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N. Y. guber natūrą ir senatorių laimėjo respublikonai
Vidurio termino rinkimuo

se (tuo atveju, kada nerenka
mas prezidentas), einant tradi
cija, turėtų kongrese pralaimė
ti vietų toji partija, kuri val
do prezidentūrą. Šį antradienį s 
vykę tokie rinkimai šitos tai
syklės nepatvirtino: abi parti
jos neturėjo nė didesnių laimė
jimų, nė pralaimėjimų.

Respublikonai bandė laimėti 
senato kontrolę, bet, atrodo,

didatas, išrinktas New Yorko vais
iuos aona|orii^.

Už Pekino pripažinimą Kanadai atlyginta

Gubernatorius Nelson A. Rocke
feller, laimėjęs New Yorko guber-
natūrą ketvirtą, kąrtą. . .

Jungt. Tautos. — Gen asam
blėjos sesijai įpusėjus, vėl 
artėja kom. Kinijos priėmimo 
i J. Tautas klausimas. Pirma 
kartą jis atsirado dienotvarkė
je 1956 m-, bet vis būdavo at
metamas. Pernai ta klausima 
balsuojant už Pekino priėmimą 
balsavo 48, prieš 56, susilaikė 
21.

Šiemet tuo klausimu vėl pra
dėta daugiau domėtis po to, 
kai Kanada nutarė užmegzti su 
kom. Kinija diplomatinius san
tykius. Amerikos spaudos at
stovai žinias iš delegacijų su
rinkę tvirtina, kad ir šiemet 
užteks balsų Pekino Kinijos į 
Jungt. Tautas neįleisti. Kanada 
praeityje dažnai nuo balsavi
mo susilaikydavo, šiemet, aiš
ku, balsuos už priėmimą.

Bet dabar jau Pekino priėmi
mo klausimas yra stipriai pri
brendęs, tik reikia surasti for
mulę, kaip sutalpinti J. Tauto
se abidvi Kinijas: Tchiang Kai- 
sheko ir Mao Tse-tungo. Jeigu 
kom. Kinija užsimanytų eiti į 
Jungt. Tautas tik ta sąlyga, kad

Vakariečių laimėjimas Kongo kasyklose
Amerikos, Anglijos, Japoni

jos ir Prancūzijos atitinkamos 
bendrovės, sudariusios tarptau
tinį konsorciumą, laimėjo var
žytines vystyti ir eksploatuoti 
Kongo respublikos turtingus 
vario rūdos klodus. Varžytines 
pralaimėjo Belgijos Union Mi- 
niere, kuri ten buvo vienintelė 
šeimininkė tada, kada dabarti
nė Kongo respublika buvo Bel
gijos kolonija. Vario rūdos klo
dai yra Katangos provinc. kurią 
Belgijos remiamas Tschombe 
buvo paskelbęs nepriklau
soma valstybe tuojau po nepri
klausomybės suteikimo visai 
Kongo kolonijai.

Varžybas laimėjęs vienetas 
turės investuoti apie 320 mil. 
dol- ir sudaryti dvi vietines 
bendroves, kurių 20 proc. Šerų

Taip pat ir Conn.; kongresas lieka demokratų kontrolėj
nelaimėjo, nors tikrai laimėjo 
tris naujus senatorius. Išeitų, 
kad abeji kongreso rūmai pasi
liko demokratų kontrolėje-

Laimėjo rinkimus visi trys 
galimi demokratų kandidatai į 
prezidentus 1972 m. Tai sen. 
Kennedy (Mass.), sen. Muskie 
(Maine) ir vėl grįžo į senatą 
buv. viceprez. Humphrey.

tuo pačiu metu būtų išmesta 
Kinijos respublika, tai jai dar 
ilgai reikės tos valandos lauk
ti, nes gal tik apie 10 J. Tautų 
narių tokią sąlygą dabar norė
tų priimti. Bet Washingtonui 
uždelsus pripažinti dviejų Kini- 
jų formulę, Chiang Kai-sheko 
Kinija gali viską pralaimėti.

Už Pekino pripažinimą Ka
nada jau gavo užmokestį: ką 
tik pasirašytas susitarimas 
nupirkti iš Kanados per metus 
98 milijonus bušelių kviečių 
160 mil. dol. vertės- Kviečiai 
bus pristatyti per 12 mėnesių. 
Laivą pakrovus Vankuvery, ki
nai sumoka 25 proc. doleriais, 
likusi suma išmokama per 
18 mėnesių su procentais. Per 
paskutinius septynerius metus 
kinai yra nupirkę iš Kanados 
apie 600 milijonų bušelių. A- 
merika nepajėgė į tą biznį įei
ti todėl, kad negalėjo nukonku
ruoti Kanados kainų. Ir Kana
da nesutiko bendradarbiauti su 
Washingtonu pardavimo kai
nas Kinijai nustatant.

turės Kongo vyriausybė. Kad ir 
Kongo žmonės turėtų darbo, 
varžytines laimėjusi bendrovė 
turės pastatyti Konge vario rū
dų valymo fabriką.

taip tvarkosi naujoji Afri
ka: priima svetimą kapitalą ir 
užtikrina jam teisingą pelną, 
bet tinkamą dalį už savo že
mės turtus turi gauti ir tų tur
tų savininkė. Bet pasakytina, 
kad nedaug dar Afrikoje yra 
taip galvojančių vyriausybių: 
vienos visai bijo užsieninių ka
pitalų, kitos neduoda jokių ga
rantijų, kad tų kapitalų sukur
tos įmonės nebūtų konfiskuo
tos be atlyginimo. Didžioji 
dauguma dairosi pagalbos į J. 
Tautas, kurios visų reikalavi
mų negali patenkinti.

Trys kaimynai
New Yorko valstijoje buvo 

eilė respublikonam laimėt: gub. 
Rockefeller perrinktas nau
jam ketvirtam terminui, sena
toriumi išrinktas konservato
rių partijos kandidatas James 
Buckley, kuris senate balsuo
siąs su Nixono partija. Demo
kratų kandidatas Goldbergas,

Nobelio premijų 
laureatai
Visos Nobelio premijos jau 

paskirtos. Prisiminkim, kam to
ji garbė ir pinigų pluoštas teko.

Literatūros premija apdova
notas rusas rašytojas Solženici- 
nas, gyvenąs Rusijoje, bet at
viras režimo priešas. Premija 
paskirta už vėliausius jo veika
lus, kuriuose jis aprašinėja gy
venimą bolševikų įveistose kon
centracijos stovyklose, -kur jis 
pats buvo ilgai išlaikytas.

Taikos premiją gavo ameri
kietis agronomas dr. Borlaug 
už naujos kviečių ir ryžių veis
lės išvedimą. Tas jo darbas tei
kia vilties, kad žmonija galės 
išvengti bado, kuris pranašau
jamas jau netolimoj ateity.

Chemijos premiją už žmo
gaus kūne esančio cukraus 
tyrinėjimus gavo Prancūzijoje 
gimęs ir Argentinoje gyvenąs 
prof. Leloir.

Fizikos premiją laimėjo dų 
fizikai, nepriklausomai vienas 
nuo kito tyrinėję magnetizmo 
laukus. Vienas yra švedas Han
nes Alfven, Stokholmo tech
nologijos instituto profesorius, 
kitas prancūzas Felix Neel, sa
vo tyrinėjimus vykdąs Grenob
le universiteto laboratorijose.

Ekonomijos premija paskir
ta amerikiečiui prof. Paul Sa
muelson už ūkinių reiškinių 
mokslinės analizės teorijos ir 
praktikos ištobulinimą. Jis dir
ba M.I.T.

Medicinos-fiziologijos premi
ja padalinta trim; mokslinin
kam už tyrinėjimus nervų funk
cijų laukuose- Jie yra: ameri
kietis dr. Julius Axelrod, bri
tų biofizikas Bernard Katz, šve
das prof Ulf von Euler, labai 
išgarsėjęs fiziologas.

Premijų suma sukasi apie 
78,000 dol.

Pakeltos kainos 
Vid. Ryty naftai
Beirutas. — Irake dirbančios 

Vakarų valstybių naftos bend
rovės gavo vyriausybės įsaky
mą pakelti eksportuojamos ne
valytos naftos kainą 20 c. už 
statinę. Tas įsakymas liečia tą 
eksportą, kurs vyksta per Vi
duržemio jūros uostus. Tas pa
kėlimas Irako iždui atneš dau
giau mokesčių — 39.2 mil. 
dol. per metus-

Visus dabar eksploatuojamus 
Irako naftos šaltinius valdo 
Iraq Petroleum Co., kurioje yra 
sudėti britų, amerikiečių, pran
cūzų ir olandų naftos bendro
vių kapitalai. Per metus iš Ira
ko šaltinių išpumpuojama 74 
mil. tonų nevalytos naftos, iš 
jų 54 mil. tonų išvežama į Eu
ropos rinką.

Tiek pat pakeltos kainos Li
bijoje, Alžyre ir Saudi Arabijo
je. Ten ikšiol naftos pramonę 
tebetvarko Amerikos, Anglijos, 
V. Vokietijos ir Prancūzijos 
naftos bendrovės. 

siekęs gubernatūros, kampani
jos metu reiškėsi gana nega
biai, bet pralaimėjimo kalbą 
pasakė be priekaištų. Rockefel- 
leris atsimokėjo padėka-

Connecticut valstijoje irgi 
buvo eilė respublikonams lai
mėti: jie laifhėjo gubernatūrą 
ir senatoriaus Dodd vieta. Dele
gacija atstovų rūmuose nepa
sikeitė: 2 respublikonai, 4 de
mokratai.

New Jersey valstijoje respu
blikonai buvo tikri gausią ant
rą senatorių, bet apskaičiavi
mai ir pastangos nepasiteisi
no —vėl laimėjo demokratas 
Williams. Gubernatūroje jau 
sėdi respublikonas.

Demokratai tikrai pralaimė
jo sen.‘ A. Gore (Tenn.) ir sen. 
Tydings (Maryland). Dar kelios 
vietos neaiškios.

Italija užmezga santykius su Pekinu 
Iešką ryšio kompartija ir Vatikanas

Paryžius. — Čia jau senokai 
vyko slapti pasitarimai tarp Ita
lijos vyriausybės ir kom. Ki
nijos ambasados pareigūnų dėl 
diplomatinių santykių užmezgi
mo. šiandien jau žinoma, kad 
susitarimo pliekta, oficialus 
pranešimas ^redaguojamas.

Italijos kompartijos ir Peki
no santykiai buvo sugedę po 
to, kai Maskva susipešė su Pe
kinu dėl “ideologijos”. Kai po 
Čekoslovakijos > okupacijos Ita
lijos kompartija pasmerkė Mas
kvą už tą “žygdarbį”, Italijos 
kompartijos vadovybė pradėjo 
vesti nuo Maskvos nepriklauso
mą politiką. Tada ji bandė už
megzti santykius su Pekinu, 
bet šis neskubėjo atsiliepti. 
Šiandien jau yra lūžis ir šioj 
srity — kompartijos dienraščio 
L’Unita užsienio politikos sky
riaus redaktorius .ir jo žmona 
(parlamento narė) gavo leidi
mus atvykti Kinijon ir ten jau 
įsikūrę kaip turistai 45 die
nom.

NYT Romos korespondentas 
praneša, kad ir Vatikanas yra 
pasirengęs bandyti užmegzti 
kokį nors ryšį su kinų tauta. 
Jau esanti redaguojama ir kal
ba, kurią Paulius VI pasaky
siąs gruodžio 4 d. Hongkonge, 
kai lankysis Rytų Azijoj, Aust
ralijoj ir Okeanijoj nuo lapkri
čio 26 iki gruodžio 4. Mano
ma net, kad Vatikano žmogus 
su vyskupo titulu jau kelis kar-

“Monitor” dėl Bražinskų
Bostone leidžiamas dienraš

tis “The Christian Science Mo
nitor” spalio 29 įdėjo A- J. Tra- 
sikio, gyv. Santa Monica, Calif, 
laišką, kurį pateikiame ištisai, 
nes jis labai daug pasako tie
sos:

“Kelias į laisvę.
Kodėl pasaulis yra toks žiau

rus baltiečiam?
Nuo to laiko, kai du lietu

viai nutupdino rusų lėktuvą 
Turkijoje, jie kai kurios mūsų 
spaudos buvo pravardžiuojami 
ne tik hijack’eriais, bet taip 
pat oro piratais, banditais ir t 
t.

Ar mes vadinom kriminalis
tais norvegus, žydus, olandus ir 
prancūzus, kurie antrojo pasau
linio karo metu ištrūko iš na
cių okupacijos į laisvę, net jei
gu jų bėgimas pareikalavo 
žmonių aukų?

Jau žinoma, kad respubliko
nai pralaimėjo kelias guber- 
natūras: Florida, Ohio, Penn., 
Wisconsin, Minnesota, Nebras
ka, Arkansas. Iki rinkimų jie 
valdė 32 gubernatūras, demo
kratai 18. Atrodo, kad bus pra
laimėję 6.

— First National City ban
ko New Yorke vieno skyriaus 
tarnautojas sugebėjo pavogti 
73,000 dol., bet nebesuspėjo pa
bėgti į Lotynų Ameriką — bu
vo areštuotas prieš sienos per
ėjimą.

— Rusijon patekę JAV gene
rolai, skraidę Turkijoje ir per 
klaidą patekę į sovietinę Ar
mėniją, vis dar negrąžinami. 
Juos antrą kartą ’šį antradienį 
aplankė JAV konsulato atsto
vai iš Maskvos, rado gerai gy
venančius, bet dar negalėjo at
vežti geros žinios, kad jau nu
matyta paleidimo data.

tus buvo susitikęs su kom. Ki
nijos atstovais Jugoslavijoj. Tų 
susitikimu rezultatas buvęs ir 
amerikiečio misionieriaus vys
kupo Walsh paleidimas iš Ki
nijos kalėjimo- Iš Kinijos iš
vykęs jis nuvyko tiesiai į Va
tikaną pas Paulių VI, su ku- 
riuomi susitiko kelis kartus ir 
iškalbėjo keliolika valandų.

Kom. Kinijoj yra apie 3 mil. 
katalikų.

Bernadeta Devlin, dalį bausmės 
atlikusi kalėjime, jau paleista lais
vėn. Toji š. Airijos laisvės kovo
toja vėl išrinkta j Anglijos parla
mentą bebūdama kalėjime. Išėjo ji 
atgal j gyvenimą pasiryžusi ne tik 
už savo žmonių teisių lygybę ko
voti, bet ir kovą laimėti. Ji jau ne
bekalba apie teisybės ieškojimą 
esamoje visuomeninėje tvarkoje, 
bet apie esamos tvarkos pakeiti
mą kita — ji svaičioja apie Airi
jos socialistinės respublikos įkūri
mą.

Bražinskas buvo vienas iš tų 
nedaugelio lietuvių, išlikusių 
gyvų šiurpioje vergovėje (per
gyvenusių vergijos baisumus). 
Daugiau kaip amžiaus ketvirtį 
jis svajojo apie laisvę, ypač 
jaunam savo sūnui Algirdui. Už 
Lietuvos laisvės kovotojams su
teiktą pagalbą jam niekad ne
buvo leista grįžti Lietuvon, 
net ir okupuoton. Niekas jam 
nepadėjo. Tad jis nutarė siek
ti laisvės savo paties jėgomis.

Sako, buvo nužudyta jau
na mergaitė. O kiek jaunų žmo
nių, siekusių laisvės, nužudė ko
munistų pasienio sargybiniai?

Ar nėra dabar kaip tik laikas 
prabilti apie 6 milijonus baltų, 
kurie yra rusų priespaudoje? 
Ar jie neverti laisvės? Bet 
mūsų informacijos kabalai ty
li. Kodėl?”

(Elta)

Dabar turimo Sovietų kari
nio laivyno didžioji dalis buvo 
pastatyta po Antrojo pasauli
nio karo. Ypač naujieji nai
kintojai ir povandeniniai lai
vai. Skaičiumi tas laivynas im
pozantiškas, bet, lyginant su 
Amerikos kariniu laivynu, jo 
silpnybė yra lėktuvnešių netu
rėjimas- Dabar pradėti statyti 
laivai — platformos helikopte
riams vežioti. Jie jau naudoja
mi Viduržemio jūroje.

Šiandien Sovietijos laivynas 
jau daro pratimus visuose pa
saulio vandenynuose. Didžio
sios atramos bazės yra Lenin- 
gradas-Murmanskas, Vidurže - 
mio jūra (be bazės kur nors 
nuolat sustoti), Tolimųjų Rytų 
grupė Vladivostoke, Juodosios 
jūros uostai. Užvaldžius pa
krantes nuo Suomijos beveik 
iki Liubeko, toje erdvėje yra 
daug mažesnių uostų Sovietų 
laivynui išsidėstyti Europos erd
vėje.

Iki 1968 buvo likęs tik vie
nas Indijos vandenynas, kur So
vietų karinis laivynas nesirodė. 
Dabar jis jau ir ten atsirado, 
kai Anglija apsisprendė pasi
traukti iš atramos taškų Vid. 
Rytuose ir Azijoje. Sovietų lai
vai Indijos vandenyne operuo
ja tarp Azijos kontinento ir 
kreivės, kurios vienas galas sie
kia Ceiloną, gi kitas Tanzani
ją rytiniame Afrikos krante. Iš 
tų vandenų galima tiesiai su
sisiekti su Raudonąja ir Ara
bų jūromis bei Persijos Įlan
ka. Jos gi liečia Iraną ir ara
bų valstybes, iš kur Europa ir 
Japonija ima visą joms reikalin
gą naftą.

Reguliariai dabar toje erdvė
je būna nuo 6 iki 15 Įvairių 
Sovietų karo laivų: atomįnių 
povandeninių, kreiserių ir nai

Britų derybos su Rinka labai kietos 
Prancūzai nelinkę duoti lengvatų

Briuselis. — Britų derybos 
su Bendrąja Rinka dėl Įsijungi
mo i ją tikruoju nariu perėjo 
i antrąją fazę, kurioje prasidės 
visų kortų atidengimas ir kie
tos derybos. Tris su puse mė
nesio jau trukę pasitarimai bu
vo tik pasirengimas derėtis — 
dabar atėjo laikas eiti prie pa
grindinių klausimų aptarimo ir, 
jeigu galima, galutinio susitari
mo. Jie nulems Anglijos įsijun
gimą Į Rinką arba pasilikimą 
už jos ribų.

Londonas jau paprašė, kad 
britų pramonei būtų duota tre
ji metai, o žemės ūkiui šešeri 
prisiderinti prie dabartinių 
Bendrosios Rinkos tas sritis 
tvarkančių taisyklių, kad britai 
galėtų be didesnių nuostolių 
pradėti santykiauti visus mui
tus panaikinus. Britai turi iš 
anksto apsiskaičiuoti, kiek jiem 
kaštuos Įsijungimas į Rinką ir 
kaip tuos kaštus išdėstyti ilges
niam laikui, kad gyventojams 
iš karto nekristų perdaug dide
lė našta. Ypač tai svarbu žemės 
ūkio sektoriui, nes dabar jau 
žinoma, kad pilnai į Rinką įsi
jungus maisto produktų kainos 
pakils Anglijoje nuo 18 iki 26 
proc- Reikės laiko pakeisti ir 
visą importo sistemą su tais 
kraštais, iš kurių britai ikšiol 
importavo savo maisto produk
tus. Prancūzai nelinkę duoti jo
kių lengvatų.

Trečias sunkiai • sprendžia
mas klausimas bus anglų meti
nis mokestis į bendrą Rinkos 
iždą. Dabar manoma, kad ang
lų dalis turėtų būti l.lbil. dol., 
iš kurių 95 proc. eis Rin
kos narių žemės ūkiui finan
suoti, ir veik visos tos sumos 
pateks į Prancūzijos ūkininkų 
kišenes, šitas klausimas bus at
skirai svarstomas, britai reika
laus specialių nuolaidų arba 
tuos reikalus tvarkančių taisyk
lių pakeitimo. Jie jau įteikę 
apskaičiavimus, kad iš jų rei

kintojų su pabūklais raketoms 
laidyti. Kiekvienu momentu 
Sovietų laivų grupė yra pajė
gesnė už bet kurios to regiono 
valstybės laivyną. Laivai ten 
atvyksta iš Vladivostoko ir Juo
dosios jūros, apsukę Afrikos 
pietinį smaigalį, nes Suezo ka
nalas dabar uždarytas. Čia bū
dami jie aplanko 14-kos valsty
bių apie 20 uostų, demonstruo
dami senojo tipo jūrinę diplo
matiją.

Maurikijaus saloje (į rytus 
nuo Madagaskaro) dabar yra 
tuo pat vardu nepriklausoma 
valstvbėlė, Britu Bendruome
nės narys. Su ja sudaryta sutar
timi čia gali sustoti Sovietų ci
viliniai lėktuvai, uoste prisi
glausti žvejybos laivai ir tank
laiviai, kurie saloje kurą, tepa
lus ir geriamą vandeni pasi
ėmė nuveža viską Sovietu karo 
laivams jūroje- Taigi šioje erd
vėje Rusija yra čia vienintelė 
su stipriu laivynu.

Naujoji britų vyriausybė pa
keitė Darbo vyriausybės pla
nus visai iš tos erdvės pasi
traukti —dabar jau žadama su
stiprinti Anglijos laivyną Sin
gapūre. Amerikos laivyno vado
vybė seniai jau prašo pinigų 
išlaikyti nedideles JAV laivyno 
grupes Indijos vandenyne, bet 
kongresas ikšiol tos koncepci
jos neparėmė.

Koks Maskvos tikslas būti 
ten su tokia didele laivyno gru
pe? Noras turėti atvirus kelius 
i šiltus vandenis, dideli kapi
talų investavimai Indijoje, ko- 
mun. Kinijos pastangos sti
priau susidraugauti su Pakis
tanu, arabų valstybėmis ir ry
tinio Afrikos pakraščio valsty
bėmis. Be to, stiprus laivynas, 
galis nuolat būti visose pasau
lio jūrose, yra ir pasididžiavi- 
'ttio turima jėga elementas.

kalaujama daug daugiau, negu 
jiems priklausytų mokėti.

Tokie yra pirmieji Įspūdžiai 
pradėjus derybas iš esmės. 
Aišku, kad britai bando nuside
rėti, bet antroji pusė esanti 
veik tikra, kad derybos nenu
trūks, kad bus susitarta visiem 
po dalį nuolaidų pridedant. Kai 
Anglija, Airija, Danija ir Nor
vegija taps Bendrosios Rinkos 
nariais, tai šitas muitų uniją su
darąs 10 valstybių vienetas tu
rės lemiančios Įtakos ne tik į 
V. Europos ūkinę, bet ir politi
nę struktūrą.

Mari j uaną rūkyti 
kenksminga
Mažai ar labai kenksminga 

rūkyti marijuana? — senokai 
vyksta ginčai tuo klausimu.

Valdiškų įstaigų pavedimu, 
tas klausimas tyrinėjamas ke
liose laboratorijose St. John’s 
universiteto New Yorke prof. 
Vincent Linch po ilgesnio ty
rinėjimo liudija, kad mažiukų 
belaukiančios žiurkės, per 10 
dienų įkvėpusios marijuanos 
dūmų vienos cigaretės kiekį 
per dieną, pagimdė žiurkiukus 
su rimtais genetiškais trūku
mais. Palyginęs savo duomenis 
su kitose laboratorijose gautais 
rezultatais, prof. Linch teigia, 
kad dar negimusių žmonių vai
kų organizmams marijuanos 
dūmai tikriausiai padarytų 
daug žalos. Taigi, su ta žole 
bendrauti nepatariama.

— Amerikos-Rusijos pasitari
mai Helsinkyje dėl strateginių 
ginklų apribojimo vykstą ra
miai, darbingai ir dalykiškai. 
Norima manyti, kad Maskva 
nori šiokio tokio susitarimo, bet 
apie tai bus aiškiau tik tada, 
kada bus gautas Maskvos pro
jektas. Amerikos projektas bu
vo įteiktas antrąją sesiją Vie
noje baigiant.
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Apsiperka jie, apsiperkam ir mes... SPARTA — Rašomos mašinėlės iv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, {v. 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.

Vieną dieną anglų jūrinin
kam pagal programą buvo skir
ta apsipirkti.

Aš užsivilkau — pasakoja 
Larry Madigan — seno kostiu
mo švarką ant kitų drabužių, to 
švarko kelnes apsivyniojau apie 
liemenį po palaidiniu ir iške
liavau į miestą. Pirmas sutik
tas, kai tik prisiartinau prie 
didžiosios gatvės, mane sustab
dė ir paklausė, ar turiu ang
liškų svarų, deutschmarkių. Pa
sakiau, kad ne, bet galiu par
duoti kostiumą. “Kiek'norit?” 
Aš užsivariau aukštą kainą, 
laukdamas derybų: “Septynias
dešimt rublių”. “Okay, sek ma
ne”. Jis gyveno už keleto blo
kų sename pastate ketvirtame 
aukšte kambariuose taip apleis
tuose ir be dvasios, kad rodės 
jie visai negyvenami.

Reikėjo keletą momentų pa
laukti, kad sena’moteris iš kam
bario išeitų. Tada, aš parodžiau 
kostiumą, ir jis pirštais jį čiu
pinėjo, tarsi auksu prekiautų. 
Prieš ketvertą metų už kos
tiumą Birminghame buvau mo
kėjęs trylika svarų... Jis apsi
vilko. Tiko jam visai gerai, ir 
jis grožėjosi savim prieš seno
vinį veidrodį, švitėdamas pasi
didžiavimu. Paskui mes pava
žiavome už miesto- Jis aiškino 
turįs gauti pinigus iš motinos. 
Kai jis mokėjo septynias de-
šimtrubles, aš sugavau jo ypa
tingą žvilgsnį. Gal aš klydau, 
bet aš manau, kad jis tarėsi 
mane “apstatęs”. Jis paleido 
mane iš taksi Sovietiniame 
skvere, vos besulaikydamas sa
vo pasitenkinimą. Jis turįs — 
sakė — skubinti į futbolo žai
dynes.
Apsiperkam ir mes:

Mūsų rusiškas gidas nugabe
no- mus į pastatą už miesto. Sa
kė, tai būsianti erdvi pątąlpa 
pirmame aukšte. Erdvi ji rodė-

Anglv jūrininky įspūdžiai Klaipėdoje (4)
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si dėl to, kad maža kas joje 
buvo. Pusė visų prekių buvo 
šlifuotas lietuviškas gintaras, į- 
statytas į nerūdijančio plieno 
rėmelius ar dar pigesnį meta
lą. Nemačiau jokio aukso, jo
kio sidabro. Mitologinio turinio 
figūrėlės rodėsi padarytos me
niškai, gražus rankų darbas. 
Jos gulėjo po stiklu. Bet kai
nos buvo absurdiškos •..

Darbas laive sukliudė man 
aplankyti anglų kalbos mokyk
lą. Tie, kurie buvo, sakė, kad 
tai buvusi linksmiausia pra
moga iš visų. Jie liko ten ligi 
vidurnakčio, su mokytojais ger
dami vodką.
Aludėse:

Už Sovietinio skvero mes 
radom vietą, kuri, mūsų supra
timu, buvo baras, bet vadinos 
“aludė”. Čia paprastai prie du
rų stovėdavo eilutė ir šalo snie
ge, laukdami, iki dalis išeis, 
kad būtų kiti įleisti. Vieną va
karą mes laukėme gerą pusva
landį.

Viduje atrodė spartietiška!: 
ilgi mediniai stalai, abipus suo
lai. Stovinčių nebuvo. Moteris 
atnešė milžiniška ruda molini 
ąsotį alaus be putų. Kiek tas 
ąsotis kaštuoja, nežinau: nes 
niekad mum neteko mokėti.
Farrow šarmas tirpdė visus ap
linkui, ir mum siuntė ąsočius 
iš visų pusių — rusų jūrinin
kai, vietos darbininkai, įsimy
lėjusių porelės, žvejai ir šau
niai uniformuoti kariūnai iš 
marinų mokyklos, kurioje jų 
esą tūkstantis še'ši šimtai iš vi
sos Sovietų Sąjungos suvežtų.

Aludė užsidaro dešimtą. Ta
da mes ėjom į kitą gatvės pu
sę — į “Neptūną” ar į Sovie
tiniame skvere esantį “Klaipė
dos” restoraną vakarienės. Pas

kutinę valandą sukom dar į 
“Palangą”, į restoraną, į kurį 
mus pirmąjį vakarą buvo nu
gabenęs Weasel. Ten visada 
būdavo Weasel, Vitalis, taksi šo 
feris Valdiko; jie atsivesdavo 
brolius, seseris, merginas, ir 
šampanas plaukte plaukė, iki 
Valdiko sodino mus į taksi ir 
skubino pristatyti laiku į lai
vą-
Viešėjimas ūžti ūko:

Buvo numatyta, kad mes iš
stovėsiu! Klaipėdoje keturias 
dienas; išgarsintam sovietiniam 
darbininkui, dirbant pakaitom 
per visas dvidešimt keturias va
landas, nereikės daugiau laiko 
iškrauti pusantro tūkstančio to
nų popierio. Bet užtruko porą 
savaičių, iki mes išplaukėm. 
Nors aš nenuobodžiavau, pra
mogaudamas su kompanijom 
restoranuose, bet antroji savai
tė pradėjo pabosti.

Kiekvieną rytą mum buvo 
sakoma, kad išvyksim popiet; 
popiet buvo sakoma, kad iš
vyksim rytoj. Paskutines die
nas buvo pasakyta, kad laivas 
yra “areštuotas”, nes rusų pa
reigūnai tvirtino, jog pinigai 
už patarnavimą nesą įmokėti į 
Maskvos banką. Kai pagaliau 
bankas patvirtino, kad įmokė

Klaipėdos uoste

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

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

ti, ir mes buvom pasirengę iš
plaukti, rusų kareiviai penkias 
valandas tikrino visus laivo už
kampius. Mes turėjom būti sa
vo kabinose — ir buvom tuo 
patenkinti, nes tai buvo darbo 
valandom.
Likite sveiki:

Įspūdžius Larry Madigan bai
gia išvadom:

Net jei ir niekad daugiau ne
teks ten būti — rašo Madigan 
— su Lietuvos vardu aš prisi
minsiu tuos žmones, kurie yra 
pasmerkti ilgai priespaudos 
nakčiai. Aš prisiminsiu nepa
laužtą jaunimo dvasią tais links
mais vakarais restoranuose. Ir 
tuos kartojamus klausimus: 
“Angliškų svarų? Deutschmar
kių? Kokį biznį darysit su ma
nim?” Ir Irena, tvirtinančią: 
“Mes esam lietuviai!” Ir jau
no uosto darbininko balsą, 
reiškiantį jo žmonių jausmus: 
“I — hate — Russia!”

Aš atsiminsiu išplaukimo die
ną, kada su Farrow išvykom į 
krantą, kad savo nereikalingus 
rublius iškeistume i vodka ir 
šampaną. Staiga būrys vaikų, 
pamatę Farrow, apspito ir lydė
jo mus iki įėjimo į krantinę, 
dainuote išdainuodami: “Little 
brother, likite sveiki!”

Neatsakomi klausimai:
Kitą dieną sėdėjau Londono 

traukiny ir pastebėjau, kad 
priešais mane senas vyras at
sidėjęs į mane žiūri. Aš sujudė
jau, duodamas suprasti nepasi
tenkinimą. Bet jis neatitraukė 
akių nuo mano veido. Ne, jis 
žiūrėjo ne į mano veidą, bet 
truputį žemiau — į marškinius, 
į kaklaryšį. Kai vagonas buvo 
beveik aptuštėjęs, jis atsilošė ir 
šypsodamasis prašneko kalba, 
kurios aš nesupratau. Aš pasa
kiau, kad kalbu tik angliškai- 
Jo šypsnys dingo, ir aš pasiju
tau, lyg būčiau jį įžeidęs.

“Tai kur jūs gavot štai ši
tą?” paklausė jis angliškai, ro
dydamas į lietuvišką smeigtu
ką, kurį man buvo davęs Vita
lis.

“Klaipėdoje”, atsakiau, “Ma
no laivas tik ką iš ten grįžo”.

Jis buvo senas žmogus, ir pa
gyvenęs amžius neparodo taip 
greit savo jausmų. Bet aš ma
čiau, kad jis buvo sujaudintas, 
ir aš negalėjau suprasti kodėl. 
Jo akyse rodėsi klausimai, ku
rie jo nebuvo pasakyti, žinojo, 
kad aš jų negalėjau atsakyti. 
Jis žinojo, kad niekas jų nega
li atsakyti.

“Jum patinka Klaipėda?” jis 
paprasčiausiai teištarė.

“Taip, labai”, atsakiau tie
siai. “Ypatingai žmonės.”

ANTANAS J. 4AVEL8KI8 — lietuvis advokatas — 80-30^4 Jamaica Ave.
Woodhaven, N.Y. 11421; telef. 296-2060, namų TW 7-3061- (nuo 9 r. iki 9 v.)

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

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

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

8TEPHEN 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 Bostonų. TR 6-6434.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952__________________________________
JUOZO ANDRUSIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison Stn 
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.___________________________________________________________
SAG 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 St New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio! 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakrėtus 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir 1.1.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corp.
affiliated with PODAROGIFT, Inc.

New Jersey ■— “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir, prof, dr. Jqfcubas Stukas, So. Orange,,N.J. 07079^
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th Pl„ Middle Village, N.Y. 11379.
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iKi 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.
HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI - FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.
DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-H550.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127

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

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, auto
mobiliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radio tran- 
sistoriams, magnetofonams (tape recorders) ir daugeliui 
kitų dalykų ... taip pat BUTAMS savo giminėms ir drau
gams gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

DERWINSKI TEBEGINA LIETUVĄ NUO PALECKIO
-X

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

45 WEST 45th STREET, NEW YORK, N. Y. 10036 
Telef. 212 - 245-7905

SKYRIAI:
New York, N.Y. 10003 — 39 Second Avenue 
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street 
Brooklyn, N.Y. 11207 — 2947 Fulton St. 
Brooklyn, N.Y. 11211 — 370 Union Avenue 
Boston, Mass. 02118 — 271 Shawmut Avenue 
Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadway 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60608 — 3333 South Halstead Street

Tel.: AL 4-5456 
CH 3-2583 

. 647-6576 
EV 4-4952 
LI 2-1767 
268-0068

TL 6-2674 
BR 8-6966 

WA 5-2737
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 State Road 884-1738
Irvington, N.J. 07111 — 762 Springfield Avenue ES 2-4685
Irvington, NJ. 07111 — 1082 Springfield Ave. 374-6446
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W. GL 8-2256 
Hamtramck, Mich. 48212 — 11333 Jos. Campau Avenue 365-5255
Hartford, Conn. 06114 — 200 Franklin Avenue 246-9274
Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street FO 3-8569
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. AN 1-2994 
New Haven, Conn. 06519 — 509 Congress Avenue LO 2-1446 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue 373-8783
Passaic, N.J. — 176 Market Street GR 2-6387
Paterson, N.J. — 99 Main Street 274-6400
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th Street PC 3-4818
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street HU 1-2750
San Francisco, Cal. 94115 — 2076 Sutter Street Fl 6-1571
Waterbury, Mass. — 905 Bank Street PL 6-6766
Worcester, Mass. 01610 — 169 Millbury Street 8W 8-2868
Youngstown, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street , Rl 3-0440

JAV Kongreso narys Edward 
J. Derwinski iš Illinois dalyva
vo š.m. spalio mėn. Hagoje, 
Olandijoje, įvykusioje Tarppar
lamentinėje konferencijoje.

Atst. Derwinski, jau ne kar
tą gynęs Baltijos valstybių by
lą, ir šį kartą priminė 59 kraš
tų delegatam, kad Sovietų Są
junga tebėra užėmusi Baltijos 
valstybes ir kad ji Čekoslovaki
joje tebevykdo karinę priežiū
rą. Jis dar nurodė, kad “Sovie
tų Sąjungoje vyksta religinis 
bei tautinis persekiojimas ir 
kad tame krašte tebesireiškia

MASKVOS — BONNOS 
SUTARTIS IR LIETUVA

Vokietijos-Sovietų Sąjungos 
sutartis italų dienraščiuose ra
do labai daug vietos. Bolognoje 
leidžiamas dienraštis “11 ręsto 
del Carlino” įdėjo tokią ant
raštę: “Amžini priešai, dabar 
— draugai”. Straipsnyje ke
liais atvejais paminėta Lietuva, 
jos užėmimas, 1939 m. sutar
ties slaptieji protokolai. “Ro
ma”, Neapolio dienraštis, tie
siog pažymėjo: “Bonna kapitu
liavo Maskvoje”, čia paminėti 
trys Baltijos kraštai. (Elta) 

prieš religiją nukreipta poli
tinė kryptis”. Atst. Derwinski 
pabrėžė, kad “kiekviena vyriau
sybė, siekianti vyravimo pasau
ly ir tai laikanti savo ideologi
niu tikslu, yra imperialistine 
bei kolonijine valstybe ir su
daro pagrindinį kliuvinį taikai 
pasaulyje”.

J. Paleckis, Sovietų delegaci
jos narys, bet jau nebe pir
mininkas, Derwinskiui atšovė, 
kad jis esąs įtaigotas Baltijos

KANADOS LIETUVIU DIENA
Kanados Lietuvių dienoje, 

16-je iš eilės, kuri šiais me
tais įvyko, spalio 9-11 London, 
Ont., mieste, buvo ligi 1,100 
dalyvių. Pažymėtina, kad Die
na įvyko lietuvių telkiny, ku
ris teturi 90 lietuviškų šeimų.

Apie pusė dalyvių buvo lietu
viškasis jaunimas. Iškilminga
me posėdyje, kuriame gali su
tilpti ligi 1,400 asmenų, daly
vavo beveik pilna salė.

Lietuvių dieną pasveikino 
Kanados federalinės vyriausy- 

kraštų “karinių nusikaltėlių”, 
kad, girdi, Baltijos kraštai esą 
laisvi, o pats Derwinski esąs 
aiškus antikomunistas.

Sovietų delegacijos pasiūly
mas, kad Tarpparlamentinei są
jungai priklausytų komunisti
niai Rytų Vokietijos bei šiau
rės Korėjos “parlamentai”, bu
vo atmestas. Derwinski vado
vavo diskusijom ir griežtai pa
sipriešino rusų pasiūlymui.

(Elta)

5

!

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

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

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

I

bės atstovas min. pirmininko 
P. E Trudeau vardu ir kiti ka
nadiečiai. Sveikino Lietuvos 
gen. konsulas Toronte dr. J. 
Žmuidžinąs, Vliko vardu vice
pirmininkas dr. B. Nemickas, 
PLB valdybos pirmininkas St. 
Barzdukas, Kanados Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas dr. 
S Čepas ir k. Lietuvių dienos 
posėdis buvo baigtas turtinga 
menine dalimi. Prieš tai įvyko 
iškilmingos pamaldos ir buvo 
surengta skulpt. Baltuonio dar
bų paroda. (Elta)
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Du dienos klausiniai
Dėl Bražinsku. — Tarp lietu

viškų klausimų gausiausiai da
bar kalbamas Bražinskų liki
mas. Nors jų. kelias į laisvę ne
baigtas, bet pasisukęs jiem ge
ra linkme: Turkijos preziden
tas atsisakė juos išmainyti Į 
Amerikos generolus bei Turki
jos pulkininką: jų klausimas 
būsiąs sprendžiamas Turkijos 
įstatymų ribose.

Turkijos vyriausybės spren
dimas pateisino viltį, kad Tur
kija remsis teise ir atsispirs 
šantažui, paremtam jėga.

Toks Turkijos nusistatymas 
kelia pasitenkinimą ne tik dėl 
to, kad teisės principas taiko
mas lietuviam, bet ir dėl to, 
kad Turkija tebėra iš tų, kurios 
stengiasi pagerbti teisę, kai 
tarptautiniu plotu teisė nebe
gerbiama r turi užleisti vietą 
pragmatizmui, naudingumui.

Mintys grįžta ir prie Bra
žinskų žygio Į laisvę, kuri buvo 
apmokėta merginos gyvybe. 
Tos jaunos gyvybės <gaila.

Jos žuvimas yra panašus į 
žuvimą karo metu, kada nieku 
nekaltas karys žūsta nuo kul
kos kito kario, nepažįstamo, 
niekad nesutikto, bet atstovau
jančio priešingai pusei. Ar kal
tas tas karys, kuris iš savo ap
kaso nušovė priešingam apka
se esantį karį?

Ir šiuo atveju susidūrė dvi 
priešingos pusės: viena — at
stovaujanti asmens pavergimui 
ir antra — atstovaujanti as
mens laisvės Siekimui. Tarp jų 
eina karas, nelygus karas. Šia
me kare, kaip ir kiekviename, 
žūsta vienoj ir antroj pusėj. Ir 
tas karas neišvengiamas, ir ne
išvengiamas yra žuvimas, kaip 
tai gausiai rodo žuvimas bė
gant per Berlyno sieną. Ar dėl 
tų žuvimų kalti tie vokiečių sar
gybiniai? Kalta sistema, var
žanti laisvę.

Dėl Bendruomenės. — Buvom 
abejoję, ar nauja JAV LB tary
ba turės geresnę darbo atmos

(38)
Po vestuvių dar du sekma

dieniu patenka abipusiniai lan
kymai naujai susiėjusių į gimi
nystę dviejų šeimynų. Tam tiks
lui paliekamas bosas alaus ar
ba naujai daromas. Tuom ir bai
giasi jungtuvių apeigos.

36. VISI ŠVENTI
Visi šventi — tai graudus ir 

nuoširdus laikas. Tai atmini
mas ir paminėjimas numirusių 
giminių ir bočių, tai laikas da
lijimo gausių išmaldų elge
toms, užpirkinėjimas mišių ir 
zekvijų. Ir dabar miršta mūsų 
giminės, ir dabar mes jų gai
limės, bet greitai jų nugedime, 
užmirštame, užsiimdami gyvų
jų reikalais- Vadinasi, žmonės 
besilavindami daugiau ima rū
pintis gyvenimu, -o pamiršta 
mirimą.

Pirmykščiai žmonės manė, 
esą apstatyti dvasiomis pikto
mis ir geromis; manė, mirusių
jų genčių vėlės gyvenančios su 
gyvaisiais gryčiose ant kros
nies ar už krosnies, mažai už
einamose kertelėse, jaujose ir 
kitur, kur šilta ir jauku. Ypač 

ferą nei buvusioji. Tarybos pir
ma sesija abejonę patvirtino.

Ta pati spauda, kuri laikėsi 
rūsčios opozicijos buvusiai va
dovybei, ir dėl naujos karto
ja tą patį argumentą: “tary
ba vienos partijos kontrolėje”; 
į tarybos prezidiumą ir kitus 
organus išrinktųjų pavardes su
minėjęs laikraštis teigia: esą 
skaitant išrinktųjų pavardes 
matyti, jog daugumą sudaro 
Fronto bičiuliai, suėję į šias vie
tas partinių kombinacijų ke
liu . •.

Ėmus suminėtas prezidiumo 
pavardes tikrinti, pasirodė tarp 
penkių tėra vienas Fronto bi
čiulis (ir tas pats, kaip laikraš
tis suminėjo, rezignavo).

Toki faktai ir tokis jų nu
švietimas rodo, kad naujos va
dovybės darbus žada lydėti ne
palanki kai kurios spaudos at
mosfera.

Šioje sesijoje, kaip kitas laik
raštis vertino, buvo susidurta 
su neišbrendamais sunkumais 
svarstant New Yorko kandida
tų skaičių taryboje. Ir čia įdo
mus reiškinys informuojamas 
dar kito laikraščio, kuris sumi
nėjo atskirų tarybos narių nuo
mones. Vieni pasisakė už teisi
nę tvarką, kiti už pragmatizmą, 
arba kaip Nixonas dabar žodį 
suaktualino — už appeasemen- 
tą.

Antrojo pobūdžio yra ir pa
skelbtas komisijos sprendimas 
— ateinančioj sesijoj) pakeisti 
tarybos narių skaičių propor
cingai pagal rinkimuose dabar 
dalyvavusių skaičių. Bet pažy
mėtina: papildant apygardom, 
“kur skaičius yra per mažas, 
bet nesumažinant išrinktųjų 
atstovų skaičių, kur toks skai
čius jau yra per didelis”.

Vadinas, vardan appeasemen- 
to taikomas dvigubas matas. 
Tai rodo silpstant teisinę sąmo
nę, o tuo pačiu ir pagrindus de
mokratinei bendruomenei.

Kelias ne tas, kuriuo švys
telėjo Turkijos vyriausybė.

rinkosi vėlės į jaujas Visuose 
šventuose. Mat, tai buvo laikas, 
kada vėlės tikėjosi gyvųjų pa
galbos ir rinkosi prie jų ar
čiau. Gi kad visur buvo šalta, 
tik jaujose šilta, taigi rinkosi 
į jaujas. Uždūšinėje dienoje ne
švenčiamą, bet tą rytą kulti nie
kas neidavo iš baimės susitikti 
su vėlėmis. Vėlės gyvendavo 
jaujose ne vien Visų šventų 
naktį, bet per visą kūlimo 
laiką. Tik kitais laikais jų ma
žiau būdavo.

Mes dabar stebimės prieta
rais ir mūsų tėvų pažiūromis 
dvasių reikalais, sielos suprati
mu, bet, atsiminę savo dvasiš
kus netobulumus, supratę, kad 
netolimieji mūsų ainiai turės 
didesnę tiesą pasmerkti mus, 
mes savo bočių nesmerkime. 
Mūsų bočiai klydo, manydami, 
kad jaujose ir gryčiose už kros
nių gyvena vėlės, bet gerai 
darė, minėdami savo numiru
sius šeimos narius, nes jei šir
dyje yra meilės įnirusiems, tai 
jos dar daugiau yra gyviems.

Štai lapkričio pirma, Visų 
Šventų diena, šeimininkai ren

(Tąsa iš praeito nr.)

Pensijon išėjęs, Stulginskis 
buvo laisvesnis ir galėjo pasi
domėti savo specialybe (agrono
mija). Rašė (1960 vasario 3):

“Man visgi reiks įsigyti foto 
aparatą, bet dabar taip mažai 
teturiu laiko, kad man nėra ką 
apie jį galvoti. Aš mėginu į spe
cialius žemės ūkio žurnalus 
rašinėti straipsnius, čia reika
lingos nuotraukos. Beje, gal at- 
siųstum žemės ūkio knygų kata
logą. Tokie, turbūt, praeis, o 
žmonės ir žvėrys, matyt, žuvo. 
(Tai kun. S. Ylos atsiminimų iš 
Stutthofo koncentracinės sto
vyklos knyga “Žmonės ir žvė
rys Dievų miške”). Daugiau 
panašaus turinio knygų nebe
reiktų siųsti. Buvau Dotnuvo
je, parsivežiau didelį pundą že
mės ūkio žurnalų vokiečių ir 
anglų kalbomis. Labai specia
lūs moksliški žurnalai. Pakol 
kas verčiu tų žurnalų straips
nių pavadinimus, ir tai man 
gana sunkiai duodasi. Anglų 
kalbos buvau pramokęs iš kny
gų, skaitydamas grožinę litera
tūrą- Ten kalba daug lengves
nė, bet specialiosios mokslinės 

Tinklai džiūsta Nemuno pakrantėse ties Kaunu

giasi į bažnyčią. Reikalas di
delis: reikia nuvežti “ant mi
šių” ir elgetoms išmaldų — ba- 
kana duonos ir visa avi mė
sos. Kelias blogas, gruodynė, 
staiga užpuolė šaltis. Nesusku
bo arklių pakaustyti, šaltis 
žiaurus dar tuom labiau, kad 
prie jo žmonės nepapratę. Bet 
važiavimo reikalas atsveria 
visus nepatogumus. Važiuoja 
ir mūsų. Gatve eina nemaža 
pėsčių. Tai tie, kur žada nakvo
ti, ant rytojaus, ant “uždūšinės 
dienos’”.

Visi elgetos, kokie tik yra pa
rapijoje, susieina tą dieną sėdė
ti ant šventoriaus. Žmogus, dir
bęs per amžių, pasijutęs se
natvėje pavargęs, sau neišten
kąs, tą dieną pirmą syki ištie
sia ranką išmaldai- Parvažiavę 
iš bažnyčios, pasakoja naujie
ną: “Gi ir Dileris jau elgeta, sė
di ant šventoriaus su elgeto- 
mis .

Prisėda elgetų dvi eili, nuo 
vartelių ligi bažnyčios durų, ir 
visi gauna pilnas tarbas. Mote
rys dalija griežiniais duoną ir 
ragaišį, vyrai — kapeikomis 
pinigus. Ir duodantieji, ir iman- 
tieji žino, kokiam reikalui 
dalijama: žino, kad čia užper
kamos maldos už “dūšias čys- 
Čiuje kentančias”.

Kiek jie ten meldžiasi, kiek 
ne, bet elgetėliai vargdienėliai 
turi tą dieną ne tiek melstis 
dėl “išvadavimo dūšių iš čys- 
čiaus”, kiek dėkoti Die
vui už surengimą čys- 

literatūros nebuvau skaitęs, čia 
liečiama chemijos, bakteriologi
jos, botanikos zoologijos 
viršūnės. Man nežinoma pasta
rųjų laikų tų dalykų terminolo
gija, žodynuose jų nerasi. 50 
metų praėjo, kai aš tų dalykų 
mokinausi. Ką žinojau, užmir
šau, nes gyvenime nebuvo rei
kalo jais domėtis. Pamėgin
siu — gal įprasiu. Sunku, kai 
tenka į visokias sritis blašky
tis.”

•
Skaudžiausias Stulginskiui 

smūgis buvo jo mylimos žmo
nos mirtis. Jis staiga pasijuto 
klaikiai vienišas, o taip pat 
sunkiai susirgo širdimi. Vos 
trims savaitėms po žmonos mir
ties suėjus, jis rašė iš ligoni
nės (1962 rugpjūčio 8):

“Pasirodo, kad pergerai ma
ne įvertini, aš visgi neatlaikiau, 
teko suklupti, bet nepasiduodu, 
kovoju su negalavimais. Jau 
antrą savaitę guliu klinikų li
goninėje .. . Šiandie ėmė kar
diogramą. Ryt matysime, koks 
skirtumas su kardiograma, da

čiaus ir apgyvendinimą jo 
“dūšelėmis”, “Cysčiaus” ne
sant, nematytų jie nė tos Vi
sų šventų gražios dienos, pato
giausio laikelio. Dabar, turė
dami į valias duonos, ragai
šio, mėsos ir truputį pinigų, su
laukę uždūšinės vakaro, pažįs
ta pramogą: parsineša “šnapsiu- 
ko”, pastato drauge su Dievo 
dovanomis, gautomis iš geradė- 
jų rankų, geria, valgo ir links
minasi, pateisindami save žo
džiais: “Tai mūsų visas uždar
bis.”

Visuose šventuose tekdavo 
ne vien elgetoms, bet ir baž
nyčios tarnams. Vargoninin - 
kas, zakristijonas, zvanininkas, 
skalbėja, sargas, pramatorius ir 
kiti nepalikdavo su sausomis 
burnomis. Jei jiems duodavo 
duonos, tai visą bakaną, jei mė
sos, tai visą avį ar bent pusę; 
duodavo ir alaus bertainiuką. 
Čia buvo tvarka: priimliodavo 
vienas, dalindavosi visi.

37. GEDULINGI POTERIAI
Sulaukus patogaus laiko, ka

da nulieka duonos, pieniško ir 
mėsiško, yra miežių alui ir 
skatiko degtienei, kada reikia 
prisiminti esant ir šiam ir tam 
gimine, kada norima atnaujinti 
draugystę gyvenusių su gyve
nančiais, gyvųjų su mirusiais, 
— keliami gedulingi poteriai.

Tam reikalui užperkamos mi
šios “už dūšias” ir rengiama 
puota. Suprašomi giminės pir
mų, antrų ir trečių kelių, vyrai 
su savo moterimis Nevedu-

Keli brūkšniai iš jo laiškų

ryta savaite anksčiau. Manau, 
kad dar, tur būt, kokią savai
tę pagulėsiu, nes namuose ne 
tik niekas nelaukia, bet visur 
sutinki tą nelemtą tuštumą— 
“nebėra”!... Man neaišku, 
kaip dabar likus vienam teks 
gyventi. Tokių giminių, kurių 
tarpe tam tikrą laiką galėčiau 
praleisti, taip pat nebeliko. Vie
nintelė išeitis būtų vykti pas 
krikštasūnius, bet čia sunkiai 
įveikiamas kelias!... Mano pa
dėty būtų naudinga pakeisti bu
tą, bet tai neįmanoma, nes bu
tą gauti labai retai pasitaikanti 
laimė. Bendrai daug įdomiau 
kurtis, negu pradėti likviduo
tis ... Ateinančią savaitę teks 
grįžti namon; kad žinotum, 
kaip aš nenoriu būti namuo
se.”

Stulginskio laiškai grynai pri
vatinio pobūdžio- Platesnės 
reikšmės visuomeninių ar juo
ba politinių dalykų .dėl visai su
prantamų priežasčių laiškuose 
nelietė. Viename laiške betgi 
užsimena apie prezidento Ken
nedy mirtį, dar tame pačiame 

siems, vaikinams ir jaunoms 
mergaitėms, čia ne vieta: čia 
nebus šokama nei dainuojama. 
Paskirtoje dienoje, po pietų, 
tankiausiai rudenį ir žiemą, 
jau prievakary suvažiuoja gimi
nės ir prašomi kaimynai. Parū
pintas poteriams pravadnin- 
kas; jei nenumatoma tokio gi
minių ir kaimynų tarpe, tada 
užprašomas tam tikras tuom 
užsiimąs žmogus.

Stalai, užtiesti staldengtėmis, 
apstatomi Dievo dovanomis: 
alumi, duona, ragaišiu, viso
kiais mėsiškais ir pieniškais. 
Namų šeimininkai privalo savo 
ištekliumi aprūpinti, kad būtų 
visa ko, ligi pertekimui, nes 
nei viešnios čion maišelių su 
valgymais, nei vyrai kišenėse 
degtienės bonkų neatsineša, 
kaip daroma pokyliuose ir svod- 
bose- Manoma, kad čion važiuo
jama melstis ir mirusių atmin
ti, bet ne puotauti.

Svečiai susodinti reikalinga 
tvarka: moterys užima užstaly- 
je kertę, vyrai — kiek liko suo
lo ir kitoje pusėje stalo ant zos- 
lanų. Visi valgė ir gėrė, užpra
šomi ir raginami šeimininkų. 
Temstant atnešta lajinių žva
kių, du žibintuvu žalvariniu, tre
čias burokinis. Žvakės menkai 
tešviečia stalui. Pavalgyta. Ant 
stalo liekti visa ko; valgymai 
nenukraustomi, bet paliekami 
stovėti.

- Pravadninkas dairosi kny
gos ir sako: “Jau laikas pra
dėti poterėlius.” Vieną iš svečių

(2)
1963 metų lapkričio mėnesy
je:

“Dėl tragiškų įvykių Jūsų ša
lyje mes visi ir visi lietuviai la
bai atjaučiam ir pergyvenam. 
Ir kaip nesigailėti tokio įžy
maus išmintingo, labai drąsaus 
(o gal ir perdaug drąsaus) vals
tybės vyro, tragiškai žuvusio 
nuo kažkokio niekšo nelemtos 
kulkos. Mano šeimininkai, suži
noję apie įvykusią nelaime, su
gužėjo, vakare parėję iš darbo, 
į mano kambarį pasiklausyti ra
dijo žinių (jųjų radijas nevei
kia). Sekmadienį bažnytėlėje 
daug daugiau žmonių, negu pa
prastai. Visi atrodo susikaupę, 
kaip ir nusiminę.”

Stulginskį minime ne tik 
kaip prezidentą, bet ir kaip vie
ną iš Vasario 16-tos aktą pasi
rašiusiųjų. Du bebuvo likę gy
vi to akto signatarai: Stulgins
kis ir Petras Klimas, kuris, iš
kankintas nacių ir sovietų ka
lėjimuose, visai paliegęs buvo 
grąžintas Lietuvon. Mirė jis 
1969 m. Stulginskis dalyvavo 

tarpo, labiau tinkantį giedoti, 
pravadninkas kviečia sėstis gre
ta savęs, pasklaido knygą, pri
sitraukia žvakę ir pradeda gie
doti.

Visa gryčia vyrų jam 
užtaria. Sugiedojus vie
ną posmą, antrą pagauna mote
rys- Joms nereikia nei kny
gos, nei žvakės — jos moka vis
ką iš atminties. Pradžioje bal
sas pravadninko ir kitų vyrų 
atrodo netinkąs, lyg baldosi, 
lyg ne giesmė giedama, bet to
liau susitvarko ir tampa skam
bus, sutartingas. Moterų balsas 
iŠ pradžios tobulas ir malonus. 
Giedojo Pono Jėzuso rąžančių, 
paskui Visų šventųjų litaniją, 
galų gale maldas; ir tas maldas 
ne skaityte skaitė, bet giedote 
giedojo.

Potam išeina visi iš užstalio, 
sustoja vidury aslos ir gieda 
šiaip: “Šventas Motiejau, patro
ne dūšios jo, melskis už dū
šią jo. Šventas Jokūbai, patro
ne dūšios jo, melskis už dūšią 
jo...”

Ilgai kartoja tuos pačius žo
džius, tik pakeisdami vardus. 
Gieda: Mataušai, Jonai, Petrai, 
Monika, Agota ir kitus. Vis tai 
vardai žmonių, išsiskyrusių iš 
tos gryčios nuo tiek laiko, kiek 
atmena ir žino namų šeiminin
kai. Vienas jų stovi čia pat 
prie pravadninko ir sakinėja. 
Vienam kitam sužiba ašara ant 
skruosto. Mat, minint tuos, pri
simenami ir savieji artimieji, 
besigintieji kapuose. Giedoji- 

to savo seno draugo laidotu
vėse. Rašo 1969 sausio 22:

“Štai 18 sausio palaidojome 
Petrašiūnų kapinėse Petrą. Vie
ta labai graži, šalia didžiojo ta
ko. Mirė 17 sausio. Pas mus žie
mos metu labai sunku surengti 
vainiką. Gesė nupirko 6 gėlių 
vazonus ir iš jų sukombinavo 
vainiką .. • Atvažiavome, laip
tuose ir kambariuose labai 
daug žmonių. Prasiskynėme ke
lią, kur pašarvotas. Abu kam
bariai viršuje taipgi pilni, o gė
lių, dauguma vazonuose, tiek, 
kad <mūsų vainikui net vietos', 
nebeliko; ir gana gražių .. .Va
žiuoti nulydėjome į kapus. Ke
lias gana ilgas. Prie kapo pasi
šovė kalbą sakyti V. Gustainis. 
Gerai pasakė, visa tą, ką aš bu
vau manęs sakyti, o tą patį 
kartoti atrodė neįdomu .. .Tai
gi, laidotuvėse buvo labai daug 
gražių gėlių, daug žmonių, 
ypač ponių. Buvau labai susi
jaudinęs, naktelę nemiegojau, 
nes aš Petrą ir mėgau ir ger
biau. Laiks nuo laiko jį lanky
davau ir stebėjaus, kaip jis pa
mažėl eina silpnyn ir silpnyn- 
Jau antri metai iš kambario ne
išeidavo, paskiau mažai ir lovą 
apleisdavo, nebematė visiškai 
skaityti, kitokie negalavimai 
prisidėjo ir pribaigė. Mirė 
krikščioniu.” •

Neilgai tepergyveno Klimą ir 
pats Stulginskis. Tų pačių me
tų rudenį jis jau lemiamai su
sirgo. Savo paskutiniame laiške 
(1969 rugsėjo 13) rašė:

“Buvau nustojęs Tau rašyti, 
nes iš tiesų buvau labai stipriai 
susirgęs. 27 rugpjūčio turėjau 
labai stiprų širdies priepuolį. 
Gerai, kad pas mane buvo se
selė, kuri man leidžia vaistus, 
tai jinai greitai iškvietė greitą
ją pagalbą. Aš visai troškau, 
nebeturėjau kuo kvėpuoti. At
rodė, kad gyvybė ant plauko 
kabo... Šiandie pirmą kartą 
daktarė leido išeiti į lauką pasi
vaikščioti. Sugrįžęs gavau Ta
vo laišką, taigi rašau į abu Ta
vo laiškus. Iki šiol jausdavaus 
labai gerai ir manydavau, kad 
aš nepalaužiamas, taigi'tarpais 
labai daug dirbdavau, skai - 
čiau, pervargdavau, naktimis 
nebeužmigdavau- Tai visa susi
dėjo ir mane gerai pamokino, 
kaip reikia gyvenimą tvarkyti. 
Juk iš tiesų, ne 25, bet 85 me
tai! Ačiū Dievui, kad susidėjus 
puikioms aplinkybėms, vis
kas laimingai praėjo. Jaučiuo
si neblogai, tik jėgų mažiau ... 
Už keletos dienų parašysiu Tau 
ilgą laišką su visokiais užsaky
mais,, o tų užsakymų prisirin
ko visa litanija. Gal būsiu su
stiprėjęs.”

Deja, daugiau jau nebesustip- 
rėjo ir žadėto laiško su “visa 
litanija užsakymų” nebepara
šė. Ir tų mažėjančių jėgų už
teko tik dar dešimčiai dienų: 
1969 rugsėjo 22 dieną Stulgins
kio pavargusi širdis nustojo 
plakti.

mą užbaigia su “Aniols Dievo 
apreiškė ...”, “Amžiną atilsį” 
ir septyniais poteriais

Kalbėdami poterius, suklau
pia. Po visam šeimininkė sodi
na svečius už stalo, mergaitė 
neša molinius dubinėlius, rėtį 
naujų medinių šaukštų ir bliū- 
dus baltai užbaltintu kvietie- 
nių lokšinų. Po vakarienės be- 
sėdninkai ima skirstytis. Kai
mynai vedasi atvažiavusius iš 
toliau svečius. Seimininkė už
prašo visus ant rytojaus, pra
šo nesivėlinti. Gryčia patuštė- 
ja, ir laikas apie vidurnaktį.

Įdomus čia vienas dalykas. 
Mirusiems gentims paminėti 
maldos atbuvinėjamos puotau
jant. Minima apeiga bene bus 
liekana pirmutinio tautinio ti
kėjimo; juk visos tautos pirm 
krikščionystės minėjo mirusius 
būryje ir puotaudami.

(Bus daugiau)
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NESULAUKE
JUOZAS PAŠKEVIČIUS

I pietus nuo Miami, netoli 
nuo Homestead, palei Floridos 
No- 1 greitkelį stovi nedidelė, 
bet daug paslapčių slepianti Ko
ralų Pilaitė (Coral Castle). Ap
juosta astuonių pėdų aukštu
mo siena, iš stambių koralų uo
lų gabalų. ’Lankytojai, norį pa
tekti į šios pilaitės kiemą, turi 
atidaryti sunkias — trijų tonų 
svorio — uolines duris. Bet, vi
sų nustebimui, durys per vidu
rį pavertos ant tam tikro at
ramos įtaiso, kad ir mažas vai
kas su pirštu jas lengvai atida
ro. Patekęs į “karališkąjį” pi
lies kiemą, lankytojas mato 
šimtus (tikrai šimtus) įvairaus 
dydžio ir pavidalo supamųjų 
kėdžių; kėdžių ir kitokių uoli
nių žmogaus ranka sukurtų 
daiktų, sveriančių po tūkstantį 
svarų ir daugiau. Ypatingai 
akis traukia penkiolikos pėdų 
ilgumo iš uolos iškaltas stalas, 
vaizduojąs Floridos valstybės 
sienas- Toliau — širdies pavi
dalo stalas, kurio centre vešliai 
auga ir žydi gėlės. Vėliau lan
kytojas sustoja prie sofos, lo
vos, maudyklės ir kitų kūrinių, 
iškaltų ir nudailintų žmogaus 
ranka.

Kiemo kampe stovi pati pi
laitė. Dviejų aukštų kuoras, ži
novų teigimu, sveriąs arti 235 
tonų. Sienos sveria arti devy
nių tonų. Kieme užpakaly kitos 
durys; devynių tonų svorio. Ir 
šios taip pat vienu pirštu ati
daromos ir uždaromos. Ir taip 
ankštai įrėmintos, jog vargiai 
gali plyšį pastebėti.

Visa tai — vieno žmogaus 
darbas! Nedidelio žmogelio, svė- 
rusio arti šimto svarų! Kas bu
vo tas kūrėjas? Mes gal la
biau nustebsime, jei visa tai 
prasidėjo ... Latvijoje. Edvar
das Leedkalninš nelaimingai į- 
simylėjo vieną ūkininkaitę ne
toli nuo Rygos- Iš pradžių, ką 
tik susižiedavęs, jis jautėsi be 
galo laimingas. Bet jo laimė 
neilgai truko. Prieš pat vestu
ves jo sužieduotinė su ašaro
mis prisipažino, kad ne jį, bet 
kitą visą laiką mylėjusi. Sužeis
ta širdimi ir atstumtas, Edvar
das išbėgo iš savo namų ir gim
tojo kaimo. Niekur niekad jis 
negalėjo užmiršti mergaitės, ku
rią jis taip mylėjo.

Nerimo kankinamas, paga - 
liau atsidūrė Amerikoje. Ameri
ka jį savotiškai viliojo. Gal jis 
čia ką nepaprasto sukurs, kad 

- visas pasaulis nustebs? Gal čia 
jis pagarsės, ir jo vardas bus 
visur žinomas! Tuomet ir mer
gaitė supras klydusi. Paliks sa
vo gimtąjį kaimą ir atvyks pas

VENECUELOS
Spalio 17, Amerikos atradi

mo, arba kaip čia sakoma EI 
Dia de la Rasa, proga Vene- 
zueloje veikiančio CIPDEM, ku
rį sudaro 14 Venezueloje gyve
nančių tautybių atstovai (natū- 
ralizavęsi, priėmę pilietybę ), 
specialiai ponių pakviestas ko
mitetas surengė pirmąjį tauty
bių pasirodymą — festivalį. 
Rengimo komitete Lietuvių 
Bendruomenei atstovavo dr- 
Jadvyga Klovaitė.

Šį pirmąjį tautybių festivalį 
savo atsilankymu pagerbė vi
daus reikalų ministeris, švie
timo ministeris, daug aukšto 
rango karininkų, politikų, dip
lomatų, ambasadorių ir šiaip 
daugelis plačiai žinomų asme
nybių krašto politiniame, so
cialiniame, kultūriniame gyve
nime.

Programoje pasirodė ispanai 
(iš Canarų salų), portugalai, uk
rainiečiai (pokario emigrantai) 
ir lietuviai.

Bendra nuomonė, kad Cara
cas lietuvių jaunimo tautinių 
šokių ansamblis, vadovaujamas 
inž. Juliaus Guigos ir akor
deonu palydimas Henriko Ba- 
bianskio, visus šio festivalio 

jį. Jis atleis jai už viską, ir 
abu iš naujo pradės laimingai 
gyventi.

Atvykęs Amerikon, Edvar
das dešimtį metų blaškėsi, ke
liaudamas nuo New Yorko iki 
Kalifornijos. Vienišas, gyven
damas paprastai, dirbdamas kas 
papuola, kruopščiai pinigėlius 
taupydamas. Laisvalaikiu mėgo 
skaityti mokslinio turinio kny
gas ir žurnalus. Dažnai darė į- 
vairius fizikos tyrimus.

Pagaliau viename Texas 
mieste jis išrado kažką nepa
prasto, paslaptingo. Jis jau ži
nojo, ką toliau darys. Jis su
kurs nepaprastą paminklą, tik
rą modernaus pasaulio stebuk
lą! Sumanymas pareikalaus 
daug laiko ir sunkaus darbo, 
bet jo mylimoji išgirs jo garsą 
ir sugrįš į jo glėbį- Kad galėtų 
kiaurus metus dirbti, jis apsi
gyveno Floridoje.

1918 metais Edvardas, būda
mas 31 metų amžiaus, įsigijo 
keletą akrų žemės netoli nuo 
Florida City. Iš apvalių pušinių 
rąstų jis pasistatė sau pirkelę. 
Su kaimynais buvo draugiškas, 
bet nesipasakojo apie savo su
manymus. Kaimynai manė jį 
esant brangenybių ieškotoją.

- čia jis netrukus pradėjo iš uo

Dar apie Danos ir Danutės vardą
Plačiai tuo reikalu yra rašiu

si “Naujienose” ponia Vaičiū
nienė 1969 metais, kai atski
ru leidiniu pasirodė St. Santva- 
ro libretas kompoz. J- Gaidelio 
operai “Dana”. Tada straipsnio 
autorė aiškino, kad Dana ir Da
nutė — du skirtingi vardai, o 
tame pačiame librete tas pats 
veikiamasis asmuo vadinamas 
Dana ir Danutė. Žinoma gi, 
kad Dana — svetimas, ameri
kietiškas vardas, Danutė —mū
sų pačių mergaičių ir moterų 
vardas.

Neseniai iš spaudos išėjo Vy
tauto Alanto novelių rinkinys 
“Nemunas teka per Atlantą” 
(Nidos klubo leidinys, Londo
ne 1970). Toje knygoje, ’ nove
lėje “Ugly Lithuanian”, viena 
mergaitė pavadinta Dana, kito
je čia pat novelėje, “Rene
sansas Žemaitijoje”, kita mer
gaitė pavadinta Danute. Pirmo
joje novelėje Dana minima 
daug kartų, bet nė vieną kartą 
nepaversta į Danutę. Antrojo
je novelėje Danutė pakartota 
kelis kartus, bet nė vieną kar
ta “nepadidinta” ir nepaversta 
į Daną. Autoriaus aiškiai iš

LIETUVIAI TAUTŲ FESTIVALYJE
1400-1500 dalyvių sužavėjo ir 
nuteikė geriausiai. Buvo plota 
ne tik šokėjam, bet ir akor
deonistui. Lietuviai pašoko au
dėjėlę, lenciūgėlį, oželį, gyva- 
tarą.

Už šį gražų Lietuvos vardo 
garsinimą padėka priklauso dr. 
J. Klovaitei, inž. J. Guigai, H- 
Babianskiui ir visam Caracas 
tautiniam ansambliui. Pasirody

Venecuelos LB Caracas lietuvių jaunimas, dalyvavęs tautų festivalyje. I eilėje '* k- <*r- Jadvy
ga Klovaitė, ketvirtas Inž. Julius Guiga; II eilėje pirmas i* d. Henrikas Babianskas.

los dirbti įvairius baldus savo 
pirkelei.

Po kelių metų žmonės pra
dėjo statyti naujus namus ap
linkui jo gyvenvietę. Kad jie 
nesuprastų jo planų, Edvardas 
išsikėlė į kitą vietą. Netoli nuo 
Homestead jis nusipirko de
šimt akrų žemės. Čia jis atsiga
beno ir savo sunkius baldus.

Visų pirma jis čia apsitvėrė 
aštuonių pėdų aukštumo siena. 
Iš uolos gabalų, sveriančių po 
keletą tonų. Paskui pasistatė 
dviejų aukštų pilies kuorą, pi
lį. Pirmame aukšte buvo jo 
dirbtuvė ir sandėlys. Antrame 
aukšte jis įsitaisė gyventi. Čia 
jis turėjo sunkią uolinę supa
mąją kėdę, lovą (kurią, reika
lui esant, pritraukdavo prie 
lubų) ir stalą be kojų, įtaisytą 
sienoje. Jis labai mėgo švarą 
ir negalėjo pakęsti, jei šluojant 
jam kas po kojų painiodavosi.

Netrukus pradėjo vieną po 
kito kurti naujus dalykus iš 
sunkios uolos, milžiniško dy
džio ir svorio. Jis mėgdavo sa
kyti, kad suradęs piramidžių 
statymo paslaptis. “Aš supra
tau, kaip žmonės Egipte, Peru, 
Jukatane ir Azijoje pakeldavo 
ir kur reikia nuleisdavo sun
kius akmenis, sveriančius dau
gel tonų. Faraonai turėdavo 
tūkstančius vergų. Aš gi vie
nas galiu tą patį atlikti.” Mo
dernūs inžinieriai, matę jo dar
bą, teigia, kad jis neperdėjo, 
taip sakydamas. (b. d.) 

skirti du vardai: Danos ir Da
nutės.

Pasikalbėjimuose lietuvių 
tarpe neretai tenka išgirsti 
“padidintą” mūsų Danutę ir va
dinant ją amerikietiškai —Da
na. O pasitaiko tokio sumaišy
mo ir spaudoje.

Vienoje lietuviškoje šeimoje 
žinau mergaitę, vardu Daną. 
Sykį viena viešnia ją pavadino 
Danute. Mergaitės motina pa
taisė: “Ji ne Danutė: ji krikš
tyta Dana.”

O kas ta mūsų Danutė? Isto
riniai šaltiniai (Liet. Enckl. 14 
t-, 303 psl.) aiškiai nurodo, 
kad Danutės vardu buvo D. 
L. K. Kęstučio duktė, XIV amž. 
antrojoje pusėje ištekėjusi už 
Mozūrų kunigaikščio Jonušo I 
ir per krikštą gavusi Onos 
varda. fe

Ar Danutė mažybinis var
das? Nežinome, ar ana Danutė 
D.L.K. Kęstučio šeimoje buvo 
kitaip vadinama. O gi ir kuni
gaikštienės Birutės vardas su 
mažybinio daiktavardžio galū
ne. Ir daugiau turime taip ta
riamų vardų: Sigutė, Gedutė, 

mas buvo filmuojamas ir vė
liau perduodamas per TV vi
sam kraštui.

CIPDEM — Comite Inter
national Pro-Defensa de la De- 
mocracia tikrumoje yra tarp
tautinė lyga kovai su komuniz
mu dėl pavergtu tautų laisvės. 
Šio komiteto vyriausioje valdy
boje lietuviai turi savo atstovą.

(v.v.)

Lietuvaitės demonstracijose prie Jungtinių Tautų; iš k. Eglė žilionytė ir
Nastutė Umbrazaitė. Nuot-r. V. Maželio

Lėtutė, Budytė ... Kaip juos 
“ištrauktume” iš mažybinės 
formos ir “padidintume”? Žiū
rėdami, kaip Danutė verčiama 
į Daną, tuos kitus vardus tu
rėtume šitaip tarti: Bira, Siga, 
Gėda, Lėta, Buda... Tiktai ka
žin, ar kas iš mūsų moterų ir 
mergaičių nprėtų tokius savo 
vardus girdėti?

Seniau Lietuvoje, kai lietu
viškieji vardai nebuvo dar taip 
išplitę, viena moteris Danutę 
vadindavo Duonute- Ji per baž
nyčią buvo įpratus girdėti Oną 
—Onutę, Marijoną — Maru-

Įsigykite tikybos vadovėlius

"Tikybos Vadovėlis", sekant 
kun. K. Žitkaus paruoštais 
“Tėve Mūsų” ir “Tikiu, per
redaguotas ir išleistas 1958. 
Kaina 1 dol. Mokyklom galima 
gauti su nuolaida — už 50 c- 
“Tikybos Vadovėlis” yra taip 
suredaguotas, kad mokinys, iš
mokęs jame esančias žinias, 
bus pasiruošęs priimti Pirmąją 
Komuniją ir Sutvirtinimo Sak
ramentą.

"Mano Katekizmas" — 4-6 
metų vaikučiam, taip pat gau
namas, kaina 25 c. Nedaug tu
rime.

"Kova Prieš Dievą Lietuvo- . 
j e", kaina 1 dol.

"The War Against God ir Li
thuania", kaina i dol.

Šios knygos gaunamos krei
piantis adresu: Lithuanian Ca
tholic Religious Aid, 64-09 56 
Rd. Maspeth; N. Y. 11378. 

tę, Magdaleną — Magdutę ... 
Danutė jai atrodė neįprastas, 
neaiškus vardas, tai savotiškai 
jį ir “įprasmino”. Bet tos Duo
nutės ji niekada nedidino ir 
Duona nevadino.

Iš mūsų kaimo žmonių mes 
dar daug galėjome pasimokyti.

A. G. Giedraitis

Tautos Fondo išleista užklija

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 bus 
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 plokšteles 

už 5.50 dol. su persiuntimu
40 Lietuviškų Mellodijų 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-Pigarėlįs, 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.

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

Lietuvos Kanklės. Tautinio 
kanklių ansamblio, vad. O. Mi
kulskienės: I^as močiutę augau, 
Suktinis, Supmsiu 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, 
Greitai išvažiuosiu. Aš berneliui 
nesisiūliau, Kur banguoja Ne
munėlis, Ar negaili, seserėle, 
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 dot

Virš išvardintos trys ilgo 
grojimo plokštelės su persiun
timu už 5.50 dol. Gaunamos 
Darbininko administracijoje.
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LOS ANGELES. CALIF.
šv- Kazimiero parapijos ba

za ras praėjo labai sėkmingai. 
Gauta gryno pelno 6,500 dol.

Juozas ir Dana Mitkai apsi
ėmė užmokėti Los Angeles Sv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčios didžiojo altoriaus 
pertvarkymo išlaidas — 1,500 
dol. Altiriaus planus parengė 
arch. E. Arbas, o darbą atlieka 
Kazimieras Rakūnas. Altorius 
bus įruoštas Kalėdų šventėm.

Tėv. Gediminas Kijauskas, 
S. J., lietuvių jėzuitų provinci
jolas, dalyvavo Santa Barba
ra, Calif., įvykusiame JV jėzui
tų provincijolų suvažiavime. Ta 
proga užsuko ir į Los Angeles, 
Calif., Šv. Kazimiero parapiją, 
kur spalio 25 atlaikė lietu
viam pamaldas ir pasakė pa
mokslą.

Lietuvos kariuomenės minė
jimas rengiamas lapkričio 22, 
sekmadienį, parapijos salėje.

Kazys Bradūnas dalyvaus 
Fronto Bičiulių Los Angeles 
skyriaus rengiamame literatū
ros vakare, kuris įvyks parapi
jos salėje gruodžio 5.

Stasys Tiknis, vienas iš Šv. 
Kazimiero parapijos kūrėjų ir 
nuolatinis jos veikėjas, po sun
kios ligos mirė Long Beach, 
Calif., rugsėjo 23. Platesnis A. 
B. paruoštas nekrologas tilpo 
Darbininko nr. 67. Čia talpina
me tik jo nuotrauką.

DELHI LIETUVIŲ BAŽNYTĖLE
Prieš vienuolika metų Delhi 

miestelyje (Ontario, Canada) 
kun dr. Jonas Gutauskas buvG 
įkūręs Šv. Kazimiero nedidelę 
lietuvių parapiją. Miestelio apy
linkėje gyvena nemažai lietu
vių savo ūkiuose (tabako, pie
no ūkis ir t.t.). Tartum magne
tu, savo dideliu nuoširdumu, 
užuojauta kiekvienam bei įgim
tu taktu klebonas J- Gutauskas 
buvo pritraukęs lietuvius para- 
piečius. Jis juos atvesdino į 
mažą lietuvišką bažnytėlę savo 
turiningais ir kultūringais pa
mokslais.

Šiemet kun. dr. Jonas Gu
tauskas, sulaukęs pensininko 
amžiaus, žada išsijungti iš visų 
pareigų ir darbų darbelių, kad 
galėtų atsidėti kūrybos darbui.

*v. Kazimiero lietuvių bažnyčia ir klebonija. Tarp jų matosi lietuviškas kryžius.

Balfo vajus Los Angeles pra
dėtas spalio 18 ir baigsis gruo
džio 20- Aukas galima siųsti 
ir paštu: A. Mitkevičius, 
5049(4 Franklin Avenue, Los 
Angeles, Calif. 90027. Balfo 
naudai ruošiamas vakaras įvyks 
lapkričio 4, šeštadienį, 7:30 v. 
v. Immaculate Heart College au 
ditorijoje. Dalyvaus pilnas 
Orange ir Long Beach daktarų 
simfoninis orkestras, kolonijos 
iškilieji solistai, pianistė Ray- 
monda Apeikytė ir šv. Kazi
miero parapijos choras, vado
vaujamas komp. Broniaus Bud- 
riūno.

BALTIMORE, MD.
Lietuvių Bendruomenės su

rengtas koncertas spalio 31 lie
tuvių svetainės didžiojoje salė
je praėjo gražiai ir sėkmingai. 
Programą atliko New Yorko vy
rų choras, kuriam diriguoja Vy
tautas Strolia. Choras visus su
žavėjo savo dainomis. Po kon
certo buvo šokiai, kuriem gro
jo vokiečių Happy Wanderers 
orkestras.

Balfo skyrius, kuris taip gra
žiai veikia mūsų tarpe, lapkri
čio 14, lietuvių svetainėje ren
gia savo vakarą. Pradžia 7:30 
v.v. Visi kviečiami atsilankyti. 
Pelnas skiriamas Balfo šalpos 
reikalam.

Vladas Bačanskas, žinomas 
lietuviškų organizacijų veikėjas, 
yra susirgęs. Jam Šv. Agnietės 
ligoninėje buvo padaryta ope
racija. Dabar jis pamažu sveiks
ta namuose. Draugai linki jam 
kuo greičiau pasveikti-

Kalėdojimą — metinį para- 
piečių lankymą — kunigai jau 
baigė. Prel. L. Mendelis ir kun. 
A. Dranginis dėkingi visiem už 
suteiktas aukas bažnyčiai ir už 
gražų priėmimą.

— D.r. Liucija Jurgutytė-BaL 
dauf, lituanistikos dėstytoja 
Muencheno univ-tete, yra pa
ruošusi spaudai vokiečių kalba 
lietuvių poezijos antologiją nuo 
seniausių iki dabartinių laikų. 
Šalia vokiško bus ir lietuviš
kas tekstas- Knygą išleis Fink 
leidykla Muenchene.

Rašytojas ir žurnalistas kun. J. 
Gutauskas yra užsimojęs ir jau 
įpusėjęs rašyti stambesnį vei
kalą religine tema.

Tačiau dabar, kai yra prašo
mas pasilikti parapijoje nors 
vienerius metus, klebonas su
svyravo. Kažin, ar jo rašy
mas neliks įrikiuotas į antraei
lę vietą? Argi nebūtų gaila pa
likti įkurtą savo parapiją, tar
tum užaugintą savo vienuolika
metį vaikelį... ypač gi, jeigu 
po jo toji rūpestingai įkurta pa
rapija pradėtų nykti! Ar kas 
bevažiuotų į tą mažutę lietuviš
ką bažnytėlę, padarydamas po 
60 mylių ten ir atgal, kai pake
liui yra kelios katalikiškos ki
tataučiu bažnvčios...

J.N-

Šv- Kazimiero šeštadieninės 
lituanistikos mokyklos tėvų ko
mitetą šiais metais sudaro: pir- 
min. Vytautas Čekanauskas, 
ižd. Povilas Butkys, sekr. Jū
ratė Ugianskienė. Mokyklos ve
dėju yra kun. Romanas Kas- 
ponis. Tėvų komitetas yra nu
matęs šiuos parengimus: Kalė
dų eglutę gruodžio 20, Lietu
vos nepriklausomybės atgavi
mo minėjimą — 1971 vasario 
13, Motinos dienos minėjimą— 
1971 gegužės 8. Visi parengi
mai bus parapijos salėje.

Los Angeles Sąjungiečių ka
lėdinis banketas bus parapijos 
salėje gruodžio 13. — L.Ž.

Šv. Alfonso parapijos metinė 
vakarienė bus šį sekmadienį, 
lapkričio 8, parapijos mokyklo
je- Pradžia 5 v.v. Bilietų bus 
galima gauti prie durų. Šokiam 
gros Jono Lekevičiaus orkest
ras. Veiks loterija, ir bus gali
ma įsigyti gražių daiktų. Vaka
rienei bus skanių dešrų, bus ir 
austrių. Bus gera proga pasi
matyti su senais pažįstamais.

Jonas Vyšniauskas, gimęs ir 
augęs Baltimorėje, staiga mirė 
darbovietėje spalio 26. Jonas 
buvo ištikimas Šv. Vardo drau
gijos narys, dalyvavo Šv. Alfon
so parapijos parengimuose. Jo 
motina jau kelinti metai nega
luoja. Gedulingos mišios už jo 
sielą aukotos Šv. Alfonso baž
nyčioje spalio 29. Palaidotas 
National kapinėse. Liko nuliū
dime žmona Agnietė, sūnus 
Henrikas, motina Magdalena, 
seserys Dolores ir Albina ir 
brolis Vytautas. Jonas Obelinis

HARTFORD-MIDDLETOWN, 
CONNECTICUT

Gražiai paminėjo Kirkučių 
vedybinę sukakti

Spalio 19 Julijai ir Antanui 
Kirkučiams, gyv. 428 Park Rd., 
West Hartforde, Conn., suėjo 
nuo jų vedybų 40 metų. Ta 
proga'jų dukterys ir sūnus su
rengė juodviem vaišes — staig
meną.

Puota buvo spalio 17 Bronės 
ir Antano Jucėnų motelio sa
lėje, Middletown, Conn. Vaišė
se dalyvavo ne tik jų vaikai, 
vaikaičiai, svotai ir giminės, 
bet buvo ir šiaip garbingų sve
čių — jų ar vaikų draugų ar 
gerų pažįstamų. Vaišėse daly
vavo ir švč- Trejybės lietuvių 
parapijos klebonas kun. Juozas 
Matutis ir jo vikaras kun. Jo
nas Rikteraitis.

Renkantis svečiam, dukrai
tės nešiojo skanius užkandžius 
ir jais vaišino besirenkančius, 
o sūnus Jurgis Kirkutis vi
siem, kas norėjo, pilstė ska - 
nius gėrimus.

Atvykusius solenizantus vi
si sutiko šiltais plojimais. Vi
siem susėdus prie stalų, klebo
nas kun. J. Matutis sukalbėjo 
maldą. Už jubiliatų sveikatą iš
gerta taurės šampano ir sugie
dota “Ilgiausių metų”. .

Klebonas kun. J. Matutis,

Kennebunkporte, Maine, pranciškonų gimnazijos buvę pastatai pertvarkomi ir pritaikomi kitiem reikalam.
čia bus galima rengti suvažiavimus, rekolekcijas, stovyklas ir vasarą atostogauti.

prieš eidamas namo, pasakė 
gražią kalbą. Jis pažymėjo, kad 
Kirkučiai ir jis, tiksliau sakant, 
jo tėvai yra kilę nuo Luokės, 
Telšių apskrities (žemaičiai), 
tad jie esą kaimynai. Klebonas 
linkėjo Julijai ir Antanui Kir
kučiams gražaus amžiaus, ypač 
sulaukti auksinio jubiliejaus. 
Jų auksinio jubiliejaus sukaktį 
klebonas pažadėjo pats sureng
ti.. • Be klebono, dar kalbėjo 
skautininkas Vaclovas Nenortas 
ir šių eilučių autorius. Abu lin
kėjo brangiem sukaktuvinin
kam geriausios laimės, sveika
tos ir ilgo amžiaus.

Vaišės užsitęsė gana ilgokai. 
Sukaktuvininkam svečiai ir gi
minės atnešė ir gražių dovanų.

Jonas Bernotas

Iš k.: Tėv. Gabrielius Baltrušaitis, O.F.M., ir Tėv. Eu
genijus Jurgutis, O.F.M. — III ordino ir pašaukimų 
moderatoriai.

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

Mirtas Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatytiKULTŪROS ŽIDINĮ
NEW YORKE

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

_________ _________ _______ __________ ______ ______ f _______ _______ __________

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)

Siunčiu auką----------- . statybų fondui ir prašau įrašyti mane (mūsų šeimą/mūsų mirusiuosius) į:
□ Garbės fundatorius ($1000) □ Fundatorius ($100)

□ Amžinuosius narius ($500) □ Rėmėjus (mažesnė auka)
*

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

ADRESAS_________________________ ;.........................................................................................................

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

KENNEBUNKPORT, MAINE
Pranciškonų vadovybės posė

džiuose, kurie vyko Kennebunk
porte spalio 27, buvo nagrinė
jama eilė įvairių klausimų ir 
padaryta reikiamų sprendimų. 
Šiuo metu daugiausia buvo su
stota prie Kennebunkporto ir 
Brooklyno pranciškonų vienuo
lynų.

Buvusieji Šv. Antano gim
nazijos pastatai paverčiami mo
derniais kambariais, kurie bus 
naudojami ne tik vasarvietės 
reikalam, bet taip pat jie bus 
pritaikyti ir įvairiem suvažia
vimam, studijų dienom, kuni
gų ir pasauliečių rekolekcijom 
ir žiemos metu. Didžioy sporto 
salė, kuri dabar yra išnuomo

ta kaimyninei kolegijai ir ki
tiem sporto vienetam, bus pa
likta neliesta. Ilgiau užtruks, 
kol galutinai visos patalpos bus 
pertvarkytos, bet norima eiti 
pagreitintu keliu. ■

Kennebunkporto vienuolyne 
gyvens III ordino ir pašauki
mų moderatoriai- Šiom parei
gom buvo paskirti: tėvas Gab
rielius Baltrušaitis (angliškai 
kalbantiem lietuviam) ir tėvas 
Eugenijus Jurgutis (lietuviškai 
kalbantiem). Iš čia jie pasieks 
visas Amerikos lietuvių koloni
jas.

Suvažiavimo metu buvo per
žvelgti Brooklyno kultūros židi
nio reikalai ir ilgiau sustota 
prie ten esančios spaustuvės 
naujo persitvarkymo. Nelau
kiant naujų pastatų, buvo nu
spręsta tuojau eiti prie ofseti
nės spausdinimo sistemos ir 
tam reikalui tuojau pirkti rei
kiamas mašinas. Perėjimo ke
lias nėra pigus, bet jis reika
lingas ir būtinas dabartiniam 
techninės pažangos amžiuje 
Brooklyne ir jo apylinkėse su
aktyvinamas -statybos vajus, 
nes architektas skubiai ruošia 
galutinius pradinius planus.

1971 bus minimas pranciš
konų provincijos šiame krašte 
įsteigimo 25 metų jubiliejus. 
Norima anksti pradėti jam 
ruoštis, kad tinkamiau jis bū
tų paminėtas. J.G.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos metinis suvažiavimas į- 
vyks lapkričio 14-15 Bismarck 
viešbutyje, 171 W. Randolph 
St., Chicagoje. Suvažiavime 
apyskaitinius pranešimus pada
rys Altos valdybos nariai, bus 
aptariamos gairės ateities veik
lai ir sudaryta nauja Altos val
dyba. Suvažiavime kviečiami 
dalyvauti visi tarybos nariai, o 
taip pat spaudos atstovai ir Al
tos veiklos rėmėjai.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos valdyba sutartinai su Vy
riausiu Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetu rūpinasi iš sovietinės 
Rusijos į Turkiją pabėgusių 
Prano ir Algirdo Bražinskų rei
kalu. Vliko nariai palaiko ry
šius už JAV ribų, Altą įsipa
reigojo padengti išlaidas. Susi
tarta su Vliku, kad šiam reika
lui organizacijų ar privačia ini
ciatyva renkamos aukos prašo
mos persiųsti Altos valdybai ad
resu: Lithuanian American 
Council, Inc. 6818 So. Western 
Ave-, Chicago, Illinois 60636. 
Siunčiant aukas prašoma pažy
mėti, kad skiriama Bražinskų 
bylai vesti.

— Dvylikos", dokumentinio 
filmo, talkininkų sąstatą su
daro: reporterė — Ramunė 
Kviklytė, skriptas —Birutė Pū- 
kelevičiūtė, kamera ir redakci
ja — Algimantas Kezys, S. J., 
garsas —Jonas Ralis ir Algi
mantas Kezys, S. J., užrašai 
— Kazys Veselka.

— ’Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Studentų sąjunga šiais metais 
švenčia savo 20-jį jubiliejų, šių 
metų suvažiavimas, kuris įvyks 
Clevelande lapkričio 28-29. iš
kels lietuviu studentu atsieki- 
mus Amerikoj iki šiol ir at
kreips dėmesį į dabartinės veik
los problemas bei ateities per
spektyvas. Suvažiavimo tema: 
“Lietuvių studentų kryptis: bu
vusioji, esamoji, busimoji”.

— "Moters" žurnalo 50 me
tų sukaktį minint, pramatyta 
vakarienė — minėjimas dėl su
sidėjusių aplinkybių nukeliama 
į 1971 vasario 27.

— Kun. G. Sabataitis, S.J., 
plačiai aprašytas Clevelando 
laikraščio “The Plain Dealer’ 
spalio 24 d. laidoj, kur pažymi
ma, kad Sabataitis rūpinasi ne
turtingais ligoniais, kuriuos ap
gaudinėja draudimo bendro - 
vės. Kun. Sabataitis siekia dok
torato psichologijoj Case West- 
tern universitete.

— Lietuvos Valstiečių liaudi
ninkų sąjungos rinkimų komi
sija praneša, kad į centro ko
mitetą yra išrinkti: J. Berta- 
šius, J. F. Daugėla, A. Kučys, 
M. Mackevičius, V. Sruogienė. 
Į revizijos komisiją: A. Lunec- 
kas, M. Simokaitis, J. Urbelis. 
Į garbės teismą: S. Baltūsis, B. 
Matulionis, A. Novickis. Rinki
mai pravesti korespondenciniu 
būdu.

— Kun. A. Bernatonis, OF 
M Cap., spalio 15 lankėsi Day
ton, Ohio, Šv. Kryžiaus lietu
vių parapijoj, pravedė lietu
viam susikaupimo vakarą, pa
darė pranešimą apie Vasario 
16 gimnaziją ir jos bendrabu
čio statybos vajų. Aukas rinkti 
įgaliotas Juozas Gečas.

— Jonas Kavaliūnas, JAV 
LB švietimo tarybos pirminin
kas, praeitam centro valdybos 
posėdy pateikė švietimo tary
bos sąmatą 1970-1971 mokslo 
metam. Sąmata siekia 26,0 0 0 
dol.

— Amerikos Lietuvių Romos 
Katal. Federacijos seimas šie
met įvyks lapkričio 28-29 Chi- 
cagoj, Marquette Parko lietu
vių parapijos salėj. Darbotvar
kėj prel. J. Balkūno paskaita, 
valdybos pranešimai, naujos 
valdybos rinkimai, pamaldos, 
banketas. Atstovus i seimą už
registruoti ir kandidatų į nau
ją valdybą sąrašus pristatyti 
iki lapkričio 21 ALRK Federa
cijos sekretoriui: Adomas Vi- 
liušis, 4050 S. Campbell Avė., 
Chicago, Ill. 60632.
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Demonstracijose prie Jungtinių Tautų spalio 18 kalba laisvosios Kubos prezidentas Mario Garcia Kholy.
Nuotr V. Maželio

Mišk. F. Graudžio
Prieš metus, spalio 16, mie

las mūsų draugas ir kaimynas 
miškininkas Fredas persikėlė 
amžinybėn ...

Spalio 17, šeštadienį, New- 
arko Svč. Trejybės parapijos 
bažnyčioje už velionį buvo au
kojamos mišios. Po pamaldų 
Evergreen kapinėse, Hillside, 
buvo pašventinta paminklinė 
lenta.

Taurus, malonus, visada be
sišypsąs Fredas liko gyvas sa
vo draugų bei artimųjų atmin
tyje. Tad nenuostabu, kad ne
mažas jų būrys metinių proga 
susirinko aplankyti jo kapo ir 
pasimelsti bažnyčioje.

Savo namuose, literatūrinių 
pobūvių metu, jis visada šiltai 
globojo rašytojus — meninin
kus. Didžiuodamasis, kaip rašy
toja, savo žmona Kotryna Gri- 
gaityte, stengėsi pagerinti są
lygas jos kūrybai. Atsidėkoda
mi už tai, žmona Kotryna, duk
tė Rūta ir sūnus Raimundas 
savo namuose suruošė jo mir
ties vienerių metų sukakties 
minėjimą su literatūrine dali
mi.

Velionis yra kilęs iš Mažo
sios Lietuvos, gimęs Žardėje. 
Todėl programai buvo pasi
rinkta ir to krašto autoriai: Do
nelaitis, Vydūnas, Suderman- 
nas. Velionis ypatingai buvo pa
mėgęs Vydūną, kurį jis gerai 
pažino kaip rašytoją ir nuolati
nį svečia savo tėviškėje. Jo pa
ties žodžiais tariant, jam teko 
praleisti su Vydūnu nemaža va-

Ilgai laukta K. Ališausko knyga

Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės 
I tomas, redagavo Pr. Čepėnas, jau atiduota spausdinti. 
Spausdina M. Morkūno spaustuvė Chicagoje.
I tomas apima: Lietuva ir lietuviai pirmojo pasaulinio karo metu, 
Lietuvos kariuomenės organizaciją, lietuvių kovos su bolševikais ir 
bermontininkais. Knyga didelio formato, apie 500 puslapų, 43 karo 
veiksmų brėžiniai, foto nuotraukos, santrauka anglų kalboje, kie
tais viršeliais. Bus baigta spausdinti, įrišta ir išsiuntinėjama 1971 m. 
balandžio mėnesį.

Kviečiu į talką
būti knygos mecenatais, rėmėjais ir prenumeratoriais! 
Kadangi sunku žinoti, kokį egzempliorių skaičių spaus
dinti, tai maloniai kviečiu iš anksto knygą užsisakyti. Iš 
anksto knygą užsisakiusiems ir pinigus sumokėjusiems 
jos kaina $12.00.
Veikalo rėmėjais bus paaukojusieji nemažiau $25.00. Vei
kalo mecenatais bus paaukojusieji nemažiau $200.00. 
Mecenatų ir rėmėjų sąrašas bus įdėtas knygos pabaigoje.

Čekius ar perlaidas siųsti:
K. ALIŠAUSKAS

7312 So. Washtenaw Ave.
Chicago, Ill. 60629, U.S.A.

iškirpti
K. ALIŠAUSKUI
7312 So. Washtenaw Ave.
Chicago, III. 60629, U.S.A.

Siunčiu knygai "Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės’’ išleisti

Adresas .............................. „............................................................... .............
(rašyti aiškiai)

...............................................-.....—.......................... Zip Code .......  ,..... .
♦ • t

Data......................................... _

Parašas....

vieneriy metų mirties sukaktį minint 
landų besportuojant “ant tur- fragmentą “Samdinė". Irena
nyko”.

Fredui Graudžiui visuomet 
didelį įspūdį darė B. Brazdžio
nio poezija. Jis vadindavo jį 
Didžiosios Lietuvos milžinu. To
dėl ir B. Brazdžionis 'šiame mi
nėjime buvo įjungtas į Mažo
sios Lietuvos rašytojų milžinų 
tarpą.

Minėjimo programą atliko 
dailiojo žodžio menininkai — 
Irena Veblaitienė ir Bronius 
Balčiūnas. Pastarasis skaitė iš 
Vydūno raštų “Regėjimo žvilgs
nį” ir Sudermanno apysakos

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Po 12 dol.: J. Klimas, .Ga

ry, Ind.; I. Paukštys, Elizabeth, 
N. J., O. Parravicini, New York 
City, N. Y., T. Marengo, North
hampton, Mass.

Po 7 dol.: O. Skurvydienė, 
E.Newark, N. J., V. Juozaitis, 
Vincentown, N. J., kun. S. Mor
kūnas, Sioux City, Iowa, A. Ziz- 
minskaitė. Racine. Wise.

6 dol.: L. Drangauskas, Wood
haven, N. Y.

5 dol.: kun. A. Račkauskas, 
Brooklyn, N. Y.

Po 4 dol.: A. Sabaliauskas, 
Los Angeles, Calif.; D. Kups- 
tys, Elizabeth, N. J., J. J. 
Srazdas, Linden, N. J.; P. Ma
žeikienė, Worcester, Mass.; N. 
Umbrazaitė, Brooklyn, N. Y.; 
S. Vaškys, So. Ozone Park, N. 

Veblaitiene atstovavo poezijai, 
paskalydama iš Donelaičio Me
tu “Rudens irnotvvus” ir B- 
Brazdžionio “Pavasarį”.

Rašytojų žodžiai, perduoti 
menininkų lūpomis, klausytojų 
buvo priimti kaip reta ir bran
gi dovana.

Minėjimas baigėsi jaukiomis 
vaišėmis.

Neskaitant New Jersey gyve
nančių artimųjų ir bičiulių, sve
čiu buvo atvvke net iš Wash
ington©, New Rochelle, o vie
nas net iš Louisiana- B.O.

Y.; Wm. Mazuraitis, Pittsburgh, 
Pa.

Po 3 dol.: A. Zavadzkas, New 
London, Conn., S. Stanaitis, 
Chicago, Ill., J. Grigaliūnas,
Elizabeth, N. J.; E. Geiba, New- 
Orleans, La., P. Grinkevičius, 
So. Boston, Mass.; M. Mocka- 
petris, Dorchester, Mass.

Po 2 dol.: Iš N. Y. valst.: O. 
S. Bilis, J. Kibartas, Amster
dam. L. Pliauskas, Bayside; L. 
M. Novick, Bronx, P. Adamo- 
nis, A. Cergeles, P. Gagas. B. 
Giržadas, P. Kunigėlis, A. Kas
paravičius, J. Norvilą, P. Ra- 
zickienė, B. Wallace, R. Va
linskas, J. Žukas, M. White, 
Brooklyn, S. Licata, Center- 
rech; M. Klimas, Elmont, L. 
Parzel, Floral Park. V. Alksni
nis. G. Zabelski,. Flushing, A. 
Lingis, Great Neck, B. Ka- 
sinskas, West Henrietta, B. 
Emery, Hicksville; F. Lukas, 
Howard Beach, A. Mačiulis, 
Jackson Heights, E. Vaitekū
nas, Jeffersonville, K. Krinic- 
ka, Maspeth, G. Penikas, Mel
ville, dr. V. Slavinskas, Monti
cello, F. Zutkus, R. Sims, G. 
Kuodis, New York City, J. Bi
rutis, M. Jauniškis, E. North
port, J. Wanat, So. Ozone Park; 
A. Jankauskas, Ozone Park; H. 
Zeikus, Queens Village; J. Mik- 
laševičius, O. Alekna, U. Ba- 
cey, V. Stasiūnas. S. Rūkštelė, 
J. Krivickas, A. Šimukonis, A.

Policija saugo demonstrantus prie Jungtinių Tautų spalio 18 d. ši nuotrauka paimta Iš latvių laikraščio 
Laiks. Laikraštis leidžiamas New Yorke.

SPORTAS
SEKMADIENI FUTBOLAS

Si sekmadienį mūsų futbolo 
komanda žaidžia pirmenybių 
rungtynes prieš Haiti Stars, ko
mandą lentelėje stovinčią už 
mūsiškius viena vieta aukščiau. 
Rungtynės įvyksta mūsų aikštė
je, šį kartą Kissena Corridor, 
Both Memorial Drive ir 150 
St. Flushing, L. I- Pirmosios 
komandos pradeda 3 vai., o re
zervinės 1 vai. Po pereitos sa
vaitės pergalės tenka laukti 
gerų rungtynių. Mažučiai šeš
tadienį keliauja į tolimą Way
ne N. J., kur 2:30 vai. susitin
ka su Spfr., Passaic.

LAK:ČEKOSLOVAKAI 
5:2 (3:0)

Sunku beatsiminti kada Lie
tuvių Atletų Klubo pirmoji fut
bolo komanda pirmenybių 
rungtynėse būtų pasiekusi pen
kis įvarčius. O penketą įvar
čių atletai pasiekė pereitą sek
madienį žaisdami šios sudėties: 
Bagdžiūnas II; Vainius II, Bag- 
džiūnas I, Česnauskas, Bileckis; 
Budraitis, Kreicas; Bileris (Ši
leikis, Duoba), Klivečka II, Bud- 
reckas, Mrozinskas. Kaip jau 
pasekmė rodo, šį kartą stipriai 
sužaidė puolimas. Gražūs pir
mieji du įvarčiai: Budrecko to
limas šūvis iš oro stovint nu
gara į vartus, antras: Klivečkai 
sumaniai užkulniu praleidus ka
muolį Budraičiui, kuriam beli
ko pasiųsti kamuolį į tuščius 
vartus. Trečia įvarti įsimušė 
Budrecko spaudžiamas prieši
ninko vidurio gynikas.

Vileniškis, Richmond Hill, P. 
Bakūnas, Rochester, kun. E. 
Krancevičius, Utica, J. Mareli
us, V. Dubauskas, E. Pūrelis, 
V. Vilkutaitis, A. Kepalas, A. 
Šimkus, A. Mileris, E. Vainie
nė, A. Vasiliauskas, M. Žilins-
kas, Woodhaven.

Iš Conn, valst.: kun. P. Sa- 
bulis, Ansonia; V. Virbickas,
Brookfield; S. Baikūnas, Hart-
ford, F. Jenušonis, A. Miciū- 
nas, New Britain, J. šilks, New 
Haven; J. Ambrozaitis, Mid
dlebury; K. Vaitaitis, Old Say
brook; F. Prekeris, Stamford, 
F. Rajeckas, Waterford, Armi
nas. Waterbury.

Iš N. J. valst.: R. Šlepetys, 
Bricktown, A. Šatas, Colonia, 
K. Bartys, A. Juškys, K. Kaspa- 
riūnas, P. Kudulis, P. Pecen- 
kis, J. Ramas, V. Staknys, K. 
Valuzis, Elizabeth, J. Bubėnas, 
Garwood, J. Kevett, Irvington, 
J. Baužys, Keamy, B. Sabecky, 
Linden, J. Iskauskis, Paterson, 
A. Padvelskis, Somerville.

Iš Mass, valst.: M. Grubins- 
kas, So.„Boston, B. Buividienė, 
P. Petkelis, kun. W. Wolko- 
vich, Brockton, S. Griežė, A. 
Šakenis, K. Plevokas, Dorches
ter, F. Davainis, Hudson, A. 
Navickas, Norwood, G. štuopis, 
Sharon, D. Antanavičius, C. 
Barisžis, J. Vidūnas, Worcester.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidų 

padengsimo prisidėjusiems. nuoširdžiai 
dėkojame. Laukiame spaudai para
mos ir ’’’ neatsiliepusių.

OCkinga DARBININKO
A ’ministracija

Antrame kėlinyje gražus 
vaizdas išblėso. Mūsų kaikurie 
žaidikai, atrodo, nesupranta, 
kad, rungtynes vedant pasek- 

. me 3:0, priekabių ar barnių 
ieškoti ne tik neapsimoka, bet 
reikia ir jų vengti Šios tiesos 
nežinant, teko nuo antro kėli
nio pradžios žaisti dešimtyje. 
Kėlinio gale pakeitęs sužeistą 
Bileri irgi nevisai išgijęs Šilei
kis taip pat turėjo apleisti aikš
tę. Praktiškai likta devyniese. 
Gerai, kad apdairus Klivečka 
išnaudojo kelias priešininko 
klaidas ir dviem įvarčiais at
statė seną skirtumą. Jau pra
eitame numeryje pažymėjome 
mūsų komandos tikrai stebėti
nai pagerėjusį ir sukultūrėjusį 
žaidimą. Šį kartą ir puolime 
darbiau žaista. Ypač gerai deri
nosi Klivečka II su Budrecku. 
Vainius II atrodo pagaliau su
rado sau tinkamą poziciją — 
užtikrintas dešinysis gynikas, 
vietomis tikrai moderniškai ne
bijąs ir puolime pasirodyti. 
Antro kėlinio viduryje Bagdžiū- 
nui I pradėjus nevisada spėti 
grįžti, svyravo gynime Česnaus
kas. Kreicas vidurio aikštės 
žaidiko vietoje dar neapsipra
tęs. Jo vietą užėmęs Bileckis 
visai patenkinamas. Bagdžiū
nas II antro įvarčio galėjo ir 
neįsileisti. Viduryje aikštės 
mūsų varikliai Bagdžiūnas I, na 
ir karštasis Budraitis. Bagdžiū- 
nui I šalia vidurio aikštės val
dymo teko darbo ir sunkios ko
mandos kapitono pareigos, ra
minant savus karštuolius ir tei
sėją. Abejos pareigos pavyzdin
gai atliktos.

Dar kartą pažymėtina, ko
manda yra gerame žaidybinia
me kelyje. Šį sekmadienį prieš 
Haiti taip lengvai betgi taškų 
nepelnysime- Reikės ypač gyni
me griežtesnių pastangų.
šeštadienį žaidę mažučiai pel

nė antrą pirmenybių pergalę, 
iš eilės ta pačia pasekme 1:0. 
Šį kartą prieš Colombiana.

Atletas

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

• Danijos didmeistris Bent Larsen 
laimėjo stambų tarptautinį turnyrą. 
Jugoslavijoje, Vinkovcy mieste. Jis 
surinko 10*4 tš. Cekas Hort. jugo
slavas Gligorič ir Sovietų — Bron- 
štein po 10 tš. Buv. pasaulio čem
pionas Petrosian, leningradietis M. 
Taimanov. jugoslavas Minič ir veng
ras Szabo po 9 tš.
• Rygietis. buv. pasaulio čempionas 
M. Talis (dabar Tbilisi* tvirtai pir
mauja Sovietų taurės turnyre, kuris 
vyksta Sočy vasarvietėje prie Juo
dosios jūros. Jis po 7 ratų turėjo 
6*4 tš. Didmeistriai Korčnoj ir štein 
turėjo tuo laiku tik po 4 taškus.
• Cikagietis Vladas Karpuška. daly
vaudamas Bloomingtono. III. turny
re, laimėjo prizą ir taurę savo gru
pėje už surinktus 3’4 taško iš 5 ga
limų. Dalyvavo dar kitas lietuvis 
Gramsas, jis baigė su 2 tš. Turnyrą 
laimėjo meistras Verber su ekspertu 
Breckler, surinkę po 4*4 tš. Viso 
buvo 42 dalyviai.
• Bostono tarpklubinės prasideda šį 
savaitgalį. Lietuvių I komanda (jos 
kapitonas Algis Makaitis) rungsis 
su Cambridge, o Lietuvių II (kapi
tonas Bronius Skrabulis) su Boyl- 
ston A.
• Kazys Merkis imasi suburti naur 
ją pradedančiųjų berniukų ir mer
gaičių grupę, norinčių stipriau pra
mokti šachmatų žaidimo, su kuriais 
jis žada padirbėti po porą valandų 
ketvirtadieniais. So. Bostono LPD 
klube, pradedant 7 v.v. Susidomėję, 
prašomi atvykti į LPD klubą nuro
dytu laiku.

NAUJAI GAUTOS KNYGOS
Kritusieji už laisvę, V. Ramo

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

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

Tiltai ir tuneliai, jaunųjų poe
zijos rinkinys. R. Bičiūnas, J. 
Bradūnas, 1. Damušytė, K. Gai- 
džiūnas, M. Kvietkauskaitė, M. 
Pakalniškytė, T. Pautieniūtė, R. 
Sakalaitė, L. Švėgždaitė, A. 
Zailskaitė. Kaina 2 dol.

Po Dievo antspaudais — 
Vytauto Didžiojo godos, Leo
nardo Andriekaus eilėraščiai. 
Iliustruota dail. T. Valiaus, 106 
psl.,’ didelio formato, kaina 3 
dol.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vysk. Pranas Brazys, jo žo
džiai bei mintys ir gyvenimo 
dienos, kaina 2 dol.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Be namu, premijuota A. No
rimo apysaka. 3.50 dol. Taip 
pat galima gauti anksčiau išleis
tą A. Norimo novelių rinkinį 
Naujas veidas. 2.50 dol.

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

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

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

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

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

Nutolusios dienos, žemaičių 
Antano, kaina 1 dol.

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

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

Dainų Sūkuryje, populiarios 
bei šokių dainos, 1 dol.

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

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

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

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

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

Milfordo gatvės elegijos, J. 
Aisčio, 2.50 dol.

Šekspyro sonetai, vertė A. 
Tyruolis, 3 dol.

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

Nepriklausoma Lietuva, R. 
Skipičio, 7 dol.

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

Dabarties sutemose, Br. Zu
merio, 2.50 dol.

Bažnyčia ir pasaulis, A. Ma
ceinos, 2 dol.

Geroji vasara, romanas, Č. 
Gincevičiaus, 5 dol.

Radvila Perkūnas, B. Sruo
gos, 4 dol.

Lietuvos sukilimas 1862-64 
m., Dr. K. Jurgėlos, 10 dol.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

velės, 4.50 dol.
"Atsiminimai iš Batfo veik

los". 404 psl., apie 150 Įdomių 
nuotraukų iš Amerikos ir Eu
ropos lietuvių gyvenimo, čia 
rasite mokinių grupes, chorus, 
veikėjus ir t. t. Pamatysite 
kaip atrodėte prieš 20-25 me
tus. Kaina 3 dol.

Lietuva Caro ir Kaizerio na
guose, A. Gintnerio atsiminimai 
(1914 - 1918), kietais virusėliais 
5 dol.

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

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

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

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

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

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

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos ir plokštelės gaunamos 
Darbininko administracijoje.
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TO PLACE YOUR AD 
CANCEL OR CHANGE 

Tel.: GL2-2923

H. W. FEMALE DISPLAY

H. W. MALE

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

BURGLAR ALARMS 
INSTALLED

Homes and Business 
MAJESTIC ALARM SYSTEMS 

3902 16th Avenue Brooklyn 
Can 871-9795

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

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

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

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

West Brighton 3 bdrms, brk ranch, 
gar, 1% bths, central air, carpeting, 
rec rm, cnv trans, owner. SA 7-0930 
eves Sat. & Sun. — Firm $44,000.

Truck for Hire 20 foot flat body 12 
ton carrying capacity, automatic 
unloading equipment with drivers. 
For more information: 212—987-7238

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”. CaU 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

MEDLEY WAKEUP 
SERVICE

Can’t Depend on your Alarm — 
Let Medley Awaken You. 

Lqw Rates 
• 871-5177 •

TELLERS
MALE OR FEMALE

Good working conditions, vacations, 
pensions, bonus and other fringe 

. benefits. Top salary.

BARTON
SAVINGS & LOAN

1166 Raymond Boulevard 
Newark, N.J.

Phone: Miss Caputo 
622-3350

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

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

MALE • FEMALE.

AUTO PAINTER
MUST BE $200.00 

PER WEEK 
OR OVER CALIBER.

CALL (212)
658-5900

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.

New foctory outlet for double knits 
polyesters acetates cottons, etc.1— 
first look at newest season fabrics 
at low factory prices stock cont'ly 
changing. Mon.-Fri; 2pm-8pm, Sat. 
llam-3pm CARNABY MILLS, 25 
East Union Ave. East Rutherford, 
New Jersey — 201-935-0020

AEGEAN ISLES 
781 East 31st Street

Off Ave. H & Flatbush Ave.
Tel. 434-7496

Wedding & Banquet catering from 
30 to 300 — Seafood, Steaks, Chops, 
Special Dishes. Open daily exc. Mon.

Our Lady's Retreat House at Gray
moor Rt. 9 Garrison, N.Y. 10524 — 
914 GA 4-3300. Open Retreat for 
women Nov. 6-8; also for HS girls.

Aluminum Siding % price! 2 colors, 
wood, cedar, custom siding and roof
ing available. Terms & installation 
guaranteed. (516) BA 3-5011

BOGDENS GULF 
SERVICE STATION

Open 7 days a week. General auto 
repairs and towing service, tires, 
batteries & accessories. State Hwy. 
35 & Sea Girt Ave., Sea Girt, N.J.

201—449-9836

.PAINTER
INSIDE AND OUTSIDE 

All Work Guaranteed 
We take pride in our work!

MR. DIMOPOULOS
4117 Astoria Blvd., Astoria

Call 274-9359

Nauja 1970 m.
Geriausia dovana j 
LIETUVĄ 

specialūs rublių 
pažymėjimai 
DIDŽIAUSIA VERTĖ 
ŽEMOS KAINOS

Jūsų giminės gali pasirinkti 
geros rūšies prekių užsienio 
valiutos Vneshposyltorg 
krautuvėse už pusę kainos 
ar mažiau.
Prašykite mūsų veltui 
siunčiamų katalogų.

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 
125 East 23rd Street 
Second Floor 
New York, N.Y. 10010 
Tel. 982-1530

PRAŠYKITE VELTUI 
SIUNČIAMŲ KATALOGŲ 
SVARBU
Mes priimame automobilių 
ir butų užsakymus.

H. W. MALE

HILLTOP KENNELS
BOARDING YOUR DOGS 

HOME AWAY FROM HOME 
HiUandale Road. Oldwick, N.J.

Call 201—439-2900
Dorothy Jensen, Proprietor

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

HELSINKI
yra taip arti Lietuvos 

... ir jūs ten galite nuvykti su

FINNAIR
SKANDINAVIJOS PASIDIDŽIAVIMAS

Arba kodėl nepasiųsti per Finnair savo giminėm Kalėdų 
sveikinimą užkviečiant juos kitą pavasarį atvykti čia ap
silankyti. Tai taip lengva, kada jie naudoja tiesioginį 
susisiekimą per Helsinkį į New Yorką.

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

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 
—422-3195 - 3194.

N.J. Certified Teachers CATHOLIC 
PREP Course Classes start Nov. 14 
& 15. Call or write for free litera
ture Educational Achievement Ctr. 
83 Chestnut St. Ridgewood. N.J. or 
818 Cedar Lane Teaneck, N.J. Phone 
652-4024. — Tutoring in all subjects

COOKYLAND ROUTES — Estab, 
profitable Cooky Routes serving 
Chains and Independent Stores Met
ropolitan N.Y. & N.J. Many out of 
town territories open. MAZZOLA 
BISQUIT CO. 1657 61st St., Bklyn, 
N.X. 11204. Phone (212) 236-4200

4. .—
‘Attention INJECTION -MOLDERS’ 
Moldmakers, Manufacturers. Pro
duct design, mold design and draft
ing services available. Joseph N. 
Laurita. 66-44 Grand Ave., Maspeth, 
N.Y. 11378. Phone (212) 672-4661

CHARLIE SHOE REPAIR

Open Saturdays 
Specialist on all Leather Goods 

Pocketbooks - Briefcases 
Suitcases - Wallets - Leather Coats 

All Work Guaranteed. 
354 South Orange Ave. 

Newark, New Jersey 
Call 201-622-1817

$$$ $SS
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
$$$ S$$

-----  Kokia puiki Kalėdų dovana! -----

Platesnėm informacijom — skambinkite 
savo kelionių agentui ar FINNAIR New 
Yorke telef. 889-7070, ar Jums artimiau
siai FINNAIR įstaigai.

pride of Scandinavia

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

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.

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

*. Call: 234-3615
---------------- —------------------------------------
R &E Decorators slipcovers, drape
ries, bed spreads, upholstering. All 
work guaranteed. 454 William St. 
East Orange, N.J. — 201—676-8777

GLASS CUTTER 
Washington Heights

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

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

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.

TURNHALL Restaurant & Caterers 
fine restaurant and catering at rea
sonable prices for all occasions — 
weddings, showers, meetings, etc. 
Dining daily — inviting atmosphere 
delicious food sensible prices. 44-01 
Broadway, Astoria, Qns. 932-9274

DEER HUNTING — on 2600 Cats
kill Mts. acres! Bucks everywhere. 
Deluxe steam heated rooms. — For 
reservations:

PARAMOUNT MOTEL
PARKSVILLE. N.Y. 

Direct Wire: (212) 524-3370

WESTHAMPTON NURSING 
HOME

Finest accomodations available — 
nurse in attendance 24 hours a day. 
Catholic Church within the area. A 
home away from home — 7 Seafield 
Lane Westhampton Beach, Long 
Island. Call: 516—28&T122

Yellow Jacket Transmissions open 
5’4 days a week all work guaran
teed. 681 Grove Street Irvington. 
N.J. Call 201-374-2700

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

OWN YOUR OWN BUSINESS
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.

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. c.
3. Unlimited merchandise, no cost to you.
4. Full training for you and staff, complete support program.
5. Low overhead, operate from home initially.
6. Tremendous acceptance, unlimited market.
7. Your investment protected by our Buy Back Agreement.

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

UNITED COFFEE BREWERS, INC.
516 White Horse Pike

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

PPG has excellent opportunities for

.. . Production WorkersIndustries _ oo , + + .... ,2.88 per hour to start-)-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

ROYAL HOUSE 
FURNISHERS

FINE QUALITY * 
FURNITURE AND 

APPLIANCES
Late Nite Friday till 9 PM 
Use Our Lay-A way Plan

282 Springfield Avenue 
NEWARK, N.J.
201-272-8585

LITCHMORE CONST. CO.
General Alterations and Repairs 

All Work Guaranteed 
(Lie. 764048)

We take pride in our work.
733 Utica Ave. Brooklyn, N.Y.

Call 212—493-3774

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

GENERAL BUILDING 
MAINTENANCE

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

- 771-9659
<

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

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------- ■—

ST

MEN and WOMEN 
wanted with experience in manu
facture of costume jewelry, or cast- 
ing / finishing of statuary. Super
visory positions possible with proper 
qualifications, or after training. 
Blue Cross / Shield, Life insurance, 
Major Medical—all paid 100%. Con
venient to all subways. Good future 
for right people. Apply Alva Muse
um Replicas. Inc.. 30-30 Northern 
Blvd., Long Island City, N.Y. Phone 

392-6760

Kas noritv skelbti Darbininke 
prašomas skambinti:

OL 2*2923

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 ...... —...... Zip ..................

0 DEXTER PARK 
PHARMACY O

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

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130BONAVENTURE UNIVERSITY

Where a Student is a Name and not a Number!

A CATHOLIC COEDUCATIONAL UNIVERSITY
— Conducted by Franciscan Friars

SCHOOLS
of Business Administration School of Theology

School of Arts and Sciences School of Graduate Studies
School of Education Franciscan Institute

MAJORS

School

Accounting 
Management 
Economics 
Finance 
Biology

Classics
Mathematics
Physics 
Philosophy

Teachers Training 
Modem Languages 
Psychology 
Elementary Education

Pre-Engineering — Pre-Law — Pre-Medical
Director of Admissions,

Box C St. Bonaventure University, St. Bonaventure, New York
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naujienos!

Genocidas ir nepriklausoma 
Lietuva bus prisiminta lapkri
čio 8, šį sekmadienį, 4 v. po
piet Maspetho lietuvių parapi
jos salėje. Bus rodomos Chica- 
goje surengtos genocido paro
dos skaidrės, paaiškinimus pa
darys dr. Domas Jasaitis.Taip 
pat bus parodytas K. Motuzo 
pagamintas filmas apie nepri
klausoma Lietuva, šiame filme 
bus rodoma sporto šventė, 
Lietuvos kariuomenė, Kaunas, 
Lietuvos gamta ir k. Įėjimas 
nemokamas- Šį skaidrių ir fil- 

. mo demonstravimą rengia Lie
tuvos Fronto Bičiulių New Yor- 
ko sambūris ir medikų korpo
racija Gaja.

Kat. Motery Sąjungos 24 kp. 
susirinkimas bus lapkričio 8, šį 
sekmadienį, 12 v., tuoj po pa
maldų, Angelų Karalienės para
pijos salėje-

Akademikų Skautų Sąjūdis 
lapkričio 7, šį šeštadienį, 7 v. 
v. Kultūros Židinio patalpose, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y., rengia vakarą, kurio pro
gramą atliks poetė Marytė Sau- 
laitytė ir dramaturgas Algirdas 
Landsbergis. Po programos 
— užkandžiai ir šokiai.

Skaučių Seserija rengia dail. 
Antano Petrikonio dailės paro
dą, kuri bus lapkričio 14-15 Kul
tūros Židinyje. Parodos pelnas 
skiriamas Skaučių Knygos Fon
dui.

Lionginas Drangauskas, ne
galėdamas pats dalyvauti Mai
ronio mokyklos surengtame li
teratūros vakare, mokyklos iš
laikymui davė 20 dol- auką.

Skulptorės Elenos Kepalaitės 
skulptūrų paroda atidaryta 
Phoenix galerijoje, 939 Madi
son Ave., prie 74 St. Manhat- 
tane. Paroda atidaryta lapkričio 
3 ir tęsis iki lapkričio 21. Iš
statyta keliolika skulptūrų, dau
giausiai atlietų bronzoje. Išsta
tyta taip pat ir piešinių. Paro
dą galima lankyti nuo antradie
nio iki šeštadienio tarp 11 ir 
5 v. popiet.

Tykus buvo vakarėlis, Leng
vos muzikos rinkinys. Tykus 
buvo vakarėlis, Laivai, Šiū nak- 
tely, Kas bernelio sumislyta, Oi 
laukiau, laukiau, Bernužėli ne- 
svoliok, Sena amerikiečių dai
na, Plauks laivelis, Dėdės Jo
no polka, Trankus kaimo val
sas, Rožėta ir Džiaugtis jaunys
tėj. Kaina 5 dol.

—•—
Patiksliname. Praeitame Dar

bininko numeryje 8 psl. po 
nuotrauka buvo parašyta, kad 
prof. J. Stuko sodyboje kryžių 
šventina prel. J. Balkūnas. Iš 
tikrųjų šventina kun. J. Pragul- 
bickas, šalia stovi kun. P. že- 
meikis, abu iš Elizabetho.

Vienuolynas_____ GL 5*7068
Spaustuvė_______ GL 2-6916
Redakcija _______  GL 5-7281
Administracija___ GL 2-2923

Kultūros Židinio patalpose 
dažnai ruošiamos lietuvių dai
lininkų parodos. Už patalpų 
naudojimą dailininkas, kurio 
paroda vyksta, duoda vieną pa
veikslą. Ta pati sąlyga taikoma 
ir kolektyvinėm dailės paro
dom, būtent, vienas paveikslas 
už patalpas visai parodai.

Už Zuzanos Mažeikienės mi
rusius tėvus — Jurgį ir Mari
joną Unguraičius mišios pran
ciškonų koplyčioje bus aukoja
mos lapkričio 14 d. 9 vai. ryto. 
Draugai kviečiami atsilankyti.

Albinas ir Ieva Trečiokai* 
iš Orange, N. J., išvykę tos- 
togų kelionėn į Karibų jūrą, 
siunčia Darbininko skaitytojam 
sveikinimus iš Grenados, West 
Indies. Su jais kartu keliauja 
Marijona Bačiūnienė, A. Sinu- 
šienė, A. Koehler. Rašo, kad 
laive radę dar penkis lietuvius 
keleivius ir visi bendrai atosto
gauja.

Dail. Antano Rūkštelės pa
roda buvo surengta spalio 31 
ir lapkričio 1 Kolumbo vyčių 
salėje Woodhavene. Rengė Lie
tuvių Moterų Klubo Federaci
ja. Į parodęs atidarymą sek
madienį buvo susirinkę gana 
daug žmonių. Parodoje buvo iš
statyta 36 paveikslai, parduo
ta 16. (Plačiau kitame nume
ryje).

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 į 
laikrodininką Stasį Citvara: tel. 
846-3648.

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.

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.

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

Iš Lietuvos vyčiy 
veiklos

Newark, N. J. — Vietos Lie
tuvos vyčių 29 kuopos metinis 
(mėnesinis susirinkimas buvo 
spalio 20 Šv- Jurgio salėje. Mal
dą sukalbėjo pirm. Kazys Ši- 
paila.
Svarbiausias susirinkimo tiks

las buvo išrinkti valdybą atei- 
nantiem metam. Į ją išrinkta: 
pirm. Kazys Šipaila, vicepirm. 
Rožė Žukauskienė, ižd. Eva 
Sharon, sekretorės Helen Ra- 
disch, Miss Mary Stonis ir 
Miss Ann Abromaitis.

Baigiant susirinkimą, pirmi
ninkas sukalbėjo maldą. Sugie
dota Lietuvos vyčių himnas.

Kitas kuopos susirinkimas 
bus lapkričio 17.

Šia proga šių eilučių auto
rius ir visa kuopa reiškia užuo
jautą Mrs. Antaninai Skruo- 
dis ir jos šeimai, mirus jos mo
tinai Lietuvoje.

F .V.

LITERATŪROS VAKARAS MASPETHE
Maironio lituanistinės mo

kyklos mokytojai Rūta Ruzgai- 
tė, Aušra Kregždytė, Marija 
Sandanavičiūtė ir Romualdas 
Kisielius jau pernai buvo su
manę surengti literatūros vaka
rą. Tačiau visokios kasdienybės 
darbus vis nustūmė tolyn. 
Toks vakaras jų pastangomis 
buvo surengtas tik spalio 31, 
praėjusį šeštadienį, Maspetho 
lietuvių parapijos salėje.. Vi
siem parengimo darbam vado
vavo R. Kisielius, kuris kontak
tavo rašytojus ir juos sukvie
tė.

Literatūros vakarai turi savo 
publiką, kuri paprastai nemėgs
ta didesnio triukšmo, bet kuri 
mielai klausosi skaitymo. Tą 
vakarą kaip tik susirinko to
kios geros publikos apie pus
antro šimto. Žmonės labai ati
džiai klausėsi ir labai šiltai pri
ėmė skaitančius autorius.
Scena buvo užtraukta. Prieš 

sceną, pačiam viduryje, buvo į- 
rengtas pultas, viršuje nupieš
tos trys tulpės ir dvi rūtų šake
lės. Iš čia ir vyko visas “žo
džio apsakinėjimas”.

Pradžioje mokyklos vedėja 
Elvyra Ošfapienė tarė įva
dinį žodį. Pasinaudodama poe
to Juozo Žengės “Pavasario gra
matika”, ji vykusiai interpre
tavo to vakaro rašytojus ir ap-

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.

LiteratAroa vakare skaito ii k. j d. — V. Abromaitis, K. Grlgaitytė-Graudienė, O. Audronė-Balčlūnienė
Nuotr. R. Kisieliaus

DARBININKAS

Dail. A. Rakštelė (viduryje) su žmona (k.) tarp newy orkiečių: dail. č. Janušo (k.), V. Jonuškaitės ir V.'Ja
nušienės (d.)

skritai kūrybos prasmę. Toliau 
vakarui vadovauti pristatė Ma
rytę Sandanavičiūtę.

Ji pranešinėjo ramiai ir už
tikrintai, nesileisdama į dideles 
liaupses, naudodama kuo ma
žiausiai žodžių, — pasakydama 
tik pačius būtiniausius faktus.
Vakaro skaitymą pradėjo poe

tė Kotryna Grigaitytė-Graudie- 
nė. Ji paskaitė mozaikinių eilė
raščių apie rudenį, savo pergy
venimus.

Ją pakeitė dramaturgas Al
girdas Landsbergis. Jis skaitė 
ištrauką iš dramos apie Šv. Ka
zimierą. Kadaise ta drama va
dinosi “Vėjas gluosniuose”, da
bar — naujoje versijoje — 
“Gluosniai vėjuje”.

Pranas Naujokaitis prisista
tė su lyrika, kurioje vyravo 
erotikos, nusivylimo ir elegiški 
paliktos žemės motyvai.

Ona Balčiūnienė-Audronė sa
vo poezijoje kalbėjo apie tra
pią būtį, kaip ją praskleidžia 
moteriškas jautrumas.

Pirmąją dalį baigė Paulius 
Jurkus išdaigios poemos ištrau
kom apie Kiškį Piškį ir jo vieš
nagę pas Gediminą-

Po trumpos pertraukos Ma
rytė Sandanavičiūtė paskaitė 
keletą eilėraščiu Leonardo An- 
driekaus, kuris negalėjo tą va
karą dalyvauti ir buvo išvykęs 
į Bostoną.

Po šių eilių pasirodė Vytau
tas Abromaitis. Buvo jis pri
statytas kaip literatūros mėgė
jas. Paskaitė legendą apie ke
leivį.

Humoristas Leonardas Žitke
vičius savo pamėgtu skambiu 
eiliavimu ir staigiom užbaigom 
pasišaipė iš dabarties aktuali
jų. Baigė jis eilėraščiu apie 
mūzas, nes visas vakaras turė

jo šūkį — “Pabudinkime mū
zas”.

Jonas Rūtenis prisistatė su 
feljetonu, kuriame lietė lietu
vių gyvenimą šiame krašte, jų 
aktualijas.

Pabaigoje savo eiles skaitė 
Romualdas Kisielius. Vienos ei
lės buvo eiliuotos modernia 
laisva forma, nepaisant nei rit
mo, nei rimo, kitos — turėjo 
rimus. Eilėse kalbėjo apie žmo
gaus tragiką, mūsų tėvynės li-

BROCKTONO ŽINIOS
Piknikas ir naujo 
klebono sutikimas

Nors naujas klebonas atvyko 
rugpiūčio 17, bet jo sutikimas 
nusitęsė, nes susirgo, kun. M. 
Vembrė ir kun. V. VolkaviČius 
išvyko. Parapiečiai nutarė su
rengti pikniką, kuris būtų skir
tas naujo klebono sutikimui. 
Toks piknikas buvo spalio 11 
Romuvos parke. Rengėjų tarpe 
buvo: Gureckai, Da Silva, B. 
Tukis, D. Spagna, E. Lolis, B. 
Krasnoski, E. Juškevičienė, St. 
Miliauskas, O- Ant. Bukantai, 
O. Da Silva, J. Barąkauskas, 
S. Barauskienė, R. Dillis su šei
ma, A. Grein, Ipolit. Moncevi- 
čius, O. Suraučienė ir kt.

Pelno iš pikniko gauta 
679.88 dol. Klebonas jį paskyrė 
naujiem parapijos vargonam.

Pikniko metu buvo progra
mėlė. Pasirodė choras, kuriam 
vadovavo J. Gaidelis, akompo- 
navo Stefanija Ventre. Choras 
padainavo: Jaunimo giesmę. 
Stoviu aš parimus, ir pabaigai 
— Ilgiausių metų.

Kun. M- Vembrė pristatė 
naująjį kleboną kun. Petrą ša
kalį, kuris atvyko iš Lawrence, 
Mass., ten išbuvęs klebonu tris 
metus ir tris mėnesius. Dauge
ly vietų buvo vikaru. Jo tėvas 

kimą ir kvietė jaunimą dirbti.
Programa užtruko apie porą 

valandų. Ji neprailgo, greit pra
tekėjo pro klausytojus, palikda
ma gana malonų įspūdį. Bu
vo gera, kad susirinkę žmonės 
nekliudė kitiem klausytis. Mo
kyklos vedėja gale padėkojo vi
siem' programos dalyviam ir 
pakvietė linksmintis.

Toliau buvo šokiai, veikė bu
fetas. Jaunimas ėjo ratelius ir 
dainavo. Visas šio vakaro pel
nas paskirtas Maironio mokyk
lai. Taip čia viską tvarkė tėvų 
komiteto atstovai.

yra kilęs iš Rokiškio* parapijos, 
motina iš Pandėlio.

Dar buvo ir sveikinimų. Spe
cialų progai pritaikytą eilėraš
tį padeklamavo Olimpija Ketu- 
rakienė. Tretininkų vardu svei
kino M. Tamulevičienė, Maldos 
apaštalavimo — M. Mazgelie- 
nė. L. Bendruomenės pirminin
kas palinkėjo, kad lietuviškos 
pamaldos nemažėtų. Mokslei
vių ateitininkų vardu sveikino 
Eivaitė, Moterų Sąjungos —Br. 
Meižienė, šeštadienio mokyklos 
—E. Ribokienė, kuri palinkėjo, 
kad būtų greitai pakeltas į pre
latus, šaulių sąjungos — A. 
Mantautas, tėvų ir mokytojų 
vardu Mr- Colvin, vyr. ateiti
ninkų— E. Sužiedėlis, sodalie- 
čių, vyčių ir bazaro rengėjų 
vardu — Mrs. Barauskienė.

Pabaigai choras sugiedojo il
giausių metų. Klebonas, atsaky
damas į sveikinimus, pranešė, 
kad parapijos salė bus ršdeko- 
ruota lietuviškais motyvais.

M. Kas
—•—

Varpai, kurie buvo keletą 
metų nutilę, bus pakeisti nau
jais. Naujų kaina — 3000 dol.

Parapijos klebonija remon
tuojama iš vidaus, o bažnyčia 
—iš lauko. Jos plytos apipurš
kiamos lyg stiklu.

Parapijos choro vedėju pa
kviestas žymus kompozitorius 
Julius Gaidelis, kuris gyvena 
Bostone.

Kun. Mykolas Vembrė sirgo 
daugiau kaip mėnesį. Jį tuo 
metu pavadavo pranciškonai— 
Tėv. Tadas Degutis ir Tėv. Eu
genijus Jurgutis, abu iš Kenne- 
bunkporto.

Parapijos mokykla mokslo 
metus pradėjo rugsėjo 10- Jai 
vadovauja sesuo Lauretta. Mo
kykloje yra 125 vaikai.

Lituanistinė mokykla mokslo 
metus pradėjo rugsėjo 12. Jai 
vadovauja EI. Ribokienė.

Elena Tumonis laimėjo 150 
dol. premiją už rašinį anglų 
kalba “Kodėl aš tikiu į Ameri
ką”. Sponsoravo vietinė radijo 
stotis.

Naujasis klebonas pradėjo 
sudaryti parapiečių sąrašą, kad 
galėtų juos aplankyti. Parapie
čių lankymas kokiem 8 metam 
buvo nutrauktas-

Kun. V. VolkaviČius, buvęs 
parapijos vikaras, dabar yra
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Liet. Kultūros Klubo susi
rinkime spalio mėnesį kalbėjo 
dr Ina Užgirienė apie psicho
logiją — ‘Dėmesys ir smalsu
mas: aplinkos veiksnių įtaka”. 
Prelegentė Ina Čepėnaitė-Už- 
girienė daktaro laipsnį iš klini
kinės psichologijos gavo Illi
nois universitete Urbanoje. Da
bar profesoriauja Clark uni
versitete Worcesteryje. Prele
gentė yra jauna intelektuale. 
Jos lietuviška kalba graži, nors 
lituanistinę mokyklą yra bai
gusi Amerikoje. Susirinkimas 
buvo gausus. Jį pravedė klubo 
pirmininkas Viktoras Kubilius. 
Tie klubo susirinkimai vyksta 
Tarptautinio Instituto patalpo
se, o ten visada susidaro sun
kumų, kai reikia pastatyti au
tomobilį. Maža vietos. Kiti tu
ri net namo grįžti. Buvo siūly
mų tokius susirinkimus rengti 
Tautinės Sąjungos namuose, 
kur tų sunkumų nėra.

Sušelpė patekusią į vargą. 
— Kai Chicagoje staiga mirė 
21 metų jaunuolis Antanas 
Juodzevičius, o jo motina dar 
su dviem vaikais yra Vokieti
joj, lietuviai buvo susijaudinę. 
Ir Moterų Klubų Federacijos 
Bostono skyrius susirūpino Juo
dzevičienės padėtimi. Jos surin
ko 200 dol. ir pasiuntė jai. Au
kas rinko E. Valiukonienė ir J. 
Ulpaitė. Aukojo: 20 dol. inž. 
J. Valiukonis, po 10 dol.: Br.. 
ir I. Galiniai, dr. H. Krisiukė- 
nas, E- ir P. Žičkai ir O. Ma- 
riaty, po 6 dol.: Ed. Bajerčius 
ir E. Valiukonienė, po 5 dol.: 
A. ir P. Ausiejai, V. ir V. Kul
bokai, O- ir P. Vaičaičiai, V. 
ir S. Minkai, Br. Utenis, M. Ši- 
mavičius, A. ir J. Renteliai, O 
Ulevičienė, V. Stelmokas, A. 
Andriulionis, M. ir L. Lendrai- 
čiai, M. Gineitienė, V. -ir J. Vaič 
jurgiai, O. ir P. Mučinskai, A. 
ir A. Januškos, B. ir A. Monke
vičiai, V. Hodges, St- Šmitie
nė, O. ir K. Adomavičiai. I. Ul
paitė, J. Ulpienė, J. ir A. šku- 
dzinskai, G. Danasienė, po 2 
dol.: St. Adomaitis, O. ir A. Vi- 
leniškiai, L. Kilkus ir po 1 dol.: 
St. Urbonas, J. Valickas, K. Ša
kenis ir O. Jonikas.

Lituanistinės mokyklos tradi
cinis banketas bus lapkričio 14 
Lietuvių piliečių draugijos sa
lėje So. Bostone. Staliukus ga
lima užsisakyti jau dabar pas 
tėvų komiteto pirm. inž. Bru- 
tenį Veitą, tel- 843-2146.

paskirtas kapelionu Nukryžiuo
tojo Jėzaus seserų vienuolyne. 
Buvęs jų kapelionas kun. A. 
Klimas iškeltas vikaru į Nor
wood, Mass-

Keblinskai išsikėlė 'iš Brock- 
tono ir apsigyveno Detroite. 
Kunigunda Keblinskienė buvo 
veikli, dalyvavo organizacijose, 
suvažiavimuose. Ji buvo Brock- 
tono korespondentė.

Iš Brocktono dar išsikėlė: 
Baranauskai į Floridą, Senkai 
į Petersburgą, Floridą, Tamu
liai į Kaliforniją.

Parapijos salė buvo nere
montuota 18 metų. Parapiečiai 
sutiko savo lėšom išremontuo- 
ti, nes klebonas pažadėjo, kad 
ji bus lietuviškais motyvais pa
puošta.

Brocktono Lietuvių Bendruo
menė, vadovaujama P. Jančaus- 
ko, paskyrė 100 dol. lietuviš
kai šeštadieninei mokyklai, 50 
dol. naujiem varpam, 50 dol. 
choro gaidom, 25 dol. skautam. 
25 dol. ateitininkam.

M. Kas

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 data, inca- 
bloc. Naujausios gamybos ir 
mados. Fabriko garantija. Kai
na 89.95 dol. S. V. Štaras — 
Importer, 23 Mendon Street, 
Worcester. Mass, 01604.




