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' kur nesikūrė pagal dogmas su

Paskelbtas antrasis ūkinio susidrausminimo periodu S Dabartinis Kinijos-Rusijos
■? JL konfliktas gimė su Kinijos re-

Washingtonas. — Prez. Nixo. 
nas jau paskelbė gaires, kuries 
tvarkys ūkinio susidrausmini
mo antrąją dalį, kai po lapkri
čio 13 pasibaigs kainų ir atly
ginimų įšaldymas, prasidėjęs 
rugp. 15.

Susidrausminimas lieka kaip 
buvęs ir toliau, jis yra savano
riškas, bet įstatymas per teis
mą bus panaudotas, jeigu kas 
nors be leidimo pakels kainas 
ar atlyginimus. Prie kainų ir 
atlyginimų kontrolės dabar pri
dėtos ir butų nuomos. Antro
sios susidrausminimo fazės ter
minas nenustatytas — ji tęsis 
tol, kol bus palaužtas infliacijos 
nugarkaulis. Iš kontrolės gru
pės ir dabar išimtas pelnas 
bet ir toji uždarbio šaka bus 
sekama — jeigu jis kur pasi
rodys nepateisinamai gauna
mas, bus sutramdytas tomis pa
čiomis priemonėmis. Jau susi
tarta privačiai ir su dividendus 
mokančiomis institucijomis

— Pekino prekybos delegaci
ja su draugišku vizitu atvyko Į 

. Prancūziją. Kinai pirmoje eilė
je domisi lėktuvais, sunkveži
miais ir garvežiais traukiniam. 
Prancūzijcs-Kinijos diplomati
niai santykiai buvo atnaujinti 
1964.

PREZ. NIXONAS VYKSTA Į MASKVĄ
Po kelionės Į Pekiną prezi

dentas Nixonas 
va pasitarimam 

viršūne. Vizitas 

tartas, bet tik

vyksta i Mask- 
su Sovietijos 

jau senokai su- 

dabar paskeib-

MAO PASIRODĖ GYVAS IR SVEIKAS

šiltus
bai-

— Etiopijos imperatorius 
Haile Saiassie, Pekino vyriau
sybės pakviestas, oficialiai vizi
tavo kom. Kiniją. Buvo sutik
tas su būgnais ir cimbolais.'Vai
kai buvo sustatyti gatvėse mo
suoti abiejų kraštų vėliavomis. 
Transparentai skelbė 
sveikinimus. Ta proga, 
giant vizitą, Įvyko ir jo susiti
kimas su Mao Tse-tungu. Ir tai 
buvo nauja sensacija — daug 
kas nustebo sužinojęs Mac 
esant gyvą ir sveiką, nors veik 
visą mėnesį pasaulio spauda 
buvo linkusi manyti, kad jis 
jau miręs ar bent jau sunkiai 
sergąs. Jeigu kokie nors įsitem-

Izraelio valstybės kūrėjas 
Ben-Gurion (kairėj) atšventė 85 
metų sukakti. Izraelio premje
rė Goldą Meir (dešinė), susiso
dinusi į helikopterį ministerių 
kabinetą ir partijas vadovybę, 
nuvyko į kibucą jo pasveikinti 
ir pakviesti sugrįžti atgal į par
tiją, iš kurios jis pabėgo prieš

kad šiame periode jie nebus 
didinami be iš anksto gaute 
leidimo.

Bet tame antrajame periode 
bus leista padidinti ir atlygini
mus, ir kainas, ir nuomas, tik 
reikės gauti atitinkamų institu
cijų leidimą. Pakėlimo dydis 
bus iš anksto nustatytas. Pre
zidentūra jau ruošia numatytos 
programos administravimo tai
sykles. Siekiamas tikslas yra 
šis: iki 1972 galo sumažinti me
tinį kainų kilimą iki 3 proc.

Programai administruoti bus 
komisijos, kurios nustatys ri
bas 
mų 
mų 
dar
mąjį kainų-atlyginimų užšaldy
mą ir 'tokiu būdu buvo sulaiky
ti, antroje susidrausminimo fa
zėje galės pakilti tik tiek, kiek 
leis dabar nustatytos ribos, bet 
ne viskas, kas buvo sutarta. Už
simenama, kad atlyginimus bus 
leista pakelti 5-6 proc., gi kai
nas iki 2 ar 3 proc. Didesnis 
pakėlimas būtų vėl nauja gazo
lino porcija infliacijos gaisrui 
didinti. Procentai atlyginimam 
pakelti dabar nustatyti su są-

atlyginimų, kainų ir nuo- 
pakėlimams. Bet atlygini- 
ir kainų pakėlimai, kurie 
nebuvo -Įsigalioję prieš pir-

tas — taikyta paskelbti tuo lai
ku, kada Jungtinėse Tautose už 
kelių dienų prasideda diskusi
jos dėl Kinijos atstovavimo. Ke
lionė Įvyks 1972 m. gegužės 
mėn.

pimai Pekine ir yra buvę, ta? 
jų priežastis buvo ne Mao, bet 
kas nors kitas. Dabar jau spė
liojimai nukrypo krašto apsau
gos ministerio ir Mao įpėdinio 
Lin Piao pusėn — pradėta 
skelbti, kad jis nebepagydomai 
serga.

Imperatorius ta proga gave 
iš Kinijos 144 mil. dol. pasko
lą, atmokėtiną per 12 metų. 
Nuošimčiai tokie maži, kad pa
skola laikytina beprocentine. 
Bet Pekinui svarbu tai, kad Af
rikos valstybių pasitarimuose 
Pekinas imperatoriaus asmeny 
dabar jau turės stiprų draugą 

šešerius metus. Nuo to laiko 
Ben ir Goldą bendros kalbos 
nebeieškojo, nors Ben pykčio 
priežastis nebuvo rimta. Dabar 
juodu vėl kalbasi, bet Ben-Gu
rion kvietimo sugrįžti į save 
sukurtą partiją ir dabar nepri
ėmė.

lyga, kad turės pakilti darbi
ninkų produktyvumas.

Atliginimų stabilizacijos ko
misija sudaroma iš darbininkų, 
biznierių ir visuomenės atsto
vų, po penkis iš kiekvienos gru
pės.

Kainų kontrolės komisija 
bus sudaryta iš 7 asmenų, pa
rinktų rš visuomenės grupių, 
nepriklausančių jokiai specia
liai ūkinių interesų šakai.

Abiejų komisijų uždavinys, 
kiekvienos savo srityje, bus nu
statyti standartus kainoms, at
lyginimams ir nuomoms re
guliuoti.

Pragyvenimo kaštų komisija, 
kuri sudaryta tik iš vyriausy
bės pareigūnų, atliks bendrąjį 
visų organų derinimo darbą ir

pa-

Vyskupų sinodas be sensacijų
Vatikanas. — Trečiasis 

šaulio vyskupų sinodas pradėję 
diskusijas kunigų problemų 
klausimais. Problemos centre 
stovi geresnis kunigų paruoši
mas savo gyvenamam laikui. Į 
tos problemos kompleksą įei
na kunigų mokymo ir auklėji 
mo institucijų ir programų per
tvarkymas, kandidatų parinki
mas, nes iš senesnių laikų atė
ję papročiai ir praktikos šiai 
dienai nebetinka. Vienoj srity 
pasenęs turinys, kitoj meto
dai, dar kitoj — ir vienas ir ki
tas. Liko nepasikeitusi tik 
Kristaus kunigo pasiuntinybė 
bet jos žmogiškosios reiškimosi 
formos visada turi būti tinka
mos įsijungti į besikeičiančias 
žmonių gyvenimo sąlygas be: 
reikalavimus.

Čile susimaišė
Jungt. Tautos. — Čilės vy

riausybė nusavino dviejų Ame- * 
rikos bendrovių turtą, investuo
tą vario kasyklose, ir taip su
tvarkė buhalteriją, kad ne j: 
bendrovėms turi atlyginti už 
jų paimtą turtą, bet jos dar tu
rėtų primokėti išeidamos, nes 
turėjusios pelno.

Šitą reikalą Čilės užsienio rei
kalų ministeris atnešė į J. Tau
tų gen. asamblėją bendrųjų dis
kusijų proga. To turto nusavi
nimą jis teisino J. Tautų char- 
toje įrašytu principu, kad tau
tos turi turėti ne tik politinę.
bet ir ūkinę nepriklausomybę 
Todėl jis tikisi, kad už nusa 
vinima Čilė nesusilauksianti 
sankcijų. Tuo jis norėjo pasa
kyti, kad Amerika duos Čilei 
ūkinę pagalbą ir tų bendrovių 
turtą iš jų atėmus.

Bet tas ministeris. tyčia ar 
apie reikalą nenusimanydamas 
sumaišė du skirtingus dalykus. 
Niekas neginčija Čilei ar kitai 
valstybei teises nusavinti sve
timos valstybės piliečių inves 
tuctą turtą, bet visur yra iš se 
no priimta, kad būtų už jį tei
singai atlyginta. Jeigu šalys pa
čios negali tuo reikalu susitar
ti, jos privalo pasikviesti tuo 
reikalu nusimanančią pagalbą 
Čilės atstovo kalba nesusilaukė 
net Sovietų delegacijos ploji 
mo.

— Sovietai ir V. Vokietija 
pasirašė susitarimą dėl orinio 
susisiekimo tarp abiejų kraštų. 
Keliai, sustojimo vietos ir kitos 
sąlygos dar nepaskelbtos. 

pasirūpins sudrausti tuos, ku
rie užsimanytų standartus lau
žyti.

Pramonės ir kitų biznio ša
kų vadai kartu su kongresu re
mia prezidento paskelbtą tvar
ką, bet darbo unijų vadai ligi 
šiol tylėjo. Renkasi pasitarti ir 
savo nuomqnes suderinti, bet 
laukiama jų kritikos tik dėl vie
no punkto — kodėl jiems ne
duota veto tei$ė šeimininkauti

nepaklausė
Saigonas.—P. Vietnamo Vyr 

Teismas patvirtino, kad prez. 
Thieu spalio 3 vykusiuose pre
zidento rinkimuose gavo 5.975. 
018 balsų arba 94.3 proc. Iš vi
so balsavo 6.331.918 rinkiku. 
Teismas dar nepaskelbė duo
menų oficialiais, nes yra paduo
tas vicepr. K y ir draugų skun
das — prašymas, kad teismas 
įvykusius rinkimus paskelbtų 
neteisėtais. Teismas tą bylą tu
ri išspręsti iki spalio 25. Tik tą 
bylą išsprendęs teismas galės 
tvirtinti ar atmesti Thieu išrin. 
kimą.

Iš kasdieninių spaudos pra
nešimų spėtina, kad prez. Nixo
nas traukia rš 
karius pagreiti?

JAV Lietuviu Bendruomenės 20 metu sukakties minėjimo. įvykusio rugsėjo 10 New Yorke, kalbėtojai ir svei
kintojai: Tėv. P. Giedgaudas, OEM. LB New Yorko ap yg. pirm. A. Vakselis. LB JAV centro vald. pirm. V. 
Volertas, PLB valdybos vicepirm. dr. H. Brazaitis. Vlik o pirm, pareigas einąs J. Audėnas, prof. dr. J. Stukas, 
Lietuvos gen. konsulas A. Simutis. Nuotr. R. Kisieliaus

Minėjifao dalyvių dalis minėjimo pradžioj Nuotr. R. Kisieliaus

atlyginimų standartų komisijo
je.

— Prez. Nixonui prašant, 
kongresas pritarė, kad atlygini
mų pakėlimas federaliniams 
tarnautojams, turėjęs pradėti 
veikti ateinančio sausio pirmą 
dieną, būtų nukeltas bent pus
mečiu vėliau. Tai labai didelis 
laimėjimas kovoje su infliacija.

Maskvos atpildas
Maskva. — Atsilygindama 

anglams už 105 Sovietų amba
sados Londone tarnautojų išva
rymą, Maskva išvarė keturis 
britų diplomatus ir vieną biz
nierių, kitiems trims biznie
riams atšaukė įvažiavimo vizas 
Ta proga britų ambasadai įteik
ta nota su verkšlenančiais prie
kaištais dėl santykių blogėji
mo.

Ir dar, sustabdytas britų už
sienio reikalų ministerio atei
nantį' pavasarį numatytas vizi
tas, laikinai sustabdyta veikla 
kelių anglų-sovietų ūkini-kultū- 
rinį bendradarbiavimą tvar • 
kančių komisijų. Notą britui į- 
teikė ir pamokslą pasakė pats 
Kuznecovas, pirmasis Gromy
kos pavaduotojas. -

Išvarę 105 rusus anglai verkš
lena. kad 14 anglų išvarymas 
esanti per daug didelė bausmė.

ietnamo JAV Nejairgi anglai- tikėjosi gauti 
tempu. ‘ iš* Maskvos pactekoWaSta? (gerbūvio). Rusiją

MASKVA IR KINIJA
Rašo Milovan Djilas

y*

Kinijos revoliucijos laimėji
mas nepašalino tradicinių ne
sutarimų tarp kinų ir rusų im
perijų. Jis taip pat neatidarė 
komunizmui kelio į pasaulio už
valdymą.

Iš tikrųjų, įvyko visai prie
šingai: komunistinė realybė nie- 

voliucija. Kiekviena revoliuci 
ja pažadina jėgas, kurios skiria 
ją ne tik nuo senosios siste
mos, bet ir nuo likusio pasau
lio, nes nieko nėra pavojingos- 
nio revoliucijai, kaip pradėti 
ką nors imituoti. Mao Tse-tun- 
go ginčas su Maskva ir Komin- 
terne pasiuntiniais, vykęs revo
liucijos pradžioje (1927), vi
siem žinomas faktas.

Bet tik Kinijos revoliucinei 
vadovybei susikonsolidavus Ru- 
sijos-Kinijos skirtumai įgave 
prieštaraujančių nuomonių ir 
interesų fermas. Šituo momen
tu pasaulio komunizmas suski
lo nebepataisomai.

Šiandien jau niekas nebegali 
pasakyti, katra komunizmo rū
šis yra “teisinga”. Kiekviena 
komunizmo celė pradeda pūti. 
Trečdalis žmonijos dabar val
domas “naujosios klasės” par
tijas biurokratų, susitelkusių 
dvejose naujose ir uždarose di
delėse valstybėse.

Kiekvienam galvojančiam aiš
ku. kad komunistų 
ideologijos vardu 
komplikuotas kumščiavimasis 
yra tik kovos už valdžią ir he 
gemoniją maskavimas. Bet ide
ologija komunistam yra aukštai 
vertintina realybė: už tą įsi
vaizduotą realybę jie pasiren
gę net mirti, bet tik tol, kol 
realiame gyvenime dar nėra pa
siekę saug'umo ir patogumų 

valdanti 

tarpe 
vykstąs

kompartija tokio stovio jau yra 
pasiekusi, todėl ideologijos 
ginklas ten dabar yra degra
duotas iki įrankio kovai už au
toritetą ir ekspansiją. Kinijos 
komunistų partijos biurokrati
ja tokio laipsnio dar nėra pasie
kusi — ji dar ilgisi savo išsigi
mimo vaisių.

Už Kinijos revoliuciją kovo
jo ne proletariatas, bet kaimie
čiai. Kompartijos pagrindinis 
darbas vyko ne partijoje, bet 
kariniuose daliniuose. Kinija 
buvo labiau atsilikusi negu ca
rinė Rusija, todėl partijos per
augimas į “naująją klasę” ga
lėjo įvykti tik su Sovietų parti
jos biurokratų pagalba.

Pasirėmęs kariniais partijos 
būriais, Mao pastūmė mases ; 
vadinamą kultūrinę revoliuciją. 
Tai buvo karas su partijos biu
rokratais.

Taip atsirado du komunistų 
centrai: biurokratiškų konser
vatorių Maskvoje, dogmatinių 
revoliucionierių Pekine. Bet 
Kinija yra dar labai neturtinga, 
todėl ideologija tuo tarpu bus 
jos vienintelis ginklas kovoje 
už susikonsolidavimą viduje ir 
savo itakos skleidimą užsieniuo
se. Bet ir Kinijos komunizme 
forma negalės įleisti šaknų net 
neturtinguose kraštuose, nekal
bant jau apie turtinguosius. Re
voliuciniais mitais bus dar ku
rį laiką žaidžiama, nes Kinijai 
šitai dar labai svarbu.

Maskvos-Pekino kova už pa
saulio komunistų sielas liausis 
tik tada, kada jie patys išsilais
vins iš savo mitų.

Rusija tebelaiko didelius plo
tus Kinijos žemių, kurias pasi
grobė carų Rusija todėl ideo
loginius konfliktus dar maiti
na valstybiniai, nacionaliniai, 
net rasiniai. Šitų konfliktų mi
šiny didesnio racionalumo ne- 
sitikėtina.

Tame konflikte laikas dirba 
Kinijos naudai. Kai Kinija pa
sivys Rusiją atominėje srityje 
— ir tas laikas netoli — jos 
strateginė ir karinė padėtis pa
gerės. Socialiniu .ir tautiniu at
žvilgiais Kinija yra kompaktiš
kesnė už Rusiją, nes ją sunki
na carų užkariavimai Rytuose 
ir Stalino įgyvendinta hegemo
nija pažangesnėje Rytų Euro
poje. Viltys, kad Rusija sude- 
mokratės atsidarys Vakarams 
ir sutvarkys savo konfliktą su 
Kinija, dar neturi pagrindo.

Trumpai sakant, skirtumai 
tarp Kinijos ir Rusijos yra aš
tresni ir pavojingesni, negu 
tarp jų ir Amerikos. Bet labai 
pavojinga, jeigu JAV taip ri
kiuotų savo politiką, kad išpro
vokuotų konfliktą tarp Rusijos 
ir Kinijos.

Nė JAV. nė Rusija, nė Kini
ja neatsisakys savo specialaus 
vaidmens pasauly. Todėl pasau
lis pasiliks suskilęs. Nė viena 
iš tų valstybių negali įveikti 
kitų dviejų, gal net ir vienos, 
jų nesukėlus prieš save. Todėl 
šitoji situacija vaidins save 
vaidmenį — laikys pasauly šio. 
kią tokią pusiausvyrą.

(M. Djilas yra Jugoslavijoj 
gyvenantis juodkalnietis, la
biausiai įžvalgus naujųjų laikų 
komunizmo-marksizmo kriti
kas. Buvęs Tito bendradarbis, 
vėliau susipykę).

— Izraelio Ebanas pasiūlė 
Egipto užsienio reikalų minis- 
teriui Riadui susėsti kur nors 
po Jungt. Tautų stogu ir pra
dėti taikos pokalbį. Galėtų tar
pininkauti JAV arba iš Mask
vos iškviestas švedų diploma
tas Jarringas. Riadas sutiko tai 
padaryti tik tuo atveju, jei Iz
raelis iš anksta pasižadės grą
žinti visas arabų žemes.

— Egipto prez. Sadatas iš
rinktas arabų respublikų fede
racijos pirmuoju prezidentu 
dviem metam. Tam laikui fede
racijos sostine bus Egipto Kai
ras. Federaciją sudaro Egip 
tas, Libija ir Sirija. Norima 
dar prisivilioti Sudaną.
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ICo vadinamų liberalų spauda negali skelbti
SPAUDA — šališka ar nešališ
ka?

Šiame krašte dažnai sakoma, 
kad spauda turi būti objekty
vi, nešališka, skelbti visas ži
nias, kurios vaizduotų gyveni
mą iš visų pusių .

Tokis yra sudarytas mitas 
apie spaudą. Deja, gyvenime 
taip nėra. Ne tik New York 
Times atsisakė skelbti A. Ma
sionio pateiktus faktus apie 
sovietų praktikuojamą cenzū
rą iš Amerikos siunčiamai kny
gai. Atsisakė skelbti ir Ame
rikos unijų prezidento George 
Meany pareiškimus vokiečių 
laikraštis “Der Spiegei”, nors 
pats tų pareiškimų buvo pasi
prašęs.

Pastarąją istoriją papasako
jo “East-West Contacts”, mė
nesinė apžvalga, leidžiama 
Haagoje, Olandijoje, “Interna
tional Documentation and In
formation Center” (1971, ge
gužės nr.).

“Der Spiegei” yra susilaukęs 
dvejopos opinijos. Vieji ji 
priskiria prie sensacijas gau
dančios spaudos, kitiem, ypa
čiai vadinamiem liberalam, jis 
yra autoritetingas, objektyvios, 
patikimo informacijos šaltinis.

Kiek jis objektyvus, nešališ
kas, parodo ana jo istorija su 
Amerikos AFL-CIO prezidentu 
Meany. “Spiegei” 1970 papra
šė Meany pasikalbėjimo —at
sakyti Į penketą klausimų dėl 
santykių su sovietinėm profe
sinėm sąjungom. Garantavo,

Vokiečių “Spiegei” ir Amerikos unijų prezidento konfliktas

SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, complute- 
riai, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Bany Dr. E. Northport, N.Y. 11731. TeL (516) 757-0055.

kad atsakymus paskelbs ištisai 
artimiausiame nr. Meany atsa
kymus pasiuntė, bet nei arti
miausiame nei artimiausiuose
nr. atsakymų nerado. Atsiklau
sė, kaip gi yra su tais paža
dais. “Spiegei” pagaliau at
siuntė tų atsakymų vertimą į 
vokiečių kalbą ir žadėjo pa
skelbti. Tačiau Meany buvo nu
stebintas. Vertime Meany min
tys iš esmės buvo pakeistos; 
dalis jo minčių praleista; dalis 
tokių, kurių jis visai nebuvo 
parašęs. Tada Meany reikala
vo, kad “Spiegei” laikytųsi žo
džio ir paskelbtų taip, kaip 
Meany buvo į klausimus atsa
kęs. “Spiegei” atsisakė skelb
ti.

Kas buvo tie klausimai bei 
atsakymai, ir kodėl laikraštis 
savo žodžio nesilaikė?
AR SOVIETŲ PROFESINĖS 
SĄJUNGOS atstovauja darbo 
žmonių interesam?

“Spiegei” pirmas klausimas: 
"Jūs kritikuojate ryšius tarp 
Vokietijos profesiniu sąjungų 
ir Sovietų profesinių sąjungų. 
Kodėl jūs esate nuomonės, kad 
Sovietų profesinės sąjungos 
nėra darbininkų organizacijos?

Meanv. — “Profesinės są
jungos” Sovietuose ir kituose 
totalistiniuqse kraštuose yra 
ne kas kita kaip diktatūros 
kontrolės Įrankiai. Profesinių 
sąjungų visasąjunginės cent
rinės tarybos konstitucija pa
žymi, kad organizacijos veikia

pagal Sovietų komunistų parti
jos instrukjcias ir direktyvą. 
Kaip vienos partijos diktatū
ros įrankiai, sovietinės (profe
sinės) “sąjungos” nėra laisvos 
savanoriškos organizacijos, sie
kiančios saugoti darbo žmonių 
interesus, daryti įtakos įstaty
mų leidimui ir veikti vyriau
sybę, kad ji daugiau atsižvelgtų 
į tautos norus bei interesus.

— USSR padėtis visai prie
šinga. Ten vadinamos (profe
sinės) sąjungos yra “darbo 
frontai”, kuriem skirtas užda
vinys veikti darbininkus, kad 
jie būtų klusnūs diktatūrinės 
valdžios Įsakam bei potvar
kiam. Sovietų (profesinės) “są
jungos” yra įrankiai, kuriais 
telkiama masių parama visai 
Kremliaus vidaus ir užsienio 
politikai. Šią rolę atliko Sovie
tų (profesinės) “sąjungos”. 
remdamos Kremliaus valdovų 
politiką, siekiančią nuslopinti 
laisvę mylinčių vokiečių dar
be žmonių sukilimą 1953 bir
želio 17 Ulbrichto rojuje, Ven
grijos sukilimą 1956 ir rusų 
bei kitų Varšuvos pakto kari
nių jėgų invaziją 1968 į Čeko
slovakiją.

Toliau Meany dar nurodė 
profesinių sąjungų 1970 nuta
rimą. kad Sąjungos turi didin
ti pastangas paskatinti gamy
bą; kad darbininkai uoliau

dirbtų ir pasmerktų kiekvieną, 
kuris nudirba mažiau kaip nor
mą, nustatytą valdžios planuo
tojų bei agentų. Tokiu būdu 
esą “sąjungos padarytos sovie
tinės gamybos policininkais”.

“Šių faktų akivaizdoje —da
rė išvadą Meany — mes nema
tome jokio pateisinimo, kaip 
profesinės sąjungos Vokietijo

je ar kur kitur bona fide galė
tų keistis broliškais mainais 
bei pokalbiais su Sovietų po
licijos agentais”. Tokis santy
kiavimas teduoda Sovietų “dar
bo frontui” tik nepelnytą pro
fesinių sąjungų įteisinimą ir 
demokratinį pripažinimą ...

Pažymėtina, kad “Spiegei” 
šio atsakymo vertime visai bu-

Prel. J. Balkūnas apdovanojamas Keltu kryžiaus žymeniu. Prelatas yra V. 
Atsimainymo parapijos veteranų posto kapelionas, pasižymėjęs kovotojas 
už pavergtųjų laisvę, žyminį jam įteikia Albert J. Schvvind — tautinis žy
minių pirmininkas ir Aldo di Chiara — tautinis vadas, šią nuotrauką įsidėjo
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vo praleidęs apie Sovietų inva
ziją į Vengriją bei Čekoslova
kiją, o Meany atsiliepimą apie 
Sovietų profesines sąjungas 
kaip “policijos agentus” išver
tė kaip “Sovietų politikos or
ganą”.

Atsakė Meany ir į antrą 
“Spiegei” pateiktą klausimą:
— Ar jūs tnanote, kad santy
kiai su tikrom profesinėm są
jungom — ypačiai tokiom kaip 
Vokietijoje — negalėtų pozity
viai paveikti Sovietų profesi- 
sių sąjungų pareigūnus ir na
rius?

(Atsakymas kitame nr.).

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8HALIN8-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborlus-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-43s5

DAINŲ ŠVENTĖS-STIPRĖJA AR SILPSTA
Aiduose Nr. 7 tarp straips

nių, kurie praplečia skaitytojo 
žvilgsni į pasaulinės minties 
bei dvasios raidą, žymėtini A. 
Paškaus “Aukštumų psichologi
ja” ir R. Šliažo “Politika ir me- 

‘ nas dabartinėj vokiečių litera
tūroj” — kalbama faktais. 
Tarp rašinių lietuviškais klau
simais — A. Baltinio principi
nis svarstymas apie “Parapiją 
— tautinio individualumo puo
selėtoją” ir VI. Jakubėno rodo
mas faktinis to individualumo 
pasireiškimas “IV dainų šven
tėj”.

Sustojame ties pastarojo ver
tinimais.

“Aplamai paėmus, IV dainų 
šventė laikytina pasisekusia. 
Užsibrėžti riboti uždaviniai bu
vo gerai Įvykdyti: viskas praė
jo sklandžiai”.

Autorius betgi kreipia dė
mesį, kad tie uždaviniai per
daug jau daros “riboti” —su 
karna “mažiausio pasipriešini 
mo kryptimi”, sudaromas blan
kus repertuaras, ryškesni Ame
rikos kompozitoriai suboikotuo- 
ti. Praeitose šventėse tų “prob- 
lemingųjų” kūrėjų veikalai 
vis dėlto būdavo atliekami.

Lygindamas su kitom šven
tėm: “mūsų stipriausia dainų 
šventė tebepasilieka antroji. 
Trečioji, nepaisant visų ne-

SP AU D A

sklandumų, buvo irgi Įdomes
nė už ketvirtąją”.

Autorius mano: “reikia sau
gotis, kad dainų šventas nebū
tų degtaduo'tos iki < pusiau 
mėgėjiško antraeilio meno, Į 
kuri skoningos publikos elitas 
nenoriai eina ...” Ketvirtoj 
dainų šventėj tos krypties te
buvo “užuomazga”.

O dėl tos publikos ketvirto
je šventėje: “Milžiniškoje patal
poje matėsi apsčiai tuščių vie
tų: buvo tai naujas reiškinys 
mūsų dainų švenčių isterijoje. 
Pagal gausiai nugirstas nuo-

mones ir pagal asmeniškus pa
žįstamų šeimų stebėjimus tos 
tuščios vietos priklausė čika- 
giečiams, kurie nerado reikalo 
atvykti Į dainų šventę. Nepro
porcingai -daug buvo atvyku
sių iš toliau?’

Dėl ateities: “sprendžiant 
pagal tai, ką dabar matėme ir 
girdėjome, už penkerių metų 
dainų šventė galės Įvykti; grei
čiausiai sumažės choristų kie
kis, bet ne kokybė-”. “Visa šir
dim linkime, kad .. .mūsų 
dainų šventės pasiliktų ne 
vien liaudiškai tautiniu, bet ir 
rimtu muzikiniu įvykiu”.

Už bėgimą į laisvę—15 metų,
už vagystę—pusantrų!

Vilniaus liaudies teismas už 
vagystę Vladimirą Nikitiną ir 
Valerijų Zeleniuką nuteisė po 
pusantrų metų laisvės atėmi
mu. Komjaunimo Tiesa nurodė, 
kad abu nuteistieji buvo po 
19 metų amžiaus, kad jie buvo 
savo įmonėje pavogę 300 rub
lių. kad jie buvo prisipažinę 
kalti. Dar pridurta, kad abu va
gys buvo komjaunuoliai ir kad 
šiuo “žygdarbiu” stebėjosi Vil
niaus šlifavimo staklių gamyk-

New Yorko tautinių iokių grupė pasirodė tarptautiniame festivalyje New Yorko centriniame parke rug
sėjo 19 d. Nuotr. A. Norvilos

los komjaunimo komiteto sek
retorius V. Anačenka, viršinin
kas T. šeinickis ir kiti viršinin
kai (Kaip matyti, nelietuviai.. 
—Red.)

Vagystės jaunimo tarpe — 
okupuotoje Lietuvoje nebe nau
jiena. Pernai Vilniuje plačiai 
kalbėta ir rašyta (Komj. Tiesa. 
227) apie keturių jaunuolių į- 
silaužimą i Vilniaus universite
to fizikos fakultetą Partizanų 
gatvėje. Tie keturi — Viktoras 
Ptašekas. Olegas Zacharenko- 
vas, Rimantas Iškauskas ir Ed
mundas Bagdonas — išgabeno 
du metalinius seifus ir miške, 
už Vilniaus, prie ežero juos už
kasė. Vėliau seifus išlaužė; ra
do 890 rb. 89 kp. ir dokumen
tus. Dokumentus sudegino, pi
nigus pasidalino, o seifus su
metė į ežerą.

Teismas juos nubaudė, paly
ginti, švelniai. Bagdonas ir Pta
šekas nubausti trejais metais 
pataisų kolonijoj. Zacharenko- 
vas — dvejais metais lygtinai, 
Iškauskas — vieneriais metais 
lygtinai.

Visi jie — komjaunuoliai, 
mokėję nario mokestį; visi jie 
vagiliaudavo, namuose slėpda
vo daiktus, naudojosi savo tė
vų lengvomis mašinomis. Tėvų 
priežiūras kaip ir nebuvo: esą 
jaunuoliai nebe vaikai, jie — 
muzikai, sportininkai ir pan.•

Lietuvoje, ypač Komj. Tie
sos laikraštyje, svarstomi jauni-

UNIVERSITETE LIETUVIAI 
IS UŽSIENIO

“Tiesoje” rugp. 27 aukštojo 
ir specialioj^ vidurinio moks
lo “ministro” pavaduotojas K. 
Žukauskas sako, kad naujuo
sius mokslo metus pradėjo apie 
4,500 aukštosios mokyklos dės
tytojų; jų tarpe esą nemaža to
kių, kurių kvalifikacijos per že
mos. Šiuo metu Lietuvoje yra 
50,000 studentų ir daugiau 
kaip 500 studijnoja Įvairiose 
Sovietų respublikose, kiti mo
kosi Lenkijoj, Čekoslovakijoj, 
Rytų Vokietijoj, Vengrijoj. 
Bulgarijoj, Rumunijoj ir Ju
goslavijoj. Vilniaus universi
tetas šiais metais pirmą kartą 
priima studentus iš užsienio ir 
pirmiausia — užsienio lietu
vius, kurie studijuosią filologi
ja-

Palyginti su sovietų respub
likomis, studentų skaičium 
Lietuva užima šeštąją vietą— 
joje yra 180 studentų 10,000 
gyventojų.

Praėjusią vasarą per 14,000 
Lietuvos moksleivių ir studen
tų “organizuotai” talkino ū- 
kiam, dirbo ivairiosę stovyklo
se, kurios^pąpra§^i /vadinamos 
‘‘poilsio ir-^darba* stovyklomis. 
Apie 2,000 lietuvių studentų 
vasarą dalyvavo Rygoje įvyku
sioje studentų šventėje “Gau- 
deamus igitur”. (Elta)

Prancūzijoje, Tulūzos mies
te. vyks tarptautinis vokalistų 
konkursas. Sovietų Sąjunga 
kandidatus tam konkursui pa
rinko varžybų keliu Maskvoj. 
Varžybos buvo pradėtos pava
sari ir jos baigtos tik rugpjū
čio mėn. Dalyvavo 35 solistai, 
ir iš jų trim bus leista dalyvau
ti konkurse Prancūzijąje. “Tie
sa” rašo, kad varžybose sėk
mingai pasirodė sol. V. Dauno
ras ir vertinimo komisija Mas
kvoje lietuvi vieningai pripaži
no geriausiu bosu. (E).

Antra karta išleistas albu
mas "Velniai" — su dail. A. 
Žmuidzinavičiaus k o 1 e k ei jos 
100 velnių reprodukcijomis. Al
bumo išleista 40.000 egz., ir 
tekstas paskelbtas lietuvių, ru
sų, anglų ir vokiečių kalbomis.

Išleista septintoji almanacho 
“Muzika ir teatras” knyga 
(144 psl.). Aptarta E. Balsio o- 
ratorija “Nelieskite mėlyno 
gaublio”, V. Barkausko sim
foninis kūrinys “Trys aspek
tai”, 1970 m. teatrų pastaty
mai ir kt. (E)

Vilniuje iškeista žemaitės 
raštų knyga “Prie užvertos lan
ginės” (tiražas — 30,000 egz., 
494 psl.). Įdėti apsakymai: “Mar
ti”, “Topylis”, “Petras Kurme
lis”, “Kelionė į Šidlavą” ir kt.

(E)

mo grubumo, vulgarumo reiš
kiniai. Rašoma, kad šiomis die
nomis ten esanti paplitusi nuo
monė, jog “vos ne dauguma 
jaunuolių yra palaidūnai, kei
kiasi, be ceremonijų elgiasi su 
merginomis, girtauja, kimba 
prie praeivių, merginos rūko ir 
taip pat geria, kartais keikiasi 
neblogiau už vaikinus ...”

Teigiama, kad ir prieš 10-15 
metų buvę pastebėti tokie reiš
kiniai, ir stebimasi, kodėl gi jie 
dabar kelia toki dideli visuome
nės pasipiktinimą. (Elta)

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434
RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigu investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd, Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

MONUMENTS HOLLANDER-CYPRESS CORP. — kapinėm paminklų pro
jektuotojai ir statytojai. 800 Jamaica Ave. Brooklyn, N.Y. 11208. Priešais 
Cypress Hills kapines. Tel. AP 2-2332. Užsakymai atliekami visose kapinėse.

S & G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė, 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimamo užsakymus vestuvėms ir pobūviam*. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinė*. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinė*, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietu* | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

Lietuviška
KELIONIŲ 

AGENTŪRA
TRAVELER’S VILLAGE

(“VYTIS” INTERNATIONAL TRAVEL)
Romas Kezys, Pres.

2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229
• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose: 
LĖKTUVAI 
VIEŠBUČIAI 
LAIVAI (Cruises) 
AUTOBUSAIS įdomių vietų x 
lankymas

Tel. 769-3300

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI ’
ŠEIMOMS

t • &K Lietuviškam rajone — x
g LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ g
i Alice’s Florist Shop Į 
v 107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y. g
3 ------ Gėlės įvairiom progom -----— &X Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius $ 
X atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- & 
X kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. g

LITAS TRAVEL SERVICE
jums patarnaus nežiūrint kur ir kada keliautumėt. LITAS 
Travel 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 Travel 
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos, — atos
togom ar nuolatiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KE
LIONĖN? ... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421

Tel. 212-847-5522
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Apie Simą Kudirką—anapus

Dvidešimtojo amžiaus modernus kankinys

Tarp žinių, kurios paliečia 
Lietuvos žmones, tenka žymė
ti N. Y. Times spalių 7 pa
skelbta Andrei D. Sacharovo 
raštą, pasiųstą “Aukščiausia ■ 
jam sovietui”.

Sacharovas yra fizikas, Sovie
tų Mokslų akademijos narys, 
Žmogaus teisių gynimo komi
teto narys — taigi sovietinia
me gyvenime įžymi figūra.

Jo raštas kalba prieš nelei
dimą emigruoti iš Sovietų Su
jungtos, prieš bausmes tiem, ku
rie mėgina ši draudimą sulau
žyti.

Dabartinėje padėtyje — ra
šo Sacharovas — “Sovietų pi
liečiai, tiek žydai, tiek kitų tau
tybių žmonės — rusai, ukrai
niečiai, vokiečiai, armėnai, lie 
tuviai, latviai, estai, meski tur
kai ir kiti, — kurie nori išvykti 
asmeniniais, etniniais ar kitais 
sumetimais, pasijunta atsidūrę 
nuolatinėje kankynėje, metai 
iš metų tegalėdami laukti tik 
nepateisinamo atsakymo — 
ne”.

Kreipdamasis į “Sovieto” na
rius, Sacharovas siūlo; — “iš
leisti Įstatymą, kuris emigraci
nę problemą išspręstų demokra 
tine dvasia, taip, kad kiekvie
nas, kuris nori išvykti, tą gali
mybę gautų, o jeigu jis pakeis
tų savo nuomonę, galėtų su
grįžti; tai suderinta su žmo
gaus teisėm, visuotinai pripa
žintom; — būtina pakeisti bau
džiamojo kodekso skyrių apie 
išdavimą taip, kad jis nebūtų 
ateity aiškinamas tiek plačiai, 
kaip tai daroma dabartinėje 
praktijoje; — būtina paskelbti 
amnestiją visiem piliečiam, ku
rie yra nuteisti dėl mėginimo 
palikti šį kraštą, ir paleisti 
tuos, kurie dėl tos pačios prie
žasties prievarta yra atsidūrę 
specialiose psichiatrinėse ligo
ninėse”.

Tokis siūlymas liečia visus 
sovietinio “teisingumo” ištik
tuosius. Lietuvą tiesiogiai lie
čia Sacharovo primintas Simo 
Kudirkos mėginimas išvykti.

"1971 gegužės mėn. lietuvis 
Simas Kudirka, kurio vieninte
lė kaltė ta, kad jis mėgino pa
silikti užsieniuose vienos kelio
nės metu, Vilniaus teismo bu
vo nuteistas dežimt metų kalė
ti. Jis turėjo galimybę nušokti 
i Amerikos karo laiva, bet bu- 
vo grąžintas ir nuteistas už 
"tėvynės" išdavimą".

Sacharovo žodžiai reiškia, 
kad Kudirkos istorija Sovietuo
se žinoma; kad jo nuteisimas 
prabilo ir Į kai kurių rusų są
žines ir drauge su žydų nutei
simu Leningrade virto šauks
mu prieš nežmonišką, neteisin
gą sovietini “teisingumą”.

Tai reiškia taip pat, kad bal- 
sam dėl Kudirkos nereikia leis
ti nutilti.

Konsulatas 
Leningrade ir O
Baltijos valstybes

Sutartis dėl pasikeitimo kon
sulatais tarp Amerikos ir So
vietų pasirašyta 1964. Dėl 
Vietnamo karo ji Įsigaliojo tik 
nuo 1968. Paskui vėl dėl Če
koslovakijos invazijos vengta 
erzinti opiniją ir sutartį tuojau 
vykdyti. Tik nuo 1969 reikalas 
atnaujintas.

Sovietų pasiūlymu, Amerika 
steigia konsulatą Leningrade, 
o Sovietai San Francisco. Le
ningrade jau apsigyveno kon
sulas su kelių asmenų štabu. 
Po kokio pusmečio konsulatas 
oficialiai ims veikti.

Mažiau bekreiptum dėmesio 
i tuos konsulatus, jei Lenin
grado konsulato veiklos teri
toriją The Chr. Sc. Monitor spa- 
lio 4 nebūtų šitaip aptaręs: 
“Murmansko, Archangelsko. 
Novgorodo, Pskovo sritys, Kare
lijos autonominė respublika ir 
Baltijos sostinės: Ryga, Talinas 
ir Vilnius".

(nukelta į 6 psl.)

Auschwitzas
“Auschwitz, lenk. 0swięcim. 

Krokuvqs vaivadijos mstl. 
Lenkijoj, apie 70 0 0 gyv. 
(1948). 1773-1918 priklausė 
Austrijai. II Pasaulinio karo 
metu nacionalsocialistinė Vo
kietijos vyriausybė, Lenkiją o- 
kupavusi, čia įsteigė koncent
racijos stovyklą, į kurią tarp 
kitų uždarė ir paskiau išnaiki
no žymią Krokuvos lenkų švie
suomenės — mokslo, literatū
ros, meno atstovų — dalį, čia 
nemaža žuvo ir Lietuvos pilie
čių”. (Lietuvių Enciklopedija. 
I tomas.)
Kankinys

šio rašinio iškilmingųjų vie
nuolinių Įžadų nuotraukoj pir
moj eilėj trečias iŠ dešinės sė
di tėvas pranciškonas-kcjnven- 
tualas Maksimilijonas . Kolbe. 
Vos keliom dienom praslinkus 
po šios nuotraukos padarymo, 
tėvas M. Kolbe buvo suimtas. 
Jis paaukojo savo gyvybę už 
kitą kalini koncentracijos sto
vykloj. Tai Įvyko 1941 rug
pjūčio 14.

Pasaulio vyskupų sinode Va
tikane spalio 17 jis bus pa
skelbtas palaimintuoju.

Dekretas apie du stebuklus, 
kurie įvyko per jo užtarimą, š. Kristaus meilė jį vertė auko-

Lenkų pranciškonų būrelis. Iš dešinės trečias — Tėv. Maksimilijonas Kolbe (pasidėjęs rankas), nužudy
tas nacių koncentracijos stovykloje, spalio 17 bus paskelbtas palaimintuoju.

Dabartiniame vyskupų sinode bus paskelbtas palaimintuoju 
nacių nukankintas pranciškonas

m. birželio 14 buvo viešai, pa
skelbti Vatikane, dalyvaujant 
popiežiui Pauliui VI.
Pašauktas altruizmo darbam

Maksimilijonas (krikšto var
das Raimundas) Kolbe buvo ne
turtingo audėjo sūnus, gimęs 
1894 (Zdunka-Wola), Lenkijoj. 
Gana jaunas (13 metų) Įstojo 
į pranciškonų ordiną (1907). 
Buvo žinomas ir gerbiamas 
kaip giliai religingas vienuolis. 
Būdamas klieriku, filopofijos- 
teologijos studijas tęsė pas 
pranciškonus-konventualus Pa
duvos mieste, Italijoj (dėl to 
ten 1948 gegužės 28 buvo už
vesta jo beatifikacijos byla). 
Įšventintas Į kunigus 1918. Stu
dijas baigė teologijas daktaro 
laipsniu 1919.

Sugrįžęs Lenkijon, jis pra
dėjo altruistinį apaštalavimo 
darbą. Nors ir silpnos sveika
tos (sirgo džiova), bet buvo 
didžios energijos apaštalas. Ku
ri laiką profesoriavo Krokuvo
je.
Kristaus meilė vertė ji auko
tis

Šv. Pauliaus žodžiais tariant,

BENVENUTAS 
RAMANAUSKAS, OFM

tis, apaštalauti, kentėti ir net 
mirti.

Jis įsteigė Marijos karžygių 
draugiją, idant per spaudą, ra
diją ir kitom priemonėm skleis
tų pamaldumą Nekalčiausiajai 
Mergelei. Tačiau savo sanbro- 
lių jis buvo nesuprastas ...

Kitą Marijos karžygių cent
rą įsteigė Japonijoj, būdamas 
ten misionierium (1930-1936).

Pradėjo leisti kitą laikraštį, 
kuris pareikalavo daug aukos 
ir sveikatos.

Po misionieriavimo metų 
grižo Lenkijon ir, kiek atsiga
vęs, vėl stvėrėsi spaudos dar
bo. Įsteigė Mažąjį Dienraštį, 
kuris liaudyje buvo populia
rus ir pigus, greitai pasiekęs 
milijoninį tiražą. Jo užsimoti 
altruizmo darbai neblėso. Tu
rėjo dar didelių planų ateičiai.

1939 vokiečių-lenkų karas ir 
areštai

Vadinamasis žaibo karas per 
17 dienų sužlugdė Lenkiją. Vo
kiečiai okupavo beveik visą 

kraštą. Nuo bombardavimų 
smarkiai nukentėjo ir vienuo
lynas netoli Varšuvos, kur gy
veno tėvas Kolbe. 1939 rugsė
jo mėn. jis buvo areštuotas ir 
ištremtas Į stovyklą, čia buvo 
mėtomas ir vėtomas, kantriai 
kentėdamas alkį, troškulį, šal
tį, nuovargį. Po trijų mėnesių 
stebuklingu būdu išėjo į lais
vę.

Atsigavęs vėl stvėrėsi dar
bo, kol 1941 vasario 17 vokie
čiai antrą kartą areštavo jį ir 
keturis jo sanbrolius pranciš
konus. Tų pačių metų gegužės 
28 tėvas Kolbe buvo išgaben
tas į Auschwitzo koncentraci
jos stovyklą, čia jis vėl buvo 
mušamas, spardomas, tardo 
mas, pajuokiamas ...

Tėvas Kolbe buvo kalinys 
Nr. 16670.
Kas dešimtas buvo pasmerk- 
tas.

Birželio 30 paaiškėjo, kad 
vienas kalinys kunigas buvo 
pabėgęs. Niekas negalėjo jo su
rasti. Užtat kas dešimtas iš te 
bloko kalinių buvo pasmerk
tas mirti. Likimas krito taip 
pat .ant vieno lenko;, šešių vai
kų šeimos tėvo. Jis ėmė verk
ti, kad daugiau nebematys 
žmonos ir vaikų. Tuomet neti
kėtai atėjo tėvas Kolbe ir pa
sisiūlė kaip Įkaitas, idant jam 
leistų už tą nelaimingąjį mir
ti. Budeliai dėl tokio dvasaus 
pasisiūlymo labai sumišo ir su
tiko. Gi šeimos tėvas, kaip ra
šė spauda, liko gyvas, o po ka
ro pasiekė Ameriką.
"Mirties bloke"

Taip pranciškonas tėvas Kol
be ir kiti nelaimingieji, nuogai 
nuplakti, su paliktais ant kū
nų dryžais, buvo Įmesti į vieną 
celę, visiem žinomą “mirties 
bloke”, sunkiai bado mirčiai. 
Jiem nieko nebuvo duodama 
— nei valgyti, nei gerti. Troš
kulys yra didžiausia kančia.

Mirčiai skirtųjų tarpe tas 
pranciškonas buvo jėgos, pa
guodos ir drąsos šaltinis. Jis 
vadovavo tam kalinių būreliui 
malda ir giesmėm, kol jie dau
giau nebegalėjo kalbėti... Po 
14 dienų sargai atėjo išmesti 
jų lavonų. Kunigą Kolbę rado 
dar gyvą. Tada budeliai i jc 
gyslas Įšvirkštė karbolio rūkš- 
ti. Kiekvienas iš jų savo vidų-
je turėjo sakyti: “Tokio žmo
gaus mes dar nematėme!”

"Jis mirė už mane!"
Tėvas Kolbe vėliau buvo ras 

tas miręs, atsirėmęs su pakel
ta galva į sienos mūrą. Vienas 
liudytojas nupasakoja jo vei
dą regėjęs spinduliuojantį 
kaip kokio šventojo.

Mirusiųjų palaikai buvo išga
benti ir sudeginti.

šešių vaikų šeimos tėvas 
negalėjo jo užmiršti: “Jis mirė 
už mane!”
"Kai aš nueisiu Į dangų ..."

Tėvas Kolbe visa savo veik
lą nukreipė meilės darbam ir 
Dievo garbei! Jis mirė kanki
niu, atiduodamas savo gyvy
bę su broliška krikščioniška 
meile.

Dažnai iš jo lūpų galima bu
vo girdėti charakteringą išsi
reiškimą: “Kai aš nueisiu i 
dangų, eisiu dirbti abiem ran
kom!”

Ar žinai, kad
Liepos 4 signatarai visi buvo 
tikintieji

Tarp tų, kurie pasirašė A- 
merikos nepriklausomybės 
skelbimą prieš 195 metus, bu
vo 24 teisininkai, 11 prekybi
ninkų, 9 farmeriai, kiti dakta
rai, dvasininkai, politikai.

Tik 7 buvo per 60 metų, 
18 tarp 30-40, 3 per 20.

Tie 56 buvo tikintieji. Dau
giau kaip pusė laikė save epis
kopatais, vienas buvo katali
kas (Marylando Charles Car
rol), kiti kongregacionalistai. 
kvakeriai, baptistai. Bet visi ti
kėjo Dievą ir dėl to JAV pa
vedė Dievo glqbai. (Kaip toli 
nuo tų Amerikos “tėvu” yra 
dabartiniai teismai, kurie aiš
kina “tėvų” valią!).

Amerikos “tėvai” nevengė 
rizikos ir aukos. John Hancock 
(Mass.) galva anglų buvo Įver
tinta 500 svarų. Kai deklaraci
ja buvo paskelbta, jis pasakė: 
“Dabar jie atlyginimą už ma
no galvą gali padvigubinti”.

Benjaminas Franklinas (Pen
na.), žinodamas, kad jiem skir
ta mirtis už “Karūnos” išdavi
mą, kalbėjo: “Iš tikrųjų mes tu
rime laikytis susikabinę. Nes 
atskiri, mes tikrai kabėsime”.

Devyni iš jų žuvo nuo žaiz
dų, penki buvo paimti i nelais
vę. Visų namai buvo nusavin
ti. Dvylika signatarų savo na
mus patys sudegino.

(nukelta į 4 psl.)

PRANAS NAUJOKAITIS

PASISĖJAU ŽALIA RCTA...
Romanas

(20)

Rytą iš gilaus miego Petrą prikėlė žadintuvas. 
Net grįžtančios Joanos žingsnių nebuvo girdėjęs...

Vakare Petras turės sporto komiteto posėdį. Į di
deles veiklas jis niekada nebuvo įsitraukęs. Kliudė 

ir tos studijos vakarais, bet sportininkams, nors pats 
niekada aktyviu sportininku nebuvo, kiek galėdamas 
padėdavo... Artėjo ruduo, ir buvo atsiradę aptarti
nų reikalų... Tiesiog iš darbo atkūrė į lietuvių klubą: 
pasėdės valandėlę, išgers alaus, suvalgys dešrų su ko
pūstais, ir posėdininkai pradės rinktis.

Po kelių minučių į klubą įsiverčia Geniaus plati 
šypsena. Jis taip pat priklauso komitetui, bet Petras 
spėjo, kad jis bus užimtas su Joana ir į posėdi neateis.

— O tu, Petrai, jau čia? — nustemba Genius: 
— maniau, kad tavęs šį vakarą nebus.

— O aš maniau, kad tavęs, Geniau, nebus...
— Aš, tai aš! Bet tavęs jau antras vakaras lau

kia Joana.
— Tik ne manęs! Vežiojaisi kelis vakarus, tai ga

lėjai ir šį vakarą...
— Pavydi, Petrai?
— Nepavydžiu! Kas man ta mergina, jei prie ta

vęs prilipus? Bet kiaulė esi, Geniau, draugiškai šne
kant! Pirmas pasitikau iš lėktuvo išlipančią, parvežiau, 
lagaminus partempiau o tu, pasigriebei ir lakstai ke

lis vakarus iš eilės, net lemtai susipažinti neleisda
mas ... . .

— Paspėsi susipažinti..., Nešok taip karštai!.. 
Kai prilips, neatsikratysi.

— Prie tavęs jau prilipo! O gal tu prie Joanos!
— Sena pažintis. Prisiminimai... Bet tu, Petrai, 

piktas ... O visai be reikalo... žinai, kad aš pastoviai 
su nieku nesusirišu... O tau jau širdį suskaudo... 
Nebijok: aš nepavojingas. Norėsi, tai Joaną galėsi ne
sunkiai gauti...

— Nežinau... Bet dėmesio Joana verta...
— Bijau, ked sparnelių nenusviltum, taip staigiai 

puldamas į liepsną. O Joana — karšta liepsna, tikra 
ugnis... Jei žinotum, kokių velnių jodyta, tai gal 
taip nė nepultum...

— Tur būt, daugiausia tavo paties, Geniau, jei 
taip viską žinai ir man vis kalbi, ko man gal ir nereikė
tų žinoti.

— Kvailas būčiau,.jei bėgčiau nuo gražios mergi
nos! Buvo ir šio ir to, bet nekalbėčiau, jei tik mane 
liestų...

— Tai ką norėtum man pasakyti?
— Jei nenori, galiu nieko nesakyti... Bet tu 

juk nepažįsti Joanos? Matai, aš toks, Petrai, kad man 
liežuvį niežti pasakyti ir draugui, ką žinau.

— Jei taip sunku laikyti už liežuvio, tai sakyk! 
Kam tokios ilgos įžangos?

— Gyvenom su Joana Vokietijoje vienoje stovyk
loje, o dabar atvažiavo iš Paryžiaus, po kokių ketverių 
ar penkerių metų. Ir žinai kodėl?

— Iš kur aš galiu žinoti?
— Taigi... Joana buvo ištekėjusi už prancūzų 

karininko, net pilietybę gavusi. Prancūziška pavarde 
vadinosi... O šiandien vėl ji panelė Joana Pakalny
tė... Gražu, Petrai? A? — sarkastiškai juokiasi Genius.

— Tai persiskyrė? Ir pasakytum kodėl?
— Kas ten visas priežastis sužinos... Kiek aš ži

nau, Joanos grožis buvo jai duris atidaręs į aristokrati
nes aukštumas, į tuos sluoksnius, kur ir skurdžiais po
kariniais metais nieko netrūko. Bet nesunkiai į tas 
aukštumas pakilo, dar greičiau iš jų nukrito. Iškeltą 

skyrybų bylą laimėjo vyras, ir panelei Joanai nieko ki
to neliko, kaip ieškoti giminių ir dumti į naująjį 
pasaulį arba visai nusileisti į pačias juodžiausias žemu
mas. Matai, Paryžius yra kontrastų miestas, aukštumų 
ir nuodėmių. .

— Ir tu manai, Geniau, kad Joanos kaltė? Tos 
skyrybos?

— Neabejoju... Ko stovykloje buvo išmokusi, ne
gi galėjo Paryžiuje atsisakyti? Et, brolyti, visokių nuo
tykių buvo dar anais stovyklos metais! Sakiau, kad 
Joana — ugnis. Kartais šiaudų liepsna, kartais’ kalvio 
žaizdras. Bet visada dega ir nesustoja... Esu įsitiki
nęs, kad tie visoki smaguriavimai iš šalies ją išmetė 
iš aristokratinių viršūnių... Bet šitokį žmonės, kaip 
Joana, kad ir griūva, vėl moka atsikelti... Jei ne viena 
koja, tai kita, net rankomis įsikabindami. Stovykloje 
lengvai galėjo ištekėti už lietuvio. Ne vienas sukosi. Ir 
iš pačių geriausių. Bet kur tau! Prancūzai geresni, įdo
mesni ... Pasisekė, ir visai puikiai... Bet ar kada 
žmogui užtenka, jei jo širdis nepasotinama?.. Reikia 
būti idealistu, Petrai, kad eitum tik tiesiu keliu. Joanos 
idealai — naudokis gyvenimu, laikykis prie aplinky
bių ... Dabar ji ieško lietuvių draugystės. Bet kai atsis
tos ant kojų, vėl pasisuks ten, km- matys galimumą 
dar aukščiau iškilti, gyvenimu pasidžiaugti... Saugo
kis, brolyti, Joanos tinklelio! Atskrido Čia naujo vyro 
susimedžioti...

— Tur būt, Geniau, dabar tavo eilė! Pirmiausia!
— Petras tyčia kreipia pokalbį į linksmą pusę. — Ke
lis vakarus iš eilės kartu .:. Vis iki vėlumėlės...

— Kiek čia, Petrai! Tik porą vakarų. O tos valan
dos tokios trumpos tokios greitos... Pradžią pada
riau, savo pareigą atlikau, o dabar mergina jau tavęs 
laukia... Vakar vakare namie sėdėjo... §į vakarą...

— Tegul palaukia ... Meilesnė bus, kai pasiilgs,
— tyčia juokiasi Petras, — nemanau, kad ji manimi 
taip labai domėtųsi.

— Ir dar kaip! Brolyti, nesakyk! Žodis po žodžio, 
kalba po kalbos, o vis Petras ir Petras... Klausinėja!

— O tu, žinoma, apkalbinėji žmones... Nemoki 
liežuvio prispausti, — rodo Petras nepasitenkinimą.

— Ne mano būdui tylėti. Bet apie tave, Petreli, tik 
gera galėjau pasakyti. Tokių vyrų nelengva rasti...

— Be reikalo! — mosteli Petras ranka: — iš tų 
šiaudų nebus grūdų...

— O kodėl ne?
— čia pat ką tik nupiešei tamsų Joanos paveikslą, 

sakei, kad ugnis, smaguriautąja, žemai kritusi, atvykusi 
vyro susimedžioti, o dabar vėl lyg piršliu norėtum bū
ti... Jei ji iš tikrųjų yra tokia, kaip tu sakei, tai 
imk ir pats pabūk tuo geruoju vyru, kurio pavardę 
gavusi vėl galės pakilti Į garbingųjų žmonių eiles ir 
prisidengti savo smaguriavimus iš šalies! Kam aš čia 
reikalingas? — jau visai rimtas darosi Petras.

— Neliepiu tau, Petrai, nieko daryti. Padraugausi, 
pats pamatysi. O manęs tai jau taip lengvai į tinklelį 
nepaims. Kam man tų vedybų, pareigų, kad ir be jų 
gerai... Kad ir ta pati Joana — dar įdomesnė, kol ne 
žmona...

— Tu visada buvai cinikas, Geniau... Bet kam tu 
man taip šneki?

— Kad, kai nudegsi, nekaltintum manęs: ži
nojai, o nesakei... »

— Ačiū, Geniau! — sarkastiškai riktelėja Petras: 
— pats pirmas iš panosės pasigriebęs vežiojaisi mer
giną kelis vakarus, o dabar juodinimu nori atgrasin
ti... Lenda yla iš maišo... Ne toks aš kvailas, Ge
niau, kaip manai!..

— Manyk,' kaip nori, Petrai, bet aš kalbėjau iš 
širdies...

Kluban įgriūva keli posėdininkai iš karto, ir draugų 
pokalbis nutrūksta.

Kai Petras po posėdžio grįžo namo, tylą tetrukdė 
tik žadintuvo tiksenimas.

Daug dūmų pripūtė Genius į galvą, bet ne kiek
vieną jo žodį galima imti už tikrą pinigą... Gal tyčia 
meluoja, kad atgrasintų nuo draugystės su Joana. Jei 
iš tikrųjų mergina būtų tokia pasileidus, negi per tiek 
metų būtų išlikusi tokia graži? Niekada Genius nebu
vo labai teisingas, kad galėtum juo pilnai pasitikėti.

(Bus daugiau)



Šiais metais sueina 200 me
tų nuo kun. Jurgio Abrozie- 
jaus Pabrėžos gimimo. Pabrė
ža garsus daugeliu atžvilgių. 
Pirmiausia kaip susipratęs lie
tuvis žemaitis, Simano Daukan
to ir vysk. Motiejaus Valan
čiaus amžininkas, kaip uolus 
kunigas, vėliau tapęs pranciš
konu, garsėjęs kaip pamoksli
ninkas, nuodėmklausis, dva
sios tėvas, auklėtojas ir moky
tojas, botanikas, daugelio kny
gų autorius, žemaičių gydyto
jas ir labiausia švento gyveni
mo žmogus.

Jo jubiliejus šių metų pra
džioj buvo paminėtas Lietu
voj, bet apie jį tebuvo kalbėta 
tik kaip apie botaniką ir liau
dies gydytoją. Sį rudenį, spalio 
17, jo minėjimą ruošia Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akade
mijos New Yorko židinys. Ta
me minėjime ir bus apžvelgti 
ir kiti Tėv. Ambroziejaus Pa
brėžos darbai.

Pabrėža gimė 1771 sausio 
15 Večių kaime, Lenkimų pa
rapijoj. Skuodo valsčiuj, Kre
tingos apskrity. Buvo pakrikš
tytas Jurgiu. Paaugęs’ mokėsi 
Lenkimų parapijos mokykloj 
ir Kretingos aukštesnėj mokyk
loj, gyvendamas pranciškonų 
bendrabuty. Vėliau studijavo 
medicina Vilniaus universitete. 
Paskui dalyvavo Kosciuškos 
sukilime prieš rusus, o 1794 į- 
stojo į, Varnių kunigų seminari
ją. Žemaičių vysk. Stepono 
Giedraičio įšventintas kunigu, 
kunigo pareigas ėjo Šiluvoj, 
Raudėnuose, Tveruose ir Plun
gėj-

Atsideda botanikai
Vadinosi bajoru, bet grei

čiausia tik eidamas mokslus 
buvo Įsigijęs bajoro dokumen
tus. Susilpnėjus sveikatai ir ki
lus norui atsidėti botanikos 
studijom, Įsteigė Kartenos al
tariją ir joje apsigyveno.

Pagaliau 1816 Įstojo i Kre
tingos pfanciškonų-bernardinų 
vienuolyną tretininku, kur ga
vo Ambroziejaus vardą, čia 
jau 1817 buvo paskirtas Kre
tingos mokyklos lotynų kalbos 
ir gamtos mokytoju ir kapelio
nu. Dėstydamas lotynų kalbą, 
parašė rankrašty išlikusi vado
vėlį. Gamtą dėstydamas, su 
mokiniais rinko ir tyrinėjo Kre
tingos apylinkės augalus. Gi ka- 
pelionaudamas sakė gražius, 
rankraštyje išlikusius pamoks
lus.

Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos pieštas ir kambaryje laikytas šūkis, {rašyta 
žemaitiškai to meto žodynu, dabartinėje bendrinėje kalboje būty: Dievas 
mato, laikas bėga, mirtis veja, amžinybė laukia. Būdamas gamtininku, pa
puošė žolelių piešiniais.

TEV. J. A. PABRĖŽOS 200 METŲ GIMIMO SUKAKTIS

Pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos biustas, 
padarytas iš medžio dail. Petro Kalendos.

Vienuolyno pamokslininkas

Po kelerių metų atleistas iš 
mokytojo pareigų ir paskirtas 
Kretingos vienuolyno pamoks
lininku. Pamokslais pabrėžą 
buvo pagarsėjęs prieš Įstoda
mas į vienuolyną. Dabar po 
paskyrimo buvo visur kviečia
mas ir didelių žmonių minių 
klausomas. Jis kuone visose 
Žemaičių vyskupijos parapijo
se sakė pamokslus.

Pamokslu rinkiniai
Pamokslam Pabrėža ruošėsi 

rimtai, dėl to paliko pilnai 
spaudai paruoštus kelis pa
mokslų rinkinius, kuriuose yra

ALGIMANTAS KEZYS, S.J., SU PARODA IR FILMU
Tikrasis menininkas visa

da neša džiaugsmą, nors jo dar
bai gimsta varguose. Lūs An
geles lietuviai patys matė, kiek 
alsinančių valandų pašventė šis 
Mielas Kunigėlis, besukdamas 
naują filmą — Kalifornijoj iš
siblaškiusių tautiečių margumy
ną. Ir nesėkmė — apvogimas 
ir karštos dienos, ir visiškas lė
šų išsekimas nepalaužė entu
ziazmo bei savu žmonių mei
lės; jis važiavo iš kiemo i kie
mą, visus pastebėdamas, vi
siem atlaidžiai šypsodamasis, vi- 

250 pamokslų, surašytų Į 3104 
psl. Jo pamokslai — gyvi ir 
vaizdingi, pabrėžiška rašyba, 
žemaičių tarme parašyti, pla
čiai liečia to meto žmonių pa
pročius.

Jie reikšmingi mūsų kalbai 
ir yra svarbūs tautotyros šal
tiniai. Pavyzdžiui, Pabrėža pa
moksluose liečia savo laikų ves
tuves ir kitus papročius, kurie 
XIX amž. pradžioje dar nebu
vo išnykę, juose praskleidžia- 
mos ir senosios, dar nekrikš
čioniškas dorovės pažiūros, ku
rios Pabrėžos laikomos ne
krikščioniško gyvenimo ydom.

LOS ANGELES, CALIF.

su pageidavimus girdėdamas, 
nujausdamas ... Ir filmavo, fo
tografavo, rekordavo kantria: 
ir su kūrybiniu išradingumu. 
Reikia tikėtis, kad Los Ange
les lietuvių pagelbinis komite
tas pajėgs nors kiek surinkti 
aukų pavogtiem aparatam vėl Į- 
sigyti...

Reikia spėti, kad ir filmas 
“Dvylika” su tokia pat meile 
žmoguųir su dideliu kūrybiniu 
atidumu suktas ir gamintas; 
nes rezultatai — puikūs. Per 
dvi dienas (rugsėjo 18-19) bu
vo pilna salė žmonių, ir visi su
žavėti!

Pirmiausia salėj buvo iška
binta nemaža meniškų, puikių 
Tėv. Alg. Kezio. S. J., fote 
nuotraukų. Jų kompozicijų gali 
pavydėti geriausi architektai. 
Šviesų žaidimai, išlaukti mo
mentai. pastebėtų objektų sa
votiškumas ... Dažnai objek
to pasikartojimas sugestionuo
ja begalybę ir staiga ... tą mo
notonišką begalybę pertraukia 
... žmogus, ar paukštis; ar še
šėlis ... Nusakyti neįmanoma 
bet žiūrint gaunasi estetinis pa 
sigėrėjimas ir tam tikras filoso
finis susikaupimas.

Signatarai. . .
(atkelta Lš 3 x>sl.)

New Jersey John Hart turė
jo palikti sergančią žmoną ir 
slėptis miške nuq plėšikaujan
čių anglų karių. Kai namo grį
žo, žmona buvo negyva ir vi
si 13 vaikų dingę.

Abraham Clark du sūnus pa. 
ėmė į kalėjimą. Anglai žadėję 
juos paleisti, jei tėvas atšauks 
savo parašą iš deklaracijos. Nė 
vienas nuo savo žodžio neat
sisakė.

Thomas Neison (New Jer
sey), tabako plantatorius ir 
pirklys, kai jo namus užėmė 
anglai, patsai nutaikė patran
ką ir savo namus sugriovė.

Taip Amerikos “tėvai” gynė 
laisvę ir mokėjo dėl jos auko
tis.

DARBININKAS

Vysk. M. Valančiaus liudiji
mu Pabrėža buvo uolus nuo
dėmklausis, geras dvasios va
das ir švento gyvenimo žmo
gus. Jis parašė daug dvasinio 
turinio knygų, kurių tik “Pa- 
kratims ant Sanžinės” jau 
spaudos draudimo metais su 
vysk. Valančiaus aprobata, pa
dėjus 1849 kontrofakcinius me
tus, 1869 buvo išspausdintas 
Prūsuose ir vėliau dar du kar
tu perspausdintas.

švento gyvenimo žmogus
Apie Pabrėžos dvasiem kilnu

mą kalba jo palikti, dažnai da
romi, dvasinio gyvenimo pasi
ryžimai, uolus pareigų atliki
mas, apaštalavimo dvasia, Die
vo ir artimo meilė, kuri jį pa
darė liaudies gydytoju, darbš
tumas, sąžiningumas ir tikin
čiųjų po jo mirties patiriamos 
malonės. Jis turi visas tas savy, 
bes, kuriu Bažnyčia reikalau
ja, skelbdama palaimintaisiais.

Liaudies gydytojas
Palinkimas į mediciną ir 

noras padėti ligoniam padarė 
jį liaudies gydytoju ir botani
ku. Dar jaunystėj savo tėviš
kėj augino įvairias žoles. Vė
liau, studijuodamas mediciną 
ir botaniką, įsigijo žinių apie 
vaistines žoles, ėmė tyrinėti jų 
gydomąsias galias ir mokyti 
žmones iš jų gamintis vaistus 
ir jais gydytis.

Kunigas pranciškonas Jur
gis Ambroziejus Pabrėža dau
geliu atžvilgių yra ir mum sek
tinas pavyzdys. Jis savo gyve
nimu ir darbais moko mus my
lėti Dievą ir savo, krašto žmo
nes be klasių skirtumo.

Mirė 1849 spalio 30 Kretin
goj. Ten ir palaidotas. Ant jo 
kapo pastatyta graži koplytėlė.

Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

Salėj buvo ir Algimanto Ke- 
zio, S. J., nuotraukų knygo
mis nukrautas stalas.

Po apžvalginio filmo apie Jau
nimo centrą Chicagoj (kuris bu. 
vo irgi visų mielai žiūrimas), 
buvo rodqma “šeši” iš “Dvyli
kos” — lietuvių tautai laba: 
brangių žmonių gyvenimo ir 
darbų apžvalga.

Atrodo, Įspūdingiausias like 
paskutinis iš šešių: dail. Ado
mas Galdikas. Ypač gerai per
duoti spalvoti jo paveikslai. Į- 
domiausia asmenybė, puikūs 
momentai gamtoj, kur dailinin
kas kontempliuoja ir kur jam 
gimsta kūrybinės idėjos. Gerai 
atvaizduota ir labai turtinga as
menybė — prel. Mykolas Kru
pavičius. Nors filmavimo me
tu buvo jau ant Amžinybės 
slenksčio, bet jo gilus žvilgs
nis ir pagauti esminiai—idėji
niai momentai... Puikūs gam
tos vaizdai kan. Mykolo. Vait
kaus filme; charakteringi kuni- 
go-poeto gyvenimo tremty- 
bruožai. įdąmūs ir L. šimutis. 
V. Sidzikauskas ir muz. J. Žile
vičius.

Fotografijos, redakcija — be 
priekaištų. Tai Alg. Kezio S.J.. 
nuopelnas. Garsas (J. Ralio), už 
rašai (K. Veselkos) — geri 
Skripte (B. Pūkelevičiūtės) ir 
reporterės (R. Kviklytės) per
davime vietomis jaučiasi dirb
tinumo, bet visuomąj — gerai.

Dieve, padėk Alg. Keziui! Ir 
... .visuomene, padėk.

Alė Rūta

ATSIUSTA PAMINĖTI

Kostas Ostrauskas — KVAR
TETAS Dramos: Gyveno kar
tą senelis ir senelė, Duobka
siai, Kvartetas. Metai. Išleido 
Algimanto Mackaus Knygų Lei
dimo • Fąndas. 170 puslapių, į- 
rišta į kietus viršelius, kaina 5 
dol.

Leonardas šimutis —AMERI
KOS LIETUVIŲ TARYBA 30 
metų Lietuvos laisvės kovoje, 
1940-1970. Išleido A.L.T-ba. At- 
spausta geram popieriuje, ilius
truota, įrišta į kietus viršelius. 
500 psl. Kaina 10 dol.
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Aldona Sabalytė, iš Rochester!©, nuvykusi j Afriką, Sokoto, Nigeria, mėgina joti kupranugariu.

Aldona Sabalytė (balta liemene) Afrikoje joja kupranugariu, kurį veda 
vienas čiabuvis.

Amerikiečių akademikų talka Lietuvos laisvinimo žygyje
Amerikiečiu universitetu ir ko
legijų profesoriai jungiasi Į Re
zoliucijom remti komitetą.

Los Angeles, Calif. — “Vi
sų mūsų pareiga padėti Lietu
vai, Latvijai. Estijai ir kitiem 
pavergtiem kraštam atsikraty
ti komunistų jungo. Rezoliuci
jom remti komiteto pasirink
tas kelias kovai dėl Pabaltijo 
kraštų pilnos laisvės ir ne
priklausomybės atstatymo yra

HARTFORD, CONN.
Medžio šaknies skulptūros 

paroda
Rugsėjo 2-3 L. B. Hartforde 

apylinkė surengė Prano Bal 
tuonio medžio šaknų skulp
tūros parodą.

Paroda atidarė L. B. Hart
fordo apylinkės pirmininkas 
Steponas Zabulis. Pažymėjęs 
parodos reikšmę, padėkoje 
skulptoriui Pranui Baltuoniui 
už atvežtą iš taip toli, iš Kana 
dos, mum parodyti toki bran
gų meno lobį.

Parodą apibūdino meninin
kė Audronė Dragūnevičiūtė- 
Pakštienė. Parodos eksponatus 
ji pavadino unikumu, kur me
džio šaknyse žmonės ir žvėrys 
eina į visas puses.

Skulptorius Pranas Baltuo- 
nis padėkojo L. B. Hartfordo 
apylinkės pirm. Steponui Za- 
buliui ir visai valdybai už su
rengtą jo darbų parodą, A. 
Pakštienei už apibūdinimą jc 
darbų, Irenai Ruseckienei už 
jo ir jo žmonos globą, Henri
kui Dapkui, Stasiui Baltauskui. 
Adolfui Maslauskui, Danu
tei Grajauskienei, Vytautui 

pagirtinas, ir aš tame jūsų dar
be pilnai talkinsiu”, — pareiš
kė dr. Richard L. .. Walker, 
South Carolina universiteto 
(Columbia, S.C.) politinių 
mokslų profesorius ir to uni
versiteto tarptautinių studijų 
instituto vedėjas, Įsijungda
mas į Rezoliucijom remti ko
mitetą. Be šio amerikiečiu aka
demiko, neseniai įsijungė į Re- 
liucijom remti komitetą dar 
šie amerikiečių universitetų ar

Raškevičiui ir kitiem už įdėtą 
darbą, tvarkant parodos ekspo
natus. ir kitą pagalbą. Taip pat 
menininkas nušvietė, kaip jis 
pagavo savyje skulptoriaus-me- 
nininko gyslelę ir kuriuo ke
liu jis priėjo prie ’šaknų skulp
tūros.

Parodoje buvo išstatyta apie 
70 įdomių medžio šaknies fi
gūrų, duodančių žmogaus vaiz
duotei daug minčių ir darbo, 
čia galėjai matyti erelį, ger
ves, žmogaus griaučius, arklį 
su išskėstomis pirmutinėmis ir 
paskutinėmis kojomis, figūrą 
žmogaus ar žvėries su trim 
rankom ar trim kojom, du 
sulipusius žmones, erelio 
sparnus, Amazonę, praga
rą, pelėdą, moterį (rytmečio 
susišukavimas) Jūratę, pasau
lio ašį. nėrimą į vandenį, moti
nos apsaugą, gandriukus, Gedi
mino pilį su geležinio vilko 
prie pilies kabančia figūra ir 
daug daug kitų skulptūrų.

Tikrai buvo įdomu pasižiū
rėti į tokią gausybę Įdomių 
figūrų! '

J. Bernotas

LIETUVbšKOS KNYGOS 
AFRIKOJ 

t
Nigeria. Nigerijos, Vakarų 

Afrikoj, Ibad universiteto kny
gų parduotuvėj Aldona Sabaly
tė nusipirko knygas lietuvių 
kalba apie dailininką Mikėną ir 
Vilnių, išleistas Vilniuje. Ji pa 
stebėjo, kad toj parduotuvėj 
buvo daug knygų rusų kalba. 
Nigerijoj oficialioji kalba — 
anglų, nors visoj valstybėj pri- 
skaitoma apie 600 vietinių gi
minių (tribes) kalbų. Universi
teto pastatatai modernūs, erd
vūs, statyti anglų.

Aldona Sabalytė, Pratt insti
tute praeitą pavasarį įsigijusi 
meno mokslų magistro laipsnį 
šią vasarą praleido Vakarų Af
rikoj su Pratt inst. architek
tų studentų grupe, mokydama 
meno dalykus. Jie studijavo 
tropikų statybą. Aplankė dau
giausia atsilikusių ir tik Įsikū
rusių Vakarų Afrikos valstybių 
universitetus. Pastebėjo, kad Į 
tuos kraštus su savo prekėmis 
labai spraudžiasi rusai, raudo
nieji kinai ir kitęs rytų valsty
bės.

A. Sabalytė savo nuotykin
gos kelionės Įspūdžiais žada pa
sidalyti ir su Darbininko skai
tytojais.

kolegijų profesoriai: Notre Da
me universiteto teisės mokslų 
profesorius d r. Charles E. Rice, 
Cleveland© valstybinio univer
siteto teisės mokslų profeso
rius dr. Howard L. Oleck, Park 
kolegijos (Kansas City, Mo.' 
politinių mokslų fakulteto de
kanas dr. Jerzy Hauptmann, 
New Yorko universiteto filoso- 
fijqs profesorius dr. Sidney 
Hook ir George Washington u- 
niversiteto (Washington, D.C.) 
svetimų kalbų ir literatūros 
profesqrius dr. Charles A. Mo
ser.

Rezoliucijom remti komite
tas yra amerikiečių junginys, 
kovojąs dėl Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai pilnos laisvės ir ne
priklausomybės atstatymo. Vi
so to žygio mintis gimė lietu
viuose, ir .lietuviai tebeturi 
visame tame judėjime lemia
mą balsą. Bet jie veikia šioje 
organizacijoje kaip JAV-bių pi
liečiai. Šio vieneto pagrindi
nis tikslas šiuo metu yra pa
lenkti JAV-bių vyriausybę, kad 
ji imtųsi iniciatyvos Pabaltijo 
kraštų bylą perkelti į Jungti
nes Tautas ir ją ten apginti. 
Šio vieneto pastangomis pra 
vesta JAV-bių Kongrese H. 
Con. Res. 416 rezqliucija kaip 
tik ir ragina šio krašto vyriau 
sybę tai vykdyti. To žygio da
bartinė JAV-bių vyriausybė ne
sikrato, o tik laukia kiek gali
ma didesnio tam reikalui pri
tarimo visoj krašto visuome
nėj. Tą spaudimą į JAV-bių vy. 
riausybę vykdo šiuo metu žy
mūs ir įtakingi amerikiečiai. 
Tai milžiniškos apimties užsi
mojimas, kurio vykdyme nė 
vienas geros valios lietuvis ne
gali likti nuošalėj. IT.
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Po Chicagos dangum
Netekus konsulo

Rugsėjo 27 jau visa Chicaga 
ir apylinkės žinojo, kad pra
ėjusią naktį mirė Lietuvos 
gen. konsulas dr. Petras Dauž- 
vardis, ilgus metus nepailsta
mai darbavęsis diplomatinėj 
tarnyboj ir lietuviškoj veikloj.

Atsisveikinimas su velioniu 
įvyko rugsėjo 29 Švč. Marijos 
Gimimo bažnyčioj, dalyvau
jant organizacijom su vėlia
vom. Klebonas kun. A. Zaka
rauskas atidarė prisiminimo 
apeigas, kan. V. Zakarauskas 
kartu su minia sukalbėjo ro
žančių.

Jungtinis choras, kurį suda
rė Chicagos Lietuvių Opera, 
Dainavos ansamblis ir parapi
jos choras, atliko Dambrausko 
“Maldą už tėvynę”. Po rožan
čiaus jungtinis choras atliko 
Vanagaičio “Nuliūdo kapais 
apsiklojus tėvynė”.

Žmonių tiek prisirinko, kad 
ne visi tilpo bažnyčioj.

Atsisveikinimo žodi tarė tei
sininkų dr-jos pirm. M. Mac
kevičius. Jis pristatė Lietuvos 
atstovą J. Kajecką iš Washing- 
tono, Altos pirm. dr. K. Bobe
lį ir. LB Chicagos — Vidurio 
Vakarų apygardos pirm. J. Ja
saitį, kurie išreiškė užuojautas 
velionies šeimai, ypač Juzei 
Daužvardienei, per dvejus me
tus netekusiai motinėlės, sū
naus ir dabar savo mylimo 
bendrakeleivio.

Po atsisveikinimo kalbų, ku
rios buvo tikrai trumpos, Chi
cagos Lietuvių Operos vyrų 
choras atliko Gruodžio “Tėve 
mūsų” ir Verdi “Šventoji Die
vo Mątina”, solo partiją gie
dant sol. Danutei Stankaity- 
tei. Šią dalį dirigavo Operos 
chormeisteris muz. Alfonsas 
Gečas; Po to jungtinis mišrus 
choras vėl atliko Naujalio “Ap
saugok, Aukščiausias”. Miš
riam chorui dirigavo muz. Pet
ras Armonas.’

Lietuvos himnu buvo baig
tos apeigos. Miniai pamažu 
slenkant pro mūsų tautine vė
liava apdengtą karstą, muz. Al
vydas Vasaitis, kuris akompo- 
navo ir visom giesmėm, atliko 
vargonais Bacho “Toccata” ir 
“Fugue in D. Minor”.

Rugsėjo 30 įvyko iškilmin- 
gos mišios ir nepaprastai dide
lės laidotuvės. Dalyvavo kard 
J. Cody, Chicagos burmistras 
R. Daley, Illinois gubernato
rius R. Ogilvie, daug diploma
tų, tūkstančiai lietuvių.

Mišios pradėtos sol. Algirdo 
Brazio solo, kuris atliko Sas
nausko “Kai širdį tau skaus
mas”. Koncelebracines mišias 
aukojo vysk. V. Brizgys, prel. 
D. Mozeris, kun. J. Stankevi
čius. kun. A. Zakarauskas, kun. 
A. Stašys.

Petras Norkeliūnas iš Rochester, N.Y.

Mišių metu soL Jonas Vaz- 
nelis giedojo Dambrausko 
“Te sau blaškos”, sol. Marga
rita Momkienė Antonietti 
“Sveika Marija”, gi soi. Stasys 
Baras Moniuškos “O Visagali”. 
Dar giedojo ir Vyčių choras, 
Fausto Strolios vedamas. Ir 
šių pamaldų metu vargonavo 
Alvydas Vasaitis.

Šv. Kazimiero kapinėse ra
do sau atilsį žmogus, kurį il
gai minėsim. Kapinėse pamal
das atliko vysk. V. Brizgys. Pc 
Viešpaties Angelas giesmės vi
sa didžiulė minia sugiedojo tau
tos himną.

Chicagos amerikiečių spau
da plačiai paminėjo dr. P. 
Daužvardžio mirtį. Net pažy
mėjo, kad jis buvo didelis kovo
tojas dėl savo tautos, rašęs 
daug straipsnių, keliančių vie
šumon Lietuvos nelaimę ir jos 
troškimą būti laisva.

Dr. P. Daužvardžio vardu 
norima pavadinti mokyklą 
Atsisveikinimas su velioniu 

dr. P. Daužvardžiu buvo giliai 
išgyventas ne tik lietuvių, bet 
ir kitataučių. Pro karstą per 
porą dienų praėjo 3600 žmo
nių, į kapines lydėjo 322 auto
mobiliai, dalyvavo 35 kitų vals
tybių atstovai, policijos gar
bės sargyba ir anksčiau minė
tieji valdžios žmonės. Lenkai, 
ukrainiečiai ir kitos grupės 
velionį paminėjo per radiją ir 
spaudą.

ROCHESTER, N.Y.
Mirė Petras Norkeliūnas

Rugsėjo 23 po sunkios ope
racijos mirė Petras Norkeliū
nas, ankstesniosios kartos lietu
vis.

1968 pasitraukęs iš Alto ir 
Balfo skyriaus pirmininko pa
reigų, kuriose išbuvo 25 me
tus, velionis iki. pat savo mir
ties nuoširdžiai sielojasi visais 
lietuvių reikalais, dažnai da
lyvaudamas susirinkimuose ar- 
pasitarimuose, nors jau apie 
dvejus metus sunkokai sirgo. 
Jis mokėjo rasti bendrą kalbą 
su visų kartų lietuviais, dėl to 
ir buvo vienas iš populiariau
sių Rochesterio ir apylinkės lie 
tuvių, o taip pat gerai žinomas 
ir vietos amerikiečių visuome
nėj. Ne veltui jis buvo pavadin
tas Rochesterio lietuvių pat
riarchu.

Petras Norkeliūnas buvo gi
męs 1896 spalio 19 Kybartuo
se. 1913 rugpiūčio 19. turėda
mas 17 metų, atvyko Kanadon, 
Montrealio miestan. Pirmo ka
ro metu, kaip savanoris, daly
vavo karo veiksmuose Europo
je. Po karo tuoj įsijungė į Mon
trealio lietuvių visuomenini 
darbą.

1923 persikėlęs į Rochester}, 
taip pat neliko šalia tada la

Dabar dedamos pastangos, 
kad Chicagos viešųjų mokyk
lų vadovybė Brighton Park a- 
pylinkėj naujai statomą aukš
tesniąją mokyklą pavadintų Pe
ter Dauzvardis High School. 
Lietuviai prašomi rašyti laiš
kus su prašymais, kad tai bū
tų padaryta, šiuo adresu: Dr. J. 
Zbųnik, 4250 So. Rockwell, Chi- 
cago, Bl. 60632.

Užuojauta musę senatoriui
Kai mūsų visuomenė pergy

veno konsulo dr. P. Daužvar
džio netekimą, Illinois valstijos 
senatorius Pranas Savickas 
neteko savo žmonos Adrienne. 
Ilgai sirgusi, ji mirė nuo krau
jo vėžio rugsėjo 27, tesulau
kusi tik 49 m. amžiaus. Pa
laidota Holy Sepulcher kapinė
se.

Mes reiškiame giliausią už
uojautą savo vieninteliam lie
tuviui senatoriui Pranui Savic
kui, jo trim vaikam ir arti
miesiem.
Ruošiamasi jaunimo kongresui

Būsimam jaunimo kongre
sui stengiasi padėti visuomenė. 
Štai spalio 16 studentų ateiti
ninkų Chicagos draugovė, Lie
tuvos Dukterys ir Lietuvių 
Fronto Bičiuliai Jaunimo cent
re rengia koncertą-linksmava- 
karį, kuriame dalyvaus R. Ba
bicko vadovaujamas oktetas 
iš Cleveland© ir rašytojas Alo
yzas Baronas su savo humo
ristiniais eilėraščiais. Visas pel- 

bai judraus lietuviško gyveni
mo.

Gyvendamas Rochestery, Pet
ras Norkeliūnas priklausė ko
ne prie visų lietuviškų ir para
pinių organizacijų, beveik vi
som pirmininkaudamas. Bet la
biausiai buvo pasišventęs Lietu
vos laisvės kovos ir šalpos dar
bui. Jis nėra praleidęs nė vie
no Alto ar Balfo kongreso ar 
suv^žįąyimo, šaukto Bostone, 
Chicagoj, Washingtone ar kur 
kitur. Šiam reikalui jis visados 
rasdavo laiko ir pinigo, dažnai 
pats apsimokėdamas keliones ir 
viešbučius.

Petras Norkeliūnas priklau
sė prie tų nedaugelio Ameri
kos lietuviu, kurie šio šimtme
čio pradžioje kūrė draugijas, 
parapijas, vadovavo jų komite
tam ir valdybom. Kaip aniem, 
taip ir Petrui Norkeliūnui, pir
moje vietoje rūpėjo visuomeni
niai darbai, o tik paskui asme
niški reikalai. Ju “universite
tai” tai vietos lietuvių susirin
kimai, iš kitur atvažiavusių
jų prakalbus ir pan.

Rugsėjo 26 į atsisveikinimo 
pamaldas susirinko gausiai tau
tiečių ir amerikiečių. Pamal
dom vadovavo kun. L. Januška. 
Kalbas pasakė prof. dr. A. Kli
mas (Alto h Balfo skyriaus var
du), Vyt. Žmuidzinas (skautų), 
Kazys Zlotkus (senųjų lietuvių 
organizacijų) ir Br. Krokys (vie
tos Liet. Bendruomenės vardu). 
Bendruomenės choras sugiedo
jo “Marija. Marija” ir “Apsau
gok. Aukščiausias”. Atsisveiki
nimui vadovavo Juozas Jurkus, 
Alto ir Balfo skyriaus pirminin- 
kas.

Rugsėjo 27 Petro Norkeliū- 
no palaikai į Rochestrio kata
likų kapines buvo palydėti gau
saus būrio tautiečių, nors ir bu
vo darbo diena. Prie, kapo atsi
sveikino Juozas Jurkus. Religi
nes apeigas atliko kun. L. Ja
nuška.

Liko giliame nuliūdime la
bai sunkiai serganti žmona 
Emilija duktė Elena Malarkey 
su šeima, sesuo Ona Avižie- 
nienė ir kiti jo giminės, bei 
draugai Kanadoje, JAV ir Lie
tuvoje.

Rochesterio lietuviai Petro 
Nųrkeliūno asmenyje neteko 
tikrai nuoširdaus draugo, tau
tiečio ir Lietuvos laisvės kovos 
vieno rš aktyviausių narių. Il
sėkis, Petrai, Aukščiausiojo ra- 
mvh^jeJ

A. Sabalis

DARBININKAS

Lietuvos gen. konsulas dr. P. Dauzvardis lankosi Pedagoginiame Lituanistikos Institute ir mokiniam kalba 
apie Lietuvos atstovybes. Nuotr. V. Noreikos

nas skiriamas jaunimo kong
resui. Rengimo komisijos pir- 
min. R. Sakadolskis ir kiti jau
nuoliai su dideliu entuziazmu 
ryžtasi šio kongreso darbam.

Lietuviu Tautiniu Namu 
atidarymas

Spalio 16, šeštadienį, 7 vai. 
iškilmingai atidaromi Lietuvių 
Namai. Programoj dalyvauja 
Vanda Stankienė ir A. Simo
naitytė; programos vedėja — 
aktorė Z. Visockienė. Dr. S. 
Biežis, kuris yra komisijos pir
mininkas, kviečia visus lietu
vius į atidarymą.

Dėl tų Lietuvių Tautinių Na
mų kai kas per Lietuvių Foru
mą kėlė nuomonę. Lad jie ga
lėtų pakenkti Jaunimo centrui. 
Žurn. Vyt. Kasniūnas atsakė, 
kad LTN yra mažesnio talpu
mo ir bus naudojami mažes- 
niem pobūviam (salėj telpa 
250 žmonių).

LTN akcininkais gali būti 
ne vien tik tautininkai, bet ir 
visi lietuviai su lygiom teisėm.

LTN adresas: 6422 So. Ke- 
dzie, Marquette Park centre.

BALTIMORE, MD.
Madų paroda, rengta Šv. Al

fonso parapijos sodaliečių, bu 
vo spalio 10 Martin West salėj. 
Žmonių atsilankė daug. Pra
džioje 6 vai. buvo vakarienė, 
o paskui demonstruotos naujau
sios moterų drabužių mados. 
Taip sodalietės savo darbu ir 
sumanumu padarė nemaža pel
no parapijai.

40 valandų atlaidai šiemet 
bus spalio 17-19. Prasidės sek
madienį iškilmingom mišiom. 
Kunigai kviečia visus kuo gau
siausiai dalyvauti atlaiduose. 
Per pamaldas giedąs didysis 
choras, mokyklos vaikai daly
vaus procesijoj atlaidų pradžioj 
ir pabaigoj.

Antanas Razauskas, pirmos 
kartos lietuvis, po sunkios ir il
gos ligos mirė spalio 4 savo 
namuose. Velionis dirbo siuvyk
loje, kol išėjo į pensiją. Prieš 
kelerius metus susirgo, ir jam 
buvo nuplautos kojos. Kai 
sveikata leido, dalyvavo lietu
viškuose parengimuose. Trys 
kunigai aukojo gedulingas mi
šias už jo sielą Šv. Alfonso baž
nyčioje spalio 7. Palaidotas 
Loudon Park kapinėse. Liko 
nuliūdęs žentas Vincas Keze- 
mus.

Kepsnių pietus lietuvių pos
tas 154 rengia spalio 17, sek
madienį, Eastern Center salėj 
7940 Eastern Ave. Pradžia 1 v. 
popiet ir tęsis iki 6 v.v. Bus vi
sokiausių valgių bei gėrimų, 
veiks loterija, šqkiam gros ge
ras orkestras. Legijono nariai 
kviečia visus į šį parengimą.

Rašanfiem Darbininkui ir 
kartais savo rašinius prisiun- 
čiantiem skubos paštu (special 
delivery) primename, kad JAV 
paštas skubaus pristatymo mo
kestį nuo 30 centų yra pakėlęs 
iki 60 centų.

Ligos ir mirtys
Neseniai susirgo Marquette 

Parko Švč. Marijos Gimimo pa- 
rap. vargonininkas muz. VI 
Baltrušaitis. Nėra kas bevado- 
vautų tos parapijos bažnyti
niam chorui ir pagelbėtų pa
maldose. Per lietuviškas pa
maldas groti ’vargonais buvo 
pakviesta Kazė Brazdžionytė.

Kita ligos nelaimė aplankė 
mūsų žymią rašytoją, aktorę, 
“Aukso žąsies” filmo autorę, 
laureatę Birutę Pūkelevičiūtę 
Ji paskutiniaisiais mėnesiais 
rūpinosi prekyba, kuria iš jos 
nupirko solistas Jonas Vazne- 
lis su žmona.

Chicagos lietuviai linki ligo
niam greitai pasveikti.

Rugsėjo mėn. mirė nemaža 
lietuvių (suskaičiavus tik pa
skelbtuosius — virš 30). Iš am
žium jaunesnių mirė veterina
rijos dr. A. Vasonis, veikli šau
lė M. Balčytienė, dirbusi Šv. 
Kryžiaus ligoninėj. Juozas Vo
sylius, Stefanija Tumienė, M. 
Vainoris ir kiti.

Balys Brazdžionis

Bernardas Karpers -Karpavi
čius, Lietuvių svetainės mene
džeris, paskutiniu laiku išrink
tas G rajono viršininku. Tas 
miesto rajonas eina nuo Fer- 
mont Avenue iki Monroe gat
vės ir nuo Franklin gatvės iki 
Pratt gatvės. Tame rajone vie
nus namus nugriaus, kitus pa
taisys, atnaujins Hollins Mar
ket, kur nemaža lietuvių per
kasi maisto, taip pat bus pada
ryta ir paikinimo aikštė. Vi
siem šiem darbam vadovauja 
Bernardas Karpavičius.

Koncertas bus spalio 16 Lie
tuvių svetainės didžiojoj salėj. 
Pirmą šį rudens vakarą rengia 
Lietuvių Tautinės Sąjungos Bal- 
timorės skyrius. Pradžia 7:30 
v.v' Po koncerto bus šokiai. 
Veiks bufetas.

Jonas Obelinis

MAIRONIO LITUANISTINE MOKYKLA 
AUKOJO KULTŪROS ŽIDINIUI

Maironio Lituanistinės mokyk
los 1970-71 mokslo metu tėvu 
Komitetas Kultūros Židiniui au

kojo 450 dol.

25 dol.: V. Beleckas.
Po 20 dol.: A. Šilbajoris, P. 

Gvildys, J. Vazdys.
15 dol.: V. Vygantas.
Po 10 dol.: V. Kulpa, J. Dič 

pinigaitis, J. Orentas, E. Lelei- 
va, A. Birutis, J. Bružas, V. Ba- 
nelis, A. Gudaitis, L. Jurys, P.

Laukiama aukų ne tik grynais pinigais, pasižadėjimais, bet 
ir užrašais testamentuose.

Siųsti:
BUILDING FUND
Franciscan Monastery
680 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 11221

Kituose laikraščio numeriuose skelbsime kitų vietovių au
kotojų pavardes.

IDEOLOGINIAI ATEITININKŲ 
MOKSLEIVIŲ KURSAI 

PUTNAME
Netrukus prasidės registraci

ja į ateitininkų moksleivių kur
sus Putname. Kursai vyks Pa
dėkos dienos savaitgalio metu.

Kaip ir kitais metais, kursai 
žada būti įdomūs, šių metų 
kursų krypties rodyklė: Idė 
ja — Žodis — Veiksmas. Ypa
tingas dėmesys bus kreipia 
mas Į žodžio misiją — žodį kal
boj, skaityboj, rašyboj, veik 
loj ir kūryboj.

Sekite spaudą ir teiraukitės 
pas kuopų globėjus dėl smul
kesnių informacijų.

DAIL. VYTAUTO KASIULIO 
PARODA CHICAGOJE

Dailininkas V. Kasiulis, ku
ris gyvena Paryžiuj ir turi sa
vo paveikslų galeriją, ruošia 
šiais metais savo naujų darbų 
parodą Chicagoj. Paroda 
vyks Jaunimo centre, Čiurlio
nio galerijoj, nuo lapkričio 13 
iki 21. Parodą globoja Chica
gos lietuvių daktarų sąjungos 
moterys.

V. Kasiulis parodoj išstatys 
apie 45 įvairaus turinio paste
les ir aliejinius paveikslus.

Paskutiniu laiku menininkas 
turėjo savo paveikslų parodas 
Europos kontinente, kur su pa
sigėrėjimu dauguma paveikslų 
buvo išgraibyta. Turėdamas 
gerą vardą meno pasaulyje, 
pagaliau pats menininkas iš
drįso pasirodyti ir Amerikos 
kontinento lietuviam asmeniš
kai. Jis atvyksta Chicagon lap
kričio 5 ir dalyvaus savo pa
rodos atidaryme.

Grįždamas iš parodos į na
mus, žada keliom dienom su
stoti New Yorke, kur mano ap
lankyti gimines ir bičiulius.

AIDAI — stambus mėnesinis 
kultūros žurnalas. Metam 
tik 10 dol. Administraci
ja: 680 Bushwick Ave., Brook
lyn, N- Y. 11221.

Baltrulionis, St. Birutis, Dr. Gu 
delis, -V. Katinas, Vyt. Milukas 
J. Mačiūnas, R. Kudžmienė, V 
Vebeliūnas, A. Jankauskas, p. 
Rajeckas, J. Bulota. V. Dragū- 
nevičius. A. Bobelis, Norvilų 
šeima, R. Ridikas, P. Jurkus. 
J. Vilgalys, P. Švitra, K. Jony 
nas, A. Strazdis, A. Matulai
tis, Mr. Powell, A. Lukoševi
čius, A. Vebeliūnas, K. Vainius 
p. Bertulis.

Tėvų komitetui ir aukoju- 
šiem tėveliam nuoširdus ačiū.
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—Jonas Karys, iš Bridge
port, Conn., atsiuntė 60 dol. au
ką iš Jono Butkaus pagerbtu 
vių pobūvio pajamų. Jubiliatas 
Jonas Butkus ir pobūvio ren
gėjai auką skina Kultūros Židi
nio statybai. Jonas Kairys Kul
tūros Židiniui taip pat paau
kojo savo parašytų numizmati
kos knygų už 300 dol., kai jos 
bus parduotos Darbininko ad
ministracijoj. Gili padėka už 
viską.

— Richard S. Schweiker, JV 
senatorius, laiške JAV LB cent
ro valdybos vicepirm. Antanui 
W. Novasičiui teigia: “Aš džiau- 
diuosi JV Lietuvių Bendruome
nės domėjimusi mano įneštu 
Tautybių Kultūrai Remti įstaty
mu ir esu dėkingas už nuolati
nį dėmesį ir paramą".

— Architektūros konkursui 
pravesti komisija sudaryta iš 
Chicagos ALIAS skyriaus narių. 
Organizaciniam darbui vado
vaus arch. Alg. Kerelis. Koks 
bus objektas ir kqmisijos sąs
tatas bus paskelbta vėliau. Lau
kiama iš visuomenės ir intere
suotų asmenų konkrečių pasiū
lymų konkursui ir taip pat me
cenatų pirmai premijai. Kon
kurso klausimais rašyti: arch. 
Alb. Kerelis. 2615 West 71st. 
St., Chicago, Ill. 60629. Tel. 
(312) 471-1770.

— Stamford, Conn., LB apy
linkė pirmoji atsiliepė i JAV 
LB centro valdybos raginimą į- 
steigti LB Lietuvos reikalų ko
misiją. Komisija sudaryta iš 
septynių, šiame krašte mokslus 
ėjusių, bendruomenininku: Gin
tauto Žemaitaičio, Irenos Že- 
maitaitienės, Reginos Lopas 
Vytenio Radzės. Saulės 
Radzienės, Vidmanto Valiušai- 
čio ir Suzette Valiušaitis.

— Edgar Ansel Mowrer. 
Wonalancet, N. H., visose JV- 
bėse žinomas amerikiečių laik
raštininkas. įsijungė į Rezoliu
cijom remti komitetą. Jc 
straipsnius spausdina šimtai a- 
merikiečių savaitraščiu ir dien
raščių. Jis yra skyręs save 
straipsnių Lietuvos Latvijos ir 
Estijos bylos kėlimui ir gyni
mui. Savo laišką Rezoliucijom 
remti komiteto vadovybei bai
gia šiais žodžiais: “More power 
to the Baltic States!”
' — Algimantas Gečys, JAV 
LB centro valdybos vicepirmi
ninkas visuomeniniam reika
lam, rugsėjo 14 buvo priim
tas Foreign Policy Research 
Institute prezidento dr. Wil
liam R. Kintner. Susipažinta su 
Instituto turima medžiaga apie 
Pabaltijo valstybes ir su atei
ties planais šių valstybių pro
blemoms gvildenti. Svarstytos 
galimybės Institutui išleisti mū
sų politinių mokslų specialistų 
darbus Pabaltijo valstybių te
momis. Paskutiniu klausimu 
dr. Kintner pažadėjo paramą ir 
išdėstė reikalavimus šių straips
nių ar veikalų atspausdinimu: 
užtikrinti. Sis Institutas yra pla
čiai žinoma mokslinė įstaiga, 
ruošia ir leidžia leidinius poli
tinėmis temomis, ruošia studi
jas įvairiais politiniais klausi
mais valstybės departamentui.

— ALIAS Ženkliuko konkur 
sui pravesti komisija sudaryta 
iš Bostono ALIAS skyriaus na 
rių: Eugenijaus Manomaičio 
Juozo Rasio, Romo Budreikos 
ir Algio Lapšio.

— šeimų diena Putnam se
serų sodyboj bus spalio 17. 
Praves kun. Pr. Geisčiūnas, Bal 
fo reikalų vedėjas. Programa 
prasidės 10:30 vai.. baigsis 
4:15 vai. Šeimos gali atvykti su 
vaikais, kurie pokalbių metu 
bus globojami. Jei Jcas atvyks 
iš vakaro, praneškit iki spalio 
15. Spalio 16 vakaras bus 
skiriamas įvairiom problemom 
pasiaiškinti. Asmeniški prane
šimai nebus siunčiami. Dėl in
formacijų kreiptis: Sesuo M 
Palmira. Immaculata Concep • 
tion Convent. Putnam. Conn.. 
06260. ^el. (203) 928-5828.
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NEW YORKO 
ŽINIOS

Čiurlionio ansamblis iš Cle- 
velando, po šią v a s a • 
ra sėkmingų gastrolių 
Pietų Amerikoj, lapkričio mė
nesi atvyksta gastrolėm i ryti
ni pakraštį. Lapkričio 6 d. 6 v. 
bus koncertas Philadelphijoj 
Town Hall — Broad St. ir Race 
St. kampas. šį koncertą rengia 
LB Philadelphijos apyl. vai 
dyba. Lapkričio 7. sekmadienį 
čiurlioniečiai atvyksta į New 
Yorką, kur 3 vai. koncertuos 
Richmond Hill mokyklos salėj. 
113 St. tarp Jamaica ir Atlan
tic Ave. Richmond Hill, N. Y 
New Yorke čiurlioniečių kon 
certą rengia Laisvės Žibu 
rio radijas. Į abu koncertus bi 
lietų kaincs yra 3, 4, 5 ir 6 
del. Koncertų programą suda
rys choro tautinių šokių gru
pės ir liaudies instrumentų gru
pės pasirodymai. Philadelphi 
jos, New Yorko ir apylinkių lie 
tuviai kviečiami šiuose koncer
tuose dalyvauti.

Moksleivių ateitininkų N. Y. 
Marijos Pečkauskaitės kuopos 
susirinkimas po vasaros atosto
gų Įvyko rugsėjo 25 M. Na
vickienės namuose. Senąją val
dybą sodarė: pirm. Rasa Navic
kaitė, vicepirm. Petras Tutinas, 
sekr. Rita čepulytė, ižd. Šarū
nas Zikaras. Išrinkta nauja val
dyba: pirm. Petras Tutinas. 
v-pirm. Šarūnas Zikaras, sekr 
Rūta Oniūnaitė, ižd. Daiva Bart
kutė. koresp. Regina Leleivai- 
tė. narė Rita Bobelytė. Kuo
pos dvasios vadu pasilieka kun. 
J. Pakalniškis, vadovė p. V. Ve- 
beliūnienė, globėja p. L. Vai
nienė.

POPIETĖ SU PUTINU
Chicagietė Elena Blandytė 

spalio 31 atvyksta New Yor- 
kan dalyvauti ‘‘Popietėj su Pu
tinu*’. New Yorko publika p- 
le Blandytę prisimena iš “Gat
vės vaiko*’ pastatymo, kame 
tarpe kitu Chicagos scenos dar
buotojų ji atliko Emilijos vaid
menį. Literatūrinės popietės 
proga ji pirma kartą pasirodys 
New Yorke kaip dainininkė 
Sprendžiant iš jos duotų kon
certų kituose miestuose, galima 
tikėtis, kad ir čia ji savo dai
navimu publiką tikrai sužavės.

P-lė Blandytė toj pačioj pro
gramoj atliks dar ir antrąją ro 
lę: kaip patyrusi aktųrė ji pri
sidės prie “Altorių šešėly’’ 
skaitymo drauge su Juozu Bu. 
levičium ir kitais šios nepap
rastos programos dalyviais.

Į sąrašą skaitytojų. kurie 
vaizdžiai pristatys klieriko, vė
liau kunigo. Liudo Vasario var
gus. kovas, nesėkmes ir žmo- 
giškus svvravimus, ieina dar O 4
šie žinomi asmenys: Stasys Vaš- 
kvs, Vytautas Kidolis. Pranas 
Naujokaitis, Marytė Sandanavi- 
čiūtė. Bronius Balčiūnas ir Ire
na Veblaitienė.

Chicagos dainininkę pianinu 
palydės mūsų brangusis muzi
kas Algirdas Kačanauskas.

“Popietė su Pntinu” yra ren
giama Finch College teatro sa
lėj. kuri yra arti 77th Street 
stoties. Lexington Avenue sub 
way. Finch kolegijos adresas 
52 East 78th Street Manhat
tan. Pradžia punktualiai 4-tą v 
Įėjimo auka 5 dol. Pelnas ski
riamas Kultūros Židiniui.

Persekiojamos Bažnyčios mi
nėjimas rengiamas gruodžio 5. 
sekmadieni, šv. Tomo parapi
jos salėj, Woodhavene. Meninę 
programą atliks Philadelphijos 
lietuvių “Vilties” choras. Taip 
pat dalyvauja ir solistai. Vado
vauja. muzikas Leonas Kaulinis. 
Minėjimą rengia Liet. Religinė 
šalpa ir Liet. Katalikių Mote
rų Kultūros Draugija.

Apie Simą Kudirką — anapus 

f atkelta iš 3 psl )

Gal atitinkami veiksniai išsi
aiškins. ar žinia tiksli. Bet taip, 
kaip ji paskelbta, Baltijos vals 
tybės yra Iškirtos į Sovietų Są
jungą. O tai nesutinka su A- 
merikos tebeskelbiama “nepri
pažinimo politika”.

New Yorke spalio 9 buvo Bendruomenės vakaras Masp etho liet, parapijos salėje. Nuotraukoje — publika seka 
jaunimo atliekamą programą. Nuotr. R. Kisieliaus

DR. ANT. STARKAUS PASKAITA APIE LEUKEMIJĄ
Gydytojų korporacija Gaja 

spalių 16, šeštadieni, 6 vai. v. 
Kultūros židinio patalpose ruo
šia paskaitą tema: “Leukemi
ja”. Ją skaitys dr. Starkus, gy
venas Brooklvne ir dirbąs ke
liose ligoninėse.

Bus rodomos ir skaidrės. Ta 
proga dera trumpai susipažinti 
su prelegentu.

Iš garbingos ir gausios šeimos
Jis priklauso garbingai Star

kų šeimai. Jo tėvas Simanas 
Starkus, baigęs 1875 vieninteli 
tuo laiku lietuvių mokytojų dai
gyną Veiveriuose (Sudavijoj. 
20 km nuo Kauno), per 50 me
tų mokytojavo pradžios mokyk
lose ir auklėjo jaunimą lietu
viškoj dvasioj. Jis nemažai nu
sipelnė lietuvių tautai, išaugi
nęs ir išleidęs i aukštąjį moks
lą dvi dukras mokytojas Moni
ką Strazdienę ir Sofiją Milčie- 
nę bei penketą sūnų —Zigmą 
— valstybininką (deportuota ir 
nukankintą 1944 Sibire), ku 
nigus Igną ir Joną, gydytoją 
Antana ir lotvništa Juozą.

Nėra abejonių, kad garbin
ga Starkų plejada nemažai nu
sipelnė lietuvių tautai ir valsty
bei.

Pataiogijos specialistas
Dr. A. Starkus yra kvalifi

kuotas tos rūšies paskaitas 
skaityti. Jo apgintos disertaci
jos tema buvo: “Karcenomos ir 
prokarcenomos klausimu’’. Jis 
buvo VDU universiteto docen
tas, patologijos bei patologinės 
anatomijos katedros vedėjas. 
Paskelbė keliolika mokslinių 
straipsnių žurnaluose.

Savanoris ir kalinys
Pavojams užgriuvus, 1919 

sausio mėnesi jis stojo sa
vanoriu i Lietuves kariuomenę, 
dalyvavo kautynėse su bolševi
kais ir lenkais. Už pasižymėji
mus apdovanotas Vyčio kryžiu
mi. 1923 dalyvavo savanoriu

MAŽOJI DAINĮJ ŠVENTĖ
Mažoji dainų šventė įvyks 

spalio 24 Elizabethe, N. J., Lie
tuvių Laisvės salėj. Šventės 
programą atliks aštuonių chorų 
junginys ir sdistai — Irena 
Stankūnaitė-DeSilva, sopranas, 
ir Vaclovas Verikaitis. bosas.

Chorai su savo vadovais A. 
Aleksiu, M. Cibu, L. Kauliniu. 
A. Kačanausku. M. Liuberskiu. 
V. Mamaičių, J. Stankūnu ir L.- 
Stuku dalyvavo ketvirtoj dainų 
šventėj Chicagoj. Tą pačią pro
gramą jie atliks mažojoj dainų 
šventėj. Neturėjusiem proges 
jų girdėt Chicagoj, dabar gera 
proga juos išgirsti čia pat, ne
toli nuo namų.

Rudeniui atėjus, dažnas žmo
gus, dirbdamas savo kasdieni
nį darbą, jaučia kažkokį ilgesį. 
Daina išreiškia jo liūdesį ir 
džiaugsmą. Lietuviui ji prime
na tėviškės takus, žuvusių par
tizanų kapus. Malda ir giesmė 
žmogų ramina.

Klaipėdos krašto sukilime. 
1943 kovo 16 suimtas ir išvež
tas į Stutthofo koncentracijos 
stovyklą.

Čia tragiškose sąlygose at
siskleidė pilnumoje dr. A. Star
kaus dvasinės savybės ir moks
liniai sugebėjimai. Netrukus 
jis tapo stovyklos gydytoju. 
Jam pavyko nugalėti erysipe- 
les, kuria stovykloj sirgo kelias 
dešimts žmonių.

Sustabdo epidemiją
Didžiausias jo laimėjimas bu

vo sustabdymas baisios viduria
vime epidemijos, nuo kurios 
mirė ir keliolika lietuvių. Jam 
pavyko nustatyti, kad ta liga 
panaši į 'dizenteriją ir vadina
ma colitis ulcerosa fuso spiro- 
chetose. Gydymui pavartotas' 
neosalvarsanas panaikino epi
demiją. šimtai gyvybių buvo iš
gelbėta. Visi žinojo, kam už tai 
reikia dėkoti. Visoj stovykloj 
pagarbiai buvo tariami žodžiai 
Professor Starkus.

Apie jį keliose vietose save

ĮSPŪDŽIAI Iš
JAV Lietuvių Bndruomenės 

20 metų sukakties šventė jau 
pasibaigė. Belieka tik aprašyti 
ir įvertinti. Šventė buvo iš
dėstyta bent per tris dienas ir 
turėjo įvairių momentų. Juos 
visus aprašysime kitam Darbi
ninko numeryje. Dabar tik 
bendrai apžvelgsime, kas nuti
ko per tris dienas.

Parcdcs atidaryme dalyvavo 
apie 100 žmonių

Šventės įžangą sudarė dail. 
Juozo Bagdono parodos atida
rymas. Kolumbo vyčių salėj 
Woodhavene buvo surengta 
naujausios dail. J. Bagdono ta
pybos paroda. Čia dailininkas 
buvo išstatęs paveikslus, skir
tus pavaizduoti Lietuvos parti-

Dalyvauki™ visi toj dainų 
šventėj, kvieskim savo drau
gus ir pažįstamus.

Bilietų galima gauti pas chor
vedžius, choristus ir skelbi
me nurodytose įstaigose. Kon
certo dieną bilietų bus galima 
gauti prie įėjimo.

Iš Brooklyno ir Queens orga
nizuojami autobusai. Rezervuo
ti autobuse vietas galima jau 
dabar pas Romą Keži, Vytis In
ternational Travel — 769-33 
00. Iš kitur taip pat rengia
mos ekskursijos į šią šventę. 
Vieną iš tokių ekskursijų ren
gia muz. Romanas iš Wilkes 
Barre, Pa.

Ta pačia proga Amerikos Lie 
tuvių Vargonininkų-Muzikų Są
junga švenčia savo 60 metų 
sukaktį. Bus pristatyta J. Žile
vičiaus knyga “Lietuvis vargo
nininkas išeivijoje”. Knygą pri
stato Paulius Jurkus. 

veikalo “Žvėrys ir Žmonės” ra
šo kun. Stasys Yla, kuris irgi 
buvo įkalintas toj pačioj sto
vykloj.

“Kai kas Starkų galėtų pa
vadinti dvilypiu žmogumi ... 
Jis vienoks gydytojo kabinete, 
kitoks šalia jo. Prie ligonio jis 
tylus, mažakalbis, bet veiklus. 
Šalia darbo jis šnekus, spalvin
gas. gyvas .. . Baigęs darbą, jis 
nieko nenorėjo girdėti apie me
diciną ... Tada neklausk jc 
apie sveikatą . .’’Gana .. Leisk 
pabūt žmogumi” ..

Dr. A. Starkus turėjo kažką 
kas ne dažnam gydytojui bū
dinga. “Ligonis, jo globon pa
tekęs, pasidarydavo jam savas, 
kaip jo paties žaizda. Tau ne
bereikėjo rūpintis — jis už ta
ve sirgo ir budėjo”.

Tikras draugas pažįstamas 
nelaimėj.

•
Tad nepraleiskime progos iš

klausyti dr. Starkaus paskaitos.
Druidas.

LB ŠVENTĖS
zanų epochą. Viso buvo 6 pa
veikslai. Keturi iš jų labai dide
lio formato.

Į parodos atidarymą,- kuris 
buvo 7:30 v., susirinko arti šim
tinės gražios publikos. Kadangi 
paroda buvo skirta partizanam 
pagerbti, tai pradžioj paskaity
ta partizanų poezijos. P. Jur 
kus pristatė dramos aktorių Vi
tali Žukauską, kuris paskaitė 
du ilgesnius eilėraščius.

Tolimesnei programai vado
vavo A. Vakselis, New Yorko 
LB apygardos pirmininkas. Pa
rodą atidarė JV LB centro val
dybos pirmininkas Vytautas 
Volertas. Progai tinkamus svei
kinimus dar pasakė Lietuves 
gen. konsulas A. Simutis, prel. 
J. Balkūnas, Vliko vicepirm. J. 
Audėnas, kuris dabar eina ir 
Vliko pirm, pareigas. Į kalbas 
atsakė pats dail. J. Bagdonas. 
Toliau visi buvo pavaišinti pun 
ču, kava, pyragaičiais.

Paroda buvo atidaryta šešta
dienį, sekmadienį. Viso aplan
kė apie 300 žmonių.

Apie kultūrinę veiklą
šeštadienio programoj spa

lio 9, buvo du įvykiai —se
minaras ir Bendruomenės va
karas.

Seminaras buvo 3 v. popiet 
Kultūros Židinyje, čia kalbėjo 
Paulius Jurkus apie LB kultū
rinę ateities veiklą. Buvo pa
liesta muzika, literatūra, dailė, 
jaunimas, lietuviškos mokyklos 
sportas.

Į seminarą buvo atsilankę 
būrelis iš Philadelphijos: cent
ro valdybos vicepirmininkas 
kultūros reikalam Aleksandras 
Vaškelis, jaunimo reikalam — 
Juozas Gaila ir Juozas Ardys. 
Taip pat dalyvavo ir PLB cent
ro vicepirm. dr. H. Brazaitis.

PIANISTAS ANTANAS SMETONA LINCOLN) CENTRE
Spalio 8-tos vakarą lietuviai, 

susirinkę į Antano Smetonos 
piano rečitalį, patyrė, kad iš 
mūsų tarpo iškilo nauja ir ta
lentinga pajėga. Rečitalis buve 
garsiajame Lincolno Centre — 
Juilliard konservatorijos didžio
joj Alice Tully koncertų salėj. 
Jq> erdvumas, akustikos tobu
lumas ir klausytojo nuteikimas 
muzikai yra patys naujausi šioj 
srity atradimai. Sienos, lu
bos ir visa salė taip sutvarkyta, 
kad žmogų lenkia tiesiai į sce
ną. Medžio architektūros erd
vėj nieko nėra, kas atitrauktų 
klausytojo dėmesį. Takioj ap
linkoj programos išpildytojas 
lieka pilnutiniame dėmesio 
centre.
Antanas Smetona, žmogus pa

čioj jaunystėj, savo rimta bei 
kuklia laikysena ir aiškia mu
zikos meile labai gražiai įside- 
rino į tą didingą aplinką. Jis 
čia pasirodo šiais metais jau 
net antrą kartą. Pirmasis jo 
rečitalis įvyko praėjusį pavasa
rį, palikęs klausytojam džiu
ginantį įspūdį. Tačiau dabarti
nis buvo itin sėkmingas bei iš
kilus, Antanas Smetona meniš
kai atliko ilgą programą. La
bai malonu buvo klausyt jo pra
džioje išpildomų kūrinių: De
bussy — La Cathedral englou- 
tie, Ravel — Jeux d’eau ir 
Haydn — Sonata in E-flat ma
jor. Bet labiausiai Antanas 
Smetųna suklestėjo, išpildyda- 
mas Chopino Dvidešimt ketu
ris preliudus (Op. 28) ir Senu- 
manno Fantaziją in C major 
(Op. 17 ). Tai labai ilgi kūri
niai, labai įvairūs savo žaismu, 
jėga ir išraiška, kuriuos mūsų 
pianistas atliko sklandžiai, sa
vitai ir jautriai. Kad kiekvie
nas galėtų pasidžiaugti jo sėk
me. čia pilnai pateikiame New 
York Times dienraščio muzi
kos kritiko Peter G. Davis ver
tinimą spalio 10 d. laidoje. Dėl 
tikslumo vertinimo tekstą per
spausdiname anglų kalba. Po 
antrašte “Smetona’s pianism 
Frešh, Unaffected” kritikas Da
vis taip rašo:

“Perhaps the most appealing 
aspect of Antanas Smetona’s 
piariism is its utter modesty. 
This quality was very much in 
evidence at his Tully Hall re
cital Friday night, along with 
a tidy technique and a ripe, iU 
not exactly prismatic, tonal 
richness.

“Mr. Smetonas most satis
fying work came in the 24 
Chopin Preludes, where his 
disarming, unaffected touch 
put such familiar items as the 
A major vignette in a fresh, 
lyrical perspective. The more 
flamboyant passages, for all 
that they were treated a trifle 
blandly, were scrupulously 
phrased and flawlessly execut
ed.

“The poetic intensity of 
Schumann’s C major Fantasy 
eluded Mr. Smetona, although 
he did keep the large sprawl
ing structure under gcod con
trol and there was much tc 
admire in his note-to-note 
shaping of the line.

“Earlier the pianist warmed 
up with Haydn’s late E-flat ma
jor Sonata, Debussy’s “Sunk
en Cathedral” and Ravel’s 
“Jeux d’eau.” These pieces, too. 
were smartly presented but 
somewhat devoid of positive 
musical profile.”

Visi norėjo plačiau išsikalbė
ti kultūriniais iškeltais klausi
mais, bet neleido laikas. Po vi
sų pokalbių buvo kavutė.

Bendruomenės vakare 
maža žmonių

Maspetho lietuvių parapijos 
salėj buvo Bendruomenės vaka
ras, skirtas visiem pasisvečiuo
ti, padraugauti. Gaila, kad žmo
nių atsilankė mažoka, vos apie 
šimtinę.

Šiame vakare programą atli
ko jaunieji talentai. Trumpu 
atidarymo žodžiu pradėjo LB 
New Yorko apygardos vicepir

(nukelta į 8 psl.)

Antanas Smetona yra vienas 
iš tų negausių lietuvių jaunuo
lių, kurie savo profesija pasi
rinko meną — šiuo atveju mu
ziką. Šiaip mūsų jaunimas ma 
siškai pasuko į tiksliuosius bei 
praktiškuosius mokslus. Tos 
retos išimtys, kai jaunuoliai pa
linksta į meną, yra mums bran 
gios ir mielos. Tai jau dvasinė 
sritis, kurioj žmogus randa ne 
tik profesiją, bet neretai ir gy
venimo tikslą. Mums reikia da
bar daugiau muzikų, dailinin
kų, rašytojų, aktorių ir solistų 
iš jaunosios kartos, kad mūsų 
tautinė bendruomenė išliktų 
dvasiškai gyva ir savo talentais 
atkreiptume kitataučių žvilgs 
nį, kai Lietuvai reikia draugų.

Antanas Smetona yra pavyz
dys daugeliui lietuvių jaunuo
lių. Jis sunkiai dirbo, studijuo
damas muziką Cleveland©, Man. 
nes ir Juilliard muzikos mo
kyklose, lavindamasis pas žy

TAUTOS ŠVENTE ELIZABETHE
ALTS-gos Elizabetho skyrius 

tautos šventės minėjimą su
ruošė rugsėjo 18 Lietuvių Lais
vės salėj, Elizabethe. Šventė 
reikšminga tuo, kad Vytautas 
Didysis 1430 rugsėjo 8-tąją bu
vo pasirinkęs savo vainikavi
mo data. Nepriklausomoj Lie
tuvoj rugsėjo 8 buvo antroji 
valstybine šventė.

Minėjimą atidarė skyriaus 
pirmininkas Vytautas Abraitis, 
pakviesdamas kun. Juozą Pra- 
gulbicką sukalbėti maldą. Po 
to jis trumpai papasakojo, 
kaip, pradžioj Elizabetho sky
riui vadovaujant Baliui Vyliau- 
dui ir Juozui Juškai, o vėliau 
Petrui Laniui, šis minėjimas 
yra virtęs tradicija.

Po Įvado V. Abraitis pa
kvietė į sceną dainininkę Oną 
Pliuškonienę. ši simpatinga 
kaimynė iš Philadelphijos, Liu
dui Stukui akomponuojant, 
pradžioje padainavo Aleksand
ro Kačanausko “Ten, kur Ne
munas banguoja”, Vlado Jaku- 
bėno “Gėlės iš šieno” ir Kon
rado Kavecko “Žolelė žydė
jo”.

Pagrindiniu kalbėtoju buve 
numatytas ALT pirmininkas 
dr. Kazys Bobelis: deja, dėl 
spaudos darbuotojų suvažiavi
mo Tabor Farm, Mich., pas 
mus atvykti negalėjo. Padėtį 
išgelbėjo žurnalistė Emilija Če- 
kienė iš New Yorko. Taikliais 

A t A

Jonui Vilučiui
mirus, jo brangiajai žmonai Emilijai ir visiems artimie
siems reiškiu gilią užuojautą ir kartu liūdžiu

JANINA DAUNORIENĖ

A. t A.

Rimvydui Cibulskiui
mirus, jo tėveliams Birutei ir Juozui, sesutei Violetai, mo
čiutei ir kitiems artimiesiems raiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Elena, Jonas, Remigijus ir Vytautas V aižiai, 
Audronė Cypienė, Marijona Matijošaitienė

mius piano profesorius. Jo po
lėkiai bei darbštumas buvo ge
rai įvertinti, gaunant minėtose 
konservatorijose atžymėjimusi 
premijas ir stipendijas, tarp ku
rių iškiliausia bus vadinama 
Fulbrighto stipendija. Antane 
Smetonos laimėjimus gi liudija 
jo gausūs koncertai paskirai ir 
su garsiais simfqniniais orkest 
rais, kaip Chicagos, New Yor
ko (Symphony of the Air) 
Hamburgo ir Frankfurto. Visa 
tai rečitalio klausytojai Alice 
Tully salėj matė surašyta pro 
graminiame lape. Ir pats reči
talis yra mūsų pianisto įvertini
mas, nes jį suruošė ne jis pats 
ar lietuviai, bet amerikiečia: 
muzikai. Vienok koncertų lan
kytojam New Yorke Antanas 
Smetona dar nėra pažįstamas. 
Apie du trečdalius jo rečitalic 
publikos sudarė lietuviai.

L. Andriekus

žodžiais apibūdinusi šios šven
tės reikšmę, ji prisiminė gar
bingą Lietuvos valstybingumą 
ir Vytautą Didįjį. Vėliau ji gra
žiai persikėlė į mūsų dabartį, 
ypatingai pabrėždama Simo 
Kudirkos ir Prano bei Algirdo 
Bražinsku ryžta ištrūkti iš ru
sų okupantų nagų. Kadangi 
jai neseniai teko dalyvauti
spaudos konferencijoj su iš 
Turkijos atvykusiu Bražinskų 
bylai ginti advokatu, tai ji ir 
papasakojo paskutines naujie
nas. Advokato žodžiais tariant, 
Turkijos vyriausybei labai di
deli įspūdį padarė masinis laiš
kų ir telegramų antplūdis Bra
žinskų reikalu.

E. čekienės kalba buvo įdo
miai paruošta. Po to vėl gir
dėjom Oną Pliuškonienę. šį 
kartą ji padainavo dvi arijas.

Po programos vyko loterija, 
smagios vaišės ir šokiai iki vė
lumos.

Svečių tarpe iš toliau buvo 
atvykę Vincas Gruzdys ir Juo
zas Bubelis (iš Philadelphijcs), 
prof. Jokūbas Stukas su žmo
na, muzikas Algirdas Kača
nauskas, jūrininkas A. Kudir
ka, dr. čekas su sūnum, Sinu
sai ir kiti. Tačiau daugiausiai 
čia buvo matomi Elizabetho ir 
aplinkinių miestų tautiečiai, 
sudarydami gražią 120 asmenų 
grupę..

J. Veblaitis



1971 nu spalio U n4. 6S bAilfclNINKAS

APLINK FUTBOLĄ

/S VISLIU

— Algis Danta, jaunas, JAV 
mokslus baigęs bendruomeni- 
ninkas, pirmininkauja Philadel- 
phijos LB apylinkės valdybai. 
Rugsėjo 26, Bendruomenės mė
nesio proga, apylinkės valdyba 

\ suruošė mėgėjų menininkų pa
rodą, kurioj savo darbus išsta
tė net 22 asmenys. Parodos pel
nas skirtas JAV LB centro vai- 
dybos darbam remti.
— Dr. K. Bobelis ir dr. K. Šid

lauskas, Alto pirmininkas ir vi
cepirmininkas, spalio 6 Wash
ingtone tarėsi su prez. Nixonc 
pararėju George T. Bell ir už
sienio reikalų sekretoriaus pa
vaduot. Richard Davis dėl Lie 
tuvos diplomatinės tarnybos 
tęstinumo ir tolimesnės Lietu-, 
vos reikalų reprezentacijos ga
limybių. Paliestas ir Lietuvos 
reikalų iškėlimo klausimas atei
nančio] tarptautinėj saugume 
konferencijoj bei Simo Kudir
kos reikalai. Abu delegatai spa
lio 7 dalyvavo Amerikos Balse 
20 metų sukakties minėjime 
Mayflower viešbuty, Washing
ton, D.C.
— Hartford, Conn., spalio 
17, sekmadieni, 3 vai. popiet 
Švč. Trejybės parapijas svetai
nėj L.M.K. Federacijos Hartfor
do klubo visuotinis susirinki
mas, o 4 vai. dr. Elonos Vaiš- 
nienės paskaita — Etninių gru
pių įnašas Amerikos visuome
nei. Kviečiami Hartfordo ir a- 
pylinkių lietuviai. Tema aktua
li, prelegentė įdomi.

— Dr. Feliksas Palubinskas 
Long Beach, Calif., State Col
lege profesorius, savo mokyk
los siunčiamas išvyko su šeima 
dviem metam į Austriją ir Suo
miją profesoriauti Linz ir Hel
sinki universitetuose.

— Inž. Liūtas Jurskis, JAV 
LB centro valdybos ryšininkas 
su JAV Kongresu,, jungiasi ; 
aktyvią amerikiečių politinę 
veiklą. Lapkričio mėnesį įvyki 
siančiuose rinkimuose jis kan
didatuoja respublikonų parti
jos sąraše į Delran, N.J., aps
krities komisionierius. Šioj 
apskrity veikia JAV LB Piet
ryčių judri apylinkė.

— Strom Thurmond, Wash
ington, D.C., JAV-bių senato
rius iš South. Carolina steito, 
Įsijungdamas į Rezoliucijom 
remti komitetą, pareiškė: “Esu 
tikras, kad pavyks JAV Kong
reso priimtą H. Con. Res. 416 
rezoliuciją įgyvendinti. -Pabalti
jo kraštai turi atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę’’. Pabaltiečių 
South Carolina steite kaip ir 

.nėra.
— LB Connecticut© apygar

doje yra 8 apylinkės. Tai Brid
geport©, Hartfordo, New Bri- 
taino. New Haveno, Putnamo, 
New Londono, Stamfordo ir 
Waterburio apylinkės. Apygar
dos pirmininkas yra Algiman
tas Dragūnevičius, priklausąs ir 
JAV LB tarybai.

— Toronto, Ont., Prisikėlė 
mo parapijos ir studentų cho
rai jau pradėjo rudens sezoną. 
Ruošiamas naujas repertuaras 
prapijos dvidešimtmečiu! pami
nėt. Choram vadovauja muzj 
kun. Bronius Jurkšas.

— Simo Kudirkos skautų 
skaučių stovyklai pasibaigus 
buvusi jos vadija, jausdama dė- 
kingumą už skautam rodomą 
palankumą Darbininko pusla
piuose, iš mažo likučio 15 dol 
paskyrė Darbininkui paremti. 
Už auką administracija dėko
ja- . _________

— Reikalinga pagyvenusi 
moteris namų ruošai senelių 
poilsio namuose, vedamuose se
selių. Dėl sąlygų prašom skam
binti vakarais 7-9 vai. (203' 
923-9004 arba rašyti: Villa Ma
ria Rest Home Thompson, 
Conn. 06277.

Lietuviška klebonija ieš
ko šeimininkės. Kreiptis: kun. 
Balys Ivanauskas, 6527 Superi
or Avenue, Cleveland, Ohio, 
44103. Tel. (216) 431-5794.

SPORTAS
Spalio 17 New Yorko LAK

vyrai pirmenybių rungtynes 
žaidžia prieš Oceanside (Public
School 8 aikštė, Oceanside. 
Long Island). Pradžia 2:30 vai. 
Pagal taisykles, mūsiškiai, be 
dvejų rungtynių prieš savo. 
GA lygos pietų grupės, varžo
vus, retkarčiais susitinka ir su 
šiaurės gr. atstovais. Šiuo lai
ku Oceanside, kaip ir lietuviai, 
savo gr. užima 3 vietą — dėl te 
ir paskirtos šios, pozicinės, 
rungtynės. Rezervinės nežais, 
nes Oceanside tokios vienuoli
kės neturi.

Spalio 16 rungtyniauja ir mū 
sų jaunučiai Priešininkas — 
Ukrainian Youth (jų aikštėje, 
Yonkers, pradžia 3 vai.). Ber
niukų komanda šeštadienį ne
žaidžia.
. Spalio 10 LAK — Yonkers 

SC vyrų dvikovė neįvyko. Ap
žiūrėjęs nuo lietaus pažliugu
sią aikštę, teisėjas rungtynes 
atidėjo.

Dėl- įsipareigojimų universi
tetų komandose, kurį laiką 
LAK vyrų vienuolikėj negali 
žaisti: Rauba I (City College). 
Vainius IV (New York Univer
sity) ir Market (N. Y. Institu
te of Technology). Dėl telefo
no darbininkų streiko vyres
nysis pareigūnas Česnauskas 
sekmadieniais gelbsti bendro
vei ir todėl jo nematome LAK 
sudėty.

Spalio 2 pirmenybes pradė
jo LAK jaunučiai su berniu
kais. Jaunučiai pralaimėję 
prieš College Point 0-4, o ber
niukai nežaidė. Spalio 9 jaunu
čiai neatvyko prieš Doxa (prie
šininkui atiteko pergalė 6-0), o 
berniukai turėjo žaisti prieš N. 
Y. Hota — varžovai nepasiro
dė ir mūsiškiams užskaitytas 
laimikis 6-0.

Parengimai New Yorke
Spalio 16, šeštadieni — Dr. An

tano Starkaus paskaita “Leukemia”, 
6 vai. vakaro Kultūros židinio pa
talpose. Rengia Ateitininkų Medikų 
Korp! GAJA New Yorko skyrius.

Spalio 17, sekmadienį — K.M. Są
jungos 29 kuopos metiniai pietūs 
Apreiškimo parapijos salėj, Brook- 
lyne. Pradžia 1 vai.

Spalio 17, sekmadeinj — Jurgio 
Ambroziejaus Pabrėžos 200 m. gi
mimo sukakties minėjimas. Rengia 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademi
jos New Yorko židinys.

Spalio 23, šeštadienį — Maspetho 
Piliečių Klubo moterų skyriaus me
tinė vakarienė- ir šokiai klubo patal
pose.

Spalio 24, sekmadienį — Rytinio 
pakraščio mažoji dainų šventė įvyks 
4 vai. popiet Lietuvių Laisvės salėje, 
Elizabeth, N.J. šventėj dalyvauja 
Connecticut, New Jersey, New Yor
ko ir Philadelphijos chorai.

Spalio 30-31, šeštadienį-sekmadie- 
nį — Dail. Onos Paškevičienės kū
rinių paroda Kultūros židinio pa
talpose. Rengia Liet. Moterų klubų 
federacija.

Spalio 31, sekmadienį — Rudens 
pietūs ir laimėjimų popietė Aušros 
Vartų parapijos salėje Broome ir 
Varick St. kampas (prie Holland 
Tunnel) New Yorke. Pradžia 1:30 
p.p. Rengia Aušros Vartų parapija.

Lapkričio 6, šeštadienį — New 
Yorko Liet. Vyrų Choro koncertas - 
balius šv. Aloyzo parapijos salėje, 
Great Neck, N.Y.

Lapkričio 13, šeštadienį — Liet. 
Fronto Bičiulių rytų apygardos su
važiavimas, Al. Barono knygos "Vė
jas lekia lyguma” pristatymas ir 
pasilinksminimas.

Lapkričio 14, sekmadienį — Lie
tuvių Katalikių Moterų Pas. Sąjun
gos Tarybos suvažiavimas Kultūros 
židinio patalpose 361 Highland Blvd., 
Brooklyn. N.Y.

Lapkričio 20, šeštadienį — Dar
bininko metinis koncertas. Dainuos 
solistė Gina čapkauskienė ir Mont- 
realio vyrų oktetas. Koncertas ski
riamas Simo Kudirkos tragiško iš
davimo metinėm paminėti.

Lapkričio 21, sekmadienį — Lie
tuvių R. K. Susivienijimo 75 metų 
sukakties minėjimas 3 vai. popiet 
Kultūros židinio patalpose.

Lapkričio 27, šeštadienį — Lietu
vos kariuomenės šventės minėjimas 
Knights of Columbus salėje, 86*22 
■85th Street, Woodhaven, N.Y. Ren
gia karių ramovė.

Gruodžio 5, sekmadienį — Kon
certas Tyliajai Bažnyčiai Lietuvoje 
paminėti. Rengia Liet Katalikų Re
liginė šalpa ir Liet. Katalikių Kul
tūros Draugija.

Gruodžio 11-12-13-14 — dail. A. 
Galdiko paroda Kultūros židinio pa
talpose. 361 Highland Blvd., Brook
lyn. N.Y.

Sausio 29. šeštadienį — Balto va
jaus koncertas.

Jaunučiams vadovauja Pau
lius Bagdžiūnas, o berniukams 
— Vacys Steponis. Abiem ko
mandom, ypatingai jaunučių, 
reikalinga daugiau žaidikų. Pa
augliai, norį žaisti futbolą, pra
šomi kreiptis į komandų vado
vus. Jaunučiai yra gimę nuo 
1956 sausio 1 iki 1957 gruodžio 
31, o berniukai — gimę nuo 
1958 sausio 1. K. Čk.

•

PRASIDEDA SALĖJE 
SPORTAS

Spalio 19, antradienį, prasi
deda Franklin K. Lane mokyk
loj lietuviškam jaunimui spor
to ir plaukymo programa. Kaip 
iki šiol, taip ir dabar reika
linga tėvų pagalba, —prašom 
leisti vaikus sportuoti ir būti 
pasiruošus sumokėti tam tikrą 
mokestį, kuris šiuo metu daiį 
nėra žinomas, nes nenuspren
dė mokyklų vadovybė.

(nukelta į 8 psl.)

0 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

• JAV pažiba — Bobby Fischer, 
rugsėjo 30 d. Argentinoje, pradėjo 
12-kos partijų matčą prieš buv. pa
saulio meistrą T. Petrosianą. Pirmą
ją partiją laimėjo amerikietis Fi
scher .antrąją — Petrosian; taigi 
matčo santykis 1-1. Varžybos vyks
ta Buenos Aires mieste “San Marti
no” teatre, kuris talpina 1000 žiūro
vų. Varžybų metu teatras negalėjo 
sutalpinti žiūrovų; keli šimtai sekė 
varžybas lauke prie demonstracinės 
lentos. Su Petrosianu į Argentiną 
atvyko du sekundantai, didmeistriai: 
debiutų specialistas — A. Suetin ir 
endšpilių žinovas — J. Averbach, 
štai būdingi šio matčo reikalu pasi
sakymai: Danas Larsen sako, kad 
Bobby Fischer itin stiprus puolime, 
o Petrosianas sugeba numatyti pa
vojų. Tai bus lygių varžovų dvikova, 
matčo išdava neaiški. D r. M. Euwe: 
“Abu didmeistriai vienas kito verti 
varžovai. Fischerio puikios pergalės 
po 6-0 liudija apie jo puikią formą. 
Todėl jo galimybės šiek tiek geres
nės, negu Petrosiano.” Argentinietis 
M. Najdorf: “Logiškai turėtų nuga
lėti amerikietis Fischer, nors tuo 
negalima būti įsitikinusiam. Petro
sian — įžymus gynimosi meistras.” 
Rygietis M. Tai: “Abu įžymūs did
meistriai puikiai suvokia įvairiau
sius žaidimo niuansus. Fischer pajė
gesnis debiute, Petrosian — endšpi- 
lyje. Petrosian labai retai pralaimi. 
Daug kas priklausys nuo starto.

Išvakarėse abu varžovai vienas 
apie kitą štai ką pasakė: T. Petro
sian: Jo pasiekimai patys už save 
kalba. R. Fischer: Jis buvo pasaulio 
čempionu. *

Perpildytam “San Martino” teatre 
buvo iškilmingai atidarytas matčas. 
Sveikinimo kalbas pasakė šeiminin
kai, JAV šachmatų federacijos pre
zidentas pulk. E. Edmonson, Sovie
tų — Baturinski. Matčo vyr. arbit
ras — Vokietijos didmeistris L. 
Schmidt atliko burtų traukimą. B. 
Fischer ištraukė baltąjį pėstininką, 
Petrosian — juodąjį. Abu varžovus 
priėmė Argentinos prezidentas.

• Bostono Metropolitan Chess 
League prezidentu perrinktas Algis 
Makaitis. Naujas Tournament di
rektorius — Jo Sprent, iždininkas J. 
Schneider, komiteto narys S. Denn. 
1971/72 sezono varžybos prasidės 
šio mėnesio pabaigoje, jos vyks dve
jose grupėse: A Division ir B Divi
sion. Lietuvių komanda dalyvaus A 
divizijoje.

laikau kilnaus lietuvio-vės 
padėti man perrašyti mašinėle 
tris rankraščius ir ištaisyti lie
tuvių kalbą. Kreiptis: M. Aukš
tuolis, 4 Elizabeth Ave., Spring
dale, Conn. tel. (203)‘348-78 
25.

Taisom radijo ir televizijos 
aparatus spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant 
naujas- dalis. aptarnaujant 
Queens ir apylinkės lietuvius. 
Naujų aparatų neparduodam. 
Kreiptis tel. 847-0887. Adresas: 
Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle 
Ave., Glendale, N. Y. 11227. 
(2 blokai nuo Woodhaven Blvd.)

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
gaunama už 75 c., su pastaty
mo kaladėle (baze) už 1 dol. 
Lietuviška ir JV vėliavėlės su 
pastatymo kaladėle—1.50 dol. 
Didesnį skaičių užsisakant duo
dama nuolaida. Persiuntimo iš
laidom pridedama 50 c. Kreip
tis į Darbininko administraciją, 
910 Willoughby Ave., Brooklyn, 
N. Y. 11221.

Simo Kudirkos išdavimo me
tinėm paminėti Darbininkas 
paskyrė metinį savo koncertą, 
kuris įvyks lapkričio 20. Aukš
to lygio patriotinę programą 
atliks solistė Gina Čapkauskie
nė ir vyru oktetas iš Montrea- 
lio, Kanados.

Šv. Kazimiero Himnas Mari
jai, verstas A. Tyruolio, pran
ciškonų išleistas atskira knygu
te. 32 psl. Kaina 1 dol. Platin
tojam nuolaida. Gaunama Dar
bininko spaudos kioske, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221 ’

DISPLAY

MARTHA TAYLOR’S 
CONCEPTION

By appointment only men, women, 
children custom tailoring style cre
ation — 228 Union St., Jersey City, 
New Jersey call 201—432-7854

RESORT HOTEL
80 rooms on the ocean front in New 
Jersey’s finest, shore community — 
dining rm seats 300, elevator, steady 
clientele. Season June to Sept. Same 
ownership for 27 yrs. Gross $150,000, 
asking $250,000. — (201) 774-2505

AEGEAN ISLES
Closed Mondays 
RESTAURANT

781-87 East 31st Street Brooklyn, 
N.Y. Cor. Flatbush & Ave. H — For 
reservations call: 212—434-7496-70 

We also do catering

THE FASTEST WAY
Quick, Safe, Natural Weight Loss 
Up to 10 to 20 lbs a week. No drugs, 
no tiring exercises. Men, women, 
problem cases welcome. Other acti
vities. Heated ocean pool, Sauna. 
Massage. Special—weekend $25 per 
person; weekly $95 per person. We 
can make you beautiful at beautiful

MAGNOLIA MANOR
Hesperus Circle, Magnolia, Mass.

617-525-3053 *

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts 

"Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBALD, President

šio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regular a/c — 5% % • 1 year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

--------  All Accounts Compounded Daily --------

TP PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

COLUMBUS DAY GREETINGS

MALE FEMALE

Man or Lady to handle the sales & 
service of Electrolux Cleaners in
cluding both home and commercial 
line, in this area. Excellent weekly 
earnings high commissions, bonuses. 
For complete info: 914—478-2400.

ENGINEERS
POWER PLANT

PROPOSALS
Minimum 5 years power plant pro
posal or preliminary design experi
ence, preferably nuclear, with aseis
mic design, HVAC, piping, thermal 
cycle, plant layout, electrical instal
lation or general power background. 
To prepare and price turn-key plant 
proposals. — Salary commensurate 
with experience + liberal company 
benefits.

Send resume to 
W. F. Wockenfuss.

WESTINGHOUSE 
ELECTRIC 

CORPORATION
200 Park Avenue 

New York, N.Y. 10017

SPECIALŪS 
siuntiniai į Lietuvą 
Pilnai čia užmokama — 
Gavėjas nieko nemoka. 
Greitas pristatymas.
Populiarūs siuntiniai

GLENN A. DeBOW
Funeral Home
For Integrity, Dependability 

and Ethics
Lakewood, New Egypt Road 

Route 528 
Jackson, New Jersey

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

10 SKARELIŲ — $49.50
5 vilnonės skarelės su didelėm 
ar mažom gėlėm ar turkiškais 
piešiniais ir 5 šilkinės 
skarelės, visų spalvų.
Oro paštu — $58.00

SPECIALI KOMBINACIJA 
Didelė vertė — $149.00
3 jardai vyriškam žieminiam 
paltui medžiagos. 100% vilna, 
3 jardai moteriškam žieminiam 
paltui medžiagos, 100% vilna, 
3% jardai vyriškam kostiumui 
medžiagos, 100% vilna,
3 jardai moteriškam žieminiam 
drabužiui medžiagos, 100% vil
na, 2 paklodės (dvigubo dydžio), 
2 pagalvių įvalkai, 6 turkiški 
rankšluosčiai

SPECIALUS I — $56.00
10 s v. kiaulės taukų,
10 sv. miltų,
10 sv. ryžių.
10 sv. cukraus.

C & L 
Excavating 
Corporation 
2138 U.S. Highway #9 
Lakewood, N.J. 08701

Dar ir daugiau specialių 
siuntinių.

REIKALAUKITE MŪSŲ 
NAUJO KATALOGO
Užsisakykite dabar — tik per
INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street 
(Penktas aukštas) 
New York, N.Y. 10010 
Tel. 982-1530

Reikalaukite naujų katalogų 
su paveikslais.

Real Estate — Land
Saugiausias ir pelningiausias pinigų 
investavimas yra žemė. Vertingų 
sklypų nuo vieno iki šimto akrų jūs 
galite pirkti gražioje Connecticut 
valstijoj, geromis kainomis ir išsi- 
mokėjimais. šiuo reikalu kreiptis: 
Eugenijus Orentas — Arthur Gal 
Real Estate Co. Realtors. 943 Farm
ington Ave., West Hartford, Conn. 
06107. Tel. 232-7040

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208

------Allen R. Shipley ----- -—

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Kartojama sekmadieniais, nuo 3 iki 4 vai. p.p., 97.9 
meg. FM bangomis. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565

KUR PASIRINKTI DOVANAS
Laikas nuo laiko skaitome 

“Darbininke” kuklų skelbimą: 
“Juostos, takeliai . /. Milda 
Kvedarienė, 5 Drum St, Ise
lin, N. J. 08830. Tel. (201) 283- 
1981”. Perskaitytas skelbimas 
taip ir palieka užmaršty...

Dėl dovanų tenka galvą suk
ti labai dažnai: vestuvės, krikš
tynos, gimtadieniai. Na pati 
dovanų “karštligė” — Kalė
dos, irgi ne už jūrių-marių. Vėl 
lakstysim po krautuves, graibs- 
tysim beverčius daiktus. Tuo 
tarpu, kada pas Mildą galim 
pasirinkti gražių lietuviškų ta
kelių, juostų, lėlių... Tik rei
kia jai paskambinti arba para
šyti aukščiau nurodytu adre
su. Pas ją įsigyta dovana pra
džiugins senus ir jaunus.

Neužmirškime, kur reikia 
kreiptis dovanų reikalu.

Ada S-nė

HOME REPAIRS home owners deal 
directly with the builder on any job 
from cellar to roof and save on the 
salesman’s commission. Full financ
ing arranged: alterations, attic rms, 
basement, bathrooms, garages, iron 
works, heating, dormers, masonry, 
kitchens, siding, painting, patios, 
tile works, roofing, stone fronts — 
For free Estimate call 372-7630 day, 
night or Sunday

MUNICIPAL CONTRACTORS, 
INC.

10 Washington Ave. Irvington, NJ.

PSYCH-NEURO 
NURSES

Registered nurses needed to work 
in the dynamic new Harvard Study 
Unit at the Boston City Hospital. 
Be a member of a progressive 
teaching unit with opportunity for 
personal growth. Excellent fringe 
benefits. Call Mr. Forest Eastman 
at —

(617) 424-5101
(collect calls accepted)

New Jersey — "Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079._________________
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th Pl., Middle Village, N.Y. 11379.
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green SL, Philadelphia, Pa. 19123: 
PO 5-0932.

RESTAURANT

DEXTER PARK 
pharmacy l|a) 

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA A\Et:UE 

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 visi 12:30 p.p 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754
HARTFORDO LIETUVIŲ TĖVYNĖS GARSŲ radijo valandėlė nauju lai
ku! WKSS—FM 95.7 sekmadieniais nuo 9-10 valandos vakaro. Vedėjas Al
gimantas Dragunevičius, 273 Victoria Rd. Hartford, Conn. 06114; 249-4502
DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 mc., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur SL, Brockton, Mass., teL JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHLL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St Rochester, N.Y. 14621.__________________________________
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 -12:45 vaL p.p. LieL Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford St 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

TONY DA CENECA 
TAVERN &RESTAURANT

Open 7 days a week Good food & ex
cellent service. For Weddings, Par
ties, Communions & Confirmations 

72 Elm Road, Newark, N. J.
201 - 589-0376

SERVICE

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER

Typewriters
Lithuanian and English

for sale at reasonable prices, also 
adders, calculators, mlmeos, com
plete line of office machines and 
equipment. Rentals. Repairs. ALL 
LANGUAGES TYPEWRITER, CO., 
INC. 119 W. 23rd Street, New York, 
N.Y. — CHelsea 3-8086.

DURACLEAN
CARPET CLEANING and 
FURNITURE CLEANING 
We Take Pride in Our Work 

Call 914 WH 6-8035 — 106 Russell 
St., White Plains, N.Y. Ask for 

PETE PAVONE

Harvey tire repair shop open 7 days 
a week, new & used tires sold. flaLs 
fixed, tires recapped 208 W. Bigelow 
St. Newark, NJ. Call (201) 242-7176

The Health Nut — Fort Lee’s own 
Health & Diet Center a complete line 
of organic foods, vitamins, minerals, 
candy, cosmetics. Call 201—944-1135

AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI
Mūsų krautuvėse geriausios dešros

Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite — įsitikinsite/

KRAUTUVES 99 DIDŽIULES
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 SL) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorljoje: 28-28 Steinway Street —- AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-8116 
E. Northport, U!.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin Sq^ L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 
Flushings: 41-06 Main Street — Hl 5-2552 
Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 
Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main SL — 914-454-9070
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DARBININKAS
Htmivjįg
NAUJIENOS,

Mykolas Liuberskis, Angelų 
Karalienės parapijos vargoni
ninkas, mirė spalio 12 d. 2:30 
v. popiet, bevežant iš namų Į 
Jamaica ligoninę. Velionis bu
vo 70 metų. Nuliūdime liko dvi 
dukros su šeimomis — Samu- 
šiai ir Petraičiai, Chicagoj se
suo Stasė Paulionienė su šei
ma, Lietuvoj Brcpė Daumantie- 
nė su šeima, Juozas Liuberskis 
ir Kostas Liuberskis. Laidoja
mas šeštadienį spalio 16 d., 1C 
v. iš Angelų Karalienės para
pijos bažnyčios Cypress Hills 
kapinėse. Atsisveikinimas penk
tadienį 8 v.v. Pašarvotas M. 
Šalinskienės laidojimo kųplyčio- 
je. šeima pageidauja: vietoj gė
lių aukoti Kultūros Židiniui.

Lietuvių Fronto Bičiulių N. 
Y. sambūrio narių susirinkimas 
Įvyks spalio 23, šeštadienį, 6 
vai. vak. Kultūros Židinio pa
talpose. Nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti.

Dr. Henrikas Brazaitis, ALB 
Tarybos vicepirm., atvykęs iš 
Clevelando į ALB 20 m. minė
jimą, aplankė Darbininko re
dakciją ir pranciškonų vienuo
lyną.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas bus spalio 
17, sekmadienį, 4 v. popiet pas 
Eleną Legeckienę, 85-19 164 
St., Jamaica, N. Y. Važiuoti Ja- 
maicos QJ linija iki 160 St. sto
ties, iš ten autobusu Q 65 iki 
85 Avė. kampo.

Grįšim, grįšim, kvarteto “Vil
tis” 15 lietuviškų dainų plokš
telė: 8 duetų ir 7 kvarteto. 
Kaina 5 dol.

Pirmą kartą —

Popietė su 
PUTINU

Skaitymas iš garsiojo romano 
‘‘Altorių šešėly" ir
Putino poezijos
FINCH KOLEGIJOJ 
52 East 78th Street 
Manhattan
Sekmadienį, spalio 31 d. 
Punktualiai 4 valandą.
Skaityme dalyvauja:

Juozas Bulevičius 
Elena Blandytė 
Bronius Balčiūnas 
Vytautas Kidolis . 
Pranas Naujokaitis 
Marytė Sandanavičiūtė 
Stasys Vaškys 
Irena Veblaitienė

Popietę papuoš lietuviška dai
na viešnia iš Chicagos Elena 
Blandytė, akompanuojant muz. 
Algirdui Kačanauskui.

Įėjimo auka 5 dol.
Pelnas — 
Kultūros Židiniui

NEW YORKO ■ NEW JERSEY APYLINKES MAŽOJI DAINŲ ŠVENTĖ
Bus atlikta IV-sios Dainų šventės programa, pristatyta J. Žilevičiaus knyga "Lietuvis vargonininkas išeivijoje" ir paminėta 
Amerikos Lietuvių Vargonininkų-Muzikų Sąjungos 60 metų sukaktis.

Šventėje dalyvauja: Apreiškimo parapijos choras, Brooklyn, vad. A. 
Kačanauskas; Angelų Karalienės parapijos choras, Brooklyn, vad. M. 
Liuberskis; Operetės choras, Brooklyn, vad. M. Cibas; Rūtos ansamb
lis, New Jersey, vad. J. Stankūnas; šv. Petro ir Povilo parapijos cho
ras, Elizabeth, vad. V. Mamaitis; žibuoklių sekstetas, New Jersey, 
vad. Liudas Stukas; Vilties choras, Philadelphia, vad. L. Kaulinis; 
šv. Juozapo parapijos choras, Waterbury, vad. A. Aleksis. Jungtinį 
chorų diriguoja A. Aleksis, M. Cibas. A. Kačanauskas, L. Kaulinis 
ir V. Mamaitis. Solo atlieka Irena Stankūnaitė-DeSilva, sopranas, ir 
Vaclovas Verikaitis, bosas. Akomponuoja Juozas Stankūnas, o knygų 
pristato Paulius Jurkus • Įėjimo auka $3.00 • Data — sekmadienis, 
spalio 24 d. • Laikas — 6 v.v. • Vieta — Lietuvių Laisvės salė, 269 
Second St. Elizabeth, N.J. • Į šventę iš Brooklyn© ir Queens važiuos 
specialūs autobusai. Dėl informacijos ir vietų užsakymo skambinkit 
Romo Kezio "Traveler’s International" kelionių agentūrai, 769-3300.

• Bilietus J šventę iš anksto galima gauti pas choristus, chorvedžius 
ir šiose lietuviam lengvai prieinamose vietose: Queens-Woodhaven: 
Marytės šalinskienės šermeninėje 84-02 Jamaica Ave.; Juozo Andru
žio apdraudos agentūroj 87-09 Jamaica Ave.; Lito kelionių agentūroj 
94-10 Jamaica Ave. Richmond Hill: Jono Ormano apdraudos agentū
roj 110-04 Jamaica Ave. Ridgewood: Vytauto Belecko Winter Garden 
užeigoje 1883 Madison St. Maspeth: Lietuvių piliečių klube 69-63 
Grand Ave. Brooklyn-Williamsburg: Ginkaus ledų krautuvėje 495 
Grand St, East New York: Kultūros židiny 361 Highland Blvd. New 
Jersey-Kearny: Lietuvių Katalikų Bendruomenės Centre 9 Davis Ave. 
Elizabeth: Lietuvių Laisvės salėje 269 Second Street.

Amerikos Lietuvių Vargonininkų-Muzikų Sąjunga ir dalyvaujantieji chorai maloniai kviečia visus atsilankyti j šią malonią 
dainų šventę, ypatingai kviečiami tie, kuriem neteko dalyvauti Chikagos Dainų šventėje.

Vienuolynas _______ GL 5*7068
Redakcija .................. GL 5-7281
Administracija ......... GL 2-2923
Spaustuvė .................. GL 2-6916
Kultūros Židinys .....  827-9865

Ateitininkų sendraugių spe
cialus susirinkimas Kultūros Ži
dinio statybos reikalu šaukia
mas spalio 22 d. 7:30 v.v. Kul
tūros Židinio patalpose. Prane
šimą padarys Tėv. Paulius Bal
takis, O.F.M. Bus padaryti svar
būs nutarimai. New Yorko sky
riaus valdyba perrinkta ta pati. 
Ja sudaro K. Vainius, B. Bobe
lis, A. Kregždys, ir P. Ąžuolas. 
Pirmininko P. Vainiaus adre
sas: 65-16 Clinton Ave., Mas- 
peth, N. Y., 11378. Moksleivių 
kuopos globėja yra Vanda Ve- 
beliūnienė.

Kun. L. Budreckas, muzikas, 
kuris dabar gyvena Vokietijoj 
ir dirba vysk. A. Deksnio įstai
goj, atvyko į New Yorką ir su
stojo pas prel. J. Balkūną kle
bonijoj. Jis čia svečiuosis apie 
mėnesį. Paskui vėl grįžta į Vo
kietiją. Anksčiau jis buvo Ap
reiškimą parapijos vikaras, į 
Vokietiją išvyko šių metų sau
sio 22.

Darbininko spaudos kioskas 
su naujom knygom ir lietu
viškom plokštelėm dalyvaus 
Mažojoj dainų šventėj Eliza- 
bethe, N. J., spalio 24, sekma
dienį, 6 vai. vak. šventės da
lyviai turės progos įsigyti kny
gų, plokštelių, apsimokėti Dar
bininko prenumeratą, gi ne
skaitantieji ir užsiprenumeruo
ti laikrašti. - ♦
AKADEMIJA J. A. PABRĖŽAI 

PAGERBTI
New Yorką Liet. Kat. Moks

lo Akademijos Židinys spalio 
17 d. 3:30 v. popiet Kultūros 
Židinio patalpose 361 High
land Blvd.,' Brooklyne, ruošia 
mokslininko, botaniko, liau
dies gydytojo, pamokslininke 
ir švento gyvenimo pranciško
no Tėv. Jurgio Ambroziejaus 
Pabrėžos 200 metų gimimo su
kakties minėjimą.

Minėjime apie Tėv. J. A. Pa
brėžos asmenį kalbės Tėv. dr. 
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M., 
apie gamtminką-botaniką — 
Tėv. prof. J. Venckus, S. J., 
apie gydytoją — dr. V. Paproc 
kas. Taip pat bus išstatyti jo 
rankraščiai ir jo gyventos ap
linkos paveikslai. Po minėjimo 
bus kavutė.

Į šį minėjimą New Yorko 
Liet. Kat. Mokslo Akademijos 
Židinys visus maloniai kviečia 
atsilankyti.
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Katalikių Moterų Sąjungos 29-tos kuopos metinės šventės 

pietūs
rengiami spalio 17, sekmadienį 1 vai. p.p. Apreiškimo pa
rapijos salėj, Brooklyne. Programoj — skanėstai ir filmai.
Įėjimo auka 3.50 dol. Kviečiamos sąjungietės ir iš kitų 
kuopų bei viešnios.

Valdyba

Jonas Vilutis, gyv. Maspeth, • 
N. Y., mirė spalio 12. Laidoja
mas spalio 16 d. 9:30 yaL iš 
Viešpaties Atsimainymo bažny
čios Šv. Jono kapinėse. Velio
nius kūnas pašarvotas šalins- 
kų šermeninėj Woodhavene. 
Nuliūdime liko žmona Emilija 
ir kiti giminės.

Vyr. skaučių židinio Vilijos 
sueiga bus spalio 21, ketvirta
dienį, 7:30 v.v. pas sesę Ireną 
Vilgalienę, 36 Hicks Lane Great 
Neck, L. I., N. Y. Į šią sueigą 
su paskaitėlėmis atvyksta vyr. 
skautininke s. L. Milukienė ir 
Atlanto rajono vadeivė s. D. 
Siemaškienė. Visos židinietės 
kviečiamos dalyvauti, ypač kan. 
didatės.

Kultūros Židinio statybos ko
miteto posėdis įvyks spalio 21, 
ketvirtadien4, 7 v.v. Kultūros Ži
dinio patalpose. Visų sekcijų 
nariai prašomi dalyvauti, šiuo 
metu yra pertvarkomos rūsio 
patalpos ir baigiami visuotinio 
vajaus paruošiamieji darbai.

Lietuvių vyrų choro koncer- 
te-baliuje, kuris įvyks lapkri
čio 6, publiką linksmins J. 
Kazio orkestras.

Maspetho Piliečių Klubo mo
terų skyrius rengia metinę va
karienę ir šokius spalio 23. 
šeštadienį, 8 vai vak.

Algis Butkus, inž. J. But
kaus sūnus, grįžo iš kariuome
nės, iš Vietnamo karo, apdova
notas Bronze Star medaliu in 
gero elgesio medaliu.

Daugiau New Yorko žinių šia
me numeryje yra 6 ir 7 pusla
piuose.

PASKAITA APIE 
LEUKEMIJĄ

Spalio 16, šeštadienį, 6 vai. 
v. Kultūros Židinio patalpose 
dr. Antanas Starkus skaito pa
skaitą apie leukemiją.

Prelegentas yra gydytojas pa
tologas, tos srities profesorius, 
už apgynimą disertacijos Karci
nomos ir Prekarclhomos -klau
simu gavęs medicinos daktaro 
laipsnį. Plačiai dirbęs anatomi
jos ir patologijos srityjse, pa
sižymėjęs pasišventimu bei hu
maniškumu, todėl žinomas ne 
tik lietuviam, bet ir kitiem tiek 
Eurqpoj, tiek Amerikoj. Niu
jorkiečiam gerai žinomas dr. A. 
Starkaus dosnumas lietuvių šal
pos bei kultūros reikalam.

Dr. A. Starkaus paskaita yra 
įdomi gydytojam, dantų gydy
tojam, medicinos darbuotojam 
ir visiem, kuriem rūpi savo ir 
savo šeimąs sveikata. Ji bus 
pailiustruota skaidrėmis.

Visuomenė kviečiama atsilan
kyti.

Paskaitą rengia ateitininkų 
medikų Gajos korporacijos N. • 
Y. skyrius.

Audronė Bružaitė šoka išraiškos šokj “Mėnesieną” spalio 9 Lietuvių Bend
ruomenės vakare Maspetho lietuvių parapijos salėje. Nuotr. R. Kisieliaus

(atkelta iš 6 psl.)
min. Jonas Rūtenis. Toliau va
dovavo Jūratė Balsytė-Jasins • 
kienė.

Pradžioj pasirodė iš Water- 
būrio dainuojančios rūtos — 
Diana Melnikaitė ir Irena šiugž- 
daitė. Jos padainavo keturias 
dainas — čigonai, Kaip ver
kiančio smuiko, Žuvelė. Ketvir
toji buvo palydėta trenkian
čiais būgnais, kurie buvo už sce
nos. Šiaip visos dainos buvo 
pritariamos gitara. Dainininkės 
patraukia savo paprastumu ir 
entuziazmu kuris spinduliuote 
spinduliuoja ir užkrečia žiūro
vą.

Nuotaikingai ’ pašoko išraiš
kos šokį Audronė Bružaitė, ku
ri lanko išraiškos šokio mokyk
lą. Jos šokis vadinosi Mėnesie
na. Jos brolis Algimantas Bru
žas su polėkiu padeklamavo 
Maironio “Čičinską”.

Toliau buvo filmas apie jau
nimo žygius 1968 LB seime. 
Čia buvo parodyta motorkada 
ir iškilmės Flushing Meadows. 
Rodė G. Penikas. Programą bai
giant, žodį tarė J. Rūtenis. 
Programa buvo visai patraukli 
ir nuotaikinga, tinkanti šiam 
vakarui, užtrukusi tik valanda. 
Šokiam grojo Joe Thomas or
kestras.

Pamaldas Apreiškime
Sekmadienį, spalio 10, lietus 

visus taip užklupo ir net bau
gino potvyniu. Bet žmonių į 
iškilmingas pamaldas prisirin
ko nemaža. Mišias aukojo nau
jasis Apreiškimo parapijas kle
bonas kun. P. Raugalas. Pa 
mokslą paasakė Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, O. F. M. Jis prisimi
nė Bendruomenės chartos pnn-

pa

Įspūdžiai iš Liet. Bendruomenės šventės 
cipus ir sukurtąją LB organi
zaciją. Giedojo Apreiškimo 
rapijos choras. 
Akademija ir koncertas 

Nustųjus lietui, 3 vai. 
Richmond Hill
mokyklos salę susirinko apie 
300. žmonių. Jų galėjo būti kur 
kas daugiau, nes programa bu
vo visai pakili.

Programa pradeda muzika, 
kuri gana įspūdingai buvo per 
duota per garsiakalbius. Buvc 
įneštos vėliavos, sugroti him
nai, suskambėjo Lietuvos lais
vės varpas. Tėv. Pranciškus 
Giedgaudas, O.F.M., sukalbėję 
invokaciją. Pagerbti žuvusieji 

Toliau visai, oficialiai dalia: 
vadovavo N. Y. L.B. apygar
dos pirmininkas Aleksandras 
Vakselis. Atidaromąją kalbą pa
sakė JAV LB centrų valdybos 
pirm. Vytautas Volertas, pasi
džiaugdamas stiprėjančia LB 
veikla.

Sveikinimo kalbas pasakė: 
Lietuvos gen. konsulas A. Si
mutis, Vliko pirmininko parei
gas einąs J. Audėnas, PLB vi- 
cepirm. dr. H. Brazaitis iš Cle
velando.

Šio iškilmingo posėdžio pa
skaitininku buvo prof. dr. Jo
kūbas Stukas. Jis savo kalboje 
palietė tuos momentus, kur 
LB gali įeiti į dabartinį gyveni
mą, apjungti visus ir reikštis 
visose srityse.

Atsiųstus sveikinimus paskai
tė Jūratė Balsytė-Jasinskienė.

Koncertinė dalis
Po trumpos pertraukos buvo 

koncertinė dalis. Čia pasirodė 
Clevelando vyrų oktetas su sa
vo nuotaikingomis dainomis. 
Su jais dainavo ir Čiurlionio 
ansamblio sol. Irena Grigalių- 
naitė. Oktetui vadovavo Rytas 
Babickas. Padainavo pluoštą 
lietuvių liaudies dainų, lietuvių 
ir kitų tautų kompozitorių kū
rinių.

Dainų tarpe grojo akordeono 
virtuozas Charles Daubaras iš 
Philadelphijos. Jis į sceną bu
vo atsinešęs garsą stiprinto
jus, šviesos efektus. Grojo apie 
pusę valandos.

Pabaigoje žodį tarė V. Vo> 
lertas. Visa programa užsitęsė 
apie 3 vai. Programa buvo ge
rai suorganizuota, sklandžiai 
pravesta. Koridoriuj veikė Dar- 
bininko spaudos kioskas. (Pla
čiau kituose numeriuose), (p.j.)

Ieškomas pastoviam darbui 
jaunesnio amžiaus buhalteris 
su geru atlyginimu Woodside, 
N. Y., vienai įstaigai. Skambin
ti po 7 vai. vakarais tel. 454- 
1884.

Brockton, Mass. n r\ PTfX 1/
Pobūvis Balfo naudai /j į / 1 // //y i

Brocktono Balfo 72 skyrius ’
tradicinį rudens pobūvį rengia X1M1CIS - 
spalio 16, šeštadienį, 6:30 vai. . 4

vak. lietuvių Sandaros salėj, 30 
Intervale St., Brockton, Mass.

Pobūvyje bus gerai paruošta 
vakarienė su išgėrimais. Bus 
ir turtingos loterijos su vertin
gomis dovanomis. Šokiam gros 
geras orkestras. Įėjimo auka 
tik 3.50 dol.

Maloniai kviečiame visus na
rius ir prijaučiančius pobūvyje 
atsilankyti su giminėmis, drau
gais ir kaimynais. Mielai lau
kiami ir gretimų kolonijų lietu
viai.

Jau 27-ti metai, kai įvairių 
pažiūrų lietuviai, vieningai su
sibūrę į Balfą, veiksmingai 
gelbsti nedalioj esančius lietu
vius. O tokių vargstančių lietu
vių yra beveik kiekviename pa
saulio krašte. Vargsta seneliai, 
našlaičiai, ligoniai. Visi jie tie
sia prašančias rankas į mus, 
gyvenančius turtingiau, dirban
čius ir sveikus. — M. K.

SPORTAS
(atkelta iš 7 psl.)

Veiks, kaip ir pernai, plauky
mo sekcija (jei susidarys tin
kamas skaičius vaikų), krepši
nis, tinklinis mergaitėm ir ber
niukam, stalo tenisas ir futbo
las. Būtų gera, kad pirmą die
ną sueitų visi, kurie nori daly
vauti sporte, nes nuo to pri
klausys, kiek ir kokias sales 
turėsime paimti. Pageidau
jant tėvam, galės būti ruošia
mos ir kitose sporto šakose 

• treniruotės. Sportas vyks kiek- 
: vieną antradienį, išskyrus tuo$ 

aukštesniąją antradienius kada viešosios 
mokyklos dėl kokių nors šven
čių yra uždarytos.

Pereitame sezone iš čia spor
tuojančio jaunimo buvo suda
rytus komandos, kurios daly
vavo rytų pakraščių lietuvių 
sporto varžyboj. Pavasarį entu
ziazmo buvo daug. Tikimasi, 
kad ir šiame sezone jo ne
truks. Svarbiausia yra —pilnai 
išnaudoti ten esantį plaukymo 
baseiną, kad susidarytų pakan
kamas skaičius vaikų. Čia maži 
vaikai išmoksta plaukti tėvų 
priežiūroj, padedant raudono 
kryžiaus plaukymo instrukto
riam.

Visais rūpimais reikalais ga
lite kreiptis į pernai buvusius 
sporto vadovus arba tiesiogiai 
į V. Steponį, 441-7087. V.S.

JAUNUČIŲ KOMANDA
Šiemet į šio sezono pradžioj, 

pasirodė vokiečių futbolo (soc
cer) lygoj lietuviška jaunučių 
komanda. Spalio 3 jau teko 
žaisti prieš College Point ko
mandą, kuri nesigailėdama su
kirto net keturis įvarčius
taip laimėjo prieš mūsų tik šie- tu. Malonu matyti ir naujai į- 
met atkurtą komandą.

Pagalbon jaunimui atėjo Pau
lius Bagdžiūnas, pirmos ko 
mandos žaidėjas, kuris sutiko 
vadovauti jaunučių komandai.

ir

Prel. Mykolui Krupavičiui 
prisiminti Bostono ir apylinkių 
ateitininkai rengia akademiją, 
kuri įvyks spalio 17, sekmadie
nį, 3 vai. popiet Lietuvių Pi
liečių D-jos 111 aukšto salėj, 
368 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. Programoj: prel. V. Bal
čiūno įžanginis žodis, ekonom. 
St. Lūšio paskaita apie M. Kru
pavičiaus asmenį ir darbus; me
ninę dalį atliks solistė Stasė 
Daugėlienė ir muzikai Izidorius 
ir Vytenis Vasiliūnai; R. Šle
žas pademonstruos A. Kezio pa
gamintą filmą iš prel. M. Kru
pavičiaus gyvenimo. Visi kvie
čiami į šio žymaus Lietuvos 
laisvės kovotojų, valstybininko 
ir bendruomenininko mirties 
metinių minėjimą — akademi
ja-

Bostono vyrų oktetas, veda
mas muz. Juliaus Gaidelio, ren
gia vakarą su programa spalio 
16, šį šeštadienį, Lietuvių Pi
liečių D-jos salėj. Programos 
pranešėja mokytoja Rita Au- 
siejutė. Po programos užkan
džiai, baras, šokiai, grojant R 
ir M trio orkestrui.

Kultūrinis subatvakaris, ku
ris visada vyksta trečią mėne
sio šeštadienį, turėjęs įvykti 
spalio 16, dėl vyrų okteto va
karo nukeliamas į gruodžio mė
nesį.

Laisvės Varpo, Lietuvos radi
jo valandos, metinis “Šurum - 
Burum”” įvyks spalio 24, sek
madienį, Lietuvių Piliečių D-jos 
salėj.

Pranas Mučinskas po opera- 
iijąs guli Carney ligoninėj.

Alė ir Stasys Santvarai atos
togauja Bermudų salose.

Bcstcno burmistro rinkimuo
se pagal burtų keliu įvykusį 
traukimą kongresmanė Louise 
Day Hicks rinkimų lentelėj į- 
rašyta pirmoj' vietoj. Bostonas 
reikalingas pakeitimo, nes mies 
to mokesčiai per kelis metus 
net padvigubėjo. Seni politikie
riai, kokiu yra dabartinis bur
mistras, moka mulkinti žmo
nes. Rinkimai netoli. Jie paro
dys žmonių susipratimą.

žaisti futbo- 
berniukai 

penkiolikos

rungtynės
kad, kai

Kartu jis prašo tėvelių, kad jie 
leistų savo vaikus 
lą. Jam reikalingi 
nuo trylikos iki 
metų amžiaus.

Nors pirmosios 
ir nepavyko, tikime, 
susitvarkys ‘komandos skaičius 
ir daugiau pasimokys, jaunu
čiai galės gerai stovėti savo 
grupėj. Po ilgesnės pertraukos 
visada sunkiau pradėti.

Be tą, komanda šios sudė
ties dar niekada nežaidė kar- 

stojusius sportininkus į lietu
višką komandą. Naujieji yra 
V. Karmazinas, A. Landsbergis, 
T. Vainius, grįžęs po pertrau
kos. Sveikinam juos. V.S.




