienį, spalio 17 
d. 4 vai. p.p.).

Festivalio šūkiui paimtas 
poeto Carl Sandburgo eilėraš
čio: “The People, Res!” To 
posakio prasmę paaiškino majo
ras Lindsay festivalio atidary
me: “Dažnai yra sakoma, kad 
šis miestas yra melting pot. Tai 
nėra teisybė. Tai greičiau eilė 

• miestelių -ir gyvenviečių. Mū
sų miesto jėga yra atskirų kul
tūrų bei tradicijų telkinys”.

Lindsay žodžiai reiškia, kad 
jis Įsijungia į naujausią šiais 
metais išpopuliarėjusį Ameri - 
kos valstybinės minties posūkį 
— nuo melting pot į kultūrinį 
pluralizmą, kuris remiasi etni
nių kultūrų pripažinimu ir rė
mimu.

★

Etninį festivalį baigus, atei
na savaitė New Yorke kitam 
“festivaliui” — Jungtinių Tau
tų 25 metų minėjimui. Šioje 
sukaktyje (formali J. T. įsteigi
mo diena 1945 spalio 24) dė
mesys gali būti nukreiptas į 
pradinį J.T. idealą ir tikrovės 
posūkį per tuos 25 metus.

Chartoje buvo nužymėtas J. 
Tautų idealas: išlaikyti ir stip

rinti tarptautinę taiką ir bend
radarbiavimą; ginti žmogaus ir 
tautų, lygiu būdu didelių ir ma
žų, pagrindines teises.

Tai ideali institucija. Bet di
delis skirtumas tarp idealo ir 
tikrovės. Per 25 metus tas 
skirtumas vis didėjo. Pop. Pau
lius, kuris kuo palankiausiai pa
sisako apie JT institucijos 
reikšmę (idealią), po 25 metų 
JT generaliniam sekretoriui ra
šė: esą JT “neįvykdė lūkesčių 
ir vilčių, kurias jos buvo sukė- 
lusios”.

Per 5 metus ir Amerikos 
politikos vyrai negalėjo susilai
kyti nuo kritikos J. Tautų tik
rovei. 0 tikrovė gal žiauresnė 
nei buv. Tautų Sąjungos. Pas
taroji bent drįso išmesti iš sa
vo tarpo galingą agresorių (So
vietų Sąjungą, kai ji užpuolė 
Suomiją). J. Tautos tepajėgia 
pasmerkt mažąsias jėgas (Olan
diją, Rodeziją, P. Afriką), bet 
nedrįsta pakelti balso prieš di
džiuosius (Sovietus).

Per 25 metus narių skaičius 
paaugo iki 127. Bet ir sovie
tinė infiltracija J. Tautų insti
tucijose paaugo tiek, kad net 
Amerikos darbo unijų preziden
tas Meany aliarmavo, jog JT 
žinioje esanti tarptautinė dar
bo federacija yra virtusi įran
kiu Sovietų propagandai prieš 
Ameriką

Po 25 metų ima ir ameri
kiečiam aiškėti tos institucijos 
absurdiška eiga: Amerika jai 
duoda pinigus. Sovietai jai duo
da politiką.

★

O vis dėlto tarp lietuvių gy
vas sąjūdis už Baltijos klausi
mo kėlimą J. Tautose. Tai reiš
kia, kad lietuviai neatmeta J. 
Tautų institucijos. Jei Ameri
kos vyriausybė keltų šį klausi
mą, sustiprėtų jos pačios mo
ralinė padėtis, kad stoja už 
chartos principus. Sustiprėtų 
ir pačios J. T. institucijos pres
tižas, nes tai reikštų naują po
sūkį — posūkį nuo institucijos 
degeneracijos į atgimimą.

Kai 218 prieš Kristų Karta
ginoje buvo paskelbtas antra
sis punų karas, romėnų pasiun
tinys, atėjęs pas kartaginiečių 
vadą Hanibalą su suklostyta po 
pažastim toga, tarė: “čionai 
mes nešame karą ir taiką; im
kite, ką jūs norite!”-Jis ati
dengė savo apsiaustą ir pasa
kė, kad duoda karą. Iš čia ir 
posakis: “Karą ir taiką, jis ne
są savo apsiausto klostėse”.

Istorijoje maža tėra užregis
truota metų, kada nebūtų buvę 
karo žygių. Senovėje karai bu
vo atviri užkariavimo ar už
grobimo karai. Pergalės būda
vo švenčiamos su religiniu 
charakteriu. Buvo tikima, kad 
karus globoja dievai.

Senajame Testamente, maž
daug iki monarchijos, karas bu
vo šventas karas.

Naujame Testamente Kristus 
patvirtina, kad kalavijas (taigi 
ir karas) sunaikins tuos, kurie 
jo imasi.

Pirmųjų krikščionių pamoks
luose randame karą kaip iliust
raciją skelbiant evangeliją. 
Kristus taip pat vartojo tai pa
lyginimuose (Mat. 22, 7; Luk. 
11, 17).

Šv. Paulius netiesiogiai už
simena, kaip palyginimą, kario 
tarnybą apaštalavime (1 Kor. 
9,9); “kad kovotumei pagal ge
rą kovą...” (1 Tim. 1,18):

Jungtinių Tautų pastatas New Yorke

Jungtiniy TautŲ 25-Hų mėty sukakties proga 
B. RAMANAUSKAS, O.F.M.“krikščionis kovoja prieš blogy

bių jėgas” (Efez. 6, 12).
Jau S. Testamente kantrusis 

Jobas išsireiškė: “Žmogaus gy
venimas žemėje yra kariavi
mas” (Job. 7,1).•

XX amžius bus prisimena
mas dėl daugelio jo mokslinių 
bei kultūrinių laimėjimų. Ta
čiau mes busimom kartom pa
liekame neužmirštama tai, kad 
šiame amžiuje bekariaujant bu
vo užmušta 80-100 milijonų 
žmonių.

Trys dešimtmečiai dar lieka 
neįtraukti į šį kruviniausią 
žmonijos istorijoje šimtmetį!

Nuo 1945 m. jau būta dau
giau nei 40 karų. Apskaičiuoja
ma, kad 5,560 metų eigoje bu
vo užregistruota apie 14,000 ka
rų įvykių; gi tariamos ramybės 
ir taikos metų buvo tik 292.

Neseniai vienas jaunas stu
dentas rašė: “Aš esu susipai
niojęs šių dienų krikščionybė
je. Nežinau, ar būti pacifistu, 
ar teisingo karo pripažinėju, ar 
tiesiog kovotoju. Atrodo, kad 
visi trys požiūriai yra krikščio
niški”.

Ši painiava nėra be pagrindo. 
Įvairiais laikais savo istorijoj 
Bažnyčia pritarė visiem trim 
požiūriam. Net ir šiandien kiek-

Vėliavos prie Jungt. Tautų rūmų 
Juan Jose Torres, indėno ir ispano 
mišinys, naujasis Bolivijos prezi
dentas.

vienas požiūris^ turi savo gynė
ju-
Evangelijų ir pirmųjų krikščio
nių liudijimai

Kristus laikėsi pranašiškos 
žydų tradicijos, žiūrinčios į vi
suotinės taikos ir meilės epo
chą, kurioje žmonės “nusikals 
iš savo kalavijų žagrių” (Iz. 
•2, 4). Savo palaiminimuose nuo 
kalno jis skelbė: palaiminti ku
rie skleidžia taiką, nes bus va
dinami Dievo sūnumis!” (Mat. 
5,6). Iš seno žmonėm buvo 
uždrausta žudyti, tačiau Kris
tus savo sekėjam įsakė net ne
pykti ant savo artimo. Jis 
pasakė Petrui: “ .. .Kurie ima 
kalaviją, pražus nuo kalavijo” 
(Mat. 26, 52).

Nuo pirmojo iki ketvirtojo 
amžiaus dauguma krikščionių 
nestodavo į karinę romėnų 
prievolę. Dėl to pagonis Cel- 
sus (178) priekaištavo krikščio
nim: “Jei visi žmonės darytų 
lygiai tą pat,, ką jūs darote, tai 
tada karaliui neliktų nieko ki
to, kaip būti vienišam ir visiš
kai užmirštam”.

Kai Romos imperatorius 
Konstantinas 313 krikščionybę 
pripažino oficialia imperijos re
ligija, pamažu atslūgo ir su
švelnėjo karo žiaurumai...

Didieji krikščionybės mintyto- 
jai, kaip šv. Augustinas (m. 
430), karui vesti taiko šiuos 
principus: 1) karo tikslas turi 
būti taikos atstatymas, 2) tik 
teisėtas autoritetas gali 

skelbti karą, 3 karo vedimas tu
ri būti teisingas, 4) vienuoliai 
ir dvasiškiai neturi būti imami 
į karo tarnyba.
Kryžiaus karo žygiai: kryžiaus 
ir kalavijo laikotarpis

Teisingojo karo principai bū
tų galėję veikti, jei nuosekliai 
būtų buvę jų laikomasi. Ta
čiau daugelis pakrikštytų barba
rų neturėjo tikros pagerbos 
evangelijai. Daugeliui jų kry
žius buvo ne taikos ženklas, bet 
— kovos vėliava. Pvz., prancū
zų karalius Klodvigas (m. 511) 
pažadėjo krikštytis, jei jam bū
sią užtikrinta, kad jis nugalės 
savo priešus.

Šv. Augustino draudimo dva
siškiam dalyvauti kovose ne vi
suomet buvo klausoma. Apie 
1000 metus vysk. Bernvardas 
vadovavo Otono III kariuome
nei. Jis buvo apsiginklavęs ie
timi, tariamai turėjusia vinis 
nuo Kristaus kryžiaus.

Popiežius Urbonas II 1095 
Clermonto susirinkime paskel
bė Kryžiaus žygius: taiką Eu
ropoje ir karą Palestinoje. Tuo
met žmonės vienbalsiai pritarė: 
“Dieu le veult! — Dievas taip 
nori!” Nors’ tie žygiai prasi
dėjo kaip apsigynimo akcija, 
bet jie visai sugriovė augusti- 
nišką įstatymą apie teisingą ka
ro vedimą. Anie “šventieji” ka
rai tarp krikščionių ir musul- 
nų pasižymėjo dideliu žiauru
mu abiejose pusėse. Tačiau ne
turėtų būti užmiršta, kad Baž
nyčia dėjo pastangas kariavi
mo žiaurumam suvaržyti. 
Tai buvo vadinama Dievo Tai
ka (suvaržymas tų, kurie galėjo 

pa- Jungtinių Tautų chartą pasirašo 1945 birželio 26 San Francisco mieste.

kariauti) ir Dievo Paliaubos 
(sutrumpinimas kovų laikotar
pio tarp Kalėdų ir Velykų).

Tokį kovų suvaržymą jau 
1017 buvo paskelbę Prancūzi
jos vyskupai. Taipgi 1054 susi
rinkimas paskelbė: “Krikščio
nis, kuris žudo kitą krikščionį, 
pralieja Kristaus kraują”.

Nors daugelis tai atmesdavo, 
bet tokios pasiūlos liudija, 
kad taika buvo didžiausias 
Bažnyčios tikslas. Laterano III 
susirinkimas 1179 tą Pax Dei 
paskelbė visoje Bažnyčioje.
Taika renesanso amžiuje

Martynas Liuteris (m. 1546) 
panašiai, kaip Augustinas ir To
mas Akvinietis, gvildeno kan
kinančią įtampą tarp valstybės 
teisės apginti save. ir krikščio
nio pareigos išvengti smurto. 
Teisingu karu jis pripažino tik 
.tokį karą, kuris siekia taikos. 
Pagaliau jis išsireiškė: “Aš 
daug lengviau ' sudėliočiau vi
sus smėlio grūdelius arba vi
sus žolių lapelius, negu išpasa
kosiu visas taikos palaimas”.

Jonas Kalvinas (m. 1564) sa
vo doktrinoje labiau buvo lin
kęs kariauti. Jam ne tiek bu
vo svarbios “teisingos” priemo
nės, kiek “šventi” rezultatai.
Trys “Taikos Bažnyčios“

16-18 amžiuose atsirado trys 
“Taikos Bažnyčios”, kurių įta
ka ir šiandien žmonėm yra ga
na didelė.

Anabaptistai buvo radikalūs 
pacifistai, vengią bet kokio 
aktyvumo bendruomenėje.

Broliai buvo pacifistai, tiki, 
kad, kaip Bažnyčia, jie negali 
remti karų.

Kvakeriai, nors ir pacifistai,
(nukelta į 4 psl.)
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I BALANOS GADYNĖ I

(33))
Bebemaudamas aš susirin

kau aruodą miežių ir dvidešimt 
penkis rublius pinigais. Pinigų 
būčiau turėjęs daugiau, bet kai 
žino, kad turiu, tai vienas, tai 
kitas užpuola prašyti. Kiti ati
davė, kiti žada, o pas kitą jau 
amen; čia rublis, čia kitas. Da
bar žemės išmatuotos, užrašy
tos ir paskirstytos, čia tam, čia 
tam. Žmonės laisvi. Pirma 
kitaip buvo: nepatikai kuo no
rint ponui ar urėdui, tave nu
stūmė nuo gyvenimo, kitą pa
sodino, kad ir berną. Pirma jis 
tau bernavo, dabar tu jam ber
nauk, kad nori. Ažytėnų Dovy- 
doniai gyveno nekaip. Buvo du 
broliu: vienas mėgo vaikščioti 
su šautuvu, mušė meškas po 
Mopiaunį, vilkus, lapes, ant
ras — su arkliais. Prie arklių 
gulė ir kėlė, ganė, šukavo, šė
rė. Arkliai jam atstodavo pačią 
ir vaikus: paseno nevedęs. Lai
kydavo trejetą: du geru, trečias 
labai geras. Arkliams sušerda- j 
vo javus. Kolaik turi javų, ark-j 
liai kaip staininiai, žvilgėte! 
žvilga, o pavasarį pašarų ne

tenka — ir arkliai sulysta. Jam 
sakydavo: “Nušėrei arklį ir par
duok. Paimsi pinigus — ir ark
lys nešulys.” Jis neklauso.

Laukų darbo ir vienas, ir ki
tas brolis nemėgo, duonos tan
kiai pritrūkdavo, o su mokes
čiais būdavo striukiau, vis jų 
mokesčiai užsitęsdavo. Jau po
nas vienais metais kerštauja iš
mesti juos iš gyvenimo ir pa
sodinti kitą. Kas čia daryti? Ar
tinasi vargas. Buvo kas patarė. 
“Eikite pas šulskiuką. Jis turi 
pinigų ir javų. Tegul užmoka 
ponui arendą už jūsų dubą ir 
tegul pusę dubos valdo”.

Taip ir padarė. Ateina pas 
mane Dovydonis į Lenčius, at
siveda dar vieną žmogų (aš ta
da buvau pas Švėgždą), išsiima 
iš kišenės bonką degtienės, o 
kišenėje dar matyti ir antra, 
ir traukia mane prie stalo. Pri
traukia taip pat ir Švėgždą ir 
šneka. Sako, ko jie iš manęs 
nori, — nori padaryti mane 
ūkininku. Iš berno pastoti ūki
ninku būtų gera, bet aš apie 
tai niekada nepagalvojau. ligi 
šiol man bernauti gerai. Buvau 

sveikatoje, lauko darbai — 
man tik pasivaikščiojimas, val
gymas man gardu — ar juoda, 
ar balta. Padirbau — pasilsė
jau. Niekas man nerūpi. Ma
niau, pasistatysiu gryčią, tada 
vesiu ir gyvensiu.

Bonka degtienės ant stalo. 
Mane labiausiai priima. Mat, 
tas skystimas daro ir bloga, ir 
gera: su juom geriausiai prie 
žmogaus prieini. Dabar ir 
Švėgžda sako: “Duok, Antanai, 
pinigų, pravėdink tu juos, ką 
bepelėję. Imk žemę — gy
vensi pats sau.” Išgėrėme ant
rą bonką degtienės — ir aš su
tikau. Toliau nuvažiavome į 
Dvarelį, pas prauliaiščią. Apmo
kėjau mokesčius, ir man užra
šė pusę dubos.

Nežinojau, kas tas rūpestis, 
tai dabar pažinau: pirmiausia, 
nori nenori, turi vesti, pas
kiau pasistatyti gryčią ir dar 
kokį trobesį. O kur gyvuliai, 
padarynė, baldai? Galva suka
si, nesitveriu, vaikščioju nesa- 
vy. Pavasarį, šeštinėse, aš pir
mą sykį pakūrenau savo gry
čią, ir jau gyvenu vedęs. Kitą 
sykį pamanydavau, bene sap
ne man rodosi tai visa. Taip 
aš pastojau ūkininku. Daugiau
sia padėjo uošvė. Kiti kaimy
nai taip pat padėjo. Ką prašiau 
| talką, niekas neatsisakydavo. 
Iš šių namų pirmuoju laiku ga
vau nedidelę statiniukę raugin
tų kopūstų. Užtat paskui, po 
kelerių metų, padirbau štai tą 
staliuką, kur dabar sėdime.

Klausytojai pakėlė staldeng
tę, ėmė žiūrinėti staliuką, gė
rėjosi, matydami, kaip pasako
tojas suvedė praeitį su dabarti
mi. Skaičius klausytojų padidė
jo. Seniui pasiūlė gerti alaus, 
pasitarnavo: atnešta naujo, pu
tojančio.

— Dar pasakyk, dėde, kaip 
tamsta išmokai staliaus darbo?

— Ir tą pasakysiu. Tarnavau 
Lenčiuose pas Gatunkį už pus
berniuką. Jo buvo stališkas 
varstotas, turėjo ir tekinamą
jį prietaisą. Aš, kur nulikęs, vis 
prie varstoto — ar tekintų ar 
obliuoti. Pradžioje Gatunkis 
mane bara: aš jam įrankius ši- 
pinąs, o aš labiau panūdau prie 
varstoto. Akėjau lauką Ir pa
mačiau, kad vienas branktas 
nori lūžti, iš perpietės nuėjau 
drąsiai į pastoginę prie statiš
kų prietaisų ir dirbu branktą. 
Padirbęs nešuos du branktu 
prie akėčių ir patinku šeimi
ninką: “Va, sakau, dėde, padir
bau du branktu. Anie visai su
dilę, nori lūžti.” Nieko į tai ne
atsakė: nei pagyrė už brank
tus, nei barė už įrankių šipini- 
mą, tik nuo to laiko negynė 
man stalioriauti. Aš lentelę į 
drobynas įstatau, šerdešninką 
nutašau, atnešiau į gryčią savo 
padirbtą kėdę. Kėdės reikėjo, ir 
už tai mane pagyrė. Toliau pa
sigaminau lentų ir pasiprašęs 
sukaliau sau skrynią. Tai, ot, 
aš toks ir stalius. Kitais metais 

jau stojau už vyrą. Gatunkiui 
vyras nepravertėjo, ir aš nuo 
jo išėjau. Kur esant, mane pra
šydavo kėdžių dirbti. Nueida
vau pas Gatunkį tiktai išpjauti 
juostoms pozus ir kiek paob
liuoti, o daugiau kėdę pabai
giu namie. Man bebernaujant, 
Gatunkis paseno, stalioriauti 
ir tekinti nustojo ir visą vars
totą perleido man už pūrą ru
gių ir pūrą miežių.

— Bepigu tamstai, kad se
kėsi. Ką pradėjai, tą ir pabai
gei.

— No tai kaipgi! Rūbų siū
ti nesimokęs nė vienas nepa- 
siūs, bet kiti darbai — ne rū
bai siūti. Dirbk, ir būsi meist
ras. Ne raštas rašyti. Sugadin
si medgaliuką ar gelžgaliuką, 
tai dar nedaug ko nustosi. Na, 
teisybė, ką dirbdamas dirbda
vau pagalvojęs, tai kitą sykį 
mane žmonės pamato. Antai 
net ponu buvau pastojęs, tik 
neilgam — dviem dienom. Vie
ną sykį visą valsčių varė dirbti 
naujo kelio už Rastinių, dar už 
Viduklės. Nuvažiavome iš du
bos po vieną pastotę. Tais me
tais buvau pas Švėgždą. Svie
to privaryta daugybės; vieni 
griovius kasa, kiti žvirgždą ve
ža, kiti akmenis. Mane prista
tė vežioti daužytų akmenų.

Mūsų valsčių išskirstė: kur 
vienas žmogus, kur kitas. Su 
manimi važiuoja daugiausia 
juodsermėgiai, šiauliečiai, nuo 
Kelmės, nuo Kražių, žiūriu *— 

viena Ažytėnų mergaitė toje 
pačioje gurguolėje. Mane pama
tė, nudžiugo ir daugiau paskui 
mane važinėjo neatsilikdama: 
bijanti žemaičių, esą nedori (ta 
mergaitė paskui man- pačiam 
ir teko). Pilame tuos akmenis 
į krūveles, o tie akmeniukai 
didumo kaip mažiukė bulbė. 
Dabar aš padariau akmenų krū
velę. Ta krūvelė — nusmaili, 
apskrita. Pagal mane pila že
maitis. Dabar aš‘ir sakau jam: 
“Tu žiūrėk, kad tavo krūvelė 
neišsikištų, kad būtų tiesioje 
eilėje su visomis.” Man nidai, 
kad užpakaly stovi žinierius. 
Kai išgirdo mane šnekant, kad 
jis ėmė rėkti, kad ėmė stramu- 
žyti visus už prastą pylimą: 
reikią pilti lygias krūveles ir 
kad visos būtų vienoje eilėje. 
“Tu nevažiuok, — sako man, 
— tu čia stovėk ir žiūrėk, kad 
jie gerai piltų”.

Vadinasi, padarė mane už- 
veižda. Na, tai gerai. Aš nu
važiavau arklius, iškinkiau, atė
jau prie akmenų ir baru da
bar žemaičius juodsermėgius 
už prastą pylimą. Matau, atva
žiuoja mergaitė proverksma: 
nenori būti viena tarp žemai
čių, ir tiek.

— Ką jai žemaičiai darė? 
Tamsta, musėt, ją gynei?

— Ką jai darys? Žinai, mer
ga viena tarp svetimų, nepa
žįstamų nesitveria. Aš dabar,' 
pamatęs vėl žinierių, manau 
sau: jau jei tu mane padarei 

vyresniuoju, tai gali man dar 
kitu kuom pasiteikti, ir sakau: 
“Pon, pavelyk tai mergaitei bū
ti prie mano vežimo, padaboti 
arklius, arkliai nerimsta, vie
nas — drigantas.”—“Gerai, te
gul būna ta mergaitė prie tavo 
arklių”, — sako. Taip aš ir ją 
išvadavau. Matote, mane žinie
rius išskyrė iš visų. O už ką? 
Už tai, kad aš, kur pamatęs 
nedailumą, neiškenčiu nepasa
kęs. Matai, dailumas kiekvie
nam tinka.

— Dėde, aš tamstai atnešiu 
naujo alaus, — pasišoko vie
nas vaikinas, labai pamėgęs se
nio kalbą. Apsisukęs atnešė 
putojantį ąsotį.

— O, dėkui dėkui, sūnau! 
Sulauksme sveiki švenčių, o po 
švenčių už tavo gerą širdį, kad 
tu mane myli, aš tau išpiršiu.
— Kažin, dėde, ar gerai iš
eis, — sako antras vaikinas,— 
jis mėgsta dailumą, jam reikia, 
kad būtų daili.

— Bus daili, net su pradan- 
tėle. Ot, kokią aš jam išpiršiu!

— Pasakyk, dėde, kaip ėjote 
baudžiavą.

— Taigi, vaikeli, ėjome bau
džiavą. Mes, karališkiai, seniai 
nustojome eiti, o poniškiai dar 
tik šiemet teatsikvėpė. Būda
vo privarys pilną lauką žmo
nių. Ką galėtų penkiese pada
ryti, pastato visą penkiasde
šimt.

(Bus daugiau)
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KALBOTYRA IR LITERATŪRA LEMA SUVAŽIAVIME
šeštadienis, rugsėjo 5-oji, L. 

Katalikų Mokslo Akademijos 
suvažiavime Toronte buvo "be
ne pati darbingiausia diena, jei 
ne paskaitininkam, tai bent 
klausytojam. Dviejų mokslinių 
sekcijų paskaitos vyko tuo pa
čiu metu gretimose salėse. Jau 
nuo 9 vai. ryto vienon salėn 
rinkosi filosofai ir šiaip jau iš
minčiai, o kiton — literatai, 
menininkai, lietuvių kalbos ir 
tautos mylėtojai bei tyrinėto
jai.

Man pačiam daugiau laiko te
ko praleisti kalbotyros ir lite
ratūros sekcijoje, tad su ja ir 
pradėsiu.

Sekcijos vadovas prof. dr. 
Antanas Klimas skaitė paskai
tą “Teoretinė kalbotyra ir lie
tuviai kalbininkai”. Apibūdi
nęs bendrai kalbotyrą, paskai
tininkas trumpai perbėgo lietu
vių kalbotyros istoriją, kuri 
esanti labai trumpa.

Kun. K. Jaunius buvęs sa
vamokslis kalbininkas ir todėl 
daug teigimų padaręs, kurie 
vėliau K. Būgai pasirodę gry
nai iš piršto išlaužti — fantas
tiški. K. Būga buvęs rimtas ir 
pasiruošęs kalbininkas, tačiau 
nespėjęs savo kalbotyrinės teo
rijos sukurti ar bent paskelb
ti, nes tuo metu buvęs vieninte
lis lietuvis kalbininkas ir turė
jęs daug praktinio darbo Į- 
dėti, nebeturėdamas laiko teo
retiniam. Be to, gal šiek tiek 
jį pristabdė nepasisekimas su 
aistiškomis studijomis, kuriose 
jis buvo pasekęs kun. K. Jau
nium.

Prel. Pr. Juras, dail. Antano Rakštelės paveikslas. A. Rakštelės kūrinių pa
roda rengiama spalio 31 ir lapkričio 1 d. Kolumbo vyčių salėje Woodhaven, 
N.Y. Rengia Lietuvių Moterų Klubų Federacijos valdyba.

Paremkime žygį prie Jungtinių Tautų
Spalio 18 dieną, 2 v. p.p. 

New Yorke, prie Jungtinių Tau
tų būstinės, Jungtinių Tautų 
25 metų jubiliejaus proga, bal- 
tiečių komitetas ruošia demon
straciją, kurios tikslas yra dar 
kartą parodyti pasauliui, kad 
Lietuva, Latvija, Estija ir kiti 
rytų Europos bei Azijos kraštai 
tebėra pavergti komunistinio 
imperializmo ir Jungtinių Tau
tų organizacija nieko nėra pa
dariusi jiem išlaisvinti.

JAV LB centro valdyva re
mia šį žygi ir kviečia prie jo 
prisidėti visus Amerikos lietu
vius. New Yorko ir artimesnių 
apylinkių lietuvius, o ypač ak
tyviuosius LB narius, prašome 
atidėti visus reikalus į šalį ir 
demonstracijoje dalyvauti as
meniškai. Tolimesnių vietovių 
lietuvius, pavieniai ar organi
zuotai, prašome siųsti demon
stracijos organizatoriam prita
riančius laiškus ar telegramas 
ir bent tuo sustiprinti demon

Nepriklausomybės laikotarpy, 
je kalbininkai teoretinėje srity
je negalėjo darbuotis dėl prak
tinių darbų apstumo. Po karo 
Lietuvoje buvo likęs tik vienas 
patyręs kalbininkas, prof. J. 
Balčikonis. Iki 1963 Lietuvoje 
nebuvo net modernaus bendro
sios kalbotyros vadovėlio.

Nors dabar Lietuvoje yra 
virš 30 gerai pasiruošusių ir 
darbais pasižymėjusių kalbinin
kų, tačiau jie koncentruojasi 
tik praktiniuose darbuose, nes 
teoretinėje srityje yra nepa
prastai varžomi tokių “didžių
jų kalbininkų”, kaip Marksas 
ir Engelsas. Šioje srityje galė
tų laisvai pasidarbuoti kalbinin
kai laisvuose kraštuose, tik, de
ja, tų kalbininkų kaip ir nėra. 
Yra vienas kitas, kurių laikas 
ir taip jau ribotas. Tuo tarpu 
latvių ir estų kalbininkų trem
tyje yra visa eilė. Lietuviai stu
dentai turėtų šia sritimi susi
domėti.

•
Po elės klausimų kitą pa

skaitą skaitė prof. dr. Alfre
das Sennas — apie lietuvių 
krikščioninimą kalbotyros ir 
tautosakos šviesoje...

Remdamasis mokslinėmis iš
vadomis, jis teigė, kad lenkai, 
atėję krikščioninti Lietuvos, jau 
rado lietuvių tarpe krikščio
niškąją terminologiją, pasisa
vintą iš gudų. Tokie žodžiai, 
kaip bažnyčia, cerkvė, gavėnia, 
kalėdos, kūčios, Velykos, verba, 
aiškiai tą liudija. Be to, Že
maitijoje naudotas žodis “cirk- 
va” liudija, kad gudai bus turė
ję savo bažnyčių Žemaičiuose 

stracijos reikšmę. Organizaci
jas prašome siųsti laiškus tie
siog Jungtinių Tautų generali
niam sekretoriui ir JAV amba
sadoriui.

Visiem yra žinoma, kad nie
ko negalima padaryti be lėšų. 
Be lėšų neapsieis ir ši demon
stracija. Paruošimui plakatų, in
formacinės medžiagos, išnuo
mavimui reikmenų, spaudos 
konferencijai ir kitiem darbam 
atlikti yra reikalingi pinigai. 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kes, visas organizacijas ir pa
vienius lietuvius kviečiame 
nors ir labai kuklia parama pri
sidėti prie šio baltiečių žygio 
išlaidų padengimo, nes tai tik
rai dėmesio vertas užsimoji
mas.

Demonstracijos reikalais pra
šome rašyti; Kęstutis Miklas, 
71 Farmers Avenue, Plain
view, N. Y. 11803.

JAV LB Centro Valdyba 

jau apie 10-11 šimtmetį. Kiti 
žodžiai, kaip apaštalas, krikš
tas, krikštyti, rodo bendrą gu
dų ir vokiečių įtaką. Anksčiau 
iš gudų paimtas ir naudotas žo
dis “kristas” vėliau vokiečių į- 
takoje pasidarė “krikštas”. Ran
dama ir grynai iš vokiečių ki
lusių žodžių, kaip kunigas ir 
Jurgis.

Tokiu būdu aiškiai matyti, 
kad lietuviai apie krikščionybę 
žinoję ir jos terminais opera
vę dar gerokai prieš tą laiką, 
kai Jogaila su Vytautu nutarė 
juos su lenkų pagalba apkrikš
tyti. Be to’ paskaitininkas dar 
paaiškino, kad žodis “pagonis” 
tais laikais nebūtinai reiškė, 
kad žmogus nėra krikštytas. Pa
gonis galėjo reikšti ir krikš
čionį, tik nepriklausantį Romos 
Bažnyčiai, kaip pvz. pravosla
vą.

Dr. William R. Schmalstieg 
kalbėjo apie slavų ir baltų kal
bų santyki. Jis pats, vadovau
damasis vokalinių sistemų iš
sivystymu, spėja, kad baltų ir 
slavų kalbos turėjo kilti iš tos 
pačios šakos, t.y. turėjo turėti 
tą pačią bendrą prokalbę. Ta
čiau tai nustatyti esą neįmano
ma, kol nebus patobulinti ly
ginamosios kalbotyros meto
dai ir atstatyta baltų bei slavų 
kalbų įvairių laikotarpių gra
matika.

•
Su šia paskaita baigėsi kal- 

botyriniai dienos rūpesčiai. Bu
vo prieita prie literatūros.

Pirmąją paskaitą skaitė rašy
tojas Antanas Vaičiulaitis — 
apie Stendhalio, garsiojo pran
cūzų romanisto, keliones per 
Lietuvą su Napoleono kariuo
mene. Stendhalis rašęs dieno
rašti, tačiau išlikęs tik vienas jo 
fragmentas, ir tas pats ne apie 
Lietuvą. Truputėlį apie Lietu
vą užtinkama jo laiškuose, ra
šytuose seseriai į Prancūziją. Į 
savo kūrinius žygio per Lietu
vą niekur neįtraukė. Lieka tik 
faktas, kad tas rašytojas Lietu
voje buvo.

•
įdomi buvo prof. dr. Rimvy

do Silbajorio paskaita apie Do
nelaičio “Metu” struktūra. Gi
linosi ne į išorinį eilių ryšį, o 
žvelgė į vidinę struktūrą dviem 
aspektais: gyvybiniu, kuriame 
maistas vaidina pagrindinį vaid
menį, ir socialiniu, kurio pa
grindą sudaro darbas. Anot pa
skaitininko, abu šie aspektai 
nuolat santykiauja ir sudaro 
bendrą, naują prasmę, kai vie
nas tų aspektų panaudojamas 
išryškinti kitam. . .

Šalia darbo ir maisto meta
forų Donelaičiui dar būdingas 
yra laikas, kuris nusprendžia, 
ką ir kur žmogus turi dirbti bei 
valgyti. Visi šie dalykai esą la
bai konkretūs, ir net būro per
gyvenimai ribojasi nugaros bei 
raumenų skaumais. Vis dėlto 
kartais iškylanti ir antroji di
mensija, kai pvz. būro dvasią 
supurto nekalto ir sąžiningo 
Bričkaus mirtinis užplakimas.

Paskaitininkas pabrėžė Done
laičio sugebėjimą iš šiurkš
čių kasdieniškų dalykų pa
kilti į lyriką ir vėl atgal nusi
leisti, tokiu būdu išvengiant 
sentimentalumo. Jis parodęs 
dar didelį sugebėjimą kalbėti 
skaitytojui per gamtą ir jos 
žmones, kartas nuo karto pats 
į jų tarpą įsiterpdamas ir pri
versdamas susimąstyti. SJ.

JT sukaktis. . .
(atkelta 15 3 psU

stengėsi pakeisti bendruomenę 
politinėmis priemonėmis.

Šios Bažnyčios, panašiai kaip 
pirmieji krikščionys, stengėsi 
įgyvendinti evangelijų meilę.
Nauja konflikto rūšis

I-sis pasaulinis karas buvo 
naujas konflikto pavyzdys žmo
nijos istorijoje. Prancūzijos 
maršalas Foch 1917 metais pa
reiškė: "Tikrai prasidėjo nauja

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

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

GAUNAMAS "PELNAS" 
GALI BŪTI "NUOSTOLIS"

- Klausimas
Esu lietuvė, atvykusi į Ame

riką su tėveliais po pirmojo 
pasaulinio karo, būdama vos 
dvejų metų amžiaus. Išaugau 
šiame krašte. Nors su lietuviais 
vis bendravau, bet, nelaimei, 
ištekėjau už kitataučio ameri
kiečio.

Iš karto gyvenome gerai, jo
kių problemų nebuvo. Vėliau 
jis pradėjo gerti. Iš karto ne
dažnai ir ne po daug, bet vė
liau vis dažniau ir daugiau. Kai 
mes pradėjome dėl to nesugy
venti ir ginčytis, jis vis žadė
davo pasitaisyti, ir vėl susitai
kydavome. Tačiau, metam bė
gant, pasidarė aišku, kad jis ne- 
bepasitaisys ir gers, kol gy
vens.

Nenoriu Tamstos sunkinti vi
sokiomis detalėmis. Mano vy
ras gydėsi ir ligoninėje išbūda
vo- po kelias savaites, tikėda
mas, kad daktarai jį išgydys 
nuo tos baisios ligos.

Vaikų mes neturėjome. Aš 
galvojau, kad, jei mes įsūnysi
me kokį vaiką, gal vyras ir pa
sitaisys, turėdamas “responsi
bilities” — pareigas vaiko at
žvilgiu.

Iš pradžių atrodė, kad vyras 
ir laimingesnis, dažniau sėdi 
namie ir vaiką (berniuką) la
bai myli. Bet kur tu čia! Vil
kas vis į girią žiūri, mano ma
mytė taip visuomet sakydavo. 
Pradėjo mano vyras vėl gerti, 
ir galo nėra. Keletą kartų aš ža
dėjau su juo išsiskirti, bet vis 
man būdavo jo gaila, kai jis 
pradėdavo mane maldauti jo 
nepalikti.

Mūsų berniukas dabar jau 
14 metų amžiaus. Jis gėdinasi 
savo tėvo. Visi mūsų apylin
kėj žino, kad tėvas girtuoklis.

Vaikas dažnai verkia ir man 
sako, kad reikia ką nors dary
ti.

Dabar prieisiu prie reikalo, 
apie kurį norėčiau paklausti 
Tamstos patarimo.

Mes turime du namus. Vieni 
namai yra vieno buto (single), 
kuriame mes gyvename. Vyras 
yra “elektros specialistas” 
(electrician). Kai negeria, labai 
gerai uždirba. Todėl šitie na
mai tėra įskolinti 8,000 dole
rių (mortgage). Kiti namai yra 
“investment” (investacijai); juo
se yra net 26 vieno kambario 
ir dviejų kambarių butukai 
(furnished apartments). Per 
paskutinius 25 metus dirbau 
kaip vergė, prižiūrėdama tuos 
butus, valydama juos ir viso
kių nemalonumų turėdama su

era; era tautinių karų, kurie 
susemia visus tautos išteklius; 
kurių tikslas yra ne dinastiniai 
interesai, bet pirmiausia apsi
gynimas arba skleidimas filoso
finių idėjų ir nepriklausomy
bės bei vienybės principų”.

Politikos mokslininkas Hans 
Morgenthau pastebi, jog I-sis 
pasaulinis karas paženklino pra
džią proceso, kuriame visos 
tautos mobilizuojamos pilnu 
tempu “totaliniam” karui.

I-sis pasaulinis karas buvo 
žiaurus iššaukimas religijai. 
Krikščioniškos valstybės žiau, 
riai kariavo viena prieš kitą. 
Istorikas R. Bainton tvirtina, 
kad “Bažnyčios kiekvienoje ša
lyje pritarė savo vyriausybėm”.

Vokietijoje katalikai ir pro
testantai vienodai žiūrėjo į 
konfliktą, kaip į apsigynimą 
nuo priešų ir kovą už tėvynę.

(Bus daugiau) 

gyventojais, kurie dažnai “kei
čiasi”: vienas miršta, kitas šiaip 
išsikrausto, šių namų skolos 
(mortgage) turime apie 14,000 
dolerių.

Abu namai yra mano vienos 
vardu, nes mes visuomet bijo
jom, kad vyras viską parduos 
ir pragers, jei bus jo vardu.

Dabar sumaniau išsikraustyti 
iš Massachusetts valstijos į Flo
ridą. Noriu parduoti namus be 
vyro žinios ir nežinau, ar taip 
galima.

Turiu vieną žmogų, norintį 
pirkti abu namus. Jis yra 
“bookie” ir man sako, kad ne
galėsiąs gauti paskolos (mort
gage) iš banko dėl savo “profe
sijos”. Todėl jis nori, kad aš 
paimčiau iš banko 60,000 dol.. 
vertės paskolą, o jis pats mokė
siąs už tą skolą bankui. Be to, 
jis man duosiąs 30,000 grynais 
pinigais.

Ar galima būtų taip padary
ti? Jis man siūlo labai gerą 
kainą. Iš kito pirkėjo tiek ne
gaučiau.

Neturiu su kuo pasitarti. Ma
no tėveliai yra mirę*. Turiu 
tik vieną seserį, ir ta gyvena 
Floridoj.

Labai prašau man patarti ir 
paaiškinti, ar nerizikinga taip 
daryti, kaip pirkėjas nori.

Nelaiminga žmona,
Massachusetts

Atsakymas
Pasikeitus įstatymam šioje 

srityje Massachusetts valstijoj, 
Tamsta gali parduoti namus 
be vyro parašo, jei namai yra 
Tamstos vienos vardu.

Tamstos “prospektyvus” pir
kėjas, kuris negali pats gauti 
paskolos banke dėl savo “pro
fesijos”, yra “bad risk” (pras
ta rizika) ne tik banko, bet ir 
Tamstos atžvilgiu. Jei Tamsta 
kreiptumeis į banką ir gautum 
paskolą, kurią jis, pirkėjas, 
“apsiima” mokėti (assumption 
or mortgage), Tamsta vis tiek 
pasiliktum bankui atsakinga iki 
paskutinio grašio. Jei Tamstos 
pirkėjas dėl kurios nors prie
žasties nemokės bankui priklau
sančios sumos, bankas turės tei
sę parduoti namus už tiek, kiek 
bankui pasiseks už juos gauti, ir 
bankas turės teisę ieškoti liku
čio (defficiency) iš Tamstos. 
Nesvarbu, kur Tamsta būsi: ar 
Floridoj, ar Massachusetts. Rei
kalui esant, bankas sugebės 
Tamstą surasti.

Gali būti keletas priežasčių, 
dėl kurių Tamstai, o ne nau
jam pirkėjui tektų mokėti ban
kui priklausančią skolą. Pvz., 
Tamstos pirkėjas dėl savo “pro
fesijos” gali atsidurti kalėjime. 
Tai viena “priežastis”. Kitas rei
kalas — gali taip atsitikti, kad 
jis neprižiūrės tinkamai namų 
ir dėl to jų vertė nukris. Jei 
taip atsitiktų, tada bankas, par
duodamas namus, gautų už 
juos mažesnę sumą, ir jis tada 
iš Tamstos ieškos “skirtumo”. 
Reikia atsimint, kad, namų ver
tei krintant, Tamstos atsakomy
bė proporcingai didėja.

Patariu parduoti namus to
kiam pirkėjui, kuris pats gali 
gauti “kredito” (credit) iš ban
ko. Jeigu Tamstos pirkėjas nė
ra priimtinas bankui, kodėl jis 
turi būti priimtinas Tamstai?

Aš suprantu, kad Tamstai 
būtų malonu gauti didesnę su> 
mą už savo parduodamus na
mus. Tačiau gaunamas skirtu
mas gali pasirodyti esąs ne 
“pelnas”, bet “nuostolis”.

Tamsta sakai, kad Tamstos 
tėveliai yra mirę ir todėl Tams-

(nukelta į 6 psl J
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Kalėdų giesmės, Br. Budriūno ansamblio 11 kalėd. giesmių 5.00 
Aldona Stempužis, su Stuttgarto simfonija ------------ - Stereo 6.00
Ainių dainos, Stuttgarto simf. muzika D. Lapinsko. Stereo 6.00
Lietuvių pasakos, Baranausko, Stempužis, Lapinskas. Stereo 6.00
Daina, Br. Budriūno oktetas (45 EP.) mažo formato ...... — 2.00
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Vytauto Bacevičiaus piano kūriniai 5.00
Dainos ir arijos, sol. E. Kardelienės ................................  - 6.00
Vaclovo Daunoro* operų arijos ir liet, dainos 5.00
žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos 5.00
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos - 5.00
Pilėnai, opera iš 3 plokštelių, V. Klova 8.00
G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiai .... ....... 6.00
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys.....................  5.00
D. Dolskio, 10 {dainuotų šokių-dainų rinkinys _____ ______ 5.00
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai ................... 5.00
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai.... ...................... 5.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 2.00
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų {dainuota___  5.00

. Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių Stereo 4.50 2.00
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai ........... 3.50
A. šabamausko, po. 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00 
A. šabaniausko, lengvos muzikos 12 šokių-dainų Nr. 3___  5.00
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 5.00 
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2_______  Stereo 5.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 5.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 4.50 2.00
Dainos Lietuvai, S. Cerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų 3.50 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ..............   5.00
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos ............... Stereo $7.00 6.00
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų. Stereo 4.50 2.00
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. d. Stereo 4.50 2.00
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo 4.50
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dūk. 15 liet, dainų. (Stereo) 4.50
Lietuvių Tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija .......  4.50
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 4.50 2.00
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 6.00
Lietuvos atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose (Stereo) 4.50
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų ....... 6.50
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 6.00 
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių ........ 6.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių ........... 2.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 1, V. Noreika ........... 5.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika............... 6.00
Lietuviškos vestuvės, piršlybos ir vedybos .... ......    5.00
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras................................... 5.00
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo. Stereo $6.00 5.00 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzika solo .... 5.00 
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 5.00
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 5.00
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio, 14 liet, dainų. St. $6 5.00
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 5.00 
Worcesterio Mėgėjų ratelio, 14 lietuviškų dainų ..........   3.50
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 lietuviškų d., Stereo 4.50 3.50
Varpas, Toronto choro 8 liet., dainos ir 6 liet, operos (Stereo) 6.00 
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras ............. 4.00
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid......Stereo $4.50 2.00
Baltic Countries National Anthems (33% RPM) ................... 1.00
žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 1. dainos. Stereo 4.50
Mano gimtinė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių ...._________ ..... 5.00
Operų arijos, J. Liustikaitės 12 kūrinių ..........   6.00
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų .......  Stereo $2.00 2.00
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ...... 2.00
Grojame Jums, Neo Lituanų 6 šokių dainų rinkinys ............. 7.00
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 šokių  ................ 2.00
Kur banguoja Nemunėlis, A. Brazio 9 dainos ir giesmės   2.00 
Lauksiu tavęs, 14 lengvos muzikos dainų ............................... 5.00
Sodauto, 8 Vilniaus choro dainis ............................................... 5.00
Dainos, A. Dičiūtės-Trečiokienės ........................................... 5.00
Motule mano, T. Serapineinės dainos ....................................... 5.00
Lietuviški šokiai, akord. K. Daubaras. 18 šokių Stereo. 4.50 2.00 
Mes žengiame su daina, New Yorko vyrų okteto 17 d. Stereo 4.50 
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų ............... 5.00
Iš Rūtų šalelės, A. Stephens choro giesmės ir dainos ........... 5.00
Premiere performance, A. Stephens choro dainos ........ ........... 5.00
Vakaruškininkės dainuoja, S. Barkus, giesmės, dainos ........ 5.00
Dainos ir arijos, K. Petrausko ..........................................   7.00

Čiurlionis, albumas iš 2 pi. 28 dainos ....................................... 10.00
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų ................... 5.00
Tra-lia-lia, 18 skautiškų dainų ................................... (Stereo) 5.00
Gimtinės dangus, 12 lengvos muzikosdainų ............................... 5.00

Operų Arijos. Sol. St. Baro ...................   Stereo $7.00
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų _______  Stereo 5.00
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių.................  Stereo 5.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės......... ........  Stereo 5.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA

910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221 
(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 500; į Kanadą $1.00)

KNYGOS ANGLŲ KALBA
Lithuanian Folk Tales. $4.50.
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00.
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
The Ordeal of Assad Pasha, by I. šeinius. Satyra. $2.00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
The Maker of Gods, by St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00.
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00.
Bobby Wishingmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių- 

anglų kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.
Popular Lithuanian Recipes, by J. Daužvardis. $2.50 
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $1.25. 
Art Collection of the Lithuanian Franciscan Fathers, $5.00.
Lithuania, by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00.
Our Lady of Šiluva, by Rev. John C. Jutt. 500.
Thaddeus Kosciuszko the Champion of Freedom, by A. D. Yuknis. 500. 
English-Lithuanian Dictionary, by V; Baravykas (ca. 30,000 žodžių). $6.00. 
Lithuanian-English, by B. Piesarskas, B. Svesevičius (ca. 27,000 ž.) $5.00. 
Lithuanian-English, V. Peteraitis, 602 psl. Kietais viršeliais. $7.00.
Lithuanian-English & English-Lithuanain kišeninis žodinėlis. $2.00. 
Awakening Lithuania, by Dr. Jack J. Stukas. $3.00. kietais $4.00. 
Footbridges and Abysses, a novel by A. Baronas. $5.00.
Rejuvenation of Siegfried Immerselbe, a novel by Ig. šeinius $5.00.
Noon at a Country Inn, by A. Vaičiulaitis. $4.00.
Nimblefoot the Ant and Her Adventures, by V. Tamulatis. $4.00.
The Deluge, a Love Story of Ancient Times, by M. Vaitkus. $4.00.
The Mountain Doves and other African Folktales, N. M. Zobarskas. $3.50.
Amens in Amber, Leonardo Andriekaus poezija anglų kalba. $3.00.
Eleven Lithuanian Artists in Australia. Kieti virš. Albumo formatas. $6.00.
The Way of the Nation, by J. Juodis (paveikslų albumas). $7.00.
History of Lithuania, by Dr. V. Vaitekūnas. $1.00.
The Battle of Grunwald, an Historical Novel. $3.00.
Lithuania, Land of Heroes, by L. Valiukas. $4.75.
The Seasons, by K. Donelaitis. $3.00 (kietais $4.00).
Ambarita, by J. Narūnė, pasaka. $1.00.
Sonata of Icarus, by Jurgis Gliaudą. $5.00.
Essays in Greek Politics, by R. Sealey. $6.00.
Tundra Tales, Nola M. Zobarskas,ed. 5.00.
The Winnowing Winds, by Bailey. $4.00.
The Lithuanian National Revolt of 1941, by Dt. A. M. Budreckis. $4.00.
Lithuanians in Canada, by Pr. Gaida, S. Kairys, J. Kardelis, J. Puzinas, A. 

Rinkūnas, J. Sungaila. Kietais viršeliais, 370 psl., kaina 8 dol.
The Cemetery of Nations in the Siberian Tundra, by H. Tautvaiša. Kaina 

1.75 dol.
The Green Oak, by Algirdas Landsbergis, Selected Lithuanian poetry, $5.00 
The Green Linden, by A. Landsbergis, Selected Lithuanian Folksongs, $6.00 
Marian Shrines of Americas, by Titas Narbutas, illustrated $3.50

Lithuania 700 Years, red. A. Geručio 12.00
The Lithuanian Woman, red. B. Novickienės 3.00
Spheric and Linear Laws of Geometry, by A. Stelingis 2.00

šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunama:
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Seserų rėmėjų posėdis Neringoje
Spalio 4, gerokai prieš 11 v. 

ryto, į Marlboro vietovę Ver- 
monto valstijoj pradėjo rink
tis Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seserų rėmėjai iš Bridge- 
porto, Bloomfieldo, Hartfordo, 
New Haveno, Putnamo, Water- 
burio ir Worcesterio. Susirin
ko 21.

Pasakiška rudens diena — 
vėsoka ir saulėta. Suskambė
jus “varpui”, renkamės mi- 
šiom į saliukę, šalia valgomojo. 
Kaip čia jauku, švaru ir gra
žu! Ugniavietėj malkos traš
ka, glostydamos susirinku
siųjų nugaras malonia šiluma. 
Viskas taip paprasta. Langų 
stiklus atstoja plastika. Alto
rius, lyg seklyčioje stalas, bal
tu raštuotu uždangalu užties
tas; ant jo lietuviškas kryželis. 
Keturios klevo šakos, rudens 
raudonai nuspalvintais lapais 
atrodo gražiau nei brangiausios 
gėlių puokštės.

Mišias aukoja prel. Pr. Juras 
— taip paprastai, pamaldžiai, 
kad visi čia esantieji pasidaro 
kaip vienas. Vargonų nei kito

Vokietijos LB pirmininkas — geriausias 
Federalinės Vokiečių Respublikos šaulys

Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas ir Schwe- 
tzingeno lietuvių inžinerijos 
kuopos vadas maj. inž. Jonas
K. Valiūnas yra ne tik geras vi
suomenininkas, bet ir puikus 
šaulys. Pernai jis Vokietijos 
taiklaus šaudymo iš pistoletų 
pirmenybėse surinko 572 taš
kus ir laimėjo pirmą vietą. Tiek 
pat taškų buvo surinkęs ir jo 
varžovas, bet laimėtoju pripa
žintas mūsų tautietis dėl grei
tesnio šaudymo.

Šiemet rugsėjo 6 Wiesbade- 
ne vykusiose Vokietijos taik
laus šaudymo varžybose vyres
nių šaulių klasėje jis savo titu
lą ne tik apgynė, bet rezulta
tą dar pagerino — surinko 576 
taškus. Antrą vietą laimėjo Vo
kietijoje gyvenąs amerikietis
L. W. “Woody” Yokum (GMC 
USN Ret’d), surinkęs 568 taš
kus. Trečioji vieta atiteko vo
kiečiui, surinkusiam 565 taškus. 
Spausdinamoje nuotraukoje 
matome visus tris taikliuosius 
šaulius pagerbimo metu.

Taikliame šaudyme inž. J. 
K. Valiūnas pradėjo rungtyniau
ti 1956. Iki šiol dažnai yra 

Federalinės Vokietijos respublikos iaudymo pirmenybėse Wiesbadene Jo
nas K. Valiūnas laimėjo pirmąją vietą (viduryje).

muzikos instrumento nėra, bet 
sesuo Paulė visas giesmes pra
deda drąsiai, tvirtai, kad ir ne- 
mokantiem pasidaro visai drą
su įsijungti į giedojimą. Ir pa
mokslą mielas prelatas paruo
šęs nepaprastą!

•
Po pamaldų, papietavę, vėl 

renkamės į salę.
Centro valdybos pirmininkas 

V. Vaitkus, pradėdamas posė
dį, visų vardu pasveikina val
dybos garbės pirmininką pre
latą Jurą su vardinėmis (šv. 
Pranciškaus). Sugiedama Ilgiau
sių metų. Motinėlė Aloyza įtei
kia dovanėlę. Prelatas pa
prašomas sukalbėti maldą ir 
pakviečiamas užimti vietą pre
zidiume.

Pirmą pranešimą padarė se
suo Paulė.

Šiais metais Neringoje sto
vyklavo 125 mergaitės, 40 mi- 
nistrantų, 130 moksleivių atei
tininkų ir 22 angliškai kalbą 
lietuviukai. Iš viso su vadovais 
— apie 400 asmenų.

laimėjęs pirmąsias vietas Ba
deno krašto pirmenybėse, o 
1963 komandoje, kurioje jis da
lyvavo visos Vokietijos rungty
nėse, taip pat Wiesbadene lai
mėjo antrą vietą. Vokiečių klu
be, prie kurio jis priklauso, be
veik kiekvienais metais jam 
tenka šaulių karaliaus (Schue- 
tzenkoenig) vardas.

J. K. Valiūno žmona Ingė 
yra taip pat taikli šaulė. Bade
no pirmenybėse moterų klasė
je ji keletą kartų (1965, 1968, 
1969, 1970) yra pasiekusi tre
čia ir antra vietas, v

BALTIMORE, MD.
Lietuvių postas 154, kuris 

taip gražiai veikia mūsų tarpe, 
kviečia visus į jautienos keps
nio puotą, kuri bus spalio 18 
d. Eastern Center salėje, Eas
tern Ave. Šios vaišės sutraukia 
labai daug žmonių, šokiam gros 
orkestras. Be jautienos bus ir 
kitų skanių valgių bei gėrimų. 
Bus loterija, kur bus galima 
laimėti gražių premijų. Puo
ta prasidės 1 vai. ir baigsis 6 
v.v.

Statyba, kuri buvo numaty
ta šiemet, užsitęsė ilgiau ir atsi
ėjo daugiau. Virtuvė jau pa
statyta ir įrengta moderniai ir 
patogiai. Valgomasis yra per 
mažas, ir būtinai reikalinga sa
lė. Kol kas atsisakoma statyti 
paviljoną tėvam ir svečiam. 
Planuojama virtuvės, valgomo
jo ir salės pastatą paruošti taip, 
kad būtų galima naudoti ir žie
mą suvažiavimam, savait
galiam ir t.t.

Šiuo metu stovykloje “atosto
gauja” kelios seselės. Gaila, 
kad Neringa dabar tuščia, o 
taip gražu. Jaunatvės pilną va
sarą pakeitė gražusis Vermon- 
to ruduo. Beržų šventovė vie
niša, lyg išsigandus, išskėstom 
rankom laukia sugrįžtant jau
nimo . . .Jokie darbai nebe
vykdomi. Žemės visur išlygin
tos, ir pasėtoji žolė jau prade
da žaliuoti.

Apie Matulaičio Namus kal
bėjo sesuo Augusta.

Ne tik Matulaičio Namai, 
bet ir Vila Marija yra pripildy
ti gyventojais. Labai reikalin
gas ketvirtas sparnas, kuris 
šiuo metu teturi tik rėmus ir 
stogą. Pastatui baigti reikia dar 
daug lėšų, kurių neturima. Pri
vačios paskolos ir aukos labai 
laukiamos. Visuomenė prašoma 
remti rėmėjų ruošiamus pa
rengimus: Galdiko meno paro
dą Bostone spalio 30 — lapkri
čio 1, Labdaros pietus Bridge- 
porte, Conn., lapkričio 14 ir 
kitus vėliau.

Priekaištaujama, kad poilsio
(nukelta į 6 psl.)

LOS ANGELES, CALIF.
Lietuvių .radijo valandėlės 

vakaras rengiamas Šv. Kazimie
ro parapijos salėj spalio 24, 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. Bus 
programa, vakarienė, šokiai. —

40 valandų atlaidai Šv. Alfon
so bažnyčioje prasidės spalio 
18, sekmadienį, 10 vai. iškil
mingomis mišiomis. Giedos pa
rapijos didysis choras. Procesi
joje dalyvaus ir šv. Alfonso 
mokyklos vaikai. Atlaidai baig
sis antradienio vakare mišio
mis. Parapijos kunigai kviečia 
visus dalyvauti šiuose atlaiduo
se.

Madų parodą surengė soda- 
lietės spalio 7 d. Martins West 
salėje. Paroda praėjo labai sėk
mingai. Buvo atsilankę parapi
jos kunigai — prel. L. Men- 
delis ir kun. A. Dranginis, ku
ris vadovavo pačiam vakarui. 
Klebonas padėkojo sodalietėm 
už gražų darbą, rengiant paro
dą. Visas pelnas paskirtas pa
rapijai.

Back to God — tokį sąjūdi 
paskelbė Amerikos legionieriai 
ir ragina visus dalyvauti savo 
tikėjimo pamaldose, ragina 
melstis už Dievo taiką visame 
pasaulyje, už taiką Amerikos 
miestuose. Lietuvių postas 
154 ta proga rengia pamaldas 
lapkričio 1 d. 8:30 v. ryto Šv. 
Alfonso bažnyčioje. Kviečia ir 
visus lietuvius dalyvauti šiuose 
pamaldose. Per mišias giedos 
Baltimorės vyrų choras Daina.

Daina, Baltimorės vyrų cho
ras, šiomis dienomis repetuoja 
ir rengiasi koncertui, kuris bus 
lapkričio 28. Vyrai kviečia ir ki 
tus vyrus su gerais balsais pri
sijungti prie choro.

šv. Alfonso parapijos metinė 
vakarienė bus lapkričio 8 mo
kyklos salėje. Parapijos kunigai 
kviečia vyrus ir moteris padė
ti surengti tą vakarienę, nes 
yra visokiausių darbų. Tik vi
sų darbu bus galima surengti 
gražią ir sėkmingą vakarienę, 
šokiam gros Lekevičiaus orkest
ras. Veiks loterija. Visiem bus 
gera proga pasimatyti su pažįs
tamais.

Jonas Obelinis

New Yorke su atsidėjimu rengtasi LB Tarybos rinkimams. Kultūros židiny buvo sukviesta talka ir sutvarky
ta kartoteka, išsiuntinėta daugybė laiškų. Nuotraukoje kartoteką tvarko (iš k. j d.) R. Rajeckienė ir p. šil- 
bajorienė. Nuotr. A. Kisieliaus ••

LOS ANGELES, CALIF.
Mirė Stasys Tiknis

Stasys Tiknis, Didžiojo karo 
veteranas, po ilgos ir sunkios 
ligos rugsėjo 23 mirė Long 
Beach, Calif., Veteranų ligoni
nėje. Laidotuvėmis rūpinosi M. 
Hamrock šermeninė. Rožan
čius ir gedulingos pamaldos į- 
vyko lietuvių katalikų šv. Ka
zimiero parapijoj, Los Angeles, 
Calif. Palaidotas rugs. 27 Kal
varijos kapinėse, Los Angeles, 
Calif.

•
Velionis buvo gimęs 1893 m. 

Strazdu km., Gruzdžiu valse., 
Šiaulių apskr. Atvykęs į Ame
riką 1913, apsigyveno Newp- 
ark, N. J. Buvo įstojęs į JV 
kariuomenę. Grįžęs iš kariuo
menės vertėsi kepyklos ir val
gyklos užeigomis.

Prieš 30 metų apsigyveno 
Los Angeles, Calif. 1943 vedė 
buvusią Cleveland© gyvento
ją Suzaną Markūnienę, su ku
ria gražiai gyveno iki pat savo 
mirties. Įsigijo gražaus turto ir 
daug mielų draugų. Paskuti
niuoju laiku buvo persikėlęs į 
savo puikius namus Yucaipa, 
California.

•
Velionis mylėjo savo tėvynę 

Lietuvą ir antrąją tėvynę Ame
riką. Buvo nuoširdus, malo
nus. Gerbė visa, kas lietuviška, 
rėmė lietuviškus reikalus ir vi
sur talkino su pilnu pasišven
timu. Vienas iš pirmųjų pri
klausė Šv. Kazimiero parapijos 

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.

Pranciškonų Kultūros židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto visų prašome kiek gaiint 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:

□ Garbes fundatorius ($1000) □ Fundatorius ($100)
□ Amžinuosius narius ($500) Q Rėmėjus (mažesne auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui.................................................................... ..........

ADRESAS ........................................................................................................................................ ............

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

Miela* Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškoną pastanga* pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ
NEW YORKE

chorui, rėmė naujai besistei
giančią parapiją, priklausė Lie
tuvos vyčių kuopai. Šv. Vardo 
draugijai, Amerikos legionie
riam ir kitom organizacijom.

S. Tikniui sergant, jį aplan
kydavo daug draugų, o miręs 
buvo palydėtas į amžino poil
sio vietą ilgiausios automobilių 
virtinės. Daugybė žmonių daly
vavo laidotuvėse, užprašė mi
šias, puošė jo karstą ir kapą 
gėlėmis.

Laidotuvių išvakarėse rožan
čių atkalbėjo ir gražų atsisvei
kinimo pamokslą pasakė prel. 
J. A. Kučingis, Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas. Solo giedo
jo pagarsėjęs šios kolonijos so
listas Rimas Dabšys—“Skaus
mas”. Laidotuvių mišių metu 
jausmingai “Tėve mūsų” gie
dojo solistė Karolė Dambraus
kaitė —- Biknevičienė. Vargo
nais pritarė komp. Bronius Bu
drumas.

Kapinėse gražų atsisveikini
mo žodį tarė Julius Kiškis, J. 
Činga. Trumpą užuojautos žo
dį tarė P. Žukauskas ir visus 
dalyvius našlės vardu užkvie
tė pietų į Lietuvių Tautinius 
namus. Pietų metu kalbą pasa
kė Adomas Bėkša.

Nuliūdime liko našlė Suzana, 
podukra Ema Lapinskienė su 
šeima, laidotuvėm atvykusi iš 
Cleveland, Ohio, posūnis Alber
tas Čižinauskas su šeima iš 
Newark, N. J., dvi S. Tiknie- 
nės brolienės su šeimomis iš 

New Jersey ir giminės Lietuvo
je. Velionies liūdi ir daugelis 
jo artimųjų ir draugų, ypač 
Californijoj. Visi Stasį pažinu- 
sieji jo pasiges, ilgai jį minės, 
nes tai buvo tikrai idealistas 
ir pavyzdingas žmogus.

—A.B.

Šv. Kazimiero parapijos ba
za ras įvyksta spalio 18, sekma
dienį, parapijos patalpose. Pa
rengimo pelnas bus skiriamas 
salės užuolaidom įsigyti, bažny
čios naujo stogo išlaidom pa
dengti bei naujos salės staty
bos fondui.

Kun. prof. dr. Antanas Liui- 
ma, S.J., Romos Šv. Gregori- 
jaus universiteto profesorius ir 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos pirmininkas, lankėsi 
Los Angeles ir buvo Šv. Ka
zimiero klebonijos svečiu. Rug
sėjo 13 atlaikė lietuviam pa
maldas ir pasakė turiningą pa
mokslą. Profesorius dalyvavo 
ateitininkų Sendraugių 
susirinkime ir tarėsi apie 
LKM Akademijos Los Angeles 
židinio įkūrimo galimybes. Tuo 
reikalu toliau rūpintis pavesta 
Juozui Tininiui.

Šeštadieninė Šv. Kazimiero 
mokykla mokslo metus pradė
jo rugsėjo 12. šiemet šią mo
kyklą lanko 118 mokinių. Dir
ba 16 mokytojų. Pernai buvo 
103 mokiniai. Tėvai rodo dide
lį entuziazmą, nes kai kurie tė
vai savo vaikučius veža į šeš
tadieninę mokyklą padarydami 
(kelionėj ten ir.atgal) iki 150 
mylių. L.ž.

— Dr. Stasys Bačkis, Lietu
vos atstovybės Washingtone 
patarėjas, spalio 25 atvyksta į 
Philadelphiją, kur skaitys pa
skaitą prezidento Aleksandro 
Stulginskio minėjime, kurį ren
gia Philadelphijos ateitininkai.

— Simon Diskevičius, 341 
Southland Dr., Fort Pierce, Flo
rida 33450, praneša, kad jų 
šeimos mišios bus aukojamos 
St. Mary of the Angels bažny
čioje spalio 24, šeštadienį, šei
mos pažįstami ir draugai kvie
čiami dalyvauti.

— Pianistė Aldona Kepalaitė 
iš New Yorko spalio 25 at
vyksta į Philadelphiją, kur at
liks muzikinę programą prezi
dento Aleksandro Stulginskio 
minėjime.

— Pasaulio Lietuviu Jaunimo 
antrojo kongreso reikalais Cle
veland© spalio 3 buvo sušauk
tas jungtinis PLB ir jaunimo 
organizacijų posėdis. Komitetą 
sudarė posėdyje dalyvavusios 
organizacijos: Korp! Neo-Lithu- 
nia, JAV LB jaunimo sekcija, 
Skaučių Seserija, Lietuvių Stu
dentų Sąjunga, Studentų Atei
tininkų Sąjunga, PLB jaunimo 
sekcija, Kanados LB jaunimo 
sekcija, Akademinis Skautų Są
jūdis, Šviesa-Santara ir Moks
leivių Ateitininkų S-ga. Pre- 
zidiuman išrinkti: pirmininku
R. Sokodolskis iš JAV LB jau
nimo sekcijos, Akademinio 
Skautų Sąjūdžio atstovė V. Rui- 
bytė, Korp! Neo-Lithuania — 
V. Krapauskas, JAV LB jauni
mo sekcijos—A. Kubiliūtė, Ka
nados LB jaunimo sekcijos — 
J. Kuraitė.

— Toronto akademikai ir 
studentai rengia viešą simpo
ziumą “Lietuvybės išlaikymas: 
realybė ar iliuzija” spalio 17, 
šeštadienį, 8 vai. vak. Lietu
vių Vaikų namuose. Simpoziu
mo moderatorius — Algiman- 
nas Banelis, dalyviai — Jūra
tė Čeponkutė, Anotosė Petrulie
nė, Antanas Rinkūnas, Algis 
Šukys, Jonas Freimanas ir Eu
genijus Girdauskas.

— Kun. Algimanto Kezio,
S. J., foto darbų paroda rug
sėjo 29 — spalio 12 vyko San 
Paulo, Brazilijoj. Parodą Facul- 
dades Amkieta patalpose ati
darė kun. Jonas Kidykas, S.J. 
Išstatyta apie 80 didelių foto
grafijų su portugališkais priera
šais.
— Laiškų Lietuviams" konkur

so rašiniui “Kuriuo keiiu pa
sukti į kūrybingą ir vieningą 
darbą” jury komisiją sudarė 
kun. P. Garšva, N. Užubalienė, 
D. Šimoliūniene, V. Kasniūnas 
ir V. Kleiza. Spalio 7 d. posė
dy komisija nutarė premijuoti 
tik du rašinius: antra premija 
teko Lilei Gražulienei, Detroit, 
Mich., trečioji — Vaciui Kup
riui, Cicero, III. Jaunimo raši
nių premijai atrinkti komisi
ją sudarė: Audronė Kubiliūtė, 
Danutė Bindokienė, Egle Juod
valkytė, Marytė Smilgaitė ir 
Jurgis Bradūnas. Atrinktas 
rašinys antrai premijai. Laimė
jo Gabija Juozapavičiūtė iš Ha
miltono, Kanados. Premijų į- 
teikimas ir koncertas bus Jau
nimo centre spalio 17.

— Kun. J. Grigonis iš Mid
dletown, Conn., perkeltas į 
Groton, Conn. Iš čia galės su^ 
teikti pastoracijos pagelbą lie
tuviam, gyvenantiem New Lon
don, Conn, ir apylinkėse.

— Stanley Balzekas, Jr., 
Lietuvių Kultūros muziejaus 
savininkas, pakviestas ir pri
ėmė Chicagos miesto viešųjų 
bibliotekų patikėtinio pareigas. 
Jį prisaikdino Chicagos burmis
tras Richard Daley.

— Prof. dr. Joana M. Vašto- 
kienė, profesoriavusi Toronto 
universitete antropologijos ir 
dailiųjų menų fakultetuose, 
persikėlė “asistant professor” 
titulu į Trent universiteto ant
ropologijos fakultetą Peterbo- 
ro mieste, Ontario, kur dėsto 
jos vyras prof. dr. R. Vaštokas.
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Tyliosios daugumos
Rinkiminiais metais mūsų 

miestai, miesteliai ir kaimai 
pražysta spalvotais plakatais. 
Kandidatų veidai ir vardai vie
ni žinomi plačiau, kiti tik vie
tos gyventojam.

Jų veidai malonūs, šypsenos 
plačios. Akys pilnos ryžto, pa
sitikėjimo ir patrauklaus nerū
pestingumo. “Balsuotojau, su
prask — aš laimėsiu” ...

Spalvoti plakatai patrauk
lūs akiai. Skambūs šūkiai malo
nūs ausiai. Nerūpestingi kaip 
peteliškės. Jų ir gyvenimas 
kaip drugelių. Trumpas .. .Iki 
rinkimų dienos ...

Po rinkimų paveikslai ir šū
kiai bus nuplėšti. Kandidatų pa
žadai užmiršti. Rinkimų kam
panijos išlaidos suskaičiuotos. 
Milijonai paskelbti visuomenei. 
Jie išlėks pro incineratorių ka
minus dūmais. O pralaimėjęs 
kandidatas galės jau planuoti į 
būsimus rinkimus išeiti su nau
jų šūkiu — “Pollution-free Air 
For All”.

Lietuviai tais šūkiais nesido
mi. Amerikiečiai jais netiki. 
Bet porinkiminė analizė paro
do, kad vieni ir kiti buvo pa - 
gauti ant to paties kabliuko. 
Kodėl? Psichologai ir psichiat
rai sako — veikia masinė su
gestija.

Kas i psichologines “nesąmo
nės” netiki (lietuvių tarpe to
kių “neviernų” Tamošių daug), 
tas turi progos pajusti, kokia

Kandidatai į
LB Tarybą

(Tąsa iš praeito nr.)

Trūksta dr. Ibseno Skeivio, Sau
liaus Arūno ir Broniaus Bieliuko 
nuotraukų.

Prėl. Jonas Balkūnas

Romas Kezys, ekonomistas

Jonas Šlepetys, 
diplomuotas teisininkas

NINA GAILIŪNIENĖ

slegianti tuštuma, kai kandida
tui tos rinkiminės parafernali- 
jos trūksta.

Jausmas toks, kokį turėtum, 
jeigu, tikėjęsis sutikti savo 
draugą linksmame karnavale, 
rastum jį ten ant katafalko ...

Jeigu ne viso Connecticut©, 
tai bent Hartfordo lietuviai ži
no, kad turiu galvoje senatorių 
Thomas Dodd.

Hartfordo centre virš stogo 
iškeltas vienintelis plakatas su 
senatoriaus paveikslu ir užra
šu: When Thomas Dodd Wins 
America Wins.

Užrašas teisingas. Nėra rin
kiminis šūkis, o faktas, įrodo
mas duomenimis.

Visą savo gyvenimą Dodd 
buvo demokratas. Pralaimėjęs 
pirminius rinkimus savo parti
jos ribose, senatorius dalyvau
ja rinkimuose kaip nepriklauso
mas (independent). Nebūtų 
skirtumo, jei jis būtų respubli
konas. Dodd tarnavo ne parti
jai, net ne savo valstijai, o sa
vo kraštui — Amerikai. Tokiai 
Amerikai, kokiai atstovauja va
dinamoji “silent majority”. To
dėl ji ir pavadinau tyliosios 
daugumos senatoriumi. Manau, 
pasiseks Įrodyti faktais, kad tai 
nėra vien simbolinis vardas.

Kęstutis Čerkeliūnas, 
architektas, žurnalistas

Vytautas Jurgėla, 
studentas

Gėnė Nutautaitė mokytoja

Aleksandras Vakselis, 
projektuotojas

senatorius
AMERIKOS KRAŠTO VIDAUS 

DIDŽIOSIOS PROBLEMOS

Jauni nusikaltėliai
Sen. Dodd sudarė komitetą 

ir jam vadovavo “juvenile de
linquents” problemai tirji ir 
rasti būdus tam blogiui paša
linti.

Nusikaltimai prieš gyvybę 
ir turtą,

naudojant ginklą, plečiasi 
kaip vėžys sveikame kūne.

Dodd tuojau po prezidento 
Kennedy mirties stengėsi pra
vesti savo paties redaguotą į- 
statymą (bill), kuris padėtų su
tvarkyti ginklus privačiose ran
kose. Jis reikalavo: kad visi 

. ginklai privačių asmenų ranko
se būtų registruoti; kad norįs 
nusipirkti ginklą. turi pirma 
gauti iš atitinkamos įstaigos lei-

Teisė. . .
(atkelta iš 4 psl.) 

ta neturi su kuo pasitarti. Man 
atrodo, kad, jeigu Tamstos tė
veliai ir būtų gyvi, jie vargiai 
galėtų Tamstai patarti biznišku 
ir teisiniu klausimu. Kodėl 
Tamsta negali nueiti pas vie
tinį advokata ir su juo pasitar
ti?

Tamstos problema yra teisi
nio pobūdžio, ir Tamsta be ad
vokato vis tiek neapsieisi. Nu
eik pas advokatą prieš dary
dama nutarimus arba spren
dimus. Tokiu būdu išvengsi 
vėlesnių bėdų.

—•—
Redakcijos pastaba. — Dar

bininko 64 nr. prie at
sakymo apie “objektyvų” pati
kėtinį pabaigoje turi būti pri
dėtas šis tekstas:

Bankas, kuris turi vadinamą 
“trust” skyrių, turi patyrimo 
šioje srityje. Be to, Tamstų sū
nus nepyks ant “objektyvaus” 
patikėtinio.

Sudarant testamenta, reikia 
smulkiai ir nuodugniai paaiš - 
kinti savo advokatui specialias 
aplinkybes ir sąlygas. Testa
mentas turi būti sudarytas vis
ką apgalvojus ir neskubant. Jei 
Tamstų mieste nėra tokio ad
vokato, kuriuo galėtumėt pil
nai pasitikėti, tai patariu nu
vykti į artimiausią didesnį 
miestą.

Seserų rėmėjai...
(atkelta iš 5 psl.) 

namuose esą daug kitataučių. 
Iš tiesų jų yra tik ketvirtada
lis. To išvengti negalima, nes 
valdžia to reikalauja. Mokestis 
čia pusiau mažesnis, negu pas 
amerikiečius.

Daug kas klausia, kaip sese
lės išsiverčia. Labai paprastai 
— dvylika seselių dirba be at
lyginimo!

•
Sesuo Palmira pranešė, kad 

Eglutė nebeišsiverčia iš pre
numeratų. Aukomis remiama, 
dar skolų neturi. 1971 Putna- 
me vėl ruošiama Eglutės šven
tė vaikam. į šią šventę jau da
bar ypatingą dėmesį turėtų 
kreipti tėvai ir lietuviškos mo
kyklos.

Bendrai, vienuolyno sodybo
je veikla vyksta, kaip ir anks
čiau. Bendrabutyje yra 9 mer
gaitės; tikimasi daugiau. Spa
lio 17-18 bus šeimų savaitgalis, 
Padėkos savaitgalį — ateitinin
kų kursai ir kt.

Ateinančių metų rėmėjų su- 
važiavimas-seimas bus Putna- 
me.

Baigiamajam žody prel. Pr. 
Juras pasisakė dirbąs su sese
lėmis jau 30 metų dėl to, kad 
jos išeina plačiau spinduliuo- 
damos Kristumi tarp visų, nuo 
mažyčių iki senelių.

Posėdis baigtas malda. Pasi
stiprinę stipriais pavakariais, 
pasigrožėję stovykla, atsisveiki
nome su Neringa iki pavasario.

Albina Lipčiene 

dimą; kad toks leidimas būtų 
duotas tik tokiem asmenim, ku
rie nėra pavojingi visuomenei 
ir krašto saugumui.

Įstatymas nepraėjo Senato
rių ir kongresmanų dauguma 
už tokį griežtą įstatymą nebal
savo. O per rinkimus tokie 
garsiausiai šaukia: “Law and 
order!”

Per tuos penkerius metus vi
suomenė priėjo liepto galą. Bal 
ti ir juodi unisonu rėkia: 
“Daugiau policijos!” ... (šitam 
SOS pagalbos šauksmui prita
ria kiekvieno miesto valdžia. 
Mat, lengviausias problemos iš
sprendimas — ne jų galva, o 
gyventojų pinigais ir policinin
kų gyvybe.)

Deja, kas žiūrėjo Walter 
Cronkite TV žinias antradienį, 
š.m. spalio -6, su siaubu pama
tė, kad policija saugumo jau 
negali užtikrinti sau. Juo labiau 
— piliečiam. Parodė iš sub- 
versyvinių grupių atimtus gink
lus. Tai karo fronto ginklai 
prieš policijos pistoletus. Leido 
pasiklausyti Weathermen orga
nizacijos atstovo įrekorduoto 
įspėjimo visuomenei: “ .. .sau
gokite savo įstaigas, savo ban
kus, savo namus, savo vaikus 
.. .mes esame visur” ...

Narkotikai
Tai visų tėvų, turinčių pa

auglius vaikus, didžioji pabai
sa. Su ja kovoti išėjo ne kas 
kitas, o Dodd. Kas mano, kad 
kova lengva, tas nežino, kas 
vyksta kongrese.

Daktarai, televizija ir spau
da taip jau aiškiai parodė bai
sius narkotikų vartojimo pada
rinius, kad atrodė, jog kongre
sas vieningai turėjo pasisakyti 
už griežčiausią įstatymą prieš 
narkotikus.

Opozicija atsirado nemaža. 
Pasikvietė garsiąją antropolo
gę ir sociologę Margaret Mead. 
Šitoji prieš visą pasaulį (buvo 
rodoma televizijoj) paliudijo, 
kad Įvairius narkotikus jau ži
nojo ir vartojo primityvus, ne
civilizuotas žmogus. Atseit, jie 
nėra kenksmingi...

“Drugs bill” turėtų būti bal
suojamas kaip tik šiomis die
nomis. Dėl jo Dodd tebesėdi 
Washingtone, kai tuo tarpu ki
ti kandidatai, atsiraitė ranko
ves, kovoja Connecticute už 
savo balsus.

Kai sūnus paimamas į ka
riuomenę, tėvų “valdžia” ant 
jo pasibaigia su paskutiniu su
diev. Iki šių metų tėvai meldė
si: “Viešpatie, apsaugok sūnų 
nuo kulkos, o visu kitu jį ap
rūpins Dėdė Samas.”

Aukos Vas. 16 gimnazijos bendrabučiui
Tėv. Alfonsas Bernatonis, O 

FM Cap., specialiai atvykęs iš 
Vokietijos, Amerikoj renka au
kas Vasario 16 gimnazijos nau
jam bendrabučiui statyti. De
šimt dienų buvo sustojęs New 
Yorke ir lankėsi įvairiose lietu
viškose įstaigose, gegužinėse, 
parengimuose. Visur sutiko 
prielankumą, padrąsinimą ir 
pažadus paremti. Surinko ir 
aukų. Po to buvo išvykęs į 
Kunigų Vienybės seimą, o iš 
ten į Clevelandą. Iš Clevelan- 
do tikisi vykti ir į kitas lietu
vių kolonijas, o į New Yorką 
grįš lapkričio mėn. pabaigoj. 
Vokietijon grįš apie gruodžio 
mėn. vidurį.

Kadangi svečias tikrai ne
pajėgs asmeniškai visų gerašir
džių lietuvių aukotojų aplanky
ti, jis kviečia visus siųsti jo 
vardu aukas Balfui, o iš čia jos 
bus perduotos gimnazijos staty
bos fondui.

Iš kelionės tėv.. A. Bernato
nis laiškais painformuoja Dar
bininką apie renkamas aukas, 
štai pirmieji aukotojai Vasario 
16 gimnazijos bendrabučio sta
tybai:

250 dol. Angelų Karalienės 
klebonas kun. J. Petrauskas, 
Brooklyn, N. Y. .

200 dol. Vytautas Vebeliū- 
nas.

Po 100 dol.: prof. dr. Jokū
bas Stukas, kun. Viktoras Da-

Surinkęs davinius, sen. Dodd 
neseniai atidengė paslaptį, kad 
tarp karių narkotikus vartojan
čių nuošimtis yra aukštesnis, 
kaip universitetuose ir kolegi
jose.

Šiandien karinę prievolę at
lieka tik sveikos dvasios jauni
mas. Ar bus kas nors padaryta, 
kad jauni vyrai sugrįžtų į tė
vų namus sveiki, kaip buvo iš 
jų išleisti, gali priklausyti ir 
nuo to, ar Dodd bus perrink
tas senatoriumi.

Riaušės universitetuose 
ir kolegijose

Dar prieš Kambodijos inva
ziją Amerika jau kariavo dvie
juose frontuose: Vietname ir 
aukštosiose mokyklose ...

TV reporteriai, spaudos at
stovai, universitetų vadovybė, 
jauni profesoriai, sociologai, 
psichologai, “pažangūs” minis
terial, “išsilaisvinę” kunigai (iš 
ko?), abiejų partijų liberalai se
natoriai ir kongresmanai išsi
juosę gynė, baltino, gražino, 
teisino, užtarė apsiskarmalavu- 
sius, ilgaplaukius, barzdotus 
“kids”. Šitie “kids” esą tik ge
ros valios idealistai. Nusivylę, 
kad ant šitos žemės tebėra aša
rų pakalnė... O turėtų būti 
— rojus! Kad jo nėra, kalta 
Amerika ir jos “establish
ment” ...

Šventa tiesa, kad kudloti ir 
barzdoti “kids” siekia įvesti 
“rojų”, bet tik sen. Dodd iš
drįso pareikšti spaudoje, kad 
tas rojus bus raudonas ...

Šį pavasarį Hartford Times 
keliais žodžiais paminėjo, kad 
sen. Dodd studentų riaušes lai
ko komunistų darbu ... žinu
tė buvo išspausdinta dienos 
sensacijų skyriuje ... (Tokias 
“sensacijas” tada skelbė dar 
tik J. Edgar Hoover, Spiro Ag
new ir Martha Mitchell — nė 
vienam iš jų nereikia kandida
tuoti rinkimuose, tai ir drąsa 
didesnė.)

O š.m. rugsėjo 16 Hartford 
Times (Section 19A) rėkia to
kia antrašte: “A Revolutionary 
Is Born at University of Mi
chigan”. Tai Diana Oughton, 
magna cum Įaudė baigusi uni
versitetą; tai jos biografija. 
SDS, Weathermen ir kitų sub- 
versyvinių organizacijų įtakoje 
Diana pasidarė karšta kovoto
ja, pasiryžusi net nužudyti sa
vo turtingus tėvus, kad tik bū
tų įvykdyta Amerikoje revoliu
cija. Žuvo pati, darydama bom
bas ...

Pasirodo, kad Dodd nuomo
nė apie “kids” buvo teisinga.

(Bus daugiau)

bušis, kun. Vytautas Pikturna, 
kun. Antanas Račkauskas, kun. 
Jonas Pakalniškis, prel. Pr. Ju
ras, prel. Vytautas Balčiūnas, 
Marytė šalinskienė, Joana ir 
Eduardas Stepai.

Po 50 dol.: Kun. Leonas Kli
mas, kun. Jonas Longas.

30 dol. St. Lūšys.
Po 25 dol.: kun. klebonas 

Juozas Aleksiunas, kun. Jonas 
Žųromskis.

20 dol. St. Umbrazas.
Po 10 dol.: Juozas Tamašaus

kas, Andrius Bražėnas, Konst. 
Račkauskas, Kazys čiurlys, Ju
zė Gudelienė, Jadv. V. Vyšnius, 
Ramutė ir J. Ceilius, Alfonsas 
Ilgutis, Petras Bielinis, R. Bri
džius.

Po 5 dol.: Jurkšaitis, J. Ur
banavičius, V. Bartuška, A. Ge
lažius, J. Majauskienė, August. 
Astrauskas, J. Ambrazaitis, A. 
Balbotienė, J. Binzas, J. Žilius, 
J. Juodis, J. Augustavičius, S. 
Slabukas, Bronė Spudienė.

3 dol. J. Jackūnas.
Po 2 dol.: J. Litvaitis, N.N., 

Kz. Sabutis.
Po 1 do.l.: J. Jambauskas, 

A. Nerbak, A. Budrecki, M. 
Radvilienė, M. Jork, A. Strola, 
M. Radzevičius, E. Petrik, S. Si 
kolonski Villiam, W. Kramei, 
G. March, D. Kripinski. .

Visiem aukotojam tėv. Alfon
sas Bernatonis, OFM Cap., nuo
širdžiai dėkoja.

NAUJAI GAUTOS KNYGOS
Kritusieji už laisvę, V. Ramo

jaus knygos apie partizanus II 
tomas. Iliustracijos P. Lapės. 
Kaina 4 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. 
Pakalniškytė, 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.

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.

Šiluva Žemaičių istorijoj, I- 
mas tomas. Kun. St. Ylos, kie
tais viršeliais, 295 psl., 5 dol.

Kultūrinės gelmės pasakose, 
Vyt. J. Bagdanavičius 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.

Numizmatika, J. K. Kario stu
dija apie Lietuvos ir kt. šalių 
pinigus, kietais viršeliais, 340 
psl., 15 dol.

Laužai liepsnoja vakaruose. 
Skautų meniškas albumas, di
delio formato, 3 dol.

Sparnuoti lietuviai — Darius 
ir Girėnas, P. Jurgėlos, 7 dol.

Sakykim, vyrai, taip nebuvo, 
B. Zumerio satyriniai apsaky
mai, 2 dol.

Meilė dvidešimtajame amžiu
je, P. Maldeikio. 5 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.

Be namų, premijuota A. No
rimo apysaka. 3.50 dot. Taip 
pat galima gauti anksčiau išleis
tą A. Norimo novelių rinkinį 
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- 
liustraota, 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.

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
ty tės 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.

Šekspyro sonetai, vertė A. 
Tyruolis, 3 dol.

Senprūsių laisvės kovos, Dr. 
M. Anyso, 7.50 dol.

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 tarp 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.

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

redagavo K. Bradūnas, 10 dol.
A. Škėmos raštai II tomas, 

kaina 6 dol. I tomas taip pat 
. gaunamas už 6 dol.

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

Rūpestis, J. Vaičiūnienės poe
zija. 3.50 dol.
Išdžiūvusi lanka, A. Barono no

velės, 4.50 dol.
“Atsiminimai iš Baffo 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. Kaina 3 dol.

Lietuva Caro ir Kaize.rio na
guose, A. Gintnerio atsiminimai 
(1914 - 1918), kietais virešeliais 
5 dol.

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

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

''Vytautas the Great". 202 
psl. Anglų kalboje istorinis 
veikalas, nušviečiąs Lietuvos 
didingą ir garbingą praeitį 14 
ir 15 šimtmečiuose. Jaunimui 
ir kitataučiam ypač svarbu ją 
perskaityti. Kaina 2 dol.

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

Agonija, J. Gliaudos, II-roji 
laida. 5 dol.
Aitvarai ir giria,* premijuotas J. 
Gliaudos romanas, 4.50 dol.

The Forest of Anykščiai, A. 
Baranausko lietuviškas tekstas. 
Angliškai vertė N. Rastenis. 
Kaina 3 dol., kietais viršeliais
4 dol.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos ir plokštelės gaunamos 
Darbininko administracijoje.
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LKM Sąjungos 29 kuopos pirmininkė Ona Kubilienė įteikia auką Kultūros židinio statybai. Auką priima T. 
Leonardas Andrienus, toliau — J. Stankūnas, L. Stuk as ir J. Balsytė. Nuotr. R. Kisieliaus

SPORTAS H. W. MALE

Koncerte surinkta 1000 dol. Židiniui

Jonas Rūtenis literatūros vakare 
spalio 31 Maspetho parapijos sa
lėje skaitys šiems laikams pritai
kytą feljetoną.

LKM Sąjungos 29 kuopa, mi
nėdama savo veiklos 55 me
tų sukakti, rengdama sukaktu
vinius pietus, tuo nepasitenki
no — kuopa surengė ir gražų 
koncertą spalio 11 Apreiški
mo parapijos viršutinėje salė
je. Žmonių prisirinko apie 150- 
200.

Didžiausia šio koncerto or
ganizatorė buvo kuopos pir
mininkė Ona Kubilienė. Ji pra
džioje tarė žodelį, pakviesda- 
ma įžangos žodžiui Tėv. Leo
nardą Andriekų ir pristatyda
ma koncerto vadovę Jūratę 
Balsytę.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
pranciškonų vienuolyno virši
ninkas Brooklyne, kalbėjo apie 
literatūros .paskirtį ir jos dide
lę prasmę, pasidžiaugė moterų 
kuopos’ pastangomis ir darbu,

šį koncertą rengiant. Pasidžiau
gė ir jų gražia intencija, nes 
viskas buvo daroma, kad kuo 
daugiau pinigų sutelktų Kultū
ros Židinio statybai.

Po visų įžanginių žodžių kon
certą pradėjo solistė Irena 
Stankūnaitė. Ji padainavo Liu
do Stuko — Mano bernužėli, 
ir Juozo Stankūno — Aš skra
joju. Akomponavo jos tėvelis 
Juozas Stankūnas.

Vakarui poezijos pateikė dai
liojo žodžio menininkė Irena 
Veblaitienė. Pirmam savo išėji
mui ji pasirinko Tėv. Leonar
do Andriekaus eiles. Ji pa
deklamavo iš “Naktigonės'’ rin
kinio Vabzdys gintare, ir Bran
genybė, o iš “Saulė kryžiuose” 
— Susitikimas.

Į. sceną įžengė solistas Liu
da; Stukas. . Jis . ilgai sirgo ir 
ilgai nesirodė. Tad šis jo išėji
mas su daina visiem buvo mie-

SEKMADIENĮ FUTBOLAS
Sį sekmadienį Lietuvių Atle

tų Klubo pirmoji komanda žai
džia pirmenybių rungtynes na
mie prieš Yonkers SC, prieš 
kurį šį sezoną jau teko pra
laimėti 0:3. Rungtynės įvyksta 
šį kartą tikrai East New Yor- 
ko aikštėje, Atlantic Avė ir 
Fountain St., 2:30 vai.

Pereitą sekmadienį mūsiškiai 
žaidė prieš Colombiana ir pra
laimėjo visai bereikalingai pa
sekme 0:2. LAK žaidė šios su
dėties: Bagdžiūnas II; Bileckis 
(Vainius II), Česnauskas, Bag
džiūnas I, Kreicas; Budraitis, 
Budreckas; Bileris, Klivečka II, 
Vainius II (Šileikis), Vainius IV. 
Pralaimėjimas, kaip minėta, be
reikalingas, nes galima buvo 

■pagal rungtynių eigą ir ta pa
čia pasekme laimėti. Abu prie
šininko įvarčiai pasiekti rung
tynių gale, mūsiškiam stengian
tis pasiekti įvarčio ir tuo pa
čiu šiek tiek atsileidus gynime. 
Silpni abu mūsų puolimo kraš
tai. Bileris ir vėl primygti
nai įrodė, kad jei jau jam bū
tų komandoje vieta, tai tik ne 
puolime. Klivečka lieka prieky
je vienas, vienas ir bandė vis
ką atlikti. Gerai sužaidė Bud
reckas, savo darbštumu išlygin
davęs tikslių padavimų trūku
mą.
nas I. Gynimas vargo neturė
jo ir abu įvarčiai atsitiktiniai. 
Be reikalo gal buvo pakeistas 
neblogai žaidęs Bileckis.

Teisėjas nepamatė ar ne
švilpė aiškios rankos priešinin
ko baudos -aikštėje ir neužskai
tė (visai teisingai) vieno mūsų 
įvarčio. Taigi galėjo ir kitaip 
būti! Komandai ši sezoną bus 
kiek problemų su puolimu. 
Šiaip vienetas nesulyginamai 
pajėgesnis už pernykštį.

Mažučiai šeštadienį baigė su 
German-Huhgarians 2:2.

EXP DELICATESSEN MAN
Excellent working conditions part 
time 
Deli 
New 
until

8-2 (5 or 6 days) — Lynwood 
152 Lynwood Plaza Fort Lee, 
Jersey. Call 201—944-9609, 

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 cai- 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 for men’s coats. Full time, 
steady job, benefits — Excellent 
Leather Coat Co.. 55 School Ave., 
Somerset, N.J. 201—247-8832

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

CHEF or COOK—Italian-American 
cuisine. Call (201) 729-3424 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

Neatsiliko ir Bagdžiū-

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.

Service Station Attendants Texaco 
Inc. must be experienced, over 21, 
clean cut—no hippies. Benefits, pen
sion plan after .1 yr, paid vacation. 
Call Mike Javanovic 914—358-6789 
or stop in at 124 Rt. 303, West 
Nyack. N.Y. — An Equal Oppor
tunity Employer.

GENERATOR.
STARTER REBUILDER 

-Call EV 8-2894

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR C11ANGF
Tel.: GL2-2923

H. W. FEMALE

SALES — COSMETICS
Part time (eves) women/men aver
age earnings $100 for 2-3 eves, a 
week. Selling wigs, cosmetics and 
jewelry at private home parties. No 
experience required—will train. Car 
necessary. Work in Queens. Nassau. 
Call Mrs. Steinberg 516- 482-4806

General Foods wants YOU! to be 
beauty consultant in it’s new sub
sidiary. Vivian Woodward Cosmetics 
will teach you professional make-up 
technique, how to select clients, etc. 
Earn part time $50-$150 per week. 
Apply: 199 Jericho Turnpike Floral 
Park, New York — 516-437-9200

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

COUNTER HELP
Full 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) 437-0833

MALE - FEMALE.

Švenčių specialūs 
siuntiniai į Lietuvą
Pilnai čia užmokama — 
Gavėjas nieko nemoka.

ŠVENTINIS — $35.50
4% sv. kviečių miltų,
2 % sv. ryžių,
2% sv. cukraus,
1 sv. marmelado,
1 sv. makaronų,
1 plyta šokolado,
maišiukas vaisinių saldainių, 
% sv. dešros,
1 sv. maišytų vaisių,
100 g. Nescafe,
2 maišeliai pudingo miltelių,
2’4 sv. avižinių dribsnių,
2*4 sv. miltų.

10 SKARELIŲ—$46.80
5 vilnonės skarelės su didelėm 
ar mažom gėlėm ar turkiškais 
piešiniais ir 5 šilkinės 
skarelės, visų spalvų.
Oro paštu — pridėti dar $8.50

VERTINGIAUSIA DOVANA 
JŪSŲ GIMINĖM — 
KAILINIŲ IMITACIJA 
Didelė vertė — 
platus pasirinkimas: 
ūdra (lygi ar dryžuota), 
persiškas avinėlis ar avinas — 
pilna kaina tik $99.00

SUDĖTINGAS SIUNTINYS
— $126.00
3 yardai medžiagos vyriškam 
žieminiam paltui, 3 y. medžia
gos moteriškam žiem. paltui, 
3 y. medžiagos vyr. kostiu
mui, 3 y. medžiagos žieminei 
suknelei. Visos medžiagos 100% 
vilnonės. 2 dvigubo dydžio pa
klodės. 2 užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluosčiai.
Dar ir daugiau .specialių 
šventinių siuntinių.

REIKALAUKITE MŪSŲ 
NAUJO KATALOGO

Užsisakykite dabar — tik per

INTERTRADE EXPRESS 
CORP. 
125 East 23rd Street 
(Antras aukštas) 
New York, N.Y. 10010 
Tel. 982-1530
Reikalaukite naujų katalogų!

Š.ni. spalio men. 31, šeštadienį 
MASPETHO LIETUVIŲ PARAPIJOS SALEJE 

64-14 56th Rd., Maspeth, N. Y.

Maironio šeštadieninė mokykla
rengia

Literatūros, Meno ir Šokių Vakarą
PABUDINKIME 

MŪZAS...
Programoje dalyvaus:

A. LANDSBERGIS L. ŽITKEVIČIUS
P. JURKUS L. ANDRIEKUS
P. NAUJOKAITIS R. KISIELIUS
K. GRIGAITYTĖ J. RŪTENIS
O.-BALČIŪNIENĖ V. Abromaitis

Po programos bus šokiai, 
grojant GUTAUSKŲ orkestrui. 

Veiks bufetas.
Įėjimas — $2.50 Pradžia 7 v. vakaro

Rengimo komitetas kviečia visus atsilankyti, paremti lie
tuviško jaunimo auklėjimo darbą ir tuo prisidėti prie 
mūsų tautos gyvybės išlaikymo.

- ..... ........— ----------- -

las ir nuoširdžiai lauktas. Jis 
padainavo K. V. Banaičio —* 
Atsiminimas, M. Petrausko Kai
tink, šviesi saulute, ariją iš 
“Eglės Žalčių karalienės” —A. 
Kačanausko. Akomponavo Al
girdas Kačanauskas. Publikos 
entuziazmo iškviestas solistas 
bisui padainavo A. Kačanaus
ko Bernužėli, nesvoliok.

Pirmąją dalį užbaigė duetu 
Irena Stankūnaitė ir Liudas Stu
kas. Jie padainavo A. Pociaus 
— Atjok, berneli, vakare. 
Akomponavo J. Stankūnas.

Po pertraukos pirmasis pasi
rodė Liudas Stukas. Jis daina
vo: Robert Schumanno — Aš 
nepykstu, Franz Schuberto — 
Nekantrumas, Liugi Denza —

(nukelta j 8 psl.)

Milijonai laukia paveldėtojų. 
Lietuvi, drausk savo gyvybę 
Lietuvių R. Katalikų Susivieni
jime, kame yra įvesti moder
niški apdraudos planai suaugu- 
siem ir jaunamečiam.

Nariai gauna palengvintomis 
sąlygomis namų pirkimui pa
skolas.

Dabar yra geriausia proga ap
sidrausti.

Savi pas savuosius.
Telefonas MI 7-6637.
Direktorius Bronius Bobelis.

GUARDS
Giod Future. Company and Union 
Benefits. Must pass physical. Ref
erences and D.O.D. Security. Call:

RA 9-2040
9 AM - 11 AM Monday thru Friday 

Equal Opportunity Employer

Mechanics
Experienced in Maintaining Equip
ment. Must have own hand tools.

Service Men
With Garage or Service Station ex
perience and will train. Must have 
own hand tools.

DAIL. ANTANO RŪKŠTELES
ALIEJINES TAPYBOS 

PARODA
Kolumbo vyčių salėje 

86-22 851 h STREET 
WOODHAVEN, N.Y.

spalio 31 - lapkričio 1
Nuo 1 iki 10 v. v.

--------- Atidarymas sekmadieni 2 v. popiet--------

Visi kviečiami atsilankyti

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ 
FEDERACIJA

Padėka
Giliai dėkojame Lietuvių Ka

talikių Moterų Sąjungos 29 
kuopai už surengtą Kultūros 
Židinio statybai paremti kon
certą — literatūros vakarą, iš 
kurio pelno gauta 500 dol., į- 
skaitant vaišių metu surinktas 
smulkias aukas. Stambesnėm 
sumom koncerto salėje suauko
ta dar 500 dol. Aukojusiųjų 
pavardės bus paskelbtos Dar
bininke aukų skyriuje. Iš viso 
Kultūros Židiniui iš šio parengi
mo gauta 1000 dol. Tai nuo
pelnas L. K. Moterų Sąjungos 
29 kuopos pirmininkės Onos 
Kubilienės bei kitų moterų, 
kurios uoliausiai darbavosi 
šiam parengimui. Taip pat di
delis nuopelnas dėl jo pasise
kimo tenka programos išpildy- 
tojams: sol. Irenai Stankū
naitei, sol. Liudui Stukui, Ap
reiškimo parap. chorui su jo va
dovu muz. Algirdu Kačanaus- 
ku, akt. Irenai Veblaitienei, 
muz. J. Stankūnui ir J. Balsy
tei. Liekam giliai dėkingi jiem 
ir visiem, aukom bei darbu 
prisidėjusiem prie parengimo. 
Taip pat esame labai dėkin
gi Apreiškimo parapijos klebo
nui kun. J. Aleksiūnui už pa
talpas.

Pranciškonai

— Pasaulio Lietuvių Archy
vui labai reikalinga knyga 
“Lietuvos nepriklausomybės 
kryžiaus kelias”. Jos autorius 
kun. dr. V. Bartuška. Spaus
dinta Klaipėdoje 1937. Kas ją 
turėtu ir norėtu minėtai ištai
gai padovanoti ar paskolinti, 
prašomas atsiliepti adresu: 
Pasaulio Lietuvių Archyvas, 
5620 So. Claremont Ave., Chi
cago, Ill. 60636.

Experienced supervising in Mainte
nance of Heavy Equipment.

All applicants must read, write, 
understand English fluently. Fringe 
benefits. Apply daily 9 AM to 2 PM.

CONTINENTAL TRAILWAY 
GARAGE

1500 Clinton Street
Hoboken, New Jersey

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421 

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

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 ---------

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

MANAGEMENT TRAINEES
National insurance company has 
immediate openings for men who 
want security, independence, splen
did income, and prestige in the conv 
munity. Please call Mr. Petersen— 
(212) 497-1814 Ridgewood, Queens. 
Metropolitan area & Nassau County

SERVICE

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

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 
bv Mario De Santis. If you want to 
go ‘-See MARIO”. Call 609 465-5607

Work near home — EXP CHEF 
full time nites only. Also WAIT
RESSES and Utility Personnel — 
days or nites — MODERN GRILL 
REST 31 W. Main Street, Mystic. 
Conn. Apply in person, no phone 
calls.

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

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.

REAL ESTATE

Outstanding buys reduced, 2 houses 
$31,500 & $36,500. Many extras, im
mediate occupancy. Call 914 PE 7- 
8187 or PE 7-7046 owner. Catholic 
school & church nearby.

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
įdžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite — įsitikinsite/

KRAUTUVES 99 DIDŽIULES
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

Flushinge: 41-06 Main Street — HI 5-2552 

Jackson Hsights: 82-10 37th Avenus —• DE 5-1154

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. ~ 914-454-9070

New Standard Auto Body Shop — 
Collision experts & insurence prob
lems. 512 Elizabeth Ave. East Lin
den. N.J. 201-486-8770 Bill Daniels

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

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 — 819-1281

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-T122

Yellow Jacket Transmissions open 
5’/s 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 dr Peter.

Frank Berkeley Auto Body &. Fen
der collision experts 24 hour emer
gency towing service. 116 Sherman 
Ave. Berkeley Hts. N.J. Call 201— 
464-1725 days; 464-4018 nights.
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Rinkiminė komisija praneša, 
jei kas dėl pašto lėtumo ne
gautų balsavimo laiškų, tegu 
eina į artimiausią balsavimo vie
tą ir ten tegu balsuoja. Infor
macijų reikalu skambinti rin
kiminės komisijos pirmininkui 
A. Reventui 441-9725.

Demonstracijos prie Jungti
nių Tautų spalio 18 vyksta, 
kaip suplanuota. Atvyksta žmo
nės iš visų aplinkinių miestų, 
net iš Hartfordo, Waterburio, 
Philadelphijos. Visi, visi kvie
čiami dalyvauti. — Plačiau žiū
rėkite skelbimą.

L.B. Queens apylinkės rinki
mų komisija praneša, kad bal
savimas Queens apylinkėje į- 
vyks šį sekmadienį, spalio 18 
d., nuo 3 v. popiet ligi 6 v.v. 
Balsavimo vieta: 34-21 80th St. 
Jackson Heights, N. Y. Tel. 
TW 9-1488, M. Jasėnienės bu
tas. Subway į balsavimo vietą 
važiuojama Flushing linija ligi 
80-sios gatvės stoties.

Birutės ir Vytauto Radziva- 
nų sutuoktuvių mišiose rugsė
jo 20 giedojo ne vienas cho
ras, kaip buvo paskelbta Darbi
ninke, bet du chorai: Apreiški
mo parapijos choras, vad. A. 
Kačanausko, ir New Yorko 
vyrų choras, vad. V. Strolios. 
Tuose abiejuose choruose daly
vauja V. Radzivanas.

Dail. Giedrės Žumbakienės 
kūrinių paroda vyksta šį sa
vaitgalį spalio 17 ir 18 Kultū
ros židinyje. Parodos atidary
mas šeštadienio vakarą 7 v. 
Kalbės dail. Aleksandra Kašu- 
bienė. Visi kviečiami atsilanky
ti.

L. Katalikių Kultūros draugi- 
gijos narės prašomos dalyvauti 
aktyviai New Yorko apygardo
je vykstančiuose rinkimuose į 
LB VI Tarybą spalio 16-17-18? 
Taip pat visos dalyvauja Batu- 
no rengiamose demonstracijo
se sekmadienį, spalio 18 d., 2 
vai. popiet prie Jungtinių Tau
tų, Dag Hammarskjold Plaza 
prie 1st Avė. ir 47th St. New 
Yorke. — Draugijos valdyba.

Darbininkas kitą savaitę dėl 
Brooklyn© pranciškonų vienuo
lyne įvykstančių vienuolių re
kolekcijų išeis tik vieną kartą— 
trečiadienį, šią savaitę, nors 
dėl Kolumbo dienos šventės 
paštas leido spausdinti tik vie
ną numerį, išleisti abu nume
riai.

Ieškoma virėja lietuvių se
neliu namams. Geros darbo ir 
gyvenimo sąlygos. Rašykite: 
Matulaitis Nursing Home, Put
nam, Conn. 06260.

Kun. Pranas Geisčiūnas, B al
fo reikalų vedėjas, po sėkmin
gos operacijos jau grįžo iš ligo
ninės. Tolimesniam gydymuisi 
ir sustiprėjimui išvyko į Put
nam, Conn.

Aušros Vartų parapija spa
lio 25, sekmadienį, ruošia 65 
m. gyvavimo minėjimą. 10:30 
v. religinė muzika ir giedoji
mas. Vargonais gros Jonas Žu
kas, giedos solistai: Smith-Griš- 
kaitė, Julija Čepukienė ir Me
čys Razgaitis. 11 vai. padėkos 
mišios, gi 1 vai. iškilmingi pie
tūs. Parapijos kunigai, taryba 
kviečia parapiečius ir Auš
ros Vartų parapijos bičiulius at
silankyti į šį parengimą.

Tėv. Barnabas Mikalauskas, 
O.F.M., šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje per 40 valandų at
laidus spalio 18, 19, 20 sakys 
pamokslus.

Jonas Vazbys, su šeima kurį 
laiką gyvenęs Kentucky valsti
joje, persikėlęs į Alpine, N. J., 
kiekviena šeštadieni atveža duk
relę į Maironio šeštadieninę 
mokyklą. Tuo tarpu yra šeimų, 
kurios nesirūpina net iš Wood
haven ar Richmond Hill leisti 
vaikučių į lietuvišką mokyklą. 
J. Vazbys, užsukęs į Darbinin
ko administraciją, užsisakė Dar
bininką ir Įsigijo lietuviškų 
plokštelių bei knygų.

L.B. New Yorko apygardos 
rinkimai vyksta šį savaitgalį, 
spalio 16, 17 ir 18. Visi kvie
čiami balsuoti. Balsavimas yra 
visų mūsų lietuviško solidaru
mo pareiga.

Jūratė Kazickaitė šį sekma
dienį, spalio 18, kalbės per 
Laisvės Žiburio radiją apie mo
terų išsilaisvinimą, •r *

Edą ir Vilius Bražėnai, Wa
tertown, Conn., vietoj gėlių mi
rus Sibiro kankinei Konstanci
jai Bražėnienei, 25 dol. pa
aukojo Balfui.

Norint sudaryti Kultūros Ži
dinio naują kalendorių, orga
nizacijos, norinčios pasinaudo
ti patalpomis, prašomos kreip
tis į tėvą Paulių Baltakį, OFM, 
telefonu 827-9865. Tai liečia ir 
organizacijas, kurios anksčiau 
buvo pranešusios savo planuo
jamus parengimus Kultūros Ži
dinio patalpose.

Pianistė Julija Rajauskaitė* 
Šušienė-Petrauskienė įgrojo į 
plokštelę Fr. Liszto kūrinius. 
Plokštelė jau išleista.

Bushwick apylinkėje balsavi
mai į LB tarybą įvyks spalio 
16, šį penktadienį. Būstinė bus 
atidaryta nuo 7:30 vai. ryto iki 
5 vai. popiet. Adresas: 910 Wi- 
loughby Ave., Brooklyn, N. Y. 
11221.

Balto vajaus koncertas spa
lio 24, kitą šeštadienį, prasidės 
punktualiai 7 vai. vakaro Mas- 
petho lietuvių parapijos salėje. 
Koncerto programą ruošia mu
zikas Algirdas Kačanauskas su 
solistais: Louise Senken, Carol 
Bushel ir Fred Lucką (pastara
sis New Yorko parengimuose 
pasirodo pirmą kartą). Bus iš
pildyta solo dainos, duetai ir 
gal trio. Jaunuomenės ir senuo- 
menės atrakcija bus “Dainuo
jančios Rūtos” — Diana Mel- 
nikaitė ir Irena šiugždaitė — 
iš Waterburio. Taip pat daly
vaus ir mėgiamoji Jadvygos Ma
tulaitienės New Yorko tauti - 
nių šokių grupė. Visą koncerto 
programą praves ir savo meni
nę dalį įneš Irena Veblaitienė. 
Šokių daliai gros Kazio šokių 
kapela. Kad visi Balfo rėmė
jai galėtų koncertan atsi
lankyti, įėjimo auka tik 2 dol.

Šeštadieninės mokyklos va
dovybė spalio 13 Kultūros 
Židinio patalpose buvo supažin
dinta su naujos statybos pla
nais. Supažindino Tėv. Leonar
das Andriekus, vienuolyno vy
resnysis, ir Tėv. Paulius Bal
takis, Kultūros Židinio direkto
rius. Buvo išaiškinta busimo
sios ‘šeštadieninės mokyklos pa
talpų apimtis, klasių dydis, į- 
ranga, atsiklausta nuomonės 
ir priimtos sugestijos. Numaty
tos plane patalpos rastos pa
kankamai erdvios, šeštadieni
nės mokyklos vadovybė apie tai 
informuos tėvų komitetą.

Daiva Kezienė spalio 26 
vyksta į Washingtona, kur Bal
tuosiuose Rūmuose prez. Nixo- 
no atstovui įteiks parašus po 
peticija, remiančia prez. Nixo- 

, no politiką. Surinkta virš 
10,000 parašų.

Elizabetho lietuvių Šv. Petro 
ir Povilo parapija spalio 25 
mini tos parapijos gyvavimo 
75 metų sukaktį. Iškilmingos 
pamaldos bus 12 vai. Dalyvaus 
ir arkivyskupas Bollen, banke
tas 1:30 v. lietuvių Laisvės sa
lėje.

Kun. Petras Žemeikis, Eliza
betho lietuvių parapijos klebo- 
bonas, 10 dol. auka parėmė 
Darbininko laikraštį. Adminis
tracija nuoširdžiai dėkoja.

Gastrolėm Į Baltimore vyks
ta New Yorko lietuvių vyrų 
choras spalio 31, šeštadienį. 
Autobuse bus tuščių vietų. No
rintieji drauge važiuoti turi 
kreiptis į St. Vaškį, tel. 641-15 
12. Kelionė ten ir atgal —10 
dol.

Laikrodžiai spalio 24, kito 
šeštadienio, naktį atsukami vie
ną valandą atgal.

Jaunųjų atletų treniruotės 
prasideda spalio 27, antradienį, 
Franklin K. Lane mokykloje. 
Norintieji mokytis plaukti re
gistruojasi pas Jolita Birutiene 
tel. VI 7-5129.

Gubernatorius N. Rockefeller, kandidatuojąs naujam terminui

Tautybes 
Rockefeller i o 
rinkimuose
Spalio 8 vyriausioje Nelson 

Rockefellerio rinkiminėje būsti
nėje, 575 Madison Ave., Man- 
hattane, įvyko New Yorko vals
tybės visų tautybių komitetų 
pirmininkų susirinkimas. Buvo 
painformuota apie rinkimų ei
ga-

Vyriausios rinkiminės kam
panijos vicepirmininkas Arth
ur Massolo pažymėjo, kad pir
mą kartą New Yorko valstybės 
istorijoje tautybės turės lemia
mos reikšmės. Vyriausios kam
panijos direktorius R. Burdell 
Bixby įspėjo, kad nereikia per 
daug pasitikėti rinkimų rezul
tatais. Kadaise gubernatoriaus 
Dewey rinkiminis štabas per 
daug pasitikėjo ir per mažai
dirbo, todėl rinkimus ir pralai- ,

Tautybių direktorius James 
Fusscas pažymėjo, kad jau lie
tuvių spauda ir radijas pavyz
dingai įsijungė į akciją už 
Rockefellerį.

Lietuviam susirinkime atsto
vavo lietuvių rinkiminio komi
teto pirmininkas Stasys Gudas. 
Susirinkime buvo pristatytas 
(bene gausiausias iš visų) lietu
vių komitetas už gubernatorių 
Nelson Rockefellerį.

Tą komitetą sudaro: adv. F. 
Alexis, Msgr. J. Balkūnas, adv. 
S. Briedis, tėv. dr. K. Bučmys, 

visuom. K. Bačauskas, žurn. E. 
čekienė, dr. V. čekas, D.S.S. S. 
Dimienė, ekonom. S. Gudas, 
inž. L Gasiliūnas, visuom. A. 
Jurgėla, žurn. P. Jurkus, visuo- 
men. J. Jurkus iš Rochesterio, 
ekonom. R. Kezys, teis. J. 
Kiaunė, mokyt. G. Kumpikaitė, 
prof. dr. A. Klimas iš Roches
terio, visuom. B. Krokys iš Ro-
chesterio, teis. A. Koncė, teis.

MOTERŲ SĄJUNGOS KONCERTAS
( atkelta iš 7 psl.)

Jei mane myli. Akomponavo 
Algirdas Kačanauskas.

Toliau Irena Veblaitienė de
klamavo ištraukas iš Maironio 
“Jaunosios Lietuvos.”

Irena Stankūnaitė vedė kon
certą į pabaigą, padainuodama 
Mozarto — Un moto di gioja, 
Verdi — Sempre Libera iš 
Traviatos. Akomponavo J. 
Stankūnas. Bisui padainavo Mi- 
caelos ariją iš Carmen.

Koncertą baigė Apreiškimo 
parapijos choras. Diriguoja
mas Algirdo Kačanausko, jis la
bai nuotaikingai padainavo: K. 
V. Banaičio — Nei vėjai pučia, 
J. Bendoriaus — Mergužėlė, le
lijėlė, AI. Aleksio — Pirmyn į 
kovą, J. Tallat-Kelpšos — Kur 
lygūs laukai.

Koncerto uždarymas buvo 
šio vakaro derliaus pristatymas. 
Uoliosios sąjungietės po su
mos buvo suorganizavusios ir 
sukaktuvinius pietus Apreiški
mo parapijos apatinėj salėj.

Pavaišino virš 350 asmenų. Bu
vo ir loterija. Tad koncerto pa
baigoj kuopos pirmininkė Ona 
Kubilienė tėv. Leonardui And- 
riekui, OFM, įteikė pelną — 
500 dol.

Rūpestingosios moterys pro
gramos dalyvius paskui gražiai 
pavaišino apatinėje salėje. Po 
puikaus koncerto solistai ir 
choristai su svečiais užkan
džiavo ir dalijosi įspūdžiais. 
Buvo kelios kalbos ir padėkos. 
Pirmas koncertas po vasaros 
atostogų tikrai sklandžiai pra
ėjo — tiek solistai, tiek cho-

mėjo. Reikia darbo, atsargumo 
ir aktyvaus dalyvavimo pačiuo
se rinkimuose.

ristai klausytojų neapvylė ir 
tikrai puikiai nuteikė.

Vaišių metu Darbininko ad
ministratorius tėv. Petras Ba- 
niūnas, OFM, pastebėjo, kad 
pietų ir pertraukų metu irgi 
gavęs aukų Kultūros Židiniui 
(pavieniai aukotojai bus pa
skelbti Darbininke aukų sky
riuje). Judrusis maestro A. 
Kačanauskas greit pagavo min
tį — bendra suma artėjo prie 
tūkstančio. Paskelbus pabaig
tuvių planą, vaišių dalyviam au
kojant po keletą dolerių (A. Ma- 
sandas iš Edison, N.J. aukojo 
25 dol.), surinkta šimtinė, ir to
kiu būdu šios sąjungiečių su
rengtos sukaktuvinės iškilmės 
Kultūros Židinio statybai su - 
telkė pilną tūkstantinę. Lietu
viai pranciškonai tiek progra
mos atlikėjam, tiek organiza
torėm sąjungietėm, tiek visiem 
dalyviam ir aukotojam lieka 
nuoširdžiai dėkingi.

J. Maurukas, teis. A. Ošlapas, 
dr. V. Paprockas, žurn. Z. Rau- 
linaitis, dr. B. Radzivanas, agr. 
J. Sirusas, inž. V. šventoraitis, 
teis. J. Šlepetys, ekonom. L. 
Tamošaitis, ats. majoras L. Vir
bickas, D.S.S. V. Vencius, dr. 
M. Žukauskienė, teis. dr. E. 
Noakas, inž. K. Miklas, inž. A. 
Vakselis.

Richmond Hill skubiai par
duodamas 2 šeimų geram stovy
je namas. Informacijai skambin
ti tel. 846-3094.

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

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. Štaras — 
Importer, 23 Mendon Street, 
Worcester, Mass. 01604.

ESAM LAISVI ■ NETYLĖKIM!
JUNGTINIŲ TAUTŲ 25 METŲ SUKAKTIES

PROGA

Praeityje buvo bandoma aiškinti, kad 
New Yorko Lietuviy Bendruomene 
yra verta dviejy atstovy taryboje. 
Mūsų įsitikinimu — esame kur kas 
gausesni.
Įrodyk tai balsuodamas!

L.B. N.Y. Apygardos 
Rinkiminė Komisija

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

Klebonijai reikalinga šeimi
ninkė. Skambinti 255-2648.

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-

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.

Sakykim visiems drąsiai ir vieningai, kad lietuvių tauta yra • 
dar gyva;

Protestliokim prieš Sovietų Rusijos okupaciją ir sistematingą nai
kinimą Pabaltijo tautų;

Reikalaukim, kad rusai tučtuojau pasitrauktų iš mūsų tėvų žemės;
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Daly vau kim

varas priima laikrodžius patai- Marijai Bulvičienei, 195-04 
syti. Skambinti telefonu 846- Carpenter Ave. Hollis, N. Y., 
3648. 11423, tel. HO 4-7080.

kad laisvasis pasaulis ir Jungtinės Tautos po 25 
metų atbustų pagaliau, sugrąžintų laisvę ir atsta
tytų nepriklausomybę LIETUVAI, LATVIJAI ir 
ESTIJAI;

visi laisvojo pasaulio lietuvių, latvių ir estų

MANIFESTACIJOJ

PROTESTO DEMONSTRACIJOJ
PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ

šį sekmadienį, spalio 18,1970 
2 vai. p. p.

Dag Hammarskjold Plaza aikštėje prie JT būstinės 
(First Avenue ir 47th Street, New Yorke)

Amerikos Lietuvių Vargonininkų-Muzikų Sąjungos
Dvasios vadui

KUN. ANTANUI PETRAUSKUI
dėl jo tėvo mirties reiškiame gilią užuojautą.

Amerikos Lietuvių Vargonininkų-Muzikų
Sąjungos centro valdyba

Dalyvaukim su vėliavom ir pasipuošę tautiniais rūbais. 
Manifestacija ir protesto demonstracija įvyks 

nežiūrint kokiam orui esant.

Pabaltiečių 
Manifestacijos 
Komitetas




