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Bražinskų bylą greičiausiai spręs Turkijos teismas

Iš Rusijos išsiveržusių Bra
žinskų byla Turkijoj dar neiš
spręsta. Bet yra daug vilčių, 
kad ją spręs teismas, ir Bra
žinskai ten laimės — nebus su
grąžinti bolševikų valdžion, iš 
kurios jie išsiveržė kad ir tokiu 
pavojingu bei neįprastu būdu.

Su Bražinskais Turkijoje jau 
galėjo pasimatyti ir pasikalbėti 
Balfo atstovė dr. Elena Arma- 
nienė. Iš to pasikalbėjimo esą 
išryškėję, kad Bražinskas tam 
žygiui rengėsi septynerius me
tus, kad jis nėra joks krimina
listas, kaip nori Maskva įtikin
ti ne tik savo gyventojus, bet 
ir Turkijos vyriausybę, kurios 
jurisdikcijoje jie dabar yra. 
Bražinskai laikomi ne kalėjime, 
bet jiems duotas namas ir vi
sas aprūpinimas.

Nors Sovietai darė ir tebeda
ro spaudimą į Turkiją išduoti

Goodell ir Goldberg 
neverti išrinkimo

Daily News apklausinėjimai 
rodo, kad New Yorko valsti
jos senatoriaus vietos norį trys 
kandidatai, jei šiandien vyktų 
rinkimai, gautų tiek balsų: kon
servatorių James Buckley 37 
proc., demokratų Ottinger 30 
proc., respublikonų Goodell 24 
proc. Likę 9 proc, nebuvo ap
sisprendę už ką balsuoti. Sklin
da gandai, kad Goodell bėga 
iš rungtynių lauko. Jis gerai ir 
padarytų, nes ikšiolinė jo veik
la senate ir reiškimasis rinki
minėje kampanijoje rodo, kad 
jis nevertas būti išrinktu, nes 
jam trūksta nusimanymo apie 
krašto problemas ir politinio 
subrendimo.

Tas pats pasakytina apie A. 
Goldbergą, demokratų kandida
tą gubernatoriaus vietai- Jis vis 
giriasi, kad buvo Darbo sekre
toriumi, aukšč. teismo teisėju 
ir ambasadoriumi prie J. Tau
tų, bet vis užmiršta pasakyti, 
kad visose vietose palaikytas la
bai trumpai, kad teisėjaudamas 
neparašė sprendimo nė vienoj 
byloj, gi būdamas J. Tautose 
buvo tapęs anekdotų objektu 
dėl savo išdidumo ir naivumo. 
Demokratų partijoj šiemet lie
tuviams nėra už ka balsuoti— 
kandidatų reikia kitur ieškoti.

Pabaltiečių jaunimas protesto demonstracijoj spalio 24 New York Times patalpose. Jaunimas reiškė pasi
piktinimą kai dienraštis neatkreipė tinkamo dėmesio j pa balt iečių demonstraciją spalio 18 prie Jungt. Tautų.

Nuotr. V. Maželio

Ir tai gera žinia, nes Turkijos teismai esą labai nepriklausomi

Bražinskus, bet, kaip informuo
ja vienas iš NYT savaitinių ži
nių komentatorių sekmadienio 
laidoje, Bražinskų likimas pri
klauso nuo Turkijos teismų. Ir 
tai esanti gera žinia, nes Tur
kijos teismai labai užsispyru
siai giną savo nepriklausomybę 
nuo visokių politinių įtakų ir 
spaudimų. Tai jau parodė Tre- 
bizondo du teisėjai, kurie 
nedavė prokurorui leidimo Bra
žinskų areštuoti, nes jie prisi
statė kaip politiniai pabėgėliai 
ir pasiprašė asylio.

Ir Turkijos įstatymas esąs pa
lankus Bražinskams. Tuo įstaty-

Prez. Nixonas 
už pornografijos 
varžymą
Dar prez. Johnsono sudary

ta Pornografijos komisija, pre
zidento Nixono palikta tik vie
ną savo asmenį pridėjus, turė
jo ištirti krašte vykstančią 
prekybą pornografinėm prekė
mis ir pasiūlyti priemones jai 
sutramdyti. Komisija suskilo 
į daugumą ir mažumą, todėl at
sirado ir dvejopi pasiūlymai.

Dauguma padarė išvadą, kad 
pornografinės priemonės nepri
sideda prie seksualinių nusikal
timų bei iškrypimų plitimo, to
dėl rekomendavo panaikinti vi
sus įstatymus, kurie draudžia 
pornografijos priemonių parda
vinėjimą suaugusiem- Mažuma 
pareiškė priešingą nuomonę. 
Prez. Nixonas nutarė to rapor
to neskelbti, išvadas pavadino 
moraliniu bankrotu ir pažadė
jo panaudoti visas savo turi
mas galias tam šlamštui iš A- 
merikos prekybos pašalinti.

Laidotuvių giesme
Jungt. Tautos. — Baigtas JT 

25 metų veiklos minėjimas, šį 
pirmadienį vėl sugrįžta prie kas
dieninės realybės. Įsidėmėtina 
labai trumpa (čia visos jo kal
bos trumpos) asamblėjos pirmi
ninko norvego Humbro bai
giamoji kalba:

— Būta padrąsinančių ir sti
prinančių kalbų, bet netrūko 
piktų bei karčių žodžių. Toks 
yra dabartinis gyvenimas, todėl 
nereikia tuo stebėtis. Jokia 

mu pasirėmę ir Trebizondo tei
sėjai nepatenkino prokuroro 
prašymo, nes, pagal tą įstaty
mą, Turkijos teismai negali 
teisti asmenų, tariamai pada
riusių nusikaltimą už Turkijos

Kairėj: Bražinskas su žmona ir sūnum. Nuotrauka iš ankstesnio laikotarpio. Dešinėj: Bražinskas tčvas tarp 
Turkijos policininku. Tamsūs akiniai, dirbtiniai ūsai ir barzda naudoti turku slaptosios policijos įsakymu. 
Nuotraukas iš Ankaros “Daily News” atsiuntė Romas Kezys.

—( Pekine viešėjo buv. de 
Gaulle premjeras Couve de 
Murville. Jis ten buvęs Pekino 
vyriausybės kviečiamas, išbuvo 
tris savaites ir buvo labai pa
garbiai priimtas. Jo vizitas Pe
kine supuolė su prez. Pompi
dou vizitu Maskvoje. Ką tai 
reiškia, tuo tarpu trūksta ko
mentarų.

šventė tų faktų negali ištrinti. 
Istorine sesija jos negalima pa
vadinti, nes tai nuspręs atei
ties darbai.. .Daug žodžių, pri
imta svarbių deklaracijų, ir jų 
negalima niekinti, nes žmonijos 
istorijoje žodžiai yra turėję 
daug reikšmės ... Bet aišku be 
ilgesnių įrodinėjimų, kad jų 
nepakanka, jei jie nepažadina 
darbų ... Rezoliucijos ir dekla
racijos net pavojingos, jei jų 
nelydi darbai- Iš tikrųjų, prin
cipų pamiršimas, sulaužyti pa
žadai ir tušti žodžiai yra mūsų 
organizacijos laidotuvių gies
mė... Tai yra mūsų praeities 
nuodėmės, kurias turime išpa
žinti nusižeminimo dvasioje, — 
užbaigė Humbro. 

sienų. Gi jeigu tas nusikalti
mas yra politinis, tai tariamam 
nusikaltėliui priklauso ir politi
nio pabėgėlio apsauga-

Tikime ir pasitikime, kad 
Turkijos vyriausybė Bražinskų

Nixonaslcviete Maskvą taikiai pasivaržyti
Prez. Nixonas J. Tautose ju

biliejaus proga pasakytoj kal
boj deklaravo, kad visų J. Tau
tų nepasisekimų priežastis yra 
ne charta, ne narių apsileidi
mas ir tik savo reikalais rūpi
nimasis, bet faktas, kad Ame
rika ir Sovietų S-ga po II pa
saulinio karo negalėjo surasti 
bendros kalbos dėl pasaulio 
problemų tvarkymo.

— Visi turi pripažinti, kad 
JAV ir S- S-gą skiria pagrindi
niai ir gilūs nesutarimai. Nebū
tų realu teigti, kad tie nesu
tarimai pašalinami asmeninių 
santykių pagerinimu. Tai būtu 
apsigaudinėjimas ... Susiprati
mas yra reikalingas, bet mes 
gerai suprantame, kad mūsų 
skirtumai yra gilūs ir realūs, 
kad daugelyje atvejų mes esa
me ir būsime pasaulyje var
žovai. Mūsų uždavinys yra ves
ti tas varžytines taikingai ir kū
rybingai ... Niekas negali neig
ti, kad mūsų santykiuose su S. 
S-ga karinė jėga nevaidina jo
kio vaidmens. Jėga yra tarptau
tinio gyvenimo faktas. Bet abie
jų pusių pareiga yra rūpintis 
tą jėgą tramdyti ir kartu su vi
somis kitomis valstybėmis 
siekti, kad ii būtų panaudota 
taikai palaikyti, o ne jai pa
žeisti.

Nežiūrint dideliu skirtumu, 
esančių tarp Amerikos ir Rusi
jos, keturi dalykai, anot prez. 
Nixono, galėtų sudaryti bend
radarbiavimo pagrindą.

Pirma, nėk Amerika, nė S. S- 
ga nenori atominio karo, to
dėl abi valstybės suinteresuotos 
tokio susidūrimo išvengti

Antra, abi valstybės išleidžia 
milžiniškas sumas apsiginkla
vimui. Todėl abi turėtų būti su
interesuotos apsiginklavimą su
mažinti.

Trečia, abi valstybės yra in
dustrinės galybės, todėl pagei
daujama. kad pasaulinė padė
tis susidarytų palanki prekybi
niams santykiams išplėsti. Jie 
būtų naudingi abiem valsty - 
bėm.

Ketvirta, pasaulis reikalin

likimą patikės savo nepri
klausomiems teismams, kur bus 
Bražinskams visos sąlygos pa
siaiškinti ir apsiginti. Tuo la
biau, kad Turkija tuo atveju 
nelaužo jokio kitai valstybei 
duoto įsipareigojimo, nes netu
ri su Rusija pasirašiusi nusikal
tėlių išdavinėjimo sutarties.

gas ūkinės ir socialinės pažan
gos. Šioje srityje Amerika ir S. 
Sąjunga galėtų kūrybingai var
žytis.

Šiose keturiose srityse Ameri
ka ir S. S-ga galėtų rasti paska
tų varžytis, nežiūrint tarp jų 
esančių nuomonių skirtumų ki
tais klausimais. Ir tai būtų di
džiausias įnašas, kurį Amerika 
ir S. S-ga galėtų duoti pasau
liui.

Prieš jį kalbėjęs Sovietų Gro
myko į savo kalbą buvo sudėjęs 
visą šaltojo karo laikų žodyną 
ir tas pačias temas. Tai visus 
nustebino, nes šį kartą jau nie
kas to nebesitikėjo. Gal niekas 
ir tokios pozityvios kalbos ne
sitikėjo nė iš prez. Nixono, bet 
šį kartą ji buvo gerai visus nu
teikusi staigmena. Po kelių va
landų betgi slaptame Saugumo 
Tarybos posėdyje ir Gromyko 
pasuko priešinga kryptimi.

J. Tautų 25 metų jubiliejaus proga New Yorko meras 
party JT ambasadoriams, sesijos delegatams, sekreto 
valstybių konsulams, spaudos atstovams ir įžymiesiem 
etninių grupių vadovai. Nuotraukoje (iš dešinės | kair 
Aleksandras Vakselis, Lietuvos gen. konsulas Anicetas

Lindsay Filharmonijos rūmuose surengė gimtadienio 
riato vyr. pareigūnams, New Yorke esantiems svetimų 
s New Yorko piliečiams, kurių tarpan buvo jjungti Ir 
ę) Lietuvių Bendruomenės New Yorko apygardos pirm.

Simutis ir Irena Vakselienė.

Naujai išrinkta JAV Lietuvių 
Bendruomenės taryba spalio 
24-25 posėdžiavo Clevelande. 
Išrinktas naujas prezidiumas: 
pirm. Vytautas Kamantas, na
riai — V. Kleiza, dr. E. Len
kauskas, dr. J. Matas, dr. A. 
Razma, kandidatai — dr. P. Vi
leišis, dr. A. Butkus, J- Jasai
tis.

ČILE TURI PREZIDENTĄ MARKSISTĄ
Santiago. — Čilės prezidento 

rinkimai buvo rugsėjo 4 
Buvo trys kandidatai: krikščio
nių demokratų, kurie ikšiol 
kraštą valdė, dešiniųjų konser
vatorių ir kairiųjų koalicijos, 
kurioje komunistai vaidino 
svarbiausią vaidmenį. Daugiau
siai balsų surinko kairiųjų koa
licijos kandidatas dr. Salvador 
Allende, socialistas marksistas, 
paskutinėje vietoje liko krikš
čionys demokratai, nes buvo ir 
tebėra labai suskilę, todėl jų 
valdymas gyventojus apvylė, 
nes iš jų tikėjosi didesnių so- 
cialinių-ūkinių reformų, bet ne
sulaukė. Jų kairysis sparnas te
bėra gana silpnas, gi dauguma 
per daug jau arti tų, kurie jo
kių reformų nenorėjo. Pats pre
zidentas Frey buvo už radika
lesnes reformas, bet neturėjo 
pakankamai paramos parlamen
te iš savo partijos atstovų.

Kadangi joks kandidatas dau
gumos balsų nesurinko, todėl 
parlamentas turėjo parinkti vie
ną iš dviejų, daugiausiai balsų 
gavusių. Tą darbą parlamentas 
atliko spalio 24 d. — Čilės pre
zidentu išrinktas kairiųjų koali
cijos kandidatas dr. Allende. Jo 
išrinkimo raktą savo rankose 
turėjo krikščionys demokratai, 
nes be jų turimų balsų parla
mente nė vienas kandidatai ne
galėjo tapti prezidentu. Jie ap
sisprendė už dr- Allende po 
daugelio pasitarimų savo tarpe 
ir su Allende, nes jis pažadė
jo nekeisti konstitucijos, neį
vesti diktatūros, spaudos cen
zūros, bet rinkimų programoje 
buvo pažadas nacionalizuoti ka
syklas, draudimo bendroves, už
sienio prekybą, pagrindinę pra
monę ir privačių šeimų ban
kus. Visose tose šakose vyrau
ja užsienio kapitalai, kurių pel
nas didžia dalimi irgi iškeliauja 
į užsienius. Pažadėta ir žemės 
reforma.

Iš raštų Amerikos spaudoje 
viskas atrodė baisiai, bet ne
abejotina, kad tai perdėtas ne
susipratimas, nes amerikiečiai 
vis dar negali suprasti, kad jų 
P. Amerikoje investuoti kapita
lai buvo tik tų kapitalų savi
ninkų geradariai. Dabar jau 
yra atėjęs laikas prisiimti tam 
kapitalui ir socialinių pareigų, 
jeigu jis nori ten pasilikti ir

Kontrolės komisijon išrink
ti: kun. V. Dabušis, O. Ivaškie- 
nė, E. Sužiedėlis.

I garbės teismą išrinkti: A. 
Barzdukas, kun. J. Borevičius, 
B. Dailidka, Br. Kviklys, J. 
Našliūnas.

Naują JAV LB centro valdy
bą sudaryti pavesta jos nau
jam pirmininkui Vytautui Vo- 
lertui.

Salvador Allende, naujasis Čilės 
prezidentas

būti vietos gyventojams nau
dingas.

Prieš pat parlamento susirin
kimą prezidentui rinkti buvo
sunkiai sužeistas kariuomenės 
vadas gen. Schneider, kurs jau 
mirė sąmonės neatgavęs. Žudi
kai, manoma, atėjo iš tos gru- 

, pės„ kuri per kariuomenę ban
dė Allende išrinkimą sutrukdv- 
ti. Tame ginče gen. Schneider 
buvo neutralus.

— Nobelio taikos premiją 
gavo amerikietis agronomas - 
tyrinėtojas dr. Borlaug, išvedęs 
naujas kviečių ir ryžių rūšis, 
duodančias žymiai didesnius 
derlius negu senosios rūšys. 
Jis savo bandymus daro Meksi
koje. Nauja rūšimi jau pasi
naudojo Indija, Pakistanas ir 
Meksika. Taikos premija jis ap
dovanotas todėl, kad tas jo at- 

’ radimas galįs apsaugoti žmoni
ją nuo bado, kuris galįs pra
dėti rodytis jau po 20 metų-

— Keturi JAV erdvių tyrinė
jimo specialistai nuvyko Mask
von tartis dėl bendradarbiavi
mo erdvių tyrinėjimo progra
mas vykdant. Europiniai Nato 
nariai seniai prašo tokio bend
radarbiavimo, bet didesnio dė
mesio Washingtone nesulaukė.
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Mes nesame rusai. Mes esame lietuviai...
Angly jūrininko įspūdžiai Klaipėdoje

Buvo netikra ir niūru:
Dešimt nuobodžių dienų — 

pasakoja Madigan — laivas lai
kėsi inkaro pora mylių nuo 
kranto. Buvo gana laiko stebėti 
krantą, kuris rodės miškingas, 
pusiasalis su balto smėlio paplū
dimiais.

Dešimtą dieną mum pasakė, 
kad bus leista įplaukti aštuntą 
valandą vakaro. Paskiau dešim
tą valandą. Paskiau — dvylik
tą. Dar paskiau — ketvirtą va
landą kitą dieną. Apie vidudie
nį atvyko pagaliau vadovas, ir 
mes pajudėjome.

Niekas iš mūsų ten nebuvo
me buvę. Tik vienas gyrėsi pa
žįstąs Rusiją, nes prieš dešimtį 
metų buvojęs Sevastopoly. Bet 
jis nieko mum negalėjo pasa
kyti apie Klaipėdą.

•

Uostas upės žiotyse platumo 
panašiai kaip Temzė prie Lon
dono tilto- Cementiniai pylimai 
bangom sulaikyti rodės tik ką 
nubaltinti — iš tikrųjų pasiro
dė nukloti sniego. Žiemos vaiz
das kai kam išspaudė palygini
mą su “Živago” filme matytais 
vaizdais.

įspūdžiai Lietuvą lankiusių bemaž visų panašūs. Tie 
įspūdžiai suprantama, negali išvengti sentimento gimtajam 
kraštui ar bent kraštui, apie kurį daug girdėta iš tėvų. 
Kitaip prie jo prieina nelietuvis turistas, kuris težiūri eg
zotinio smalsumo vedamas ir težiūrėdamas fotografinio 
aparato šaltumu-

Tokių pastebėjimų paskelbė apie Klaipėdą jūrininkas 
anglas Larry Madigan str. "Looking at Lithuania" žurnale 
"Blackwood's Magazine", London-Edinburgh, 1970 rug
pjūčio nr. (kuris mus pasiekė St. J. dėka).

Atpasakojame ir Darbininko skaitytojui sutrauktai jo 
pastebėjimus.

Būtų rodęsis miestas be gy
vos dvaios, jei ne kareivis prie 
vielinių vartų, nors jis taip pat 
buvo sustingęs. Toliau judant 
pasirodė daugiau — po du, po 
tris grupelėm juodai apsisiautę, 
su kailinėm kepurėm žingsnia
vo sniegu tarp pastatų.

Pasirodė dar ir tuzinai laivų 
prie krantinės. Beveik visi bu
vo rusiški, su raudonais ka
minais ir geltonais piautuvais 
bei kūjais. Pamatėm ir keletą 
vokiškų, o vieną ir Suomijos 
laivą.

Nuleidę inkarą pavakare bu
vom pašaukti prisistatyti imig
racijos pareigūnam — trim vy
ram, kurie sėdėjo įsmeigę akis 
į stalą, tikrindami kiekvieną pa
gal fotografiją tarnybos knygo
je. Nebuvo žymu juose jokio 
džiaugsmo, ir aš buvau nusitei
kęs galvoti “juodai” apie tuos 
žmones.

Kai lentoje buvo surašyta, 
kas galima ir kas ne; surašy
ta, kad nusikaltėliai taisyklėm 
būsią griežtai baudžiami, aš pa
siryžau eiti į krantą kuo re
čiau ir tenai negerti.

Apie vidurnaktį mūsų laivą 
patempė aukštyn upe ir priri
šo. Snieguotoje apledėjusioje 
krantinėje kranai, tamsūs va
gonai, plakatai su Įspėjimais 
dirbantiem saugotis nelaimių ir 
tamsiai apsirengusios ginkluo
tos figūros, saugojančios šį ra
joną, darė niūrų įspūdį.

Rytojaus dieną saulės nebu
vo. Prekių pakrovos bei iškro
vos nebuvo. Vienišas kareivis 
stovėjo išėjimo kely. Po pietų 
mum buvo -duotos tarnybinės 
knygelės ir po šiek tiek pinigų. 
Rublis, kurio kaina yra devynį 
šilingai ir trys pensai, yra ma
žas .banknotas — kaip cigaretės 
kuponas. “Kiekvienas, kuris iš
eina į krantą, turi grįžti iki vi
durnakčio” — buvo mum pa
sakyta — “kitaip bus atimta 
privilegija išeiti į krantą”.

Mes išėjom grupėm, gerai 
apsirengę megztiniais, apsiaus
tais, pasipustydami rankas.
"Darysim biznį":

Autorius išėjęs su airiu Far
row, kuris turėjo ypatingą vai
kišką jaukumą. Išeinant karei
vis patikrino, ar tie patys, ku-

Vliko telegrama 
del Bražinsku
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 

Komitetas spalio 16 pasiuntė 
tokią telegramą Turkijos pre
zidentui:

“Politiniai pabėgėliai iš So
vietų Sąjungos, tėvas ir sūnus 
Bražinskai, pasirinkę laisvę jū
sų svetingo krašto keliu, pa
saulio spaudos žiniomis siekia 
politinės globos.

Lietuva šiuo metu yra Sovie
tų Rusijos okupacijoj ir, kaip 
Jūsų Ekscelencija žinote’, ji nė
ra pripažinta daugelio nekomu
nistinių, laisvų valstybių vyriau
sybių. Tuo būdu Lietuva de- 
jure egzistuoja.

Bražinskų pastangos pabėgti, 
išvengti politinės bei tautinės 
priespaudos liudija persekioja
mųjų lietuvių ryžtą siekti politi
nės laisvės.

Vlikas, atstovaująs Lietuvai 
ir jos gyventojam užsieny, pra
šo Tamstą suteikti politinės glo
bos teise tėvui ir sūnui Bražins
kams.

Visas pasaulis su nuostaba 
žvelgia į jų drąsą, pavojun pa
stačius savo gyvybes laisvės sie
kiant.
Sovietų okupuota lietuvių tau-

Neptūnas— jūrininkų restoranas Klaipėdoje 
—-£___________________________________________

ta ir lietuviai gyveną visame 
laisvame pasauly bus dėkingi 
ilgiems laikams turkų tautai ir ŠV. JONO BAŽNYČIA BUS KONCERTAM
vyriausybei šių politinių pabė
gėlių atveju panaudojant poli
tinės globos dėsnį”.

Telegramos tekstas Vliko bu
vo persiųstas pasaulio spaudos 
agentūroms ir svarbiesiems 
JAV ir Kanados dienraščiams.

(Elta)

DE.GAULLE IR 
BALTRUŠAIČIAI

Prancūzijoje mirus prof. J. 
Baltrušaičio uošvei M. Faucil- 
lon, tarp daugelio užuojautų 
buvo ir ilgas, rugsėję 3 d-, bu
vusio Prancūzijos prezidento 
gen.- de Gaulle laiškas. Genero
lą, jo šeimą su Faucillon (Balt
rušaitienės tėvais) ilgus metus 
siejo labai geri ir gražūs kaimy
nystės ryšiai. Faucillon šeima 
visuomet buvo artima ir jaut
ri lietuviams ir Lietuvos reika
lams. Henri Faucillon, 1945 m. 
miręs New Havene, JAV, buvo 
didelis prancūzų meno istori
kas, Sorbonos ir College de 
France profesorius, savo me
tu vienas ir Tautų Sąjungos 
Tarptautinių kultūrinių ryšių 
komisijos vadovų. Jo rūpesčiu 
ir Prancūzijos tuometinei vy
riausybei pavedus, Kaune turė
jo būti 1939 metais Įsteigtas 
Prancūzų Institutas šalia Vytau
to D. Universiteto. Tai sutruk
dė įvykdyti prasidėjęs antrasis 
pasaulinis karas. (Elta)

Okup. Lietuvoje paskelbta, 
kad atgimsiąs Vilniaus perlas 
— Šv. Jono Bažnyčia. Iš tik
rųjų, nors prieš kelerius me
tus šioji bažnyčia — architek
tūros šedevras buvo remontuo
jama, ji, iš esmės, pritaikyta, 
kaip nurodoma ilgame straips
nyje “Tiesoje” (rugp. 19), "ki
tiems tikslams”. Šios bažny
čios paskirtis okupacijoje iš da
lies primena šv- Kazimiero ir, 
žinoma, Vilniaus Katedros li
kimą. Gyventojai krašte, dabar 
ir išeivijoje, patyrė, kad zak
ristijos patalpose ir dalyje kop
lyčių bus įsteigtas komunistinio 
mokslo ir Vilniaus universiteto 
istorijos muziejus, o pati baž
nyčia būsianti pritaikinta rim
tos muzikos koncertam. Pagal 
seną akademijos tradiciją čia 
bus rengiami iškilmingi minė
jimai, aktai, disputai... Var
pinę galės lankyti turistai.

šiuo metu bažnyčios restau
ravimo darbai jau baigiami. 
Bažnyčios praeitis lietuvių ar
chitektų buvo rūpestingai ištir
ta — tų tyrimų ir projektavi
mo autoriai yra architektas Ro
mas Jaloveckas ir istorikė Te
resė Dambrauskaitė.

Dabar skelbiama tik apie 
bažnyčios pritaikymą naujiems 
reikalams ir nutylima, kas įvy
ko su bažnyčios didžiuoju alto
rium, kuris "Tiesoje” paskelb-

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

tais architekto bei istorikės žo
džiais, tai “pasaulinio lygio še
devras”. Šv Jono bažnyčią pa
lietė religijos paminklų bei įs
taigų naikinimo ar bent pritai
kymo rykštė — tai vykdoma 
tik ateistinio komunizmo sąly
gose. (Elta)

Lietuvos mokslų akademija 
ir centrinis valst. archyvas ne
seniai išleido dokumentų rinki
nį, pavadintą “Nacionalistų tal
ka hitlerininkams”. Jį paruošė 
B. Baranauskas ir K. Rukšėnas. 
Anot “Tiesos” (rug. 9) doku
mentai, esą, liudiją apie vadi
namųjų “buržuazinių naciona
listų santykius su hitlerinin
kais”-

Šio naujo rinkinio skyriai: 
Lietuvių aktyvistų frontas Ber
lyne ir Lietuvoje, Laikinoji vy
riausybė, Policiniai batalionai, 
mobilizacijos ir neva liaudies 
pasipriešinimas joms...

Pateikiamas vienas dokumen
tas, liudijąs Lietuvos sentikių 
ir stačiatikių bažnyčių vadovų 
paramą naciams. Minimi arki
vyskupas J. Skvireckas ir vysk. 
V. Brizgys. (Elta).

Židikuose, Mažeikių apskr., 
rugsėjo 6, 92 metus eidama, mi
rė Sofija Pečkauskaitė, rašyto
jos Šatrijos Raganos — Mari
jos Pečkauskaitės sesuo. (E.)

Studentų kalba
Vilniaus spaudoje vis dar te

berašoma apie jaunimo, ypač 
studentų tarpe įsiveisusią blo
gybę: grubumą moterų atžvil
giu, keiksmažodžių vartoji
mą. Pasipiktinęs pensininkas J. 
Butkus laiške “Komj. Tiesai” 
(rugp. 27) teigia, kad “Seniau 
žmonės buvo nemokyti, nekul
tūringi, bet kalba buvo papras
ta, be keiksmų ir blevyzgų . •. 
Kolioti merginas — juk tai 
chuliganizmas viešoje vietoje .. 
studentams trūksta išsiauklėji
mo ...” Kitas gyventojas, Kau
no inžinierius J. S. ten pat nu
siskundė dėl autobuse girdėto 
dviejų jaunuolių pokalbio: 
“Nustebau, kad jų kalboje kas 
trečias žodis—keiksmažodis ar
ba necenzūrinis žodis. Supra
tau, kad jie ... Politechnikos 
instituto studentai”. Pasiūlyta, 
kad visos aukštosios mokyklos 
Lietuvoje turėtų daugiau dėme
sio skirti studentų moraliniam 
auklėjimui. (Elta)

Rašytojai A. Bernotas ir V. 
Petkevičius rugsėjo mėn- lan
kėsi Lenkijoje. (E.)

Lietuvoje pradėta ruoštis tre
čiam M. K. Čiurlionio pianistų 
konkursui. Jis vyks 1972 kovo 
mėn Be lietuvių, bus pakvies
ti Latvijos, Estijos, Gudijos ir 
Moldavijos pianistai. (E.)

rie yra fotografijoje. Teko pen
ketą minučių eiti tarp sovieti
nių laivų ir geležinkelio vago
nų, ir vėl tikrino leidimą, užsi
rašė numerį išleidžiant į gatvę

Klaipėdos visos gatvės buvo 
duobėtos ir tamsios. Paėjėję 
penkiasdešimt jardų iki kryžke
lės, staiga pasijutom apsupti.

“English?” vienas paklausė. 
Kai autorius atsakė taip, išgir
do kitą klausimą:

“Turite angliškų svarų? 
Deutschmarkių?” Dar kitas: 
“Aš gerai moku už angliškus 
svarus. Aštuonis rublius — 
na? O kiek jūs norit?”

Keletas išsitraukė pinigines 
ir rodė pluoštus banknotų. 
’“English pounds? Deutsch
mark? Darysim biznį?”

Neturėjom reikalo keisti pini
gų — pasakoja autorius, —bet 
vienas “draugas”, kurio ištarta 
pavardė skambėjo panašiai 
kaip Weasel, taip siūlėsi, kad 
mano kompanijonas Farrow iš
keitė dešimties guldenų bank
notą (buvom atvykę iš Rotter
dam©, Olandijos) už dvylika 
rubliu. Tai buvo keturiu šim
tų procentų pelnas, palyginti su 
oficialia kaina.

Mes sakėm, kad norim suras
ti barą, ir ženklais rodėm, kad 
norim išgerti. Naujasis “drau
gas” Weasel sakė: “Okay, okay, 
aš jum parodysiu. O gal jūs 
darysit biznį su manim? Marš
kinius, švarką, žiebtuvėlį? Aš 
gerai moku”.

Weasel ir vaikinas su šypsniu 
vedė mus zigzagais, kol at
sidūrėm, kur pastatai buvo di
desni, šviesesni ir buvo matyt 
keletas krautuvių. Gatvės bu
vo platesnės ir riedėjo autobu
sai, atsitiktiniai automobiliai- 
Daug žmonių buvo šaligatviuo
se, ir aš paklausiau tą su šyps
niu vaikiną, ar mes pataikėm 
į miesto centrą. Jis sakė: “Tai 
Klaipėdos centras. Tai Sovie
tinis skveras”.
"Mes nesame rusai'^ ..

Nuvedė mus y restoraną, va
dinamą “Palanga”. Iš lauko jis 
nieku nesiskyrė nuo šimtų kitų 
nuindividualintų pastatų, be 
langų, su didelėm durim. Bet 
viduje tarp stalų toje ilgoje 
siauroje patalpoje aš radau ši
lumą šio krašto žmonių akyse, 
judesiuose, kalboje, malonia
me santūrume, kurio jie laikėsi 
iš pirmo susipažinimo su mu
mis; atokumas palaipsniui, ra
miai, beveik nepastebimai tir
po, virsdamas, sakyčiau, stebė
tinu nuoširdumu. Tam padėjo 
ir mano bičiulio Farrow links
ma nuotaika.

Tą vakarą — rašo — mes gė
rėm puikų šampaną, gėrėm per
daug ir pergreitai. Teprisime
nu aiškiai tik viena incidentą, 
kada aš kalbėjausi su mergina, 
kuri vadinosi Irena, nes ji mo
kėjo angliškai ir turėjo inteli
gentingas ilgesingas akis. Aš 
kvailai paklausiau: “Kaip jūs, 
rusai darbo žmonės, tikrai gal
vojate apie tokius pat darbo 
žmones Vakaruose ir Jungtinė
se Valstybėse?” Aš nespėjau 
baigti sakinio, supratęs, kad 
pasakiau kažinką negerai. Ji 
staiga sugriežtėjo ir aštriai pa
sakė: “Mes nesame rusai. Mes 
esame lietuviai. Lietuviai”.

(Bus daugiau)

Lietuvos sportininkai —leng
vaatlečiai rungtyniaudami šią 
vasarą Vilniuje pasiekė žymių 
rezultatų. Kęstutis šapka peršo
ko kartelę 2 m 21 cm aukš
tyje. Tai buvo naujas Lietu
vos rekordas ir geriausia pasek
mė visoje Europoje, šiame se
zone.

Apie tai rašė italų, vokiečių 
ir kt. spauda. (E.)

— Ii Lietuvos j Afganistaną, 
pedagoginiam darbui, rugsėjo 
mėn. pradžioje išvyko trys 
okup. Lietuvos aukšt mokyklų 
dėstytojai, jų tarpe vienas ru
sas. Į Kabulą Politechnikos in
stitute dirbti išvyko Vilniaus u- 
niversiteto dėstytojas Eugeni
jus Skibarka, Kauno Politechni
kos instituto dėstytoja Dalia 
Vyšniauskienė ir Šiaulių Peda
goginio instituto dėstytojas Va
lerijus SerdiuČenka. (Elta)

SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. 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.

ANTANAS J. ŠAVELSK1S — 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. 8HALINS-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette 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 Bostonų. 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 ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
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 tortai. 
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 St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special prie* 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard 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 | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menaban St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų 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.

NEW YORK —. Laisvės žiburys, lietuvių ir :anglų kalbomis sekrpadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th Pl., Middle Village, N.Y. 11379.
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iKi 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.
HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.
DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-^550.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 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.

X ’ ' sv XLietuviškam rajone — £
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

Alice’s Florist Shop
107-04 Jamaica Ave. Richmond HUI, 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. g

S

O

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

LITAS
SERVICE CORPORATION

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

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

LITAS SERVICE CORPORATION 
patarnauja nekiln. turto pirkimo-pardavimo reikaluose.
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Laisvoji spauda apie Lie

Lapkričio 3—kas už ką?
Lapkričio 3 — balsavimo die

na. Renkami kongresmanai ir 
dalis senatorių 92 Kongresui; 
renkama dalis gubernatorių ir 
žemesnių pareigūnų, leidžiančių 
įstatymus ar juos vykdančių.

Ar balsuoti reikia? — Balsuo
ja JAV mažas procentas, paly
ginti su Europos kraštais. Filo
sofuoja: “Apsieis ir be manęs”. 
Toks filosofavimas nepriimti
nas. Nepriimtinas, nes piliečiui 
ne vis tiek, kokius mokesčius 
išrinktieji jam uždės, kam jie 
sudėtus pinigus išleis. O pilie
čiui lietuviui dar ne vis tiek, 
ar išrinktieji kels balsą už Lie
tuvos laisvę, ar jie mainais už 
milijoninius biznius duos lais
vas rankas laisvei grobti.

Negali būti “man vis tiek 
pat”, nes to, kuris nebalsuos, 
sąžinė negalės būti rami.

★
Už ką balsuoti? — Ne už 

tuos, kurie rinkimų metu pa
žadų kalnus žarsto. Ne už parti
nius vardus — demokratus, 
konservatorius, respublikonus, 
nes visose partijose yra šiokių 
ir tokių.

Teisingiausia balsuoti už žmo
nes, kurių praktinė veikla yra 
artimesnė mum, siekiantiem 
saugumo nuo kriminalistų gat
vėje ir namuose, nuo išsigimė
lių siautėjimo šiame krašte; 
saugumo nuo augančios komu
nistinės grėsmės ir šiam kraš
tui, taigi ir visiem jo piliečiam; 
artimesni mum tie, kurie mus 
supranta ir mum padeda siek
ti, kad mūsų tėvynė atgautų 
laisvę.

★

Kas yra iš tokių, kurie su
pranta mūsų piliečių lietuvių 
siekimus? — Iš kandidatų į N. 
Y- gubernatorius — tik jau ne 
A. Goldberg. Iš kandidatų į se
natą — tik jau ne Ottinger, o 
juo labiau Goodell.

Ir amerikiečių viešoji opinija, 
matyt, nujaučia, kas yra nau
dingesnis šio krašto interesui, 
nes pagal D. News anketos duo
menis 54 proc. pasisakė už N. 
Rockefellerį (už Goldbergą 37) 
ir 37 proc. už Buckley (už Ot-

tingerį 30, Goodellį 24). N. Y. 
Times anketa taip pat rodo, 
kad apklaustųjų 65 proc. pasi
sakė už Buckley, 48 proc. už 
Rockefellerį.

Minėti vardai linksniuote 
linksniuojami. Bet yra kitų, ku
rie turi mažiau reklamos, nors 
yra verti lietuvių ypatingo dė
mesio. Tai tie Kongreso nariai, 
kurie rėmė Lietuvos reikalą, su 
vietos lietuviais palaikė ryšius 
ne tik rinkimų metu. Tarp to
kių New Yorke yra neužmiršti
ni kongresmanai J. J. Rooney, 
J. P. Addabbo, H. P. Smith.

Connecticut lietuviam yra ar
timesni kiti. — Tik jau ne tie 
kurie nenorėjo senate turėti 
Thomas J. Dodd, kovojusio 
prieš terorą gatvėse, prieš por
nografiją, prieš komunizmo 
subversiją šiame krašte, prieš 
Amerikos kapituliaciją užsie
niuose; jis vienas iš tų ištiki
mųjų, kurie kėlė Baltijos vals
tybių reikalą Kongrese, remda
mas rezoliuciją. Tarp kongres- 
manų — kas gali būti artimes
nis Connecticut lietuviam kaip 
J. S. Monagan, minėtos rezo
liucijos autorius?

Ir kitose valstijose lietuviai 
pasirinks remti pirmoje eilėje 
tuos, kurie atitinka lietuvių su
pratimą apie Amerikos ir Lie* 
tuvos interesą.

★

Rinkimų metu mūsų parama 
skiriama tiem, kurie dabar ren
kami- Rinkimų metais betgi 
yra proga pareikšti iš naujo 
pagarbą bei dėkingumą tiem 
buvusiom Kongreso nariam, ku
rie lietuviam ar Lietuvos inte
resui buvo artimi, bet kurie, 
gal būt, kaip tik dėl savo ko
vingumo buvo išjungti iš Kong
reso. Tokių yra tiek vienoje, 
tiek antroje partijoje (Know- 
land, P. Douglas, P. Lausche, 
Keating, Mrs. Kelly).

Jei vietos lietuvių bendruo
menės šia proga laiškeliais pa
reikštų jiem pagarbą, būtų 
ženklas ne tik jiem, jog lietu
viai moka neužmiršti, kas jiem 
gero yra padarę — tegul ir to
limesnėje praeityje.

Bažnyčia prancūzę spaudoje
Apie katalikų Bažnyčios pa

dėtį teberašoma ne tik Italijos 
spaudoje. Eltą neseniai pasie
kė kas mėnuo Paryžiuje lei
džiamo laikraščio “Tant qu’il 
fait jour” šių metų rugpiūčio- 
rugsėjo mėn. numeris. Skyriu
je “Tylos bažnyčia” laikraš
tis paskelbė J.G.H. Hoffmann 
straipsnį apie Maskvą ir krikš
čionis. Viename straipsny lie
čiama padėtis Ukrainoje, o ki
tas straipsnis, pavadintas “Lie
tuva kelia nerimą Kremliuje”, 
primena dviejų kunigų, Povilo- 
nio ir Krikščiūno, paskyrimą 
vyskupais ir konsekravimą Lie
tuvoje 1969 gruodžio mėn. ir 
drauge abejoja, ar katalikų pa
dėtis okup. Lietuvoje gerėjan
tį. Hoffmann straipsnį baigia 
žodžiais: “O ką gi mes darome 
savo broliams remti?” Kitoje 
vietoje laikraštis įdėjo stačiati
kių informacijos centro direk
toriaus A. Trubnikovo p’atų 
straipsnį apie religinį pasiprie
šinimą Sovietų Sąjungoje.

o

40 Lietuvos kunigų laišką, į- 
dėtą “Eltos” biuletenio pran
cūzų kalba 11 nr., su redakci
jos komentarais, ištisai persi
spausdino Paryžiųie leidžiamas 
žurnalas “Rencontre” (nr. 17) 
ir Belgijoje išeinąs mėnesinis, 
Tarptautinio Katalikų Centro

(OIC) Tylos Bažnyčios Komisi
jos biuletenis, “Eglise temoin” 
(nr. 68, rugpjūčio mėn ).

Elta, biuletenis ispanų kalba, 
10 metų leidžiamas Buenos Ai
res, nr. 4 (41) laidoje (liepa- 
rugpiūtis) paskelbė pluoštą me
džiagos apie katalikų Bažnyčios 
persekiojimą Lietuvoje, laisvo
jo pasaulio radijo transliacijas 
ir kt. Dar įdėtas straipsnis 
apie poetą O. V. Milašių (1877- 
1939).

Anglai dėl Baltijos 
aukso

“East West Digest”, Londone 
leidžiamas mėnesinis žurnalas 
užsienio politikos klausimais, 
š.m. rugsėjo mėn. laidoje (9 
nr.) įdėjo svarbų straipsnį “Bri
tanija ir Baltijos auksas”- Žur
nalas pabrėžia, kad buv. britų 
min. pirmininkas H. Wilsonas 
1967 vasario mėn. su A. Kosy
ginu, šiam apsilankius Londo
ne, buvo pasirašęs “gėdingą su
sitarimą” ar sandėri dėl Balti
jos aukso Anglijoje.

Žurnalas primena, kad susi
tarimas įsigaliojo 1968 sausio 
5 ir kad piniginiams atsiskai
tymams reikalingas britų parla
mento sutikimas. Tačiau ... bu
vusioji Wilsono vyriausvbė, vi
sai parlamento neatsiklaususi, 
sovietams, pagal susitarimą, su
mokėjusi pusę milijono svarų

sterlingų. Dėl to žurnalas ir 
klausia: kodėl nesiskaitoma su 
parlamentu? Kodėl Britų val
džia tariasi reikalu tų žmo
nių, kurie nėra britų piliečiai?

Žurnalas siuntinėjamas kiek
vienam britų parlamento na
riui.

Amerikiečių laikraščio 
pasikalbėjimas su Lietuvos 

atstovais
Vienas iš palankių mums 

straipsnių buvo pasirodęs dar 
rugpiūčio 12 “The Patriot Led
ger” dienrašty. Jo autorius — 
Salem miesto, Mass., kolegijos 
dėstytojas Edward D- Mc
Glynn. Jis pateikė svarbiausias 
žinias apie Baltijos valstybių li
kimą bei pasikalbėjimo nuotru
pas su Lietuvos atstovybės na
riais: atstovu J. Kajecku ir pa
tarėju dr. S. Bačkiu. Autorius 
nušvietė rusų vykdomo rusini
mo bruožus, katalikų padėtį ir 
kt.

Pabaigoje pateikta atstovo J. 
Kajecko nuomonė dėl galimo 
sovietų imperijos žlugimo. Esą, 
istorijos žinovas, Rajeckas, nu
rodęs, jo? istorijoj esą staig
menų. 1918 metais baltiečiai 
sulaukė laisvės, beveik du šimt
mečius buvę rusų nelaisvėje — 
panašiai gali įvykt ir ateity, juo 
labiau, kad tironija nepajėgs 
lengvai sunaikinti Baltijos 
kraštų tautinio sąmoningumo.

Pabaltiečių atstovai priėmime, kuris buvo surengtas lapkričio 18 Carnegie Endowment ryšium su tada vy
kusiom demonstracijom prie Jungtinių Tautų. Nuotr- V. Maželio

Freie Presse Korrespondenz 
apie Lietuvą

Muenchene, Vokietijoje, lei
džiamas Laisvosios Spaudos Są
jungos biuletenis “Freie Pres
se — Korrespondenz” 6 nr-je 
paminėjo Lietuvos okupacijos 
30 m. sukakti. Paskelbta Euro
pos Tarybos Strasburge pataria
mosios asamblėjos 1960 m. pa
ruošto pranešimo apie Baltijos 
valstybes dalis apie Lietuvą. 
Pabaigoje įdėta 1960 rugsėjo 
29 Europos Tarybos patariamo
sios asamblėjos priimta rezoliu
cija Baltijos valstybių užėmi
mo klausimu.

Kiti įdomesni biuletenio 
straipsniai: Maskva reiškia pre
tenzijas mirusių pabėgėlių tur
tui; ištisai paskelbti preziden
to Nixono ir viceprezidento Ag
new sveikinimai, ryšium su ge
nocido parodos atidarymu Chi- 
cagoje ‘š.m. birželio mėn- Biu
letenio adresas: 8 Muenchen 
50, Ferchenbachstr. 88, Germa
ny.
Lietuva ir. Londono spaudoje
Londone leidžiamas biulete

nis FCI (Features and News 
from behind the Iron Curtain) 
šių metų spalio laidoje ištisai 
persispausdino “The Toronto 
Daily Star” prof. James Eayrs 
įdėtą straipsnį apie Baltijos 
kraštus. Biuletenis nurodė: tai 
laiku paskelbtas priminimas 
apie Baltijos valstybių tragedi
ją. Elta jau minėjo, kad Lietu
vos ir kitų Baltijos kraštų lais
vės bylai palankūs J. Eayrs 
straipsniai buvo skelbti ir “The 
Montreal Star” dienrašty.

Šveicaru spaudoje 
apie Lietuvą

Netikslumų apie Lietuvą pa
stebima ir šiaip gerai informuo
toje vak. Europos spaudoje. 
Pvz. plačiai skaitomas dienraš
tis “Neue Zuericher Zeitung” 
š.m. rugpiūčio mėn. buvo pa
skelbęs straipsnį apie vandens 
kelius Sovietų Sąjungoje ir pa
minėjo tariamai veikiančią van
dens jėgainę “Birštonskaja” 
mieste. Netikslią informacija 
paneigė laišką redakcijai pa
siuntęs (jis atspausdintas rugp. 
31) lietuvis laikraštininkas, Vil
ko atstovas Vokietijoje ir Eltos 
biuletenio ‘Pressedienst’ redak
torius Valteris K- Banaitis. Jis 
nurodė į tikrąją vandens jė
gainių statybos okup. Lietuvoje 
padėtį ir pabrėžė tai, kad so
vietams pirmoje eilėje rūpi sa-

tuvą
vojo “Reicho”, bet ne viso kraš
to respublikų interesai. Van
dens jėgainių statyba Lietuvo
je sovietų buvusi staiga nu
traukta, ir Birštone jokia jė
gainė nepastatyta. Laiške yra ir 
daugiau vakariečiams, padėties 
nežinantiems, informacijų ne 
tik apie Lietuvą, bet ir apie so
vietų planavimus, Chruščiovo 
užsimojimais pradedant ir da
bartiniais planais baigiant.
Banaitis savo laišką baigia pe

simistine užuomina, kad kana
lo, jungiančio Juodąją ir Balti
jos jūros, tegalima bus sulaukti 
ne anksčiau kaip po kelių šim
tų metų. (Elta)

(35)
Pirmiau, prieš blaivystės įs

teigimą, broliai statydavo ant 
stalo degtienės bonkas. Tam 
reikalui sumesdavo po auksiną 
ir pripirkdavo degtienės ligi 
per daug. Dabar nieko. Paval
gius ėjo šokiai; kitų šokių ne
buvo, kaip suktinis ir ingelči- 
kas. šokimo protarpiais daina
vo ir lygavo riešutais. Kiekvie
na mergaitė privalėjo rudenį 
prisiriešutauti riešutų, kad už
tektų išeigai visiems metams. 
Eidamos į jaunimą ar į vestu
ves, kur reikės besėdanti su 
vaikinais, kiekviena nešdavosi 
tų miško dovanų, šiais laikais 
mergaitė prie atsitikusios pato- 
gės klausia vaikino: “Ar par
vežei saldainių?” Pirmiau kitaip
buvo. Vaikinas, prisėdęs prie 
mergaitės, pradėdavo kalbą 
nuo riešutų. Mergaitė duodavo 
vaikinui saują riešutų, pradžiai 
lygavimo. Paskui, sugniaužus
saujoje kelis riešutus, sako: tinas, 
“Lik — lygu?” Vaikinas spėja,

buvo. Jei saugoje daug riešutų, 
vaikinas neskaitęs griebia ir 
smurtu atima. Iš to juokavi - 
mas.

— Tamsta visiškai be teisy
bės gyveni, — sako mergaitė.

— Šią gadynę teisybės nie
kur nėra. Kiek sykių man mer
gaitės ir to, ir to yra žadėju
sios, nė sykio neištesėjo: vis 
pamelavo ir pamelavo, net ir 
šunimis užpiudė.

— Jei ne laiku ar ne keliais 
vaikščioji, tai ir be pjudymo šu
nys puola.

—Aš ėjau kopūstų ežia, — 
sako vaikinas.

— Gal patamsy? — klausia 
mergaitė.

— Ne patamsy, mėnuo Švie
tė.

— Kad tamsta vaikščioji ka
tinų takais ir naktimis kaip 
katinas, o gal dar taikais ne 
per duris įeiti ir išeiti kaip ka- 

tai tamstą mergaitės
gaudinėja ir šunimis piudo. 
Vaikščiok dieną, saulei švie
čiant, gatvė, per duris įteik ir 
išeik, tada niekas tamstos šu-

ar “lygu”, ar “lieks”. Jei įspė
ja, gauna visus iš saujos; jei ne, 
pats prideda tiek, kiek saujoje

nimis nepiudys ir mergaitės iš
tesės, nepameluos.

Bešnekėdami kremta riešu
tus.

— Parodyk, ar gražų turi 
žiedą, — sako vaikinas. Pa
ėmęs jos ranką, žiūri Į žiedą.

— Iš ko jis bus gražus. Ot, 
kad tamsta nupirktum, tai bū
tų gražus.

Vaikinas sunkiai atsidūksėjo, 
darydamas tai tyčiomis.

— Kad aš pinigų turėčiau, 
pirkčiau ir pirkčiau žiedus, sau 
nusipirkčiau ant kiekvieno žie
do po pirštą.

Mergaitė juokiasi:
— Ant kiekvieno žiedo po 

pirštą! No tai!
— Ant kiekvieno piršto po 

žiedą, — pasitaisė vaikinas. 
Abu smagiai juokiasi.

— Gi tamsta per visą pava
sarį audei audei, bildinai bil- 
dinai, o man kad bent būtum 
išaudusi kapšiuką tabokai susi
pilti. Nėra nė to.

— Kam tamstai kapšiukas, 
kad liurkos nedegini?

— Kaip deginsiu liurką, kad 
neturiu kur tabokos susipilti. 
Kad turėčiau kur susipilti ta
boką, deginčiau.

Tiems bejuokaujant, pristo
jo prie jų vienas kitas.

— Ką jis degins, kad nė liur
kos neturi, — sako antrasis vai
kinas.

Vėl pirmasis vaikinas kalbi
na mergaitę.

— Už ko tamsta verčiau te
kėtum: ar už ūso, ar už liū
lio?

— Eik sau su savo ūsais ir su 
savo liūliais.

— Aš žinau, kad ji verčiau 
tekėtų už liūlio. Aš jai išpiršiu 
liūlį. Turiu aprinkęs, — sako 
vėl antrasis vaikinas.

— Ot, piršikas! Ar matėte 
tokį pirSiką? Tai bent piršikas! 
Jei kam reiktų, išsipiršk pirma 
sau, — atsikirto mergaitė. Iš 
šalęs kas pridūrė:

— Liūlių pifšikas!
Reikia žinoti, kad imamas 

čia žodis nėra paniekęs žodis, 
tai parodo sekanti dviejų mer
gaičių pašneka:

— Už ko tu verčiau tekė
tum: ar už ūso, ar už liūlio?

— Gi tu už ko?
— Aš už liūlio.

— Ir aš verčiau už liūlio, ne
gu už ūso.

Skaistus yra amžius pirmos 
jaunystės vyro, kolei jam neiš
pila ūsai ir barzda, kolei jo 
veido nelietė skustuvas. Liau
dies daina to amžiaus vyrą pa
vadino “jaunas bernelis, baltas 
dobilėlis”. Daina ne auksu, ne 
brangenybėmis reiškia savo 
nuotaiką: ji prilyginimus ima 
iš gamtos: kuklus lankos žie
das — dobilas prilygsta jau
nam berneliui. Mergaitės, suly- 
gindamos beūsį vaikiną su ūso
riumi, numatė jame nebrendu- 
sį žmogų, kurio geroji pusė — 
baltas dobilėlis, išvirkščioji —

liūlys; tik tas liūlys vertesnis 
už ūsorių.

Be vestuvininkų, giminių ir 
kviestų kaimynų, dar buvo ber
niukų, pusberniukų, piemeniu
kų, iš šios ir iš kitų kaimų, ne
prašytų vestuvių lankytojų. 
Drąsesnieji prasispaudė į gry
čią ir užėmė vietas apie kros
nį ir ant krosnies; kiti šlaistėsi 
priengyje ir kieme. Kai kada, 
svočios gerai širdžiai atsivėrus, 
tekdavo jiems po ragaišio ga
balėlį. Bet ši pramoga esti re
ta ir trumpa. Nenorėdami, kad, 
žiūrint į valgančius ir gerian
čius užstalyje, reiktų varvinti 
seilės, jie išsimano tarpusavy 
pramogauti: pešiojasi už plau
kų, suodimis kits kitą paišina, 
šlapia mazgote taškosi.

Kiti gi 'šios rūšies vestuvių 
lankytojai sumano aktingai da
lyvauti apeigose. Jie nueina į 
artimojo kiemo gryčią ir parė- 
do šį tą juokingo, sakykim, 
“gervę”. Tam reikalui vienam 
vaikinui duoda į rankas kačer- 
gą, kačergos gale padaryta sto
ruma, atliepianti gervės galvą 
su snapu ir kuodu. Kačergos ko
tas, šiuom tuom apvyturtas, su
daro ilgą gervės kaklą. Žmo
gus apsivilkęs išvirkščiais kaili
niais, liemuo pastorintas, pana
šus į paukščio stuomenį; yra ir 
uodega, kojos kaip kojos. Grei
tai susitveria padaras, patamsy 
panašus į gervę. Dabar, kai jau 
šokiai pasibaigia, į vestuvių 
gryčią įeina gervė. Įėjusi galvą

kraipo, dairosi į visas puses, 
žiūri, kas ant stalo, bado sna
pu į tuščią lėkštę, įkiša snapą 
į tuščią ąsotį. Toliau nulen
kus kaklą, žiūri mergaitėms į 
veidus. Tos traukiasi, už kita 
kitos lenda. Gervė, dar po gry
čią pasisukinėjusi ir pasišeme- 
riojusi, išeina pro duris.

Jeigu su gerve pasiseka, pa- 
rėdo “vokietuką”. Jis šiaip da
romas. Augąs žmogus, saky
kim, pusberniukas, užsideda 
ant galvos rėtį, ant rėčio už
simauna maišą ir jo kraštus pri- 
juosia prie strėnų. Toliau strė
nas apsupa miliniu žiponu, pa
siūtu ant liemens, priešais su- 
segioja rankoves, šio to pri
kimštas, sukiša į kišenes — ir 
tokiu būdu iš surduto padaro 
vaizdą žmogaus, į šonus įsirė- 
musio ir visai mažo. Tai “vo
kietukas”. Į maišą ir kas mai
še nekreipiama dėmesio, vis 
žiūrima į surdutą, į vokietuką. 
Vokietukas iėjęs ima šokti ka
zoką. šoka, ligi prilįsta, ir pas
kui išeina.
Po vokietuko įveda “mešką”, 
Aptaisant mešką, reikia dvejų 
išverstų kailinių, ko seniau
sių, ko rudžiausių; skyrium rei
kia pritaisyti biaurų snukį ir uo
degą. Meškininkas įveda meš
ką į gryčią repečka, įėjusi ji 
stojasi piestu. Meška šoka, ro
do, kaip vaikai žirnius skina, 
kaip bobos eina į baudžiavą, 
kaip iš baudžiavos grįžta. Meš-

Lietuvos
Pasiuntinybes 
žinios
Lietuvos atstovas J. Rajec

kas su žmona rugsėjo 9 daly
vavo Valstybės departamento 
surengtame ambasadoriaus Hen 
ry Cabot Lodge pagerbime. Jis 
yra pirmininkas prezidento 
skirtos komisijos, kuri pami
nės Jungtinių Tautų 25 metų 
sukaktį.

Rugsėjo 15 dalyvavo Ivory 
Ccast ambasadoriaus surengta
me priėmime tos valstybės ne
priklausomybės šventės proga. 
Gi spalio 5 dalyvavo Andrews 
Air Force aerodrome, kur su
tiko iš Europos grįžtantį pre
zidentą. Spalio 10 dalyvavo Ki
nijos ambasadoriaus surengta
me priėmime, minint tautinės 
Kinijos 59 metų respublikos su
kaktį.

Spalio 17 dalyvavo Constitu
tion Hall įvykusiame koncerte 
ir po to bankete Washingtono 
Hiltono viešbutyje. Koncertą 
ir banketą rengė diplomatinių 
misijų šefam pagerbti. Globojo 
prezidentas Nixonas.

Vienas pats J. Rajeckas rug
sėjo 24 dalyvavo federalinės ad
vokatų sąjungos ir tarptautinės 
teisės komiteto surengtame pri
ėmime, kuris buvo skirtas dip
lomatinių misijų šefam pagerb
ti.

Pabaltijo diplomatų atstovų 
pasitarimas įvyko rugsėjo 10 
Lietuvos pasiuntinybėje. Pasi- 
informuota ir pasitarta einamai
siais reikalais.

Spalio 26 Lietuvos atstovas 
J. Rajeckas su žmona dalyva
vo diplomatinio korpuso deka
no — Nicaraguos ambasado
riaus dukters vestuvėse. San - 
tuoka buvo šv. Mato katedro
je, priėmimas Pan American 
unijos rūmuose.

kininkas stengiasi šnekėti ru
siškai. Pagaliau meška eina svei
kintis su mergaitėmis, nori jas 
pabučiuoti. Tos bėga, slapsto
si. Gryčia pilna klyksmo ir juo
ko.

Meškai išėjus, įeina “atsisky
rėlis” — storas storiausias, su
sijuosęs stora virve; galai vir
vės ligi žemės; už ančio turi 
užsikišęs pilną bonką, ant vei
do užsidėjęs kaukę iš balto po
pieriaus, pasirėdęs pagal posa
kį: “Vis gera, jei tik nežmo
niška.” Įėjo į gryčią ir atsiklau
pė vidury aslos, prie kėdės, išsi
traukė iš už ančio bonką ir at
sigėrė. Bonką pastatė šalia sa
vęs, ant žemės, ir ėmė melstis, 
iškėlęs rankas. Jam besimel
džiant, iš kažkur atsiranda kip
šiukas. visas juodas ir burna 
juoda, vikrus, narus. Nema
tant atsiskyrėliui, kipšiukas iš
liejo, kas buvo bonkoje, ėmė 
pašioti ir trukdyti maldą besi
meldžiančiam. Atsiskyrėlis grai
bo kipšiuką, norėdamas jį pa
gauti, bet tas vis ištrūksta. Sy
kį gi ir nutvėrė. Nutvėręs mu
ša muša su kumščiu, niekaip ne
gali užmušti; ėmė mušti su ga
lais virvės, kuriąja susijuosęs, 
ir užmušė. Guli kipšiukas ant 
aslos, išskėtęs rankas ir kojas.

(Bus daugiau)
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FILOSOFIJA IR SOCIOLOGIJA
LKMA SUVAŽIAVIME

Filosofijos sekcijos paskaitos 
Liet. Katalikų Mokslo Akade
mijos suvažiavime prasidėjo 
šeštadienio, rugsėjo 5, rytą. Jos 
vyko mažesnėse patalpose nei 
tuo pačiu metu lituanistinės ir, 
kaip buvo numatyta, klausyto
jų turėjo palyginti nedaug.

Pirmąją paskaitą, apie Roy
ce pagrindines antropologijos 
sąvokas, skaitė prof- dr. Kęstu
tis Skrupskelis.

Prof. dr. Vaidevutis Mantau- 
tas nagrinėjo žmogaus ir idė
jos problemas Putvio filosofi
joj. Tai buvo bene pati įdo
miausia ir suprantamiausia fi
losofinė paskaita nespecialis- 
tam klausytojam.

Sekcijos vadovas prof. dr. 
Juozas Navickas skaitė paskai
tą “Sąmonės brendimo vyks
mas Hėgelio fenomenologijoj”. 
Čia jis pabrėžė savo nuomonę, 
kad Regelis nebuvęs nei tik
ras idealistas, nei tikras realis
tas. • .

Sociologijos sekcija buvo itin 
Įdomi plačiajai visuomenei, nes 
buvo paliestos lietuviam aktua
lios temos.

Sekcijos vadovas prof, dr- A. 
Musteikis kalbėjo apie tremti
nio ambasadorystę svetimame 
krašte- Jo teigimais, kuriuos pa
rėmė konkrečiais pavyzdžiais, 
norint tinkamai atstovauti Lie
tuvai ir efektyviai pristatyti jos 
bylą vietiniam gyventojam, tu
rime atsižadėti savo pergyve
nimų prizmės ir žvelgti objek
tyviau, prisitaikant prie jų mąs
tysenos būdo. Jų dėmesį daug 
greičiau patrauksime į save ir 
savo tautos padėtį sielodamie- 
si gyvenamojo krašto gyvento
jų padėtimi ir pavojumi, kuris 
gresia jų demokratinei laisvei.

•
Šiomis paskaitomis ir baigėsi 

sociologijos sekcijos darbai. Po 
to buvo paskutinioji, iš teisės 
ir ekonomikos sekcijos atkel
toji, dr. St. Bačkio paskaita 
apie sovietų laikyseną Lietuvos 
ir bendrai visų tautų atžvilgiu.

Banketas
šeštadienio vakarą įvyko su

važiavimo banketas. Jame daly
vavo dar neišvažinėję suvažia
vimo dalyviai.

Maldą sukalbėjo salės šeimi
ninkas kun. Placidas Barius, 
OFM, o tada dr. J. Sungaila vi-

Irena Lukoševičienė kalbėjo 
apie lietuviško jaunimo įsijun
gimą į socialinį gyvenimą.. Ji 
savo teigimus parėmė statisti
komis, kurios neteikė labai op
timistiško ateities vaizdo.

HARTFORD, CONN.
Rūku išleistuvės

Visuomenininkas Konstanti
nas Rūkas ir Sibiro tremtinė-ra- 
šytoja Stefanija Rūkienė, lai
mingu būdu Sibiro pragare iš
likusi gyva ir atvykusi pas sa
vo šeimą į šį kraštą, visų ap
gailestavimui, iš Hartfordo išsi
kėlė į Arkansas valstiją, Hot 
Springs vietovę. Hartfordo lie
tuviai spalio 4 surengė jiem iš
leistuves. Konstaitinas Rūkas 
jau buvo išvykęs į naują vie
tą, tad išleistuvių vaišėse daly
vavo tik rašytoja Stefanija Rū
kienė.

Išleistuvės buvo L.A.P. klubo 
antro aukšto salėje. Jas su
rengė komitetas, vadovauja
mas darbščiosios, niekad nepa
ilstančios visuomenės darbuo
tojos, Zitos Dapkienės.

«. Vakarienės metu kalbas pasa
kė: Valerijonas Balčiūnas, va
karo vedėja ir LB Hartfordo a- 
pylinkės atstovė Zita Dapkienė, 
LB Connecticuto apygardos pir
mininkas Vilius Bražėnas, Wa- 
terburio atstovė Danutė Venc- 
lauskaitė, lietuvių radijo valan
dos “Tėvynės Garsų” vedėjas 
Algimantas Dragunevičius ir 
LB New Britaino atstovas Juo
zas Petuška. Kalbėjo ir pati Ste
fanija Rūkienė-

Spalio 11 lietuvių radijo va
landos “Tėvynės Garsų” prog- 
ramos vedėjas Algimantas Dra
gunevičius turėjo su Stefanija 
Rūkiene pasikalbėjimą, kuris 
perduotas radijo bangomis. Iš 
pasikalbėjimo paaiškėjo, kad St. 
Rūkienė yra parašiusi ir ant
rą knygą — “Sugrįžimas į lais
vę”, kuri tuoj išeis iš spaudos. 
Knyga bus kiek didesnė, bet 
kaina ta pati. Taip pat pasakė, 
kad pirmoji knyga “Vergijos 
kryžkeliuose” jau verčiama į 
anglų kalbą. Jau esą išversta 
apie 200 puslapių.

— Ka veiksianti toliau? — 
buvo klausimas. Pirmiausia, sa
ko, norėsianti pailsėti. Paskui, 
jei lietuvių visuomenė pagei
daus, galėsianti pavažiuoti su 
paskaitomis, o vėliau norėsian
ti dar užpildyt spragas, kurios 
susidarė berašant savo atsimi
nimus. Be to, norėsianti para
šyti ką ir mažiesiem.

Po šio pasikalbėjimo rašyto
ja St. Rūkienė atsisveikino su 
lietuvių radijo valandos “Tėvy
nės Garsų” klausytojais ir su 
visa Hartfordo ir Connecticuto 
lietuvių kolonija.

sus kvietė vaišintis.
Vaišiu metu suvažiavima svei

kino Lietuvos gen. konsulas 
Kanadai dr- J. Žmuidzinas, 
Liet. Rašytojų Draugijos pirm, 
kun. dr. L. Andriekus, OFM,

Bus lituanistinės 
mokyklos parengimas

Lapkričio 14, šeštadienį,'7:30 
vai. vak‘. L.A.P- klubo salėje, 
227 Lawrence St., Hartford, 
Conn., Hartfordo “švyturio” 
lituanistinė mokykla rengia šo
kius su įdomia programa.

Programą atliks Worcesterio 
M. M. Ratelio Penketukas, šo
kiam gros vokiečių orkestras. 
Įėjimo auka 3 dol.

Tad visi Hartfordo ir apylin
kių lietuviai prašomi šiame pa
rengime gausiai dalyvauti. Sa
vo atsilankymu paremsite litu
anistinį švietimą, o, be to, ir 
patys smagiai praleisite laiką.

Jonas Bernotas 

Stefanijos Rokienės išleistuvių dalyviai. Viduryje sėdi pati St. Rūkienė. Nuotr. A. Jaro

Stefanijos Rokienės išleistuvių rengėjai ir svečiai. Sėdi iš k.: Zita Dapkienė, Stefanija Rūkienė, Elena Bal 
čiūnienė, Valerijonas Balčiūnas; stovi Algimantas Dragunevičius, Danutė Venclauskaitė, Danguolė Banevi
čienė Ir Vilius Bražėnas. Nuotr. A. Jaro

PLIAS pirm. inž. J. V. Danys, 
prof. dr. A. Sennas, dr. St. Bač- 
kis, skautų vardu — prof. dr. 
V- Mantautas, Kunigų Vieny
bės vardu — kun. P. Barius, 
OFM, PLB kultūros tarybos 
vardu — dr. J. Jakštas. Be to, 
buvo visa eilė sveikinimu raš
tu.

Banketo metu buvo paskelb
ti ir naujai išrinktieji Akade
mijos nariai mokslininkai: dr. 
J. Jakštas, prof. dr. A. Klimas, 
prof. dr. A. Kučas, prof. dr. 
Vyt- Pavilanis,-dr. P. Rėklaitis 
ir prof. dr. Vyt. Vardys.

Suvažiavimo uždarymas
Sekmadienį, rugsėjo 10 

vai. ryto, iškilmingas uždaromą
sias pamaldas laikė ir pamoks
lą pasakė vysk. A. Deksnys.

2 v. popiet įvyko uždaroma
sis suvažiavimo posėdis, kuria
me pagrindinę paskaitą apie 
Tumą-Vaižgantą skaitė poetas 
J. Aistis. Pasirodo, prelegentas 
Vaižgantą asmeniškai pažino, 

tad atidengė daug įdomių de
talių iš jo gyvenimo. Pasak pa
skaitininko, Tumo-Vaižganto as
menybė buvusi tokia plati ir 
šakota, kad neįtilpusi nė į vie
nus to meto rėmus, ir todėl jis 
dažnai gyvenime nebuvęs tin
kamai suprastas.

Po paskaitos uždaromąją su
važiavimo kalbą pasakė Aka
demijos pirm. kun. dr- A. Liui- 
ma, S. J. Jis dėkojo visiem, 
o ypatingai dr. J. Sungailai, To
ronto židinio pirmininkui, ku
riam buvo tekusi didžiausia su
važiavimo naštos dalis.

Organizacinio suvažiavimo 
komiteto vardu suvažiavimo da
lyviam padėkojo dr. J- Sungai
la, o tada suvažiavimo pirmi
ninkas dr. Br. Povilaitis papra
šė visus dalyvius sugiedoti Lie
tuvos himną.

Taip ir baigėsi aštuntasis 
Lietuviu Kataliku Mokslo Aka
demijos suvažiavimas Toronte.

SJ.

AMERIKIEČIAI VERTINA 
MŪSŲ TAUTIETĮ

Graži, maloni vasara praėjo. 
Susilaukėm ir gražaus rudenė
lio. Žmonės gėrisi, džiaugiasi 
gamtos atmainomis- Gėrisi ir 
džiaugiasi ir Antano Ustjanaus- 
ko šeima, taip pat ir jo bičiu
liai, matydami jį grįžusį į sa
vo pramonės įstaigą. Praėjusi 
vasara buvo nemaloni Antano 
šeimai. Žymusis mūsų pramoni
ninkas turėjo širdies smūgį. 
Per 10 dienų niekas negalėjo 
(išskyrus jo šeimą) matyti An
tano ligoninėje, prie deguonies 
tanko begulinčio. . ;

O lankytojų būtų buvę daug. 
Vadinamojo 100 klubo nariai ir 
pareigūnai negalėjo Antano pa
matyti, bet jie siuntė, galima 
sakyti, vežimais gėles savo ko
legai. Gi Antanas nieko nema
tė, nejautė, atrodė tarsi miręs.

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 — Attorney-at-Law, Co
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

KUO PASITIKĖTI 
IR KUO NE?

Klausimas

Esu čia gimęs lietuvis.
Dirbau mašinų dirbtuvėj apie 

trylika metų. Prieš trejus me
tus buvau sužeistas darbe. Man 
buvo išnarinta nugara. Išbuvęs 
namie apie šešis mėnesius, ne
buvau visiškai pasveikęs, bet 
daktaras leido grįžti darban. 
Po kiek laiko, dirbdamas prie 
mašinos, paslydau, nustojau pu
siausvyros ir parvirtau. Tuoj 
pajutau didelį skausmą nugaro
je. Atsikelti nebegalėjau. Kiti 
mane pakėlė ir nuvežė ligo
ninėn. Ligoninėj išbuvau apie 
tris mėnesius, operavo man nu
garą. Grįžęs iš ligoninės, dar 
išbuvau namie apie septynis 
mėnesius- Tada vėl leido grįž
ti darban.

Daktarui paprašius, man bu
vo duotas lengvesnis darbas, 
bet nugarą vis tiek skaudėjo. 
Vakare, kai grįždavau namo, 
pavirsdavau į lovą kaip negy
vas; nugarą skaudėjo kaip dan
tį. Bet ką tu žmogus padarysi, 
juk reikia gyventi. Tęsiau dar
bą. Tiesa, kai sirgau, man mo

Buvo beviltiškos dienos. Tačiau 
jis nugalėjo pavojų gyvybei. 
Dabar vėl šypsosi, priimdamas 
savo klijentus, 100 klubo na
rius ir atsakydamas į telefoną 
bei sveikinimus.

Amerikiečiai gerbia ir verti
na A. Ustjanauską todėl, kad 
jis yra padaręs tai, ko jie patys 
nepadarė per arti 300 metų 
Hartforde. Jis įkūrė 100 klubą, 
kuris šelpia policininkų ir gais
rininkų šeimas, kada jie žūna 
eidami savo pareigas. Šis mū- f. 
sų tautietis yra vienas iš “dy- 
pukų”, tapęs įtakingu ir po
puliariu veikėju amerikiečių 
pramonininkų ir bankininkų 
tarpe Connecticut valstijoj. 100 
klube jis eina sekretoriaus ir 
administratoriaus pareigas.

V-M.K.

kėjo pašalpą per šešis mene- 1 
sius.

Dabar dirbu, bet turiu dide
lių skausmų. Stovint ant kojų 
visą dieną, vargu ar sveikata 
pagerės. Pavargstu, o nakti
mis dėl skausmo negaliu mie
goti.

žmonių patariamas, nuėjau 
pas advokatą. Jam papasako
jau visą savo bėdą, bet papra
šiau nepranešti mano darbovie
tei, kad buvau pas jį. Jie gali 
dar supykti ir mane iš darbo 
išvyti.

Advokatas sako negalįs man 
padėti, jei aš taip bijau savo 
šešėlio, anot jo. Pasakiau jam: 
pirma man pasakyk, ar laimė
siu bylą, jei paduosiu dirbtuvę 
į teismą, o tik tada nūtarsim, 
ką daryti. Sako jokių pažadų 
neduosiąs. Jei, sako, tau skau
da nugarą, tai ko dirbi? O aš 
jam sakau: iš ko gyvensi ne
dirbdamas, jei bylos nelaimėsi?

Prieš kurį laiką, pasibeldęs 
į duris, ateina pas mane vie
nas nepažįstamas žmogus. Klau
sia: ar Tamsta buvai sužeistas 
darbe? Sakau: taip, buvau, o 
kas Tamsta toks esi? Atsako: 
nesvarbu, kas esu, bet aš Tams

tai parekomenduosiu puikų ad
vokatą, kuris tučtuojau gaus 
Tamstai keliolika tūkstančių, 
nesikreipiant į jokius teismus- 
Jis pasisakė, kad tas advokatas 
jam tokią pat bylą yra laimė
jęs be teismo, be nieko.

Jis mum paliko savo vardą, 
pavardę ir adresą, bet mes ne
žinom, kas jis toks yra ir ką 
dirba. Davė ir to stebuklingo 
advokato vardą ir liepė jam pa
sakyti, kad šis žmogus mus pas 
jį atsiuntęs.

Dabar, jei taip iš tikrųjų bū
tų, mūsų problema išsispręstų, 
nes iš keliolikos tūkstančių ga
lima būtų, nusipirkti kokį biz
niuką ar ką ir pragyvent^, ne
stovint fabrike kas dieną prie 
mašinos.

Iš kitos pusės — nežinom, 
ar galima pasitikėti tokiu žmo
gum, kurio nepažįstam. Jei taip 
galima padaryti, tai kodėl mū
sų advokatas, pas kurį mes bu
vom nuėję pasitarti, mum nie
ko nepasakė, kad galima net 
keliolika tūkstančių gauti? Be 
to, iš ko tie pinigai būtų gauna
mi: iš dirbtuvės, valdžios ar 
draudimo bendrovės?

Labai prašome mum parašy
ti ir pasakyti, kuo galima pa
sitikėti ir kuo negalima?

Sužeistas tautietis, 
Massachusetts

Atsakymas
Stebukladarių nėra. Jei ad

vokatas žino savo reikalą ir 
klijentui pasako, kad jis pada
rysiąs viską, kas galima, neža
dėdamas jam nei dangaus, nei 
žemės, — man atrodo, kad to
kiu advokatu galima pasitikėti. 
Niekas negali užtikrinti, kad 
byla, jei ji bus iškelta, tikrai 
bus laimėta. Visaip pasitaiko. 
Klijento vietoje būdama, aš ne
turėčiau pasitikėjimo tokiu 
žmogum, kuris net išpranašau
ja dydį sumos, kurią jis žada 
laimėti.

Nežinau, kas tas žmogus yra, 
kuris buvo pas Tamstas atėjęs. 
Tamstų vietoj būdama, aš ge
rokai pasiteiraučiau ir steng
čiausi sužinoti, kas jis toks yra. 
Iš Tamstos aprašymo spren
džiu, kad tas žmogus yra ko
kios nors rūšies aferistas, suk
čius. Jei Tamstų draugai pa
rekomenduoja advokatą, su ku
riuo anksčiau jie yra turėję 
reikalų, — tai yra kitas reika
las. Į svetimų, anksčiau nematy
tų ir nepažįstamų žmonių re
komendacijas aš, Tamstų vieto
je, nekreipčiau jokio dėmesio.

Prenumeratoriai pakeisdami 
savo 'adresą, prašomi administ
racijai pranešti ne tik naują, 
bet ir seną adresą. Taip pat 
neužmirškite pridėti pašto zip 
code numerio.
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ELIZABETHO UETUVIŲ PARAPIJOS SUKAKTIS
(Tąsa iš praeito numerio) ,

Anais prieš I-jį pasaulinį ka
rą laikais Elizabetho lietuviškas 
gyvenimas buvo gana gyvas ir 
judrus. Kaip minėta, lietuviška 
parapija sparčiai augo. Pasta
tyta medinė bažnytėlė darėsi 
maža. Taip vyskupas patarė sta
tyti naują, mūrinę, daug dides
nę bažnyčią.

Priešais medinę bažnyčią bu
vo nupirktas žemės sklypas ir 
ten pradėta statyti nauja baž
nyčia. Darbai ilgai neužsitęsė, 
nes viskas buvo gerai suorgani
zuota. Naujoji mūrinė bažnyčia 
buvo baigta ir pašventinta 
1910 lapkričio 6. (Taigi, jai šie
met sueina 60 metų).

Du aukštieji bokštai
Kas gi charakteringa tam 

naujam statiniui? Tai du iški
lę bokštai- Jie turi 142 pėdas 
aukščio, ir bene bus visoje apy
linkėje aukščiausi. Tie du 
bokštai ir yra anos lietuviškos 
drąsos liudininkai. Jie taip pat 
liudija, kad anie statytojai bu
vo didelio polėkio žmonės. Jie 
drįso bažnyčią pastatyti aukš
tą, su dviem bokštais. Tokias 
panašias bažnyčias jie buvo pa
likę Lietuvoje žymesnėse vieto
se. Ir jų Elizabethas turėjo toks 
būti.

Puošdami savo bažnyčią, vi
duje įsidėjo vitražinius langus. 
Paskaityk jų įrašus, kiek ten 
praeities įrašyta! Bažnyčia turi 
tris altorius.

Kun- B. Žindžiaus darbai
Kun. B. Žindžius buvo veik

lus žmogus ir geras organiza

Elizabetho lietuvių šv. Petro ir Povilo bažnybfCS*-¥idus

Iš ateitininkų sendraugių centro veiklos
Po pavykusios sendraugių 

stovyklos ir sėkmingo federaci
jos kongreso, kurio metu buvo 
ir sendraugių konferencija, sen
draugių centro valdyba su pa
kilia nuotaika pradėjo norma
lią naujo sezono veiklą. Spalio
2 ji buvo susirinkusi posėdžio, 
kuriame buvo priimti praneši
mai ir apyskaitos bei pasidalin
ta įspūdžiais iš kongreso, sto
vyklų ir kitų veiklos sričių.

Sąjungos dvasios vadas kun. 
K. Pugevičius painformavo apie * 
federacijos ir sąjungų dvasios 
vadų pasitarimus, jų konferen
cijas su lietuvių vyskupais Briz
giu ir Deksniu, apsilankymą 
pas prel. M. Krupavičių ir kai 
kuriuos klebonus Chicagoj. To
liau jis dar papasakojo ir apie 
Kunigų Vienybės seimą ir ki
tus lietuvių religinius klausi
mus. Jis taip pat pasiūlė pasi
sakyti dėl Amerikos vyskupų 
pareiškimo tautinių mažumų 
klausimu. Valdyba šiam pasiū
lymui pritarė.

Sendraugių suvažiavimo pro
tokolą perskaitė Arvydas Barz- 
dukas. Pažymėtina, kad suva
žiavimas yra nustatęs naują na
rio mokestį, kuris įsigalioja 
nuo 1971 metų pradžios. Pagal 
nutarimą kiekvienas dirbanty
sis narys moka 5 dol. metam, 
nedirbąs ir pensininkas — po
3 dol, o nariai, kurie nebūtų 
pajėgūs šių mokesčių mokėti, 
gali mokėti 1 dol. Iš surinkto 
nario mokesčio skyriai siunčia 
centrui 60 proc. (40 proc. pasi
lieka skyriui). Trečdalis centro 
valdyboj gautų nario mokesčių 

torius. Pastatęs bažnyčią, tuoj 
planavo naujus paštatus. Štai 
1913 baigė parapijos mokyklos 
mūrinį dviejų aukštų namą. 
Mokyklos juk taip reikėjo jau
nai dinamiškai parapijai.

Jis organizavo lietuvišką gy
venimą ir šalia parapijos. Jis 
yra vienas iš steigėjų Lithuan
ian Loan Association, kuri bu
vo įkurta 1917 ir kuri tebegy
vuoja ir šiandien. Uoliai ėmėsi 
organizuoti Lietuvių bendrovės 
svetainę.

Šie rūpesčiai ir darbai pa
kirto kun. B. žindžiaus svei
katą. Jis iš pareigų pasitraukė, 
išvyko į Lietuvą ir ten mirė 
1925 metais Verbų sekmadie
nį. Palaidotas savo gimtinėje 
Veliuonoje.

Kun. J. Simonaitis — 
ilgametis klebonas

Nauju klebonu buvo paskir
tas kun. J. Simonaitis. Šiam te
ko tęsti pradėtas statybas. Jis 
įsigijo patalpas klebonijai, pa
puošė bažnyčią, iš buvusios 
medinės bažnyčios padarė para
pijos salę, aptvarkė aikštę prie 
bažnyčios ir joje pastatė lietu
višką kryžių. Mokykloje dirbo 
seselės airės- Jas pakeitė lie
tuvaitėm seselėm pranciškie-* 
tėm, kurios tebemokytojauja 
iki šiandien.

Prel. M. Kemežis
Kun. J. Simonaitis mirė 1953. 

Tada iš Bayonnės atkėlė kun. 
Mykolą Kemežį. Jis čia jau 
anksčiau buvo vikaru. Dabar 
stojęs klebonauti, tvarkingai 
prižiūrėjo visą parapiją, jos pa

skiriamas federacijos valdybai.
Valdybos pirmininkas dr. A. 

Sužiedėlis pateikė narių regist
racijos duomenis, apgailestau
damas, kad palyginti didelis 
skaičius iki šiol nėra užpildę to
kios trumpos registracijos kor
telės. Pirmininkas pranešė, 
kad buvo išsiųsta 1399 laiškai 
su blankais, iš kurių 72, nesu
radę adresatų, sugrįžo. Iki po
sėdžio buvo atsakę 632 asme
nys. 25 asmenys paprašė nelai
kyti jų ateitininkų sąrašuose. 
Taigi išeitų, kad tik 607 dabar 
save laiko ateitininkais sen
draugiais. Tačiau, patikrinus re
gistracijos korteles, matyti, 
kad dar daug žinomų ateitinin
kų nėra jų užpildę Todėl cent
ro valdyba dar kartą prašo tą 
registracijcs kortelę užpildyti.

Kadangi apie 20 proc. užsi
registravusių nepriklauso prie 
jokio skyriaus, todėl centro val
dyboj apsvarstyta galimybė su
daryti centrinį skyrių Centro 
valdybos sudaryta skyriaus va
dovybė su skyriaus nariais pa
laikytų korespondencinius ry
šius.'Pirmąjį biuletenį tiem na
riam paruošti sutiko Algis Lu
kas.

Centro valdybos išdininkas 
Pranas Baltakis ptanešė, kad 
sendraugių stovyklos apyskaita 
dar nėra parengta, bet yra aiš
ku, kad centro valdybai šiek 
tiek atliks. Kasoj tą dieną buvo 
390 dol., bet iš jų reikės sumo
kėti 2 metų mokestį Pax Roma
nai, t.y. 140 doj„ ir taip pat 
paremti moksleivių sąjungą, 
kaip jau pažadėta. ».c. 

status, atliko daug visokių pa
gerinimų bei pataisymų. Įvedė 
nuolatinę Stebuklingo Medali- 
ko noveną, bažnyčioje pastatė 
Šiluvos Marijos altorių. Prelatu 
jis buvo pakeltas 1959. Mirė jis 
1969 sausio 3. Miesto savival
dybė, įvertindama jo nuopel
nus bendruomenei, gatvę, kur 
yra parapijos mokykla, pava
dino jo vardu — Msgr. Keme- 
zis PI.

Ateina kun- Petras Žemeikis
Praeitais metais parapijos 

administratoriumi paskirtas ku
nigas Petras Žemeikis. Jis čia 
atvyko kovo 8. Jis yra gimęs 
ir augęs pačiame Elizabethe.

Pagal naujus liturgijos reika
lavimus, jis padidino presbiteri
ją, padarė į bažnyčios pusę at
suktą altorių. To altoriaus šven
tinimo proga 1970 kovo mėn. 
buvo surengtas bažnytinis kon
certas.
Naujasis tvarkytojas įtaisė ir 

naują garsiakalbių sistemą, 
bažnyčią išklojo kilimu, užbai
gė parapijos salės remontą, iš
dažė mokyklą, pagrindinai at
remontavo vargonus.

Su šia parapija yra sutapęs 
ir kun. Juozas Pragulbickas. At
vyko iš tremties, iš Vokietijos, 
ir čia įsikūrė 1953. Pamėgo jį 
žmonės dėl jo nuoširdumo, mo
kėjimo su visais sugyventi, vi
siem gerą žodį rasti. Jis čia uo
liai reiškiasi ir visoje eilėje lie
tuviškų organizacijų, globoja 
lietuvišką mokyklą ir pats joje 
mokytojauja.

Pirmaisiais parapijos metais 
dauguma gyveno arti bažnyčios, 
dabar — 500 šeimų gyvena 
priemiesčiuose — Lindene, U- 
nion, Clark, Roselle, Rahway. 
Bažnyčios artumoje gyvena 
315 šeimų. C

Nashua, N. H.
Balfo vajų nutarta pravesti 

spalio 15 — lapkričio 15. Nu
tartą jį išplėsti trijose valstijo
se — Vermont, New Hampshi
re ir Maine, kur nėra Balfo sky
rių. Visų tų valstijų lie - 
tuviai prašomi susisiekti su 
Nashua skyriaus iždininke Biru
te Bernotiene, 4 Halleck St., 
Nashua, N. H. 03060. Spalio 28 
parapijos salėje skyrius ruošia 
kortų vakarėlį. Pernai iš dvie
jų vakarėlių pelno liko 80.90 
dol. Skyrius pernai turėjo 21 
narį ir Centrui pasiuntė 500 
dol.

Nuosavybių perkainojimas 
(kad atitiktų dabartinę vertę) 
palietė eilę lietuvių. Vienintelė 
lietuvių organizacija, čia turin
ti nuosavybę, yra Lietuvių-ame- 
rikiečių klubas, valdomas Šv. 
Kazimiero draugijos. Nuosavy
bė įkainota 83,900 dol- (30,000 
dol. žemė,. 53,900 dol. patalpos 
bei salė). Pernai mokestis buvo 
1,800 dol., šiemet, sakoma, bus 
2,940 dol., jei ne daugiau (po 
35 dol. nuo tūkstančio). Klu
bas daro neblogą apyvartą iš 
baro ir šokių vakarėlių šešta
dienio ir penktadienio vaka
rais. Pirmininku yra M. Tartia- 
lis, reikalų vedėju — Albinas 
Vaškas. Jie įvedė keletą klubui 
naudingų naujenybių. Balfo va
jui pernai klubas aukojo 15 
dol.

Jonas W. Latvis, Amerikoj 
gimęs draudimo agentas, su 
žmona, ir 5 vaikais atostogas 
praleido Europoje ir lankė Vil
nių (taip pat ir Maskvą). Vil
niuje susitiko su dvidešimt še
šiais nematytais tėvo ir moti
nos giminėmis ir su jais asme
niškai susipažino. Visi jie turė
jo gauti specialius vietos mili
cijos leidimus važiuoti į Vil
nių “dėdės ir tetos” iš Ame
rikos pamatyti. Latvių jauni
mui Maskva visai nepatikusi. 
Sovietija esanti toli nuo Ame
rikos atsilikęs kraštas- Visi 
džiaugėsi peržengę Sovietijos 
sieną atgal į Vakarus. Vietos 
dienraštis Nashua Telegraph 
atsiuntė pas Latvius specialų 
reporterį, kuris aprašė jų ke
lionės įspūdžius. Abu Latviai 
puikiai kalba lietuviškai. Rap.

Dail. Giedrės žumbakienės parodoje, kuri buvo spalio 17-18 Kultūros židiny New Yorke, Tėv. J. Gailiušis (k.) 
dabartinis pranciškonų provincijolas, ir Tėv. Leonardas Andriekus, buvęs provincijolas. Nuotr. V. Maželio

WORCESTER. MASS.
40 valandų atlaidai

Spalio 4, sekmadienį, šv- Ka
zimiero parapijos bažnyčioje 
buvo pradėti 40 valandų atlai
dai.

Prie gėlėmis papuošto alto
riaus mišias lietuvių kalba au
kojo klebonas kun. J. Jutkevi- 
čius. Pamokslą sakė kun. J. 
Steponaitis. Baigiantis mišiom, 
mokyklos vaikučiai ir organiza
cijos su vėliavomis išsirikiavo 
didingai procesijai.

Rytais būdavo mišios mo
kyklos vaikučiam. Jas aukoda
vo ir pamokslą pasakydavo kle
bonas, o po mišių visi kalbėda
vo rožančių. Dienos bėgyje se
selės pasikeisdamos atsivesda
vo kiekvieną skyrių atskirai pa
garbinti Jėzaus Švenčiausiame 
Sakramente. Vakarais būdavo 
iškilmingi mišparai, kurių vie
ną posmelį giedodavo parapi
jos choras, o kitą — altoriaus 
patarnautojai, vadovaujami ku
nigo J. Steponaičio. Su ilgesiu 
džiaugėmės išgirdę lotynų kal
bą.

Visas dienas buvo daug sve
čių kunigų. Parapiečiai uoliai 
naudojosi Viešpaties malonė
mis, eidami prie sakramentų ir 
dalyvaudami pamaldose-

ATEITININKŲ KURSAI 
PUTNAME

Rytinio pakraščio moksleivių 
ateitininkų ideologiniai kursai 
įvyks Padėkos dienos savaitga
lį, Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seserų sodyboje Putname, 
Conn.

Kursų pradžia — lapkričio 
26, ketvirtadienį, 12 vai. Užbai
ga — lapkričio 29, sekmadie-- 
nį.

Mokestis — 25 dol., įskaitant 
registraciją, maistą ir nakvynę.

Registracijos lapai gaunami 
pas kuopų globėjus. Juos kartu 
su registracijos mokesčiu (5 
dol.) prašom pasiųsti iki lapkri
čio 15 šiuo adresu: Irena Ei- 
vienė, 139 Bellevue Av., Brock
ton, Mass. 02402. Telefonas: 
617-583-6492.

Kursai skiriami vyresniesiem 
moksleiviam ateitininkam. Jau
nuoliai. kurie nėra ateitinin
kai, bet norėtų prisijungti prie 
Ateities sąjūdžio, ir iš tų vieto
vių, kur nėra moksleivių kuo
pų, kviečiami taip pat dalyvau
ti E.l.

— "Grandis", Chicagcs lietu
vių tautinių šokių grupė, pa
kviesta Australijos lietuvių, 
vyks į Australiją ir dalyvaus 
Lietuvių Dienų programose 
gruodžio 26-27 Melbourne. 
Grandies šokėjai daug metų 
reprezentuoja lietuvių liau
dies kūrybą, išreikštą šokiais, 
ne tik įvairiuose lietuvių susi
būrimuose, bet jie šoko New 
Yorko pasaulinėj parodoj 1964, 
Montreal io Expo 70. šoko šve
dam, vokiečiam, lenkam, lat
viam ir estam. Kiekvieną rude
nį atstovauja lietuviam 
Chicagos tautų festivaly Navy 
Pier.

■ Atlaidai baigėsi antradienio 
vakare iškilmingais mišparais ir 
procesija.

Visas dienas giedojo parapi
jos choras, vadovaujamas var
gonininko muz. A. Mateikos, 
ir altoriaus patarnautojai.

Sąjungiečių susirinkimas
Spalio 5 įvyko Liet. Kata

likių Moterų Sąjungos 5-tosios 
kuopos susirinkimas. Jis suta
po su parapijos atlaidais; todėl 
buvo trumpas ir negausus na
rių skaičiumi.

Susirinkimą malda pradėjo ir 
baigė kuopos pirmininkė M- 
Watkins.

Padarytas pranešimas apie 
turėtą pyragų pardavimą. Pa
sekmės puikios. Už tai pirmi
ninkė išreiškė padėką Alytie- 
nei, kuri ne tik davė savo bu
tą auselėm virti, bet daugiau
sia dirbo ir vaišino visas, ku
rios jai padėjo. Padėko.ta vi
som.

Pagrindinis susirinkimo 
punktas buvo galutinis nutari
mas pasiruošti mišiom per tele
viziją Bostone.

Dalyvavo televizijos mišiose
Spalio 11 rytą, 9:15 vai., Lie

tuvių Katalikių Moterų Sąjun
gos Naujosios Anglijos apygar
da turėjo mišias Bostone, tele
vizijos stotyje. Iš tos stoties mi
šios yra perduodamos per tele
viziją kiekvieną sekmadienį.

Daugelis iš mūsų b'uvom pa
sipuošusios tautiniais drabu
žiais, kurie sudarė gražų vaiz
dą.

Mišias aukojo ir pamokslą 
sakė mūsų kuopos ir visos a- 
pygardos dvasios vadas klebo
nas kun. J. Jutkevičius. Jis iš
kėlė Moterų Sąjungos tikslą-

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

X dol. G. Tamašauskas, 
Mount Vernon, N. Y.

Po 300 dol.: K. Krušinskas, 
Stradford, Conn., P. Rusas, 
Port Washington, N. Y, J. Žu
kas, Port Washington, N. Y.

150 dol. J. Klivečka, Wood
haven, N. Y.

Po 50 dol.: M. Yakaitis, Broo
klyn, N.Y., J. Koslo, Garden 
City, L.I.N.Y., E- Valenches, 
Brooklyn, N. Y.

Po 25 dol.: L. Ulrich, Mas- 
peth, N. Y., A. Barris, Brook
lyn, N. Y., A. Bendzius, Phila
delphia, Pa.

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!
9

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

Taip pat suminėjo mūsų tau
tos kančias, kurios tęsiasi nuo 
1940, kada sovietinė Rusija o- 
kupavo Lietuvą. Be to, Įrodė 
faktais, kad Bažnyčia ir kuni
gai ten žiauriai persekiojami ir 
baudžiami.

E. Vasyliūnienė (iš 4-tosios 
kuopos) skaitė pirmą skaitymą, 
o dr. Kaladė — antrą. Skam
bėjo lietuviškos giesmės. Tau
tiniais drabužiais pasipuošusios 
sąjungiečių dukrytės — Bašky- 
tė ir B. Miliauskaitė — ne
šė dovanas prie altoriaus. Pa
baigoje galingai nuskambėjo 
“Marija, Marija”.

Po mišių buvom ir pavaišin
tos.

Visos dalyvės yra labai dė
kingos dvasios vadui už patrio
tinį pamokslą. Tūkstančiai kita
taučių klauso šių mišių per te
leviziją. Manome, kad daugelis 
jų iki šiai dienai nežinojo, kas 
yra Lietuva ir kokiais komu
nistinės vergijos pančiais ji su
rakinta.

Esame dėkingos savo kuopos 
pirmininkei M. Watkins, kuri 
pirmoji šią mintį iškėlė ir, ga
vus kitų kuopų pritarimą, ją 
paryškino. Pagaliau ji kreipėsi 
tuo reikalu i dvasios vadą. Vi
suose mūsų darbuose jis mum 
padeda- Ypatingai padėjo šia
me. Pats pasiėmė tvarkyti vi
sus reikalus su televizijos stu
dija, kad galėtume šį tikslą at
siekti. Todėl didžiausia ir gi
liausia mūsų padėka priklauso 
jam.

Dėkojame ir visom kuopom, 
taip uoliai prisidėjusiom prie 
šio plano įgyvendinimo.

Tegyvuoja Naujosios Angli
jos Moterų Sąjungos apygarda!

J.M.

20 dol. K- Stuikis, Baltimore, 
Md.

Po 10 dol.: A.C. Binkins, 
Brooklyn, N. Y., J. Connelly, 
Brooklyn, N. Y., A. Belies, Val
ley Stream, Ill., G. Grunsky, 
Brooklyn, N. Y., A. Gabrys, 
Bellerose, N- Y., J. Greivis, 
Brooklyn, N. Y., A. Matulionis, 
Maspeth, N. Y., K. Jonynas, 
Rego Park, N. Y., A. Katinas, 
Brooklyn, N- Y.

9 dol. J. Vaškas, Mineola, L. 
I.N.Y-

8 dol. D. Gastunas, Massa
pequa Pk., LI N.Y.

2 dol. A. Lachuno, Brooklyn, 
N. Y. •

— Senatorius Charles H. Per
cy (Illinois) senato posėdy spa
lio 7 pareiškė, kad Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininkas 
Vaclovas Sidzikauskas ryšium 
su Europos saugumo svarsty
mais rugsėjo mėnesį Pavergtų
jų Europos Tautų seimo posė
dyje, New Yorke, pasakė reikš
mingą kalbą. Pagal senatorių 
Percy, nepaisant, ar kas Si
dzikausko nuomonėms pritartų, 
ar jom prieštarautų, susipažinti 
su jo pareiškimu būtų visiem 
naudinga. Percy pasiūlius, se
natas pritarė Sidzikausko pa
reiškimą atspausdinti senato 
stenogramose. (E)

— Venecijoje rugp. mėn. me
tiniame filmų festivaly buvo pa
rodytas ir lenkų gamybos Ja
nusz Majewski režisuotas fil
mas iš Lietuvos bajorų gyveni
mo pagal P- Merimee novelę 
“Lokys” (išleistą 1869 m.). Ita
lijos spauda “La Voce Republi- 
cana” Romoje, “Corriere d’in- 
formazione” Milane ir kiti ver
tino “Lokio” filmą ir plačiai at
pasakojo Lietuvos pilyje bei gi
riose vykusį veiksmą. (E)

— Chiesa in Lituania", Ro
moje lietuvių kunigų sąjungos 
išleistas leidinys apie dabarti
nę katalikų Bažnyčios padėti 
Lietuvoje, šiais metais išleistas 
dviem laidom. 32 psl. leidiny 
pateikiamos žinios apie kuni
gų padėtį, du naujus vyskupus, 
Poviloni ir Krikščiūną, 1969 
m. konsekruotus okup. Lietuvo
je, apie komunistinio režimo 
ideologinį -spaudimą mokyk
lose ir kt. (E)

— Algis Trasikis, Santa Mo
nica, Calif., lituanistinės mo
kyklos tėvų susirinkime vienin
gai paprašytas vadovauti tai 
mokyklai. Taip pat sutartinai 
kviečiami mokyt. Giedra Gu
dauskienė ir mokyt. Inga Ty- 
mienė grįžti mokyklon mokyto
jauti. Algis Trasikis praėjusioj 
kadencijoj vadovavo LB Santa 
Monicos apylinkei.

— Pranas Visvydas, Los An
geles, Calif., dalyvaus gruodžio 
5 Šv- Kazimiero parapijos salėj 
rengiamo poezijos vakaro pro
gramoj. Jis taip pat pristatys 
naująjį poeto Kazio Bradūno 
poezijos rinkinį “Donelaičio ka
pas”. Iš Chicagos atvyks ir K. 
Bradūnas.

— Komisiją tikrinių pavadi
nimų rašybai tvarkyti sudarė 
JAV LB Švietimo Taryba. Į ko
misiją įeina St. Barzdukas, L. 
Dambriūnas, dr. P. Jonikas, dr. 
A. Salys ir dr. Pr. Skardžius. 
Dr- A. Salys rengia projektą.

— Marija Petruškevičienė, 
dail. Vytauto Kasiulio sesuo, 
rugsėjo pradžioj mirė Kaune. 
Ji ten gyveno grįžusi iš ilgos Si
biro tremties. Liko sūnus Vil
niuje. Jos vyras Antanas Pet
ruškevičius, buvęs šaulių vadas 
Alytuj ir 1939 pavasarį lankęs 
ugniagesių mokyklą New Yor
ke, taip pat birželio trėmimų 
auka, atskirtas nuo žmonos ir 
sūnaus, baigė savo gyvenimą 
Sibire kaip politinis kalinys.

— Lietuvių Fondo valdyba 
atspausdino standartinius aukų 
lapus, kuriuos siuntinės Lietu
vių Fondo vajaus komitetam, į- 
galiotiniam ir kitiem, kurie no
rės gauti. Tai bus pagalbinis 
dokumentas surašyti aukom, 
pay., kurias aukoja per laidotu
ves vietoj gėlių ar kitomis pro
gomis.

— Rio de Janeiro lietuvių 
kolonijoje Brazilijos kardino
las Dom Jaime Camara iškil
mingai atidarė lietuviam skirtą 
bažnyčią. Jcs klebonu paskirtas 
kun. Juozas Janilonis, o prel. 
Zenonas Ignatavičius bus lietu
viam generalvikaras. .

— Kun- Saulius Laurinaitis 
iš Johnstown, Ohio, perkeltas 
klebono pareigom į Bremen, 
Ohio.

— Kun. Algimantas Bartkus, 
kurį laiką gyvenęs Minersville, 
Pa., perkeltas į Easton, Pa.



Pabaltiečių demonstracijos prie JT

PROCLAIM

Dalyvavo apie 4000 žmonių. 
Buvo nešamos visų trijų tautų 
vėliavos. Lietuviškų vėliavų bu
vo apie šimtas. Visų trijų tautų 
jaunimo atstovai pasakė po 
trumpą kalbą. Iš lietuvių kal
bėjo V. Radzivanas (nuotr. de
šinėje viršuje). Buvo sudegin -

Spalio 18, sekmadienį, prie 
Jungt. Tautų New Yorke bu
vo suorganizuotos didelės de
monstracijos už Lietuves, Lat
vijos ir Estijos laisvę. Demon
stracijos buvo surengtos ryšium 
su Jungtinių Tautų 25 metų su
kaktimi. Rengė specialus tam 
reikalui sudarytas komitetas.

tos dvi Sovietų Sąjungos vėlia
vos (nuotr- viršuje vidury). 
Sunkvežimis su plakatais važi
nėjo pro Jungtines Tautas 
(nuotrauka kairėje). Demonstra
cijose dalyvavo gana daug visų 
trijų tautų jaunimo, kuris nešė 
plakatus ir vėliavas.

•X

>. -SS-:-

Kr- ” Ifcįį
- F





1970 m., spalio 27 d., no. 69 DARBININKAS 7

LMKF New Yorko klubo susirinkimas H. W. MALE

LMKF New Yorko klubas sa
vo veiklą pradėjo rudens susi
rinkimu, kuris įvyko spalio 4 
d. V. Jonuškaitės-Leskaitienės 
bute.

Klubo pirm. P. Ivašauskienė, 
Šiltai pasveikinusi susirinkimo 
dalyves, pareiškė, kad darbo 
yra į valias, tačiau ji neabejo- 
janti, kad po smagių vasaros 
atostogų energijos ir ryžto ne
pritruks ir galima bus nuveik
ti daug.

Po jos buvo PMT pirm. G. 
Žilionienės žodis. Pasveikinusi 
LMKF ir klubo pirmininkes ir 
visas nares savo ir PMT vardu, 
trumpai painformavo apie 
J. Tautų 25 metų sukakties 
minėjimo proga ruošiamą pa- 
bąltįečių demonstraciją spalio 
18 d. Jai teko svečių bei už
sienio korespondentų priėmi
mo pareigos. Įdomu priminti, 
kad 20 West 53 gatvėje, Man- 
hattane, bibliotekoje, kur ji 
nuolatos dirba, JT 25 metų 
sukakties proga išstatytos įvai
rių tautų lėlės, o jų tarpe švy
ti puošni lietuvaitė — lėlė. Lė
lės bus kaitaliojamos, tik lietu
viškoji lėlė bus rodoma visą 
mėnesį. Tuo pasirūpino G. Ži- 
lionienė. Spalio 24 tose pačio
se patalpose 3 vai. popiet įvyks 
filipiniečių tautinių šokių po
pietė, vadovaujama filipiniečių 
choreografo. G. Žilionienė kvie
čia gausiai atsilankyti į šios 
egzotiškai įdomios tautos me
ninį pasirodymą. Filipiniečiai 
daugeliu atveju yra parodę sa
vo. palankumą lietuviam.

Klubo pirmininkės pakviesta, 
LMKF pirm. V. Jonuškaitė- 
Leskaitienė kalbėjo apie Lietu
vos operos įkūrimą prieš 50 
metu Kaune. Buvo idomu iš
girsti apie Lietuvos operos 
pirmuosius žingsnius, apie jos 
greitą iškilimą.:. į tarptautines 

tųrė- 
dąnoia'puikias vokalines pajė
gas', su savo chorais, simfoni
niu orkestru, scenų dekoracijo
mis, baletu prilygo Vakarų Eu-

PADĖKA
žmogaus gyvenimas yra į- 

vairus, pilnas malonių valandų, 
geros nuotaikos ir tikrojo gy
venimo džiaugsmo. Tačiau, kad 
pažintume džiaugsmą, likimas 
kiekvienam iš mūsų retkar
čiais primena ir tikrąjį gyve
nimo skausmą.

Sunkiausios beviltiškos va
landos žmogų aplanko tada, ka
da netenki mylimo ir amži
nai artimo asmens- Tokį mo
mentą teko pergyventi ir man, 
mirus mano mylimam vyrui An
tanui Senikui. Tokią liūdesio va
landą pasijunti žmogus vieni
šas, jog. rodos, tavo silpni pe
čiai didžio skausmo gyvenimo 
uždėtos naštos neatlaikys. Dar 
valanda, dar viena diena, ir 
pats, rodos, po ta našta su
kniubsi.

Bet štai pro tą juodą debe
sį staiga pasirodo mažytis sau-

Milijonai laukia paveldėtoju* 
Lietuvi, drausk savo gyvybę 
Lietuvių R. Katalikų Susivieni
jime, kame yra įvesti moder
niški apdraudos planai suaugu
siom 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. 

ropos didžiosioms operoms ir 
buvo aukštai vertinama ne tik 
savųjų, bet ir kitataučių. Di
dysis rusų dainininkas Saliapi- 
nas yra išsireiškęs, kad jam 
labiausiai patinka savoji — ru
sų opera ir Lietuvos opera.

Pati V. Jonuškaitė, Lietuvo
je būdama vokalinio meno pa
žiba, dainavusi daugybę pirma
eilių vaidmenų Lietuvos opero
je, yra neatidalinamai sutapusi 
su šiuo menu, ir galėtų kalbėti 
ir kalbėti be pabaigos. Jos 
asmenyje spindi primadonos 
charakteris, nes buvo atidavu
si visą savo sielą ir jėgas dai
navimo menui. Neabejotina, 
kad daina yra jos energijos šal
tinis. “Su dainos kultūra atga
vome Lietuvos nepriklausomy
bę, su daina atgausime ir Lie
tuvos laisvę,” — šiais žodžiais 
ji baigė savo pasakojimus.

Po to ji parodė visą glėbį 
nuotraukų, pavienių ir grupi
nių, iš savo' darbingos praei
ties Lietuvos teatre.

Į pabaigą Helen Kulber -Kul- 
bokienė painformavo, ką ji yra 
nuveikusi spalio 18 pabaltiečių 
demonstracijos išpopuliarini
mo reikalu. Tarptautinei spau
dai ir informacijos agentūroms 
yra suteikta medžiaga apie šią 
demonstraciją raštu ir jos pa
čios asmeniškai. Jos rūpesčiu 
spalio 18 atvyks televizijos fil- 
muotojai, tad ji prašė gausiai 
dalyvauti su tautiniais drabu
žiais. Būtų labai nemalonu, jei 
pakviesti spaudos atstovai bei 
televizijos filmuotojai neturėtų 
ką filmuoti taip rūpestingai iš
reklamuotoje demonstracijoje. 
H. Kulber, nors ir nemačiusi 
Lietuvos, visomis galimomis 
progomis rūpinasi kelti Lietu
vos balsą amerikiečių tarpe. 
Lietuvos meilę ji paveldėjo iš 
savo tėvų, kurių namai buvo 
tų laikų lietuvybės centru.
"Susirinkimą^ baigė - klubo pir

mininkė P. Ivašauskienė, pa
kvietusi visas prie vaišių stalo.

L Banaitienė

lės spindulėlis, kai netikėtai -at
eina šiltas užuojautos žodis, 
Kai sužinai, kad yra žmonių, 
kurie, ir nematydami tavo aša
rotų akių, prisimena, jog šiuo 
metu tu esi silpnas dvasioje ir 
siunčia tau šiltą suraminimo, 
sustiprinimo žodį, stengiasi iš
sklaidyti tuos juodus šešėlius 
aplink tave.

Reiškiu nuoširdžią padėką 
visiem paskutinėj žemės kelio
nėj palydėjusiem mano my
limą vyrą Antaną Seniką gėlė
mis ir vainikais. Ačiū visiem, 
taip prasmingai pagerbusiem 
ne tik jį, bet ir jo siektas idė
jas bei darbus, tiek daug suau- 
kojant lėšų Balfui ir Vilčiai, ir 
už pareikštas užuojautas spau
doje.

Dėkoju visiem už tiek daug 
užprašytų mišių ir už kiekvie
ną paguodos žodį. Visa tai stip
rina mane dvasioje ir lengvina 
skausmą.

Danutė Senikienė

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

Romualdas Kisielius, žinomas fotografas ir poetas, Maironio mokyklos mo-
kytojas, vienas iš pagrindiniu literatūros vakaro or^nizatoriu. Jis litera
tūros vakare skaitys naujausią savo kūrybą.

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
Newark, N. J. — Vietos Lie

tuvos vyčių 29 kuopa spalio 10 
surengė pietus ir šokius. 
Tuo buvo paminėta kuopos gy
vavimo 55 metų sukaktis.

Vakaras praėjo geroje nuo
taikoje. Pradžioje visus pasvei
kino rengimo komiteto pirmi- 
ninkas Albinas Žukauskas, to
liai VtdoVavo-pr^frJ." Stukas,— 
centro valdybos pirmininkas. 
Invokaciją sukalbėjo kun. J. 
Scharnus. Žibuoklių sekstetas 
sugiedojo himnus.

Kalbas pasakė pats vakaro 
vadovas prof- J. Stukas ir kun. 

- ■ J. Scharnus, pasidžiaugdami
kuopos veikla, kuri pasireiškė 
bent keliom kryptim. Kuopa vi
sada atsiliepė jautriai į parapi
jos reikalus, taip pat kuopa 
rašė daug laiškų Lietuvos rei
kalu kongresmanam, senato
riam.

Parengimai New Yorke
Spalio 31, šeštadienj — Maironio 

šeštadieninė mokykla rengia litera
tūros. meno ir šokių vakarą. 7 vai. 
v. Maspetho lietuvių parap. salėje.

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

Lapkričio 8, sekmadienį — Lietu
vių genocido paroda (iš Chicagosi 
skaidrėse 4 v. popiet Maspetho liet, 
parapijos salėje. Rengia Lietuvių 
Fronto Bičiulių N. Y. Sambūris ir 
ateitininkų medikų korp. Gaja.

Lapkričio 14, šeštadienį — Mairo
nio lituanistinės mokyklos banketas 
ir šokiai Maspetho lietuvių parapi
jos salėje.

Lapkričio 14-15, šeštadienj ir sek
madienį — Dail. Petrikonio kūrinių 
paroda Kultūros židiny, 361 High
land Blvd., Brooklyn. Rengia Skau
čių Seserija.

Lapkričio 15, sekmadienį — DLK 
Birutės karių šeimų moterų dr-ja 
rengia tradicinį pobūvį Cordon Bleu 
salėje 96-01 Jamaica Ave.. Wood
haven, N.Y., 5 vai. p.p. Kalbės dr.
M. Sveikauskienė.

Lapkričio 28, šeštadienj — Lietu
vos kariuomenės minėjimas Mas
petho lietuvių parapijos salėje. Ren
gia L.V.S. Ramovė.

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

Gruodžio 12, šeštadienį — Kon
kursinių paveikslų paroda ir premi
jų įteikimas Knights of Columbus 
salėje 86-22 85th St.. Woodhaven,
N. Y. Rengia Laisvosios Lietuvos 
redakcija ir Laisvės Atgimimo Są
jūdis.

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

-Pietų metu buvo pristatyti 
šie žmonės, buvę 29 kuopos 
pirmininkai: Kazys Strolia, Pet
ras Podgalskis, Mrs. Joseph Sa- 
kevich, Loretta Stukas, Mr. ir 
Mrs. Albinas Trečiokas, siu ei
lučių autorius, Valentinas Me- 
lynis, Mary Stonis, Ann Klein, 
kuri yrą N. Y; ir N. J- ap
skritiem jprmigįnkė,. Jonas Spra- 
naitis, garbės "narys.

Liudo Stuko vadovaujamas^ 
Žibuoklių sekstetas atliko vaka
ro muzikinę programą. Daina- 
vo šias dainas: Al. Bražinsko
— Lieptas, L. Stuko — Už mė
lynų marių, J. Rock — Saulėte-
kis, saulėleidis. Solo dainavo G- 
Mažu ir A. Pitkunigien^.

Pietų metu perskaityta 
kunigo Petro Totoraičio svei
kinimas. Dar visus pa
sveikino kuopos pirm. Kazys 
Sipaila, maldą sukalbėjo kun. 
Juozas Bartkus, OSB. Sugiedo
tas Lietuvos vvčiu himnas. •/ v

Kuopa ir šių eilučių autorius 
dėkoja lietuviškai spaudai — 
Darbininkui ir Draugui, kurie 
paminėjo kuopos sukaktį. Su
kaktį taip pat paminėjo ir ame
rikiečių spauda — The Advo
cate, Newark Evening News 
ir Elizabeth Daily Journal.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju Broliam- 

Sesėm skautam, A. Vakseliui ir 
Bendruomenės valdybai, supra- 
tusiem mane ir suruošusiem. 
man išleistuves. Taipgi dėkoju 
Lietuvos generaliniam konsu
lui A. Simučiui, visom organi
zacijom bei dalyviam už jaut
rų atsisveikinimo žodį bei daly
vavimą išleistuvėse. Didis ačiū 
visiem, ir tegyvuoja Kultūros 
židinys bei Didysis New Yor- 
kas! —* Su gilia pagarba, tėv. 
Juvenalis Liauba, O.F.M.

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

B DEXTER PARK
PHARMACY O

Wm. AnastaM, B. S.
77*41 JAMAICA AVENUE

(Cor. 77th Street) 
Woedhavtn, N.Y. 11481

WE DELIVER
Michigan 2*4130

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

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

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

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.

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.

Shop Foreman
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

Exp. Body and Fender Man steady 
■įjgood salary and 'benefits. Must have 

r>wrt AooTs'— Boulevard Auto Body, 
11 Slater Blvd. Stn. Island, 987-2203

PHARMACIST — Registered about 
50, good hours, off Sundays, medic
aid experience, Italian-speaking if 
possible. Call 629-1711

Super family man wanted, exp., 4 
rms and $150 monthly for 186 Ross 
St. Bklyn. Inquire: 118-65 Metropo
litan Ave. Kew Gardens, HI 1-1939

Metal Polisher exp. working in Sa
tin & color work. Free Union Bene
fits. Forgate Co. 20-20 Steinway St. 
Astoria, Queens. Tel. 274-7501

Parking Attendants part time / full 
time only those with exp, must have 
N.Y. St. drivers lie. Call (212) 245- 
3610 bet. llam-4pm ask for George.

Assistant to Shipping Clerk, must 
have shipping & packing exp. must 
be strong, willing to do general fac
tory work. Benefits. Call: 899-1700

Gas Attendants 6 day week, hours 
7-5 full time permanent. Mr. Super 
Service, 200 Hillside Ave. New Hyde 
Park, convenient. Call 516 FL 4-9433

GENERAL CONSTRUCTION 
HELPERS

Good pay and working conditions 
Advancement when Qualified. 
Five day week (Queens area) 
John Houston Construction Co.

Phone 212-762-2571

$$$
AUTO RADIO TECHNICIANS

Experienced men will get a good 
salary. Work 5 or 6 days. 40 hrs. 
week. Good conditions — benefits.

Call (516) 249-8834
$$$ ' 555

SERVICE

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

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts
"Kur tūkstančiai taupo milijonus 

ALFRED W. ARCHIBALD 
President

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš 5175,000,000.

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

NEW CANADIAN BLITZ DIET
LOSE 5 POUNDS OVERNIGHT!

Learn the secret of incredible, No-Effort, No-Drug, ONE- 
DA Y reducing formula! Have your wholesome, yummy 
“Blitz”! (4 mystery meals)—Go to bed! Wake up!—and 
you have lost"5 pounds. Unbelievable? Sure! But it works. 
Every time. OR YOUR MONEY BACK! Special Offer 
(limited period only): $3.00

Yes I want to lose five pounds overnight. Please rush by mail 
CANADIAN BLITZ DIET. I enclose §3.00 cash, money order, or 
cheque (Sorry no COD’s). If payment by cheque enclose $3.50 to 
cover handling costs.

CANADIAN BLITZ DIET
203 - 15104 Stony Plain Road,
Edmonton, Alberta, Canada

Name ............................................................................................................................

Address ............................................................................... _......................................

City .................................................................  State ................. Zip ...................

WANT TO EARN $10,000 a YEAR?
Furniture or Appliance Salesperson 

for large department store.
• GENEROUS COMMISSION
• SOLID GROWTH OPPORTUNITY
• LIBERAL BENEFITS

~ _ • PERMĄgĖNT^e; J . . .
Previous Sales Experience Required 

Apply in Person

W. T. GRANT CO.
Northern Lights Shopping Center

NORTH SYRACUSE
EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

TO’ PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

DISPLAY

BURGLAR ALARMS 
INSTALLED 

Homes and Business 
MAJESTIC ALARM SYSTEMS 

3902 16th Avenue Brooklyn 
Call 871-9795

Cash & carry North Stelton Lumber 
Co. 1354 Stelton Rd Piscataway. NJ 
New structural steel. Save! 4. 6, 8, 
& 10" Channels, etc. 201-985-1770

CABRINI-ON-THE-HU DSON
Home of real hospitality for private 
or group Retreats or quiet relaxa
tion. For information write or call: 
Missionary Sisters of the Sacred 
Heart West Park, N.Y. 12493; Tel. 
914-686-5719 

‘Be an Apple Picker’ pick your own 
farm-fresh Macs. Delicious & Cort- 
lands, bring your own containers — 
only $2.00 per bushel. Picnic with 
your family. Masker Orchards. Ball 
Rd., Warwick, N.Y. 914-986-1058; 
G. Wash. Bridge to Rte 4 to Rte 17 
to Rte. 17a. Open 7 days, fall season

MALE - FEMALE.

GENERAL FACTORY HELP 
Steady jobs Salaries $74-$100. Good 
working conditions — ALL STATE 
EMPLOYMENT AGENCY 400 E. 
148thSt. N.Y.C. Call 635-9818

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.

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

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

GIRLS! LADIES! $6 AN HOUR 
(No behind counter sales) Cosmetic 
field mink oil products 1 day, no 
charge training — choose your own 
hours (as many as you want). No 
territorial restrictions, must have 
car. — Mr. Bob Beyer, Tel. (212) 
884-7195

STENO CLERK

Operate Dictaphone. Good Typist. 
Major Midtown Company.

Salary $125.00 
Call 759-5000 — ExL 392 

Equal Opportunity Employer
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DARBININKAS
AWKWAg

Kun, dr. Juozas Vaišnora, 
MIC, marijonų vienuolijos gen. 
prokuratorius, buvo sustojęs 
pranciškonų vienuolyne Brook- 
klyne, lankėsi Darbininko 
redakcijoje ir spalio 22 išskri
do atgal į Romą, kur jis nuola
tos gyvena. Jis buvo atvykęs 
į Liet. Katalikų Mokslo Akade
mijos suvažiavimą, kuris vyko 
Toronte Darbo dienos savaitga
li-

A.L-R. Federacijos New Yor- 
ko-New Jersey apskrities val
dyba lapkričio 22 d. 3:30 v. po
piet rengia Kristaus Karaliaus 
garbei religinės muzikos kon
certą Maspetho lietuvių bažny
čioje.

Lietuvių Fronto Bičiulių New 
Yorko sambūris ir ateitininkų 
medikų korporacijos Gajos 
New Yorko skyrius rengia lie
tuvių genocido parodos, buvu
sios Chicagoje, skaidrių demon
stravimą ekrane. Skaidrių pa
aiškinimą praves dr. Domas Ja
saitis. New Yorko ir apylinkės 
visuomenė nuoširdžiai kviečia
ma dalyvauti. Įėjimas laisvas.

Marija Diržienė nusipirko 
restoraną, kurio atidarymas bu
vo spalio 24. Restoranas yra 94- 
25 Jamaica Ave., tuoj už Aido 
radijo ir televizijos krautuvės. 
Visai naujai atremontuotas. Už 
baro yra graži salė, kur atida
rymo proga buvo vaišės vi
siem. Žmonių buvo prisirinkę 
gana daug ir palinkėjo naujai 
lietuviškai užeigai kuo geriau
sios sėkmės.

D. L. K. Birutės Karių Šei
mų Moterų Dr-ja kviečia yįsųs 
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 skaitytoj,ams.

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

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

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

Staliukams rezervacijas pra
šome siųsti:

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

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

Marijai Bulvičienei, 195-04 
Carpenter Ave. Hollis, N. Y., 
11423, tel. HO 4-7080.
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Š.m. spalio mėn. 31, šeštadienį
MASPETHO LIETUVIŲ PARAPIJOS SALĖJE 

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

Maironio šeštadienine mokykla
rengia

Literatūros, Meno ir Šokiu Vakarą

PABUDINKIME
MŪZAS

Programoje dalyvaus:
A. LANDSBERGIS 
P. JURKUS 
P. NAUJOKAITIS 
K. GRIGAITYTĖ 
O. BALČIŪNIENĖ

Po programos bus šokiai, 
grojant GUTAUSKŲ orkestrui. 

Veiks bufetas.

L. ŽITKEVIČIUS 
L. ANDRIEKUS 
R. KISIELIUS 
j. rotenis 
V. Abromaitis

Pradžia 7 v. vakaroĮ ė j i m a s — $2.50

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

DAIL ANTANO ROKŠTELES
ALIEJINES TAPYBOS 

PARODA
Kolumbo vyčių salėjo 

86-22 85th STREET 
WOODHAVEN, N.Y.

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

-------- Atidarymas sekmadienį 2 v. popiet--------
Visi kviečiami atsilankyti

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ 
FEDERACIJA

Vienuolynas_____ GL 5-7068
Spaustuvė...... .........GL 2-6916
Redakcija ________ GL 5-7281
Administracija ___  GL 2-2923

Už a.a. Jono Veršelio vėlę 
mišios bus laikomos šeštadieni, 
spalio 31 d., 9 v. ryto Apreiški
mo parapijos bažnyčioje. Gimi
nės ir kurie velionį pažino pra
šomi dalyvauti pamaldose.

| New Yorko vyr. skaučių 
židinį pirmoje šio vieneto su
eigoje įstojo dvi naujos narės
— s. Ramutė česnavičienė ir 
Antanina Bulotienė. Židinietės 
džiaugiasi papildytomis greto
mis ir sveikina naujas seses.

Baltų mokslininkų konferen
cija bus Padėkos dienos savait
galį San Jose, Calif. Suvažiuos 
virš 130 mokslininkų, kurie do
misi Pabaltijo valstybių temo
mis. Į šią baltų konferenciją iš 
New Yorko skrenda specialus 
lėktuvas — American Airlines 
Boeing 707. Išskrenda lapkričio 
25, trečiadienį, 8 v.v. Iš-San 
Jose grįžta lapkričio 29. Mo
kestis už kelionę maždaug tarp 
198 ir 246 dol. Paprastai ta ke
lionė kainuoja 308 dol. Skridi
mu kviečiami pasinaudoti ne 
vien tik norintieji dalyvauti 
konferencijoje, bet ir visi tie, 
kurie už didelį papiginimą no
rėtų Padėkos savaitgalį praleis
ti Kalifornijoje- Vietą galima 
užsisakyti iki lapkričio 5. Vi
sais reikalais kreiptis: Mrs. Rū
ta Gudelis, Flight Manager, P. 
O. Box 284, Oakland, New Jer
sey 07436.

L KM Sąjungos 29 kuopa gra
žiai paminėjo savo veiklos 55 
metų sukaktį. Ji surengė pie
tus ir koncertą. Svečių buvo iš 
įvairiausiu vietų, buvo atsilan
kę žmonių, kurie tuo metu bu
vo atkeliavę net iš Europos- 
Rengimo komisija dėkoja para
pijos klebonui kun. J. Aleksiū- 
nui už globą, tėv. L. Andriekui
— už tartą žodį programos 
metu, dr. A. Janačienei už pa
sakytą gražią ir prasmingą kal
bą, dvasios vadui kun. A. Rač
kauskui už visokeriopą pagal
bą, Moterų Vienybei. Dėkojame 
visiem programos dalyviam, 
kurie taip rūpestingai ir gražiai 
atliko viso koncerto programą. 
Dėkojame ir svečiam, kurie su
prato mus ir norėjo drauge pa
sidžiaugti mūsų darbu. Labiau
siai dėkojame kuopos pirminin
kei Onai Kubilienei, kuri taip 
gražiai ir sumaniai visa suruo
šė, įdėdama labai daug darbo. 
Dėkojame brangiom šeiminin
kėm, kurios gamino valgius ir 
išdalino. (A.S.)

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

Spontaniškos pabaltiečiy demonstracijos spalio 24 prie New York Times redakcijos, kam dienraštis nepami
nėjo surengtų demonstracijų prie Jungtinių Tautų spalio 18. šias demonstracijas prie New York Times laik
raščio redakcijos organizavo estų jaunimas. Pasisekimas buvo nelauktai geras, nes jas parodė didieji tele
vizijos kanalai. Nuotr. V. Maželio

DARYKIME DAUGIAU SAU DRAUGŲProf. dr. A. Šlepetytė-Jana- 
čienė, Lietuvių Katalikių Mote
rų Organizacijų Pasaulinės Są
jungos valdybos pirmininkė, 
buvo garbės viešnia ir tarė žo
dį Amerikos Tautinės Katali
kių Moterų Sąjungos 50 m. su
kakties minėjime Minneapoly - 
je, Minnesota. Siame jubilieji
niame suvažiavime dalyvavo 
3000 delegačių ir vadovių iš 
Amerikos katalikų moterų cent
rų. Po oficialių atidarymo iškil
mių dr- A. Janačienė buvo 
spaudos atstovų pakviesta pasi
kalbėjimui apie Lietuvą, jos 
dabartinę padėtį ir lietuvių mo
terų veiklą. Ypatingas dėme
sys buvo atkreiptas į jos tau
tinius drabužius, taip pat buvo 
svečių ir delegačių daug kartu 
fotografuojama ir prašoma au
tografų. Suvažiavimas vyko 
penkias dienas Minneapolio 
miesto salėje ir jo pagrindinė 
tema buvo Celebrate Life! 
Choose Life! Amerikos Tautinė 
Katalikių Moterų Sąjunga da
bar turi 10 milijonų narių.

Skautam remti komitetas ko
vo 5, 6, 7 dienomis rengia dail. 
V. K. Jonyno parodą.

Išnuomojamas 3 kambarių ir 
virtuvės butas Richmond Hill. 
Pageidaujama du arba vienas 
suaugęs. Skambinti vakarais 
847-0131.

Pelningas biznis — degtinės 
krautuvė skubiai parduoda
ma. Kreiptis tel.: 843-3544.

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

Klebonijai reikalinga šeimi
ninkė. Skambinti 255-2648.

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

Dali. Antano Rūkitelėt kūriny* — Vasara Lietuvoje. Jo kūriniu paroda rengiama ij savaitgalį, spa
lio 31 ir lapkričio 1 Kolumbo vyčių salėje Wood havene. Parodoje bus išstatyta daug paveikslų lie
tuviškomis temomis. Rengia ir globoja LMK Fede racijos valdyba.

• Patarlė sako: Geriau 100 
draugu nei 100 rubliu.

Artinasi rinkimai- Stenkimės, 
kad nebūtų išrinkti beždžion
žmogių draugai, nežiūrint ku
ries partijos jie būtų ir ko
kiais švelniais liežuviais kalbė
tų. Rinkim tuos, kurie pa
vergtu tautu bvlas trauktu iŠ 
Senato ir Atstovu Rūmų stal
čių i dienos šviesa. Vienas iš 
tokių vra kandidatuojąs i Sena
tą iš New Jersey valstijos Nel
sen Gross.

Tai rimtas žmogus, tvirto bū
do. Lengvai nepažada: o jei pa
žada. tai ir ištesi. Daug kartų 
kartojo, kad, jei bus išrinktas 
į Senatą, tai pavergtų tautų by
las trauks iš Senato stalčių i 
dienos šviesą. Sakė man, kad 
jis nuoširdžiai rėmė Baltijos 
tautų bylos iškėlimą Jungtinė
se Tautose-
Tad visi New Jersey lietuviai 

atiduokim savo balsus už Nel
son Gross, ir turėsim Senate 
tikrą mūsų reikalų gynėją.

•
Noriu atkreipti N. J. Middle

sex County lietuvių dėmesį į 
kandidatą Kongresan Peter Ga
ribaldi. Dabar jis yra New Jer
sey valstijos tarybos narys. Tai 
puikus italų kilmės žmogus. Jis 
ir jo tėvai yra mano kaimy
nai. Gyvena Jamesburge. Peter

šveicariškę laikrodėliu 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. Ait
varas priima laikrodžius patai
syti. Skambinti telefonu 846- 
3648.

yra ne tik geras kaimynas, bet 
ir nuoširdus Lietuvos reikalų 
rėmėjas. Jei bus išrinktas į 
Kongresą, tai turėsim stiprų 
mūsų reikalų gynėją-

Middlesex County lietuviai 
rinkime į Kongresą Peter Ga
ribaldi.

P. Puronas
N. J. L.R. Klubo sekretorius

Nelson Gross

Lietuvišku kalėdinių korte
lių galima gauti Darbininko ad
ministracijoje. Dėžutė 12 reli
ginių kortelių su lietuviškais pa
sveikinimais su persiuntimu 1 
dol. Prašoma iš anksto užsisa
kyti. kad laiku galėtumėt iš
siųsti.

Kas norėtų važiuoti mašina 
į Arizoną šio mėnesio pabaigo
je arba kito pradžioje, skambin
ti rytais nuo 9 iki 10 vai. ir 
vakare po 7 v. tel- TR 3-5337.

LB apygardos suvažiavimas 
kviečiamas lapkričio 8 d. Mai
ronio parke, Worcestery.

Klebonas praneša, kad dau
gelis senesnių parapiečių į li
gonines patenka be savo kuni
go- Klebonas prašo tuoj pra
nešti savai parapijai, ir lietu
viai kunigai sergančius savo pa- 
rapiečius mielai aplankys.

Adomo Galdiko kūrinių pa
roda Bostone įvyks spalio 31
— lapkričio 1 Lietuvių Tauti
nės Sąjungos namuose, 484 E. 
4th St., So. Bostone, Mass. Pa
rodos atidarymas įvyks 'šešta
dienį, spalio 31 d., 7:30 vai. va
karo. Tėvas dr. L Andriekus, 
OFM, kalbės apie A. Galdiko 
asmenį, o jo kūrybą apibūdins 
dail. Viktoras Vizgirda. Parodą 
bus galima lankyti šeštadienį 
nuo 2 vi. p.p. ir sekmadienį 
nuo 11 vi. r. iki 6 vi. v. Paro
doje bus dar niekad nerodytų 
A. Galdiko kūrinių, apimančių 
didįjį jo kūrybos laikotarpį. Jau 
baigiasi metai, kai A. Galdikas 
mirė ir jo kūryba baigta. Tad 
šios parodos metu bus vieninte
lė proga įsigyti to didžiojo mū
sų menininko kūrinių-

Religijos pamokos tiem, ku
rie lanko aukštesnes mokyklas
— High School, būna Šv. Petro 
parapijos mokykloje Flaherty 
Way kiekvieną trečiadienį. Pra
džia 7 v.v. Mokytojai yra spe
cialiai paruošti. Vadovauja ku
nigas Juozas Svirskas.

Nukryžiuotojo Jėzaus sese
lės dėsto religiją tiem vaikam, 
kurie lanko pradines mokyklas. 
Pamokos būna sekmadieniais 
po 9 v. mišių Šv. Petro mokyk
loje Flaherty Way.

Kun. Antanas Baltrušunas, 
Šv. Petro parapijos klebonas, 
yra Balfo skyriaus pirmininkas 
ir kviečia visus lietuvius Įsijung
ti i dabartinį vajų. Kiekviena 
auka yra brangi ir vertinga!

A. Galdiko paroda rengiama Bostone
Šį savaitgalį, spalio 31 ir 

lapkričio 1, Tautinės Sąjungos 
namuose Bostone rengiama 
dail. Adomo Galdiko kūrinių 
paroda. Rengia Putnamo seserų 
rėmėjų skyrius. Atidarymo me
tu kalbės dail. V. Vizgirda ir 
Tėv. Leonardas Andriekus, O. 
’f.m.,' kuris specialiai atvyksta 
iš New Yorko. Parodoje bus 
išstatyta tempera atlikti kūri
niai.

Greit bus metai, kaip mirė 
dail. Adomas Galdikas, vienas 
iš žymiųjų lietuvių dailininkų- 
Jis buvo reto darbštumo žmo
gus. Nuo ankstaus ryto iki va
karo brėškos jis dirbo savo stu
dijoje. Taip jo palikimas yra 
didelis —. piešiniai, škicai, tem
pera ir aliejumi sukurti kūri
niai.

Labiausiai jis mėgo vaizduo

Balfo seimas šiais metais 
vyksta Bostone lapkričio 28- 
29. Banketas bus lapkričio 29. 
Banketo metu bus ir programa. 
Visi kviečiami dalyvauti. Taip 
pat Bostono Balfo skyrius pri
mena, kad piniginis vajus tebe
vyksta. Visi prašomi prisidėti.

Bostono arkivyskupo Hum
berto S. Medeiros įvesdinimo 
iškilmėse spalio 8 Šv. Kryžiaus 
katedroje dalyvavo Bostono 
lietuvių parapijos kunigai: ku
nigas Antanas Baltrušunas — 
klebonas su savo vikarais — 
kun. Albinu Janiūnu ir kun. 
Juozu Svirsku. Juozas Zaraus- 
kas iš So. Bostono atstovavo 
vyskupijos CYO jaunimui. Al
bertas Kleponis pasveikino 
naują vyskupą lietuvių Šv. Pet
ro parapijos vardu. Jis buvo 
vienas iš 80, kuriuos pakvietė 
dalyvauti iškilmėse kaip vysku
pijos atstovus.

Lietuviai televizijoje buvo 
transliuojami spalio 11 d. 9:15 
v. iš 7 kanalo. Buvo transliuo
jamos mišios, kurias aukojo ku
nigas J. Jutkevičius, Šv. Kazi
miero parapijos klebonas iš 
Worcesterio. Mišios buvo per
duodamos iš katalikų televizi
jos centro- Jas išrūpino Kai. 
Moterų Sąjungos Worcesterio 
skyrius, kuriam vadovauja Wat
kins. Taip pat talkino ir Bos
tono bei Brocktono katalikės 
moterys. Pačios mišios buvo lai
komos anglų kalba. Pirmoje ei
lėje sėdėjo moterys su tauti
niais drabužiais. Taip kamera 
jas dažnai rodė. Prieš mišias 
giedojo Pulkim ant kelių, pa
baigoje — Marija, Marija. Gra
žų pamokslą pasakė pats kun. 
J. Jutkevičius. Jis kalbėjo, kaip 
Lietuvoje yra persekiojama baž
nyčia. Kalbėjo pavyzdžiais, šias 
mišias, perduodamas per tele
viziją, stebi labai daug žmonių. 
Taip šiuo atveju buvo graži lie
tuviškų reikalų. propaganda. 
Kun. Jutkevičius pamokse 
atkreipė dėmesį į kenčian 
čia Lietuvą. Mūsų bylai tokie 
pasirodymai yra labai svarbūs.

ti gamtą. Vaizdavo audringus 
rudenis, kur degte dega spal
vos, kur įsisiūbavę medžiai, de
besys kaip vėliavos plakas. Pa
vasario sraute pagavo atbun
dantį gaivalą, kur su didele jė
ga plėšiasi žiedai.

Gamtą jis pergyveno labai 
audringai. Viskas juda, viskas 
verda ir taškosi. Verda ir pa
čios spalvos, jų nepaprastas 
gausumas.

A. Galdikas buvo lietuviško
jo liaudies meno entuziastas. 
Dar mokydamas Kauno Meno 
Mokykloje, jis sugebėjo atkreip
ti mokinių dėmesį i lietuviškąjį 
liaudies meną. Nuolat jis reiš
kė savo entuziazmą ir pažangą 
mene. Toks jis išliko visą gy
venimą — meno puoselėtojas 
ir kūrėjas. Taip ir jo kūriniai 
turi didelę prasmę.




