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DARBININKAS KUO RUMUNIJA NUSIKALTO?

■-VI NO. 58 PENKTADIENIS . FRIDAY, RUGSĖJIS ■ SEPT. 17, 1971 wwjį^jg. įq centų

Bendr. Rinkos programa onetarinei krizei tvarkyti
Europos Ūkinės Bendruome

nės nariai, išlyginę visus savo 
turėtus nuomonių skirtumus 
dėl JAV vyriausybės vienašališ
ku sprendimu sukeltos tarptau
tinės monetarinės krizės ap
valdymo, jai pašalinti sudarė 
savo programą, kuri veik vi
sais svarbiausiais punktais yra 
priešinga Amerikos pasirink
tam keliui. Manoma, kad prie 
jų prisidės ir kiti Europos kraš
tai, Anglija bei Japonija. Kai ši
toji programa šį mėnesį pateks 
į tarptautinius pasitarimus 
(Tarptautinis Monetarinis Fon
das pats svarbiausias), Ame
rika su savo paskelbtosios nau
josios ūkinės politikos progra
ma bus pati viena antroje pa
sitarimų partnerių pusėje.

Lenkija perka 
angly naftą
Varšuva. — Besigirdama kas

met greit pralenksianti Ameri
ką su naftos gamyba, Rusija 
pritrūko naftos visiems sateli
tų poreikiams patenkinti ir pa
tarė jos kitur ieškotis. Lenkija 
jau susitarė su viena Anglijos 
bendrove dėl nevalytos naftos 
pristatymo. Ir skubina statyti 
Dancige naftos valyklą, kad 
anglų- nevalyta nafta galėtų bū
ti tiesiai valyklon atvežta. Su
tartis dėl naftos pirkimo pada
ryta 10 metų. Kasmet lenkai 
norės gauti po 3 mil. tonų ne
valytos naftos, ko dar trūks 
bandys pasipildyti iš Rumuni
jos. Ikšiol visą naftą lenkai pir
ko iš Rusijos. Statomos valyk
los įrengimus Lenkija perka iš 
Amerikos, nes jie esą paskuti 
nis technikos žodis, gi rusiški 
jau labai pasenę. Eksportinis 
Amerikos leidimas jau gautas.

Rumunija, pagaminanti per 
metus apie 16 mil. tonų naftos, 
nėra linkusi visą savo naftą par
duoti satelitams, nes iš jų ne
gaunama valiutos, kuri Rumu
nijai reikalinga pirkiniams Eu
ropoje apmokėti. Pati Rumuni
ja importuoja nevalytą naftą 
iš Irano, ją išvalo savo valyk
lose ir parduoda Europoje va
liutai gauti.

Spėliojama, kad anglai suti
kę padėti lenkams ir Vakarų 
valiutos įsigyti, tik niekas ne
linkęs pasakyti, koks būdas ar 
būdai bus tam reikalui panau
doti.

— JAV ambasadorius Graiki
joje “atsitiktinai” susitiko su 
Graikijos karaliumi Konstanti
nu viename Italijos kurorte’ Ka
ralius pabėgo iš Graikijos, kai 
nepavyko jo vadovautas sukili
mas pašalinti dabartinę vyriau
sybę. Manoma, kad ambasado
rius tarpininkavo kokiu nors 
svarbiu reikalu.

— JAV pradžios mokyklose 
šį rudeni bus apie 300,000 mo
kinių mažiau, negu pereitais 
mokslo metais. Prasidėjęs ma
žėjimas yra antras iš eilės. Prie
žastis — gimimų skaičiaus 
mažėjimas paskutinį dešimtme
tį. Dėl šios priežasties šiemet 
8.000 mokytojų turės ieškotis 
kito darbo.

— Prez. Nixonas Įpareigojo 
visas su mokyklų desegregaci- 
ja surištas įstaigas ir pareigū
nus įvykdyti desegregaciją be 
mokinių vežiojimo iš vienos 
mokyklos į kitą ilgomis distan
cijomis. Kas nenorėtų tokios 
politikos remti, patariama iš 
tarnybos pasitraukti. Sabota
žas nebus toleruojamas.

Pėrkainotinos visos valiutos, dolerio neišskiriant, ankštesnė 
aukso kaina, pastovūs paritetai ir sustiprinta tarpt, kontrolė

Pagrindinis europiečių įspė
jimas Amerikai yra šis: JAV no
ras pakelti kitų kraštų valiutų 
vertę, palyginus su doleriu, pa- 
siūlų-paklausų žaidimu pinigų 
biržose nebus patenkintas (tai 
jau parodė viso mėnesio 
praktika: centrinių bankų kont
rolė šitą procesą suparaližavo). 
Apie tą reikalą bus galima kal
bėti tik tada, kada JAV panai
kins įvestą 10 proc. investavi
mo kreditą, 10 proc. priedą už
sienio importui ir sutiks pakelti 
aukso kainą.

Pirm visko reikalaujama su
tarti pagrindus tarptautinės ū~ 
kinės ir monetarinės sistemos, 
administruojamos tų pačių ins
titucijų, kurios tą darbą dali-

— Jordano karalius Įspėjo 
arabu valstvbiu vadus nesikišti 
į jo valstybės vidaus reikalus 
teroristinių organizacijų užtari- 
nėjimu prisidengus. Tų grupių 
veiksmus jis-pavadino nelaime, 
nes karą su Izraeliu išprovoka
vus arabai ir dabar jį katastro
fiškai pralaimėtų.

— Ne be atsakingų vietų 
paraginimo spaudoje ima rody
tis pranešimai ir aiškinimai 
apie tai, kad Amerikos strategi
nės pozicijos Tolim. Rytuose 
nebus susilpnintos, jeigu, kei
čiant politiką su Pekinu, rei
kės kai kuriuos karinius įrengi
mus pašalinti iš Taiwano. Atvi
rai kalbama ir apie tai, kaip ši
to bus pasiekta.

— V. Vokietijos pramonėj 
dabar dirba apie 17,000 bri
tų darbininkų. Tarp darbo tvar
kymo įstaigų pasirašytas susi
tarimas, kad britams bus taiko
mos tos pačios sąlygos, kurias 
turi ir Vokietijos darbininkai.

Paleido parlamentą
Viena. — Paleistas Austrijos 

parlamentas kadencijos nebai
gęs, nauji rinkimai paskirti 
spalio mėn. Dabar kraštą valdo 
parlamente daugumos neturinti 
socialdemokratų vyriausybė. 
Kiekvienu svarbesniu klausimu 
ji turi priklausyti nuo kitų par
tijų balsų, todėl su savo pro
grama ji negali toli nueiti. To
kiai padėčiai esant, vyriausybė 
visada yra neveiksminga. So
cialdemokratai apsisprendė už 
tokių sąlygų pašalinimą naujų 
rinkimų paskelbimu—dar kar
tą nori įsitikinti; ar socialdemo
kratai vieni patys gali surinkti 
daugumą atstovų.

Austrijoj nuo paskutinio ka
ro vyrauja tik dvi partijos — 
socialdemokratai ir krikšč. de
mokratai. Kelis kartus valdė 
vieni krikšč. demokratai, bet 
dažniausiai vis būdavo sudaro
ma abiejų partijų koalicija, ku
ri valdė kraštą sėkmingai ir su
tarė kultūringai. Paskutinį kar
tą pas socialdemokratus iškilęs 
neramus žydas Kreisky užsima
nė įrodyti, kad socialdemokra
tai gali surinkti parlamento at
stovų daugumą ir vieni patys 
valdyti. Tuo atveju Kreisky ga
lėtų pravesti visą savo progra
mą, neišskiriant ir tos dalies, 
kuriai krikšč. demokratai neno
rėjo be pataisų pritarti. Daugu
mos jis nelaimėjo, vyriausybės 
veikla negalėjo būti patenkina
ma, todėl apsisprendė dar kar
tą laimę pabandyti parlamento 
kadencijos galo nesulaukęs. 
Nauji rinkimai parodys, ar jo 
viltys šį kartą išsipildys. 

nai dirbo ikšiol: Tarptautinis 
Monetarinis Fondas ir Bendra
sis susitarimas dėl muitų tari
fų ir prekybos. Naujosios siste
mos pagrindu turi būti ne kas
dien biržose besikaitaliojančių 
piniginių vienetų kursai, bet 
pastovūs kursai, nustatyti vi
soms valiutoms pagal sutartą 
tvarką ir keičiami tik rimtam 
reikalui atsiradus. Tokia politi
ka reikalinga prekybos pasto
vumui apsaugoti. Visų kraštų 
piniginiai vienetai tokiu būdu 
turi būti perkainoti, dolerio ne
išskiriant.

Tarptautinis pinigo matas tu
ri būti auksas, gi rezervų kaupi
mo priemone ateityje turėtų 
būti ne doleris, bet Special Dra
wing Rights sistema, sustiprin
to Tarptautinio Monetarinio 
Fondo administruojama. Tau
tiniai piniginiai vienetai kaip 
rezervų kaupimo priemonė turi 
baigti savo dienas. Kitaip sa
kant, Amerikos doleris, kuris

“Žiūrėk, fotografuok tik mano veidą, žemiau neliesk!“

— 20,000 apgavikų. — Apie 
20,000 New Yqrko welfare šel
piamųjų pereitais metais pasi
ėmė už kiekvieną mėnesį po du 
čekius ir tuo būdu padvigubi
no savo pajamas — vietoj nor
maliai gavę 1.2 mil. dol. pasi
ėmė apie pustrečio milijono. 
Antrą čekį už tą patį mėnesį jie 
išgavo po priesaika tvirtindami, 
kad pirmasis čekis buvo pavog
tas ar pamestas. Ir per visus 
metus niekas iš čekių tvarkyto
jų nepastebėjo, kad daugiau 
kaip 20,000 čekių turėjo dub
likatus. Ta proga iš kelių šalti
nių paskelbta, kad toje įstaigo
je viešpatauja visuotinė netvar
ka. Jos viršininkas su 35,000 
dol. metine alga vadinasi Su- 
garman. Jis ne tik nieko nenu
simano apie įstaigos tvarkymą, 
bet retai kada ten randamas 
ir ja visai nesidomįs.

New Yorko valstijos kalėji 
me Attica, N. Y., 4 dienas vy
ko kalinių maištas. Pasitari
mam dėl pasidavimo nepavy
kus, buvo nuspręsta maištą lik
viduoti jėga. Yra žuvusių ir su
žeistų Įkaitais paimtų kalėjimo 
tarnautojų ir kalinių. Guberna
torius Rockefeller Įsakė praves
ti tardymą, kad sužinotų vi
są tiesą ir ją paskelbtų. 

ėjo tas pareigas nuo karo pa
baigos, šitų funkcijų nebeturė
tų gauti. Special D r awing 
Rights sistema populiariai vadi
nama “popieriniu doleriu”.

Taigi, Europos Ūkinė Bend
ruomenė, pats didžiausias pa
saulio ūkinis-prekybinis viene
tas, pasiėmė Amerikos sukeltos 
monetarinės krizės tvarkymo 
iniciatyvą savo priemonėmis. 
Kamuolys atmestas atgal į A- 
merikos pusę. Manoma, kad 
Amerika savo veiksmus sutiks 
derinti su kitais, nes savo tei-

— Sen. Kennedy praneša, 
kad iki demokratų konvencijos 
jis neremsiąs nė vieno kandi
dato, kuris jau pasiskelbė ar 
dar pasiskelbs sieksiąs partijos 
nominacijos prezidento vietai. 
Taigi, ir vėl nepasisekė re
porteriui gauti atsakymo visus 
labai dominančiu klausimu — 
ar pats Kennedy mano būti 
kandidatu ar ne.

Aprimo išsigandę
— Išgirdę apie prez. Nixono 

kelionę į Pekiną ir Chou En- 
lai pranešimą, kad Indokinijos 
karas galėtų būti sutvarkytas 
Ženevos tipo konferencija, kur 
dominuotų tos erdvės valsty
bės ir karo dalyviai, nuo Peki
no pagalbos priklausą to karo 
dalyviai (Indokinijos komunis
tai) buvo labai išsigandę. Tai 
pirmiausia parodė Hanojaus 
vadai gana šiurkščiu pareiški
mu, kad vietnamiečių likimą 
spręs patys vietnamiečiai. Gi 
Pekinui ta proga viešai per 
spaudą pasakyta, kad prez. 
Nixono atvykimo tikslas yra 
bandymas rasti kompromisą 
su didžiaisiais, kad paskui vi
si galėtų priversti mažuosius 
prisitaikyti prie jų politikos.

Pekinui prireikė §. Korėjos 
diktatoriaus nuomonės, kad ap
ramintų išsigandusius. Ir šis, 
gal irgi jau susvyravęs, ramino 
nusigandusius šimtaprotenti- 
niu melu — kad Nixonas at
vykstąs į Pekiną ne kaip koks 
galingas sąmokslininkas, bet 
kaip baltą vėliavą iškėlęs pra
laimėtojas. Pats Pekinas pada
rė vieną nuolaidą — nustojo 
kalbėjęs apie Ženevos tipo kon
ferenciją Indokinijos karui lik- * 
viduoti.

sėtą tikslą ji greičiau pasieks 
kartu su visais, negu pati vie
na visiems priešinantis. Dau
giausia ginčių ir piktumų galįs 
sukelti klausimas yra naujo pa
riteto piniginiams vienetams 
sutarimas. Šito tikslo Amerika 
negalėjo pasiekti pati viena sa
vo būdu, teks jo siekti visiem 
kartu kitokiu būdu. Bet jis bus 
pasiektas, nes niekam nenau
dinga bandyti Ameriką nu
skriausti.

Sadatas atvyksiąs 
tartis su Nixonu

Beirutas. — Libano sostinė 
yra patikimiausias žinių šalti
nis apie visa tai, kas dedasi ara
bų pasauly. Dabar iš ten pa
leista žinia, kad Egipto prez. 
Sadatas, prisidengęs J. Tautų 
Gen. asamblėjos sesija N. Y., 
atvvks ši rudeni Amerikon 
asmeniškam susitikimui su pre
zidentu Nixonu. Tas susitiki
mas jau esąs rengiamas ir į- 
vyksiąs ne J. Amerikos Valsti
jų, bet Jungtinių Tautų terito
rijoje, kuri turi specialią sutar
timi aptartą tarptautinį statusą. 
Abu prezidentai greičiausiai su
sitiks gen. sekretoriaus U 
Tha/ft oficialiose patalpose. Ne
abejotina, kad bus kalbama 
apie taikos atstatymą Vid. Ry
tuose, bet jau užsimenama, kad 
ta proga bus paskelbta ir apie 
Egipto-Amerikos diplomatinių 
santykių atnaujinimą. Jie buvo 
nutraukti po paskutinio karo 
su Izraeliu. Jeigu toji žinia tik
ra, tai ji reiškia, kad po Suda
no įvykių arabų valstybės nebe- 
pasitiki Maskva.

Mao-Chou nužudė 
50 mil. kinų

Washingtonas. — Senato vi
daus saugumo komitetas buvo 
užsakęs studiją, kad patirtų, 
kaip vertėsi Kinijos komuniz
mas namie per 50 metų ir kiek 
jis kaštavo žmonių aukomis, 
kančiomis, kultūrinių bei mora
liniu vertvbiu naikinimu.

Kompartija įkurta 1921, jos 
vadų nuodėmės pradėjo krau
tis valdžią paėmus. Nuo to lai
ko už laimėjimus ir pralaimė
jimus, už visas nedorybes, ku
rios prilygsta Hitlerio ir Stali
no krūvon sudėjus, atsakingi 
du vadai: Mao Tse-tung ir 
Chou En-Iai. Komunizmo var
du, jie pateisino kiekvieną, 
kad ir didžiausią nedorybę. 
Santūriai skaičiuojant, nuo 
prievartinių priemonių (masi
nės žudynės, vergų darbas, te
roras) per 50 metų žuvo ma
žiausiai 50 mil. kinų.

Šitoji studija tuo vertinga, 
kad, skaičiuodamas aukas, au
torius nepamiršta ir kai kurio
se srityse pasiektų laimėjimų. 
Laimėjimus lygindamas su au
komis, jis negali jų pateisinti 
jokiais vertinimo standartais— 
pasaulio sąžinė negali tokių 
žiaurumų pateisinti. Į aukų 
skaičių įeina civilinio ir Korė
jos karų aukos, bet šios, paly
ginus su žuvusiais masinėse žu
dynėse ir prievartos darbuose, 
yra daug mažesnės.

Sen. Eastland nusistebėjo, 
kad vykdami svečiuotis Kini- 
jon Amerikos žurnalistai dabar 
stengiasi viską dažyti gražio
mis spalvomis. Nepasitenkini
mą tokiu elgesiu komitetas pa
reiškė nutarimu šitą studiją at
spausdinti ir plačiai paskleisti.

(sp) — Maskvos pučiamas 
“nervų karas” prieš Rumuniją 
vyksta nuosekliai. Maskva šau
do rečiau ir savo skundus į 
kitas temas įmaišydama, bet 
nuolat ir tiesioginiu puolimu 
cypčioja satelitų spauda, ypač 
Vengrijos ir Bulgarijos.

Kuo nusikalto Rumunija? 
Susidraugavo su Washingtonu 
ir su Kinija, kurios vadams pa
dėjo ryšius su Washingtonu už
megzti. Nuolat tariasi su Jugo
slavijos Tito apie tai, kaip iš
vengti Maskvos pinklių. Lankė 
šį pavasarį Kinijos, Š. Korėjos, 
Š. Vietnamo ir Mongolijos va
dus, populiarindamas Maskvai 
nepavaldžios užsienio ir ūkinės 
politikos kelią. Nedalyvavo 
vadinamoj Krymo konferen
cijoj (ji vyko ant Juodojoj jū
roj plaukiojančio karo laivo), 
kurioj buvo aptarta, ryšium su 
prez. Nixono kelione į Pekiną, 
susidariusi padėtis.

Dėl Rumunijos vadų ten ne
buvimo yra dvi versijos. Mask- 
viniai šaltiniai įtaigoja, kad jie 
nebuvo pakviesti, bet daugiau 
tikima tvirtinimui, kad rumu
nai nenorėjo joje dalyvauti to
dėl. kad jie ten būtų buvę bara
mi už draugyste su Pekinu ir, 
ka gero, kaip čekai-slovakai 
prieš trejus metus, galėjo bū
ti priversti padaryti pagrindi
niu nuolaidų, kurios būtų su
griovusios visą ikšiolinę nepri
klausomą rumunų politiką Ru
sijos atžvilgiu.

FORMOZOS LIKIMO SPRENDIMAS
(sp)—“Paskutiniai dramatiš

ki įvykiai Washingtono-Pekino 
santykiuose sudarė geresnę at
mosferą kalbėti apie Formozos 
ateitį”, — tvirtina Edward I-te 
Chen. už nepriklausomybę ko- 
vųjančių formoziečių susivieni
jimo pirm. 1960-65 m., dabar 
esąs Amerikoje ir dirbąs vieno 
universiteto Azijos studijų in
stitute. Anot jo, tą problemą 
turės Amerika spręsti, nes san
tykių sutvarkymas su Pekinu 
reikalauja santykių sutvarky
mo su Formoza.

Jis pataria Amerikos vyriau
sybei turėti tuo reikalu* savo 
dviem gairėm paremtą politiką: 
pirma, būti pasirengus pripa
žinti Kinijos teisę į Formoza 
su sąlyga, kad tą reikalą patvir
tins ar atmes patys salos gyven
tojai: antra, patarti saloj gyve
nantiems kinams ir formozie- 
čiams, kartu bendrai veikiant, 
pasisakyti už galutinį savo tė
vynės statusą, šis jo siūlymas 
yra atviras laiškas Chiang Kai- 
shekui pripažinti formoziečių 
buvimą saloje ir suteikti jiems 
tas pačias teises, kuriomis nau
dojasi jis pats ir su juo į salą 
iš žemyno atsivežti kinai karą 
su Mao pralaimėjus. Dabar nė 
Chiang Kai-shekas, nė Chou 
En-lai jokių formoziečių Formo- 
zoje neranda, nes juos laiko 
seniai iš Kinijos atsikėlusiais ki
nais. Deja, jie patys tokiais sa
vęs nelaiko ir pyksta ant nau
jųjų atbėgėlių už neprileidi- 
mą prie salos reikalų tvarky
mo.

Logiška tos nuomonės išva
da yra toks jo siūlymas Ameri
kai: nežaisti “dviejų Kinijų” 
politika, bet tuojau pasiūlyti 
Pekino vyriausybę laikyti vie
nintele Kinijos reprezentante 
ir priimti ją nariu į JT gen. 
asamblėją bei Saugumo Tary
bą. Gi, JT sprendimu, Formo
zos priklausomybės Kinijai 
klausimą išspręsti salos gyven
tojų balsavimu-plebiscitu, įvyk
dytu tarptautinėje kontrolėje. 
Jei Pekino vyriausybė tokio 
klausimo rišimo būdo nenore 
tų priimti, ji prarastų moralinę 
teisę kalbėti apie Formozos “iš
laisvinimą”.

Tai nebūtų pirmas kartas, ka
da Kinijos teritorinės pretenzi
jos bbvo sutvarkytos plebisci 
tu. Kinijos ir Rusijos susitari
mu, 1945 m. Mongolija, buvu
si Kinijos valdžioje kelis šimt

Vienas reikalavimas galėjo 
būti viešas atsižadėjimas di
džiausios, Maskvos akimis žiū
rint, rumunų platinamos erezi
jos, kad komunistų sąjūdis ne
gali būti diriguojamas iš vienc 
centro, nežiūrint kur jis galėtų 
būti, kad kiekviena komunis
tų partija turi teisę ir pareigą 
visose srityse veikti autono
miškai ir nepriklausomai.

Antras Maskvą labai užgau
nantis faktas yra Rumunijos 
nusistatymas dalyvauti Ekono
minės savitarpio pagalbos tary- 
bqs ūkinės integracijos progra
moje tik tiek, kiek tai nepa
žeidžia Rumunijos suverenumo 
ir valstybinės nepriklausomy
bės. Diktavimo iš Maskvos ji 
negali prisiimti nė ūkinėje sri
tyje. Maskvos pagamintos pro
gramos svarstymas vyko nese
niai Rumunijoje, iš kur rusai 
išvyko namo labai susijaudinę. 
Greičiausiai širdies gilumoje 
džiūgavo kartu su rumunais dar 
lenkai ir vengrai.

Toji ūkinės integracijos pro
grama yra antras organizuotas 
rusų bandymas pajungti savo 
kontralėn satelitų ūkio tvarky
mą. Pirmasis bandymas buvo 
tuoj po karo, iš jo kai kurie 
bruožai perkelti ir naujon pro
gramom Pirmoji susmuko to
dėl, kad skriaudžiamieji greit 
pastebėjo rusų plėšikavimą ir 
pradėjo rėkti.

mečius. tapo nepriklausoma 
valstybe. Kinams tai nepatiko, 
bet Mongolija buvo pripažinta 
nepriklausoma valstybe komu
nistams Kinijoje įsigalėjus.

Taip reikalą pradėjus tvar
kyti J. Tautose, JAV vyriausy
bė turėtų atšaukti Taipei vy 
riausybės pripažinimą ir ragin
ti ją pagrindinai perorganizuo
ti dabartinį režimą: ištraukti 
kariuomenę iš prie Kinijos 
krantų esančių salų, panaikinti 
slaptąją policiją ir suteikti for- 
moziečiams 50 proc. reprezen
tacijos visuose valstybės orga
nuose. Tokios vyriausybės am
žius turėtų būti trumpas, nes 
tuojau turėtų atsirasti tarpt, 
komisija plebiscitui pravesti.

To plano autorius nemano- 
kad Chiang Kai-sheko režimas 
lengvai tokią išeitį priimtų, bet 
tarptautinis ir Amerikos spau
dimas galėtu jį įveikti. Jis ma
no. kad didžiąją spaudimo dalį 
atliktų patys formoziečiai, ypač 
jei tokią politinę liniją parem
tų Washingtonas — juk jam ne
būtų gėda paremti 14 mil. for
moziečių atgauti Formozos sa
lą, kur jie taip seniai įsikūrė. 
Juk karą pralaimėję kontinen
te Formozon atbėgę kinai yra 
tik maža mažuma, kuri pasisavi- 
no visas salos tvarkymo funkci
jas.

Tokia yra formoziečių kal
ba. Bet kiek jų ten yra? Jei 
visi, kurie ten prieš Chiang Kai- 
sheko įsikūrimą gyveno, tai jų 
daug — mažiausiai 13 mil. Ar 
jie visi taip mano, kaip nedi
delė grupė intelektualų? Tuo 
tarpu niekas apie tai nežino. 
Už Formozos ribų jų balsas pa
sigirdo labai neseniai. Tada 
būta nuomonės, kad tai Pekino 
komunistų suorganizuotas bal
sas. Dabar yra pagunda many
ti, kad tai gali būti ir Chiang 
Kai-sheko vyriausybės bandy
mai padaryti Formoza nepri
klausoma valstybe. Tada jau jis 
galėtų numirti prezidento kė
dėje tebesėdėdamas.

— Duotas leidimas parduoti 
Lenkijai moderniškus Ameri
kos prietaisus ir procesus nau
jai statomai Lenkijos naftos va
lyklai įrengti. Lenkijos spauda 
ilgiausiais straipsniais įrodinė
ja, kad pirkimas todėl daromas 
Amerikoje, kad ten šioje srity
je randamas paskutinis techno
logijos žodis.
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Kas tas baisusis paragrafas 28? SPARTA — Raitomo* mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite ii SPARTA sav.: J. L. Giedraitis. 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516 ) 757-0055.

Autorius pasakojo, kaip jis 
siuntė j Lietuvą knygas apie 
astronautus. Vokiška knyga nu* 
ėjo, amerikietinės buvo konfis
kuotos. Amerikos paštas išaiš
kino, kad sovietai jas konfiska
vo, remdamiesi Universal 
postal convention, article No. 
28".

—•—

Kas tas baisusis paragrafas 28?
Pirmiausia paprašiau pašto 

viršininką, ar jis negalįs man 
duoti tos “message” raštu. Jo
kios problemos. Jis padarysiąs 
nuorašą ir man atsiusiąs. Pas
kui paklausiau, ką reiškiąs tas 
paragrafas — tas numeris 28. 
To jis negalėjo atsakyti.

Kai jau gavau tą praneši
mą raštu, pradėjau aiškintis, 
dėl kokios priežasties knygos 
buvo konfiskuotos. Žinodamas, 
kad susirašinėjimas gali užtruk
ti kokius metus, savo pašto vir
šininko patarimu, paskambi - 
nau New Yorko pašto registra
cijos skyriui, iš kur anas pra
nešimas buvo atėjęs. Registraci 
jos skyrius irgi nežinojo. Jie tu
ri tik tuos potvarkius, kurie nu
rodą, kaip siuntinys turįs būti 
supakuotas, kiek už jį paimti 
ir kaip išsiųst, tai ir viskas. Val
dininkas dar mėgino man patar
ti. kur aš tikrai galėčiau tikrą 
tiesa sužinoti. Girdi tiksliausia 
atsakymą galėtų duoti Sovietų 
pasiuntinybė, tik, jo manymu, 
turbūt, aš nenorėsiąs ten kreip
tis. Tad beliekanti vienintelė 
galimybė — Washingtonas.

Nenorėjau tikėti, kad toks di
delis paštas, kaip New Yorko, 
nežinotų, kas yra tas paragra
fas. numeris 28. Paprašiau re
gistracijos skyriaus valdininką, 
?. jis negalėtų sujungti manęs 
. i pašto viršininku. Gavau pas- 

viršininką. Išklausęs visą 
mano reikalą, jis tik paklausė, 
ar aš galįs palaukti, nes jis ne
sąs tikras, kad jis tą informaci
ją turįs. Laukiau prie telefono 
10 minučių, bet informacija bu
vo. Jis man, tiesa, to paragra
fo nepadiktavo, bet pasakė, 
kad pagal tą paragrafą rusai ga
lį konfiskuoti viską, kas “prie
šinga Sovietų Sąjungos intere
sam”. žodžiai, paimti į kabu
tes, buvo jo ypatingai pabrėžti. 
Be to, jis pridėjo, kad į tokią 
grupę įeiną visų rūšių spaudi
niai, paveikslai, filmos, skaid
rės, patefono plokštelės, mag
netofono juostelės ir kt.

Tuo mano reikalai su paštais 
ir užsibaigė. Norėčiau pridurti 
tik vieną dalyką, būtent, kad 
maždaug tuo pačiu laiku, kai
gavau galutinį pranešimą, kad 
knygos konfiskuotos, turėjau 
užpildyti dar du blankus, po 
vieną kiekvienai knygai, pažy
mėdamas. kiek man knygos ir 
persiuntimas kainavęs. Tos pa
čios savaitės bėgyje gavau čekį, 
kuriuo buvo man apmokėtos 
visos išlaidos. Tas man buvo 
visai netikėtas dalykas, nes tų

New Jersey. Nuotr. V. Maželio

Vieno lietuvio kova prieš sovietinę cenzūrą (2) 
ANTANAS MASIONIS, 

PATERSON, N.J.knygų visai nebuvau apdraudęs. 
Dar netikėtesnis dalykas bu
vo, kad čekis buvo iš mūsų paš
to. Vadinasi, konfiskavo rusai, 
o apmokėjo amerikonai, nes 
per vieną savaitę mūsų paštas 
tų pinigų iš rusų tikrai negalė
jo išgauti.

KAS RUSAMS NEPATIKO*
Prieš išsiųsdamas, tų konfis

kuotųjų knygų nebuvau labai 
atidžiai perskaitęs, man pa
čiam buvo labai įdomu, kas 
gi jose taip buvo “priešinga So
vietų Sąjungos interesam”, tad 
įsigijau dar vieną tokią knygą 
ir perskaičiau ją su didžiausiu 
atidumu nuo A iki Z, ieškoda
mas tų rusų piliečiui kenksmin
gų vietų. Radau tik objektyvią 
erdvių tyrimo istoriją, kurioje 
nieko priešingo Sovietam nėra 
pasakyta. Priešingai, čia sumi
nėti visi jų sputnikai, ir jie pa
vadinti net tolimųjų erdvių ty
rimo pionieriais. Kur tik radau 
paminėtą Rusijos, Sovietų Są- 
'jungos ar jos kosmonautų 
vardą, jų kokį nors laimėjimą, 
visas tas vietas rūpestingai pa
braukiau. Norėčiau čia visas 
tas vietas ir pacituoti. Štai jos:

“19 šimtm. Rusijoje mažai 
žinomas matematikos mokyto
jas K. E. Tsiolkovski nustatė pa 
grindinius skridimo į erdves 
principus. Jis sugestijonavo, 
kad, norint gauti didesnę varo
mąją raketos jėgą, reikėtų var
toti ne paraką, bet skystą ku
rą”, — 72 pusi., kuriame įdė
tas ir Tsiolkovskio paveikslas.

“1932 Friedrikas Tsander ir 
jo bendradarbiai (Rusijoje) pa
gamino raketai motorą su 110 
svarų varomąja jėga”. — 73 
pusi.

“1942-1943 Sovietų Sąjunga 
panaudojo artilerines raketas 
žinomas Katiušos vardu”. — 
73 pusi.

“1957 spalio 4 d. Sovietų Są
junga paleido Sputniką I, kaip 
buvo pramatyta jų programoje. 
Visai nelauktai šis įvykis pra
dėjo “tolimųjų erdvių erą”. Ši 
23 svarus sverianti raketa ma
tavo oro tirštumą, temperatū
rą, kosminius spindulius ir me- 
teoroidų veikimą”. — 73-74
pusi.

“1957 lapkričio 3 d. Sovietai 
paleido Sputniką II, erdvėlai
vį, sveriantį 1120 svarų, su šu
nim Laika. Buvo užfiksuoti bio
loginiai ir medicininiai daviniai 
studijuoti ilgesnį išsilaikymą 
erdvėse, kur nėra žemės trau
kos”. — 74 pusi.

“1958 gegužės 15 d. Sovietai 
nustebino pasaulį, paleisdami 
Sputniką III, sveriantį jau 
2925 svarus, su daugybe įvai
rių instrumentų geofiziniam ty
rimam”. — 74 pusi.

“Tuo tarpu Sovietų Sąjunga 
vėl nustebino pasaulį, nuleisda
ma mėnulyje Lunik II ir pasiųs
dama skristi aplink mėnulį Lu- 

nik III, kuris nufotografavo že
mėje niekad nematomą mėnu
lio pusę. Tos fotografijos radi
jo būdu buvo persiųstos į žemę. 
1961 balandžio 12 Sovietų kos
monautas Jurij Gagarin pir
mas apskrido vieną kartą ap
link žemę. Po keturių mėnesių

Inž. Antanas Rudis, lietuviu forumo radijo vadovas, kalbasi vienos progra
mos metu su Illinois Itn. gubernatorium Paul Simon. Tame pasikalbėjime 
taip pat dalyvavo daug žinomu politikų, mokslininkų, laikraštininkų ir pra
monės vadovų—prezidentų. Inž. A. Rudis kiekvienu momentu iškelia Lietu
vos laisvės bylos reikalus.

PASIRUOŠIMAI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTEI
I V-toj i tautinių šokių šventė 

įvyks 1972 liepos 2 Chicagos 
amfiteatro patalpose, šiai šven
tei jau ruošiamasi smarkiu tem
pu. Repertuarai ir šokių apra
šymų knygos jau išsiuntinėti vi
siem iki šiol užsiregistravusiem 
tautiniu šokiu vienetam, c* C

Š. m. liepos 5-12 Jonyno so
dyboje įvyko Lietuvių Bendruo
menės organizuoti ir tautinių 
šokių instituto pravesti kursai 
naujiem tautinių šokių mokyto
jam paruošti. Kursų progra
mom vadovavo Irena Šilingie- 
nė ir Ringailė Zotovienė, talki
nant visai eilei patyrusių tau
tinių šokių mokytojų. Techniš- 

jų kosmonautas Germanas Tito
vas apskrido aplink žemę net 
17 kartų”. — 75 pusi.

“1962 rugpjūčio mėn. dvie
jų dienų laikotarpy Sovietų Są
junga paleido į orbitą du atski
rus Vostoko tipo erdvėlaivius 
su kosmonautais, kurie susitiko 
erdvėse. 1963 birželio mėn. 
trijų dienų laikotarpy dar du 

kai kursam talkino IV-tosios 
tautinių šokių šventės rengimo 
komiteto pirmininkas dr. Leo
nas Kriaučeliūnas. Diplomai bu
vo įteikti 37 kursantam.

Rugpiūčio 15-22 Dainavos 
stovykloje, vykstant mokytojų 
studijų savaitei, Jadvyga Matu-
laitienė, IH-čiosios tautiniu šo- 
kių šventės meninės dalies va
dovė, ir Galina Gobienė, prave
dė kursus tautinių šokių moky
tojam.

Į IV-tąją tautinių šokių šven
tę atvyksta šokėjų grupės ne 
tik iš Kanados, bet ir iš keturių 
Pietų Amerikos valstybių, taip 
pat ir iš Europos.

Vostokai buvo paleisti į erdves, 
šiuo kartu viename iš jų buvo 
kosmonaute Valentina Tereš- 
kova, pirmoji moteris tolimose 
erdvėse. 1964 spalio mėn. erd
vėlaiviu Voschod jau skrido 
trys kosmonautai aplink žemę. 
1965 m. sklido aplink žemę Be- 
lajevas ir Leonovas. Šio skridi
mo metu Leonovas buvo išli
pęs iš erdvėlaivio ir padarė pir
mą “pasivaikščiojimą” erdvėje, 
kur nėra žemės traukos”. — 
75 pusi.

“Iki šio laiko Sovietų Sąjun
ga įvykdė daugumą savo žy
miųjų “pirmųjų” skridimų, pra
lenkdama J.A.V. Ir šitai ji pa
darė ne tik pirmoji paleisdama 
žmones į erdves, bet taip pat 
savo erdvėlaivius be žmonių į 
mėnulį ir aplink mėnulį. Ta - 
čiau, atrodo, J.A.V. investavo 
didesni kapitalą pagelbinėm ra
ketų ir erdvėlaivių sekimo ir 
su jomis komunikacijos priemo
nėm žemėje ir skyrė daugiau 
fondų visai eilei kitų erdvės ty
rinėjimo programų. Tokiu bū
du 1968 po' Apollo progra
mos pasisekimų JAV savo erd
vėlaiviais su astronautais, atro
do, jau aiškiai pirmavo mėnulio 
orbitos tyrinėjimo srityje. Sa
vo pritaikomaisiais satelitais— 
komunikacijos, meteorologijos 
ir navigacijos srityse — J.A.V. 
technologijos lygis, apskritai, 
nors ir ne visuomet, pasirodė 
daug pranašesnis negu Sovietų 
Sąjungos." — 75 pusi.

Tai ir viskas, kas toje knygo
je apie rusus pasakyta. Dau
giau niekur rusų vardas nepa
minėtas, joks palyginimas su 
J.A.V., kuris galėtų juos užgau
ti, niekur daugiau nepadarytas. 
Kas aukščiąu nurodytose citato
se suminėta,, viskas yra palan
kiausia šviesa rusam, ’ išskyrus 
mano pabrauktąsias eilutes. 
Betgi tai yra gryna teisybė, ii’ 
niekas dėl to negali ginčytis. Ta 
teisybė, žinoma, rusam nėra 
maloni ir, aiškiai matyti, “prie
šinga jųjų interesam”. Štai dėl 
ko tos knygos ir nepraėjo.

(Bus daugiau)

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. 8H ALI N8-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorių*. 84-02 Jamaica Ave 
(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; ST 2-5043.

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. 420 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

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

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712________________________________
JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156._______________________________ .__________
SAG MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
3-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviam*. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special prie* 
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 vietinė*. 
Vilnonėm medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maigytas, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kairiomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite! 
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai- 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

Registracija tebevedama pas 
Birutę Vindašienę, 6435 South 
Washtenaw Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA, tel. (312) 925-5612. 
Registruojami ir visai naujai į- 
kurti vienetai.

Šventės repertuarą sudaro 
šie šokiai:

Jaunimo šokiai (nuo 12 m. 
amžiaus): Šustas, Gyvataras, 
Subatėlė, Audėjėlė, Rugučiai, 
Malūnas ir Kubilas. Du paskuti
nieji turės šiek tiek pakeitimų 
pabaigoje. Aštuonytis ir Ketvir
tainis imami iš žalių sąsiuvinių, 
gi pirmieji — iš knygos “Mū
sų šokiai”. Jaunystės šokis bus 
atsiųstas kiek vėliau.

Vyram skiriamas tik vienas 
Oželis — iš knygos “Mūsų šo
kiai”.

Mergaičių šokiai: Blezdingė
lė ir Sadutė — iš knygos “Mū
sų šokiai”, o Linelis — iš są
siuvinio.

Vaikų šokiai (8-12): Suktinis, 
Noriu miego, Kalvelis — iš 
knygos “Mūsų šokiai”, gi Žilvi
tis — iš sąsiuvinio.

Meninės dalies vadovė yra 
Genovaitė Breichmanienė, 
104 Bertram Dr. Dundas, On
tario, Canada. Tel. (416) 627- 
1420.

Visais šokių atlikimo klausi
mais prašome kreiptis į ją. Re
gistracijos ir repertuaro knygų 
gavint reikalais prašome 
kreiptis į rengimo komiteto sek
retorę Birutę Vindašienę.

Visom jau esančiom ir nau
jai besikuriančiom tautinių šo
kių grupėm linkime geros sėk
mės.

Birutė Vindašienė
IV-tosios tautinių šokių šventės 

rengimo komiteto sekretorė

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Kartojama sekmadieniais, nuo 3 iki 4 vai. p.p., 97.9 
meg. FM bangomis. Direktorius dr. Jokūbas- J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vaL vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.___________________
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.______________________________
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.___________________ ______________________ __________________
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, teL 563-2754.

HARTFORDO LIETUVIŲ TĖVYNĖS GARSŲ radijo valandėlė nauju lai
ku! WKSS—FM 95.7 sekmadieniais nuo 9-10 valandos vakaro. Vedėjas Al
gimantas Dragunevičius, 273 Victoria Rd. Hartford, Conn. 06114; 249-4502 

DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 mc., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244.______________________________________
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., teL JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.___________________
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.________________ _ ____________________
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12-12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford St., 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

x Lietuviškam rajone — x
g LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

Alice’s Florist Shop | 
107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y. 0

3 ---------- Gėlės įvairiom progom ---------- 3
| Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius a 
| atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- £ 
| kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. £

NEW YORK CHICAGO

LITAS
INVESTING CO. INC.

specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, 
akcijų biržos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia 
investuoti indėlių formoje. Už indėlius mokamos aukštos 
palūkanos. Investavimo arba 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, III. 60629

Tel. 312-476-2242
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Pavergtai Europai—pragiedrėjo?
Rugsėjo 21 susirenka Paverg

tos Europos seimas aštuonio
liktos sesijos. Susirenka atmo
sferoj pq Berlyno sutarties. Ta 
atmosfera rodoma šviesi. Dėl 
Berlyno sutarę, visi keturi daly
viai rodė šypsnius ir sakė pasi
tenkinimo žodžius.

Vakariečiai buvo patenkinti, 
kad Sovietai pažadėjo paleng
vinti susisiekimą tarp vakarų 
Vokietijos ir vakarų Berlyno, 
tarp vakarų ir rytų Berlyno.

Sovietai buvo patenkinti, 
kad vakariečiai pripažino, jog 
vakarų Berlynas nėra vakarų 
Vokietijos dalis; jog vakarų Vo
kietijos vyriausybė nedarys jo
kiu politinių veiksmų vakarų 
Berlyne; jog Sovietai galės tu
rėti vakarų Berlyne gen. konsu
latą ir kitų įstaigų atstovybes 
su daugiau kaip 60 sovietinių 
piliečių personalu.

Vakariečių laimėjimas yra 
humanitarinio pobūdžio. Sovie 
tų — politinių, o be to, turės 
legalizuotą šnipinėjimo ir diver
sijos Įstaigą.

Vakarų laimėjimą susilpnina 
sutarties tekstas. Jame Sovie
tai pažada “principą” — pa
lengvinti susisiekimai tikrinsią 
tik vagono, dokumentus ir ant
spaudus, ne tai, kas vagone 
yra. Bet kitu sakiniu jau daro 
“išimtį” — “ypatingais atve
jais” tikrinti ir vagono turini. 
Toliau vėl “principas” — ne
tikrinti automobilio ir lagami
no turinio. Bet kitu sakiniu vėl 
— “išskiriant ypatingus atve
jus”. Sovietai tokių “ypatingų 
atvejų” gali surasti, kiek tik no
ri, ir “principą” paversti nie
kais. Dėl tų “ypatingų atvejų” 
vėl teks derėtis — formaliai de
rybos perkeliamos tarp rytų ir 
vakarų Vokietijos vyriausybių.

Vakariečiai politines nuolai
das padarė be jokių apribojan
čių “ypatingų atvejų”. Tad va
kariečių laimėjimo šviesa daug 
blankesnė nei Sovietų. O Wa
shington© “The Evening Star” 
rugpiūčio 25 dar labiau ji nu
blukina, primindamas , ko So
vietai nesutiko padaryti: “nesu

tiko panaikinti Berlyno sienos 
ir kitų užtvarų, skiriančių ry
tų ir vakarų Vokietijas; nesu
tiko sustabdyti šaudymo į rytų 
Vokietijos žmones, kai jie mė
gina ištrūkti iš darbininkų ro
jaus, ir nesutiko atšaukti ne
teisėto rytų Berlyno Įjungimo Į 
rytų Vokietiją”.

Dėl to laikraštis ir sako: “Ne
sunku suprasti .. .kodėl Piotr 
A. Abrasimov, Rusijos derybi
ninkas, spindėjo džiaugsmu, 
kai išėjo iš derybų. Šypsnį Ken
neth Rush, Amerikos delegaci
jos pirmininko, veide ne taip 
lengva suprasti”.

★

Po Berlyno sutarties spauda 
sutartinai rašė, kad tolesnis 
žingsnis — Maskvos siekiama 
Europos saugumo konferencija. 
“The Evening Star” spėja, kad 
vakariečiai davę tokiai konfe
rencijai sutikimą, o jos vaisius 
būsiąs — “rytų Vokietijos pri
pažinimas ir sutikimas su Bal
tijos valstybių aneksija ...”

‘Boston Herald Traveler’ rug
piūčio 24 skelbė UPI žinią, kad 
iš tokios konferencijos “Rusija 
tikisi sutikimo su Europos po
karinėm sienom, su didelių te
ritorinių inkorporavimu i Sovie
tų Sąjungą, čia Įskaitomos Bal
tijos valstybės ir didelė dalis 
Vokietijos”.

“The Chr. Sc. Monitor” Bal
tijos vardo nemini, bet mini, 
kad Nato, kaip Europon ir A- 
merikos karinė sąjunga, virto 
popierių, nes Vokietijai ir kt. 
palikta pačiom tiesiogiai ieško,- 
ti susipratimo su Maskva. O to 
susipratimo kaina — “legali
zuoti Rusijos buvimą pačioje 
Europos širdyje”.

Čia laikraštis padaro aliuziją 
i Eisenhowerio laikais paleistą 
“liberation” šūkį ir dabartinę 
padėti: “Kas nutiko su vidurio 
ir rytų Europos “išlaisvinimu”? 
Ar Maskvos militarinėm ir ideo
loginėm sienom bus leista pa 
silikti tvirtai isišaknijus prie 
Elbės?”

(nukelta į X psl.)

Tėvų jėzuitų leidžiamas reli
ginės ir tautinės kultūros mė
nesinis žurnalas “Laiškai 'Lietu
viams” 1971 birželio (6) nu
meryje įdėjo premijuotą Gedi
mino Šliko straipsnį “Ar mūsų 
moralė kyla, ar smunka?”. Per
skaitęs tą straipsnį, gauni įspū
dį, kad autoriaus išdėstytas mo
ralės supratimas ir apibrėžimas 
nėra krikščioniškas, o panašus 
į tą, kurį skelbia marksistiniai 
ateistai.
Krikščioniškas moralės suprati
mas

Kalbant apie moralę, reikia 
daryti skirtumas tarp krikščio
niškosios ir ateistinės moralės. 
Tasai skirtumas gaunasi dėl to, 
kad krikščioniškoji moralė re
miasi pripažinimu, jog Dievas 
yra, jis yra viso pasaulio, taigi . 
ir žmogaus, Kūrėjas; jog žmo
gus, kaip Dievo kūrinys, turi 
tam tikrų pareigų Dievo atžvil
giu. Dievas žmogių, savo kūri
niui, yra davęs elgesio normas, 
kurių vienos yra pačioje žmo
gaus prigimtyje (prigimtasis i- 
statymas ir sąžinė), kitos yra 
suteiktos pozityviu Dievo ap
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Čiurlionio ansamblis koncertuoja Bogotoje Media Tortą teatre. Programos klausosi tūkstančiai žmonių.
Nuotr. Jono Garlos

reiškimu. Iš viso to susidaro 
tikinčiojo žmogaus moralės ko
deksas, kurio žmogus turi lai
kytis.
Marksistinės moralės suprati
mas

Priešingai, ateistinė moralė, 
paneigus Dievo buvimą, žmogų 
kildindama iš beždžionės, pa
neigdama žmogaus dvasios bu
vimą, viską suvedusi tik į me
džiagą ir jos nuolatinį vystymą
si, apsprendžia žmogaus elge
sį, kitaip tariant, jo moralę, 
tik pagal tam tikro laiko susi
dariusias visuomenines sąlygas. 
Taigi nėra jokių pastovių mo
ralės normų; moralė yra kinta
ma, nepastovi.

Pagal marksistinius ateistus, 
“moralė arba dorovė — tai vie
na iš visuomeninės sąmonės' 
formų, atspindinti istoriškai su
siformavusių žmonių elgesio 
normas. Specifini visuomenini 
moralės vaidmenį sudaro tai, 
kad ji vertina žmogaus elgesį, 
reguliuoja jo poelgius. Moralė 
yra nerašytų, istoriškai -susifor
mavusių elgesio normų, saugo
jamų vien tik visuomeninės 
nuomonės jėga, visuma”.

DR. J. VAIŠNORA, MIC

“Tačiau tai visai nereiškia, 
kad moralė yra kažkoks neis- 
torinis, neklasinis reiškinys. 
Nepaisant to, kad kaip dorovin
gumo matas yra tos pačios ka
tegorijos, tačiau vienus ar ki
tus poelgius Įvairiose istorinėse 
epochose arba net toje pačioje 
epochoje, bet įvairios klasės to
li gražu nevienodai, o dažnai 
ir visiškai priešingai vertina. 
Visas reikalas tas, kad pačios 
kategorijos labai dažnai kinta, 
nepastovios. Dorovinga visa tai, 
kas teisinga, garbinga, doringa. 
Tačiau, kas teisinga, o kas ne, 
kas gėris, o kas blogis, kas gar
binga, o kas negarbinga, toli 
gražu nėra paprastas ir neginči
jamas klausimas” (Mokslinio 
ateizmo pagrindai, Vilnius 
1963, 273-4 pust).

Iš pacituoto teigimo aiškiai 
matyti, kad marksistų-ateistų 
skelbiama moralė neturi pasto
vių principų. Ji yra išsivysčiu
si iš visuomenės sampratos, ji 
keičiasi pagal tam tikros epo
chos visuomenines pažiūras.

G. šliko moralės supratimas
Panašų moralės supratimą tu

ri ir G. šilkas. Jis rašo:
“Kiekvieno žmogaus gyveni

mą tvarko ir labai dažnai nu
lemia jo paties papročiai. O pa
pročiai yra socialiniais dėsniais 
iš kartos į kartą perduodamos 
nerašytais įstatymais pagrįstas 
vienos kurios nors grupės ar vi
suomenės gyvenimo būdas. Ju
ridine prasme šis gyvenimo bū
das negali būti priverstinis, bet 
tam tikruose rėmuose jis įparei
goja kiekvieno žmogaus laikyse
ną visuomenėje. Lotynų kilmės 
žodis moralė kaip tik ir atspin
di pavienio žmogaus, šeimos, 
žmonių grupės ar visuomenės 
gyvenimo dėsnius. Šie dėsniai 
daugiau ar mažiau keičiasi lai
ko atžvilgiu, nes ir pats žmogus 
keičiasi. Tačiau jų pagrindai 
keičiasi tik savo forma, o jų tu
rinys, jų esmė pasilieka pasto
vūs tol, kol yra pastovi šiuos 
dėsnius sukūrusi visuomenė” 
(G. Šlikas minėtame str. — 
“LL”, 184 p.).

Taigi ir G. Šliko supratimu 
amžinų, pastovių moralės dės
nių nėra, juos sukuria visuo
menė tam tikrame laike. Kei
čiantis visuomenei, jos galvose
nai, keičiasi ir moralė.
Marksistiniai pavyzdžiai

Kaip keičiasi visuomenės su
pratimas apie tai, kas yra gera, 
kas bloga, marksistiniai ateis
tai duoda konkrečių pavyzdžių. 
Vieną tokių, kaip labiau būdin
gą, pacituosime:

“Mūsų laikais visuotinį pasi
piktinimą sukels kiekvienas, ku
ris pareikalaus fiziškai sunai
kinti žmones, negalinčius dirb
ti ir negalinčius grąžinti išlai
dų jų išlaikymui. Tačiau juk 
pirmykštėje bendruomenėje ne
galinčius dirbti ne tik užmuš
davo, bet ir dažnai suvalgyda
vo. Kiekvienas nedarbingas pir
mykščiam kolektyvui buvo ne
pakeliama našta. Todėl nedar
bingų naikinimas nieko nepik
tino ir jau bent nebuvo laiko
mas nusikaltimu” (Moksliniu 
ateizmo pagrindai, 274 p.).

Čia reikia pastebėti, kad 
žmogaus gyvybės nebrangini
mas, jau nekalbant apie “pir
mykštę bendruomenę, marksis- 
tinės-ateistinės moralės įtakoje, 
yra labai ryškus ir modernioje 
bendruomenėje. Yra atsitiki
mų, kad motinai, berijusiai vi
sokias piliules, pagimdžius luo
šą kūdikį, tėvas jį nužudo — 

įmeta į upę, o teismas nebau
džia už žmogžudystę, bet ištei
sina, nes tėvas pasielgė stiprio
je moralinėje būklėje. Valsty
bės šiais laikais, norėdamos pa
sirodyti “pažangiomis”, tiesiog 
lenktyniuoja įsivesdamos ne- 
baustiną abortų leidimą. Išsigi
musios moterys organizuotai 
reikalauja abortų laisvės, prisi- 

•pažindamos jau seniai juos 
praktikuojančios, nes nori ir 
jos lygiai su vyrais būti “lais
vos”. Materialistinės-ateistinės 
moralės pasekmių galima šian
dien pririnkti labai daug.

G. Šliko pavyzdys
Moralės principų nepastovu- 

yną ir G. Šlikas pavaizduoja 
.pavyzdžiu. Esą “senosios kar
dos atstovai katalikai, praeida
mi pro bažnyčią ir norėdami iš
reikšti pagarbą Dievo namams, 
persižegnodavo ar pakeldavo 
kepurę. Ilgainiui šis paprotys 
pasikeitė. Daugelis prasilavinu
sių žmonių, ir toliau likusių iš
tikimais katalikais, tokį paprotį 
ėmė laikyti nemoderniu” (G. 
Šlikas, “LL”, 184 p.).

Iš šito gana naivoko pavyz
džio matyti, kad G. Šlikas nesu
pranta, kas iš tikrųjų yra mo
ralė. Dievo garbinimo formos, 
vienokios ar kitokios, yra gėris 
ir todėl nesusikerta su jokiais 
moralės dėsniais. Kitaip, reik
tų daryti išvadą, kad krikščio
nių moralė pasikeitė, kada Baž
nyčia paskutiniais metais pati 
pakeitė daugelį Dievo garbini
mo formų vadinamų bendru li
turgijos vardu. Vienokia ar ki
tokia liturginė forma yra lygiai 
gera, tad čia nėra jokio pasikei
timo iš gero į bloga, ar atvirkš
čiai.

(Bus daugiau)

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Š. m. liepos 14-15 d. Vil
niuje vadinamosios Aukščiau-, 
siosios Tarybos prezidiumo 
pirmininku ir toliau “išrink
tas” Motiejus Šumauskas, jo 
pavaduotojai — J. Vildžiū
nas ir dail. J. Kuzminskis ir 
sekretorius St. Naujalis. Pre
zidiumo nariais išrinkti šie 
vienuolika (su trim rusais): M. 
Gilevskaja, V. A. Grigaliūnie
nė, J. Gureckas, J. Kulikovas, 
K. Lengvinas, G. Mogilevce- 
vas, P. Petronis, V. P. Povi- 
lauskas, V. Sakalauskas, A. 
Sniečkus ir V. Trumpickas.

(Elta)

PRANAS NAUJOKAITIS

PASISĖJAU ŽALU RUT|...
Romanas

(13)
Petras nesigilina į Milės praeitį. Ir kam? Nei jis jos 

myli, nei apie ją svajoja kaip busimąją. Ir-metais, be 
abejonės, Milė už jį vyresnė. Bet kosmetika Milė moka 
slėpti amžių. Padeda ir tas jos smulkumas, įgimtas 
grakštumas. Vakaro šviesose — ji spindinti... Tik kar
tą Petras ją užtiko kitokią... Bet dabar pats abejoja, 
ar tikrai taip buvo, o gal tik jo vaizduotei taip pasiro
dė... O draugauti su ja įdomu. Lyg į aukštesnį kul
tūrinį laipsnį pakyla jos namuose. Dvi didelės knygų 
spintos stovi pasienyje. Prikrauta knygų — savų ir sve
timomis kalbomis. Ant sienos karštomis spalvomis spin
di Galdiko peisažas, prie jo sumaniai derinasi Jonyno, 
Valiaus grafika, Tamošaitienės austas kilimas. O muzi
ka, muzika! Plokštelių rinkinys — nuo klasikų iki mo
dernistų. Spalvingų garsų melodijose paskęsta abudu, 
kai tos plokštelės ima suktis tobulame stereo apara
te... Toji muzika labiausiai ir traukia Petrą į Milės 
namus.

Bet intymiau pasikalbėti, savo vidaus pasaulį at
skleisti, Milės širdies paslaptis sužinoti — Petras ven
gia. Užsisklendė, lyg įšalo atvirumas Petro viduje dar 
nuo Jūratės laikų. Pirmaisiais buvimo metais Ameriko
je Petras iš viso nesidomėjo moterimis, net sąmonin
gai jų vengė, beveik niekino. Nepasitikėjimas Ūko lyg 
gilus randas po anos nusivylimo žaizdos ...

Geniaus malone, gal prieš kokią porą metų Petras . 
susipažino su Milo. Tai buvo tada, kai kolegijoje va
karais jau buvo pradėjęs chemijos studijas ir buvo bai

siai užsiėmęs. Genius jau turėjo automobilį. Parvešiąs 
Petrą iš koncerto, tik pakeliui dar paleisią panelę Mi
lę. O tas “pakeliui” buvo visai kitame, priešingame, 
miesto krašte. Tada pirmą kartą užėjo Petras į Milės 
dviejų kambarių luitą ir buvo nustebintas, ką ten pa
matė ... Susidomėjimas plėtėsi į draugystę ... Bet ir 
šiandien Petras negalėtų pasakyti, kad Milė jį trauktų 
kaip moteris, kurią galima įsimylėti.

Petras žino, kad Milės .draugų tarpe jis tėra vie
nas iš daugelio. Naktinių pramogų dideles sąskaitas, o 
Milė tokias vietas mėgsta, jau kuris laikas nė nesusi
raukdamas moka ekonomijos daktaras, turis gerą tar
nybą, vyras su ateitimi, jeigu sakysim, kad mokėjimas 
uždirbti pinigo nustato žmogaus vertę, jo didybę. Pet
ras tų malonumų, ir labai norėdamas, negalėtų paten
kinti ne tik dabar, bet, greičiausiai, ir ateityje. Ir ne
traukia jo toki dalykai... Ne paslaptis, kad du pasiturį 
gyvanašliai laikas nuo laiko asistuoja Milei brangiuose 
restoranuose... Vienas iš daugelio — Petras, gal net 
pats mažasis, pats paskutinis...

Gal ir dėl to mažybės jutimo Petras neieško pro
gų susitikti, nesisiūlo, net neišnaudoja visų Milės ka
lendoriuje jam numatytų datų. Tokios draugystės, tur 
būt, ir pati Milė nepavadintų meile... Bent taip buvo 
iki dabar...

Bet reikalai staiga ima keistis į pavojingą pusę. 
Pagal telefoninį susitarimą Petras punktualiai paspau
džia Milės durų skambutį. Pasitinka šilku šlamanti, iš- 
sigražinusi, spindinčiu veidu, su Šuberto serenada gar
siakalbiuose ... Tiesia rankas ir glaudžiasi.. .labai lau
kusi, neapsakomai pasiilgusi... Petrui net nesmagu 
darosi... Taip neįprasta, netikėta.

Ir kine, muzikiniam filme, jautresnėse meilė? 
scenose, Petras jaučia stipresnį Milės prisiglaudimą 
prie peties, jos mažutės rankos suvirpėjimą jo didelia
me delne. Iš jos papurusių šviesių plaukų sklinda kve
palai, lyg alyvų žydėjimas ... Taip arti jo veido...

* —* — .i. g.
Namo tą vakarą Petras grįžta vėlai...
Sekmadienį abudu išvažiuoja iš miesto. Petro Mer

cury, tik prieš metus pirktas, lekia Washington© tiltu, 
New Jersey greitkeliais, kol beveik po poros valandų 

važiavimo atsiduria prie didelio ežero, stačiais, karpy
tais, vingiuotais krantais. Čia daugybė saulės, laukų kve
pėjimo, spalvų ir šešėlių, gaivinančios vėsumos! Po 
plačiabryle skrybėle Milės veidukas atrodo dar smulkes
nis, visai jaunas ir kupinas džiaugsmo ir giedros ...

Seniai Petras buvo buvęs gamtoje, laisvam vėjų 
pūtime. Šiemet pirma vasara, kai neužsirašė į vasaros 
semestrą: nebe tiek daug beliko iki baigimo, užteks ru
dens ir žiemos vakarų. Pailsės, grožėsis, pramogaus. Ir 
ši iškyla — ne tiek dėl Milės, kiek dėl tų platybių, 
kurių pasiilgo miesto mūruose. Ir automobilį įsigijo, 
kad būtų laisvesnis, lyg paukštelis su sparnais. New 
Yorko didmiestyje automobilis beveik nereikalingas. 
Bet be jo esi lyg prirakintas prie akmenų uždarumos 
ir sunkumo ...

Ir šiandien abudu išskrido su Mile džiaugtis žydin
čia vasara, pabūti paukšteliais vėjų pūrime, žuvėdro
mis pasisupti ant plazdančių bangų. Išsinuomotą laive
lį Petras irkluoja elegantišku lengvumu. Dar nuo Kau
no laikų įpratusios jo rankos valdyti laivelius, pliušken
ti Nemuno srovėje...

Petras vis juda, kruta, iriasi, įšokęs vandenin plau
kia, krantu bėga, tempia ir pagyvėjusią Milę į stačius 
krantus... Tiek daug energijos, tiek jėgos susitvenkė 
jo kūne... • .

— Sustokim, Petrai, jau prialsinai mane šiandien.
— Gerai, Mile, sustokim.
Stovi abudu ant stataus skardžio ties tamsia ežero 

įlanka, su iš vandens kyšančiais didžiuliais akmenimis.
— Kalbėkim... Kodėl tu toks tylus šiandien, Pet

rai? — sako už rankos paėmusi Milė, žvelgdama į Petro 
veidą.

— Aš visada toks, Mile, ne tik šiandien. Lyg ne
žinojai?

— Neatrodo... Kalbesnis būdavai...
— Šiandien mes gamtoje... Kai grožis netelpa 

širdyje, negi reikia žodžių?
— O reikėtų... Tikrų poezijos žodžių...
— Kalbėjau kitados poezijos žodžiais... Bet dabar 

atpratau... žodžiais visko neišsakysi, kad ir poetiškiau- 
siais... Kartais be žodžių žmogus daugiau pajunti...

O daugiakalbių žmonių žodžiai labai dažnai yra tušti.
— Tai atitraukta filosofija, Petrai. Kartais vidu

je tiek daug susitvenkia, kad žodžiai liūtimi praplium
pa. Ar galėtum sakyti, kad jie tušti? Apčiuopiamai 
kalbant, labai mažai pažįstu tavo vidaus pasaulį, o jau
čiu, kad jis nėra tuščias. Ir tavo žodžiai nebus tušti, 
kad ir daug kalbėtum. Ir apie mane mažai žinai. O ar 
klausinėji? .. O gal neįdomu? .. Ko aš čia įkyriai siūlau- 
si, — suskamba Milės žodžiai melancholiškai.

— Tai kokią mano paslaptį norėtum, Mile, pir
miausia sužinoti?

— Ar mylėjai kada? Ar myli?
— Matai, kas tau, mergaite, rūpi! O jūs moterys, 

moterys!.. Pažadinti širdį, ugnį įžiebti, pavilioti, o pas
kui ...

— O kas paskui? ..
— Tebesinešioju širdyje žaizdą... Kai kada ji mie

ga ... Lyg užgijusi. Baisu, kai ji pabunda... Neklausk, 
Mile: mano istorija liūdna.. .Nežinau, ar kada nors 
galėsiu taip mylėti, kaip mylėjau... Karščiau ir skais- 

- čiau negali mylėti niekas ...
Tolimesniame pokalbyje, laužytais, šokinėjančiais 

žodžiais, Petras atskleidžia Milei savo nelaimingos mei
lės kai kuriuos momentus.

— Yra žmonių, kurių meilė kaip šiaudai. Greitai 
įsiliepsnoja, bet ir gęsta. Kažin ar tai tikra meilė? O 
tavyje kūrenasi ąžuolinės malkos... Įdomus esi, Pet
rai, vertas didelės meilės...

Tačiau Petras vėl užsisklendžia savyje. Nieko ne
klausinėja, lyg, rodos, jam visai nerūpėtų, kas susi
tvenkė Milės širdyje, lyg nenuvoktų, kuria linkme mer
gina vairuoja pasikalbėjimą. *

Kurį laiką eina abu tylėdami. Tik nejučiomis Milė 
ši šono žvilgterėja į surimtėjusį Petro veidą. Tokia ne
įžvelgiama šio žmogaus vidaus gelmė, lyg ta tamsi eže
ro įlanka su nuskendusiais akmenimis. Tik mažos viršū
nėlės kyšo iš vandens. Toki maži, paslėpti yra ir Petro 
asmeninio gyvenimo, jo turtingo paslapčių pasaulio pra
siveržimai ...

(Bus daugiau)
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pirmoji paskaita (liepos 19) bu
vo skirta Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenei. Ją skaitė kun. 
Br. Liubinas.

Pirmadienio vakarą dr. J. 
Grinius kalbėjo apie dramatur
gą Juozą Grušą jo 70 metų su
kakties proga.

Liepos 20, antradienį, prieš 
pietus dr. A. Gerutis kalbėjo 
apie Lietuvos sovietinimą bei 
rusinimą. Tos pačios dienos va
karą vėl grįžta į literatūrą.

Žemininkai ir “bežemiai“
Tokia tema paskaitą skaitė 

vakarinis antradienio paskaiti
ninkas V. Natkevičius, M. A.

Anot jo, pokarinė mūsų išei
vijos poezija yra pergyvenusi 
du sukrėtimus: vieną su “Že
mės” antologija (1951), pratęs
tą “Literatūros lankų” žurnalo 
(1952-1959). ir antrą su Algi
manto Mackaus eilėraščiais, 
ypač jų rinkiniu “Neornamen
tuotos kalbos generacija ir au
gintiniai” (1962).

“Žemės” antologiją redaga
vo Kazys Bradūnas. Dalyvavo
— Juozas Kėkštas, Alfonsas 
Nyka-Niliūnas, Vytautas Mačer
nis, Henrikas Nagys. įvadą pa
rašė dr. Juozas Girnius.

Mūsų poezijoj jis mato tris 
su kartų kaita susijusius posū
kius: tautinį atgimimą, nepri
klausomybės. metus ir tėvynės 
praradimą. Tie posūkiai išreiš
kia mūsų poetinio gyvenimo 
bangavimą. Pirmojo tarpsnio 
centrinės figūros yra Maironis, 
Kudirka^ Jakštas, kūrę visuo
meninę poeziją. Antrojo tarps
nio pirmosios bangos atstovai
— Putinas, Sruoga, Binkis, Kir- 
ša, pasukę simbolistinio indivi
dualizmo keliu. Antrojo nepri
klausomybės dešimtmečio poe
tai — Aleksandriškis-Aistis, 
Nėris, Miškinis, Anglickas, Bo
ruta, Brazdžionis. Jų lyrika, 
persunkta asmeniniu laimės rū- 
esčiu, pasiekė zenitą.

Trečiosios kartos (žeminin
kų) poetuose nebepastebime 
subjektyvaus asmeniškumo. Jų 

iOft

Traktoriais prakasams žemė naujam Vasario 16 gimnazijos bendrabučiui.
Nuotr. k. j. Dėdino jų, jaunesnių žmonių ir iš Vals-

na

Philadelphijos mergaitės kreptlninkės ii k. — D. Muraikaitė, L. Siugždienė, A, iileikienė, D. Makarauskaitė, 
G. Skladaitienė ir viduryje E. Paulaitytė. Nuotr. A. Dilbos

žemininkų

kūryba nėra visuomeninė, bet 
daugiau idėjinė-filosafinė. Pa- 
<‘kail įninkąs apibūdino tvisų 
penkių žemininkų — Vytauto 
Mačernio, Nykos-Niliūno (grįž
ta Į gimtosios žemės tikrovę), 
Kazio Bradūno (žemdirbių lū
pomis dainuoja žemę), Juozo 
Kėkšto (protestuoja prieš ne
laisvę, ieško gyvenimo pras
mės) ir Henriko Nagio (meilė 
žmogui) kūrybą, kuri yra him
nas gimtajai, žemei, pateikda
mas jos pavyzdžius ir aiškini
mus. Nors “Žemės” rinkiny ir 
nedalyvavo, bet
penketukui iš esmės priklauso 
ir Vladas šlaitas, kuriąs taip 
pat idėjinę poeziją.

IV-ios mūsų poetų kartos, va
dinsime juos “bežemiais”, poe
zija yra tamsi ir beviltiška. Iš
kiliausias jos atstovas — Algi
mantas Mackus. Jis rašo gru
biai, nebrangina to, ką vertino 
ankstesnioji poetų karta, vaiz
duoja absurdišką pasaulį. Jį 
seka Liūne Sutema (Zinaida Na 
gytė-Katiliškienė) ir Vitalija Bo- 
gutaitė-Keblienė. Prie “beže - 
mių” reikia priskirti ir Dan
guolę Sadūnaitę-Sealey bei Ma
riją Saulaitytę, nors jos yra 
kitokios.

Savo mintis apie žemininkus 
ir “bežemius” Natkevičius taip 
reziumavo. Su žemininkų kar
ta lietuvių minties lyrika pa
siekė nepaprastai aukštą lygį. 
Pereidama iš nuotaikinės ly
rikos į idėjinę, žemininkų poe
zija siekia grogio ir tiesos vie
nybės.

Bežemių lyrika naujojo mo
dernizmo įtakoj kai kur artėja 
į nihilizmą. IV kartos lyrikai 
nėra vienodi savo pasaulėvaiz
džiu: šalia gyvenime ir kūry
boj prasmės neįžvelgiančių “be
žemių” yra ir prasmės ieškan
čių bei ją randančių poetų.

Pavyzdinius eilėraščius skai
tė Aldona Rygelytė ir Jonas 
Sonsas, abu iš Romuvos.

rytą
Meilės problema

Trečiadienio, liepos 21, 
kun. prof. dr. J. Jūraitis iš 
Šveicarijos skaitė apie

meilės problemą Jobo knygo
je ir A. Camus romane “Ma
ras“.

Tarp Jobo knygos ir “Maro” 
veikėjų beveįk pustrečio tūks
tančio metų. Bet jie yra tarp 
savęs giminės. Jobas, riejamas 
beprasmių ir savavališkai jam 
primestų kančių, burnoja ir 
maištauja. Jis, nors ir “užsi
ima burną“ ir pažada neaprė
piamo Dievo akivaizdoje dau
giau nekalbėti, bet jo proble
mos, kurios yra likę ir mūsų 
problemomis, tuo tylėjimu ne
išrišamos. Atrqdo, kad Jobo 
knygoje meilė tegalima kaip 
viltis, kaip laukimas, kaip sa
vęs paties kūriniu pripažini
mas.

A. Camus “Maras” kelia kan
čios problemą ir meilės galimu
mą “tokiame pasaulyje, kuria
me vaikai kankinami, kartu su 
žmogaus imanencijos proble
ma. Kaip yra galima meilė, jei 
žmogus gyvena kaip apgulta
me, maro ilgos užkrėstame 
mieste, jeigu visas žmogiškas 
šiltumas ir draugystė 
narni arba beprasmės 
arba mirties.

Jėzuitas Paneloux

sunaiki- 
kančios,

dr.ir

BENDRUOMENĖ LIETUVOS LAISVINIMO DARBE

bai-

Eilė pasitarimų tarp Lietu
vių Bendruomenės ir kitų 
veiksnių vis mėgino suderinti 
veiklą Lietuvos laisvinimo sri 
ty. Susiderinti lig šiol nepavy
ko. Tuo tarpu gyvenimas at
neša naujų ir skubių klausimų, 
kurių sprendimas nelaukia, iki 
bus veiksnių sutarta ar susitar
ta.

Nuoširdžiai palinkėjus ki
tiem veiksniam, kad jie pada
rytų, ką gali, Lietuvių Bendruo
menei tenka imtis su Lietuvos 
laisvinimu susijusių darbų, ku
rių kiti neatlieka. O darbų yra 
didelių ir skubių.

Nepripažinimas ir 
reprezenfavimas

Nors ir anksčiau buvo 
minamasi, bet Simo Kudirkos 
atvejis prikišamai parodė, kad 
mūsų vertinamas ir labai reikš
mingu laikomas okupacijos ne
pripažinimas yra labai nuver
tintas. O V-bės Departamento 
atsisakymas mokėti nors ir 
labai kuklias, ir dargi iš mū
sų pačių iždo, algas tiem diplo
matam, kurie nebuvo paskirti 
paskutinės nepriklausomos Lie
tuvos vyriausybės, laisvos Lie
tuvos reprezentavimą atiduoda 
ištrinti laikui.

Nepriklausomos Lietuvos 
reprezentavimas, ypač jeigu su
maniai atliekamas, yra tiek pa( 
reikšmingas, kiek ir pats ne
pripažinimas, todėl verta daug 
pastangų dėti, kad jis būtų iš
laikytas. Yra būtina į diploma
tinės tarnybos eiles įvesti nau-

Studijų savaitėje Vokietijoje dr. A. Gerutis (k.) ir prof. Z. Ivinskis (d.)

savo*
Jėzui-

Rieux atsako kiekvienas 
tiškai į šias problemas, 
tas miršta be gydytojo, išgy
vendamas visa mirties vienišu
mą ir nykumą, bet vis tiek ma
tydamas ir tokioje mirtyje 
prasmę. Dr. Rieux nors žino, 
kad maro bacilos pasiliks, kad 
mirtis viską nutraukia ir sunai
kina, bet jam užtenka išpildyti 
savo pareigą ir su visu atviru
mu bei orumu priimti bepras
miškumą ir absurdiškumą. Iš
gyventi nuoširdų žmoniškumą, 
išgyventi vieną akimirksni mei
lės tai yra viskas, kas žmogui 
galima.

Savo išvadose referentas pri
minė, kad gal būt sąjungis tarp 
Jabo, kuris, nors burnodamas

BRONIUS NAINYS, 
CHICAGO, ILL. 

tybės Departamento gaut jiem 
nuolatinę finansinę paramą. Nė
ra abejonės, kad tai atlikti bus 
labai sunku, už tat reikia su
daryti rimtą planą ir rimtai bei 
intensyviai jį vykdyti.

Nepamirštant, kad nepriklau
somos Lietuvos Amerikoje de
ponuoti resursai gali artėti į 
dugną, diplomatų išlaikymo 
problema darosi sunkesnė. Lė
šom išgauti gali tekti ieškoti 
paramos JAV Kongrese, sie
kiant net specialaus įstatymo. 
Tam būtų reikalinga akcija, pa
naši į Rezoliucijom Remti Ko
miteto. O čia nelaimėjus, tek
tų telkti lėšas iš savųjų tarpo.

Platų organizacinį tinklą tu
rėdama, JV Lietuvių Bendruo
menė tokį uždavinį įvykdyti 
būtų pajėgi.

Informacija ir propaganda
Gal mum atrodo, kad apie 

Lietuvos okupaciją ir mūsų tau
tos tragediją žino visas pasau
lis, bet iš tikrųjų taip nėra. 
Apie tikrąją Lietuvos padėti ži
no tik labai mažas politikų ir 
kitų politikes klausimais besi
dominčių skaičius. Kitų sričių 
intelektualų tarpe žinantieji tė
ra tik atsitiktinė staigmena, ne
kalbant jau apie platesnius į- 
takingos visuomenės sluoks
nius. Net ir Baltuosiuose rū
muose kai kurie aukšti prezi
dento patarėjai mano, kad mū
sų atstovai Washingtone yra 
paskirti okupuotos Lietuvos 
“vyriausybės”.

Padėti mum gali tik gerai in
formuoti ir mūsų problemas pa- 
žįstantieji žmonės. Iš nežinan
čių mažai naudos. Todėl įnfor- 
macijcs darbas yra labai svar
bus ir reikalingas. Prieš kele- 
ris metus JAV LB pradėtas in
formacijos darbas, iš pradžių 
vykdomas pačios Centro valdy
bos. o vėliau specialiai įsteig
tos informacijos komisijos, jau 
davė gražių rezultatų. Bet, 
kaip pats informacijos komisi
jos pirmininkas Leonardas Va
liukas yra pasakęs, tėra padary
ta tik gera pradžia. Iš savo pu
sės norėčiau pridėti, kad, turi- 

. mais ištekliais ir talka, buvo la
bai daug padaryta. Bet šis dar
bo laukas yra toks platus, kad 
niekada nebus galima padaryti 
perdaug.

Todėl būtinas reikalas yra in
formaciją plėsti. Į jos darbą 
reikia įtraukti žymiai daugiau 
jėgų, informaciją reikia įvairin- 
ti, daryti ją Įdomesnę ir popu
liaresnę. Darbą reikia dirbti iš
tisai. Reikia ieškoti vis naujų

ir maištaudamas, save tvariniu 
pripažįsta, ir tarp dr. Rieux, ku
ris tik gydyti ir gelbėti nori, 
galėtų būti krikščioniška išva
da.

Diskusijų metu išryškėjo, 
kad Jobo knyga ne tik žy
dui, bet ir mūsų tautai būdin
ga. Žmogui yra leista ginčytis 
su savo Kūrėju ir ieškoti išei
ties. Jobo draugus, kurie viso
se kančiose Dievo bausmę ma
to, Dievas pats sudraudžia. 
‘Jūs negerai kalbėjote apie ma
no tarną Jobą!” Ar nėra kan
čias ir siaubai tas žmogaus isto
rijos ir jo išsivystymo variklis, 
tas “polemos”, apie kurį kal
bėję Heraklitas?

(Bus daugiau)

vi-
būdų informacijai paruošti 
paskleisti, reikia išnaudoti 
sas progas. Darbą reikia pla
nuoti taip, kad informacija bū
tų gyva, įdomi, judri ir nenuo
bodi. Tam reikia specialistų. 
Jų mes nestokojame, bet trinks
tame lėšų sudaryti jų darbui 
tinkamas sąlygas. Lėšas reikia 
surasti.

Sąlytis su aplinka
Per dažnai mes laikomės izo

liuotai, dirbame vieni ir ven
giame atviriau pasižvalgyti po 
aplinką. Iš tikrųjų mums reikė
tų sueiti į sąlytį ir artimesnius 
ryšius palaikyti su panašaus li
kimo ištiktais kaimynais ar su 
kitomis, toliau nuo mūsų besi
laikančiomis, bet mums prie
lankiomis grupėmis. Esame ne 
dideli, todėl draugų mums la
bai reikia. Juk daug tautų sie
kia išsilaisvinti iš komunistinės 
vergijos, kodėl nebūtų galima 
suplanuoti su jais bendrų dar
bų ir išvystyti bendros akcijos. 
Ne visose srityse to bus gali
ma pasiekti, nes turime ir skir
tingų tikslu, bet, kur įmanoma, 
sutartinė veikla duotų geres
nius rezultatus.

Sąlyčio su aplinka ieškoji
mas ir bendros akcijos planavi
mas bei vykdymas yra labai 
svarbi ir gana didelė laisvini
mo darbo sritis, fr jai reikėtų 
įkurti net atskirą JAV LB Cent
ro valdybos instituciją. Kelio; 
se srityse tokią akciją mums 
jau siūlo keli mūsų kaimynai 
ir net buvę priešai, taip, kad 
galimybės jau pačios beldžiasi 
į duris. Jas reikėtų išnaudoti.

Lietuvos byla 
Jungtinėse Tautose

Kėlimas Lietuvos bylos Jung
tinėse Tautose yra pagrindinis, 
pats svarbiausias, bet ir pats

PUSLAPIS BALTIJOS VALSTYBĖM
Barcelonos laikraštis “Diario 

de Barcelona” liepos 14 visą 
puslapį paskyrė Baltijos valsty
bėm, pateikdamas jų ryškius 
žemėlapius, miestus-sostines pa
iliustruodamas bažnyčių, pilių, 
tietų vaizdais. Be to, laik
raštis šalia žemėlapių dar pa
teikė ir trumpus paaiškinimus 
apie Baltijos kraštus. Nurodyta 
Baltijos valstybių plotas, kraštų 
ir sostinių gyventojų skaičius, 
pažymėta, jog Maskvos “Prav
da” buvo iškėlusi didėjančio 
nacionalizmo Baltijos kraštuose

sunkiausias mūsų uždavinys. 
Svarbu bylą ten ne tik kelti, 
bet ją reikia ir laimėti. Todėl 
iš karto turime dirbti dviem 
kryptim. Visos aplinkybės 
bent šiuo metu rodo, kad sun
kesnis uždavinys būtų bylą ap
ginti, negu ją į Jungtines Tau
tas perkelti, nes vargu ar da
bar susirastų pakankamas bal
sų skaičius, galįs bylą pakreipti 
mūsų naudai. JAV Valstybės 
Departamentas šiuo metu mūsų 
naudai “neranda” nei dešim
ties balsų. Tai yra dėl to, kad 
jis daugiau balsų ir neieško.

Kad ir tokiom nepalankiom 
sąlygom esant, mum rankų nu
leisti nereikia, bet kaip tik im
tis kietesnio darbo ir iniciaty
vą stiprinti.

Kaip pasirinkti metodus, ke
lius, kuriais žygiuoti, ir duris 
pro kurias į Jungtines Tautas 
įeiti, jau yra detalės, kurias iš
dirbtų tie pareigūnai, kuriems 
JAV LB Centro valdyba šį už
davinį patikės. Bet paties rei
kalo atidėlioti jau nebegalime, 
ir pamažu, palaipsniui, nuo ma
žesnių dalykų pradedant, į Jung 
tines Tautas reikia skverbtis. 
Gal ir nereikėtų iš karto siekti 
pačios kulminacinės viršūnės, 
būtent, Lietuvos klausimą pa
statyti balsavimui generalinėje 
asamblėjoje, nes neturime už
tikrinimo, kad laimėsime, bet 
su mažesnėmis problemomis 
mums palankių sprendimų rei
kia ieškoti įvairiose komisijose.

Simo Kudirkos bylą dar ir 
dabar galime pristatyti žmo
gaus Teisių komisijai. Ten pat 
būtu buvusi vieta ir kun. Šeške
vičiaus bylai.

Organizacija ir institucijos
Čia paminėti keturi uždavi

niai, mano nuomone, yra patys 
svarbiausi. O diplomatinės tar
nybos reikalas yra ir labai sku
bus. Todėl būtinas reikalas ver
čia skubiai imtis darbo. Dar
bam įvykdyti turi būti sutelk
tos pačios geriausios mūsų jė
gos ir gerai susiorganizuota.

— Juozo Kralikausko trečio
ji trilogijos dalis — apie pir
mąjį lietuvių vienuolį, Mindau
go sūnų Vaišvilką, renkama 
spaustuvėj. Leidžia Liet, kny
gos klubas.. Veikalo pavadini
mas: “Vaišvilkas”. Išeis vasa
ros pabaigoj.

— Balio Sruogos “Dievų miš
kas” Lietuvoj išleistas trečią 
kartą (21,000 egz.). Tai rašyto
jo pergyvenimų Stutthofo sto
vykloj 1943-45 m. dienoraštis. 
(E)

reikšmę. Dar teigiama, kad ru
sai tuose kraštuose siekią įves
tį rusiškąjį raidyną, kad jie ne
turį argumentų pateisinti jų i- 
vykdytai tų kraštų okupacijai 
ir kad tie patys rusai sistemati- 
niu būdu į tuos kraštus gabe
na naujuosius kolonistus — ir 
ne tik biurokratus, bet ir savo 
žmones žemės ūkiui ir pramo
nei. Laikraščio puslapis — tai 
puikus Baltijos kraštų bei jų 
dabartinės padėties pristatymas 
ispaniškai kalbantiem. (Elta)

Tuos darbus koordinuoti turė
tų JAV LB Centro valdybos su
daryta speciali institucija, pa
naši kaip Švietimo taryba ar 
Kultūros fondas. Institucijos 
pirmininku turėtų būti Centro 
valdybos vicepirmininkas visuo
meniniam reikalam. Instituciją 
finansuoti turėtų Centro valdy
bos iždas kuriam savo ruožtu 
reikėtų gerokai pasitempti, kad 
lėšas sutelktų. JAV LB Centro 
valdybos užmojis prie apylin
kių valdybų, sudaryti Lietuvos 
reikalų komisijas yra pozityvus 
žingsnis, nes jos bus aktyvios 
Lietuvos laisvinimo darbų dir
bėjos apylinkių ribose 
kios talkininkės Centro 
bos institucijai.

JAV LB vadovybėje, 
bos narių ir kitų aktyvių bend- 
ruomenininkų tarpe yra daug 
Lietuvos laisvinimo darbu susi
domėjusių ir jį dirbti pajėgian
čių žmonių. Centro valdybai 
talkininku rasti nebūtu sun
ku. Šitaip suorganizuotas ir 
nuoširdžiai dirbamas Lietuvos 
laisvinimo darbas būtu efektv- 
vus ir duotų gerus rezultatus. 
Neilgai truktų ir kitaip galvo
jančius įtikinti, kad Lietuvių 
Bendruomenė pasirinko gerą 
kelia, v

ir pui 
valdy-

Tary-

BALZEKO MUZIEJUS PAMI
NĖS LIETUVOS 
KARIUOMENE

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje lapkričio 14 rengia
ma tarsi įžanga į nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenės 53 
metų sukakties minėjimą. Ta 
proga kukliai bus pagerbti 
Lietuvos kariuomenės kūrėjai 
savanoriai. Muziejuje bus pa
kabinti pirmųjų žuvusiųjų už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę karių didvyrių paveiks
lai. Dedamos pastangos kuo 
tinkamiau ir įspūdingiau iš
puošti būsimą apeigų salę.

Dailininkai,. turį šiai idėjai 
tinkamų paveikslų, maloniai 
prašomi juos paskolinti muzie
jui. Dainininkai, sutinkantieji 
programėlę, paįvairinti, pagie
dodami tautos himną ar viena 
kitą savanorių dainelę, prašo
mi malonėti iš anksto atsiliep
ti. Pavieniai asmenys ar orga
nizacijų vadovai, norį dalyvau
ti šiose patriotinėse iškilmėse, 
prašomi asmeniškai, laiškais ar 
telefonu susižinoti su muzie
jaus kuratorium, kūrėju sava 
noriu Konstantinu Petrausku.

Muziejaus adresas: 4012 .Ar
cher Ave., Chicago, Ill. 60632. 
Tel.: 847-2441. Skambinti tik 
1-4 vai. (kp;

Čiurlionio ^ansamblis koncertuoja didžiajame Caracas parke Venecueloje. Nuotr. J. Kondrato
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Susirinko viso pasaulio 
pranciškonai

Medellinas, Kolumbijos mies
tas, su rugpiūčio 22 tapo pran
ciškonų ordino centru. Čia at
vyko ordino generolas su 8 pa
tarėjais, 114 provincijolų iš vi
so pasaulio kraštų, daugybė 
ekspertų, vertėjų ir kitų susi
rinkimo talkininkų. Pirmą kar
tą po daugelio metų pranciš
konų provincijolų tarpe su
skambo Lietuvos pranciškonų 
provincijolo vardas.

178-toji ordino kapitula pir
mą kartą vyksta už Europos ri
bų. Kolumbija buvo parinkta 
šiai kapitulai gal dėl to, kad 
ordino generolas yra iš Pietų 
Amerikos, o Medellino miestas 
pasižymi švelniu klimatu ir ne
paprastu gamtos grožiu. Turis
tiniuose aprašymuose vadina
mas amžino pavasario miestu.

Susirinkimas kunigu
seminarijoje

Medellino arkivyskupas šiai
pranciškonų kapitulai užleido 
neseniai pastatytą ir moderniai 
įrengtą Kunigų Seminariją, ku
ri turi visus reikiamus įrengi
mus tokiem susirinkimam pra
vesti. Pati seminarija yra kiek 
toliau už miesto, didžiulio kal
no pašlaitėje, iš kur matyti kal
nų apsuptas visas milijoninis 
Medellino miestas. Nepaprastas 
yra vaizdas vakare, kai lygu
moje išsiplėtęs miestas paskęs
ta didžiulėje šviesų jūroje.

Kapitulos atidarymas
Iškilmingas kapitulos atida

rymas įvyko rugpiūčio 23. Kon- 
eelebruotas mišias laikė ordino 
generolas kartu su visais pro
vincijolais, dalyvaujant arkivys
kupui Tullius Salazar, provin
cijos gubernatoriui Diego Res
trepo, miesto majorui Oscar 
Londono, daugeliui vienuolių ir 
pasauliečių.

Tuojau po iškilmingų mišių 
visi dalyviai rinkosi į kapitulos 
salę, kurioje buvo oficialiai ati
darytas susirinkimas ir pasaky
ta nemaža kalbų. Sveikino vie
tos arkivyskupas, gubernato
rius, o miesto majoras pagar
bos ženklan generolui įteikė 
miesto raktus.

Rytojaus laikraščiai plačiai 
aprašė šį nepaprastą įvykį. Ki
tų tautų tarpe . paminėjo, kad 
visuotiniame pranciškonų susi
rinkime dalyvauja ir Lietuva. 
Šioje ordino kapituloje trūks
ta trijų provincijolų: Rumuni
jos, Slovakijos ir Albanijos. 
Šios provincijos yra arba visai 
sunaikintos, arba nebuvo leis
ta iš tų kraštų provincijolam 
išvykti.

Prasideda darbas
Rugpiūčio 24 dieną prasidė

jo jau pilnas kapitulos darbas. 
Tuojau buvo išrinkti 3 susi
rinkimo pirmininkai, kurie pasi
keisdami vadovauja visuoti
niam posėdžiam.

Generalinė ordino vadovybė iikilmingai koncelebruoja mitias

Svarstomiem dalykam gvil
denti buvo sudaryta 10 sekci
jų ir paskiri padaliniai. Lietu
vos provincijolui teko dirbti pa
vergtųjų tautų grupėje ir ordi
no konstitucijų sekcijoje.

Pažymėtina, jog susirinkime 
buvo išaiškinta ir oficialiai pra
dėta rašyti, kad Lietuva ir joje 
esanti Šv. Kazimiero provinci
ja priklauso rytinei centrinės 
Europos sričiai.

Anksčiau ji buvo vadinama 
rytinės Europos šalim.

Modernūs Įrengimai
Visuotinio susirinkimo didžio

ji salė, kur -vyksta balsavimas 
ir visos kapitulos diskusijos, 
yra su visais moderniausiais 
techniškais įrengimais. Oficiali 
kalba yra lotynų, bet galima 
kalbėti angliškai, prancūziškai, 
vokiškai, ispaniškai ir itališkai.
Nežiūrint kokia kalba yra kal
bama, pasukus aparatą, tuojau
girdimas vertimas . į visas 6 
kalbas. Balsavimui irgi yra elek
troninis įrengimas. Balsuotojui 
reikia tik paspausti savo nori
mą balsą, ir tuojau lentoje pa
sirodo visų suskaityti balsai.

Savaitgalio išvykos
Dauguma balsų buvo' pasisa

kyta kiekvieną šeštadienį turė
ti laisvą. Pridėjus sekmadie
nį, susidaro dvi dienos. Tada 
jau galima susipažinti ir su to
limesnėm Kolumbijos vieto
vėm. Jau apžiūrėjom miestą, tu
rėjom 10 valandų ekskursiją į 
kalnus. Kitą sekmadienį skren
dame į tolimą pramonės ir in
dustrijos miestą Cali.

Susidarė įspūdis, kad Kolum

Jaunimo sąskrydis Vokietijoje
Jaunimo sąskrydis vyko nuo 

liepos 15 iki 30 šiaurės V. Vo
kietijos kurorte Bad Pyrmonte, 
Ostheimo patalpose. Jį surengė 
Vokietijos LB jaunimo sekcija. 
Dalyvavo, įskaitant ir progi
nius užeivius, apie 40 jaunuo
lių iš Vokietijos, Anglijos, JAV 
bei Kanados.

Jaunimo sekcijos valdybai 
paveikiai talkino R. Šileris, A. 
Rygelytė ir kiti. Apskritai pa
ėmus, visi suvažiavimo daly
viai aktyviai dalyvavo progra
moje. Suvažiavimo intencija— 
pasiruošti 1972 JAV įvyksian
čiam jaunimo kongresui, į kurį 
ir Vokietijos lietuvių jaunimas 
žada siųsti savo atstovus.

Paskaitų temos pasižymėjo 
aktualumu. Jos buvo: Kodėl 
šiandien jaunuoliui verta būti 
lietuviu? Skaitė K. Baublys iš 
Anglijos. Sovietų Sąjungos vals
tybinė santvarka — V. Banai
tis iš Vokietijos. 1941 sukili
mas ir jo prasmė — Vasario 16 
gimnazijos direkt V. Natkevi

DARBININKAS

Pranciškonų kapituloje Medelline, Kolumbijoje. Antroje eilėje pirmas iš k. Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, lietuvių pranciškonų provincijolas.

bijos gyventojai yra labai įvai
rūs. Yra daug turtingų ir gra
žiai gyvenančių žmonių, ypač 
didesniuose miestuose. Užmies
čiuose ir kalnuose yra didelis 
skurdas. Vienoje kalnų bažny
čioje matėsi procesijoje basi 
vyrai ir moterys, labai vargin
gai apsirengę. Jie turistus sutin
ka su išskėstomis rankomis ir 
prašo išmaldos.

Kapitula dar tęsis
Mūsų kapitula dar neįpusėjo. 

Manome, kad ji užsitęs iki spa
lio mėnesio. Bus dar daug dar
bo ir nuovargio. Bus taip pat 
progų dar geriau pamatyti ir 
pažinti šį kraštą.

Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M.

čius. Apie narkotikų naudojimą 
jaunimo tarpe informavo dr. 
G. Bauras iš Vokietijos. Kritiš
ką Vokietijos lietuvių jaunimo 
padėties bei veiklos apžvalgą 
pateikė A. Stankus iš Bonnos 
(V. Vokietija).

Pas. jaunimo kongreso reika
lu kalbėjo J. Oniūnas iš JAV. 
Nutarta per Naujuosius metus 
sušaukti suvažiavimą delega - 
tam į kongresą paruošti.

Literatūros vakarą, kuriame 
buvo skaitoma Mačernio poezi
ja. pravedė A. Rygelytė, J. 0- 
niūnas ir P. Kolyčius.

Mirties bausmė Amerikoje 
dar galioja 37 iš 50 valstijų. 
1968 m. pirmą kartą Amerikos 
istorijoj neįvykdyta nei viena 
egzekucija. Visame krašte yra 
■virš 400 kalinių, nubaustų mir
čiai, bet laukiančių iš teismų į- 
vairių apeliacijų, sprendimų 
bei naujų patvarkymų.

Romuvoje šiemet nuo liepos 
25 iki rugpiūčio 15 vyko vaikų 
stovykla. Ją suorganizavo VLB 
Tarybos referentas vaikų reika
lam tėv. A. Bernatonis ir 
VLB valdybos pakviestas mo
kyt. A. Palavinskas, talkina
mas mokyt. R. Baliulio bei E. 
Baliulienės ir D. Brusokaitės- 
Berruer iš Prancūzijos.

Vaikus prižiūrėjo, įvairių žai
dimu bei dainų ir tautiniu šo
kių mokė moksleiviai P. Dauk
nys, V. Poškaitis, P. Urbonas, 
studentai — Ang. Gaidelytė iš 
Hamburgo, dvi Aldonos — Dab 
rilaitė ir Rygelytė — iš JAV- 
bių, P. Kolyčius iš Kanados ir 
M. čeginskaitė iš Švedijos.

Medicinine priežiūra rūpino 
si gail. sesuo M. Palavinskienė, 
religinį patarnavimą teikė kun.
J. Dėdinas, tėv. A. Bernatonis ir 
kun. J. H. Šulcas. Gera ir ska
nų maistą gamino trys virėjos, 
vadovaujamos O. Bartusevičie- 
nės, senj. Stovyklavo apie 60 
lietuviu šeimų vaiku iš Vokie
tijos, Prancūzijos, Švedijos ir 
Belgijos.

Kadangi oras pasitaikė gied
ras ir šiltas, jaunieji stovyklau
tojai dažnai būdavo vežami 
maudytis. Rugpiūčio 3 sureng
ta naktinė iškyla į mišką, iš ku
rios vaikai grįžo apie vidurnak
tį kupini įspūdžių. Rugpiūčio 6 
suorganizuota išvyka į Heidel
bergą. kur apžiūrėta pilis ir su
sipažinta su universitetiniu 

"miestu prie Neckaro. Vakarais 
buvo ruošiami šokiai, žiūrimi 
lietuviški filmai apie nepr. 
Lietuvą, Vasario 16 gimnaziją, 
Maironį ir kiti, kūrenami lau 
žai, ir t.t.

Rugpiūčio 7 vakarą studen
tų iš JAV-bių iniciatyva suruoš
tas bazaras — čigonų stovykla

VAIKŲ STOVYKLA VOKIETIJOJE
su Čigonų šokiais, ateities būri
mu, strėlių ir kaštonų mėtymu 
į taikinius, jėgos bandymu, ka
vine palapinėje, obuolių ir bul 
vių kepimu prie laužo, egzoti
ne muzika ir t.t.

Kiekviena diena būdavo pra
dedama rytine mankšta. Po 
pusryčių pakeliama vėliava. 
Priešpietiniam užsiėmimam vi
si vaikai būdavo paskirstomi į 
tris grupes: vieni šokdavo, kiti 
dainuodavo, o treti mokydavo
si lietuvių kalbos pasikeistinai. 
Tais popiečiais, kai nebūdavo 
vykstama maudytis, užsiiminė
davo rankdarbiais ir piešimu. 
Po vakarienės vėliavos nuleidi
mas, visiem giedant Lietuvos 
hininą.

Rugpiūčio 14 įvyko baigia
masis. laužas. Po vakarienės pa
skutinį kartą nuleista Lietu
vos trispalvė. Stovyklos vado
vas mokyt. A. Palavinskas pa
dėkojo visiem stovyklos globė
jam, rėmėjam ir talkininkam 
už paramą ir darbą, ypač Bal
tui už 700 dol.; Labdarai už 
400 DM, Liet. Raud. Kryžiui ir 
dr. St. Sereikai, aukojusiem po 
200 DM, Romuvos gyventojui 
A. Mikalauskui už 100 DM, A. 
Stasiūnienei už 50 DM, Vasario

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniui, Tėvu pranciškonu vie
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskiry aukotoju pageidavimus) aukojo:
A. Balčiūnas, Albertson, N. Y. 

20, anksč. 80.
F. Balnis, Oceanside, N. Y., 

10, anksč. 15, paž. 100.
A. Butkienė, New Hyde Park, 

N.Y., 100, anksč. 215.
A. R. Balsiai, New York, N.Y.,

30, anksč. 102.
P. Bluemke, W. Hempstead, N.

Y., 10, anksč. 90.
K. Dailidėnas, White Plains, N.

Y., 20, anksč. 10, pažad. 50
A. Daunys, Syosset, N. Y., 25, 

anksč. 25, pažad. 100.
A. C. Grabys, Bellerose, N. Y., 

10. anksč. 90.
P. Jankauskienė, Woodhaven

N. Y. 40.
J. I. Kazakevičius, Maspeth, N. 

Y. 25.
M. V. Levon as, Glen Head, N. 

Y., 20, anksč. 10, pažad. 100.
N. N. Valley Stream, N. Y. 25, 

anksč. 125, pažad. 300.
J. Macukas, N. Bellmore, N.Y., 

10, anksč. 20. pažad. 100.
P. Nakutavičienė, Richmond 

Hill, N; Y. 50, pažad. 100.

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

Siųsti:
BUILDING FUND
Franciscan Monastery
6X0 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 11221

Kituose laikraščio numeriuose skelbsime kitų vietovių au-
koto jų pavardes.

16 gimnaz. direkt. V. Natkevi
čiui už ledus (30 DM), tėv. A. 
Bernatoniui už atsisveikinimo 
vaišes .vadovam ir talkininkam. 
Išreiškė viltį, kad visi stovyk
lautojai buvo patenkinti ir kad 
ateinančiais metais vėl visi su
sitiks Romuvoje.

Kadangi per vėliavos nuleidi
mą prapliupo smarkus lietus 
su audra ir laužo lauke negali
ma buvo kurti, vaikučiai salėje 
parodė, ką jie per 3 stovyklavi
mo savaites išmoko: apie dvi 
valandas lietuviškai deklamavo, 
dainavo ir šoko. Buvo daug ko
miškų ir sąmojingų numerių. 
Komišką Sadutę pašoko mergai
tėmis persirengę stovyklos va
dovai bei talkininkai.

Mažiesiem stovyklautojam pa
vargus ir nuėjus ilsėtis, valgyk
los salėje įvyko atsisveikinimo 
naktipiečiai su dainomis, šo
kiais ir žaidimais.

Nordrhein-Westfalijos lietu
vių vaikų vasaros stovykla vy
ko nuo liepos 5 iki 25 Esslin- 
gene. Ją surengė ir vadovavo 
Valdybos įgaliotiniai Gv. 
Simkevičius ir Stasys Jasulaitis, 
talkininkavo E. šimkevičienė, 
Živilė ir Angelė Vilčinskaitės ir 
kiti.

Dr. A. Narvidas, E. Northport, 
N. Y. 100, anksč. 100.

J. Novosedlik, Maspeth, N. Y.
26, anksč. 35, pažad. 100.

A. Pash, Flushing, N. Y., 40, 
anksč. 60.

P. Povilaitis, Great Neck, N.Y.
100, anksč. 100.

V. Ruokis. White Plains, N.Y.,
40, anksč. 37, pažad. 200.

F. Stuper, Flushing, N. Y. 60, 
anksč. 190.

A. Stravinskas, W. Hempton, 
N. Y. 10, anksč. 20, paž. 100.

Ch. Swedish, W. Hempton, N.
Y., 30, anksč. 120, paž. 300.

L. Tiškus, Flushing, N. Y., 50, 
anksč. 230.

G. ' Traenkle, Bethpage, N. Y., 
90, anksč. 10.

J. B. Vaskus, Mineola, N. Y. 5, 
anksč. 39.

Aug. Vileniškis, Richmond Hill, 
N. Y. 70, anksč. 35.

S. Vitkauskienė, Scotia, N.Y., 
50.

A. M. Walker Middle Village,
N. Y. 9, anksč. 53, paž. 100.
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— Apie S. Kudirkos kalbą 
teisme ištraukų iš amerikiečių 
laikraščių papildomai gauta iš 
A. Tumo (Boston Globe), A. 
Dzirvono (Chicago Sun-Times), 
V. čižiūno (Sunday Star-Ledg
er), A. Kairio (N.Y. Times).

— Čiurlionio ansamblis Cle- 
velande pradėjo 32-jį sezoną. 
Pramatomos kelionės su kon
certais į New Yorką, Bostoną, 
Baltimore, Torontą, Philadel - 
phiją Waterburj ir kt. Siu ke
lionių metu bus atlikta Pietų 
Amerikos koncertų programa. 
Tuo pačiu laiku ansamblis 
ruoš ir naują repertuarą.

— Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės tarybos rinkimai i- 
vyks lapkričio 23. Renkama 15 
narių trejiem metam.

— Aidučiu ansamblio penke- 
riu metu sukakties koncertas i- 
vyks rugsėjo 18 Chicagoj, Jau
nimo centre. Programoj kompo
zitorių Juozo Strolios, Vytauto 
Jančio Stasio Gailevičiaus, Gie- 
droš Gudauskienės ir Salomė
jos Čerienės dainos.

— Muz. A. Kučiūnas šiam 
rudens sezonui vėl angažuotas 
Chicagos Lyric operos. Jam ne
sant, Chicagos lietuvių operos 
ansamblyje dirbs dirigento asis
tentas Alvydas Vasaitis ir chor
meisteriai Alice Stephens ir 
Alfonsas Gečas.

— Dr. Bronis Kasias jau 
baigė paruošt Ribbentropo-Mo- 
lotovo sąmokslo prieš Rytų Eu
ropą ir Lietuvą dokumentų rin
kinį, su reikalingų dokumentų 
atitinkamais paaiškinimais. 
Rugpiūčio 26 New Yorke, da
lyvaujant veikalo redaktoriui 
dr. Kaslui, su paruoštu rinkiniu 
išsamiai susipažino Vliko pirmi
ninkas dr. J. K. Valiūnas, J. 
Audėnas ir dr. B. Nemickas, 
Rasta, kad autorius įdėjo labai 
daug kruopštaus darbo ir leidi
nį gerai paruošė. Jis turės apie 
400 psl. Jam išleisti ieškoma 
leidėjo. (E.)

— JAV LB Tarybos kores
pondentinis posėdis, prasidė
jęs rugpiūčio mėnesį baigsis 
rugsėjo 20. Tarybos prezidiu
mas išsiuntė Tarybos nariam ir 
apylinkių valdybom Tarybos 
bendralaiškį Nr. 7, kuriame Ta
rybos nariai prašomi įsijungti 
į Bendruomenės mėnesio dar
bus savose apylinkėse, infor
muojama apie JAV LB centro 
valdybos ir New Yorko apygar
dos ruošiamą LB dvidešimt - 
mečio minėjimą New Yorke, 
prašoma pakartotinai pasisa
kyti LB Įstatų keitimo klausi
mais ir kt.

— "Dainavos" Tautinio Me
no ansamblis Chicagoj pradėjo 
rudens darbo sezoną. Šiais me
tais Dainava stato A. Kairio ir 
muz. Br. Budriūno operetę “Si
dabrinė diena”.

— Jaunimo šventė Chicagoj, 
Jaunimo centre, įvyks spalio 
16. Programoj dalyvaus Cleve
land© vyrų oktetas. Al. Baro
nas paskaitys humoristinių ei
lėraščių. Šventę rengia Lietu
vių Fronto Bičiulių apygarda, 
kurios pirm, yra L. Prapuole
nis.

— JAV Lietuvių Bendruome
nės pagrindinė veikla reiškiasi 
per JAV LB apylinkes, veikian
čias įvairiose JAV vietovėse. 
Tokių apylinkių yra 72. Ma
žiausia, turbūt, yra San Fran
cisco apylinkė Californijoje, 
kur per JAV LB Tarybos rin
kimus 1970 balsavo 23 asme
nys. Didžiausia yra Marquette 
Parko apylinkė Chicagoje, kur 
tuose pačiuose rinkimuose bal
savo 1206 asmenys. Rugsėjo— 
Bendruomenės mėnesio — pro
ga būtų gera, kad tose vieto
vėse, kur dar nėra LB apylin
kių, lietuvių šeimos susiorgani
zuotų į apylinkes ir apie tai 
praneštų JAV LB centro valdy
bos pirmininkui Vyt. Volcr- 
tui (405 Leon Avė., Delran, N. 
J. 08075).
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Ateitininkiška dvasia visada gyva
Gražų šeštadienio rytą di

džiausiais rytinio Amerikos pa
kraščio keliais A. Vasaitis ir aš 
keliaujam stovyklom Pakeliui 
sustojam Putname, kur Vasai- 
čiai pradėjo kurtis šiame kraš
te, kur vėliau jis vadovavo se
selių koplyčios statybai, kur 
amžinam poilsiui yra pasilikusi 
jo žmona Valerija. Jis jaučiasi 
kaip parvykęs namo ir viską 
man čia aprodo.

Sekmadieni, Žolinės rvta, da
lyvaujam pamaldose, kurių me
tu baigiamos seselių aštuonių 
dienų rekolekcijos. Po to, sese
lių pavaišinti, pro Marianapolį 
leidžiamės Kennebunkporto 
link.

Pradedam stovyklauti
Štai ir lietuvių pranciškonų 

centras. Stovyklautojai ir vasa
rotojai kraustosi, tvarkosi, ju
da pagal tėvo Jono Dyburio, 
OFM, nurodymus. Stovyklos 
komendantūra taip pat jau vei
kia. Eligijus Sužiedėlis su žmo
na jau registruoja stovyklauto
jus.

Stovyklą pradedam Žolinės 
vakarą pamaldomis, kurias at
laiko stovyklos dvasios vadas 
prel. V. Balčiūnas.

Formalus stovyklos atidary
mas Įvyksta pirmadienio rytą. 
Stovyklos organizatorius A. Va
saitis savo žodyje pabrėžia idė
jų nemirtingumą ir reikalą jas 
derinti prie naujų gyvenimo są
lygų.

Spaudos rūpesčiai 
stovykliniuose svarstymuose 
Stovykliniai svarstymai pra

sidėjo mūsų spaudos proble
mų nagrinėjimu.

Apie neperiodinę spaudą kal
bėjo knygų “Krikščionis gyveni
me” serijos redaktorius prel. 
dr. V. Balčiūnas. Laikraščių ir 
žurnalų problemas iškėlė tėvas 
dr. K. Bučmys. OFM, Darbinin
ko redaktorius.

Abu kalbėtojai nurodė pa
grindinius spaudos rūpesčius, 
ypač pabrėždami stoką prenu
meratorių ir bendradarbių. 
Klausytojai buvo raginami 
spausti paštą, kad tvarkingai 
pristatytų spaudą, ir padėti ieš
koti naujų renumeratorių. Ra
ginta taip pat skleisti minti, 
kad Kalėdų ir kitomis progo
mis vietoj paprastų dovanų bū
tų išrašomi lietuviški laikraš
čiai, žurnalai ir knygos.

Diskusijose daugiausia buvo 
keliamas reikalas mažinti laik
raščių skaičių. Buvo siūloma dė
ti pastangų, kad panašūs leidi
niai būtų sujungti.

Kontroversiniai klausimai
Vakare tėvas dr. J. Venckus. 

S.J.. bandė išaiškinti eilę isto
rinių kontroversijų ir su užside
gimu gynė evoliucinės teorijos 
priimtinumą krikščioniui ir 
Chardino bei egzistencializmo 
filosofines kryptis.

Gyvos diskusijos ir individua
lūs pokalbiai vyko po paskaitos 
ir per susipažinimo kavutę, ku
ria ir užsibaigė pirmoji stovyk
lavimo diena.

Kalbama apie 
lietuviu parapijas

Apie Vatikano II susirinkimo 
nutarimus ir lietuvių parapijas 
buvo svarstoma antradienio ry
tą. Susirinkimo nutarimus, ku-

Sendraugiy svarstymai Kennebunkporto

niekas jos neuž-

buvo iškelta eilė 
kuriais lietuviu

trūksta ryšiai. Jis nurodė ir sun
kumus, su kuriais susiduria šių 
dienų veikimas. Jo nuomone, 
veikime reikėtų daugiau rem
tis bičiuliškumo principu.

G. Ivaškienė pasisakė už va
saros stovyklas, bet į skyrių 
veiklą nereikėtų visų verst per 
nevalią. Savo krikščioniškas i- 
dėjas geriau esą skleisti indivi
dualioj plotmėj, ar tai lietuvių, 
ar amerikiečių aplinkoj.

Dr. P. Kaladė iškėlė keletą 
minčių dabarties konkretiem 
darbam. Pirmiausia reikia kel
ti ir skelbti religijos persekioji
mą Lietuvoje. Reikėtų kreiptis 
Į Jungtines Tautas, kaip daro 
žvdai. Reikėtų ruošti ir tokiu* V 4

tuvoje dabar negalima paruošt.
Diskusijos ir vėl buvo labai 

gyvos ir gerokai optimistiškes-

nės, nei simpoziumo dalyvių pa
reiškimai. Prieš pietus pritrū
kus laiko, jos dar buvo tęsia
mos ir prieš vakarienę.

Moters vieta
Po vakarienės Galina Sužie- 

dėlienė pakartojo Dainavoje 
skaitytą paskaitą “Vyro psaau- 
lis — moters vieta”. Paskaiti
ninke, atrodo, yra giliai įsijau
tusi į moterų išlaisvinimo są
jūdį. Jos gyva kalba bei ryš
kūs palyginimai, atausti sarkaz
mu, vaizdžiai pristatė to sąjū
džio motyvus ir idėjas. Baigda
ma ji išreiškė viltį, kad mote
rų klausimas bus kada nors iš
spręstas.

Diskusijos taip pat buvo gy
vos. Tik ši kartą gal kiek vie
našališkos, nes buvo net ir mo
terų, nesutinkančių su paskai
tos mintimis, nes Lietuvoje 
moterys buvusios teisiškai ly
gios. C. Surdokas

(Bus daugiau)

Sendraugių stovyklos dalyviai klausosi simpoziumo apie organizacinę veiklą

WORC ESTER, MASS

kurių vienas buvo de- 
prel. Pr. Jurui. Smui- 
virtuozas Izidorius Va- 
pagrojo Karnavičiaus.

Lietuvių Fondas 
auga ir vasarą

Nors pagal lietuvių gyvento
jų kieki Detroitui ir jo apylin
kėm skirtoji surinkti pinigų su
ma (100,000 dol.) yra padvigu
binta, bet detroitiečiai dirba 
ryžtingai ir nuoširdžiai. Lietu
viškoji visuomenė gerai supran
ta Lietuvių Fondo kultūrinį už
mojį.

Nuo kovo 1 iki liepos 1 Lie
tuvių Fondas Detroite ir jo apy
linkėse padidėjo šiais įnašais:

Kun. Albinas Jankauskas 
naujas klebonas

Vysk. Bernardas J. Flanagan 
nuo rugsėjo 10 naujuoju Šv. 
Kazimiero parapijos klebonu i 
a.a. kun. J. Jutkevičiaus vietą 
paskyrė Atholio Šv. Pranciš
kaus parapijos kleboną 
Albina Jankauska.

Kun. A. Jankauskas
1923 kovo 1 Worcestery. 1942 

klasinę aukštesniąją mo- 
ir pradėjo studijas Šv. 
mokykloj Bloomfield, 
Teologijos mokslus išė-

kun.

gimė

Įnašas 205

rie sudaro pagrindą egzistuoti 
tautinėm parapijom, perteikė 
prel. dr. V. Balčiūnas, o apie 
jų praktinį, pritaikymą pakalbė
jo kun. K. Pugevičius. Savo pa
stabose kun. K. Pugevičius pa
minėjo parapinių komitetų ar 
tarybų reikšmę ir pabrėžė, kad 
su drąsa, pagarba ir meile rink
tieji komitetai gali daugiau at
siekti. Daug esą priežasčių, dėl 
ko lietuviškos parapijos nusto
ja egzistuoti, bet ten, kur yra 
parapiečių, norinčių savo para
piją išlaikyti, 
darys.

Diskusijose 
sunkumų, su
parapijos susiduria. Buvo taip 
pat siūloma sudaryti lietuvių mokslinių veikalų, kokių Lie- 
parapijų informacijos centrą, 
kuris, reikalui esant, parūpintų 
reikalingų instrukcijų. Tai pa
dėtų veikti lyg ir bendru fron
tu.

Prel. Pr. Juro pagerbimas
Vakare visa stovykla, drau

ge su vietos pranciškonais ir 
svečiais vasarotojais, susirinko 
pagerbti prel. Pranciškaus Ju
ro, P.A., jo 80 metų sukakties 
proga. Pagerbimo vakarą pra
vedė A. Vasaitis.

Jubiliato gyvenimo kelią ir 
jo nuveiktus darbus apibūdino 
Juozas Laučka. Meninėje minė
jimo dalyje poetė Kotryna Gri- 
gaitytė paskaitė keletą savo ei
lėraščių, 
dikuotas 
kininkas 
syliūnas
Švedo ir Račiūno niekada ne
girdėtų ir niekur negrojamų 
kompozicijų; smuikininkas jas 
parinko specialiai pagerbti ju
biliatui. Progai tinkanti Stepo 
Zobarsko “Monsinjoro suoliu
ką” meniškai paskaitė aktorė ’ 
Blandytė. Tada Connecticut at
eitininkų vardu G. Ivaškienė ir 
V. Vaitkus prelatui padovanojo 
suoliuką, kurio viršų dengė lie
tuviškos ornamentikos mozai
ka. atlikta Vinco Menkeliūno. 
A. Vasaitis perskaitė adresą ir 
pakvietė prel. Pr. Jurą tarti žo
di.

— Jei savo gyvenime būčiau 
ką gero padaręs, — kalbėjo 
prelatas, — tai reikia dėkoti 
Dievui, ir garbė yra Jam, o ne 
man. Ateitininkai ne tik palai
kė. bet ir ugdė manyje tikėji
mą. Linkiu, kad jie visada spin
duliuotų Kristumi.

Susirinkusieji jubiliatui nuo
širdžiai sugiedojo “Ilgiausių 
metų”

Tarpusavio problemos
Trečiadienio ryta buvo sim

poziumas. Tema: sendraugiu 
kartų tarpusavio * problemos. 
Moderatorius — dr. R. Kontri
mas. Dalyviai: G. Ivaškienė, dr. 
A. Sužiedėlis ir dr.

Pradžioje dr. A. Sužiedėlis 
pateikė sendraugių surašymo 
duomenis. Pasirodo, kad iš se
niau sąrašuose buvusiu 1400 
užsiregistravo tik apie 800, iš

• jų apie 700 yra Amerikoje. At
rodo, jog dar bus galima suras
ti neužsiregistravusių, bet yra 
ir nubyrėjimo. Žmonės, ypač 
jaunesnieji, išsisklaido, ir nu-

Baltimores žinios

P. Kaladė.

Simpoziumas organizaciniais reikalais ateitininkų sendraugių stovykloje 
Kennebunkporte. Iš k. — P. Kaladė, G. Ivaškienė, dr. A. Sužiedėlis, R. 
Kontrimas.

I Am American Day Įvyko 
rugsėjo 12. Parade dalyvavo 
daug organizacijų su vėliavo
mis. Iškilmių žiūrėjo labai daug 
žmonių visose gatvėse. Lietu
vių postas 154 irgi dalyvavo to
se patriotiškose iškilmėse.

Daina, Baltimores vyrų cho
ras, repeticijas pradėjo rugsėjo 
12 lietuvių svetainės kambary
je. Po repeticijų tuoj buvo su
sirinkimas. kur aptarta visa a- 
teities veikla. Vyrai kviečia į 
chorą jungtis ir kitus, kurie 
mėgsta dainuoti, kad taip būtų 
išlaikytos lietuviškos dainos 
tradicijos. Choras savo geguži
nę rengia rugsėjo 19 Gordono 
Matulionio laukuose, prie Li
berty Dam. Visi kviečiami daly
vauti.

Baltimores liet, moterų pilie
čių įdubas savo metinius pie
tus rengia rugsėjo 19 lietuvių 
svetainės klevų kambaryje. Jos 
kviečia visus dalyvauti tame pa 
rengime. Pelnas skiriamas Bal
to reikalam. Pietūs prasidės 1 
vai. Šeimininkės pagamins gar
džių valgių. Visiem bus proga 
praleisti kelias malonias valan
dėles.

Lietuvių postas 154 rugsėjo 
26 rengia naujos valdybos pri
statymo iškilmes, kuric<s prasi
dės 2 v. popiet ir baigsis už
kandžiais. Tose iškilmėse daly
vaus Baltimores miesto ir Ma
ryland© valstybės žymūs legijo- 
no veikėjai. Lietuviai -legijono 
nariai kviečiami dalyvauti su 
savo šeimomis.

■Baltimores miesto metinis 
prekymetis įvyksta rugsėjo 24, 
26 ir 26 miesto centre. Daly
vauja įvairios tautybės, kuries 
išstato savo rankų darbus, pa
veikslus. Tikime, kad lietuviai 
pasirodys gerai, kaip ir praei
tais metais.

Maldininkų kelionė, prašant 
pasauliui taikos, bus rugsėjo 
19. Vadovauja prel. L. Mende- 
lis. Visi maldininkai susirinks 
9 v. ryto prie šv. Alfonso baž
nyčios, iš kur išvažiuos autobu
sas į Mt. St. Mary’s kolegijos 
Liurdą Emmitsburg, Md. Tenai 
nuvažiavus prel. L Mendelis at
laikys mišias. Po mišių bus pie
tūs, 3 v. Sisters of Charity gra
žioje koplyčioje bus palaimini
mas švč. Sakramentu. Maldi
ninkai grįžta į Baltimorę 6 v. v.

Jonas Obelini*

DETROIT, MICH.
Baliui Balioniui atminti į- 

nešta 100 dol.; Jonas Brazaus
kas padidino savo įnašą iki 
300 dol. (dabar papildomai įmo
kėjo 100 dol.); Jadvyga ir Juo
zas Černiauskai — 100 dol.; X. 
ir Y. įmokėjo 100 dol.; Agotai 
ir Rapolui Juodeliam atminti į- 
nešta 100 dol.; dr. Prano Pada- 
lio atminimo
dol.; Justino Pilkos atminimo
— 205 dol.; Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungos c.v. įnašas
— 100 dol.; dar nepilni L. F. 
narių įnašai: Juozas Barčius — 
73 dol., ir įnašas Petrui Bankel
iai atminti — 5 dol.

Iš viso, su vasarą įmokėtais 
LF narių mokesčiais. Detroite 
ir jo apylinkėse Lietuvių Fon
dui surinkta 43.745 dol. Narių 
šiuo metu yra 212.

Šių metų vajus baigsis spalio 
ar lapkričio mėn.

Rengiama dail. J. Juodžio 
meno paroda

Lietuvių Fondo Detroito va
jaus komitetas šį rudenį (spa
lio gale ir lapkričio pradžioj) 
Lietuvių namuose rengia New 
Yorke gyvenančio dailininko 
Jurgio Juodžio meno darbų 
rodą.

Jau šiuo metu visuomenė 
paroda domisi ir klausinėja 
formacijų. Žada atvykti meno 
mėgėjai net iš Kanados. Gauta 
žinių ir iš Clevelando: iš ten at
vyksiąs tam tikras skaičius dail. 
J. Juodžio gerbėjų.

Atsitiktiniu sutapimu dail. 
Jurgis Juodis šį rudenį (spalio 
22) švenčia savo amžiaus 60 
metų sukaktį. Be abejo, LF Det
roito vajaus komitetas atitinka
mai jį prisimins tokios svarbios 
amžiaus sukakties proga.

Dail. J. Juodis Detroite turi 
daug draugų ir bičiulių. Taigi 
ir jie visi laukia jo atvykstan
čio. O Detroito lietuvių visuo
menė menu domisi, parodas 
gausiai lanko, jas remia ir per
ka paveikslus.

nes yra dirbęs ir čia. 
Vasiui pasitraukus iš 
pareigų, kun. A. Jan- 
buvo paskirtas Auš-

rio lietuvių gyvenimo įvykiai: 
Šv. Kazimiero 500 metų gimi
mo jubiliejus (1958), lietuvių 
festivalis Memorial auditorijoj 
(1960) ir lietuviu demonstraci
ja prieš komunizmą (1965). 
Kun. J. Bakanas visur entu
ziastingai prisidėjo, o organi
zuojant prieškomunistinę de
monstraciją, buvo rengimo ko
miteto garbės nariu.

Vyskupui paskyrus klebonu 
kun. J. Jutkevičių, kun. J. Ba
kanas paliktas parapijoj padėjė
jo pareigose. 1967 perkeltas 
tom pačiom pareigom į Aušros 
Vartų parapiją, kurioje išbuvo 
iki šių metų vasaros.

Linkime jam dar daug metu 
didžiąją mišių auką aukoti mū
sų bažnyčioje prie Viešpaties 
altoriaus.

Branginkim kunigus
Kiekvieno garbingo kunigo 

veikla katalikų tarpe yra di
džiai vertinga ir prasminga. 
Tik žmonės, turėdami galimy
bių kiekvienu jiem reikalingu 
momentu, pasinaudoti kunigo 
patarnavimu, ne visada reikia
mai Įvertina pastoracini kuni
go darbą, o kartais nepagrįstai 
net pakaltina, šiandien iškilęs 
opus pašaukimų i kunigus 
klausimas mažai teranda atgar-

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 dd.

pa-

šia
in-

V. Mingėla

baigė 
kyklą 
Tomo 
Conn,
jo Montrealio kunigų seminari
joj. Worcesterio vyskupas J. 
Wright (dabartinis kardinolas 
Romoj) 1951 Šv. Povilo kated
roj įšventino jį i kunigus.

Kun. A. Jankauskas darbavo
si keliose parapijose. Gerai pa
žįstamas ir Šv. Kazimiero para 
piečiam. 
Prel. K. 
klebono 
kauskas
ros Vartų parapijos administra
torium. 1968 vysk. B. Flana
gan jį paskyrė Atholio Šv.

4 Pranciškaus parapijos klebonu, 
kuriuo išbuvo iki šio laiko.

Sveikinam naująjį kleboną ir 
linkim jam sveikatos ir jėgų 
darbuotis mūsų parapijoj, o 
taip pat būti didvyrišku kovo- -šio ir dorų jaunuolių tarpe. • 
toju už Lietuvos reikalus, ko
kiu buvo a.a. klebonas kun. 
Jutkevičius.

Kun. Jonas Bakanas
Iškėlus kun. J. Steponaitį 

Atholį. į jo vietą Šv. Kazimie
ro parapijoj paskirtas kun. J. 
Bakanas, paskutiniu laiku bu
vęs Aušros Vartų parapijos kle
bono padėjėju.

Kun. J. Bakanas yra pirmas 
čia gimęs iš Šv. Kazimiero pa
rapijos kilęs kunigas, įšventin
tas 1930 gruodžio 19. Daugiau
sia metų yra išdirbęs šioj pa
rapijoj: todėl jis čia yra pui
kiai žinomas kaip geras lietu
vis ir karštas patriotas.

1957 mirus klebonui a. a. A. 
Petraičiui, kun. J. Bakanas bu
vo paskirtas Šv. Kazimiero pa
rapijos administratorium. Jam 
būnant šiose pareigose, įvestos 
dar vienos sekmadienio mišios 
anglų kalba. Tuo būdu paliktos 
dvejos mišios lietuviu ir dve
jos anglų kalba.

Jo administravimo laikais į- 
vyko trys paminėtini Worceste-

j.

i

ŠYPSNIAI Iš ANAPUS SIENOS
Kapitalistu kviečiai

Partijos kalbėtojas užtikri
no:

— Netrukus, brangūs drau
gai, visos kapitalistinės valsty
bės taps komunistinėmis.

Balsas
— O 

kviečiu, i'

iš klausytojų tarpo: 
iš ko tada pirksime

Ko laukia 
jau kelintą dienąŽydas 

vaikšto su gėlių puokšte ties 
komunistų partijos centrinė 
Prahoje. Pažįstamas praeivis 
klausia:

— Ko gi lauki su šiomis gė
lėmis?

— O ko gi nori, kad lauk
čiau? Laukiu amerikiečių!

— Ar tau galvoj negerai? 
Juk prieš kiek laiko lygiai taip 
pat laukei rusų!

— O ką? Ar jie neatėjo?

Kalėjime
Į Mokatovo kalėjimą Varšu

voje, kur laikomi tik politiniai 
kaliniai, įvedė naują gyvento
ją. Senieji kaliniai naują ateivį 
sveikina, o vienas klausia;

— Tai kiek gavai?
— Dešimt metu, — atsakė 

naujas ateivis.
— Už ka?*
— Už nieką, — atsakė atei

vis.
— Meluoji, — sušuko senie

ji gyventojai. — Už nieką dau
giau nepriteisia kaip 5 metus.

Kolchoze
— Kaimynėli, gal reikia tuš

čių maišų?
— O iš kur tu tiek daug 

gavai?
— Mane brigadininkas prista

tė rugių saugoti . . .

Tikinčiajam kunigas yra pa
guoda. Jis veda žmogų į išgany
mą. lydi ji per visą gyvenimą. 
Naujagimį nuplauna krikšto sa
kramentu. paaugusį stiprina at
gailos ir Švenčiausiuoju sakra
mentu. subrendusį laimina mo
terystės ryšiu, ligonį palydi pas 
kutiniu patepimu.

Kunigas konsekruoja komu
niją ir ja gaivina bei stiprina 
kiekvieno tikinčiojo dvasią. 
Per kunigo laiminančias ran
kas žmogus įgyja Dievo malo
nių. Liūdna ir graudu darosi 
tkinčiojo dvasioje, kai jis ne
tenka progos pasinaudoti kuni
go patarnavimais. Tai galini 
pasakyti daugelis iš mūsų, ku
rie karo metu ilgesnį laiką ne
turėjom progos sulaukti kuni
go. O geriausiai tai paliudija 
skaudūs mūsų broliu ir sesių 
atodūsiai Sibire.

Pradeda mokslo metus
Aušros Vartų šeštadieninė 

mokykla mokslo metus prade
da rugsėjo 18. šeštadienį, 9 v. 
ryto, Aušros Vartų parapijos 
patalpose.

Vietos LB apylinkės valdyba, 
mokyklos vedėja E. Pauliuko- 
nienė ir tėvų komitetas malo
niai prašo visus tėvelius minė
ta diena vaikučius atvežti i mo 
kyklą.

Tenelieka nė vienos šeimos 
kurios vaikučiai nelankytų šeš
tadieninės mokyklos. “Lietu
viais esame mes gimę, lietu
viais turime ir būt”.

J.M

Diskusijos
čekoslovakų delegacijai at

vykus i Maskvą, vienas rusas 
paklausė:

— Kodėl Čekoslovakija, bū
dama sausumos kraštelis, užsi
manė turėti savo jūrų ministe-

— Gyvenkime ir kitiem leis
kime gyventi. Neklauskite, 
kam mum reikalinga jūrų mi
nisterija, ir aš neklausiu, kam 
jum reikalinga kultūros minis
terija, — atsakė čekas.

Plokštelė Nr. 26: A. Šaba
niauskas Septintame rojuje — 
anglų valsas, Mūsų susitikimas 
— tango, Sutemų daina —tan
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 1u, 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, M”ano 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. 
Grigaliūnaitė, 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, 
Pjovėjas, Dainų dainelės, Kur 
lygios lygios lankos, Dziedukas, 
Aviža prašė, Iškastu šulinėlį. 
Burtai Oi kad išauštų, 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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— "Į Laisvę" žurnalo nau
jas numeris jau baigiamas at
spausdinti Tame numeryje ra
šo: St. Lozoraitis, Jr.f prof. St. 
Žymantas, J. Gliaudą, Ž. Brin- 
kienė, V. Volertas, dr. S. Horn, 
A. Kairys ir kiti. Duodamas 
pašnekesys su L. Valiuku apie 
JAV-bių LB centro valdybos at
liekamą darbą svetimųjų infor
mavimo Lietuvos laisvinimo žy
gyje. Apžvalgoje plačiai ir iš
samiai pasisakoma veiksnių, 
LB ir kitais aktualiais klausi
mais. Žurnalą redaguoja Juozas 
Kojelis. Žurnalo administrato
rius yra Aleksas Kulnys, jo ad
resas — 1510 West Merced Av., 
West Covina, California 91790.

— Dr. J. McClellan, Hamp
den-Sydney, Virginia, knygų au 
torius, politinių mokslų profe
sorius ir žurnalo The Political 
Science Reviewer redaktqrius, 
Įsijungdamas į Rezoliucijom 
remti komitetą, jo vadovybei 
rašo: “ .. .Visomis išgalėmis tal
kinsiu jūsų darbe”. Užsimena 
ir apie Simą Kudirką: “ .. .Si
mo Kudirkos tragedija taip su
krėtė mane, kad iki šiol nega
liu pilnai atsigauti”.

— Eugenijus Petrauskas pa
sitraukė iš Filatelistų draugi
jos biuletenio Lietuva redakto
riaus pareigų, suredagavęs 
paskutinį rugsėjo numerį.

— JAV LB Tarybos nariai 
(jų yra 60) balsavimo būdu 
per korespondentinį posėdį 
iki rugsėjo 20 nutars, kur ir ka
da šaukti kitą JAV LB Tary
bos sesiją. Prezidiumas yra pa
siūlęs Dainavos stovyklavietę 
1972 balandžio 28-30. Dainavos 
stovyklavietė yra Michigano 
valstybėje netoli Detroito. Siū
loma sesija yra jau šios Tary
bos 3-ji.

— Gintare Karoso, Lietuvių 
Jaunimo Informacijos Centro 
Bostone pirmininko, suorgani
zuota jaunimo keliautojų gru
pė su savo autobusiukais apke
liavo vasaros metu daugelį lie
tuvių kolonijų Kanadoje ir A- 
merikoje. Keliaudami iš Mont- 
realio per Torontą, Clevelandą, 
Detroitą, Chicagą, Omaha, Van
couver!, Seattle, San Francisco, 
Los Angeles, Washingtona ir ki
tus miestus, rugpiūčio 26 jie 
atvyko pas JAV Lietuvių B- 
menės centro valdybos pirmi
ninką Vytautą Volertą Philadel- 
phijąje. Volertų namuose ke
liaujantis jaunimas susitiko su 
vietos lietuvių jaunimu, čia 
JAV LB CV pirm. Vyt. Voler
tas, JAV LB CV vicepirm. jau
nimo reikalam Juozas Gaila, 
C V vicepirm. kultūros reika
lam Aleksas Vaškelis ir vietos 
LB apylinkės pirm. Balys Rau
gas daug išsikalbėjo ir pasita
rė su Gintaru Karosu apie jau
nimo kelionę, jo ateities dar
bus, rūpesčius ir jaunimo veik
lą Lietuvių Bendruomenėje. 
Rugpiūčio 29 Gintaras Karosas 
lankėsi ir Darbininko įstaigose.

— John O. Pastore (D. -Rho
de Island), JAV-bių senatorius, 
įsijungė į Rezoliucijoms Remti 
Komitetą, pažymėdamas, kad 
H. Con. Res. 416 rezoliucija tu
rėtų būti Įgyvendinta ir jis vi
somis išgalėmis tą žygį remsiąs.

— Kanados LB švietimo ko
misija yra pagaminusi per 600 
rūšių skaidrių (“slides”) įvai
riomis lituanistinio švietimo te
momis. Jos vaizdžiai parodo 
Vilnių, Kauną ir kitus mies
tus, laisvės kovas, tautinį me
ną, lietuvių istoriją, pasakas ir 
kt. Daugelis JAV lituanistinių 
mokyklų jomis naudojasi. Vie
nos skaidrės kaina yra 25 cen
tai. Platina L. Tamošauskas 
(236 Dovercourt Road, Toron
to 145, Ontario, Canada). JAV 
LB Švietimo taryba gali apmo
kėti iki pusės skaidrėm pirkti 
išleistų pinigų tom mokyklom, 
kurios nori skaidres įsigyti. 
Šiuos pinigus yra davęs Lie
tuvių Fondas, kuris nuolatos 
remia lietuvišką švietimą.

Lief. R. Kat. Motery Susivie
nijimo 34-tasis seimas buvo 
rugpiūčio 15-18 Šv. Antano pa
rapijos salėje Cicero, III. Atei- 
nantiem dviem metam išrinko 
naują centro valdybą vadovau
ti šiai pašalpinei moterų ap- 
draudos organizacijai.

MIRTIES KALĖJIMAI KUBOJ
Brazilijos laikraščio O Esta- 

do de Sao Paulo birželio 27 d. 
numeryje rašoma, kas darosi 
Kubos kalėjimuose. Duodami 
faktai iš dviejų žmonių pergy
venimų. Vienas jų yra profeso
rius Antonio Barro, o antras 
— inžinierius, savo pavardės 
nesisakęs, matyt, bijodamas, 
kad nebūtų keršijama jo žmo
nai ir dviem sūnum. Abu, lyg 
sutartinai, nors būdami įvai
riose vietose, aprašo nežmoniš
kus kankinimus.

Mažytėj kameroj sugrūsti ke
li kaliniai turėjo ant grindų at
likinėti gamtos reikalus ir sa
vo rankomis išvalyti išmatas. 
Ant tų pačių grindų būdavo 
numetamos 
nai virintu 
vo pirštais 
Nežmoniški 
vo tęsiami, 
vo priverstas pasirašyti komu
nistų iš anksto surašytus skun
dus. Medicinos studentams bū
davo leidžiama be jokios anes
tezijos piaustyti kalinius savo 
eksperimentam. Daugelis neiš
laikydavo kankinimų, išeidavo 
iš proto arba mirdavo nuo šir
dies smūgio.

Abiem šiem kaliniam pasise
kė pabėgti. Profesorius Anto
nio Barro dabar jau 64 metų, 
gyvena Šiaurės Amerikoj; ant
rasis gyvena Hondūru salose.

kelios saujos silp- 
ryžių. Kaliniai sa- 
juos susirinkdavo.

kankinimai būda- 
kol kalinys būda-

Introduction to Modem Li
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol.

DARBININKAS
910 Willoughby Ave. 

Brooklyn/ N. Y. 11221

Nuotraukoje iš k. į dešinę 
stovi: Antonia M. Wackell, Wor
cester, Mass.', — centro valdy
bos pirmininkė; Augusta Sat- 
kienė, Cicero, III., — pirmoji 
vicepirmininkė Marie Panavas 
— Evergreen Park, Ill., — sek-

Parengimai New Yorke
Rugsėjo 25-26, šeštadieni - sekma

dieni — Dailininko Česlovo Janušo 
kūrinių paroda Kultūros židinio pa
talpose. Rengia Liet. Moterų Klubų 
Federacija.

Spalio 9-10, šeštadienį-sekmadieni 
— 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 
Korpl-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- 
nj — 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, šeštadienį — Lietu
vos kariuomenės šventės minėjimas 
Knights of Columbus salėje. 86-22 
85th Street, "Woodhaven, N.Y. Ren
gia karių ramovė.

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

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

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome i» iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1971 metams.

Vardas ir pavardė----------------------------------------------------

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

Už kalendorių Į..............

Siunčiu už prenumerata Į..........

Spaudai paremti S

Siunčiu skola už------ m. 8-----------------

retorė; Stephanie Kryger,
Grand Rapids, Mich., II-ji vice
pirmininkė, Natalie Satunas, 
Chicago, Ill., — iždininkė; So
phia Bartkus, Chicago, Ill., ir 
Mary Druktanis, Cicero, III., — 
iždo globėjos.

MALDAKNYGE

DIDYSIS
RAMYBĖS 
ŠALTINIS
PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas 
Išleido Tėvai Pranciškonai

640 pusi. Kaina 2 dol. Labai 
patraukli, tinka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adtesu:

Franciscan Fathers
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn, N.Y. 11221

MEDŽIAGA RAŠYTOJAM 
AR KULTŪROS ISTORIKAM

Darbininko redakciją pasie
kė ilgokas raštas, kuriame su
pažindina su gera medžiaga ra
šytojam ar.kultūros istorikam 
ir siūlo ja pasinaudoti.

Lenkijoje gyvena pensininkė 
Sakielaitė-Valavičienė. Ji gimu
si Seinuose, augusi ir gyvenu
si Žemaitijoj, — Kretingoj. Ra
seiniuose, Šiauliuose, Palan
goj. Pati pergyveno pirmąjį pa 
saulinį karą ir Lietuvos atsi
statymą, susipažino su kaimu ir 
su to meto šviesuomene. Tuo 
laiku ji visa surašė dienorašty
je. Dabar, pasinaudodama ta 
dienoraštine medžiaga, lenkiš
kai parašė apysaką apie to me
to gyvenimą Lietuvoje. Ji pati 
jau yra sena ir tą medžiagą 
mielai perleistų kokiam nors ra
šytojui, kad jis ją pertvarkvtų 
ir padarytų anos epochos roma
ną. Medžiagą gali būti įdomi ir 
kultūros istorikui ar šiaip isto
rikui.

Suinteresuoti prašomi kreip
tis į Darbininko redakciją, kur 
gaus pilnesnę informaciją ir 
reikiama adresa. i, v

Delegačių buvo suvažiavę iš 
Mass., Conn., New Yorko, New 
Jersey, Floridos, Ohiop Michi
gan ir Illinois. Suvažiavime nu
tarta Sąjungos žurnalą “Mote
rų dirvą” leisti kas antrą mė
nesį. Žurnalą redaguos Dale 
Murray iš Brookfield, Wise. W.

DISPLAY

The Fastest Way 
Of All!

Quick
Weight

SAFE, EASY. NATURALLY

• Up to 10 to,20 lbs. a week
• No drugs, no tiring exercises 
Men - Women - Problem Cases 
Welcome
Other activities
• Heated ocean salt water pool
• Sauna
• Lectures
• Massage
SPECIAL

Weekend $25 per Person 
Weekly $95 per Person

We can make you beautiful 
at beautiful

Magnolia
Manor
Hesperus Circle, 
Magnolia, Mass. 
617-525-3053

H. W. MALE

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

CARPET MECHANIC 
Piecework Only 
AND HELPERS 

Experience not necessary 
516-884-7766

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKF 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

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

Franklin 8q^ L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677

HI 5-2552Flushing*: 41-06 Main Street

Jackson Heights: 82-10 37th Avenue —• DE 5-1154

Poughkeepsie, N.Y.t 450 Main St. — 914-454-9070

DISPLAY

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

Collision Experts 
Call 201-473-0012

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.

MARTHA TAYLOR’S 
CONCEPTION

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

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

The Greek
Route 17 

Hasbrouck Heights
Open 7 Days a Week 

Fine Greek and International 
Dishes, Lunch and Dinner 

Try our Cocktail Hour 
at 5 
Call: 

201-228-1260

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

TONYDACENECA 
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

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

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE. 
Brooklyn, N. Y. 11208 

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

DEXTER PARK

" Wm Anastasi B S
~4)1 JAMAICA A\E~'JF 

(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y. 1142 

- WE DELIVER
Michigan 2-413f

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

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

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

SPECIALI KOMBINACIJA 
Didelė vertė — $149.00 
3 jardai vyriškam žieminiam 
paltui medžiagos, 1009; vilna. 
3 jardai moteriškam žieminiam 
paltui medžiagos, 100% vilna, 
3 ’-2 jardai vyriškam kostiumui 
medžiagos, 100% vilna.
3 jardai moteriškam žieminiam 
drabužiui medžiagos, 100% vil
na, 2 paklodės (dvigubo dydžio), 
2 pagalvių įvalkai, 6 turkiški 
rankšluosčiai

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

Dar ir daugiau specialių 
siuntinių.

REIKALAUKITE MŪSŲ 
NAUJO KATALOGO
Užsisakykite dabar — tik per

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

Reikalaukite naujų katalogų 
su paveikslais.

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

SERVICE

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—165-5607

open 7 days a week electronic 
balancing and tune ups, tires, 
oil, brake .specialist. Road ser- 
and towing Black Horse Pike

CROSS KEYS ESSO Service Sta
tion 
tire 
gas, 
vice 
& Cross Keys Rd Cross Keys, N.J.
Call 609-629-8938

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

APEX BODY SHOP 
Collision Experts 

All work guaranteed 
379 Broadway Long Branch, N.J. 

Call 201-229-5354 
Mr. Henry Speaks

LAJOYA 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

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
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Nauji mokytojai Maironio
mokykloje. Rugsėjo 11 Mairo
nio lituanistinėj mokykloj pra
sidėjo nauji mokslo metai. 
Šiais metais i mokyklą atėjo 
mokytojauti: Gintra Banaitytė- 
Ivaškienė, Audronė Gaigalaitė- 
Mėlynienė, Astra Ruzgaitė ir 
Genė Nutautaitė, kuri yra mo
kykloj dirbusi anksčiau.

Alfonsas Samusis, susirgus 
Maironio mokyklos vedėjai El
vyrai Ošlapienei, laikinai ją pa
vaduoja ir eina mokyklos vedė
jo pareigas.

Visi prašomi savo vaikus leis
ti į lietuvišką mokyklą. Mokyk
la veikia šeštadieniais nuo 9 
iki 1 vai. popiet Holy Child Je
sus parapinės mokyklos patal
pose, 111 Street ir 86 Avė., 
Richmond Hill, N. Y. Įėjimas iš 
111 St.

i— Lietuvos vyčiu 41-os kuo
pos tautiniu šokiu grupė, vado
vaujama Birutės Radzivanienės, 
pasirodys šį sekmadienį, rugsė
jo 19, Budd Lake miestelyje. 
N. J. Tą dieną ten vyksta di
delė švedu šventė — 75-ių me
tų sukaktis New Jersey apskri
ties Amerikos Vasos Ordinui. 
Vyčiai šią vasarą jau ne pir
mą kartą pasirodo kitataučių 
scenoje ir taip supažindina su 
lietuviškais šokiais bei kultū
ra. Tqįe šventėje dalyvauja 
dar 7-8 tautybės. Programa 
vyks visą dieną, todėl vyčiam 
tikrai bus laiko gražiai pasiro
dyti. Lietuviai pasirodvs apie 
2 vai. popiet. New Yorko ir N. 
Jersey apylinkių lietuviška vi
suomenė kviečiama atvykti į 
tą šventę, tuo padrąsinti jau
nuosius šokėjus ir parodyti, 
kad lietuviai mielai bendradar
biauja su kitataučiais kultūrinė
je plotmėje. Budd Lake pasie
kiamas Rt. 46 keliu iš New Yor
ko, apie 50 mylių į vakarus.

Liet. Bendruomenės vakaras 
su jaunimo programa rengia
mas spalio 9 Maspetho lietuvių 
parapijos salėje. Kaip žinia, 
Maspetho salė planuojama re
montuoti. Visi remonto darbai 
turėjo prasidėti pavasarį, bet 
dėl įvairių priežasčių , vis buvo 
atidėliojami. Ir dabar salė dar 
nepradėta remontuoti, nors jau 
sutartys su meistrais pasirašy
tos. Taip ir buvo gauta ši lietu
viška salė. Bendruomenės vaka
re bus jaunimo pusantros va
landos programa, vėliau bus 
vaišės ir šckiai.

Skauty-čiu sueigos bus rug
sėjo 18, šeštadienį, 1:30 v. po
piet Kultūros Židinio patalpo
se. Kviečiama atvesti vaikus, 
kurie norėtų būti skautais.

Illllllllllllllllllillllllllllllllllllllllillllllilllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllt

Dail. ČESLOVO JANUSO | 
40 mėty kūrybinio darbo 
sukaktuvine
PARODA I

•M 
š.m. rugsėjo 25*26 dienomis E

Kultūros Židinyje 
361 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 

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

Parodą rengia ir visus atsilankyti kviečia 
Liet. Moterų Ę 

Klubų Federacija E

Pavergtai Europai...
(atkelta iš 3 psl.)

★

Tokioje atmosferoje susirin
kęs Pavergtos Europos seimas 
turės išaiškinti, kiek giedros 
kyla ne iš žodžių, bet iš darbų 
bei įvykių.

Gera tai, kad seimas neatsi
sakė qfenzyvines dvasios, at 
naujindamas Katyno genocido 
klausimą ir parodydamas Ber
lyno sutarties partnerio veidą, 
suteptą svetimu krauju.

Mišios už J. Jaks-Tyrj pran
ciškonų koplyčioj bus šį šešta
dienį 9:30 vai., bet ne 10 vai., 
kaip anksčiau buvo skelbta. Po 
mišių — kapų lankymas.

Marijona Liaubienė, gyvenu
si Mažeikiuose, Lietuvoje; mirė 
rugsėjo 13, palaidota Mažeikių 
kapinėse rugsėjo 16. Paliko 
Lietuvoje dukrą, Amerikoje du 
sūnus. Vienas jų yra Tėv. Ju
venalis Liauba, O.F.M., dabar 
gyvenąs St. Catharines, Ont. 
Kanadoje, buvęs Brooklyn© 
pranciškonų vienuolyno virši
ninkas

Kotryna Jonųškaitė, vyresnio
ji Vincės Jonuškaitės sesuo, mi
rė rugsėjo 15 Santa Barbara, 
Calif. Laidojama rugs. 18.

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O. 
F.M., išvyko į Chicagą, kur Mar
quette Parko liet, parapijoj 
pravedė Šiluvos Marijos nove
na, o dabar veda rekolekcijas 
tėvų marijonų vienuolyne. Į 
New Yorka grįžta mėnesio ga
le.

Liet. Bendruomenės 20 metų 
sukakties akademija rengiama’ 
spalio 10 Richmond Hill aukš
tesniosios mokyklos salėje. Pra
džia 3 v. popiet: Ten bus aka
deminė dalis su paskaita, ant
roji dalis — koncertas.

Skautų vyčių ir vyr. skaučių 
suvažiavimas bus spalio 2-3 
Kultūros Židinyje. Šckiai šešta
dienio vakarą 8 v. Holy Child 
mokyklos salėje. (Ten, kur 
vyksta lietuviškos mokyklos pa
mokos šeštadieniais).

K. M. Sąjungos 29 kuopos 
susirinkimas bus rugsėjo 19, 
sekmadienį, 12-vai. dieną Ap
reiškimo parapijos salėj, Brook- 
lyne. Prašomas dalyvauti visos , 
narės. Taip pat kviečiamos N. 
Y. ir N. J. kuopų valdybų pir
mininkės ar atstovės. Bus ta
riamasi apie 50 metų jubiliejų, 
kurį numatoma švęsti lapkri
čio 7. K.M.S. 29 kuopa spalio 
3, sekmadienį, 1 vai. popiet Ap
reiškimo parapijos salėj, Broor 
klyne, rengia metinius pietus.

Operetės choras pradeda re
peticijas rugpiūčio 17, šį penk
tadienį, Bručo svetainėj. Ruo
šiamasi mažajai dainų šventei. 
Kviečiamos ir naujos choristės. 
Operetės chorui vadovauja mu
zikas M. Cibas.

Ateitininkų sendraugių susi
rinkimas bus rugsėjo 24, penk
tadienį, 7:30 vai. vak. Kultūros 
Židinyje. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti, bus įdomus pokalbis 
aktualiais dabarties klausi
mais. (Valdyba). •

Leiskite vaikus

ŠEŠTADIENINĘ 
MOKYKLĄ!

*• ------- V

ŠIO RUDENS DAILĖS PARODOS
Su vasaros pabaiga ir su ru

dens pradžia lietuviškoji New 
Yorko visuomenė turės progos 
pamatyti tris lietuvių dailinin
kų parodas.

Pirmoji — dail. Česlovo Ja
nuso — paroda bus rugsėjo 
25-26 Kultūros Židinyje. Ir kuo 
bus įdomi ši paroda?

Pirmiausia, — ji skiriama 
dailininko 40 metų kūrybinio 
darbo sukakčiai atžymėti. Jis 
yra vienmetis su dail. V. K. Jo
nynu, drauge lankė meno mo
kyklą, tuo pačiu laiku pasireiš
kė parodose.

Ši paroda, skirta sukakčiai 
paminėti, nebus apžvalginė. Jis 
neturi su savim pasiėmęs pra
eities darbų. Parodoje bus iš
statyta paskutiniųjų kelerių 
metų tapyba.

Čia bus išstatyti trijų rūšių 
paveikslai: aliejinė tapyba, ak- 
vaielė ir visai nauji, dar nie
kur nerodyti moderniojo me
no pavyzdžiai — abstraktai.

Tai ir sudarys patį didžiausią 
įdomumą. Dailininkas, kaip ži
nia, yra nuosaikus realistas, pa
mėgęs vaizduoti jūrą, lietuviš
ką gamtovaizdį su ežerais, upė
mis. Štai parodoje išstatys apie 
25-30 grynai modernius, kitom

Dail. Aleksandra Merker-Vit- 
kauskaitė dalyvauja su viena 
geležies ir cemento skulptūra 
Seton Hail universiteto parodo
je, kuri atidaryta rugsėjo 12 ir 
tęsis iki spalio 10. A. Merker 
skulptūra pavadinta “My 
Christ”. Ten universiteto stu
dentų centro salėje savo kūri
nius yra išstatę Modern Artists 
Guild, Inc. Vasaros atostogas 
dailininkė praleido Cape Code 
intensyviai dirbdama.

Dail. J. Bagdonas intensyviai 
kas dieną dirba ir baigia savo 
didžiuosius paveikslus, kurie 
bus išstatyti parodoje, minint 
LB 20 metų sukaktį.

Dr. K. Jurgėlos knygos pri
statymą rengia Liet, karių Ra
movės N. Y. skyrius. Knyga yra 
didelė ir vaizduoja 1862-64 m. 
sukilimą Lietuvoje. Apie kny
gą kalbės Aldona čekienė, kny
gos ištraukas skaitys B. Balčiū
nas. Taip pat bus surengta se
nų Lietuvos žemėlapių ir lito
grafijų paroda. Knygos pristaty
mas bus šį sekmadienį, rugsė
jo 19 d. 4 v. popiet Kultūros
Židinyje.

Tėv. J. Venckus, S. J., ku
ris ilgą laiką profesoriavo Pie
tų Amerikos universitetuose ir 
dėstė biologiją, kalbės A. Pa
brėžos 200 metų gimimo minė
jime. Pabrėža buvo ano meto 
žymus mokslininkas botanikas, 
rinkęs, katalogavęs Lietuvos au. 
galus, rašęs net jų žodyną. Pa
brėžos minėjimas bus spalio 17 
Kultūros Židinyje. Rengia L. 
K Mokslų Akademijos New 
Yorko židinys. 

priemonėm sukurtus paveiks
lus. Kaip jie atrodys, — visi pa
matys atsilankę parodoje.

Tai bus didelė savo apimtimi 
paroda. Viso bus išstatyta arti 
šimto paveikslų. Parodos ofi
cialus atidarymas bus šeštadie
nio vakarą, rugsėjo 25, gi sek
madienio vakara bus rodomas 
filmas kaip dailininkas tapo 
paveikslą. Bus parodyta ir skai
drių, iš jo kūrybos.

Parodą rengia Liet. Moterų 
Klubų Federacija.

Antroji — dail. J. Bagdono— 
bus spalio 8, 9, 10 dienomis 
Kolumbo vyčių salėje Woodha- 
vene (86-22 85 St.). Čia dail. J. 
Bagdonas išstatys savo naujau
sius kūrinius. Tai ir bus įdo
miausia. Ir stai kodėl

Dailininkas yra moderniojo 
meno šalininkas, pats tapo ab
strakčiai, o čia bus siužetiniai 
paveikslai. Naujoji tapyba vaiz
duos lietuvių partizanų gyveni
mą laisvės kovu metu. Reikia 
pažymėti, kad paveikslai labai 
didelio formato. Pats didžiau
sias — astuonių pėdų aukščio 
ir 20 pėdų pločio.
Pagrindą‘sudarys keturi di

deli paveikslai. Prie jų bus ir 
mažesnių.

Paroda atidaroma penkta
dienio vakarą, spalio 8. Ji jun
giama su Lietuvių .Bendruome
nės 20 metų sukakties minėji
mu, kuris tuo laiku ir pradeda
mas. Parodą globoja N. Y. Lie
tuvių Bendruomenės apygardos 
valdyba.

Trečioji — dail. Onos Paške- 
vičienės — bus spalio 30 ir 31 
Kultūros Židinyje. Rengia Liet. 
Moterų Klubų Federacija. Čia 
bus išstatyta gamtovaizdžiai ir 
portretai.

Dailininkė mėgsta vaizduoti 
sodus, medžius, tvenkinio kam
pus. Jos gamta visa virpa, lyg 
būtų ją palietęs vėjas. Viskas 
aplinkui tik žaidžia ir skrieja.

Dailininkė turi jautrų skonį 
ir gražią patrauklią išraišką.

Bendra visiem, kad jie visi 
trys iš New Yorko. Dail. J. Bag
donas, tiesa, čia jau buvo su
rengęs bent kelias parodas, 
dail. Č. Janušas ir O. Paške- 
vičienė — abu labai kuklūs ir 
nuostabiai darbštūs. Geriau 
jiem ramiai dirbti ir kurti, nei 
su parodom veržtis į gyvenimą. 
Ir kad jie šį rudenį pasirodo, 
tai reikia labai džiaugtis.

Visi jie daugiau ar mažiau 
šiuo tarpu susitinka realistinia 
me sparne. Dail. J. Bagdonas 
— pasidaro grynai idėjinis dai
lininkas, kai tuo tarpu kiti du 
yra gamtos stebėtojai ir jos 
nuotaikų reiškėjai.

Ir kuo jie įdomūs, kuo vie
nas nuo kito skiriasi, visi pa
matys, tas parodas aplankę.

Tuo pradedamas šių metų 
dailės sezonas. Bus ir kitos pa
rodos, bus surengta ir didžioji 
vasario mėnesio paroda, (p.j.)

Ar tu meni, lengvos lietuviš 
kos muzikos rinkinys su solis
tais. Įdainuota: Ar tu meni, Pie
nė, Tau jaunam, Ežerėlio saulė, 
Ten, kur būdavom dviese, Prie 
jūros, Diksilandas, Senelė my
lėti neleidžia. Tu neužmiršk ge
riausio draugo, Odisėjo sugrįži
mas, Tau, mama, Gimtajam 
uostui ir Na, palauk. Stereo 
5 doi.

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

PAREIŠKIMAS
LB Woodhaveno apylinkės 

valdyba išsiuntinėjo savo apy
linkės lietuviam tautinio solida
rumo įnašų lapelius.

Tautinio solidarumo įnašas 
nėra koks priverstinis organiza
cinis mokestis, o tik pati kuk
liausia finansinė auka, paro
danti lietuvio gyvastingumą 
savo tautos reikaluose. Tų rei
kalų turimo įvairiausių. Svar
biausi iš jų yra du: lietuvybės 
išlaikymas ir ieškojimas kelių 
Lietuvai išlaisvinti.

Esmėje pagrindinis lietuvy
bės išlaikymo ir kovos už Lie
tuvos laisvę variklis yra LB 
apylinkės. Nuo apylinkės narių 
susiklausymo, jų darbo ir nuo
širdžios aukos lietuviškam rei
kalui priklausys tai, ar mes su
gebėsime išauklėti savo vaikus 
lietuviais ir ar pajėgsime iš
naudoti pasitaikančias progas 
Lietuvos nepriklausomybei gin
ti.

Ateitininkų medikų Gajos 
korporacijos New Yorko sky
riaus valdyba, lietuvių gydyto
jų suvažiavimo prąga, rugsėjo 
5 d. 10 vai. ryto Aušros Vartų 
lietuvių bažnyčioje New Yorke 
suorganizavo mišias už miru
sius, žuvusius ir komunistų nu
kankintus lietuvius gydytojus. 
Kukliojje, bet jaukioje bažnyčio
je, globojant mielam klebonui 
kun. Jurgiui Gurinskui, susirin
ko nemažas būrys New Yorko 
lietuvių ir gydytojų svečių. Mi
šias aukojo Paulius Baltakis, 
OFM., kuris pasakė ir pamoks
lą, pritaikytą lietuviui gydyto
jui. Mišių metu lietuviškas 
giesmes giedojo solistė Lionė 
Juodyte-Mathews, kuri, nors la
bai užimta pasirodymu Jones 
Beach scenoje, rado laiką da
lyvauti šiose lietuviškose pa
maldose. Solistei vargonais pri
tarė tos parapijos vargoninin
kas Matthew Yatkauskas. Skai
tymus ir kitas bendras mišių 
maldas pravedė Aloyzas Bal
sys. Korp. Gajos skyriaus val
dyba nuoširdžiai dėkoja visiem, 
dalyvavusiem ir padėjusiom or
ganizuoti šias mišias.

Šaulių kuopa N. Y. susiorga
nizavo birželio 19 ir pasivadi
no Simo Kudirkos vardu. Kuo
pos pirmininku išrinktas A. Re- 
ventas. Dabar kuopa organizuo 
ja šaulių chorą. Reikia pastebė
ti, kad šiame Atlanto pakrašty
je jau veikia trys šaulių kuo
pos: Bostone, Brocktone ir da
bar New Yorke.

Romas ir Aldona Masiulioniai 
su sūnum Vitu, iš Buffalo, N. 
Y., lankėsi Mažeikų šeimoj, 
Ozone Park, N. Y. Ta proga 
aplankė ir Darbininko įstaigas 
bei pranciškonų vienuolyną . 
Brooklyne. Mažeikų sūnus dr. 
Denis vedęs Masiulionių duk
rą. Jiedu dabar gyvena Cleve- 
lande, Ohio, kur dr. Denis at
lieka praktiką vienoj ligoninėj.

Padėka
Rugpiūčio 4 po ilgos ir 

skausmingos ligos amžinai at
siskyrė mūsų mylima duktė, 
motina, žmona

Evelina E. Savickaitė- 
Brazinskienė

Nuoširdžiai dėkojame vi
siem, lankiusiem ją ligos metu, 
dalyvavusiem šermeninėje, pa- 
sakiusiem atsisveikinimo žo
džius, dalyvavusiem laidotuvių 
pamaldose, palydėjusiem į am
žino poilsio vietą. Nuoširdi pa
dėka priklauso visiem taip gau
siai užprašiusiem mišias, atsiun- 
tusiem gėlių, ta proga aukoju- 
siem pranciškonų Kultūros Ži
diniui.

Vis su dėkingumu prisime
name tuos, kurie pareiškė mum 
užuojautas spaudoje ar tiesiogi
niu rankos paspaudimu, tuo 
suramindami mus, ar 
kaip kitaip padėjo mum tikrai 
sunkiose valandose.

Sofija ir Jonas Savickai 
Regina, Algulis ir Algirdas 

Bražinskai

BEI PRAŠYMAS
Simokaičių, Bražinskų, Ku

dirkos, kun. Šeškevičiaus šuo
liai į laisvę bei karžygiškai 
drąsūs savo ir Lietuvos nepri
klausomybės gynimai bolševiki- 
niucpe teismuose, galima saky
ti, stebuklingu būdu pravėrė 
Lietuvos bylai duris į laisvojo 
pasaulio sąžinę, šią progą turė
tume išnaudoti taip, kad Lietu
vos nepriklausomybės byla pa
siektų pasaulio politikų kabi
netus — jų posėdžius. Ir tai 
būtų įmanoma, jei kiekvienas 
lietuvis, gyvenąs LB apylinkių 
ribose, atliktų savo minimaliau
sią tautinę pareigą — paremtų 
LB veiklą nuolatiniu tautinio 
solidarumo Įnašu.

Rugsėjo mėnuo yra (jau kaip 
tradicija) LB vajaus mėnuo. 
Todėl nuoširdžiai prašome vi
sus Woodhaveno apylinkės lie
tuvius nedelsiant prisiųst savo 
solidarumo įnašą.

LB Woodhaveno apylinkės 
valdyba

PAMALDOS UŽ A. A.
KUN. J. JUTKEVIČIŲ

Lietuvos vyčiai šią vasarą 
neteko veiklaus ir žymaus žmo
gaus kun. Jono Jutt-Jutkevi- 
čiaus, kuris staiga mirė Londo
ne, Anglijoje. Jis buvo suorga
nizavęs Lietuvos reikalų komi
tetą vyčių organizacijoj, jam il
gai vadovavo, vėliau buvo jo 
garbės pirmininku.

New Yorko ir New Jersey 
Lietuvos vyčių apskritis, kuriai 
pirmininkauja Anne Klem, ren
gia kun. Jutkevičiaus prisimini
mo pamaldas rugsėjo 19, sek
madienį, Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje Elizabethe. Pamal
das atlaikys apskrities dvasios 
vadas kun. P. Žemeikis. Jis pa
sakys ir pritaikytą pamokslą. 
Paskui bus padėtas vainikas 
prie lietuviško kryžiaus.

Anna Mitchell, sekretorė ir 
šių pamaldų organizatorė, kvie
čia visus narius susirinkti prie 
bažnyčios 10:45 v. Tada visi or
ganizuotai nueis į bažnyčią. Vie
tos 52 kuopa po pamaldų vi
siem surengs užkandžius. Pus
ryčiais rūpinasi: Norbey Wy
socki, Ruth Bracinski, Daniel 
Degutis, Stanley Valatka. Mary 
Motecus Vincent Mackelis ir 
Ann Baronas.

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.

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.

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 Kazį as, 87-15 Myrtle 
Ave., Glendale, N. Y. 11227. 
(2 blokai nuo Woodhaven Blvd.)

Tautos šventės, rugsėjo 8, 
minėjimas bus rugsėjo 19, sek
madienį. šv. Petro bažnyčioje 
10 vai. bus aukojamos mišios 
už Lietuva, žuvusius bei nu
kankintus -lietuvius. Organizaci
jos kviečiamos dalyvauti su vė
liavomis. Per mišias giedos ir 
choras. Akademija bus 3 v. po, 
piet Liet, piliečių draugijos sa
lėj. Kalbės dr. Algirdas Budrec- 
kis. Meninę programą atliks so
listas Stasys Liepa, akompo- 
nuos Jeronimas Kačinskas. Fe
liksas Kontautas paskaitys iš
traukas iš Balio Sruogos “Milži
no paunksmėje”. Minėjimą 
rengia Lietuvių Bendruomenės 
Bostono apylinkė, kurios pirmi
ninku yra Antanas Matjoška.

Šv. Petro parapijos choras, 
kuriam vadovauja kompozito
rius Jeronimas Kačinskas, re
peticijas. pradėjo rugsėjo 14, 
antradienį, 7:30 v. parapijos sa
lėj 7 Street. Choraas labai kvie
čia įsijungti naujus choristus. 
Choro koncertas bus lapkričio 
28.

Jeronimo Kačinsko kūrini — 
saksofonu kvartetą leidžia Pa
ryžiaus gaidų leidykla — Edi- 
ticjne Atph. Leduc. Spausdina
mos partijos ir partitūra.

Pirmajame kultūriniame su- 
batvakaryje, kuris bus rugsėjo 
18 tautinės sąjungos namuose, 
bus dailininkės Juzės Katiliūtės 
dailės paroda. Dailininkė šiuo 
metu gyvena Šveicarijoj. Yra 
baigusi Kauno meno mokykla. 
Parodoje bus išstatyta akvarelė 
ir aliejus. Be to, subatvakaryje 
Stasys Santvaras kalbės apie ra
šytoją Dostojevskį, kaip jį vaiz
duoja duktė savo parašytoje 
biografijoj. Visi kviečiami atsi
lankyti.

— J Bostono majoro vietą 
yra šeši kandidatai: John E. Po
wers, Jr., John L. Saltonstale, 
Louise Day Hicks, Joseph F. 
Timilty, Thomas I. Atkins ir da
bartinis majoras Kevin White. 
Atkins yra juodukas, Powers 
yra socialistų darbininkų parti
jos kandidatas. Tai dar visai 
jaunas vyras, ir jis pats sakosi, 
kad šiuo kartu neturi jokių vil
čių būti išrinktas. Tačiau kita 
kartą jau būsią kitaip. Dabar
tinis majoras White baigia vi
sai nugyventi Bostoną. Stip
riausia kandidatė yra Louise 
Day Hicks. Ji yra miesto tary
bos narė, yra Amerikos kong
reso atstovė, advokatė. Ji yra' 
už tvarką ir teisę. Būdama mo
kyklų komiteto pirmininke, la
bai griežtai pasisakė prieš vai
kų vežiojimą į kitas mokyklas. 
Tą ji ir dabar sako. Anas 
jos pasisakymas buvo atkrei
pęs visos Amerikos dėmesį.

Parengimai /
— Spalio 9, lituanistinės mo

kyklos tėvų komiteto rengia
mas banketas.

—Spalio 16 Bostono vyrų 
seksteto kqncertas.

— Spalio 24 lietuvių radi
jo valandos Laisvės Varpo Šu- 
rum-Burum. Visi parengimai 
vyks lietuvių piliečių d-jos au
ditorijoj.

— Spalio 31 — lapkričio 13 
City Hali parodų salėje vyks 
Anastazijos ir Antano Tamošai
čių audinių ir tapybos paroda.

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.

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

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.




