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Jau oficialu: Bražinskai negrąžinami Sovietą gestapui
Ankara. — Turkijon prasi

veržę lietuviai Bražinskai

Pimenovas Sibire, 
kiti įspėti

Leningrado mokslininkas ma
tematikas Pimenovas, apie ku
rio pasikalbėjimo su miesto 
kompartijos ideologijos saugo
toju turinį neseniai rašėme jau 
nuteistas 5 metam ištremti į 
Sibirą už “Sovietų valstybės 
šmeižimą”. Teismas vyko ne 
Leningrade, bet Kalugoje, kad 
leningradiečiai neužsikrėstų Pi- 
menovo “bacilomis”.

Iškviestas pasiaiškinti, Pi
menovas bandė įtikinti parei
gūną, kad pas jį rasta litera
tūra niekam nepavojinga, nes 
jis jos niekam nedalinąs. Gi in
telektualai pradėjo norėti dau
giau laisvės ne režimui sugriau
ti, bet valstybės gerovei sustip
rinti.

Ta pačia proga komparti
jos centro komitetas paskelbė 
specialų raštą, kuriame kriti
kuojami Maskvos fizikos insti
tuto mokslininkai ir profeso
riai už antikomunistinių ir re
vizionistinių ideologijų savini- 
mąsi iš užsienių. Nusikaltusių 
pavardės neminimos, bet ma
noma, kad šūvis buvo taiko - 
mas atominės fizikos moksli- 

——nmkui dr. Sacharovui ir dr. 
Tamm. Tuo tarpu kietai išbar
tas tik politrukas, kad nešvie- 
čiąs intelektualų ideologiškai.

Tarp kitko, prof. Sacharovas 
buvo gavęs leidimą stebėti Pi- 
menovo bylą Kalugos teisme.

Irsta koalicija
Bonna. — Kanclerio Brand- 

to vyriausybė parlamente turė
jo tik 12 atstovų daugumą, bet 
neseniai tris prarado ir pasili
ko tik su devyniais. Jau balsa
vo prieš vyriausybę ir visai pa
sitraukė iš laisvųjų demokratų 
frakcijos trys jų atstovai, ku
rių tarpe yra ir buvęs partijos 
pirmininkas Mende, buvęs ilgą 
laiką koalicijoje su krikščioni
mis demokratais. Visi trys da
bar perėjo į krikšč. demokratų 
partiją. Kalbama dar apie tri
jų pasitraukimą. Nepasitenkini
mo priežastis liberaluose esan
ti baimė, kad Brandto pradėta 
bičiulystė su Maskva gali visai 
sunaikinti laisvųjų demokratų 
(senosios liberalų partijos lieka
na) partiją.

Karachyje žuvo 
Lenkijos 
ministeris
Karachi. — Pereitą sekma

dienį atvyko į Pakistaną vizito 
Lenkijos prezidentas su paly
dovais. Svečio pasitikti į Ka
rachi aerodromą susirinko ati
tinkami pareigūnai. Būta ir 
publikos. Pradėjus su svečiu 
sveikintis, jauno vyro vairuoja
mas mažas sunkvežimiukas 
pasukęs tiesiai į Lenkijos pre
zidentą sutinkančių būrį.

Nedaug tereikėję, kad sve
čias būtų buvęs užmuštas ar su
žeistas, bet žuvo Lenkijos už
sienio reikalų viceministeris ir 
trys pakistaniečiai. Aštuoni as
mens sužeisti.

Kalbama apie sunkvežimiuko 
stabdžių netinkamumą, bet esa
ma ir kalbų, kad tai galėjo būti 
ir tyčios darbas, nes vienas 
liudija girdėjęs šoferį sušu - 
kus: gana komunistų! Lenkijos 
delegacija tuojau išvyko namo.

Ačiū Turkijos vadams, kad gynė teisingą principą
jau sulaukė to labiausiai gy
venime laukto pranešimo, kad 
juodu nebus grąžinami atgal į 
bolševikų rankas, iš kurių jie 
ištrūko laisvo žmogaus gyveni
mo pasiilgę-

Dabar jau oficialiai žinoma, 
kad Turkijos prezidentas Cev- 
det Sunay — painformavo So

vietų aukšč. tarybos prezidiju- 
mo pirmininką Podgorny, kad 
iš Rusijos Turkijon dviem lėk
tuvais atbėgę keleiviai nebus 
grąžinti atgal, nes jie nenori 
ten grįžti. Jų reikalai bus su
tvarkyti pagal Turkijos įstaty
mus. Išeitų, kad nebus grąžin
ti nė tie keturi rusai, kurie ma-

Pranas Bražinskas ir sūnus Algirdas

žu lėktuvu, greit po Bražinskų 
pabėgimo, atskrido Turkijon ir 
pasiprašė politinio pabėgėlio 
prieglaudos.

Iš Cedat Sunay telegramas 
teksto darytina išvada, kad 
Maskva bandė išgauti Bražins
kus už du Amerikos generolus, 
kurių lėktuvas prieš kelias die
nas dėl blogo oro perskrido 
Turkijos-Armėnijos sieną ir nu
sileido Sovietų teritorijoje. Su 
jais ten pateko ir Turkijos kari
ninkas .bei amerikietis pilotas.

Kad laimėtų laiko ir padidin
tų spaudimą į Turkiją, Maskva 
atsiuntė Washingtonui insinu
acijų pilną protesto notą, su
laužė net dar taip nesenai pa
sirašytą konsularinę sutartį, 
kad tik susikrautų daugiau ka
pitalo Bražinskams atgauti. 
Mes lietuviai ypač, bet ir visi 
pasaulyje teisingumo norį 
žmonės turi pagrindo džiaug
tis, kad Turkijos vyriausybė 
šioje byloje pasirėmė ne dienos 
politika, bet principu.

Amerikos generolai dar ne
grąžinti. Jos konsulai Maskvo-
je gavo antrą leidimą su jais 
pasimatyti, todėl manytina, 
kad jų paleidimo momentas ar
tėja. Ypač, kada Maskva jau 
žino Bražinskų negausianti- Dėl 
generolų grąžinimo uždelsimo 
Washingtonas pasiuntė Mask
vai irgi griežtą notą.

— Prancūzija vėl pradeda 
ieškoti priekabių Anglijos į Eu
ropos Ūkinę Bendruomenę ne
įsileisti.

— P. Vietnamo generolas/ 
kurs prieš kelis metus organi
zavo sukilimą ir prez. Diem 
nužudymą, nutraukė tylą pra
nešimu, kad atėjęs laikas pa
tiems vietnamiečiams savo rei
kalus sutvarkyti. Kitą vasarą 
vyks prezidento rinkimai, ir tas 
generolas tikriausiai bus vie
nas iš kandidatų tai vietai už
imti.

— Iki Kalėdų iš Vietnamo 
dar bus ištraukta 40,000 Ame
rikos karių. Iki kitų 'metų ge
gužės 1 numatyta ištraukti dar 
60,000 vyrų.

Po pasitarimų su pre 
nu ir valstybės sekr. 
Sovietų Gromyko, nusk 
Londoną, iš ten pas U 
į Berlyną, iš ten į Frai 
kur jo laukė V. Vofciet 
sienio reikalų minist. Sc 

Gromykos kalba J. 
asamblėjoje jubiliejaus 
buvo kondensuotas A 
“nusikaltimų” sąrašas, 
jau daromi priekaištai 
toms už nepakankamai 
gą veiklą, tai, anot Gr 
reikia kaltinti tik Amei 
džiausią pokario meto 
rę ir imperialistę- Tuoj 
Gromykos kalbos spauč 
lintame pareiškime JA 
gacijos vadovas Yost 
kad Gromykos kalba 
komentarų. Tai buvo to 
ta kalba, kad ne visada 
jo karo metu tokios bū< 
komos. Čia, be abej( 
kerštaujama už tai, ka< 
va pakaltinta padėjusi 
paliaubas sulaužyti ir 
prie Suezo kanalo sustat

Nė prez. Nixonas, nė 
torius Rogers iš Grorr 
kartą nieko neišpešė: 
neatsimetė nuo paliauti 
Suezo kanalo rėmimo, 
kiu būdu nesutiko pr 
kad jai remiant Egiptas 
paliaubų sąlygas. Grom 
kalavo, o dabar Malikas 
tose pakartojo, kad Izj 
gipto pasitarimai turi 
naujinti be jokių sąlygų 
kimuose su amerikieči: 
myko domėjosi tik vien 
lu — kaip juos įtikii 
Rusija nestato Kuboje

nių povnių laivų.
Londddamas, - 

ko pakūgių pą 
Heath ayti Rusijt 
atmetė pasiūlym- 
nizuoti įtinę kon- 
ją Indo karams - 
kyti. T<ė ir parei
gai senutartis. Ik 
priklaus dviem - 
bėm. G) pareiškd 
laikas dėjęs tokiž- 
renciją ?sti. Jis ė 
ir britų na parerre- 
lio reiką ištraukt- 
liaubų zors dalį i- 
ketų, ken buvo <r- 
tos jau boms įsi?.

Niekalo Gromy- 
lionės pas Ulbi į 
Berlynąnistai mad 
norėjęs ranešti tu- 
sitarimųios vėliaio 
su V. 'jos užsiei- 
kalų mu Scheej- 
čiausiai suko gale 
tai, kauti iš Bon- 
puolimo ratifikau- 
padararrbesnių iu 
dėl Ber

Po Scromykos į- 
mų pat.nos šaltii- 
gia, kapasitarimę 
pagrindyti, kad o 
problerr sušveln- 
Gromykęs suprad 
JAV, A Rusija ii- 
cūzija jjdusios “si- 
mo bazę Scheel i- 
vęs prikad Ketū- 
džiųjų dinio šuo 
pasieku: kurios fis 
būsiančšguotos Ri
ti j ai, V.tijai ir ty- 
nui.

— Privalomą karinę tarny
bą norima panaikinti Ameri
koje iki 1973 liepos 1. Duoti 
įsakymai vadovybėms paruošti 
planus savanoriams verbuoti.

Vokiečiam - lenkam 
susitarti nesiseka

Bonna. — Čia įvyko šeštasis 
vokiečių-lenkų pasitarimas ne
puolimo paktui sudaryti ir dip
lomatiniams santykiams už
megzti. Ir šį kartą nepavyko su
sitarti visais klausimais, bet 
tuo tarpu sutarta, kad V. Vo
kietijos užs. reik. ministeris 
Scheel vyks Varšuvon lapkri
čio galutiniam pasitarimui su 
Lenkijos užsienio reikalų mi- 
nisteriu, su kuriuo dar nebu
vo susitikęs. Du klausimai dar 
liko neįveikti: nesurasta dar 
abiem pusėm priimtina formu
lė dėl Lenkijos vakarinių sie
nų (Oderio-Neisės linijos) ir dėl 
Lenkijoje dar esančių vokiečių 
likimo-

Rusą astronautai 
nenori matyti 
JAV kosmodromo
Du Sovietų astronautai, ku

rie šią vasarą (biržely) išbu
vo erdvėse 8 dienas, atvyko A- 
merikon susipažinti su jos erd
vių tyrinėjimo institucijomis. 
Bet naujiena tai, kad jų kelio
nės tvarkaraštyje nėra Cape 
Kennedy, kur yra Amerikos 
kosmodromas. Amerikiečiai už
simena, kad buvo siūlyta kos
modromą parodyti, bet kvieti
mas nebuvo priimtas-

Jis nebuvo priimtas todėl, 
kad Kremlius nenori pa
rodyti savo kosmodromo Ame
rikos specialistams. Amerikos 
reporterių klausinėjamas gen. 
Adrianas Nikolajevas (vienas iš 
svečių) paaiškino, kad tas klau
simas nebuvęs svarstomas, to
dėl nebuvę nė pasiūlymo nė 
atmetimo. Paaiškinimas atitin
ka visas taisykles, kurias 
naudoja agitpropas kiekvie
nam melui paslėpti.

Pirmadienj Helsinkyje (Suomijoj) atnaujinti JAV-Rusijos 
pasitarimai dėl strateginiu ginklų apribojimo. Tai jau 
trečias pasitarimas tuo reikalu. Antrasis, vykęs šių metų 
pirmoj pusėj Vienoje, buvęs gana sėkmingas. Ką duos 
trečias pasitarimas dabar, kada santykiai tarp abiejų 
kraštų vėl pradėjo jsitempti, niekas negalėtų atspėti. De
legacijoms vadovauja tie patys asmens: JAV delegacijos 
vadovas Gerard Smith (kairėje) ir Sovietų grupės vadas 
Vladimir Semionov.

Trys komuniniai Čvaldži
Santiago. — Naujas 

prez. Salvador Allende 
dalino ministerių kėde: 
kimuose rėmusiai kairii 
pių Liaudies vienybės 
jai-

Penkiolikos narių i 
trys ministerijos a 
kompartijos centro 1 
nariam. Komunistai vž 
nansų darbo ir viešųjį 
ministerijas. Paties Alh 
cialistų partija gavo vič 
kalų, užsienio ir narni 
bos ministerijas. Radik 
tijai paskirtos švietimo 
apsaugos ir žemės ko 
mo ministerijos, likusic 
ministerijos padalintos 
nėms koalicijos grupė

nisteriųyra Čilėsr- 
siteto ]rių, advcir 
jokios jos neturii- 
vusių d;kų.

Prez.ie yra p:s, 
kad pnrmų eisiai 
pamažuu naciono- 
mis ilgiuks. Nur>e 
naciona kasyklosei- 
deli' Ai> bendrca- 
pitalai. jau abejoe- 
rikose vės, kaip Di
kaias hrkomas i- 
griovus bos, kuri- 
siais iklė pajėgo 
ūkinį iymą stuir- 
myn-

Taili karai

Kardinolas Richard Cushing, sulaukęs 75 m. amžiaus, lapkričio 2 mirė Bos- . 
tone. 2S metus vadovavo Bostono arkivyskupijai. Laidojamas lapkričio 7.

— Kom. Kinija pasisakė už 
tarptautinės konferencijos su
šaukimą atominių ginklų su
naikinimui aptarti. Tai jau tik
ras ženklas, kad Pekinas pra
deda ieškoti kelio atsisakyti 
izoliacijos ir sugrįžti atgal į pa
sauli, c
Atsisakė paramos

Būdamas Italijoj, prez. Nixo- 
nas painformavęs jį aplankiusį 
Nato generalinį sekretorių Bro- 
zio, kad Amerika nėra suintere
suota kitų Nato narių pinigine 
parama jos Europoje esančios 

- kariuomenės išlaidoms padėti 
padengti, bet Amerika labai 
suinteresuota, kad kiti Nato na
riai padidintų savo karines 
pajėgas ir turėtų didesnes gink
lų atsargas.

Amerikos naštos palengvini
mu susirūpinta Europoje po to, 
kai Amerikos kongrese atsirado 
balsų už Europoje laikomos ka
riuomenės sumažinimą ir kiek 
vėliau už visišką pasitraukimą 
iš Europos.

Europos Nato nariai jau se
nokai tariasi, kiek ir kas turė
tų į tą Amerikos parėmimo fon
dą dėti. Iš tų pasitarimų yra at
siradę du planai, bet paskuti
nio žodžio vis dar nėra. Suži
noję apie prez. Nixono žinią, 
vėl buvo susirinkę tartis, bet 
ir vėl išsiskirstė sprendimo ne
padarę.

Skrydis Menuliu
Apollo 14 skridimas Mėnu

liu numatytas pradėti 1971 sau
sio 31. Nusileidimas ant Mėnu
lio turėtų įvykti vasario 5. Nu
matyta ten pabūti 34 valan
das. Nusileidimo vieta parink
ta prie Fra Mauro kraterio-

Įgulą sudaro du laivyno ir 
vienas aviacijos karininkas: 
kpt. Alan B. Shepard, erdvėlai
vio pilotas; majoras Stuart 
Rosa, antros erdvėlaivio dalies 
vadovas; komanderis Edgar 
Mitchell, ant mėnulio nusilei
džiančio “vežimėlio” pilotas. 
Grįžimas numatytas vasario 9 
pietų Pacifike.

Britai grįžta 
pasaulio tvarkyti 
Londonas. — Konservatorių 

partijos konferencijoj jų vadas 
ir Anglijos premjeras Heath 
pareiškė, kad Anglijos vyriau
sybė naujomis iniciatyvomis 
pietryčių Azijoj, Vid. Rytuose, 
Afrikoje ir Europoje sugrąžins 
Anglijos balsą ir įtaką į pasau
lio reikalų tvarkymą.

— Pasitraukimo metas yra 
pasibaigęs. Esame pasirengę 
grįžti į pasaulį kaip stiprūs sa
vo reikalų gynėjai ir ištikimi 
sąjungininkai tų, kurie siekia 
patvarios taikos, — ' kalbėjo 
Heath.

— Argentina, Belgija 
Japonija ir Somalija i 
į J. Tautų Saugumo 
dvejiems metams. Kit 
kios savo terminą išbūvi 
sit.raukia. Naujame tary 
tate politinis balansas 
lankesnis antikomunisti 
ko pažiūroms.

— Ekvadoro aviacijc 
rastas dar gyvas neto 
nės. Jis buvo pagrobt 
kelias dienas ir palikt 
džiunglėse labai toli i 
mų. Piktadariams pabt 
pradėjo pėsčias ieškoti 
namo sugrįžti. Kelią si 
sugrįžo.

Britų prekybinės misijos 
Montrealyje James Cross, 
teroristinės organizacijos 
tas spalio 6 d. ir dar n 
nė gyvas nė miręs.

ir Vingtoi
Graikralius Kū

nas, pa iš kraš<7 
gruodžio po jces 
ruošto, ipavykusili- 
mo prrininkų ly
bę, atv Graikijci- 
nančių Metų 'šva- 
gal gnrtodoksųy- 
čios kaų tas įvi- 
rėtu būt m. satr- 
moj punią skleie- 
nas iš nkų, kuro 
pirmojomo rengė- 
se, bet yra atsair 
nėra vyiės narys.

Deryl karaliaū- 
grąžinin buvę »sir 
viešų, htarimo ite- 
buvo p;. Vis bul- 
biama, iralius ręs 
sugrąžimokratinį ą, 
gi sukilimėjusių n- 
kų vyri pirma si 
konstiti reformųar 
tos refqau yra įis 
naujoje tucijoje.

Kadaii žinia p:a 
laikrašVsu jos ats 
parašu, anytina, u 
susitartraliumi di- 
grįžimo.

Atėnaė taiką iB- 
shingtours po io 
buvo dnutraukęsę 
pagalbąių liberah- 
džiamas dešimt da- 
skelbta,Graikija a- 
dės gauą, ko res 
misijai iato narit- 
ti.
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ktds šiesi - kievienas turės automobilį
Jars globoje

<is mūsų ėję auto- 
biu— pasakcry Madi- 
gai- buvo pi moteris, 
liet, saldokiuotaikos, 
vai Janina, įsu tikras, 
kanšomas tas. Jos la
bai! didelį ą daugelis 
vyi vertino sovietinės 
prgandos pę. Aš 
palją žiūrėjp pasiten
kini, intelig moterį, 
kuDrisiėmė ę sistemą 
ir tikėjo. Ji mokytoja 
ir iavusi pmdinaviją 
beingtines Vs ...

Jonė per buvo die- 
nojetu, ir jijo patvir-

Anglų jūrininkų įspūdžiai Klaipėdoje (3)

1. C. Ntis 
gerbti
Ifordo la APG 

Nerugsėjo ielbė, kad 
dr.slovas Mapdovano- 
tas. Robert nto vardo 
žyliu. Kentą žymiau
sia okslininkijos balis
tine tyrime, ir jo 
vaižyminys amas kas- 
meuo 1956 ityje nau- 
jaisižymėjusiemet tas 
žyiys įteikt Česlovui 
Majiui, kuridabar ar- 
mi. balistinuėjimų la- 
boirijos taios mate- 
mais skyriaininkas.

traštis ap proga Č. 
Maio gyveno gimimo 
19Uetuvoje.dijas uni- 
verte. jo dnuo 1950 
JAfizikos ntikos in- 
strarius Na kolegijo
je, ., mateminstrukto- 
riuenntuckysitete, ga- 
vęsaktaro LTennesee 
unsitete, 056 metų 
dir armijos nių ty
rimų. laborje ir pro- 
taiis skaitęsitas Dela- u 
war Marylazersitetuo-^. 
se ip “prof asisten
tas

'p jo mol nuopelnų 
suėtas Pc raketos 
pa.nimas, imai apie 
ral paleidirformą, pa- 
gemai metcriais gau- 
naskrendanelitų duo- 
me: tyrinėjpie klima
to cą raketų

bės žyniavo įteik
tas visa cere, dalyvau- 
janersonalunonai Ele- 
nailčiūnaitegam-

tinti i pirmykš-į įspūdį —- 
kad tiestas be dvasios, be 
veido. Janina nesistengė 
to slėik ji kalę vertė vo
kiečiai jų bonbom karo 
metu, be abej», tiesa, bet 
taip peša, kad maža pas
tangų zti jam astatyti. Ga- 
lėtumiyti, kad kelyje, ku
riame >busas liimpsėjo ir 
krypo tebėra lombų duo
bės.
Tikėjiateitimi:

Labaža privatinių auto- 
mobilanina aškino, kad 
daugu šeimų įsigyti auto- 
mobikra pajėgas, bet pa- 
prasčis reikalas —- kad jų 
negaliti. Tačiau netrukus 
Fiat pastatyt automobi
lių fa netoli Klaipėdos, ir 
tada s būsiant labai švie
si —cvienas ^alės įsigyti 
mašinai dėl jo;, tai aš ti
kiu -ko Madųan —, jog 
tai tinęs ji ir jos vyras į- 
rašė pavardes į automobi
lių kaatų sąrašj prieš pen- 
keris is. Kiek aš susigrai
biau tunų žmmių kalbų 
restorse, tai iidelė dalis 
Lietuūsos gamybos eina į 
Maskvam ar eksportui.
Imperus ir Lėtinas kartu:

Jamapasakoja pagal gi
do kn trumpą miesto isto
riją (į’s tryliktane šimtme
tyje, c gyventojų turis šim
tą pedešimt tikstančių ir 
1.1.), lažiavome per Sovie
tų sk^ kažkas paklausė,, ką

reiškia plakatai, kuriuose nuo
traukos vaizdavo tuziną ar dau
giau žmonių įvairiuose darbuo
se- Janina išvertė įrašus: “Šie 
darbo žmonės yra savo srities 
viršūnėje”. Ji tęsė: “Šioje So
vietinio skvero pusėje tie, ku
rie vakar buvote šokti, atpa
žinsite Kultūros namus. O ki
ti rūmai, kuriuos matote, tai 
vieta, kur Rusijos imperatorius 
prisiglaudė karo metu 1914-18, 
ir iš šio balkono kitados Leni
nas kalbėjo (Taip kuriamos Ru
sijos ir Lenino legendos. Red.). 
Čia. yra mūsų upė Dane (Tur 
būt, Danga. Red.). Jei susipa- 
žintumėt su mūsų merginom, 
pamatytumėt, kad daugelis jų 
vadinasi šiuo vardu (Atrodo, 
turima galvoje Danutė, Danguo
lė. Red.). Taip, tiltas yra senas 
—tęsė Janina — toliau maty
site naujai statomą tiltą. Tik jis 
toks jau trejetas metų. Ir aš ne
žinau, kodėl jis taip ilgai stato
mas. Šie namai — apartamen
tai yra skirti laivų statybos dar
bininkam. Laivyba ir laivų 
statyba yra Klaipėdos pagrin
dinė pramonė”-
Gal viduje kitaip:

Buvo daug apartamentinių 
namų. Pagal Janiną tai valsty
bės nuosavybė, ir nuomos yra 
pigios. Ji sakė, kad daugu
mas šeimų pajėgtų pasistatyti 
savus namus, bet jie labiau 
nori gyventi valdžios aparta
mentuose. Aš niekad - nebuvau 
jų viduje, bet aš norėčiau tikė

ti, kad jie nėra tokie skurdūs ir 
taip be patogumų, kaip jie at
rodo iš oro ...
Ritualas:

Janina aprodė turistam dar 
kareivių barakus, muzikos mo
kyklą, kurioje ji pati dėsto, iš 
tolo kolchozus. Bet autoriui vėl 
krito labiausiai į akis tai, ką 
jis vadino čia viešpataujančio 
ritualo dąlim — mainų preky
ba. “Kur tik mes ėjom, mus 
stabdė vyrai, moterys, vaikai, 
norėdami pirkti užsieninės va
liutos. Tai priklauso kažkaip 
prie socialinio ritualo. Kai ku
rie iš mūsiškių gavo aukščiau
sią kainą — penkiolika rublių 
už svarą, kuris apskritai vidu-

tiniškai mokamas dešimt dvyli
ka rublių. Man sakė, kad juo
dojoj rinkoj kaina buvo dvyli
ka rublių. Kai mes pasakėm, 
kad ršpardavėm visus savo 
angliškus svarus, jie norėjo 
pirkti mūsų marškinius, mūsų 
megztukus, mūsų apsiaustus. 
“O gal mes turim pop plokšte
lių, “Playboy” magazinų .. • 
laikrodžių?” Viskas iš Vakarų 
yra gera rinkos prekė. Mes ga
lėjom gauti šampano visam va
karui, jei pardavėm rankogalių 
segtukus. Daugelis verteivų ir 
gyvena tik iš to, kad visą laiką 
sukiojasi prie krantinės vartų; 
mainikaudami pinigais, supirki- 
nėdami drabužius.

Vieną dieną teko biznį dary
ti ir pasakojimo autoriui.

(Bus daugiau)

SPARTA — Rašomos mašinėlės iv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
rial, jv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516 ) 757-0055.

ANTANAS J. ŠAVELSKI3 — lietuvis advokatas — 80-30H Jamaica Ave 
Woodhaven, N.Y. 11421; telef. 296-2060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. 8. 8HALINS-ŠALINSKAS — 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 St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BAŽNYČIOJE IR ŠALIA JOSIr neleisk mus
Šiuo metu nė vienas klausi

mas nesukėlė tokio pasiprieši
nimo katalikų spaudoje kaip 
prezidento Johnsono paskirtos 
komisijos raportas su išvada: 
duoti laisvę pornografijai tarp 
suaugusių — kaip yra padary
ta Danijoje.

Iš 18 komisijos narių 12 ra
portą pasirašė, ir tik 2 pakėlė 
protesto balsą. Tačiau raportas 
sukėlė pasipriešinimą senate: 
60:5 balsų santykiu jis buvo 
atmestas (tarp tų penkių yra 
ir New Yorko senatoriai Ja
vits bei Goodell). Preziden-

(TAISOS PIRČIUPIO TRAGEDIJOS ISTORIJOJE

gundyti. Amen.
tas Nixonas priežtai raportą pa
smerkė. Smerkimo bei pasiprie
šinimo banga eina per bažny
čias (katalikų, liuteronų).

Pasipriešinimo pareiškimuo
se kyla įvairiausių samprotavi
mų dėl komisijos sprendimo. 
Amerikoje kreipiama dėmesio, 
kad tokia laisvė pornografijai 
siūloma biznio naudai. Pačios 
komisijos apskaitymu, iš porno
grafijos padaromas biznis me
tam už 537-574 milijonų; dau
giausia pelno iš pornografinių 
filmų — 450-460 mil.

Vokietijos vyskupų pareiški
mas prileidžia sąmokslo galimy
bę: “Tenka prileisti, kad nori
ma žmonių bendruomenę su
naikinti —- sąmoningai”.

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 St., Newark, NJ. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

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

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

JUOZO ANDRUšlO 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 St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St. Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938._____________________________________________________________________
S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatėm į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
at, 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
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 
pafarna vi m ai 422 Menaban St. Ridgewood, N.Y. 11237; Tek H Y 7-4677.

Liee 1958 išleido Vinco 
Užda\ parašytą knygelę 
“Pirči kaimo. tragediją”. 
TOs klės išėjo jau trečias 
leidiir.965. Pataisų nauja
me le nedaug Tačiau jos 
būdinr įdomios

1. ’ame leidme praleis
ta daiformacij»s apie Šar- 
kiškitrno gyveitojų sunai- 
kinimrmame leidime buvo 
infornma: esą “šarkiškiu 
kaimseginus, risi gyvento
jai bvaromi rriškais į Va
rėną, ten turėo būti išve- 
ti toliVokietiją Tik tie pa
tys m varomu; dzūkus iš- 
gelbėisi, kas tfc turėjo dar

kiek jėgų, bėgo į miškų tank
mę, nepaisydami juos lydinčių 
kulkų ... Kol buvo pasiekta Va
rėna, iš šarkiškiečių paliko tik 
keli, negalėję pabėgti” (12 p.). 
Šios informafcijos naujame lei
dime nerasta reikalo dėti.

2. Pakeisti aprašymo herojai. 
Trečiame leidime Įvestas nau
jas herojus—Vaclovas Gerlovs- 
kis, persekiotas Pilsudskio re
žimo, prisiglaudęs Pirčiupio kai
me. Jis dabar parodytas kaimo 
dvasiniu vadu. Jo pirmame lei
dime nebuvo- Tuo tar
pu naujame leidime pra
leisti pirmojo leidimo veiš- 
kėjai aprašant įvykių r y t-

metį — Salomėjos Brazaitienės 
ir Jurgio Salmokb epizodai (pir
mas leid. 44-^.p.)-

' Ir <iny^1^>pabaigoje tarp 
“Pirčiupio, ka&no partizanų, žu
vusių kovose su fašistais” pir
mame leidime buvo suminėti 6, 
trečiame leidime tik 4. Ir pa
vardės naujame leidime tik dvi 
tos pačios, kitos dvi jau naujos.

3. Įdomiausia atmaina yra pa
čiame viršely. Pirmas leidimas 
rodo žmogų, atsirėmusį lyg į 
kryžių. Naujas leidimas pridė
jo vieną brūkšnį, kad nebūtų 
kryžiaus įspūdžio, o kad tebū
tų įspūdis — lango.

Kreipiamas dėmesys, kas yra 
tos komisijos pirmininkas. Tai 
William Lockhart, Minnesotos 
universiteto teisių mokyklos 
dekanas, šalininkas tokios pro
gramos kaip Abe Fortas buvo 
vyr- teisme, — rašo Thomas 
Lane “The Wanderer” (spalio 
22). Tuo priminimu kreipiama 
atsakomybė į intelektualus. 
Bet to paties laikraščio bend
radarbė Edith Kermit Roose
velt tuojau nurodo intelektua
lų ir ligeralų, kurie priešingi 
tokiai komisijos išvadai dėl 
pornografijos. Mini Oxfordo u- 
niversiteto profesoriaus knygą 
“Sex and Culture”, kurioj ra-

Uždavinio »«o tragedijos” pirmcaidos virSdis (k.) ir trečiosios laidos viršelis (detalė)

soma, kad seksualinis laisvu- 
- mas pakerta socialinę gerovę 

ir kultūrinę kūrybą. Minėjo ir 
Toynbee teigimą, kad kultūros 
pažanga spartesnė ten, kur sek-, 
sualinė patirtis tarp jaunų se
nių prilaikoma, ne palaikoma. 
Autorė Roosevelt tedaro išva
dą apie ypatingą intelektualų 
rūšį: “Pritrenkia faktas, kad 
vadinamas sveiko proto žmo
gus gali būti apdairesnis negu 
daugelis mūsų avangardistų in
telektualu”. O to eilinio žmo
gaus su “sveiku protu” pažiū
ras rodė “Minneapolis Star” o- 
pinijos tyrimo duomenys: 7 iš 
10 suaugusių asmenų pasisakė, 
jog pornografija kenkia mora
lei.

Originaliausias pasisakymas 
dėl komisijos išvados buvo pa
skelbtas “The Wanderer” (spa
lio 22) Illinois korporacijos 
“Flick-Reedy Corporation”. Tos 
korporacijos skelbime kaip at
sakymas komisijai pakartotas 
visas “Tėve mūsų”, su paskuti
niais žodžiais: “Ir neleisk mū
sų gundyti. Amen.” Turėtume, 
sako, suprasti prasmę tų žo
džių, kuriuos dažnai kalbame.

žodžiai prieš pornografiją au
ga. Bet tuo pačiu metu auga 
ir pornografijos darbai. “Los 
Angeles Times” skelbė, kad ta
me mieste trijuose teatruose ir 
San Francisco viename teatre 
bei viename bare dabar prakti
kuojami scenoj jau ne filmai, 
bet seksualiniai aktai, ir esą 
kviečiami iš publikos ateiti į 
sceną ir dalyvauti orgijose. Už 
tat baro vieno vakaro pelnas 
pakilęs iš 80 dol. iki 500-600 
dol.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimu radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, pdr Seton. Siafll Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07072.

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.____________________________________
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.______________________________ ________________________________________

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

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

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

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

LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1160 AM, šeštadieniais 12 - 12:45 vai. p.p. LicL Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford St., 
Santa Monica, Calif. 90103. Tel. 828-3779.

£ Lietuviškam rajone — £
| LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ §

Alice’s Florist Shop
if 107-01, Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y. v
V X

---------- Gėlės įvairiom progom ---------- &
$ Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius £
$ atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- 

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

NEW YORK CHICAGO

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

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

. Visais apdraudos ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis ] 
UTAS SERVICE CORPORATION

94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas — namams, mašinom, gyvybei it k.
Chicago Rome Paris M i) ne be n Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travel Service yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada keliautumėt. UTAS Travel Service parūpins bilietus, 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto pato
giausia išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. — LITAS Travel 
Service talkina iškvtečiant gimines iš Lietuvos, atostogom ar nuo
latiniam apsigyvenimui. RUOšIATftS KELIONftN ?... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven. N. Y. 11421 — TeL 212 - 847-5522 

SĖKMINGOS KELIONĖS!
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Tradicija miršta, idėja—ne

Aleksandras Stulginskis savo gyveninio saulėlydyj e

Praėjo Vėlinės, pirma diena 
po Visų šventų, nepastebimai. 
Ne taip, kaip anais laikais Lie
tuvoje, kada gyvenimas nebu
vo taip sumechanintas-

Gyvenimas, kuriame esame 
dabar atsidūrę, yra virtęs ma
šina, o žmogus — jos rateliu. 
Kaip ratelis mašinoje, jis suka
si diena iš dienos tais pačiais 
judesiais: nuo ryto skubus už
kandis, skubi kelionė į darbo
vietę, skubus darbas, kuriame 
reikalaujama tempo, vargin
ga išvarginto kelionė at
gal ir pagaliau organizmo poil
sis — juk ir mašinai leidžia
ma sustoti, pasilsėti.

Ir taip, iki žmogus staiga su
lūžta, kaip ratelis, ar laimin
gu atveju amžiaus 65 metai 
randa užtenkamai jį susidėvėju
sį ir pakeistiną nauju rateliu.

Individas, kuris nenori būti 
vien rateliu; kuris jaučiasi esąs 
ir bendruomenės narys, poil
siui skirtus savaitgalius atiduo
da organizacijom. Tokiom per
temptam jėgom ir remiasi mū
sų visuomeninio gyvenimo pa
žanga. O dvasiškai pasipildyti, 
intelektualinį savo lygį panau
jinti skaityba, reikalinga susi
telkimo (tokia tik ir plečia 
žmogaus intelektualinį pažini
mą!) nebelieka laiko nei’ ener
gijos.

Tokis mūsų amžiaus sume
chanintas gyvenimas nėra pa
lankus tradicijom, kurias reiš
kia pasilikęs Vėlinių vardas.

Vėlinės anais laikais reiškė 
dieną, kada žmonių žingsniai 
nukrypdavo į kapines. Kapai 
vakarais pasipuošdavo žvakių 
žvakelėm. Prie dažno kapo bu
vo ir palinkusios galvos su at
gijusiais mirusių prisiminimais.

Tai būdavo diena, kada gyvu 
gyvenimu virsdavo Tikėjimo 
išpažinimo tiesa: Tikiu šventų
jų bendravimą...

Tai buvo išraiška tikėjimo, 
kad Mirtis nėra “geležinė už

danga”, kuri sulaiko dvasinį 
bendravimą tarp esančių šiapus 
ir anapus Mirties slenksčio.

Ir kiek šviesių tradicijų 
plaukė iš to tikėjimo, nuteikian
čio optimistiškai tuos, kurie šia
pus- Kiek tos tradicijos davė 
įkvėpimo rašytojų vaizduotei 
(Adomo Mickevičiaus “Vėli - 
nės”, V. Krėvės “Bedievis”).

★

Šias tradicijas sumechanin
tas gyvenimas stumia ar išstū
mė lauk. Stumia ir tikėjimą į 
“šventųjų bendravimą”.

Dabarties kai kurie mintyto- 
jai nuleido uždangą sulig gyve
nimo galu šiapus. Anapus mir
ties tematė sunykimą, Nebūtį. 
Nieką. Vietoj optimizmo jie te
galėjo nusiteikti juodai — te
matė žmogaus buvimo bepras
mybę, absurdą.

Ir į kapus tegalėjo žiūrėti 
kaip į gyvenimo fabriko at
laikų duobę.

Tai jau naujas tikėjimas- Bet 
jis priešingas žmogaus prigim
čiai. Prigimtis nenori prarasti 
ryšių su mirusiais. Tie ryšiai 
papildo jo dvasinę savijautą. 
Jis nesijaučia toks nereikalin
gas, toks vienišas, kaip tą vie
nišumą dainuoja dabar poetai, 
praradę tikėjimą į “šventųjų 
bendravimą”.

★

Vėlinių masinės visuotinės 
tradicijos dingo. Vainikų die
na, kuri išreiškia panašią idė
ją — gyvųjų su mirusiais bend
ravimo idėją — masėm tevir- 
to poilsio diena.

Tegul ir be iškilmių, tegul ir 
tik individualiai tebus prisime
nama Vėlinių paguodžianti idė
ja — prisiminimas artimųjų 
nežinomų kovotojų nežinomuo
se kapuose gaivina šviesų per
gyvenimą; nors esam lašeliai, 
bet su visais tais lašų lašais pa
sijuntam dalyviai srovės, tekan
čios gyvenime ir anapus gyve
nimo-

Šis straipsnis, pasirašytas J. 
Vaitkūno, yra paskaita, skaity
ta A. Stulginskio minėjime, ku
rį Philadelphijoje surengė atei
tininkai spalio 25 d.

e

Žvelgdami į žymiuosius tau
tos vyrus, paprastai daugiau 
dėmesio kreipiame ne į juos 
pačius, o į tuos reikšmingus į- 
vykius, kuriuose jiems teko ak
tyviai dalyvauti. Ir Stulginskis 
mums visų pirma Vasario 16- 
tos akto signataras, Steigia
mojo Seimo pirmininkas, vals
tybės prezidentas. Jo vardas ar
timai susijęs su laisvan gyveni- 
man bežengiančios ir nepriklau
somybę atgavusios tautos isto

šv. Jurgis — lietuvių liaudies skulptūra

rijos laikotarpiu. Betgi lygiai 
stipriai susijęs jo vardas ir su 
tomis nelaimėmis, kurios ištiko 
lietuvių tautą Stulginskio gyve
nimo saulėlydyje. 1941 metais 
su tūkstančiais lietuvių jis bu
vo ištremtas tolimajin Sibiran, 
iš kurio tik po penkiolikos 
metų galėjo grįžti tėvynėn, čia 
skurdo, kol užmerkė akis, ne
besulaukęs Lietuves prisike
liant nepriklausomam gyveni
mui, kaip anais nepamirštinais 
1918 metais.

o
Esame gavę vienuolika jo 

laiškų, rašytų Chicagoje gyve

Keli brūkšniai iš jo laišky
nančiai dukteriai dr- Aldonai 
Juozevičienei. Tokie, rodos, pa
prasti yra tie dar tvirta ranka, 
nors ir po tiek išgyventų var
gų rašyti laiškai. Rašo jis apie 
savo kasdienio gyvenimo dar
bus bei rūpesčius, apie savo ir 
žmonos negalavimus, apie vais
tus, apie siuntinėlius, apie gi
mines, teiraujasi apie dukters 
šeimą. Panašių laiškų dažnas iš 
mūsų yra gavęs ar ir tebegau- 
na iš Lietuvos. Todėl tie laiš
kai mums tokie savi, artimi, at- 
jaučiami. Betgi iš tų paprastu
čių Stulginskio laiškų ryškiai iš
kyla jo tauri asmenybė, ramus 

ir nuosaikus būdas; vengia jis 
smarkių nusiskundimų, nekrin
ta tamsion neviltin, kantriai pa
kelia sunkią likimo nedalią ir 
tik retkarčiais santūriai sude
juoja. Ir kyla mumyse, tuos 
laiškus beskaitant, ne tik pa
garba, bet ir šilta užuojauta 
tam šviesiajam mūsų nepri
klausomybės veikėjui, nesulau
kusiam tikrai pelnytos giedros 
gyvenimo vakare.

Grįžęs Lietuvon, Stulgins
kis gavo darbą sodininkystėje. 
1959 kovo 20 laiške jis taip ap
rašė savo gyvenimą:

“Greitai paaiškės, kaip pada
rysiu su daržais. Gal pavyks 
taip susitvarkyti, kad aš jų vi
sai nusikratysiu. Netaip sunku 
būtų jas (tai yra, daržoves) iš
auginti, kiek keblumų susidaro 
jas parduoti. Pačiam vykti į 
turgų ir laiko nėra, ir nepato
gu, o per kitą asmenį parduo
dant, susidaro nuostolių. Tie, 
kurie vietoje gyvena, surenka 
už daržoves namaža pinigų, bet 
jie turi, kaipo senai vietoje gy
veną, ir geresnius daržus ir tu
ri galimybių patys betarpiškai 
parduoti. Be to, jie laiko po 
karvę; tokiu būdu jie gauna 
daugiau negu antrą algą. Fizi
niai aš dar gana stiprus, nepa
lyginamai stipresnis, negu ma
no amžininkai, bet dirbti dau
giau 2 metų nenorėčiau, nes 
darbo sąlygos, santykiai su 
bendradarbiais yra nelabai ma
lonūs; įžūliai lipa kitam ant kul
nų (o jų net keliolika). Darbas 
arti miesto, visi čionai veržia
si- Mieste savo specialybėje 
darbo gauti neįmanoma ypač 
mano amžiuje. Iš pat pradžių 
man siūloma buvo provincija, 
bet aš nesiryžau ten vykti su 
senele-ligoniu. Manau, kad per 
tuos du metu man pavyks gau
ti šiokį tokį butelį, nes ilgiau 
gyventi kambariuke 2'Z. metro 
ant 2j/2 metro yra labai sun
ku. Jau dveji metai, kaip gyve
name tame kambarėlyje, o šei
mininkas, nors ir žadėjo, nepa
jėgia net fortkelės lange įtai
syti ... Šį pavasarį, tur būt, 
bus galima gauti sklypą name
liui pasistatyti toj vietoj, kuri 
man labai patinka, bet toji sta
tyba mane labai baugina, čia 
reikia turėti ir daug laiko ir ne
paprasto apsukrumo, ko man 
labai trūksta. Apie 10 vai. iš
buvęs darbe, kartais net su vir

šum (o nepamirškim, kad 
Stulginskis buvo jau 74 me
tų amžiaus!), nebelieka nei la
ko nei pajėgų namelio statyba 
rūpintis. Kas kita, jei senelė bū
tų stipri Pagalios visas santau
pas į namelį sudėsi, gal ir svei
katą prarasi — kas tuomet iš 
namelio. Nors praeitais metais 
buvau labai užsidegęs, bet da
bar pradedu atšalti — tai ne 
mano amžiui. Mano idealas bū
tų senatvėje turėti nors mažą 
darželį ir jame triūstis, bet, tur 
būt, tatai paliks svajonių sri- 
tyj”-

Kitame tų pat metų laiške 
(1959 rugsėjo 6) rašė:

“Išvažiuoju į darbą anksto
kai ir grįžtu vėlokai — jau pa
vargęs. Sekmadieniais reikia į 
turgų produktų, į krautuves ap
sipirkti ir šiaip jau visokie rei
kaliukai atlikti, taip kad mažai 
telieka laiko ką nors paskaity
ti. Bendrai imant, mūsų gyve
nimas labai pilkas, mažai kas 
mus teužeina •..”

Pastebėjęs, kad jau skundžia
si, kuklusis Stulginskis prideda 
šiuos raminančius, bet anaiptol 
neįtikinančius žodžius:

“Nemoku aš Tau laiškų rašy
ti. Mano laiškai vis išeina to
kie liūdni; tur būt, jie Tau tik 
ūpą gadina, bet Tu tų visų daly 
kų labai į širdį neimk — bend
rai mes gyvename jau ne taip 
blogai. Esame sočiai pavalgę, 
neblogai apsirengę.”

(Bus daugiam

— Prieš LKDS konferenciją 
išėjo pirmas “Christian De
mocratic Bulletin” numeris. 
Tai 4 psl. leidinys, leidžiamas 
LKDS spaudos ir informacijos 
komisijos, kurios tikslas yra su
pažindinti pasaulio krikščionis 
demokratus su Lietuvos laisvės 
byla ir Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungos veikla. Pir
mame numery įdėta buv. Stei
giamojo Seimo narių memo
randumo laisvojo pasaulio par
lamentaram ištrauka, paminė
tas prel. M. Krupavičius jo 85 
m. amžiaus sukakties proga, 
ištrauka iš Lietuvos kunigų raš
to Kremliaus pavergėjam, LK 
DS memorandumo išspausdin
to Congressional Record, teks
tas. Biuletenis išsiuntinėtas vi
so pasaulio KD partijom, tarp
tautinių sąjūdžių vadovybių na
riam ir kt. Biuletenis neperio
diškai bus leidžiamas ir toliau.

(KDI)
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MIKALOJUS KATKUS

BALANOS GADYNĖ

(37)
Tuo tarpu svirne, kur sudė

tas moteriškas lobis — audek
lai, pagalvės, parėdnės — vyks
ta sprendžiamoji valanda, bū
tent; skyrimas dalies. Vyraujan
čią vietą užima motina; jei yra 
daugiau dukterų, jos ir čia su- 
būna. Ištekant šneka:

— Aš daugiausia dirbau, aš 
audžiau, aš verpiau, man pri
dera tas ritulys, dar viena pa
galvė ...

Pasiliekančios seserys šneka 
savo:

— Kas gi mums liks? Ir 
mums reikės ...

Motina taria lemiantį žodį, ku
ris viską nusveria- Jau kraitis 
atskirtas, skrynia užrakinta, pa
galvės ir duknos surištos į di
delį ryšulį — broliai prašomi 
išnešti skrynią ir įdėti į ratus. 
Su broliais ateina kraičvežiai ir 
visi svečiai. Jaunoji kraič- 
vežiams dovanoja po naujai at
rėžtą rankšluostį. Kraičvežiai 
per$iriša rankšluosčius sau per 
pečius. Broliai mėgina nešti 
skrynią: ima dvieju — skry
nia nė krust, ima trise, ketu
riese — tas pat.

— Niekaip kitaip: akmenų 
pridėta ir gana, — dejuoja bro
liai. Galų gale pūkšdami 
ir dejuodami išneša ir įdeda į 
ratus. Kitą sykį skrynia esti to
kia sunki, jog, daugeliui imant, 
nėr už ko paimti.

— Akmenų pridėta, ir tiek! 
— sako vienas ir kitas jau ne
be juokais.

— Gi gal ir pridėjo akmenų, 
reikia pažiūrėti.

Liepia atidaryti skrynią ir 
žiūri; viena iš viešnių kiloja 
ritulius, dėsto į šalis, ant kė
džių, ant lovos, ieško akme
nų ir neranda Čia įsikiša svo
čia:

— Ne skrynia akmenų pilna, 
tik broliai šeškablauzdžiai, kad 
nepakelia kraičio.

Svečiai gėrisi, matydami dau
gybę darbo, pridėto į tuos dro
bių, staldengčių, rankšluosčių, 
žičkinių, marginių ritulius. Svo
čia dėlioja ritulius atgal į skry
nią — ir jau nebetelpa, priei
na jaunoji, dėlioja kitaip ir 
kaip-ne-kaip sutalpina, užspau
džia duris ir užrakina. Dabar 
broliai puola nešti juokuodami:

— Imk, šeškablauzdi!

Reikia paminėti ir šį, ne visai 
tikusį, motinų nusistatymą: jos 
reikalauja, kad jaunikis išpirk
tų iš jų tą “didelį kraitį”, o di
deliu kraičiu jos vadina kiek
vieną kraitį, koks yra. Jauni
kis išperka, duoda motinai pi
nigų pagal nusiteikimą, bet ne 
mažiau kaip rublį.

Skrynia įdėta į ratus: prie 
jos padėtas didelis ryšulys pa
galvių ir duknų, kraičvežiams 
atpilta į bonką degtienė, kurią 
jie atsivežė, ir dabar jie, visu 
kuom atlyginti, lipa į ratus ir 
stati važiuoja; vienas arklius 
valdo, kitas daboja kraitį. Pas
kui kraitį joja jaunosios įpra
šytas brolis: jis reikalingas nu
važiavus išvaduoti svirne krai
čiui vietą. Jaunikio namuose 
kraitį iškelia iš ratų ir pastato 
ant kiemo. Brolis, susiieškojęs 
motiną, vaišina ją degtiene, jei 
yra puiki, tai vynu, prašyda
mas priimti skrynią į svirną. 
Motina kitą sykį čėsne nepa
sitenkina ir išgauna iš brolio 
rublį.

Kraičvežiai, parvažiavę su 
kraičiu, randa pilną gryčią su
kviestų svečių, čia jaunikio gi
minės ir šeimininkai laukia pir- 
ma kraičio, paskui vestuvinin
kų, savotiškai vadinamų “ana 
šalimi”. Laukia ilgai, arti vi
durnakčio, ir vis miegas nesiki
ša: mat, noras pamatyti daug 
naujų jaunų žmonių, jųjų dabą, 
apsiėjimą, parėdus. Galų gale 
atitinkamoje pusėje pasigirsta 
vyrų dainavimas. Tai jau svod- 

bininkai parvažiuoja. Visiems 
smagu pasidaro- štai jau suva
žiavo į kiemą — gryčioje ir vi
same rūme iškilminga tyla, nie
kas nešneka. Visų dėmesys at
kreiptas į tą, kas darosi kieme: 
tenai du žiburiu mirga ir juda 
— tėvai išėjo pasitikti marčios 
ir, kas tankiai būna, pirmą sy
kį jos pamatyti. Gryčioje buvę 
kaimynai išėjo paimti svodbi- 
nįnkų arklių; mat, visų pasto
čių ir arklių negalima sutalpin
ti vienuose namuose. Kaimiš- 
kiai svečiai išsivedžioja kiekvie
nas po pastotę. Po pusvalan
džio parvažiavusieji, nusivalks- 
tę, pasisveikinę, pasitripenę, sė
da jau už stalo, apdėto užkan
domis. Sėdėję ligi šiol gimi
nės pasitraukė iš užstalio ir už
leido jiems vietą, šneka užstaly- 
je eina sunkiai — nėra kas vie
nas ją rūpintų, kaip kad pirš
lys “anoje šalyje”, šioje pusėje 
piršlys veikia kaip eilinis svod- 
bininkas. šnekama apie kelio
nės nuotykius, o nuotykių vi
sada esti. Mat, važiuojama nak
tį; tamsumas, pustymas, lietus, 
purvas ar šaltis — svodbinin- 
kams niekas kelio neužkerta; 
jie visada važiuoja ir nuvažiuo
ja kur reikiant šiuom sykiu 
kalbėjo, kad vienas svodbinin- 
kas pametė pomergę, kitas ją 
rado ir nenorėjo atiduoti. Vos- 
ne-vos išveržė. Šeimininkė gai
vino kalbą, prašinėdama valgy
ti nedrąsiai tardama žodį “mar
tele”. Kaimos mergaitės, susi
spietę prie lovos, dainavo atitin

kamas daineles. Girdėti buvo 
tokie žodžiai:

Dar aš ne jūsų esu martelė 
Ir nevadinkite tuoju žodeliu: 
Penkių brolučių esmu seselė, 
Baltos močiutės esmu dukre

lė.
Arba kitaip:

Ar aš ne pana, ar ne vaini
kuota, 

O mano galva ar ne sidabruo
ta?

Moterys žiūri į jaunąją: jos 
drabužiai, žodžiai, judesiai pa
stebėti ir įvertinti ar šiaip, ar 
taip.

Po vakarienės jaunimui sma
gus laikas: nauji žmonės, nau
jos pažintys. Jaunieji, lydimi 
griežikų, eina nakvynės, jei ne
šaltas laikas — į klėtį, jei šal
tais — į seklyčią. Ten patiekti 
jaunoji, anot dainos, “patalėlį 
klodama, bernelį globodama”. 
Ant rytojaus ne jaunoji, bet da
bar jaunamartė apsižiūri, kur 
esanti, kokiam galui ji “augo, 
godėjo, didžiai norėjo už ber
nelio į nevalėlę”.

Kaip “anoje šalyje” piršlys 
turėjo žygių, dabar tokių žygių 
turi svočia: jai reikia suruošti 
vadinamąsias “prikeltuves”. 
Svočia suprašo į svirną jauna
martę ir jos naujus šeiminin
kus; griežikai ir jaunimas pa
tys ateina. Ji aprėdo jaunamar
tės galvą jau nebe kaspinu ir 
rūtų vainiku, bet ištekėjusios 
moters aprėdu. Veidas jos pus
račiu apsuptas baltais čipkaus 
kvoldeliais.

Sudieu, rūta,
Sudieu, mėta,
Sudieu, lelijėlė,
Sudieu, mano jaunos dienos!
Šokit, šokėjėliai,
Griežkit, griežėjėliai!
Gana manęs vienos į vargą 

įpuolus.
Atėjo sunki valanda jauna

martei: ji privalo apdovanoti 
daugelį žmonių savo rankų ga
miniais. Ji apdovanoja anytą, 
vyro motiną, duoda jai apsiaus
tą ir sijoną, vadinasi, aprėdo vi
są. Uošviui, vyro tėvui, duoda 
ar pasiūtą apsiaustą, ar tik me
džiagą apsiaustui; mošėms, vy
ro seserims, ir dieveriams, vy
ro broliams, duoda po drobės 
stuomenį; du kraičvečiu jau ap
dovanotu-šiandien visiems bro
liams ir griežikams tenka po 
rankšluostį, o piršliui stuomuo. 
Reikėjo būti ar turtingai, ar il
gai pamergavusiai, kad ištek
tum šioms įėjusioms į paprotį 
dovanoms; vargingesnė atkaišio- 
ja tik būtiniausiems: broliams, 
smuikoriams, kraičvežiams ir 
piršliui. Su kitais elgiasi pagal 
išgales, kaip sako ana dai
na: “Vienam duosiu, kitam ža
dėsiu, trečiam pasikloniosiu.” 
Tai prikeltuvių apeiga.

Toliau visi eina į gryčią. Ten 
bus paskutinė privaloma ves
tuvių apeiga — svočios pietūs. 
Svočia iš jaunosios pusės da
bar vaišina visą svodbą, visus 
svečius, kurie čia dabar yra 
Turi užtekti ir pertekti visiems. 
Teisybę sakant, tas nepersun- 

ku pasiekti, nes anais laikais 
vestuvėse alkanų nebūdavo. 
Jaunamartę apsėda vyro gimi
nės, jo tetos ir seserys, vis iš
tekėję moterys. Pati svočia ne
sėdi. ji trepinėdama prižiūri, 
kad stalas būtų pilnas, ir praši
nėja svečius valgyti- Svodbinin- 
kai — jaunimas, vyravęs “ano
je šalyje” — dabar užima už 
stalo antraeilę vietą, toliau nuo 
kertės.

Griežikai griežia “vinčavo- 
nę”; vadinai, atsikėlę nuo suo
lų ir atsikreipdami skyrium į 
kiekvieną svečią, sėdintį už sta
lo, linktelėja galvą ir pagriežia 
bent pusę minutės. Svečias 
duoda jiem pinigą, gana ka
peikos; didžiausias davinys— 
penkios kapeikos. Taip perei
na visus svečius, sėdinčius už- 
stalyje, neaplenkdami nė vieno. 
Be prašytų, gryčioje yra ir ne
prašytų svečių: piemeniukų, 
pusberniukų ir užaugusių, liki
mo nuskriaustų našlaičių—kai
mos vargdienių, kuriems pasi
linksminimą sudaro pamatymas, 
kaip kiti linksminasi. Jie stovi, 
sienų prisišlieję, prie krosnies 
arba priengyje. Gera svočia 
juos visus pamato ir padalija 
po griežinį pyrago. Tuom bai
giasi svočios pietūs. Liekti ne
privalomas piršlio korimas už 
melagystes, kurį atbuvinėja, 
kaip kas įmano. Dar namai vai
šina svočią kuo įmanydami, net 
vynu, už jos didelį pasikėlimą 
ir nenuilstamą darbą.

(Bus daugiau)
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PAREMKIME ALKOS MUZIEJŲ
Neatidėliotinas reikalas

Savaime aiški ir būtina moks
linio tyrinėjimo sąlyga — tai 
prieinamumas prie atitinkamų 
šaltinių. Be jų mokslinis dar
bas neįmanomas. Bet turėti po 
ranka tinkamą medžiagą daž
nai yra sunku, jei iš viso įma
noma, ypatingai nagrinėjant te
mą, susijusią su Lietuva, ku
ri tarptautinėje plotmėj apla
mai nesulaukė pakankamo dė
mesio.

Ieškodamas medžiagos savo 
disertacijai, kuri liečia Lietu
vą pirmajame šio šimtmečio de
šimtmety, aš priėjau keletą ak- 
ligatvių, kol aplankiau ALK
OS muziejų Putname, Conn- 
Čia nuošalėje, Naujosios Ang
lijos banguojančiose kalvose 
yra tikros lituanistikos auk
so kasyklos. Muziejaus patalpo
se galima užtikti daug archyvi
nės medžiagos, liaudies droži-

Ideolpgiriiai 
moksleiviy 
kursai Putname
Lapkričio 26-29, Padėkos die

nos savaitgalyje, numatomi 
ideologiniai moksleivių kursai 
Putname.
Moksleivių ateitininkų stovyk

loje Neringoje įvyko pasitari
mas kursų rengimo reikalu. Ja
me dalyvavo MAS rytų apygar
dos pirmininkas J. Rygelis, ku
nigas Yla, p- Eivienė, MAS CV 
narės L. Gustainytė su G. Juo
zapavičiūte ir stovyklos vado
vai. Nutarta, kad kursų progra
mą paruoš ir tvarkys kun. S. 
Yla, o visa kita — p. Eivienė. 
Kursantams bus paskaitos, dis
kusijos ir vakarinės progra
mos.

MAS rytų apygardos valdyba 
kviečia kaip galint daugiau 
moksleivių atvykti Į šiuos 
kursus.

Jei "EGLUTĘ" užsakysi, 

Vaikui džiaugsmą padarysi — 

Skaitant nuotykius Pupučio, 

Valandos pavirs minutėm. 

Dail. Giedrė žumbakienė (k.) savo kūrinių parodoje su dail. Aleksandra Kašubiene (d.) Nuotr. V. Maželio

Nuotr. V. MaželioDail, Giedrės žumbakienės parodoje spalio 18 Kultūros židinio patalpose.

M; &

nių, o taip pat ir dabartinių lie
tuvių menininkų kūrybos ir kt.

Man ypatingai rūpėjo lietu
viškų knygų ir laikraščių rinki
nys, jų tarpe Aušra (1883-86), 
Šaltinis (1906-1912), Draugija 
(1907-40), Darbininkas (1915 li
gi šių dienų), Draugas (1909 li
gi šių dienų), Kova (1905-07), 
Dirva (1898-1903) ir daug kitų.

Tikslus knygų kiekis nežino
mas, bet jis skaičiuotinas de
šimtimis tūkstančių. Siame rin
kinyje yra knygų ne tik lietu
vių kalba, bet apsčiai ir kito-, 
mis kalbomis. Žinoma, visos 
jos liečia Lietuvą. Netenka abe
joti, kad šio pobūdžio rinki
nys yra vienas vertingiausių vi
same pasauly. .

Kultūrininkas, kuriam rin
kinio nuopelnai priklauso, yra 
prelatas Pranciškus Mykolas 
Juras. Prieš daugelį metų jis 
pradėjo rinkti lituanistiką, no
rėdamas išsaugoti lietuvių kul
tūrą. Tam jis buvo visą amžių 
atsidėjęs, ir jo triūso rezulta
tai yra akivaizdūs.

Šio kultūrinio palikimo svar
ba yra neįkainuojama, ir jis, 
be abejonės, vertas visos lietu
vių bendruomenės paramos. 
Prel. Juras ir dabar, kaip ir 
anksčiau, yra susirūpinęs didįjį 
darbą tęsti. Pagelbėti galima 
dviem būdais: finansiškai ir 
renkama medžiaga. Reikėtų 
bent dvigubai praplėsti patal
pas, nes dabartinis pastatas 
yra per mažas.

Kiekvienas lietuvis, turįs se
nų spaudinių, kurių jis pats ne
vartoja, privalėtų susižinoti su 
prel. Juru arba tiesiog turimą 
medžiagą siųsti į muziejų- (Rei
kia naudotis specialia knygų 
persiuntimo rata — šeši cen
tai už svarą).

Šią medžiagą išlaikyti yra di
džiausios svarbos reikalas ir 
taip pat skubus, neatidėlioti
nas, nes kasdien šis tas pražū
va negrąžinamai-

Paramą reikia siųsti adresu: 
ALKA Museum, RFD No. 2, 
Putnam, Connecticut, 06260.

Jonas Cadzow

Vydūno kapas Detmolde

Vydūnas buvo vienas iš įdo
miųjų mūsų tautos rašytojų ir 
filosofų. Buvo jis kilęs iš Ma
žosios Lietuvos, iš Prūsijos, ne
toli Tilžės. Tilžėje ilgiausiai ir 
gyveno. Nepriklausomos Lietu
vos laikais dažnai atvykdavo į 
Lietuva.

Karo metu, rusų armijai už
ėmus Rytprūsius, Vydūnas pasi-

DAIL. GIEDRĖS ŽUMBAKIENĖS PARODA N. YORKE
Šių metų spalio 17-18 Kultū

ros Židinyje įvyko ateitininkų 
rengiama Giedrės Žumbakienės 
(iš Chicagos) paroda. į šią pa
roda dailininkė atsivežė 29 ema
lio technikos paveikslus. Be
veik visi kūriniai pagaminti pas
kutinių metų laikotarpyje ir re
prezentavo vėliausius dailinin
kės atsiekimus šioje srityje.

Prieš rengiant parodą, rengė
jos abejojo lietuvių visuomenės 
pažiūromis į abstraktinį meną 
bendrai, o ypač į tokią specia
lią meno technikos sritį, kuri 
lietuvių tarpe nebuvo ypatin
gai populiari ar net gerai ži
noma. Tačiau dailininkės stip
rumu remiantis, jos pasisekimą 
Chicagoj jaučiant, darėsi labai 
įdomu, kaip gi ji bus priimta

VYDŪNO KAPAS DETMOLDE
traukė į Vakarus. Po karo jis 
nebegrįžo į Tilžę, o pasiliko 
tremtiniu. Gyveno Detmolde, 
kur ir mirė 1953 metais, sulau
kęs 85 metų.

Šią vasarą jo kapą aplankė 
Vydūno Fondo pirmininkas, Va
sario 16 gimnazijos mokytojas 
Fr. Skėrys. Jis kapą nufoto-

Galerijų Mieste — New Yorke?
Šiandien jau galima tvirtin

ti, kad rezultatai pasirodė ypa
tingai džiugūs ir geri: New Yor- 
ko lietuvių visuomenė šią pa
rodą įvertino, joje lankėsi ir 
nupirko 21 paveikslą. Nežiū
rint, kad tą savaitgalį vyko LB 
apygardos rinkimai, demonstra
cijos prie Jungtinių Tautų,— 
paroda buvo gausiai lankoma; 
viso atsilankė per 250 žmonių. 
Šitoks dėmesys jaunai dailinin
kei buvo ypatingai džiuginan
tis.

Parodos atidarymo metu žodį 
tarė dailininkė Kašubienė, ema
lio technikos veteranė N. Yor
ke, kuri supažindino klausyto
jus su šios technikos sunku
mais ir problemomis, pasveiki
no jaunąją menininkę, pasiro
dančią New Yorke pirmą kar
tą ir pasidžiaugė jos darbais.

Nesigilinant į meno kritikos 

Spalio men. Aidai
Straipsniai: kun. Augustinas 

Rubikas — Valstybė, Bažnyčia 
ir sąžinės; V. Bagdanavičius, 
MIC — Krupavičiaus valstybin
gumo pagrindų beieškant; Vik
torija Skrupskelytė — Dviejų 
polių trauka (A. Nykos-Nyliūno 
poezija); Vincas Vyčinas — M. 
Heideggerio filosofija.

Iš grožinės literatūros: Alf. 
Nyka-Ny liūnas — Eilėraščiai; 
Algirdas Landsbergis — Kara
lija pavojuje (dramos ištrauka).

Apžvalgoje: J. Girnius — 
LKMA Akademijos lituanistinis 
suvažiavimas; J. G. — Ateiti
ninkų VIII kongresas; Vincas 
Trumpa — Istorikas J. Jakštas; 
dr. Vytautas Gaigalas — Pro
duktyvusis G- Simenon; Vikto
ras Vizgirda — Žodis apie Ke-
lečiaus kūrybą; Dalia Kolbaitė 
— ž. Mikšys — ekslibristas; 
Mūsų buityje.

Recenzijos: Stasys Yla —Stu
dija apie Amerikos būsimus ku
nigus (R. H. Potvino ir A. Su
žiedėlio knyga); Aušra Liulevi- 
čienė — Jaunosios viltys (“Til
tai ir tuneliai”).

Viršelio 1 psl. Jonas Kele- 
čius: Stovinti mergaitė (aliejus), 
Arūnas Tarabilda (1934-1969): 
Kunigaikščio medžioklė Dino 
raižinys). Šis numeris iliustruo
tas J. Kelečiaus tapybos dar
bais ir 2. Mikšio ekslibrisais.

Aidus leidžia lietuviai pran
ciškonai; redaguoja dr. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St, Boston, 
Mass. 02122; administruoja T 
Benvenutas Ramanauskas. OF 
M. 680 Bushwick Ave., Brook
lyn, N. Y., 11221. 

grafavo. Ir čia dedama nuo
trauka' yra padaryta mokytojo 
Fr. ‘Skėrio.

Kapas gražiai sutvarkytas in 
gerai prižiūrimas. Detmoldo 
miesto savivaldybėje Fr. Skėrys 
sužinojo, kad kapo vieta už
pirkta iki 1983 metų. Po to vie
ta turi būti iš naujo nupirkta 
arba bus sulyginta su žeme.

sritį ir ją paliekant šios srities 
specialistam, reiktų vis dėlto 
pažymėti, kad, parodoje daly
vavusių meno žinovų atskirais 
pareiškimais remiantis, paaiš
kėjo du pagrindiniai dalykai: 
kad jaunoji Giedrė Žumbakie- 
nė yra šauniai apvaldžiusi šią 
taip sunkią techniką, ir kad dai
lininkė turi ypatingai gerą sko
nį; ypač kiek tai liečia atskirų 
plytelių suderinimą į vieno pa
veikslo kompoziciją. Todėl ne-

(nukelta į 8 psl.)

Remkime Tautos Fondą

Tautos Fondas, kuriam pir
mininkauja prel. J. Balkūnas ir 
kurio vadovybę sudaro daugu
moje jauni žmonės, plečia savo 
veiklą. Neseniai išleido platų 
laišką, kviesdami prisidėti prie 
Fondo. Aukodami Tautos Fon
dui, užtikrinsime Vliko 30-ties 
metų darbo tęstinumą. Dabar 
štai jų rūpesčiu pagaminta tri
jų spalvų užklija. Jos dydis—
du su puse colio ant trijų co
lių.

Užklija yra rombinės for
mos, dominuoja raudona spal
va, kurioj įrėžti Gedimino stul
pai. šonuose juodom raidėm į- 
rašyta: “Tautos Fondo rėmėjas 
Lietuvos laisvei”. Antroje pu
sėje nurodyta, kaip ženkliuką 
galima užklijuoti.

Ženkliuką — užklija galima 
klijuoti ant bet kokio lygaus 
paviršiaus, labiausiai tinka ant 
automobilio lango. Tai tfus 
ženklas, kad čia važiuoja lietu
vis ir kad jis yra Tautos Fon
do rėmėjas.

Užklijos yra duodamos vi
siem Tautos Fondo rėmėjam. 
Tad aukas prašom siųsti: Li
thuanian National Fund, 
64-14 56th Rd., Maspeth, N.Y. 
11378.

PLOKŠTELIŲ IŠPARDAVIMAS
Trys ilgo grojimo lietuviškos plokštelės 

už 5.50 dol. su persiuntimu
40 Lietuviškų Meliodijų įgro

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

NAUJOS PLOKŠTELES
Dainos, Aldonos Dičiūtės - 

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

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

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

Pianistė Julija Rajauskaitė 
atlieka: Music of Franz Liszt: 
La Campanella, Gnomenreigen, 
Deux Legandes, Valse oublee 
Nr- 1, Sonetto del Petrarca, 
Au bord d’une source in Rhap
sodic Hongroise. Stereo, kaina
6 dol.

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

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

Gimtinės dangus. Lietuvių 
kompozitorių lengvos muzikos 
įrašyta 12 dainų: Gimtinės dan
gus, Jūra gimtoji , Prie 
laužo, Linksmasis medžio
tojas, Kelionės daina, Žaliasis 
potvynis, Grįžtant į uostą, Čipo
linas, Vėjas pusto kopų smil
tis, Prie apleisto namo, Šiau
rės atradimas, Skausmas. Dai
nuoja solistai. Išleido Lietuvių 
Radijo Montrealyje. Kaina 5 
dol.

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

Lietuvių Tautiniai Šokiai, Aš- 
tuonytis, Landutė, Lenciūgėlis, 
Sukčius, Linelis, Jevaro tiltas, 
Klumpakojis, Kalvelis, Sadutė, 
Žiogelis, Vakaruškos, Audėjėlė, 
Mikita ir Suktinis. Išleido J. 
Stukas, Mono 2 dol.

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

Tėvynės Meilė Nemari, A. 
Dambrauskaitės įdainuota 13 
liet, dainų: Ramunės daina, O 
naktuže rami, Pradalgiuose, Lie
pė tėvelis, Dobilėlis, Na tai 
kas? Tulpės, Tėvynės meilė 
nemari, Jau atėjo rudenėlis, 
Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu po 
langeliu, Oi berneli vientury ir 
Vakaras. Kaina 2 dol.

.. Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palankėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos. Mono 2.00 dol. 
Stereo 4.50 dol.

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

Lietuvos Kanklės. Tautinio 
kanklių ansamblio, vad. O. Mi
kulskienės: Pas močiutę augau, 
Suktinis, Supinsiu dainužę, Pas 
motinėlę, Rugučiai, Lenciūgėlis, 
Naujienos, Sėjau rūtą, Sveikas 
Jėzau, Siuntė mane motinėlė, 
Kepurinė ir Per girią, girelę. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50.

Dainuojam su Rūta. Rūtos an
samblio įdainuotos liaudies dai
nos: Plaukia Nemunėlis, Suba- 
tos vakarėlį, Gražių dainelių, 
Buvo gera gaspadinė, Per girią, 
girelę, Tūkstantis žingsnelių. 
Šalta žiemužė, Per Klausučių 
ulytėlę, Vilniaus kalneliai, Pra
gėriau žirgelį, Praded aušrelė 
aušti, Ar aš tau, sese, nesa
kiau, Pasėjau linelius, Daug 
daug dainelių, Mylėjau merge
lę, Bijūnėlis žalias, Kai aš turė
jau kaime mergelę. Mono 2 
dol. Stereo 4.50 dol.

New Yorko Lietuvių vyrų 
choras įdainavo: Tėve mūsų, Oi 
broli broleli, Aš pas tėvelį, Jo
jau dieną, žvaigždutė, Anoj pu
sėj Nemunėlio, Ulioja bitelė, Oi 
toli toli, Pirmyn į kovą, Tu sa
kalėli, Atsisveikinimas-ir Tėvy
nei. Mono 2 dol. Stereo 3 dol.

Kur Banguoja Nemunėlis A. 
Brazio įdainuota: Kur banguoja 
Nemunėlis, Suviltas, Patekėk 
aušrine, Siuntė mane motinėlė, 
Pilių stiklelį, Kur bakūžė sama
nota, Ilgesys, Kur tas šaltinėlis, 
Arija iš operos “Gražina”, Tė
ve Mūsų, Sveika Marija ir šven
ta Naktis. Mono 2 dol.

Rūtos ansamblis ir sol. Lio
nė Juodytė dainuoja: Aš mėgs
tu mėlynąjį dangų, Kaip gražiai 
žiba žvaigždutės. O kai aš. Sa
kyki, upeli, Džinguliukai, Ko 
liūdi, berželi, Sveiki, broliai, 
Gre’tai išvažiuosiu. Aš berneliui 
nesisiūliau, Kur banguoja Ne
munėlis, Ar negaili, seserėlė, 
rūtelių. Pasakyk, Čigone miela. 
Kai aš grėbiau lankoj šieną, 
Ant melsvo ežero bangų, Tur 
bernelis vieną mintį ir Kaip 
slaptingai. Mono 2 dol. Stereo 
4.50 dol.

Virš išvardintos trys ilgo 
grojimo plokštelės su persiun
timu už 5.50 dol. Gaunamos 
Darbininko administracijoje.
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MIRĖ PULK. VINCAS ŠAUDZIS 
t

Sparčiai retėja nepriklauso
mybės kovų dalyvių eilės. Š.m. 
spalio 16 Philadelphijoje po il
gos ir sunkios ligos mirė a.a. 
pik. Vincas Šaudzis, Lietuvos 
kariuomenės savanoris-kūrėjas, 
dviejų Vyčio Kryžių kavalie
rius. Paliko našlę Liuciją Jo- 
delytę-Saudzienę ir 4 seseris už 
geležinės uždangos. Spalio 19 
d. Mykolo Bigenio šermeninėje 
su velioniu atsisveikino ramo- 
vėnai ir gausus būrys Philadel- 
phijos lietuvių. Lietuvių Bend
ruomenės vardu atsisveikina
mąją kalbą pasakė J. Puzinas, 
o ramovėnų vardu — J. česo- 
nis. Spalio 20 po gedulingų mi
šių Šv. Andriejaus parapijos 
bažnyčioje velionis palydėtas į 
West Laurel Hill kapinių kre
matoriumą Bala-Cynwyd, Pa. 
Urna su pelenais laikoma tų 
pačių kapinių kolumbariume.

A.a. pulk. Vincas šaudzis

Iki pasimatymo ateinančią vasarą
Šių metų lapai jau krenta; 

o kaip smagu, žinant, kad kitą 
pavasarį medžiai vėl pasipuoš 
žaliais vainikais.

Šių metų vasaros stovyklos 
jau užsibaigė, bet kaip džiugu, 
žinant, kad kita vasara ir vėl 
suvažiuosime gražiojon Nerin- 
gon.I

MAS rytų apygardos valdy
ba teigiamai vertina šios vasa
ros moksleivių stovyklą Nerin
goje. Kaip ir po kiekvienos sto
vyklos, taip pat randa ir kai 
kuriu nesklandumu, kuriu bus 
stengiamasi išvengti kitą vasa
ra-

Stovyklos nuotaika buvo bro
liška ir kartu darbinga. Jautė
si tam tikra pionieriškumo dva
sia — gi stovyklauta pirmą kar
tą, dar tik šį pavasarį įrengto
je stovyklavietėje. Buvo daug 
naujumo, daug smalsaus nau
jos aplinkos tyrinėjimo- Sto
vyklautojai gyveno nameliuo
se, maždaug po dešimtį viena
me. Ta aplinkybė tampriai tar
pusavyje surišo būrelių narius, 
o vadovams labai palengvino 
darba.

Dauguma užsiėmimų vyko 
lauke — gražioje, sveikoje Ver
mont© gamtoje. Stovyklautojai, 
ypač jaunučiai, kun. Šulco ir 
seselių dėka, susipažino, suartė
jo su gamta ir pajuto teigiamą 
jos grožio įtaką žmogui.

Moksleiviai išklausė apie 11 
paskaitų, o ir patys, susiskirstę 
būreliais, diskutavo įvairiomis 
temomis. Vakarinės programos 
buvo originalios ir įdomios.

Apygardos valdyba dėkoja 
Nekalto Prasidėjimo Marijos se
selėms, kapelionui kun. J. Šul
cui, stovyklos direktoriui J.
Rygeliui ir jaunučių globėjai A.

Vincas Šaudzis gimė 1894 
rugsėjo 20 Švenčionyse, lietu
viškoje vilniečių dzūkų Liudvi
ko šaudzio ir Onos Kaniušiony- 
tės šeimoje. Pradžios ir vidu
rinį mokslą ėjo Švenčionyse ir 
Petrapilyje. 1915 liepos mėn. 
baigė Karo mokyklą Petrapily
je. Paskirtas į 15 pėst. Suomių 
šaulių pulką ir išsiųstas į Va
karų frontą. Dalyvavo kauty
nėse Vakarų, Pietvakarių ir 
Šiaurės frontuose. 1916 gegu
žės mėn. prie Lucko sunkiai su
žeistas. Pagijęs vėl grįžo į tą 
patį pulką ir tarnavo kariuo
menėje iki Rusijos revoliucijos. 
Už pasižymėjimą kautynėse ap
dovanotas keliais ordinais.

1918 birželio mėn. grįžo Lie
tuvon ir jau liepos mėn. Lietu
vos Taryboje Vilniuje įsiregist
ravo kaip karininkas. Gruodžio 
2 stojo savanoriu i besikurian-

Kairienei, komendantui P. Vai
niui, visiems vadovams, jų pa- 
gelbininkams ir iš įvairių vieto
vių atvykusioms paskaitinin
kams.

O visiems stovyklautojams— 
iki pasimatymo ateinančią vasa
rą Neringoje!

MAS Rytų Apygarda 

Jaunavedžiai Jonas Jurkuvėnas ir Rita AugustinavMiūtė, susituokę rugs. 19

čios Lietuvos kariuomenės 
branduolį — 1 pėst D. L. K. 
Gedimino pulką. Tarnybą pra
dėjo kuopos vadu. Dalyvavo 
kautynėse su bolševikais, ber
montininkais ir lenkais. 1919 
gegužės 22 kovoje su bolševi
kais prie Aluntos ir Pakalnių 
buvo sunkiai sužeistas. Pasvei
kęs grįžo į pulką, kur jam bu
vo patikėtos bataliono vado, o 
spalio mėn. — pulko vado pa
dėjėjo pareigos. Tų pačių me
tų lapkričio 21-22 dalyvavo 
kautynėse su bermontininkais, 
užimant Radviliškį. 1920 spalio 
12 įsteigus 12 pėst. Kauno pul
ką, V. Šaudzis paskirtas to pul
ko vadu. 1923 baigė Aukštuo
sius Karininkų Kursus. Tų pa
čių metų rudenį performavus 
12 pėst. pulką, paskirtas 3 pėst. 
D.L.K. Vytauto puoko vadu, o 
1926 rugpiūčio 31 tą pulką iš
formavus — 1 pėst D.L.K. Ge
dimino pulko vadu. 1927 per
keltas į Kariuomenės Štabą ir 
paskirtas Vilkaviškio, paskui 
Kaišiadorių apskr. karo ko
mendantu. 1933 rugsėjo mėn. 
išėjo atsargom

Už pasižymėjimą nepriklau
somybės kovose apdovanotas 
Vyčio Kryžiaus IV ir V laips
nio. ordinais, o už nuopelnus ka
riuomenei — D.L.K. Gedimi
no III laipsnio ordinu. Be to, 
apdovanotas Lietuvos nepri
klausomybės, Lietuvos kariuo
menės kūrėjų-savanorių ir Lat
vijos nepriklausomybės meda
liais. 1941 birželio mėn. pik. 
V. Šaudzis aktyviai reiškėsi par
tizanų sukilime Kaune.

1944 pasirinko tremtinio ke
lia, 1949 atvvko i JAV. Pradžio
je apsigyveno New Yorko vals
tijoje, o 1957 persikėlė į Phila- 
delphiją- Čia keletą metų buvo 
ramovėnų skyriaus pirmininku 
ir nuoširdžiai dirbo Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės valdy
boje.

Ilsėkis ramybėje šioje svečio
je šalyje. Tikimės, kad išaušus 
Lietuves laisvės rytui, Tavo pe
lenai bus pergabenti Į Tėvų 
Žeme, už kurios laisve drąsiai 
kovojai.

J. Puzinas

VASARIO 16 GIMNAZIJA
Į Vasario 16 gimnaziją šiais 

mokslo metais naujai įstojo 25 
mokiniai; gimnazijoje šiuo me
tu mokosi 73 mokiniai. Gim
nazija šį rudenį pradeda naujo 
bendrabučio statybą, įrengda
ma elektros transformatorių, 
kuris kaštuoja 50,000, — DM.

Remkime naujojo bendrabu
čio statybą! Neleiskime gimna
zijai merdėti! Siųskime į ją sa
vo vaikus mokytis! Ji yra vie
nintelė lietuvių aukštesnioji 
mokykla laisvajame pasauly.

šoka Vasario 16 gimnazijos mokiniai

Liuteronų bažnyčių išeivijoje kunigų 
suvažiavimasir darbuotojų

Rugsėjo 29 ir spalio 3 Rick- 
lingene, Šiaurės Vokietijoje, 
Schleswig-Holsteino evangelikų 
vidaus misijų namuose įvyko 
liuteronų bažnyčių išeivijoje 
kunigų ir darbuotojų suvažia
vimas. Suvažiavimo tema buvo 
— Į pasaulį siųstas. Dalyvavo 
viso 48 estu, latviu, lietuviu, 
lenkų ir vengrų liuteronų kuni
gai ir bažnyčios darbuotojai. 
Lietuvių grupę sudarė kunigai: 
A. Keleris, J. Urdzė, J. Stanai
tis ir A. Geležinius; bažnyčios 
darbuotojai: Fr. šlenteris, mo
kyt. Fr. Skėrys, mokyt. R. Ba
ltulis ir Vera Urdzienė-

Rytines ir vakarines pamal
das kasdien laikė visų penkių 
tautybių kunigai ir pats dr. E. 
Eberhard, kuris vadovavo vi
sam suvažiavimui. Iš lietuvių 
laikė garbės senj. kun. Ad. 
Geležinius iš Braunschweigo.

Po pusryčių būdavo Biblijos 
nagrinėjimas. Kiekvieną die
ną vadovavo vis kitas kuni
gas. Trečią dieną vadovavo lie
tuvis kun. P. Urdzė.

Šalia Biblijos nagrinėjimo 
buvo ir paskaitos, surištos su 
liuteronų įvairiais klausimais. 
Paskaitas skaitė įvairių tauty
bių kunigai, teologijos studen
tai.

Apie lietuvių evangelikų Baž
nyčios veiklą išsamų praneši
mą padarė senj. kun. A- Kele
ris.

Evangelikai Lietuvoje
Vicesenj. kun. J. Urdzė pa

darė platų pranešimą apie savo

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA

Jonas Jurkuvėnas iš Brook
lyn, N. Y., ir Rita Augustina- 
vičiūtė iš La Salette, Ontario, 
susituokė rugsėjo 19 Šv. Kazi
miero bažnyčioj, Delhi, Onta
rio, Kanadoj.

Jonas yra baigęs ekonomijos 
mokslus, o Rita ruošiasi dokto
ratui. Jaunavedžiai apsigyve
no Toronte.

Jaunavedžių tėveliai Jurku- 
vėnai ir Augustinavičiai dėko
ja svečiam, kurių buvo virš 
400, atsilankiusiem puotoj. Ves
tuvinę puotą surengė jauno- 
sies tėveliai. Ta pačia proga 
dėkoja kun. dr. J. Gutauskui 
už gražius linkėjimus jaunie
siem bei Česlavui Sunkevičiui 
už pasveikinimus, visiem daly
viam už dovanas ir atsilanky- 
ma. Jaunavedžiam visi linki 
daug skaidrių dienų ir toliau 
puoselėjant lietuvišką dvasią- 
— Pd.

— Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje 56-tas seimas nutarė 
kitą seimą šaukti 1972 m. Mia
mi, Floridoje, šeimininku bus 
SLA 44 kuopa. Į SLA seimo 
rengimo komitetą įeina Vincen
tas Yankus, Edviną Yankuvie- 
nė, Marija Miščikienė. 

kelionę į Rygą ir į Vilnių. Jis 
ten keliavo su savo žmona. Iš 
jo pranešimo matyti, kad da
bar Lietuvoje yra 7 evangeli
kų kunigai, kurie aptarnauja 
27 vietas. Be jų dar yra 3 teo
logai kandidatai. Jie vieną kar
tą per mėnesį važiuoja studijų 
į Rygą. Norėdami suprasti pa
skaitas, jie turėjo išmokti lat
vių kalbą. Lietuvoje tokių se
minarų nėra. Visas išlaidas turi 
patys susimokėti. Materialinė 
padėtis esanti sunki, bet jie ne
siskundžia.

Didžiausia evengelikų liutero
nų parapija ne tik Lietuvoje,

Lietuviai, dalyvavę liuteronų darbuotojų suvažiavime. Išk. i d. vicesenjoras 
kun. Juozas Urdzė, Fr. Skėrys, Vera Urdzienė, mokyt. Ričardas Baltulis, 
senjoras kun. A. Kelleris, kun. J. Stanaitis, bažnyčios tarėjas kun. dr. Ernst 
Eberhard, vyriausias bažnyčios tarėjas kun. G. Klapper, garbės sen. A. 
Gelžinius ir Fr. šlenteris.

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

530 dol.: N. N.
Po 200 dol.: M. Matulionytė, 

Cleveland, Ohio, P. Constanti
ne, Brooklyn, N- Y.

150 dol.: N. N.

Po 100 dil.: E. Kavaliauskie
nė, Bklyn, N. Y., T. Jasaitis, 
Great Neck, L.I.N.Y., Kun. P. 
Pranokus, Bridgeport, Conn.

80 dol.: F- Milas, Floral Park,
L. I.N.Y.

Po 25 dol.: V. Kazlauskas, 
Flushing, N. Y., A. Milaševi
čius, Long Island City, N. Y.,
M. Arbačauskienė, Franklin 
Square, N. Y., S. Pundzevičius, 
Great Neck, L- I.N.Y., Kun. C. 
Gečys, Bronx, N. Y., N. Taci- 
lauskas, Hicksville, L.I.N.Y.

Po 20 dol.: S. Kancler, 
Brooklyn, N. Y., S. Smith, Mas- lage, N. Y.

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!
Įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 

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

bet ir visame Pabaltyje yra Tau 
ragės parapija. Šiais metais ku
nigas Jonas Kalvanas konfir
mavo 62 jaunuolius. Rugpiū
čio 29 Tauragėje įvyko evange
likų liuteronų sinodas, kur kun. 
J. Kalvanas išrinktas konsisto
rijos pirmininku.

Tolimesnis kun. J. Urdzės 
pranešimas jau lietė jo veiklą 
tarp Vokietijos lietuvių. Gar
bės senj. kun. Ad. Gelžinius 
kalbėjo apie savo kelionę į 
Chicagą, kur išbuvo pusantro 
mėnesio.

Uždarame ratelyje tik lietu
viams mokytojas Fr. Skėrys pa
darė pranešimą apie Vasario 16 
gimnaziją. Jis prašė, kad visi 
ragintų jaunimą stoti į šią lie
tuvišką gimnaziją.

peth, N.Y., S. Dawyot, Frank
lin Square, L.I-N.Y.

15 del.: N. Kabasinskas, Mid
dle Village, N. Y.

Po 10 dol.: G. Grusky, B- 
klyn, N. Y., P. Bluemke, W. 
Hempstead, L. I. N.Y., J. Con
nelly, Brooklyn, N- Y., A. Stra
vinskas, W. Hempstead, L. L
N.Y., J. Johnson. Brooklyn, N. 
Y., M. Zibuda, Brooklyn, N.Y., 
S. Skarulis, Brooklyn, N. Y. S. 
Ruginis, Brooklyn, N. Y-, F. 
Narvydas, Brooklyn, N. Y., J. 
Greivis, Brooklyn, N. Y., C. 
Swedish, W. Hempstead, L. I. 
N. Y., K. Jonynas, Rego Park, 
N. Y., D. Gasiūnas, Massape
qua Park, L-I.N.Y.

5 dol.: J. Vaskas, Mineola, 
L. I.N.Y.

3 dol.: T. Walker, Middle Vil

— Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos Kanados vilniečių su
važiavimas įvyko spalio 10-11 
Londone, Ont. Nutarta išreikš
ti nepasitenkinimą mūsų veiks
nių dalyvavimu lenkų kongre
suose, kuriuose daromi nutari
mai, reiškią pretenzijas į Vil
nių ir jo kraštą. Suvažiavimas 
sveikino Vliką jo darbe, o taip 
pat išreiškė pageidavimą, kad 
neatidėliojant būtų išleista 
mokslinė Rytų Lietuvos etno
grafinių sienų studija. Suvažia
vimui pirmininkavo B. Saplys, 
sekretoriavo I. Krasauskas.

— Moksleiviai sportininkai 
Jonas Lieponis, Gary Rekašis 
ir Rich Degitis paminėti Chi- 
cagos didžiosios spaudos kaip 
vieni iš geriausių Marist aukš
tesniosios mokyklos futbolo ko
mandos žaidėjų. Komanda pir
menybių sąraše yra be pralai
mėjimo.

Mokyt. Z. Girdvainytė, Al- 
vudo pirmininkė, kartu su vi
sa valdyba ir organizacija de
da pastangas, kad Alvudo vai
kų teatro vaidinimas “Du bro
liukai” gerai praeitu ir pa
teisintų 38 jaunųjų artistų ir 
vadovybės darbą. Vaidinimas į- 
vyks lapkričio 8 Jaunimo cent
re, Chicagoje.

— 'Moters" žurnalo penkias
dešimties metų sukakties pro
ga Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos centro val
dyba rengia minėjimą-vakarie- 
nę lapkričio 8, sekmadienį, Pri
sikėlimo parapijos parodų salė
je, Toronte.

— Prisikėlimo parapijos To
ronte kredito kooperatyvo ba
lansas spalio 31 pasiekė 2,984, 
786.62 dol. Indėliai šiemet pa
didėjo 223,067.24 dol.

— Rasa Arbaitė, 15 metų 
talentinga dailininkė, gyvenan
ti Santa Monica, Calif., atvyks 
į Detroitą su savo kūriniais. Gy
dytojų žmonų komitetas ruo-' 
šia jos kūrinių parodą, kuri į- 
vyks Lietuvių namuose lapkri
čio 28 — gruodžio 6.

— Steigiamojo Seimo 50 me
tų sukakties proga buv. Steigia
mojo Seimo nariai, gyveną lais
vame pasauly, Vliko rūpesčiu 
paruošė ir laisvojo pasaulio par
lamentaram pasiuntė specialią 
Pro memoriją, liečiančią Lie
tuvos vergiją ir lietuvių laisvės 
kovą. LKDS Pro memorijos ko
pijas išsiuntinėjo ir viso pasau
lio Krikščionių Demokratų par
tijų bei jaunimo sąjūdžių 
centram bei atskiriem politi
kam. (KDI)

— Aldona Rygelytė iš JAV 
nuvyko į Vasario 16 gimnaziją 
Vokietijoj. Jai pavesta rūpin
tis mokinių, ypač jaunesnių
jų, laisvalaikio praleidimu. Ji 
moko mokinius lietuviškai dai
nuoti, su jais žaidžia, prižiūri 
pamokų ruošą, veda pageibines 
anglų kalbos pamokas-

— Tėvas dr. Konstantinas 
Gulbinas, OFM Cap., nuo spa
lio 1 paskirtas nauju Vasario 
16 gimnazijos kapelionu. Jis 
dėsto vidurinėse klasėse ir loty
nų kalbą. Iki šiol kapelionavęs 
salezietis kun. St. Šileika išvy
ko į Sao Paulo, Brazilijon, kur 
numatoma įkurti naujas lietu
vių saleziečių centras.

— Kostas Astravas, JAV 
valdžiai tarpininkaujant, iš Los- 
Angeles. Calif., išvyko ilges
niam laikui dirbti į Kuwait, 
prie Persų jūros statyti moder
nišką refinerijos fabriką. K. As
travas yra geologijos inžinie
rius ir šioj srity turi ilgą prak
tiką. Prieš tai toj pačioj srity 
jis yra dirbęs Pietų Korėjoj, 
Indijoj ir kitur.

— Tėv. Pilypas Kvederis, O. 
FM, Washington© Katalikų Uni
versitete gavo istorijos magist
ro laipsnį.

— Lietuvių Fondo valdyba, 
kurios pirmininku yra dr. K. 
Ambrozaitis, ruošia informaci
nę knygutę apie Lietuvių Fon
dą Ji bus lyg ir vadovas LF 
vajaus komitetam, įgaliotiniam 
ir visiem lietuviam.

i



DARBININKAS 1970 m., lapkričio 3 d., no. 71

Dail. Jurgio Juodžio paveikslas — Marijos žemė. Dailininko paroda Worcesteryje rengiama lapkričio 7-8 d.d. 
Maironio parke.

ROCHESTER. N.Y. LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES

WORCESTER. MASS.
Meno mėgėju ratelio vakarienė

Spalio 17 Maironio Parke 
suruošta Meno mėgėjų ratelio 
vakarienė praėjo su geriausiu 
pasisekimu. Publika pripildė 
gražiai rudenine nuotaika iš
puoštą didžiąją salę-

Ratelio pirmininkas V. Rože- 
vičius pasveikino susirinkusius 
ir pranešė, kad pirma bus duo
dama vakarienė, o paskui bus 
meninė dalis. Visi su nekantru
mu laukė tos puikios vakarie
nės, o dar su didesniu nekant
rumu — meninės dalies.

Pagaliau pirmininkas pakvie
tė ratelio įkūrėją L. Jakubaus
ką pravest programą. Tam tiks
lui L. Jakubauskas turi puikų 
humoristinį talentą.

Netrukus pasirodė visų mė
giamas penketukas. Keturios 
gražiai pasipuošusios ponios — 
Roževičienė, Brantienė, Naike- 
lienė, Gorodeckienė ir V. Ro- 
ževičius, akomponuojant Auš
ros Vartų parapijos vargoni
ninkui muz. B. Burduliui, pa
dainavo "Ramunėle, Rožių tan
go ir Dobilą.

Solo V. - Roževičius padaina
vo šias dainas: Už žalios gire
lės (Banaičio), Oi kas (Šim
kaus) ir Kol jaunas buvau. Pub
likai entuziastingai plojant, dar 
pridėjo Mamytę (verstą iš vo
kiečių kalbos). V. Roževičius tu
ri gražų balsą- Dažnai girdi
me jį giedant bažnyčioje. Jis 
apie save yra išsireiškęs: “Man 
geriau padainuoti dešimt dai
nų, negu minutę kalbėti.” Ta
čiau pasirodo, kad jis gali ir 
kalbėti; tai įrodė per šią vaka
rienę; čia jam, kaip pirminin
kui, teko pasakyti ir kelis žo
džius.

Pabaigoje entuziastingai pub
likos buvo sutiktas seniai ma
tytas mišrus choras, vadovau
jamas Šv. Kazimiero parapijos 
vargonininko muz. A. Mateikos, 
kuris akomponavo ir V. Roževi- 
čiui dainuojant solo.
Choras padainavo: Oi toli, toli 

(Gailevičiaus), Atsisveikinimas 
su giria (Šimkaus) ir Tėveli mū
sų (Aleksio).

Irena Jurkuvėnaitė su James Stew
art susituokė iv. Mykolo bažnyčio
je New Yorke. Sutuokė kun. Ro* 
nold OF M Cap. Jaunieji apsigyve
no Brooklyne pas jaunosios tėvus 
Jurkuvėnus.

Pasibaigus programai, visi 
linksmai, grojant R.M. Trio, su
kosi salėje.

Padėkota visiem už atsilan
kymą, o ypatingai visom dir
busiam virtuvėje- Dirbo visos 
ratelio narės, talkinant Doman- 
tienei ii Alytienei. Vyriausia 
šeimininkė buvo E Gorodeckie
nė; ji visą dieną nevalgius bė
ginėjo, rūpindamasi, kad vaka
rienė gerai pavyktų.

neikia tik daugiau naujų jė
gų, ir Meno mėgėjų ratelis bus 
vėl stiprus.

Meno kūrinių paroda
Lietuvių Bendruomenės Wor- 

cesterio apylinkės valdyba lap
kričio 7, šeštadieni, Maironio 
Parko apatinėje salėje atidaro 
dailininko Jurgio Juodžio, gyve
nančio New Yorke, meno kū
rinių parodą, skiriamą trisde
šimties metų laisvės kovom at
žymėti.

Parodos lankymas prasidės 
šeštadienį, 1 vai. popiet. Ofi
cialus jos atidarymas įvyks tą 
pačią dieną, 7 vai. vakaro, su 
kavute ir kita programa. Paro
da tęsis iki lapkričio 8, 5 vai. 
vakaro. Lankymas neapmoka
mas.

Tradiciniai pietūs
Lietuvių Bendruomenės Wor- 

cesterio apylinkės valdyba 
lapkričio 8, 1 vai. p.p. Mairo
nio Parko didžiojoje salėje ren
gia tradicinius pietus su me
nine dalimi. Kalbės dail. Jur
gis Juodis tema “Mano tėvynė 
ir mes”. Meninę dalį atliks 
Worcesterio šeštadieninės mo
kyk. mokinių choras, vadovau
jamas muz. Burdulio, ir LB 
tautinių šokių grupė, vadovau
jama R. Padolskytės.

Apylinkės valdyba maloniai 
kviečia visus lietuvius gausiai 
dalyvauti pietuose ir dail. Jur
gio Juodžio meno kūrinių pa
rodoje.

SĄJUNGIETĖS, Į VAJU!
Prabėgus gražiai vasarai, vėl 

visos sutartinai stokim į gražų 
ir kilnų darbą, Lietuvių Katali
kių Moterų Sąjungos naujų na
rių vajų, kuris tęsis iki gruo
džio mėnesio.

Jei visos kruopščiai ieškosim 
savo tarpe ir apylinkėje tų 
brangių deimančiukų — naujų 
nariu, tai A.L.R.K. Moterų Są
jungą tikrai dar ilgai gyvuos.

Stokim į šį darbą įrašydamos 
nors po vieną naują narę. Pra
dėkim nuo savo dukrų, sesių, 
mamyčių, draugių ir pažįsta
mų.

Moterų Sąjunga jausis laimin
ga ir stipri, kada naujos, jau
nos jėgos užpildys retėjančias 
narių eiles, savo kilniais dar
bais bei aukomis ištiesdamos 
ranką į nelaimę patekusiem 
mūsų broliam ir sesėm lietu
viam.

Stenkimės visos, kad šių me
tų vajus būtų sėkmingas.

Uršulė Astrienė

Susipažinkime su 
dail. J. Juodžiu

Dail. Jurgis Juodis gimė 
1911 spalio 22 Kebliškių kaime, 
Pakuonio valse., Kauno apskr.

Įgimtą dailininko talentą jis 
atsinešė ir į mokyklą (būdamas 
šešerių metų amžiaus). Vėliau 
gimnazijoje, padedamas meno 
mokytojo V. Kašubos, įgijo pai
šybos pagrindus. Baigęs gimna
ziją, nuvyko su savo kūriniais 
į meno mokyklą Kaune. Kele
tą metų pasimokęs, stojo sava
noriu į Lietuvos kariuomenę. 
Tarnavo husaru pulke, čia, 
kiek sąlygos leido, galėjo tęs
ti meno studijas. Vėliau kariuo
menės vadovybės buvo pasiųs
tas į karo mokyklą. Panemunė
je. čia vėl galėjo reikštis me
no srityje. Baigęs karo mokyk
lą, atsidūrė karo aviacijoje kaip 
leitenantas. Dabar menui galė
jo pašvęsti visą laisvą laiką.

Nuo raudonojo maro dail. J. 
juodis pasitraukė į vakarus su 
tūkstančiais mūsų tautiečių. Po 
karo, gyvendamas stovykloje ir 
mokytojaudamas gimnazijoje, 
pilnai atsidėjo ir menui. Me
no studijas gilino pas vokie
čių meno profesorių Schoeffer.

Atvykęs į Ameriką, naktim 
dirbo fabrike, o dienom tęsė 
meno studijas Famous Artists 
School, Westport, Conn, čia 
įgijo meno diplomą. Šiandien 
jis priklauso prie kelių meno 
draugijų, tarp kurių yra ir 
American Federation of Arts.

Kokia būtų dailininko pažiū
ra į meną? Jis taip teigia: “Me
nas yra tautos veidrodis. Be 
meno paminklų, paveikslų, kul
tūriniu pastatų tauta savo tik
rojo veido parodyti negali. Me
nas yra tautos istorija, tapyta 
teptuku ant drobės, iškalta 
plaktuku ir išpiaustyta peiliu— 
akmenyje ir medyje •..”

Tėvynės laisvės atkūrimo 
penkiasdešimties metų sukak
čiai atžymėti dail. J. Juodis nu
sprendė išleisti savo 50 darbų 
albumą, vaizduojantį Lietuvos 
didybę, garbę, džiaugsmus, 
priespaudą ir vargus. Jo dukre-

Rochesterio Lietuvių Bendruomenės choras pradėjo 21 metus. Viduryje — dirigentas Jonas Adomaitis.
Nuotr. V. Stankevičiaus

Spalvingas radijo 
Klubo Vakaras

Spalio 24 Lietuvių Radijo 
Klubo 20 metų veiklai atžymė
ti surengtas dainų, muzikos ir 
šokių vakaras spindėjo jaunat
ve ir spalvingu įvairumu. ■

Vakaro programą atliko: jau
nieji akordeonistai iš Clevelan- 
do Br. Kazėnas, Ged. Puško- 
rius, Šarūnas Stempužis, Rom. 
Strimaitis; jauna poetė iš To
ronto — Laima švegždaitė; ba
ritonas Julius Kazėnas. Jei pir
mieji visus žavėjo savo jaunat
ve, tai solistas Julius Kazėnas 
buvo lyg ir tėvas šiai grupei, 
kuri lietuviškai visuomenei dar 
mažai pažįstama. Akomponavo 
Rita Čyvaitė ir Br. Kazėnas. 
Jiem talkino Jono Adomaičio 
gerai susidainavęs moterų cho
ras, kuris gausiai susirinkusių 
svečiu kelis kartus buvo kvie
čiamas dainas pakartoti.

Jaunoji poetė Laima Švėgž- 
daitė pasižymėjo ne tik žavia 
fizine ir dvasine jaunatve, bet 
ir puikia laikysena scenoje bei 
geru savo eilių skaitymu ko dai
liojo žodžio skaktytojam dažnai 
trūksta. Gimusi 1947 Vokietijo
je, dabar ji yra žinoma Toron
to lietuvių jaunimo ir bendruo
menės veikėja (1969 Toronto 
LB apylinkės pirmininkė). Per
nai įsigijo politinių mokslų ma
gistrės laipsnį. Dabar studijuo
ja teisių mokslus. Eilėraščius 
spausdina amerikiečių ir lietu
vių jaunimo žurnaluose.

Sol. Julius Kazėnas dviem iš
ėjimais padainavo kelias lietu
vių liaudies dainas ir ištraukų 
iš operų arijų. Jis turi sodrų ir 
plačios skalės baritono balsą, 
skambanti laisvai ir drąsiai.

Koncertą pradėjo ir baigė ke
turi jaunieji akordeonistai, pa
grodami lietuvių tautinių šokių 
ir dainų melodijų. Publika juos 
labai šiltai priėmė.

Programai vadovavo sol. Vla
da Sabalienė.

Choras pradėjo dvidešimt 
pirmuosius metus

Po vasaros atostogų vietos 
Lietuvių Bendruomenės choras 
vėl pradėjo repeticijas. Dirigen
tas — Jonas Adomaitis. Choro 
valdyba maloniai kviečia buvu
sius ir naujus choristus į cho
ro gretas. Repeticijos vyksta 
sekmadieniais, po lt vai. pa
maldų Šv. Jurgio lietuvių para
pijos žemutinėje salėje.

— Studentai Jonas šipaila, 
Kornelijus Cieminis ir Pr. Pui
dokas, buvę aktyvūs choro na
riai, neseniai išvyko atlikti ka
rinės prievolės. Jonas Šipaila 
neseniai baigė biologijos moks
lus.

Labiausiai perkamos knygos
Spaudos kioske labiausiai 

perkamos knygos: J. Gliaudos 

lės, vyresnioji Loreta ir jau
nesnioji Violeta, nutarė savo 
gerajam tėveliui už jų augini
mą ir auklėjimą atsilyginti ir 
savo lėšomis išleido šį albumą.

Albumo išleidimas sutapo 
su dailininko darbuotės meno 
pasauly 50 m. sukaktimi.

J.M. 

premijuotas romanas “Aitvarai 
ir giria”, K. Barėno premijuo
ta apysaka “Tūboto gaidžio me
tai”, A. Barono novelės “IŠ-» 
džiūvusi lanka”, č. Grincevi- 
čiaus apysaka “Geroji vasara”, 
B. Brazdžionio poezijos rinkti
nė “Pilnatis”-

Neseniai, gautos knygos taip 
pat vertos visų dėmesio: dr. K. 
Jurgėlos “Lietuvos sukilimas 
1862-64 metais (d i d ž i u 1 is 
1,113 pusi, istorinis veikalas), 
Br. Railos ‘Dialogas su lietu
viais” ir “Versmės ir verpetai”, 
kun. St. Ylos “Šiluva Žemaičių 
istorijoj”, I t, prof. dr. A. Ma
ceinos — “Bažnyčia ir pasau
lis”, A. Škėmos raštai, II t., B. 
Sruogos “Radvila Perkūnas” 
ir k. Jaunimui ir vaikam: Da
nutės Brazytės-Bindokienės pre
mijuota apysaka “Mieste nesau
gu”, V. Frankienės Šokoladinis 
kiškelis”, S. Petersonienės 
“Laumė Daumė” ir kt.

Spaudos kioskas veikia šv. 
Jurgio lietuvių katalikų parapi
jos žemutinėje salėje, sekma
dieniais nuo 10 iki 12:30 vai. 
Vedėjas — A. Sabalis, 32 Simp
son Rd., Rochester, N. Y. 
14617. Ten pat galima įsigyti ir 
visas lietuviškąsias stereo plokš
teles.

— Kultūrinių parengimų klu
bo artimoj programoj yra nu
matytas muz. Z. Ncmeikos var
gonų koncertas ir rašytojos Bi
rutės Pūkelevičiūtės literatūros 
vakaras-

— Priešrinkiminėje respubli
konų partijos veikloje sėkmin
gai dalyvavo ALT skyriaus pir
mininkas Juozas Jurkus.

sb.-

JUOKELIAI
Pėsčiųjų nedraudžia

I gyvybės draudos agentūrą 
užėjo žmogus apsidrausti.

— Ar ponas skraidote lėktu
vais? — paklausė agentas.

— Ne.,
— Ar važinėjate automobi

liu?
— Ne.
— Dviračiu?
— Irgi ne.
—Deja, apdrausti tamstos ne 

galėsime, — atsakė agentas, — 
kadangi su pėsčiais yra per
daug rizikos.

Miestiečio logika
Miesto vaikas, pirmąkart 

pamatęs gyvą arklį klausia:
— Mamyte, "ar galima palįsti 

po arkliu?
— Galima, bet kam to rei

kia?
— O jeigu jis sugenda?

Triukšmingas vaikas
Per paskutinį žemės drebėji

mą Pacifiko pakraščiuose viena 
pora tiek įsibaugino, kad savo 
vienintelį vaiką išvežė gyventi 
pas dėdę kitoje valstijoje. Po
rai savaičių nepraėjus, tėvai 
gauna iš dėdės skubią telegra
mą, kurioje pranešama: “Gra
žinu jums vaiką. Atsiųskite 
man geriau žemės drebėjimą.”

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

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

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

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

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

Montreal io Aušros Vartų 
Choras dainuoja: Kur giria ža
ruoja, Kurteliai sulojo, Pava
sario rytas, Berneli mūsų, Meno 
daina, Garsus mano Vilnius, Lė
kit mintys, Girioj, čigonai, Ud- 
rio daina, Tremtinių ir išvežtų
jų giesmė.* Stereo galima groti 
mono, 5 dol.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus 
ALFRED W. ARCHIBALD 

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

Current dividend on all accounts.

Dabar moka už visų rūšių taupomus pinigus.

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

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

DISPLAY

LIETUVIŲ KANKINIŲ KOPLYČIA
ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE

JAU DEDIKUOTA

Jos įrengimo išlaidos dar reikalingos jūsų aukos. Įam
žinkite save ir savuosius šio paminklo kūrėjų skaičiuje. 

Savo auką siųskite:

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND
2701 West 68th Street

Chicago, Ill. 60629

OWN YOUR OWN BUSINESS

New Yorko Balfo 100-sis sky
rius dabar vykdo vajų. Jį už
baigdamas, spalio 24 surengė 
koncertą ir šokius Maspetho 
lietuvių parapijos salėje.

Vajaus komitetą sudaro visa 
eilė organizacijų. Tai labai ge
rai, kad Į taip reikalingą šalpos 
darbą Įsitraukė organizacijos, 
draugijos. Daugiau rankų dau
giau padaro, toliau pasiekia ir 
surenka aukas iš tolimiausių 
žmonių. Tokiam telktiniam ko
mitetui pirmininkauja dr. Eu
geni i us Noakas, kuris ir pradė
jo koncertą trumpu žodžiu, pri
statydamas vakaro vedėją Ire
na Veblaitienę.

Šiai programai buvo surasti 
mažai kam girdėti dainininkai. 
Jie daugiau ar mažiau telkiasi 
apie Apreiškimo parapijos cho
rą. Tai tikriausiai nuopelnas 
Algirdo Kačanausko, kad juos 
plačiau išvedė į sceną-

Pirmas dainavo Fredas Luc
ką, gana malonaus balso liau
dies dainų interpretatorius. Jis 
atliko: Sėdžiu po langeliu, Tris 
dienas, tris naktis, Ant mariu 
krantelio.

Irena Veblaitienė skaitė Mai
ronio baladę “Jūratė ir Kasty
tis”. Ji turi malonaus tembro 
šiltą balsą, laisvai be įtampos 
vadovauja programom ir tuo 
patraukia publiką. Deklamuoda
ma poeziją, ieško iškilminges
nės išraiškos, patoso. Šiame 
koncerte jos malonų balsą ga
dino mikrofonas, kuris pakeis
davo balso tembrą, ji smarkiai 
užaštrindamas. (Gaila, kad tokia 
didelė ir turtinga parapija ne
gali sutvarkyti savo garsiakal
bių. Publika visad turi klausy
tis arba spiegimų arba nemalo
naus čerškiančio balso.)

Solistė Carol Bushell, kuri 
yra dainavusi operose ir turi 
dideli dainininkės patyrimą, pa
dainavo: M. Petrausko — Ty
kiai tykiai, J. Gruodžio —Aguo
nėlės, Rūta. Rugiagėlės.

Tautiniam šokiam buvo pa
likta vieta prieš sceną, čia pa
sirodė N..Y. tautinių šokių gru
pė, kuriai vadovauja Jadvyga 
Matulaitienė. Pradžiai pašoko 
Kepurinę, Landytinį-

Louise Senken bene daugiau
siai dainavo lietuviškai publi
kai. Ji ateina per Apreiškimo 
parapijos chorą. Dainuoja nuo
širdžiai ir jaukiai, štai jos atlik
tos dainos: J. Gaubo — Jaun’ 
broliukai, Aleksandro Kača
nausko — Gal tu nori, kad my
lėčiau, A. Aleksio — Ak my
liu tave.

į sceną vėl sugrįžo deklamaci
jos. Irena Veblaitienė paskaitė 
Giedriaus pasakėčią — Kurmį.

Dainuojančios Rūtos — Ire
na šiugždaitė ir Diana Melni- 
kaitė, abi iš Waterburio, Conn.

Jos interpretuoja liaudiniu sti
liumi, pritardamos gitara ir 
cimbolais. Dainuoja jautriai į- 
sigyvendamos. Šį kartą jų bal
są gadino tas pats mikrofonas. 
Padainavo: Boba ožką užaugi
no, Tėviškės laukuose, Čigonė 
(parašyta Irenos Šiugždaitės)-

Koncertas jau ėjo pabaigom 
Solistė Carol Bushell padaina
vo St. Šimkaus Lopšinę ir Sa- 
gedilijos ariją iš Carmen ope
ros, bisui — Na tai kas. Ge
riausiai nuskambėjo arija iš 
Carmen op-

Visiem dainininkam akompo- 
navo Algirdas Kačanauskas. Jis 
turi savo aristokratišką stilių, 
užtikrinta ramuma ir tikslumą.

Paskui vėl pasirodė tautinių 
šokių grupė pašokdama: Žio
geli, Rankšluostėlį, Vakaruškas. 
Jaunimo grupė buvo sutikta 
ir palydėta plojimais. Grupė po 
vasaros atostogų jau įsitraukia 
i darba ir šoka išraiškiai. Ge
riausiai bene jiem išėjo lėtas 
šokis su rankšluosčiu. Akordeo
nu šokius palydėjo Vytautas 
Strolia.

Pabaigai visi programos da
lyviai buvo sukviesti į sceną. 
Pirmininkas dr. E. Noakas vi
siem padovanojo po knygą ir 
toliau kvietė linksmintis.

Toliau buvo vakarienė su šo
kiais, valgiais, dainom ir lo
terija. Šiai loterijai daiktus bu
vo suaukoję žmonės. Tai ji tu
rėjo didelio pasisekimo ir iš jos 
Balfui bus likę bene daugiau
sia pelno.

Vaišių stalai buvo gražiai pa
puošti ir dekoruoti. Tuo pasirū
pino bene tik viena moterų or
ganizacija. Buvo pavaišinti visi 
programos dalyviai

Prie vakaro darbų, pardavi
nėdami valgius, gėrimus, bilie
tus, dirbo labai daug žmonių. 
Tai ir parodo, kad Balfas yra 
visų ir iš visų darbo ir au
kų gyvena, (p.j.)

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

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

BURGLAR ALARMS 
INSTALLED 

Homes and Business 
MAJESTIC ALARM SYSTEMS 

3902 16th Avenue Brooklyn
• Call 871-9795

without the headaches. United Coffee Brewers, Inc. pioneered the 
biggest thing in merchandising within the last five years. If you are 
a GO-GETTER, business minded, can handle a small sales force, 
and have $12,000 to $30,000 cash, then we should get together.

H. W. MALE

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

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

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

$$$ S$$
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
$$$

SHIPPING CLERK —full charge — 
Furniture experience necessary. In
dustrial factory, steady position — 
Stanbuilt Upholstery 376 President 
St., Brooklyn, N.Y. Call UL 8-0550 
Mr. Bob Stoll.

GLASS CUTTER 
Washington Heights

For production work. Experience all 
types of glass cutting. Permanent 
position. — 661 Edgecomb Avenue, 
or call: Henry 795-2100

EXPERIENCED BAKER
for morning work—good salary, ex
perience on Italian bread. Steady 
work, nice working conditions — 
HAMILTON BAKERY, 7207 18th 
Avenue. Brooklyn, N.Y. BE 2-8044

POLISHER - LAPPER experienced 
on School Jewelry — permanent — 
SCHILLING MFG. 251 Washington 
Street. Jersey City, N.J.

CONSTRUCTION HELP. We need 
a handy-man. crew-chief type. All 
types of duties incl. repairs, building 
maintenance, etc. CALL 673-5180

Cabinet makers, wood finishers and 
foreman for finishing dept, for desk 
factory in Irving. N.J. Arnold Fur
niture Mfg. Inc. Call 201-399-0505

PORTER / RECEIVING MAN
Part or Full Time — Experienced 
only. Good pay and working condi
tions. liberal discounts. Apply in 
person — CANADIAN FURS. 196 
Jefferson St. Passaic, New Jersey.

EXP. OPERATORS
on safety stitch and blind stich and 
bar tack machine. Piece or section. 
Union shop—MAURICE SILVERA, 
INC., 418 Lafayette St. (5th floor), 
New York City — AL 4-8638

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 — Ext. 392 

Equal Opportunity Employer

SEWING MACHINE OPERATOR
Experienced with all types of ma
chines to do duplicate sampler for 
large lingerie manufacturer. Bene
fits, good working conditions. Call:

Mr. S. — 686-5625

SERVICE

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

Nostrand Beauty and Wig Center 
Hair straightening, cold wave perm. 
1280 Nostrand Ave. Bklyn. No ap
pointment. IN 2-9751 / BU 4-9450

H. W. MALE

AUTO PAINTER
MUST BE $200.00 

PER WEEK 
OR OVER CALIBER.

CALL (212)
658-5900

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

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

MEN’S HAIR 
STYLIST

Must be experienced. Top salary — 
AUGIES MEN SALON, 200 E. 9th 
Street Rockaway, New Jersey, Mor
ris County (New Jersey area). For 
information call days 201—627-9656 
after 7 PM 201-625-1265

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER

Michigan 24130

The Hartford
Insurance Group
is interviewing

• CASUALTY 
UNDERWRITER 
1-2 years’ experience

• PROPERTY 
UNDERWRITER
1 year’s experience

For appointment call 
MRS. PEAK 
315-474-6531

CABRINI-ON-THE-HUDSON
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

West Brighton 3 bdrms, brk ranch, 
gar, IV2 bths. central air, carpeting, 
rec rm, env trans, owner. SA 7-0930 
eves Sat. & Sun. — Firm $44,000.

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.

HAIR STYLIST preferably Europe
an trained, must be clever and ex
perienced. Elegant salon. Syracuse, 
N.Y. Joseph Hair Stylist, Presiden
tial Plaza. Syracuse, N.Y. Call 315 
—122-3195 - 3194.

Casework supervisor: up to $12.000 
based on educ & exp; Caseworker to 
$10.000 with MSW. to $8500 without 
training, to be evaluated; RN Charge 
Nurse to $9500 based on exp, LPN 
to 6500 Child Care Workers to $7100 
depend’g on educ & exp. Responsibi
lities incl care of 10 children, 6-12. 
Min education 2 yr college. St. Pe
ter’s School, Peekskill, N. Y. near 
U.S. 6. Interviews on Nov. 5 & 6. 
914—737-5200, Mrs.Murden for app.

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N. Y. 11208 

---------  Allen R. Shipley----------

WE OFFER:
1. High immediate earnings, plus automatic repeat business which 

returns $25,000 to $60,000 yearly.
2. An exclusive distributorship, leading to lifetime security and 

prestige, with no competition.
Unlimited merchandise, no cost to you.
Full training for you and staff, complete support program.
Low overhead, operate from home initially.
Tremendous acceptance, unlimited market.

7. Your investment protected by our Buy Back Agreement.

Don’t delay, write or call today for information:

3.
4.
5.
6.

UNITED COFFEE BREWERS, INC.
516 White Horse Pike 

Haddon Heights, New Jersey 08035 
Phone: (609) 546-6664

NEW CANADIAN BLITZ DIET
LOSE 5 POUNDS OVERNIGHT!

Learn the secret of incredible, No-Effort, No-Drug, ONE- 
DAY 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

PPG has excellent opportunities for 

, . , . Production Workers Industries „ oo . .... u„2.88 per hour to start 4-shift differential 
No experience necessary, excellent opportunity for advancement, 
permanent positions, rotating shifts, excellent fringe benefits, hos
pitalization, life insurance, pension planand ten (10) paid holidays. 
High School' diploma preferred, but net required. Apply in person 
or call Personnel Office — (201) 748-9400

PPG INDUSTRIES INC. — Adhesive Products 
225 BELLEVILLE AVE. BLOOMFIELD, N.J, 

An Equal Opportunity Employer

ST. BONAVENTURE UNIVERSITY
Where a Student is a Name and not a Number! 
A CATHOLIC COEDUCATIONAL UNIVERSITY

— Conducted by Franciscan Friars

SCHOOLS
School of Business Administration 
School of Arts and Sciences 
School of Education

Accounting 
Management 
Economics 
Finance 
Biology

Chemistry 
Classics 
Mathematics 
Physics 
Philosophy

School of Theology 
School of Graduate Studies 
Franciscan Institute

MAJORS
English
History
Journalism
Sociology Psychology
Political Science Elementary Education

Physical Education 
Teachers Training 
Modem Languages

R.O.T.C
Pre-Engineering — Pre-Law — Pre-Medical

Director of Admissions,
Box C St. Bonaventure University, St. Bonaventure, New York
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DARBININKAS 1970 m., lapkričio 3 d., no. 71

DARBININKAS
nmwienosGsEsS

Akademikų Skautų Sąjūdžio 
New Yorko skyrius lapkričio 
7, šeštadienį, 7 v.v. Kultūros 
Židinyje rengia literatūros va
karą. Savo kūrybą skaitys Ma
rytė Saulaitytė ir Algirdas 
Landsbergis. Po programos — 
užkandžiai ir šokiai-

New York Times, New Yor
ko dienraštis, spalio 27 pri
ėmė trijų Pabaltijo tautų dele
gaciją ir aiškinosi, kodėl pabal- 
tięčiai spalio 24 buvo surengę 
demonstracijas prie laikraščio 
redakcijos centrinių durų. Iš 
lietuvių pusės dalyvavo Nastu- 
tė Umbrazaitė.

N.Y. vyrų choras spalio 31 
sėkmingai koncertavo Baltimo- 
rėje. Keliavo autobusu. Cho
ras šiemet padidėjo keliais ge
rais dainininkais. Repeticijos 
būna kiekvieną antradienį Kul
tūros Židinyje. Kviečiami pri
sijungti ir kiti, kurie turi bal
sus ir mėgsta dainą. Ypač pra
šomas jaunimas. Chorui vado
vauja Vytautas Strolia.

L.B. New Yorko apygardos 
valdybos atstovai — pirm. A. 
Vakselis ir sekretorius A. Sa
balis spalio 24 lankėsi Cleve- 
lande, kur tuo metu posėdžio 
buvo susirinkusi naujoji LB 
taryba. Su ja aiškinosi, kiek 
New Yorkui pripažins atstovų 
pagal ši rudeni vykdytus rin
kimus. Po Įvairių ginčų priim
ta rezoliucijų komisijos pasiū
lymas: iki 1971 balandžio 15 d. 
taryba Įpareigoja prezidiumą 
sušaukt specialią t-bos sesiją, 
kurioje būtų pakeista rinkimų 
tvarka, padaryti nauji nutari
mai ir N. Y. klausimas bū
tų išspręstas — nustatytas New 
Yorko atstovų skaičius šeštojoj 
taryboj.

K- M. Sąjungos 29 kuopos 
susirinkimas šaukiamas lapkri
čio 8 Apreiškimo parapijos sa
lėje. Pradžia 12 vai. Tai bus 
paskutinis šių metų susirinki
mas, valdyba prašo visas nares 
dalyvauti.

Genocido parados pavaizda
vimą skaidrėmis rengia Liet. 
Fronto Bičiulių N. Y- sam
būris ir ateitininku mediku 
korporacija Gaja. Skaidrės bus 
rodomos lapkričio 8, sekmadie
ni, 4 vai. popiet Maspetho lie
tuvių parapijos salėje- Paaiški
nimus padarys ir apie genoci
dą kalbės dr. Domas Jasaitis.

LMK Federacijos New Yor* 
ko klubo susirinkimas, skirtas 
pedagogės ir visuomenininkės 
Marytės Nemeikšaitės prisimi
nimui, Įvyks lapkričio 7 d. 4 v. 
popiet p. E. Valiūnienės rezi
dencijoje, 120 Paine Ave., New 
Rochelle. Apie M. Nemeikšaitę 
kalbės Sofija Jasaitienė. Kelio
nės informacijai skambinti: tel. 
VI 6-8320.

J?

Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo 
filmas ir genocido parodos 

atvaizdavimas skaidrėse
rodomas

lapkričio 8, sekmadienį
4 vai. p. p.

r

Visuomenė, ypač jaunimas, turės gerą progą pamatyti 
žmonių gyvenimą Nepriklausomoje Lietuvoje ir liėtuvių 
kančias, kai rusai okupavo Lietuvą. • Įėjimas nemokamas

LIETUVIŲ PARAPIJOS SALĖJE 
64-14 56th Road, Maspeth, N. Y.

Filmą pagamino K. Motuzas

Vienuolynas______ GL 5*7068
Spaustuvė ________  GL 2-6916
Redakcija ________  GL 5*7281
Administracija ____ GL 2-2923

Dail. Antano Petrikonio dai
lės paroda Įvyks lapkričio 14- 
15 Kultūros židinio patalpose. 
Rengia Skaučių Seserija.

Algirdo Kačanausko pagerbi
mą rengia Rūtos ansamblis šį 
šeštadienį, lapkričio 7, Švč. Tre
jybės parapijos salėje Newar- 
ke. A. Kačanauskas buvo ilga
metis šio choro dirigentas ir 
vadovas. Dabar, vargonininkau
damas Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje Brooklyne, nebeturi 
galimybės vadovauti Rūtai. An
samblis, už ilgametį darbą atsi
dėkodamas, rengia jam vakarie
nę su koncertine dalimi- Po jos 
bus šokiai. Iš New Yorko va
žiuoja būrelis Algirdo Kača
nausko bičiulių.
"Dail. V. K. Jonyno parodą 

rengia 1971 m. kovo paskutinį 
savaitgali (ne kovo 5-6 kaip bu
vo paskelbta Darbininke). Ren
gia New Yorko skautam rem
ti komitetas.

Juozas V- • Roland, iš San 
Francisco, Calif., atostogauda
mas New Yorko apylinkėje, bu
vo trumpam sustojęs pranciško
nų vienuolyne Brooklyne. čia 
jis paliko auką statomam Židi
niui, aplankė Darbininko admi
nistraciją, kur už porą šimtų 
dol. įsigijo lietuviškų knygų ir 
plokštelių. Nors Juozas yra tre
čios kartos lietuvis ir toli gy
vena nuo lietuviškų kolonijų, 
tačiau turi Įsigijęs per du tūks
tančius lietuviškų leidinių, ku
riuos visus yra perskaitęs. Lie
tuviškai skaito ir rašo gražiai, 
Įdomaujasi lietuvišku gyveni
mu. San Francisco mieste turi 
savo prekybą. Ta pačia proga 
užsakė Darbininką seselei M. 
Joace, A. Laurynaitienei, M. 
Šarkauskienei ir S. Bozenko. 
Už spaudos palaikymą ir aukas 
Židiniui Darbininko administ
racija nuoširdžiai dėkoja.

Juozas V. Roland

NEW YORKO 
LFB ir AMK GAJOS 

VALDYBOS

Prof J. Stuko naujoje sodyboje lapkričio 1 buvo pašventintas lietuviškas kryžius, šventina prel. J. Balkūnas. 
Ta proga buvo surengtos ir įkurtuvės, į kurias susirinko Stukg bičiuliai. Nuotr. R. Kisieliaus

Kun. Petras Urbaitis, sale
zietis, iš Italijos atvykęs čia au
kų rinkti savo vienuolijos persi
tvarkymam ir jaunimo reika
lam, buvo sustojęs Brooklyne. 
Čia gyveno pranciškonų vie
nuolyne, lankėsi pas lietuvius, 
Balfo sandėliuose sukrovė iš 
saleziečių spaustuvės atvežtų 
knygų. Spalio 30 dienos vaka
rą jis išskrido į Clevelandą, kur, 
trumpai pabuvęs, Keliauja Į Chi- 
cagą. Chicagoje pastoviau Įsi
kuria. Ten jo adresas, Rev. P. 
Urbaitis, SDB, 6800 S. Camp
bell Ave., Chicago, Ill. 60629. 
Tel. PR 8-2126.

Liet. Fronto Bičiulių New 
Yorko sambūrio susirinkimas 
bus lapkričio 21, šeštadieni, 6 
v.v. Kultūros Židinio patalpo
se.

Dėmesio visiem! Ateina šven
tės, ir ta proga turiu šveicariš
kų laikrodėlių, Vyriškų ir mo
teriškų, visiem skoniam. Taip 
pat labai prieinamos kainos, yra 
net už 16 dol. Visi garantuoti 
ir peržiūrėti. Taip pat priimu 
laikrodžius pataisyti. Kreiptis i 
laikrodininką Stasį Citvarą: tel. 
846-3648.

Padėka
Maironio mokyklos tėvų ko

mitetas nuoširdžiai dėkoja or
ganizacijom bei asmenim, finan
siškai parėmusiem mokyklą 
1969-70 mokslo metais.

Garbės rėmėjas: L.B. Great 
Neck apylinkės valdyba (pirm. 
H. Miklas) — 100 dol.

Aukotojai: Inžinierių ir Ar
chitektų S-ga — 50 dol, M. Ša- 
linskienė — 30 dol, kun. Br. 
Kruzas — 25, Liet. Moterų 
Federacija (pirm. P. Ivašauskie- 
nė) — 25, dr. T. Savickas— 
25 dol., L. B. Queens apylinkės 
valdyba (pirm- A. Ošlapas) — 
10, mok. E. Urbelienė —10, R. 
Kazlas — 5, dr. I. Skeivys — 
5, agr. V. Butkys — 5 .

Dėkojame visiem, kurie mo
kyklą pasveikino 20-ties metų 
jubiliejaus proga vaidinimo pro
gramoje, ir L. B. Woodhaven- 
Queens apylinkės valdybai bei 
L.B. New Yorko apygardos v- 
dybai, prisidėjusiom prie abi
turientų apdovanojimo.

Prašome lietuviškas organi
zacijas bei asmenis remti Mai
ronio mokyklą ir šiais metais. 
Prašau aukas siųsti J. Birutie- 
nei, 117-05 89 Ave., Rich
mond Hill, N. Y. 11418 ir če
kius rašyti “L.A.C. Maironis 
Cultural Program’” vardu.

Maironio Lituanistinės
Mokyklos New Yorke

Tėvų Komitetas

Maspetho žinios
Marcelė Gelumbauskienė mi

rė spalio 17, palaidota spalio 
21.

Anastazija Karazėjienė mirė 
spalio 20, palaidota spalio 23.

Veronika Bartulienė mirė 
spalio 25, palaidota spalio 
28.
Naujas katalikų Veteranų pos

to vadas yra Alfonsas Cąrebie- 
jus. Lapkričio 7 jis bus pagerb
tas posto pobūvyje parapijos sa
lėje.

40 valandų atlaidai bus lap
kričio 22, 23 ir 24.

Kristaus Karaliaus 'šventė 
minima lapkričio 22- Ta proga 
bus religinis koncertas ir litur
ginis žodis.

Tretininkų metinis susirin
kimas bus lapkričio 22, 5 vai. 
popiet tuoj po šv. Valandos 
bažnyčioje. Tuo metu bus ir vi
zitatorius.

Kunigų Vienybės rytų pro
vincijos metinis posėdis bus 
lapkričio 24 d. 3 v. popiet pa
rapijos klebonijoje.

Prel. J. Balkūnas lapkričio 28 
skaitys paskaitą Katalikų Fede
racijos kongrese Chicagoje. Te
ma — Katalikų Federacijos to
limesnė veikla.

Bronxe reikalingas prižiū
rėtojas 24 šeimų pastatui. Ap
šildymas alyva, keltuvas ir kiti 
patogumai. Gali būti ir viduti
nio amžiaus vyras su žmona. 
Jie gauna 4 kambarių butą su 
apšildymu ir 50 dol. mėnesiui. 
Skambinti vakarais VI 9-1411.

G. Žumbakienes 
paroda

(atkelta iš 4 psl.) 
vieno parodoje buvo pareikšta, 
kad gerai atlikti, nors ir abs
traktūs, kūrinįai net ir vi
suomenės daugumai yra mieli 
ir brangūs. Bendra tezė būtų, 
kad “žmonės supranta gerą 
daiktą.”

Šioje vietoje reiktų pažymė
ti, kad daugelį lankytojų suda
rė taip pat ir šeštadieninės Mai
ronio lituanistikos mokyklos rė
mė j ai-entuziastai ir mokinių tė
vai, nes parodos pelnas šiai mo
kyklai ir buvo skiriamas- Viso 
to rezultatas — parodytas nau
jas mūsų meno žmogus New 
Yorko visuomenei, ir paremta 
lituanistinė mokykla. Atrodo, 
kad šitokia kultūrinių idėjų 
kombinacija New Yorke ran
da pritarimą.

A. Sabalis

Parengimai New Yorke
Lapkričio 8, sekmadienį — Lietu

vių genocido paroda (iš Chicagos) 
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, šeštadienį ir sek
madienį — Dail. Petrikonio kūrinių 
paroda Kultūros židiny, 361 High
land Blvd., Brooklyn. Rengia Skau
čių Seserija.

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

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.

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.

Lietuviškų 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.

Klebonijai reikalinga šeimi
ninkė. Skambinti 255-2648.

Milijonai laukia paveldėtojų. 
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.
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Išgirskite 
gražiai ir sklandžiai 
išreikštas idėjas 
atsilankydami 
i

AKADEMIKŲ SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
New Yorko skyriaus 
ruošiamą

VAKARĄ 
kurio programą atliks 

Marytė Saulaitytė ir 
Algirdas Landsbergis

lapkričio 7, šeštadienį, 7 vai. vakaro 
Kultūros Židiny

Highland Blvd. Brooklyn, N. Y. 

Po programos 
užkandžiai ir šokiai
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PAMINĖTA KRISTAUS 
KARALIAUS ŠVENTĖ

Pagal naują Bažnyčios pa
tvarkymą šiais metais Kris
taus Karaliaus šventė yra nu
kelta iš spalių mėn. paskutinio 
sekmadienio į lapkričio 22, bet 
Bostono ir Brocktono ateitinin
kai ją atšventė dar sena tvar
ka — spalių 25 Brocktone Sv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioj.

10 vai. iš ryto mišiose daly
vavo gausus ateitininkų būrys 
iš Brocktono, Bostono ir Wor- 
cesterio. Jaunesnieji ateitinin
kai būrėsi apie savo kuopų vė
liavas. šv. Kazimiero parapijos 
klebonas šakalys aukojo mi - 
šias ir pamoksle pasidžiaugė, 
kad šiais neramiais laikais dar 
yra nemaža jaunimo, kuris bu
riasi apie Kristaus vėliavą, ir 
toks jaunimas kelia daug vil
čių ateičiai. Per mišias giedojo
naujai Įkurtas parapijos cho
ras, vadovaujamas komp. J. 
Gaidelio- Choras, nors dar tik 
pradėjęs pirmuosius žingsnius, 
pasirodė visai ne naujokiškai. 
Skambūs akordai daug prisidė-

Balfo seimas rengiamas Bostone
Atlik savo pareigą Balfui

Šalpa buvo ir yra reikalin
ga. Daug mūsų brolių ir sesių 
yra reikalingi tos šalpos. Bal
tas yra viena bendrinė orga
nizacija, kuri rūpinasi tais, ku
riais nėra kam rūpintis. Šiais 
metais Balfo seimas vyksta Bos
tone lapkričio 28-29. Balfo sky
riaus valdyba vykdo pinigini va
jų. Jeigu dar neatlikai savo pa
reigos atiduodamas auką, ati
duok ją tuojau ir dosniai.
Balfo seimui rengti komitetas

Balfo seimas Įvyksta š.m. lap
kričio 28-29 So. Bostono Ame
rikos lietuvių Draugijos salėse, 
368 W. Broadway, So- Boston, 
Mass.

Seimui rengti sudaryta šios 
sudėties komitetas:

Garbės pirmininkas — adv. 
A. O. Shallna — Lietuvos gar
bės konsulas. Nariai: J. Kas- 
mauskas, J. Tuinyla, J. Tumavi- 
čienė, dr. A. Kapochy, S. Mi- 
chelsonas, K. Nemaksy, A. Ja
nuškevičienė.

Seimo globėjas — kun. A- 
Baltrušiūnas — S.O. Bostono 
lietuvių parapijos klebonas.

Komiteto pirmininkas — ad
vokatas J. Grigalius.

Vykdomasis vicepirmininkas

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

jo prie momento iškilmingumo.
Po mišių buvo bendri pus

ryčiai parapijos salėje. Pusry
čių metu programai vadovavo 
Bostono-Brocktono vyresnių a- 
teitininkų valdybos vicepirmi
ninkė J. Ambraziejienė. Pagrin
dinis kalbėtojas buvo prof. S. 
Sužiedėlis. Nors auditorija bu- 
vo labai mišri amžiaus atžvil
giu (nuo penkiamečių iki “su
brendusio jaunimo”), profeso
riaus lakus žodis buvo išklau
sytas su didele atida. Ypatin
gai viena mintis liko neužmirš- 
tema: jei žmogus nori valdyti 
žemę, jis pats turi paklusti dan
gaus ir žemės Valdovui, kitaip 
žmogus niekad neišvengs nusi
vylimo ne tik savo pastango
mis, bet ir pats savimi.

Trumpą meninę programą at
liko jaunieji ateitininkai: A. 
Navickaitė, R. Beržinskas ir D. 
Eivaitė, pasakydami eilėraščius. 
Visi deklamuotojai džiugino 
klausytojus savo gražiu lietu
vių kalbos tarimu.

Paskutinį žodį tarė Šv- Kazi
miero parapijos klebonas, pasi-
gerėdamas gražiu minėjimu, 
kviesdamas ir toliau nenuleisti 
rankų ir nebijoti savo tautinio 
veido ir tautinės kultūros. Pus
ryčių programa buvo baigta a- 
teitininku himnu. S.C. c

— Pr. Mučinskas, 447 E. Se
venth St-, So. Boston, Mass., 
tel. AN 8-7885.

Vicepirmininkai: A. Andriu
lionis, A. Čaplikas, E. Cibas, 
St. Drevinskas, J- Kapočius, A. 
Matjoška, č. Mickūnas, A. Sku- 
dzinskas.

Sekretoriai: K. Šimėnas, F. 
Grandall, J. Rentelis.

Kasininkai:. J. Valiukonis, 
99 P St., So. Boston, Mass.; dr. 
P. Kaladė.

Spaudos komisija'; P. Žičkus 
pirmininkas; nariai: J. Ja- 
šinskas, St. Santvaras, J. Son- 
da, P. Viščinis, St. Minkus, 
J. Vizbaras.

Butų ir registracijos komi
sija: H. Čepas — pirmininkas, 
545 E. Broadway, So. Boston, 
Mass. Tel. 268-0605; nariai Br. 
Banaitis, G. Čepas, Jg. Vileniš- 
kis.

- Sveikinimų komisija: Br. Ga
linis — pirmininkas, 19 Mellen 
St-, Dorchester, Mass. Tel 282- 
2024; nariai: J. Vasys, J. Bal
čiūnas, J. Rasys.

Banketo komisija: A. Mat
joška — pirmininkas, 373 Cen
ter St., Dorchester, Mass. Tel. 
825-5304.

Nariai: P. Ausiejus, Br. Ba- 
jerčius, dr- St. Jasaitis, O. I- 
vaškienė, V. Izbickas, J. Kačins
kas, J. Lubinas, I. Mickūnie- 
nė, E. Manbmaitis, A. Neviera, 
Pr. Račkauskas, P. Rackevičius, 
V. Stelmokas, L. švelnis, V. 
Šimkienė, Br. Utenis, O. Vai- 
čaitienė, O. Valiukonienė.

Delegatų susipažinimo arba
tėlę suruošti pavesta A. Andriu- 
lioniui, Balfo centro valdybos 
direktoriui-

Delegatam, kurie negalės ap
sigyventi viešbučiuose, bus pa
rūpintos nakvynės privačiuose 
namuose. Kreiptis į H. Čepą 
iki lapkričio 14 aukščiau nuro
dytu adresu.

Banketas bus lapkričio 28 d. 
7 v.v. liet, piliečių draugijos 
3-čio aukšto salėje, 368 W. 
Broadway, S. Bostone, Mass. 
Bilietas — 8 dol.

Bilietus prašom iš anksto už
sisakyti pas banketo vedėją A. 
Matjoška ir banketo komisijos 
narius. Bankete, numatoma, da
lyvaus ir Bostono burmitras K. 
White, gubernatorius Sargent. 
Taip pat yra kvieččiami mūsų 
diplomatai, visuomenės veikė
jai-

Bankete taip pat dalyvaus 
naujasis arkivyskupas Humber
to S. Medeiros.

Meninę banketo programą 
tvarko muz. J. Kačinskas.

Visi Bostono lietuviai kvie
čiami nuoširdžiai įsijungti į sei
mo darbus. Prašom paremti sa
vo auka ir savo darbu.

Balfo Mimui rengti komitetas




