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Laukta atoslūgio, bet ruso kalba vilčių nepateisino
Jungt. Tautos. — Spalvin

gos Afrikos negrų genčių to
gos bei galvos apdangalai ir jų 
tarpe bepradedą paskęsti vaka
riečių kostiumai J. T. gen. asam 
blėjos sesijos atidaryme su
darė įdomią panoramą akiai 
paganyti. Tame fone delegatų 
minioje maišėsi 75 užsienio rei
kalų ministeriai, visų narių am
basadoriai ir jų patarėjai. Kitą 
dieną dekoratyvinė ir politinė 
panorama pasikeitė, nes afrikie
čiai sulindo į vakarietiškus 
kostiumus, gi dviejų didžiųjų 
valstybių atstovų pasakytos kal
bos sunaikino visas viltis, jei 
tokių buvo, kad kas nors būtų 
per paskutinius metus pradė
ję keistis gerojon pusėn.

Pirmoji viltis žadinusi žinia 
buvo pranešimas, kad tradici
nėse bendrose diskusijose Ame
rikos žodį pasakys pats prez. 
Nixonas. Tas mostas buvo pri
imtas kaip ženklas, kad Ameri
ka grįžta į J. Tautas su didesne 
iniciatyva ir svoriu, nes jos pa
syvumas buvo jau labai žymus 
per paskutinį penkmetį.

Ateities krypčiai spėlioti bu
vo trys šaltiniai: gen. sekr.' U 
Thant pranešimas apie J. Tau
tas ir pasaulį ir prez. Nixono 
bei Rusijos Gromykos pareiški
mai degančiais klausimais. Tie
degantys klausimai dabar yra gruodžio 15 d. bus suma- 
keturi: Vietnamo karas, Vid. Ry tinta 60,000 vyrų. Aš pakar
tai, ginklavimosi kontrolė ir di- toju, kad esame pasirengę iš

vesti iš Vietnamo visas savo ka-

Gromyko neigiamas visu frontu, tik Amerikos nebekoliojo

tuotų kiekvienos valstybės 
teisę gyventi saugiose ir pripa
žintose sienose. Mes įsitikinę, 
kad taikos ten nebus galima 
suorganizuoti esminiai pakei
čiant Vid. Rytų žemėlapį. Esam

; Chruščiovo laikais viešai bu
vo skelbiama, kad prieš tikė
jimą reikia kovoti propagandos 
būdu — aiškinant ateizmo 
“tiesas”, įvedant ateistines tra
dicijas vardinėm, vedybom, lai
dotuvėm. Tuo buvo norėta su
daryti įspūdį, kad su Stalino 
pasmerkimu atsisakoma ir nuo 
Stalino smurto tikėjimui, tikin
tiem, kunigam naikinti.

Dabar įvykiai rodo, kad Sta
lino smurtas prieš tikėjimą grą
žinamas. Smurtas specialiai 
prieš kunigus. O tą smurtą 
pateisinti įpareigotas komparti
jos sekretorius Antanas Snieč
kus.

Buvo jau pranešta, kaip trys 
kunigai buvo nubausti už pri
statymą memorandumo, kad

kas, Tamulevičius ir Zdebskis) 
buvo nubausti, visi kiti pasira
šiusieji (pagal Vatikano žinias 
63, o kitomis žiniomis daugiau) 
gavo įspėjimus raštu. Kunevi
čius šį raštą perskaitė savo pa- 
rapiečiam viešai iš sakyklos ir

kalą. Už tai jis buvo tardomas 
ir verčiamas pasirašyti, kad at
sisako pareigų parapijoje, bet 
nepasirašė. Tada buvo įsakyta 
parapijos komitetui (komunistų 
pastatytam) išvystyti- akciją 
prieš kleboną ir paraližuoti pa
maldas. Komitetas buvo bejė
gis, nes visi žmonės stojo ku
nigo pusėn. Tada kun. Kune
vičių* buvo suimtas ir slapta iš
vežtas. Parapija ir artimieji ge
rą mėnesį nežinojo, kur ji* yra, 

leistų priimti daugiau kandida- "kol paaiškėjo; jog jis pristaty
tų į kunigų seminariją Kaune, tas sunkiem darbam prie ka* 
Dabar mus pasiekė informaci- riuomenės Vilniuje. Jis buvo 
ja, kad smurtas prieš kunigus 
dėl to memorandumo tebeple- 
čiamas. Būtent:

nė idėjomis, nė pasiūlymais, nė 
pažadais. Todėl tie neturtin
gieji, kurie šiandien sudaro J. 
Tautų daugumą, jo kalbai šil
čiau pritarti negalėjo. Ypač Af
rika, kuri neišgirdo nė vieno 
žodžio nė apie Afrikoj dar 
esančias kolonijas, nė apie ra
sistinę P. Afrikos ir Rodezijos 
politiką, nė apie prekybos san
tykių su Afrika pagerinimą. 
Gi kai išgirdo vėliau Sovietų 
Gromykos tą pačią kelių metų 
senumo kalbą, mažieji padarė 
tokią išvadą: Rusija su Ameri
ka tik tarpusavy kalbėjosi, bet 
visai nesidomėjo tais klausi
mais, kurie labai skaudūs mažo
sioms valstybėms.

Gromyko neigiamas 
visu frontu

Šį kartą jis buvo santūrus su 
Amerikos koliojimais, bet vi
sais keturiais klausimais buvo 
neigiamas. Apie nusiginklavimo 
derybas su Amerika visai nuty
lėjo, lyg kitiems apie tai visąi 
nereiktų rūpintis. Atmestas ir 
prez. Nixono prašymas padėti 
baigti Vietnamo karą, nes ne 
Amerikos reikalas esąs rūpin
tis P. Vietnamo apsisprendimo 
teise. Arabų ginklavimas esanti 
Rusijos teisė, dėl kurios su
siaurinimo nė su kuo nesiderės. 
Ūkinę pagalbą neišsivysčiusiem 
krabam Maskva teikia savo 
nuožiūra tiems, kur ji tikisi 
sau naudos, bet ne per J. Tau
tas, kaip tai daro kiti kraštai. 
Afrikai tas būdas nepriimtinas, 
nes ten bijoma patekti kurios 
nors vienos didžiosios valsty
bės įtakon.

Taigi sesijos atidarymo die
nos lūkesčiai vėl pasikeitė į va
karykščius rūpesčius.

pranešė J. Tautų nariams, kad 
Amerika pasirengusi tuojau 
pradėti derybas su Maskva dėl 
strateginių ginklų apribojimo. 
Derybų datos buvo pasiūlytos, 
bet atsakymo ikšiol negauta. 
Pats derybų pasiūlymas jau tri
jų metų senumo, bet Rusijos 
sutikimo vis nėra. Vietoj to, 
per tą laiką Rusija stiprino ir 
didino savo Strateginių ginklų 
arsenalą. Nežiūrint to, Ameri
ka tas derybas nori pradėti ir 
iki laimingos pabaigos išvesti. 
(Yra žinių, kad jau būsią

Likusiais trimis klausimais - kio susitarimo, kuris respek- 
U Thant yra didelis pesimistas, 
ir tai šitaip nusako: “Aš stip
riai jaučiu, kad baigiasi laikas” 
didvalstybėms pagerinti politi
nius santykius, sustabdyti be
protiškas atominio ginklavimo
si lenktynes ir sustiprinti pa- lygiai tikri, kad taikos nebus ir 

be šalių įsipareigojimo gyventi 
kartu taikoje. Iki toks, susitari
mas bus pasiektas, reikalą pa
lengvintų susitarimas riboti 
ginčo šalių ginklavimą. Mes no
rėjom tokio susitarimo pasiek
ti su Sov. Sąjunga, bet ji atsi
sakė tokiose derybose dalyvau- pranešta apie derybų laiką ir 
ti”. vietą. Red.)

Nusiginklavimas. — Prez. Pagalba neturtingiems—čia 
Nixonas dabar jau oficialiai prez. Nixonas nebuvo turtingas

galbą neturtingosioms tau
toms.
Prez. Nixona* apvylė

Vietnamas. — Vietnamo ka
rą baigti atėjo laikas, bet gar
bingai visiems — abiem Viet- 
namam ir visiems kitiems, — 
teigė prez. Nizonas, Nesvarbu, 
ko nori P. Vietnamui Amerika 
ar Š. Vietnamas, bet labai svar
bu, ko P. Vietnamui nori jo 
paties žmonės, todėl nebūsiąs 
priimtas joks sprendimas, kuris 
tą P. Vietnamo žmonių teisę 
bandytų pažeisti. Visi klausimai 
atviri deryboms, išskyrus tik 
tą pagrindinį. Tik visa bėda, 
kad niekas negali suvokti ik
šiol, kaip Amerika mano tą pa
grindinę P. Vietnamo žmonių 
teisę apsaugoti. Ar taip, kaip 
siūlo viena kongreso grupė — 
pabėgti viską palikus Dievo 
valiai? Ar kaip kitaip?

“Mūsų kariuomenė Vietname

desnė pagalba ūkiškai ir socia- 
liŠkai npišsivysčiiisiems kraš- tinęs pajėgas. Atėjo laikas ant- j 

rajai pusei į mūsų iniciaty- ’ 
vą atsiliepti panašiu mostu, nes 
jau laikas padaryti taiką. Tai
kos vardu aš prašau visų J. Tau
tų narių panaudoti geriausias 
diplomatines pastangas įtikinti 
Hanojų pradėti derybas karui 
užbaigti”, — maldavo preziden
tas Nixonas.

Vid. Rytai. — “Kaip žino
ma, mes turėjom pasitarimus 
su S. Sąjunga ir kitomis valsty
bėmis dėl Vid. Rytų problemų 
sutvarkymo. JAV tebesilaiko 
nuomonės, kad J. Tautų rezo
liucijos dėl paliaubų ir S. Tary
bos 1967 m. lapkričio mėnesio 
rezoliucija yra pakankamas pa
grindas taikai suorganizuoti... 
Kad taika būtų pastovi, ji tu
ri remtis susitarimu, kurį pri
imtų abi pusės. Mes norime to-

tams.
U Thant mato Vietname 
pragiedrulį

U Thant mato pragiedrulį tik 
Vietnamo karo laukuose. Jam 
atrodo, kad jau yra prasidėjęs 
karo veiklos siaurinimas, ir tai 
esąs geras ženklas. Čia jis turi 
galvoj Amerikos pradėtą kari
nio komplekso mažinimą. Tik 
jis nenorėtų, kad pirmas žings
nis būtų paliaubos, o tik pas
kui kalbos apie pastovią taiką. 
Paliaubų nenori todėl, kad jos 
ten nesukontroliuojamos, todėl 
klastos nevengiąs partneris jas 
vėl gali paversti karu. Toji U 
Thant nuomonė yra smūgis A- 
merikos kongreso narių grupei, 
kuri spaudžia prez. Nixoną su
sitarti dėl paliaubų ir pabėgti 
iš Vietnamo.

Saigono sąjungininkai lauks karo galo 
su savo karią ištraukimu iš Vietnamo
New Yorkas. — Valstybės 

sekr. Rogers ir P. Vietnamo už
sienio reik, ministeris Tran 
Van Lam posėdžiavo su sąjun
gininkais, padedančiais kariau
ti Vietnamo karą. Tai yra šios 
Azijos valstybės: N. Zelandi
ja, Australija, Filipinai, P. Ko
rėja ir Tailandas. Visos 
kios kartu turi Vietname 
giau kaip 70,000 vynį.

Jie buvo painformuoti 
karo padėtį, P. Vietnamo ka
riuomenės rengimą amerikiečių 
vietai užimti ir apie derybas Pa
ryžiuje. Posėdy dalyvavo ir JV 
bei P. Vietnamo generolai, da
vę reikalingus paaiškinimus.

Prieita išvados, kad penki 
Azijos kraštai, P. Vietnamo są
jungininkai, dabar savo karinių

pen- 
dau-

apie

pajėgų neištraukinės, bet suti
ko su JAV pažiūra, kad JAV 
karines pajėgas reikia pamažu 
pamažinti, jeigu tai nepa
kenks P. Vietnamo ginamam 
reikalui. Kiti sąjungininkai apie 
savo karinių pajėgų ištraukimą 
pradės rūpintis tik tada, kada 
karas artės prie galo.

Anie penki labai domėjęsi 
kaip vyksta E*. Vietnamo kari
nių pajėgų apmokymas Ir gink
lavimas, bet išsiskirstė paten
kinti, kad tas reikalas esąs ge
roje padėty.

P. Korėja turi Vietname 50, 
000 vyrų, Tailandas 12,000, 
Australija 7,500, N. Zelandija 
su Filipinais laiko ten kukles
nius dalinius, kurie dirba dau
giausia pacifikacijos darbą.

Vilnius. — Liepos mėn. pa
baigoj Didvydžiuose buvo su
imtas ir išvežtas kleb. Longi
nas Kunevičius, vienas iš pa- 
sirašiusięję Maskvai prašymą, 
kad būtų leista priimti daugiau 
kandidatę j vienintelę kun. se
minariją Kaune.

Kunevičius, 37 metų amžiaus, 
įšventintas kunigu 1958, buvo 
jau anksčiau trankomas kulto 
komisaro Rugieniaus iš vietos į 
vietą. Po to, kai trys kunigai 
iš pasirašiusiųjų (Dumbliaus-

neatpažįstamai suvargęs ir pur
vinas.

Kun. Kunevičius yra ketvir
tas iš paskutiniųjų aukų. Jis 
baudžiamas sovietų saugumo 
Lietuvoje pagal Maskvos įsaky
mą.

Tos pačios Maskvos spau
džiamas, kompartijos sekreto
rius Sniečkus grasino kunigam 
šių metų pradžioj (Komunistas, 
Nr. 2): “Mes negalime neatsi
žvelgti į tai, kad tam tikra dva
sininkijos dalis užmaskuotai 
kovoja prieš mus. Reikia ryžtin
gai atremti kai kurių bažnyti
ninkų mėginimas priešpastatyti 
tikinčiuosius ateistams.”

PAVERGTŲ TAUTŲ SEIMAS

Kinijos Mao esąs paralyžiaus ištiktas 
Taip sako Maskva, bet neigia Pekinas
Maskva. — Labai patikimos 

aplinkybės sakančios, kad nuo
šaltinis tebetvirtina, kad ji tei
singa.

Kiniją dabar valdąs triumvi
ratas: premjeras Chou En-lai, 
krašto apsąugos ministeris, 
maršalas ir Mao įpėdiniu jau pa
rinktas Lin Piao ir dar priedo 
oficialus partijos ideologas. zidiumo pirm. <fr. P. VileiSts, LB New York© apygardos pirm. A. Vakseli*. Plačiau 8 psl. Nuotr. R. Kisieliaus

New Yorke rugsėjo 16 d., 
3 vai. pp , t.y. tuo pat laiku 
kaip ir Jungtinės Tautos, tik 
skersai gatvės nuo JT rūmų Car- 
negie Endowment patalpose 
Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mas pradėjo savo XVI sesiją. 
Jau 15 m. Albanijos, Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Estijos, Latvi
jos, Lenkijos, Lietuvos, Ru
munijos ir Vengrijos atstovai, 
talkinami Centro ir Rytų Euro
pos tokių tarptautinių sambū
rių, kaip krikščionių demokra
tų, liberalų, profesinių sąjungų 
ir valstiečių, sujungtomis jėgo
mis siekia, kad sovietų paverg
tos Europos valstybės būtų iš
laisvintos; kad Jungtinėse Tau
tose šioms valstybėms atstovau
tų tik jų teisėtos vyriausybės, o 
ne Maskvos statytiniai; kad lais
vojo pasaulio vyriausybės ir vie
šoji opinija būtų aprūpintos au
tentiškais duomenimis apie so
vietų pavergtų tautų padėtį; 
kad žmogaus ir tautų teisėmis 
tesirūpinančios tarptautinės in
stitucijos savo dėmesį atkreiptų 
j sovietų pavergtas Europos 
tautas. Per tuos 15 metų Pa
vergtųjų Seimas įvairiais klau
simais, įvairiomis progomis sa
vo memorandumais, raportais, 
nutarimais, apsilankymais, tele
gramomis informavo, protesta
vo, prašė, reikalavo ar dėkojo 
savo tautų vardu.

Ir savo XVI sesiją pradėda
mas, Pavergtųjų Seimas savo 
pirmuoju žingsniu priėmė pro
testo pareiškimą Jungtinėms 
Tautoms dėl Albanijos, Bulgari
jos, Čekoslovakijos, Lenkijos, 
Rumunijos ir Vengrijos mario
netinių delegacijų Jungtinėse 
Tautose ir dėl Sovietų Sąjungos 
užgrobto Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos suverenumo vykdymo.

Iš seimui pateiktos praeitų 
mėtų jo veiklos apžvalgos maty
ti seimo žygiai Į ryšium su Sov.

(nukelta į 5 psl.)

matomas Kinijos Mao Tse- 
tungas esąs sunkus ligonis — 
jis rugsėjo 2 buvęs ištiktas la
bai stipraus paralyžiaus. Tik la
bai koncentruota medicinos pa
galba palaikanti jo gyvybę. Jis 
veikvisa laiką esąs be sąmo
nės, tik retkarčiais sąmonė grįž
tanti trumpam laikui. Ir prem
jeras Chou En-lai iš Ho Chi 
Minh laidotuvių aną dieną galė
jęs taip staiga išvykti namo 
dėl tos priežasties.

Žinią gavo vienas
kos žurnalistas iš Rusijos vy- -------- ,---------------... ________ _______ t -—-i — t
riausybei artimo šaltinio Mask- minteloris grįžo namo H J. Tou- ,sutįt? vienoi® Maroką, kur renkasi muzukno-

Egipte nėra ramu, tik šaknys neaiškios
Beirutas. — Pereitą savaitę Tačiau tikras dalykas, kad Sab- 

buvo daug gandų apie vidaus ry yra išstumtas iš visos eilės

— Šveicarija sutiko padėti
sekti Amerikos nusikaltėlius, 
kurie slepia savo pinigus Švei
carijos bankuose, nes ten in
dėlininkų pavardės laikomos apįe Nigerijos konstituantos su- 
paslapty — jas galima atideng- likimą naujai 
ti tik teismui leidus. priimt. Visos krašto gentys tu-

— Suomijos užsienio reikalų . sutarti, kokiomis sąlygo- matytu laiku nė į Maskva nė į zo įlankos rugsėjo 9.
. . ti tik teismui leidus.Amen-

— Lenkijoj vyks karo prati
mai tarp Baltijos jūros ir Nei
sės upės. Dalyvaus Sovietų, Len
kijos, Čekoslovakijos ir R Vo
kietijos kariuomenė su visais

ja. Anot Maskvos spaudos, tai 
būsią labai dideli pratimai, ku
riems vadovausiąs Lenkijos 
krašto apsaugos ministeris.

Rinkimus įtaigojęs 
Rusijos atsakymas

Bonna. — Liepos 3 V. Vo- 
tijos vyriausybė, jau kelintą kar
tą, buvo pasiūliusi Rusijai pra-. 
dėti pasitarimus dėl sudarymo 
pakto, atsisakant nuo jėgos pa
vartojimo tarpusavio ginčus 
tvarkant. Maskva dabar atsa
kė, kad pasiūlymą priėmė ir de
rybas norėtų pradėti Maskvoje. 
Apie tai pranešė kancleris vie
name priešrinkiminiame mitin
ge.

Pirmą kartą tas pasiūlymas 
buvo padarytas Maskvai ir jos 
satelitams 1966, bet tada visi 
paprašė, kad V. Vokietija pir
ma pripažintų jų dabartines sie
nas ir jų režimus. Nieko nesa
koma, ar tokia sąlyga ir da
bar pridėta. '

Tas atsiliepimas yra paskuti
nis Maskvos bandymas parem
ti Willy Brandt, bekovojant; 
už kanclerio kėdę greit įvyk
siančiuose parlamento rinki
muose. Willy Brandt, balsus 
gaudydamas, yra nedrąsiai pa
sakojęs, kad V. Vokietijos san
tykiai su Rusija yra “beveik 
normalūs”, ir kad tai yra jo

geruos atstovas tartis civilinio
karo užbaigimo reikalu. Neži
noma, apie ką jis kalbėjo su

• m 1 padėtį Egipte. Viena* gandas politinių pareigų, žinoma, abu- Bulgariją nieko nesakoma, bet vyriausybėje gavo užsienio ret

konstitucijai
jau oficialiai patvirtintas —kad du karininkai galėjo būti paša- 
prez. Nasseris turi labai stip- linti ryšium su Izraelio sėkmin- 
rią slogą ir negalės vykti nu- gu pasivaikščiojimu anapus Sue-

voje, bet ką nors tikriau tuo 1ę aoriįo* atidarymu Ir skelbia, valstybėje. Taip ir Biafra galė- nų vadai ryšium su mečetės 
-----------------------------------------------------pareikšti ^o norus ir su- gaisru jenizalėje.

Pasitvirtino ir gandai, kad 
vyksta valymai. Jau tikras da-

— Bernadeta DevNn HFUIs- lykas, kad pašalinti nuo parei-

reikalu bus galima patirti tik kad iš pesikalbėįimy w JAV ir
minint dvidešimtmetį nuo Mao Ruaiįo* užsienio reikaly minis. at*aI 1 Nigerijos valsty- 
režžmo įsitvirtinimo Kinijoj, toriai* gavęs įspūdį, K>9 JAV- "980 P,ačia autonomija.
Jeigu Mao pasirodys, žinia bus Rusijos pasitarimai dėl stratogi- - “
buvusi tik tuščias gandas, jei rdę ginMę gamybos ribojimo torio būdama Amerikoj surin- gų kariuomenės ir laivyno šta-
ne, sustiprės tendencija laiky- neilgai trukus prasidėsią ko 95,000 doL riaušių aukoms bų viršininkai, bet neigiamas

jo neigti Kinijos ambasada prMaaffo* jfo taip greit Hvy- rinkti milijoną, bet išskubėjo šerio bendradarbis Sabry ren
gęs sukilimą su rusų pritarimu.namo nepaaiškinusi kodėl.

Apie Rumuniją, Vengriją ir nuopelnas, kai jis koalicinėje

tai, matyt, yra ne politinės, bet kalų ministerio vietą. Tai nėra 
geografinės priežastys. Sovietų garbinga konkurencija, nes tas 
spaudoj apie pratimus daug ra-.... jo tvirtinimas yra neteisingas, 
šoma, bet šį kartą nėra propa
gandos prieš NATO. Tik įsak
miai kartojama, kad didžiausia 
Varšuvos pakto sąjungos jėga 
esanti Lenino tėvynėj atominių 
raketų formoj. Čekoslovakijos 
kariuomenė jau išvyko į Lenki-

Tuos santykius pradėjo gerinti 
jau Adenauerio vyriausybė ta
da, kada niekam nė į galvą ne
buvo atėję pagalvoti, kad 
Brandtas gali būti užsienio rei
kalų ministeriu. Šituo reikalu 
Kiesingeris primena būsimiems 
rinkikams, kad santykiai su

Taip pat tiesa, kad pašalinti 
nuo pareigų 30 Egipto žurnalis
tų, daugumoje dirbusių su la
bai kairiu laikraščiu Al Akh- 
bar. Tokios masinės operaci
jos priežastys yra labai įtarti
nos. Dėl tos pačios priežasties ją. rinkikams, kad santykiai su
galima manyti, kad ir Nasse- — Kongresu jau paprašytas Rusija reikalingi dar didelio at-

norėjo išvykti iš krašto tokiai fe* 10 proc*nly nuo 1969 bu* ėjimas prie klausimo yra ma- 
padėčiai esant. lendšio 1. žų mažiausiai nerimtas.
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Inteligencijos laipsnis paveldėtas ar įsigytas J. B. 1H ALINS-* ALI NIKAS — Laidotuvių direktorių*. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie For**t P’way S ta. j, tfoodbaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves.. Koplyčios Bemokamai visose muito dalyse. TeL Vlrguua 7-4499.

Skaitome, kad Sovietuose 
režimui nepatinkama nuomonė 
draudžiama ir jos autorius bau
džiamas.

Savotiškai baudžiamas ir A- 
merikoje tas, kurio nuomonė 
nesutinka su viešąja nuomone.

Tai parodė likimas Arthur R. 
Jensen, kuris buvo neatsargus 
ar drąsus pareikšti savo moks
lines išvadas, paremtas ilgais ty
rinėjimais, bet kurios nepatiko 
madingiem šiuo metu teoreti
kam ir dar labiau nepatiko 
šio meto specialinio gyvenimo 
praktikam (Plačiai apie tai ra
šė N. Y. Times Magazine 1969 
rugpjūčio 31).
Kas tas nukrypėlis nuo 
opinijos:

A. R. Jensen jau dešimt me
tų yra Berkeley universiteto 
profesorius, psichologas. Savo 
tyrinėjimų rezultatais pelnęs 
trijų universitetų laipsnius. Sa
vo profesijon tiek pasinėręs, 
kad mažai pasikalba su kole
gom. o apie maištus visai neuž
simena — lyg jų nebūtų. Poli
tiškai laikė save liberalu ir ren
gėsi balsuoti už šen. McCarthy. 
Kai McCarthy išgriuvo, balsa
vo už Nixoną. nes esą Humph- 
rey tęsiąs Johnsono klaidas.

Savo mokslines pastabas 
apie inteligencijos, populiariai 
Amerikoje vadinamos I.Q., tes
tus rašė ir anksčiau. Bet šiau
das. kuris perlaužė kupranuga
rio nugarkauli, buvo š.m. vasa
rio 15 jo straipsnis, paskelb
tas Harvardo “Educational Re- 
view" laikrašty. Straipsnis tu
rėjo nelauktą atgarsi spaudoje 
ir tarp studentų. Berkeley uni
versitete “Students for a De- 
mocratic Society” surengė de
monstracijas su šūkiais: “Kovo
kime prieš rasizmą'. Pašalinki
me Jenseną!“ Grupė vadinamų 
kairiųjų studentų Įsiveržė Į au
ditoriją ir nutraukė Jenseno 
paskaitas. Jensenas turėjo to
liau tęsti paskaitas slaptose vie
tose. kur nepasiektų triukšma
dariai. Dėl nesaugumo pasi
traukė net Jesseno- asistentas. 
Namie jo šeimą bombardavo 
laiškai ir telefoniniai kolioji- 
mai bei grasinimai. Savivaldybė, 
kuri buvo angažavusi Jenseną 
švietimo projektui, nutraukė 
sutarti. Spaudoje toki rimti žur
nalistai kaip Joseph AIsop ra
šė: kam jam reikėjo kalbėti 
apie nekalbėtinus dalykus, 
kam minėt neminėtinus ...
Kuo jis opiniją sujaudino:

Sujaudino savo tyrinėjimų iš
vadom apie inteligencijos (I. 
Q.) veiksnius, priežastis. Pa
grindinis veiksnys — skelbė jis 
—yra paveldėjimas. Vaiko inte
ligencijos laipsnis artimas jo 
tėvų inteligencijai. Ji persiduo
da vaikui su tėvų genais.

Jesnsenas nuvertino aplinkos 
rolę inteligencijoje, teigdamas, 
kad nuo paveldėjimo priklauso 
inteligencija apie 80 nuošim
čių. nuo aplinkos, nuo auklė

Pasipiktinimas Amerikoje, kam profesorius atsakė ne pagal 
----------------------------- viešąją opiniją----------------------- —-----

jimo, nuo ūkinių socialinių są
lygų apie 20 nuošimčių.

Adoptuotas vaikas — kalbėjo 
Jensenas pavyzdžiais — savo 
inteligencijos laipsniu yra arti
mesnis kraujo tėvam negu

doptuotojam. nors jų šeimoje 
jis būtų išaugęs.

Šios Jenseno mintys buvo 
priešingos dabar madingam ti
kėjimui, kad žmogų suformuoja 
aplinka; reikią tik pagerinti

Demonstracijos prie Jungtiniu Tautų rugsėjo 20. Demonstracijas surengė 
Batunas. Toliau matosi Jungtinių Tautų rūmai, kuriuose atsispindi New 
Yorko dangoraižiai. Nuotr. V. Maželio

ūkines — socialines sąlygas, 
ir inteligencijos laipsnis pakils.

Jenseno teigimai griovė opti
mistini Įsitikinimą, kad žmo
gaus prigimtis yra tabula rasa; 
kad joje tas Įsigalės, ką duos 
jam aplinka. Jenseno mintis 
priešinga šiai teorijai: pagal jį 
žmogus, jau prieš gimdamas, 
turi savo prigimty' paveldėtus 
inteligencijos sugebėjimus.

Jenseno mintys buvo dar di
desnis smūgis socialinio sąjū
džio praktikam. Smūgis tuo, kai, 
anot Alsopo, Jensenas prabilo 
apie dabar mažiausiai kalbėti- 
ną dalyką. Būtent, Jensen tvir
tino, kad baltojoj grupėj in
teligencijos laipsni lemiančių 
genų skaičius yra didesnis nei 
juodojoj grupėj.

Tarp juodųjų I.Q. laipsnis 
esąs žemesnis 15 punktų nei 
tarp baltųjų. Jo tyrimai rodę, 
kad tik 3 nuošimčiai juodojoj 
grupėj prašoka 115; baltojoj 
grupėj tokių esą 16 nuošim
čių. Tarp baltųjų 1 nuošimtis 
prašoka 140; juodojoj grupėj 
tokių esą 6 kartus mažiau.

Tyrinėjimai Marylande pa
rodę, kad 40-44 metų juodųjų

vyrų 31 nuošimtis yra žemiau 
nei 70, vadinas, protiškai atsi
likę. Tarp baltųjų tokio pat 
amžiaus vyrų ten esą tik 1,5 
nuošimčio žemiau 70 punktų.

Tiem, kurie sakė, jog juodie
ji yra atsilikę dėl to, kad jie 
gyvena ūkinėse socialinėse blo
gesnėse sąlygose, Jensenas at
sakė vėl savo tyrinėjimų duo
menim: esą indėnų inteligenci
jos laipsnis aukštesnis už juo
dosios grupės, nors jie gyvena 
žymiai blogesnėse sąlygose 
nei juodieji, — indėnų vaikai 
dažnai net nepakankamai mai
tinami.
Praktinės išvados:

Tie, kurie siekia išlaikyti seg
regaciją, mokyklose nemaišyti 
juodųjų ir baltųjų, Jenseno 
tvirtinime rado sau naują argu
mentą.

Tie, kurie siekia segregaciją 
panaikinti, ėmėsi sau nepalan
kią tą I.Q. tyrimų praktiką pa
naikinti. Esą spaudžiami iš ša
lies, New Yorkas ir Washingto- 
nas jau anksčiau atsisakė nuo 
I. Q. testų mokyklose. Po dabar
tinio Jenseno straipsnio, kuris 
priešininkų propagandoj išgar
sintas kaip rasizmas ir net hit- 
lerizmas, uždraudė testus Los 
Angeles. Svarsto uždraudimo 
klausimą ir Philadelphia.

IŠ VLIKO TARYBOS VEIKLOS

Kiškiai graso okupuotos Lietuvos sodam
Sodų Lietuvoje dabar esą 45 

tūkstančiai hektarų, iš kurių 
21 tūkstantis esą “visuomeni
niai”, tai yra kolchozų-sovcho- 
zų sodai (ir uogynai), o 26 
tūkstančiai tebėra “sklypeliuo
se”, daugiausia senose sodybo
se.

“Plotai atrodytų nemaži, bet 
parduotuvėse vaisiu vis dar 
stinga, ypač žiemą”, pažymi 
Tiesa (rugp. 10). ir pasakoja so
dininkystės tresto sumanymus, 
kaip būsią stengiamasi sodų rei
kalus taisyti. Pripažįsta, kad so
dus reikia, tarp kita ko. ir ap
tverti (nors šiaip Į tvoras parti
jos ideologai žiūri kreivai, kaip 
Į privačiasavininkiškumo požy-

mi...). Bet, sako, dabar mums 
skiriama tik apie du procentus 
sodams aptverti reikalingo vie
los tinklo" ... Tiesa, tas tink
las esąs be reikalo pertankus, 
sodams pakaktų ir retesnio, 
taigi iš tos pačios vielos išeitų 
daug daugiau tinklo, bet retes
nis tinklas planuose nenuma
tytas .. .žinoma, kai tik du nuo
šimčiai sodų aptverti, tai ne
lengva juos apsaugoti nuo kiš
kių. Medelynuose esą bandomos 
žemaūgių vaismedžių veislės, 
bet, esą, kokia prasmė sodin
ti naujus sodus, jei nėra kuo jų 
iš anksto aptverti: po žiemos 
kiškiai paliks tik stagarus. (E.)

Rugsėjo 5 New Yorke įvyku
siame Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto tarybos 
posėdyje valdybos pirmininkas 
dr. J. K. Valiūnas padarė platų 
pranešimą apie savo patyri
mus šią vasarą viešint Europo
je, kur jam buvo progos ma
tytis su eile laikraštininkų, vi
suomenininkų ir valdžios parei
gūnų keliuose Europos kraštuo
se.

Aplankytiems, greičiausia ir 
visiems Vakarų Europos kraš
tams panašiai būdingas bruo
žas, kaip Vliko pirmininkui te
ko įsitikinti, yra tarp ko kita 
ir tas, kad spaudoje Baltijos 
kraštai reta kur ir retai kada te
paminimi, tad ir plačiuosiuose 
visuomenių sluogsniuose tų 
kraštų problema nėra aktuali. 
Baltijos kraštų problemą, ta
čiau, gerai žino visose užsienių 
reikalų ministerijose. Tik ir čia 
nematyt duomenų, kad bent ku
ri nors valstybė būtų pasiryžusi 
dabar ar bent netolimoj atei
ty dėti apčiuopiamų pastangų 
padėti tiems kraštams išsisukti 
iš nelemtai primestos priklauso
mybės Maskvai ir atgauti ne
priklausomybę. Tokį padėties 
apibūdinimą Vliko pirmininkui 
patvirtinę visi jo matyti Lietu
vos diplomatiniai atstovai Eu
ropoje: V. Balickas Londone, 
prof. J. Baltrušaitis Paryžiuje, 
dr. A. Gerutis Berne. Panaši 
esanti lietuvių organizacijų va-

Nevvarke, kai buvo Lietuvos vyčiu seimas, prie miesto rotušės — City Hali — buvo pakabintas plakatas, sveikinąs seimą.
Nuotr. V. Maželio

dovų nuomonė Vokietijoj, Ang
lijoj, Prancūzijoj ir kitur.

Būdamas Vokietijoje, Vliko 
pirmininkas turėjo progos tele
fonu pasikalbėti su Ukrainos 
prezidentu egzilėje p. Levickiu, 
su kuriuos sutarė turėti išsa
mesnį pasitarimą, kai jisai lap
kričio mėnesį lankysis Ameri
koje. (kiek anksčiau su p. Le
vickiu asmeniškai matėsi dr. A. 
Gerutis ir V. Sidzikauskas). 
Londone Vliko pirmininkas tu
rėjo pasikalbėjimą su lenkų ka
ro veteranų vadais, gen. maj. 
Z. Czarneckiu ir kitais.

Vliko vicepirmininkas J. Au
dėnas referavo tarybai apie Vli
ko Valdybos keturis posėdžius, 
apie prezidentui Nixonui pa
siųstą sveikinimo telegramą 
amerikiečių astronautų sėkmin
go žygio į mėnulį proga, taip 
pat apie brošiūros "Lithuania: 
How Much Do We Know 
About Her?” leidimo eigą. (Bro
šiūra baigiama spausdinti, jau 
gauta daug užsakymų, ap
mokėtų po 10 centų už kopiją, 
rugsėjo gale užsisakiusiems jau 
bus išsiųsta. Užsakymai siųstini 
Vliko adresu: 29 West 57 St.— 
10 Fl., New York, N.Y. 10019).

Vliko vicepirmininko praneši
me dar buvo pažymėta, kad

a) ryšium su 30 metų sukak
tim nuo Ribbentropo - Molo
tovo sandėrio Maskvoj, buvo iš
leisti tuo klausimu plačiai do
kumentuoti Eltos biuleteniai 
anglų , vokiečių, italų ir pran
cūzų kalbomis, o rugsėjo mėne
sį išeis tai temai skirtas biule
tenis ir ispanų kalba:

b) dokumentų rinkinys apie 
Ribbentropo - Molotovo (arba 
Stalino-Hitlerio) sandėri ir juo 
remiantis pradėtas Europos te
ritorijų dalybas bei Lietuvos o- 
kupaciją jau yra peržiūrimas ir 
rengiamas išleisti, kaip atski
ras leidinys:

c) paskutinį rugpjūčio savait
galį Vliko pirmininkas dalyva
vo Septintajame Amerikos Lie
tuvių Kongrese Detroite ir Vil
ko vardu kalbėjo baigiamajame 
to kongreso posėdyje, o vice
pirmininkas J. Audėnas studen
tų ateitininkų stovykloje (Ari- 
en. Pa ) skaitė paskaitą apie ga
limybes ir būdus studentams 
dalyvauti darbuose. kuriais 
stengiamasi padėti Lietuvai at
gauti nepriklausomybę.

Šio Vliko tarybos posėdžio 
prezidiume buvo Jonas Vilga- 
lys. Maž. Liet. Sąj. atstovas, pir
mininkas. ir Pranas Vainaus
kas. L Krikšč. Dem. S-gos at
stovas, sekretorius. (Elta)

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 VVebster Avė. Cambndge 
Mas*. Pranas Vaitkų*, laidotuvių direktorius ir balaamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenim* dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. IK 6-6434.

JOSEPH GAR8ZVA — GRABORIUS, B ALSAM UOTO JAS. 2 modermo* 
koplyčios. 231 Bediord Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

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

8TEPHEN AROMIŠKIŠ (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

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

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

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par- 
davimo ir visais reikalais kreipkitės j mūsų Įstaigą. Pildomi nuėsto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė., Riciunond Hill, N. Y. 11418; tel. VIrginia 6-1800.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato Įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. Tel. (516J AN 1-2864.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgevvood, 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 S t. Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.________________________________________________________________

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 Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special pnce 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, modemiš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. — VI 9-5077.

8UPERIOR 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 pakietui 1 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

C. A. VOK ET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackaon 
Heights, N. Y. NE 9-6620.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30(6 Jamaica Avė., 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

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

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1016 Schleifer Rd. Hillside, N .J. 07205; tel. 201-289-6878.

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 Pi., Middle Village, N.Y. 11379. 

LOS ANGELES, CALIF. — L. Bendruomenės radijo valandėlė — KTYM 
banga 1460 sekmadieniais 5-5:30 v. p.p.

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. 24 9-4502.

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. 537-5550.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. VVHIL 
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. UTYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

LITAS TRAVEL SERVICE
jums patarnaus nežiūrint kur ir kada keliautumėt. LITAS 
TraveI Service parūpins bilietus, padarys reikiamas re
zervacijas. patars kur geriausia atostogauti, kur apsistoti, 
kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto patogiausia 
išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. LITAS Travcl 
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos. — atos
togom ar nuolatiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KE
LIONĖN?... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Avė. Woodhaven, N.Y. I 1421

Tel. 212 - 847-5522
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Prie lietuvių liaudies meno parodėlės, įvykusios rugpiūčio 16-30 Hartforde, 
Constitution Plaza. Radijo stoties WTIC atstovas kalbasi su parodėlės ren
gimo komiteto pirmininke Regina Ziuriene. Kairėje LB pirm. Alf. Dzikas.

Bendras liaudies meno parodėlės vaizdas. Paroda įvyko rugpjūčio 16-30 Constitution Plaza Hartforde.

NELĖ MAZALAITĖ

ŽEMES LITANIJA
Matau šventes, tarytumei pa

veikslus: vienų rėmai yra balti 
ir spindi, kaip druska — tai 
galvoju mažų dienų palygini
mais, nes kaip būtum taręs — 
deimantai — jeigu jų neregė
jai ir jie nieko nereiškė? Tik
tai paveikslai išliko tokie pat. 
ir bus visada.

Taip, ir kitoji Šventė įdėta į 
žalius apvadus, ir kita į margus, 
vieni dvelkia kaip spaliai, kaip 
linų apdaras, ir kiti kaip visų 
darželių gėlės, ir dar kitas pa
veikslas šviečia lyg saulė, ir 
tarsi neaiški aušra.

Tai susirenka šventės iš ra
rotų speigų, tai žiemos ir nak
ties pabaiga, ir vasaros vidurys, 
ir pradžia — pavasario kūdi
kystė. Ir matau Šventes mies
tų vardais: tai Šventas Anta
nas gyvena Kretingoje, ir Šven
tas Juozapas mano miestelyje, 
kada dideli gavėnios meto at
laidai, kai bažnyčia kvepia vai
nikais, kadugių vainikais, lyg iš 
kvepėjimo padarytos visos sie
nos. O, būkit palaiminti kadu
giai, vainikų medžiai, botagėlių 
kotu medžiai, vaistinių uogų 
medžiai, verbų medžiai — ap
saugos nuo perkūnu ir nela
bųjų medžiai — jūs turėjote 

tiek daug vietos tiktai sau vie
niems mano tėviškėje.

Matau šventes — neatsime
nu. kokie šventieji buvo iš
aukštinti Salantuose ar Grūš- 
laukėje, bet Palangoje šventas 
Rokas, turėjo šviesaus marmu
ro altorių, o į Kretingą vyko
me ir Parciunkulio dienoje ir 
daugybė žmonių keliavo į Kal
variją ir Šiluvą. Ir aš nebuvau 
ten, ir niekuomet neužmiršiu, 
kad galėjau ir neskubėjau.

Ne, aš negalvosiu liūdnų da
lykų, aš nepriekaištausiu sau, 
kad neatlikau anų šventų kelio
nių. juk nebuvau iš anksto per
skaičius juodas pasmerkimo 
knygas, kad bus uždaryti var
tai. Užkalti. Tegu aš vaikštau 
tarp Švenčių paveikslų savo šir
dyje, tarp Gegužės stalo Nau
jukuose. tarp švytruojančių 
Aušros Vartų Darbėnuose — 
tegu būna leista man.

Lyg danguje — nesikeičia 
amžius, esi jaunas, esi mažas, ir 
stengiesi giedoti Litaniją su vi
sais, ir giedi labai iš sielos gi
lumo, ir giedi garsiai-

— Karalienė berželių!
Kodėl stabdo mama, kodėl 

patraukia už mažos alkūnės? 
Argi berželiai nėra gražūs, ar

Lietuviij liaudies 
meno paroda 
Hartforde
Rugpjūčio 16-30 Lietuvių 

Bendruomenės Hartfordo apy
linkė suruošė lietuviško liau
dies meno parodėlę, kuri buvo 
išstatyta pačiam Hartfordo 
centre — Constitution Plaza. 
Parodėlės tikslas buvo supa
žindinti Amerikos visuomenę 
su lietuvių liaudies menu ir tuo 
būdu pagarsinti Lietuvos var
dą. Tam tikslui labai tiko Con
stitution Plaza, nes čia vasa
ros metu kas dieną atsilanko 
tūkstančiai žmonių.

Parodėlė Susilaukė labai 
džiuginančio ir net netikėto su
sidomėjimo iš amerikiečių. 
Abu vietiniai laikraščiai ją pa
minėjo, o vienas patalpino sa
vo puslapiuose nuotrauką. 
Connecticut valstybės didžiau
sia ir plačiausiai girdima radijo 
stotis — WTIC rugpiūčio 21 d. 
paskyrė visą 40-ties minučių 
“Plaza Shovv” parodėlės temai.

Ši programa girdima kasdien 
vidudienio metu, turi nepapras
tai dideli klausytojų skaičių vi
soje Naujoje Anglijoje. Progra
mą pravedė stoties plačiai žino
ma asmenybė — Brad Davis. 
Jis buvo giliai sužavėtas lie
tuviško meno grožiu ir su juo 
surišta istorija. Brad Davis

programoje kalbėjosi su sve
čiais — Lietuvių Bendruome
nės Hartfordo apylinkės pirmi
ninku Alfonsu Dziku ir parodė
lės rengimo komiteto pirminin
ke Regina Žiuriene. Jie atsaki
nėjo Į įvairius klausimus apie 
Lietuvą, jos geografiją ir isto
riją, apie Lietuvių Bendruome
nę, o daugiausiai laiko pralei
do diskutuojant parodėlę.

nežydi, ar nežaliuoja jie čia 
pat bažnyčioje, prie altoriaus?

Tačiau neleidžia giedoti ir to
liau:

— Karalienė lūgnų ir lelijų!
— Karalienė saldinių obuo

lių!
Bet kodėl ne? Juk Litanijo

je Dangaus Karalienė turi 
gražiausius vardus, ir ne visi 
man tėra aiškūs — jeigu mini 
veidrodį ir bokštą, ir skrynią 
— kodėl negaliu teikti Jai pa
čius mieliausius man vardus?

Ir šiandieną aš kartoju savo 
mažas šventvagystes, savo že
mišką giesmę, kai mano alkū
nės nelieča brangioji ranka:

— Karalienė mano tėviškės!
Tačiau tai nėra neteisinga: 

atsiskleiskite kantičkas, atverki
te storas maldaknyges, ir rasi
te:

— Karalienė maloninga, 
Kalvarijoj stebuklinga, —taip 
yra parašyta, tikėkite, ir Kal
varija yra žemaičiai, ir žemai
čiai mano tėviškė.

Taipgi ir Šiluva.
O, Šiluva, štai jos diena artė

ja, didžioji Šventė, iškilmin
giausias paveikslas, ir jo rė
mai atžymėti vieno karaliaus 
ženklu — manau, mes turėjo
me du — Karaliaus Vytauto, 
vainiko diena. Ir iškilmingai 
ir džiugiai garbins žmonės sa
vo Motiną, pasirodžiusią ant 
akmens tokiais laikais, kai buvo 
labai nyku —jie giedos ir mel
sis. ir jų giesmės uždengs ir tą 
tuščią vietą, kur turėtu būti

mano menkas balsas. Ir kitų— 
nebesančių tėviškėse.

Kas atsitiko, kas staigiai už
smaugė mano gerklę, kur pra
puolė mano balsas? Ar tai ma
no balsas? Kas uždėjo kruviną 
ir tamsią ranką ant mano že
mės burnos?

Bet mano ausys! Jos plyšta, 
jos yra perpildytos, jos yra už
lietos, jos skęsta. Tai uždarytų 
bažnyčių užraktai daužo jas, tai 
užversti keliai, tarytum kasa
mi grioviai, raižo jas, ir riks
mas maskoliškų žodžių. Ir dar 
baisesnis balsas savo išdaviko. 
Ir bailus, prisitaikėlio balsas, iš 
laisvųjų žemių. — Užkimškite 
mano ausis, maldauju, o bitės, 
užlikeite nebedeginamų bažny
čiose žvakių vašku, o vėjau — 
neleiskite man kentėti girdėji
mą — juk yra Šventė.

— Nėra Šventės, — staugia 
juokas, labai modernus, moks
liškas ir gudrus. — nėra jokių 
švenčių. Jeigu atvyksta čia jū
siškis, ar jis bėga nusivogda- 
mas į atlaidus, kad melstųsi ir 
verktų su šio krašto broliais? Ar 
jūsų laisvėje maldos už taiką 
nėra troškimas, kad jo namų 
nesugriautų karas? Ir kai šau
kia apie tarnavimą kitiems, te
galvoja apie save, čia malda 
nužudyta ir pas jus išjuokta. 
Ko jie turi melstis? į ką jie 
sutiktų melstis? Nėra švenčių 
— yra tiktai diena kalendoriu
je. vieta, kur kabojo tavo pa
veikslai — švenčių nėra.

Užklokite mano ausis plienu, 
kad negirdėčiau juoko ir siel
varto ir tylos.

Gintaras ir medžio išdirbiniai liaudies meno parodėlėje Hartforde

Programa buvo perduota tie
siai iš tos vietos, kur stiklinėje 
vitrinoje stovėjo eksponatai. 
Vaikščiojant aplink kvadratinę 
vitriną, visos parodėlės dalys 
buvo detaliai apipasakotos: Var
go Mokykla, mediniai droži
niai, gintaras, audiniai, ir mu
zikos instrumentai. Programos 
metu susirinko nemažas bū
rys žmonių.

Visi parodos eksponatai bu
vo paskolinti iš Hartfordo apy
linkės lietuvių. Už tai rengėjai 
visiems labai dėkingi.

Sulaukus tekios gražios reak
cijas iš visuomenės, nėra jokios 
abejonės, kad visas sunkus dar
bas, parodėlę rengiant, nenu
ėjo veltui.

Asilo vertė

Paprastai asilas yra laikomas 
neprotingu gyvuliu.

Tačiau iš tikrųjų asilas nėra 
paikas. Savo tėvynėje Azijo
je ir Afrikoje asilas yra labai 
vertinamas ir branginamas dėl 
daugelio gerų ypatybių. Jis yra. 
protingas, darbštus, kantrus ir 
kuklus gyvulys.

Senovės Rytuose asilas buvo 
ypač gerbiamas už drąsą ir pa
tvarumą kovose.

Vienam karuose narsumu 
pasižymėjusiam arabų kalifui 
buvo suteiktas “Asilo” titulas.

Ne, ne! Nelieskite mano au
sų! Aš girdžiu: — GIEDA! Aš
priglaudžiu jas prie žemės, aš 
praplėšiu miesto grindinį — ir 
pajuntu žemę, gyvą, kaip kūną, 
ir tenai plaka širdis — gieda!

Iš apgulto miesto Berlyno, ir 
iš naujai nukryžiuotos Prahos, 
ir iš vengrų pūstos, ir badu ma
rinamos Biafros ir iš kiekvie
no smėlio ir molio grumsto ma
no žemėje — gieda. Raudoda
mi, naktyje ir vidurdienyje, ir 
miege, ir kalėjime, ir ištrėmi
mo speige—šauksmu ir šnibžde
siu gieda:

— Sveika Marija!
— Pavergtųjų Motina, mels

kis už mus!
— Kankinamųjų Ištvermė,
— Ištremtųjų Sibiran Pavasa

ri,
— Užkaltųjų požemiuo - 

se šviesa.
— Išskirtųjų šeimų Suvie

nijime,
— Našlaičių Motina.
— Vadovė bėgančiųjų lais

vėn per miškus.
—Ranka palaikanti plaukian

čius per verpetus.
— Karalienė Vilties —
Melskis už mus, melskis 

už mus. melskis už mus!
— Tu švitančioji ant mėnu

lio. Tu vainikuotoji žvaigždė
mis. Tu atsiųstoji sulaužyt: šė
tono melą. Tų pravėrusioji var
tus į gyvenimą — Užtark mus. 
Sutrupink pasmerkimo sienas, 
nukreipk mūsų dvasią naikinan
čius' priešo ginklus, išsaugok 
mūsų sielas, permaldauk Vieš-

Liaudies. meno parodėlėje pavaizduota “Vargo mokykla’’

KINAI APIE IHSl ŽIALRLMLS
Peking Review, Kinijos ko

munistinės valdžios leidžiamas 
laikraštis anglų kalba, šių metų 
24 nr. (birželio 13} tarp ko kita 
rašė:

“Yra žinių, kad pastaraisiais 
metais sovietų revizionistinė iš
gamų klika vykdė masiniu su
ėmimų ir kruvinų represijų Ka
zachstane, Ukrainoj, Gruzijoj, 
Lietuvoj ir kitose vietose. Di
džiuma žmonių, laikomų kon
centracijos stovyklose Sovietų 
Sąjungoj, yra iš tautinių mažu
mų tarpo, ir jie sovietinių re- 
vizionistų yra pažymėti buržu
azinių nacionalistų' antspaudu. 
Kaip senaisiais caru laikais, taip 
dabar visa Sovietų Sąjunga yra 
pavirtusi didžiuliu visu tauty
bių kalėjimu. Tautinis priešiš
kumas Sovietų Sąjungoj yra 
paaštrėjęs, kaip dar niekad ne
buvo”. (Elta) 

patį, sutrumpink klaidžiojimo 
metus, išlaikyk mus vertais Tė
vynės. Gelbėk tuos, kurie žū- 
name nuo neįvertintos laisvės 
globok tuos, kurie miršta iš il
gesio laisvės, saugok tuos, ku
rie niekuomet nenustoja kovo
ti.

— Karalienė narsiųjų.
Karalienė laisvės 
Melskis už mus — 
Sveika Marija.

Antantės sukaktis
Lietuvos Pasiuntinybė \Vash- 

ingtone rugsėjo 12 specialiu 
pranešimu priminė spaudai, kad 
tą dieną suėjo iygiai 35 metai, 
kaip Estijos, Latvijos ir Lietu
vos užsienių reikaių ministeriai 
Tautų Sąjungos būstinėje Že
nevoje pasirašė Baltijos valsty
bių susiklausymo ir bendradar
biavimo, arba, kaip neoficialiai 
buvo sakoma, Baltijos Antantes 
sutartį. Pranešime nušviečiamu 
sutarties esmė ir kaip pasireiš
kė jos vykdymas praktikoj. To
liau nurodoma, kad 1940 me
tais šis sėkmingas taikingu 
bendradarbiavii io pavyzdys bu
vo brutaliai mitra.Mas Sovietų 
įsibrovimo ir Baliuos valstybių 
pavergimo. Emu galima pri
dėti. kad Maskva tam -avo i. i- 
brovnnui pateisimi naudojo ir 
Baltiji s Santarvės sutarti, teig
dama. esą. |i buvusi . karinė 
santarvė Sovietų Sąjungai už
pulti! (E.)

Pam nklas dantim
Japonas dantų gydytojas Jo- 

šitaka Kavahara per 20 sava 
darbo metų ištraukė 60.000 dan 
tų.

Norėdamas 'amžinti sava' dar 
ba. i. palaidojo 51.000 d.mtu 
ir ties ta vieta pastatė danties 
pavidalo paminklą



L. Šukytes triumfas New Yorket i
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Įėję tilpo trys Juozo Gruodao čia buvo per pasyvi. Jis idealas 
dainos — “Rūta”, “Rugiagėlė”, akompaniatorius operos arijom,
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lygiagrečiai savistovė su sriis-

I. Dilienė, L. Stukas, V. JonuŠkaitt, akomponatorius, solistė Lilija Šukytė, J. Augattytė, R. Mainelytė, dr. 
K. Valiūnas, D. Kezienė, U. Strolienė, R. Kezys, V. Radzivanas, Br. Macijauskienė. Nuotr. V. Maželio

gė Laisvės Žiburio radijo valan
da, kurios vadovu yra Somas

dovauja muzikas Vytautas 
Strolia. Radijo Valanda, matyt, 
yra gerai pastatyta, kad sugebė
jo sutraukti tiek klausytojų į 
tokį rimtą koncertą. Ne be to, 
kad Lilija šukytė, jauna, ta
lentinga, be galo muzikali me
nininkė, papuošta reikšmingu toro Banaičio damos —“Van- 
ir sunkiai atsiekiamu Met- dens lelija”, “Obelų žiedai”, 
ropolitan Operos solistės titu
lu, savo keliu traukė nuoširdų 
gryno meno mylėtojų domėji
mąsi. Todėl jų ir privažiavo ne 
tik iš artimų New Yorko apy
linkių, bet ir iš tolimų vieto
vių, kaip Philadelphia, Detroi-

Lili jos šukytės programa rim
ta, gerai apgalvota, skoninga ir 
savita. Visų pirma ji skirstoma 
į dvi dalis—iki pertraukos pa
sauliniai kompozitoriai, po per
traukos lietuvių kompozitorių 
veikalai. Tebūnie leista man 
čia pareikšti jai ypatingą pagar
bą, kad, būdama pasaulinio gar
so operos nare, nepasididžiavo 
atiduoti lietuviškajam menui to
kią svarią savo koncerto dalį.

Šios pagrindinės dalys dali
josi į penkias mažesnes, po ku
rių solistė nueidavo nuo sce
nos mažai pertraukai. Tuo bū
du pirmu išėjimu ji padainavo 
du Mozarto veikalus — “L’ame- 
ro, saro costante” arija iš “R 
Re Pastore” ir scena iš rondo 
“Non piu, tutto ascoltai” ir

Amerikiečiai domisi L Šukytės koncertu
Rugsėjo 14,

“The Hartford Courant” dien
raštis įsidėjo L. šukytės, Metro
politan Operos solistės, nuotrau
ką ir išsamų aprašymą apie jos 
sėkmingą pasirodymą Miunche-
ne Mozarto operoje “Cosi Fan tei, kad galėtų susipažinti su 
Tutte”, kurioje ji atliko pagrin- koncerto dalyviais ir pasidalinti 
dinį vaidmenį. Cituoja kritikų įspūdžiais jaukioje atmosfero- 
įvertinimus, kurie giria jos dai- je. Priėmimas nemokamai.
navimo kultūrą, jos vaidybinį Bilietais prašom apsirūpinti 
talentą ir prigimtą žavumą, iš anksto, nes jų gali pritrūkti 

prie įėjimo. Bilietu galima įsi
gyti: Springfielde pas p. Alie- 
nę, New Britaine pas p. nu
džius ir po paskutinių mišių 
prie bažnyčios;New Haven pas 
p. Lipčienę ir po lietuviškų mi
šių prie bažnyčios, Waterbury- 
je pas p. Vaitkų jo knygyne

Laikraštis primena ir jos sėk
mingą pasirodymą praeitą pa
vasarį Hartforde Puccini “Tu- 
randot” operoje, čia ji sulau
kė labai šilto įvertinimo. Ra
gina muzikos mėgėjus pasinau
doti reta proga išgirsti jos re
čitalį Millard auditorijoje. Jau 
ne vienas teiraujasi. Nedelsia
me ir mes.

Lilijos Šukytės koncertas i- 
vyks spalio 5 d. 3 v. popiet 
punktualiai University of Hart
ford Millard auditorijoj (Bloom- 
field Avė.). Puiki koncertinė 
salė, ir visų vietų matomumas 
ir skambėjimas vienodas, užtai 

sautiui, nes verčia savo nuolai-

banijos atstovas V. Germenji,

patvirtintas lenkas F. Gadors-
TJVLK.spaudoje. traukę amžinojo poilsio. Taigi kis.

vietų pavergtų tautų padėčiai, 
nes verčia okupantą savo užma-

Pvz. Europos Taryba jau buvo 
pabnkusi pripažinti Europoje

tebėra sutrukdytas, bet jau tik 
pačiu savo buvimo faktu ir juo

tai, žmogaus teisių paneigimas, 
darbo sąlygos, ūkinis paverg
tųjų kraštų išnaudojimas, kul
tūrinis gyvenimas, bažnyčių

prieauglio. padėtis, valstiečių padėtis.
eš 15 me- Seimo sesijos pirmin:nku 
nžiaus, da- išrinktas Latvijos atstovas A.

mėjos.

nattis, aollvtt Lilija vafcytt au "Latarta žlbuHe" dovanota We, tumaOatė C. CaMea*. Nnctr. V. Maželio

džiai imti iš Kazio Binkio rin
kinio “Gėtes”.

liaudies dainos — Juozo Tallat- 
Kelpšos “Ne margi sakalė
liai” (ši daina nėra liaudies, yra 
individualios kūrybos), “Saule
lė raudona”, Broniaus Budriū- 
no “Tykiai, tykiai”, Vlado Ja- 
kūbėno “Kaukia antelė” ir Sta
sio (?) Gailevičiaus “Oi, lau
kiau, laukiau”. Rečitalio akom
paniatorius buvo George Posefl.

Išklausius šio rečitalio, paaiš
kėjo Lilijos Šukytės nepapras
to pasisekimo Vokietijoje prie
žastis. L. šukytė ideali •mo- 
zartistė. Jos balso tembras taip z 
išlygintas, taip apvaldytas, di
namiškai ideališkai kontroliuo
jamas, prilygsta styginiam in
strumentui. Gilus Mozarto su
pratimas, lengvas frazavunas, 
nepaprasti piano, kurie nebu
vo “sotto voce”, pakeičiu balso 
tembrą, bet buvo tikri piano,

visa tai perduota su natūraliu 

ir bilietai vienos karnos — 5 
doL, moksleiviams — 2 dol.

Nebus vargo ir su mašinų pa
statymu didžiuliame universite
to paikinimo lauke. Tuojau po 
koncerto bus priėmimas solis- 

dien.
Koncerto pelnas skinamas 

Putnamo seselių statomai jau
nimo stovyklai Neringai. Kon

kur orkestro partija suvesta į 

nos yra gyvos, spalvingos, drą
sios, žėrinčios gyvybe, tempe
ramentu, nesuvaldomu tempe
ramentu. Kai pianistas suvedė 
visą gruodiškos harmonijos 
grožio spalvingumą į eilinį pri
tariamąjį foną, gavosi neryš
kios sentimentalios dainelės. 
Daug geriau išėjo Banaitis. Jo 
impresionistiškai harmoningi 
akompanimentai, kad ir neper- 
daug ryškinami, sudarė puikų 
foną solistės interpretavimui.

Uždarydama programą liau
dies dainomis, solistė suteikė sa
vo auditorijai didžio nuošir
daus džiaugsmo. Klausytojai at
sidėkojo jai ilgais karštais plo
jimais, apdovanojo gėlėmis, iš
šaukė bisui, iškilmingu, grau
džiu atsistojimu palydėjo ją nuo 
scenos. Lilija Šukytė tikrai 
verta tokio nuoširdaus priėmi
mo. Ją nuoširdžiai sveikiname 
su taip nusisekusiu koncertu ir 
linkime didžios ateities.

Izidorius Vasyfiūnas

A. L. Tautinės Sąjungos Phi- 
ladelphijos skyrius minės savo 
veiklos 20 metų sukaktį. Minė
jimas bus rugsėjo 27 d. 6 v.v. 
Latvių pašalpiniame klube, 
Spring Garden ir 7-tos gatvių 
sankryžoje.

Minėjimo akademijoj pagrin
dinę kalbą pasakys Vytautas 
Abraitis. Bus prisiminti miru
sieji skyriaus nariai, pagerbti 
skyriaus kūrėjai ir nariai, dau
giausia pasidarbavę skyriaus 
veiklai Po akademijos bus kon
certinė dalis, kurią išpildys sol 
Aldona Stempužienė, akompo- 
nuojant Anelei Kaulinytei ir pa- 
įvairinant Irenos VeMaitienės 

certui, bus banketas.
Į minėjimą pakviesta visa 

eilė svečių ž toliau. Tai bus 
pirmasis šio sezono kultūrinis 
parengimas Philadelphijoje.

Sekmadienį 10:30 šv. Andrie
jaus bzfnyčioje bus mišios už

WOBCESTER. MASS.
ramą pradėjo M. Miliauskienė, 
programos vedėju pakviesdama 
kun. J. Jutkevičių. Iš pasau
liečių sveikino LB pirm. Pr. 
Stanelis ir buvęs Vasario 16 
gimnazijos direktorius Anta
nas Giedrius -Giedraitis, tėvų 
marijonų vardu kalbėjo Tėv. V. 
Atkocius, pranciškonų vardu— 
Tėv. Leonardas Andriekus, atei
tininkų vardu kun. St Yla, prel. 
J. Juras, Balfo pirm. kun. V. 
Martinius ir vadovavęs pietum 
kun. J. Jutkevičius.

Magdalena Baltrušaitytė nuo 
pat gimnazijos laikų rėmė tuo
metinį mokinį Šulcą. Ji buvo 
pasiryžusi vieną jaunuolį išleis
ti į kunigus. Dabar ji galėjo tuo 
pasidžiaugti. Buvo pristatyta ir 
primicijanto mamytė. Visiem 
padėkojo ir primicijantas kun. 
H. Jonas Šulcas. Pradžioje mal
dą sukalbėjo prel. Pr. Juras, pa
baigoje J. A. Jankauskas.

Kun. J. Šulcas Worcestery šia dirbo Marija Jankauskeinė 
pasiliko porą dienų. Ta proga, ir Vanda Pajėdaitė. Pr.

Jubiliejinis |Šv. Kazimiero 
parapijos piknikas buvo rug
sėjo 6 ir 7 Point Rock parke. 
Pagrindinis organizatorius bu
vo St. Valinskas. šeštadienį bu
vo šaltokas oras, tai žmonių 
atsilankė mažokai. Sekmadienį 
12 v. pikniko vietoje buvo pa
maldos, o paskui — piknikas. 
Atsilankė gana daug. Se
suo M. Gracia buvo išstačiusi 
daug savo dailės darbų, jų tar
pe — lietuviškų kryžių ir or
namentų.

Šiemet ŠV. Kazimiero para
pija mini 75 metų jubiliejų. 
Svarbiausios iškilmės bus spa
lio 19. Rengiamas .parapijos lei
dinys su platesne istorija.

Tautos šventės minėjimas, 
sutapęs su parapijos pikniku, 
praėjo gana kukliai. Maironio 
parke prie užkandžių stalo kal
bėjo žurnalistė Emilija Čekio 
nė iš New Yorko.

Parapijos mokykla rugsėjo 3 
pradėjo naujus mokslo metus.

Jutkevičius. Mokykloje veikia 
8 skyriai ir vaikų darželis. Dės
to šešios seselės kazimierietės 
ir dvi pasaulietės. Vadovauja 
sės. M. Charlęne. Mokyklą lan
ko 190 mokinių, ty. 25 mažiau 
nei praeitais metais.

Kun. H. Jono Šulco, nese
niai Romoje į kunigus įšventin
to, primicijos buvo rugsėjo 14. 
Jį išleido į mokslus Magdalena 
Baltrušaitytė. Pamokslą pasakė 
kun. J. Steponaitis. Po pamal
dų Marijos ir Juozo Miliauskų 
rūpesčiu surengti iškilmingi 
pietūs, į kuriuos atsilankė net 
trys šimtai svečių. Pietų prog-

- Brockton, Mass.
Išvyko Detroitan

Mantautų butan susirinko 
Keblinskų artimieji draugai at
sisveikinimo vakarienei.

Kun. M. V. apgailestavo, kad 
nustota gerų parapiečių, treti
ninkų, maldos apaštalavimo na
rių, ypač Moterų Sąjungos 
veiklios narės, nes K. Kėblins- 
kienė buvo Brocktono kuopos 
atgaivintoja.

Mantautas pasigėrėjo gražia 
veikla šaulių sąjungoje; Man- 
tautienė pridėjo, kad Keblins- 
kienės uniformą ir dabar ji dė
vinti.

Stašaitis priminė, kad Keb- 
linskas gimė 1902 Skaisgirių 
kaime, Sintautų valsčiuje;
1925 baigė šakių Žiburio gim
naziją, 1930 — gamtos -mate-
nutiltos fakultetą; buvo šakių j, noo tos politikos
gimnazijos mokytojas, vėliau 
direktorius, Detmoldo gimn. di • vertns sei-
rektorius, Grevene 1946-9; vė
liau atvyko į Brocktoną; darba
vosi ateitininkuose.

Kunigunda Keblinskienė yra 
Vailokaičių sesers duktė, mo
kytoja, poetė, laikraštininke, 
daugelio organizacijų veikli na
rė, “gyvas sidabrėlis”.

Nors apgailestaujame nusto
ję taurių * veiklių lietuvių, bet bar 75. Nemaža buvusių sei
linkime jiem ir Detroite dar- mo veiktos pradžioje vyresnio

rugsėjo 15, aplankė ir mokslei-

N. Anglijos vyčių gegužinė 
buvo rugsėjo 14 Maironio par
ke. Pamaldas atlaikė 12 vai. 
kun. Jonas Jutkevičius. Po pa
maldų buvo pietūs. Meninės 
programos metu kalbėjo vyčių 
dvasios vadas kun. A. Kontau- 
tas ir N. Anglijos apskr. dva
sios vadas kun. A. Janiūnas. Jis 
ta proga padainavo ir vieną 
dainelę. Daugiau dainų padai
navo Lawrence ir Worcesterio 
26 kuopos.

Gegužinės metu salėje buvo 
surengta knygnešių ir tautinių 
dirbinių parodėlė. Knygnešių 
parodėlė surengta Brocktono 
kuopos rūpesčiu.
dirbo kun. V. Valkavičius. Bu
vo ir naujausios literatūros. 
Per parodą vyčiai susipaži
no su visais jiem nežinomu 
spaudos draudimu. Dailės paro
dą surengė 26 kuopa, daugiau- 

Daugiausia

* PAVERGTŲ TAUTŲ SEIMAS
(atkelta iš 1 psl.)

Sąjungos invazija į Cekoslova- J08 pamainos. Tatai ypač krito 
riją; ryšium su Visuotinės Žmo- į akį, pradedant XVI seimo sesi- 
gaus Teisių Deklaracijos 20 m. j% svarstant tarptautinę 
sukaktimi; ryšium su Azijos raidą, į seimo tribūną vienas 
Tautų Laisvės Diena (sausio 
23); ryšium su Europos Tary
ba; ryšium su Pavergtųjų Tau
tų Savaite.

Seimo pilnačiai neposėdžiau
jant, veikia generalinis komi
tetas, 3 komisijos (politinė, ūki
nė ir kultūrinė), sekretoriatas 
su 4-5 tarnautojais ir atstovy
bės Argentinoje, Australijoje, 
Brazilijoje, Britanijoje, Danijo
je, Ekvadore, Graikijoje, Fili
pinuose, Indijoje, Italijoje, Ja
ponijoje, Kanadoje, Libane, 
Meksikoje, Prancūzijoje, Salva
dore, Švedijoje, Urugvajuje ir 
V. Vokietijoje. Tad pavergtųjų 
seime yra sutelktos gausios ir 
pajėgios intelektualinės diplo
matinės jėgos. Ir^nors seimo lig
šiolinės pastangos tikslo nepa
siekė, sovietų pavergtų tautų

pavergtųjų seimui trūksta nau- 

po kito kilo ne delegacijų pir
mūnai, o jų pavaduotojai. Am
žiaus skirtumo tarp pirmūnų 
ir pavaduotojų, deja, nesimatė, 
tik pačių svarstymų lygis gero
kai slūgtelėjo. Be abejojimo, 
seimo nuotaikas bei svarstymus 
veikia taip pat bendros tarp
tautinės nuotaikos bei faktai. 
Sovietų invazija į Čekoslovaki
ją nesulaukė netgi tokios Jung
tinių Tautų ir laisvojo pasaulio 
viešosios opinijos reakcijos, ko
kios buvo sulaukusi 1956 sovie
tų invazija į Vengriją. Pačios 
Jungtinės Valstybės ieško so
vietų palankumo ir tarpininka
vimo Vietnamo byloje, ir virš 
Saigono jau šmėkščioja vadina
mos koalicijos su komunistais 
šmėkla. Prezidento Nixono vieš
nagė pas Ceaucescu Rumunijo
je, kur komunistinis režimas 
yra net beatodairiSkesnis nei 
pačioje Sovietų Rusijoje, taip 
pat daugiau stiprino esančią 
vergijos padėtį, nei išsivadavi
mo viltis. Bendras tarptauti
nes nuotaikas liudija ir faktas, 
kad Kremlius Jungtinių Tautų 
Žmogaus Teisių Komisijai jau 
galėjo drįsti siūlyti minėti Le
nino 100 meta gimimo sukak
tį... Taigi, Žmogaus Teisių Ko
misijai.

Seimo XVI sesijos darbotvar
kėje numatyta net 22. dalykai. 
Tarp jų yra Europos integraci-

IŠ VISUR
—Kunigų Vienybės centro v- 

bos posėdy rugsėjo 16 dalyva
vo pirmininkas kun. J. Jutkevi
čius, vicepirm. kun. St. Yla ir ,-----
sekretorius kun. V. Zakaras. Pa
aiškėjo, kad ryšium su Tėvų 
Marijonų naujais paskyrimais, 
iš valdybos turėjo pasitraukti 
kun. J. Petrauskas ir jo vietoj 
įeina kandidatas kun. D. Pet
raitis. Tarp konkrečių svarsty
tų reikalų dėmesio verti —A- 
merikos lietuvių istorijos išlei
dimas (ją baigia rašyti prof. A. 
Kučas), Lux Christi redaguoti ir 
toliau pakviesti kun. A. Juška 
ir kun. P. Cinikas.

— Senai. Thomas J. Dodd (D. 
Conn.) pareiškė prisijungiąs 
prie Jungtinio Amerikos Baltie- 
čių Komiteto pareiškimo Molo- 
tovo-Ribbentropo sandėrio 30 
metų sukakties proga ir pa
siūlė, kad jis būtų ištisai įtrauk
tas į Kongreso Užrašus. Šen. 
Doddo pareiškimas ir komiteto 
raštas (pasirašytas Leesmento, 
Lėjinio ir Bartkaus) atspausdin
ti Kongr. Užr. rūgs. 12, Sena
to dalyje, S10477. (E)

— XXI-įi Tarptautinė Rau
donojo Kryžiaus konferencija 
įvyko rugsėjo 6-13 Istambule. 
Turkijoje, šv. Sosto delegacijai 
toje konferencijoje pirminin
kavo Grenoblio vyskupas Msgr. 
Fougerat, o jos nariais buvo 
— Msgr. Kari Bayer, Caritas In
ternational, generalinis sekreto
rius ir Msgr. Audrys Bačkis, pir
masis nunciatūros sekretorius 
Ankaroje.

— Mokslinė prof. dr. Ele
nos L. Liatukienės studija. 
Kovo-balandžio mėnesių nume
ryje (Nr. 2), 48-me tome “Jour
nal of Dental Research” yra at
spausdinta dr. Elenos L. Liatu
kienės stadija “Demineraliza- 

ai Enamel in Codked
Food-Saliva Mixtures.” T a 
studija yrą atspausdinta atski
ra brošiūra — Copyright 1969 
by International Association for 
Dental Research. Dr. E. L. Lia
tukienė yra, kaip jau anksčiau 
buvo pranešta, pakelta ordina
rine profesore nuo liepos 1 
Howard Universitete, CoUege of 
Dentistry, Washington, D. C., 

* kur ji profesoriauja jau dešimts .
metų ir dėsto “Operative Den
tistry.”

— Dr. Domas Jasaitis, 220 
No. Seventh Avė., Mount Ver- 
non, N. Y. 10550, intensyviai 
renka medžiagą naujam veika
lui apie nacių ir bolševi
kų padarytus žiaurumus Lie
tuvoje. Ypač ruošiasi išsamiai 
nušviesti žydų tautybės žmo
nių likvidavimo klausimą, o taip 
pat iškelti faktus, kiek lietu
viai yra padėję žydam, rizikuo
dami savo gyvybe, išsaugoję 
daugybę jų vaikų ir suaugusių
jų. Veikale taip pat plačiau 
palies ir 1941 birželio mėnesio 
išvežimus. Autorius prašo visus 
lietuvius jam padėti, atsiunčiant 
pavardes-vardus asmenų, tuos 
išvežimus vykdžiusių, nurodant 
vietoves, kuriose išvežimai bu
vo vykdomi, ir egzekutorių 
tautybes.

— Prof. Ernestas Paršelis, 
Argentinos švietimo ministerio 
patarėjas, baigė specialius kur
sus Mar dėl Plata universitete 
— naujo mokymo metodo studi
jas. Jau kursų metu ėjo Švie
timo ministerio asistento parei
gas, o nuo balandžio mėnesio 
buvo paskirtas nuolatiniu pro
vincijos švietimo ministerio pa
tarėju aukštųjų mokyklų pro
gramos planavimo ir taip pat 
Pedagoginių institutų progra 
mų tyrimo reikalam. Taip pat 
tebeprofesoriauja abiejuose ka
talikiškuose universitetuose ir 
lieka direktorium naujos siste
mos (8 metai) Mokytoju semi
narijoje Lanus mieste. Tos rū
šies mokytojų seminarijų iki 
šiol yra tik keturios.
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Buvome viena ateitininkiška šeima
Viena iš didžiausių moksleivių ateitininkų stovy klų Kennebunkporte

Visos nuotraukos — J. Gailos

Rugpjūčio 3-17 Kennebunk
porte, Maine, vyko moksleivių 
ir jaunučių ateitininkų stovyk
la. Turbūt pirmą kartą toks 
gausus ateitininkų būrys užplū
do rytinio pakraščio stovyklą. 
Nors daugumą stovyklautojų su
darė rytinių miestų ateitininkai, 
bet netrūko ir iš žymiai toliau 
atvažiavusių. Ilgiausią kelionę 
atliko Daina Kojelytė, atvykda- 
ma net iš Los Angeles.

Pirmasis sekmadienio popie
tis praėjo registracijos ir kraus
tymosi ženkle.

Busimieji stovyklautojai ke
liavo iš vienos patalpos Į kitą, 
kėlėsi iš žemutinės lovos Į vir
šutinę, vaikomi busimųjų vado
vų ir padėjėjų. Atėjus vakarui 
ir “apsitvarkius”, stovyklauto
jai gulėjo ne tik lovose, bet ir 
šaba jų. Vieni džiau
gėsi gavę čiužinius, kad ir ne- 
turėdami lovų gi lo
vų savininkai, negavę čiuži
nių, guodėsi, kad jiems nerei
kėsią gulėti ant grindų. Tačiau 
bendra nuomonė buvo, kad juk 
ne miegoti suvažiuota.

Pradedama stovykla
Kitą dieną stovyklą atidarė 

Rytų pakraščio vadovas Juo
zas Gaila, pristatydamas vado
vus ir primindamas, kad esame 
viena, lietuviškai kalbanti atei- 
tininkiška šeima. Stovyklauto
jus sveikino iš Kanados atvy
kęs MAS CV pirmininkas Al
gis Puteris, stovyklos komen
dantas Kazys Razgaitis, mer
gaičių vadovė Laima Gustainy- 
tė ir berniukų vadovas Jurgis 
Oniūnas. Mišias aukojo Ateiti
ninkų Federacijos dvasios va
das kun. S. Yla. Nors stovyklos 

Visa stovykla susirinkusi prie vėliavos

Linksma valandėlė stovyklos kieme

atidarymui oras ir nebuvo pa
lankus — lijo visą dieną, bet 
pasirodo, kad jau taip stovyk
los vadovybės buvo suplanuo
ta, leisti iš Įvairių vietovių su- 
važiavusiem ateitininkam pra
leisti pirmą dieną patalpose, 
kad vieni su kitais greičiau su
sipažintų.

Antrą stovyklos dieną pasi
taisė oras, ir prasidėjo norma
lus stovyklos gyvenimas: vėlia
vos pakėlimas, mankšta, paskai
tos ir pašnekesiai, dainų ir šo
kių pamokos, mišios, laisvalai
kis, maudymasis ar tai baseine 
ar pajūryje, sportas, radijo ir 
vakarinės programos ir poilsis 
stovyklautojams. Gi stovyklos 
vadovybė dažnai iki paryčių 
ruošdavo ateinančios dienos 
programas, redaguodavo laik
raštėlį, rekorduodavo radijo 
pranešimus.

Įspūdingos pamaldos
Religiniu stovyklautojų ap

tarnavimu rūpinosi kun. S. Yla 

ir svečias iš Europos, sale
zietis kun. H. Šulcas. Susikau
pimo vakaras, Žolinių procesi
ja, bendras nuodėmių išpažini
mas ir išrišimas praturtino sto
vyklautojų dvasini gyvenimą. 
Gi mišios ne tik jungė visus 
bendro n giesmėn ir maldon, 
bet savo gilumu ir Įspūdingu
mą žavėjo vienuolyno svečius 
ir vasarotojus. Jaunų berniu
ku apsuptas altorius, mergai
tės komentatorės, gitarų gar
sais palydimos giesmės ilgai iš
liks ne vieno stovyklautojo at
mintyje. grižus namo.

Nors pagrindinė stovyklos te
ma buvo lietuviška šeima, bet 
netrūko pašnekesių ir kitais 
klausimais. Kalbėtojais buvo 
G. Ivaškienė, D. Ivaškienė, kun. 
S. Yla, kun. H. Šulcas, C. Sur- 
dokas, dail. K. Žoromskis, S. 
Sužiedėlis, V. Volertas, K. 
Vainius.

Daugiausia stovyklautojus su
domino S. Sužiedėlio pasakoji-

DARBININKAS

mai apie tarnybą ‘Peace Corps’ 
tolimojoje Afrikoje ir apie ap
silankymą pavergtoje Lietuvo
je. Pasirodo, ir Lietuvoje gau
su “ilgaplaukiu”, o mergaitės 
sijonėlių trumpumu galėtų var
žytis su amerikietėm ir euro
pietėm.

Gyvas diskusijas sukėlė kun. 
H. Šulco paskaita apie meilę. 
C. Surdokas pateikė gerai pa
ruoštą paskaita apie šeima ir 
visuomenę. Jaunučių vadovė 
Gintarė Ivaškienė pravedė pa
šnekėsi apie šokius, jų mora
linę ir estetinę pusę. Kun. S. 
Yla kalbėjo Įvairiomis temomis 
giliai ir su pamokinančiais pa
vyzdžiais. K. Vainius iliustravo 
rūkymo žalą statistikomis ir 
diagramos. Dalia Ivaškie- 
nė kalbėjo tema: Šeima ir aš. 
Dail. K. Žcromskis aiškino spal
vų niuansus, gi rašytojas V. Vo
lertas paliko atmintinas, kaip 
“kalbėjęs trumpiausiai”.

Popiečiais stovyklautojai 
mankštindavo raumenis, spor
tuodami ir ruošdamiesi sporto 
šventei — Kennebunkporto o- 
limpijadai. Olimpiniai žaidimai 
neapsiėjo be iškilmingo ati- 
rymo. Olimpinę ugnį atnešė 
konservų dėželėje, uždusęs ‘lau
rų’ vainiku ir graikišku drabu
žiu papuoštas stovyklos vado
vas Juozas Gaila.

Dramatiškiausios buvo krep
šinio rungtynės tarp stovyklos 
ir “darbininkų". Jas po kelių 
pratęsimų, vieno taško skirtu
mu, laimėjo stovykla, paklup
džiusi tėvų pranciškonų “nu
vargintus darbininkus”. Sportui 
vadovavo: Regina Kryžanaus - 
kaitė, Antanas Dambriūnas ir 
Vytas Maciūnas.

Daugiausia išdainuota
Labiausia ši stovykla liks pri

simintina dainomis ir linksma- 
vakariais. Tapo išdainuotos vi
sos dainos, suplyšo ir dainorė- 
liai. Tada buvo kuriamos nau
jos dainos apie vadovus, tėvus 
pranciškonus, sunkią stovyklau
tojų dalią . . . Dainai ir šokiui 
vadovavo Elsnutė Bradūnaitė, 
gi dainavo: Dainora Juozapavi
čiūtė, Daina Kojelytė. Laima 
Gustainytė ir .. .visa stovykla. 
Neužmirštami ir akordeonistai 
Rimas Juzaitis ir Edmundas 
Šilkaitis. Pastarojo ne tik akor
deono garsai, bet ir plaukai ža
vėjo mergaites.

Vakarinės programos
mirgėjo laužais, karnavalais, 

tarptautiniais vakarais. Talen
tų vakare, atrodė, kad nebus 
galo. Kaip iš gausybių rago žen
gė i sceną šokėjai, dainininkai, 
komikai, deklamatoriai, talen
tingi ir ne. Savos kūrybos va
kare ateitininkai nustebino sve
čius puikiu lietuvių kalbos ži
nojimu ir kūrybingumu. Įspū
dingas buvo literatūros vaka
ras namelyje, jūros pakrantėje, 
šniokščiant bangoms. Tradici
nis lietuvio partizano paminėju 
mas įvyko vėlai vakare miško 
glūdumoje. Atskiri būreliai pa
ruošė simbolinius partizano ka
pus skirtingose miško vietose. 
Prie kiekvieno kapo buvo susto
jama ir atiduodama pagarba už 
Lietuvos laisvę žuvusiems. 
Giliai jaudinantis vakaras baig
tas susikaupimu koplyčioje.

Radijo programos
Su Įdomumu buvo laukia

mos M.AS radijo programos, 
vadovaujamos Rimo Juzaičio ir 
kolektyvo. Netrūko čia “špil
kų" vadovams, komentarų gy
vybiniais stovyklos reikalais, 
naujausių populiarių dainų. Mu
zika ir komentarai dažnai bū
davo pertraukiami komercinių 
skelbimų. reklamuojančių
“deodorantus", nelegaliai par
davinėjamus “minkštuosius” 
gėrimus ir laidotuvių patarnavi
mus vadovų nukankintiems 
stovyklautojams.
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Stovyklos laikraštėlis
Mėgstančiuosius periodinę 

spaudą aptarnavo laikraštis 
“Smėlėti pėdsakai", vidurnak
čiais redaguojama.-; Jurgio 0- 
niūno ir gausios redakcijos. 
Deja, bespausdinant paskutini 
numeri sustreikavo tėvu pran
ciškonu spaustuvė. Girdėta, kad 
tas numeris baigtas spausdinti 
New Yorke ir išsiuntinėtas pre
numeratoriams.

Jaunučiai
Kartu su vyresniais moks- 

Jaunutės ateitininkės su gėlių puokštėm koplyčioje

Jaunesniųjų ateitininkų vadovai su kun. J. Šulcu

ksleivių ateitininkų stovykla Kencbu 

leiviais stovyklavo ir jaunučiai 
ateitininkai, kurių buvo apie 
35. Jie daugiai; laiko praleido 
su žaidimą’.-, darbeliais ir leng
vesnių temų, pašneko?ims. Jau
nučiams vadovavo Gintarė Ivaš- 
kienė. talkininkaujama Teresės 
Gečienės ir pagalbininku: Da- 
lės Jamitytės. Gitas Markevi
čiūtės. Danes Vaškclytės. Jono 
Vainiaus ir \ntanc R\ gelio.

Vyr. mcks.'e’viams vadovavo 
MAS CV nariai padedami moks
leiviu: Rasos Navickaitės. Dan

k porte

guolės Jonynaitės. Aldonos 
Ša.čiūnaitės. Antano Dambriū- 
no. Vyto Maciūno ir Rimo Ju
zaičio.

Apdovanoti
Baigiantis stovyklai, visa eilė 

stovyklautojų buvo apdovanoti.
Pavyzdingiausi stovyklauto

jai — vyr. grupėje: Dainora 
Juozapavičiūtė. Hainilton. Kana
da; Virgilijus Volertas. Delran. 
N. J.: jaun. grupėje: Danutė 
Norvilaitė, Nevv York; Romas 
Bobelis, Nevv York.

Kūrybingiausi stovyklautojai
— vy r grupėje: Onilė Vaitkutė. 
V.'orcester: Linas Vaitkus, Wor- 
cester: jaun. grupėje: Audra 
Alksninytė. Rrockton; Saulius 
Ei va. Brocktcn.

Lietuviškiausi stovyklautojai
— vyr. grupėje: Daina Kojely
tė. Los Angeles: Narimantas 
Kadžius. Baltimore: jaun. gru
pė .?: Danutė Norvilaitė. Nevv 
York: Tomas Girnius. Boston;

Nuolat kingiausi sL:vyklailto- 
jai — vvr. grupėje: Genė Plo
nytė. Rrockton: Vytautas Voler
tas, Delran. N. J.: jaun. grupė
je: Nida Gailaitė, Cherry Hill. 
N. J.: Algis Vaičiūnas. Deiran. 
N. J.

Sfovvklos uždarymo metu, 
rugp. 17. stovyklautojai raš
tu pasveikino Lietuvos abtovn 
J Kamcka. DIB pirmininką St. 
Bar/duką ir Ateitininku Fede
racijos vada dr. J. Pikūra.

Nėra lygybės
Du plėšikai įsilaužė i ameri

kiečio bankininko vilą Suriši 
jie bankininką, užkimšo jam 
burna ir pasodino i foteli, o pa
tys pradčjo darba prie nede
gamo jos mint s.

l'adi’ l Ves gera valanda, jau 
suprakaitavęs visas. vienas tu 
plėšikų jr cako:

Žiūrėk, turtuoliui visa
da gerai išeina' Jis sėdi sau fo- 
t dvie ir >n. kso. o tu. vargšas 
žmogau, kamuokis prie tos pra 
keiktos spintos.
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D. Draugelis, Baironas, Bart-

Lawn, NJ., V. Tomkus, Pa-

WAREHOUSE SELECTORS 
(«)

Night Woric 8 PM - 5 AM
Work wttb Froaen Foods

$2J0 per hr. plūs 10% Boras 
to 2329 per hr. 

After 3O-6O days $3£0 per hr. 
CaH (201) 256-9000 ext. 281 ask for

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

tinta mokj* 
pritariant 1 mar, Del, P. Seibtenė, B*kiyn, 

N. Y., L Kazlauskas, Great 
Neck, N. Y, R Ciočys, Prov. nis, A. Razutis, Los Angeles, Ca-

FTUGREE FOOD 
Taft Rd. Totowa, NJ.

460 West Broadway, South Boston Massaehusetts 

"Kur tūkstančiai taupo milijonus 

ALFRED W. ARCH1BALI> 
President

tto banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. ▲. 
O. bnaųna ir adv. Jonas X Gnęatus. Reteaie su patarnautojai* ęw

INMlW|v JWnSt MWR^V • 

Mano gitara, Melita ilgesys, 
Melsvas drugelis, Vandens leli
jos. Aukso žiedai, Ąžuolų Šla
mesys, Baltos rotas, Einu wa» 
mo, Vasaros lapai, Jau. niekad vyšnios tata, Ufaomarša, Ueta- 
ir Mama. Lengvos muzikos riftta Hfcto, Suk, suk rate!}, 
plokštelė kuria įdainavo A. VBntatis stogai, Trio baloje,

ford, Conn., P. Raulinaitis, Bur-

tis, Toronto, Can., S. Budrys, 
Ratine, Wisc.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidų

Po 3 do.—B. Visotsky, Brome,

Paukšežienė. Stereo, galima MMko takais, Mano gbntinė. Iš
naudoti ir mono, kaina 5 dol pūdo soL V. Noreika, D. Ma>

dėkojame. Laukiame spaudai para
mos ir -r neatsiliepusių.

OSkinga DARBININKO
AC-ninist racija

Current dividend 5%% on all accounts.

Dabar moka riišių taupomus pinigus.

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

Prof. Vytauto Bacevičiaus, 
kosminės modernios muzikos

raanatiftaitė, E. Kuodis ir ki
ti, orkestrui palydint Kaina 
5dOL

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

♦ Lietuviškos Giesmės. Gies
mė į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad būčiau, Tėve mūs^ šv. 
Kazimierai, Sveika Marija, Gai
lestingoji Marija, Sveika Mari
ja, Motina Dievo, Mano malda, 
Iš šios mūs žemės, Skaisčiausio
ji Marija, Kad širdį tau skaus
mas, Jėzau pas mane ateiki Iš
pildo sot A. Brazis, L. Stukas 
su ^buoklių moterų oktetu,

kompozitorius atlieka 11 savo 
kūrinių su pianinu. Mono, kai
na 5 doL

Sol. Antanas Pavasaris, teno
ras. Dainų ir arijų rečitalis. 
Sattksm®, Nemunėlis, Tušti pa
liktieji namai, Ten mano tėvy
nė, Lietuvos laukai, Tykiai, ty
kiai, Dainos, muzika ir gėlės.__________ _______ _____
Arijos iš operų: Eugenijus Ome- akomponuojant A.. Kačanaus- 
ginas — Čaikovskio, L ‘Arle- 
siana — Cilea, Pajacai —L&- 
oncovaHo, Meilės eleksyras —

Po 2 dol. — U. Matulionis, J. 
Juodis, J. Cibulskas, P. Sakas, 
A. Bobelis, B. Wallace, M. Whi- 
te, B. Grizadas, H. Kulber, R. 
Beza, J. TTškus, S. Remeza, K. 
Norvilą, V. Kondratas, K. Savi- 
čiūnas, P. Lukaševičius, A. Mar
kevičiūtė, BTdyn, N. Y., V. Vil- 
kutaštis, E. Purdis, E. Kezienė, 
J. Pakalka, Woodhaven, N. Y., 
A. Ostapas, A. Kantakevičius, 
P. Želvys, Rich. Hill, N. Y., G. 
Zabelskis, Fhtshing, N. Y., J. 
Pliauskas, Bayside, N. Y., R. 
Kazlas, Hollis Hills, N. Y., H. 
Zeikus, Queens Village, N.Y., 
V. Meiliūnas, E. Stack, Jamai- 
ca, N. Y., M. Slavinskas, Cam-

IEŠKOM FUTBOLININKŲ!

Lietuvių Atletų klubo rezer
vinei komandai reikalingi fut
bolininkai. Kviečiame suintere
suotus kreiptis pas S. Remėzą. 
Tek 827-8194.

Visi Zenith, Olympia, Tele- 
funken, Grundig, Burroughs, 
Royal, ITC ir kt. firmų produk
tai galima įsigyti pigiau ir sąži
ningai per “Spartą”. Pranešę 
kuo domitės, gausite autentiš
kus firmų katalogus iš: J. L. 
Giedraitis, 10 Barry Drive, E. 
Northport, N. Y., 11731. Tele
fonas: 516-757-0055.

kui. Stereo, bet galima naudo
ti ir mono, kaina 4.50 doL

Donizetti, Tosca — Puctini. 
Perlų ieškotojai — G? Bizet 
Žydė — Hadvey. Kaina 5 doL

Great Neck, N. Y., M. KMmas, 
Ehnont, N. Y., P. Rasimas, Lan- 
denhurst, N. Y., P. Slapdis, J. 
Keraminas, Commack, N. Y., 
M. Jauniškis, E. Northport, N.^ 
Y., Kun. J. Raškis, Margaretvil- 
le, N. Y., Kun. V. Sirka, Belton raitis, 10 Bany Dr., E. North- 
Landing, N. Y., F. Žutkus, N. port, N. Y. 11731 telef. (516) 

757-0055. 1

Pirmą kartą viešai spaudoje

— Rašomos mašinos nuo ma
žiausios iki Standard 92Ž. liet, 
anglišku raidynais, taip pat TV, 
radijo ir biznio mašinos. Reika
laukite katalogeiių: J. L. Gied-

X, J. Legis, Union City, .N. J., 
G. Janson, Union, N. J., A. 
Mockus, J. Iškauskas^ J. Tama
šauskas, Paterson, N. J., A. 
Bražėnas, Eliz. N. J., B. Ash-

bta 50ties metų paminėjimui 
prisiminti: Pulkim ant kebų; 
Marija, Marija; Šventas, šven- 

SoL Janina Liustikaitė įdai- tas; Malda už tėvynę; Lietuvos 
navo operų arijas ir dainas: himnas; Graži tu mano tėvyne; 
Adrūma Lecouvreur — muz. F. Mano malda; Patikta šalis; Kur mont, Linden, N. J., S. Yan- 
Cūea; Mefistoftie — A. Boito, giria fatinoja; Nemunas Išpū- tosh, Rahway, N. J., L Ozalas, 
Periu ieškotojai — G. Bizet, La do stiistai ir parapijų chorai Garwood, N. J., M. Navickas, 

Piscataway, N. J., G. Žemaitai
tis, Darien, Conn., P. Grigas, 
Trumbull, Conn., J. Shatas, J. 
Raugelis, Waterbury, Conn., M, 
Jokubaitė, A. Ramanauskas, J. 
Vėbra, J. Silks, New Haven, 
Conn., V. Plečkaitis, J. Kubi
lius, F. Janušonis, New Bri
tam, Conn., K. Kaminskas, 
Ansonia, Conn., J. Ambrozaitis, 
Middlebury, Conn., Kunigas

■ St Yla, Putnam, Conn., S. Pre- 
keris, Stamford, Conn. R. Szi- 
manauskas, Danielson, Conn. 
B.

• Conn., 
Boston, Mass., O. 
Cambridge, Mass., 
Brockton, Mass., J. Stucųus,

Wally— A. CatalanL Mergaitės Brizgk), St Batido, vysk. Bo- 
land, W. Rodino ir kit Stereo, 
bet galima naudoti ir mono, 
kaina 4.50 doL

D. Dobklo įdainuota čigonės 
akys, Leisk man, Kariškas vaiz
delis, Onyte, einam pašokti, Lie
tuvaitė, Sudiev, sudiev ir Aš 
myliu, fokstrotai, Gegužinė pol
kutė, Su armonika į Braziliją 
— lengva muzika ir Palangos 

A. tabanfartko įdainuota jūroj nuskendo mano meilė.
Nr. 3. Rose Mary — fokstro- Mono, kaina 5 dol 
tas, Pasakykite mergelei —tan- ,

abi Fr. Chopin; Kur prapuldė 
tas kelelis ir Abejonės — AL

liai — J. Tallat Kelpšos, Ty
kiai, tykiai, viena liaudies dai
na, harmonizuota Br. Budriū- 
no, ir Dobilėlis — A. Vanagai
čio — V. Jakubėno. Mono, kai
na 6 doL

jos studija. Supažindinama su 
sferiniais dėsniais, teorija, kar
tu palyginama su linijinės geo
metrijos dėsniais. Leidinys va
dinasi: Sphėric and Linear 
Laws of Geometry. Autorius — 
A. Stelingis. Žinios naudingos 
visiem, ypač architektam, inži
nieriam, menininkam, geomet
rijos mokytojam, industrijų va
dovam ir pan. Kaina — 2 dol. 
Užsisakyti galima adresu: A. 
Stelingis, 85-16 88 Street, 
Woodhaven, N. Y. 11421. Ga
lima gauti ir Darbininko admi
nistracijoje.

Pasakė — tango, Varpų dai
na — tango, Mano svajonė — 
valsas, Neliūdėk, motule — tan-
go, Kai smuiku groji — tango, 
Siuntė motinėlė — valsas, Ma- 
riu-Marytė — valsas, Sen
jorita — valsas ir Saulėta die
na—valsas. Mono kaina 5 doL

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

Kondratas, Quaker Hill, 
I. Grubinskas, Šo. 

Pilkonis

Grafton, Mass., P. Maseivienė,
Worcester, Mass., V. Yucius,

dalyvauja: Ada Karvelytė,
nuotos dainos ir arijos: Plovė P®-’ K- Knvickas, Clarks Sum- 
lankoj, Vai ir prijojo, Kad aš nrit, Pa., M. Songaila, A. Slepe-

Vaičiūnienė ir dr. A. šešplau- 
kis. Įskaityta: Be motinos, Gy
venimas, Gimtasis sodžius, Sve
tur, Jaunystė, Pabudau, Joni
nės, Daina be laukų, Po tėve
lio kepure, Metai, Kraštas, Ne
marioji legenda, Vakaras, Į____________________________ _________
Nemuną, Pūgos, žmogus, kuris Kaina 5 dol. Mihtys, Cteretan
gyveno, Brolis ir sesuo, Trečio ~ - navičtaa, Dr. A.

fališkos dainos ir operų ari- Aktvu^ O^o. r.

mažas buvau, Siū namo, Lop
šinė, žvaigždutė, Stasys, Devin
toji banga, Agnus Dei, Avė Ma-

A. Rėklaitis, V. Sinkevičius, A.

Mono, kaina 5 doL

nelė, arija iš “Meilės eliksyro’*,
choras įdainavo: Tėve mūsų, Oi L’Ariesiana — Frederiko ro- 
broli broteH, Aš pas tėvelį, Jo- mamas, Nemunėlis, Arlekino 
jau dieną, žvaigždutė, Anoj pu- serenada iš “Pajacų”, arija iš 
sėj Nemunėlio, UUoja bitelė, Oi "Rlgoletto,” Tris dienas, tris 
toli toli, Pirmyn į kovą, Tu sa- naktis, arija iŠ Toskos, Surdata _
kaleli, Atsisveikinimas ir Tėvy- N*Namuratto (A. Canio), Dici- PBoenik, Aria., A. Zlzmins-

mamas, Nemunėlis, Arlekino Grigonis, St Charles, Micb., P.

Pradalgėlis ha, Hottyirood, Fla.

menaitė, Pievoje Mriė šatarvo, wntoughby Avė, Brooklyn, N. Matatis, BeUrose, N. Y., Dr. B.

telis. Mono, kaina 6 doL 60 c, Kanadoje 1 doL), sevice, Brome, N. Y,

MALDAKNYGE
DIDYSIS 

RAMYBĖS

PREL. FR. JURO

Pataisytas III leidimas 
ISleido Tėvai Pranciikonai

640 pusL Kaina 2 doL Labai 
patraukli, tinka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna-

leidėjus adresu:

DARBININKAS

Brooklyn, R. Y. 11221

H. W. FEMALE

VVA1VTED . . . - ' 
TELKPHONE OPERATDR8

(3) 
TRACTOR TRAILER 

DRIVERS
Work with Frozen Foods 

Guaranteed work 5-day week 
Call (201) 256-9000 

Ask for
Mr. Herb Keenan or Mr. Gilforte

HUDSON WHOLESALE 
FILIGREE FOOD 

Taft Rd. Totowa, N J.

BOYS
YOUNG MEN

Wanted in Shipping Department 
Good Startinę Salary 

Chance for Advancement 
Good workinę condiUrms 

Apply —

PARK LANE LINGERIE 
COMPANY

15 Clinton St. Yonkers, N.Y. 
(914) YO 3-6700

PRODUCTI0N TRAINEE 
SUPERVISOR

Large commercial laundry — H.S. 
Grad. Good startinę salary, excel- 
lent future. Good benefits. Apply in 
person: Consolidated Laundries 311 
East 94th Street, New York City or 
call Mr. Tbomas 876-7500.

CHEMICAL 
OPZRATOKS

Startinę Rate 13.08 plūs shift dif- 
ferential and week end premiums. 
High School graduate or eųuivalent 
preferably with Chemical operating 
esperience. Contact Mr. J. L. Pfei- 
fer 486-6000

AMERICAN CYANAMID 
COMPANY

Foot of South Wood Avė. 
Linden, NJ.

(P.O. Bok 31, Linden, N J. 07036) 
An Equal Opportunity Employer

MALĖ - FEMALE

General Factory Help for new clean 
piant in Westwood — Punch press, 
Assembly or Spray room experience 
helpful, būt will train. For first 
shift 7:45 to 4:30 pm. Gdod fringe 
benefits. Apply Kurt Versen Co. 10 
Charles St. Westwood, NJ. (201) 
664-8200 Ext. 14

General Factory Help, MACHINE 
OPERATORS day or night shifts 
Ebcperienced OK Union Shop — full 
benefits Fine Company. Will train 
for: Punch Press - Brakes - Spot 
Welders. Apply direetly —- 

NU LABORATORY 
FURNITURE CO.

270DufQrAve. Hicksville L.I. 
516-931-3100

FOR SALE

Church being demolisbed entire con- 
tents for sale: pews, stained glass 
windows, relięious articles, complete 
church oręan. St. John the Evans. 
Church E. 55th St. & Irt Ave^ NYC 
Open daily Mon. thru Fri. 9-3 pm. 
D4D DEMOLTTION CO, Ine. Mr.

aoat

FM1 JANAICA AVMUt

IMSI

H. W. MALĖ

ORDER SELECTOR 
FROZEN FOOD

13.00 per hour to start
3 mos. inerease to 13.50 

Excellent benefits, for all shifts 
Call MR. GILFORTE, 

(201) 256-9000
HUDSON WHOLESALE, 

FILIGREE FOOD 
Taft Road Totowa, NJ.

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
" Tsl.: GL2-2923

SERVICE

er

EXP POLISHERS & GRINDERS
Steady work nice working condi- 
tions 40 hours plūs overtime AL 
JON FTN1SHING CORP — 2541 
Ewen Avė Bronx N.Y. Call:

Kl 9-5400

CEMENT WORK
ALL TYRES FOR THE HOME 

Reasonable rates
Free Estimates Given

Call 843-6545

TRUCK TIRE 
CHANGERS

Exp or inexp steady work 
Excellent pay and fringe benefits 

Mušt have driver’s lic.
Will train if you are inexp. 

FIRESTONE TRUCK 
TIRE CENTER

600 Revere Beach Parkway 
Revere Mass.

Truck Tires are our Only Business

HAT & CANE Restaurant & Cock- 
tail lounge Lunch dinner and Late 
supper parties, Showers, Communi- 
ons and Confirmations. Accomodate 
80 people — 70 Hackensack Avė. 
Hackensack NJ. Dial 201—487-4950

DOG TRAINING SCHOOL 
Obedient Guard and Attack trained 
Dogs for sale or rent — 104-41 At
lantic Avė. Richmond Hill, N. Y. 

441-7106

Heidelberg Pressmen exp in offset 
& Letter press steady position, good 
pay hospitalization, other fringe be
nefits Work where you live in — A 
fine air cond piant ųuality workers 
will be happy here — Castlereagh 
Press Ine. 300 Buffalo Avė, Free- 
port LJ. Tel. 516-379-2122

Faętory utility men. A good opp’ty 
for ambitious men with mechanical 
interests. Excellent starting rates, 
liberal vacation plan, 10 paid holi- 
days, group insur. plan. Apply per- 
sonnel Office 10 am to 3 pm or call 
(201)245-2320 — H. K. Porter Co. 
CoupOr^ Works, 109 Aldene Road 
Roselle, NJ. Eq. Opp’ty Employer.

for
LIBERTY U.A. RECORD 
DISTRIBUTING CORP.

Major record distributor needs Sev
erai warehousemen. Advancement 
to supervlsory positions possible — 
good startinę pay, 40 hr week, ex- 
cellent company benefits. Start at 
once. (201) 964-1560 — 1835 Bur- 
nett Avė., Union, NJ.

all vent CORP.

Rubbish Removal and Carting 
Demolitfon, Lic. No. 6736 90 (665- 
394) — Free estimates. 324-8470 -1

L d M CAR SERVICE 
DOOR TO DOOR ANYVVHERE

DISPLAY
Wedding Parties Alrports 
Hospitals — Meter Rates 

Call (212) 568-6000

PRIVATE GOURMET 
CATERING

We go to your Home or Church 
Affairs — for all occasions. Call 
PIERRE your Chef — 

516 333-6752

MARIO'S AUTO 
INSPECTION STATION

Headlight adjortment Whel alięn- 
ment — Shell Bay Avė, Mayville 
Cape May Court House N J. 609— 
465-5607

MAPLE C R ĖST KENNELS

BOARDING AND GROOMING 
AUrf BREEDS

By appointment. Dial 201—462-8270 
Oakland Mills Road Freehold NJ.

JOE WILSON DANCE STUDIO
820 Wycoff Avė Ridgewood Bklyn 

20 years of teaching exp chlldren 
and adult classes now forminę pay 
as you leam all latest dances also 
Tap-Ballet - Jazz Call HY 7-2372

Mūsą broliai šaukiasi 
dvasinės ir

Juos gelbstime per LIETUVIŲ REUGtNŲ ŠALPĄ. 
Kasdien iš Vatikano radijo siunčiamos lietuviškos religi
nės ir tautinės programos. Padarytume daugiau, bet reikia 
daugiau jūsų visų bendradarbiavimo maldomis ir aukomis.

Šįmet sueina 10 metų — 1959-1969

LITHUANIAN CATHOUC REUGIOUS AID, Ine.

Aukos ir palikimai laisvi nuo mokesčių—Tax deductiUe.
ATEIKITE PAGALBON: asmens, parapijos, organi

zacijos, profesionalai, prekybininkai — savo apylinkėje 
kurkime rėmėjų būrtiius.

popierio viršeliais $1.00, kietais — $2.00.
ispanų kalba: La techa centrą Dios en Lttusnla, kaina $1.00.

LKR 9 VALDYBA
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OAKBIMIHKAS

Moksleivių ateitininkų kuo- 
, pas pirmas šių mokslų metų su-

tadienį, 4 v. popiet, dr. Br. Ra- 
dzivano namuose, 84-16 110 St, 

■Richmond Hill. Jaunių ir vy-

bus renkama nauja kuopos val
dyba. Jaunimas iki 18 metų, 
kuris norėtų prisijungti prie 
ateitininkų, maloniai kvie
čiamas atsilankyti į šį susirin-

mfS* moKyro- Lietuviai legionieriai Vietna-1 ‘ "LTvųS nucty-kybą v*Vm sk.), kun. Antanas - ™ ?
Račkauskas (tikyba I-IV sk), 

____ BU *mn- Vladas Budreckas (giedo- 
_______ fti 24916 jimas), Jadvyga Matulaitie- 
* • 1 ’ Gt 5-72B1 (tautiniai šokiai), Eleonora 
Ha GL 22923 Urbelienė (vaikų darželis), Ele- 

■- na Ruzgienė (I sk.), Rūta Ruz- 
gaitė (H sk.), Ehdra Ošlapienė 
(UI sk.), Ona Balčiūnienė (IV 
sk.), Kazimiera Šventoraitie- 
nė (V sk.), Jadvyga Kregždie- 
nė (VI sk.), Vytautas Kulpa 
(VII sk.), Dalia Mackevičiūtė- 
Baker (VIII sk.), Danutė Babe
lienė (V-Vm sk. istorija), 
Remias Kisielius (dainavimas), 
Aušra Kregždytė (v. darželis ir 
tėvynės pažinimas), Marytė 
Sandanavičiūtė (IV-V sk. tėv; 
perinimas ir pradedantiesiems 
lietuvių k.).

Inžinierių ir Architektų Są
jungos N. Y. skyrius rengia sa
vo tradicinį balių spalio 4 šešta- 
dietų, 8 v.v. Americana viešbu
tyje, Royal Ballroom salėje. 
Šiais metais oficialiai baliuje 
dalyvauja Am. Liet Gydytojų ir 
Am. Liet Dantų Gydytojų II- 
jos. Šokiam gros Joe Thomas 
5 asmenų orkestras. Stalai de

pą vienės 
vietos užsakomos iki rugsėjo 
28, nuperkant bilietus iš anks
to. Pinigus siųsti: E. Verba, 
252 Roosevelt Avė., Massape- 
qua Park, N. Y. 11762, telef. 
(516) 798-0162. Baliaus reika
lais galima kreiptis pas šiuos 
asmenis: dr. R.
(212) 296-8880; dr. P. Legeckį 
(212) 523-3641; V.
(201) HU 4-9015; A. Garbauską 
(516) 694-2471; Z. Jūrį (212) 441 
-7831.

Visuomenė yra maloniai kvie
čiama kuo gausiau tame poky
lyje dalyvauti. (z.j.)

kekė vytinių, K. Almeno, no
velės, kietais viršeliais 5 doL

dagavo V. Kavolis, kaina 3 doL 
Senprūsių laisvės kovos su vo
kiečių riterių ordinu. Dr. M. 
Anyso, kietais aplankais, kai
na 7.50 dol. Škėmos raštai I 
tomas, redagavo A. Landsber
gis, kietais viršeliais, kaina 6 
dol. Penki stulpai turgaus aikš
tėje, A. Landsbergio, drama, 
kaina 2 dol. šv. Kazimier o pa
rapija Los Angeles, Calif., J. 
Gliaudės, kietais aplankais, kai
na 5 dol. šv. Jurgio parapija 
Shenandoah, Pa., Dr. A. Kučo, 
kaina 4 dol.. Gėlių kalbėjimas, 
J. Meko eilėraščiai, kaina 1 
dol. Pavieniai žodžiai, J. Meko 
vaizdai, kietais aplankais, kaina 
4 dol. Tau, sesute, P. Lember- 
tc eilėraščiai ir trumpa velio- 
nies biografija, kietais aplan
kais 5 dol., minkštais 4 dol. Tik 
tau ir man, O. B. Audronės 
eilėraščiai, kaina 3.25 dol. Tra
pus vakaras, K. Grigaitytės ei- 
raščiai, kaina 3 dol. Bevardė ša
lis, L. Sutemos eilėraščiai, kie- 
tais viršeliais, kaina 3 dol. The 
Lithuanian Woman, redagavo 
komisija, kuriai vadov. B. No- 
vickienė, kaina 2 dol. Spheric 
and Linear Laws of Leometry 
by A. Stelingis. 2 dol.

/

Pelytė Geležytė, S. Tomarie- 
nės pasaka vaikam su iliustraci
jom, kaina 1 dol., Bitės, L. Ger- 
manienės, iliustracijos Z. So- 
deikienės, kietais aplankais, kai
na 3.50 dol.

Prof. dr. Jokūbo J. Stuko 
vadovaujama radijo progra
ma “The Music of Lithuania”, 
pradedant rugsėjo 22 bus trans
liuojama per Seton Hali univer
siteto radijo stotį WS0U-FM 
(89.5 meg.) pirmadieniais nuo 
8:05 iki 9 vai. vak. Programo
je bus transliuojamos lietuvių 
liaudies dainos ir lietuvių kom
pozitorių kūriniai, o taip pat 
ir komentarai iš lietuvių kultū
rinio gyvenimo. & radijo sto
tis vasarą transliavo daug 
lietuviškos muzikos “Interna
tional Night” programose.

Už a.a. Valentinos Mrozins- 
kienės vėlę mišios jos mirties 
metinių proga bus rugsėjo 27, 
šį šeštadienį, 9 v.r. Aušros Var
tų bažnyčioje Manhattane. Pa
žįstami ir bičiuliai prašomi at
silankyti.

Dr. Jonas Bilėnas New Yor- šimčiai asmenų ir 
ko miesto universiteto sureng
tame seminare skaitė paskaitą 
apie perturbacinius metodus. 
Paskaitos santrauka priimta 
spausdinti “American Institute 
of Aeronautics and Astronau- 
tics” žurnale.

Solistei Lilijai Šukytei pa
gerbti rugsėjo 14, po jos sėk
mingo koncerto Town Hali sa
lėje, tą patį vakarą dr. Radzi- 
vano namuose buvo surengtos 
vaišės, kuriose dalyvavo apie 
50 žmonių. Rengė Laisvės Ži
burio radijo programos klubas.

Genovaitė ir Kazys Trečiokai, 
Newark, N. J., jau antrą kar
tą paaukojo 500 doL Lietuvių 
Fondui; šį kartą jie įteikė če-

Aktorius Vitalis Žukauskas 
. penktadienį išskrenda į Omaha, 
Nebraska, kur rugsėjo 27 ra- 
movėnų vakare atliks progra
mą.

Dail. Natalijos Jasiukynaitės 
kūrinių paroda vyksta spalio 17- 
31 dienomis The Pen 
Brush klube, 16 East 10 
New York, N.Y. Galerija 
koma kasdien nuo 1 iki 5 
Parodoje bus išstatyti alieji
nės tapybos paveikslai —Prisi
minimai iš Lietuvos.

Dr. Adolfas Damušis lankė
si New Yorke — dalyvavo Ame
rikos chemikų suvažiavime.

Gedulingos mišios su egzek
vijomis už a.a. Veronikos Va- 
lakienės (mirusios 1968 rugsė
jo 20) ir a.a. Kazimiero Vala
ko (mirusio 1969 kovo 18) vė
les atlaikytos pranciškonų 
koplyčoje rugsėjo 20, 9 vai. ry
to. Valakai yra kilimo ukmer
giškiai, bet, sulaukę gilios se
natvės, pasimirė Kąune.

500 dovanų laimėjimams pa
siryžo surinkti Balfo vajaus ko
mitetas, kuriame atstovaujamos .. x , .
9 New Yorko moterų ®gy«S £ f*4?*“ Baltrušaitienei,

Prel. J. Balkūnas pašventina būsimo Kultūros Židinio žemę. Kairėje matosi Lietuvos gen. konsulas A. Simu
tis su žmona, dešinėje — Tėv. L. Andriekus, pranciškonų provincijolas. Nuotr. R. Kisieliaus

and 
St., 
lan- 
val.

Saldaitienę

Bioševą

šios bei kitos knygos ir lei
diniai gaunami Darbininko ad
ministracijoje. ,,

TEN, KUR BUS PASTATYTAS KULTŪROS ŽIDINYS
Jo rytiniame krašte stovi gra
žus senoviškas namas su kolo-

Rugsėjo 21 New Yorko lie
tuviam buvo tikrai seniai lauk
ta diena, —tą dieną buvo su- - nom. Šio namo geležines tvo- 
rengtas pirmas Įžengimas i tą 
žemę, kur bus pastatytas Kul
tūros Židinys. Apie tą Židinį— 
Jaunimo Centrą tiek daug pri
kalbėta. Tik dabar, po keletos 
metų triūso, nupirkus žemę ir 
ją Įteisinus, buvo atidarytas 
pirmasis Židinio namas.

Tas Židinys bus Highland 
Blvd., ant kalno, prie pat High
land Parko, kur susikryžiuoja 
bent keli dideli keliai. Ten ir 
suvažiavo lietuvių mašinos ši 
praėjusį sekmadienį.

Prie pat parko prasideda 
pranciškonų nupirktas sklypas.

Provincioio žodis
Provinciolas pasidžiaugė, kad 

štai šioje vietoje esame pasiry
žę statyti naujus namus — kul
tūros židinį. Jis prisiminė, ko
kiom aplinkybėm statomi šie 
namai, kai Lietuva pavergta, 
kai lietuvybė Amerikoje nusil
pusi, kai jaunimas išstatytas vi
siško išsisklaidymo pavojun. O 
vistiek reikia pastatyti kultūros

ras puošė lietuviškų trijų spal
vų kaspinai. Buvo ir vartai vai
nikuoti. Taip ir žengė visi pro 
šiuos vartus Į iškilmes, Į lietu
višką sodybą.

Diena buvo tikrai graži ir sau
sa. Po kaitrios tvankios vasa
ros dabar visiem buvo malonu 
apsižvalgyti, pavaikščioti tarp židinį. Apie jį seniai kalbėta, ir 
rudenėjančių medžių, daržo gė- dabar atėjusi didžioji valanda, 
lių, stoviniuoti namo laiptuose, 
balkonuose. Tas pirmasis na
mas jau visai iškraustytas ir 
taip aptvarkytas, kad galima ji 
lankyti ir net juo naudotis vi
suomenės reikalam.

Apžiūrimas namas
Namas—senoviška rezidenci

ja, kurias mėgo statyti pasitu-

Jis tarnaus ne tik New Yorko, 
bet ir viso pasaulio lietuviam, 
O jį pastatys tik tada, kai visi 
New Yorko apylinkės lietuviai 
jungsis į vieną ir nesigailės au
kos šiam kilniam tikshiL Savo 
žodį baigė: “Toji pagalba mum " 
reikalinga kaip žuviai van
duo ir paukščiui oras. Padėki-

rintieji anais gerais laikais. Tai te mums, padėkite sau, padėki-

sr iww iui&u muieiiĮ uig-jus Lietuviai, latviai ir estai ir ----- --------r—------- - --------
ir dr-jos (Mot. Vienybė, Mot Newarko Lietuvių Fondo ko- anksčiau yra ruošę protesto de- pasirašytą prieš 30 metų, kalbė- sveikintojai išreiškė pritarimą šaunių Karą.

ILJUkLo La m^eto narei. Šia auka jie padi- monstracijas prie Jungtinių tojas išreiškė dėkingumą JAV pabaltiečių laisvės kovai ir Pravėręs s
ja, Birutietės Mot S-gos trys <^ino 88,0 Įnašą Lietuvių Fon- Tautų, bet iki šiol dar niekad vyriausybei už Sovietų okupaci- smerkė rusišką okupaciją. Vie- . ,

de iki 1,000 doL Be to, įamžin- taip arti nebuvo priėję kaip jos nepripažinimą. Bet tokio ningai priimta rezoliucija, kuri Pnesais — platūs laiptai į vir
čių “Neringos” tuntas), šios do- dami. ^ude Kanada , -
vanos bus paskirstytos laimin- * mirusi brolj Tomą Trečioką, cijoje.
giesiems per Balfo vajaus va- Kazys ir Trečiokai Lie- r
£rą lapkričio 15, šeštadienį, tuvių Fondui paaukojo 100 dol. _ . - . v ..

7 v.v. Maspetho parapijos salė- Nuoširdus aciu Genovaitei ir popiet Hammarskjold aikštėje
Kaziui bei Andriui Trečio- prie Jungtinių Tautų susirinko

buvo maždaug prieš pirmąjį pa- te lietuvybei. Dabar jau tikrai 
išmušė “Dievo valanda” staty-

Fed. Klubas, Mot Kultūros Dr. Pravėręs sunkias geležines O kultūros židinį, kurio žemę

kuopos, SLA Mot. kuopa, skau- ... - _ _
darni Lietuvių Fonde _Kanado- rugsėjo 20 dienęs demonstra- nepripažinimo neužtenka, ir pa- pasiųsta JAV prezidentui Nixo- 

baltiečiai turi pilną teisę rei- nui. Programa baigta prel. J. 
kalaut, kad kolonializmas Bal- Balkūno malda, prašant Aukš
tuos kraštuose būtų pasmerk- čiausiojo globos ir pagelbos ko
tas, kad jungtinė rezoliucija voje už laisvę.
416 būtų vykdoma ir grąžinta 
laisvė pavergtiem kraštam.

Tolimesnei demonstracijos 
daliai vadovavo Antanas Ma
žeika, Jr. Po įvadinių pastabų 
jis pristatė ir dienos kalbėto
jus. Kalbėjo kongresmanas 
Mario Biaggi, estų vardu —dr. 
Heine Ainso, latvių ministeris 
Alfred Berzins, Vliko pirminin
kas dr. K. J. Valiūnas, JAV 
transporto pasekretcrius Wal- 
ter L. Mazan, laisvosios Kini
jos atstovas prie Jungtinių Tau
tų — ministeris Wang 
Hsien.

Po atitinkamų atstovų kalbu 
buvo sugiedoti Estijos, 
jos ir Lietuvos himnai. Per-

duris, patenki j prieškambarį, tuojau pašventins garbingas Lie
tuvos sūnus prel. Jonas Balkū-

giesiems per Balto vajaus va Labai palankiam orui esant, 
rugsėjo 20, šeštadieni, 2 vai.

je. Tad visos dr-jų narės prašo-
mos ruošti kuo daugiau dova
nų (fantų) ir jas įteikti savo 
dr-jų valdyboms arba tiesiog 
Balfo Centrui: 105 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. 11211, telef. 
EV 7-1422. Be abejo, dovanų 
laukiama ir iš kitų Balfo rėmė-

kams. — Newarko, N. J., Lie
tuvių Fondo komitetas.

kuopos metinis parengimas — 
pietūs spalio 5, sekmadienį, 1 v. 
popiet Apreiškimo parapijos sa
lėje, Brooklyne. Trumpa prog- 

jų. Svarbu, kad visos dovanos raina ir muzika Pelnas skiri iš
būtų gautos bent kelios dienos mas Lietuvių Romoj pamink- 
prieš vajaus vakarą, kad būtų linei koplyčiai. Kviečiami lietu- 
lengviau jas sutvarkyti. viai atsilankyti. Valdyba.

Kun. Jonui Pakalniškiui ir Paulinai Pakalniškytei-Verše- 
lienei, jų tėveliui

A f A

JONUI PAKALNIŠKIUI
mirus, gilią užuojautą reiškia

Stasys ir Vanda KARMAZINAI

apie 500 asmenų. Nors Batu- 
no ruoštuoje demonstracijoje 
dalyvavo ir latvių ir estų, bet 
daugumą sudarė lietuviai. Ir lie
tuviškų vėliavų buvo daugiau
sia. New Yorko lietuviai buvo 
atsinešę apie 10 trispalvių, bet 
visą įspūdį sudarė iš Waterbu- 
rio atgabentos vėliavos — jų 
net 50.

Jungtiniam pabaltiečių cho
rui (praktiškai tai buvo New 
Yorko operetės choristai, pa
sipuošę tautiniais drabužiais, su 
keliais estų ir latvių atsto
vais) sugiedojus JAV himną, 
Batuno vykdomasis pirminiu - 
kas K Miklas pakvietė kalbėti 
kun. N. Trepšą, Batuno prezi
dentą. Priminęs šios demonstra- skaityti sveikinimai ir telegra- 
cijos tikslą — protestą prieš mos, gauti šios demonstraci- lą 7 ir 10 vai.

Meng-

Po to dalyviai su vėliavomis 
pajudėjo pirmos Avenue šali
gatviais Jungtinių Tautų link. 
Prieita prie pagrindinių vartų, 
bet policija vartus uždarė ir Į 
kiemą neįleido. Prie uždarytų 
vartų demonstrantai, sutarti
nai šaukdami protesto šūkius, 
bandė atkreipti Jungtinių Tau
tų spaudos atstovų ir praeivių 
dėmesį.

Demonstracijoje dalyvavo ne
maža jaunimo, kurs talkino ir 
vėliavas bei plakatus nešant, o 
taip pat praeiviam dalinant in
formacinius lapukus.

Demonstracijų vaizdai ir po
kalbis su kongresmanu M. Biag- 
gi šeštadienio vakarą buvo 
transliuojami per TV 11 kana-

šų. Kairėje štai salonas su ži- nas •
diniu ir svečių kambarys, de- Tuoj buvo .pakviestas prel. J. 
šinėjė — dar kiti du ar trys Balkonas atlikti šventinimo a- 
kambariai. Sienos išmuštos me- peigU- Jis buvo apsivilkęs auk- 
džiu, šilku, brangiais apmuša- sinės spalvos bažnytinius rik
iais, juodos medžio kolonos, iš- ^>us skaitė lietuviškai maldas, 
raitymai, užlenkimai, pagražini- Paskui. lydimas vienuolių, 
mai, kai kur įkalta net vario. ėjo aplink namą ir jį pašlakstė

Laiptai apšviesti kupolo, ku- švęstu vandeniu, žmonės tuo 
rio šonuose nupieštos renesan- metu sugiedojo Marija, Marija.
so laikų žymiųjų dailininkų ke
turios kopijos. Viršuje — gana 
erdvūs kambariai, balkonai. 
Apačioje, rūsyje, Įrengta pato
gi nedidelė salė.

ŠĮ namą paliks, o kitus jo

Kalba gen. konsulas
Tada žodį tarė Lietuvos gen. 

konsulas A. Simutis. Jis pasi
džiaugė, kad štai jam pirmajam 
leista kalbėti šioje vietoje. Pri
siminė, kaip New Yorke buvo

kaimynus nugriaus. Jų vietoje bandyta statyti kultūros namus, 
pastatys jau naujus namus — kaįp §j idėja buvo propaguo- 
vieną didelį pastatų junginį.

Kaip atrodys tas 
Kultūros Židinys?

Mūsų skyriaus buvusiam pirmininkui,

KUN. JONUI PAKALNIŠKIUI.
jo mylimam tėveliui mirus pavergtoje Tėvynėje, gilią 
užuojautą reiškia >

BALFo 100-jo skyriaus Valdyba

A.L.R.K. Vargonininkų ir Kitų Muzikų Sąjungos Centro 
Valdyba ir Muzikos žinių redakcija, mirus

Kompozitoriui JUOZUI BERTULIUI, 
gilią užuojautą reiškia jo vaikams ir kitiems giminėms.

Jo planai štai išdėstyti židi
nio menėje. Iš Washingtono bu-

• vo atvykęs ir architektas A Ty-
* liūs. Dideliame plane pažymė

ta — salė, koplyčia, vienuoly
nas, daugybė kambarių, kur bus 
organizacijos, mokykla, biblio
teka, muziejus ir t.t. Viena
me kampe sutelkta spaustuvė ir 
redakcija. Pastatas bus dviejų

į aukštų ir turės rūsį.
Pašventinama žemė

Bežiūrint šių projektų, per 
garsiakalbį šaukė visus į kiemą. 
Už to namo — didelė erdvė, 
kur gali susirinkti bent keli 
šimtai žmonių. Čia jų buvo ko
kie 3-4 šimtai. Prie namo ga
lo buvo pakabintos lietuviškos 
vėliavos ir Vytis, pieštas dail. J. 
Juodžio. Pastatyta tribūna, kal
bėtojų pultas, papuoštas lietu
viškai išaustu audeklu. Čia bu
vo susibūrusios jaunimo orga
nizacijos su vėliavom — ateiti
ninkai, skautai, neolituanai.

L Tribūnoje pasirodęs Tėv. Ju
venalis Liauba, Brooklyno pran
ciškonų viršininkas, šių iškil
mių organizatorius, pakvietė

jama atskirų asmenų, Lietuvių 
Bendruomenės ir kad štai tik 
pranciškonai pajėgė reikalą iš
judinti, kad šiandien stovime 
to būsimo ridinio žemėje. Pri
siminė pranciškonų gražią veik
lą Amerikoje, kaip čia atvykę 
maždaug prieš 27 metus iš nie
ko sukūrė savo provinciją. Baig
damas linkėjo, kad kuo grei
čiau šie pastatai būtų pastatyti.

Iškilmės baigtos Amerikos ir 
Lietuvos himnais. Visa praėjo 
gana sklandžiai, užtruko tik 
apie valandą laiko. Žmonės dar 
turėjo laiko pasikalbėti, apžiū
rėti ne tik šį namą, bet ir kai
myninius, kurie bus nugriauti.

Apie penktą valandą visi pra
dėjo skirstytis. Dauguma sku
bėjo į St. Matthias salę Ridge- 
woode, kur buvo šios iškilmin
gos progos koncertas ir vaka
rienė. Apie tai — kitam Darbi
ninko numeryje.

ciškonų provinciolą, pasakyti

Jaunimo Jokiai įvyks rugsė
jo 27 d. 7:30 vai. vak. Mas- 
petho lietuvių parapijos salėje. 
Kviečiamas visas jaunimas. J- 
ėjimas 1.50 dol. Gros Urbelio 
orkestras.

Prie Highland Blvd. parduo
damas 3 Šeimų mūrinis namas.


