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Mirčiai dirbusi įstaiga pradės žmogaus gyvybe rūpintis
Biologiniij ginklii tyrimo centras kovos su vėžio liga

Indija planuoja Pakistano sunaikinimą

Amerika yra pirmoji po ka
ro, ir tuo tarpu vienintelė, pa-
dariusi pirmą realų nusiginkla
vimo žingsni — šią vasarą pra
dėjo ir kitais metais baigs su
naikinti visus savo sandėliuose 
turėtus biologinius ginklus. Ir 
ta proga yra pareiškusi, kad 
niekada pirmoji nepanaudos 
nė biologinių, nė cheminių gink 
lų. Todėl Amerikos vyriausybė 
galės ramia širdžia ir švaria są-

Įkliuvo teisėjas 
kyšininkas

Albany. — New Yorko vals
tijos vyr. teismo teisėjas 
Schweitzer rastas visais atžvil
giais netinkamas teisėjo parei
goms, nes bylas nagrinėdamas 
ir bausmes skirdamas žiūrėjęs 
ne Įstatymo, bet savo asme
niškų ir savo draugų interesų. 
Teisėju būdamas užsiiminėjęs 
tokiais bizniais, kuriuos drau
džia teisėjų etikos kodeksas. 
Jis esąs sulaužęs veik visus 
svarbiausius jo straipsnius. 
Yra Įtartas ėmęs kyšius už ma
žesnių bausmių paskyrimą ar
ba visai bausmės neskirdamas, 
jeigu nebus daugiau nusikals
ta per nustatytą laiką.

Jq tardymą pravedė specia
liai sudaryta teisėjų kolegija, 
kaip to reikalauja Įstatymas. 
Pirmieji gandai apie jo nedo
rą elgesį atėjo iš kongreso, 
kur komisijoje liudydamas vie
nas asmuo tvirtino, kad teisė
jas Schweitzer per ji kaip tar
pininką kelis kartus yra gavęs 
didelį kyši. Jis buvo prašo
mas ir sutiko taip vesti bylas, 
kad būtų galima teisėtai pa
skirti mažiausias bausmes. Yra 
nustatyta, kad Schweitzer susi
tikinėjo su kaltinamųjų gynė
jais už teismo sienų ir vedė su 
jais pasitarimus dėl bylų vedi
mo.

— V. Vokietijos Miunchene 
1972 m. vyksta olimpiniai žai
dimai. Daug milijonų markiu 
kaštuos reikalingi , Įrengimai: 
stadijonai, baseinai, estrados, 
aikštės, sportininkų miestelis, 
nauji keliai, garso-šviesos apa
ratūra radijo-televizijos bokš
tai bei sistemos ir dar daug 
kas. Savo išlaidų dali padengs 
miestas ir centrinė vyriausybė, 
bet aukos prašoma ir iš V. Vo
kietijos gyventojų, kurie duos 
ją kiekvieną kartą pirkdami 
pašto ženklą. Išleistos kelios se
rijos pašto ženklų milijoniniais 
tiražais. Kiekvienas pirkėjas tu
rės pridėti prie ženklo kainos 
dar 5, 10, 15 ar 25 fenigius, 
žiūrint kokio brangumo ženklą 
perka.

Čilė-Amerika bando nesusipykti
Washingtonas. — . Pasirodė, 

kad Čilės vyriausybė nėra lin
kusi susipykti su Amerika dėl 
atlyginimo už nusavintą turtą 
Amerikos bendrovėms, kurios 
ikšiol vystė ir eksploatavo Či
lės vario kasyklas ir visą vario 
pramonę.

Pradžioj buvo skelbiama, 
kad tos bendrovės nieko ne
gaus, bet dar primokėti turėtų, 
nes per visą laiką gavusios dau
giau pelno, negu turėtų nor
maliai gauti. Jiems buvo viešai 
pasakyta kad tokiu savo elge
siu jie pakenks visoms ūkiškai 
neišsivysčiusiom valstybėm, ku
rios ieško paskolų ir kreditų 
pas ūkiškai turtingesnius.

Būta, matyt, ir daugiau rim

žine greit pasirašyti tarptauti
nę konvenciją, draudžiančią ga
minti ir vartoti bakteriologi
nius (biologinius) ginklus.

Prez. Nixonas šituo žmoniš
kumo ir taikos keliu pereitą sa
vaitę žengė dar vieną žingsni 
pirmyn. Jis nuvyko i Fort 
Detrick, Md., karinę bazę, kur 
ikšiol buvo bakteriologinių 
ginklų tyrimų centras, ir ten 
formaliai paskelbė, kad žemė, 
pastatai, laboratorijos ir jų 
brangūs Įrengimai bus paskir
ti vėžio tyrimo reikalams. Ir to-, 
je vietoje bus Įkurtas kovai su 
vėžio liga centras. Dabar tyri
nėjimai yra išsimėtę po visą 
kraštą, darbas dirbamas dau
giausiai pavienių asmenų, ma
žose laboratorijose ir be reika
lingų priemonių. Dabar gi visi 
tyrinėjimų darbai bus sukon-

Vengras Kanadoje 
užpuolė Kosyginą

Ottawa. — Sovietų prem - 
jeras Kosyginas atvyko Kana- 
don pereito sekmadienio vaka
rą ir buvo apgyvendintas su 
palyda Chateau Laurier viešbu
tyje, netoli parlamento rūmų 
kalvos. Pirmadienio rvta ivyko 
pirmas Trudeau-Kosygino pasi
tarimas. Jį baigę abudu prem
jerai pasuko pėsti prie parla
mento pasivaikščioti. Ten ir i- 
vyko Kosygino užpuolimas, ku
ri Įvykdė vengrų laisvės kovo
toju pasivadinęs gana jaunas 
vyras. Peršokęs policijos padė
tas užtvaras, jis šoko prie Kosy
gino iš užpakalio, užsikabino 
ant kaklo, bandydamas ji per
mesti ant žemės. Kosyginas, be 
abejo, išsigando, bet ant žemės 
nebuvo permestas, nebuvo su
žeistas. Trudeau popiet parla
mente pareiškė, kad '‘Įvykis la
bai pažemino Kanadą”. Niekas 
rimtu to pareiškimo nelaikys, 
bet čia pat stovėję policijos bū
riai daugiau domėjosi kas vyko 
už keliolikos metrų, todėl ne
spėjo pamatyti nė vyro šoki
mo per užtvaras, nė jo ristynių 
su svečiu.

Ryšium su Kosygino atvyki
mu, visų Kanadoj gyvenančių 
Rusijos nuskriaustų tautų ats
tovai bandė vienaip ar kitaip, 
visi taikiu būdu, apie tas skriau 
das priminti. Piketavimai dau
giausiai vyko prie Sovietų am
basados. Žydus tvarkė iš New 
Yorko atvykęs pats rabinas Ka- 
hane, bet po “atentato” prieš 
Kosyginą jam buvo Įsakyta Ka
nadą apleisti.

tų motyvų sugrįžti i Washing- 
toną Čilės užsienio reikalų mi- 
nisteriui deryboms ant reales
nio kelio užvesti. Pvz. Nixonas 
į reikalą irgi rimtai pažiūrėjo, 
nes i pasitarimą pasiuntė ne 
ką kitą, kaip savo gabiausią pa
tarėją dr. Kissingerį. Jam pasi
sekė Įtikinti čilietį, kad keršto 
iš Amerikos relauktina, jeigu 
bus sutikta mokėti faktais ir 
sutartimis pateisinamą kainą. 
Oficialaus pranešimo dar nėra, 
bet informuoti šaltiniai esą tik
ri, kad Čilės vyriausybė, komu
nistus atmetant, priims dery
boms vesti sutartą Kissingerio 
formulę. Numatyta, kad ir JAV 
bendrovės turės savo reikala
vimus sumažinti. 

centruoti šitame centre, nors 
Washingtone esąs valdžios iš
laikomas Vėžio Tyrimo Institu
tas tuo tarpu ten ir pasiliks.

Prez. Nixonas dar pranešė, 
kad likviduojant karines insti
tucijas, — nes jis mano, kad 
Amerikai nebeteks šiame šimt
mety kariauti. — vis daugiau 
tokių kariniams reikalams ne-

-Y- Dr. Kissingeris atvyko i 
Pekiną ši trečiadieni. Oficialaus 
pasitikimo aerodrome nebuvo. 
Laikraščiai tą dieną paskelbė 
du straipsnius: apie Amerikos 
imperializmą ir Japonijos mili- 
tarizma.

— Pirmą kartą per 10 mė
nesių Amerikoje krito didme- 
nu kainos. Tai turėtų neilgtru- 
kus atsiliepti iri mažmenų kai
nas.

— Izraelis, manoma, gami
na raketas, galinčias nešti nuc 
1,000 iki 1.500 svarų antga
lius daugiau kaip 300 mylių 
nuo iššovimo vietos. Antgaliai 
gali būti ir atominiai sprogme
nys, bet nežinoma, ar tokių Iz
raelis jau turi pasigaminęs 
Tik neabejojama, kad jis gali 
ir tokių pasigaminti. Raketos 
vardas — Jericho. Pagamina
ma nuo trijų iki šešių per mė
nesį. i

Austrijos 
socialdemokratu 
manevrai

Viena. — Austrijos parla
mento rinkimuose socialdemo
kratai surinku virš 50 proc. bal
sų. todėl dabar jau galės ban
dyti vieni valdyti. To ir norė
jo pasiekti, nes norėjo pradėti 
krašto ūki sccialistinti. Kad 
greičiau tas reikalas išryškėtų, 
paleido parlamentą prieš laiką. 
Iš 183 atstovų socialdemokra
tai gavo 92 atstovus, krikšč. 
dem. 80. dešinioji laisvės parti
ja 10. Kadangi dauguma labai 
maža, todėl jau dabar pareiškė, 
kad ūkiniu reformų socialistini- 
mo prasme dabar nedarys. Ko
munistai surinko 60.000 balsų, 
bet atstovo negalėjo pravesti. 
Dar nepaskelbta, kokia bus vy
riausybė — ar vien tik social
demokratų. su dviejų atstovų 
dauguma parlamente, ar koali
cija su krikšč. demokratais. 

Išvakarėse kelionės j Washingtone Įvykstančia Nation al Confederation of American Ethnic Group konferen
ciją, JAV LB centro valdybos nariai Algimantas Gečys ir Aušra Zerr kalbasi su Tautų praeičiai tirti Įstatymo 
projekto JAV senate autoriumi, senatorium Richard S. Schweiker (dešinėje). Nuotr. K. čikoto

bereikalingų patalpų, prietaisų 
ir patyrusio personalo bus gali
ma pervesti taikos tarnybai. 
Jis plačiau apie tą reikalą ne
pasakojo, bet pabrėžė, kad tai 
vienintelis kelias Įdėtus didelius 
pinigus panaudoti geram tiks
lui.

Šito projekto mintis atsirado 
tada, kada prez. Nixonas at
jungė Ameriką nuo biologinių 
ginklų ir vėliau nuėjo i kongre
są prašyti paskirti po 100 mil. 
dol. metams kovai su vėžio li
ga. Jis pasiūlė kongresui sukur
ti specialią agentūrą tam rei
kalui planuoti ir administruo
ti, bet kongresas dar to reika
lo ikšiol nesutvarkė.

— Ginklų pirkimą iš Ameri
kos Japonija nori padidinti iki 
vieno bilijono dol. vertės per 
penkerius metus. Ir tai turėtų 
padėti Amerikai sumažinti sa
vo prekybos su Japonija defi
citą.
KITI RAŠO...

Pekinas supranta
•’Paneigdami spėliojimą, kad 

dr. Kissinger antrojo savo vizi
to metu Pekine diskutuos ir Ki
nijos bylą J. Tautose, Baltieji 
Rūmai tyliai patvirtino, kad 
tarp Washingtono ir Pekino yra 
susitarimas turėti tuo klausimu 
skirtingas nuomones. Nežiū
rint kqkio pobūdžio tas susipra
timas būtų, yra neabejotinai 
aišku, kad nuomonių skirtumas 
dėl Kinijos atstovavimo Jungt. 
Tautose neturi kliudyti prez. 
Nixonui atvykti Į Pekiną ir pa 
stangoms gerinti abiejų kraštų 
santykius”, — rašo NYT.

“Kinijos komunistai žinoję 
pirmojo Kissingerio vizito me
tu, kad prez. Nixonas yra vie
šai Įsipareigojęs apsaugoti Tai
wan© vieta J. Tautų gen. asam
blėjoj. Visa, kas ikšiol tuo rei
kalu yra Įvykę, Pekino negalė
jo nustebinti. Tiesioginis susi
siekimas tarp Pekino ir Wash
ingtono vyko nenutrūkstamai 
visa laika” ...

“Visa tai sako, kad prez. 
Nixono vizitą brangina abidvi 
pusės. Bet tai dar nereiškia, 
kad.viena ar kita pusė būtų 
jau iš esmės pakeitusios save 
nusistatymus svarbesniais klau 
simais”.

Ir dabar dar nepaskelbta, ka
da naujasis tyrimų centras pra
dės veikti, bet manoma, kad 
greit, nes reikia panaudoti ten 
jau darbą baigiantį personalą, 
kuris yra gerai ištreniruotas tos 
rūšies tyrimų darbams dirbti.

Prie to projekto suorganiza
vimo prisidėjo ir abu Maryland 
valstijas senatoriai, abu res
publikonai.

Ką gavo Kosyginas 
Alžyre ir Moroke

Kosygino kelionė i Moroką 
ir Alžyrą buvo pirmas didesnis 
bandymas labiau Įsitvirtinti Vi
duržemio jūros baseino rytinia
me gale.

Moroke Sovietai karinės ba
zės savo laivynui negalėjo 
gauti, bet abu kraštai pasirašė 
susitarimą duoti vienas kito 
prekiniams laivams teisę, rei - 
kalui esant, pasinaudoti uostų 
Įrengimais. Maskva padidino ik
šiol Morokui duodamą ūkinę pa
galbą. Šitie mostai sako, kad 
Kosygino atvykimas santykius 
su Maroku paliko draugiškus, 
nors ideologiškai abu kraštai 
yra labai toli vienas nuo kito. 
Bet Sovietų duota ir dar kiek 
padidinta pagalba yra tik šešė
lis to, ką Morokas gauna iš 
Washingtono. Į Amerikos duo
dami pagalbą Įeina ir karo lėk
tuvai.

Unijų didieji 
bendradarbiaus

Washingtonas. — Didžiųjų 
unijų vadai sutiko dalyvauti sa
vo darbu ir patarimais ūkinio 
susidrausminimo antrojoje fa
zėje, kad būtų sutramdyta in
fliacija ir atkutintas ūkinis Įsi
bėgėjimas. Penki unijų atsto
vai bus paskirti Į algų-atlygini- 
mų komisiją, kuri nustatys 
standartus atlyginimams ateity
je tvarkyti. Dar penki tos ko
misijos nariai bus paskirti iš 
darbdavių, kiti penki bus vi
suomenės (vartotoju) atstovai. 
Bet unijų vadai išsikovojo iŠ 
prez. Nixono pažadą, kad tos 
komisijos nutarimai nebus be 
atodairos vyriausybės organų 
vetuojami. Tokiems ginčams 
spręsti prez. Nixonas planuoja 
gauti kongreso sutikimą Įsteig
ti laikinį teisminį organą gin
čams sutvarkyti.

Calcutta. — Užsienio kores
pondentai nuo Indijos-Pakista- 
no pasienio pranešinėja, kad 
traukinys po traukinio jau ke
linta diena rieda su ginklais Į 
ši Indijos pasienio miestą la
bai stiprioje apsaugoje. Sako
ma, kad ginklai skirti R. Pa
kistane ir pačioje Indijoje te- 
besislapstantiems Pakistano 
bengaliečiams, sukilusiems 
prieš Pakistaną ir tebenorin- 
tiems nepriklausomą valstybę 
Įkurti. Jų ir Indijos tikslas esąs 
suorganizuoti antrą Pakistano 
kariuomenės. puolimą, nes pir
masis šį pavasarį buvo labai 
greit sutriuškintas kariškai.
Dabar jau pradėti skelbti duo

menys apie tai, kiek sukilusieji 
prieš centrinę vyriausybę iki 
Pakistanu kariuomenės atvyki
mo suspėjo išskersti gyventojų 
kitų grupių, kurios bengalie
čiams nepatinka. Skaičiai šiur
pulingi, gi vartoti žudymo bū
dai buvo neįsivaizduojamai 
žiaurūs.

Vėl pradėti siųsti Indijai ar. 
Pakistanui Įspėjimai vengti ka
ro. Tuo reikalu net pasitarimą 
turėjo JAV. Anglijos. Rusijos 
ir Prancūzijos atstovai. De- 
maršai padaryti kiekvieno at
skirai, bet iš anksto susitarus. 
Tik labai keista, kad visi ikšiol 
tenkinasi tik žodiniais diploma
tiniais šablonais, nė vienas ne
turėjo drąsos pasiūlyti veiks
mingų priemonių dalykui su

Dejuoja teroro geidusios panteros, 
kad Pekinas išdavęs revoliuciją

Alžyras. — Amerikos juodų
jų panterų partija čia turi savo 
vadinamą tarptautini centrą, 
kuriam Alžyro vyriausybė duo
danti pastogę ir paremianti pi
nigais — bent taip ką tik pasa
kojo ten nuo teismo pabėgęs 
Eldridge Cleaver, vienas iš tos 
teroristinės grupės organizato
rių.

NYT reporteriui jis neseniai 
papasakojo panterų ir panašių 
teroristų bėdas. Didžiausia da
bar esanti ta, kad Pekinas pa
davė ranką Washingtonui, nes 
tai jau reiškia, kad Pekinas at
sisakė nuo permanentinės re
voliucijos doktrinos. Dabar, 
girdi, šitie du milžinai padarys 
Azijoje taiką, tokiu būdu Ame
rikai paliks daugiau laisvės rū
pintis savo interesais Afriko

Dejonė del plano
Jungt. Tautos. — Gen. as

amblėjos biudžeto komisijai 
pranešta kad J. Tautos de fac
to yra bankrote, nes nebe
turi jokių atsargų. Taip U 
Thant kalbėjo pristatydamas 
naują biudžetą. 20 mil. dol. di
desni už pernykštį. Organizaci
ja turėjo susitaupiusi 40 mil. 
dol. atsargos fondą juodai die
nai, bet jis jau esąs visas su
naudotas. Rugsėjo mėn. al
goms mokėti pasiskolinta 15 ' 
mil. dol. iš kitų padalinių, ku
rie tiems reikalams negali bū
ti naudojami, nes jie skirti ki
tų institucijų darbams finan
suoti. Nariai skolingi nario mo
kesčio 65 mil. dol., bet pusės 
tos sumos nebus galima atgau
ti, nes skolininkai yra mažos ir 
neturtingos valstybėlės.

Be specialių dovanų, kurių 
laukiama iš didžiųjų ir turtin
gųjų valstybių, iš finansinės 
krizės nebūsią galima išeiti. 
Bet U Thant ta proga pamir
šo patarti sudrausti komisijas, 
kad jos nedarytų tokių nutari
mų, kurių Įvykdymas reikalin
gas naujų išlaidų ir kurios biu
džete nenumatytos. Afrikos na
riai mažiausiai mokesčių temo*- 
ka bet savo fantastiškais nuta
rimais daugiausiai pinigų išmė
to. Pagrindiniai bankroto kalti
ninkai yra Prancūzija ir Sovie
tų S-ga, kurį laiką nemokėju
sios savo dalies finansuoti to
kiems projektams, kurie joms 

tvarkyti pagrindinai. Tame ne
laimingame kivirče Indija yra 
padariusi daug neleistinų da
lykų, bet ji vis dar tebevaidi
na nuskriaustąją. Šitaip elgian
tis karo ten nebus galima iš
vengti, reikalingas didžiųjų 
valstybių nešališkas Įsikišimas 
su visiems teisingu sprendimu.

Savo krašto apsaugos minis- 
terio pareiškimu, Indija jau iš 
anksto pasakė, kad Pakistanui 
nebus grąžinta nė viena pėda 
žemės, kuri iš jos bus paimta 
karo metu. Karo židinys bus 
pirmiausiai R. Pakistane, nes 
toje pusėje yra indų ginklai, jų 
kariuomenė ir tos žemės, ku
rias ji nori iš Pakistano pasi
grobti.

Pakistano vyriausybė pasiū
lė Indijai, kad abi valstybės ati
trauktu savo kariuomenes nuo- 
sienų, bet Indija apsimetė pa
siūlymo negirdėjusi. Vietoj to 
pradėjo vežti ginklus Į Pakista
no pasienį. Premjerė Gandhi 
atmetė ir taikos derybas su Pa
kistanu dabar, nes Pakistanas 
pirma turįs padaryti taiką su 
R. Pakistano sukilėliais, kurių 
net vadovybė nežinoma. Tuo 
tarpu ji yra ne R. Pakistane, 
bet Indijoje, žodžiu, visi Indi
jos pareiškimai ir veiksmai su
ka i tą pusę, kad R. Pakistanas 
būtų atimtas iš Pakistano ir pa
darytas nepriklausoma valsty
be, de facto Indijos vasalu.

je, Vid. Rytuose ir Europoje. 
Jie gi kūrę savo planus ant 
prielaidos, kad nesutarimai 
tarp JAV ir Azijos turės būti 
išspręsti tik karu. Dabar gi, kai 
Kissingeris ir Nixonas -važinėja 
i Pekiną, visos revoliucionierių 
viltys pakibo ore. Prie to dar 
prisidedąs ir santykių gerėji
mas tarp abiejų Korėjų. Ir ten 
nebesą vilties revoliucinio karo 
sulaukti.

Tuo pačiu laiku atsiradusi 
bėda ir partijos viduje — Ame
rikoje likusi vadovybė irgi at
sisakiusi revoliucijos, nes neg
rų išląisvinimo dabar sieksian
ti taikiomis priemonėmis. Grįž
ti Amerikon Cleaver nepatogu, 
nes čia turės eiti kalėjiman už 
teroristinius veiksmus.

bėdai pašalinti
nepatiko. Jos nemokėjo savo 
dalies JT taikos daliniams iš
laikyti Konge bolševikų sukel
tai revoliucijai sutramdyti, to
kiems pat daliniams tarp Izrae
lio ir arabų paliauboms saugo
ti, jos nė cento neduoda JT tai
kos daliniams Kipre dabar iš
laikyti. Prie jų prisidėjo dar ke 
lies valstybės, daugiausiai ara
biškos, ir taip susidarė dau
giau kaip 100 mil. dol. skolų.

Nauji laureatai
Nobelio taikos premija pa

skirta V. Vokietijos kancleriui 
Viliui Brandtui už jo pastan
gas mažinti Įsitempimus Euro
poj

Nobelio literatūros premija 
paskirta Čilės poetui PablcP Ne
rudai. Jis nusisuko nuo sovie
tinio tipo komunizmo prakti
kos, bet teoretiškai-sakosi esąs 
marksistas. į politinę veiklą 
dabartiniame Čilės režime jis 
iki šiol nėra Įsivėlęs.

— Sovietų Kosyginas, baigęs 
vizitą Kanadoje, persikels į 
Kubą Castro lankyti. Šitas vi
zitas iš anksto nebuvo skelbia
mas.

Kazys S. Karpius, buvęs ilga
metis Dirvos redaktorius, mirė 
spalio 20 d. 4:15 v. popiet 
Clevelande.
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Ar kalbos apie teisę jau atgyvenusios? SPARTA — Rašomos mašinėlės jv. kalbomis, radio, spalv. TV,' compiute- 
riai, jv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E- Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

The Baltic Review paskuti
niame nr., 1971 rugpiūčio mėn., 
yra Martino Brako straipsnis 
“Lithuania’s International Sta
tus — Some Legal Aspects”— 
per 36 puslapius svarstoma Lie- 
tuvos padėtis tarptautinės tei
sės šviesoje.
Okupacija ir rezistencija teisės 
atžvilgiu:

Pagrindu imdamas Haagos 
konvenciją (1907) ir Niurnber
go tribunolo chartą (1945-6), au
torius, teisininkas, randa, kad 
tos tarptautinės sutartys tinka 
ir Lietuvos padėčiai aptarti. Pa
gal jas (1) Lietuva tebėra ag
resoriaus užpulta, ir Sovietų 
Sąjunga turėtų būti teisiama 
panašaus kaip Niurnbergo teis
mo; (2) Lietuvos rezistencija 
buvo teisėtas tarptautinės tei
sės atžvilgiu pasipriešinimas 
agresijai (ir dėl to sovietinis 
partizanų pravardžiavimas 
“banditais” yra naujas prasilen
kimas su tarptautiniais įstaty
mais, kuriuos yra pripažinusi 
Sovietų Sąjunga).
Teisė ar nauda:

Šią teisinę padėtį, kaip auto
rius dėsto, labai gerai žino jo 
Vakarų pusė Niurnbergo teis
me. Bet jeigu ji įstatymą taikė 
tik vienam Įstatymo laužytojui 
— hitlerinei Vokietijai, tai dėl 
to, kad prieš Niurnbergo teis
mą, parengiamuose pasitari
muose Londone 1945, Sovietai 
griežtai reikalavo tesvarstyti 
‘“fašizmo nusikaltimus”, ir Va
karų atstovai Įstatymo visuoti
numą “paaukojo” vardan 
“pragmatizmo” — vardan gerų 

.jsajityk.iu. su Sovietais.
Autorius nekalba, kad Vaka

rai taip elgėsi Niurnberge, taip 
elgiasi ir dabar. Jie žiūri “prag-

vybėse bei konsulatuose; (3) vėl 
tui reikalavo, kad karo nusikal
tėliai būtų teisiami už nusikal
timus “tarybinės Lietuvos teri
torijoje”; (4) veltui mėgino į- 
sprausti į taikos konferenciją 
Paryžiuje 1946 “tarybinės Lie
tuvos užsienių reikalų ministe- 
rį”; (5) veltui siūlė Dumborton 
Oaks ir San Francisco konfe
rencijoje Jungtinių Tautų or
ganizacijoje duoti vietą Lietu
vos iškamšinei vyriausybei; 
(6) veltui mėgino veikti Lietu
vos iškamšinės vyriausybės 
vardu kai kur Amerikos teis
muose ir kt.

Tuos autoriaus pavyzdžius 
galėtum dar pratęsti dar dau
geliu kitų. Jie visi rodo, kaip 
Sovietam buvo ir tebėra svar
bu “teisės markė”, kuria nori 
pridengti savo neteisėtus dar
bus tarptautinėje opinijoje.
Ką reiškia "nepripažinimo po
litika":

Prie tų sovietinių mėginimų 
gauti tarptautinį pripažinimą 
pridėjom žodį “veltui”. Tai 
reiškia, kad Amerikos vyriausy
bė gerai suprato Sovietų no
rus “įsiteisinti” ir nors nieko 
nepadarė ir nedaro Sovietų su
laužytai teisei atitaisyti; nors

nevykdė ir nevykdo Kongreso 
dviem atvejais paskelbtų reko
mendacijų vyriausybei, tai bent 
laikosi “nepripažinimo politi
kos”, t.y. nenori sutepti Ame
rikos vardo neteisybės Įteisini
mu, pripažinimu, sankcionavi
mu, nes jeigu vyriausybė pa
laimins tarptautinių įstatymų 
laužymą, tai ji tuo pačiu duos 
“žalias šviesas” ir savo pilie
čiam pasekti jos pavyzdžiu — 
ir laužyti Amerikos vidaus gy
venimo įstatymus.
Kur teisė yra paversta ginklu:

Autorius apie praktines išva
das nekalba, bet jos pačios pra-

JAV-LB New Yorko apygardos*pirmininkas Aleksandras Vakselis kalba Lietuvių Bendruomenės 20 metų su
kakties šventėje spalio 10 Richmond Hill aukštesniosios mokyklos salėje. Nuotr. R. Kisieliaus

BAŽNYČIOJE IR ŠALIA JOS:
matizmo” — naudos, ne teisės 
ir teisingumo. Teisę prisimena 
tada, kai teisia mažuosius. Tei
sė turi būti nutildyta, kai susi
duria su didžiųjų interesais. Ta
da jau nulemia viską naudos 
reikalas. Tada jų sprendimai 
virsta pasityčiojimu iš teisės.

Gyvenamas laikotarpis yra 
lyg teisės sutemų metas.
Ar teisė visai palaidota:

Tokiu metu ne vienam kyla 
gundantis klausimas: ar yra 
prasmės mum kabintis už tei
sės ir šaukti prieš neteisėtą o- 
kupaciją, neteisėtą inkorporaci
ją, neteisėtą Lietuvos pavadini- 
ma “tarvbine Lietuva”, netei
sėtą tos Lietuvos iškamšinę 
“vyriausybę”? Gal visa tai rei
kia priimti kaip įvykusį faktą?

Šio klausimo autorius neke
lia. bet atsakymą į jį duoda. 
Duoda faktus, iš kurių matyti, 
kaip Sovietai stengiasi visus 
tuqs neteisėtus aktus įteisinti, 
gauti jiem tarptautinį pripažini
mą. Jie stengėsi ir tebesisten- 
gia. nors veltui. Pvz. (1) veltui 
mėgino prikalbinti vakariečius 
kad priverstų Lietuvos pilie
čius repatrijuoti kaip tariamus 
“Sovietų Sąjungos piliečius”: 
(2) veltui ragino Lietuvos pilie
čius registruotis Sovietų atsto-

KO NORĖJO MINDSZENTY PRIEŠ IŠVYKDAMAS
Apie kard. Mindszenty išvy

kimą rugsėjo 28 į Romą iš A- 
merikos atstovybės po 15 metų 
azylio Budapešte The Catholic 
Review kor. Romoje Mary Wil
son pranešė, kad jis išvyko po
piežiui Pauliui Įsakmiai pata
riant. Kardinolas reikalavęs, 
kad jam dar leistų atlaikyti mi
šias katedroje, aplankyti moti
nos kapą, pasiimti dienoraš
čius ir kitus dokumentus, pasi
laikyti primo titulą iki gyvos 
galvos. Visos jų sąlygos nebu
vo patenkintos. Jis išvyko au
tomobiliu į Vieną ir iš ten lėk
tuvu į Romą.

Buvo rašoma, kad Vengrijos 
valdžia reikalavusi, jog Minds
zenty susilaikytų nuo kalbų ir 
raštų apie Vengriją. Oss. Roma
no parašė, kad kardinolas ne
pasirašęs jokių pasižadėjimų. 
Bet jis esąs subrendęs žmogus, 
kuris jaučia atsakomybę žo
džiuose ir veiksmuose už Baž
nyčia ir už savo krašta. * 4

Per paskutinius 9 mėnesius 
Budapešte buvo lankęsis Va
tikano derybininkas Giovanni 
(’heli 6 kartus, lankėsi Romoje

ir Budapešto pareigūnas “kul
to reikalam”. Derybos su Ven
grijos valdžia ėjo nuo 1964, iš 
Vatikano pusės jom vadovavo 
A. Casaroli.

Kas sutarta tarp Vatikano ir 
Vengrijos valdžios — neskel
biama. Spaudoje tepasirodė spė
jimas, jog Vengrijos vyskupai 
turį pasižadėti ištikimybę reži
mui.

Panašiom derybom Vatika
nas ištraukė iš kalėjimo ukrai
niečių metropolitą, dabar kardi
nolą Slipyj 1963. Čekoslovaki
jos kardinolą Beraną 1965 (jau 
mirusi).

Kard. Mindszenty noras ap
sigyventi Vienoje, ne Romoje, 
aiškinamas noru turėti labiau 
laisvas rankas.
Kiek pasauly kataliku

Vatikano misijų informacijos 
tarnyba skelbė, kad visame pa
sauly kataliku esą 690 mil. Per * 4. 4.
porą dešimtmečių padidėjo 252 
mil. Kunigij skaičius per pasku. 
tinius penkeris metus pasiliko 
tas pats — 350.000.

Vatikanas apie ekskunigus
Vatikano kongregacija tikėji

mui plėsti buvo suorganizavusi 
statistinius tyrinėjimus-apie ku
nigus, kurie metė kunigystę. 
Esą tarp J 963 ir 1969 pasi
traukė iš kunigo pareigų 
11,000. iš bendro kunigų skai
čiaus mažiau kaip 5 proc.. Jei 
trauksis ir toliau dabartiniu 
tempu, tai 1970-75 pasitrauks 
apie 20.700. Tuo metu būsią 
15.500 įšventinta naujų kuni
gų. Vadinas, metam pasyvas 
apie 1000 kunigų.

Pasitraukimo pagrindinė 
priežastis — esąs celibatas, no
ras vesti. Tik 1 tarp 20 pasi
traukusių esąs “praradęs tikė
jimą”. Kita pasitraukimo prie
žastis — vienišumas, santykiai 
su vyskupais, kunigais ir net ti
kinčiaisiais. Daugumas pasitrau
kė būdami 33-43 metų.

Ir šios anketos išvados dabar 
kritikuqjamos kaip ir Ameri
kos vyskupų surengtos anketos, 
kuri atsiėjo 500.000 dol. ir ku
rios išvadas patys vyskupai at
metė. Anketos tokiu būdu nu
stoja pasitikėjimo. (O Amerikos 
L. Kunigų Vienybės prieš porą

New Yorko operetės choras ir vadovas Mykolas Cibas dalyvauja mažojoje dainų šventėje, kuri bus ši sekma* 
dienį, spalio 24. 6 v.v. Laisvės salėje, Elizabethe. Nuotr. L. TamoAaičio

metų surengtos anketos išva
das taip ir liko lig šiol nepa
skelbtos).
Paštas piauja spaudą

Paštą perleidus į privatines 
rankas, “pažanga” tokia, kad 
spauda piaujama didesniais mo
kesčiais. “Look” magazinas sa
kėsi,, kad labiausiai dėl padidė
jusių pašto išlaidų turėjo su
stoti. “The Tablet” sakosi, kad 
lig šiol pašto išlaidos siekė me
tam 18,000 dol., kad laikraštis 
pasiektų savo 55.000 prenume
ratorių. “ Jei nieko nebus pada
ryta” dabar padėčiai taisyti, tai 
ateity “The Tablet” paštui tu
rės mokėti 80.000 dol.

Iš Vilniaus aerodromo kas
dien išskrenda apie 4,000 žmo
nių. Beveik tiek pat ir atskren
da. (E)

Latviu leidykla *'Liesma" iš
leido Just. Marcinkevičiaus dra
mą “Mindaugas”. (E)

šosi primenamos. Antai, teisės 
reikšmę gerai supranta Sovietų 
Sąjungoje piliečiai. Tiek Rusi
joje du pravoslavų kunigai sa
vo rašte vyriausybei, tiek pas
kutiniu laiku akademikas ir so
vietų “atominės bombos tė
vas” Sacharovas laiške “Aukš
čiausiajam sovietui”; tiek Lie
tuvos kun. Antanas Šeškevi
čius bei, Simas Kudirka teisę 
pavertė pagrindiniu apsigyni
mo ginklu.

Jie visi kaltino Sovietu val
džios pareigūnus, kad jie lau
žo sovietines konstitucijos tei
sę, kuri garantuoja tikėjimo 
laisvę; kaltino, kad jie laužo 
Sovietų vyriausybės priimtą J. 
Tautų paskelbtą Žmogaus tei
sių deklaraciją.

Sovietų valdžia, Įrašydama į 
konstituciją tikėjimo garanti
jas, ar priimdama minėtą Žmo
gaus teisių deklaraciją, norėjo 
tais paragrafais pridengti savi
valę. Bet tuos paragrafus kan
kinami sovietinio režimo pilie
čiai ėmė čiupti kaip lazdą, ku
rios antru galu ėmė mcjsuoti 
valdžiai po nosia, demaskuoda
mi jos veidmainiavimą, ginda
mi savo teises nuo valdžios pa
sikėsinimo.
Išvada:

Nors teisė laužoma, apeina
ma; nors teisės žodžiu priden
giami nusikaltimai prieš teisę; 
nors teise paaukojama už nau
dos trupinį tačiau išnaudoja
mam žmogui ir tautai teisė pa
liko viena iš nedaugelio prie
monių kelti balsui už žmogų ir 
už tautą; viena iš priemonių 
nuplėšti kaukes, kuriom pikta
dariai pridengia savo piktus 
darbus, o pilotai savo rankas; 
viena įš priemonių ir savo tar
pe palaikyti visuomeninį su
gyvenimą; '"f <

Irgi enciklopedija
"Mažosios tarybinės enciklo

pedijos" po beveik 10 metų 
išleistas trečiasis ir paskutinis 
tomas. (Verta palyginti: JAV- 
se< Bostone, J. Kapočiaus leis
tos Lietuvių Enciklopedijos per 
16 metų išėjo 36 tomai—Red.).

Dabar, matyt, Maskvai lei
dus, jau skelbiama apie numa
tytą nauja “lietuvišką” encik
lopediją, kuri bus pavadinta
— “universali” ir kuries nu
matyta išleisti vos aštuoni to
mai, tokio dydžio, kaip ligšioli
nė “Mažoji enciklopedija”. Pir
masis tomas pasirodysiąs po 3- 
4 metų, ir ji būtų baigta apie 
1980 metus.

Kuo ji pasižymės? B. Kurku- 
lis ‘Tiesoje” rugp. 31 paminė
jo. kad nors daugiau vietos 
bus skirta lituanistinei medžia
gai, tačiau ir ... išsamiai bū
sianti nušviesta “broliškųjų res
publikų” istorija ir kt. Tad
— vaizdas jau aiškus. (Elta)

Ar žinai, kad
Amerikoj tik 7 proc. gydyto

jų yra moterys, tik 1 procen
tas inžinierių moterys, tik 3 
procentai teisininkų moterys.

Už kiekvieną dolerį, kuriuo 
atlyginamas vyras, moteris už
teki pat darbą atlyginama 58 
cnt.

Visos darbo jėgos 40 procen
tų yra moterys, visų gyventojų 
51 proc. yra moterys, visų bal
suotojų 53 proc. yra moterys 
IT tik 2 proc. tarnybų, kurios 
“daroma politika”, yra moterų 
rankose.

Kongrese per 10 metų mo
terų Kongreso narių skaičius 
iš 17 sumažėjo iki 10.

Tarp 31 mil. moterų, kurios 
tarnauja. 6.5 mil. yra netekėju
sios, 5.8 mil. persiskyrusios, 
4.6 mil., kurių vyrai uždirba 
mažiau kaip 5,000 metam.

Dėl to moterys ir protestuo
ja prieš jom daromą diskrimi
naciją.

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. 8HAL1NS-SALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-43o5.

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

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Modemiška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. 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 aNORUSIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. W’inter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kŲ 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 KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir 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* j 
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.

TRAVELER’S VILLAGE
(‘•VYTIS” INTERNATIONAL TRAVEL) 

Romas Kezys, Pres.
2129 Knapp St., Brooklyn. N.Y. 11229 — Tel. 769-3300

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

Specialios nuolaidos:

LĖKTUVAI 
VIEŠBUČIAI

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

LAIVAI < Cruises) GRUPĖMS
AUTOBUSAIS įdomių vietų JAUNIMUI
lankymas ŠEIMOMS

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

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

--------  Gėlės įvairiom progom -----—
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

Y

&$I 
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NEW YORK CHICAGO

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

LITAS INVESTING CO.. INC.
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212-441-6799 
2422 West Marquette Rd, Chicago, Ill. 60629 — Tel. 312 - 476-2242
Visais apdraudos ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis 1

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

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

SĖKMINGOS KELIONĖS!
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Lietuvių Bendruomene ir jos ateitis JAValstybėse

Raktas į..
Jaunimo kongreso reikalam 

vajus pradėtas Chicagcjje. Pir
mas rezultatas stebina — vie
nu vakaru sutelkta per 35,000 
dol. Žinia apie tai juo labiau 
stebino šias eilutes rašantį, kad 
jį pasiekė kaip tik tuo metu, 
kai jis skaitė naujoje L. Šimu
čio knygoje “Amerikos Lietu
vių Taryba”, jog vienais me
tais Vasario 16 proga Altas su
rinko 33,000 Amerikos rinklia
vose ... Visos Amerikos rink
liavose 33,000...

Vajų ' organizuoja kongreso 
finansinis komitetas, kurio pir
mininkas yra finansininkas-eko- 
nomistas dr. Juozas Kazickas. 
Jau anksčiau jis buvo parodęs 
New Yorke, kad vienos vaka
rienės metu gali būti sutelkta 
30,01)0 Lietuvių Fondui.

Tie pora faktų rodo, kad 
tarp lietuvių yra pinigo; rodo, 
kad tam tikrais momentais ki
šenės plačiau atsidarą nei į- 
prasta laukti.

Vakar atsidarė Lietuvių Fon
do reikalam. Šiandien jaunimo 
kongresui. Rytoj bus nauji rei
kalai.

Kur yra ta magiška jėga, tas 
raktas į žmonių širdis ir kiše
nes?

★

Tokio klausimo užkluptas, dr. 
J. Kazickas aiškino:

— Pirmiausia, turi būti pil
nai ir aiškiai suprantama idėja, 
kuriai prašoma aukos. Ta idėja 
turi būti konkreti, reali, pras
minga ir susijusi su visų mūsų 
aspiracija — Lietuvos laisvės 
atstatymu.

Antra, ta idėja turi būti pa
teikta tokioje aplinkoje ir to
kia forma, kuri priimtina di
delės aukos pajėgiam davėjui; 
turi būti sudarytos tokios sąly
gos, kuriose jis pasijaustų pa
gautas idealizmo ir pasiryžimo 
sava auką sudėti.

kišenę
Trečia, aukų prašytojas ar 

rinkėjas turi būti pats įsitikinęs 
idėjos svarba ir pasiryžęs ne 
tik kalbėti bei dirbti idėjąį, bet 
ir atiduoti jai savo asmeninę 
realią auką pagal savo pajėgu
mą.

Jei teiraujatės, kas buvo tie 
aukotojai profesijos, amžiaus 
atžvilgiu, tai pirmiausia jie bu
vo asmeniniai draugai, kurie 
yra atidavę ir atiduoda lietu
viškam reikalui nuoširdžias ir 
dideles aukas. Buvo taip pat pa
kviesti kiti aktyvūs lietuviai, 
kurie profesijoje yra pasiekę 
tam tikrą pasižymėjimą ir ku
riuos galima laikyti profesiniu, 
visuomeniniu, ekonominiu ar 
politiniu elitu. Jei žiūrėsim am
žiaus — jie buvo pasiekę jau
nystės viršūnę. Taip, buvo ir 
jaunimo kongreso komiteto 
prezidiumas, buvo ir keletas 
jaunimo reikalam atsidėjusių 
žmonių.

Tebus dar pasakyta, kad to- 
kis- susitikimas ir kolektyvinis 
anos aukos atidavimas turėjo 
tikslą parodyti lietuviškai ben
druomenei tiek čia, tiek visa
me pasauly, kad mūsų sėkmin
gieji tautiečiai, tvirtai atsisto
ję šiose sąlygose, yra pasiryžę 
atiduoti auką, nes supranta, 
jog žmogaus vertė priklauso ne 
nuo to, kiek jis turi, bet kiek 
jis duoda.

Tokia vajaus pradžia turėjo 
taip pat tikslą virsti pakvieti
mu ir kitiem tapti didžiausiais 
jaunimo kongreso talkininkais.

Kiek reikės šiam reikalui su
rinkti? — Jaunimo kongreso 
komitetas yra pateikęs sąmatą 
150,000. Ją vykdant turės būti 
griežta atskaitomybės kontro
lė, o ir ją svarstant teks kai 
ka keisti, nes teks derintis 
prie Įvykių eigos pasaulio hori
zonte, a jie taip rieda, kad ga
li pareikalauti žymiai didesnių 
lietuviško jaunimo manifestaci
jų, o su jom ir didesnių lėšų.

(Tęsinys iš praeito nr.)....
Pasaulio Lietuvių Bendruo- 

enės pirmininkas Stasys Barz- 
dukas rugsėjo 18 suvažiavu
siems lietuvių spaudos ir radijo 
atstovams taip kalbėjo:

“Ir prieš 77 metus Vincas Ku' 
dirka pasigedo mūsų gyveni
mui bendrų, sutelktinių jėgų. 
'Viribus unitis, — rašė tada jis, 
— mes galėtume daug'ką pa
daryti: pakelti ir sustiprinti sa
vo tautą, išvien tarnauti viešie
siems reikalams subendrinti 
priešingiausias nuomones ir 
kita ... nes stovėdami pas tė
vynės altorių, šnairuojame vie
ni į kitus, nepasitikime vieni ki
tais ir, saugodami įsivaizduotas 
savo privilegijas, užmirštame 
sudėti ant to altoriaus pridera
mas aukas. Turėtų būti kitaip: 
Taisykime vieni kitus, tik be 
piktumų, be kerštų, be panie
kinimų, nežiūrėdami kokių ten 
fiktyvių privilegijų.’ Ir mūsų 
dienomis savo mąstymus apie 
lietuvių tautą paskelbė Jucevi
čius, kuris savo knygoj mus 
laiko ‘pasigailėjimo verta tau
ta’, nes mūsų savitarpio santy
kius labiau apsprendžia pavy
das, negu artimo meilė, labiau 
neapykanta, negu pagarba žmo
gui.”

Štai neseniai vienas lietuvių 
dienraštis Chicagoje, komen
tuodamas savo vedamajame 
Bendruomenės vicepirmininko

JAV Lietuvių Bendruomenės centro valdybos pirminin kas Vytautas Volertas kalba Lietuviu Bendruomenės 20 
metų sukakties šventėje spalio 10, Richmond Hill, aukštesniosios mokyklos salėje. Nuotr. R. Kisieliaus

Paskaita, skaityta JAV Lietuvių Bendruomenės 20 m. sukakties 
šventėje spalio 10 Richmond Hill aukšt. mokyklos salėje N. Y.

Algimanto Gečio išsiuntinėtą 
aplinkraštį, kuriame praneša - 
ma, kad Bendruomenė taip pat 
naudos ir Lietuvos vyčių komi
sijos vardą, rašydama laiškus 
ir straipsnius įtakingiesiems a- 
merikiečiams ir amerikiečių 
spaudai, taip klausia:

“Ar Bendruomenės vadovy
bė susitarė su Lietuvos Vy
čiais, ar ji gavo leidimą nau
doti Lietuvos Vyčių komisijos 
vardą? ... Nei vienas atsako- 
mingas Lietuvos Vyčių organi
zacijos narys Chicagoje net 
negirdėjo, kad Bendruomenės 
vadovybė būtų prašiusi leisti 
jai prikabinti “LB” raides 
gerą vardą turinčios Vyčių 
Lietuvos Reikalų Komisijos 
priešakin. Kitų dirbamą darbą 
pasisavinti labai lengva, bet ši
tokiu pasigarsinimu vyčių dau
gumos Į Bendruomenę neįrašy
si ...”

Tikrai, ar ne gėda mum 
skaityti tokius straipsnius, ku
rie klaidingai išplūs- 
ta mūsų veikėjus, ke
lia pyktį mumyse ir ardo vieny
bę mūsų tarpe?

O kaip iš tikro jaučiasi Lie
tuvos vyčių organizacija dėl 
numatvtu Lietuviu Bendruome
nės panašių Lietuvos reikalų ko

PROF. DR. JOKŪBAS J. 
STUKAS

misijų? Galiu drąsiai pasakyti, 
kaip šios qrganizacijos centro 
valdybos pirmininkas, kad mes, 
vyčiai, džiaugiamės Bendruome
nės numatyta veikla šioje sri
tyje, sveikiname jos iniciato
rius ir prižadame ne tik koope- 
ruoti, bet ir padėti šiame Lie
tuvai svarbiame darbe. “Kai du 
stos, visados daugiau padarys”.
‘Sutinku su Stasiu Barzduku, 

kai jis sako: “Viena Lietuva, 
viena jos laisvė, tad ir vadova
vimas turi būti vieningas .. .Ir 
negriaukime Lietuvių Chartos. 
Priešingai, visada ir visur pa- 
brėžkim jos svarbą ir reikš
mę. To reikalauja tautinis la
bas. Argi kas galėtų abejoti to
kių Lietuvių Chartos tautinės 
lietuvio sąžinės įpareigcflimų 
prasmingumu ir reikšme: lietu
vis lieka lietuviu ir tautinę gy
vybę perduoda ateities kartom, 
lietuvių kalba lietuviui yra tau
tinė garbė, lietuvis kuria . lie
tuvišką šeimą, sudaro sąlygas 
tautinei kuUūrai, remia lietuviš
ką mokyklą, kuria ir palaiko lie
tuvių draugijas, skaito spausdin
tą lietuvišką žodį, brangina sa
vo tautos istoriją, ugdo tauti

nį solidarumą, pagaliau rūpina
si nepriklausomus savo valsty
bės išlaikymu. Tai vis tikslai, 
kuriems siekti reikia mūsų vi
sų! .."

Ingrida Stasaitė-Bublienė mi
nėtame Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės sukviestame spaudos 
atstovų ir radijo pranešėjų su
važiavime pereitą mėnesį klau
sė, kodėl jaunieji inteligentai 
nesijungia į lietuvišką veiklą... 
Ji taip sako: “Vieni aiškina, 
kad esama mūsų veikla jų ne
domina dėl siauros apimties. 
Be to, jie pastebi vyresniųjų 
veikėjų tarpe skirtingas grupes, 
partijas, kurios šių dienų gyve
nime nereikšmingos. Daugybė 
organizacijų ir draugijų, kurios 
suskaldo mūsų nedidele bend
ruomenę — taip pat viena iš 
priežasčių atsiriboti nuo veik
los. Posėdžiai ilgi, dėl menko 
dalyko kalbama ir ginčijamasi 
valandas.” Toliau ji klausia, 
kas užims šių amžinųjų veikėjų 
vietas, kas juos pavaduos. Kas 
ves tautą į geresnį rytojų? Tu
rime ir aktyvių jaunų jėgų, ta
čiau dalis jų traukia sena vaga, 
nes ir jie tqj pačioj srovėj pa
skendę ... Tad reikia pagalvo
ti, kaip šiuos intelektualus į- 
tikinti, kaip atvesti į lietuvišką 
kelią ... Raskime naujų kelių 
ir būdų šioje veikloje. Todėl 
daugiau reiktų stiprinti kultū
rinę veiklą. Išlaikyti tinkamoj 
aukštumoj mūsų kultūrines in
stitucijas, mokyklas, jaunimo 
stovyklas. Daugiau reiktų rū ■ 
pintis mūsų žmonėmis, jauni
mu, o ne ginčais. Svarbiausia, 
nekovokime vardan Lietuves 
laisvės vienas su kitu!

Su šiuo posakiu noriu baigti 
iškeltas mintis, minint Lietu
vių Bendruomenės dvidešimt
metį ... Kaip minėjau anks
čiau, Lietuvių Bendruomenė 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se ateityje turi tapti visuotiniu 
junginiu. Kiekviena lietuviška 
organizacija turėtų įsirašyti į 
jos narius, sumokėdama, pavyz
džiui, bent 10 dol. metinio na
rio mokesčio. Bendruomenės 
vadovybė turėtu pasirūpinti, 
kad merdinčios lietuviškos
draugijos būtų sustiprintos ar
ba, reikalui verčiant, likviduo
tos, paliekant jų knygas ir tur
tą Amerikos Lietuvių Bendruo

menei. Kur galima, Bendruome
nė turėtų rūpintis ir lietuviš
kų parapijų stiprinimu. O dėl 
kurių nors priežasčių parapijai 
likviduojantis, B-menė turėtų 
perimti parapijos lietuviškąjį 
kultūrinį lobyną. Galėčiau su
minėti ir daug kitų sričių, ku
riose Bendruomenė — mūsų vi
sų motina — turėtų reikštis ir 
vadovauti ateityje.

Galop, sutinku su’ Lietuvių 
Bendruomenės Amerikoje pir 
mininku Vytautu Volertu, jog 
“nematyti, kad būtų atsiradęs 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se Lietuvių Bendruomenei pa
kaitalas. Ji iškilo ant mūsų vi
sų minčių pagrindo. Šiandien ji 
laikosi visų mūsų mintimis, ku
rias ir pataria, ir paskatina, ir 
įspėja ... Neatrodytų, kad Jung 
tinėse Amerikos Valstybėse 
Lietuvių Bendruomenė per dvi 
dešimt metų paseno ir nokina 
vaisius.”

Mano nuomone, Bendruome
nė spėjo subręsti. Matau ją žen
giančią į 25-tuosius, o taip pat 
ir į 50-tuqsius sukaktuvinius 
metus mūsų visų gerbiamą ir 
mylimą motiną, globojančią vi
sa lietuviška veikla ir visus lie
tuvius Amerikoje.

LAIŠKŲ LIETUVIAMS” 
KONKURSAS

Skelbiame rašinio konkursą. 
Tema visiškai laisva. Vieninte
lė sąlyga — rašinys turi būti 
tinkamas spausdinti “Laiškuo
se Lietuviams”. Galima rašyti 
novelės forma. Rašinys turi bū
ti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, 
pasirašytas slapyvardžiu ir, įdė
jus autoriaus tikrąją pavardę 
bei adresą užklijuotame voke
lyje, atsiųstas redakcijai iki 
1972 vasario 16. Konkurso 
vertinimo komisija bus sudary
ta iš redakcijos narių. Už ge
riausius rašinius skiriamos trys 
premijos:

I — 100 dol. Mecenatas — 
Vincas Kuliešius. Ii — 75 dol. 
Mecenatės — dr. Milda Budrie
nė ir Flora Kurgonienė, UI — 
50 dol. Mecenatė. — Stefanija 
Rudokienė.

Premijos bus įteiktos “Laiš
kų Lietuviams7’ metiniame pa
rengime 1972 kovo 28 Jaunimo 
centre. Konkursui atsiųsti 
straipsniai tampa redakcijos 
nuosavybe ir gali būti spaus
dinami “Laiškuose Lietu
viams”. ZL.L.ZZ Redakcija

JUOZAS

ERETAS

TARNYBOJE LIETUVAI

Įvadinis žvilgsnis:
TARP DVIEJŲ PASAULIŲ

DVIEJŲ PASAULIŲ RIBOJE 
— taip aptarė Lietuvos geo
grafinę ir dvasinę padėtį Sa- 
sys Šalkauskis 1919 savo kny
goje “Sur les Confins de 
deux Mondes”. Rytų ir Vakarų 
riboje.

Tokia padėtis reiškia nuola
tinę grėsmę tekti vienos ar 
antros pusės įtakai. Istorinis li
kimas ilgiem laikam Lietuvą 
buvo pastūmėjęs į Rytų — į 
slavų įtaką. Labiausiai, kada 
Lietuva buvo netekusi valstybi
nės nepriklausomybės ir be 
pertraukos išbuvo 120 metų 
Rusijos priklausomybėje.

Valstybinės nepriklausomy
bės atkūrimas 1918 turėjo Lie

tuvai grąžinti pusiausvyrą — 
atitiesti nuo vienašališkos sla
vų įtakos, bet ir nepanardinti 
į germanų įtaką. Lietuva turė
jo būti pati savim. Iš tikrųjų 
nepriklausomos Lietuvos laiko
tarpis reiškė Lietuvos aiškų pa
sisukimą į Vakarus — ne į vie
ną kurią Vakarų valstybę, bet 
į germanų, romanų, anglosak
sų pasaulį. 1

Nebūvu sunku pasisukti į Va- 
karus valstybinės santvarkos 
forma — demokratiniu parla
mentarizmu.

Be didelio vargo buvo pri
imta ir socialinė struktūra, ku
ri atsirėmė į masių interesą 
(ypačiai vykdant žemės refor
mą).

Be vidaus kovos persiorien
tavo paveldėtas javų ūkis į gy

vulininkystę, pienininkystę, pri
sitaikydamas prie Vakarų rin
kos.

To negalima pasakyti apie 
dvasinę raidą, idėjinę orientaci
ją. Dvasinėje idėjinėje srityje 
sunkiausia buvo rasti bendrą 
kelią, sutarimą, sugyvenimą. 
Varžybos ir kova tarp Rytų 
orientacijos ir Vakarų orienta
cijos ėjo per visą nepriklauso
mos - Lietuvos laikotarpį.
DVEJOPOS ORIENTACIJOS

O būtum galėjęs manyti, 
kad dvasinės kultūros srity Lie
tuvos kelias taip pat natūraliai 
pasisuks į Vakarus. Su Vaka
rais iš seno Lietuvą siejo kata
likybė. Lietuvos liaudis buvo 
katalikiška, ir jos tradicijos bu
vo išaugusios katalikybės įtako
je. Dėl katalikybės ėjo aštrus 
pasipriešinimas rusifikacijai ir 
pravoslavinimui.

Taip atkakliai prisirišusi prie 
katalikiškų tradicijų buvo Lie
tuvos liaudis. Bet tqkia jau ne
buvo jos šviesuomenė. Šių lai
kų žodžiu tariant, “generacijų 
išsiskyrimas” Lietuvoje vyke 
nuo tų laikų kada po baudžia
vos panaikinimo tikinčių vals
tiečių vaikai pradėjo eiti į ru
siškas mokyklas ir savo galvot- 
jimą, skonį, įpročius, tikėjimus 
daugelis prisiėmė iš Rytų —iš 
tų Rytų, kuriu mokyklose mo
kėsi; kurių miestuose ėmė tar
nauti. Padėtis buvo panaši kaip 
dabartinio lietuvių jaunimo Va
karuose.

Po pirmojo pasaulinio karo 
grįžę į nepriklausomą Lietuvą, 
jie, daugumas, atėjo į valsty
binį aparatą, aukštąsias mokyk
las, į teatrą, literatūrą, meną. 
Atėjo su parsineštu skoniu, į- 
pročiais, su simpatijom rusų 
kultūrai, rusų kalbai, rusų to 
meto šviesuomenės dvasiai.

Kita lietuvių šviesuomenės 
dalis, daug mažesnė, mokėsi Va
karuose — Belgijoje, Šveicari
joje, Vokietijoje, Prancūzijoje. 
Ten jie daugumas stiprėjo 
krikščioniškoje įtakoje. Labiau
siai lietuvius veikė Belgijos 
Louvaino ir Šveicarijos Fri
burgo; universitetai. Tai buvo 
šiltadaržis lietuvių šviesuome
nės galvojimui ir skoniui.

Pasaulėžiūrinėje . diskusijoje 
kartais su pasikarščiavimu pa
sakoma apie kelią iš Romos ir 
kelią iš Maskvos. Lietuvos ne
priklausomybės laikotarpio pra
džiai apibūdinti tiksliau būtų 
kalbėti apie kelią iš milijoni
nės Maskvos ir dešimt kartų 
mažesnio Friburgo. Pastarasis 
daugiausia davė vakarietmės 
dvasios veikėjų.
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Taip Lietuva nepriklausomy
bės metais buvo tapusi terenu, 
kuriame ningėsi šios dvejopos 
orientacijos jėgos. Tą procesą 
sukomplikavo iš Vakarų netru
kus atėjusi trečia jėga — anti
demokratinės, totalistinės sro 
vės įtaka, davusi Lietuvai vadi
namą autoritetinj režimą. »

DVIEJUOSE REŽIMUOSE
Parlamentinio valdymo me

tu (1918-1926) buvo natūralu, 
kad varžybos ėjo dėl valdžios 
tarp partinių jėgų. Valdžią tu
rinčioji gali leisti įstatymus gy
venimo eigai tvarkyti. Pirmuo
se seimuose (steigiamajame ir 
pirmajame) daugumą laimėju
sios krikščioniškos pasaulėžiū
ros politinės grupės mėgino su
sipratimo su mažuma kelią — 
vyriausybes sudarinėjo koalici
nes; švietimo srity, kuri neiš
vengiamai yra susijusi su pa
saulėžiūra, mėgino įpilietinti 
dabar vadinamą pluralistinį 
principą — kompromisą, kuris 
patenkintų daugumas ir mažu
mos interesą, leisdamas pasi
rinkti valdines ar privatines 
mokyklas, sudarydamas 1922 į- 
steigtame universitete du hu
manistinius fakultetus — Hu
manitarinių mokslų ir Teologi
jos — filosofijos. Pirmame taip 
nutiko, kad čia susitelkė rytie- 
tinės orientacijos dėstytojų 
branduolys, antrame — vaka- 
rietinės. Abudu fakultetai tu
rėjo galimybę laisvai lenkty
niuoti darbais, idėjom, įtakom.

Padėtis stipriai pasikeitė par
lamentinę sistemą pakeitus au
toritetine (1926) ir pastarojoj 
stiprėjant totalistinėm tenden
cijom. Dingo visuomeninių gru
pių pilietinė lygybė, paremta 
laisvo lenktyniavimo teise. 
Spauda atsidūrė cenzūros kon
trolėje ir buvo verčiama skelb

ti režimo propagandinius raši
nius be teisės žymėti, jog tai 
valdžios raštai. Laikraščiai be 
teismo buvo uždaromi, redakto
riai ištremiami ar pinigais bau
džiami. Neteko pilietinės lygy
bės organizacijų veikla — re
žimo proteguojamos turėjo 
laisvę ir paramą, režimui ne
priimtinų veikla buvo slopina
ma policinėm priemonėm.

šią valdžios presiją labiau 
pajuto krikščioniškas ideologi
jos į Vakarus orientuota visuo
menė, kurios stiprybė buvo jos 
kultūrinės organizacijos, ypa
čiai jaunimo — ateitininkai ir 
pavasarininkai. 1930 metais bu
vo įtampos viršūnė, kada švie
timo ministerio aplinkraščiu 
“visos visuomeniniai (visuome
ninio. Red.) politinio pobūdžio 
moksleivių organizacijos užda
romos”. Aplinkraštis buvo fak
tiškai taikomas moksleivių a- 

• teitininkų organizacijai. Drau
dimas šiai organizacijai veikti 
buvo pajaustas kaip iššūkis, ir 
prieš jį imta kelti pasipriešini
mo balsas. Valdžia atsakė nau
jom represijom: suvaržytas pa
vasarininkų veikimas; eilė atei
tininkų bei pavasarininkų vei
kėjų nubausti koncentracijos 
stovykla, kalėjimais, ištrėmi • 
mais. Ateitininkai dar labiau 
pajuto neturį pilietinės lygy
bės, kai paaiškėjo slapta in
strukcija nepriimti ateitininkų 
į karo mokyklą. ,

To meto įtampa švysteli šiuo
se Židinio žurnalo žodžiuose: 
“Panorėta ' uždrausti, neleisti 
nė vieno žodžio, kuris neapro
buotų ano vyriausybės žygio. 
O tuo pačiu laiku kitas prie
šingas dienraštis gali nevaržo
mas nukentėjusią pusę pulti” 
(1931, Nr. 3).

"Valdžios pusė rado sau talki
ninkų ir tarp kai kurių demo
kratinių grupių, kuriose buvo 
stiprus sentimentas rytietinei 
dvasiai ir resentimentas krikš
čioniškajai, vakarietinei. (“San
tykiuose su Vatikanu nedaryti 
klerikalizmo naudai jokių nusi
leidimų” — buvo valstiečių 
liaudininkų suvažiavimo 1931. 
X. 18-19 rezoliucijoje).

IŠ perspektyvos žvelgiant, pa
stebima tragiška linija ano me
to įvykių eigoje. Tragiška, nes 
juo uoliau režimo atstovų buvo 
stengiamasi išvengti grėsmės, 
juo labiau į tą grėsmę buvo ar
tėjama. Demokratija ir parla
mentarizmas buvo paaukotas ir 
įvestas autoritetinis režimas 
siekiant pašalinti parlamentinio 
režimo prieitą chaosą ir iš • 
vengti to chaoso galimo pada
rinio — komunistinės diktatū
ros. Bet represijom slopinda
mas krikščioniškos bei demo
kratinės krypties kultūrines or
ganizacijas, režimas tuo pačiu 
talkino ne tik rytietinės orien
tacijos veiklai — talkino komu
nistinei įtakai įsigalėti.

(Bus daugiau)
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Paminėtas Pabrėža - vienuolis ir gamtininkas
Spalio 17, sekmadienį, 3:30 

v. popiet Kultūros židinyje 
Brooklyne buvo prisimintas 
Jurgis Ambraziejus Pabrėža, žy
mus mokslininkas-gamtinin- 
kas ir vienuolis. Prisimintas jo 
200 metų gimimo proga. Šį mi
nėjimą surengė Lietuvių Katali
kų Mokslų Akademijos New 
Yorko židinys, kuriam pirmi
ninkauja dr. Domas Jasaitis.

Jis ir pradėjo minėjimą, 
kaip pavadino — židinio viešą 
posėdį. Pradžioj trumpai prisi
minė LKM Akademijos istoriją, 
kaip ji buvo atgaivinta trem
tyje, kad dabar pirmininkauja 
prof. A. Liuima, S. J., kuris la
bai rūpinasi Akademijos leidi
niais. Dr. D. Jasaitis parodė 
paskutinius du didžiulius to
mus, išleistus Akademijos, ir 
kvietė tuos mokslo veikalus 
pirkti, prenumeruoti ir skaity
ti.

Toliau Pabrėžos minėjimui

POKALBIAI WASHINGTONE
Amerikos Liet. Tarybos pranešimas

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas dr. K. Bobelis ir vi
cepirmininkas dr. K. Šidlaus
kas lankėsi Washingtone, kur 
turėjo eilę pokalbių.

Spalio 6 rylą dr. K. Bobelis 
aplankė pulk. K. Škirpą ir ka
bėjusi su žurnalistu Trohan, o 
popietę praleido Lietuvos pa
siuntinybėj. tardamasis su min. 
J. Kajecku ir dr. S. Bačkiu.

Vakare Amerikos Lietuvių 
Tarybos biure Įvyko Bendroje 
Baltijos Komiteto posėdis, da
lyvaujant latvių, estų ir lietu
vių atstovam, kurių tarpe bu
vo ir dr. Jonas Genys, Mary
land universiteto profesorius. 
Posėdyje buvo svarstoma, ko
kių tolimesnių žygių imtis, kad 
pereitų per Atstovų Rūmus et
ninių grupių studijų centrų Įsta
tymas; svarstytos baltiečių kal
bomis radijo transliacijų iš Mad
rido problemos; aptartos gali
mybės gauti baltiečių kalbomis 
transliacijas per Radio Liberty 
stotis; kalbėta apie pasiruoši
mą Europqs saugumo konfe
rencijai.

Spalio 7 rytą, 10 vai., Altos 
atstovus priėmė prezidento R. 
Nixqno specialus patarėjas tau
tinių grupių reikalam George 
Bell. Pusvalandį užtrukusiam 
pokalby buvo bandoma išsiaiš
kinti dabartinės administraci
jos naudojamą Baltijos valsty
bių atžvilgiu politikos formavi
mo procesą, turint galvoj vals
tybės departamentą ir šalia jc 
esantį didžiulį prezidento, pata
rėjų štabą užsienio politikos ir 
krašto apsaugos reikalam.

Iš Baltųjų Rūmų įstaigų pa
stato Altos atstovam teko sku
bėti į valstybės departamentą, 
kur jiem 11 vai. buvo skirtas 
susitikimas su valstybės pase- 

Bendrojo Baltijos Amerikiečių komiteto posėdžio, įvyk usio spalio 6 d. Amerikos Latvių biuro patalpose Wa
shingtone, dalyviai. Iš k. sėdi Heikki A. Leesment— Amerikos Estų Tarybos pirm., dr. K. Bobelis — ALT 
pirmininkas, Gunars Meierovics — Amerikos Latvių Tarybos atstovas; stovi: Gerhard A. Ruschman — estų 
atstovas, dr. Jonas Genys, dr. K. Sidlauskas ir Bruno Albats — Amerikos Latvių biuro vedėjas.

vadovauti pakvietė LKM Aka
demijas New Yorko židinio vai- 
dybos narę dr. Aldoną Janači*- 
nę.

PABRĖŽOS GYVENIMO 
BRUOŽAI

Ji pristatė pirmą paskaiti
ninką Tėv. dr. Viktorą Gidžiū
ną, O.F.M., kuris savo paskai
toj nušvietė Pabrėžos gyveni- 
mą. 4

Tėv. V. Gidžiūnas pats buvo 
Kretingoje ir ten mokėsi, matė 
didelį Pabrėžos palikimą, jo au
galų rinkinius, parašytus medi
cinos veikalus, jo pamokslų 
rinkinius. Visa tai darė įspū
džio būsimam istorikui moks
lininkui. Ir dabar jis renka pa
mažu medžiagą ir yra pasiryžęs 
parašyti studiją apie Pabrėžą.

Jo paskaita tai ir buvo lyg 
kokios studijos santrauka. Pra
džioje nurodė šaltinius, kas 
anksčiau rašė apie Pabrėžą, 
kqks tų darbų likimas, kas da- 

kretoriu Europos reikalam Hil- 
lenbrand. Šiam esant išvyku
siam į Europą dalyvauti Nato 
konferencijoj, Altos atstovus 
priėmė Hillenbrand pavaduoto
jas Richard T. Davies. Pokal
bis truko virš pusantros valan
dos, dalyvaujant Baltijos vals
tybių skyriaus viršininkui Mar
tin,- kuris stropiai užsirašinėjo 
keliamus klausimus.

Buvo diskutuojama, kaip ga
lima būtų papildyti Baltijos 
valstybių diplomatines ir kon- 
sularinės atstovybes jaunes
niais žmonėmis, kad būtų už
tikrintas jų tolimesnis gyvavi
mas. R. T. Davies pažadėjo 
šiuo reikalu kreiptis į valsty
bės departamento teisinius eks
pertus ir pasiūlė Altai pristaty
ti savo memorandumą, siūlant, 
kaip galima būtų ši klausimą 
išspręsti, vadovaujantis ligšioli
niais tarptautinės teisės prece
dentais.

Toliau buvo kalbama apie 
faktorius, kurie nulemia JAV 
vyriausybės vedamą Baltijos 
valstybių užgrobimo nepripaži
nimo politiką.

Pabaigoj buvo paliestas ir 
Baltijos tautų bylos Jungtinėse 
Tautose iškėlimo klausimas.

Vakare Altos atstovai daly
vavo Amerikos Balso lietuvių 
skyriaus suruoštame priėmime
Mayflower viešbuty, minint to 
skyriaus dvidešimties metų 
veiklos sukaktį. Į priėmimą at 
silankė eilė aukštų Amerikos 
valdžios pareigūnų, kitų tauti 
nių grupių atstovų, Lietuvos pa
siuntinybės žmonės ir kelios de
šimtys Washingtono lietuvių. Iš 
Chicagos i šį priėmimą buvo at
skridęs ir buvęs Altos pirminin
kas inž. Antanas Rudis.

ALT centro valdyba

Kun. Jurgis Ambraziejus Pabrėža, 
dai!. P. Kalendos medžio skulptūra

bar daroma Lietuvoj.
Jis supažindino su Pabrėžos 

mokslu Kretingoj, Vilniuj, Var
nių kunigų seminarijoj. Vėliau 
kaip jis vikaravo ir kaip tuo pa
čiu metu norėjo atsidėti gam
tos studijom.

Įstojo į pranciškonų vienuo
lyną, tikėdamasis ten turėti 
daugiau laiko savo pamėgtai 
botanikai, bet ir ten tuoj buvo 
įjungtas į gimnaziją, kur dėstė 
gamtą, lotynų kalbą, religiją. 
Vėliau buvo vienuolyno pa- 
mqkslininkas, apkeliavo Žemai
tiją, sakydamas garsius pa
mokslus. Buvo ir žmonių gydy
tojas, gydęs žmones surink
tom žolelėm.

Į kiekvieną darbą jis žiūrėjo 
rimtai, dirbo pasirengęs ir pa
sišventęs, todėl pasižymėjo ir 
kaip vikaras, kaip mokytojas 
patraukęs mokinius ir kaip pa
mokslininkas. nes kiekviena 
dieną rengėsi pamokslam. Tie 
surašyti pamokslai išliko iki 
šių dienų. Trys jų tomai yra 
Brooklyno pranciškonų vienuo
lyne.

Paskaitos galas buvo sutrum
pintas, nes buvo pasibaigęs lai
kas. Prelegentas trumpai prisi
minė, kaip jis mirė, kaip vė
liau sklido garsas apie jo šven
tumą, kaip žmonės ėjo melstis 
prie jo kapo. kap. Tėv. Augus
tinas Dirvelė 1933 pastatė kop
lytėlę ant jo kapo.

Tėv. dr. V. Gidžiūno paskai
ta trukų 50 minučių.

PABRĖŽA MEDIKAS
Gražia, trukusia tik 30 minu

čių paskaitą apie Pabrėžą me
diką paskaitė dr. Vaclovas Pa- 
prockas. Prelegentas pirma nu
švietė kaip atrodė medicina to 
meto Lietuvoje ir Europoje,

BALTIJOS VALSTYBĖS TAUTŲ S-GOJ 
Meino Kandumo 50 metu sukaktis

Ryšium su Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos priėmimo į Tau
tų Sąjungą 50 metų sukaktim, 
Batun (Baltic Appeal to the 
United Nations) Jungtinėm Tau 
toto įteikė memorandumą; ku
riame pažymėjo:

DARBININKAS

kaip Lietuvos gyventojai ken
tėjo nuo karo — nuo 1795 pa
dalinimo ir nuo 1812 metų — 
prancūzų žygio per Lietuvą.

Toliau kalbėjo, kaip Pabrėža 
mokėsi medicinas, kaip susipa
žino su augalų gydomąja galia, 
kokia naudojosi literatūra. Pa
brėža manė, kad kiekvienoje 
gyvenamoje vietoje yra vaista
žolių, -kurias žmogus gali sau 
prisitaikyti ir pasigaminti vais
tų. Prelegentas pacitavo Pabrė
žąs nuomonę ir patarimus apie 
vaistažoles, paminėjo aguoną. 
Tie jo aptarimai ir patarimai 
mažai kuo yra pasikeitę ir šian
dien. Tai rodo, kad Pabrėža bu
vo gerai susipažinęs su vais
tažolėm ir gydė, norėdamas pa
dėti žmonėm, sumažinti jų var
gą ir kančią.

Nors jis ir nebuvo baigęs me
dicinos, bet buvo apsiskaitęs, 
susipažinęs su visa to meto 
reikiama literatūra, todėl ir jo 
gydymas vaistažolėm buvo 
prasmingas ir išmintingas.

Paskaita buvo dar tuo gera, 
kad ją galėjo sekti ir suprasti 
ir tie, kuriem medicinos moks
lai yra tolimi.

PABRĖŽA BOTANIKAS
Po trumpąs pertraukos apie 

Pabrėžą gamtininką-botaniką 
kalbėjo Tėv. J. Venckus, S; J., 
profesorius, biologas. Pradžio
je padarė gana plačią Įžangą 
apie gamtos ir žmogaus santy
kius, išryškino, kaip prasminga 
ir naudinga auginti gėles ir ki
tokius augalus. Toliau jau na
grinėjo, kaip Pabrėža surašinė
jo ir rinko Lietuvos augalus, 
kaip sudarė herbariumą. Pa
brėža stengėsi visus augalų var
dus sulietuvinti. Vienus vertė 
iš lotynų kalbos, o kitus termi
nus pats susikūrė, panaudoda
mas net senąją lietuvių mitolo
giją. Surado jis ir naujų, nie
kam nežinomų augalų, ir juos 
pavadino žemaitiškais vardais. 
Tai rodo, kad jis buvo susipra
tęs lietuvis ir norėja puoselėti 
lietuviškąjį mokslą.

Jo sudarytas herbariumas il
gą laiką buvo Kretingos vie
nuolyne, paskui viena dalis 
prieš I-jį pasaulinį karą atsidū
rė Rusijoje, likuti nepriklauso
mos Lietuvos laikais pranciško
nai perleido Vytauto Didžiojo 
universitetui Kaune. Ten prof. 
Regelis, gamtininkas, patikrino 
ir nustebo, kaip tiksliai ir išsa
miai Pabrėža buvo atlikęs savo 
darbą ir aprašęs augalus.

“1921 rugsėjo 22 antro suva
žiavimo 16-tam posėdy Tautų 
Sąjunga didele balsų dauguma 
priėmė tikraisiais nariais Esti
ją, Latviją ir Lietuvą.

“Ta proga emiras Zokah-ed- 
Dowleh, Persijos (Irano) dele
gatas, asamblėjai pasakė, jog 
priėmimas nepriklausomų vals
tybių ... sustiprins mūsų gar
bingą instituciją ir padės jai 
geriau siekti savo tikslų.

“Dabartinių Jungtinių Tautų 
tikslai yra panašūs. Tie patys 
rūpesčiai, kad po vienu stogu 
sutilptų visos tautos, turi at 
vesti į .JT ir Estija. Latviją, Lie
tuvą. Trumpai peržvelgus tų 
trijų valstybių praeitį prieš 
tampant ir esant Tautų Sąjun
gos nariais, kiekvienas Įsitikins 
kad jos būtų kūrybingos i»; 
naudingos .JT narės.

“Estija, Latvija ir Lietuva, 
būdamas TS narėmis, įrodė sa, 
vo subrendimą, pasiruošimą 
valstybiniam gyvenimui ir tarp 
tautiniam bendradarbiavimui.’’

Toliau papunkčiui išdėstoma 
kaip tos trys šalys kūrė demo
kratines institucijas, ūkiškai 
tvarkėsi, palaikė tarptauti - 
nius diplomatinius ir konsulą- 
rinius ryšius. Pabaltijo valsty
bės TS narių buvo respektuoja
mos, pav., atmintina, kad Esti
jos gen. Jchan Laidoneriui

(nukelta į 6 psl.)
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Publika Pabrėžos minėjime klausosi paskaitų Nuotr. L. Tamošaičio

Paskaita užsitęsė 45 minutes. 
Vietom klausytojam ji buvo 
sunkiau suprantama, nes buvo 
perdaug “botanišką” — pritai
kyta specialistam gamtinin
kam.

BAIGIAMOJI DALIS
Pabaigoje buvo parodyta 

apie 50 skaidrių. Įvairią me
džiagą surinko Tėv. V. Gidžiū
nas, perfotografavo R. Kisie
lius, čia parodė ir paaiškino 
Paulius Jurkus. Iš įdomesnių 
vaizdų buvo Pabrėžos tapytos 
dvi vėliavos, išlikusios iki mū
sų dienų, jo kambaryje laiky
tas šūkis, dabar įrengtas muzie
jus Kretingcj, jo daiktai, rank
raščiai ir k. Visas rodymas už

APIE ŽEMĖS DREBĖJIMU
LOS ANGELES, CALIFORNIA

ALLAS centro valdybos su
manymu rugsėjo 26 šv. Kazi
miero parapijas salėj inž. Vy
tautas Tamošaitis skaitė paskai
tą apie žemės drebėjimą ir jc 
pasėkas Los Angeles visuome
nei.

Paskaita susidomėjimas buve 
gana didelis — susirinko virš 
150 klausytojų. Susirinkimą ati
darė Los Angeles Lietuvių Ben- 
druomenės_pirm. iriž. Eugidi- 
jus Radvenis. Priminęs inžinie
rių ir architektu vaidmenį vi
suomeniniame gyvenime, pa
kvietė ALIAS centro valdybos 
pirm. inž. Vytautą Vidugiri su
pažindinti visuomenę su inži
nierių ir architektų veikla be: 
uždaviniais. Inž. V. Vidugiris iš
samiai apibūdino ALLAS ir 
PLIAS organizacinę veiklą nuo 
Įsikūrimo iki šių dienų. Jis ap
gailestavo, kad jaunoji inžinie
rių architektų ir technologų 
karta nerodo entuziazmo profe
sinėj organizacinėj veikloj. Bū 
darni kartu didesniame vienete, 
galėtume daugiau padėti vieni 
kitiem profesiniame gyvenime 
ir taip pat lietuviškai visuome
nei. Veiklioji ALIAS narių da
lis gyvai reiškiasi vadovauja* 
mose pareigose daugely išeivi
jos lietuviškų organizacijų: L. 
B., A) to j. Tautinėj Sąjungoj. 
Lietuviu Fonde, skautuose, a- 
teitininkuose ir t.t. ALIAS cen

ts k. į d. dr. J. Gudauskas, inž. M. 
šabanas — biotechnikos mokslinis 
bendradarbis Californijos universi
tete ir inž, Vytautas Vidugiris — 
ALIAS Centro v-bos pirmininkas

truko 14 minučių.
Pabaigai Leonardas Žitkevi

čius paskaitė Pabrėžos parašy
tą eilėraštį Pypkelę, pridėda
mas pastabą, kad Pabrėža buvo 
pirmasis, rašęs humoristines ei
les žemaitiškai.

Dabar dr. A. Janačienė pade 
kojo paskaitininkam ir visiem 
prisidėjusiem prie šio minėji
mo ir pakvietė pasivaišinti ka
va ir pyragaičiais. Vaišes paren
gė Janina Gerdvilienė ir Gra
žina Bartkienė.

Žmonių atsilankė apie 50-60. 
Minėjimas buvo akademinio ly
gio, tik per ilgas. Visa progra
ma užsitęsė per tris valandas.

- (Pi)

tro valdyba reiškia jiem pagar
bą už jų įsipareigojimą ir rū
pestį lietuvybės išlaikymo dar
be.

Po šio pranešimo išklausyta 
inž. Vytauto Tamošaičio paskai
ta. Prelegentas peržvelgė že
mės drebėjimo priežastingumą 
susidarantį iš vandens garų ne
paprasto spaudimo, kai jūros 
dugno vanduo patenka į žemės 
vidurio ugningą sluoksnį. Ne
paprasto garų spaudimo pasė
koj jūrų periferijoj ir taip pat 
jūros dugne yra susidariusi išti
sa ugniakalninių kalnų virtinė. 
Nei viena pasaulio valstybė ne
gali būti saugi nuo žemės dre
bėjimo pasėkų, kurios susidaro 
iš garais pripildyto ugninio že
mės vidurio sluoksnio.

1663 nV St. Lawrence slėny

TAIKOS ĮRANKIAI
Taika ir ramybė daugiau ar 

mažiau yra nuotaika ar emoci
ja, daugiau — dorybė ar idea
las. Taikos įrankiais galime bū
ti mes visi.

Kai rudeniop mūsų bažny
čių prieangiuose iškabinami 
plakatai apie misijas, misionie
rių pašaukimus jų sunkius dar
bus ir aukas, tuomet daugiau 
ar mažiau i mus prabyla trys 
taikos mokytųjai.

•
Vienas iš tol.ių mokytojų — 

tai dabartinis šv. Tėvas. Dau
gelio jis yra pavadintas taikos 
popiežium. Ir visai teisingai, 
nes jo maldos, kalbos, encikli
kos, kelionės ir audiencijos 
dvelkte dvelkia taikos dvasia.

1965 spalio 4 skrisdamas į 
New Yorką, popiežius Paulius 
VI lėktuve aplankė kitus kelei
vius ir kiekvienam davė po su
venyrinį medali su įrašu: “Amo- 
ris alumna pax” — taika yra 
meilės kūdikis. Tuomet savo 
kelionėj j Jungtines Tautas Į- 
vairiomis progomis žodį “tai
ka” panaudojo 84 kartus.

Kristus kalba pasauliui per 
savo Bažnyčią, per popiežių, 
kad “kelias į taiką glūdi išsi
vysimo plotmėj”.

“žmogiškas išsivystymas” 
yra misijų širdis ir nugarkau
lis. Misijos mus kviečia būti 
pasaulio taikos įrankiais.

•
Kitas iš didžiųjų taikes mo

kytojų yra iv. Pranciškus Asy
žietis. Jo taikos malda gali bū

je buvo užregistruotas didelis 
žemės dreėjimas. Dar didesnis 
1755 m. Boston, Mass., 1811 
Missouri valstijoj, 1904 to pa
ties stiprumo, kurs sugriovė 
San Francisco, buvo užregist 
ruotas visame rytiniame pa
krašty prie Kanados.

Žemės drebėjimo tema Kali
fornijos gyventojus domina, 
nes tas reiškinys yra gana daž
nas. Ši tema pasidarė ypač ak
tuali po 1971 vasarių 9 įvyku
sio didelio sukrėtimo, kuris pa 
reikalavo apie 60 gyvybių. Nuo
stolių tada padaryta daugiau ne 
gu už bilijoną dolerių.

Paskaita buvo perduota Įdo
mioj ir patraukliqj formoj. Po 
paskaitos prelegentas atsakinė
jo į klausimus. Diskusijos ir va
sarnamių konkursinių darbu 
parodos apžiūrėjimas vyko prie 
kavutės. Skania kava ir pyra
gaičiais vaišino ALLAS centre 
valdybos sekretorė inž. Žibutė 
Brinkienė. E.A.—•—

Trumpai
Šv. Kazimiero lietuvių para

pijos mokykla mokslo metus 
pradėjo rugsėjo 7. Šiais metais 
mokyklai vadovauja nauja ve
dėja — sesuo M. Leonarda, bu- 
vusi Chicagos Marijos aukštes
niosios mokyklos vicedirekto- 
rė. Mokykloj užregistruota per 
300 mokinių, kurių tarpe 25 
proc. lietuviukų.

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras rudens sezųną pradėjo rug 
sėjo 10. Ruošiamasi religiniam 
koncertui, kuris bus Verbų sek
madieni — 1972 kovo 26.

(nukelta Į 5 psl.) 

ti mūsų visų kasdieninė misijos 
malda: “Viešpatie, padaryk ma
ne savo taikos įrankiu. Kur ne
apykanta — leisk skleisti mei
lę; kur skriauda — atlaidumą; 
kur abejonė tikėjimą; kur nusi
minimas — viltį; kur tamsybė 
— šviesą; kur liūdesys — 
džiaugsmą.”

1219 mukeliavęs pas Egipto 
sultoną Malek ei Kamei šv.* • t
Pranciškus jį pasveikino ramy
bės žodžiais: Salem aleikum!

1220 Maroke afrikiečiai nu
kankino penkis pirmuosius mi
sionierius.

Šv. Pranciškaus pavyzdžiu vi
sais amžiais pranciškonai nešė 
Kristaus mokslą Į visas pasau
lio šalis. Pranciškonai misionie
riai apkrikštijo ir žemaičius.

e

Didžiausias taikos mokyto
jas yra pats jos šaltinis —tai
kos kunigaikštis Jėzus Kristus. 
Jis kalba kiekvienam krikščio
niui: “Palaiminti taikiaširdžiai 
nes jie bus vadinami Dievo vai
kais!”

Krikščionių tikėjimas apglė
bia visus. Jis yra kiekviena 
žmogaus džiaugsmo ir liūdesio 
dalia. Visi yra mūsų broliai ir 
seserys.

Kiekvienas iš mūsų gali turė
ti tokią meilę, kuri padaro mus 
Dievo vaikais — taikiaširdžiais 
dėl Kristaus. Kristaus mokslo 
skleidėjai — misionieriai neša 
paklusnumą, patarnavimą ... 
išganymą... ir taiką šiandieni
niam pasauliui. T.B.R.
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KEARNY, NEW JERSEY
Parapija

Vasarėlė lyg ir sustabdė šios 
kolonijos veikimą. Parapija, ku
ri visada gausi naujais užsimo
jimais ir idėjomis, sėkmingai 
baigusi pikniką, vasaros metu 
vadeles kiek buvo atleidusi. Ma
žiau buvo susirinkimų, pasita
rimų ir kitų sueigų. Vyko kiti 
darbai: mokyklos kambarių da
žymas, tvarkymas ir pasiruoši
mas naujam sezonui.

Dabar ir vėl visa pagyvėjo.
Pamaldos bažnyčioj gausiai 

žmonių lankomas. Apie mėne
sį parapijai talkino tėvas Anas- 
tazijus Valančius, MIC. Jis sek
madieniais aukodavo lietuviš
kas mišias ir sakydavo gražius 
pamokslus. Savo misiją čia bai
gė eucharistinėmis (atlaidų) pa- 
maldomis, įvykusiomis rugsėjo 
28.

Parapijos mokykla, jau su 
aštuoniais skyriais, vėl pradė
jo darbą. Mokinių yra pakan
kamai. Mokyklai vadovauja se
selės pranciškonės. Tikybos pa
mokos aukštesniosios mokyk
los mokiniam prasidėjo rugsė
jo 29.

Parapijos skautai, rugsėjo 
22 susirinkę drauge su tėvais, 
aptarė savo veiklos gaires at- 
einantiem metam.

Pažymėtina moterų sodalie- 
čių veikla. Jos turi gausu būrį 
narių. Darbščios kaip skruzdė

LOS ANGELES, CALIF.
(atkelta iš 4 pslJ

Lietuvių Fondo Long Beach, 
Calif., vajaus komitetas spalio 
30 rengia Rudens Karnavalą, 
kuris Įvyks Machinist salėj, 
Long Beach, Calif. Kalbės Lie
tuvos gen. konsulas dr. J. Biels
kis, bus meninė dalis bei šo
kiai.

Lietuvių Katalikų Religinei 
Šalpai Šv. Kazimiero parapijoj 
surinkta 877 dol. Aukqs skiria
mos persekiojamai Lietuvos 
bažnyčiai paremti.

šeštadieninė Šv. Kazimiere 
mokykla naujus mokslo metus 
pradėjo rugsėjo 11. Atidaryme 
iškilmėse dalyvavo Lietuvos 
gen. konsulas dr. J. Bielskis. 
L. B. pirm. G. Radvenis, mo
kyklos vadovybė, mokytojai, tė
veliai ir vaikai. Šiemet susirin
ko 128 mokiniai. Atidaryta kla
sė angliškai kalbantiem lietu
viukam. Šioj klasėj mokosi 11 
mokinių. Mokyklas vedėjas — 
Vladas Pažiūra, tėvų komitete 
pirm. — Aleksas Kulnys. Mo
kykla naudojasi parapijos mo
kyklos patalpomis.

Marytė Baėanskaitė ii New Yorko ir Gintaras Nenortas ii Hartfordo, susi
tuokę rugpjūčio 14 Maspetho lietuvių bažnyčioje. Nuotr. A. Dziko

lės. Jei ką užsimoja, padaro su 
kaupu.

Ir dolerį įvilioti moka. Jos re
mia parapiją, Ralfą ir kitus lab
daringus reikalus. Rugsėjo 20 
susirinkimu pradėjo poatostogi- 
nį darbą ir nustatė, kas turi bū
ti vykdoma artimiausiu laiku.

Kita veikla
Lietuvių Katalikų Bendruo

menės Centras, vadovaujamas 
adv. Fr. Gelinaičio, pradėjo 
rudeninę veiklą. Vasarą preky
ba buvo kiek sumažėjusi, da
bar ir vėl atgijo. Didžiausias pa
jamų šaltinis — parengtuvės 
vestuvėm bei kitokiem poky
liam.

Poatostoginis narių susirinki
mas, Įvykęs rugsėjo 13, buvo 
gausus ir darbingas. Patvirtin
tos apyskaitos. Nušviesti atlik
ti ir atliktini darbai. Iš jų pažy
mėtini: įrengta automobiliam 
statyti vieta, atsiėjusi 4500 dol., 
dar šiais metais oro vėsini
mo salėje bus pastatytas nau
jas 5 tonų vienetas už 3,000 
dol. Padidėjo išlaidos. Norint 
išlaikyti tinkamesnę pusiausvy
rą pelno atžvilgiu, prekybą ten
ka tvarkyti taupiai ir akylai.

Daug sumanumo ir darbo čia 
įdeda prekybos prižiūrėtojas 
C. Alicks ir vedėjas Juozas Mė- 
lynis, kuris čia dirba nuo 1954 
ir atlieka dvejas pareigas — 

Kalifornijos lietuvių radijo 
klubas spalio 16 Šv. Kazimiero 
parapijos salėj rengė vakarą- 
balių.

Parapijos bazaras įvyks spa
lio 24 parapijas mokyklos kie
me.

Lietuviškas altorius ir kry
žius žavi šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčios lankytojus. Kry
žiui planus paruošė arch. Ed
mundas Arbas, darba atliko Ka
zimieras Rakūnas. Išlaidas pa
dengė Juozas ir Dana Mitkai. 
Elzbieta Žilinskaitė ir Stella Po- 
lenske. Senasis kryžius atiduo
tas Los Angeles skautam. Jis 
bus pastatytas San Bernardine 
kalnuose, lietuvių skautų sto
vyklavietėj, 8000 pėdų aukštu
moje.

Kun. Vytautas Palubinskas 
kartu su motina atvyko iš Ar- 
gentinqs ir Los Angeles arki
vyskupijoj pastoviai pasilieka.

Denis Grasska, Silvestron ir 
Emilijos Grasskų sūnus, ši ru
denį pradėjo studijuoti teologi
ją Šv. Jono seminarijoj, Cama
rillo, Calif. L.Ž.

vedėjo ir protokolų sekreto - 
riaus.

Balfo skyrius, vadovaujamas 
Juozo Mėlynio, ruošiasi rude
niniam vajui. Sunku tautiečius 
beįtikinti, kad daug dar yra lie* 
tuvių, aukos laukiančių. Yra ge
raširdžių, kurie šį reikalą su- 

_ pranta, bet yra ir kietaširdžių, 
neperkalbamų. Tačiau, kad ir 
sunkiomis sąlygomis, tarpinin
kaujant parapijos klebonui D 
Pociui, vajus bus vykdomas au
komis ir drabužiais, kaip dary
ta ligi šiol.

Gerai veikia sąjungiečių 63 
' kuopa. vadovaujama Julijos 

Skripkienės. Spalio 31 rengia 
didelį kortų vakarą Liet. Ka
talikų Bendruomenės Centro 
salėj. Bus vertingų dovanų lai
mėjimam. Vakaro metu bus 
vaišės: kavutė, pyragai ir kt.

Sąjungietės liūdi ir užjaučia 
savo narę M. Gerulienę, kuri 
sunkiai sirgo ir buvo operuo
ta o grįžus į namus, ištiko ją 
kita skaudi nelaimė: po opera
cijos liepos mėn. mirė jos sū
nus dr. Bernardas, 43 m. am
žiaus.

Sergantieji
Sunkiai serga Antanas Dar- 

gis. Jam padaryta plaučių ope
racija. Susipratęs lietuvis patri
otas, veiklus visuose lietuvy
bės reikaluose. Guli West Hud
son ligoninėj, Kearny, N. J.
Negaluoja Petras Velevas. 

Lietuvių Taupymo ir Skolinime 
Draugijos pirmininkas, buvęs 
Kearny miesto tarybininkas. 
Gydosi namie.

Serga ir Viktoras Mikionis. 
Jis jau senyvo amžiaus, bet 
ligi šiol buvęs tvirtos sveikatos. 
Taip pat susipratęs lietuvis, vi
sų čia žinomas ir gerbiamas.

Buvo operuotas Antanas Vit
kus, veiklus bendruomeninkas 
ir balfininkas. Išėjo iš ligoni
nės ir jaučiasi geriau. Žada ir 
vėl įsijungti į lietuviškąją veik
lą.

Tegul Aukščiausias suteikia 
jėgų ko greičiau visiem pasveik 
ti ir vėl džiaugtis šiuo laikinuo
ju gyvenimu. J. MėL

Baltimores žinios
Liet. Tautinės Sąjungos Bal

timores skyriaus surengtas 
koncertas spalio 16 praėjo sėk
mingai. Koncertas buvo lietu
vių svetainės didžiojoj salėj. 
Žmonių buvo prisirinkę nema
ža.

40 valandų atlaidai Šv. Al
fonso bažnyčioj buvo spalio 17- 
19. Per visaš pamaldas giedojo 
didysis choras, mokyklos vai
kai dalyvavo procesijoj atlaidų 
pradžioj ir pabaigoj. Altoriai 
buvo skoningai gėlėmis papuoš
ti. Pavaldqse dalyvavo daug 
žmonių.

Kepsnių pietus surengė lie
tuvių posto 154 legionieriai spa
lio 17 Eastern Center salėj. 
Eastern Ave. Svečiai buvo pa
vaišinti visokiausiais valgiais 
bei gėrimais. Šokiam grojo ge
ras orkestras. Veikė ir loterija 
su daugybe laimėjimų.

Halloween balių spalio 30 
rengia Šv. Alfonso suaugusių 
klubas. Balius bus mokyklos 
kambariuose. Įdomesnės kau
kės ir kostiumai bus premijuo
jami. Pradžia 8 v.v. Rengėjai 
kviečia visus atsilankyti.

Bingo žaidimus rengia soda- 
lietės lapkričio 5 Šv. Alfonso 
mokyklos salėj. Pradžia 7:30 
v. v. Sodalietės kviečia visus at- 
silankvti. Bus visokiausiu val
gių, veiks loterija, bus galima 
laimėti ir visokių premijų. Iš 
gauto pelno bus perkamos do
vanos, kurias išdalins seneliam, 
esantiem Baltimores prieglau
dose.

Mykolas Paikauskas, anks
tesnės kartos lietuvis, žuvo au
tomobilio katastrofoj — jį spa
lio 12 suvažinėjo mašina. Ve
lionis buvo ištikimas šv. Alfon
so parapijos narys ir susipra
tęs lietuvis, dalyvavo įvairiuo
se parengimuose. Gedulingos 
mišios už jo sielą šv. Alfonso 
bažnyčioj atlaikytos spalio 15. 
Palaidotas Holy Redeemer ka-

DARBININKAS

Hamiltono mergaičių choras “Aidas” su choro vadovu solistu Vacki Verikaičiu. Choras koncertuoja Hartforde.

IR VĖL SKAMBĖS DAINA
HARTFORD, CONN.

Hamiltono mergaičių Aido 
chqras su solistu Vaclovu Veri
kaičiu, Hartfordo Liet. .Bend
ruomenės komiteto kviečiamas, 
spalio 30 koncertuos Hartfor
de.

Šis jaunų gražiabalsių lietu
vaičių choras yra suburtas Je
ronimo Pleinio iniciatyva ir 
nuoširdžiu darbu.

Aida vadovas ir dirigentas 
yra mums žinomas talentingas

Iš Brocktono apylinkes veiklos
Iš keletos projektų, kuriuos 

Brocktono apylinkės valdyba 
buvo užsimojusi atlikti, du ga
na svarbūs per rugsėjo mėne
sį jau įvykdyti ir tai su dideliu 
pasisekimu.

Pirmas projektas buvo su
rinkti 500 dol., kaip trūkstamą 
sumą, reikalingą lietuvių radi
jo valandai Laisvės Varpui tie
siog iš pranešėjo namų trans
liacijai įgalinti. Akcija, trukusi 
4 savaites, baigta su kaupu; rug 
sėjo 25 apylinkės metinio ban
keto metu Laisvės Varpo vedė- 

• jui Petrui Viščiniui įteiktas če
kis 632 dol.

Daugiausiai pasidarbavo Bro
nė Meižienė su šių eilučių auto
riumi, Petras Ausiejus, Dona
tas Jančauskas, Aleksandras 
Mantautas ir Albina Baškaus- 
kienė.

Nuoširdus ačiū valdybos na
riam, o ypač Brocktono ir apy
linkių lietuviam, taip palankiai 
savo pritarimu ir aukomis šį 
svarbų projektą parėmusiem.

Antras projektas — metinis 
apylinkės banketas, įvykęs rug
sėjo 25 Sandaros salėj, irgi lai
kytinas pasisekusiu, nes salė 
buvo pilnutėlė žmonių, daugiau
siai ankstesnės kartos ir čia gi
musių lietuvių, kurie vis dau
giau pradeda įsisąmoninti Ben
druomenės reikšmę ir savo da
lyvavimu ją remia. Kiek ma
žiau buvo tremtinių, kurie pra
deda pamiršti savo skolą tau 
tai ir parengimų nebelanko.

Padėka priklauso valdybos 
nariam už dovanas loterijai 
ypač Br. Meižienei, suorganiza
vusiai virtuvės personalą ir 
jaunų stalų aptarnautojų kad
rą, iždininkui P. Ausiejui, pra- 
vedusiam loteriją ir tvarkiu
siam finansinius reikalus, D. 
Jančauskui už dovanotą statine 
alaus ir baro tvarkvma, A. Baš-

ATEITININKŲ KURSAI PUTNAME
Rytinio pakraščio mokslei

vių ateitininkų ideologiniai kur
sai ivvks Padėkos dienos sa
vaitgalį, Nekaltai Pradėtosios 
Marijos sodyboj, Putnam, Con
necticut.

Kursų pradžia — ketvirtadie
nį, lapkričio 25, 12 vai.; už-’ 
baiga — ąekmadienį, lapkričio 
28, po pietų. Kursų mokestis 
— 25 dol., įskaitant registraci
ją, maistą ir nakvynę.

pinėse. Nuliūdime liko žmona 
Anelė ir dukrelės Nellie, Jean 
ir Albina.

Jonas Obelinis 

solistas Vaclovas Verikaitis.
Chorui ir solistui akompo- 

nuoja gabus pianistas Jonas 
Gavėnas.

Šios kolonijos ir apylinkės 
lietuviai kviečiami koncerte 
gausiai dalyvauti.

Savo atsilankymu paskatinsi
te jaunąją kartą ir toliau puo
selėti lietuvišką dainą, o patys, 
atsitraukę nuo kasdieninių rū
pesčių, pasigėrėsite iš jaunų 

kauskienei už stalų papuošimą 
gėlėmis, šeimininkei Onai Ka- 
šetienei ir jos padėjėjom už 
gardžią vakarienę, klebonui 
kun. P. šakaliui už invokaciją 
ir tarta žodi Sandaros klubo 
Gedėjui J. Pašakarniui už pa
talpas ir nuoširdų patarnavi
mą. poniom Žičkuvienei ir Ule
vičienei už tortus.

Bilietus platinant, daugiau
siai pasidarbavo sekr. Meižie
nė, Mantautas, Ausiejus, Baš 
kauskienė, Bolmantienė, Pul- 
minskas, Jurkštas ir Prišgin- 
taitė Brocktone. J. Svidras 
Norwoode Ulevičienė ir Kaza- 

y

kaitis Bostone.
Didžiausia padėka tačiau pri

klauso mieliem Brocktcpo, Bos
tono ir Norwoodo lietuviam: 
mus savo atsilankymu parėmu
siem. Jaučiant visuomenės pri
tarimą ir paramą, sunkus val
dybos darbas pasidaro prasmin-

- gesnis.
Tenka atsiprašyti mielus ban

keto dalyvius dėl muzikos. Mū
sų iš anksto užprašytas R and 
M Trio iš Worcesterio dėl su
sidariusių aplinkybių pranešė 
mum trumpu laiku prieš ban
ketą, kad negalės dalyvauti, ir 
buvo sunku paskutiniu momen
tu gauti geresnę muziką.

Savo paskutiniame posėdyje 
apylinkės valdyba paskyrė 120 
dol. JAV Lietuvių Bendruome 
nės centro valdybai. Be to, bu
vo pramatyta skirti dviem as
menim po 25 dol. kelionės iš
laidom, jei atsirastų norinčių 
važiuoti i Bendruomenės minė
jimą New Yorke.

Artimiausiu laika apylinkės 
valdybos nariai kreipsis į tau
tiečius, ragindami sumokėti so
lidarumo mokestį. Pasistenkim 
iki metų pabaigos apsimokėti.

P. Jančauskas

Registracijos lapai gaunami 
pas kuopų globėjus.

Registracijos lapus su regist
racijos mokesčiu (5 dol.) pra
šom siųsti iki lapkričio 13 šiuo 
adresu: Irena Eivienė, 139 Bel
levue Ave.. Brockton, Mass. 
02402. Telefonas 617-583-6492.

Kursai skiriami vyresnie
siem moksleiviam ateitinin
kam. Jaunuoliai, kurie nėra a- 
teitininkai, bet norėtų prisijung 
ti prie Ateities sąjūdžio, ir iš tų 
vietovių, kur nėra moksleivių 
kuopų, kviečiami taip pat daly
vauti kursuose ir registruotis 
nurodytu adresu. 

=

krūtinių sklindančiais dainos 
garsais.

Tad iki malonaus pasimaty
mo Kanados lietuvaičių Aido 
choro kocerte, kuris įvyks spa
lio 30, šeštadienį, 7 vai. vak., 
Hartfordu Lietuvių Klubo patal
pose, 227 Lawrence St., Hart
ford, Conn.

Šokiam gros Romo Butrimo 
orkestras. Veiks turtingas bu
fetas. Valdyba

Bridgeport Conn.
Pagerbtas Jonas Butkus

Bridgeporto Šv. Jurgio lietu
vių parapijas salėj spalio 3, 
sekmadieni, Jono Butkaus bi
čiuliai bei draugai jo 60 metų 
amžiaus sukakties proga suren- 
gė gražų pietų pobūvi. Mielą 
solenizantą, diplomuotą ekono
mistą, savo atsilankymu pager
bė vietos klebonas kun. Pr. 
Pranokus (su kuriuo Butkus 
kas antrą-trečią sekmadienį 
skaito lietuviškas maldas prie 
altoriaus) ir apie 50 kitų as- 

.menų.

Jonas Butkus

Kalbėjusieji paryškino jo nu
eitą kelią, būdingus charakte
rio bruožus, jo lietuvišką stip
rybę išeivijoj, visuomeninį 
veidą' ir nepaprastą paslaugu
mą kitiem. Ypatingai gražiai 
solenizantą pasveikina penkio
likametis jo krikštasūnis Rai
mundas Barius.

Lietuvių Bendruomenės apy
linkė Joną Butkų apdovanojo 
Lietuvos Nepriklausomybės 50 
m. medaliu, o susirinkusieji — 
gražiu lietuvišku paveikslu. 
Simboliška dalyvių auka (6C 
dol.) pasiųsta lietuviam pran
ciškonam Brooklyne jų stato
mam Kultūros Židiniui parem
ti. (A.S.)

— Baltimores Lietuvių Sve
tainei — Lietuvių Tautiniam 
Namui sukanka 50 metų, kai 
jis pastatytas dabartinėj vietoj, 
Hollins ir Parkin gatvių ka
pe. Sukaktis bus paminėta 
1972 kartu su Vasario 16-to- 
sios iškilmėm.

— A. J. Cervantes, St. Louis, 
Missouri, to miesto burmistras, 
įsijungė į Rezoliucijom remti 
komitetą. Anot jo, JAV-bių vy
riausybė turėtų kelti Pabaltijo 
kraštų bylą Jungtinėse Tauto
se ir ją ten tinkamai apginti. 
Jis pasiryžęs tame žygyje tal
kinti.

— Aloyzas Baronas ir Ana
tolijus Kairys, abu iš Chicagos, 
III., dalyvaus Los Angeles fron
tininkų ruošiamame tradicinia
me literatūros vakare, kuris į- 
vyks gruodžio 4, šeštadienį, 
§v. Kazimiero lietuvių para
pijos salėj. Be paminėtų Chi
cagos rašytojų, programoj da* 
lyvaus ir vietos pajėgos.
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— Lilija Šukytė, Metropoli
tan ir daugelio Europos operų 
solistė, 1972 m. Vokietijoj, 
Miunchene, įvykstančią pasau
linę sporto olimpijadą atida
rys pasauline naujas operos 
“Sim Tjong”. premjera.

— Algimanto Kezio, S. J„ 
naują nuotraukų albumą lei
džia M. Morkūnas Chicagoj. Al
bumo bus dvi laidos. Viena lie
tuviška “Foto kompozicijos ’, ki
ta angliška “Form and Con
tent”. Knygai įžangą parašė bu
vęs Chicagos Meno instituto fo
tografijos skyriaus kuratorius
Hugh Edwards ir pats nuotrau
kų autorius A. Kezys.

— Kun. Vaclovas Martinkus, 
Balfo pirmininkas, buvo susir
gęs širdies liga ir buvo pagul
dytas ligoninėj. Dabar sugrįžo 
į namus ir ten gydosi daktaro 
priežiūroje. Jaučiasi gerai.

— "Jūratės ir Kastyčio" ope 
ros orkestracijai vykdyti 1000 
dol. paskyrė Illinois Lietuvių 
Gydytojų Draugija.
— ALIAS centro valdyba pra

dėjo paruošiamuosius darbus 
XI-am inžinierių-architektų su
važiavimui, kuris Įvyks 1972 m. 
Washington, D.C. Numatoma 
gana plati mokslinė ir pramo
ginė programa, su architektūri
nėm ir mokslinėm parodom. 
Suvažiavimą globos ALIAS Wa
shington, D.C. skyrius, kuriam 
pirmininkauja inž. Bačkaitis. 
Visi skyriai kviečiami iš anks
to pasirūpinti atstovais ir eks
ponatais.

— Sen. Edmund Muskie, ku- 
rium teikiama daugiausia vil
čių būti demokratų partijos 
kandidatu į JAV prezidentus 
1972 rinkimuose per JAV LB 
centro valdybos Įgaliotini prie 
demokratu partijos Antaną Ma 
žeiką yra paprašęs suteikti me
džiagos, liečiančios Lietuvos 
klausima ir lietuvius. Gauta in- 

- formacija sen. Muskie žada 
remtis demokratų partijos rin
kiminės platformos sudaryme.

— B. Šlepetytė-Venskuvienė, 
Lietuvių Katalikių Moterų Or
ganizacijų Pasaulinės Sąjungos 
atstovė tarptautiniam ryšiam, 
pakviesta Berlyno Moterų Orga
nizacijų centro kaip garbės vieš
nia dalyvauti Berlyno savaitėj 
spalio 17-21. Suvažiavimo prog
ramoj: paskaitos Berlyno socia
linėmis, ekonominėmis ir poli
tinėmis problemomis. Vokieti
jos ir kviestų užsienio moterų 
organizacijų atstovių praneši
mai.

— Providence, R. L, lapkri
čio 7, sekmadieni, 4 vai. popiet 
lietuvių parapijos salėj įvyks 
koncertas — vakarienė. Pro
gramą atliks muz. J. Gaidelio 
vadovaujamas Brocktono lietu
vių parapijos choras.

— Detroito Karaliaus Min
daugo at-kų kp. pirmame šių 
mokslo metų susirinkime iš
rinkta nauja valdyba: pirm. — 
Viktoras Nakas, vicepirm. — 
Audronė Kasputytė, sekretorės 
— Vida Skiotytė ir Rasa Žemai
tytė, ižd. — Rusnė Baltrušaity
tė socialinių reikalu vadovas— 
Paulius Kuras, laikraštėlio re
daktoriai — Ramunė Mikulio- 
nytė ir Saulius Jankauskas.

Balfo rudens vajus jau visur 
vykdomas. Centre jau gautos 
pirmosios aukos. Philadelphija 
atsiuntė 1500 dol.. iš Providen
ce, R. I. — 500 dol.

— Balfo centro valdyba posė
džiavo spalio 14. Svarstė visus 
reikalus surištus su direktorių 
suvažiavimu, kuris bus spalio 
23 Clevelande. Taip pat kalbė
ta apie Balfo centro patalpų 
perkėlimą. Galutinis sprendi
mas bus paliktas direktorių su
važiavimui.

(nukelta į 7 pslJ

AIDAI — stambus mėnesinis 
kultūros žurnalas. Metam 
tik 10 dol. A d m inistraci- 
ja: 680 Bushwick Ave., Brook
lyn, N- Y. 11221.
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NEW YORKO 
ŽINIOS

Balfo direktorių suvažiavi
mas bus Clevelande ši šeštadie 
nį, spalio 23, naujosios parapi
jos salėj. Iš New Yorko važiuot 
ja Balfo reikalų vedėjas kun. 
Pr. Geisčiūnas, centro valdybos 
iždininkas dr. A. Skėrys, finan- 
sų sekretorius dail. J. Bagdo
nas.

Liet. Franto Bičiulių susirin
kimas šaukiamas spalio 23, 
šeštadienį, 6 v.v. Kultūros Židi
nio patalpose, antrame aukšte. 
Programoj bus nagrinėjamas 
prof. Antano Maceinos straips
nis — “Nuo ko mes bėgome?” 
iš “Į Laisvę” žurnalo gegužės 
mėn. numerio, Ig. Kazlauskas 
referuos apie Leonardo Valiu
ko tolimesnės veiklos išdėsty
mo punktus bus aptarta rytų 
apygardos LF Bičiulių suvažia
vimo klausimas.

Popietę su Putinu organizuo 
ja dramos aktorius Juozas Bu- 
levičius-Boley spalio 31 d. 4 v. 
popiet Finch kolegijoje. Popie
tėj dalyvauja: pats J. Bulevi- 
čius, toliau — solistė ir aktorė 
Elena Blandytė, Bronius Balčiū
nas, Vytautas Kidolis, Pranas 
Naujokaitis, Marytė Sandanavi- 
čiūtė, Stasys Vaskys, • Irena 
Veblaitienė. Pelnas skiriamas 
Kultūros Židinio statybai.

Elena Blandytė, dainininkė 
ir dramos aktorė, atvyksta iš 
Chicagos ir dalyvaus aktoriaus 
Juozo Bulevičiaus-Boley organi- 
zuojamoj “Popietėj su Putinu”. 
Ji daug kur yra pasirodžiusi 
kaip dainininkė, kaip aktorė, 
kaip deklamatorė. New Yorke 
prieš keletą metu vaidino 
“Gatvės vaike” Emilijos vaid
menį. Veikalą buvo pastatę 
Scenos Darbuotojų Sąjunga. 
Kaip dainininkė N. Y. pa
sirodys pirmą kartą. Jai akom- 
ponuos Algirdas Kačanauskas. 
Be to, ji prisijungs prie gar
siojo Putino romano “Altorių 
šešėly” skaitymo. Ši “Popie
tė su Putinu” bus spalio 31 d. 
4 v. popiet Finch kolegijoje.. 
52 East 78 St., Manhattane.

A. a. Jono Vilučio atmini
mui vietoj gėlių prie velionies 
karsto Kultūros Židiniui auko
jo: A- V. Žumbakiai 10 dol.. 
Pr. Narvydas 5 dol. Pranciš
konai dėkoja.

Amerikos Lietuvių Vargonininkų-Muzikų S-gos 
Centro valdybos iždininkui 

muzikui
At A

Mykolui Liuberskiųi 
mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai, 
dukroms su šeimomis ir kitiems 

artimiesiems.

A. L. VARGONININKŲ - MUZIKŲ 
S-GOS CENTRO VALDYBA

AfA

Mykolui Liuberskiųi
mirus, žmonai, dukrom, giminėm ir Angelų Karalienės 
parapijos chorui, netekus savo vadovo, gilią užuojautą 
reiškia

Maspetho parapijos choras ir 
vargonininkas Vytautas Kerbelis

A. f A.

Mykolui Liuberskiųi
mirus, jo dukrą, sesę Donatą Samušienę ir šeimą liūdesio 
valandoje giliai užjaučia

New Yorko vyr. skaučių židinys
VILIJA

AfA

Mykolui Liuberskiųi
iškeliavus amžinybėn, jo žmonai Filomenai, dukterim 
D. Samušienei, A. Petraitienei ir jų šeimom reiškia gilią 
užuojautą

New Yorko Lietuvių Vyrų Choras

Maironio lituanistinės mo
kyklos naujas tėvų komitetas 
pareigom pasiskirstė taip: pir- 
mir.. — Juozas Blažaitis, vice- 
pirm. — Nijolė Baltrulionienė, 
sekr. — Gražina Janušienė, iž- 
din. — Jonas Vazbys, narė — 
Ivona Banelienė. Komitetas 
prašo mokinių tėvus sumokėti 
mokestį už mokslą iki šių me
tų lapkričio 1. Mokėti reikia iž
dininkui Jonui Vazbiui prie mo
kyklos šeštadieniais arba siųs
ti į namus adresu: J. Vazbys, 
63 Seventh St., Cresskill, N. J. 
07626. Komitetas būtų dėkin
gas ir už aukas. Aukas prašom 
siųsti tuo pačiu adresu. Čekius 
rašyti LAC Maironis Cultural 
Program.

Būrelis New Jersey lietuvių 
spalio 20 prancūzų laivu SS 
France išvyko Į Karibų salas. 
Ekskursijoj dalyvauja: Albinas 
S. Trečiokas su žmona iš Oran
ge. Feliksas Mockus su žmona 
iš Bayonne, Stella Stalmokie- 
nė iš Union, Marijona Katilie
nė iš Kearny ir jos sesuo p. 
Šedvydienė iš Bayonne, Alicija 
Koehler iš Union. Jų draugai 
linki jiem gražių atostogų ir lai
mingo sugrįžimo.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
šventės proga buvo sumanyta 
išleisti programą su sveikini
mais. Centro valdyba buvo iš 
siu E tinėj usi kvietimus dalyvau
ti šventėj ir atsiųsti savo svei
kinimą i leidinį. Pirmieji atsi
liepė tqlima Phoenix apylinkė 
iš Arizonos, antrieji — Eliza
beth© apylinkė, trečioji buvo 
Patersono apylinkė. Prie svei
kinimų buvo pridėti ir čekiai, 
kuriuos rengėjai sugrąžino ne
panaudoję. Rengėjai dėkoja vi
sion! tom trim apylinkėm už 
jautrų reagavimą. •

Richmond Hili', N. Y., šiau
rinėj sekcijoj parduodamas vie
nos šeimos namas iš 4 miega
mų kambarių, kur galima pa
daryti ir penktas.. llz2 vonios, 
220 kilovatų elektra su moder
niškai Įrengta virtuve ir šaldy
tuvu bei gažiu rūsiu. Namo 
mokesčiai yra maži. Skambinti 
tel. VI 6-6396.

Ieškomas pastoviam darbui 
jaunesnio amžiaus buhalteris 
(accountant) su geru atlygini
mu Woodside, N. Y., vienai į- 
staigai. Skambinti po 7 vai. va
karais tel. 454-1864.

Mažosios dainą 
šventes programa

Spalio 24, šį sekmadienį, 
vyksta mažoji dainų šventė Eli- 
zabetho Laisvės salėj. Šven
tė pradedama 6 v. v. Pradžioj 
į sceną įžygiuos chorai, oficia
liai šventę atidarys prof. A. 
Aleksis, Vargonininkų ir Muzi
kų Sąjungos garbės narys, to
liau — Amerikos ir Lietuvos 
himnai, Malda už tėvynę —J. 
Naujalio. Diriguoja V. Mamai- 

~ tis. •
Tepliau — Meno daina — J. 

Tallat Kelpšos, Mergužėle, leli
jėle — J. Bndoriaus, O kad iš
auštų — J. Žilevičiaus, — diri
guoja Algirdas Kačanauskas; 
Einu per kiemą — B. Jonu
šo. — diriguoja autorius; Pir
myn į kovą — A. Aleksio, — 
diriguoja autorius; Oi lekia, le
kia — M. K. Čiurlionio, Atsi
sveikinimas su giria — St. Šim
kaus, — diriguoja V. Mamaitis; 
O toli, toli—S. Gailevičiaus, Nei
vėjas pučia — K. V. Banaičio, 
Jaunystės maržas — J. Stan
kūno, — diriguoja Algirdas Ka
čanauskas.

Baigiant pirmą dalį bus pri
statyta ką tik iš spaudos išėju
si prof. Juozo Žilevičiaus kny
ga “Lietuvis vargonininkas iš
eivijoje”. Kartu bus paminėta 
ir Vargonininkų-Muzikų Sąjun
gos 60 metų sukaktis. Knygą 
pristatys ir apie sukaktį kalbės 
Paulius Jurkus.

Po pertraukos pradedama B. 
Budriūno kantata — “Lie
tuvos šviesos keliu”, žodžiai B. 
Brazdžionio, solo partijas dai
nuoja solistė Irena Stankūnai- 
tė-Silva ir Vaclovas Verikaitis. 
Diriguoja Mykolas Cibas. A- 
komponuoja Juozas Stankūnas. 
Šventė baigiama Lietuviais esa
me mes gimę—St. Šimkaus. Di
riguoja Algirdas Kačanauskas.

Programą praveda Vanda 
Galbuogytė.

Po visos programos bus vai
šės visiem choram. Taip pat 
bus platinama ir naujoji kny
ga “Lietuvis vargonininkas iš
eivijoje”.

Iš New Yorko organizuoja
mas autobusas. Tuo reikalu rū
pinasi Romo Kezio vadovauja 
mas kelionių biuras.

— •—
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.

DARBININKAS

Clevelando vyry oktetas ir solistė Irena Grigaliūnaitė dainuoja JAV LB šventėje spalio 10 New Yorke.
Nuotr. R. Kisieliaus

LIETUVIŲ
JAV Lietuvių Bendruomenės 

20 metų sukaktis buvo atžymė
ta iškilmingu aktu spalio 10 
Richmond Hill aukštesniosios 
mokyklos salėj, Richmond Hill, 
N. Y. Su mažu pavėlavimu aka
demija prasidėjo 3 v. popiet.

Pirmoji dalis buvo skirta iš
kilmėm. Pradžioj per garsiakal
bius buvo perduota triukšmin
ga maršų muzika (garsų efek
tus sumaniai buvo įrašęs ir 
juos perdavė Algis Reivytis). 
Pradžią suprojektavo ir sureži
savo Jonas Rūtenis. Įneštos aš- 
tuonkis lietuviškos vėliavos, 
nes tiek yra apylinkių New Yor
ko apygardoj- Nešantieji vėlia
vas buvo atžymėti kaspinais, 
kur buvo įrašyti apylinkės var
dai.

Per garsiakalbius sugroti A- 
merikos ir Lietuvos himnai. In- 
vokaciją sukalbėjo Tėv. Pran
ciškus Giedgaudas, O.F.M., 
kartu prisiminęs ir mirusiuo - 
sius, čia ir buvo prijungtas mi
rusiųjų pagerbimas. Visiem su
stojus, per garsiakalbius skam
bėjo momentui pritaikyta mu
zika (bene Wagnerio).

Trumpą Įvadinį žodį tarė 
JAV LB apygardos pirminin
kas Aleksandras Vakselis, ku
riam teko daugiausia rūpintis 
šios šventės surengimu. Oficia
liai akademiją atidarė LA V LB 
centro valdybos pirmininkas 
Vytautas Volertas, savo kalbo
je apžvelgęs Bendruomenės nu
eitą kelią atžymėjęs jos 20 m. 
sukaktį.

Sveikinimo kalbas pasakė Lie
tuvos gen. konsulas A. Simutis, 
Vliko vicepirmininkas J. Audė
nas, Pasaulio Lietuvių Bendruo-

BENDRUOMENES
menės valdybos vicepirminin
kas dr. Henrikas Brazaitis, spe 
cialiai atvvkes iš Clevelando. v v

Prof. dr. Jokūbas Stukas pa
sakė pagrindinę kalbą. Jis 
kalbėjo apie Lietuvių Bendruo
menės ateitį Jungtinėse Ame
rikos valstybėse. (Jo kalba 
spausdinama atskirai Darbinin
ke. Pradėta praeitame numery
je).

Baigiant pirmąją akademine 
dalį, Jūratė Balsytė-Jasinskienė 
paskaitė gautus sveikinimus. Jų 
buvo visas pluoštas ir užsitęsė 
gana ilgai.

Antroji dalis buvo skirta 
koncertui. Čia pasirodė Cleve- 
landa vyrų oktetas ir akordeo
no virtuozas Charles Daubaras 
iš Philadelphijcs.

Pradeda vyrų oktetas
Koncertą pradėjo vyrų okte

tas daina — Balnok, tėveli 
(liaudies daina, harmonizuota 
R. Babicke), toliau buvo šiep 
dainos: Tėviškėlė — B. Bud
riūno, O dalele :— B. Vasiliaus
ko, Pajūriais, pamariais — V. 
Kuprevičiaus. Ugnelė — Algio 
Bražinsko (tik solistė Irena Gri 
galiūnaitė), Gaudžia trimitai— 
M. Petrausko (solistė su okte
tu).

Akordeonistas Charles Dau
baras atliko ilgą lietuviškų me
lodijų pvnę — klumpakojį, suk
tini, oi žiba žiburėlis, palankėj. 
siuntė mane motinėlė, dzim- 
dzi drimzi, vizijos (muzika Ch. 
Daubaro), lietuviškų šokių fan
tazija (muzika Ch. Daubaro) ir 
eilę populiarių amerikietiškų 
dainų.

Jis turi virtuozišką techniką 
ir moka sudaryti nuotaiką, 
bet šį kartą vargu reikėjo tų 
šviesų efektų, nes tai tik supi- 
gino koncertą. Ir pačios muzi
kos reikėjo mažiau.

Antroje dalyje oktetas pra
dėjo T. Makačino Kur-tas kele
lis?, toliau ištrauka iš “Paint 
Your Wagon”, muzika F. Loe
we. solo dainavo Gytis Motiejū
nas: Tik negrįšk — D. Olivieri, 
Muzikos garsai iš “Sound of 
Music” — R. Rągers, Lida Ro
se iš “The Music Man” — M.

SIŲSKIM PRAŠYMUS 
PREZIDENTUI

Atsižvelgdama į tai, kad 
JAV prezidentas Nixonas, ap
lankęs komunistinę Kiniją, ža
da taip pat vykti į Sc«vietų Są
jungą, Lietuvos vyčių New Yor- 

• ko-New Jersey apskrities valdy 
ba, spalio 15 posėdžiavusi cent
ro valdybos pirm. dr. Jokūbe 
Stuko namuose, nutarė prašyti 
visus lietuvius ir visas lietu
viškas organizacijas šiame 
krašte neatidėliojant laiškais, 
telegramomis ir • peticijomis 
prašyti prezidentą, kad jis, nu
vykęs į Maskvą, prašytų sovie
tų pareigūnus paleisti Simą Ku 
dirką iš vergų darbo stovyklos 
ir leisti jam ir jo šeimai emi
gruoti į Ameriką.

Padėkite vyčiam šį svarbų 
uždavinį atlikti!

ŠVENTĖJE
Wilson, — paskutines dvi iš
traukas atliko oktetas su solis
te Irena Grigaliūnaitė. Toliau 
buvo Gerk iš “The Student 
Prince” — S. Romberg, antra 
ištrauka iš “Paint Your Wa
gon”, sol. V. Žiedonis, Su 
trupučiu sėkmės iš “My Fair 
Lady” — F. Loewe. Bisui — 
Mar.’O mėgiamiausi daiktai iš 
“Sound of Music.”

Oktetas yra gerai susidaina
vęs ir turi savo stilių ir gerą 
lygi, bet vis dėl to jautėsi jų 
kelionės nuovargis, nes vaka
rykščiai dainavo Hartforde.

Solistės Irenqs Grigaliūnai- 
tės balsas nėra stiprus, bet ma
lonus. Jos laikysena scenoje yra 
patraukli, nes ji nepretenzinga.

Oktetą sudaro: pirmi tenorai
— Algirdas Gylys ir Mindau
gas Motiejūnas, antri tenorai
— Raimundas Butkus ir Gytis 
Motiejūnas, baritonai — Me-

Lietuvos vyčių 41 kuopos 
tautinių šokių grupė, vadovau
jama Birutės Radzivanienės, at
liks programą Stamford, Conn.. 
Balfo skyriaus tradiciniame ru
dens vakare kuris bus šį šešta
dienį, spalio 23, 8 v.v. Salė — 
Glenbrook Community Center, 
35 Crescent St., Stamford. 
Conn., lengvai pasiekiama iš N. 
Y., važiuojant New England 
Thruway ar Connecticut Turn
pike. Bus ir vakarienė ir šo
kiai. Programoj dalyvauja dar 
ir kito jaunimo. Vyčių šokė
jų grupė šiais metais pasirodė 
ne karta lietuviam ir kitu tau
tų žmonėm. Paskutinis pasiro 
dymas buvo švedų Vazos ordi
no 75 metų sukakties minėji
me Bodd Lake, N. J. rugsėjo 
12.

Dail. V. K. Jonynas kalbės 
dail. Onos Paškevičienės paro
dos atidaryme. Paroda bus spa
lio 30-31 Kultūros Židinyje. Ati
darymas — šeštadienio vakarą 
5:30 v. Parodą rengia ir visus 
atsilankyti kviečia Liet. Mote
rų Klubų Federacijos valdy
ba. Taip bus pirmoji dailinin
kės paroda. Dailininkė gyvena 
kiek nuošaliai, bet visą laiką 
dalyvauja bendrinėse parodo
se. Už savo paveikslus yra lai
mėjusi įvairių premijų. Ji yra 
gamtos tapytoja ir portretiste. 
Daugiausia dirba portretų. Pa
rodoj bus išstatyti 47 paveiks
lai, iš jų gana daug portretų 
Iš lietuvių bus išstatyta Birutės 
ir Vaclovo Sidzikauskų didel: 
portretai. Dailininkė gyvena 
Long Island salos gale ir ten 
turi savo studiją.

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.
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M
Laisvės Varpo radijo valan

dėlė spalio 10 prisiminė, kaip 
kadaise lenkai buvo užgrobę 
Vilnių ir sulaužę Suvalkų su
tartį. Tuo klausimu kalbėjo 
pats programos vedėjas Petras 
Viščinis, kuris yra vilnietis, ir 
kitas vilnietis advokatas Anta
nas Juknevičius.

Lietuvių respublikonų vaka
ras bus spalio 30. Žadama net 
ir gera programa.

Kun. kleb. Antanas Baltrušū- 
r.as spalio 10 savo pamoksle 
nusiskundė, kad parapija mažė
ja. Jis pasigedo jaunesnės kar
tos. Si karta jau yra suaugusi, 
sukūrusi šeimas, bet nesimato 
jos lietuviškoj veikloj.

Parapijos choras laukia nau
jų choristų. Kas tik gali dai
nuoti, kviečiamas Įsijungti i 
chorą.

Laisvės Varpo “Šurum-bu- 
rurr.” bus spalio 24, sekmadie
nį, lietuvių piliečių draugijos 
salėj, So. Bostone.

čys Aukštuolis ir Džiugas Sta- 
niškis, bosai — Rc«mas Bublys 
ir Valdas Žiedonis. Oktetui va
dovauja Rytas Babickas.

Akademijos uždarymo žodį ta 
rė JAV LB c.v. pirm. Vytau
tas Volertas.

Šventė visiem paliko gerą į- 
spūdį, gerai buvo suorganizuo
ta. bet buvo per ilga, visa pro
grama užsitęsė apie tris valan
das. Buvo galima sutrumpinti 
sveikinimus raštu, neskaitant 
pilnai visų oficialių pavadini
mų, o tik suminint svarbiau
sias mintis. Galėjo apkarpyti ir 
akordecr.-o muziką, ypač gale, 
kur publiką praėjo “užiminė
ti” kaip restorane.

Newark, N. L
Katalikių Moterų Sąjungos 

68 kuopa Newark, N. J., mini 
kuopus 50 metų jubiliejų ir me
tinę šventę. Šv. mišios spalio 
24, sekmadienį, 10:30 vai. ryto 
su bendra šv. komunija lietu
vių Švč. Trejybės parapijos baž 
nyčioj.

Pietūs 1 vai. popiet parapijos 
salėj. Pietum auka 3 dol. asme
niui. Kviečiamos sąjungietės ir 
iš kitų kuopų, o taip pat ir vieš
nias bei svečiai.

Kviečia kuopos valdyba

Tautą Sąjungoje...
(atkelta iš 4 psl.) 

1925 buvo pavesta misija TS 
vardu vesti derybas ir sėkmin
gai išspręsti sienų klausime 
ginčą tarp Turkijos ir Irako.

Išvadoje sakoma, kad, re
miantis visokiomis deklaracijo- 
jomis apie kolonializmo panai
kinimą ir apsisprendimą lais
vam, nepriklausomam gyveni
mui ir kad tos trys respubli
kos neteko nepriklausomybės 
dėl sovietų okupacijos 1940 m. 
birželio mėnesį, visi Jungtinių 
Tautų nariai turi reikalauti, 
kad Pabaltijo valstybės atgau
tų savo prarastą nepriklauso
mybę,. įsijungtų į pasaulio ben
druomenę, įskaitant ir Jungti
nes Tautas.

Iki šiol gauti atsakymai iš 
34 Jungtinėse Tautose daly
vaujančių valstybių. Pats pir 
masis atsakymas buvo gautas 
iš JAV ambasadoriaus prie JT 
George Bush. Jis savo rašte 
tarp kitko sako:

“Jūsų laiška ir memorandu
mą apie Pabaltijo istoriją skai
čiau su dideliu susidomėjimu 
Labai ačiū. Mes pasistengsime 
atitinkamomis progomis pasa
kyti Sovietų Sąjungai ir pasau
lio bendruomenei, kad ir tau
tos Sovietų Sąjungos ribose tu
ri tas pačias laisvo apsispren
dimo teises, panašiai kaip vadi 
narnose ‘kolanijalinėse’ šalyse, 
ir pasiūlysime, kad Sovietų Są
junga leistų pasinaudoti ta tei
se ir jom”.
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visųjų
— Čiurlionio ansamblį kon

certui į Philadelphiją užkvietė 
Philadelphijos LB apylinkės v- 
ba (pirm. Algis Danta) ir Piet- 

' ryčių New Jersey apylinkės val
dyba (pirm. Balys Raugas) ir 
visuose rengimo darbuose glau
džiai bendradarbiauja. Koncer
tas įvyks lapkričio 6 didžiulėj 
Town Hall. Rengėjai deda pa
stangas ne tik gausiai į kon
certą sutraukti artimųjų apylin
kių lietuvius, bet taip pat pa
siekti ir plačiąją amerikiečių vi
suomenę. Prieš pųrą metų LB 
pastangomis suruoštame “Gran
dinėlės” koncerte ypač gausiai 
atsilankė nelietuvių kilmės a- 
merikiečiai.

— Ateitininkų federacijos ta
rybos posėdis įvyks Dainavoj 
spalio 30-31. Bus diskutuoja
ma studentų ateitininkų klau
simas, žvelgiama į ateitininkų 
ideologiją ir II Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresą. Posėdi 
globoja Detroito at-kų sendrau
gių skyrius, kuriam vadovauja 
B. Neverauskas.

— Dr. K. Šidlauskas, Altos 
vicepirmininkas, pavaduoja a- 
tostogų išvykusį Altos pirmi
ninką dr. K. Bobelį.

— Providence, R. I., Balfo 
107 skyrius šiemet pasiuntė au
kų Balfq centrui 700 dol., nors 
kolonijoj priskaitoma tik 450 
lietuvių.

— Jaunimo metų talkos ko
miteto atstovu suvažiavimas i- 
vyks Clevelande spalio 23-24. 
Suvažiavimą bendromis jėgo
mis' organizuoja PLB Jaunimo 
sekcija, II PLJK komitetas ir 
II PLJK finansų komisija.

— Antanas Valiuškis, vete
rinarijos gydytojas, tarnybos 
reikalais persikėlęs į Barring
ton, R. L, jau įsigijo namus ir 
Įsijungė i Providence,- R. L, lie
tuviškos kolonijos' ’ gyvenimą.

— New Britain, Connecticut, 
spalio 9 prasidėjo lie
tuvių kalbos pamokos vaikam. 
Pirmą dieną susirinko 11 vai
kų. Jie padalinti i pirmą ir ant
rą klasę. Mokyklos vedėjas — 
Juozas Petuška, mokytqjos — 
Nina Stasaitienė ir Aldona Sta- 
siukevičienė tėvu komitetas— 
Vytas Stašaitis ir Juozas Liū- 
džius. Pamokos vyksta šeštadie
niais nuo 10 iki 12 vai.

SPORTAS
OCEANSIDE — LAK 1-1

Išvyka į .Oceanside futbolo 
mėgėjams tvindė , rūpesčio 
raukšles — priešininkas, po 3

— Waukegan, III., LB apy
linkės valdyba, vadovaujama 
arch. Eduardo R. Skališiaus, 
remdamasi JAV LB centro val
dybos aplinkraščiu nr. 12, pri
statė centro valdybai šios sudė
ties LB Lietuvos reikalų komi
siją: kun. Zigmas Ramanaus
kas, Ričardas Kružikas, Sigita 
Damašienė. Rimas Tamašaus
kas, Eduardas R. Skališius ir 
Gaja Giniotytė Richter. Kcąnisi- 
jos nariai mokslus baigę šia
me krašte ar šiuo metu bestu
dijuoją. E. Skališius, be tiesio
ginių pareigų valdyboje, eina 
ir komisijos pirminininko pa
reigas.

— Chicagos apygardos litua
nistinės mokyklos kviečiamos 
kuo greičiau registruoti savo 
mokinių tautinių šokių ratelius, 
pranešdamąs ir šokėjų skaičių, 
pas TŠK sekretorę Birutę Vin- 
dašienę, 6435 So. Washtenaw 
Ave., Chicago, Ill. 60629. Tel. 
(312) 925-5612.

— Miami Beach išnuomoja
mi butai ir kambariai su visais 
patogumais, prie pat jūros VAI
NŲ resorte, 8210 Harding Av. 
Miami Beach, Florida, 33141. 
Telef. (305) 864-3586.

— 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.

rungtynių, be pralaimėjimo 
(vienos lygiosios) ir turėjo į- 
varčių santykį 8-3. Vis dėlto 
LAK vyrai egzaminą išlaikė ir 
spalio 17 ištempė lygiąsias 1-1.

LAK sudėtis: Žadvydas; Be- 
leckis, Trampas; Bagdžiūnas I; 
Kreicas, Remėza III; Vainius 
II, Rauba II; Sabaliauskas, Bu- 
dreckas, Šileikis (Cantor).

Oceanside vienuolikė (italų 
bei ispanų mišinys) techniškai 
pajėgi ir su ja juokų nėra. 
Permaininga, apylygė kova. Pir
mo kėlinio vidury susižeidžia 
Trampas (nukentėjo anksčiau 
operuotas kelias) — jį pakeičia 
Cantor. Tuoj po to, 30 min. 
Oceanside, iš kampinio, veda 
1-0. Turi progų ir mūsiškiai, 
kartą per 2 minutes pelno 2 
kampinius, bet pastangos su
dūžta.

Antro kėlinio pradžioj pav(> 
jin-gas Oceanside antpuolis, ir 
Kreicas partiesia žaidiką, ei
nanti su kamuoliu. Bauda, bet 
to neužtenka — teisėjas, žiau
riu nuosprendžiu, mūsiškį pa
šalina iš aikštės. Derybos 
sprendimą pakeisti taip ir lie
ka bergždžios.

Nuostabu — mūsiškiai, likę 
dešimtyje, susikaupia, nuščiū
va kalbos, šūkavimai — ko
manda pradeda sklandžiau de
rintis, darbuojasi iš peties. Su
kauptos pastangas neša vaisių 
— 80 min., iš Budrecko pada
vimo, Šileikis žaibu prasiplėšia 
ir nesulaikomai įšvilpina aukš
toką kamputi 1-1.

Šauniai pasirodė vartininkas 
Žadvydas,, sulaikęs, likvidavęs 
eilę sultingų šūvių. Be to, pir
masis puolikų trejetukas buvo 
veiklus, nors kartais turėjo dar
buotis be tinkamo užnugario, o 
gintasi atkakliai, ryžtingai.

•
Spalio 16 pirmenybių rung

tynes turėjo LAK jaunučiai, 
pralaimėję prieš Ukrainian 
Youth 1-4. Pauliaus Bagdžiūnc 
vadovaujamas atžalynas paste
bimai gėrėja. Pirmam kėliny 
priešininkas vedė 1-0, o po per
traukos mūsiškiai išlygino 1-1 
(Karmazino įvartis). Tolesnį 
pusvalandį apylygis žaidimas, 
kur abi pusės turėjo progų. De
ja, į pabaigą mūsiškiai pristigo 
patvaros ir turėjo įsileisti 3 į- 
varčius. Beje, lietuviai žaidė de
šimtyje. LAK jaunučiai: Bobe
lis; Landsbergis II, Rajeckas I; 
Šilbajoris II; Blaževičius, Labu
tis II, Karmazinas; Rajeckas II, 
Galinis, Kulpa.

•

Savo tarpe. Nuolatinis spor
to bendradarbis Atletas še
šioms savaitėms buvo išdūmęs 
pasižmonėti į Europą, tad tekę 
šokti į talką ir šiose skiltyse 
pasisakyti futbolo temomis. Po 
eilės metų vėl dėkinga proga 
iš arčiau pasekti New Yorko 
lietuvių futbolą. Ir koks įspū
dis? Jauna, savo pajėgumo dar 
pilnai neišlukštenusi, giedra 
vienuolikė. Giedra nebūtinai 
dėl to, kad jos sudėty dviejų 
žaidikų vardas yra Giedrius 
(Bagdžiūnas n, Klivečka B). 
Dėmesio skiriama ir futbolo 
prieaugliui, kurį būtina želdin
ti. Trumpalaikiu: bendradar
biui uždavinį lengvino talkinin
kė Dalia Bagdžiūnaitė, registra
vusį poros rungtynių eigą. 
Bent šiuo atveju, kas gi gali 
tvirtinti, jog moterys neturi 
pilnų teisių?

Vienas kitas skaitytojas klau
sia. kodėl ir ką reiškia prie kai 
kurių sportininkų pavardžių 
priedas: I, II, m ar IV. Jau Lie
tuvoj (ir kituose Europos kraš
tuose) taip buvo įprasta, pagal 
vyresniškumą, žymėti brolius. 
Pagyvenusių sporto mėgėjų at
minty dar dabar yra įstrigę 
krepšinio žymūnai: Andruliai 
(I, II ir UI, Norkai (I ir II), Pu- 
zinauskai (I ir II)... Europos 
spurto spaudoj nėra vardų prie

sportininkų pavardžių, dėl to 
romėniniai skaitmenys, kad bū
tų išskirti broliai. Palaikydami 
europinę tradiciją, taip rašome 
ir dabar. -

K. Čerkeliūnas 
•

SEKMADIENĮ FUTBOLAS
Bpalio 24 LAK vyrai turi pir

menybių rungtynes prieš West 
New York (iš New Jersey). 
Vieta — mūsų aikštė, Kissena 
Corridor, 150 gatvė, Flushing, 
Queens. Pradžia 2:30 vai. 12:45 
vai. pradeda rezervinės.

West New York yra GA ly
gos šiaurės grupėj ir po 4 rung
tynių vis dar be taškos Mūsiš
kiams proga sustiprinti savo 
padėtį pirmenybių lentelėj (3 
vieta).

Iš Lietuvos vyčiy 
veiklos

New York — New Jersey ap
skrities susirinkimas buvo rug
sėjo 26 Kings Point parke 
Great Necke.

Jaukioj lauko aplinkoj pirmi
ninkas ir kiti pareigūnai pada
rė pranešimus. Apie Lietuvos 
vyčių 58-tą j į seimą pranešimą 
raštu atsiuntė Vytautas Radzi- 
vanas.

Valdyba 1971-72 metam iš
rinkta tokia: pirm. Larry Jano
nis iš . Bronx, N. Y., pirmas vi- 
cepirm. Anthony Kober iš 
Port Washington, N. Y., ant
ras vicepirm. Kazys Šipaila iš 
Hillside, N. J., protokolo sekre
torius Anna Mitchell iš Linden. 
N. J. finansų sekretorius Mi- 
chael Grigaliūnas iš Bayonne, 
N. J., iždininkas Loretta Stu- 
kas iš Mountainside, N. J., iž
do globėjai: Joseph Sable iš 
Jersey City, N. J., Dorothy 
Dutkus iš Maywood, N. J., Ma
ry York iš.Jersey City.

Apskrities dvasios vadas 
kun. Frank Bulqvas naujai iš
rinktą valdybą įvedė į parei
gas.

Po susirinkimo vietos vyčių 
109 kuopa visus pavaišino jau
tienos kepsniu.

Kitas apskrities susirinkimas 
bus gruodžio 5 Aušros Vartų 
parapijoj, Broome Street, Man- 
hattane, prie Holland tunelio.

Mary R. York

Kas norėtų skelbti Darbininke 
prašomas skambinti:

GL 2-2923

SERVICE

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

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

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

Harvey tire repair shop open 7 days 
a week, new & used tires sold, flats 
fixed, tires recapped 208 W. Bigelow 
St. Newark, N.J. 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

Mario’s auto inspection service com
plete brake repairs front end work, 
electrical work tune ups our spe
cialty auto repairs skilled mechanics 
Shell Bay Road Mayville opp exit of 
State Inspection Sta. 609—465-5607

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

INTERTRADE EXPRESS 
CORP.

MALE FEMALE

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 4- liberal company 
benefits.

Send resume to 
W. F. Wockenfuas.

WESTINGHOUSE 
ELECTRIC 

CORPORATION
200 Park Avenue 

New York, N.Y. 10017

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)

DARBININKO SKAITYTOJAM

NURSES NEEDED

Call (201) 923-0405 
SOUTHSIDE REGISTRY

FOR NURSES 
1063 Bergen Street 
Newark, New Jersey

KOSCOT
INTERPLANATORY INC.

Exciting and glamarous career op
portunity unlimited earnings poten
tial. No exp. necessary. Complete 
training program flexible working 
schedule. Call 822-6749 — Kosmetics 
for the Communities Tomorrow

DISPLAY

Furs by Karol If you think buying 
your precious furs from a Furrier 
whose background stretches across 
a century, means you’re smart. Its 
Karol for the mother of the bride 
fashions for bridesmaids, "after 5” 
cocktail dresses. KAROL one of the 
nations finest specialty stores — 
Garden State Plaza Paramus. N.J. 
Charge lay away plans — daily to 
8:30, Saturday to 6 PM.

SMALL INVESTMENT necessary, 
excellent opportunity for men with 
sales ability, the most advanced type 
electronic equipment to improve tele
phone efficiency. Exclusive territo
ries available.

Call (212) WE 9-5300

RESTAURANT

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

1
Taisom radijo ir televizijos 

aparatus spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant 
naujas dalis. aptarnaujam 
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.)

pirma jums pasakė — 
dabar jūsų giminės 
tai patvirtina

Užsakykite tiktai 

specially rublių 
certifikatus
Lietuvon
Jie yra geriausia dovana

Su jais jūsų giminės gali gauti 
ką tik nori už normalios kainos 
dalį. Tai lyg apsilankymas 
krautuvėj su $100.00 ir apsipir
kimas prekių $200.00 ar $300.00 
ar dar didesnės vertės sumoje. 
Pristatomas į namus per 3-4 
savaites. Pilnai garantuota. Kai
na $2.13 už vieną specialų rublį. 
Absoliučiai jokių kitų mokesčių. 
Prašykite VELTUI SIUNČIA
MŲ ILIUSTRUOTŲ KATALO
GŲ. UŽSAKYKITE DABAR — 
užsakykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street 
Penktas aukštas 
New York, N.Y. 10010 
Tel. 982-1530
LABAI SVARBU

automobiliai
Tik trumpam laikui
MOSKVITCH 412 IE $2995.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 966 

$1895.00
Prieinami labai riboti kiekiai. 
Todėl nelaukit, užsakykit dabar.

Apartamentai
Mes priimame užsakymus bu
tams ir apartamentams. Prašy
kite mūsų specialių biuletenių.

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---------

DEXTER PARK

•
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PHARMACY lįSį
Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMAICA A\Et?UE.
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER

Michigan 2-4130

Typewriters
Lithuanian and English 

sale at reasonable prices, alsofor
adders, calculators, mimeos, 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.

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

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 
dedamas šis lapelis. Prašome i į iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

□ Prašau pratęsti prenumeratą 1972 m.
□ Siunčiu prenumeratą už 1971 m.

Vardas ir pavardė

Adresas __________________________________ _______-
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $8.00.

Už kalendorių

Siunčiu už prenumeratą

Spaudai paremti

Siunčiu skolą už___ m.

$

$

$-

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
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. 
Dlr. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange,. N.J. 07079.

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
8-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288. 
62-15 69th Pl., Middle Village, N.Y. 11379.

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady 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 me., 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 St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 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 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKF
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktą' 

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, LI.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6116 
E. Northport, LI.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin Sq^ L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 
Flushlnge: 41-06 Main Street — HI 5-2552 
Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 
Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St — 914-454-9070
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DARBININKAS TAUTŲ FESTIVALIS VENGRŲ SUKILIMUI PAMINĖTI

NAUJIENOS-^

Vienuolynas ............ GL 5-7068
Redakcija..... ...... GL 5-7281
Administracija .......  GL 2-2923
Spaustuvė .... ........... GL 2-6916

TAUTŲ FESTIVALIS
VENGRŲ SUKILIMO 15-KOS METŲ 

SUKAKČIAI PAGERBTI
Spalio 24, sekmadienį

4 vai. popiet

Roosevelt viešbuty, didžiojoj salėj 
Madison Ave. ir 46 gatvė, Manhattane

Šokių ir dainų programoj dalyvaus 20 tautų! N.Y. lietuvių 
taut, šokių grupė — vad. J. Matulaitienė; latvių sopranas 
Editė Zeilę, su kanklėmis; estų dainininkė Eli Tabur, su 
gitara; bulgarai, Krymo totoriai, serbai, ukrainiečiai ir k.

Ateikit! — Prisidėkit!
Auka: $4.00 suaugusiem, $2.00 studentam ir vaikam (mažiau 12 m.)

Į DAIL. ONOS PAŠKEVICIENES I 
I TAPYBOS KŪRINIŲ I
| PARODA |
| 1971 m. spalio 30-31 |
= KULTŪROS ŽIDINYJE =
| 361 Highland Blvd. =
E Brooklyn, N. Y. E
Ę Lankymo valandos: šeštadienį — nuo 12 iki 9 v.v., sek- E 
E madienį — nuo 10 v. iki 8 v.v. Atidarymas — spalio 30, = 
= šeštadienį 5 v. popiet. Kalbės dail. Vytautas K. Jonynas. =
E Parodą rengia ir visus atsilankyti kviečia =

E Lietuvių Moterų Klubti E
E Federacijos Valdyba E

Tautų Festivalis New Ycrke 
įvyks šį sekmadienį, prisime
nant kad Vengrijos revoliucija 
prie 15 metų Sovietų buvo pa 
laužta. Šis minėjimas sutam
pa su Jungtinių Tautų 26 me-

New Yorko, New Jersey ir 
ir Mass, žinios šiame numery 
spauusdinamos 6-7 puslapiuo
se.

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

tinėm. Spalio 24, sekmadieni, 
3 vai. popiet Jungtinėse Tau
tose įvyks metinių minėjime 
koncertas. Ta proga ruošia
mos dėmer.Gtracijos prie Jung
tinių Tautų — U. N. Plaza — 
East 46th St. 2 vai. popiet. Visi 
kviečiami prisijur.gt prie bend
ros pavergtų tautų demonstra- 
jos. Kas gali, kviečiamas atsi

nešti plakatus (be kotų!). Po 
demonstracijų prie J. Tautų, 
kartu žygiuojama Roosevelt 
viešbučio link. Ten 4 vai. di
džiojoj salėj įvyks tautų festi
valis (žiūr. skelbimą 8 pusi ). 
Programoj ir rengimo komite
te dalyvauja ir lietuviai. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti de
monstracijose ir koncerte.

NEW YORKO - NEW JERSEY APYLINKĖS 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.

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

SIMO 
KUDIRKOS 
IŠDAVIMO 
METINĖM 
PAMINĖTI 

DARBININKAS 
SKIRIA 
SAVO 

METINI 
KONCERTĄ

Po trumpos akademinės dalies aukšto lygio patriotinę koncerto 
programą atliks iškilioji solistė GINA ČAPKAUSKIENĖ iš 
Montrealio. Jos dainavimas Chicagos Lietuvių Operoj ir jos kon
certai Los Angeles, Worcester, Rochester, Bostone ir kitur susi
laukė labai palankaus įvertinimo. • Programoj pasirodys ir 
MONTREALIO AUŠROS VARTŲ VYRŲ OKTETAS (Alfonsas 
Gudas, Rytis Bulota, Albertas Rusinas, Albinas Urbonas, Herol
das Celtorius, Alfonsas Jankus, Vincas Kačergius ir Petras Žu
kauskas). Okteto vadovas — solistas Antanas Keblys. Okteto 
dirigentė ir akompaniatorė — Madeleine Roch. Minėjimas 
koncertas įvyks lapkričio 20, šeštadienį 6 vai. vakare Richmond 

Hill aukštesniosios mokyklos salėj — 89-30 114 Street, Richmond 
Hill, N.Y. (įėjimas iš 113 St.).“CIURLIONIO”ANSAMBLIOKONC

PHILADELPHIJOJE IR NEW YORKE
PASIRODO: Vyry choras

Motery choras
Mišrus choras, solistai 
Kankliy orkestras 
Tautiniy šokiu grupe

VADOVAI
Dirigentas — A. MIKULSKIS 

Kanklių orkestro vadovė — O. MIKULSKIENĖ 
Režisierius — P. MAŽELIS 

Chormeisteris — R. BABICKAS 
Tautinių šokių vad. J. KAVALIŪNAITĖ ir M. LEKNICKAS 

Valdybos pirmininkas — VL. PLEČKAITIS

Rytinio pakraščio visuomenė kviečiama atsilankyti

PHILADELPHIJOJE, PA. NEW YORKE
Šeštadienį, lapkričio 6 dieną, 6 valandą vakaro 

TOWN HALL salėje, 150 N. Broad Street 

Rengia: L. Bendruomenes Phila. apylinke

Įėjimo bilietai — 6, 5, 4 ir 3 doleriai.

Po koncerto, visi kviečiami į čiurlioniečiams pagerbti VAIŠES, ŠOKIUS 
ir VAKARIENĘ, Lietuvių Muzikinio Klubo salėje — 2715 E. Allegheny 
Ave. Įėjimui į vaišes ir šokius galioja koncerto bilietai.

Bilietus į koncertą arba vakarienę galima užsisakyti siunčiant čekį arba 
telefonu pas šiuos platintojus:

Joną Vigelį — 225 Lees Ave., Collingwood, N.J. 08108. Tel. 609—858*4315 

A. Krušinską, 1202 Fenwick Rd., Philadelphia, Pa. 19115; 215—676*2345

• Čekius rašyti: Lithuanian American Community of U.S.A.

Koncertą rengia ir visus ragina atsilankyti

Lietuvių Bendruomenės Philadelphijos apylinkė

Sekmadienį, lapkričio 7 d., 3 vai. punktualiai 
Richmond Hill High School salėje 
89-30 114 St. Richmond Hill, N.Y. -

Bilietai gaunami New Yorke: BILIETAI — 6, 5, 4 ir 3 doleriai
Apreiškimo parapijos klebonija Brooklyne — EV 7-2111
Atsimainymo parapijos klebonija Maspethe — DA 6-2236
Angelų Karalienės parpijos klebonija Brooklyne — ST 2-2086
Haven Realty — J. Andrusis Woodhavene — VI 7-4477
Romo Kezio kelionių agentūra Brooklyne — 769-3300
Birutė Labutienė, Richmond Hill — VI 7-5550
Liudvika Kulikauskienė, Brooklyne — 845-6722
Antanas Diržys, Brooklyne — TA 7-8789
Petras Baltrulionis, Jamaica — 297-0991
Vladas Vasikauskas, Richmond Hill — VI 7-1286
“Laisvės Žiburio” radio raštinė — TW 4-1288

New Jersey bilietus platina ir autobusus organizuoja:
KEARNY-NEWARK: Br. Macijauskienė, 429 Highland Ave., Kearny, N.J.

[telef. 998-6797
ELIZABETH: Vincas Mamaitis, 209 Clark’PL, Elizabeth, N.J. -— 351-9057 
PATERSON: Antans Rugys, 212 Lawrence Pl. Paterson, NJ. — 525-3340

Koncertą rengia ir visus kviečia atsilankyti
LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS




