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Kaip sekesi doleriui biržose, kas Amerikoj po 90 dienų
Doleriui neleista kristi, Europoj

(sp) — Prez. Njxono naujo
sios ūkinės programos pirmoji 
fazė — kainų ir atlyginimų į- 
šaldymas — baigsis lapkr. 13 
ir daugiau nebus tokia forma 
pratęsta. Bet kongrese kalbė
damas prez. užtikrino, kad varž
tai infliacijai tramdyti nebus 
panaikinti. Dar tikrai nežino
ma, kokios kontrolės priemo
nės ateis po lapkr. 13, bet kont
rolė bus, ir bus efektyvi.

Tos naujos formos ieškoji
mas jau prasidėjo daugely vie 
tų, bet visi siūlai susives i da
bartini organą, kuris yra atsa
kingas už kainų-atlyginimų į- 
šaldymo vykdymą pirmojoje A- 
merikos ūkinių reikalų gydy
mo fazėje.

Vyriausybė jau turi naujo-

— Olandijos karalienė Julia 
na lankėsi Indonezijoje, kur 
minių buvo sutikta su dideliu 
entuziazmu. Labai daug šilu
mos rodė jai ir prezidentas su 
vyriausybe. Tūkstančio salų ar
chipelagą, kuris dabar vadina
mas Indonezija, Olandija val
dė 343 metus. Buvusios koloni
jos santykiai su Olandija yra 
labai geri, nes Olandijos ūki
niai santykiai su Indonezija 
yra abiem pusėm naudingas 
reikalas...

sios fazės plano gaires, bet no
ri išklausyti kiek, galima dau
giau nuomonių apie tai, kaip 
geriau visa tai pravesti ir kaip 
tas planas turi atrodyti. Nuo
monių rinkimą tuo tarpu vyk
do pats prez. Nixonas, susitik
damas prezidentūroje su įvai
rių ūkio šakų ir darbo unijų va
dovais. Šią savaitę tie pasikal
bėjimai baigsis, visas naujo 
plano suorganizavimas bus 
baigtas iki šio mėnesio galo ir 
bus paskelbtas prieš lapkr. 13.

Svarbiųjų unijų vadai jau 
kalbėjosi su prez. Nixonu ir 
pritarė kontrolės pratęsimui ki
ta forma, tik prašė, kad dau
giau naštų būtų uždėta ant biz
nio, mažiau ant darbininkų pe
čių. Manytina, kad ši kartą vi
si jų prašymai bus patenkinti.

Svarbiausia vieta yra kongre
sas, kuris turi panaikinti kai 
kuriuos mokesčius, atidėti to
limesniam laikui padidintų so
cial security pensijų ir valsty
bės tarnautojams padidintų al
gų mokėjimą. Tai programai 
esama daug palankumo kong
rese. bet viskas priklauso nuo 
kongresą valdančių demokratų, 
kurių programą - prez. Nixonas 
jiems iš po nosies ištraukė. Jie 
bandys ką nors sugalvoti, kad 
ir jų vardas įgalėtų būti prie 
jos prikabintas.

daromi monetarinės
Kaip su doleriu?

Kai prez. Nixonas patvarkė 
atkabinti dolerį nuo aukso, ta
da buvo manyta, kad dolerio 
vertė, palyginus su didžiųjų in
dustriniu šalių valiutomis, tu
rės kristi, gi anos atitinkamai 
pakilti. Amerikos ūkiniai part
neriai Europoje paleido savo 
valiutas laisvai ieškoti naujo 
santykio su doleriu, bet ikšiol 
rezultatai maži, nes centri
niai bankai kritimą ir kilimą 
kontroliavo — leido krist tiek, 
kiek tai buvo jiems patiems 
naudinga. Tas pats atsitiko ir 
Japonijoje, todėl dol. krito 3-4 
proc., bet to mažai. Japonija sa
vo pinigo svyravimą tuojau su
stabdė.

Paskutinėmis dienomis Euro
poje atsirado nauji vėjai. Ben
drosios Rinkos kraštai linkę pa
tarti Amerikai iš karto atpigin
ti dolerį sutartu procentu ir 
šituo pagrindu pasiremiant ei
ti prie tarptautinės monetari-f 
nės sistemos reformos. Su ši
tuo pasiūlymu jie atvyks į Tarp
tautinio Monetarinio Fondo su
važiavimą, kuris įvyks Washing
tone rugsėjo 27. Iki to laiko 
Washingtonas turės apsispręs
ti. kaip pasiūlymą priimti.

reformos planai
JAV ir Japonija

Dėl naujosios JAV ūkinės po
litikos daugiausiai sunkumų 
yra su Japonija, kuri milžiniš
ką kiekį savo prekių verčia į 
Amerikos rinką, bet savo rin
ką saugoja nuo Amerikos pre
kių tiesioginiais ir netiesiogi
niais importo suvaržymais.

Pereitos savaitės vidury Wa-

shingtone viešėjo Japonijos de
legacija, kurios buvo prašyta 
dviejų dalykų: piniginio viene
to vertės pabranginimo ir bent 
kelioms Amerikos prekėms im
porto suvaržymų panaikinimo. 
Sakoma, kad Japonijos dele
gacija teigiamo atsakymo ne - 
davė. Manytina, kad ji lauks 
Tarpt. Monetarinio Fondo su
važiavimo. Taigi, nedaug kas ik
šiol tepajudėjo Amerikos norė
ta kryptimi.

Arabii- rusu santykiai krizes padėtyje
Maskva. — Tarp arabu ir 

Maskvos papūtė šalti vėjai. So
vietų spaudoje arabų vadai iš
barti už nuolatinius kontaktus 
su Washingtonu, už ėmimą 
sovietų pagalbos tuo pat laiku, 
kai arabų kraštuose žudomi 
vietiniai komunistai ir naikina
mi jų sąjūdžiai. Straipsniai tuo 
reikalu tilpo ne Pravdoje ir ne 
Izvestijose, bet Novoje Vremia 
žurnale, kuriame aptariami tik 
užsienio politikos klausimai ir 
kurio liaudis neskaito.

Labiausiai supeiktos Egipto 
pastangos siekti Washingtono 
pagalbos santykiams su Izrae
liu sutvarkyti.

Nepatiko, pasirodo. Maskvai 
ir Egipto, Libijos bei Sirijos 
federacijos sudarymas 
vienybės siekiant. Būtų 
anot žurnalo, vienybės 
tik tuo atveju, jeigu ji
“progresyvinį charakteri”. Taip 
būtu tik tada, kada vietiniams 
komunistams būtų leista vai
dinti krašte žymų vaidmenį. Ir 
kada tokia federacija nebūtų 
nukreipta prieš Sovietų S-gos

politiką. Rašinys taikytas Suda
nui ir Egiptui, kur buvo pakar
ti komunistų vadai, prieš vals
tybės saugumą sąmokslininka- 
vę, gi Kaire tokio pat pobūdžio 
byloje laukia sprendimo žymūs 
Maskvos draugai.

— Palyginus su 1969, didžių
jų nusikaltimų skaičius Ameri
koje 1970 buvo 11 proc. dides
nis.

— Sovietu automatinė stotis 
Luna-18, rugsėjo 2 išmesta i 
erdves skristi Mėnulio link, rug
sėjo 11 nusileido nenumatytoj 
vietoj Mėnulio kalnuose ir su
dužo, nes tuojau nutrūko sig
nalai. Šis skridimas laikomas 
nepasisekusiu.

Jau yra programa
Tokijas. — Pekino palinki

mas Washingtono link neabe
jotinai paveikė S. Korėją, kuri 
ikšiol gabiai laviravo tarp Mas
kvos ir Pekino saugodama sa
vo nepriklausomą liniją. Pir
mas ženklas buvo priėmimas 
pietiečių pasiūlymo pradėti pa
sitarimus dėl demilitarizuotos 
zonos suskaldytų šeimų sujun
gimo ar bent ryšio sumezgimo. 
Dabar atėjo naujas pasiūlymas 
iš šiaurės pradėti dialogą dėl 
susijungimo “demokratiniais 
principais ir taikiomis priemo
nėmis”.

Jeigu jų reikėtų, siūlomi trys 
etapai. Radikaliausias ir grei
čiausias būdas būtų rinkimai ar 
ba plebiscitas abiejose Korėjos 
dalyse. Jei pietiečiams šitas bū
das dabar nepriimtinas, siūlo
ma sudaryti konfederaciją, pa
liekant ikšiolines politines sis
temas šiaurėje ir pietuose, bet 
kartu sutinkant bendradarbiau
ti mažiausiai politiniais klausi
mais: kultūra, sportas, preky
ba, komunikacija, keliai ir k. 
Jeigu ir tai pietiečiams dar bū
tų nepriimtina, tai pasikeitimai

Korėjom susijungti 
laiškais tarp pietų ir šiaurės 
gyventojų tikrai niekam politiš
kai nepakenktų, tik žmonišku
mui būtų pasitarnauta. Panašių 
sričių būtų galima ir daugiau 
surasti.

Konferenciją dėl išskirtų šei
mų problemų sutvarkymo su
tarta turėti rugsėjo 28. Ta pro
ga S. Korėjos kompartijos laik
rašty buvo paskelbti ir pasiūly
mai pradėti kalbėtis dėl susi
vienijimo.

Saigonas. — P. Vietname 
trys puikybės suklaidinti suau
gę vyrai suvaidino labai jau 
vaikišką komediją. Jeigu taip 
būtų padaliusios moterys, tai 
visi ranka numotų ir jas bobo
mis pavadinę bylą rimčiau 
baigtų. Bet tie išmintimi nesu
brendę vyrai gali daugiau kvai
lybių savo tautai pridaryti.

Tie vyrai taip vadinas: dabar
tinis prez. Thieu, jo pavaduoto
jas Ky ir žmonių išrinktą prez. 
Diemą vertęs (sukilimo metu 
jis buvo nužudytas) gen. Minh. 
Šis po sukilimo pirmųjų dvie
jų buvo iš krašto išvarytas, vė
liau amnestuotas namo grižo. 
Iš to ryškėja, kad iš anų laikų 
jie nėra dar suvedę savo są
skaitų. Ypač tų kurios rišasi 
su Diemo nužudymu.

Oficialioji nesantaikos proga 
—artėja prezidento rinkimai 
spalio 3. Visi trys panoro būti 
kandidatais. Kadangi Vietname 
nėra politinių partijų tradicine 
prasme, parlamentas išleido į- 
statymą tai skylei užkišti: kan
didatą gali nominuoti nurody
tas skaičius parlamento arba 
provincijų seimelių narių. Pre
zidentas Thieu greit surinko 
reikalingą skaičių parašų ir kan- 
didatūrą per Vyr. Teismą lega
lizavo. Ky su Minh ilgai delsė, 
turėjo pasitarimų, bet paskui 
išryškėjo, kad Minh reikalingus 
parašus surinko, gi Ky to ne
pajėgė padaryti. Kas katra ap
gavo. išryškės negreit, bet už
kulisiai nešvarūs. Ky pradėjo 
skelbti, kad jo nesėkmės prie

žastis yra Thieu. Ir jau abudu 
su Minh pradėjo skelbti, kad 
kandidatuoti neverta, nes bal
sai būsią suklastoti. Tada at
siėmė savo kandidatūrą ir 
Minh. Liko tik vienas kandida
tas Thieu. Amerikiečiai jaudi
nosi bandė sutaikyti, bet ik- 
šiol nesėkmingai. Susitaikė ga
lop su mintimi, kad čia viet
namiečių vidaus reikalas — 
kaip pasiklos, taip išmiegos.

Ky su tuo likimu nenorėjo 
susitaikvti, atsiuntė atstovą i 
Washingtona pagalbos prašyti, 
bet ką gali dabar teisėtai pada
ryti Washingtonas. jeigu Ky 
jau buvo gavęs visą pagalbą iš 
JAV ambasadoriaus, bet taip 
vaikiškai sudegino visus tiltus. 
Dar daugiau savo bylą sugadi- ’ 
no pareiškimu, kad jis greit 
prez. Thieu sunaikinsiąs. Gink
lu ar politiškai, jo draugai ne
benori tuo reikalu kalbėt. Nese
niai rinktas parlamentas paro
dė, kad populiariausias tebėra 
prez. Thieu, todėl po to ir 
Minh savo kandidatūrą atsi
ėmė, nes kelionę i prezidentū
rą nenori pradėti pralaimėji
mu.

Kalbos apie rinkimų balsų 
klastojimą neįtikinamos tol, 
kol Ky ir Minh savo kaltinimų 
neparems faktais. Ikšiol jie to 
nepadarė. Susikompromitavo 
kai kurie Amerikos laikraščiai, 
kurie jų kalbas skelbė kaip gry
ną pinigą. Daugiausiai žalos pa
darė savo krašto reikalams Ky 
ir Minh, pastatę savo asmeni
nes ambicijas prieš savo tau
tos ir valstybės gerovę.

Senimas kairėn, jaunimas suka dešinėn
Nuotaikos iš studentų suvažiavimų

Paulius VI, besirengiąs susitikti su 
pasaulio vyskupu atstovais, at
vykstančiais dalyvauti antrame 
vyskupų sinode.

arabų 
verta, 
siekti 

turėtų
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Stebina 
nusileidimas

Paryžius. — Prancūzija su
stabdė atominių ginklų bandy
mus, vykusius visą vasarą Po
linezijoj Mururoa atole. Peru 
pagrasino nutrauksianti visus 
santykius, nes Į jos atmosferą 
pradėję patekti radioaktyvūs 
debesys. Apie tai pranešdama 
Paryžiaus spauda pabrėžia, kad
tas vyriausybės sprendimas ik
šiol neturi precedento — kad 
stipri atominė valstybė, besi
stengianti dar daugiau sustiprė
ti, nusileido toli esančiai mažai 
valstybei. Nejučiomis iškišama 
mintis, kad nulėmė politiniai ir 
ekonominiai motyvai. Užsime
nama, kad Prancūzija prade
danti užimti Peru valstybėje A- 
merikos vietą. Mat, ten vyriau
sybė susiniovė su Amerikos pi
liečių investuotais kapitalais.

Izraelis ir Jordanas

šioje karikatūroje pavaiz
duoti vienas kita šelmiškai vi
lioją vyrai yra Jordano kara
lius Husseinas ir Izraelio krašto 
apsaugos ministeris Mošė Da
yanas. Retkarčiais pasklinda 
gandų, kad juodu slaptai susi
tikinėja to ar kito reikalo ap
tarti. Jei ne tos vadinamų Pa
lestinos arabų teroristinės gru
pės, daugiausiai Jordane įsikū-

rusios, Izraelio - Jordano taika 
jau seniai būtų buvusi pasi
rašyta. Ir Izraelio technologi
jai bei kapitalams padedant, 
Jordanas būtų jau pradėjęs ei
ti ūkinės pažangos keliu.

Tur būt, abudu šie “są
mokslininkai” yra darę ir tuos 
planus, kurie Jordane buvu
sias teroristines grupes viene- 
rių metų bėgy padarė nebe- 
veiksmingom. Kai šio liepos

mėn. gale, po paskutinio Jor
dano kariuomenės smūgio į dar 
likusių teroristų stovyklas, Li
bijos diktatoriukai kvietė visų 
arabų valstybių galvas pasita
rimui teroristams gelbėti ir 
Husseinui nubausti, atvyko tik 
keturi, iš kurių trys šioje by
loje neturi jokio svorio. Tai 
liudija apie atmainas, kurios 
yra pasireiškusios arabų tarpe 
ryšium su taikos organizavimu 
Vid. Rytuose.

Vadij keliones
Neilgtrukus prasidės eilės 

valstybių vadų kelionės į užsie
nius.

Sovietų “prezidentas” Pod- 
gornas su didele delegacija 
vyksta į š. Vietnamą aptarti 
santvkiu rvšium su Vietnamo 
karo likvidavimu. Gromyko at
vyks į JT gen. asamblėjos se
siją ir ta proga turės susitiki
mų su JAV valstybės sekr. Ro
gers, o gal net su pačiu prez. 
Nixonu. V. Vokietijos kancleris 
Brandtas lankosi V. Berlyne di 
riguodamas jau prasidėjusius 
abiejų Vokietijų ir abiejų Ber
lynu dviejų šakų pasitarimus 
dėl laisvesnio vokiečių susisie
kimo. Nežinia kur, bet Brandt
as greit susitiks su Sovie
tų vadais. Prez. Nixono kelio
nių kalendoriuje numatyta ke
lionė Kanadon ir Japonijon, 
pas du didžiausius Amerikos 
prekybinius partnerius. Sovietų 
Kosyginas spalio mėn. keliaus 
į Alžyrą, su kuriuo Maskvos 
santykiai labai atsargiai gerina
mi, bet bazės laivynui vis dar 
negaunama. Brežnevas keliauja 
Jugoslavijon šio mėnesio gale, 
gi spalio mėn. kartu su Podgor- 
nu vyks į Prancūziją. Rusų ke
lionių tikslas, manoma, esąs 
bandymas sulėtinti Kinijos dip
lomatinį įsitvirtinimą už savo 
sienų. Šiaip jau tvirtinasi nuo
monė, kad prez. Nixono pradė
tas Kinijos lango pravėrimas iš
judino daug jėgų naujų kryp
čių ieškoti.

JAV National Students Asso. 
metinis suvažiavimas Įvyko Co
lorado valstijos universitete. 
Kalbėta 10 dienų apie tikslus 
ir priemones jiem pasiekt. Pir
mininke naujam terminui iš
rinkta Margie Tabankin, 23 
metų, kuri žadėjo pasistengti, 
kad atsirastų naujas studentų 
sąjūdis, siekiąs Vietnamo ka
ro užbaigimo, daugiau teisingu
mo ir mažiau represijos. Tik ji 
pamiršo prisiminti, kad to bu
vo siekiama visuose kampuose 
daugiau kaip trejis metus, bet 
rezultatas buvo daugiau smur
to ir daugiau jau esamo teisin
gumo pažeidimo.

Iš kalbų ir rezoliucijų išryš
kėjo trys naujos nuotaikos:

1. Visiem atsibodo juodųjų ir 
kitų karingųjų etninių grupių 
arogantiški reikalavimai ir kal
tinimai, kad šios kartos kaltos 
ir už tuos baltųjų veiksmus, 
kurie vyko prieš šimtą ir dau
giau metų. Atmestas juodųjų 
studentu reikalavimas, kad 
jiems būtų leista sudaryti drau
gijoje atskirą grupę. Nutarta 
nebeduoti negrų ir ispaniškai 
kalbančiųjų grupei atskiros pi
niginės paramos jų specialiom 
programom finansuoti. Praeitis 
parodė, kad už gautus pinigus 
jie nieko nepadarė ir atsiskai
tyti negalėjo.

2. Atmestas pasiūlymas pa
bandyti sujungti visas studen
tų grupes i vieną politinės ak
cijos grupę, nes daugumai tos 
veiklos būdas pasirodė neprak
tiškas ir pavojingas ta prasme, 
kad viskas pasibaigs tik demon
stracijų ir riaušių organizavi
mu.

3. Studentų viešojoje veiklo
je pasmerktas anarchistinis vei
kimo stilius, kuris dominavo vi
są pastarųjų metų studentų 
bruzdėjimą. Rekomenduojama 
dirbti be triukšmo, individualiai 
pasirenkant veiklos lauką. Di
desnio dėmesio nesulaukė nė 
demokratai, nė respublikonai, 
būta balsų už vengimą susirišti 
su partijomis.

Kitoj vietoj posėdžiavusi kon
servatyviųjų studentų organiza
cija pasirodė taip toli paslinku- 
si i dešinę, kad ir prez. Nixo-

nas daugumai jau rodėsi ne
priimtinas konservatorius, nes 
pradėjęs savintis kai kurias li
beralų programas.

Mirė N, Chruščiovas

Pereitą savaitgalį mirė Niki
ta Chruščiovas, sulaukęs 77 m. 
Mirė Kremliaus ligoninėje nuo 
kelių širdies smūgių. Jį nuo val
džios pašalinę varžovai, dabar
tiniai Kremliaus valdžios rak
tų laikytojai, valstybinių laido
tuvių jam neruošė — jis buvo 
šeimos narių ir draugų palaido
tas vienose Maskvos kapinėse.

Pradėjęs partinę karjerą 
nuo pat apačios, kaip praktiš
kas darbininkas, vėliau Kagono- 
vičiaus pradėtas globoti, N. 
Chruščiovas buvo ir Stalino pa
stebėtas dėl tų pačių ypaty
bių — darbštumo, praktiškumo 
ir ištikimybės. Ypač jo vardas 
aukštai kilo karo metu, kada 
jis dirbo kaip Ukrainos fronto 
karinės kolegijos narys.

Jo ekskursija į valdžios vir
šūnes nebuvo laiminga, bet tą 
nelaimingą kelionę, plačiosios 
Rusijos liaudies akimis žiūrint, 
jis baigė didvyriu—išdrįso su
kataloguoti Stalino nusikalti
mų sąrašą. Ne jo kaltė, kad jis 
Rusijoje nebuvo paskelbtas, bet 
jį dabar jau žino kiekvienas Ru
sijos mužikas, kurio tipišku at
stovu buvo N. Chruščiovas. Jo 
nepraktiška drąsa nustūmė jį 
nuo valstybės vairo, bet po jo 
jau niekas nebedrįso užsiimti 
Stalino laikų teroro dimensi
jomis. šitas Chruščiovo nuopel
nas Rusijoje bus ilgai atsimin
tas.
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Vieno lietuvio kova prieš sovietinę cenzūrą
Gausėja žmonių, kurie indi* 

vidualiai mėgina naudotis tarp
tautinėm garantijom ir Ameri- 
kos-Sovietu kultūrinių mainų 
sutartim ir imasi kovoti, kai su
tinka trukdymų.

Vienas tokių — Antanas Ma
sionis, Paterson, N. J. Redak
cijos paprašytas, jis čia imasi 
pasakoti tos savo kovos patir
tis. Tai gali būti paskata iš vie
no asmens kovos pereiti į dau
gelio kovą. — Red.

—•—
Istorija prasidėjo nuo astro

nautų ...
Jau nuo Apollo 8 įgulos lai

mėjimų, jų visam pasauly nu
skambėjusio šventraščio skai
tymo iš tolimų erdvių Kalėdų 
švenčių išvakarėse ir ypač po 
Apollo 11 astronautų 1969 m. 
nusileidimo mėnulyje mano pa
žįstami Lietuvoje paprašė at
siųsti jiem ką nors apie astro
nautus, jei jau ne knygų, tai 
bent laikraščių iškarpų, atvi
rukų, pašto ženklų.

IŠSIUNČIU 1 LIETUVĄ 
KNYGAS

Ėmiau ieškoti knygynuose 
iliustruotų knygų — albumų, 
kuriose būtų pavaizduoti astro
nautų žygiai. Iš anksto žinoda
mas, kad jokia knyga ir joks 
žurnalas su politiniais straips
niais nepraeis, ieškojau kuo 
neutraliausių dalykų. Pagaliau 
radau vieną labai gražiai iliust
ruotą knygą, išleistą Vakarų 
Vokietijoje. Joje buvo gana iš
sami erdvių užkariavimo istori
ja. Tarp iliustracijų buvo ir ru
sų kosmonautų nuotraukos, 
tarp jų ir kosmonauto Gagari- 
no laidotuvės. Karstą neša pa
tys didieji partijos bosai. Be
ieškodamas ko nors daugiau, 
netikėtai atradau labai panašią

riam buvau siuntęs vokišką 
knygą, kurioje buvo labai daug 
nuotraukų su rusų kosmonau
tais, kad knyga gauta. Jeigu 
Vakarų Vokietijoje leista kny
ga nuėjo, neturėjau jokias abe
jonės, kad ir angliškosios taip 
pat nueis.

VISOS KITOS KNYGOS 
KONFISKUOTOS

Su nekantrumu laukiau ži
nios iš kitų. Praėjo mėnuo ir 
kitas, o jie knygų kaip negau
na, taip negauna. Kai patyriau, 
kad net ir po trijų mėnesių 
knygų nėra gavę, tada pradė
jau jų ieškoti, nes visas jas bu
vau išsiuntęs registruota siun
ta. Nuėjęs į paštą, gavau spe
cialų blanką, į kurį įrašiau, ka-

ANTANAS MASIONIS, 
PATERSON, N.J.

da, kam ir į kur anas knygas 
buvau pasiuntęs ir kad, mano 
žiniomis, adresatai jų nėra ga
ve.

Už kelių savaičių, jau 1970 
kovo mėnesį, paštas pranešė, 
kad knygos nesurandamos, bet 
vėl atsiuntė naujus blankus, 
prašė juos vėl užpildyti ir pa
pildyti ir pažadėjo dar mėginti 
jas surasti. Sį kartą reikalavo 
įrašyti adresatų adresus lygiai 
taip, jei aš atsimenąs, kaip bu
vau ant paketų užrašęs: lygiai 
tiek eilučių, tokius pačius žo
džių sutrumpinimus, tiek pat 
taškų ir kablelių. Norėjau dėl

tokių kvailų rusiškų reikalavi
mų tik nusispiauti ir numesti 
tuos blankus į šalį, nes vis tiek 
neturėjau jokios vilties tas kny
gas surasti, bet, paštininko ra
ginamas, dėl viso ko juos užpil
džiau, kiekvienai knygai atski
rą blanką.

Man atrodė visai beviltiškas 
dalykas kokios nors žinios iš 
pašto sulaukti. Net ir užmir
šau, kad tas knygas buvau ka
da nors siuntęs, nes nuo jų 
išsiuntimo jau buvo praėję be
veik devyni mėnesiai. Visai ne
tikėtai 1970 liepos 20 skambi
na man iš pašto, ne iš to, iš ku
rio knygas buvau pasiuntęs, 
bet iš mano apylinkės pašto, 

iš kurio gaunu visą korespon

denciją, kad užeičiau į jų įstai
gą, nes jie turį man kažkokią 
“message”. Kadangi su šiuo 
paštu dėl anų knygų jokių rei
kalų nebuvau turėjęs, tai net 
į galvą man nebuvo atėję, kad 
ta “message” galėjo būti dėl 
knygų. O vis dėlto buvo. Pats 
pašto viršininkas man prane
šė, kad iš New Yorko pašto re
gistracijos skyriaus yra atėjusi 
žinia, kad kažkokios mano siųs
tos į Lietuvą knygos esančios 
užsienio pašto įstaigos konfis
kuotos. Tatai esą padaryta re
miantis “Universal postal con
vention, article No. 28”.

Toliau — kas tas baisusis 
paragrafas? ..

Liet, gydytojų suvažiavime New Yorke klausosi paskaitos. Suvažiavi mas buvo Darbo Dienos savaitgalį Pierre viešbutyje.
Nuotr. L. Tamošaičio

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. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)
J. B. 8HĄLIN8-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava 
(prie Forest P*way Sts.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

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

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ 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 ANDRU61O Real Estate, Insurance. Apraudlmas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai.

. Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.
S&G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviam*. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AT, 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 pakietu* | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

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

į aną vokiškąją čia Amerikoje 
anglų kalba išleistą knygą “We 
Came in Peace” (The story of 
man in space). Ši knyga buvo, 
lyg koks albumas, didelio for
mato. Nors ji turėjo tik 78 pus
lapius, bet joje buvo net 168 
iliustracijos ir diagramos. Joje 
buvo trumpa erdvių tyrimo is
torija, pradedant nuo antrojo 
šimtm. po Kristaus Ptolomė
jum iš Aleksandrijos ir bai
giant Apollo 11 astronautų nu
sileidimu mėnulyje, čia buvo 
smulkiai suminėti ir visi rusų 
laimėjimai tolimose erdvėse. 
Tarp kitko, šią knygą pardavi
nėjo Gulfo gazolino stotys tik 
už dolerį visiem savo gazolino 
pirkėjam.

Taigi, įsigijęs dvi knygas 
“We Came in Peace*5 ir dar 
nupirkęs vieną knygelę apie 
astronautus vaikam, pradėjau 
jas siuntinėti. Išsiunčiau jas 
1969 spalio mėn. pabaigoje ir 
lapkričio pradžioje trim asme
nim į tris atskiras vietas. Vai
kiškąją knygelę pridėjau prie 
vienos angliškosios “We Came 
in Peace”.

Maždaug po šešių savaičių ga
vau žinia iš to adresato ku- 

<- y

BALSAI IŠ LIETUVOS IR O JIE REIŠKIA
Gimtasis kraštas, bolševikų 

diriguojamas, š-m. birželio 24 
rašė:

“Kultūrinių ryšių su išeivija 
komitetai ir draugijos veikia 
daugelyje tarybinių respubli
kų. Visi jie atlieka didelės svar
bos kultūrinį-patriotinį darbą, 
sukaupia daug naudingo patyri
mo. Pasidalyti darbo patirtimi, 
numatyti tolesnes veiklos gai
res, sutinkamai su TSKP 
XXIV suvažiavimo nutarimais, 
Maskvoje buvo susirinkę res
publikinių komitetų atstovai, 
laikraščiu ir žurnalu redakto
riai. Pranešimą tuo klausimu 
padarė Tarybinio komiteto kul
tūriniams ryšiams su tautie
čiais užsienyje pirmininkas N. 
Kulikovas. Išsivysčiusiose dis
kusijose kalbėjo Ukrainos, Ar
mėnijos, Gruzijos, Latvijos at
stovai, o taip pat Lietuvos Kul
tūrinių ryšių su užsienio lietu
viais komiteto pirmininkas Vla
das Karvelis”.

Mūsų bendradarbi s.atkreip- 
damas dėmėsi i ta žinia, sam-

SPAUDA

protavo:
Žinia aiškiai sako, kam yra 

pavaldus ir kuriem tikslam tar
nauja Lietuvos kultūriniu ryšių 
su užsienio lietuviais komite
tas. Tai kodėl gi Vilniaus, “val
džia”' per visus savo garsiakal
bius mum nuolat prikiša, kad 
mes juos šmeižiame, kai už 
Lietuvos ribų gyvenantiem lie
tuviam retkarčiais apie tą ko
mitetą pasakome tokiais pat 
žodžiais, kokiais jį užsienio lie
tuviam pristato pats “Gimtasis 
kraštas”? .. Jeigu jum būtina 
meluoti, tai kaip nors duokit 
“raktą”, kurio pagalba suvok
tume, katras jūsų melas laiky
tinas tiesa.

“Raktas” visai nesudėtingas. 
Tai patys faktai. Pvz.:

1. “Kultūrinių ryšių su už
sienio lietuviais komitetas” vei
kia tuo vardu nuo 1963 metų; 
veikia kaip Maskvos komiteto 
padalinys.

2. “Gimtasis kraštas”, nuo 
1967 pakeitęs “Tėvynės balsą”, 
skyrė sau tikslą “statyti tiltus 
tarp Lietuvos ir emigracijos”. 
Bet tiltai tegali būti vienos 
krypties. Kai laisvos lietuvių 
spaudos buvo pasisakyta už 
kultūrinius mainus tarp laisvo 
ir pavergto lietuvio lygybės (re- 
ciprociteto) principu, tai sovie
tinė spauda siūlymą atmetė: 
girdi, lygybės principu dengda- 
miesi, jie darys pastangų “į- 
šmugeliuoti buržuazinę ideolo
gija i tarybine Lietuva” (Tiesa, 
1965 kovo 31).

Vadinas, jei šmugeliuoti, tai 
tik komunistinę ideologiją iš 
Sovietų Sąjungos į “buržuazi
nius Vakarus”. Tik viena kryp
tis.

3. Kokis tas “šmugelis” iš So
vietų — jo dalį rodo “Gimtojo 
krašto” pasisakymas apie ko
miteto “patriotinę” svarbą.

“Patriotinis” sovietiniu su
pratimu yra tas, kuris garbina 
Maskvą, niekina nepriklauso
mą Lietuvą ir juodina laisvo
jo pasaulio kovotojus už lais-

mybėm restauruoti/- Įskaitant 
bažnyčias ir katedras^ kaip So
vietų vyriausybė * kiekvienoje 
respublikoje ir mieste”.

Šitokią žinią reikia taip su
prasti: “Jokia vyriausybė neski
ria tiek rūpesčio bažnyčiom ir
katedrom likviduoti, neskiria 
tiek rūpesčio neleisti bažnyčias

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. Grange, 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.___________ _________
PHIL A DFJ.PHTa, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
Šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, teL 563-2754.

Prel. J. Končiaus išleistuvėse rugpjūčio 28 Kultūros židinyje iš k. į d. I. Trečiokienė, Balfo šimtojo skyriaus 
vicepirm. J. Gerdvilienė, vadovavusi vakaro programai. A. Trečiokas, prel. J. Končius, dr. D. Jasaitis ir Lie
tuvos gen. konsulas A. Simutis. Nuotr. L. Tamošaičio

va Lietuva. Tokios svarbos turi 
ir tas komitetas, jei jis atlieka 
savo pareigą.

Komiteto “kultūrinė” svarba 
reiškia komunistinės ir mask- 
vinės propagandos eksportą, 
kuriam reikia surasti “agentū
ras” tarp laisvojo pasaulio lie
tuvių. Ir tas “agentūras” suras
ti yra “didelės svarbos” komi
teto uždavinys.

Jei nepasiseka surasti “agen
tūrų” -tarp lietuvių, tas pareigas 
turi atlikti Maskvai ištikimi ko
munistiniai nelietuviški laikraš
čiai.-O tokių atsiranda.

Daily Word, New Yorko ko
munistiniame laikrašty (gautas 
S. J. dėka), rugp. 17 ir 18 ko
respondentas Mike Davidow ap
rašė Vilnių ir Lietuvą; aprašė 
kaip jam pasakojo “Tiesos” 
bendradarbis Domas Sniukas 
ir “Komunisto” redaktorius 
G. Zimanis (Zimanas).

Sniuko apšviestas korespon
dentas importavo tokią žinią: 
“Jokia valstybė neskiria dau
giau rūpesčio senovinėm įžy

restauruoti kaip Sovietu vyriau
sybė”.

Arba vėl: “Daugelis, kurie 
emigravo į JV anom dienom 
(carų ir “buržuaziniais laikais”) 
sugrįžo po antrojo pasaulinio 
karo, kada Lietuva Įsijungė į 
sovietinių respublikų šeimą, ir 
prisidėjo prie atstatymo bei so
cialistinės pažangos per ketvir
ti šimtmečio”.

Kadangi tų sugrįžusių iš A- 
merikos yra pirštais suskaito
mas skaičius, tai tuo pačiu fak
tų “raktu” atrakinama to sa
kinio tokia prasmė: “Daugelis 
su antrojo karo pabaiga pabė
go nuo sovietinio militarizmo 
pažangos Į JV ir prisidėjo prie 
pažangios kovos prieš sovietinę 
okupaciją”.

Genrikas Zimanis, kaip rašo 
laikraštis, Lietuvos žydas, yra 
tas pats, kuris suprovokavo Pir
čiupio žudynes. Jis eksportuo
ja per “Daily World” agentū
rą tokią prekę: “Vilnių, Lietu
vos sostinę," 1920 buvo 
pagrobę lenkai, Klaipėdą 1939 
Hitleris”.

Toje žinioje “raktas” atraki
na dar kitą nepasakytą žinios 
dalį: “O visą Lietuvą su Vil
nium ir Klaipėda 1940, susi
taręs su Hitleriu, pagrobė 
Stalinas”.

Neiškentė “Zimanis” neeks
portavęs dar kitos jam labai 
rūpimos žinios: esą Amerikos 
Balsas ir Laisvosios Europos ra
dijas nori susilpninti ryšius 
su Sovietų Sąjunga ir mum 
sako: “Būk socialistas, būk ko
munistas — tik nebūk Mask
vos įrankis”.

Kam šitai kalbėjo Zimanas? 
Anuo “raktu” jo žodžius ati
darius išeitų: Vyrai, supraskit: 
aš galiu nebūti socialistas, ga 
liu nebūti komunistas, bet aš 
negaliu nepriklausyti nuo Mas
kvos — tai mano esminė tar
nyba”.

HARTFORDO LIETUVIŲ TĖVYNĖS GARSŲ radijo valandėlė nauju lai
ku! WKSS—FM 95.7 sekmadieniais nuo 9-10 valandos vakaro. Vedėjas Al
gimantas Dragunevičius, 273 Victoria Rd. Hartford, Conn. 06114; 249-4502 
DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 mc., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur SL, Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LO3 ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12-12:45 vai. p.p. LieL Ra
dijo klubo pirm. Ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

| Lietuviškam rajone — g
I LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ g

: Alice’s Florist Shop $
U 107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N.Y. g
U -----  Gėlės įvairiom progom -----— $U Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius $ J! atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- g 
*; kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą, g

NEW YORK CHICAGO

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

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

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

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

SĖKMINGOS KELIONĖS!
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Kam prireikė kunigo
Seniau pasitaikydavo, kad 

prieš mirti “bedievis” šaukda
vosi kunigo. Dabar kunigą pri
sišaukė Lietuvą valdantieji Mas
kvos propagandistai...

To kunigo pavardė — Č. Ka
valiauskas. kuris savo adresą 
nurodo Vievy, Trakų rajone. 
Šio kunigo pavarde “Laisvėje”, 
New Yorko prosovietiniame 
laikrašty (rugp. 31, . rugs. 1, 
10), paskelbtas rašinys “Nepa
gydomas ligonis ir žydinti obels 
šaka tėviškėje”.

Rašinys — kaip ir visi sovie
tinio sukirpimo rašiniai — aiš
kina, kad Vakaruose veikian
tieji Vlikas, Altas, Lietuvos 

'Laisvės Komitetas, Vatikano ra
dijo lietuviškos siuntos tarnau
ja Amerikos kapitalistam, o A- 
merikos kapitalistai siekia lais
vas tautas pavergti ir išnaudo
ti. Tuo tarpu Lietuvoje — ro-
jus. Tai nebenauja.

Dėmesį labiau patraukia tai. 
kad rašiny duodamos “Drau
go”, “Lietuvių dienų”, “Aidų”, 
LKMA “Suvažiavimo darbų” iš
traukos. Tai Vakarų lietuvių lei
diniai, kurie napasiekia Lietu
voje ne tik ateistiniam režimui 
nepatikimo kunigo, bet ir reži
mui patikimo šiaip piliečio. Tie 
leidiniai, siunčiami asmenim 
Lietuvon nueina visi i vadina- 
mą “specialų fondą”, kuris lai
komas “po raktu” ir prieina
mas tik su saugumui patikimo 
viršininko leidimu. Tokis leidi
mas duodamas ne bet kam.

Taigi rašinys rašytas ar užsa
kytas, ar įsakytas saugumo.

Nesvarbu, ar toks kun. C. 
Kavaliauskas Vievy yra; nesvar
bu, ar jis tą straipsnį rašė, ar 
tik po straipsniu jo pavardė pa
dėta.

Svarbu tai, kad savo vardu 
sovietinė propaganda nepasiti - 
ki ir ėmėsi propagandą dengti 
“sutanos” autoritetu.

★

Tuo, gal būt, norima lais
vuose Vakaruose nušauti du
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zuikius. Viena, kunigo autorite
tu prašnekti laisviesiem lietu
viam, kad atsisakytų nuo ko
vos dėl Lietuvos laisvės. Antra, 
kunigo autoritetu sumenkinti 
Vakaruose jspūdj, kurį čia pa
darė Lietuvos kunigų memoran
dumas Kosyginui, kunigo Šeš
kevičiaus kalba teisme: Kun. č. 
Kavaliausko pavardė turi pa
rodyti, kad esama ir kitokių ku
nigų negu kun. Šeškevičius, ne
gu kun. G. Blynas, parašęs at
virą laišką kun. Šeškevičiaus 
teisėjui.

O pačioje Lietuvoje, kai 
“Laisvė” pasieks kuri skaityto
ją, turės būti sumenkintas ti
kinčiųjų akyse paties kun. C. 
Kavaliausko autoritetas.

Tam saugumui ir prieš religi
ją kovojantiem propagandistam 
prireikė šauktis kunigo.

Vokiečių magazinas “Stern” 
rašė:

“Kun. Fabijanskas suimtas, 
nes jis mokė vaikus (tikėjimo). 
Sesuo Paškevičiūtė mirė kalėji
me, į kurį ją įkišo, nes ji ruo
šė vaikus išpažinties. Vilniuje, 
Utenoje, Pasvaly mirštantiem 
katalikam uždraustas paskuti-' 
nis katalikų tikėjimo patarnavi
mas.

“Ir keturiasdešimt Lietuvos 
kunigų pasirašytas protesto 
laiškas (Kosyginui) plinta Sovie
tų Sąjungoje; plinta ir jis slap
tai; ir jis yra pavojingas: bet 
kokis spaudinys, jeigu neturi, 
cenzūros centrinės įstaigos 
“Glavlit” antspaudo, yra pavo
jingas. Tačiau kasdien auga ra
tas tų, kurie laišką iš Lietu
vos skaito ir plečia sistemai 
grėsmingą gaisrą, kurio pagal 
komunistų mokslą jau prieš de
šimtis metų nebūtų turėję bū
ti” (1971.IV. 25).

Metinis Amerikos Lietuvių 
Kunigų Vienybos seimas šie
met vyko T. Marijonų globoj,
Marianapoly, Thompson, Conn, 
rugpiūčio 25-26.

Kai kuriais atžvilgiais šis sei
mas buvo istorinės reikšmės, 
veiksmingas ir teigiamas. Iš ki
tos pusės jis turėjo taip pat ir 
trūkumų.

1. Programa ir dalyvių skai
čius. Seimo programoje buvo 
daug svarbių ir aktualių klau
simų, kuriem giliau panagrinė
ti buvo pakviesti tų sričių ži
novai — specialistai. ‘Dabar
ties kunigo krizė” buvo viena 
paskaita, kurioje kun. dr. A. 
Paškus giliai ir patraukliai 
svarstė krizės priežastis ir prie
mones jai nugalėti.
' Apie “dabartinę religijos pa
dėtį Lietuvoj”, ir kokios mora
linės paramos ji susilaukia iš 
laisvojo pasaulio Bažnyčios, 
ypatingai iš Vatikano, platų ir 
išsamų pranešimą padarė Va
tikano radijo lietuvių sekcijos 
vadovas kun. dr. V. Kazlaus
kas.

Seime dalyvavo didelis skai
čius kunigų. Seimo darbuose 
pasireiškė nuoširdus domėjima
sis iškeltais klausimais ir atvi
ri pasisakymai ieškant konkre
čių sprendimų.

2. Lietuviško mišiolo reika
lai. Paaiškėjus, kad pilno lietu
viško mišiolo paruošimas dar 
ilgokai užtruks, buvo nuspręs-

Kunigų Vienybės suvažiavimas, įvykęs rugpiūčio 25-26 Marianapolyje, pas tėvus marijonus. Priekyje vysk. 
V. Brizgys (d.) ir vietos vyskupas.

Lietuvių parapijų ateitis
Kunigy Vienybes seimo rūpestis. Kiek šis seimas 

buvo našus — parodys ateitis

ta paruošti spaudai sekma- finės tik lietuvių parapijose. Vyčių nuveiktus darbus krikš-
dienių ir šventadienių mišiolė
lį, pridedant dar vedybų ir lai
dojimo apeigas. Jis turėtų bū
ti panašaus formato Į anksčiau 
T. Jėzuitų išleistą. Neperdide- 
lis, kad ir parapiečiai galėtų 
juo naudotis ir tuo pačiu su 
pakankamai stambiu raidynu, 
kad ir ant altoriaus praverstų: 

šio mišioliuko paruošimo at
sakomybė paliekama kun. V. 
Zakarui ir prel. dr. V. Balčiū
nui. Jie nuo pat pilno gimto
sios kalbos į liturgiją įvedimo 
ruošia sekmadieniu. ir šven
čių mišių lietuviškus tekstus. 
Šiem dviem vyram seimas pa
reiškė užtarnautą padėką už tą 
svarbų jų atliekamą darbą.

3. Parapijų reikalai. Parapijų 
dabartinė padėtis ir jų ateitis. 
Žvelgiant į dabartinę parapijų 
padėtį, nepasitenkinta vien 
konstatavimu fakto, kad sek
madieniais mišių dalyvių skai
čius mažėja, ir tuo pačiu para
pijos pamažu artėja prie suny
kimo, bet-bandyta pažvelgti Į 
to nykimo priežastis.

Pastebėta, kad kai kurios 
bažnyčių nelankymo priežastys 
esančios bendros visiem Š. A
merikos katalikam. Kitos speci- 

Nustačius ligos diagnozę, buvo 
siūlomos konkrečios priemonės 
šiom ligom gydyti.

Prie šio klausimo buvo pri
jungtas ir kitas artimai su pa
rapijų dabartine padėtimi ir 
ateitimi susijęs klausimas — 
lietuvių kunigų stoka lietuvių 
pastoraciniame darbe. Čia taip 
pat pirmiausia buvo paliestos 
dabartinį kunigų trūkumą iššau
kusios priežastys, o po to ban
dyta ieškoti konkrečių priemo
nių trūkumam pašalinti.

Šiem klausimam pilniau iš
gvildenti buvo sudarytas sim
poziumas. Jo narių iškelti klau
simai ir pasiūlytos konkrečios 
priemonės bus plačiau pateik
tos platesnei visuomenei per 
spaudą.

4. Pasauliečių dalyvavimas. 
Dar viena iš naujų, naudingų 
ir viltingų šio seimo apraiškų 
buvo pasauliečių aktyvus daly
vavimas jame. Pasauliečiai, or
ganizacijų vadai, atvirai, nuo
širdžiai, su įsijautimu ir įsipa
reigojimu nupiešė jaunimo or
ganizacijų veiklą, jų sunkumus 
ir kunigų su pasauliečiais arti
mesnio bendradarbiavimo rei
kalą. Dr. J. Stukas kalbėjo apie 

čioniškam brendime ir paverg
tai Tėvų Žemei daromų skriau
dų iškėlime į viešumą ypatin
gai politiniuose sluoksniuose.

Ateitininkų organizacijų at
stovai J. Oniūnas ir E. Gudaus
kas paminėjo, kaip vasarų sto
vyklose ir žiemos kursuose yra 
gilinamas jaunosios kartos tau
tinis ir religinis įsąmoninimas. 
Siu kursų organizavimu iki šiol 
daugiausia rūpinosi kun. S. Yla. 
Jo planavimo, darbo ir aukos 
dėka jau yra išaugusi nauja 
jaunimo vadų karta, kurią jie 
su dėkingumu pavadino “Ylos 
generation”.

Iš kitos pusės, prisimindami 
kun. Ylos sveikatą ir amžių, 
prašė daugiau kunigų įsijungti 
į šį svarbų darbą, kad šios mi
sijos tęstinumas būtų užtikrin
tas ateičiai.

Šių jaunų vyrų pasirodymas 
Kunigų Vienybės seime buve 
tarsi šviesus spindulys, duodąs 
vilčių ateičiai. Puikus jų lietu
vių kalbos mokėjimas, ’dėjų gi
lumas, tautiniais bei religiniais 
reikalais susirūpinimas visus 
seimo dalyvius maloniai nuste
bino ir sužavėjo. Net ir tie, ku
rie jaunosios kartos atstovų 
lėkštumą ir pasimetimą apspręs 
davo pagal plaukų ilgį, šiuo 
jaunųjų atstovų pasirodymu bu
vo gerokai nustebinti. O ateity 
jaunimo apsprendimo kriteriu- 
mi. atrodo, turės pasirinkti ki
tokį mastą.

1. Seime buvo ir trūkumų. Vie
nas jų stoka ryšio su ankstes
niu seimu. Pernykščiu metų 
seime, liečiant liet, parapijų rei
kalus, buvo nagrinėjamas pa
rapijų tarybų praktiškas suda
rymas ir jų veikla. Prisime
nant p. tarybų svarbą, šis klau
simas turėjo būti tęsiamas ir 
naujame seime. Pernai p. tary
bų klausimas buvo pristatytas 
vieno klebono, atseit iš kunigų 
pusės. Šiemet galėjo būti pa
žvelgta iš kitos pusės — iš pa
sauliečių.

Daug kur lietuvių parapijos 
yra tokioj padėty, kad be akty
vių parapijų tarybų jos jau ne- 
beišsilaikys. Todėl šis klausi
mas yra ne vienkartinio pobū
džio, o turėtu būti visu — ku
nigų ir pasauliečių — kasdie

niniu rūpesčiu tol, kol visose 
liet, parapijose bus aktyvios 
parapijų tarybos.

2. Liturgija lietuviškose para
pijose. Seime buvo pasigesta 
pranešimo šiuo svarbiu reika
lu. Lietuviški sekmadienių ir 
švenčių mišiolėliai —įdedant 
daug ryžto, darbo ir aukos — 
kiekvienam mėnesiui yra iš 
anksto paruošiami ir išsiuntinė
jami visiem, kurie tik paprašo. 
Jų atspausdinimas taip pat 
nemažai atseina. Jau antri me
tai jie įgalina lietuvius pilniau 
dalyvauti aukščiausiame litur
gijos akte — mišių aukoje. De
ja, dar yra nemažas liet, pa
rapijų skaičius, kurios šių mi- 
šioliukų neužsisako ir šia gali
mybe nepasinaudoja.

Seimas kaip tik galėjo būti 
gera proga šiam klausimui iš 
naujo iškelti. Buvo proga pa
tikrinti, kurios parapijos šios 
liturginės priemonės nevartoja, 
ir bandyti per kaimynines pa
rapijas ar kitais būdais jas su
dominti. Deja, nei provincijų 
pranešimuose, nei kitomis pro
gomis šis klausimas seime ne
buvo paliestas.

3. Daug teorijos — per ma
ža praktišką dalyku. Pakartoti
nai buvo keliami klausimai ir 
siūlymai jungtis su lenkais, su 
žydais ir su kitomis tautybėmis 
ginant savo politinius reikalus. 
O kad Chicagos lietuviai, ginda
mi savo religinius įsitikinimus, 
yra suskaldyti, ir kad juos rei
kia suvienyti, apie tai, deja, ne
buvo visai užsiminta. -

•
Klausimas, kuris įpareigoja

Po bendro kritiško žvilgsnio 
į seimo darbus vistiek dar 
lieka neatsakytas vienas klausi
mas — ar pavyko Šis seimas? 
į klausimą — ką teigiamo šis 
seimas nuveikė ir ko jis nepa
darė — galės atsakyti tik kitas 
seimas. Jei 1972 Kunigų Vieny
bės seime bus galima dubti tei
giamą atsakymą į šiuos klausi
mus. tai reikš, kad šių metų 
seimas buvo pasisekęs. O klau
simai yra šie: a) ai- dauguma 
ar bent daugiau liet, parapijų 
negu šiemet turės parapijų ta
rybas? b) ar tikintieji liet, baž
nyčiose turės progos pilniau 
dalyvauti liturgijoj? c) ar jau 
bus žinomas tarp kitataučių dir
bančių lietuvių kunigų skaičius 
ir pavardės tų, kurie norėtų 
pereiti į lietuvių pastoracija? 
Teigiami atsakymai į šiuos 
klausimus bus įrodymas, kad 
šis seimas pavyko ir daug nu
veikė.

(nukelta į 4 psl.)
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PASISĖJAU ŽALU ROTI. ..
Romanas
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Pusbrolis Vytas jau į vyrus išaugęs. Kai matė 

prieš kelerius metus Vokietijoje, jau tada buvo gero
kai ištįsęs vaikiūkštis, bet dar vaikiško veido. O dabar
— jau pastambėjęs, nors ir nenustygsta ramiai vienoje 
vietoje, vis juda, kruta, kėdes girgždina. Džiaugiasi 
dėdė, kad Vytas jau į anglišką mokyklą priimtas, į gim
nazijos paskutinę klasę. Pradžioje buvę kiek bėdos su 
anglų kalba, bet dabar jau visai neblogai...

— Gal ir gerai, kad taip atsitiko, jog nespėjo’Vo
kietijoje pabaigti gimnazijos: per tuos paskutinius me
tus išmoks gerai angliškai, galės studijuoti, jei no
rės... — aiškina dėdė.

Ir Vidutė jau lankanti darželį. Kitais metais eis į 
mokyklą.

— Gražiai gyvenat, įsikūrėt, lyg seni amerikonai,
— džiaugiasi ir Petras.

— Kur čia gerai įsikūrei! Nematei, kaip kiti žmo
nės gyvena ... Žinoma, turime darbus: dėdienė siuvyk
loje dolerius renka, o aš cukraus fabrike maišus kilno
ju. Dolerių surenkam. Pradžiai gerai. Bet kiti jau spė
jo geresnius darbus susirasti: lengvesnius ir geriau ap
mokamus ... Dar neturim baldų, nei žmoniško buto. 
Juk matai — rūsyje gyvenam.

Tik dabar Petras atidžiai apsidairo. Dėdienės taip 
gražiai viskas sutvarkyta, ant langų permatomos už

uolaidos, stalas užtiestas, lovos paklotos, kad įžengu
siam Petrui pasirodė jauku, gražu, tvarkinga. Dabar 
tik pamato, kad tėra tik du kambariai, kuriuose turi 
sutilpti ir virtuvė, ir valgomasis, ir salonėlis, ir mie
gamieji. Ir baldai surankioti įvairių stilių, nutrinti, su- 
klypę...

— Stovykloje blogiau gyvenom, — sako apsidai
ręs Petras.

—Ir mums atrodė taip, kai atvykę kūrėmės, kol 
kitaip gyvenančių nebuvom matę... — kalba dėdie
nė.

— Viskam ateis laikas. Jau ir taip stebiuosi, kad 
taip greitai sugebėjot susitvarkyti, prisitaikinti.

— Koks čia sugebėjimas! Pagyvensi, pamatysi. 
Čia Amerika, Petrai. Esi vienas. Pusę gauto čekio ga
lėsi kas savaitę į banką atidėti. Juoksies! netrukus iš 
mūsų, kur du vaikus turim į mokslą leisti, — kalba 
dėdė.

— Tik nedejuok, Kazy, — draudžia dėdienė: — 
Petras tik spėjo iš laivo išlipti, o jau jo būsimus tur
tus skaičiuoji!

— Nedejuoju. Nusidėčiau, jei dejuočiau. Turiu 
Dievui dėkoti, kad sekasi, bent iki šiol sekėsi. Bet 
turiu priminti, tau, Petreli, kad mes sudarėm popie
rius nieko neturėdami: nei buto, tau skirto, nei darbo, 
kurs tavęs lauktų. Pabūsi kelias dienas, pasisvečiuosi, ir 
reikės pačiam ant kojų atsistoti.

— Kitaip ir negalvoju, dėde .•.. — pritaria- Pet
ras, bet viduje perbėga nesmagumas. Vėl pajunta ne
malonų grindų supimąsi po kojomis... Stalas dar tebė
ra apkrautas valgiais ir gėrimais — mylimam, lauktam 
svečiui... Tik kam tas pareigos toks greitas primini
mas? ...

Ir pirmoji mintis rytą nubudus ant sofos buvo tas 
pareigų priminimas. Gal ir gerai, kad dėdė nepagalvo
jęs žleptelėjo. Lyg ir atpratęs buvo Petras paskutiniais 
metais nuo pareigų. Nuo laikrodžio tikslumo. Gyveno 
Dievo paukšteliu. Ir dabar, žiūrėk, jis dar snaudžia, 
tingiai vartosi, o jau visi sukilę. Dėdienė pusryčius ruo
šia. Dėdė pirmas išsiskubino. Vytas knygas į krepšį 
kraunasi. Ir Vida laksto iš kampo į kampą... Į laik

rodžio tikslumą įpratę šių namų žmonės... O gal tuo 
tikslumu laikosi visas naujasis pasaulis? Jo skubėji
mas? Jo pažanga? Jo pertekliai? Jo galybė? ...

Po pusryčių Petras pasitiesia miesto planą. Įsi
žiūri į geografinę padėtį, susiranda savo buvimo 
vietą. Reikia išvažiuoti, požeminius traukinius išban
dyti. Į pačią New Yorko širdį nuvažiuoti, paklysti, vėl 
kelia susirasti...

Eidamas gatve, atsitiktinai pamato darbo agentū
ros iškabėlę. Reikia užeiti. Užlipęs į trečią aukštą, pa
sisako darbo ieškąs. Truputį paklausinėja ir pasiūlo 
darbą elektros laidų fabrike. Tik reikėsią vienos sa
vaitės uždarbį agentūrai atiduoti už tarpininkavimą.

— Gerai, — sutinka Petras.

Į būsimą darbovietę nuvykęs, susitaria, užpildo 
popierius, pas daktarą sveikatą patikrina, ir kitą rytą 
jau pradeda nedrąsius žingsnius doleriams užsidirbti. 
Po kelių dienų ir kambarį susirado pas dabartinius 
šeimininkus — pagal laikraščio skelbimą.

— Matau, kad nesugriuvęs esi, Petreli, moki pats 
tvarkytis.... Tik nereikėjo taip skubėti, būtum pasi
svečiavęs savaitę, kitą, — lyg nesmagiai jausdamasis 
kalba dėdė.

— Geriau, dėde, anksčiau negu vėliau, o svečias 
tai būsiu nuolatinis ..

Ėmė Petras darbą, neklausdamas, ar sunkus, ar 
sveikatai nežalingas... Gal tik laikinai... Kol geres
nis pasitaikys... Amerikoje niekas prie darbo priri
šęs nelaiko... Nepatiks, išeis, kitur pasiieškos...

Bet nuėjo Petras ir pasiliko. Penkerius metus plu
šo ten pūslėtomis rankomis, prirūkusiais plaučiais... 
Stebisi pats, kad taip greitai pralėkė tas laikas ... 
Vis galvojo: laikinai, laikinai... Ir tos studijos vaka
rais slinko vėžio žingsniu... Tikėjosi, kad seksis ge
riau ... Gal dėl jų ir buvo toks pastovus ir kantrus 
prie tos vario krosnies...

Bet visa tai jau praėjo... Pravertos naujo gyve
nimo durys ... Palaimintas darbas jo baigiamoje įsigy
ti specialybėje! Nuostabu, kad taip staiga pakilo jo svo
ris... Taip... Tų merginų akyse...

9
Emilija Vilčiūtė šiek tiek domėjosi Petru net tada, 

kai jis pūslėtomis rankomis krosnyje varį lydė. O nuo 
ano vakaro lietuvių klube, atrodo, net šiltesni vėjai 
ėmė pūsti...

— Labas vakaras. Petrai. Čia Milė, — išgirsta bal
są telefono ragelyje, žodžiai šilti, švelnūs, lyg šilku ap
vilkti. O gal ir ji pati šilkuose šlama. — Tai kada rasi 
valandėlę laiko ir man? — pagaliau baigia mergina 
klausimu po visokių įžanginių, bereikšmių: kaip gyve
ni, ką veiki, ar labai užimtas ...

— Gal šeštadienį? Gal sekmadienį? — abejingai 
atsako Petras.

— Bet tikrai, Petrai. Dabar juk atosto
gos, vakarai laisvi... Aš tokia vieniša, pasiilgau... 

Nueitume į kiną, turiu naujų plokštelių... — vilioja 
aksominis balsas.

— Gerai, rytoj vakare, tarp šeštos ir septintos, — 
pažada Petras.

Negalėtų Petras tikrai pasakyti, ar Milė jam pa
tinka. Gal net turi atstumiančių savybių. Bet retkar
čiais pradėjo su ja susitikinėti, kad nebuvo su kuo 
daugiau susitikti.

Milė — mergina su aristokratinėmis manieromis, 
— pasakė kartą Genius. Gimusi Kaune, inteligentų šei
moje. Dar Lietuvoje gimnaziją baigusi. Tarnavusi Už
sienio Reikalų ministerijoje. Mokanti kelias svetimas 
kalbas. Amerikoje skraidžiusi lėktuvų palydove. Ir da
bar tebetarnaujanti toje pat lėktuvų bendrovėje. Daug 
kur buvusi,' platų pasaulį mačiusi. Panele ją vadina, 
bet kai kas paslaptingai šyptelėja ir į ausį pašnabžda:

— Panelė? ... Dar Kaune buvo ištekėjusi... Pa
simetusi ... Su patyrimu, dėl to taip moka angelą vai
dinti, kai nori... žiūrėk, kad velnias neišlįstų!..

(Bus daugiau)
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XVIII studijų savaite Vokietijoje
Apie rašytoją J. Grušą ir sovietų rusinimą

BENDRUOMENE—ŠEIMA

(Tąsa iš praeito nr.)
Meilė, džiazas ir velnias

Tokia tema paskaitą liepos 
19 vakarą skaitė dr. Jonas Gri
nius. Jis apžvelgė ir įvertino 
Juozo Grušo draminę kūrybą jo 
70-jų gimimo metinių proga. 
Dr. J. Grinius buvo J. Grušo 
studijų ir kūrybinių svarstymų 
draugas, literatūros kritikas, 
pats sukūręs keletą dramų, tad 
labai kompetentingas kalbėti 
jam skirta tema. —

J. Grušas, anot paskaitinin
ko, jaunystėje pabandęs kitus 
literatūros žanrus, okupacijų 
metais pasuko į dramą. 1944 
Kauno teatras parodė jo pirmą
ją dramą ‘Tėvą”, kurią poka
rio metais autorius perdirbo Į 
“Tėvą ir sūnų”.

1955-56 pasirodė du silpno
ki dalykai — “Dūmai” (kome
dija) ir vodevilis “Nenuorama 
žmona”. Stipresnis veikalas yra 
3-jų veiksmų drama “Vedybų 
sukaktis” (1959).

Drama “Brunzos paslaptis” 
(1966) mažiau apkrauta sovie
tinio gyvenimo smulkmenomis, 
negu anksčiau suminėtos. Ji 
vaizduoja žmogaus dalią totalis- 
tiniame režime ir ji kaltina. 
Šiuo veikalu Grušas grižo į fi
losofinius žmogiškosios būties 
vandenis, braunasi Į ontologi 
nio blogio paslaptį.

Nuo sovietinės tikrovės atsi- 
jusios trys politinės > J. Grušo 
dramos — “Herkus Mantas” 
(1957), “Zigmantas Sierakaus
kas” (1960) ir “Profesorius Mar
kas Vidinas” (1962) arba “Žmo
gus be veido” (eiliuota redakci
ja). Pastarojoje, kuri yra men
kiausia iš visų trijų, vaizduo
jamas atominių fizikų sąžinės 
konfliktas Vakarų pasauly.

Geresnė yra senųjų prūsų su-

LIETUVIŲ PARAPIJŲ ATEITIS
( atkelta iš 3 psl.)

Tačiau šis kritiškas žvilgsnis 
i seimo eigą pastato ne tik sei
mo dalyvius ir visus kunigus, 
bet taip pat liet, parapijų atei
timi besirūpinančius pasaulie
čius prieš didelį klausimą — 
kas visa tai padarys? Kieno 
yra pareiga žiūrėti, kad šio sei
mo nutiestos gairės atneštų rei
kiamų vaisių? Kieno — ar- tik 
klebonų, ar visų kunigų? Ne, 
ne tik klebonų ir visų kunigų, 
bet taip pat visų geros valios 
lietuvių — pasauliečių ir kuni
gų! Pasauliečiai vieni negalės 
Įvykdyti šio uždavinio, kunigai 
vieni nepajėgs. Bet jei visi kar
tu dirbs, daug pasieks.

Kas liečia parapijų tarybas 
— daugiausia bus reikalinga 
stipri pasauliečių iniciatyva. 
Tose parapijose, kur iki šiol 
klebonai tarybų nesuorganiza
vo ar net nepradėjo organi- 
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Baltų festivalyje, kuris buvo rugpiūčio 21 Freehold, N. J., dainuoja žibuoklių sekstetas. Iš k. L. Stukienė, B. 
Venckienė, O. Skurvydienė, A. Pitkunigienė, E. Macke vielutė, G. Mazurienė. Sekstetui vadovauja L. Stukas.

Nuotr. V. Maželio

kilimą prieš kryžiuočių ordiną 
vaizduojanti drama “Herkus 
Mantas”. Žiūrovam nesunku iš
vesti lygiagretę tarp prūsų su
kilimo prieš kryžiuočius XIII š. 
ir lietuvių sukilimo prieš sovie
tus po antrojo pasaulinio karo.

“Zigmantas Sierakauskas” 
vaizduoja lietuvių-lenkų 1863 
sukilimą prieš rusus. Ir šiame 
veikale laisvė laikoma aukš
čiausia vertybe.

J. Grušo kūriniuose dažnai 
sutinkame išdavystę. “Meilės, 
džiazo ir velnio” (1967) dramoj 
ji traktuojama kaip niekšybės 
arba velniškojo blogio išraiška, 
o meilė — kaip aukščiausias 
gėris.

“Tėvo” dramoj (1944) J. 
Grušas apoteozuoja tiesą ir mei
lę. Sovietiniame jos variante 
“Tėve ir sūnuje” meilė pralai
mi. Ji rehabilituojama ‘Meilės, 
džiazo ir velnio” tragikomedi
joj, vaizduojančioj protestuo
jančio ir valkataujančio jauni
mo gyvenimą. Meilei veikale at
stovauja Beatričės-Betos perso
nažas, kuris yra vienas didžiau
sių rašytojo kūrybinių laimėji
mų.

Juozas Grušas yra 
vienas svarbiausių lietuvių dra
maturgų, pasižymintis filosofi
niu žvilgsniu — visažmogišku 
problemingumu. Kai kurios jo 
dramos, pav. “Meilė, džiazas ir 
velnias”, galėtų būti vaidina
mos betkuriame pasaulinio gar
so teatre.

•

Liepos 20 rytiniame posėdy 
dr. A. Gerutis iš Berno skaitė 
paskaitą tema

Sovietinimo ir rusinimo poli
tikes padariniai Lietuvoje...

Per beveik dvi valandas bu
vo išnagrinėti du skirtingi, bet 

zuoti, nėra vilties, kad ir atei
ty tai padarytų. Tokiose para
pijose pasauliečių iniciatyva ir 
ryžtas yra būtini.

Dėl suradimo lietuvių ku
nigų lietuvių parapijom atsako
mybė tenka Kunigų Vienybės 
centro vadovybei (centro val
dybai). Nėra abejonių, kad ji 
pajėgs tai padaryti. Šiuo metu 
Kunigų Vienybės centro valdy
bą sudaro pirm. kun. A. Con- 
tons (Kontautas), vicepirm. ku
nigas S. Yla ir kun. J. Matutis, 
seki', kun. V. Zakaras ir ižd. 
kun. dr. Z. Smilga.

Dvejų metų eigoje ji užsi
rekomendavo, šio seimo pa
reiškimu, “kaip veikliausia, 
energingiausia ir sumaniausia 
centro valdyba Kunigų Vieny
bės istorijoj.” Iš jos tad ir bus 
laukiama gairių kunigam, o 
taip pat ir pasauliečiam.

p-g- 

esmėje glaudžiai susipynę da
lykai, kurie apsprendžia nūdie
nę pavergtosios Lietuvos tikro
vę. “Be sovietinimo nebūtų ir 
rusinimo”, — sakė paskaitinin
kas. Su abiem blogiais lietu
viai veda neatlaidžią kovą.

Pirmoji paskaitos dalis buvo 
skirta sovietinimo klausimui?

Sovietinimas — tai toji poli
tinė padėtis, kurią Sov. Sąjun
ga, susimokiusi su kita tota- 
listine galybe, smurtu primetė 
Lietuvai. Dabar iš laiko nuoto
lio galima rimtai abejoti, ar 
Sov. Sąjunga, su kuria nepri
klausomoji Lietuva visą laiką 
palaikė “tradiciniai draugin - 
gus” santykius, buvo bet kada 
susitaikiusi su faktu, kad nuo 
jos atsiskyrė buvusios carinės 
Rusijos imperijos dalys.

Dr. Geručio nuomone, Leni
nas ir jo Įpėdiniai niekad to 
nuoširdžiai neatsižadėjo. Vadi
namasis “tradiciniai draugin
gų” santykių laikotarpis sovie
tam tebuvo tik “peredyška” sa
vo rūšies politinis Nepas.

Naivu manyti, jog Lietuvos 
susovietinimo mintis kilusi tik 
1939, kaip nacių-sovietų suokal
bio išdava. Pats suokalbis tebu
vo tik vokiečių nacionalsocialis
tų sudarytoji proga, kuria so
vietų grobikiškoji politika grei
tai pasinaudojo.

Nors šiuo metu okupuotoj 
Lietuvoj smarkiai jaučiamos 
neostaliniškosios apraiškos, ta
čiau stalininio teroro sugrįži
mas nebeįmanomas. Niekas ne
gali užmiršti masiniu trėmimų 
aukų. Nesibaigianti komuniz
mo krizė nuo Jugoslavijos at
skyrimo iki lūžio su Kinija už
krėtė sovietinį jaunimą apatija. 
Šiandien Maskvoje jaunuoliai 
maino Lenino ženkleli į kram
tomosios gumos gabalėli!

Sovietinimas reiškiasi įvai
riai: slegiamos pagrindinės žmo
gaus teisės, nutraukiami tradi
ciniai ryšiai su V. Europa, kul
tūrinis ir dvasinis gyvenimas 
kontroliuojamas partijos, nesi
baigia žemės ūkio krizė, pramo
nė vis dar neišbrenda iš atsili
kimo.

Antroje paskaitos dalyje bu
vo išnagrinėta sovietu tautybių 
politika.

Nors sovietai ir smarkiai gi
riasi, kad jie pavyzdingai iš
sprendė nacionalinį klausimą, 
tačiau jiem niekad nepavyko 
užslėpti rusinimo tikslų. Nežiū
rint gražaus konstitucinio fasa
do apie tautų lygiateisiškumą, 
praktikoje rusų tauta ir kalba 
visur privilegijuojamos.

Dr. Gerutis nurodė eilę pa
vyzdžių, kaip rusinimo politika 
vykdoma Lietuvoje. 1920 Mask
vos sutartimi nustatytosios sie
nos nebuvo Lietuvai sugrąžin
tos. Rusija pasiglemžė etnogra
fines lietuvių sritis, Donelaičio 
Tolminkiemi pavertė Čystyje

Vokietijoje studijų savaitėje klausosi paskaitų.

Prudy, Tilžę — Sovietsku. Gat
vės pavadintos rusų garseny
bių vardais Mokyklų progra
mos beveik išimtinai sudarytos 
pagal rusiškąsias arba tiesiog 
išverstos. Visur brukama Leni
no kalba.

Ne tik Maskvoj, bet ir Vil
niuj stačiatikių bažnyčios puo
šiamos, o Lietuvoj katalikiško
sios šventovės niekinamos. Res
publikinės ministerijos mažai 
teisių teturi. Ir apie kokį sava
rankumą galima kalbėti sovieti
nio “federalizmo” sistemoj?

Drauge su vietinio tautišku
mo slopinimu vyksta rusišku
mo apoteozė.

“Didysis brolis saugoja kiek
viena rusiška siela”. Rusai ne- 
rusiškosiose teritorijose naudo
jasi eksteritorialiomis teisėmis 
Jie turi savo mokyklas, teatrus, 
spaudą. Visa, kas rusiška, yra 
išsaugotinos ir privilegijuoja
mos vertybės. Sov. Sąjungoje 
nėra tokio teismo, kuriame bū
tų galima kelti bylą dėl konsti
tucinių tautos teisių pažeidimo.

Kritikuodamas sovietų vyk
doma rusinimo ir tautu diskri
minavimo politiką, dr. Gerutis 
jai prieš pastatė šveicarų dau
giatautės federacijos politiką,

BAŽNYČIOJE IR ŠALIA JOS:

PAGIJIMAS NUO
N. C. agentūra paskelbė apie 

Glasgow, Škotijoj, šešerių me
tų mergaitės Frances Burns pa
gijimą Liurde.

Trejus metus mergaitė sirgo 
vėžiu. Po operacijos gydytojai 
nustojo vilties. Desperacijoje 
motina nuvežė į Liurdą. Ten 
dėjo mergaitei ant skaudamų 
vietų Liurdo vandenyje suvil
gytus kompresus. Bet tik kele
tą dienų ten pabuvo. Mergaitė 
rodėsi tiek silpna, kad buvo 
parskraidinta namo, ir iš aero
dromo ambulansas mergaitę 
nugabeno i ligoninę. Po dviejų 
dienų ji pati atsisėdo ir pa
prašė valgyti. Po savaitės dingo 

ligos ženklai, sutinimai.
Ligoninės gydytojas protes

tantas pareiškęs reporteriam , 
kad pagijimo negalima išaiškin
ti dabartinės medicinos patirti
mi. Esą stebuklas nėra per 
stiprus žodis kalbant apie mer
gaitės pagijimą.

Liurdo medicinos biuro pir
mininkas dr. A. Olivieri pasa
kęs: “Tik sykį per eilę metų 
tegalime pranešti Vatikanui pa
gijimą kaip stebuklą”. Prie to
kių priskyrę šį pagijimą. .
Jėzuitų generolas Sovietuose

Jėzuitų ordino generolas, ku
ris populiariai vadinamas “juo
duoju popiežium”, Pedro Arru- 
pe, keturias dienas praleido So
vietų Sąjungoje. Buvo pakvies
tas Leningrado metropolito Ni
kodemo ir su juo turėjo kelis 
pasitarimus. Paskui išvyko j Fi
lipinus ir Indoneziją.
Kiek jėzuitų Amerikoje

Pagal generolo patvarkymu 
paruošta statistiką viso jėzui
tų ordine yra 21,000 narių. J. 
Valstybėse ir Kanadoje 5,572.

Naujai stojančių maža, mirš
tančių daug. Stojančių ir besi
mokančių seminarijoje J. V.

Prenumeratoriai, pakeisdami 
savo adresą, prašomi administ
racijai pranešti ne tik naują, 
bet ir seną adresą. Taip pat 
neužmirškite pridėti pašto zip 
coda numerio.

paremtą teritoriniu principu.
Baigdamas paskaitą, prele

gentas kėlė klausimą, kuris šių 
dviejų blogis Lietuvai didesnis. 
Didesniu jis laiko rusinimą, 
nes režimai ateina ir praeina. 
Tuo tarpu Sov. Sąjungoje nė
ra laisvo žmonių judėjimo, 
vyksta vairuojamas demografi
nis procesas, kurio tikslas 
stiprinti proteguojamą rusų gai
valą. Partinė priklausomybė 
būtinai reiškia ir rusofilišku- 
mą. Kaip tik todėl tautinė ne
santaika Sov. Sąjungoje toliau 
didėja.

Artimoje ateityje lauktina, 
jog rusinimo politika stiprės, 
todėl mūsų pareiga — kelti bal
są prieš betkokias tos politikos 
apraiškas, kad būtų sulaikytas 
tautų diskriminavimas, ir tauti
nio klausimo sprendime taiko
mas teritorinis principas.

•
Po pietų tęsiant diskusijas, 

dr. Čeginskas referavo A. 
Maceinos straipsnio “Nuo ko 
mes bėgome” pagrindines min
tis, kur ta pati sovietinimo ir 
rusinimo dilema sprendžiama 
išeivijos laikysenos atžvilgiu.

(Bus daugiau)

VĖŽIO LIURDE
skaičius sumažėjo 60 proc., i- 
šventinamų skaičius sumažėjo 
31 proc. Kanadoje seminarijo
je skaičius sumažėjęs 73 proc., 
Įšventinamų — sumažėjęs 24 
proc.

Pasitraukiančių skaičius per 
pastaruosius 5 metus 14 sykių 
didesnis negu 1965 metais.

Amžiaus vidurkis J.V. dabar 
57 metai, Kanadoje 56 metai. 
Tai reiškia, kad daugiau kaip 
pusė yra vyresni nei 50 metų.

Parama privatinėm mokyklom
Pennsylvanijos gub. Milton 

Shap pasirašė Įstatymą privati
nėm mokyklom paremti. Para
ma skiriama tėvam — 75 dol. 
už vaiką pradinėje mokykloje, 
150 vidurinėje.

Pennsylvanija pirmoji vals
tija, kuri tokiu būdu išspren
dė privatinių mokyklų paramą.

MIRĖ PROF. B. NERMAN
Stokholme, Švedijoj, rugpiū

čio 22 mirė prof. Birger Ner- 
man, 82 metų amžiaus, nenu
ilstamas kovotojas prieš komu
nizmą.

Buvo gimęs Švedijoj. 1923- 
25 profesoriavo Estijoj, Tartu 
universitete. Dėstė archeologi
ją. Tame laikotarpy giliau su
sidomėjo Baltijos tautomis, 
reiškė jom gilias simpatijas ir 
skatino Baltijos ir Skandinavi
jos valstybių moksliškai kultū
rinį bendradarbiavimą.

Buvo aktyvus ir energingas 
kovotojas už pavergtų, ypač 
Baltijos tautų laisvę, šiuo klau
simu buvo parašęs daug knygų, 
brošiūrų ir straipsnių.

28 metus buvo Baltijos ko
miteto pirmininku, Baltijos hu
manitarinės draugijos garbės 
pirmininku, pasaulio antikomu
nistinės lygos garbės pirminin
ku ir daugelio kitų organizaci
jų, kovojančių prieš komu
nizmą, nariu.

Prof. B. Nermano asmenyje 
pasaulis nustojo gilaus moksli
ninko, o Baltijos tautos —drau
go ir didelio kovotojo prieš 
vergiją.

Lietuvių Bendruomenės Wor- 
cesterio apylinkės iždininkas, 
pirmą kartą ragindamas sumo
kėti solidarumo mokestį, siun
čia raštelį tokio turinio: “L. 
Bendruomenė nėra nei parti
ja, nei organizacija, į kurią lie
tuviui reikėtų įstoti. Bendruo
menė yra visų lietuvių šeima, 
kuriai priklauso visi lietuviai, 
ar jie nori ar nenori. Taip, kaip 
vaikai savo tėvų šeimai”.

Du procentai, gavusių tokį 
bendruomenės apibūdinimą, pa
reiškė nesutinką su teigimu 
“nori ar nenori”. Girdi, kas ga
li mane priversti, jeigu aš ne
noriu.

Žinoma, priversti niekas ne
gali, negali to net norėti. O ta
čiau bendruomenės apibūdini
mas “Pasaulio lietuvių šeima” 
yra vykęs ir taikliai nusako lie
tuvių ryšius su ja.

Kaip ir eilinėj šeimoj, jos vai
kai būna Įvairių pažiūrų, pro
fesijų ir elgesio. Vieni jos na
riai su savo šeima kooperuoja, 
ją gerbia, ją gelbsti, kiti, iš
ėję savais keliais, neturi nieko 
bendra, arba net ją žemina bei 
niekina. Bet visi jie buvo ir lie
ka savo šeimos nariai, ar jie 
nori ar nenori. •

Pasaulio Lietuvių Šeimai pri
klausantieji Altą, Vlikas, Lie
tuvių Fondas, Kultūros, Tautos, 
Nepriklausomybės Fondai, Bal
tas, įvairios partijos ir organi
zacijos veikia savarankiai. Į jų 
savaranku veikimą Pasaulio 
Lietuvių šeimos vadovybė ne
sikėsina ir nesikiša. P. L. Š.

S. KUDIRKOS ŠAUKSMO ATGARSIAI
Daugeliui JAV dienraščių pa

skelbus smulkius duomenis 
apie Simo Kudirkos teismą Vil
niuje, laikraščiuose pasirodė ir 
skaitytojų laiškai. The Washing
ton Post, rugp. 7 Įdėjęs platų 
A. Shub straipsnį apie Kudir
kos teismą, rugpiūčio 17 laiš
kų skyriuje paskelbė Stanley 
H. Bačkaičio, Great Falls, laiš
ką. Bačkaitis pažymėjo, kad 
dienraščio straipsnis apie Ku
dirkos teismą dar kartą išryš
kino Baltijos kraštų likimą. 
Laiško autorius teigia: po 30 
metų tų kraštų gyventojai ne
atsisakė kovos ir turi vilti su
laukti laisvės. Daugiau negu 
nuostabu stebėti vis dar švie
sias laisvės troškimo viltis po 
to, kai 40 proc. tų kraštų gy
ventojų nužudyta ar išgabenta 
į Sibirą ir kai likusiai gyven
tojų daliai tenka pakelti smar
kią komunistų propagandą bei 
be atodairos vykdomą terorą.

Bačkaitis toliau rašo, jog vi
sai nesuprantama, kaip pasau
lio sąžinė gali abejingai žvelg
ti Į Baltijos kraštų šauksmą ir 
rūpintis laisve kitų kontinentų 
gyventojų, niekuomet neturėju
sių savo tautų ar netrokštančių 
jas turėti. Laikas, kad laisvo 
apsisprendimo dėsnis būtų vie- 

Prof. 8. Nerman

(Bendruomenė) atlieka lietuvy
bės, kultūros, švietimo bei po
litinius veiksmus, kurių ne
aprėpia aukščiau minėti veiks
niai.

Kai kas griežtai atriboja P. 
L. Š. (Bendruomenę) nuo poli
tinių veiksmų. Bet kas atliks 
kolonijose protesto demonstra
cijas, rezoliucijų ir laiškų rašy
mą, Vasario 16, Baisiojo Birže
lio, Tautos bei Kariuomenės 
minėjimus, kur nėra nei Altos, 
nei Vliko skyrių bei atstovų? 
Juk aukščiau minimi veiksmai 
be politinio atspalvio negali ap
sieiti.

•
Kai kas siūlo pareiškimus į- 

stojant į P. L. š. (Bendruome
nę), bet kada bus įsisąmoninta, 
kad tai yra ne organizacija, bet 
šeima, tai pareiškimai savaime 
atkris.

Siūlymai solidarumo mokes
tį padidinti, arba laikyti nariu 
tik tuos, kurie solidarumo mo
kestį užsimoka, nepraktiški ir 
nenaudingi. Solidarumo mokes
čio, kaip simbolinės aukos, ne
mokėjimas negali atpalaiduoti 
nuo šeimos narystės.

Solidarumo mokestis, dabar 
praktikuojamas dirbančiai šei
mai 3 dol., dirbančiam pavie
niui 2 dol., nedirbančiam 1 dol., 
toks turėtų ir likti. Mokestis 
metinis.

Įvairios aukos negali būti kie
no nors monopoliu. Asmuo au
koja laisva valia tam, kam ma
to reikalinga. Niekas negali jo -Į 
pareigoti aukoti tam, kam jis 
pats nenori.

V.D., Worcester, Mass.

nodai naudojamas visame pa
sauly.

Laiškas baigiamas: “Baltijos 
tautos vėl Įrodo trokštančios 
būti laisvos ir vertos laisvės. 
JAV-bės turi moralinę teisę iš 
kelti Rytų Europos laisvės 
klausimą aplamai ir Baltijos 
valstybių — ypatingai. Tai 
1940 metais buvo iškilmingai 
pažadėta prezidento Roosevel- 
to. J. Tautų Charta garantavo 
laisvo apsisprendimo teisę. 30 
metų praslinkus Baltijos tautos 
tebelaukia. Turiu vilti, kad jos 
ne veltui laukia, ir viliuos, kad 
dar ne vėlu”.

Catholic Standard savaitraš
tis Washingtone rugp. 19 pa
skelbė du straipsnius bei ko
mentarus apie S. Kudirkos by
lą ir apie katalikų padėtį okup. 
Lietuvoje. Pirmame puslapyje 
savaitraštis, priminęs rugp. 7 
straipsnius apie Simo Kudirkos 
bylą, nurodė, kad Simas buvęs 
nuoširdus katalikas, kad jis lau
kęs mirties bausmės ir kad tuo 
atveju prašęs leisti atvykti ka
talikų kunigui. Laikraštis dar 
pažymėjo, kad JAV katalikų 
organizacija imigracijos bei pa 
bėgėlių reikalam, drauge su ki
tomis religinio pobūdžio orga
nizacijomis, ryšium su prie
globsčio teisės nedavimu Ku
dirkai, buvo pasiuntusios pro
testus prezidentui R. Nixonui.

“Cath. Standard” kitam 
straipsniui davė antraštę: “Lie
tuva — katalikų tvirtovė”. Sa
vaitraštis pacitavo Londono 
“The Times”, pagal kurį Lietu
va ir ypatingai jos sostinė — 
Vilnius lieka katalikybės tvirto 
ve Sovietų Sąjungoje. Laikraš
tis plačiau paminėjo Eltos ne
seniai paskelbtus įspūdžius 
“The Times” atstovavo Maskvo
je David Bonavia, apsilankiu
sio Vilniuje. (Elta)

— Antano Giedriaus “Aišvy- 
do pasakos” baigtos spausdinti 
Draugo spaustuvėj. Iliustraci
jas ir viršelį paruošė dail. Ona 
Baužienė. Si knyga pasitarnaus 
tėvam, kai reikės ką papasako
ti vaikam. A. Giedrius yra labai 
vertingas pasakos žanro kulty- 
vuotojas iš nepriklausomos Lie
tuvos laikų.
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XV LIET. FRONTO BIČIULIŲ STOVYKLA DAINAVOJE
Ketvirtąjį kovos dėl Lietu

vos laisvės dešimtmetį JAV ir 
Kanados Lietuvių Fronto bičiu
liai ir svečiai sutiko Dainavo
je rugpiūčio 8-15 politinių, kul
tūrinių ir mokslinių klausimų 
nagrinėjimu, lietuviško gyveni
mo ir organizaciniais pasitari
mais.

Vėliavos pakėlimu stovyklą 
oficialiai atidarė JAV ir Kana
dos LFB centro valdybos pir
mininkas J. Mikonis, Žodį tarė 
“Į Laisvę” žurnalo redaktorius 
J. Kojelis.

Pirmadienio (VIII.9) vakarą 
“Kinija ir tarptautiniai santy
kiai” tema kalbėjo žurnalistas 
St. Daunys. pavaizduodamas 
praėjusių metų ir dabartinių 
dienų tarptautinės politikos 
slinktį, kurioje Sov. Sąjunga 
patyrė visą eilę nesėkmių. Ki
nijos išėjimas į tarptautinės 
politikos areną gali laisvėjimu 
atsiliepti rusų pavergtose tau
tose. Studijų moderatorius 
prof. A. Klimas painformavo, 
kad raudonoji Kinija Baltijos 
valstybių klausimais domisi ir 
per Švediją yra užsiprenume
ravusi “Lituanus” žurnalo 25 
egzempliorius.

A. Idzehs, Kent valstybinio 
universiteto dėstytojas, antra
dienį skaitė paskaitą tema “De
mografiniai Lietuvos gyvento
jų bruožai”. Atsargiai žvelgda
mas i sovietu statistikos šal
tinius, prelegentas teigė, kad 
pirmajame okupacijų dešimt
metyje Lietuvos gyventojų 
skaičius sumažėjo apie pusę mi
lijono žmonių. Daugiausia ne
tekta jaunų vyrų. Už lie
tuves ribų atsidūrė ar žuvo 
apie 850,000 lietuvių. Gimimų 
skaičius Lietuvoje mažėja, bet 
vis dar aukštesnis už rusų Ru
sijoje. Žmonių judėjimas vyks
ta iš kaimo į miestus, todėl 
miestai auga. Ten geresnės 
gyvenimo sąlygos. Į bendrą gy
ventojų prieaugli įeina 10 proc. 
kolonistų. Tai rusai, nors jų 
skaičius Lietuvoje palyginamai 
su kitomis Baltijos okupuoto
mis valstybėmis auga nežy - 
miai.

Antrąją paskaitą tą dieną 
skaitė jėzuitų provincijolas,

Gen. Stasys Raštikis rugsėjo 13 
sulaukė 75 metų amžiaus.

ATSIŠAUKIMAS Į PHILADELPHIJOS LIETUVIUS

Pirmą kartą Philadelphijos istorijoje į miesto tarybos aukštąjį 
postą (councilman-at-large) kandidatuoja lietuvis, teisių daktaras 

“ ANTANAS NOVASITIS
Džiugu ir reikšminga turėti savo tautietį svarbiose pareigose. 
Pasirodykime prieš kitas tautines grupes, kad esame vieningi, 
stiprūs ir aktyvūs rinkiminėje kampanijoje. Moraliai ir mate
rialiai paremkime Antaną Novasitį atsilankydami į jo garbei 
ruošiamą banketą, o atėjus balsavimo metui, atiduokime balsą 
už savo tautietį.

Banketas “Toni Novasitis Nite” įvyks 1971 m. rugsėjo 19 d., 
sekmadienio vakarą, Four Chefs svetainėje, Hellerman & Sackett 
Sts. Banketo pradžia su kokteiliais, 6:30 vai. vakaro. Progra
moje — kandidato ir svečių pristatymas, sveikinimai, vakarienė, 
atviras baras ir šokiai. Banketo bilieto kaina $10.00 asmeniui.

Bilietus prašom įsigyti iš anksto pas platintojus: M. Bigenį, 
A. Dantą, S. Jurskytę ir G. Roman-Romanauskienę. Banketo 
pelnas skiriamas A. Novasičio rinkiminėms išlaidoms sumažinti.

Dalyvaukime kuo gausiausiai ir paremkime savo tautietį 
ANTANĄ NOVASITĮ!

stovyklos kapelionas tėvas Ge
diminas Kijauskas; paskaitos 
tema: “Prievartos veiksmai ir 
grasinimai moralės atžvilgiu”. 
Šiais laikais Amerikoje madin
ga prievarta, grasinimais ir į- 
statymų laužymu reikšti pro
testą prieš daugelį šio krašto 
įstatymų. Prievartą vartojo ir 
įstatymus laužė ir Bražinskai 
iš sovietų vergijos siekdami 
laisvės. Prelegento nuomone, 
norint prievartos veiksmus pa
smerkti ar pateisinti, reikia ži
noti visas aplinkybes, priežas
tis, priemones ir įstatymo lau
žymo tikslus; vertinimo daryti 
in abstract© negalima.

Rochesterio universiteto pro
fesorius dr. Antanas Klimas tre
čiadienį skaitė paskaitą “Nesi
baigiąs ginčas: kas naujo baltų 
ir slavų kalbų santykių nagri
nėjime”. Profesorius pateikė 
šiuo klausimu naujausius pa
saulio ir lietuvių kalbininkų pa
sisakymus, iš kurių aiškėja, 
kad daugumas rimtųjų moks
lininkų baltų-slavų giminystės 
teoriją atmeta.

Tos pat dienos vakarą “met
ropolyje” įvyko linksmavaka- 
ris su dr. S. Aliūno humoristi
ne poezija, premijų sporto var
žybų laimėtojam įteikimu ir 
“karvutės” kepimu. (Pagerbiant 
moterų išsilaisvinimo pastan
gas, šiais metais buvo keptas 
ne jautis, o karvutė).

Dr. Adolfas Damušis, Daina
vos kūrėjas, buv. Laikinosios 
Lietuvos vyriausybės ministe- 
ris, ketvirtadienį kalbėjo tema 
“Jaunimas abejonėse”. Jis tei
gė, kad amerikietišką jaunimą 
formuoja kiek kitokie veiksniai, 
negu Europos jaunimą. Civili
zacija, atitrūkusi nuo kultūros, 
laisvė, atjungta nuo atsakomy
bės, pragmatizmas ir aplinkos 
persvara prieš šeimą didžiumo
je lemia amerikietiško jauni
mo kelius. Yra ženklų, kad jis 
tuo beidėjiniu keliu ima nusi
vilti. Kyla keisti sąjūdžiai, kaip 
pav. “Kristaus revoliucija” ir 
p. Didelė dalis ir lietuviško jau
nimo yra pasidavę amerikietiš
kom įtakom. Mūsų pareiga su
kelti juose abejojimą pasirink
to kelio teisingumu.

PLB valdybos vicepirminin
kas dr. V. Majauskas tos pa
čios dienos vakarą pravedė pa
sikalbėjimą Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo antrojo kongreso te
ma. Jo kvietimą remti to kon
greso rengimo darbus pasikal
bėjimo dalyviai labai palankiai 
sutiko.

Ši studijų ir poilsio diena už
baigta linksma dr. S. Aliūno 
humoristika.

Penktadienis (VIII. 13) buve 
skirtas Lietuvos partizanų pa
gerbimui. Iš ryto, keliant vė
liavą, žodį tarė dr. V. Majaus
kas, įspūdingai surišęs du geo
grafinius taškus: Dainavą Lie
tuvoje ir Dainavą Amerikoje. 
Taip pat prisiminė metų bėgy
je mirusius Lietuvių Fronto bi
čiulius: dr. Prana Padali, inž.v v’

Vytautą Galvydį ir Vokietijoje 
mirusį Joną Medušauską.

1941 metų sukilimo pastaty
tos Laikinosios Lietuvos vyriau
sybės min. pirmininkas pulk. 
Kazys Škirpa savo paskaitoje 
“Laikinosios vyriausybės at- 
veiksminimo klausimu” išdėstė 
teisinius, diplomatinius, mora
linius ir praktinius argumen
tus, remiančius tokį anos vy
riausybės atveiksminimą. Klau
simas auditorijoje sukėlė paste
bimą susidomėjimą ir rimtas 
diskusijas.

Vakare partizanų dienos mi
šias paežerėje prie lietuviško 
kryžiaus koncelebravo kapelio
nas tėvas G. Kijauskas ir kun. 
K. Balčys. Paprastas altorius, 
apsuptas vaikų su laukinėmis 
gėlėmis rankose, silpna žvaku
čių šviesa, įspūdingas kapelio
no pamokslas, tylios giesmės, 
ežerą supą laukai ir miškeliai 
nakties tyloje pamaldų daly
vius perkėlė į partizaninių ko
vų dienas Lietuvoje ir dvasiš
kai surišo su kovojusiais ir kri
tusiais miško broliais.

Po pamaldų partizanų die
nos programa buvo tęsiama 
salėje. Studijų . moderatorius 
prof. A. Klimas paskaitė parti
zanų laiškų ištraukas, žodį tarė 
pulk. K. Škirpa, trumpą kalbą 
pasakė 1941 sukilimo organiza
torius ir kovotojas inž. P. Na
rutis, dabartinis LFB vyr. tary
bos prezidiumo sekretorius. 
“Vaidilos” teatralų grupė iš 
Cleveland©, vadovaujant režiso- 
riui P. Maželiui, pateikė drama
tišką epizodą iš V. Kavaliūno 
romano “Kalnų giesmė”, trum
pesnę ištrauką iš A. Landsber
gio dramos “Penki stulpai tur
gaus aikštėje” ir ilgesnę iš
trauką iš naujausios A. Kairio 
dramos, vaizduojančios 1941 
sukilimą, “Žmogus ir tiltas”. 
Pasigėrėjimą ir padėką akto
riam žiūrovai reiškė plojimais 
ir žodžiais.

“Į Laisvę” redaktoriaus Juo
zo Kojelio paskaita šeštadienio 
(VIII. 14) rytą “Tezės, aksiomos 
ir pagundos lietuviškame dia
loge” iššaukė gyvas diskusijas. 
Kalbėjo 25 asmenys. Visi suta
rė, kad gyvoji rezistencija turi 
remtis tautiškai gyvais žmonė
mis ir gyvais bei veikliais lie
tuviškų organizacijų telkiniais. 
Kovai dėl Lietuvos laisvės ken
kia ne tie, kurie siekia Ameri
kos lietuvių politinę vadovy
bę sustiprinti, o tie, kurie su
stiprinimo vengia apgaulingos 
vienybės šūkiais ir “pasitarna- 
vimo Lietuvos laisvės priešui” 
gąsdinimais. Amerikos Lietu • 
vių Taryba iš karto sustiprėtų, 
jei būtų panaikintos niekuo ne
pateisinamos privilegijos AL- 
RK Federacijai, Socialistų są
jungai, Tautinei sąjungai ir 
Tautinei sandarai ir panaikin
ta diskriminacija vyčiam, stu
dentam, katalikėm moterim ir 
šviesininkam, o taip pat ir AL 
T-bos skyriam. ALT-ba yra lie-

Telkiant lėšas Anthony W. Novasičio išrinkimui j Phi ladelphijos miesto tarybą, Councilman-at-Large parei
goms, Edvardas Gegnas (k.) įteikia 500 dol. čekį kom iteto iždininkui Kazimierui Celedinui (d.). Stebi Stasys 
Mankas (k.) Ir A. Novasitis. Nuotr. K. Oikoto

Jūratės ir Kąstyčio operos fondo valdyba. Iš k. Chica gos lietuvių operos pirmininkas Vytautas Radžius, inž. 
Kazys Oželis, solistė Prudencija Bičkienė, žurn. Vladas Būtėnas, pirm. Marija Rudienė, muzikė prof. Alice 
Stephens, dr. Vytautas Tauras, solistas Stasys Baras. Nuotr. V. Noreikos

SĖKMES JŪRATEI IR KASTYČIUI!
Jūratės ir Kastyčio operos klavyras atspausdintas, orkostraci- 
ja pradėta, Chicagos lietuviij opera imasi darbo

Tokio turinio telegramos, te
lefoniniai pasikalbėjimai, laiš
kai sklido po visą pasaulį, pra
nešdami lietuviam džiugią ži
nią; tokio turinio pranešimai 
pasiekė ir Chicagos lietuvių o- 
peros dainininkus, atostogau
jančius, poilsiaujančius ir dir
bančius, kad rugsėjo 10 Jauni
mo centre prasidės didysis 
darbymetis — pasiruošimai Jū
ratės ir Kastyčio operos pasta
tymui.

—o—
Kompozitorius prof. Kazi

mieras Viktoras Banaitis, Jūra
tės ir Kastyčio operos kūrėjas, 
buvo išėjęs savo tėvo Saliamo
no namuose įkurtą “darakto
riaus” mokyklą, augęs kaimo 
aplinkoje ir pamilęs lietuvišką 
dainą. Tėvam persikėlus į Kau
ną, jų namuose būrėsi lietuviš
kas visuomeninis judėjimas, 
palikęs kompozitoriui didelę į- 
taka.

K. V. Banaičio paliktas kū
rybos lobynas yra didelis.

Jūratės ir Kastyčio operą jis 
pradėjo kurti Kaune. 1932 jau 
turėjo poetės Bronės Buivydai- 
tės parašytą libretą. Savo dar
be buvo toli pažengęs.

Bet kiti užsimojimai, profe
soriaus darbas konservatorijoj 
ir vėliau direktoriaus pareigos 
operos baigimo darbą dar nu
tęsė 23 metam, ir jis ją baigė 
kurti 1955.

—o—■
Vėl slinko lietuviškos veik- 

tuviškų organizacijų santalka, 
tad jon lygiomis teisėmis da
lyvauti turėtų būti pakviestos 
visos lietuviškos patriotinės or
ganizacijos.

(nukelta į 6 pšl.) 

los metai; su naujais užsimoji
mais, sumanymais, susirašinėji
mais, pasitarimais ir kalbomis.

Jūratės ir Kastyčio opera pa
rašyta. Bet kas išleis klavyrą, 
kas išpildys kompozitoriaus pa
liktą testamentinį norą, kad jo 
kūrinys būtų išleistas ir ap
rūpintas ne vien lietuvių, bet 
ir kitu kalbu libretais? V v

Jūratės ir Kastyčio tautosa
kinis palikimas, Maironio poe
mos žodžiai dažnai skambėda
vo Marijos ir Antano Rudžių 
namuose. Čia buvo planuojama 
kambarį papuošti jų vaizdo vit
ražu, kurį vėliau meniškai atli
ko dail. A. Korsakaitė.

Kaip anais senais metais Kau
ne, Saliamono Banaičio namuo
se, taip dabar ir Chicagoje, vi- 
suomeninkų Marijos ir inž. An
tano Rudžių (kuris išlaikė gyvą 
lietuvišką meilę ketvirtoje kar
toje) namuose, vyko ir vyksta 
visuomeninis bei kultūrinis gy
venimas su naujais dideliais už
simojimais lietuvybės ugdymo 
darbuose.

Taip 1959 spalio 25 Marijos 
ir Antano Rudžių bute įvyko 
pirmas pasitarimas išleisti Jū
ratės ir Kastyčio operos klavy- 
rui. Buvo sudaryta fondo val
dyba, pirmininke išrenkant 
Mariją Rudienę, kuri su inž. 
Jonu Jurkūnu ir dr. Vytautu 
Tauru buvo pirmieji paaukoję 
tam reikalui stambesnes su
mas. Po to šį darbą 1,000 dol. 
auka parėmė Illinois lietuvių 
gydytojų draugija ir kiti asme
nys bei organizacijos.

Ir vėl slinko metai. Daug aša
rų išliejo Lietuvos Jūratė, be
žiūrėdama į raudonas marių pu
tas, daug Kastyčio draugų žve

jų išplaukė į Baltijos jūrą ir ne
grįžo, daug jų praleido dienas 
ir naktis ilgesingai bežiūrėda
mi į laisvuosius Vakarus.

Po 12 metų Jūratės ir Kasty
čio operos fondo valdyba vėl 
rinkosi į Marijos ir inž. Anta
no Rudžių namus, kur turėjo 
progos pasidžiaugti išleistu kla- 
vyru.

Knyga išleista tikrai gražiai, 
meniškai. Ji turėtų puošti kiek
vieno lietuvio biblioteką.

Viršelis — dail. Jurgio Daug- 
vilos. Libretą į anglų kalbą iš
vertė poetas Nadas Rastenis. 
Muzikas Jonas Zdanius atliko 
gaidų įgraviravimą. Libretą pa
rašė poetė Bronė Buivydaitė. 
Turiningą įvadą parašė prof. V. 
Jakubėnas. Kiavyras išleistas 
Lietuvos valstybinės operos 50 
metų sukakties proga. Spausdi
no M. Morkūnas.

Jūratės ir Kastyčio operos 
fondas savo darbą baigė. Jo su
dėtis: pirmininkė — Marija 
Rudienė, vicepirmininkai — dr. 
Vytautas Tauras, inž. Jonas Jur
kūnas, muz. Aleksandras Ku- 
čiūnas, sekret. Vytautas Ra
džius, protokolų sekretorė sol. 
Prudencija Bičkienė, iždinin
kas sol. Stasys Baras, spaudos 
reikalų vadovas žurn. Vladas 
Būtėnas, nariai — muz. Alice 
Stephens, inž. Kazys Oželis ir 
muz. Jonas Zdanius.

Po posėdžio — vaišės, links
mos kalbos. Vacys Noreika fo
tografuoja. Visi sustoja prie 
Jūratės ir Kastyčio spalvingo 
vitražo.

Marija Rudienė dėkojai
—o—

Tyla. Susikaupimas.
Vėl kalba Marija Rudienė.
Kiavyras išleistas. Chicagos 

lietuvių opera pasiruošusi Jū
ratę ir Kastytį pastatyti.

Komp. K. V. Banaitis nespė
jo operos suorkestruoti. Net 
nebuvo pradėjęs ir nepaliko 
savo orkestrinio stiliaus pa
vyzdžio.

Prieš akis didelis darbas, ku
ris atsieis 8,000 dol. Siūlau fon
do valdybai tęsti savo pradėtą 
darbą, kol bus išleista orkestra- 
cija.

Visi šypsniu, drąsa ir nau
jais užsimojimais pasižada dar
bą tęsti.

—o—

Prisimena Jūratės ir Kasty
čio operos pirmo veiksmo da
lis, kada žvejai meldžiasi die
vam, ypač griausmingajam 
Perkūnui, kad palaimintų kelio
nę ir sudraustų piktus vėjus ..

...Sėkmės Jum, Jūratės ir 
Kastyčio fondui, sutelkti lėšas 
orkestracijai. Tegu Dievas su
teikia Jūsų užsimotam darbui 
daug jėgų, kad švelnūs lietuviš
kos meilės vėjai sužadintų mū
sų tautiečių širdis prisidėti au
komis ...

Vytautas Kasniūnas

— Vysk. A. Deksnys, lydi
mas sekretoriaus tėv. dr. K. 
Žalalio, OFM, lankydamas Eu
ropos lietuvius, lankėsi ir pas 
Oslo vyskupą.

Rugsėjis — Lietuvių Bend
ruomenės mėnuo. Kiekvienas 
prašomas atlikti savo pareigą 
Bendruomenei — sumokėti so
lidarumo įnašą.

— Lietuvos vyčių seime, įvy
kusiame Kennebunkport, Mai
ne, lietuvių pranciškonų sody
boj, rugpiūčio 26-29, dalyvavo 
virš 100 delegatų. Priimtos re
zoliucijos. Pirmininku ketvir
tam terminui perrinktas prof, 
dr. Jokūbas Stukas. Kun. A. 
Kontautas pakviestas dvasios 
vadu. Naujon valdybon išrink
ti: vicepirm. dr. P. Bizauskas, 
II vicepirm. E. Pavis, III vice
pirm. Longinas Švelnis, sekr. 
Suzana Boroskas fin. sekr. Irę- 
na Ozelis, ižd. Estelle Sanko, 
Metinis pažymėjimas už pasi
darbavimą Lietuvai buvo įteik
tas latviui Robertui Brieze.

— Vytautas Voleftas, JAV 
LB centro valdybos pirminin
kas, už “reikšmingą darbą Apol
lo 15 komunikacijų srityje” ap
dovanotas NASA padėkos atžy- 
mėjimu ir pakviestas į pobūvį, 
rengtą prie šios misijos prisi- 
dėjusiem inžinieriam pagerbti.

— Eichstaette lietuvių gim
naziją 1946 baigė 56 abituri
entai. Tai pirmoji gimnazijos 
laida. Minint 25 m. sukaktį, šau
kiamas I-os laidos suvažiavi
mas rugsėjo 18-19 “Gintaro” 
vasarvietėj, Lake Shore, Union 
Pier, Mich. 49129. Kviečiami 
ir II-os laidos abiturientai bei 
visi tos gimnazijos mokytojai. 
Apie dalyvavimą pranešti minė
tu adresu V. Karaitienei arba 
telef. 1-616-469-3298. Vietos už
teks visiem.

— “Gintaras“ — Montrealio 
lietuvių jaunimo ansamblis — 
koncertuoja Vakarų Kanadoj: 

?Vankuvery — rugsėjo 3, Ed- 
montone — rugsėjo 5, Winni
peg© — rugsėjo 6.

— Emilija Pūtvytė, Lietuvos 
Šaulių Sąjungos įsteigėjo Vla
do Pūtvio-Putvinskio duktė, bir
želio mėn. baigė studijas Brow- 
no universitete, Providence,-R. 
L, ir įsigijo Master of Arts in 
Slavic Languages laipsnį. Lie
tuvoje -ji yra baigusi Vytauto 
Didž. ir Vilniaus Universitetą. 
Pastaruoju metu ji dėsto isto
riją Bristol Community Kolegi
joje, Fall River, Mass.

— LFB Los Angeles sam
būrio kepsnių ir diskusijų po
pietė ruošiama rugsėjo 26 pas 
A. Kulnius. Be Fronto bičiulių, 
šioje tradicinėje popietėje daly
vauja ir eilė iškilesnių vietos 
lietuvių darbuotojų. Šiais me
tais Los Angeles frontininkų 
sambūriui vadovauja A. Kulnys, 
kiti valdybos nariai — dr. Z. 
Brinkis. A. Raulinaitis, B. Grau
žinis ir E. Arbas.

— J. Glenn Beall, Jr., JAV 
senatorius (R. -Maryland), įsi
jungdamas į Rezoliucijoms rem
ti komitetą, pareiškė: “ .. .JV 
Kongreso priimta H. Con. Res. 
416 rezoliucija turi būti įgy
vendinta. Tame reikale sulauk
site iš manęs visos galimos tal
kos”.

— Gus Yatron (D.-Pennsyl- 
vania), JAV-bių Kongreso na
rys, įsijungdamas į Rezoliuci
joms remti komitetą, rašo jo 
vadovybei: “ .. .H. Con. Res. 
416 rezoliucijos įgyvendinimo 
reikalą rėmiau ir remsiu. Ma
no talka jums tame darbe už
tikrinta”.

— Filmo "Dvylika" Los An
geles premjera įvyks rugsėjo 
18 Šy. Kazimiero parapijos sa
lėj. Dalyvaus filmo režisonus ir 
filmuotojas kun. A. Kezys, S.J. 
Ta pačia proga vyks ir kun. Kc- 
zio fotografijų paroda. Ruošia 
skautai akademikai.

— Leonardo Ribačenkos ieš
ko motina. Jis pats ar apie jį 
žinantieji prašomi pranešti Dar
bininko administracijai.
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V-toji MOKYTOJŲ IR JAUNIMO STUDIJŲ SAVAITE
Šiltą rugpiūčio 15 popietę 

Dainavoje rinkosi V-tosios mo
kytojų ir jaunimo studijų sa
vaitės dalyviai. Šios spėjusios 
tradicija virsti studijų savaitės 
sutraukia didelį mokytojų ir 
mokyti besiruošiančio jaunime 
būrį. Jau sekmadienio pavaka
ry

iškilmingu posėdžiu prasidė
jo darbas.

Stovyklos organizatorius ir 
programos vadovas Rocheste- 
rio, N. Y., lituanistinės mokyk
los vedėjas Br. Krokys, trum
pa prasminga kalba atidaręs po
sėdi, į garbės prezidiumą pa
kvietė PLB pirm. St. Barzduką. 
LB Švietimo tarybos pirm. J. 
Kavaliūną, stovyklos kapelioną 
kun. J. Vaišnį, “Švietimo Gai
rių” red. J Maldeikį, prof. A. 
Sali, prof. A. Klimą, J. - Matu
laitienę ir dr. A. Damušį. Po J. 
Kavaliūno ir St. Barzduko svei
kinimų prof. A. Klimas supa
žindino susirinkusius su prof. 
A. Saliu ir jo nuveiktais dar
bais.

Prof. A. Salio paskaita 'Kai- 
bos kūryba ir sovietybės Lietu- jų studentų pažiūra į lituanisti-
voje" 
savo aktualumu ir nuotaikingu 
medžiagos perteikimu patiko ir 
mokytojam ir jaunimui, kurio 
susirinko apie 60!

Mišių auka buvo užbaigta 
pirma stovyklos diena.

Studijų savaitės programa 
šiais metais buvo labai Įvairi.

Su dideliu dėmesiu išklausy
tos paskaitos: prof. A. Salio 
“Kalbos kūryba ir sovietybės 
Lietuvoje”, ‘“žodžių derinimas 
ir valdymas sakinyje”, “Tarp
tautiniai žodžiai lietuvių ir ang
lų kalbose”, “Didžiųjų raidžių 
rašymas tikriniuose daiktavar
džiuose” ir pokalbis “Mokykli
niai kalbos klausimai”; prof. A. 
Klimo “Lietuvių kalba ir litua
nistika po II pasaulinio karo va
karuose”, “Lietuvių ir anglų 
kalbų mokėjimas, ypač vaikys
tėje”; St. Barzduko lietuvių kal
bos pasitobulinimo pamokos, 
skirtos busimiem mokytojam, 
kurių, gaila, nedaug pasinaudo
jo reta proga.

Prof. R. Šilbajoris savo pa
skaitomis “Kokį Įspūdį daro lie-

LF stovykla
(atkelta iš 5 psl.)

JAV ir Kanados studijų ir 
poilsio savaitė oficialiai baigta 
šeštadienį vėliavos nuleidimu, 
kada žodį tarė PLB valdybos 
pirmininkas St. Barzdukas, ir 
solisto V. Verikaičio (iš Kana
dos) koncertu ir rašytojo Al. 
Barono humoristinės poezijos 
vakaru. Perpildyta Dainavos 
stovyklos salė dainos ir humo
ristinio žodžio menininkus su
tiko ir palydėjo gausiais ploji
mais ir valiavimais.

Penkioliktosios LFB stovyk
los pasisekimą lėmė eilė asme
nų, kurių pareigos stovykloj 
niekad nesibaigė: kapelionas tė
vas G. Kiiauskas, kasdien au
kojęs .mišias ir sakęs trumpus 
puikiai paruoštus ir aktualius 
pamokslus; prof. A. Klimas, ne
pamainomas moderatorius, vi
sada sugebėjęs puikiai surišti 
paskaitininkus ir menininkus 
su auditorija; stovyklos komen
dantas V. Paliūnas, visa laika 
rūpestingai globojęs stovyk
lautojus: J. Pabedinskas, spor
tine veikla užėmęs jaunimą ir 
vyresniuosius; centro valdybos 
nariai su pirm. Juozu Mikoniu. 
derinę programą ir vadovavę 
atskiriem LF bičiulių pasitari
mam. kurių metų LFB darbus 
ilgesniu žodžiu apžvelgė LFB 
vyr. tarybos pirm. dr. P. Kisie
lius.

Stovykla prasidėjo su 60 daly
vių. o paskutinę dieną progra
mose jau dalyvavo per 200 bi
čiulių ir svečių. Sveikinimas su 
stovyklautojų parašais pasiųs
tas prof.Juozui Brazaičiui, Lai
kinosios Lietuvos vyriausybės 
švietimo ministeriui, ėjusiam 
min. pirmininko pareigas.

J. V.

tuvių literatūra svetimtau
čiam” ir “Patriotinė literatūra 
Lietuvoje” supažindino klau
sytojus su šių dienų lietuvių li
teratūra. Rimo Černiaus 
kruopščiai paruošta paskaita 
apie savo — mokytojo pirmuo
sius žingsnius Chicago aukštes
niojoje lituanistinėje mokyklo
je sukėlė daug susidomėjimo ir 
diskusijų.

PLB Švietimo tarybos pirm. 
A. Rinkūnas pravedė parodo
mąją beskyrinės sistemos pa
moką. Visi dalyviai, susiskirstę 
grupėmis, bandė knygų ir skai
drių pagalba atsakyti i pasi
rinktų kortelių apie Vytauti Di
dįjį klausimus.

D. Petrulytės paskaita “Prieš
mokyklinis vaikų auklėjimas”, 
mkt. S. Jonynienės ir J. Plačo 
naujų vadovėlių (ruošiamo IV 
skyriaus ir naujai išleisto E. 
Ruzgienės elementoriaus “Gin
tarėliai”) aptarimas gražino 
klausytojus į kasdieninius li
tuanistinių mokyklų rūpesčius.

Buvo ir svarstybų: “Jaunų-

nį mokymą” (dalyvavo V. Pet- 
rašiūnaitė. R. Plicplytė, A. Gu-
dinskas, R. Černius — mode
rator R. Eirgelytė) ir “Lietu
viškos šeimos problema” (daly
vavo D. Garbaliauskienė, Br. 
Nainys, prof. A. Klimas, kun.
J. Vaišnys, J. Vasiukevičius — 
moderavo A. Rinkūnas). LB 
Švietimo tarybos pirm. J. Kava
liūnas pranešė apie mokyklų 
padėtį JAV mokinių ir moky
tojų skaičių, naujai ruošiamus 
vadovėlius, pratimus ir skaity
mui knygas.

Be anksčiau minėtų lietuviu 
kalbos kursų, šiais metais pir
mą kartą vyko

tautiniu šokiu ir žaidimu 
mokytojų kursai.

Juos vedė patyrusios tauti
nių šokių mokytojos ir ilgame
tės tautinių šokių grupių vado
vės J. Matulaitienė iš New Yor- 
ko ir G. Gobienė iš Detroito. 
Šiuos kursus lankė 12 jau dir
bančių mokytojų arba besiruo
šiančių mokyti tautinius šokius 
jaunučių. Teorijos panikų 
metu lektorės davė daug prak
tiškų nurodymų, kas kurio am
žiaus vaikam įmanoma išmokti, 
paminėjo žaidimus ir tautinius 
šokius, tinkančius kiekvienam 
skyriui. Popietinėse pamokose 
kursų dalyviai patys mokėsi 
šokti įvairius tautinius šokius.

Vakarinių programų 
buvo labai įvairiu: dainų vaka
ras. laužas, sumaniai G. Vin- 
dašiūtės pravestas, partizanų 
minėjimas, kurio aukštas meni
nis lygis ir puikus E. Juodval
kytės deklamavimas (Mačer 
nio 5 vizija ir Putino “Mortuos 
voco”) visus klausytojus suža
vėjo. Užbaigiamojoje progra
moje penktadienio vakarą tauti
nių šokių mokytojų kursų da
lyviai grakščiai pašoko Mikutę 
ir tautinių šokių pynę, o mkt.

Lietuviiį. pranciškonu kul
tūrinei veiklai tęsti reika
lingas jaunimas.
Pranciškonai nuoširdžiai 
kviečia lietuvius jaunuo
lius tapti šv. Pranciškaus 
yra teikiama proga siekti 
Asyžiečio sekėjais.
Dvasinės veiklos dirva la
bai plati.
Jaunuoliai priimami klie
rikais ir broliais. Visiems 
mokslo.
Norint informacijų, rašo
ma šiuo adresu:

Provincial Superior 
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 
04046

St. Sližio paruoštas jaunimo 
choras sujaudino jautriomis ir 
nuotaikingomis dainomis. Jau
nimo paskaityta V. Krėvės raš
tų ištrauka ir mkt. Griciaus 
deklamuotas “Tamošius Beke- 
puris” papildė programą, po 
kurios buvo užkurtas paskuti
nis laužas, — kas per stovyk
los užbaiga be laužo!

Vaišėmis ir šokiais pabaigtas 
šeštadienis. Sekmadienį užbai
giamasis posėdis visus sujaudi
no. Gražiais žodžiais ir dova
nomis buvo padėkota studijų 
savaitės organizatoriam ir va
dovam: programų vadovui Br. 
Krokiui, Švietimo tarybos pir- 
min. J. Kavaliūnui, stovyklos 
komendantui J. Mikšiui, kape
lionui kun. J. Vaišniui, Finan
sų “ministerei” A. Kuolienei, 
sekretorėm B. Juozapavičie
nei ir J. Krokytei, jaunimo ko
mendantui A. Markuliui, ūkio 
vadovui A. Krutuliui ir kt. Tau
tinių šokiu mokytojų kursų da
lyviai apdovanoti tautinių šo
kių plokštelėmis. Tautos him
nu ir mišiomis pabaigę darbą, 
visi nenoromis skirstėsi namo.

Dabar, rašant šiuos žodžius, 
vis prisimena nuostabi Daina
vos ramybė, persunkta tūks
tančių žiogelių smuikų, veidro
dinis Spyglys anksti rytą ir mi
lijonais žvaigždelių nusagstytas 
vakaro dangus. Dar skamba au
syse “ ... už viską tu. Nemuno 
žeme, karščiausiai esi mylima”, 
nuaidėjusi užbaigiamojo kon
certo metu.

Ir grįžta vienas po kito jau
ni, entuziazmo pilni veidai. 
Štai Eglė, šaunioji deklamato- 
rė, ir Ramutė, nė vienos pa
skaitos nepraleidusios, pirmoj 
eilėj sėdinčios ...

Štai tūkstantį dainų mokan
ti Jūratė . .. Štai Gražina, 
aukšta ir tiesi kaip liepa, dis
kusijose dalyvaujanti, per mi
šias iš Šv. Rašto skaitanti, lau
žą vedanti... ;

Štai Ramutė, taikliai ir suma
niai apibūdinanti paskaitinin-. 
kus. iš paskaitos į paskaitą sku
banti ...

Štai Vida, gitara pritardama 
partizanų dainas dainuojanti.. 
Ir Giedrė, ir i paskaitas, ir te
niso žaisti, ir į mišias anksti 
rytą suspėjanti...

Ir Rimas, susirūpinęs rašąs 
mašinėle, kai jaunimas už eže
ro šoka, kad tik “Trupingrau- 
žys” (stovyklos laikraštėlis) lai
ku pasirodytų ...

Ir Andrius, vėlų vakarą įsi
smaginusį jaunimą betildąs ...

Ir Jūratė, su šypsniu lūpose 
rašanti mašinėle, kad paskaiti
ninkų mintys — “padalai”, 
anot prof. Salio, laiku būtų pa
ruošti.

Kai šie ir daug panašių jau
nuolių ruošiasi mokytojų dar
bui, kad galėtų tinkamai pava
duoti pavargstančiuošius. jau
ti, kad lietuviškos mokyklos 
bus gerose rankose. J.K.

Vasario 16 gimnazijos kieme Vokietijoje rengiamasi 
statyti naują bendrabuti. Prie kasamų pamatų kalbasi 
vajau* vedėjas Tėv. A. Bernatonis ir V. Bartusevičius, 
kuratorijos reikalų vedėjas. Nuotr. K. J. Dėdino

Studentų ateitininkų stovykloje klausosi jaunimo svarstymu. Iš k. Vytautas Kamantas, Elona Vaišnienė su 
dukra Vaiva, ir kiti. Antroje eilėje matosi Algis Žukauskas, Tadas Rūta.

SU EVELINA BRAZINSKIENĖ ATSISVEIKINANT
Kelerius metus sunkiai sirgu

si ir pergyvenusi kelias skau
džias operacijas, rugpiūčio 4
Evelina Brazinskienė-Savickaitė 
iškeliavo į amžinybę.

Velionė buvo gimusi Klaipė
doj, bet būdama dar jaunutė 
turėjo savo gimtąjį kraštą ap
leisti kartu su didžiąja tremti
nių banga. Kelerius metus pra
leidusi Vokietijos stovyklose, 
1949 kartu su tėvais ir sesute 
atvyko į JAV ir pradėjo lanky
ti Newark. N. J., aukštesniąją 
mokyklą. 1953 .įstojo į katali
kiškąja Merville kolegija St. 
Louis, Mo., kur studijavo mate
matiką. 1957 baigusi studijas 
B.S. laipsniu, pradėjo dirbti 
Bell Telephone Co. tyrimų la
boratorijoje, Whippany, N. J. 
Čia dirbama, vadovybės buvo 
pasiųsta į Massachusetts Insti
tute of Technology pasitobulin
ti kompiuterių srityje. 1958 su
kūrė lietuvišką šeimą su inž. 
arch. Algirdu Bražinsku. Lan
kydama aukštesniąją mokykla 
ir kolegiją, velionė dalyvavo a- 
teitininkų veikloje, o vėliau ak
tyviai dalyvavo LB darbuose, 
priklausydama Newark, N. J., 
apylinkei.

Dėl Įvairių priežasčių pradė
jus irti lietuviškom šeštadieni
nėm mokyklom, apie 1966 ve
lionė įdėjo daug darbo Eliza
beth, N. J., tuo metu dai 
veikusiai šeštadieninei mokyk
lai perorganizuoti ir sustiprin
ti. Jos ir kelių kitų jaunesnių
jų žmonių pastangomis ši mo
kykla buvo sustiprinta, sudary
tas mokytojų personalas ir su
rinktas pakankamas mokinių 
skaičius. Šiai mokyklai velionė 
ir vadovavo pirmuosius mokslo 
metus, bet vėliau dėl pradėju
sios reikštis ligos velionė iš šio 
darbo turėjo pasitraukti. Bet 
ir ligos naikinama, velionė, Kol 
jėgos leido, dažnai dalyvauda

vo šios mokyklos rengiamose 
Kalėdų eglutėse ir mokslo me
tų užbaigimo šventėse.

Evelina Brazinskienė buvo 
jauna ir mokyta, turėjo gražią 
šeimą ir augino du dar mažus 
vaikučius tačiau ji neužsidarė 
savo šeimos ir artimų bičiulių 
ratelyje, bet rado laiko rūpin
tis ne tik savo, bet ir kitų lie
tuvių vaikų tautiniu auklėjimu 
ir dalyvauti kitoje lietuviškoje 
veikloje.

A.a. Evelina Brazinskienė

Hartford, Conn.
Lietuviška mokykla

Hartfordo lietuvių šeštadie
ninė mokykla “Švyturys” moks
lo metus pradeda rugsėjo 18. 
Mokiniai, tėveliai ir mokytojai 
tą dieną 9 v.r. renkasi Švč. 
Trejybės bažnyčioje. Lietuvių 
parapijos klebonas kun. Juozas 
Matutis atlaikys mišias. Po mi
šių prasidės pamokos Šv. Pet
ro parapijos mokykloje, 214 
Main St. Hartforde. Šiais moks
lo metais veiks vaikų darželis 
ir šešios mokinių grupės. Tiki
masi mokykloje sulaukti 50 vai
kų. Į vaikų darželį priimami 
nuo 3 metų amžiaus.

“Švyturio” mokyklos mokyto
jai vra šie: .Apolonija Vitkuvie
nė. Danutė Grajauskienė, Irena 
Jalinskienė, Dalia Dzikienė ir 
Birutė Zdanytė. Mokytojom tal
kins padėjėja Liucija Zdanytė.

Tėvų komitetą sudaro: Al
fonsas Dzikas — pirmininkas. 
Birutė Zabulienė — sekretorė 
ir Zita Dresliuvienė — iždinin
kė.

Pamokos vyks šeštadieniais 
nuo 9:30 v. ryto iki 12.

Tėveliai kviečiami registruo
ti savo jaunimą pas Dalią Dzi- 
kiene, tel. 521-6028.

Mielai bus priimami vaikai iš 
tolimesnių apylinkių, kur nėra 
lietuviškos mokyklos.

Clevelando vyrų 
okteto koncertas

Spalio 9. šeštadienį, Hartfor
de koncertuos Ryto Babicko va
dovaujamas Clevelando * vyrų 
oktetas su Čiurlionio ansamb
lio soliste Irena Grigaliūnaite. 
Tai bus reta proga Connecticu- 
to lietuviam išgirsti šį populia
ru lietuviškos dainos vienetą. 
Veiks didelis bufetas, šokiam 
gros Romo Butrimo orkestras. 
Koncertą rengia Hartfordo Lie
tuvių Amerikos piliečių klubas. 
Visi Connecticut© ir tolimesnių 
vietovių lietuviai kviečiami da
lyvauti. A.D.

Velionės palaikai buvo pa 
šarvoti Bibbo Funeral Home, S 
Orange. N. J., kur su ja atsi
sveikinti atsilankė gausus jos 
ir jos šeimos bičiulių ir pažįs
tamų būrys. Rožančių čia su
kalbėjo kun. Petras Totoraitis 
ir atsisveikinimo kalbas pasakė 
LB Newark apylinkės vardu — 
jos pirmininkas Albinas S. Tre
čiokas, Lietuvių inžinierių ir ar
chitektų s-gos vardu — inž. Bi- 
joševas ir V. Kudirkos šešt. mo
kyklos vardu — tos mokyklos 
mokytoja p. Karašienė.

Rugpiūčio 7 Švč. Trejybės 
bažnyčioje už velionės sielą bu
vo sugiedotos egzekvijos, kon- 
celebruotos mišios, kurias au
kojo kunigai Petras Totoraitis. 
Juozapas Pragulbickas ir Bau
man. Jautrų pamokslą pasakė 
kun. P. Totoraitis, vargonais 
grojo muzikas Vincas Mamaitis. 
solo per mišias giedojo solis
tai Ona Zubavičienė, Jūratė 
Veblaitytė-Lichfield ir Liudas 
Stukas. Po apeigų velionės kū
nas buvo palydėtas didelio bū
rio žmonių į Holy Cross kapi
nes, North Arlington, N. J.

Dideliam skausme velionė pa
liko 11 m. sūnų Algirdą-Joną, 
9 m. dukrą Reginą -Sofiją, tė
vus Sofiją ir Joną Savickus, vy
rą inž. arch. Algirdą Bražins
ką, seserį Reginą Vai (Valatkai- 
tienę) ir kt. gimines bei dauge
lį bičiulių, su kuriais ji artimai 
bendravo savo visokeriopoje 
veikloje.

Tegu Dievas suteikia jos švie
siai sielai amžinąją ramybe.

K.J.

PREZIDENTAS NIXONAS 
PRADĖJO RINKIMINĘ 

AKCIJĄ
JAV-bių prezidentas Richard 

M. Nixon jau pradėjo savo 
rinkiminę akciją antram termi
nui. Tiesa rinkimai dar toli 
(1972 lapkričio mėnesį), bet 
rinkiminė akcija jau planuoja
ma ir vykdoma.

šiomis dienomis sudarytas 
specialus komitetas — Citizens 
for the Re-election of the Pre
sident. Tam komitetui vado
vauja Cincinnati Enquirer (Cin
cinnati, Ohio) dienraščio bend
rovės prezidentas ir leidėjas. 
Visa eilė krašto respublikonų 
kviečiami jungtis į tą akciją, 
tampant to komiteto steigia
maisiais nariais (Founding 
Members). Komiteto pirminin
kas Francis L. Dale įsijungian
čius į tą vienetą kviečia prisi
dėti piniginėmis aukomis. Ma
žiausia auka — bent 25 dole
riai. Eilė lietuvių jau yra gavę 
tuos kvietimus ir įsijungę į pre
zidento R. M. Nixono perrinki
mo akciją. .

Komiteto adresas: Suite 272, 
1701 Pennsylvania Avenue, N. 
W., Washington, D.C. 20006.

(Iv.)

NAUJOS PLOKŠTELES
Neseniai išleistos plokštelės 

jums primins Lietuvą — Kau
no Karo Muziejaus apeigas. Ka. 
ro mokyklos kariūnų dainas ir
L.T.M. Čiurlionio ansamblis 30 
metų dainuotas dainas.

Plokštelė Nr. 28: Karo Muzie
jaus vėliavos nuleidimas 1 d., 
Karo Muziejaus vėliavos nulei
dimas 2 d., Ko vėjai pučia —S. 
Graužinis, Marš, marš kareivė
liai — karo mokyklos choras, 
Kur lygūs laukai — karo mo
kyklos choras, Senas kanklinin
kas — J. Petrauskas. V. Dinei
ka, Saulėta diena — A. Šaba- 
niauskas, Išgeriu septynias. 
Šią naktelę per naktelę —S. 
Graužinis, Sutems tamsi nak
tužėlė — karo mokyklos cho
ras, Geležinio vilko maršas — 
karo mokyklos -choras, Vaidy- 
los malda — J. Petrauskas. V. 
Dineika, Mano Svajonė — A. 
Šabaniauskas. Kaina 5 dol.

Plokštelė Nr. 27: Griuvėsių 
gėlėlė — Pupų Dėdė ir Dėdie 
nė. Gieda gaideliai — Pupų Dė
dė ir Dėdienė, Dru lia dru lia— 
Pupų Dėdė ir Dėdienė, Vai ne- 
kūkuok — S. Graužinis, Pas 
močiutę augau — V. Voverai
tė, Našlaitės kapas . — Pupų 
Dėdė ir Dėdienė, Gražus miš
ko būdas — Pupų Dėdė ir Dė
dienė, Kai mes aukom du bro
liukai — S. Graužinis, Sėdžiu 
po langeliu — V. Volteraitė. 
Kaina 5 dol.

Plokštelė Nr. 26: A. Šaba
niauskas Septintame rojuje — 
anglų valsas, Mūsų susitikimas 
— tango, Sutemų daina —lan
go, Luana — tango, Marytė 
mėlynakė — fokstrotas, Tik 
tau. Rio Rita — fokstrotas, 
Jaunystės meilė — tango, Ta 
naktis — anglų alsas. Nakties 
serenada — tango, Aldona — 
tango, Kodėl neatėjai — foks
trotas. Ei tu, mergytė — foks
trotas. Kaina 5 dol.

Plokštelė Nr. 25 — A. Dva
rionas Ispanų valsas, Sapnas— 
tango, Gyvenimas — fokstro
tas, Tik man tu priklausai — 
fokstrotas. Liūdna man be ta
vęs — tango, Daina padės gy
venti — fokstrotas, Bučkis — 
valsas, Širdie — tango, Skrai
do garsai — fokstrotas, Sere
nada naktys — fokstrotas, Pas
kutinis sekmadienis — tango, 
Turiu dvi merginas — fokstro
tas. Kaina 5 dol.

Plokštelė Nr. 12. R. Mastie- 
nė — nauja laida Miegužėlio 
noriu, liaudies daina, Ar skau
da man širdį, liaudyje dainuoja
ma, Dukružėlė — žodžiai K« 
Binkio, Aguonėlės — žodžiai 
K. Binkio,- Mano žožė — žo
džiai F. Kiršos, Sapnas apie 
šiaurę — žodžiai K. Bradūno, 
Gėlės iš šieno — ž. K. Binkio, 
Žuvelė — Fr. Šuberto, Ne
kantrumas — Fr. Šuberto, Pa
vasaris — Ch. Gounod, Mignon 
arija iš op Mignon, Myli nemy
li, P. Mascagni, Rozinos arija 
iš op. Sevilijos Kirpėjas, G. Ros
sini. Kaina 5 dol.

Plokštelė — Čiurlionis 30 Di
rigentas A. Mikulskis, Dainuo
ja L.T.M. Ansamblis, dainuoja 
solistai: A. Stempužienė, J. 
Krištolaitytė, V. Verikaitis, I. 
Grigaliūnaite, V. Raulinaitis. 
Albumas iš 2 plokštelių. Kaina 
10 dol. šios dainos: Sanctus, 
Miegelio noriu, Eičiau klausti, 
Piemenaitės raliavimas, Noriu 
miego, Nuvažiav tėvelis, Vėjo 
dukra, Jau žirgelis pabalnotas. 
Pavasaris, Širdgėlos daina, Žie
ma, Aušrelė, Mergužėlė mano, 
Plovėjas, Dainų dainelės, Kur 
lygios lygios lankos, Dziedukas, 
Aviža prašė, Iškasiu šulinėli, 
Burtai Oi kad išauštu, Gersim, 
broliai, uliavosim, Oi dariau, da 
riau lysveles, Papartėlis, Nak
tis prie Nemuno, Laisvė, Kūli
kų daina, Pasėjau linelį.

Visos šios plokštelės išleistos 
Jono Karvelio, gaunamos Dar
bininko administracijoje, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221.
Persiuntimui pridedama $1.00
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KUR KITUR, JEI NEBOTŲ PUTNAMO?

— Nuo naciai nukentėjusiom 
vokiečiai sutinka atlyginti. K. 
Odrobny, Tautybių Komiteto 
pirmininkas, gyv. 562 Hoeferst 
Weibert 58, W. Germany, pra
šo pranešt užvestas bylas, jų ei
gą ir vokiečių nesumokėtas su
mas. Pranešimus jam reikia pa
siųsti iki 1971 spalio 1. Šiuo rei
kalu lietuvius gali informuoti 
K. Čepulis, 3548 S. Emerald 
Ave., Chicago, 111. Tel. LA 3- 
1387.

— Bradforde, Anglijoj, Bol
ling Hall muziejuj rugpiūčio 1 
— spalio 1 vyksta Vakarų Eu
ropos egzilų liaudies tautinio 
meno paroda. Parodai surinkta 
gražių lietuviškų tautinių rank
darbių, audinių, gintaro ir me
džio darbu.fe

— Lilija Šukytė, Metropoli
tan operos solistė, figūruoja 
tarptautinių operos solistų sąra
šuose. Šiuo metu debiutuoja Vo 
kietijos Frankfurte Paminos 
partijoj, Mozarto Zauberfloete 
operoj. Rugsėjo mėn. ji dai
nuos Berlyno operoj ir TV. Spa
lio ir lapkričio mėnesiais solis
tė Miunchene atliks Mimi (Bo
hemoj), Micaelos (Carmen), Pa
minos (Zauberfloete) ir Liu, Tu- 
randot) roles. Tuo pačiu metu 
solistė dažnai lankysis ir Frank
furto operoj. Gruodžio mėn. L. 
Šukytė New Yorko Metropoli
tan operoj dainuos Neddos par
tiją Pajacų operoj. Vokietijon 
grįš vasario mėn.

— Dr. V. Yasus, Lietuvių 
Fondo tarybos teisinis patarė
jas, ruošia dokumentus LF sta
tusui praplėsti.

— JAV LB tarybos prezi- 
diumo antrasis rugpiūčio posė
dis Įvyko rugpiūčio 25 Chicago- 
je (pirmasis buvo rugpiūčio 13 
Clevelande). Posėdyje aptarti 
tarybos korespondentinio'posė
džio klausimai bei gauti raštai 
iš JAV LB centro valdybos. Pla
čiau apie posėdžio nutarimus 
bus pranešta tarybos nariams 
ir apylinkėms per tarybos ben- 
dralaiški. Prezidiume yra pirm. 
V. Kamantas, V. Kleiza, dr. 
Ed. Lenkauskas, dr. St. Matas, 
dr. A. Razma.

— Arch. Edm. Arbas, San
ta Monica, Calif., laimėjo pir
mą premiją Adelaidėj, Australi
joj, Pulgio Andriušio antkapio 
statymo komiteto skelbtame 
konkurse. Jury komisiją suda
rė: arch. A. Lapšys, teis. J. Ste- 
panas, dail. V. Kapočiūnas, dai
liu. S. Neliubšys ir spaudos dar
buotojų atstovas L. Pakalnis. 
Anksčiau E. Arbas yra laimė
jęs pirmas premijas už Lietu
vos ambasados Brazilijoj pro
jektą 1957, už lietuviško- sti
liaus vasarnamio projektą 1970. 
1964 buvo atžymėtas trečia pre
mija už New Yorko tarptauti
nės parodos JAV. paviljono 
projektą.

■ —Brazilijos lietuvių kunigų 
vienybė antrame suvažiavime 
patvirtino naują statutą ir iš
rinko valdybą: pirm. kun. Pr. 
Gavėnas, SDB, ižd. prel. A. Ar
minas, sekr. kun. A. Saulaitis, 
S.J.

— Sao Paulo, Brazilijoj, lite 
ratūros ratelio šeštame mėnesi
niame susirinkime savo poezi
ją skaitė ir ją paaiškino Marija 
Saulaitytė, viešnia iš JAV.

Niekur! Taip atsakytų kiek
vienas, dalyvavęs lietuvių susi
tikimo dienoj Nekaltai Pradė
tosios Marijos seserų sodyboje 
Putname liepos 18 .

Jei aną kartą šventę lyginau 
su atlaidais Alsėdžiuose, tai po 
šios šventės drįstu lyginti ją 
su Žemaičių Kalvarija ir Šilu
va! Trūko tik ubagų ir jų gies
mių. Čia jų giesmes pakeitė 
gražių lietuviškų plokštelių mu
zika.

Rėmėjų stalai su įvairiom gė
rybėm savo pajamas paliko lie- 
•tuvybės reikalam. Šią dieną su
važiavę žmonės būna labai dos
nūs ir visur nesigailėdami au

Mišias aukoja ir pamokslą pa
sako prel. Vytautas Balčiūnas. 
Jei prieš šimtą metų nebūtų 
gimęs arkiv. Jurgis Matulaitis, 
nebūtume ir mes čia susirinkę 
šiandien... Arkivyskupas įkū
rė šią seserų kongregaciją. — 
Toliau prelatas vaizdžiai nupa
sakoja arkiv. J. Matulaičio gyve
nimą, būdą, nuveiktus darbus 
ir pacituoja keletą būdingų 
minčių iš jo raštų.

Po pamaldų — pietų laikas. 
Pagrindiniai pietūs rožių 
želyje. Maisto paruošta 
naus.

Pasisotinę, vieni lankė 
tulaičio namus, kiti Alkos

dar- 
ska-

Ma-
___  ___ o__ mu- 

koja, perkasi ir 1.1. Ir kaip ne-, ziejų, Mindaugo pilį, kapines, 
pirksi, kaip' neaukosi, kad ži
nai ir matai, jog savo auka re
mi senelius, mažuosius, jauni
mą, religiją, švietimą ir beveik 
viską, kas lietuviška, be to, 
savotišku būdu krauni kraitį a- 
teities laisvajai Lietuvai!

Automobilių šiais metais ma- ‘ 
žiau. Autobusų daugiau.

Pamaldos truputį vėlinamos, 
nes laukiama stovyklautojų iš 
Neringos. Labai malonu, po 
medžiais atsisėdus, “sumesti” 
vieną kitą žodį su seniai maty
tais bičiuliais. Atsiranda Nerin
ga ir tuoj,, prieš mišias, gie
da Br. Budriūno kantata. Kan
tata ir kitos giesmės paruoštos 
muz. Strolios.

ma atlikta puikiai. Seselės Ig- 
nės ir muz. Strolios indėlis aiš
kus. Žirgai puikūs, tik raiteliai 
ne visada pataikė užsėsti, kur 
reikėtų. Galėjo nuslysti užpaka
lin, o žirgai kartais spardosi.. 
Dainas skambėjo gražiai. Bend
rai padainuota nauja daina, 
muz. Strolios sukurta, Nerin
gos mergaičių stovyklos mūzų 
įkvėptą.

Po himnų ir vėliavų nuleidi
mo šventė oficialiai buvo baig
ta, bet žmonės neskubėjo skirs
tytis. Oras buvo idealus. Die
na praėjo su dideliu pasiseki
mu. Dalyviai kurį laiką pagy
vens įspūdžiais, o rengėjai, į- 
giję daugiau patyrimo, ruošis 
vėl juos ten pat sutikti 1972 
metais!

SPORTAS

LAIŠKAS REDAKCIJAI

— Algimantas Gečys, JAV 
LB centro v-bos vicepirm., ir jc 
žmona Teresė Gečienė grjžo iš 
Europos rugsėjo 6 į Philadel- 
phiją. Kelionė buvo abiem Įdo
mi ir naudinga. A. Gečys buvo 
susitikęs su min. Stasiu Lozo
raičiu ir su juo kalbėjosi apie 
JAV LB talką Lietuvos diploma
tinei tarnybai.

— Papildymas. Darbininke 
54 n r. korespondencijoj “Su 
čiurlioniečiais P. Amerikoj’’ 
aprašinėjant koralus, įsibrovė 
klaida. Turėjo būti: “Jų gyvos 
labai smulkios masės, sujung
tos gyva plėve, išskiriančios kal
kes, auga ir plečiasi”. O para 
šyta: “negyvos .. .’’—A. Sb.

A. Galdiko paveikslų parodą. 
Parduota 17 paveikslų. Loteri
joj pirmąją dovaną (A. Galdiko 
paveikslą) laimėjo A. Kalvai- 
tienė, 8 Caren Dr., Rochester, 
N. Y. 14622, antrąją (gintaro’ 
karolius) — Louise Conte, tre
čiąją (auksinį laikrodį) ,— Ruth 
Tyson, ketvirtąją (megztą vil
nonę antklodę) — Gražina Stan
kus, penktąją (100 dol.)— Ang. 
Radiohienė, 17 Poplar Pl., Wa
terbury, Ct. 06708.

Neringos mergaičių stovykla 
su vadovais ir padėjėjomis at- . siekė adresatų. Pripažinta tei- 
liko programą. Nauja vadovy
bė — nauja programa. Kažkas 
panašaus i lietuviškas vestuves 
— žodžio, dainos ir šokio su
dėtinė. Žinant sąlygas, nrogra-

Dėl Amerikos Liet. Tarybos pranešimo
Amerikos Lietuvių Taryba 

pasisakė dėl Antano Mažeikos 
vadinamo memorandumo (žr. 
ALT-bos pranešimą, įdėtą “Dar
bininko” 1971 rugpiūčio 18). 
Po tuo ALT-bos “pranešimu” 
turėjo pasirašyti tik Eugenijus 
Bartkus ir dr. Kazys Bobelis. 
Tas klausimas juos ir. teliečia.

Daugeliui lietuvių (“Darbinin
ko” skaitytojų) neaišku, ką AL 
T-ba nori tuo savo pranešimu 
pasakyti. Tas Antano Mažeikos 
memorandumas atsirado po pa
šnekesio, kurį 1971 vasario 
mėnesį turėjo Eugenijus Bart-

' kus ir dr. Kazys Bobelis su An
tanu Mažeika ir Arvydu Barz- 
duku. To pašnekesio metu E. 
Bartkus ir d r. K. Bobelis pa
reiškę, kad jie neremia JAV- 
bių Kongreso priimtos H. Con. 
Res. 416 rezoliucijos įgyvendi
nimo ir tai esą pareiškę vie
nam ar kitam Valstybės depar
tamento (Department of State) 
pareigūnui. Tai pagrindinė to 
pašnekesio mintis. Antanas Ma
žeika tą pašnekesį atpasakojo 
raštu. To pašnekesio santrau
ką raštu (memorandumą) jis 
pasiuntė eilei lietuvių darbuo
tojų. Tas pašnekesys (remian
tis A. Mažeikos memorandu
mu) buvo komentuotas ne vie
no iš mūsų laikraščių. Tai ir vi
sa to įvykio istorija.

Jei E. Bartkus ir dr. K. Bobe
lis minėto pareiškimo tame pa
šnekesy nepadarė, jiem reikė
jo tai tik paneigti. Sunku yra 
tai padaryti, kai yra liudininkų 
(A. Barzdukas). Jis iki šiol nė
ra niekur pareiškęs raštu, kad 
E. Bartkus ir dr. K. Bobelis nė
ra padarę to nelemto pareiški
mo H. Con. Res. 416 rezoliuci
jos įgyvendinimo reikalu. Prie
šingai, Arvydas Barzdukas yra 
ne vienam pareiškęs žodžiu, 
kad minėtas pašnekesys buvęs 
ir kad Antanas Mažeika tiksliai 
atpasakojęs to pašnekesio turi
ni savo memorandume.

Antanas Mažeika yra vienas 
iš 1965 lapkričio 13-sios žygi- 
ninkų. Jis gimė, augo ir aukš
tąjį mokslą baigė JAV-se. Esa
ma trintis tarp veiksnių ir ki
tų vienetų jam yra svetimas 
dalykas. Antanas Mažeika yra 
rimtas JAV-bių lietuvis — bet 
kokios intrigos jąm nėra “prie 
širdies”. Jis yra vienas iš ne
daugelio JAV-se gimusių ir au
gusių lietuvių, kurie aktyviai ir 
nuoširdžiai dalyvauja Lietuvos 
laisvinimo darbe.

Eugenijus Bartkus Rezoliuci
jom remti komiteto darbą rė-

mė iki maždaug 1965 gegužės 
pradžios. Garsiosios H. Con. 
Bes. 416 rezoliucijos pravedi- 
mo metu (1965 birželio mėne
sį) Atstovų Rūmuose jis jau bu
vo įsiliejęs į vadinamų grigai- 
tininkų negausų būrelį. Dr. Ka
zys Bobelis rezoliucijų žygio 
niekad nerėmė ir neremia. Tai 
netrukdė man palaikyti gana 
draugiškus ryšius ir su vienu ir 
su kitu. Būtų buvę neįtikėtina, 
jei tame pašnekesy E. Bartkus 
ir dr. K. Bobelis būtų pasisakę 
už H. Con. Rez. 416 rezoliuci
jos įgyvendinimą.

Niekas ALT-bai nėra trukdęs 
ir netrukdo reikštis Lietuvos 
laisvinimo darbe. Ta instituci
ja ir jos v-bės nariai turėtų 
būti dėkingi visiem kitiem vie
netam, kurie ALT-bai talkina. 
Jei ALT-ba būtų judėjusi ir ju
dėtų pilna sparta, nebūtų reikė
ję nei Rezoliucijom remti ko
miteto nei kitų taip vadinamų 
partizaninių vienetų. Jei ALT- 
ba pilnai ir nuoširdžiai atliktų 
Lietuvos laisvinimo darbą, tai 
nekeltų kojos į tą sritį ir JAV- 
bių LB vadovybė su visais sa
vo padaliniais. Tiesa, trukdy
mų buvo ir yra Lie
tuvos laisvinimo darbe, 
ir jie ateina iš ALT-bos vadovy
bės narių. Rezoliucijom remti 
komitetas piršte piršo ALT-bai 
perimti visą to žygio garbę ir, 
žinoma, darbą. ALT-ba to dar
bo kratėsi visomis keturiomis. 
To nepakako. Eilė ALT-bos dar
buotojų tam darbui trukdė, to 
žygio vykdytojus šmeižė ir 
drabstė purvais. Kai Rezoliuci
jom remti komitetas pasiekė 
savo pirmąjį laimėjimą, ALT- 
bes žmonės bandė tai savintis. 
JAV-bių LB vadovybė paskuti
niųjų kelerių metų laikotarpyje 
yra pasiekusi tam tikrų laimė
jimų Lietuvos laisvinimo darbe. 
Vėl ALT-bos žmonės juodina 
JAV-bių LB darbuotojus ir ban
do jų pasiektus laimėjimus sa
vintis.

Kiekvienam pradžia kiekvie
name. darbe yra yra sunki. Dr. 
Kazys Bobelis žengia pirmuo
sius žingsnius politiniame dar
be. Po metų ar kitų, jei tik jis 
ištvers tame darbe, įgaus pa
tirties ir visuose savo pašne- 
kesiuosę bei kalbose bus atsar
gesnis ir nepadarys panašių 
lapsusų, kuriais jis “pagarsė
jo” 1971 vasario mėnesį Cle
velande ir minėtame pašnekę- suvažiavimą, 
sy Washingtone. Suvažiavimo Organizacinis

Leonardas Valiukas Komitetas

LAK:LITUANICA 4:1
Atsigriebimo rungtynėse ir 

vėl prireikė pratęsimo, kaip 
pereitą kartą Chicagoj. New 
Yorke LAK žaidė šios sudėties: 
Šileikis; Bagdžiūnas I; Vainius 
II, Budreckas, Vainius IV; Rein
hard, Market, Alex; Klivečka, 
Žadvydas, Sabaliauskas (Krei- 
cas, Rauba, Bileckis, Česnaus
kas). Lituanica: Brondonisio 
{Balčiūnas); Žukauskas, Glavis- 
kas, Gavėnia; Kiemaitis, Gale
nas, Carrero; Ringus, Mikalaus
kas, Jenigas, Pikšrys (Bartašius, 
Burneikis, Krygeris, Rimeika,). 

Svečiai, kaip ir laukta, žaidė 
viduryje aikštės geriau, bet at
sidūrę prieš newyorkiečių pasi
ryžimą, gale rungtynių turėjo 
atiduoti duoklę karštam orui ir 
amžiui. Newyorkiečiai tuo tar
pu ir vėl rungtynes galėjo lai
mėti be pratęsimo. Pradžioje 
Žadvydas neišnaudoja 11 m. 
baudinio, bet netrukus Saba
liauskas su galva ženklina 1:0. 
Antrame kėlinyje priteistą lais
vą smūgį senasis Jenigas nelai
komai paleidžia į šileikio sau
gomų vartų tinklą. Rungtynių 
pabaigoje vis labiau jaučiamas 
svečių išsikvėpimas. Bet ir vėl, 
kaip Chicagoj, Sabaliauskjas 
prieš tuščius vartus nesuieško 
kamuolio, o Rauba taip pat at
sidūręs vienas prieš vartus at
rodė, lyg ir nenori pasiekt įvair- 
čio. Žaidžiant pratęsimą, sve
čiai išleidžia visą savo jaunimą 
aikštėn, kuris tikrai maloniai 
nustebino. Štai gerai žaidęs Ši
leikis turėjo smarkiai temptis 
idant nukreiptų gerą šūvį į 
kampinį. Jaunam vartininkui 
Balčiūnui neapskaičiavus aukš
to kamuolio, Kreicas kelia pa
sekmę 2:1, o antroje pratęsi
mo pusėje Market ir Klivečka 
visai pribaigia nuvargusią Litu- 
nicos komandą. Beje, jau pir
mame kėlinyje iš aikštės paša
linti Žadvydas ir. Carrero. Su
maniausias teisėjo žygis, nes 
nuo to laiko aikštėje būta ramu. 
Newyorkieciai, žūtbūtinai norė
ję laimėti, kovojo lyg už tėvy
nę (ypač Budreckas). Užtikrin
tas vartuose Šileikis ir paskuti
niojo gyniko vietą užėmęs 
Bagdžiūnas. Pirmą kartą žaidė 
Reinhard ir Alex turėjo būti pa
stiprinimai, bet tokiais, deja, 
nebuvo. Iš Chicagos pažymėti
ni sąžiningai visas rungtynes 
tempę Kiemaitis, Galenas. New
yorkieciai, žinoma džiaugiasi 
pergale, bet reiktų pagalvoti, 
kas bus po 4-5 metų, kuomet 
Chicagos prieauglis pradės neš
ti vaisius. ■

RUNGTYNĖS
Lietuvių Atletų Klubo pir

mosios ir rezervinės komandų 
1971-72 metų futbolo pirme
nybių tvarkaraštis. Mūsų aikš
tė, greičiausiai, ir vėl bus Kis- 
sena Corridor, Flushing, L. I. 
Aišku, Franklin K. Lane mo
kyklos aikštė Woodhavene bū
tų parankesnė (rungtynėse 
prieš Chicagą matėsi apie porą 
šimtų žiūrovų).

Rugsėjo 19 namie prieš Ba
varian SC.

Rugsėjo 26 . keliaujama į 
Poughkeepsie.

Spalio 3 namie prieš Olym- 
rio 16 d. gimnazijai — 500 dol., piakos Jamaica.
Lietuvių Fondui (JAV) — 200 Spalio 10 keliaujama į Yon- 
dol., Lietuvių Fondui (Kanado- kers, N. Y.
je) — 200 dol., numatytam su- Spalio 24 namie prieš West 
važiavimo leidinėliui — 735.31 
dol., viso 1635.31 dol.

Likutis paskirstytas atsižvel
giant į suvažiavimo dalyvių 
daugumos pageidavimus. Suva
žiavimo prisiminimui skirtas 
leidinėlis su nuotraukomis ir 
aprašymais numatomas išleisti 
prieš šių metų pabaigą.

Šia proga suvažiavimo komi
tetas dėkoja visiem Aušrokam 
ir Aušrokėm, prisidėjusiem 
prie suvažiavimo organizavimo, 
programos pravedimo, visiem 
dalyvavusiem ir sveikinusiem '

Gruodžio 12 keliaujama į 
Stamford, Conn.

Žiemos pertrauka ir taurės 
rungtynės.

1972 metais — Balandžio 9 
kelionė į Oceanside, L. I.

Balandžio 16 namie prieš 
Amer-Czechs.

Balandžio 30 namie prieš Uk
rainian Youths.

Gegužės 7 pas Bavarian SC.

Gegužės 21 namie prieš Yon
kers SC.

Gegužės 28 prieš Olympia- 
kos, Jamaicoje N.Y.

Atletas

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

H. W. MALE

Albina Lipčienė

CUSTODIAN 
BENNETT COLLEGE 

3-11 Shift. Exp. preferred

Call for interview & appointment 
914-677-3441

TONY DA CENECA 
TAVERN &RESTAURANT

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

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

H. W. FEMALE

Nauja žurnalistų 
vadovybė

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
rinkiminė komisija, 1971 rug
piūčio 17-18 patikrinusi LŽS- 
gos narių balsavimo davinius,' 
skelbia, kad iš 220 pasiųstų bal
savimo lapelių 10 laiškų nepa-

sėtais 118 balsų. Balsavo 51 
proc. sąjungos narių.

Į Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos centro valdybą išrinkti: Vy
tautas Kasniūnas — 71, Vla
das Būtėnas — 65, kun. Juo
zas Vaišnys, S. J., — 59, Jur
gis Janušaitis — 56, Algirdas 
Pužauskas — 50. Kandidatai: 
Antanas Gintneris — 49 ir Ba
lys Brazdžionis — 46.

Kiti kandidatai gavo balsų: 
Algirdas Budreckas — 45, Zu
zana Juškevičienė — 33, Vy
tautas Zalatorius — 26, Kazys 
Tautkus — 23, Antanas Stakė- 
nas — 18, Marija Peteraitienė 
— 14, Bronius Macevičius — 
10.

Išrinkti Į kontrolės komisiją: 
Vladas Selenis — 93, Alfon
sas Nakas — 83 ir Jonas Gai
žutis — 66. Kandidatai: Vytau
tas Kutkus — 63 ir Petras Ja
nuška — 30.

Išrinkti į garbės teismą: Vy
tautas Alantas — 87, * Vladas 
Mingėla — 86 ir prel. Leonar
das Gižinskas — 69. Kandida
tai: Marija Sįms — 62 ir Pra
nas Turūta — 39.

LŽS-gos Įstatai buvo priimti 
76 balsais, prieš pasisakė 19, 
nuo balsavimo susilaikė —25.

LŽS-gos rinkiminė komisija

’’Aušros** apyskaita
Kauno Aušros gimnazijų suva
žiavimo, Įvykusio 1971 gegu

žės 29-30 Toronte, apyskaita

Pajamos: registracijos mo
kestis — 4142.45 dol., pobū
vio pajamas — 368.25 dol., lo
terija (p. Paukštienės paveiks
las) — 142 dol., viso 4652.70 
dol.

Išlaidos: salių nuoma, orkest
ras ir patarnavimas — 1180 
dol., vaišės — 1335.75 dol., or
ganizacinės išlaidos — 501.64 
dol., viso 3017.39 dol.

Likutis: 1635.31 dol.

Likučio paskirstymas: Vasa-~»

NY.
Spalio 31 prieš Amer-Czechs 

— Central parke.

Lapkričio 7 namie prieš Haj- 
duk.

Lapkričio 14 Van Cortland 
parke prieš Shamrock.

Lapkričio 21 namie prieš 
Kolping.

Lapkričio 28 Throgs Neck, 
N. Y. prieš Schwaben.

Gruodžio 5 prieš Poughkeep
sie.

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti:

GL 2-2923

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 Foley St., Somerville, Mass.
203-666-3340

An Equal Opportunity Employer

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 days a week We deliver from
5 P.M. to 11 P.M.

19 State Highway 5 
Edgewater, N. J.

Call 201 - 941-0442 Ask for Pat

H. W. MALE
SERVICE

CARPET MECHANIC 
Piecework Only 
AND HELPERS 

Experience not necessary 
516-884-7766

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

DISPLAY

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

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

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

Collision Experts 
Call 201-473-0012

Buy wholesale and save up to 100 r'<_. 
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 1007c. 212-292-6016/679-9114

Typewriters
Lithuanian and English

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

APEX BODY SHOP 
Collision Experts 

All work 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

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208 

---------Allen R. Shipley----------

77-01 JAMAICA A\Er:UE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

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 Wect Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo mtnjonus
ALFRED W. ARCHIBALD, President

filo 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 — 5Y %
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

---------All Accounts Compounded Daily----------
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Dr. Kcsto Jurgėlos knygos 
“Lietuvos sukilimas 1862-1864 
metais” pristatymas rengiamas 
rugsėjo 19, šį sekmadienį, 4 v. 
popiet Kultūros Židinyje, 361 
Highland Blvd., Brooklyne. 
Apie knygą kalbės Aldona Le
kienė, knygos ištraukas skaitys 
Bronius Balčiūnas. Pristatyjne 
dalyvaus ir pats autorius. Tuo 
pačiu laiku bus surengta seno
vės Lietuvos žemėlapių ir lito
grafijų paroda. Pristatymą ren
gia ir visus atsilankyti kviečia 
L. V. Sąjungos Ramovės N. Y. 
skyrius.

Dail. Česlovo Januso kūrinių 
paroda rengiama rugsėjo 25- 
26 Kultūros Židinyje. Paroda 
skiriama jo kūrybos 40 metų 
sukakčiai atžymėti. Ta proga 
sudarytas garbės komitetas, į 
kurį įeina: A. Simutis — Lietu
vos gen. konsulas, Tėv. L. And- 
riekus — Brooklyno pranciško
nų vienuolyno viršininkas ir 
Liet. Rašytojų Draugijos pirmi
ninkas dr. K. Valiūnas — Vii- 

y

ko pirmininkas, V. Sidzikaus
kas—Lietuvos Laisvės Komi
teto pirmininkas, Frank C. 
Wright — President of Ameri- 
can Artists Professional Lea
gue, V. Jonuškaitė-Leskaitienė
— LMK Federacijos pirminin
kė, dr. J. Kazickas, J. Audė
nas, A. Vakselis — LB New 
Yorko apygardos pirmininkas. 
Parodą rengia Liet. Moterų Klu
bų Federacija. Joje bus išstaty
ta arti 100 Č. Janušo kūrinių.

New Ycrko skaučių židinio 
sueiga bus rugsėjo 16. ketvir
tadienį, pas sesę Donatą Samu- 
šienę, 116-08 95 Ave., Rich
mond Hill, N. Y. Sueigos pra
džia 7:30 v.v.

Dail. Onos Paškevičienės ta
pybos kūrinių paroda rengiama 
spalio 30 ir 31 Kultūros Židi
nyje. Bus išstatyta apie 40 pa
veikslų. Parodą rengia Liet. Mo
terų Klubų Federacija.

Jurgio Arrbroziejaus Pabrė
žos, žymaus pranciškono 200 
gimimo sukaktis bus paminėta 
spalio 17 Kultūros Židinyje. Pa
brėža buvo ne tik žymus pa
mokslininkas, bet kartu ir rašy
tojas, mokslininkas — botani
kas, sudaręs didėlius Lietuvos 
augalų rinkinius ir juos apra
šęs. Per augalus priėjo prie 
medicinos. Minėjimą rengia 
Liet. Kat. Mokslų Akademijos 
New Yorko Židinys. Apie Pab
rėžos asmenį kalbės Tėv. dr. V. 
Gidžiūnas, O.F.M., apie gamti
ninką — botanika — Tėv. dr. 
J. Venckus, S. J., apie mediką
— dr. V. Paprockas. Taip pat 
bus surengta ir jo rankraščių 
parodėlė, skaidrėmis bus paro
dyta jo gyventa aplinka.

j 'Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

Dr. KOSTO R. JURGĖLOS knygos

LIETUVOS SUKILIMAS 1862 -1864 
METAIS 
pristatymas 
ir senovės Lietuvos žemėlapių 
bei litografijų paroda 
įvyks 
rugsėjo 19, sekmadienį 
4 vai. popiet 
KULTŪROS ŽIDINY 
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Veika DARBININKO spaudos kioskas, kur bus galima įsigyti 
naująją dr. Kosto Jurgitos knygą.

Ruošia 
ir kviečia visą lietuvių visuomenę

L. V.S-gos “Ramovė” 
New Yorko skyriaus valdyba

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Vienuolynas GL 5-7068
Redakcija_______ GL 5-7281
Administracija----- GL 2-2923
Spaustuvė_______ GL 2-6916
Kultūros Židinys ..... 827-9865

Vincė Jonuškaitė - Leskaitie- 
nė išvyko į Santa Barbara, Ca
lif., slaugyti savo sergančios se
sers. Liet. Moterų Klubų Fede
racijos pirmininkės pareigas 
perdavė pirmai vicepirmininkei 
V. čečetienei. Federacijos fi
nansinius reikalus tvarko iždi
ninkė dr. M. Kregždienė. LMK 
Federacijos iniciatyva bei rū
pesčiu rugsėjo 25-26 rengiama 
dail. C. Janušo paroda, o spa
lio 30-31 dail. Onos Paškevičie
nės paroda. Abi parodos vyks
ta Kultūros Židinyje.

Už a.a. dail. Adą Montvydie- 
nę mišios buvo rugsėjo 14 d. 
8 v.r. Aušros Vartų bažnyčio
je. Užprašė velionės vyras An
tanas Montvydas.

Už Antaninos Ošlapienės vė
lę mišios bus aukojamos pran
ciškonų koplyčioj rugsėjo 18, 
šeštadienį, 10 vai.

Algis Butkus, inž. J. Butkaus 
sūnus, tarnaująs kariuomenėje 
Vietname, pakeltas į seržanto 
laipsnį.

Marijona Gužienė iš Brock
ton, Mass., prieš mirdama pra
šė nepuošti jos karsto gėlėmis, 
bet vietoj gėlių paaukoti pran
ciškonų spaudai. Velionė nuo 
pat Darbininko įsikūrimo skaitė 
šį laikraštį. Tai ankstesnės lie
tuvių kartos didelis suprati
mas išlaikyti lietuvišką spaudą. 
Pagal velionės norą aukotojai, 
nors čia gimę, prisiuntė 100 
dol.: J. S. Shukis 5 dol., S. 
Lewis 45 dol., ir A. C. Lewis 50 
del. Visi iš Brockton, Mass. 
Gili padėka geradariam.

A. a. Antaninai Ošlapienei 
prisiminti Kultūros židinio sta
tybos fondui 15 dol. paaukojo 
I. ir T. Jasaičiai ir F. ir A. Ja
saičiai.

Elizabeth, N. L
Kudirkos mokykla pradeda 

naujus mokslo metus
Kudirkos lituanistinėje mo

kykloje nauji mokslo metai 
pradedami rugsėjo 18, šeštadie
nį 9:30 vai., Šv. Petro ir Povi
lo parapijos patalpose, 211 Rip
ley Place, Elizabethe, N. J.

Tą dieną bus ir naujų mo
kinių registracija į visas gru
pes. Mokyklos tėvų komite
tas ypatingai kviečia tas šei
mas, kuriu vaikai iki šiol mo
kyklos dar nelankė, prisidėti 
prie šio svarbaus darbo — leis
ti savo vaikus į lietuvišką mo
kyklą. Nebūkite vieni iš tų, ku
rie apie lietuviškumo išlaiky
mą tik sentimentaliai pakalba, 
bet nieko nedaro.

Lietuviškos mokyklos rėmi
mas yra aktyvus ir reikšmingas 
prisidėjimas prie tautinės idė
jos palaikymo ir mūsų siekimų.

G.A.

Kun. Pr. Vasaris, Melbourne 
lietuvių kapelionas Australijoj 
ir Tėviškės Aidų laikraščio 
redaktorius, atvyko į New Yor- 
ką ir lankėsi Darbininko redak
cijoj. Jis ketvirtadienį, rugsėjo 
16, išskrenda į Londoną.

Pamaldos už J. Jaks-Tyrį de
šimties metų mirties proga bus 
rugsėjo 18, šeštadienį, 10 v. tė
vų pranciškonų vienuolyno ko
plyčioj. Pamaldas atlaikys Tėv. 
P. Baltakis. Po pamaldų lan
kys kapus visų trijų žuvusiųjų 
prieš dešimtį metų auto kata
strofoj. Cypress Hills kapinėse 
bus aplankyti kapai A. Škėmos 
ir J. Audėnaitės, St. Charles ka
pinėse — J. Jaks-Tyrio. Pažįs
tami ir bičiuliai prašomi daly
vauti pamaldose.

Liet. Bendruomenės 20 metu 
sukakties minėjimas bus spalio 
9 ir 10. Spalio 9, šeštadienį, 
bus seminaras Kultūros Židiny
je. Seminare bus nagrinėjami 
kultūriniai LB ateities uždavi
niai. Tą patį vakarą Maspetho 
lietuvių parapijos salėj bus su
sipažinimo vakaras su jaunimo 
programa, šokiais. Sekmadieni 
bus iškilmingos pamaldos ir a- 
kademija Richmond Hill aukš- 
tesn. mokyklos salėje (kur 
buvo Birbynės koncertas).

AUKOS KULTŪROS 
ŽIDINIUI

A. a. Juozui Nakutavičiui mi
rus, LB.M. korporacijos tarnau
tojai Kultūros Židinio statybai 
paaukojo 15 dol.

A. a. Joną Arminą prisimin
damos, Jankauskų ir Gintautų 
šeimos Kultūros Židiniui paau
kojo 15 dol.

Mirus Marijos Virbickienės 
motinai* a.a. Marijai Sirtautie- 
nei-Davidėnaitei( vietoj gėlių 
Kultūros Židinio statybai auko
jo: I. J. Tomai — 10 dol., L.A. 
Sąjūdis — 15 dol.

A. a. Antaninai Ošlapienei 
mirus, K. Židinio statybai au
kojo: E. P. Legeckiai — 25
dol., L. B. Queens apylinkė — 
25 dol.

A. a. Adomą Gudeli prisi
mindama. S. Jankauskienė Kul
tūros Židiniui aukojo 15 dol.

A. a. Evelinai Brazinskienei 
mirus, Kultūros Židiniui 65 
dol. paaukojo: Liucija ir Gedi
minas Alinskai, Bronius Bieliu- 
kas, Ona ir Narimantas Kara- 
šos.

KELIONĖ Į ŠV. ŽEMĘ 
IR ROMĄ 

planuojama 1972 vasario 
pabaigoj. Maldininkam vado - 
vaus tas vietas pažįstąs buvęs 
Kinijos misijonierius kun. Pet
ras Urbaitis, S.D.B. Izraelyje 
pagelbės ten gyvenąs tėv. Tar- 
cizijus Garbukas, O.F.M.

Kelionė užsitęs penkias sa
vaites. Dabar apskaičiuota, — 
bilieto kaina iš New Yorko į 
Jeruzalę ir atgal — 535 dol.

Kas nori daugiau informaci
jų, gali kreiptis į: Rev. Petras 
Urbaitis, SDB 6800 S. Camp
bell, Ave. Chicago, Ill. 60629. 
Tel. PR 8-2126.

New Yorko ir apylinkės lie
tuviai gali kreiptis į Juozą Za- 
rauska: 105 Grand St., Brook
lyn, N. Y. 11211. Tel. 387-1422 
arba 782-2545.

Naujos plokštelės — ilgalai
kė dovana kiekvienai progai: 
A. Dvarionas — 12 šokių rin
kinys, nr. 25, 5 dol.; A. Šaba- 
niauskas — 12 šokių rinki
nys, nr. 26, 5 dol.; S. Grau
žinis, Pupų Dėdė ir kt atlieka 
įvairias dainas, nr- 27, 5 dol.; 
Lietuvos karo mokyklos cho
ras, Karo muziejaus ork.; J. 
Petrauskas, V. Dineika ir kt. at
lieka 12 įvairių dainų, nr. 28, 
5 dol.; Čiurlionio 30 m. jubilie
jinis albumas, 28 dainos, 10 
dol. Išleido J. Karvelis, Chica
go, Dl. šios plokštelės gauna
mos ir Darbininko spaudos 
kioske.

Kas norėtų Įsigyti lietuviškų 
plokštelių ar lietuviškų knygų, 
prašomi kreiptis Į Darbininko 
administraciją, 910 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y. 
11221.

Kun. P. Vaseris, Melbourne, Aust
ralijos, lietuvių kapelionas ir “Tė
viškės Aidų” redaktorius Darbinin
ko redakcijoje

Parengimai New rorke
Rugsėjo 25-26, šeštadienį - sekma

dienį — Dailininko Česlovo Janušo 
kūrinių paroda Kultūros Židinio pa- 

v talpose. Rengia Liet. Moterų Klubų 
Federacija.

Spalio 9-10, šeštadienį-sekmadienį 
— LB Amerikoje 20 metų įsikūrimo 
sukaktis. Rengia LB New Yorko 
apygarda.

Spalio 16, šeštadienį — Dr. An
tano Starkaus paskaita "Leukemia’’, 
6 vai. vakaro Kultūros židinio pa
talpose. Rengia Ateitininkų Medikų 
Korp! GAJA New Yorko skyrius.

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

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

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

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

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

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

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

Lapkričio 20, šeštadienį — Dar
bininko metinis koncertas. Dainuos 
solistė Gina Capkauskienė ir Mont- 
realio vyrų oktetas.

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

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

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

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos valdybos 
nariui kultūros reikalams — Vy
tautui Radzivanui, 84-16 110th St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418; telefo
nu: 441-9720. -

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

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.

Parduodamas vyriškas auksi
nis laikrodis. Kreiptis po 6 vai. 
vak.: Frank Dubickas, 2869 
Atlantic Avė. Brooklyne, N. Y., 
11207.

. Konkursas
JAV LB Woodhaveno apy

linkės valdyba savo 1971 ge
gužės 28 d. posėdžio nutarimu 
skelbia konkursą rašinio, kuris 
■padėtų sudominti mūsų jauni
mą organizuotos Pasaulio: Lie
tuvių Bendruomenės veikla.

Konkurse gali dalyvauti visi. 
Rašinys turi būti tokio dydžio 
(500-700 žodžių), kad patrauk
liai tilptų viename puslapyje ir 
tiktų masiškai platinti jaunimo 
susibūrimuose.
.Skiriamos trys premijos: pir
ma — naujas televizijos apa
ratas; antra — 25 dol. pinigais; 
trečia — du bilietai į teatrą.

Rašinys, pasirašytas slapy
vardžiu kartu su kitame užlip
dytame voke įdėta tikrąja au
toriaus pavarde ir adresu, tu
ri būti prisiųstas ne vėliau, 
kaip š. m. spalio 15 d., šiuo 
adresu: LB Woodhaveno apy
linkės valdyba, 86-34 91 St, 
Woodhaven, N. Y. 11421.

Premijų įteikimas įvyks atei
nantį rudenį LB Woodhaveno 
apylinkės “susitikimo” vakare. 
Konkurso komisijos sudėtis 
bus paskelbta apie spalio vidu
rį.

Visi konkursui parašyti raši
niai galės būti laisvai spausdi
nami bet kuriame žurnale ar 
laikrašty.

pastaba: pradinis konkurso 
terminas rugpiūčio 28 yra pra
tęstas ligi spalio 15.

JAV LB Woodhaveno 
Apylinkės Valdyba

Dr. Marija-Paulina Zelenis

BAIGĖ MOKSLĄ
Marija-Paulina Zelenis, DM. 

D., gyv. i06 E. Holsman St., 
Paterson, N. J., Jono ir Marijos 
Zelenių duktė, šią vasarą baigė 
Louisville universitetą, Louis
ville, Kentucky, ir gavo dantis
tės medicinos daktarės laipsnį. 
Dr. M. P. Zelenis yra 24 me
tų; Patersone baigė Central 
aukštesnę mokyklą. Studijas 
pradėjo Louisville universitete 
biologijoje iki bakalauro. Po to 
perėjo i medicinos fakulteto 
dantistų mokyklą, kurią šiais 
metais sėkmingai baigė.

Baigusi šią mokyklą, gavo 
teisę praktikuoti dantistės 
mokslus New Jersey ir ddr de
šimtyje Amerikos valstijų. Šiuo 
metu yra pasižadėjusi dvejus 
metus atitarnauti JAV armijo
je, Fort Dix, N. J., bazės dan
tų gydymo srityje. Po to grįš į 
civilinį gyvenimą ir mano ati
daryti dantų gydymo kabinetą 
privačiai praktikai New Jersey 
valstijoje.

šeima priklauso šv. Kazimie
ro lietuvių parapijai. Jos bro
lis ir sesuo studijuoja aukštuo
sius mokslus JAV vidurinių ry
tų universitetuose.

Marijai linkime sėkmės užsi
brėžtuose planuose, o tėvam ir 
visai šeimai reiškiame gilią pa
garbą už ryžtą visus vaikus iš
leisti į aukštuosius mokslus.

kvd.

PADĖKA
Rugpjūčio 9 Lietuvos atsto

vas Washiagtone — ponas ir 
ponia Kajeckai surengė man 
šeimynines išleistuves. Dalyva
vo atstovybės patarėjas dr. S. 
Bačkis su žmona ir inž. J. Mi
kuckis, mano giminaitis.

Rugpiūčio 14 dr. K. Jurgėla 
su žmona man padarė išleistu
ves jų namuose Bethesda, Md., 
dalyvaujant Amerikos Balso 
personalui. Daug tarnautojų bu
vo išvykę atostogų.

Rugpiūčio 15 priėmimas ir 
atsisveikinimas buvo pas inž. 
Zalubą. Jo žmona Aleksandra 
buvo mano mokinė Šiaulių gim
nazijoj. Pobūvyje dalyvavo L. 
Mikuckienė — mano sesuo ir 
jos sūnus inž. Juozas.

Visiem Washingtono lietu
viam esu labai dėkingas už jų 
draugiškumą.

Rugpiūčio 28 New Yorko Bal- 
fo šimtasis skyrius surengė 
man išleistuves Kultūros Židi
nyje. Reiškiu nuoširdžią padė
ką to pobūvio vedėjai J. Gerd- 
vilienei, kalbėtojam P. Minkū- 
nui, gen. Lietuvos konsului A. 
Simučiui, St. Dzikui, kun. P. 
Urbaičiui, A. Trečiokui, dail. J. 
Bagdonui, dr. D. Jasaičiui, dr. 
B. Radzivanui ir tėv. dr. V. 
Gidžiūnui. Esu dėkingas už pa
ruoštas geras vaišes.

Washingtono ir New Yorko 
suruoštos atsisveikinimo vaišės 
buvo labai jaukios ir malonios, 
nes visi kalbėtojai ir dalyviai 
buvo mano artimi bendradar
biai ir patarėjai artimo meilės 
darbuotėje. Gyvendamas Ro
moje, atsiminsiu savo maldose 
visus Balfo buvusius direkto
rius, valdybos narius, skyrius 
ir visus geradarius. Man buvo 
lengva Balfui vadovauti ir daug 
suktybių pergalėti, nes visi lie
tuviai bendradarbiavo, nežiūrė
dami savo įsitikinimu. Duok 
Dieve, kad ir kitos lietuviškos 
organizacijos vieningai veiktų.

Prel. dr. J. B. Končius

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.

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.

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.)

| Dail. ČESLOVO JANUŠO |
| 40 mėty kūrybinio darbo |
f sukaktuvine |

j PARODA |
š.m. rugsėjo 25-26 dienomis «■» 
Kultūros Židinyje E
361 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y.

Paroda atidara šeštadienj nuo 12 iki 9 E 
w v.v.; sekmadienį nuo 10 v.r. iki 8 v.v. Ę 

Oficialus parodos atidarymas rugsėjo 25, = 
šeštadienį 7 v.v.

= Parodą rengia ir visus atsilankyti kviečia =
Liet. Moterų E 

Klubų Federacija E

X1MOS_b b
Tautos šventės minėjimas 

rengiamas rugsėjo 19. Mišios 
bus 10 v. r. Šv. Petro bažny
čioje. Minėjimas su menine 
programa bus 3 v. popiet Liet, 
piliečių draugijos salėje.

Parapinė šv. Petro mokykla 
mokslo metus pradėjo rugsėjo 
8. Šiemet mokyklą lanko dau
giau mokinių nei pernai.

Whist party rengiama rugsė
jo 25 d. 8 v.v. parapijos salė
je, 492 East Seventh St. Ren
gėja yra Elzbieta Balakonienė. 
Pelnas skiriamas parapijos nau
dai. Kavutę atsilankiusiem 
parengs Agnietė Matulauskie- 
nė.

Kun. Albertas Kontautas iš
rinktas Kunigų Vienybės pir
mininku. Susirinkimas buvo 
rugpiūčio 25 Marianapolyje, 
Thompson, Conn. Kun. A. Kon
tautas yra Cenacle kongrega
cijos seselių vienuolių kapelio
nas ir St. Sebastian’s aukštes
niosios mokyklos profesorius 
Newton, Mass. Jo adresas: 200 
Lake Street, Brighton, Mass., 
netoli kunigų seminarijos.

Kun. Albinas Janiūnas, Šv. 
Petro parapijos vikaras, daly
vavo kunigų Vienybės suvažia
vime Marianapolyje ir Lietuvių 
vvčiu metiniame seime Ken- 
nebunkporte, Maine.

Kap. Robertas Brieze, kuris 
buvo pagrindinis liudininkas Si
mo Kudirkos byloje, dalyvavo 
Lietuvos vyčių seime Kenne- 
bunkporte, Me. Jam buvo įteik
tas laisvės medalis, kuri vyčiai 
kasmet skiria labiausiai nusipel
niusiam Lietuvos byloj. Brieze 
paskelbė pirmasis per televizi
ją ir per spaudą, kaip buvo iš
duotas lietuvis jūrininkas Si
mas Kudirka, ieškojęs prie
globsčio Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

Juzės Katiliūtės dailės paro
da pradedamas šių metų kultū
riniu subatvakariu sezonas. Pir
mas subatvakaris bus rugsėjo 
18. Pradžia 7:30 v.v. Dail. J. K 
tiliūtė gyvena Šveicarijoje.

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, žiema ir vasara. 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.
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