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BERLYNO SUTARTYS PASIRAŠYTOS

Košmariški Maskvos planai Stalino imperijai gelbėti
(sp) — Pastarosios savaitės 

charakteringos gandais iš Bal
kanų, kad Maskva griežia dan
tį ant ten esančių savo sateli
tų dėl jų tariamai susvyravu
sios ištikimybės Maskvai. Tų 
neištikimųjų tarpe dažnai mini
mos Jugoslavija, Rumunija ir 
Albanija, bet kartais suranda
ma ir daugiau.

KAS JUOS TEN TRAUKIA?
— Italijos-Amerikos investo- 

riai organizuoja kapitalus pasta
tyti Maskvoje 30 mil. dol. ver
tės su daugybe priedų moder
nišką viešbutį, kuris bus Rusi
jos nuosavybė. Vakariečiai 
duos tik technišką tarnybą, už 
kurią bus atlyginti iš viešbučio 
pajamų. Tokiu principu vaka
riečių kapitalai šioje srityje jau 
dirba Bukarešte, Budapešte, Za
grebe (Jugoslavija) ir Pragoję. 
Maskvos sutikimas tokiam san
dėriui dar negautas.

— P. Korėja prekiaus su vi
sais komunistiniais kraštais, ku
rie nelaiko Korėjos savo prie
šu. Pirmosios atsiliepė Rumu
nija ir Jugoslavija, su kuriom 
prekybiniai ryšiai jau pradėti 
organizuoti. Pradėjo atšilti net 
santykiai tarp abiejų Korėjų.

PO TITO VĖL REIKALINGAS TITO
Belgradas. — Kas po mar

šalo Tito? Po Tito, kad ir ne
norėdamas. turėjo pasilikti tas 
pats Tito, nors daugiau kaip 
metai buvo apsisprendęs iš vir
šūnės pasitraukti ir patarė par
tijos vadovybei tuo susirūpinti. 
Bet išėjo taip, kad Tito vėl tu
rėjo pasilikti. Jis vėl išrinktas 
prezidentu naujam terminui.

Centrinė partijos vadovybė, 
paties Tito iniciatyva, apsi
sprendė už kolektyvinę prezi
dentūrą. kad visi tautiniai, ūki
niai ir kultūriniai interesai šia
me organe būtų atstovaujami. 
Po ilgų svarstymų ir redagavi
mų šitas reikalas buvo įteisin
tas federacijos konstitucijoje. 
To kolektyvinio prezidento su
dėtis — 22 asmenys.

Teisiškai ta reikalą tvarkant 
daug kliūčių neatsirado, bet 
kai visi pradėjo vėliau galvoti 
apie tai, kaip tas reikalas gali 
pasireikšti gyvenimo 
je, prasidėjo ne tik 
bet ir barniai, atgijo 
apykantos, patirtos
skriaudos, atsivėrė senos žaiz
dos, kurios kraujavo prieškari
niais laikais.

Svarbiausia bėdos šaknis yra 
ta, kad Jugoslavijos federaciją 
sudaro 6 autonominės respubli
kos ir dvi autonominės apygar
dos, kuriose gyvena mažiau
siai‘dešimt tautinių grupių (tik 
dvi labai mažos), skirtingos sa
vo istorija, kalba, papročiais, re
ligija, kultūriniu ir ūkiniu išsi
vystymu. Skaičiumi ir daug 
kuo kitu vyrauja serbų ir kroa
tų tautos. Iki n pasaulinio ka
ro Jugoslavijoj valdė serbiška 
ir pravoslaviška karalių dinas-

praktiko- 
abejonės, 
senos ne- 
praeityje

Leiskite vaikus
1

ŠEŠTADIENINĘ
MOKYKLĄ!

Naujosios aukos budi, kad išvengti! Čekoslovakijos likimo
Į šituos reikalus daugiau 

šviesos neseniai bandė įnešti 
NYT užsienio politikos komen
tatorius Sulzbergeris, sutrauk
damas visus gandus ir spėlio
jimus į logišką sistemą, kurią 
jis pavadino Maskvos košmariš
ku scenarijumi.- Schemos pa
grindas šis: Maskva rengia ilgo 
bėgimo planus laimėti neginči
jamą komunistinio pasaulio 
kontrolę sunaikinant Kinijos re
žimą Rytuose ir pajungiant sa
vo kontrolei visus marksizmo 
eretikus Vakaruose. Aišku, kad 
niekas tų planų nėra matęs, ta
čiau esą turima pakankamai ne
tiesioginių duomenų tai aksio
mai ramstyti.

Pirma, Rusija kasdien stipri
na savo karinę mašiną prie Ki
nijos sienų tokiu tempu ir kie
kiu, kad veiksmai ten galėtų 
prasidėti maždaug už penkių 
metų. Ilgesnis laukimas esąs 
pavojingas, nes Kinija gali su
stiprėti atominiais ginklais, tuo 
tarpu kai Maskva operacijoje 
prieš Kiniją norėtų jų išveng
ti. Tokios operacijos metu Mas
kva savo atominius ginklus no
rėtų laikyti, nukreiptus prieš 

Maršalas Broz-Tito
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tija, todėl serbams teko viskas, 
kitiems tik trupiniai. Net Jugo
slavijos valstybę kuriant po T 
pasaulinio karo kroatams paža
dėta autonomija nebuvo duo
ta. Serbų dominacijos šmėkla 
šiandien ir vėl keliauja per Ju
goslaviją, kurią Tito nori ma
tyti draugiškai ir broliškai su
gyvenančia federacija. Jis neno
ri matyti savo svajonę sugriau
tą.
Bet manoma, kad taip gali at

sitikti, jeigu jis dabar būtų už
sispyręs iš vadovybės pasitrauk
ti. Todėl visi sutarė ir prašė jį 
dar kuriam laikui pasilikti, nes 
jų tarpe jis vienintelis, turįs 
didžiausią autoritetą viduje ir 
užsienyje. Jo apsisprendimą 
dar pasilikti lėmė ir gandai 
apie tokius Maskvos pianus 
apie tokius Maskvos planus, 
apie kuriuos rašoma šiame pus
lapy.

Ameriką, kad ši ko nors blogo 
neužsimanytų Rusijai padaryti 
iš kitos pusės.

šitą prielaidą laikant realia, 
lengvai paaiškinamas Pekino 
apsisprendimas suartėti su 
Washingtonu.

Antra, labai jau stipriai tiki
ma, kad Kremliaus vadovai 
planuoja Jugoslavijos, Rumuni
jos ir Albanijos erezijų sunai
kinimą. Jos daug pavojingesnės 
už kiniškas. Tik kada bus pa
lankios sąlygos?

Pirmas signalas galėtų būti 
Jugoslavijos Tito mirtis. Mano
ma, kad, jam mirus, ten ir da
bar besipiaunančios bent 10 di
desnių ir mažesnių tautinių gru
pių, Maskvai slaptai padedant, 
lengvai atsidurtų civilinio karo 
stovy. Ta proga Maskva ereti
kus pakeistų savo enkavedis
tais greitai ir švariai. Maskva 
vėl dominuotų erdvę į šiaurę 
ir rytus nuo Graikijos, kurią 
Stalinas sąmoningai ištraukė 

Japoniją 
“planus” 
yra tik 
pateisinti

sąmokslą 
ir šios 

pasigrob- 
vaikiškas 
artėjimą 

Kinija ir Japonija 
pradėjo derybas

Svarbaus japono valstybi
ninko ir dabartinės vyriausy
bės patarėjo mirtis buvo gera 
proga Pekinui pasiųsti savo 
diplomatą Japonijon dėl būsi
mų santykių tyliai pasitarti. 
Juk Pekino vadai žino, kad da
bartinės jų kalbos, ryšium su 
prezidento Nixono vizitu, apie 
Tokio-Washingtono 
apginkluoti 
pastarosios 
ti Taiwana 
bandymas
su Washingtonu.

Tas Pekino atstovas buvo ne 
kas kitas, kaip buv. ambasado
rius Lenkijoje Wang Kuo-chu- 
an ten vedęs visus slaptus pa
sitarimus su JAV ambasado
riumi. Pats faktas, kad jis išbu
vo Japonijoje daugiau kaip dvi 
savaites, liudija apie jo atvyki
mo tikslą.

Pekinas neturi diplomatinių 
santykių su Japonija, bet turi 
šiokius tokius prekybinius ry
šius, kurie prieš diplomato at
vykimą buvo pagerinti dviem 
mostais: pirm laiko pratęstas 
esąs prekybinis susitarimas ir 

- Japonijos prekybos misijai Pe
kine leista padvigubinti savo 
personalą. Šitos, iš pažiūros

Rooseveltui ir / Churchiliui iš 
panosės gabiai apgindamas sa
vo garinius planus paskutinį 
karo etapą Europoje prieš Vo
kietiją planuojant. Jugoslaviją 
sutvarkius, manoma, nebeatsi- 
laikytų nė Rumunija, nė Alba
nija. Taip būtų sunaikintos 
Maskvai nenaudingos erezijos 
Europoje.

Numatomos aukos šiandien 
tyliai jau ieško geresnių santy
kių su Europa ir Washingtonu. 
Tito neseniai priėmė prez. 
Nixona, dabar pats greit at
vyks į Washingtona. Rumunija 
artėja su Amerika ne dieno
mis, bet valandomis. Albanija 
sutvarkė visus ginčus su kai
mynais ir užmezgė visus gali
mus santykius.

Kas Maskvą drąsina tikėtis, 
kad avantiūros metu Washing- 
tonas ir šį kartą nekliudys, 
kaip jis nieko nedarė grobiant 
Čekoslovakiją? Nėra kito mo
tyvo, kaip tik įsitikinimas, kad 

mažos, bet reikšmingos atmai
nos įvyko tylomis per labai 
trumpą laiką. Ir nežiūrint to, 
kad Japonija jau oficialiai pa
skelbė remsianti dviejų Kinijų 
J. Tautose palikimo politiką.

Nujautimas?
Bernas. — Šveicarijos vy

riausybė pripažino Š. Vietna
mą ir užmegs diplomatinius 
santykius. Paskata tai padary
ti esąs Šveicarijos vyriausybės 
noras vaidinti kai kuri vaidme
nį likviduojant Vietnamo karą. 
Iš daugelio vietų rodosi ženk
lai, kad Vietnamo karas likvi
duojamas gal net keliose vieto
se. Ir tai rodo, kad savaitiniai 
kariaujančių susitikinėjimai Pa
ryžiuje yra tik priemonė laikui 
laimėti. Ir 
kiam nors 
mui, kuris 
sutartas.

— Jugoslavijoj atkastos lie
kanos romėnų miesto, avarų 
antplūdžio metu sugriauto 
prieš pusantro tūkstančio me
tų. Tada miestas vadinosi Sir- 
mium, dabar tos vietovės var-. tvarkyti. Šiauriečiai palinkėjo, 
das Sremska Mitrovica. 
Prieš tapdamas imperatoriumi, 
Romos generolas Konstanti
nas ten buvo šešis metus sri
ties valdytoju. Kasinėjimus vyk
do amerikiečių ekspedicija.

vieta paskelbti ko- 
svarbiam susitari- 

bus visai kur kitur

Amerika nedrįs lįsti į Rusijos 
įtakos sferą.

Už šią šmėklą yra kita dides
nė. Mat, Maskva neturi pakan
kamai technologijos patenkin
ti ir savo krašto ir R. Europos 
satelitų visų reikalavimų. To
dėl ir tariamai lojalūs satelitai 
darosi neramūs, ieško prekybi
nių ryšių ir technologijos Va
karuose.. Spėjamai karinei a- 
vantiūrai parengti reikės pa
naudoti visus turimus resursus, 
todėl jų nebeliks nė Sovietų 
civilių gyventojų reikalams,* nė 
komunistams Europoje. Tai 
didins neramumą ir dar labiau 
drums santykius su satelitais. 
Šiandien 
mos 
dar 
kad 
ties 
jo. kad aną eretikų sunaikini
mo aferą gali suorganizuoti. Ir 
šis greičiau psichologinis ele
mentas pradeda labai bauginti 
visus, kurie mano būsią tos spė
jamos beprotystės taikiniais.

Maskva tos dile- 
negali išspręsti. Bet yra 

tokių, kurie linkę manyti, 
Maskva taip labai padė- 

su satelitais blogėjimo bi-

— San Francisco kinai nu
ėjo i Vyr. Teismą prašyti pa
naikinti federalinio teismo nu
tarimą vežioti jų vaikus i kitas 
mokyklas rasinės integracijos 
tikslais. Jie mano, kad nutari
mas laužo konstituciją, nes tą 
priemonę taikant bus sugriau
tas jų kultūrinis gyvenimas ir 
jų mokyklos. Kinų vaikai suda
ro tame mieste 23 proc. pra
džios mokyklos mokinių.

Korėjos pradeda 
dialogą

Panmunjom. — šiame Korė
jos kaimelyje, kur buvo pasira
šytos Korėjos karo paliaubos 
ir kur renkasi posėdžių karo 
paliaubų priežiūros komisija, 
susitiko pirmą kartą po karo 
abiejų Korėjų Raudonųjų Kry
žių atstovai. Iniciatorius buvo 
P. Korėjos Raud. Kryžius, 
siūlęs susirinkti ir pradėti 
sitarimus dėl karo išskirtų 
mų sujungimo. Susitikimas 
vo labai daugiškas, susitarta or
ganizuoti specialią konferenci
ją tam klausimui aptarti ir su- 

pa
pa- 
šei- 
bu-

kad tai būtų suskaldytos Korė
jos susijungimo pradžia. Ne
jaugi ir S. Korėjos diktatorius 
keičia senąją taktiką ryšium su 
Amerikos —Kinijos bandymais 
pradėti draugiškiau gyventi?

Papildomi vokiečių
(sp) — Nors dokumentų ver

timam į vokiečių kalbą pri
reikė vienos dienos daugiau, 
negu buvo numatyta, bet Ketu
rių susitarimas dėl V. Berlyno 
netrukdomo susisiekimo su V. 
Vokietija ir berlyniečių kelionių 
į komunistinio režimo sritis pa
sirašytas be naujų susikirtimų. 
Tas susitarimas yra politinis fe
nomenas, pranašaująs Rytų-Va
karų atlydį. Niekas to nebūtų 
galėjęs tikėtis prieš trejus me
tus, kada Maskva su keliais iš
prievartautais satelitais grobė 
Čekoslovakiją, apstulbusiems 
Nato nariams beviltiškai žiop- 
sant.

Keturiems susitarimo signa
tarams ir kiekvienai suskaldy
tos Vokietijos pusei susitari
mas pradaro duris siekti Euro
poje savo užplanuotų tikslų. Ir 
tai pasiekta be esminių nuolai
dų. Taip atsitinka tada, kada 
sutampa derybininkų esminiai 
politiniai, strateginiai ir ekono
miniai interesai.

Didiesiems pasirašius, prasi
dės antroji stadija pasitarimų, 
kuriuos ves abiejų Vokietijų ir 
abiejų Berlynu atstovai. Jie tu
rės surašyti susitarimo vykdy
mo taisykles — kaip žmonės ir 
prekės visomis susisiekimo 
priemonėmis turės pasiekti V. 
Berlyną per R. Vokietijos teri
toriją, kaip susisieks viena Ber
lyno dalis su kita. Tas pasita
rimas gali trukti kelis mėne
sius. jį gali nudelsti R. Vokieti-

SURAŠOMI KINŲ NUSIKALTIMAI
Maskva. — Kom. Kinija vis 

dar nenueina nuo Maskvos 
spaudos puslapių. Atrodo, kad 
su ilgais paaiškinimais regist
ruojami visi nesantaikos taš
kai ir daromas santykių su Ki
nija balansas: vienoje pusėje 
Maskvos politika piešiama gra
žiomis, taikingomis, draugiško
mis spalvomis, gi Kinijos pas
kutiniųjų dviejų metų politika 
vaizduojama nepaprastai juo
dai. Paskutinis dokumentuoja
mas klausimas yra ginčai dėl 
sienų ir tuo reikalu Pekine jau 
antri metai vykstančios dery
bos.

Nepaprastai ilgas rašinys Iz- 
vestijose kaltinimus sutraukian
čiose išvadose yra tiesiog sensa
cingas. Teigiama, kad Sovietų 
delegacija sienų ištaisymo rei
kalu įteikusi Pekinui labai kon
struktyvius pasiūlymus, paten
kinančius abiejų pusių valsty
binius interesus, bet Pekinas 
juos atmetęs be jokių diskusi
jų. Ir tai esą todėl, kad šito 
reikalo sutvarkymu Pekinas ne
norįs susirišti rankų ir tuo bū
du netekti preteksto kaltinti 
Sovietų S-gą išgalvotais nusikal
timais. Todėl Pekinas dabar 
mezgąs draugiškus ryšius su vi
sais tais, kurie nėra Sovietų 
draugai. “Dabar Pekino antiso- 

pasitarimai bus ilgi 
ja, todėl ir šitoji pasitarimų da
lis jautri ir svarbi: vakariniai 
vokiečiai turi budėti, kad ry
tiečiai jų neapmautų kokiu 
nors dviprasmišką termino aiš
kinimą įtaigojančiu žodžiu ar 
sakiniu.

Nesitikima, kad R. Vokieti
jos vadai bandytų besipriešinti, 
nes jie ikšiol už tą susitarimą 
yra brangiai užmokėję: iš jų 
Maskva, savo tikslų siekdama, 

■ atėmė Ulbrichtą, iš jų dabar 
atimta teisė kontroliuoti susi
siekimą tarp V. Vokietijos ir 
Berlyno per savo teritoriją, nes 
naujuoju susitarimu dabar 
Maskva įsipareigojo garantuoti 
netrukdomą V. Vokietijos — 
V. Berlyno susisiekimą. Sovie
tai ir R. Vokietija būtų norėję 
daugiau teisiškai ir politiškai at
skirti V. Berlyną nuo V. Vokie
tijos, bet šitas jiems nepavyko, 
nes nepavyko pakeisti viso Ber- 
Ivno statuso — Keturiu kontro
lė pasilieka visam Berlyno 
miestui. Ir tą nuolaidą turėjo 
padaryti R. Vokietija. Ta kai
na ji mano pirksianti tarptau
tinį R. Vokietijos pripažinimą 
tarptautinės teisės prasme. Va
kariečiai čia padarė mažą nuo
laidą—leido Maskvai turėt savo 
konsulata Berlvne. Tai neva 
simbolis, kad V. Berlynas nė
ra integralinė V. Vokietijos 
dalis. Gyvenimiškai šitas “sal
dainis” yra didelis menknie
kis.
Vakarų saugumo interesai su

sitarimu nepaliesti, bet abiejų 
Berlynu žmonėms gyvenimas 
pasidarys saugesnis ir žmoniš
kesnis, vokiečių susivienijimo 

. viltys sustiprės, nes tai yra vi
sų vokiečių, o ne režimo laimė
jimas.

Pliusai Maskvos pusėje: vil
tis sulaukti Maskvos ir Varšu
vos sutarčių su V. Vokietija ra
tifikavimo Europos saugumo 
konferencijos ir geresnio kli
mato dėl strateginių ginklų ap
ribojimo.

Prisimintina, kad tai pirmas 
svarbus antihitlerinės sąjun
gos narių susitarimas Europoje 
po Austrijos sutarties, padary
tos prieš 16 metų. Jo atsiradi
mo svarbiausioji priežastįs yra 
besidaranti Pekino-Washingto- 
no ašis. Ir žymiai pasikeitusios 
sąlygos, kurios nebeleidžia Mas
kvai laimėti visko, ko ji tik už
simano. Prie tokios padėties 
galėjo prieiti vakariečiai tik 
per Nato pakto politikos nuo
seklu vvkdvma. A- • *•

vietiškumas yra pinigas, ku
riuo perkamas imperialistų 
draugiškumas” — rašo anoni
minis autorius.

Kinų vadai dabar visiems 
saką, kad Sovietų S-ga yra jų 
priešas. Kadangi tavo priešo 
priešai jau gali pasidaryti tavo 
sąjungininkais, tai šituo ir žai
džia kinai, už savo antisovie- 
tiškumą prašydami iš Vakarų 
ir Japonijos ūkinės pagalbos 
bei bendradarbiavimo. Ir viso 
to žaidimo tikslas esąs tik vie
nas — tapti centrine pasaulio 
galybe. Įdomu pabrėžti, kad to
kio pobūdžio kasdien besirodą n- 
čiuose rašiniuose nebemaišo- 
mas Amerikos vardas — visi 
smūgiai skiriami vienai Kini
jai.

— New Yorko loterijos trau
kimai nuo sausio 5 vyks ne kar
ta per mėnesį, bet kiekvieną sa
vaitę. Bilietas kaštuos tik 50 
centų. Tokia yra New Jersey 
loterija, kuri pajėgia surinkti 
daugiau pinigų negu New Yor
ko. Savaitinėj loterijoj už kiek
vieną milijoną parduotų bilietų 
bus 10,000 laimėjimų, kurių di
džiausias bus 50,000 dol., ma
žiausias 50 dol. Paliekamas dar 
3 dol. vertės bilietas ir 1 mil. 
dol. laimėjimas.
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Kandidatas raudonai skrybėlei
Lietuviy kunigo legenda Kolumbijoje (8)

STASYS YLAPaskutinį vakarą dar sušne- 
kom su Matučiu įvairiais klau
simais, ir kai sustojom ties Lie
tuvos ateitim, jis pareiškė:

— Lietuva atsikels, kai rusai 
susipeš su amerikiečiais ar ki
nais. Geruoju rusai neleis prisi
kelti Lietuvai. Aš manau, Rusi
ja subirs — liks maža Rusija, 
labai maža. Atsiskirs Ukraina, 
Sibiras, Pabaltijys ... Lietuviai 
niekad gerai nežiūrėjo į rusus 
ir lenkus. Geriau į vokiečius.

Matutis ištraukė iš stalčiaus 
telegramą ir man pakišo.

— Mums reikia budėti. So
vietai pernai bandė intervenuo- 
ti Kolumbijos vyriausybę, kad 
uždarytų lietuvių konsulatą. 
Parašiau vienam senatoriui, 
kad nueitų pas užsienio reika
lų ministerį ir sulaikytų jį nuo 
tokio žingsnio. Už poros dienų 
gavau šią telegramą su tekstu: 
“Nuėjau ir padariau, kaip pra
šėte!”

Matutis buvo asmeniškai 
daug prisidėjęs, kad lietuviai 
gautų Kolumbijoje savo konsu
latą. Jis dalyvavo ir keturių as
menų komitete, kuris rūpinosi 
lietuviais imigrantais Kolumbi- 
jon.

Matutis nesipasakojo man

damas ordiną, Matutis buvo sa
kęs, kad nepriskiria nuopelnų 
sau, o socialinei saleziečių kon
gregacijos dvasiai, kolumbiečių

riteriškumui ir barranųuilliečių 
dosnumui Bet vienas laikraš
tis, Diario del Caribe, prasita
rė:’ “Tokie darbai — tai Sv. 
Roko klebono charakteristika”.

Toj Matučio charakteristikoj.

atrodo, slypi šie bruožai: geras 
planavimas ir vykdymas, dide
lis darbštumas, geras būdas ko- 
munikuoti su žmonėm, plati o- 
rientacija ir neabejotinai dide
lė žmonių meilė. Be to, gudru
mas, kaip buvo sakęs Nieto, ir 
kartu paprastumas (Evangeli
jos iškeltas ir patariamas deri
nys). Kas dar krito į akis, tai 
orumas. Visa laikysena aristo

kratiškai didinga, nors kartu 
labai natūrali: nieko dirbtina, 
išpūsta ar retušuota. Vado as
menybės originalas, ne kopija: 
ne imitacija. Pakelta galva, bet 
neapsvaigusi pasisekimu, laimė
tu pripažinimu, aukštu visuome
nės ir valstybės įvertinimu. 
Visa išvaizda lyg hierarcho, ku 
taip ir prašytųsi violetinės ar 
raudonos kepurės.

Parapinės mokyklos berniukai sportuoja. Užpakalyje trijų aukštu mokykla, suprojektuota arch. J. Pikčiulingio. Mokykla pastatyta kun.
S. Matučio rūpesčiu.

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

ANTANAS J. SAVELSKIS — 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, 8HALINS-IALIN8KA8 — 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, BALS AKUOTOJ AS. 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. 66C 
Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

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

apie savo šeimos narius, liku
sius Lietuvoje. Tik prasitarė, 
kad abi seserys žuvusios karo 
metu. Pasirodo, viena jų jam 
lasydavo laiškus ligi karo, in
formuodavo apie kitus na
miškius. Karui pasibaigus, atro
dė, ryšiai vėl atsinaujins. Ta
čiau jokių žinių jis nebegavo. 
Būdamas -JAV, 1947 jis bandė 
per įvairias Įstaigas gauti ko
kių nors žinių apie savo arti
muosius, bet nieko nesužinojo. 
Pagaliau kiti giminės pranešė, 
kad Matučių šeima buvo sunai
kinta. Taip daugelio lietuvių 
tragedija palietė ir jį, ir jis da
bar, kaip kiti tautiečiai, savo 
krauju jaučia, kas yra sovietai 
ir jų nešama tautoms “laisvė”.

Vertas kardinolo kepurės
— Sakykit, kas Jūsų darbo 

sėkmės paslaptis? — bandžiau 
provokuoti. — Paprasčiau sa
kant, raktas — kur jis slypi?

Matutis šypsojos.
— Pasiruošimas įvairiuose 

kraštuose, susidūrimas su skir
tingom kultūrom?

Matutis tylėjo ir šypsojos.
— Jūsų žemaitiškas patvaru

mas, gal užsispyrimas gerąja 
prasme, o gal opozicija iš sa
viškių, kuri kartais verčia pa
dvigubinti jėgas gerąja kryp
tim?

— Tiesiogiai Jums negaliu 
atsakyti, — atsiliepė Matutis.
— Tiek aišku, kad, žmogiškai 
žiūrint, niekada nebūčiau galė
jęs to padaryti, ką padariau.

Taip ir liko neatsakyta, nors 
kartu ir daug pasakyta. Gau-

BAŽNYČIOJE IR ŠALIA JOS:

KO NORI AMERIKOS JUODIEJI
Detroito universitete rugpiū- 

čio antroje pusėje buvo Ameri
kos juodųjų katalikų pasaulie
čių konvencija. Dalyvių buvo 
apie 1,600. Tarp priimtų rezo
liucijų žymėtinos:

—sudaryti komisiją, kuri stu
dijuotų liturgiją juodiesiem ka
talikam;

— rūpintis, kad Washingto- 
no arkivyskupui O’Boyle išei
nant į pensiją (jam jau 75 me
tai) būtų paskirtas juodasis ar
kivyskupas, atsižvelgiant Į juo
dųjų gyventojų didelę persvarą 
sostinėje;

— sudaryti centrą, kuris tre
niruotų juoduosius kunigus ir 
kandidatus Į juos.

Buvo reiškiamas taip pat stip
rus balsas, kad juodieji katali
kai turėtų tiesioginį ryšį su Ro
ma.

Konvencijos leidiny pagerbta 
Angela Y. Davis, “kurios pa
siaukojanti meilė juodiesiem Į- 
kvėpė ir palaiko mus kovoje už 
visuotinį visų tautų visame pa
sauly išsilaisvinimą”.

Toje kovoje konvencija reiš
kė solidarumą su visais kovo
jančiais juodaisiais, kurių Ame
rikoje esą 22.3 milijonai, o juo
dųjų katalikų tik 800,000.

Konvencija pradėta Detroito 
arkiv. kard. Dearden svei
kinimu. Baigta- koncelebruo- 
tom pamaldom, kuriose malda
vo “Dangaus Tėvą, kad jis su

teiktų mum tokią pat meilę, ko
kią parodė Jo sūnūs — Jėzus 
Kristus, Martin Lutheris, Mal
colm X savo kentėjimais ir mir
tim”.
Nixonas už paramą privatinėm 
mokyklom

Kolumbo Vyčių konvencijo
je Waldorf Astorijoje kard. 
Cooke aštriai/smerkė.v|r. teis
mo sprendimą dėl paramos mo
kyklom, vadindamas jį “neiš
mintingu ir diskriminuojan - 
čiu”. Konvencijoje dalyvavęs 
prezidentas Nixonas pareiškė, 
kad jis asmeniškai solidarizuo
ja su kardinolo mintim. Jam 
buvo sukeltos ovacijos. (Tą pat 
vakarą televizijos. komentato
rius aiškino, kad prezidentas tai 
daręs politiniais sumetimais 
prieš 1972 rinkimus. Bet lygia 
teise galima aiškinti, kad pre
zidentas Nixonas asmeniškai ki
taip galvoja, nes jis yra privers
tas viešai veikti, būdamas “cap
tive” to vadinamo “establish- 
mento”, kuris apsėdęs instituci
jas, diktuojančias politikos 
krypti).

— Nat. Cath. Register rugp. 
22 įsidėjo NC santrauką Lon
dono “Times” Maskvos kores
pondento David Bonavia 
straipsnio, kuriame rašoma, 
kad Lietuva, ypatingai jos sosti 
nė Vilnius, tebėra katalikybės 
tvirtovė Sovietų Sąjungos vidu
je. Vilniuje veikianti bent vie-

KATALIKAI
na ortodoksų bažnyčia ir pen
kios katalikų. Kitos paverstos 
sandėliais, ateizmo muziejum, 
salėm ir kt.
Itališko kunigo ir komunisto 
rungtynės

Don Camillo, itališkos para
pijos klebonas, ir jo oponentas 
Peppone, komunistas pagarsėjo 
knygose ir žilinuose. Bet Ca- 
milio ir Peptone varžybos tebe- 
tęsiamos ir kasdieniniame gy
venime.

Šiaurės Italijoje Ferrare di

Asti kaimely 48 metų parapijos 
kunigas Armosino iššaukė vie
tos komunistų bosą, 42 metų 
dailidę Tricendo į dviračių 
lenktynes 4 mylias. Kunigo są
lyga: jei jis pralenks komunis
tą, tai pastarasis turės, lankytis
sekmadienio mišiose. Rungty
nėm gausiai plojo katalikai ir 
komunistai.’ Kunigas Armozino
dviem minutėm aplenkė ir iš 
paskos atpūškuojantį draugą 
konjiĮnistąr sutįko^^lačiu šyps
niu ir žoclžillf “Matai, Dievas
neleido atsilikti savo ištikimam
tarnui”.

J New York;} buvo atvykęs Bražinskų advokatas ii Turkijos pasikalbėti bylos reikalais. Nuotr. ii k.: l-je ei
lėje: V. Sidzikauskas — Liet. Laisvės komiteto pirm., A. Simutis — Lietuvos gen. konsulas, svečias — advo
katas Yardimci, dr. K. Valiūnas — Vliko pirm., dr. K. Bobelis — Alto pirmininkas; stovi: R. Kezys — Vliko 
valdybos sekretorius, dr. B. Nemickas — Vliko vicepirm., J. Audėnas — Vliko vicepirm., j. Valaitis — Vliko 
iždininkas. Nuotr. L. Tamošaičio

LIETUVOJE

Lietuviai laimėtoj
Šią vasarą'visa eilė lietuvių 

pasižymėjo Theno srity ir spor
te.

Vilniuje birželio 17 Sovie
tų Sąjungos M. Glinkos voka
listų penktame konkurse daly
vavo šeši lietuviai dainininkai: 
Vidutis Bakis, Genovaitė Jasiū- 
naitė,' Monika Danguolė Juodi
kaitytė, Giedrė Marija Kaukai
tė, Regina Maciūtė ir" Juozas 
Malikonis. Pirmąją premiją lai
mėjo lietuvaitė Giedrė Kaukai
tė (g. 1943 m.). Iš šešių lietu
vių dainininkų penki buvo pra
ėję į konkurso II turą.

Birželio mėn. Vilniaus “Var
po” choras laimėjo pirmąją 
vietą tarptautiniame konkurse 
Italijoje, vėliau dalyvavo Ang
lijoje, Langolen mieste, tarpt, 
chorų konkurse. Chorui vado
vauja Adolfas Krogertas.

Madride Europos bokso pir
menybėse birželio 19 finalinė
se rungtynėse dėl čempiono 
vardo laimėjo ir Europos čem
pionu tapo kaunietis boksinin
kas Juozas Juocevičius. Jis nu
galėjo rumuną boksininką A. 
Nastase. Šalia Juocevičiaus fi
nalinėse varžybose dar rungėsi 
trys sovietų boksininkai — iš 
Maskvos, Volgogrado ir Oren
burg©.

Lietuviai, priversti atstovau
ti Sovietų Sąjungai, tokiose pir
menybėse dalyvauja nuo 1953 
ir beveik visuomet yra laimė
ję. 1953 ir 1955 čempionu bu
vo kaunietis A. Šocikas, 1955 
m. pirmenybėse dalyvavo kau
nietis R. Murauskas. Vėliau 
čempiono vardą buvo iškovojęs 
A. Šociko auklėtinis Ričardas 
Tamulis (1961, 1963 ir 1965). 
Dar daugiau sėkmės turėjo vil
nietis Danas Pozniakas —1963 
jis buvo gavęs sidabro medalį, 
o 1965,1967 ir 1969 — aukso 
medalius.

ai—mene, sporte
Liepos mėn. pradžioje Ber

keley, Kalifornijoje, įvykusio
se JAV-Sovietų Sąjungos leng
vosios atletikos varžybose (jos 
baigėsi lygiomis, 186:186), da
lyvaudami sovietų rinktinėje: 
pasižymėjo keturi lietuviai: 
3000 metrų kliūtiniame bėgi
me pirmąją vietą laimėjo lietu
vis Romualdas Bitė, šokime 
į aukštį trečiąją vietą laimėjo 
Kęstutis Šapka, rutulio stūmi
me Rimantas Plungė buvo ket
virtas, o moterų varžybose 800 
mtr. bėgime pirmąją vietą lai
mėjo lietuvaitė Nijolė Sabaitė.

Liepos 16 Maskvoje buvo 
penktoji Sovietų S-gos Tautų 
spartakiada, kurioje buvo apie 
10,000 dalyvių. Numatoma, 
kad geriausiai pasirodę atletai 
dalyvaus kitų metų vasarą 
Muenchene olimpinėse žaidy
nėse. Lietuviai varžėsi Įvairiose 
sporto šakose. Jau pirmąją die
ną 10 km bėgime lietuvis, ute
niškis, Petras Šimonėlis prasi
veržė antruoju (jo laikąs buvo 
28 min. 41,8 sek.). 3,000 kliū
tiniame bėgime R. Bitė buvo 
antruoju. I finalines varžybas 
pateko N. Sabaitė 800 m bėgi
me ir K. šapka, įveikęs 208 
cm aukštį. V. Kairys laimėjo 
bronzos medalį savigynos imty
nėse. Baidarių ir kanojų varžy
bose 5 Lietuvos valtys pateko 
į pusfinali.

Spartakiadai prasidėjus, bai
gėsi kelių dienų krepšininkų 
kovos. Lietuviams jos buvo ne
sėkmingos — iš Lietuvos Mas
kvon atvykę krepšininkai nelai
mėjo nė vienos pirmųjų vietų.

(Elta)

Vilniuje išleista šeštoji Judi
tos Vaičiūnaitės poezijos kny
ga “Pakartojimai”. Leidinio ti
ražas — 10,000 egz. (Elta)

BUYUS FUNERAL HOMt, 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 Bostonų. TR 6-6434

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712
JUOZO ANDRULIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLĄ — 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.
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatėm į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai, 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; Tel. HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 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. 
Dir. prof. dr. Jokūbas- Stukas, So. Orange, N.J. 07079.
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th Pl„ Middle Village, N.Y. 11379._____________ ______________
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St, Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932._______ _______________________________________________
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.
HARTFORDO LIETUVIŲ TĖVYNĖS GARSŲ radijo valandėlė nauju lai
ku! WKSS—FM 95.7 sekmadieniais nuo 9-10 valandos vakaro. Vedėjas Al
gimantas Dlagunevičius, 273 Victoria Rd. Hartford, Conn. 06114; 249-4502
DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 mc., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo'8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244. ,
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur 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. M inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, "banga 1460 AM, šeštadieniais 12 -12:45 vaL p.p. Liet Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

V

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop 
107-04 Jamaica Ave. Richmond HUI, 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.
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Bendruomenės mėnuo 
kuo jis džiugina

JAV LB centro valdyba rug
sėjį paskelbė “bendruomenės 
mėnesiu”. Tai skatina pasidai
ryti, ar bendruomenė auga. O 
ji auga tada, kai auga ryšiai 
tarp lietuvių; kai auga vienas 
kito supratimas; kai auga lietu
vių veržlumas į pažangą; kai 
lietuvių darbai daros pastebimi 
ir jų individualus charakteris 
pagerbiamas visos Amerikos 
margumyne.

Ar auga?
★

Atsakyti norim teigiamai, 
stebėdami eilę šios vasaros 
reiškinių, kuriuos galima ver
tinti kaip žiežirbas, spindulius 
lietuviškame gyvenime. Kele
tas jų:

— Lietuvos Vyčiu seimas— 
džiaugiasi vyčių veikėjai —šie
met buvo naujesnis ir veržles
nės dvasios. Jis reiškė Vyčių 
ryši su visa lietuviška bend
ruomene ne tik tuo, kad Vyčiai 
yra lietuviškos dvasios. Vyčiai 
pasiryžo būti ir lietuviškos kal
bos. Pasiryžo megzti ryšius su 
lotynų Amerikos tokiais oat 
lietuviais.

Šia nuotaika Vvčiu vadai 
vertino kaip naujo veikimo auš
rą.

— Kunigų Vienybės seime 
pripažinta, kad jos paskutinė 
valdyba parodė daugiausia ak
tyvumo. Ją paliko ir toliau. Tik 
vietoj velionies kun. Jutkevi- 
čiaus pirmininku išrinko kun. 
Albertą Kontautą. Naujas pir
mininkas iš Bostono, buvęs Vy
čių dvasios vadas, pažangus ir 
paslaugus veikloje, ginies šia
me krašte. Toks parinkimas ro
do, kad tarp kunigų ateivių ir 
čiagimių nėra prarajos.

— Jaunimo tarpe dėmesio 
verti jaunimo atstovų (J. Oniū- 
no ir E. Girdausko) žodžiai, 
kuriais jie Kunigų V-bės sei
me apibūdino augančią naują 
kartą. Anot jų, tai “Ylos gene
ration”. ši generacija sistemin
gai paruoštuose kursuose, ku

riem iniciatyvos daugiausia pa
rodė kun. St. Yla, giliai Įsisą
monino savus principus; su
prato save, savo aplinką; su
prato, kas toje aplinkoje gera 
ir pasisavintina, kas tėra 
vengtini klystkeliai. Tuo kritiš
ku galvojimu ši karta jau yra 
naujesnė už ankstesnę.

— Jaunimo ryšiai su lietu
viais kituose kontinentuose su
stiprėjo. Iš Europos Lietuviškų
jų studijų savaitės rašo, kad A- 
merikos lietuviškas jaunimas 
ten įvertinamas su simpatija ir 
respektu, jei visi yra tokie, 
kaip dalyvavę jų atstovai (Nai- 
nytė, Oniūnas).

— Jaunimas Chicagoje tebe
dega Simo Kudirkos dvasia ir 
po Kudirkos kalbos teisme jie 
užsimojo rengti simpoziumą 
tuo reikalu.

S. Kudirkos reikalu prašne
ko ir Vyčių seimas. Jie kreipė
si į prezidentą Nixona; esą A- 
merikos garbei atstatyti neuž
tenka pareiškimo, jog “dau
giau taip nebus” — reikia pa
stangų, kad Kudirka ir jo šei
ma būtų išleisti i laisvąjį pasau
li-

— Lietuvos laisvės reikalais 
naujos iniciatyvos parodė New 
Jersey. Alto skyrius ir Bendruo
menės apygarda sutarė sudary
ti “Jungtini Lietuvos reikalų 
komitetą”. Jo uždavinys sekti 
vietoje Lietuvos reikalus ir vie
toje organizuoti į juos reaga
vimą.

Kai “viršūnės” tariasi ar 
svarsto tartis dėl bendro dar
bo, čia New Jersey “apačios” 
parodė, kad dalykai gali būti 
paprastai padaryti, kai yra ge
ra valia.

(Bendruomenės valdybos pa
raginimas . apylinkėm steigti 
Lietuvos reikalų komitetus ir 
bendradarbiauti su Vyčiais su
silaukė kai kurioje spaudoje 
priekaišto — kam pasisavino 
Vyčių vartotą vardą. Toks prie-
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Lietuvoje paskelbtais duome
nimis (“Tiesa”, rugp. 11) Įvai
riose Sovietų Sąjungos respu
blikose šią vasarą dirba 620 
Lietuvos jaunimo — studentų. 
Jie vadinami “Lietuvos pasiun
tiniais”. 275 akademinio jauni
mo atstovai dirba ir “ilsisi” 
Vengrijoje, Čekoslovakijoje, 
Bulgarijoje, Rytų Vokietijoje. 
Pačioje Lietuvoje veikia 113 
jaunimo “darbo ir poilsio sto
vyklų”. Visi stovyklautojai at
liks darbų už keturis milijonus 
rublių.

Okup. Lietuvos studentai šią 
vasarą, kaip ir kiekvieneriais 
metais, siunčiami statybų ir kt. 
darbam Į pačius tolimiausius 
Sovietų Sąjungos užkampius. 
“Komj. Tiesa” rugp. 3 ir kito
mis dienomis paskelbė tų dir
bančių studentų įspūdžius.

Dirbame Altajuje — rašo 
studentas B. Čekanauskas. Dar
bas — šešias dienas per savai
tę ir kepinant karštai stepių 
saulei ir pliaupiant šaltam lie
tui... Poilsio dieną vyksta kon
certai, draugystės vakarai, spor
tinės varžybos. Studentai lieja 
pamatus Altajaus gyvenamiem 
namam. Vilniaus inžinerinio 
instituto studentai privalo sta
tyti vištidę. Žemės ūkio akade
mijos Kaune studentai —klu
bą, Vilniaus universiteto auklė
tiniai — sūrio cechą pieno ga
myklai.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų sąjungos ir Amerikos Lietuvių Gydytojų sąjungos valdyba, suorganizavusi Vlll-jj 
lietuvių gydytojų suvažiavimą New Yorke. Iš k.: dr. Br . Radzivanas — sekretorius ir iždininkas, dr. V. Pap- 
rockas — pirmininkas ir dr. V. Avižonis — vicepirmin inkas. Nuotr. L. Tamošaičio

Visur esanti linksma nuotai
ka, bet... vis dažniau laiškai 
rašomi Į namus ir nekantriai 
laukiama atsakymų. Nusibosta 
mušti įkyrius uodus ir studen
tai vis labiau prisimena Lietu
vą.

Ties Karnos upe, netoli Ne- 
berežnije Čelny miesto, auto
mobilių gamyklos statybos dar
buose pilna jaūnimo iš 
įvairių Sovietų Sąjungos už
kampių. Liepos pabaigoje ten 
dirbo 2,800 jaunuolių ir jų tar
pe buvo ir Lietuvos studentų. 
Savo įspūdžiuose (“Komj. Tie
sa”, rugp. 4) jie pasakoja — 
esą nusivylę, nes tikėjosi gy
venti studentų miestely. Vie
ninteliai lietuvių kaimynai — 
Udmurtijos studentai iš Iževs- 
ko. Lietuviai keikiasi, nes, 
esą, “lietus ir lietus, net ir vieti
niai gyventojai neprisimena to
kių orų”. Lietuviam teko drau
gauti su Iževsko studentais. Už 
trijų kilometrų gyvena Mardo- 
vijos, Kaliningrado studentai, 
toliau — atvykę iš Latvijos, Ka
zanės, Leningrado, Barnaulo. 
Pačiam Naberežnije Čelny įsi
kūrę, aišku, Maskvos ar Oms
ko studentai.

Vaizdas, lietui lyjant: “atle
kia Danutė, lietpalty susigūžu
si. Tai mūsų maitintoja, vyr. 
virėja. — Na, berniukai, arba
tos. Ir ta arbata — pirma mū
sų mergaičių produkcija, kvap

ni, saldi”. Tačiau... tų jau
nuolių darbas ties Karnos upe 
neatrodo esąs saldus ...

"Kviečia Solikamsko staty
bos", lietuviai jaunuoliai, stu
dentai — tik vykite ten į dar
bus ir džiaukitės gyvenimu — 
kviečia Uralo statybos tresto 
komjaunimo sekretorius V. Pa- 
nomariovas (“Komj. Tiesa”, 
rugp. 4). Tai vėl tie patys dar
bai Urale, ties Karnos upe, kur, 
anot Panomariovo, “sraunioji 
kalnų gražuolė Višera pasive
ja Kamą”. Ten, girdi, gimsta 
valia, ryžtas, vyriškumas ...

Okup. Lietuvos jaunimas vis 
gausiau vežamas į statybos ir 
kitus darbus Sovietijoje. Jie vi
liojami, nes tas pats Panoma- 
riovas skelbia, kad “atvykusie
ji į statybas aprūpinami pui
kiai įrengtais bendrabučiais, 
neturintieji specialybės ją gali 
įsigyti per tris mėnesius ... 
Kultūros namai, kino teatrai, 
paplūdimys, valčių stotis, spor
to salės — tai poilsio vietos”.

Tik važiuok ir džiaukis ... 
Kaip jau įprasta komunistų žar
gone, lietuviai viliojami ... ro
mantikos nuotaikomis. Juk štai 
ir Panomariovas kaip kreipiasi 
į lietuvius — merginas ir vai
kinus: “Jeigu jūs mylite staty
bas, tankų kedrų mišką ir 
mėgstate romantiką, atvažiuo
kite į Solikamską. Jūsų rankos 
visada laukiamos”.

Viena neabejotina — lietu
vių darbininkų rankos ir ... 
prakaitas tikrai laukiami ir Al
tajuje, ir Urale, ir Sibire, ir ki
tur vykdomose statybose. Ar 
lietuvius traukia Uralo ro
mantika? Į tai atsako lietuvių 
studentų įspūdžiai Vilniaus 
spaudoje, kur jie pakankamai 
ryškiai papasakojo apie “ro
mantiškąjį” purvyną, nesibai
giančius lietus ir lietuvių ap
gyvendinimą su Udmurtijos ar 
Mardovijos studentais. Tai yra 
tikrovė ir ji lietuvių jaunimui 
gerai žinoma. (Atseit, rusai lie
tuvius tremia Sibiran —Red.).

Vilniaus studentai šią vasa
rą dirbo ir vad. socialistinėse 
šalyse — Lenkijoje, Vengrijoje 
ir kt. Į Krokuvą atvykusius Vii-

ŠIANDIEN
Chr. Sc. Monitor (rugsėjo 

2) ir kita spauda skelbė, kaip 
Amerikos atstovas Saigone 
Ellsworth Bunker stengėsi pa
veikti Vietnamo prezidentą 
Thieu, kad rinkimuose būtų ne 
vienas kandidatas; kad tam 
tikslui būtų grąžintas į kandi
datus ir ligšiolinis viceprezi
dentas Ky. Tokiu būdu “vy
riausias teismas, spaudžiamas 
prezidento Thieu, kuris savo 
ruožtu buvo spaudžiamas J V. 
ambasadoriaus Ellsworth Bun
ker, atšaukė ankstesnį spren
dimą ir pripažino Ky renka
muoju”.

Tie žodžiai rodo, kad J. V. 
vyriausybė buvo susirūpinusi 
sudaryti įspūdį, jog Vietname 
vyksta vakarietinės demokrati
jos rinkimai.

Tai dabar. O vakar?

U. S. News and W. Report 
(liepos 26) buvo atvertęs tą 
“vakarykštį” lapą — davė pasi
kalbėjimą su J. V. ambasado
rium Saigone Frederick E. 
Nolting, Jr., kuris buvo atšauk
tas 'iš ten prieš pat prezidento 
Diem nužudymą 1963.

“Ar paskelbti Pentagono 
slaptieji raštai duoda teisingą 
vaizdą apie Vietnamą prieš 
prezidento nužudymą?” klau
sė laikraštis. “Iš to, kas buvo 
paskelbta N. Y. Times, — sakė 
buvęs ambasadorius — suda
romas įspūdis, kad Diem vy
riausybė buvo pilna korupci
jos, priespaudos ir neverta res- 

niaus universiteto studentus 
pasitiko su raudonų gvazdikų 
puokštėmis. Tai buvo pradžia.

Kaip pasakoja stud. A. Ste
ponavičius (“Komj. Tiesa” 
rugį). lietuviai, dirbą Tarp
tautinėje darbo ir poilsio sto
vykloje, turėjo rekonstruoti pa
senusią šiluminę trasą, kiti 
betonuoja vandens siurblinę. 
Esą, reikia pasitempti, nes 
ten dilbą Kijevo studentai lie
tuvius buvo pakvietę į socialis
tinį lenktyniavimą.

Poilsis leidžiamas su studen
tais lenkais, ukrainiečiais, ju
goslavais. (Tai vis sovietinės 
pastangos apkrauti jaunimą 
prievartos darbais ir auklėti va
dinamo internacionalizmo dva
sioje. Red.). (Elta)

IR VAKAR
pekto. Tačiau pranešimai, ku
rie rodė priešingą vaizdą, ne
paskelbti. Aš norėčiau, kad bū
tų paskelbti pilnai visi raštai. 
Aš tvirtai esu įsitikinęs, kad 
vaizdas apie Diemo vyriausybę 
buvo klaidingas. Kennedy vy
riausybė sąmoningai atsisakė 
nuo protingos ir sėkmingos po
litikos ir paskatino gėdingą ir 
katastrofišką perversmą”.-

Tą perversmą tam tikra gru
pė valstybės departamente pla
navusi ištisas savaites. Opiniją 
perversmui rengė Amerikos 
Balsas, skelbdamas spaudos ra 
šinius prieš Diemą. Atstovybė 
Saigone davė azylį Thich Tri 
Quang. karingam budistu va
dui prieš Dienia. Valstybės de
partamentas spaudė Diemą. 
siaurindamas paramą. Washing
tone tada buvo maža Diemo gy
nėjų. Žmonėm smegenys buvo 
išplauti piktos klaidinančios 
propagandos, kuriai vadovavo 
N. Y. Times. Pats Harrimanas. 
valstybės sekretoriaus pavaduo
tojas, buvo nuvykęs į Saigon -_ 
ir grasino Diemui. Prezidentas 
Kennedy buvo jautrus argu
mentui, kad Vietname esanti 
“kataliko diktatūra” tame 
“budistų krašte”.

Ambasadorius Nolting buvo 
išjungtas. Jis gavo atostogų ir 
nebuvo nei klausiamas nei in
formuojamas. Tik iš Cabot Lod
ge kalbos per radiją patyręs 
apie savo atleidimą ir Lodge 
paskyrimą į ambasadorius.

(nukelta į 4 psl.)

PRANAS NAUJOKAITIS

PASISĖJAU ŽALU RŪTA...
Romanas

(H)
O tokios dienos Petro studijų metais yra nuolati

nės. Nemoka jis ramiai sėdėti prie knygos, sistemin
gai studijuoti. Tai ne anie gimnazijos metai. Jūratės 
smūgis paliko žaizdą, kuri negyja ir neleidžia susi
kaupti rimtam darbui. Ir nemato prasmės... Studijuo
ja pasaulio istoriją, pasakytume, visai rimtai mokosi 
vokiečių kalbą, užeina į anglų kalbos pamokas. Petras 
tebetiki į greito tėvynėn grįžimo iliuziją, ir Į angliš
kuosius kraštus beveik dėmesio nekreipia. Parsiveš 
namo gerai išmoktą svetimą kalbą, mokslo ir litera
tūros kalbą, pasaulio įvykių supratimą prabėgusiuos 
amžiuos... O grįžęs namo, apsidairys, kuri mokslo 
sritis jam artimiausia... Niekur dabar neskuba, per 
daug nesirūpina. Jo vidaus pusiausvyrai reikia gamtos 
ir kelionių... Reino krantai turtingi, slėniai platūs 
ir kupini šviesos, vasaros Spalvų, vaisių brendimo so
duose ... Imk, Petrai, turtėk savo viduje tuo neap
rėpiamu gamtos ir kultūros platumu, kurį likimas tau 
atsitiktinai davė... Tokia likimo valanda daugiau nie
kada nepasikartos...
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New Yorko uoste Petrą pasitiko dėdė Kazimieras 
Petkūnas, tas ūkininkas nuo Prienų, spėjęs į Ameriką 
atvykti keliais mėnesiais anksčiau už Petrą.

— Ar tai čia visas tavo turtas? Tie du lagaminai?
— Visas ...
— Tai palauk, pašauksiu taksį, ir iš karto viską 

parsikraustysim, — šeimininko rūpestingumu kalba 
dėdė.

— Matot, prasigyvenau... Išvažiavau į Vokietiją 
tuščiomis rankomis. Pas vokiečius užsidirbau, kad į 
kuprinę tilpo, o stovyklose, kai, rodos, nieko nedirbau, 
prisikroviau net du lagaminėlius, — šypsosi kalbėda
mas Petras. Ir kalba ne tiek iš reikalo, bet kad ne
tylėtų ....

— Bet sunkūs, lyg švinas ... Gal aukso atsivežei? 
— juokiasi dėdė.

— Tikrai auksas, dėde, lietuviškos knygos ...
— Mat, ką atsitempei, o maniau, kad turtas...
— Kitokio turto čia užsidirbsiu ...
— Tavo teisybė, Užsidirbti čia nesunku. Gerai, 

kad į Ameriką, o ne į kitus pasviečius: prasigyvensi ir 
norėsi gyventi.

Gal ir gerai, kad čia, o ne kitur? — važiuo
damas New Yorko gatvėmis galvoja Petras. 
Iš tikrųjų emigruoti jis nesiveržė. Kai kiti 
rašėsi Į Angliją, Australiją, Kanadą, net į Pietų Ameri
kos kraštus, jis vis pasilikdavo nuošaliai...

— Kad ne namo, tai svetur niekada nebus per 
vėlu, — sakydavo.

Gal ir negerai, kad turėto laiko pilnai neišnaudo
jo. Studijų universitete nebaigė, net neįpusėjo. Pri
trūko ir laiko, ir noro. Į Bonną buvo suplaukęs būrys 
lietuvių, kurie aukštuosius mokslus buvo baigę Lietu
voje, o dabar gilino ir siekė savo specialybės daktaro 
laipsnio. O Petrui — tik pati pradžia, tolimas kelias, 
kurio galo arti nematyti. Negi save džiovinsi biblio
tekose, kai už sienų toks platus pasaulis, toks spalvin
gas magnolijų žydėjimas, tokia auksinė vasara? Ir 
antrųjų metų pavasarį Petras iš universiteto iškrito. 
Sutirpo ir universiteto stovykla prie Reino, kai jos 
gyventojai ėmė į visas puses sklaidytis.

Petras vėl sugrįžo į tuos pušynus, iš kur prieš 
dvejus metus buvo išvykęs mokslo ieškoti, į medinį, 
irstantį baraką, į tuos numintus takelius ir kalvų 
viršūnes, kur tiek laimės ir skausmo buvo patyrusi 
gyveniman bundanti širdis...

Lyg ir be rimtesnio užsiėmimo prabėgo tie pas
kutiniai stovyklinio gyvenimo metai. Emigracinis karš
tis jau drumstė ramybę, ir visi buvo sujudę. Tik 
Petras lyg nieku nesidomėjo, nors ir jautė, kad ke

lias tėvynėn turės eiti per tolimus svetimus kraštus. 
Gyvens čia, kol IRO maitins, kol duos pastogę. Bet to
kios globos dienos jau suskaitytos. Jei pasiliktų, reikėtų 
jungtis į vokiečių ūkį. Net šiurpas nukrato atsiminus 
tuos laikus, kai dirbo pas vokietį ūkininką. Bernauti 
neis Petras! Nė į fabriką! Bet ir tų dar nedaug atstaty
tų — nepakliūtum. Tiesa, vokiečių kalbą išmoko ge
rai, taisyklingai, literatūriškai, bet prie šviesesnių dar
bų ir pačių mokytų vokiečių dar per daug... Reikia 
išvažiuoti...

Ir dėdės Petkūno paslauga buvo Petrui lemianti.
— Mes jau pasiruošę į Ameriką — rašė anksty

vą pavasarį dėdienė, — o kaip tu? Gal kartu važiuo
tume? Susiradome savo buvusį kaimyną, prieš karą 
išvažiavusį. Jis sudarė sutartis, parūpino garantijas. 
Parašyk, ką darysi.

Parašė, kad nieko neturi ir neturįs vilties turėti.
— Atsiųsk smulkias žinias apie save: mėginsim 

nuvažiavę ką nors daryti, — vėl rašė dėdienė.
Petras padarė, ko buvo prašytas, ir štai vėlyvą 

rudenį jį uoste pasitiko dėdė.
Ta New Yorko dalis, kurią jie iš uosto pravažiuo

ja į Brooklyn© pusę, nuteikia Petrą liūdnai: toki seni, 
pajuodę namai, prišiukšlintos, išgriuvusiu grindiniu 
gatvės... O jis vaizdavosi dangoraižių miestą šviesų 
ir iškilmingą, kaip spalvotuose atvirukuose buvo ma
tęs...

— Tai jau atvažiavom, Petreli, reikia lipti iš au
tomobilio ...

Automobilio vairuotojui dėdė sumoka doleriais. 
Tų žalių popierėlių esama pluošto jo piniginėje, o Pet
ras neturi nė vieno — Vokietijoje buvo labai brangūs 
tie Amerikos pinigai! 0 dar tik keli mėnesiai, kai dėdė 
su šeima čia išlipo! Ne tik popieriniais moka, bet dar 
sidabro pusdolerį prideda. Metalinis pinigas naujam 
atvykėliui atrodo daug didesnės vertės. Kaip jį galima 
atiduoti? Juk Vokietijoj už tokį būtum gavęs didelius 
pinigus... Naujas nepažįstamas, nesuprantamas pa
saulis prieš Petro akis...

Angliškai Petras kalba silpnokai. Kai skaito, rodos, 
viską supranta, o kalbėti — žodžių pritrūksta, sintak
sė painiojasi. Knyginis mokėjimas. O žiūrėk, tas šiek 

tiek apsitrynęs kaimietis, jau spėjo pagauti aplinku
mos šnekamąją kalbą... Kalba ir susikalba! O tai 
dėl to, kad Petkūnas visada buvo praktiškas, ne sva
jojo, o veikė. Kai suprato, kad grįžti į savo kaimą 
nėra kelio, jis dairėsi, kur emigruos, ir apsisprendęs 
užgulė ant anglų kalbos. Suprantama, kad netobula ir 
nesudėtinga ta jo kalba, bet mokytąjį Petrą yra toli 
pralenkęs...

— Tai čia mes gyvenam. Tik pora laiptelių že
myn, — automobiliui nuvažiavus sako dėdė. Čia pat 
pro duris išsiverčia Vytas, išeina išeigine suknele ap
sivilkusi dėdienė, išbėga judrioji Vidutė ... Sveikinasi, 
bučiuojasi, čiulba malonius žodžius ...

Petras jaučiasi lyg iš kitos planetos nukritęs. Dar 
vis jam atrodo, kad po kojomis supasi laivas, tas kie
tas šaligatvis, ant kurio stovi, lyg ne tikra žemė, lyg 
audros lengvai sugriaunama, nuplaunama saliukė. Bet 
tas netikrumo įspūdis sklaidosi, kai žvelgi į čia pat 
riogančių cukraus fabriko pastatų sunkumą, į rūks
tantį didžiulį kaminą, į milžinišką tiltą, abiem galais 
toli įlindusį į miesto gatves. Ten dunda sunkūs elektri
niai traukiniai, šlamščia vienas prie kito tūkstančiai 
automobilių. Ir jie patys čia neseniai pravažiavo... 
Ne! Čia ne nuplaunama salelė! Ne siūbuojančios lai
vo grindys!

Bet gatvėje ir čia nedaug linksmiau, kaip pra
važiuotoje New Yorko dalyje. Seni namai, vienas prie 
kito suspausti, ne vienodo aukštumo, be stiliaus, pa
juodę, sukrypę, gatvėn išsikišusiais laiptais. O popier
galių, senų laikraščių, šiukšlių, šiukšlelių pilnos gat
vės! Čia pat krūvos po Petkūnų langais. Tai naujasis 
pasaulis tave pasitinka, Petrai, toji laimės ir turtų ša
lis!

Svečią Petkūnai priima nuoširdžiai, gerai pasiruo
šę. Tą dieną net į darbą abu nėjo. Dėdienė Sofija pada
rė pietus iš keliolikos patiekalų, su visokiom daržo
vėm ir paskaninimais, su padažais ir papuošimais. Ka
žin kada taip buvo valgęs Petras. Gal net pas mamą 
per Velykas ar Kalėdas nebuvo tokio valgių gausumo. 
Ir gėrimų dėdė negailėjo. Atsigauk, Petreli, po kelio
nės, po nepriteklių!

(Bus daugiau)
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XVIII studijų savaite
Liepos 18-25 V. Vokietijoje 

prie Stuttgarto įvyko tradicinė 
Europos lietuvių XVIII studijų 
savaitė, kurią aplankė žmonės 
iš visos Europos kraštų. Kiek
vieną dieną buvo bent kelios 
paskaitos. Čia spausdiname tos 
savaitės aprašymą, paimtą iš 
“Vokietijos Liet. Bendruome- 

_ nės Valdybos Informacijos” nr. 
7-8.

•
Pernai, uždarant XVII stud, 

savaitę, visi dalyviai buvo pa
tenkinti turėtomis sąlygomis 
Kat. akademijos namuose Stutt- 
garte. Vienu balsu visi pagei
davo, kad sekančioji būtų su
rengta panašioje aplinkoje.

Rengėjam pasisekė gauti ir 
šiemet tas pačias patalpas ir 
tuo pačiu laiku, tik kaina buvo 
kiek pakelta. Tačiau dalyviam 
ji pakilo daugiau negu du kar
tus.

Tai atsitiko dėl to, kad Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenė, 
paskutiniaisiais keleliais metais 
padengusi didesniąją savaitės 
rengimo išlaidų dalį, šiemet te- 
prisidėjo prie programos suda
rymo. Tuo būdu dalyviai visas 
pragyvenimo išlaidas turėjo su
simokėti iš savo kišenių. Ta
čiau dalyvių skaičius dėl to ne
sumažėjo.

Pristatomi svečiai
Pirmoji diena parodė, kad į 

XVIII stud, savaitę renkasi ne 
mažiau tautiečių, negu į anks
tyvesnes. Liepos 18 vakarie
niauti susėdo apie 40 asmenų, 
o į 8 v. Įvykusį susipažinimo 
vakarą atvyko per 50.

Viskuo besirūpinanti Alina 
Grinienė rengimo komisijos 
vardu (J. Barasas, A. Grinienė 
ir P. Nevulis) pristatė svečius. 
Tuo ir baigėsi “oficialioji da
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lis”. Netrukus pasigirdo lietu
viška daina.

Apie 11 vaL viena dalis sve
čių tyliai pasitraukė, manydami, 
kad bus dar pakankamai laiko 
išsikalbėti ir išsidainuoti, o en
tuziastingieji ir gerokai po vi
durnakčio dar nenoriai skirstė
si.

Pirmadienis, liepos 19, pra
dėtas įprastu studijų savaitėm 
ritmu. 8 vai. katalikų dvasinių 
reikalų rūpintojas kun. A. Ru- 
bikas mažojoje koplytėlėje au
kojo mišias ir pasakė rūpestin
gai paruoštą pamokslą.

Atidaroma savaitė
10 vai. konferencijų salėje 

moderatorius dr. Kajetonas Če
ginskas iš Uppsalos atidarė sa
vaitę. Jis pasveikino dalyvius 
(apie 40) ir palinkėjo jaukios 
bei darbingos nuotaikos.

Kalbėtojas atkreipė dėmesį j 
tai, kad Vokietijos lietuvių kas
met ruošiamos studijų savaitės 
jau savo geografine padėtimi 
yra tarpininkės tarp tėvynės ir 
užsienio. Pasidžiaugė, kad susi
rinko lietuviai iš daugelio kraš
tų.

Aiškindamas lietuviškųjų stu
dijų savaičių sąvoką, nurodė, 
jog kirtį reikia dėti ant pirmo
jo žodžio (lietuviškųjų). Studi
jinis jų pobūdis pasireiškia tie
sos ieškojimu bei žinių pertei
kimu moksliniu metodu, čia nė
ra vietos improvizacijai.

Aplinkui girdime skundus, 
jog Vakarų visuomenė, o kart 
su ja ir čia gyveną lietuviai, su- 
materialėjo, kad dvasinis pasau
lis dirvonauja. Stud, savaitės į- 
rodo, jog galima išlaikyti min
ties pirmumą.

Šiemetinė stud, savaitė su
tampa su tautos sukilimo 30 
m. sukaktimi. 1941 mūsų maža

Tel.: AL 4-5456 
CH 3-2583 

Ll 2-1767 
268-0068 

TL 6-2674 
B R 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
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365-5255 
246-9274 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
G R 2-6387 

274-6400 
PO 3-4818 
HU 1-2750 
Fl 6-1571 

PL 6-6766

751-6760/1 
441-4712 

SW 8-2868 
Rl 3-0440

Vokietijoje
tauta pasipriešino dviem tota- 
listinėm sistemom.

Lietuvoje ši sukaktis drau
džiama, bet čia mes galime ir 
privalome garsiai ją skelbti. At
sistojimu pagerbti per sukilimą 
žuvę broliai.

Kalbėtojas atkreipė visų dė
mesį į salėje esančius du akty
vius sukilimo dalyvius — prof. 
Z. Ivinskį ir Aliną Grinienę ir 
juos pasveikino.

Apie Vokietijos Liet. 
Bendruomenę

Pirmuoju šios stud, savaitės 
paskaitininku moderatorius pri
statė kun. Bronių Liubiną, 3-jų 
Vokietijos LB tarybų narį, nuo 
1959 VLB valdybos narį, 2 me
tus (1960-62) jai pirmininkavu
sį ir dabartinį vicepirmininką. 
Jau kelinti metai stud, savaites 
globoja ir finansiškai remia Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenė. 
Susipažinti su šios organizacijos 
istorija, sąranga bei veikla ir 
skirta pirmoji XVIII stud, sa
vaitės paskaita.

Kun. Br. Liubinas kantriai 
surinko ir pateikė gausią me
džiagą apie Vokietijos LB kūrė
jus. įkurta 1949, pirmoji valdy
ba sudaryta 1950.11.16, tais pa
čiais metais išrinkta pirmoji 
VLB taryba iš 12 narių.

Pirmas statutas
Pirmasis statutas VLB tary 

bos priimtas 1950. VII. 22 
Schweinfurte, vokiečių teisme 
Hannovery įregistruotas 1953. 
VIII.20 Nr. 964, keletą kartų 
nežymiai keistas, o paskutinis 
pakeitimas įvykdytas 1967.IV. 
2).

Prelegentas peržvelgė ir na
rius bei apylinkes, šiuo metu 
veikia 34 apylinkės su 970 na
rių. Iš viso buvo 8 VLB tary
bos j kurias išrinkti 56 asme
nys. Šiemet lapkričio 23 bus 
renkama 9-ji VLB taryba.

Garbės teismų nuo 1950 iki 
šiol yra buvę 22. Kontrolės ko
misijų ir valdybų nuo įsisteigi- 
mo iki šiol buvo 23. Valdybose 
dirbo 42 asmenys. Pirmininka
vo 10 asmenų.

Bendruomenė rūpinosi Vasa
rio 16 gimnazijos įkūrimu, su
darė jai materialinį pagrindą, į- 
sigijo Romuvą, statė naujus rū
mus.

Paskaitininkas apžvelgė ir ki
tas švietimo sritis, kuriomis rū
pinosi Bendruomenė — vargo 
mokyklas, vaikų vasaros stovyk
las, kultūrinius renginius. Prisi
minė ir Bendruomenės leidi
nius, socialinių reikalų tvarky
mą, lietuviškąsias darbo kuo
pas. Trumpai apžvelgė ir Vokie
tijos LB santykius su kitais lie
tuviškais veiksniais — Vliku 
bei Vykdomąja Taryba, evange
likų ir katalikų sielovadomis, 
diplomatais, Balfu, kitų kraštų 
lietuvių bendruomenėmis, PLB 
seimus.

Baigdamas paskaita, prele-

Kennebunkport, Maine, vasarotojai rugpjūčio 7 surengė koncertu. Scenoje stovi programos dalyviai su tėv. 
J. Gailiušių, pranciškonų provincijolu. Iš k. D. Vakarienė (Chicago), E. Vasyliūnienė (Sommerville, Mass.), 
Br. Stravinskienė (Chicago), A. Ustjanauskienė (Hartford), E. Chebatoris (Philadelphia), smuikininkas Izi
dorius Vasyliūnas, provincijolas Tėv. J. Gailiušis, piani stas Vytenis Vasyliūnas, Br. Kamantauskienė (Nor
wood), J. Battuonienė (Montreal), M. Murauskienė (Montreal), I. Kučauskas (Baltimore), V. Murauskas 
(Montreal), J. Buivys (Baltimore), J. Bruožis (Worcester). Plačiau apie tą koncertą buvo rašyta Darbininko 
nr. 53, rugpiūdo 18.

Vokietijos studijų savaitėje iš k. įd. S. Lozoraitis, jr., dr. A. Gerutis ir kun. 
V. šarka.

Maironio giesme susilaukė cenzūros
Kas dainų šventėje Lietuvoje dainuota 

ir kas
Prieš metus okupuotoj Lie

tuvoj įvyko dainų šventė, su
traukusi 16,000 dainininkų ir 
30,000 klausytojų. Sakoma, bu
vę 148 meniniai chorai, daug 
mėgėjų chorų ir šokių grupių. 
Repertuaras gana internaciona
linis, daugiau rusiškas ir ma
žiau lietuviškas.
Taip sprendžiu iš gauto iš Lie

tuvos plokštelių albumo, kuris 
pavadintas: “Dainuoja tarybų 
Lietuva.” Jame yra 25 dainos, 
nors šventėj buvo dainuotos, 
47. Albume randam tik du, pa
čius geriausius, chorus, bū
tent: Lietuvos radijo ir televi
zijos chorą, diriguojamą L. 
Abariaus, ir “Varpo” vyrų cho
rą, vedamą A. Krogerto, kuris 
jau laimėjęs nemažai laurų ir 
Vakarų Europoje. Be to, komu
nistinėm ir rusiškom dainom 
pritaria “Trimito” pučiamųjų 
orkestras, diriguojamas R. Bal
čiūno.

Iš 25 dainų tik 5 sukurtos 
lietuvių kompozitorių ir tik 6 
lietuvių liaudies dainos. Taigi.

gentas pranešė, kad klausyto
jam, besidomintiem Vokietijos 
LB praeities smulkmenomis, 
prie paskaitos yra prijungtas 
priedas, kuriame galima rasti 
sąstatus visų Vokietijos LB Ta
rybų su alfabetiniu jų narių są
rašu ir populiariausiais pirmai
siais trimis visų VLB tarybų na
riais pagal rinkimus gautą bal
sų skaičių, visų garbės teismų 
ir valdybų su alfabetiniu jų na
rių bei pirmininkų sąrašu.

Pradėdamas diskusijas, mo
deratorius, o vėliau ir kiti kal
bėtojai pastebėjo, kad tiem, ku
rie kada nors rašys Vokietijos 
LB istoriją, ši paskaita bus ne
pamainomas žinių šaltinis.

Pasisakymam dėl paskaitos 
ir dėl Vokietijos LB apskritai 
buvo pasinaudota popiete.

(Bus daugiau)

— ne?
tik 11. dainų atstovauja lietu
vių kultūrai 14 arba komunisti
nės, ar rusiškos, arba kitų tau
tu. Tad ir darosi išvada, kad 
dainų šventė buvo daugiausia 
partinė, propagandinė, interna
cionalinė ir mažiausia lietuviš
ka. Krinta į akis, kad visom par- 
tinėm-propagandinėm ir rusiš
kom dainom pritaria dūdų or
kestras. Nors ir su pamfarų pa
galba, bet tos dainos “veža
mos” labai sunkiai, vos vos iš
tempiamos, ir ryškiai matyti, 
kad be dūdų dinaminės jėgos ir 
pagalbos nebūtų išdainuota.

Tokios dainos yra: 1. Leni
nui, Tėvynei — širdies daina, 
kantata R. Žigaitis—J. Nekro
šius), 2. Antkapiai prie kelio 
(V. Barkauskas — P. Širvys), 
3. Daina apie partiją (J. Juzeliū
nas — V. Reimeris), 4. Daina 
apie Leniną (P. Tamuliūnas — 
E. Matuzevičius) ir 5. Jūra pla
čioji — Baikalas rūstus (Rusų 
L d., harm. I. Ponomarkovo).

Politinės dainos turi rusiško 
kolorito, nors kurtos lietuvių 
kompozitorių^ o Daiha apie Le
niną primena dar per pirmą o- 
kupaciją girdėtas partines me
lodijas: Lenino partija, Staline 
partija ir 1.1.

Kita sensacija patraukia dė
mesį: vokiečių, latvių, ukrainie
čių dainas dainuoja lietuvių kal
ba, o visas rusiškas — origi- 
naline rusų kalba.

Dainų šventės albumas palie
ka įspūdį, koks yra ryškus 
žiauriausios vergijos ir okupa
cijos štampas.

Yra aišku, kad dainų “šven
tės” tokią programą nulėmė ne 
lietuviai muzikai, bet partija, 
už kurią visada kalba Maskva. 
Dėl programos būta ginčų ir 
kovų. Tas matyti iš spaudos. 
Spaudoj buvo reikalauta, kad 
dainų šventėj turi būti sudai
nuota Maironio-Sasnausko dai
na: Kur bėga Šešupė. Nors į 
repertuarą daina buvo įtraukta,

ŠIANDIEN IR VAKAR
(atkelta iš 3 psl.)

Iš Pentagono paskelbtų raš
tų matyti, kad sprendime dėl 
perversmo prieš Diemą dalyva
vo valstybės sekr. pavaduoto
jas Harrimanas, asistentas R. 
Hilsmanas, Baltųjų Rūmų pata
rėjas M. V. Forrestalis; jų 
sprendimo telegramą pasirašė 
sekretoriaus pareigas ėjęs Geor
ge W. Bali. Sprendimas, pa
siųstas į Saigoną ambasado
riui Lodge, davė “žalias švie
sas” perversmui. Buvo sutvar
kyta viskas taip, kad nei pre
zidento Kennedy nei valstybės 
sekr. Rusk Washingtone nebu
vo.

Tokia J. V. politika buvo 
1963 — demokratiškai išrink
tam prezidentui pašalinti bu- 
___________4__________________________

bet apkarpyta. Apkarpymas tu
rėjo būt kompromisas, kad dai
na būtų išgirsta šventėj. Dai
nos iškiliausias momentas bu
vo sužlugdytas. Kompozitorius 
Č. Sasnauskas dainos-giesmės 
finalui sukūrė labai iškilmingą, 
majestotišką muziką paskuti
niam posmui: “Apsaugok, Aukš
čiausias, tą mylimą šalį .. .Ne
apleisk, Aukščiausias, mūsų ir 
brangios tėvynės ”... Tų iškil
mingųjų žodžių vietoj buvo pa
kištas pats blankiausias punk
tas: “Ar giedrios išaušta pava
sario dienos’ . ..

Tik tokiu būdu galėjo būti 
išdainuota Maironio giesmė. 
(Šis Maironio kūrinys yra įkal
bėtas plokštelėn nieko neišlei
džiant ir nesukeičiant. Taip pat 
ir spaudoj atspaustas ištisai).

J. Vaškūnas

Ruošiama vieta gimnazijos bendrabučio statybai. Visus darbus atlieka 8591 
lietuvių kuopos Schwetzingene vyrai. Kuopai vadovauja maj. J. K. Valiū
nas, darbams vadovauja p. Kuprėnas (dešinėje). Nuotr. K. J. Dėdino

J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ŠVIETIMO TARYBOJE 
gaunamos *

mokslo priemonės ir knygos jaunimui

Užsakymus siųsti šiuo adresu:
L. RASLAVICIUS — 7234 So. Sacramento, Chicago, III. 60629

A. MOKSLO PRIEMONĖS
Priešmokykl. ’ '*

Ig. Malėnas, A—ŽU (ABC spalvotomis iliustr.) .... ..........   $1.00
I skyriui

E. Ruzgienė, GINTARĖLIAI, elementorius ........................... 4.50
E. Ruzgienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI ..........   1.75
P. Maldeikis ir V. Milavickienė, MOKYMAS SKAITYTI ŠEI

MOJE (naudojantis E. R. “Gintarėliais”) ...... -............... 0.30
Ig. Malėnas, ELEMENTORIUS Ė ........... ;........................... 2.50
A. Rinkūnas, KREGŽDUTĖ, I dalis .............. -......................  3.00

II skyriui
A. Rinkūnas. KREGŽDUTĖ, I dalis ......     3.00
G. Česienė, RŪTELĖ ......     3.50
G. Česienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI .?......................... 2.00

III skyriui
J. Plačas, TĖVIŠKĖS SODYBA ................................................... 3.00
E. Narutienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI ................... 2.00

IV skyriui
A. Rinkūnas. KREGŽDUTĖ. II dalis w......................  3.25
S. Jonvnienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (nekirčiuoti) 2.00
S. Jonynicnė. LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (kirčiuoti) 2.00

V skyriui
S. Jonvnienė. LIETUVOS LAUKAI .................. ........... -........... 3.00
Z. Grybinas, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI ..........   1.25

VI skyriui
A. Tyruolis. TEN. KUR NEMUNAS BANGUOJA ................ 3.50
J. Plačas, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI ........................... 2.00

VII skyriui
S. Jonynienė. TĖVŲ ŠALIS ........................................................... 3.50
J. Kreivėnas. LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (kirčiuoti) 2.00

VIII skyriui
J. Plačas. GINTARAS ..................-.......................  4.00
S. Sližys, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (kirčiuoti* ....... 2.00
J. Plačas, LIETUVOS ISTORIJOS, GEOGRAFIJOS IR LI

TERATŪROS PRATIMAI ......................    2.00
IX skyriui arba V klasei (Aukšt. mokyki.) t

V. Liulevičius, LIETUVOS ISTORIJA (konspektas) ........... 0.75
Aukštesniems skyriams ir tėvams

J. Ambraška. J. Žiugžda. LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 2.00 
Dr. Z. Ašoklis, LIETUVOS GEOGRAFIJOS VADOVĖLIS......... 1.50

Visoms mokykloms
MOKYKLŲ DIENYNAI .............   0.50
SĄSIUVINIAI (viena linija) .......... -...................................... 0.25
V. Frankienė, VAIDINIMAI .......„.............     1.00

B. KNYGOS JAUNIMUI
J. Minelga, LABAS RYTAS. VOVERE. Eilėraščiai valkams ........... 2.50
G. Ivaškienė, BALTASIS STUMBRAS. Premijuota istorinė apysaka 3.60
D. Bindokienė, MIESTE NESAUGU. Premijuota apysaka ............... 3.00
J. švaistas. ŠAUNUS PENKETUKAS. Premijuotos apysakos ....... 3.00
A. Norimas, BE NAMŲ. Premijuota apysaka ..................   3.00

vo paskatintas perversmas. Tik 
po 8 metų tas pats valstybės 
departamentas susirūpino, kad 
perversmininkai nesilaiko ... 
demokratijos.

Dar įdomiau: “vakar” gen. 
Duong Van Minh tarėsi su A- 
merikos pareigūnais dėl per
versmo prieš demokratiškai iš
rinktą prezidentą, “šiandien” 
tas pats generolas skundėsi A- 
jnerikos pareigūnam, kad 
Thieu nesilaiko ... demokrati
nių rinkimų.

Vasario 16 gimnazi- 
jos bendrabutis 
pradėtas statyti

Rugpjūčio 12 pradėtas staty
ti ilgai planuotas ir ilgai lauk
tas Vasario 16 gimnazijos nau
jas bendrabutis. Pagal pasku
tinius planus, statomas trijų 
aukštų pastatas, kuriame ga
lės gyventi mažiausiai 100 mo
kinių. Taip pat pramatyti at
skiri kambariai bendrabučio 
vedėjam, ligoniam, bendram 
laisvalaikiui, bibliotekai, skai
tyklai ir kt.

Vokiečių federalinė ir Ba- 
den-Wutrttembergo vyriausy
bės bendrabučio statybai pa- 
skvrė 400,000 markiu. Nežiū
rint šios paramos, Vokietijos lie
tuviai reikiamos sumos nepa
jėgs sutelkti. Todėl Vasario 16 
gimnazija šiuo reikalu kreipiasi 
į visus lietuvius. Savo aukas 
siųskite per Balfą, Kanados LB 
šalpos fondą arba tiesiog Vasa
rio 16 gimnazijai, 684 Lampert- 
heim-Huettenfeld, Romuva.
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Čiurlioniečiai Caracas mieste
Apie Čiurlionio ansamblio 

viešnagę P. Amerikoj rašė spe
cialus Darbininko koresponden
tas A. Sabalis, iš Rochesterio, 
N. Y.

Štai redakciją pasiekė ir pa
čių Venecuelos lietuvių įspū
džiai. Jie liečia tik Čiurlionio 
pasirodymą Caracas mieste. 
Praleidę besikartojančias vietas, 
čia spausdiname tų įspūdžių 
santrauką. (Red.)

Birželio 27 prie Caracas esan
čiam Maiquetijos aerodrome di
džiausias judėjimas. Šį kartą tą 
judėjimą paįvairina didelė gru
pė žmonių su lietuvių kalba, šie 
žmonės pirmiausia tarp savęs 
pasisveikina ir tuoj klausia: ka
da atskrenda čiurlioniečiai, ko
dėl vėlinasi lėktuvas?

Visi nusiteikę džiaugsmingai. 
Matosi čia ir Venecuelos lietu
vių kolonijos kapelionas kun. 
A. Perkumas, Venecuelos lietu
vių Bendruomenės centro v- 
bos pirmininkas inž. V. Venc
kus. Nors jis ir gerai nusitei
kęs, bet jaučia atsakomybę: juk 
jam reikia globoti šį dideli an
samblį. Buvo čia atvykęs ir jau
nas Venecuelos kariuomenės 
karininkas lietuvis B. Petruše
vičius. Jį krašto apsaugos mi
nisterija paskyrė ryšininku. At
vyko ir būrelis jaunimo su

dviem plakatais, kur buvo įra
šyta: sveikiname čiurlioniečius, 
atvažiavusius į vaišingą Vene- 
cuelą.

Pagaliau jie pradeda eiti pro 
duris. Moterim įteikiamos gėlės. 
Ir tai labai pagražina vaizdą. 
Didžiojoj aerodromo salėj tikra 
lietuviška šventė. Visi apgaili, 
kad negalėjo atvykt į aerodro
mą J. Bieliūnas, kuris tuo me
tu buvo sunkiai susirgęs (Mirė 
rugpiūčio 5. Red.) Jis sugebėjo 
įtikinti Venecuelos kariuome
nės vadovybę, kad pakviestų 
Čiurlionį į savo 150 metų prie 
Valencijos miesto mūšio laimė
jimo šventę.

Pirmas Čiurlionio ansamblio 
pasirodymas buvo Venecuelos 
sostinėj prieš tuos namus, kur 
gimė S. Bolivaras, Pietų Ameri
kos valstybių išlaisvintojas.

Liepos 4 čiurlioniečiai aplan
kė lietuvių namus Caracas mies
te. Čia miesto dalyje La Vega 
yra pastatytas trijų aukštų na
mas, lietuvių salė — Centro Li- 
tuano San Casimiro.

Čia buvo surengti pietūs čiur- 
lioniečiam, čia apsilankė ir vie
nas vietos choras — Santa Ma
ria, kuriam vadovauja Maria 
Luise Estopello. Ji turi draugų 
lietuvių, taip ir atėjo pagerbti 
šio žymaus lietuvių choro iš A- 
merikos. Ji su savo choru pa- - 
dainavo visą eilę dainų.

Paskui buvo čiurlioniečių 
koncertas Caracas miesto di
džiausiam parke. Tame parke 
yra dirbtinis ežeras, kur galima 
plaukioti laiveliais, zoologijos 
sodas ir didelė aikštė su estra
da koncertam, kur gali pasiro
dyti bent keli šimtai artistų. Čia 
Amerikos lietuvių choras ir pa
sirodė visame savo gražume. 
Kai čiurlioniečiai uždainavo is
paniškai visų mėgstamą Alma 
llanera — ūkininko siela, kilo 
didžiausias plojimas.

Tokie čiurlioniečių koncertai 
labai padidina Lietuvos bičiulių 
skaičių.

Atsisveikinimas
Į tą paiį aerodromą, kur vi

sus sutiko, visi susirinko ir at
sisveikinti su Čiurlioniu. Atvy
ko ir Venecuelos LB centro val
dybos pirmininkas inž. V. 
Venckus, Maracay pirmininkas 
H. Gavorskas, iš Valencijos Žal- 
nieriūnienė su sūnumis ir dide
lis būrys Caracas lietuvių, čiur
lioniečiai atrodė pavargę, nes 
per savaitę reikėjo 6 kartus 
koncertuoti.

Teko atsisveikinti. Linkėjo 
laimingos kelionės. Liepė pa
sveikinti visus Amerikos lietu
vius.

Nors ir negausūs laisvojo pa
saulio lietuviai, bet štai jie pa
rodė savo jėgą. Padėkim vie
ni kitiem! P. K.

Čiurlionio ansamblio išvykos P. Amerikon vykdomasis komitetas ir ansamblio vadovybė Iš k.: V. Plečkaitis 
— ansamblio pirm., O. Jokubaitienė, komp. A. Mikulskis, D. Dundurienė, F. Eidimtas — vykd. komiteto pirm., 
O. Mikulskienė — kanklių orkestro vadovė; ll-je eilėje — P. Mašiotas, J. Stempužis, K. S. Karpius, I. Bub
lienė — vykd. komitete sekretorė, J. Malskis — vykd. komiteto iždininkas ir G. Aras. Komitetas padėjo daug 
rūpesčio, kad išvyka j Pietų Ameriką pasisektų.

LIET. BENDRUOMENES, SPAUDOS IR RADIJO DIENOS
Jau ketvirta karta Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenės valdy
ba ruošia LB, spaudos ir radijo 
dienas Tabor Farmoje. Pir
mutines suruošė t u o m e- 
tinis PLB pirmininkas šios va
sarvietės savininkas a.a. Juo
zas Bačiūnas. Naujieji Tabor 
Farmos savininkai, inž. Valdas 
ir Alma Adamkai, šią tradiciją 
PLB valdybai padeda palaikyti. 
Maloni vasarvietės atmosfera 
ir šeimininkų vaišingumas 
daug prisideda prie šių dienų 
sėkmingo pravedimo.

Ketvirtasis susitikimas įvyks

rugsėjo 18-19. Susidomėjimas 
ir šiemet didelis. Tikimasi dau
gelio visuomenės, radijo ir 
spaudos darbuotojų atsilanky
mo. Pakviesti ir žada dalyvau 
ti Lietuvos diplomatijos atsto
vai, Vliko, Alto ir Bendruome
nės pirmininkai bei jų valdybų 
atstovai. Kviečiami apylinkių, 
apygardų bei LB tarybos na
riai.

Suvažiavimas visiem atviras. 
Mielai laukiami visi lietuviai- 
vės, kuriem rūpi išeivijos lietu
vių išsilaikymas ir veiklos su
stiprinimas.

Siu metų pagrindinė pokal-

Garsų radijo vedėjas Juozas 
Stempužis ir Margučio rad. ve
dėjas Petras Petrutis; spaudos 
darbuotojų seminarui — Laiš
kų Lietuviam redaktorius ku
nigas J. Vaišnys, S. J.,, ir Dir
vos atstovas Antanas Juodval
kis.

šeštadienio vėlus vakaras 
bus paskirtas kultūrinei prog
ramai. Ją pravesti maloniai su
tiko Lietuvių Radijo Forumo 
vedėjas Vytautas Kasniūnas. 
Norintieji šioje programoje da
lyvauti (dvi trys minutės kiek
vienam) prašomi kreiptis tie
siog į V. Kasniūną: 3754 West

Baltimores žinios
Nauji mokslo metai Šv. Al

fonso parapijos mokykloj pra
sidėjo rugsėjo 7. Vaikučiai ir 
jų auklėtojos dalyvavo 8 vai. 
mišiose, kurias aukojo klebo
nas prel. L. Mendelis.

Daina, Baltimores vyrų cho
ras, pradėjo repetuoti rugsėjo 
7 d. 7:30 vai. vak. Lietuvių Sve
tainės kambariuose. Kviečiami 
ir nauji nariai.

Taikos kelionė į Mt. St. Ma
ry’s Liurdą, Emmitsburgh, Md., 
Įvyks rugsėjo 19, sekmadienį. 
Jai vadovaus prel. L. Mendelis. 
Maldininkai nuo Šv. Alfonso 
bažnyčios išvyks 9 vai. ryto. 
Liurde prelatas 12 vai. aukos 
mišias^ po mišių pietūs. Švč. 
Sakramento palaiminimas bus 
Sisters of Charity naujuose na
muose, kur specialioj koplytė-

Venecuelos lietuvių jaunimas laukia Čiurlionio ansamblio Maiquetijos aerodrome.

lėj palaidotas palaimintosios 
Motinos Elizabeth Seton kūnas. 
Baltimorėn grįžtama 6 vai. Kas 
planuoja vykti, raginamas iš 
anksto įsigyti bilietus.

Baltimores miesto metinė 
prekybos šventė įvyks rugsėjo 
24-26 miesto centre. Įvairios 
tautos turi savo atskiras vietas, 
kur išstato charakteringus iš
dirbinius. Pereitų metų pasiro
dymuose lietuviai su savo rank
darbiais susilaukė daug pagyri
mų. Tikimės, kad ir šiemet lie
tuviam pasiseks.

I Am American Day šiemet 
įvyks rugsėjo 12. Parade daly
vaus įžymesnės asmenybės, jū
rininkai, kariuomenės įvairios 
dalys. Legionierių tarpe žy
giuos ir Lietuvių posto 154 le
gionieriai. Kviečiami ir kiti lie
tuviai dalyvauti.
Amerikos lietuvių postas 154 

ir padėjėjos ruošia ypatingas 
iškilmes rugsėjo 26, sekmadie
nį, 2 vai. popiet Lietuvių Sve
tainės didžiojoj salėj. Pagerbus 
mirusius narius, bus pristatyti 
nauji valdybos nariai, kurie 
nuo tos dienos perims naujas 
pareigas. Kiekvienais metais 
panašiose iškilmėse dalyvauja 
Maryland© valstijos ir Baltimo
res miesto legionierių žymūs 
veikėjai.

Jodas Žalnieraitis- Zallner, 
ankstesnės kartos lietuvis, po 
ilgos ir sunkios ligos mirė rug
sėjo 1 Forest Haven prieglau
doj. Velionis, kai sveikata lei
do, dalyvaudavo lietuviškuose 
parengimuose. Už.jo vėlę gedu
lingos pamaldos paaukotos šv.

WORCESTER, MASS.
Atvyksta solistė 

Gina Čapkauskienė
Rugsėjo 18, šeštadienį, pir

mą kartą į mūsų koloniją iš 
Montrealio atvyksta pasižymė
jusi solistė Gina Butkutė-čap- 
kauskienė. Tą vakarą 7 v. pui
kioje Jėzaus Vardo (Holy 
Name) gimnazijos auditorijoje, 
144 Granite St., solistė duos 
dainų ir arijų koncertą, akom- 
ponuojant kompozitoriui J. Gai
deliui.

Savo koncertais solistė G. 
čapkauskienė yra susilaukusi 
ne tik lietuvių, bet ir kitatau
čiu dėmesio.

Štai kaip apie ją atsiliepia 
žurnalistas J. Daugailis (po Laiš 
kų Lietuviams dainos ir poezi
jos vakaro kovo mėnesį Chica- 
goje):

“Didelis vakaro praturtini
mas buvo solistės G. čapkaus- 
kienės (soprano) dainos. Pradė
jo tarptautinių, garsenybių — 
Handelio ir Mozarto — kompo
zicijomis italų, anglų, vokiečių 
kalbomis. Iš karto publika pa
stebėjo jos labai pajėgų, skaid
rų, tyrą, išlavintą balsą, atlie
kant šias dainas ir arijas.

“Antroji mūsų talentingos so
listės repertuaro dalis buvo 
skirta lietuviškajai dainai. So
listė bemėgstanti liaudies dai
nas, mūsų kompozitorių aran
žuotas: Rūta žalioji (Klova), 
Močiutės dvarely (Klova), Už 
balto stalo (Banaitis), Kad aš 
našlaitėlė (Kačanauskas). Jos

listė padainavo ariją “Afin son 
tua” (Donizetti), pasižyminčią 
ypatingu sunkumu.

“Solistė tiek pajėgi, kad gana 
ilga programa jos balso nė kiek 
nenuvargino.”

Po kelių savaičių G. čapkaus
kienė dalyvavo Chicagos lietu
vių operos pastatyme. Pirmame 
Traviatos pastatyme ji atliko 
Violetos vaidmenį. Antrame ak
te, kaip rašo kompozitorius V. 
Jakubėnas, “svarbiausią vaid
menį jam suteikė debiutante— 
iš Montrealio atvykusi G. Čap
kauskienė, kuri turi didelį, 
skambų koloratūrinį sopraną 
su kiek metaliniu skambesiu: 
balsas gerai išlavintas, laisvai 
apimąs visus registrus, nenusto
jęs skambesio žemose gaidose, 
turįs puikias aukštas gaidas, 
tiek piano, tiek forte. Yra 
gražios išpildymo dovanos ir 
aiški dikcija. G. čapkauskienė 
parodė ir aiškų įgimtą vaidybi
nį gabumą. Kas ypač svarbu 
operoje, ji sugeba sceniškai 
jausti savo kūną, poza ir ju
desiu išreikšdama pergyvena
mojo momento nuotaiką. G. 
Čapkauskienės asmenyje įgijo
me stambų naują įnašą mūsų 
dainininkų šeimoje: jos debiu
tas sudarė svarbiausiąjį šiuome
tinio sezono idomuma.” * *

Birželio mėnesį G čapkaus
kienė pasirodė Los Angeles lie
tuviškoje scenoje. Rašytojas J. 
Gliaudą apie ją taip atsiliepia:

“Jos repertuare buvo bel-can- 
to dalykai, plius tradicinis lietu-

“G, Čapkauskienė yra puiki ko 
loratūra, reta išeiviškos, o gal 
ir bendrai lietuviškos scenos 
dainininkė. Specifinė jos prog- 
grama, kur randama tinkama 
erdvė jos balsinei medžiagai at
liepti melodijos ornamenti - 
kai, sudarė parengimo atrakci
ją. Jos sopranas retai tenkina
si krūtininiu nuolinkiu, nes ji 
turi jėgos be rizikos, netgi be 
ribų atsiskleisti aukštuose re
gistruose. Jos interpretuoti pa
sažai visad turi puikią, preciziš
ką užbaigą. Jos soprano temb
ras artėja į fleitos tembrą. Bal
sinė Ginos medžiaga sultinga, 
sodri, stebėtinai nenustelbiama 
ir jėgingo choro akordų, ir pui
ki dainavimo technika jaučia
ma jos repertuaro pildymo tū
ryje.

“Jos laikysena scenoje yra 
grakšti ir santūri. Tai kon
certinės dainininkės laikysena. 
Todėl gaivalingai prasiveržęs o- 
perinis repertuaras kontrastuo 
jančiai stebina, tartum labiau 
pabrėždamas naujas dimensijas 
jos temperamento prigimtyje. 
Jeigu G. Butkutė-Čapkauskienė 
bus nuolanki lietuviškoms sce
noms, jos auditorijos visad bus 
pilnutės. Taip buvo prie Paci- 
fiko.”

Rengėjai kviečia visus vietos 
ir aplinkinių kolonijų lietuvius 
atsilankyti j šį koncertą, kad 
Jėzaus Vardo gimnazijos audi
toriją ir mes taip užpildytume, 
kaip užpildo kitas auditorijas 
kitų kolonijų lietuviai, kur mū
sų lietuviškos šeimos solistė G.

bių tema plati: Išeivijos lietu
vių kultūrinis, visuomeninis ir 
politinis pasireiškimas. Nuodug
niai visų klausimų apsvarstyti 
nebus įmanoma. Tad formalių 
pranešimų visai nebus, išsky - 
rus trumpus pasisakymus Vli
ko, Alto ir Bendruomenės pir
mininkų ar jų įgaliotinių.

Į pokalbius norima įtraukti 
visus dalyvius. Keliamus klausi
mus reikės iš anksto sugrupuo
ti ir jiem paskirstyti laiką taip, 
kad visiem norintiem kalbėti 
jo užtektų. Pirmoje eilėje bus 
kviečiami kalbėti tie, kurie iš 
anksto pateiks raštu trumpai 
suformuluotą konkretų pasiūly
mą. Siūlymai turėtų liesti Šiau 
rėš Amerikos lietuvių kultūri
nės veiklos pagerinimą — su
stiprinimą. Ypatingas dėmesys 
bus kreipiamas į lietuviškosios 
veiklos suderinimą JAV-se. 
Laukiama taip pat ir konkre
čių pasiūlymų, kaip efek
tingiau ir nuodugniau infor
muoti amerikiečių spaudą — 
svarbiausia, kaip į ją pakliūti 
su mūsų padėtį nušviečian
čiom žiniom.

Šalia bendro simpoziumo nu
matyti ir atskiri seminarai radi
jo ir spaudos darbuotojam. Jie, 
taupant laiką, vyks lygiagre
čiai. Juose norima sudaryti pro
gą specialistam išsikalbėti jiem 
rūpimais klausimais.

Radijo darbuotojų seminarui 
pravesti kviečiami Tėvynės

70th Place, Chicago, Ill. 60629.
Numatoma ir speciali spau

dos bei radijo konferencija, ku
rioje, tikimasi, dalyvaus Lietu
vos diplomatijos Vliko, Alto ir 

Bendruomenės vadovaujantie
ji asmenys.

Apie savo dalyvavimą prašo
me kuo skubiausiai pranešti. 
Duomenys reikalingi nakvynių 
ir maitinimo išlaidom tvarkyti. 
Džiugu pastebėti, kad ir šie
met p.p. Adamkai mus sutiko 
globoti tik už savikainą vasar
vietei.

Dalyvavimo ir programos rei
kalais rašykite PLB vykd. vice- 
pirm. dr. A. Butkui, 2370.Can
terbury Road, Cleveland, Ohio. 
Tel. 216-932-9944.

Hartford, Conn.
Prano Baltuonio paroda

Pranas Baltuonis yra medžio 
šaknies skulptūrų kūrėjas. Jo 
darbų paroda įvyks ir Hartfor
de Lietuviu Klube 227 Law- 
rence St, spalio 2-3. Parodos 
durys atsidarys spalio 2 d. 1 v. 
popiet, oficialus atidarymas 
bus 7 v.v. Atidarymo žodį tars 
dail. Audronė Pakštienė (Dragū- 
nevičiūtė). Sekmadieni, spalio 
3, paroda bus atidaryta 10 v. 
r. ir tęsis iki vėlaus vakaro.

Rengia Hartfordo apylinkės 
LB valdyba ir kviečia visus gau
siai atsilankyti. Svečiai bus 
vaišinami kavute.

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniui, Tevy pranciškony vie
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskiry aukoto j y pageidavimus) aukojo:
BAYONNE, N. J.
Mr. Bernotas 1.
Ed. Bogdon 5.
P. Bochis 50.
J. Budzinski 20.
D. Campbell 10.
M. Dambrauskas 25.
A. Garbarevich 1.
J. Gelnitis 5.
S. Gelnitis 2.
A. Glab 3.
V. Juodzukynas 5.
C. Krupinski pažad. 100.
M. Launsh 2.
St Sadowski 5.
R. Macieko 5.
S. Malakauskas 60, pažad. 300.

H. Markowski 5.
A. Marcinkus 10.
A. Masalski 5.
Fl. Melwid 10.
A. Miskewicz 5, pažad. 60.
M. Mickunas 100.
P. Miskewicz 2.
H. Mocieko 1, pažad. 50.
Ft. Mockus 25, pažad. 100.
St. Malvydas 10.
M. Radzevičius 5.
J. Rutowski 25.
M. Rusgy pažad. 100.
J. Sekei 5, pažad. 100.
P. Slagus 10.
S. Tumas 20.
J. Van Pelt 10.

Alfonso bažnyčioj rugsėjo dainavimo klausantis , darėsi viškas priedas: trys Br. Budriū-
3. Palaidotas Holy Redeemer labai suprantama, kodėl ji pa- no dainos. Solo partiją viešnia

Čapkauskienė pasirodo.
Laukiama aukų ne tik grynais pinigais', pasižadėjimais, bet

ir užrašais testamentuose.

kapinėse. Nuliūdime liko moti- kviesta dainuoti lietuvių ope- atliko Br. Budriūno giesmėje
Lapkričio 20 solistė dainuos

metiniame Darbininko koncer-
Siųsti:

BUILDING FUND
na Julija Žalnieraitienė.

Jonas Obelinis
roję. “Mano protėvių žemė” ir kan-

“Ilgų plojimų kviečiama, so- tatoje.
te New Yorke.

J.M.
Franciscan Monastery
680 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 11221

— Dr. J. K. Valiūnas, Vliko 
pirmininkas, rugsėjo 2 išvyko 
į Europą ir Afriką. Abiejuose 
kontinentuose aplankys po ke
lias valstybes. Kelionėje išbus 
šešias savaites. Tuo metu Vliko 
pirmininko pareigas eina vice
pirmininkas J. Audėnas. (E)

— John V. Lindsay, New 
Yorko miesto burmistras, įsi
jungdamas į Rezoliucijom Rem
ti Komitetą, rašo, kad jis su
teiksiąs visą galimą savo talką 
H. Con. Res. 416 rezoliucijai 
įgyvendinti.

— Tėv. Jurgis Gailiušis, OF 
M, lietuvių pranciškonų provin
cijolas, išvykęs į viso pasaulio 
pranciškonų vadovybės kapitu
lą, Medellin, Kolumbija, daly
vauja generalinių konstitucijų 
komisijoj — rytų Europos pro
vincijolų grupėj.

— Vladas Venckus, Venecue
los Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos pirmininkas, 
pakviestas nauju Vliko atstovy
bės Venecueloj pirmininku. 
Anksčiau šias pareigas ėjo Jur
gis Bieliūnas, rugpiūčio 5 mi
ręs Salzburgė, Austrijoj. (E)

— Kęstutis Šapka, 22 m. vil
nietis, tapo Europos čempijo- 
nu šuolio i aukštį varžybose. Jis 
nugalėjo Helsinky, Suomijoj, 
rugpiūčio 10-16 Europos leng
vosios atletikos pirmenybėse, 
įveikęs 2 m 20 cm aukšti, ta- 
po čempijonu, gavo aukso me
dalį. Iki šiol Lietuvai aukščiau
sias apdovanojimas Europos pir
menybėse buvo sidabro meda
lis — jis buvo įteiktas ieties 
metikei Birutei Zalogaitytei— 
Kalėdienei 1958 Stockholme. 
Dabar Helsinky, kur varžėsi 
30 valstybių, Lietuvai atstova
vo šeši sportininkai. (E)

— Ryšium su š. m. liepos 19 
d. komunistų mėginimu nuvers
ti Sudano, Afrikoj, vyriausybę, 
Sudano v-bė nubaudė per
versmininkus ir nutraukė san- 

?fykius su Sovietų Sąjunga. Vil
kas ta proga išsiuntinėjo visų 
arabų valstybių vyriausybėm iš
samius raštus, kur pavyzdžiais 
nurodyta Sovietų Sąjungos pa
stangos dabar nuo 1917 pasi
grobti valdžią į savo rankas, 
pasinaudojant įvairiuose kraš
tuose turimomis savo “penkto
mis kolonomis”. Netenka abe
joti, kad sovietai panašią takti
ka vartoja dabar ir jos nevengs 
ateity. (E)

— Tarpparlamentarinės Są
jungos konferencija rugsėjo 2- 
10 vyksta Paryžiuj. Vlikas jau 
anksčiau yra mezgęs ryšius su 
Sąjungos konferencijos daly
viais, siekdamas juos supažin
dinti su Lietuvos padėtim. Vli
ko valdyba įgaliojo Birutę Vens- 
kuvienę, prancūzų kalba Pary
žiuj leidžiamo Eltos biuletenio 
redaktorę, dalyvauti minėtoj 
konferencijoj, susitikti su įvai
rių kraštų parlamentarais ir 
jiem pateikti informacinės me
džiagos prancūzų ir anglų kal
bomis. (E)

— Mykolą Liwyckyj, tauti
nės Ukrainos Respublikos pre
zidentas. atvykęs iš Muenche- 
no, kur jis turi savo būstinę, 
rugsėjo 1 lankėsi pas Vliko pir- 
min. dr. K. Valiūną. Pokalby, 
kuriame dalyvavo ir Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininkas 
V. Sidzikauskas, buvo paliesti 
paskutinieji tarptautiniai įvy
kiai europinėj plotmėj, galima 
tolimesnė įvykių raida ir jų po
veikis sovietų pavergtom tau
tom bei reikalas suplanuoti ir 
sutarti ne tik atkirtį, bet ir 
konstruktyvią pavergtų tautų 
programą ryšium su numato
ma europine saugumo konfe
rencija. (E)
— Leonardo Ribačenkos ieš

ko motina. Jis pats ar apie jį 
žinantieji prašomi pranešti Dar
bininko administracijai.

: Lietuvių Enciklopedijos lei- 
leidykla Bostone įsikūrė kitose 
patalpose, 395 Broadway, So. 
Bostone, šiuose namuose anks
čiau buvo ir Lietuvos garbės 
konsulo dr. A. Shallnos įstaiga.
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Apreiškimo parapijos choras giedojo Lietuvių dienoje
Rugpiūčio 22 Amerikos kan

kinių šventovėje Auresville, N. 
Y., netoli Amsterdamo, buvo 
lietuvių diena, sutraukusi labai 
daug žmonių, čia mišių metu 
giedoti buvo pakviestas Apreiš
kimo parapijos choras, kuriam 
vadovauja muz. Algirdas Ka- 
čanauskas ir kurio pirmininku 
yra Vytautas Radzivanas.

Choras kvietimą priėmė ir 
nuvyko į šventovę ii giedojo 
kun. Šukio Taikos Karalienės 
garbei sukurtas mišias. Mišias 
celebravo prel. J. Balkūnas su 
visa eile kunigų.

Choro solistė Louise Senken 
atliko Liudo Stuko — Marija, 
Dievo Motinėle ir Fred Lucką 
pagiedojo Trečią Kristaus žo
dį — muz. T. DuBouis.

AURESVILLE, N. Y.

Pamokslą pasakė prel. J. Bal
kūnas. Jis kalbėjo angliškai 
apie lietuvių tautą, kuriai ten
ka daug kentėti. Bažnyčioje bu
vo labai daug žmonių, atvyku 
siu į pamaldas. Po pamaldų 
daug kas sveikino choristus, di
rigentą už gražų giedojimą. Ki
ti klausė, ar tai ne profesiona
linis choras

Ši kankinių bažnyčia yra la
bai graži ir įspūdinga. Ji ap
skrita ir turi 70 durų į visas pu
ses.

Choro atvykimu labai apsi
džiaugė kun. K. Balčys, Amster
damo lietuvių klebonas, kuris 
pats yra solistas ir kuris vi a 
dainavęs koncerte New Yorke.

Iš Brocktono apylinkės veiklos

Po mišių kankinių koplyčios 
klebonas choristam surengė 
puikias vaišes — šiltą vakarie
nę gražioje, egzotiškoje aplin
koje.

Choras tikrai su pakilia nuo
taika grįžo namo į Brooklyną ir 
dabar rengiasi mažai dainų 
šventei, kuri bus rudeni Eliza- 
bethe. Bus atliktas tas pats re
pertuaras, kaip ir dainų šventė
je Chicagoje. '
Choro vadovas muzikas Algir

das Kačanauskas kviečia į 
chorą jaunimą. Dažnai kur cho
rą kviečia, ir būtų geriausios 
progos koncertuoti ir pasirody
ti. bet tenka atsisakyti, nes cho
rui trūksta dar naujų ir jau
nų žmonių. Jaunuoliai chore 
tikrai praleis gražiai ir kultū
ringai laiką ir pamatys, kad 
jų darbas pasitarnaus 
bendruomenės labui.

mūsų

Dalyvis

ANTRASIS BALTŲ FESTIVALIS PRIEDAINEJE
Rugpiūčio 21, šeštadieni, lat

vių parke Priedainėj, Freehold 
N. J., ivvko antrasis baltu festi
valis, surengtas Batuno. Šiemet 
publikos atsilankė daugiau nei 
pernai. Jei pernai daugelį pa
traukė programa, tai dabar va
žiavo susitikti draugų, atnau - 
jinti pažintis.

Programą prasidėjo 2 vai. 
tinklinio varžybom. Varžėsi es
tai ir latviai. Laimėjo estai.

Vėliau amfiteatre buvo šokių 
ir dainų programa. Prasidėjo 
visų trijų tautų paradu. Paskui

i amfiteatrą išėjo esčių gimnas
čių grupė iš Lakewood, N.J. Jos 
yra plačiai žinomos ir yra susi
dariusios gana gerą vardą.

Žibuoklių sekstetas, vadovau
jamas Liudo Stuko, padaina
vo: Nemunėli, Nemunėli — 
A. Bražinsko Na tai kas —K. 
Kavecko, Kareivėliai — A. Bra
žinsko ir latvių liaudies dainą 
Aunu, aunu baltas kojas, aran- 
žiruotą L. Stuko.

Toliau Lietuvos vyčių tauti
nių šokių grupė iš Brooklyn©, 
vadovaujama Birutės Radziva-

A. a. ANTANINA OŠLAPIENĖ
Rugpiūčio 15 New Yorke pc 

sunkios ligos mirė Antanina Oš 
lapienė-Šumnauskaitė, advoka
to Alberto Ošlapo žmona.

Buvo pašarvota Garšvos lai
dojimo koplyčioje. Čia susirin
ko labai daug žmonių atsisvei
kinti su velione, pareikšti užuo
jautos vyrui ir sūnum.. Atsi
sveikinimo vakarą, rugpiūčio 
17, susirinko apie 100 žmonių. 
Po jautriu ekumeninėj dvasioj 
kun. J. Pakalniškio atlaikytu 
religinių pamaldų jaudinantį 
žodi pasakė prel. J. Balkūnas. 
Jis prisiminė, kad prieš porą 
mėnesių palaidojęs seserį ir 
prieš dvi savaites motiną, tad 
jaučiasi arčiausiai tų. kurie su
sirinko gedėti prie velionės 
karsto.

čia atsisveikinimo kalbas pa
sakė Lietuvos gen. konsulas A. 
Simutis, Tėv. Leonardas And- 
riekus, OFM, LB Queens apy
linkės valdybos vardu Adalber
tas Milaševičius. Pabaltijo Mo
terų, T-bos vardu kalbėjo Hel
ga Ozolinš, Moterų Klubų Fe
deracijos vardu atsisveikino 
Vincė Jonuškaitė. Ji prisiminė 
velionę kaip pavyzdingą ir uo
lia nare, kuri visada lankė su
sirinkimus. Prisiminė ir Voro
nežo laikus, kai 1915 drauge 
mokėsi vienoj gimnazijoj ir gy
veno viename bendrabutyje. 
Prisiminė ir velionės darba Lie
tuvos pasiuntinybėje Rygoje.

Palaidota buvo iš Maspetho 
lietuvių parapijos bažnyčios 
rugpiūčio 18. Čia mišias kon- 
celebravo prel. J. Balkūnas, ku
nigas J. Pakalniškis ir T. Pau
lius Baltakis, O.F.M. Mišių me
tu giedojo Vincė Jonuškaitė.

Palaidota Cypress Hiils ka
pinėse. čia maldas sukalbėjo 
prel. J. Balkūnas, asistuojant 
Tėv. P. Baltakiui.

Be vyro advokato Alberto 
Ošlapo. liūdesy liko dar du sū
nūs: dr. Raimundas ir inž. Al
gimantas. abu su šeimomis.

•
Velionė buvo gimusi 1900 bir. 

želio 13 Rygoj. Tėvai buvo Ona 
ir Motiejus Šumnauskai. Pra
džios mokyklą išėjo Rygos lietu
vių mokykloje. Ten mokytojavo 
jos vyriausioji sesuo Malvina, 
vėliau buvusi tos mokyklos ve
dėja ir šiuo metu dar tebegy
venanti Rygoje.

A.a. Antanina Ošlapienė

Pirmąsias gimnazijos klases 
ėjo Rygos privačioje rusų gim
nazijoje. Karo metu buvo nu
blokšta į Voronežą ir lankė lie
tuvių gimnaziją. Po karo 1918 
gale grįžo i Rygą, tęsė gimna
zijos mokslus ir pradėjo dirbti 
besikuriančioje Lietuvos atsto
vybėje Rygoje, čia 1919 atva
žiavo dr. Jonas Šliupas. Jo tiks
las buvo užmegzti santykius 
su Latvija ir suorganizuoti pir
mąją atstovybę. Antanina 
Šumnauskaitė ir buvo tos at
stovybės pati pirmoji tarnauto
ja. 1920 jau atvyko įgaliotas 
ministeris dr. Dovas Zaunius. 
Antanina buvo pirmoji jo sek
retorė.

1923 gruodžio mėnesį persi
kėlė į Kauną. Laimingu suta
pimu ji išsaugojo net tos ke
lionės liudijimą, išrašytą Lietu
vos pasiuntinybės. Liudijimas 
rašvtas lietuviu ir latviu kalbo
mis, datuotas 1923 gruodžio 19, 
pasirašytas J. Aukštuolio, Lie
tuvos atstovo Latvijoj. Šį raštą 
velionė atsivežė net iki Ameri
kos ir čia gražiai išsaugojo.

Apsigyvenusi Kaune, pradė
jo dirbti teisingumo ministeri
joj. čia susipažino su tos mf- 
nisterijos juristu Albertu Ošla- 
pu ir už jo ištekėjo 1925 spa
lio 3. Vėliau ji pasitraukė iš vi
sų darbų ir atsidėjo tik savo 
šeimai.

Iš Rygos laikų ją prisimena 
ir dr. A. Gerutis, taip pat Rv- 
gos lietuvis, anksti pradėjęs 
dirbti Lietuvos pasiuntinybėj 
Rygoj. Išgirdęs apie jos mirtį, 
pasiskubino giminėm pareikšt! 
užuojautą. Prisimena jis, kad 
Antanina rodė kolegiškumą 16 
metų jaunuoliui, atsiradusiam 
toj pačioj pasiuntinybėj.

nienės, pašoko keletą tautinių 
šokių. Pabaigoje šokių vedėja 
net žodelį tarė, pasidžiaugda
ma bendru pabaltiečių festiva 
liu.

Latvių dainininkė Margarita 
Dace Karklinš, iš Toronto, pa
dainavo kelias latvių dainas. Pa
baigai šoko latvių tautinių šo
kių grupė Dzintars.

Paskaityti sveikinimai. To
liau buvo šokiai. Visi turėjo pro
gos pasivaišinti specifiniais bal- 
tiečių valgiais. Buvo ir loterija, 
kuriai fantus buvo suaukoję į- 
vairių tautų žmonės. Dail. Vi
dos Krištolaitytės dovanotą pa
veikslą laimėjo latvė iš Philade- 
dėlphijos. Buvo ir kioskai su į- 
vairiais rankdarbiais.

PADĖKA
Mūsų brangiems Tėvams

a.a. Salomėjai ir dr. Motiejui 
Nasvyčiams

š.m. birželio 13 ir 22 mirus, mū
sų giminės, draugai ir pažįsta
mi parodė labai daug širdies ir 
suteikė paguodos gilaus skaus
mo metu.

Esame didžiai dėkingos vi
soms organizacijoms ir asme
nims, pareiškusiems užuojauta 
žodžiu, asmeniškais laiškais ir 
spaudoje; atsiuntė gėles, auko
jo mišioms ir lietuviškiems rei
kalams: atvyko ilgą kelią į šer
menis: dalyvavo laidotuvėse ir 
tarė atsisveikinimo žodžius.

Nuoširdi padėka kun. V. Za
karui, suteikusiam įnirusiems 
paskutinį dvasinį patarnavimą; 
prel. V. Balčiūnui, prel. P. Ju
rui ir prof. S. Ylai už aukotas 
mišias.

Didi padėka Putnamo Nekal
tai Pradėtosios Marijos sese
rim už globą ir gerumą visai 
mūsų šeimai per paskutinius 
mūsų a.a. Tėvų gyvenimo me
tus, praleistus Matulaičio Na
muose, ir už didelę pagalbą lai
dotuvių metu.

Nepajėgdamos asmeniškai pa
dėkoti visiems, kurie palengvi
no mums atsiskyrimo skausmą, 
reiškiame gilų dėkingumą šiuo 
būdu.

Dukterys su šeimomis

Velionė pageidavo, kad vie
toj gėlių, kurios greit nuvysta, 
artimieji aukotų Kultūros Ži
dinio statybai, nes tai bus auka 
jaunimui. Atsisveikinimo va
karą Garšvos koplyčioje Kultū
ros židinio statybai suaukota 
310 dol. (Žiūr. Darb. 54 n., 8 
psl.).

Atostogų sezonas užklupo 
taip staigiai, kad nė spaudoje 
nebespėjome visko paskelbti. 
Dabar, visiem pailsėjus, nors ir 
pavėluotai, bandysiu Brockto
no ir apylinkės lietuvius pain
formuoti.

Pavasarinė apylinkės valdy
bos veikla buvo baigta tragiškų
jų birželio įvykių minėjimu, ku
ris susidėjo iš pamaldų bažny
čioje, akademinės dalies ir pra
nešimų anglų kalba per abi ra
dijo stotis.

Pamaldos už nukankintus 
tautiečius ir partizanus buvo už
sakytos iš anksto, dauguma or
ganizacijų dalyvavo su vėliavo
mis. bet žmonės labai nusivylė, 
kad naujas klebonas nerado rei
kalo lietuvių parapijoje tokia 
svarbia proga laikyti mišių lie
tuviškai, tik tai progai pritaiky
tą pamokslą pasakė abiem kal
bomis.

Akademinėje dalyje apylin
kės pirm-ko žodis, himnai, su
sikaupimo minutė. Išsamią kal
bą. gal kiek ilgoką, pasakė J. 
Visbaras iš Bostono. Meninę 
dalį atliko šv. Kazimiero parapi
jos choras, vadovaujamas kom
pozitoriaus J. Gaidelio, šeštadie
ninės mokyklos mokiniai, pa
ruošti E. Ribokienės. p. Baš
kauskaitė pasakė eilėraštį.

Minėjimas užbaigtas bendro
mis vaišėmis.

Abi Brocktono radijo stotys 
transliavo ta proga po 25 mi
nutes specialiai paruoštą ang
lų kalba programą, paįvairintą 
liet, dainomis.

Padėka priklauso Šv. Kazi
miero parapijos chorui, kom- 
poz. J. Gaideliui, prelegentui J. 
Visbarui, B. Burbai už genoci
do parodos surengimą ir skel
bimus, A. Baškauskienei už 
puikias gėles, Ę. Ribokienei už 
programėlės paruošimą, Br 
Meižienei ir jos kadrui už vai
šių parengimą, P. Viščiniui ir R. 
Ausiejutei už pagalbą sudarant 
radijo programai juostas, valdy
bos nariam už talką salėj ir, 
svarbiausia, Brocktono ir apy
linkių lietuviam, nors ir ne- 
pergausiai į minėjimą atsilan- 
kiusiem ir savo aukomis parė- 
musiem.

Teko nugirsti, kad keletą as
menų liko nepatenkinti, kam 
reikėjo mokėti už vaišes. Ten
ka ta proga paaiškinti, kad šiais 
metais pirmą kartą buvome 
paprašyti sumokėti už pasinau
dojimą sale, o apylinkės kasoje 
neturint pinigų, reikėjo rš kur 
nors 45 dol. surinkti.

Atsiliepdami i Čiurlionio pra
šymą finansiškai paremti jų 
gastroles po Pietų Ameriką, a- 
pylinkės valdybos nariai surin
ko 79 dol. aukų ir dar pridėjo 
iš savo kuklios kasos 15 dol., 
pasiuntėme 94 dol.

Praeitais metais apylinkės v- 
ba, pradėjusi savo kadenciją su 
49 centų kapitalu, per nepilnus 
metus padarė 1380 dol. apyvar
tą ir per 700 dol. paskirstė į- 
vairiem lietuviškiem reikalam.

Šiais metais darbą pradėjom 
irgi su tuščia kasa, o užsibrėžtų 
tikslų begalės. Tiem tikslam 
realizuoti reikia daug lėšų. 
Todėl rugsėjo 25, šeštadienį, 
rengiame pirma rudens banke
tą Sandaros salėje, 30 Interva
le St. Montelloje. Prašome vi
sų tą vakarą skirti Bendruome
nės parengimui ir laiku įsigyti 
bilietus. Bus puiki vakarienė, 
didelė loterija, gausus baras, c 
šokiam grieš visoje Naujoje An
glijoje pagarsėjęs Worcesteric 
Trio. Vakarienės pradžia 7:30 
.vai. vak.

Bilietus galima Įsigyti pas 
pylinkės valdybos narius 
pas Sandaros Klubo vedėją.

Bostone bilietai gaunami pas 
P. Ausieju krautuvėj 828 E. 
5th St. So. Bostone, Tel. 269- 
9492 ir pas V. Stelmoką Baide 
Realty 597 E. Broadway, So., 
Bostone, Tel. 268-6030.

Norwoode pas E. Martyšie- 
nę 183 Walpole St., Norwoode, 
Tel. 762-5441. P. Jančauskas

GRAŽIOS PAMALDOS

Amerikos kankinių šventovė
je Auresville, N. Y., rugpiū
čio 22 buvo surengta lietuvių 
diena, kuri praėjo labai sėkmin. 
gai. Didelė padėka priklauso

prel. J. Balkūnui, kuris atvyko 
jau antrą kartą į tokią dieną ir 
čia aukojo mišias ir pasakė į- 
spūdingą pamokslą. Per mišias 
giedojo Apreiškimo parapijos 
choras iš Brooklyno.

Visi apsidžiaugė, kad choras 
nepagailėjo nei laiko nei lėšų 
ir atvvko į šią šventovę ir taip 
gražiai giedojo.

Tai buvo 4:15 valandos mi
šios. į jas suvažiuoja labai daug 
žmonių. Tai ir ši karta šalia lie
tuvių buvo labai daug kitų tau
tybių.

Paprastai prieš mišias gieda
mas himnas, ir visi sustoja. Šį 
kartą choras užgiedojo “Pul
kim ant kelių”. Lietuviai pradė
jo klauptis, taip suklupo visa 
bažnyčia.

Prie altoriaus buvo devyni 
kunigai, ir tai labai papuošė 
šias iškilmingas pamaldas.

Būtų gera, kad ir ateityje 
būtu rengiamos tokios gražios 
pamaldos. Tegu visi pamato, 
kad yra ir tokie lietuviai, ku
rie moka organizuotis ir kultū
ringai pasirodyti.

Po pamaldų daug kas ap
žiūrėjo šventovės aplinkuma, 
čia yra labai gražu. Netoli te
ka Mohawk upė ir sudaro to 
paties vardo slėnį. W. R.

LAWRENCE, MASS

a- 
ir

Piknikas pavyko
Daugiau kaip mėnesį buvo 

tariamasi apie pikniką, kuris tu
rėjo įvykti rugpiūčio 29 (ir įvy
ko:).

Paskutiniame pasitarime da
lyvavo Joana Lisauskienė, Rita 
De Ro'che, Rene Fugiero, Juo-, 
zas A. Miliauskas, Rene Pamer- 
leau, Mary Fugiero. Amelija 
Jastimsky, Mary Philips, Adelė 
Pinaitė, Ona Songailaitė ir An- 
toinnette Russell.

Pikniko vedėja buvo išrinkta 
Rene Fugiero. virtuvės viršinin
kė — J. Lisauskienė, kitos pasi
rinko produktų pristatyme bei 
jų paruošimo pareigas.

• Bet nelaimė: pradėjo lyti, ar
tėjo uraganas. Visi klausė: kas 
bus, kaip su pikniku? Laimei, 
šeštadienį prasijuokė saulutė, o 
sekmadieni išaušo gražus rytas.

Jau nuo pirmos valandos pra
dėjo žmonės rinktis į “Palan
gą”. Čia yra ežeras. Vieta apau
gusi medžiais. Antrą valandą 
jau prasidėjo tikras piknikas.

Pro kontrolės vartus praėjo 
306 žmonės: bet įskaitant mišką 
ir lauką, mažų mažiausiai galė
jo būti 350 dalyvių.

Plokštelių muzika buvo su
stiprinta garsiakalbiais.

Virtuvės vedėjai J. Lisauskie
nei padėjo ponios Rita De Ro
che ir Nutter. Buvo ir bufetas, 
tik vedėjo vardą pamiršau.

Esant skaniem dešrom ir šil
tam orui, viskas išparduota: ii 
dešros, ir kopūstai, kuriuos pa
rengė Ona Švenčionytė. Taip 
pat neliko nei alaus, nei degti
nės. nei loniko ...

Loterijoj “Gražiąją Lėlę“ lai
mėjo Alma Dorek.

Prie “Baltojo Dramblio” pa
tarnavo Adelė Pinaitė ir Mary 
Philips.

Tvarka prižiūrėjo ponai 
Buchs ir Russell Aršinai.

Dirbo ir daug kitų, kurių var
dų nepavyko sugaut: o ir sugau
tuosius gal klaidingai užrašiau. 
Atsiprašau! .

Ūpas buvo geras!
At. Ei vi

JEI JŪS NORITE SIŲSTI .

SIUNTINĮ - DOVANAS j LIETUVĄ.
ir įvairius USSR kraštus

naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,

I

(Licensed by Vne'sposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA
Tel. (212) 581-6590 

(212) 581-7729

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos.skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

— Žilvitis, gausiausia Sao 
Paulo jaunimo grupė, turinti 
apie 60 narių, rugpiūčio 1 su
ruošė jaunimo šventę, pastaty
dama A. Gustaičio “Sekminių 
vainiką“ ir tautinių šokių py
nę. Ilgametė globėja M. Vinkš- 
naitienė iš pareigų pasitraukė. 
Brazilijos LB tarybos pirm. J 
Čiuvinskas jai įteikė diplomą.

— Lietuvių Fondo tarybos 
posėdy nutarta, kad dabartinė 
LF valdyba — pirm. dr. K. Am- 
brozaitis, vicepirm. dr. VI. Ši
maitis ir A. Rėklaitis, ižd. H. 
Daras, sekr. J. Kučėnas—parei
gas eis iki Naujų Metų. Ši val
dyba paruoš ir apyskaitą už 
1971. Tada naują valdybą su
darys naujai išrinktas pirm. dr. 
Jonas Valaitis. LF tarybos pir- 
min. dr. G. Balukui ir sekr. St. 
Rauckinui atsisakius, nauju LF 
tarybos pirm, išrinktas dr. K. 
Ambrazaitis, sekr. dr. D. Kau
nas.

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street ______
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street ..... ................
• BROOKLYN, N.Y. 11218 — 485 Me Donald Avenue .
• BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue -----------------
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue 
• 'CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue —
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue -----
• FARMINGDALE, NJ. — Freewood Acres
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Ave.____
• JERSEY CITY, NJ. — 219 Montgomery Street ____
• LOS ANGELES, CAL. — 159 So. Vermont Avenue -
• NEWARK, N.J. — 378 Market. Street ...... -..........—
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue___

• RAHWAY, NJ. — 47 E. Milton Avenue..... ..............
• SO. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadway
• SOUTH RIVER, NJ. — 41 Whitehead Avenue __
• SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street 
• TRENTON, NJ. —- 1152 Deutz Avenue
• UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street 

HE 5-1654 
.. OI 2-4240 
.. IN 7-6465 
. TX 5-0700

HU 6-2818 
. PR 1-0696 
. 365-6780 
.... 363-0494 
„ 365-6740 
.. 249-6216 
. HE 5-6369 
. DU

Ml 
OR 

. PO

5-6550 
2-2452 
4-1540 
9-4507

381-8997 
AN 8-1120 
CL 7-6320 

475-9746 
. EX 2-0306 

RE 2-7476
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— Dr. P. Daužvardis, Lietu
vos generalinis konsulas Chica- 
goj, prašė Lietuvos diplomati
jos šefą paleisti jį dėl ligos iš 
einamų pareigų. Ministeris St. 
Lozoraitis atsakė, kad prašymo 
negali patenkinti, nes dr. Dauž- 
vardžio, didžiai nusipelnusio 
Lietuvos diplomato, pasiliki
mas savo poste ir jo didelis pa
tyrimas turi pirmaeilės svar
bos Lietuvos diplomatinei tar
nybai.

— Vysk. A. Deksnys, lydi
mas sekretoriaus tėv. dr. Kle
menso Žalalio, OFM, aplankė 
Kopenhagos ir Stockholmo vys
kupus ir susitiko su tuose kraš
tuose gyvenančiais lietuviais.

— Dr. Z. Ivinskis jau parašė 
Lietuvos Istorijos I tomą. Lietu
vių Fondo valdyba laukia rank
raščio. Ji vykdys savo įsiparei
gojimus minimą istoriją išleisti.

— Pedagoginiame Lituanisti
kos Institute darbas pradeda
mas rugsėjo 11. Studentais pri
imami baigusieji aukštesniąsias 
lituanistines mokyklas. Ligi šiol 
jau yra užsirašę 26 nauji klau
sytojai. Naujų studentų regist
racija tęsis ligi mokslo metų 
pradžios. Turimais duomeni
mis, ateinančiais mokslo me
tais Institutą lankys 63 studen
tai. Instituto tikslas — ruošti 
mokytojus lituanistinėm mo
kyklom. Instituto programa yra 
dvejų ir trejų metų. Išėję dve
jų metų programą Įsigyja pra
dinių lit. mokyklų mokytoje 
cenzą, o išėjusiem trejų metų 
programą suteikiamas aukštes
niosios lit. mokyklos mokytojo 
cenzas. Ta pati programa eina
ma ir neakivaizdiniu (korespon- 
denciniu) būdu. Šiuo dėstymo 
būdu gali pasinaudoti bet ka
me gyveną. Į neakivaizdini sky
rių priimami ir mažesnio išsi
lavinimo asmenys. Su jais eina
ma žemesnio lygio programa. 
Informacijos reikalu kreiptis 
adresu: P. L. Institutas, 5620 
S. Claremont Ave., Chicago, Ill. 
60636.

— Kun. Antano Šeškevičiaus, 
S. J., gynimosi kalbos -pasiro
dė nauja laida angliškai. Kun. 
Šeškevičius prieš metus buvo 
nuteistas vieneriem metam ka
lėjimo. Jo gynimosi kalba nu
stebino laisvojo pasaulio žmo
nes. Kurie norėtų paskleisti jo 
kalba amerikiečiu ar kitu sve
timtaučių tarpe, rašykite: Con
demned for Teaching Religion 
in Church, 2345 W. 56th St., 
Chicago, 111. 60636. USA.

— Vakaru Vokietijos televi
zijos rugpiūčio 31 vakarą buvo 
parodytas filmas apie Baltijos 
valstybes 1918-1940 laikotarpy. 
Buvo rodomi Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos vaizdai, įvykiai, 
asmenys ir politinio, ūkinio bei 
kultūrinio gyvenimo bruožai.

— Prof. Birger Nerman, žy
mus Švedijos archeologas ir 
nuoširdus kovotojas už Balti
jos kraštų išlaisvinimą iš so
vietų vergijos, rugpiūčio 22 mi
rė Stockholme. (E)

— Labdarybės subatvakaris 
įvyks rugsėjo 11, šeštadieni, 
nuo 2 vai. popiet Venclauskų 
sodyboj, 89 Spindle Hill Rd., 
Waterbury, Conn. Programa, lo
terija, vaišės. Visos pajamos 
skiriamos Balfui ir Vasario 16 
gimnazijai, šitokią labdaros 
šventę kasmet ruošia rugsėjo 
mėn. Danutė Venclauskaitė, 
nuoširdžiai norėdama tęsti tė
vų Stanislovos ir Kazimiero 
Venclauskų labdaringus dar
bus.

Klaidu atitaisymas: Medei- 
line vaišiu metu ne kun. M. 
Tamošiūnas buvo apdovanotas
Kolumbijos miestų herbais iš
puošta lėkšte, bet atvirkščiai: 
Medellino lietuviai apdovanojo 
kalbama lėkšte Čiurlionio an
samblį, o Čiurlionio ansamblis,
atsidėkodamas didžiajam išvy
kos kaltininkui kun. Tamošiū-
nui, įteikė lietuviška koplytėlę.
— A.Sb.

Sustojo plakusi Stasio Matycko širdis
Dar nespėjo nudžiūti sūnui 

ašaros, palaidojus savo mylimą 
tėvą inž. docentą Joną Matycką

galėtų savo šeimą bent minima
liai aprūpinti.

Sveikas būdamas, reiškėsi ir
(mirė š.m. sausio 17), kai negai
lestingoji mirtis rugpiūčio 14 
pasišaukė ir sūnų Stasį, gyvenu
sį Warren, N. J.

Nepaprastai skaudus įvykis 
pasilikusiai šeimai: žmona nete
ko vyro, o mažamečiai keturi 
vaikai (vyriausias 13 metų) 
— brangaus tėvo, kuris ligi 
paskutinės gyvenimo akimir
kos neišleido jų iš akių.

Stasys Matyckas gimė 1932 
rugpiūčio 20 Kaune. Išgyveno 
vos 39 metus.

Tremties metu su tėvais gy
veno Augustdorfe, Vokietijoje. 
Atvykęs į šį kraštą, labai uoliai 
mokėsi. Brooklyn© Politechni
kos Institute baigė elektros in
žineriją. Kaip inžinierius dirbo 
R.C.A. (Radio Communication 
of America). Pasižymėjo gabu
mais. Bendrovės buvo labai ge
rai Įvertintas. Dirbo net sirgda
mas, nors ir nepilną laiką, kad

visuomeninėje veikloje. Studen
taudamas priklausė prie Institu
to draugijų, bet tampriai buvo 
susijęs su New Yorko Lietuvių 
Studentų Draugija (kurį laiką 
buvo jos pirmininku). Priklausė 
prie Santaros ir kitų organiza
cijų. žodžiu, buvo veiklus lietu
vių reikaluose ir būtų daug dau
giau pasireiškęs, jei liga jo ne
būtų palietusi.

Jaunas, energingas * kuklus, | 
darbštus, kantrus ir visų mėgs-i 
tarnas, prieš pusantrų metų pa-} 
juto negalavimus inkstuose. II-i 
ga aštrėjo. Neįveikė jos nei dak-j 
tarai, nei vaistai. Pagaliau nu-‘ 
stojo veikti abu inkstai. Masini-1 
niu būdu kas savaitę reikėjo* 
perpumpuot kraują. Ir tokia! 
padėtis—kova -tarp gyvybės ir! 
mirties — tęsėsi ilgoką laiką.} 
Rugpiūčio 14 Plainfield, N. Y.J 
ligoninėje užgeso Stasys amži-! 
nai.

Skaudi buvo paskutinė kelio
nė į amžino poilsio vietą. Prie 
karsto stovėjo didžiausiame nu
liūdime likusi žmona Vitalija su 
apsiašarojusiais keturiais ma
žamečiais vaikais ir didokas bū
rys draugų, bendradarbių bei 
pažįstamų. Liūdesys ir susimąs
tymas gaubė visus.

Ilsėkis ramybėje, mielas Sta
sy, tiek daug iškentėjęs šioj 
laikinoj žemelėj!

Našlei Vitalijai tegul Dievas 
suteikia kantrybės ir ištvermės 
ir toliau teikti savo motinišką 
globą pasilikusiem našlaičiam.

J. Mėl.

HAPPY LABOR DAY

TWIN CITY MOBIL 
SERVICE STATION

Open 7 days a week General auto 
repairs road service. Tires, batte
ries and accessories. 1610 Park Ave. 
South Plainfield, New Jersey Phone 
201-754-8304

COUNTRY KITCHEN 
DELICATESSEN

Open 7 Days a Week 
We do catering

State Highway 35
Lavalette, New Jersey

SERVICE DISPLAY

NAUJAS KOMITETAS
Rugpiūčio 15 Elizabeth, N.J., 

įvyko New Jersey Lietuvių Ta
rybos ir LB NJ apygardos val
dybos narių susirinkimas šių 
organizacijų veiklai, susijusiai 
su Lietuvos laisvinimo darbais, 
aptarti.

Susirinkusieji išklausė abie
jų valdybų pirmininkų prane
šimus apie iki šiol jų vadovau
jamų organizacijų atliktus dar
bus ir, visiem susirinkimo da
lyviam pasisakius, kad našes
niam, vieningesniam ir labiau 
suderintam darbui kovoje už 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymą ir už kitus lietuvių tau
tinę gyvybę liečiančius klausi
mus yra iškilęs reikalas suda
ryti iš šių dviejų vadovaujan
čių NJ lietuvių organizacijų vie
ną bendrą ir pastovų organą, 
kuris rūpintųsi:

a) megzti ir palaikyti ryšius 
su amerikiečių informacijos šal
tiniais (spauda, radijas, televi
zija), juos sekant, informuo
jant, atitaisant klaidingas ži-

b) palaikyti ir plėsti ryšius su 
NJ valstijai atstovaujančiais JV 
Senato ir Kongreso nariais, 
valstijos gubernatoriumi, mies
tu burmistrais ir kitais įtakin
gais asmenimis, prašant jų pa
ramos Lietuvos bylai;

c) atsiradus svarbiam reika
lui, organizuoti parašų rinkimą, 
masinį laiškų ir telegramų siun
timą, demonstracijas ir pan.;

d) atlikti kitus Lietuvos var
dą ir lietuvių tautinę kultūrą 
garsinančius darbus.

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

CROSS KEYS ESSO Service Sta
tion open 7 days a week electronic 
tire balancing and tune ups, tires, 
gas, oil, brake specialist. Road ser
vice and towing Black Horse Pike 
& Cross Keys Rd Cross Keys, N.J. 
Call 609-629-8938

Buy wholesale and save up to 100%. 
Join the wholesale consumer club A 
growing club of consumers who buy 
wholesale by using techniques known 
to few'. With $5 per year you re
ceive a catalogue with confidential 
wholesale prices guaranteed to save 
up to 100%. 212-292-6016/679-9114

APEX BODY SHOP 
Collision Experts 

All w’ork guaranteed 
379 Broadway Long Branch, N.J. 

Call 201-229-5354 
Mr. Henry Speaks

LA JOYA GIFT SHOP
Open 6 Days a Week

For the Finest of Jewelry & Gifts 
use our layaway plan -

4419 Bergenline Avenue
Union City, New Jersey

Call 201-865-0725

STRATIS & SONS 
RESTAURANT

Open 6 days a week Closed Sundays 
Facilities for banquets' and parties 
20 Hamilton Street Paterson, N.J, 

Call 201-742-0433

ROBERT S AUTO BODY SHOP — 
41 Tulip Street Passaic, New Jersey 

Collision Experts 
Call 201-473-0012

GARAGE-Body Shop for Sale with 
17 acres land main highway good 
opportunity. Other interests must be 
seen to appreciate. Will take mort
gage. Must sell. 518—9434710

LUNCHEONETTE FOR SALE — 
Good opportunity. Must sell at sac
rifice for $6,000 due to Illness. Call 
(201) LA 5-9357

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

Šio organo vardas —Jungti-1 
nis Lietuvos Reikalų Komite-J 
tas.

Komiteto branduolį sudaro ‘ 
šie nariai: NJ LT atstovai —} 
Valentinas Melinis, Pranas Pu-{ 
ronas ir Albinas S. Trečiokas ir! 
LB NJ apygardos atstovai —! 
Kazys Jankūnas, Antanas Po-1 
cius ir Julius Veblaitis.

Didesniam darbo našumui pa- • 
siekti Komitetas gali būti pa-» 
pildytas kvietimo būdu.

Pagrindas: susirinkimo proto-! 
kolas.

Kazys Jankūnas } 
susirinkimo sekretorius ♦

♦ 
Darbininkui • 
paremti aukojo

T dol.: G. Bartkus, E. Ta-} 
mašauskas, M. Pakutka, Broo-} 
klyn, N. Y.; V. Stasiūnas, Rich-} 
mond Hill, N. Y., S. Bobelis,} 
Plainview, N. Y., F. Yasus, Flu-} 
shing, N. Y., R. J. Lukas, In-} 
terlaken, N. J., A. Kamičaitis,} 
Kearny, N. J., I. Jasukaitis, Lin-| 
den, N. J., A. Norkus, A. Čepu-į 
lis, Philadelphia, Pa., kun. K. j 
Kuzminskas, Chicago, 111., J. } 
Freimanas, Brockton, Mass., A} 
Vitkauskas, So. Boston, Mass.,} 
S. Rūkas, Hot Springs, Ark., V.} 
Jackūnas, Washington, D. C.,» 
prel. J. Butkus, Roma, Itali-| 
ja- Į
Visiems, prie kalendoriaus išlaidų 

padengimo prisidėjusiems, nuoširdžiai 
dėkojame. Laukiame spaudai para
mos ir if neatsiliepusių.

Dėkinga DARBININKO 
Administracija

Brangiai žmonai, motinai ir močiutei
A f A

Antaninai Ošlapicnei
mirus, vyrą Albertą, sūnus Raimondą, Algimantą, jų šei
mas ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia

J. Kibirkštienė
Kibirkščiai ir Vilgaliai

Mielai JADVYGAI STEPONAVIČIENEI ir artimiesiems, 

jos mylimai Mamytei Lietuvoje mirus, širdingą užuojau

tą reiškia

ŽEMA1TAIČIAI ir DEIK1AI

TOM’S
DRY CLEANING & REPAIRING

103 Ferry Street 
Newark. New Jersey 
Call 201-589-5788

L&W AUTO CLEANING CORP
Simonizing blue coral porcelainizing 
interior shampooed convertible and 
vinyl tops cleaned — Call for more 
info dial 201-487-3060 — 118 At
lantic Street Hackensack 07601

FURS BY KAROL .
If you think buying your precious 
furs from a Furrier whose back
ground stretches across a century, 
means more you’re smart. Its Karol 
for the mother-of the Bride fashions 
for bridesmaids — “after 5” cock
tail dresses. Ensembles of course 
cruise wear and weekend fashions. 
KAROL one of the nations finest 
specialty stores—Garden State Pla
za Paramus, N.J. Charge lay away 
plans — daily to 8:30 Sat. to 6 PM.

MARY’S BOUTIQUE

Open 6 Days a Week 
Where The Best Costs Less

354 Palisade Avenue
Bogota, New Jersey

BELINDA’S 
FASHIONS

Open 6 Days a Week
6002 Bergenlinc Avenue 

West New York, New Jersey

CHIRINO GAS STATION

Open 7 days a week
General auto.repairs - Road service 

Inspection work, tires, batteries & 
accessories — 338 South Fifth St. 
Elizabeth, New Jersey

WILLIAMS
SERVICE STATION
Open 7 days a week 

Specializing in Tune Ups 
Road and Towing Service

331 Broadway, Long Branch, N.J.
■ Call; 201—222-9883

RAIMO’S
JUNK DEALER

11 Bloomfield Avenue 
North Caldwell, New Jersey
WE PAY TOP DOLLAR

Call 201-226-1910

GEMINI
STEAK HOUSE

A FAMILY PLACE
525 State Highway 35 

Middletown, New Jersey

WILLIAMS GARAGE 
and TOWING SERVICE

No job too big or too small 
We take pride in our work 

465 Sindey Road 
Piscataway, New Jersey

LLEWELLYN AMERICAN 
SERVICE STATION

Open 7 days a week. Auto repairs, 
road service, towing. Tires, batteries 
and accessories — 83 Main Street, 
West Orange. New Jersey Call 

201-731-9622

KEYPORT 
MOBIL SERVICE STATION

Open 7 days a week 
Complete auto repairs 

Route 36 and Broad Street 
Keyport, N.J. — Call 201—264-9726

GREAT EASTERN DISCOUNT 
DEPT. STORE 

One stop Shopping Center 
A Family Place 

State Highway No. 440 
Jersey City. New Jersey 

201-432-7800

Virginia 9*4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY 
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows 
Aluminum Awnings 

•00 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208 

----------Allen R. Shipley-------—

H. W. MALE

CUSTODIAN 
BENNETT COLLEGE 

3-11 Shift. Exp. preferred
Call for interview & appointment 

914-677-3441

DAVENPORT

OPERATORS & SET-UP MEN
Openings 1st. 2nd, 3rd, shifts for 

experienced machinists only.
New England’s largest Job Shop 

Top fringe benefits.
‘CAMBRIDGE SCREW CO., INC.

' '100 FoTey St., Somerville, Mass.
203-666-3340

An Equal Opportunity Employer

The Greek
Route 17 

Hasbrouck Heights
Open 7 Days a Week 

Fine Greek and International 
Dishes, Lunch and Dinner 

Try our Cocktail Hour 
at 5 
Call: 

201-228-1260

INTERTRADE EXPRESS 
CORP.

pirma jums pasakė — 
dabar jūsų giminės 
tai patvirtina

Užsakykite tiktai 

specially rubliij 
certifikatus
Lietuvon
Jie yra geriausia dovana

I 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.

i Absoliučiai jokių kitu mokesčių.
I Prašykite VELTUI SIUNČIA- 
5 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.

H. W. MALE

CARPET MECHANIC 
Piecework Only 

AND HELPERS 
Experience not necessary 

516-884-7766

MALE FEMALE

PART TIME DAY and EVES
No Experience Necessary 

Food Service Helpers start 4 a.m. 

Mobile Snack Bar Drivers

Sales Clerks - Stock Clerks - Gas Station Attendants

Apply 8:30 a.m. - 4:30 p.m. Mon. - Fri.

ARMY & AIR FORCE EXCHANGE 
Building 5342 Fort Dix, N.J.

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo rriiii’įonus’

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

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

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

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

TO PLACE
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel: GL2-2923

RESTAURANT

SOPHIES RESTAURANT
Open 5 Days a week for Breakfast 
& Lunch Good food at reasonable 
prices

343 St. Nicholas Ave.
Ridgewood, Queens

Call EV 2-9658

TONY DA CENECA 
TAVERN &RESTAURANT

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

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

H. W. FEMALE

EXP WAITRESS Nites must be able 
to work Holidays & Weekends Stea
dy, nice working conditions

INTERNATIONAL HOUSE 
of PANCAKES

232nd St., Bronx, N. Y.
Ask for Mr. Jones

PIZZA

RIVER’S EDGE PIZZERIA
Open 6 da vs a week W e deliver from
5 P.M. to 11 P.M.

19 State Highway 5 
Edgewater, N. J.

Call 201 - 941-0442 Ask for Pat

Wm. Anastasl, B. S.
T7-O1 JAMAICA A\E~UE 

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

SCHALLER & WEBER
AUGSCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

i
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, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 616*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
NAUJIENOS- Al

Kun. Vaclovas Martinkus, 
Balfo pirmininkas, po širdies 
sunegalavimo guli Our Lady of 
Fatima ligoninėje Providence, 
R. L, jaučiasi gerai ir viliasi 
greitai grįžti į darbą.

Dail. Česlovo Janušo tapybos 
kūrinių paroda bus rugsėjo 25 
ir 26 Kultūros Židinyje. Paro
da skiriama jo kūrybos 40 me
tų sukakčiai atžymėti. Viso bus 
išstatyga arti 100 paveikslų. 
Didesnė jų dalis bus aliejinė 
tapyba, paskui akvarelės ir mo
dernioji tapyba. Oficialus paro
dos atidarymas bus šeštadienio 
vakarą, rugsėjo 25. Gi sekma
dienio vakara bus rodomas fil
mas kaip dailininkas tapo gam
tovaizdį. Bus parodyta ir skai
drių iš jo kūrybos. Parodą ren
gia Liet. Moterų Klubų Fede
racija.

Dail. J. Bagdonas intensy
viai tapo naujus paveikslus, ku
rie bus išstatyti spalio 15-17 
Kolumbo vyčių salėje Woodha- 
vene. Šį kartą jis tapo siužeti
nius paveikslus ir vaizduoja he
rojinę partizanų epochą Lietu
voje. Tokie bus keturi didelio 
formato paveikslai. Parodoje 
taip pat bus išstatyta ir mažes
nių paveikslų, pritaikytų mo
mentui.

Kapitonas Stasys Vasiūnas, 
gyvenęs Buenos Aires, tragiš
kai žuvo traukinio katastrofo
je liepos 17. Paliko liūdinčią 
žmoną Veroniką ir dukrą Aria
ną, M. D. Už velionį bus mi- 
šics rugsėjo 18 d. 8 v. pran
ciškonų koplyčioje Brookiyne 
Užprašė velionies draugas J. 
Sirgedas.

Už a. a. Jadvygos Averklgriėš 
vėlę, jos mirties metinių pro
ga. mišios bus aukojamos rug
sėjo 11, šeštadieni. 10 vai. ry
to tėvų pranciškonų koplyčioje, 
680 Bushwick Ave. Velionės 
vyras kviečia draugus bei pa
žįstamus dalyvauti pamaldose.

Kaip atrodys Kultūros Židi
nys? — Kiekvienas gali pama
tyti išstatvta maketa, kuri ne
seniai atvežė architektas Adol
fas Tylius iš Washington©. Ma
ketas vaizduoja visą pastatų an
samblį, parkinimo aikšteles, žo
lynus ir apsodinimus medžiais. 
Taip pat matyti ir senieji pa
statai, kurie bus palikti nenu
griauti.

Rašinio, konkursą skelbia 
Woodhaveno Liet. Bendruome
nės apylinkės valdyba. Tema 
— Kaip sudominti jaunimą 
Liet. Bendruomenės veikla. Ra- 
šinėliai turi būti apie 500-700 
žodžių, siųsti adresu: LB Wood
haveno apylinkės. valdyba, 86- 
34 91 St., Woodhaven, N. Y. 
11421. Terminas — spalio 15.

| Dail. ČESLOVO JANUŠO I
= 40 mėty kūrybinio darbo
| sukaktuvinė

Į PARODA Į
š.m. rugsėjo 25-26 dienomis

= Kultūros Židinyje
E * 361 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y.

Paroda atidara šeštadienį nuo 12 iki 9 = 
v.v.; sekmadienį nuo 10 v.r. iki 8 v.v. = 
Oficialus parodos atidarymas rugsėjo 25, = 
šeštadienį 7 v.v. =

E Parodą rengia ir visus atsilankyti kviečia
E Liet. Moterų E
E Klubų Federacija E

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

N. Y. tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Jadvygos Matulai
tienės, rugsėjo 18 dalyvauja 
tautų savaitgalio festivalyje, k 
rį rengia N. Y. miesto parkų 
departamentas. Lietuviai šoks 
4 v. popiet Central Park Mall.

A. a. Jonas Žvirblis, gyv. 
84-11 89th St. Woodhaven, N. 
Y., mirė rugpiūčio 13 Mary Im- 
maculata ligoninėj po ilgos ir 
sunkios ligos. Buvo palaidotas 
rugpiūčio 17 St. John’s kapi
nėse, N. Y., su visomis bažny
tinėmis apeigomis. Paliko žmo
ną Mariją Žvirblienę, brolio 
vaikus Chicagoj ir kitus gimi
nes Lietuvoj.

Liūdna sukaktis. Rugsėjo 11 
sueina dešimt metų, kaip auto
mobilio katastrofoje žuvo trys 
nėwyorkiečiai, grįždami iš švie- 
sos-Santaros stovyklos. Žuvusie
ji buvo: rašytojas dramaturgas 
Antanas Škėma, inž. Jurgis 
Jaks-Tyris, studentė Judita Au- 
dėnaitė.

N. Y. liet, vyrų choro repeti
cijos prasideda rugsėjo 14, ant
radienį, 7:30 v.v. Kultūros Židi
nio patalpose. Laukiami nauji 
choristai.

Stasys Citvaras su žmona, 
išvykę iš New Yorko birželio 
26 į Braziliją dviračiais, rug
piūčio pabaigoj buvo pasiekę 
San Antonio, Texas. Rugsėjo 
pirmoj pusėj persikels į Mek
siką. Lig šiol abu keliautojai at
liko 2,200 mylių. Kelionė vyks
ta sėkmingai.

Bendruomenės. . .
(atkelta iš 3 psl.) 

kaištas yra liekana demagogi
jos, kuri nejungia lietuvių. Pa
skatinimas dirbti su Vyčiais ir 
tuo pačiu vardu parodo prie
šinga — kad vardas tinkamas, 
kad to vardo veiklai ateina nau
jos jėgos, talka. Taigi bendruo
menė auga).

— Pasaulio lietuvių gydy
tojų sąjungos suvažiavimas ne 
lik atnaujino ryšius su gydy
tojais jų profesiniais reikalais, 
sujungė senos ir naujos kar
tos gydytojus. Jis pabrėžė iš
tikimybę Lietuvos gydytojo 
tradicijai — jo bendruomeni
nei misijai. (Tik suvažiavimo 
rengėjai rado reikalo atsisaky
ti nuo pačios sąjungos tradici
jos — religiniu būdu, pamal
dom, pagerbti mirusius ir žuvu
sius gydytojus).

Augančios lietuviškos sąmo
nės ir bendruomeninio ryšio 
konkrečių šviesių ženklų yra ir 
daugiau. Belieka juos stebėti ir 
jais pasidžiaugti, stebėti ati
trūkimus ir juos apgailėti.

Lituanistinėje Maironio Mo
kykloje naujieji mokslo metai 
pradedami rugsėjo 11, šeštadie
nį, 9 vai. Holy Child Jesus pa
rapijos mokykloje, 111th St. 
— 86th Avenue, Richmond
Hill. Tą pačią dieną ir ten pat 
naujų mokinių registracija į 
vaikų darželį ir į kitas klases. 
Bus pagelbinė klasė ir nemo- 
kantiem lietuviškai. Taip pat 
šiais metais pramatoma atida
ryti klasė aukštesniajam litua
nistikos kursui. Baigusieji litua
nistinę mokyklą ir norį šį kur
są klausyti kviečiami infonnuo- 
tis ir registruotis pas m-los ve
dėją pamokų metu ar telefonu 
pas pavaduojantį mokytoją 
849-2036

Lietuvis vargonininkas išeivi
joje — tokiu vardu išleidžiama 
prof. J. Žilevičiaus parašyta 
khyga. Leidžia vargonininkų ir 
kitų muzikų sąjunga. Knygą 
spausdina pranciškonų spaustu
vė Brookiyne. Iliustruota (viso 
bus 50 iliustracijų), atspausta 
gerame popieriuje, 304- pusla
piai. Knygos pristatymas bus 
surengtas drauge su mažąja 
dainų švente Elizabethe spalio 
24. Tikimasi, kad į pristatymą 
galės atvažiuoti ir autorius, 
prof. J. Žilevičius, ilgametis Eli- 
zabetho lietuvių parapijos var
gonininkas, dabar gyvenąs Chi- 
cagoje pas tėvus jėzuitus, kur 
yra įkurtas Liet. Muzikologijos 
Archyvas. Prof. J. Žilevičius 
šių metų kovo 16 atšventė 80 
metų sukaktį.

Kultūros Židinio statybos ko
miteto visuotinas (visų sekci
jų) susirinkimas šaukiamas at
einantį trečiadienį, rugsėjo 15 
d., 7 v.v. Kultūros Židinio pa
talpose. Visi komiteto nariai 
prašomi dalyvauti, nes bus 
svarstomi vajaus bei statybos 
reikalai.

Rožė Mainelytė rugsėjo 10 
išskrenda į Europą trijų savai
čių atostogų. Aplankys Šveica
riją, Italiją. Ispaniją, Portugali
ja-

Atlanto rajono skautų sto
vykla, kuri vyko rugpiūčio 29 
— rugsėjo 6 Spencer, Mass., at
siuntė Drabininko redakcijai 
sveikinimus su visais vadovų 
parašais. Stovykla buvo pava
dinta Simo Kudirkos vardu. 
Sveikinimas prasideda eilėraš - 
Čiu, kuriuo pirmos dvi eilutės 
taip skamba: “Tu skelbei žmo
nijai Lietuvos nelaimę, per ta
vąsias lūpas šaukėsi tauta ..”

N. Y. apylinkės dainų šventė 
bus spalio 24, sekmadienį, 
Laisvės salėj Elizabeth, N. J. 
Iš visų lietuviškų kolonijų bus 
suorganizuoti autobusai. Daly
vauja visi apylinkės chorai iš 
New Yorko, New Jersey, Con
necticut Philadelphijos. Prog
ramoje buvo atliktas visas šių 
metų dainų šventės repertua
ras.

Apreiškimo parapijos pikni
kas gerai pavyko. Oras buvo 
giedras. Tai medžių pavėsyje 
baltai užtiesti stalai buvo ap
krauti visokiais valgiais, lietu
viškomis dešromis, kumpiais, 
sūriais. Ėjo vieni pas kitus sve
čiuotis. Švedų gausi giminė su 
Čižauskais sudarė kaip ir dai
nų centrą, iš kurio sklido vi
sas linksmumas. Buvo įvairios 
loterijos, šokiai nusitęsė iki vė
lyvo vakaro. (P.J.M.)

Didžiulis, tradicinis...

Šv. Mykolo parapijos parke
15 East 23 Street, Bayonne, N. J.

“Lietuvos AtsiminimŲ” 
RADIJO ir “RŪTOS” PIKNIKAS 

rengiamas New Jersey lietuviams, įvyks 

sekmadienį rugsėjo (Sept.) 12

• Pikniko pradžia 1 vai. p.p. • Programa 3 vai. p.p. • 
Šokiai nuo 4 vai. p.p. • Įėjimo auka $2.00 • Šokimo var
žybos, išlaimėjimai, liet, valgių bufetas. Visus kviečiame!

------Veiks Darbininko spaudos kioskas-------

PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT!

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS NEW YORKE
Pasaulio lietuvių Gydytojų 

Sąjungos ir Amerikos Lietuvių 
Gydytojų Sąjungos aštuntasis
suvažiavimas įvyko rugsėjo 4- 
5 The Pierre viešbuty, New 
Yorke. Sąjungų bendras pirmi
ninkas dr. V. Paprockas sukvie
tė prezidiumą ir pirmininkauti 
pavedė dr. D. Jasaičiui, I-jo su
važiavimo pirmininkui. Po N. 
Y. Liet. Gyd. Dr-jos pirminin
ko dr. V. Avižonio atidaromo
jo žodžio išklausytas JAV ir su
giedotas Lietuvos himnai.

Atidarymo kalboj dr. V. Pap
rockas pabrėžė, kad lietuvis 
gydytojas visad stengėsi daly
vauti ir visuomeninėj veikloj, 
neapsiribojant profesine prak
tika. Pagerbus dėl Lietuvos lais
vės kritusius ir nukankintus 
gydytojus, primintas tautinis at- 
sakomingumas ir dabarties gy
dytojam.

Dr. B. Radzivanas, centro v- 
bos sekretorius ir iždininkas, 
pranešė, kad suvažiavimo pro
ga gauta virš 100 sveikinimų 
raštu. Perskaityti veiksnių, or
ganizacijų ir institucijų sveiki
nimai. Pranešdamas apie cent
ro valdybos nutarimus, prane
šė, kad į sąjungos garbės na
rius pakelti gydytojai: dr. jo
nas Bačiulis, Brunswick, Mai
ne, dr. Aldona Šliupaitė, Calif., 
dr. Milda Budrienė, Chicago, 
Ill. (jai už nuopelningą 10 me
tų gydytojų biuletenio redaga
vimą įteikta speciali atžymėji- 
mo lenta, kurią įteikė naujasis 
Medicinos . redaktorius dr. H. 
Armanas). Išreikšta padėka Ire
nai Makštutienei ir visam bu
vusiam redakciniam biuletenio 
kolektyvui. Praneštos nomina
cijų, rezoliucijų ir mandatų ko
misijos.

Apibūdindamas buvusios 
centro valdybos veiklą, dr. B.

Vet. gyd. Petras Gailiūnas, 
gyvenęs Greenport, L. L, mi
rė rugsėjo 7 ligoninėje. Jis dir
bo valdiškoje tyrimo įstaigo
je. Buvo nukritęs nuo laiptų ir 
susilaužęs stuburkaulį. Ilgai gu
lėjo net nepastebėtas. Nuvežus 
į ligoninę, jo padėtis kompli
kavosi. Laidojamas penktadie
nį, rugsėjo 10. Iš vietos bažny
čios pervežamas į Putnamo se
selių kapines, kur yra palaido
tas jo svainis Petravičius. Ve
lionies giminaitis buvo kun. J. 
Jančius marijonas, kuris, atvy
kęs iš Chicagos, suteikė ligo
niui paskutinį patarnavimą.

Už a.a. Antaniną Ošlapienę 
30 dienų nuo jos mirties pro
ga prel. J. Balkūnas aukos mi
šias rugsėjo 16, ketvirtadienį, 
8 vai. ryto Viešpaties Atsimai
nymo bažnyčioj, Maspethe. Gi
minės ir draugai maloniai kvie
čiami pamaldose atsilankyti.

Darbininko spaudos kioskas 
su naujom knygom bei lietu
viškom plokštelėm dalyvaus 
Lietuvos Atsiminimų Radijo 
piknike, kuris įvyksta rugsė
jo 12 šv. Mykolo parapijos so
de Bayonne, N.J. Ta pačia pro
ga Darbininko skaitytojai pra
šomi apsimokėti prenumeratas 
arba. naujai užsisakyti. Pir
miem metam metinė prenume
rata tik 5 dol.

Radzivanas ypatingai iškėlė 4 
sritis (jos buvo pailiustruotos 
dokumentais parodoj prie 
registracijos): pirmin. dr. V. 
Paprocko pastangomis ir lėšo
mis išleistas specialus pašto 
ženklas, primenąs Lietuvos pa
vergimą, gydytojų išleista dr. 
Kuršiaus biografija, nusiųsta 
keliolikai svarbių enciklopedijų 
su paraginimu ją įtraukti į en
ciklopedijas, 1970 Vasario 16 
proga laiškų banga visiem gu-

LB 20 metų sukakties reika
lais rugsėjo 2, ketvirtadienį, 
Kultūros Židinyje buvo sušauk
tas posėdis, kuriame dalyvavo 
LB New Yorko apygardos val
dyba ir iš JAV LB centro valdy
bos atvykę pirmininkas V. Vo- 
lertas ir jaunimo reikalam vi- 
cepirm. J. Gaila. Posėdis užsi
tęsė iki vėlumos. Kaip žinia, 
spalio 9-10 New Yorke rengia
mas Lietuvių Bendruomenės 
Amerikoje įsikūrimo dvidešimt
metis. N. Y. parinktas todėl, 
kad čia Bendruomenė bu
vo oficialiai įkurta, čia buvo 
surengtos ir jos įkurtuvės. Bu
vo manyta ta proga surengti 
didelį koncertą Lincolno Cent
re, bet dabartinėmis aplinky
bėmis tai neįmanoma — susi
darytų per didelės išlaidos. Da
bar sukakčiai atžymėti palieka
ma tokia programa: dail. J. 
Bagdono paroda, kuri bus ati
daryta spalio 8, penktadienio 
vakarą, šeštadienį popiet bus 
seminaras apie Lietuvių Bend
ruomenės ateities kultūrinę 
veiklą. Seminaras bus Kultūros 
Židinyje. Tos pačios dienos va
karą bus susipažinimo vakaras 
su jaunimo programa. Sekma
dienį bus pamaldos ir minėji
mo akademija Richmond Hill 
aukštesniosios mokyklos salėj.

Norintieji praleisti atostogas 
Atlantic City, N. J., pas mane 
galite išsinuomoti gražiai ištai
sytus apartamentus. Poros ar 
pavieniai, arti jūros. Galite ir 
apsigyventi Atlantic City. Yra 
darbų pasirinkimas. Oras ge
ras, žiemą ir vasarą. Aš labai 
norėčiau turėti gerus lietuvius 
gyventi pas mane. Kreipkitės: 
Nellie Raktis, 18 No. Montpe
lier Ave., Atlantic City, N. J. 
08401. Tel. 345-6009.

Dr. V. Slavinskas praneša, 
kad jo vadovaujamoj ligoninėj 
Monticello, N. Y,, plečiant biz
nį, reikalingas buhalteris. Kas 
domisi tokiu darbu, kreiptis tie
siogiai: Dr. V. Slavinskas, P.O. 
Box 429, Monticello, N. Y. 
12701. Tel. (914) 794-6660 ar
ba 794-5550.

Parduodamas vienos šeimos 
namas (brick and shingle) 4 
miegamieji, įrengtas rūsys, 
Queens Village. Geras susisie
kimas. Taksai žemi. Galima už
imti bet kokiu laiku. Skambin
ti vakarais po 8 v., šeštadie
niais ir sekmadieniais bet ko
kiu laiku. Tel. GR 9-4787.

Parduodamas vyriškas auksi
nis laikrodis. Kreiptis po 6 vai. 
vak.: Frank Dubickas, 2869 
Atlantic Avė.

East New Yorko apylinkėj 
parduodamas mūrinis 6 šeimų 
namas. Dėl senatvės parduoda
mas už labai prieinamą kainą. 
Teirautis: Mr. P. .Tumėnas, 
262 Cleveland St., Brooklyn. 
N. Y. 11208.

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.)

’ Išnuomojamas butas antra
me aukšte su privilegija naudo
tis virtuve ir šaldytuvu, gali 
būti vyras ar moteris bei pora 
vedusių. Sužinoti vakarais tarp 
5-7 vai. Mr. Jonas, 61-33 56 
Avė., Maspeth, N. Y. 11378.

bernatoriam, senatoriam ir kon- 
gresmanam pavergtos Lietuvos 
reikalu, pirmiesiem į Mėnulį
nužengusiem astronautam pa
siųsta gintarais išpuošta stati
naitė su Lietuvos smėliu. Gauti 
palankūs atsakymai.

Dr. Balys Matulionis 40 mi
nučių paskaitoj peržvelgė trijų 
kartų mirusius gydytojus, ku
rie kaip lietuvių inteligenti
jos elitas neapsiribojo vien 
profesine veikla ir žmonių kū
nų sveikatos stoviu, bet rūpi
nosi ir jų dvasios bujojimu ir 
tautos laisve. Prisimenant jų 
idealą gyventi ne tik sau, bet 
ir kitiem, palikta tai šviesiu pa
vyzdžiu dabarties ir ateities kar
tom. Mediku šeima dar svei
ka.

Jaunutis Ramūnas Kondra- 
tas per 27 minutes sklandžia 
lietuvių kalba supažindino su 
jo jaunatvės studijų vaisiais: 
“Keli bruožai iš Vilniaus Medi
cinos Draugijos vystymosi Lie
tuvoje 19-me amžiuje”.

Po pertraukos susirinkta or
ganizaciniam posėdžiui. Vaka
re prieš banketą pianistė Juli
ja Rajauskaitė-Petrauskiėnė pa
skambino Chopin — Polonaise, 
Čiurlionio — Prelude, Khacha
turian — Toccata.

Sekmadienio rytą Aušros 
Vartų lietuvių bažnyčioj gydy
tojai rinkosi į Gajos korporaci
jos organizuotas mišias, kurias 
aukojo ir pamokslą pasakė tė
vas P. Baltakis, OFM.

Viešbuty išklausyta eilė pra
nešimų specialiom temom: dr. 
E. Kaminskas: “Ląstelių augini
mo reguliavimas”, vet. dr. Pet
ras Radvila: “Tetanuso profi- 
laksė pas žmones ir pas gyvu
lius po sužeidimų”, dr. R. Ne- 
mickas: “Myokardo revaskulia- 
rizacija”, dr. I. Giedrikienė: 
“Dešimties metų Phenylketo- 
nurijos apžvalga New Jersey 
valstijoj”, dr. V. Damijonaitis: 
“Psichiatrijos evoliucija JAV 
po antrojo pasaulinio karo”.

Vakariniam darbo posėdy iš
rinkta nauja Sąjungų valdyba 
iš Chicagoj gyvenančių lietu
vių gydytojų: pirm. dr. D. Kau
nas, dr. šaulys, dr. G. Balukas.

Suvažiavimo paskaitų ir pra
nešimų lauktina paskelbiant 
laisvųjų lietuvių spaudoj.

SPORTAS
PRASIDEDA PIRMENYBIŲ 

KOVOS
Šį sekmadienį prasideda 1971- 

72 futbolo pirmenybių sezonas. 
Vietos Lietuvių Atletų Klubas 
pirmąsias rungtynes žaidžia 
prieš lygos naujoką Hajduk, 
jugoslavų vienetą. Rungtynės 
įvyksta La Guardia Field. Pir
mosios komandos pradeda 3:30 
vai., o rezervinės 1:45. Kitas 
rungtynes mūsiškiai žaidžia na
mie prieš bavarus. Mūsų pir
menybių tvarkaraštį rasite ki
tame Darbininko numeryje.

LAK:LITUANICA 
4:1 (l:l;l:0)

Pereitą sekmadienį New 
Yorke .viešėjęs mūsų futbolo 
meisteris Chicagos Lituanica 
vietos LAK-bui pralaimėjo tik 
po pratęsimo. Normalus rungty
nių laikas davė pasekmę 1:1, ir 
tik pratęsime newyorkiečiai pel
nė pergalę prieš išsikvėpusius 
chicagiečius. Smulkesnis rung
tynių aprašymas kitame Darbi
ninko numeryje.

PIKNIKĄ 
su kultūrine programa 
sekmadienį, 
rugsėjo (Sept.) 12, 
1971 
MAIRONIO PARKE 
Shrewsbury, Massachusetts ■ 

12:00—pietūs • 3:00—programa • 5:00—šokiai

mm
_ries

Šv. Petro parapijos choras 
repeticijas pradeda rugsėjo 
14, antradienį, 7:30 v. 7-tos 
gatvės salėje. Visi choristai 
kviečiami susirinkti. Ypatingai 
kviečiami nauji, kad choras bū
tų kiek galint didesnis. Choras 
kasmet surengia vieną dainų 
ir vieną religinį koncertą, šie
met toks dainų koncertas bus 
lapkričio 28 d. 3:30 v. popiet. 
Liet. Piliečių draugijos salėje. 
Koncerte dalyvaus solistas Be
nediktas Povilavičius ir visų 
mėgstamas humoristas Antanas 
Gustaitis. Jei choras bus tokio 
pat dydžio kaip pernai, numa
toma atlikti L. Cherubini “Re
quiem” su Berklee kolegijos or
kestru. Šis religinis koncertas 
įvyktų dvi savaites prieš Vely
kas, Kančios sekmadienį. Para
pijos klebonas, dirigentas ir 
choro valdyba nuoširdžiai kvie
čia įsijungti į chorą kiek ga
lint daugiau žmonię. Visiem su
prantama, kad Bostonui reika
lingas geras ir didelis choras. 
Ir tokį čia galima sukurti.

- Bostono lituanistinė mokyk
la mokslo metus pradeda šį šeš
tadienį, rugsėjo 11, šv. Petro 
parapijos mokyklos patalpose. 
9 v.r. bus mokinių pamaldos, 
po jų mokinių registracija ir 
pirmosios pamokos bei moky - 
tojų posėdis. Lituanistinei mo
kyklai paremti banketas bus 
spalio 9 Liet, piliečių draugijos 
salėj.

Algis Matjoška susituokė su 
Daiva Klučinskaite Elizabeth, 
N. J. Į vestuves buvo nuvykę 
Algio tėvai, giminės ir eilė pa
žįstamu.

Dangerutis Aukštikalnis ir 
Jūratė Norkūnaitė iš Dracut su
situokė Šv. Juozapo parapijos 
bažnyčioje Lowell, Mass.

Irena ir Brutenis Veitai susi
laukė šeimos padidėjimo: gi
mė sūnus Algirdas Tadas.

Bostono miesto majoras ren
kamas šiais metais. Kandidatų 
yra net šeši. Visi puola dabar
tinį majorą White, kuris suge
bėjo švaistytis miesto pinigais. 
Jis namų mokesčius pakėlė be
veik per pusę. Ir dabar kal
bama, kad vėl pakels 30 dol. 
nuo kiekvieno tūkstančio. Tai 
bus maždaug 190 dol. už kiek
vieną tūkstantį. Gal stipriausia 
kandidatė yra miesto tarybos 
narė Louise Day Hicks. Ji turi 
gražių idėjų.

Mass, valstybės biudžetas 
šiais metais yra vienas bilijo
nas ir devyni šimtai milijonų 
dolerių. Išlaidos taip suskirs
tomos — administracijai 80 
mil., šalpai 817 mil., švietimo 
reikalam 332 mil., viešiem 
darbam 155 mil., psichiniam 
ligoniam 152 mil., medicininei 
pagalbai 57 mil., viešai svei
katai 48 mil. Pažymėtina, 
kad šalpai išleidžiama beveik 
pusė biudžeto.

Lietuvos vyčių N. Anglijos 
apskrities ketvirtas metinis pik
nikas bus rugsėjo 12 Maironio 
parke Shrewsbury, Mass., prie 
gražaus Quinsigamond ežero. 
Jonas Norinkavičius ir Alber- 
tass Jaritis, abu iš So. Bostono, 
su savo komitetu ruošiasi pri
imti svečius iš visos N. Angli
jos. Pietūs bus 12 vai., muziki
nė programa bus 3 v. popiet, 
šokiai nuo 5 v. Bus gardžių lie
tuviškų valgių.




