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Pekino Kinija tikrai bus prii ta į Jungtines Tautas

Jungt. Tautos. — J. Tautų 
gen. asamblėjos 26-ji sesija pra
sidėjo šį antradienį. Visų dė
mesys yra sukauptas į šios sesi
jos sensaciją — Pekino Kini
jos reprezentacijos J. Tautose 
klausima, kuris, manoma bus 
neilgtrukus sprendžiamas.

Dabar jau visiškai -aišku, kad 
kom. Kinija bus priimta į J. 
Tautas ne tik pirmuoju balsa
vimu, bet ir didele dauguma, 
nes ir JAV delegacija balsuos 
už tai, kad ji būtų ne tik pa
prastu J. Tautų nariu, bet kad 
jai būtų atiduota ir Saugumo 
Tarybos nuolatinio nario vieta 
su veto teise.

Maišto tyrinėjimas 
blogose rankose

Attica. — Kalinių maištas 
šiame New Yorko valstijos ka
lėjime tebėra su daugybe ne
žinomųjų: kądėl jis prasidėjo, 
kas jo vadai, ko siekta, kaip 
maištininkai elgėsi su pasigrob
tais kalėjimo sargais, kaip sar
gai elgėsi su maištininkais, ko
dėl gub. Rockefelleris atsisakė 
su maištininkais susitikti, ko
dėl reikėjo pavartoti ginklą 

•maištui .numalšinti, kodėl prą?. 
džioj paskelbta, kad Įkaitai ka
linių nužudyti perplaunant 
gerkles, - gi paskui, ir tai ne
greit, paaiškėjo, kad jie visi nu
šauti, kas juos nušovė, jei sa
koma kad pas maištininkus 
ginklų nerasta?

Visi tie klausimai šaukiasi at
sakymų, bet jų ieškopa chao
tiškai: tuos reikalus jau maišo 
trys tyrinėjimų grupės, kurios 
tuo tarpu dar nerado nė vieno 
klausimo, dėl kurio galėtų su
tarti. Visos trys daugiau politi
kuoja ir šantažuoja, negu teisy
bės ieško. Ir tai didžiausia pa
senusios Amerikos administra
cinės sistemos nelaimė, kuria 
sutirština pareigūnų neparucši- 
mas skirtam darbui atlikti.

Anglijos-Egipto 
santykiai gerėja

Kairas. — Egipte lankėsi 
Anglijos užsienio reikalų minis- 
teris Douglas Home, spėjama, 
dviem tikslais: patyrinėti sąly
gų diplomatiniam santykiam 
atnaujinti (jie nutrūko ryšium 
su Suezo kanalo nusavinimu) ir 
užkliuvusiom Egipto-Izraelio de
rybom iš mirties taško išjudin
ti. Britai, atrodo, norėtų perim
ti taikos misiją po Washingto- 
no, kuriam ikšiol Suezo kanalo 
atidarymo reikalu nieko nepa
vyko padaryti. Sadatas spaudžia 
Washingtona ką nors toliau da
ryti, bet Izraelis Washingtonui 
neįveikiamas.

Be to, ta proga pasirašytas ir 
susitarimas dėl britų piliečių 
nusavinto turto atlyginimo su
tvarkymo.

Egiptiečiai ta proga pasinau
dojo spausti Angliją, kad ji kar- 
tu su Prancūzija ir Rusija pa
spaustų Izraelį išeiti iš arabų 
žemių. Tuo reikalu britai ski
riasi nuo Washington© tuo, kad 
pasisakė už besąlyginį visų ara
bų žemių grąžinimą, nesido
mint prašomais sienų ištaisy
mais. Britai gal bandys ir Sue
zo kanalą atidaryti, nes Wash
ingtonui ikšiol nepavyko Izrae
lio sąlygų tuo reikalu su
minkštinti.

Tuo tarpu neaišku, kas atsitiks su Taiwano Kinijos respublika
Niekas negali pasakyti, kas 

atsitiks su Taiwano Kinijos res
publika, kuri ikšiol atstovavo J. 
Tautose visai Kinijai, ne tik tai, 
kuri įsikūrė Formozoje (Taiwa
ne) bolševikams laimėjus karą 
su Chiang Kai-sheku. JAV daro 
kas galima, kad ji paliktų pa
prastu J. Tautų nariu. Bet ji 
viena to padaryti negali.

Bet ir ties tąja vieta susirėmi
mas gali nesibaigti. Pekino va
dai visai neseniai deklamavo, 
kad jie neis į J. Tautas, jeigu 
ten pasiliks ir Taiwano Kini
jos respublika. Ir Chiang Kai- 
sheko atstovai bandė priminti, 
kad jie išeis iš J. Tautų, jeigu 
kom. Kinija bus priimta. Kai 
dabar jau ir Washingtonas ap
sisprendė atiduoti Pekinui nuo
latinio nario vietą Saugumo Ta
ryboje, tai Pekinas jau gali iš
rinkimą priimti ir Chiang Kai- 
sheko atstovui pasilikus J. Tau
tų gen. asamblėjos salėje.

— Argentina uždarė prekių 
įvežimą iš užsienių, nes pradė
jo didėti užsienio prekybos de
ficitas. Bankams uždrausta da
ryti išmokėjimus užsienio va
liuta.

— Pakistanas pasiūlė Indijai 
pradėti pasitarimus dėl pabė
gėlių, grąžinimo į R. Pakistaną. 
Visiems pažadėta amnestija, vi
si bus reabilituoti J. Tautų at
stovų akivaizdoje.

— Vyr. Teismo teisėjas H. 
Black, 85 metų. 24 metus iš
buvęs to teismo nariu, pranešė 
prez. Nixonui pasitraukiąs iš 
pareigų. Jis serga ir dabar yra 
ligoninėj. Jau prasidėjo naujo 
kandidato ieškojimas.

— Įsitempimas prie Suezo 
vėl prasidėjo, kai iš Egipto pa
leista raketa Sinajaus pusiasa
lyje numušė Izraelio transporti
nį lėktuvą. Egiptas tuojau pa
skelbė, kad numuštas karinis 
lėktuvas, bet greit atšaukė sa
vo pranešimą ir pripažino Izra
elio pranešimą. Vyksta JT or
ganų tyrinėjimas.

Lenkijoje pasilikę po karo 
vokiečiai pradedami 
vykti V. Vokietijon nuolati
niam apsigyvenimui. Tuo rei
kalu susitarta pasirašant V. 
Vokietijos-Lenkijos sutartį dėl 
jėgos nevartojimo ginčus spren
džiant. Repatriaciją tvarko 
abiejų valstybių Raud. Kryžiai. 
Tie vokiečiai gyveno prieš ka

išleisti . rios

u

Jeigu pasisektų Amerikai iš
laikyti Taiwano Kiniją papras
tu JT nariu, tai yra daug šansų, 
kad Pekinas ateis, bet Taiwa- 
nas dėl tc-s priežasties neišbėgs. 
Greit sužinosim, kaip visos tos 
kombinacijos pasibaigs.

Pekino Kinijos delegacijai at
siradus J. Tautose, jėgų santy
kis gali radikaliai keistis vi
sur — gen. asamblėjoje ir Sau*- 
gumo Taryboje. Daug kas pri
klausys nuo Kinijos — su kuo 
ji susidės ir kaip elgsis.

— Telefoninis ryšys su Kini
ja vėl sumegztas nuolatiniam 
naudojimui per Japonijos maz
gą. Galima kalbėtis tarp 9 vai. 
ryto ir 9 vai. vakaro. Trijų mi
nučių pasikalbėjimas kaštuoja 
12 dol. Kiekviena papildoma 
minutė 4 dol.
— Etiopijos imperatorius Hai

le Salassie. Kinijos vadų pa
kviestas, lankysis ten su oficia
liu vizitu. Kinijoje bus spalio 6- 
12.

— Britų parlamentas rugsė
jo 22-23 susirenka posėdžio 
Šiaurės Airijoje (Ulstery) Įsi
siūbavusios krizės svarstyti. Te
roristiniai veiksmai ten pritilo, 
bet Įsitempimas dar neatslūgo. 
Pasitarimus tuo reikalu turėjo 
Anglijos ir Airijos ph-emjerai, 
bet pilno minčių suderinimo ne
pasiekė.

— Indijos vyriausybė ieško 
būdų pagerinti santykius su Pe
kinu. Pradžiai pasiūlė dabarti
nius atstovybių reikalų vedėjus 
pakeisti • ambasadoriais. Diplo
matiniai santykiai nebuvo, pil
nai nutraukti.

— Vis daugiau bankų ma
žina procentus už mortgage pa
skolas. Tokiu būdu bankai ban
do prisidėti prie prez. Nixono 
naujosios ūkio politikos pasise
kimo.

— Čilėje redaguojami doku
mentai pravesti plebiscitui dėl 
dabartinio parlamento panaiki
nimo ir jo vietoje liaudies su
sirinkimo Įkurdinimo.

rą tose Vokietijos vietose, ku- 
po karo buvo atiduotos 

Lenkijai kaip atlyginimas už 
tas Lenkijos žemes, kurias Sta
linas panorėjo prijungti prie 
savo imperijos. Paveiksle mato
ma V. Vokietijon išvykstanti 
šeima prie traukinio lango. Ke
lionė vyksta Rytų-Vakarų eks
presu.

Kažin kaip niekas nenori apsi
prasti su galimybe, kad Peki
nas susidėtų su Maskva ir abu
du pradėtų mauroti viską pake
liui daužydami. Visi linkę many 
ti, nes visi taip nori, kad Pe
kino Kinija suartės su vadina
muoju trečiuoju pasauliu (nau
josios Azijos, Afrikos ir Okea
nijos valstybės). Jeigu Pekinui 
pasisektų paimti to bloko va
dovybę, tada šis blokas gen. a- 
samblėjoje visada gali turėti 
balsų daugumą. Saugumo Tary
bos balsu skaičiumi niekas ne
gali valdyti, nes ten vienas ve
to gali ir gerus ir blogus pla
nus niekais paversti.

Pačioje pradžioje J. Tautas 
valdė, bent galėjo valdyti, Ame
rika. Atėjus naujosioms Afri-

— N. Y. policija apsimetė 
negirdinti visuomenės ir savo 
vadovybės Įspėjimų atsisa
kyti kyšininkavimo ir są- 
ž i n i n g a i atlikti savo 
pareigas. Atėjęs tarnybon nau
jasis policijos vadas Murphy 
viršininkus padarė atsakomin- 
gais kovoje su tuo nusikaltimu, 
bet dabar jis Įsitikino, kad nie
kas i tai nekreipė dėmesio. 
Apie tai viešai paskelbęs, jis 
pradėjo taikyti-.pau j as draus
mės priemones, kurių sun
kiausioji — atleidimas iš tarny
bos, laipsnio nužeminimas, nu
kėlimas kitom pareigom.

Visuomenė laukia policijos 
kyšininkavimą tyrinėjusios ko
misijos raporto paskelbimo. 
Spėjama, kad ten bus medžia
gos ir teismam i tą reikalą Įsi
kišti, nes be griežtesnių prie
monių pavartojimo šito N. Y. 
didžiojo šašo nebus galima su
naikinti.

Kas stovi už Ky?
Saigonas. — P. Vietnamo vice- 

prez. Ky savų rinkiminėje bylo
je yra taip susipainiojęs, kad 
kartais pradeda atrodyti, jog 
patarėjų tarpe slepiasi didžiau
si jo priešai. Painiavų keliu per
eitą savaitę jis nuėjo dar toliau: 
pasiūlė prez. Thieu atsistatydin
ti ir jam iki rinkimų vietą už
leisti. Jis naujai suorganizuo
siąs rinkimus, bet pats kandida
tu nebūsiąs. Prileistina, kad 
šiuo planu norima duoti progos 
sugrįžti pasitraukusiam kandi
datui Minh, kuris yra vienin
telis stipresnis prez. Thieu var
žovas.

Thieu atsakė, kad rinkimai 
bus kaip numatyta, kad jis bus 
kandidatas, bet pasitrauks tuo 
atveju, jei gaus mažiau kaip 
50 proc. paduotų balsų. Tas pla
nas šiek tiek šviesos įneša Į 
tas machinacijas, kuriomis ka
žin kas iš šalies stengiasi kaip 
nors atsikratyti prez. Thieu, 
kuris yra Amerikai priimtiniau
sias kandidatas. Dabar Ky yra 
su tais komunistuojančiais ele
mentais, kurie pradėjo akciją 
už pilną JAV karinį pasitrau
kimą iš P. Vietnamo iki šių me
tų galo. Jų galvos taip aukš
tai iškeltos, kad ir ūkinė JAV 
pagalba jiems nebepriimtina. 
Tas sąmokslas yra nukreiptas 
ne prieš Thieu, bet prieš Ame
riką. Gal ir prez. Nixono poli
tiniai priešai yra jo dirigentai.

Atrodo, kad su tais elemen
tais pereitą savaitę susitiko Sai- 
gone ir JAV senatorius McGo
vern, bandąs tapti sekančių me- 
tų rinkimuose JAV prezidentu. 

kos-Azijos valstybėms, nebega
lėjo jų valdyti nė viena Ameri
ka, nė viena Rusija. Juodvi ga
lėjo jas valdyti tik abidvi bend
radarbiaudamos, bet vietoj to 
juądvi viena kitai kojas kaišio
jo. Su Kinijos atėjimu jėgų san
tykis vėl persigrupuos. Kaip, tu
rėkim kantrybės rezultatų pa
laukti.

— Kanada jaudinasi dėl dole
rio nuvertinimo, nes nuvertini
mo atveju Kanados eskportas i 
Ameriką pabrangs, gi Ameri
kos prekės Kanadoje atpigs. Du 
blogumai iš karto.

— Per Izraelio ambasa
dorių J. Tautas pasiekė Gruzi
jos sovietinėj respublikoj gyve
nančių 531 žydo prašymas i- 
rašyti iš Rusijos norinčių išvyk
ti Izraelin žydų klausimą i šių 
metų J. Tautų gen. asamblėjos 
dienotvarkę. U Thant prašomas 
suprasti jų tragediją ir padėti 
jiems iš Sovietijos išvykti. “Iz
raelis arba mirtis!’’ — toks esąs 
jų nusistatymas dėl persikėli
mo Izraelin. Didžioji dalis pra
šymą pasirašiusių yra iš Tbili
sio, Kutaiso ir Kulaši, po ma
žiau iš Gori, Poti ir Surami.

Maskva patarė, 
bet Brandtas 
nepaklauso :

Bonna. .— V. Vokietijos 
kancleris Brandt dvi dienas ta
rėsi Kryme (netoli Simferopo
lio) su Brežnevu. Komunikate 
nieko nepasakyta, kaip numa
toma pašalinti R. Vokietijos 
vyriausybės pastangas savaip 
interpretuc-ti Keturių susitari
mo dėl Berlyno vokišką tekstą. 
Dėl šito susikirtimo negali pra
sidėti abiejų Vokietijų pasitari
mai dėl sutarties vykdymo tai
syklių suredagavimo. Tos tai
syklės turi sudaryti pagrindi
nio susitarimo integralinę dalį.

Bet komunikatas kalba apie 
Europos saugumo- konferenci
jos sušaukimo paskubinimą Ka
nadai ir Amerikai joje dalyvau
jant. Maskvos pageidavimu, pa- 
sitariman Brandtas turėjo at
vykti be spaudos atstovų, bet 
Brandtas nepriėmė rusų patari
mo ir pasiėmė su savim Į lėk
tuvą keturis žurnalistus.

V. Vokietijos kancleris W. Brandt

Kitas liliputas
Kataro sultanatas Persijos Į- 

lankos pakrašty nutraukė pro
tektorato ryšius su Anglija ir 
pasiskelbė nepriklausoma vals
tybe. Teritorija 8,500 kv. my
liu, gyventojų apie 100,0 0 0. 
Eksportinė prekė — nevalyta 
nafta. Nuo 1916 buvo britų pro
tektoratas, prieš tai labai ilgą 
laiką Turkijos imperijos vasa
las.

Roma. — Italijos komparti
jos žurnale atspausdintas pasi
kalbėjimas su Josef Smrkovs- 
ky, Dubčeko liberalų grupės na
riu ir to laiko Čekoslovakijos 
federalinio parlamento pirmi
ninku. Jis ten teigia, kad ne
pilnas 10 proc. Čekoslovakijos 
gyventojų tepalaiko dabartini 
maskvini Čekoslovakijos reži
mą.

— Čekų-slovakų tautos nie
kad nepripažins okupacijcs, 
nors jie kasdien bus verčiami 
kelti rankas už padėkos rezoliu
cijų ir laiškų siuntimą Maskvai. 
Besitęsianti Čekoslovakijos oku
pacija turėtų būti pagrindinė 
tarptautinio komunistų sąjū
džio problema. — sako Smr- 
kovsky.

Žurnalo redaktorius. Italijos 
parlamento narys, teigia, kad 
pasikalbėjimas yra autentiškas, 
nes jis surašytas paties Smr- 
kovskio ranka. Pasikalbėjimą 
pravedęs asmuo saugumo su
metimais neskelbiamas. Bet sa
koma, kad jis nebuvo italas.

Smrkovskis vra 60 metu am
žiaus ligonis, su juo susiliečia 
asmenys yra persekiojami, jo 
buvę bendradarbiai gyvena ne
pakenčiamose sąlygose, kiti ka
lėjime be teismo. Jis veik kas
dien puolamas spaudoje, per ra

Numatyta kilnoti Maskvos gyventojus 
Dabar reikia darbininku už Uralo. . .
Sovietų premjeras Kosygi

nas vienoj savo kalboj 
m a s k v iečiams daug džiaugs
mo nepadarė, nes ati
dengė paslaptį, kad pagal jau 
sudarytus planus ketvertų metų 
bėgyje bent trečdalis Maskvos 
darbininkų bus priversti pakeis
ti savo darbo vietas. Tai palies 
apie 1.250.000 darbininku. Prie
žastys greičiausiai yra dvi: ne
norima didinti Maskvos gyven
tojų skaičiaus ir labai reikalin
gi darbininkai už Uralo, kur at
rasti nauji naftos, geležies rū
dos ir kitu metalu rūdų telki
niai ir kur, ryšium su tuo, ku
riasi nauji pramonės rajonai.

Kiek vėliau paskelbta, 
suplanuota Maskvą padaryti

Hitlerio Bormanas—Sovietų šnipas?
Bonna. — Pasaulis laukia 

daug karo meto sensacijų ati
dengimo — tai tvirtina tie, ku
rie skelbia apie greitą Vokieti
jos špionažo viršininko gen. 
Reinhard Gehleno atsiminimų 
paskelbimą. Viena iš tų sensa
cijų liečianti Hitlerio pavaduo
toją Martyną Bormaną. Tvirti
nama. kad karo metu jis buvęs 
Rusijos agentas, rusams jau 
esant Berlyne ir artėjant prie 
Hitlerio bunkerio, iššokęs ir nu
bėgęs tiesiai į rusų fronto pu
sę. Toks yra užsilikęs paskuti
nis matytas Bormano vaizdas. 
Maskvoje tapęs politbiuro pata
rėju santykius su Vokietija lie
čiančiais klausimais. Miręs maž
daug prieš trejus metus.

Nuremberg© teismas Borma
ną teisė už akių ir paskyrė mir
ties bausmę. Juridiniai miru
siu buvo pripažintas 1954.

Geri tikslai
Lima. — Peru vyriausybė į- 

teisino naujus nuostatus že- 
mės turtų (kasyklų) pramonei 
tvarkyti. Visų rūšių kasyklų 
pramonės darbininkai nustaty
ta tvarka nuo šiol dalyvaus pra
monės reikalų tvarkyme ir pel
no pasidalinime. Vyriausybė va
dina šiuos nuostatus dar vienu 
žingsniu pirmyn siekiant sukur
ti Peru valstybėje “naują bend
ruomenę”, kurioje bus lyges
nis turtų padalinimas. Darbinin
kams išdalinti skiriama 10 pro
centų pelno, visi žemės turtai 
skelbiami Peru valstybės nuo
savybe.

Dubčekas (kairėj) ir Smrkovsky 
‘•Pragos pavasario” metu

diją ir televiziją. Dar niekas 
jam nepranešė, kad jis pašalin
tas iš komunistų partijos. Jis 
visom keturiom paneigė Mask
vos nuolat kartojamus melus, 
kad jos kariuomenė atėjo če- 
koslovakijon pakviesta. Dubče
ko režimą palaikę intelektualai 
šiandien dirbą kaip paprasti 
darbininkai, bet ir tojki darbą 
gavę tik po ilgo vaikščiojimo 
pas Įvairius valdiškus darbda
vius, kurie turėjo gauti kom
partijos sutikimą juos darban 
priimti;

“pavyzdiniu komunistiniu mies
tu’’. Tas planas numato, kad 
miestas galės augti tik numaty
tose ribose, bet ne toliau. Už 
tų ribų bus žalieji plotai, už 
tos zonos bus daržininkystė 
Maskvos miesto gyventojams 
aprūpinti. Su šita zona maišysis 
ir pramonės rajonai. Taigi, kas 
liečia Maskvą, viskas suregu
liuota, tame tarpe ir gyvento
jų skaičius. Manytin-a, kad gi
mimu atsirandančiam gyvento
jų prieaugliui bus lemta pe
riodiškai išsikelti kitur darbo ir 
gyvenvietės ieškoti.

Maskvos centras aplink Krem- 
kad lių bus naujai išplanuotas ir, 

kur reikia, perstatytas.

Karo metu gen. Gehlen bu
vo svarbiausias vokiečių kariuo
menės špionažo karininkas Ru
sijos fronte. Po karo jis iš nau
jo suorganizavo V. Vokietijos 
žvalgybos organizaciją ir ilgai 
jai vadovavo. Jo pagalba po ka
ro pasinaudojo ir Amerikos ži
nybos, kuriom pavestas sovietų 
šnipų sekimo ir gaudymo dar
bas.

Maskva jau oficialiai paneigė 
Bormaną buvus Sovietų agen
tu. Tos žinios skleidėjai apkal
tinti pastangomis sugriauti So
vietų S-gos ir V. Vokietijos san
tykių gerėjimą.

Laiky ženklas
— JAV ir Rusijos karo laivy

nai, pasaulio jūrose besekioda- 
mi vienas kitą, dažnai “pamirš
ta” džentelmeniškumo bei su
sisiekimo saugumo taisykles ir 
taip arti vienas prie kito prisi
artina, kad neretai ir šonus ap- 
silamdo. Visi tie susidūrimai 
nereklamuojami, nors kartais 
pasitaiko ir pavojingų situaci
jų-

JAV valstybės dep. jau 1968 
pasiūlė Masvai pradėti pasitari
mus, kaip tokių susidūrimų iš
vengti, bet tik dabar tesulaukė 
atsakymo, kad sutinkama tuo 
reikalu tartis. Pasitarimai neilg
trukus prasidės Maskvoje. Ne
ieškoma formalios sutarties, tik 
susipratimo dėl kelių pagrindi
nių taisyklių susidūrimų pavo
jams sumažinti. Įdomu tai, kad 
po trijų metų tylėjimo apsi
spręsta pasiūlymą priimti.
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Hai, Jr. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 1173L TeL (516) 757-0055.

Antrame straipsny autorius 
pasakojo, kaip Amerikos paš
tas išaiškino, kad jo slysta kny
ga yra Sovietų konfiskuota. Pa
kartojo knygos vietas, kuriose 
aprašomi sovietiniai erdvės ty
rinėjimai. Toliau:

Vieno lietuvio kova prieš sovietinę cenzūrą (3)

Tie, kurie esame gyvenę So
vietų rojuje, labai gerai tai ži
nome ir suprantame, bet šio 
krašto, kuriame dabar gyvena
me, ne tik paprasti piliečiai, 
bet ir šviesuomenė, neišski
riant net aukštesnių valdžios 
pareigūnų, yra tokie naivūs, 
kad negali ar nenori suprasti 
to, kaip jie yra Sovietų išnaudo
jami, ypač kultūrinių mainų sri
tyje.

Kada J.A.V. piliečiai nuvyks
ta į So v. Sąjungą kad ir moks
liniais reikalais, jiem ne viskas 
yra parodoma, arba rodoma 
tik tai ir tik tiek, kad tik iš
laikytų sutartis ir kad perdaug 
amerikonų “neapšviestų”, o 
kai sovietų lankytojai ar moks
lininkai čia atvyksta, mūsiškiai 
iš savo naivumo atidengia vis
ką, išskyrus, žinoma, visai kon
fidencialius dalykus. Mūsų 
mokslininkai vargu parsiveža 
kokių nors žinių, kurių jie anks
čiau nežinojo, o sovietų siun
čiami į ši - kraštą mokslininkai 
ir visokie kiti pareigūnai viską 
kopijuoja, gauna visą informa
ciją, kokios jie tik ieško, ir pa
gal tą patyrimą daro visokius 
pagerinimus, patobulinimus, 
nuslėpdami nuo savo krašto 
žmonių visus tuos šaltinius, iš 
kurių jie tą informaciją yra ga
vę. Kadangi per geležinę už-

informavau apie jų išleistos 
knygos konfiskavimą. Atkrei
piau taip pat jų dėmesį į mūsų 
kultūrinius mainus su Sovietų 
Sąjunga, jų. kokie jie dabar 
yra, mums nenaudą, ir prašiau 
painformuoti apie tai savo 
bendradarbius.

Tuoj pat gavau iš minėtos 
leidyklos tokį atsakymą: “La
bai ačiū už dėmesį mūsų fir
mai ir už tokį puikų laišką. Per
duodu jį p. Oddo, nes žinau, 
kad jis bus jam taip pat labai 
įdomus, kaip ir- man. Mes esa
me nepaprastai laimingi, tu
rėdami tokių “naujų amerikie
čių” kaip Tamsta”. Pasirašė Co-

ANTANAS /MASIONIS, 
PATERSON, N.J.

rienne Jones.
Kiek vėliau parašiau ir “Gulf 

Oil Corporation” prezidentui. 
Si korporacija knygos leidimą 
finansavo ir pardavinėjo Gulf 
gazolino: stotyse už vieną do
lerį visiem perkantiem jų gazo
liną. Laiško turinys buvo visai 
panašus į aną, kurį pasiunčiau 
“Classic Press” leidyklai. Gulf 
Oil Corporation prezidentas 
B. R. Dorsey savo laiške, rašy
tam gruodžio 16, taip atsakė: 
“Didelis ačiū už tokį nepapras

tai įdomų Tamstos laišką, ap
rašantį žiaurų likimą “Gulfof 
išleistos knygos “We Came in 
Peace”, patekusios į Sovietų o- 
kupuotos Lietuvos pašto įstai
gos tarnautojų rankas. Si tams
tos informacija tik dar daugiau 
kelia mumyse pasididžiavimą 
mūsų laimėjimais tolimose erd
vėse ir “Gulfo” sprendimu pa
leisti šią knygą į pasaulį. Siun
čiu tamstai kitą egzempliorių 
“We Came in Peace”. Tamsta 
tikrai norėsi užpildyti tuščią 
tarpą savo knygų lentynoje 
vietoj tos, kurią mėginai pa
siųsti savo draugam”. Pasirašė 
B. R. Dorsey.

Prisiminimai iš Čiurlionio ansamblio kelionės Pietų Amerikoje. Venecuelos lietuviai su gė
lėm pasitinka ansambli Maiquetijos aerodrome . Dešinėje kun. A. Perkumas, ansamblio diri
gentas A. Mikulskis, Venecuelos LB pirminin kas inž. V. Venckus. Nuotr. J. Kondrato

dangą ne viskas praeina, tai so
vietų pilietis taip ir laikomas 
tamsoje, ir ne.vienas gal ir ti
ki, kad visa tai yra pasiekta so
vietų sistemos pastangomis ir 
tariamu pranašumu. Tokiu bū
du mes, visai to nejausdami, ' 
padedame gerinti ir tobulinti 
esama sovietine santvarka sa
vo saskaiton. v
PRADEDU VIENO ŽMOGAUS 

AKCIJĄ
PRIEŠ SOVIETU CENZŪRA v i.

Tokios tai buvo mano min
tys, konfiskavus sovietam ma
no knygas. Nusprendžiau šias 
mintis perduoti kokiu nors bū
du šio krašto gyventojam. Pir
miausia atėjo į galvą painfor
muoti leidyklą, kuri tą knygą 
išleido, tikėdamasis, kad ma
no laiškas bus paskleistas bent 
vienos didelės leidyklos vado
vybės ir bendradarbių tarpe. 
Pagalvojau, kad amerikonam 
šis dalykas bus tikra sensacija, 
ypač kad tos knygos toks nekal
tas turinys. Tad praėjusių me
tų spalio mėn. 'parašiau ilgėles
nį laišką Classic Press, San

- Rafael, Califdrnijoj. prisistaty- 
damas, kas aš esu, kaip ir ko
dėl šiame krašte atsiradau, 
kiek ir kodėl pažįstu Sovietų 
Sąjungą ir komunizmą, ir pa-

IVANAS, NIKALOJUS IR SLAPTIEJI DOKUMENTAI
Skandalas dėl išvogtų iš Pen

tagono dokumentų, kurie buvo 
paskelbti "The New York Ti
mes", pritilo. Pakartojo juos ir 
spauda Sovietuose. Kaip sovie
tinio galvojimo pilietis Į juos 
reaguoja, su humoru, pasikal
bėjimo tarp Mikalojaus ir Iva
no forma išreiškė "Die Welt /
am Sonntag".— •—

Nikolai. Ar tu skaitei, kad 
amerikiečių laikraštis “New
York Times” paskelbė slaptus 
apsaugos ministerijos doku
mentus apie gėdingą Vietnamo 
kara? v

<lvan. Kaip jis prie tų doku
mentų priėjo?

Nikolai. Buvęs valdininkas 
Daniel Elsberg juos išvogė.

Ivan. “Pravda” nieko nerašo, 
kad jis nuteistas.

Nikolai. .Jis laisvas ir laiko
mas tautiniu herojum.

Ivan. Tai šitaip — vadinas, 
valdžia norėjo, kad dokumen
tai būtų paskelbti.

Nikolai. 0 ne — valdžia pro
testavo prieš paskelbimą ir 
kreipėsi į J V vyriausią teismą.

Ivan. Tai tik graži kapitalis
tų komedija! .Vyriausias teis
mas gi yra valdžios orgėnas.

Nikolai. Vyriausias teismas 
pasisakė už “New York Times” 
ir prieš valdžia.

Ivan. O kiek narių yra vy
riausiame teisme?

Nikolai. Devyni.
Ivan. Kiek iš jų dar gyvi?
Nikolai. Visi. Teismas laikosi 

nuomonės, kad liaudis net ka
ro metu turi teisę žinoti visus 
slaptus generolų planus.

Ivan. Kokia liaudis?
Nikolai. Amerikos liaudis.
Ivan. Betgi tas paslaptis pa

skelbė “Pravda”.
Nikolai. Tai šalutinis reika

las.
Ivan. Ar tam Elsbergui mes 

mokame?
Nikolai. Priešingai — jis yra 

Amerikos patriotas.
Ivan. O suprantu. Jis norėjo, 

kad tas paskelbimas padėtų A- 
merikai laimėti gėdingą Vietna
mo karą.

Nikolai. Ne, jis nori, kad A- 
merika jį prakištų.

Ivan. Tai ai* tas Elsbergas 
bus išgabentas i Sibirą?

Nikolai. Amerika neturi Sibi
ro. '■ y ’

Ivan. Aliaskoje yra taip pat 
gana šalta. .

Nikolai. Aliaskoje nėra jokių 
koncentracijos lagerių. Ir ge
riausi jos šalčiai nieko nepadės. 
Be to turi gi suprasti: Elsber
gas yra tautinis herojus. Byla 
prieš jį bus atmesta.

’ Ivan. Kaip gali būti byla 
atmesta? 

f

Nikolai. Nes “New York Ti
mes” sako, kad jis pavogė 
aukštųjų interesų naudai.

Ivan. Tai kas nusprendžia 
tuos aukštuosius interesus?

Nikolai. “New York Times”.
Ivan. Ar tai tas Elsbergas yra 

“New York Times” bendradar
bis?

Nikolai. Jis yra profesorius 
ir dirbo valdžiai. Ji pasiuntė jį 
Vietnamą, ir ten jis išrado, kad 
gali būti nušautas.

Ivan. Tikrai? Žinai, aš su
prantu šitą Elsbergą. Ko tik 
žmogus nepadaro dėl duonos 
kąsnio!

RYŠIUM SU SIMU KUDIRKA
Toliau atsirado svarbesnių į- 

vykių; tai Simo Kudirkos šuo
lis į laisvę. Reikėjo apie tai 
rašyti vietinei spaudai. Tai pa
daręs, pagalvojau, kad dabar 
yra gera proga priminti ir apie 
Sovietų cenzūrą, ypač kad jau 
netoli buvo ir Vasario 16-ji. 
Taigi parašiau ir apie šį įvykį 
laišką “Paterson E v ening 
News” redaktoriui ir paprašiau 
jį atspausti skyriuje “Skaityto
jų pasisakymai”. Šių laiškų il
gis yra ribotas, jie negali būti 
ilgesni kaip 300 žodžių. Mana
sis buvo apie 460 žodžių. Šių 
metu vasario 19 d. minėto laik
raščio redaktorius įdėjo visą 
m,ano laišką rytinėj ir vakari
nėj laidoj (tiražas 75,000). Ta
me laiške paaiškinau visą kny
gų siuntimo ir konfiskavimo is
teriją ir toliau taip rašiau: “Ar
gi tai nėra geriausias įrodymas, 
koks šiuo reikalu yra Sovietų 
nusistatymas. Šioje knygoje pa
skelbti daviniai yra didelis smū
gis Sovietų prestižui visame pa
saulyje, ir jie norėjo J.A.V. lai
mėjimus nuo savo piliečių nu
slėpti. Aš labai prašyčiau visus 
tuos skaitytojus, kurie yra šią 
knygą įsigiję, dar kartą labai 
atidžiai ją perskaityti ir pamė
ginti surasti, dėl ko Sqvietai 
šią knygą galėjo konfiskuoti”.

Paminėjęs, kad knygoje yra 
suminėti ir visi Sovietų Sąjun
gos laimėjimai ir kad jie labai 
aukštai įvertinti, priminiau 
skaitytojam, kad knyga, grei
čiausiai, buvo konfiskuota dė
lei paties paskutinio paragra
fo, kurį aš jau esu čia anks
čiau pacitavęs ir pabraukęs, ir 
toliau taip dėsčiau savo mintis: 
“Bet, pasakysite, juk tai yra 
tikra tiesa. Žinoma, kad tiesa, 
bet Sovietų Sąjunga juk laiko
si tik,melu, sustiprintu slapto
sios * policijos,. leC u^isklendusi 
nuo viso pasaulio geležine už
danga kuri vis dar veikia kaip 
veikusi. Sovietų piliečiai, žino
ma, netiki visa komunistine 
propaganda, bet faktas lieka 
faktu, kad jie nežino ir visos 
tiesos, nežino visko, kas darosi 
pasaulyje už geležinės uždan
gos. Jie turi du pagrindinius 
laikraščius “Izvestija” (Žinios) 
ir “Pravda” (Tiesa), bet Sovie
tų pilietis visai nepasitiki ir ne
tiki šia spauda ir juokais sako: 
“Mes skaitome “Žinias”, kuriOh 
se nėra tikru žinių, ir “Tiesa”, 
kurioje nėra jokios tiesos.” Bai
giau laišką šiais žodžiais: “Tikė
kimės. kad mūsų komunikaci
jos satelitai ir mūsų pranašes
nė tolimųjų erdvių programa 
pralauš netolimoje ateityje vi
sokias užtvaras, prasiskverbs 
pro visokias uždangas ir atneš 
tiesą ir laisvę visai žmonijai”.

(Bus daugiau)

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

J. B. 8H ALI N8-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P'way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette 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. Teief. 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; VI 7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina..

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Teief. 779-5156.__________________________________ _________
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviam*. 
Pristatėm į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special prtca 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St New York, N.Y. 10002, 
AT, 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinė*, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietu?, | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Kartojama sekmadieniais, nuo 3 iki 4 vai. p.p., 97.9 
meg. FM bangomis. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th Pl„ Middle Village, N.Y. 11379.______________________________
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St, Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.
HARTFORDO LIETUVIŲ TĖVYNĖS GARSŲ radijo valandėlė nauju lai
ku! WKSS—FM 95.7 sekmadieniais nuo 9-10 valandos vakaro. Vedėjas Al
gimantas 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. Minkus, 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. LieL Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel/ 828-3779.

Lietuvių ir latvių jaunimas — tautinių šokių šokėjai pabaltiečių festivalyje rugpjūčio 21 d. latvių parke 
Priedainėje, Freehold, Pa. Nuotr. V. Maželio

Nikolai. Elsbergas yra vedęs 
milionierę.

Ivan. Iš kapitalisto gali visko 
laukti.

Nikolai. Elsbergas sakė, kad 
jis nori kapitalistinę sistemą pa
keisti.

Ivan. Taip, taip, nuosavybė 
tai vagystė. Jei jo žmona yra 
milionierė, tai jis turėjo bent 
dokumentus vogti..

Nikolai. Tu tikrai esi stor
žievis. Elsbergas vogė tik sąži
nės verčiamas, ir “New York 
Times” tik iš įsitikinimo doku
mentus skelbė. Kai karines pa
slaptis paskelbi, tai pasitarnau
ji pasaulio taikai...

Ivan. Bravo! Pagaliau “Prav
da” bus įdomus laikraštis.

Nikolai. Kaip tai “Pravda” 
bus įdomus laikraštis?

Ivan. Nes ji dabar skelbs ir 
mūsų paslaptis.

Nikolai. Tai pakenktų taikai. 
Taikai tarnauja tik tada, kai 
tiek “New York Times”, tiek ir 
mūsų “Pravda” skelbia Ameri
kos paslaptis.

Ivan. Tai kam “Pravda” ra
šo, kad dokumentų paskelbi
mas rodo “Amerikos išsigimi
mą”?

Nikolai. Tai visai logiška. 
Nes mūsų socialistinėje 
valstybėje nieko panašaus ne
gali atsitikti.

Ivan. Ar tai mes turime šį 
Elsbergą niekinti?

Nikolai. Ne, mes turime jį 
garbinti.

Ivan. Vargšas! Jei mes jį 
garbinsim, tai Amerikoj jis bus 
nuteistas.

Nikolai. Būk ramus. Ameri
koje ir už paslapčių išdavimą 
mirties bausmė skiriama tik 
karo metu.

Ivan. O aš maniau, kad Ame
rika visą laiką kariauja.

Nikolai. Tai visai ne taip 
svarbu, o svarbu spaudos lais
vė.

Ivan. Nebūk toks nekantrus. 
Aš norėjau tik išsiaiškinti. Gal 
tu dar gali man pasakyti, kas 
yra ta spaudos laisvė?

Nikolai. Aišku. Spaudos lais
vė yra, kada “Pravda” gali pa
skelbti, kas buvo “New York 
Times” paskelbta.

]; Lietuviškam rajone — g
; J , LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

i; Alice’s Florist Shop I
1 ’ 107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N.Y. £
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Kada morale yra nusmukusi?

Ką dirba Bendruomenės vadovybė
Rugsėjis Lietuvių Bendruo

menei skirtas. Natūralu tad 
buvo pokalbis tarp JAV LB 
tarybos prezidiumo pirmininko 
Vytauto Kamanto ir Darbininko 
redakcijos. Rodės aktualu tei
rautis ir skaitytojus informuoti 
apie centro valdybos darbus.

★

A. Gečys, centro valdybos vi- 
cepirm. visuomeniniam reika 
lam, planuoja žiemą Philadel- 
phijoj suruošti politinį semina
rą, o A. Vaškelis, c.v. vicepirm. 
kultūriniam klausimam, steng
sis poros metų laikotarpy su
organizuoti mokslo ir kultūros 
dienas.

Buvo džiugu išgirsti, kad 
anksčiau rūpesčių kėlusi trintis 
tarp Tautinių šokių šventės ir 
Jaunimo kongreso rengėjų pra
nyko. Pasiruošimo darbai vyk
domi sklandžiai, ir kongreso į- 
vairios komisijos svarsto, ką 
konkrečiai turės atlikti. Svarbu 
greit nustatyti biudžetą ir pra
dėti aukų rinkimo vajų.

Jaunimo kongresas bus ke
turių dalių. Atidarymas, paro
dos, kultūriniai vakarai Įvyks 
Chicagoj, prieš Tautinių šokių 
šventę. Po šventės studijų die
nos, dalyvaujant 250 atstovų iš 
viso pasaulio kraštų, Įvyks u- 
niversiteto patalpose, Windsor, 
Kanadoj. Jaunimo stovykla, da
lyvaujant apie 500 jaunuolių, 
po studijų dienų įvyks Romu
voj, 184 mylios Į šiaurę nuo 
Toronto. Jaunimo kongreso už
darymas liepos viduryje Toron
te.

★

Atsisakius rudeninės JAV 
LB tarybos sesijos, nauja sesi
ją siūloma šaukti 1972 balan
džio 28-30 Dainavoj, prie Man
chester, Mich. Kadangi buvu
siose tarybos sesijose būdavo 
sunku išspręsti visus klausi
mus per dvi dienas, ši kartą 
planuojama sesijai skirti tris 
dienas. Visi tarybos nariai atsi
klausti raštu. Su prezidiumo 
pirmininku pokalbio metu dar 
ne visi nariai buvo atsakę, bet 
jau gauti atsakymai dalijosi— 
kas už dvi. kas už tris dienas.

Naujos sesijos' metu bus 
priimami ir nauji JAV LB Įsta
tai: konstitucija ir reguliami- 
minas. Speciali įstatų komisija 
jau 9 mėnesiai renka tarybos 
narių, apygardų, apylinkių bei 
paskirų asmenų nuomones ir 
ruošia projektus. Komisijos pir
mininkas yra dr. K. Keblys: 
jam ir reikia nuomones sku
biai siųsti (16349 Addison, 
Southfield, Mich. 48075).

JAV Lietuviu Bendruomenė 
savo organizacine tvarka yra 
demokratiška: kiekvienas lietu
vis gali būti renkamas į visus 
JAV LB organus, valdybas, ta
rybas ir pan., ir taip pat kiek
vienas lietuvis gali dalyvauti vi
suose rinkimuose arba kitaip 
pareikšti savo nuomonę apie 
LB reikalus. Principinius LB 
klausimus sprendžia JAV LB 
taryba, visą vykdomąją veiklą 
koordinuoja JAV LB centro 
valdyba, tačiau pagrindinė veik
la pasireiškia kiekvienoj LB a- 
pylinkėj.

Šiuo metu JAV Lietuvių B- 
menės 64 apylinkės priklauso 
8 apygardom, o 8 apylinkės ne
priklauso jokiai apygardai.

Atskirose vietovėse, JAV LB 
centro valdybos nutarimu, LB 
apylinkės teisės gali būti sutei
kiamos jau veikiančicm ir vie
tos lietuvius telkiančiom atski
rom lietuvių organizacijom ar 
jų skyriam. Visiem lietuviam 
būtų naudinga, kad visose vie
tovėse, kur dar nėra LB apy
linkių, ten jce būtų Įsteigtos. 
Naujų apylinkių steigimo reika
lais rūpinasi JAV LB cent
ro valdybos pirmininkas Vytau
tas Volertas (405 Leon Avė., 
Delran, N. J. 08075), vicepir- 
min. Vincentas Gruzdys (1025 
W. Wingchocking St., Philadel
phia, Pa. 19115).

Apylinkės, nemažiau už 
centrines institucijas, gali daug 
padaryti per vietinę amerikie
čių spaudą, veikiant savo vie
tos kongresmanus, senatorius. 
Ypač rūpinamasi, kad i apy
linkės veiklą būtų Įtrauktas jau
nimas ar programom rengti ar 
informacijai talkinti.

(Tęsinys iš praeito nr.)
Bendra tarp G. Šliko 
ir marksistę

Kad G. Šlikas neranda mora
lės pastovių principų, normų 
matyti iš to, kad jis moralės pa
grindu laiko tik visuomenės 
nusistatymą:

“Moralė — tai žmogaus gy
venimo veidrodis, kuriame at
sispindi jo buitis, ^-pa
pročiai, santykiai su kitais 
žmonėmis ir aplinka ... Matuo
ti moralę kokiais nors matais 
nėra, lengva. Kas vienam yra 
moralu ir priimtina, kitam gali 
būti visiškai nemoralu’’ (G. Šil
kas, “LL” 1971,6,184 p.).

Panašiai tvirtina ir marksis
tiniai ateistai: “Nėra ir negali 
būti amžinų, visiems vienodai 
priimtinų gėrio, teisingumo, 
garbės, sąžinės, pareigos ir t. 
t. sąvokų. Moralė yra aiškiai 
istorinio ir klasinio pobūdžio” 
(Mokslinio ateizmo, pagrindai. 
274 p.).

Kas yra žmogiškos (ne krikš
čioniškos) moralės pagrindu, G. 
Šlikas taip aiškina: “Žmogiš-
kos moralės pagrindu yra pats . gu 
žmogiškumas, vieno žmogaus 
meilė kitam, savitarpė pagar
ba ir savitarpis vienas kito su
pratimas” (G. Šlikas, “L.L.” 
1971, nr. 6, 184-85 p.). Pana
šiai, tik kitais žodžiais, mora-

rovės svarbiausios kategorijos 
yra gėris, teisingumas, garbė, 
sąžinė, pareiga ir pan.” (Moksli
nio ateizmo pagrindai, 273 p.).

Tačiau čia tuojau kyla klau
simas: jei moralė yra visuo
menės sąmonės forma (ateis
tai), arba “visuomenės gyveni
mo dėsnių išraiška” (G. Šlikas), 
o toji visuomenės sąmonė nė
ra pastovi, ji kintanti, tada ir 
žmogiškumo, savitarpės žmo
nių meilės, pagarbos, gėrio tei
singumo, garbės sąžinės ir pa
reigos sąvokos turi keistis; ta
da nėra jokių pastovių moralės 
dėsnių. O jei moralės dėsniai 
keičiasi, tai turi keistis ir su
pratimas, kas yra gera ir kas 
bloga. O tada jau gaunasi cha
osas visuomenės gyvenime, ką 
šiandien, taikant toki moralės 
supratimą, galima gausiai, iš gy
venimo paimtais, pavyzdžiais 
pailiustruot. Tada sukeičiamos, 
supainiąjamos pačios vertybės, 
ir todėl nenuostabu, jei jaunam 
lietuviui studentui Į žmonas 
yra priimtinesnė (turinti dau
giau “patyrimo”) prostitutė, ne

nekalta, dorą mergaitė.
(Žiūr. J. Vaišnys, SJ, Kaip gal
voja jaunimas?, “Laiškai Lietu
viams”, 1971 nr. 6, 204 p.).

"Jaunimas” apie moralę
Kas yra pagaliau sprendėjas, 

kas gera ir kas bloga? Nagi ne 
kas kitas, o tik pats žmogus.

DR. J. VAIŠNORA, MIC

lės arba dorovės pagrindus nu
sako ir marksistai-ateistai:- “Do

Tą pabrėžia G. Šlikas sakyda
mas: “Matuoti moralę kokiais 
nors matais nėra lengva. Kas 
vienam yra mąralu ir priimti
na, kitam gali būti visiškai ne
moralu” (G. Šlikas, 1. c. 184 
p.). Praktiškai šį dėsnį pritaikė 
studentai svarstydami, ar yra 
leistini priešvedybiniai lytiniai 
santykiai. Vienam tai yra “as
meniškas apsisprendimas”, ki
tam “jokia institucija, joks ki
tas asmuo negali pasakyti, kas 
gera ir kas bloga Tai yra dvie- 
ję asmenų apsisprendimas”. 
Dar kitam moralė yra “visiškai 
individualus dalykas. Vienam 
tai gali būti nepriimtina, o ki
tam visiškai natūralu. Absoliu
te moralė neegzistuoja”, (žiūr. 
J. Vaišnys S.J., Kaip galvoja 
jaunimas?, “L.L.” 1971, nr. 6, 
204 p.).

Čia yra atsakymas Į G. šliko 
pastatytą klausimą: ar mūsų 
moralė kyla, ar smunka? Kiek
vienam tur būt aišku, kad čia 
turima visiškas moralės- smuki
mas.
Kuo marksistų moralė 
skiriasi nuo G. šliko

Kai pagal G. šliką moralu 
yra tai, ką morale laiko .visuo
menė, kai pagal minėtus stu
dentus nesą jokių pastovių mo
ralės dėsnių ir moralumo spren-

dimas paliekamas pačiam žmo
gui, tai marksistiniai ateistai 
šios sprendimo laisvės atski
ram žmc^ui nepripažįsta. Pagal 
Markso mokslą objektyvus do
rovės kriterijus yra “darbo 
žmonių—plačiausių jų liaudies 
masių — interesai ir gerovė. 
Visa, kas žmonių poelgiuose ati
tinka darbo žmonių interesus, 
kas skiriama liaudies gerovei, 
yra teisinga, dorybinga, garbin
ga, vadinasi, ir dorovinga. Vi
sa, kas liaudžiai daro žalos, yra 
neteisinga, bloga, negarbinga, 
vadinasi, nedorovinga” (Moksl. 
ateizmo pagrindai, 285 p.). “Ko
munistinės dorovės kriterijus 
yra kova už komunizmą — vi
sos žmonijos laimingą ateitį... 
Komunistai ne tik negriau
na moralės, bet priešingai 
gelbsti ją nuo sunaikinimo, yra 
tikrai dorovingų elgesio normų 
gynėjai ir skelbėjai” (ten pat, 
285-86 p.).

Dar aiškesnis yra Lenino pa
sakymas: “Dorovė yra tai, kas 
padeda griauti senąją išnaudo
tojų visuomenę ir vienyti vi
sus darbo žmones apie proleta
riatą, kurianti naująją komunis
tų- visuųmen'ę” (V. L Leninas, 
Raštai, tom. 31, 258-59 p.).

Moralė Sovietų "Programoje”
Marksistinės-ateistinės mora

lės kodeksas yra So v. Sąjungos 
kompartijos “Programoje”. Jis 
apima šiuos dorovės principus:

Ištikimybė kccnunizmo rei
kalui, meilė socialistinei Tėvy
nei, socializmo šalims; sąžinin
gas darbas visuomenės labui: 
kas nedirba, tas nevalgo; kiek
vieno rūpinimasis išsaugoti ir 
didinti visuomenės turtą; aukš
tas visuomeninės pareigos su
pratimas, nepakantumas visuo
menės interesų pažeidimams; 
kolektyvizmas ir draugiška sa
vitarpio pagalba: kiekvienas už 
visus, visi už vieną; humaniški 
žmonių santykiai ir abipusiška 
pagarba: žmogus žmogui —bi
čiulis, draugas, brolis; sąžinin
gumas ir teisingumas, dorovi
nis tyrumas, paprastumas ir 
kuklumas visuomeniniame ir 
asmeniniame gyvenime; savi- 
tarpiška pagarba šeimoje, rū
pinimasis vaikų auklėjimu; ne
sitaikstymas su neteisingumu, 
dykaduoniavimu, nesąžiningu
mu, karjerizmu, gobšumu; visų 
TSRS tautų draugystė ir bro
lybė, nepakantumas nacionali
niam ir rasiniam priešiškumui;

(nukelta į 5 psl.)

VLIKO TARYBOS POSĖDY

Studentų ateitininkų stovykloje Dainavoje Muzikos ir literatūros vakare klausosi dr. J. Pikūnas su žmona, 
Elona Vaišnienė, antroje eilėje Tijūnėlių šeima, dail. Adomas Varnas.

Vliko Taryba posėdžiavo N. 
Y. rugsėjo 10. Apie pastarųjų 

-dviejų mėnesių veiklą informa
vo J. Audėnas, laikinai einąs 
Vliko pirmininko pareigas. Esą 
busimajame š. m. gruodžio mė
nesi Detroite Vliko seime Si
mo Kudirkos inaša laisvės ko
vai numatyta visapusiškai ap
svarstyti bei padaryti toli sie
kiančias išvadas ir lietuvių vi
suomenei ir pasauliui.

I rugsėjo 2-10 Paryžiuje vy
kusią Tarpparlamentarinės Są
jungos konferenciją Vlikas bu
vo paskyręs Birutę Venskuvie- 
nę, prancūzų kalba Vliko lei
džiamo biuletenio redaktorę. Ji 
buvo aprūpinta reikiama infor
macine literatūra.

Vliko atstovas Australijoje J. 
Lapšys (jis ir Australijos Bal
tų Tarybos pirmininkas), arti- 

• mai bendradarbiaudamas su 
Australijos Lietuvių Bendruo
menės valdyba, dėjo daug pa
stangų, kad ateinančiais metais 
Australijoje ruošiamame di
džiuliame festivaly dalyvautų 
ne iš okupuotų kraštų atkvies

ti menininkai bei sportininkai, 
bet iš laisvojo pasaulio atvykę.

Vliko vidaus veikloje tolokai 
žengta pirmyn rengiamų studi
jų srity. Prof. B. Kasias savo 
studiją apie Sovietų Sąjungos 
ir nacių Vokietijos sąmokslą 
prieš Lietuvą jau baigė. Prof. 
J. Pajaujis jau paruošė pirmą
ją dali Lietuvos genocido kny
gos, Vliko valdyba su ja susi
pažino ir darbą priėmė. Prof. 
V. Sruogienė jau prisiuntė Vil
kui rankrašti jos paruoštos stu
dijos “Lietuvos Steigiamasis Se: 
mas”.

Taryba pageidavo, kad Vliko 
seimai ateity būtų šaukiami 
New Yorke.

Posėdy pagerbti mirusieji: 
Jurgis Bieliūnas, Vliko atstqvy- 
bės pirmininkas Venecueloj, ir 
prof. Birger Nerman, didelis 
baltiečių draugas Švedijoje.

Posėdžiui pirmininkavo Pra
nas Dulevičius, valstiečių liau
dininkų atstovas, sekretorium 
buvo dr. Bronius Nemickas, 
tautinio sąjūdžio atstovas. (E)

PRANAS NAUJOKAITIS

PASISĖJAU ŽALIĄ RCTĄ...
Romanas

(14)
Paskui juodu kalba apie ežero grožį, apie spindu

lius ir šešėlius, apie viršūnes ir bedugnes, apie čežantį 
tako žvyrį, virstantį brangakmeniais. Petro žodžiuose 
nesunkiai pajustum simboliką, tolimas, miglotas už
uominas, paralelę tarp gamtos ir neapčiuopiamo žmo
gaus vidaus pasaulio. Tas miglotų žodžių paslaptingu
mas dar labiau domina ir traukia Milę. Ji jaučia, kad 
pirmą kartą sutiko žmogų, kuris taip lengvai nėra per
matomas. Jo ir meilė, jei įsiliepsnotų, nedegs tik šiau
dų liepsna. Bet tokiai meilei įžiebti reikia jėgos...

Vakarienė turtingam pamiškės restorane užbaigia 
dviejų žmonių sekmadienio programą. Valgo abu ne
skubėdami, pasigardžiuodami, raudonu prancūzų vy
nu užsigerdami. Puošnu, jauku, ramu ... Suskamba iš 
garsiakalbių vokiškos melodijos. Lyg ne Amerikos sku
bėjimo būtum nešamas. Patinka toks vakaras Petrui. 
Dažniau čia reikės atvažiuoti. Ir kainos prieinamos 
nepasipūtusiai Petro kišenei.

10
Pats Petras stebisi savimi. Tuo milžinišku pasikei

timu. Lyg būtų naujai gimęs. Lyg kas geliantį dantį 
būtų išrovęs iš pačios širdies. O ten gėlė, skaudėjo dau
gelį metų. Taip giliai jame buvo įaugusi Jūratė... Ne- 
grįžtanti ir nepasikartojanti pirmoji meilė... Dar gi
lesnė, kad tragiška... Tai jo pirmasis pabudimas di
deliam, pilnam gyvenimui, kur gaivališkai skleidėsi sie

los žydėjimas... Bet pumpure numirė žiedas, ir tik 
dabar vėl ima krautis nauji žiedai... Gal ir lėčiau jie 
skleisis, kaip anais pirmojo nubudimo metais ...

Tas atėjimas laboratorijon — lyg užtvara, atida
linanti du gyvenimo tarpsnius. Grįžta dabar namo 
nepervargęs, savimi pasitikįs, studijų pabaigą jau
čiąs ... Įprato į dienos rutiną. Nesudėtinga ir paprasta. 
Dažniausiai dirba kartu su Erika... O toji tokia pa
prasta, atvira, nuoširdi bendradarbė, draugiška, visada 
maloni. Priekaišto žodžio nerastų ir tyliajai Cathy. Tik 
Liza truputį įkyri savo nuolatiniu kvatojimu ir ple
palais, landumu, nepataisomu nerūpestingumu. Jei kas 
sugadino tyrimo pavyzdį, gavo netikrą rezultatą, užsi
merkęs gali sakyti — tai padarė Liza. Bet blogos valios 
joje nė su žiburiu nerastum... O Džeimsas, nors ofi
cialus, bet pakenčiamas... Iš viršininko ar galėtum 
ko kito laukti?

Ir Petro širdis darosi kas dieną atviresnė gyve
nimui. Pasiilgsta žmogaus, kuriam galėtų atsiskleisti. 
Gal ir ne taip, kaip anais gimnazisto metais ... Bet ne
nori būti vienas. Jaučia, kad vėl atėjo laikas išsirinkti 
mergaitę, kurią galėtų mylėti... Dažnai pagalvoja apie 
Milę. Bet vis atrodo, kad ši mergina — su aktorės kau
ke, pro grimo sluoksnį žvelgia į gyvenimą. Tiesa, ji 
pastebimai neniekino nė jo pūslėtų rankų. O dabar da
rosi veikli ir rodo neslepiamų pastangų suartėti. Do
mina Petrą jos išsilavinimas, nusimanymas menuose, 
muzikos meilė. Bet tai dar ne viskas, kas sudaro pilną, 
patrauklią asmenybę. Jos draugystėje pastebi išskaičia
vimą, praktiškumą... Gal apsirinka... Bet šiuo me. 
tu jam atrodo, kad Milė artėja į jį ne iš tokios meilės, 
kuri perlipa užtvaras, stato tiltus ties bedugnėmis, 
moka aukotis iki mirties...

Skambina Petrui ir Uncija Kadžytė. Anksčiau ji 
lyg nė nesidomėjo Petru: kam tinka toks pūslėtom 
rankom fabriko darbininkas! Bet dabar, po ano vakaro 
lietuvių klube, jo svoris staiga pakilo...

Suprantama, kodėl... Liucei tekėti pats laikas! 
Su Petru ji gal vienmetė, o gal ir vyresnė, bet kas čia į 
dantis žiūrės merginai, lyg perkamam arkliui ,kai 

veidukai dar šviečia skaistumu, akys dega žiburė
liais, saulute skleidžiasi šypsena? Bet laukti ilgai negali
ma. Reikia rinktis ir nežiopsoti. Žino Petras, kad Uucė 
mėgina suktis apie aną turtingą ekonomijos daktarą. 
Bet tas plačių užsimojimų, turi iš ko rinktis, kai ir pa
sakiškas sąskaitas pajėgia mokėti. Jeigu kam teks jisai 
iš vyresnių merginų, tai greičiausiai — Milei... Bet 
ir pačios jaunosios, tur būt, nuo jo nebėgtų, jei pasi
pirštų. Pinigai daug reiškia šiame krašte!

Sukasi Liucė ir prie Geniaus Upėno. Vyras dailus ir 
apsukrus. Jis tau kalnelį supiltų ir baloje. Bet kas iš 
to, kad Genius apie vedybas nė negalvoja? Toks vėjo 
botagas. Tik tam kartui. Kam vesti, kad ir taip gerai. 
Ko gero, bet moterų — tai į valias, — juokiasi Genius. 
Tik pamok pirštu, ir turėsi kelias iš karto. Keisk kad 
ir kas naktį. Cinikas ... Gal ir pasigiria tas ilgaliežuvis! 
Bet ir padaro. Moka pažvelgti. Ir pakalbėti... Neat
sispirsi, jei ko jis tikrai įsigeidė... ,

Bet Liucė ne iš tų, kur lengvai pamojama. Jei imti, 
tai visam amžiui. Ir tokį, iš kurio būtų užuovėja, kurį 
galėtum laikyti stipriai savo rankose. Petras būtų toks 
— ji spėja. Reikia nutverti ir nepaleisti! Ir kodėl pir
miau jo nematė, neįvertino? Genius ją vadina mamytės 
dukrele. Ir taip sakydamas, greičiausiai, nemeluoja. 
Liucė mainos patarimų klausė, ir Petras tada buvo per 
lengvas.. .Dabar jau ir mama nesipriešintų. Bet ar nu
tversi, ar sučiupsi? Žiūrėk, jau kiek kartų skambino, 
užvažiuoti kvietė, o tas vis — negaliu, užimtas, kitą 
kartą...

Pagaliau prisišaukė. §į vakarą Petras atvažiuoja. 
Pirmą kartą į Kadžių namus.

Pati Liucė išbėga pasitikti ant laiptų. Veidai ro
žėmis žydi. Įsidabinusi, nauju drabužiu išsipuošusi... 
Girgžda grindys nuo smarkių žingsnių.

— Ot, puiku, kad atvažiavai. Einam vidun. Esi ma
no svečias, priimsiu savo kambaryje.

Čia gražu. Stebuklinga. Tokio merginos kambario 
dar nėra matęs Petras. Visokių lėliukių pristatinėta: 
ant staliukų, spintelėse, ant mažučių lentynėlių. Gal iš 
viso pasaulio surinkta gipsinių žmogeliukų. Aptrupė

jusių, nudaužytų, ir dar visai spalvingų, naujutėlių. Kai 
kurie meniškai nulipdyti, grakštūs, grupėmis susimetę, 
dramines scenas vaizduoja. Ir gyvuliukų lentynėlė pri
statyta. ..

— Tikras muziejus pas tave, Liuce ...—stebisi Pet
ras.

— Tai mano pasididžiavimas, laisvalaikio užsiėmi
mas — tie rinkiniai.

— Petras sėdi fotelyje nugara į duris. Jos paliktos 
praviros į prieangį. Liucė išbėgusi atneši du stiklus 
vyno.

— O, o! Koks tamsiai raudonas! Skanus... Ži
nau ... Importuotas. Iš kur atspėjai, Liuce, kad aš 
mėgstu vyšninį?

— Pataikiau šį kartą! Dėl to, kad ir pati tokį mėgs
tu, — juokiasi Liucija.

— Nugerkim, Petrai... Aš tuojau paaiškinsiu, ką 
tie mano maži žmogiukai reiškia, ką jie čia sustoję 
veikia...

Cypiantis, plonytis Liucės balsas skamba kamba
ryje .. Temsta. Liucija įžiebia šviesą. Dabar visos fi
gūrėlės lyg atgyja. Atrodo, užgros spintelėje nykštukų 
orkestras, ir visa pasaka pasijudins iš sustingusios pa
dėties, ims šokti, dainuoti, vaidinti, kovoti... Toks 
staigus noras pabudo staiga Petro vaizduotėje. Bet vis
kas tyli ir stovi, tik cypiantis Liucės balsas aidi erd
viame kambaryje.

Prieangyje sugirgžda grindys. Priešais Petrą langų 
stikluose neryškiai atsispindi moters pavidalas, pravirų 
durų rėmuose. Lyg miglotam veidrodyje susitinka Pet
ro akys su moters akimis. Instinktyviai svečias rengia
si pasikelti ir nusilenkti namų šeimininkei. Kas kitas 
čia vaikščiotų, jei ne mama? Bet pavidalas staiga pra
nyksta. Tik girdėti prieangio grindų girgždėjimas. Liu
cė nė akimirkai nepertraukia savo aiškinimo, lyg tarp
duryje nebūtų nieko mačiusi... Matyt, tokiu būdu Pet
ras vėl buvo dedamas ant svarstyklių, bent iš užpa
kalio į jį pasižiūrint Tas svetimas akis, vogčiomis jį ty
rusias, visą vakarą jaučia Petras ant savo sprando... 
Kai kurie nemalonūs įspūdžiai ilgai pasilieka.

(Bus daugiau)
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XVffl studijų savaitė Vokietijoje
Žvilgsnis į dabartinę Lietuvą ir žydus

(4)
(Iki šiol buvo aprašytos šios 

paskaitos: kun. Br. Liubino — 
apie Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenę, dr. J. Griniaus —Juo
zo Grušo dramaturgija, dr. A. 
Geručio — Sovietinimo ir rusi
nimo politikos padariniai Lietu
voje, V. Natkevičiaus — Že
mininkai ir “bežemiai”, kun. 
prof. J. Jūraičio — Meilės pro
blema Jobo knygoje ir A. Ca
mus romane “Maras”).

•
Liepos 21 vakariniame posė

dyje kalbėjo Oklahomos uni
versiteto profesorius d r. V. S. 
Vardys tema

Lietuva ir išeivija
Pradžioje jis išdėstė savo as

meninį požiūrį į mokslo ir lie
tuvybės dalykus. Tas požiūris 
nei grynai teorinis nei prakti
nis, bet visiškai atsietas nuo 
politikos.

Jis kėlė reikalą svarstyti Lie-

ČESLOVO JANUŠO PARODU PASITINKANT
Ru'gsėjo 25-26 New Yorko 

Kultūros židinio patalpose, 361 
Highland Blvd., rengiama dai
lininko Česlovo Janušo pa
roda, skirta jo kūrybos 40 me
tų sukakčiai atžymėti. Parodą 
rengia Liet. Moterų Klubų Fe
deracija.

Pirmiausia kyla klausimas:
kodėl dailininkas taip ilgai 

nesirodė New Yorke?

Jis čia gyvena per 20 metų. 
Gal jis neturėjo tiek kūrinių, 
kad galėtų sudaryti savo paro
dą? Gal turėjo kokių kitų 
sunkumų?

Dail. Č. Janusas yra kuklus 
ir santūrus. Savo kūrinių pa
rodą New Yorke jis vis atidėlio
jo, kai tuo tarpu parodas su
rengė Philadelphijoj, Chicagcj, 
Bostone, Detroite, Waterbury- 
je.

Dabar pasitaikė proga — jc 
kūrybos 40 metų sukaktis. Ją 
atžymėti panorėjo New Yor
ke. Atžymėdamas negalėjo 
grįžti į praeiti ir parodyti savo 
kūrybos kelia, nes daug kas iš
sibarstė nesugrąžinamai. Su
kakčiai atžymėti jis pasirinko 
dabarties savo kūrybą, kurios 
yra sukrauta nemaža.

Dailininkas yra reto darbštu
mo. Kas yra matęs jo darbo 
“karalystę” — jo didelį rūsį ir 
studiją viršuje, tas žino, kiek 
ten sutelkta. Jis turi tiek pa
veikslų, kad vieną dieną gali 
išstatyti kokias tris parodas. 
Turi jis sutelkęs ir begales rė
mų, dideles drobių, dažų, tep
tukų atsargas. Dirba jis ištisai. 
Visa liekama laika nuo tiesio
ginio darbo Kodako bendrovėj 
skiria tapybai. Taip ir susidėjo 
daugybė paveikslų.

Kas charakteringa jo menui?
Dail. Č. Janusas yra susida

ręs savo menininko pasaulį. Jis 
priklauso realistų grupei. Nuo 
jaunų dienų turėjo progos gy
venti Palangoj, kur susipažino 
su jūra ir ją pamilo. Jis pasida- 
sė jūros dailininkas. Didelėj jo 
paveikslų daly vaizduojama jū
ros, pajūrio motyvai — bangos 
prieš audrą, vakare saulei be
sileidžiant, laivai, žvejai, trobe
lės tinklai.

Lietuvoj jam teko nemažai 
keliauti ir piešti, tapyti įvairius 
gamtovaizdžius. Ir čia jį labiau
siai patraukė motyvai su van
deniu — ežeriukai, upeliai, 
raistai, kūdros. Patraukė ir lie
tuviški kaimai, namai prie 
tvenkinių.

IV Dainy šventės jungtinio 
choro ir mažųjų dainininkų gru
pės bei New Yorko ir Chica- 
gos futbolininkų komandų nuo
traukos gaunamos pas fot. Zig
mą Degutį, 7237 So. Artesian 
Ave., Chicago, III. 60629. Tel. 
(312) RE 7-9010. 

tuvos padėtį ne per išeivijos 
prizmę, bet platesnėje palygina
mojoj plotmėj, atsižvelgiant į 
bendrą Sov. Sąjungos ir pasau
lio raidą. ■

Mokslinį žvilgsnį trukdo dve
jopas emo<inės žvalgos būdas, 
dėl kurio Lietuva tampa tik 
meilės ar neapykantos, bet ne 
studijų dalyku.Jis skyrė du 
emocinio galvojimo būdus: Į) 
naivusis — būdingas prokomu
nistiniam senųjų amerikiečių 
“vilnininkų” nusistatymui, pa- 
šiepiamam pačioje Lietuvoje, ir 
2) schizofreninis, kuris pastebi
mas naujųjų išeivių dalyje, per- 
siėmusių neapykanta kraštą vai- 
dantiesiem ir dėl to nenorinčių 
regėti tikrovės, jeigu ji neside
rina su jų politiniu nusistaty
mu. v

Paskaitininkas, kaip lygina
mosios valstybinės santvarkos 
specialistas, siūlė Lietuvos pa-

Č. Janusas buvo ir teatro dai
lininkas. Kurį laiką dirbo kaip 
dailininkas teatro studijoj ir 
pats vienas yra sukūręs deko
racijas St. Santvaro “Kaimy
nams”, . Vienuolio “Dauboje”, 
“Prieblandoje”, St. Šimkaus 
“Pagirėnams” (operai), šis teat
rališkumas jaučiamas ir jo ta
pyboje. Štai mėnesiena ar sau
lės šviesa nueina siauru ruože
liu per bangas ir sudaro labai 
sceninį vaizdą, gilumą, štai ki
tur vandens atošvaistai taip 
iškelti, kad jie žėrėtų ir surink
tu dėmėsi, sudarvdami vakaro 
nuotaika, c

Aliejus ir akvarelė
Pirmiausia dailininkas yra 

sukūręs labai daug spalvingų 
ir nuotaikingų akvarelių, kurio
se vyrauja tie patys jūros mo
tyvai. Vėliau jis atsidėjo dau
giau aliejinei tapybai. Vyrauja 
šviesios spalvos ir giedri gam
tos nuotaika. Jo nevilioja tam
sūs niūrūs gamtovaizdžiai, kur 
audra šiurpintų medžius. Prie
šingai, jis atskleidžia idilišką 
gamtos ramybę, kur visa taikiai 
ir ramiai sugyvena ir ramybėj 
pasitinka naktį.
Pasisekimai amerikiečių tarpe

Gyvendamas New Yorke, jis 
buvo aktyviai Įsijungęs į Ame
rikos dailininkų gyvenimą, da
lyvavo jų parodose. Čia yra lai
mėjęs visą eilę premijų, atžy- 
mėjimų. Bet tai kažkaip praėjo 
neatžymėta lietuviškoj spaudoj, 
nes dailininkas yra labiau kuk
lus nei veržlus. Amerikiečių 
parodose jam teko eilę metų 
būti jury komisijos nariu ir at
rinkti paveikslus parodom, pre
mijom. Jo spalvotų jūrų repro
dukcijų yra įdėta ir tarptauti
niuose meno leidiniuose.

Kas bus šioje parodoje?
Paroda bus didelė užims a- 

patinę salę, pirmą aukštą ir 
dalį antrojo aukšto. Viso bus iš
statyta 101 paveikslas. -

E jų — 67 aliejinė tapyba, 
11 akvarelių ir 23 abstraktinio 
meno mišria technika atlikti 
kūriniai.

Akvarelė ir aliejinė tapyba 
parodys daugiausia lietuviškus 
vaizdus — jūrą Palangei, Ni
doj ir kitose vietose, lietuviš
kus ežerus, miškelius, kaimus. 
Taip pat bus ir amerikietiškų 
gamtovaizdžių iš New Hamp
shire, Cape Code, Long Island 
ir Maino.

Dailininkui ilgą laiką teko 
dirbti Kodako bendrovės rekla
mų skyriuj. Teko susidurti su 
visokiais užmanymais, ieškota 
būdų kuo geriau reklamuoti 
spalvotą nuotraukų medžiagą, 
čia bedirbdamas, jis gerai pa
sisavino šilko tinklo technika 
ir ją plačiai išvystė.

Čia susidūrė ir su nauju sa
vo menu. Bendrovei reikėjo su
rasti būdų, kaip parodyti daik
tų nepaprastą spalvingumą, 
spalvų žaismą. Buvo panaudoti 

dėtį svarstyti palyginamuoju 
būdu, atsižvelgiant į 3 raidos 
veiksnius, būtent, Sov. Sąjungą 
ir jos tarptautinį svorį, sovietų 
tautinę politiką ir pačią Lietu
vą.

1) Postalininėj raidoj nepasi
tvirtino spėjimai, kad sovietinė 
visuomenė pasuks sudemokra- 
tėjimo ar didesnių laisvių ke
liu. Ji ir toliau palieka viena- 
partiškai orientuota. Po Chruš
čiovo valdžios atėjusi kolektyvi
nė vadovybė savo poziciją su
tvirtino. Lietuva vystosi sovie
tų vienapartiškai orientuotos vi
suomenės rėmuose.

2) Chruščiovą pakeitus, buvo 
pastebėtas tam tikras atoslū
gis: daugiau atsižvelgta į tauti
nes savybes, leistos rehabilituo- 
ti senosios kultūrinės vertybės. 
Tačiau dabar vėl palaipsniui 
grįžtama prie Chruščiovo su
formuluotos tautų asimiliavimo 

įvairūs dažai, lakai ir vietoj dro
bės naudota kartonas, maisone- 
tas. Čia panaudota impulsyvi 
dažų liejimo technika ir kitos 
priemonės ir visumoj išgautas 
gražus spalvų žaidimas ir fan
tastiniai judesiai. Nors čia yra 
daug atsitiktinumo, bet daili
ninkas kontroliavo, palenkė į 
vieną ar kitą pusę. Čia pastebi
mas dailininko spalvinis jaut
rumas’ir skonis. Jo spalvos nau
dojamos labai švarios ir skam
bančios.

Paveikslai didelio formato. 
Vaizduoja fantastinius pasau
lius, kuriem artimas surealiz- 
mas. Čia yra.ir simbolizmo, o 
kai kur visai atsiremia į ab
straktą.

Šiuos paveikslus jis seniai 
kuria, bet parodoj pirmą kar
tą išstato. Anksčiau jis neno
rėjo jų rodyti, kad nebūtų klai
dingai suprastas. Dabar, drau
gų paragintas, jis išstato ir šią 
savo tapybą. Susidarė čia ir ge
resnės sąlygos. Tuos visus pa
veikslus jis išstatys žemutinėj 
salėj, kad jie ten žėrėtų ir su
darytų vieningą vaizdą, nesi; 
maišydami su kitais paveiks
lais.

Dailininkas per 40 metų yra 
sukūręs tikrai gražių. ir neuž
mirštamų pajūrio vaizdų, gam
tovaizdžių. To didelio ir gra 
žaus pasaulio dalį ir matysime 
šioj parodoj. Ir dar daugiau— 
matysime, kaip jis atskleidė 
naujas meno formas ir kaip 
ten išliejo spalvas,. kad jos 
skambėtų, (p.j.) 

Kviečių gubos Vokietijoje 0rie Schwaebisch Gmuend. Dail. Česlovo Janužo paveikslas. Dailininko kūrinių paroda ij savaitgalj vyksta Kul
tūros židinyje Brooklyne, N. Y. ........... .. ..............................

politikos, siekiant sukurti “vie
nalytę sovietinę tauta”. Reikia 
palaidoti viltį, jog sovietai ka
da nors sugebi sukurti tikrą 
tautų federaciją. Ilgoj distanci
joj nerusiškosiom tautom iš vi
so nebeliksią daug vietos.
- 3) Svarbu žinoti, kas per tą 
laiką įvyko Lietuvoje, kuri kei
tėsi sovietinės santvarkos po
veikyje. Ryškiausias jos bruo
žas — pramonėjimas, kuris bu
vo padiktuotas svetimšalių. 
Drauge sekė krašto miestėji- 
mas. Lietuva vis daugiau supa
ma rusų. Atsirado nauji lietu
vio tipai. Sovietinio žmogaus vy
raujantis ideologinis bruožas — 
pragmatiškumas. Lie
tuvoje maiksistinių mintytojo 
kaip ir nėra. Užtinkama daug 
pykčio Vakaram.

Lietuvoje brendusiam žmo
gui esą būdingi tokie ideologi
niai elementai: a) kolektyvinė 
nuosavybė, b) rezignacija, kad 
politiniai ryšiai su Rusija galu
tinai nustatyti, c) smarkiai pa
žengusi sekuliarizacija, d) nesu- 
menkęs tautiškumas, taikingo
mis priemonėmis siekiąs kiek 
galima daugiau sprendžiamo
sios galios paveržt iš Maskvos Į 
Vilnių, e) susitaikymas su žmo
gaus teisių trypimu, sąmonin
gas apsiribojimas asmeninio 
saugumo, duonos kąsnio rūpes
čiais, nematomos policijos bai
mė, f) betkokio idealizmo išblė
simas partijos kadruose.

Išvadinėj daly prof. Vardys 
kėlė klausimą, kaip turime rea
guoti į tokią kaitą. Jis siūlė: 1) 
atmesti naivų ir schizofreninį 
galvojimą, 2) regėti daugerio
pus visuomenės matavimus, ku
riem suvokti reikalingas blai
vus žvilgsnis 3) išsivaduoti iš 
“politizmo diktatūros”.

Lietuva ir žydai 
istorijos šviesoje

Prof. dr. Z. Ivinskis iš Bon- 
nos ketvirtadienio rytą pasi
naudojo studijų savaitės foru
mu tarti tuo klausimu moksli
ninko žodį.

Žiaurumais žydų atžvilgiu vo
kiečių okupacijos metu lietu
vius neteisingai kaltina patys 
žydai ir komunistai. Pirmieji
— dėl tikrosios padėties neži
nojimo, antrieji — norėdami 
suniekinti 1941 sudarytą Lai
kinę Lietuvos vyriausybę ir 
priešsevietinius sukilėlius.

Pirmieji žydai Lietuvoje pa
sirodė Vytauto D. laikais XIV 
š. gale. Jie atvyko iš Lenkijos 
ir gavo privilegijas. Tolydžio žy
dam atiteko kredito įstaigų mo
nopolis. 1'440-92 sutinkame žy
dų muitininkų. XVI š. buvo žy
dų Lietuvoje Įsigalėjimo am
žius. Žydai gyveno daugiausia 
miestuose, vis plėsdami savo 
veiklos sritis. Jie stvėrėsi pre
kybos miško medžiaga, smuk
lių laikymo. Nė vienas dvari

ninkas neišsiversdavo be žydų 
patarnavimų. Nuo XVII a. vidu
rio prasidėjusios Lietuvos ne
laimės neaplenkė nė žydų.

XVIII a. žydai ėmė vėl atsi
gauti. Jie įsitvirtino dar preky
boj bei amatuose. Iki valsty
bės padalinimo žydai Lietuvoje 
nepergyveno jokių persekioji
mų.

Viešai žydus užkabino bene 
pirmasis vysk. M. Valančius, 
tačiau ne dėl jų rasės ar tiky
bos, o bendrų savo pamokymų 
liaudžiai rėmuose. Jis ragino 
lietuvius pradėti prekiauti ir 
verstis amatais, kur anuomet 
dirbo tik žydai, ir skelbė blaivy
bę. Ir Kudirkai užkliuvo žydai, 
demoralizuoją liaudį. Vaižgan
tas į “Pragiedrulius” įvedė du 
simpatingus žydų personažus. 
Savo veikaluose žydus vaizda
vo dar J. Vilkutaitis, V. Krėvė 
ir kiti.

Nuo 1804 Rusijoje žydai ga
lėjo gyventi tik šiaurės-vakarų 
gubernijose. Nuo 1905 revoliu
cijos rusų visuomenėje pradėjo 
reikštis antisemitizmas. Įvykda
vo pogromų. 1911-13 viešumą 
jaudino garsioji Ukrainos žydo 
Beilio byla, palikusi visuome
nėj priešžydiškų nuotaikų. Iš 
vakarinių gubernijų žydai ėmė 
emigruoti.

Žydų vaidmuo nepriklauso
moj Lietuvoj buvo Įvairicpas. 
Lietuvių tautiniame judėjime 
iki nepriklausomybės atgavimo 
žydai nedalyvavo. Visose nepr. 
Lietuvos vyriausybėse iki 1924 

Dail. Česlovas Janušas

buvo minister^ be portfelio žy
dų reikalam. Nepr. kovose da
lyvavo nemažas skaičius žydų. 
Gana aktyviai reiškėsi žydai 
Lietuvos seimuose, ypač Steig. 
seime. Iškilesnieji įsijungė į 
Lietuvos reikalų gynimą tarp
tautinėj plotmėj.

Vidaus gyvenime žydai buvo 
labai ortodoksiški. Daug nesu
sipratimų įvyko dėl krautuvių 
iškabų žydų kalba, dėl rusų kal
bos vartojimo kasdieniniame 
gyvenime. Nemažą trynimąsi 
tarp lietuvių ir žydų kėlė pir
mųjų pastangos užimti pridera
mą vietą prekyboje, pramonė
je, amatuose, o taip pat laisvo
siose akademinėse profesijose.

Žydų įnašas į lietuvių kultū
rą nėra didelis. Praturtėję žydai 
netapo mūsų meno ir mokslo 
mecenatais. Atskiri jų tautie
čiai reiškėsi teisėj, muzikoj, li
teratūroj ir kitose kultūros sri
tyse.

Dauguma žydų ypač jaunųjų, 
sovietinę okupaciją pasitiko su 
džiaugsmu. Jie padėjo okupan
tam persekioti lietuvius patrio
tus. 1941 užėmę Lietuvą hitle
rininkai stengėsi įtraukti lietu
vius į žydų naikinimą. Pavie
niai asmenys, daugiausia asme
ninių, motyvų skatinami, vokie
čiam talkino. Vokiečių duome
nimis,- iki 1941.XII. 1 Lietuvoj 
nužudyti 137,346 žydai. Daug 
lietuvių žydus gelbėjo nuo 
mirties. Dalis gelbėtojų skau
džiai nukentėjo.

(Bus daugiau)

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

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

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

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

Plokštelė — Čiurlionis 30 Di
rigentas A. Mikulskis, Dainuo
ja L.T.M. Ansamblis, dainuoja 
solistai: A. Stempužienė, J. 
Krištolaitytė, V. Verikaitis, I. 
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, 
Piovėjas, Dainų dainelės, Kur 
lygios lygios lankos, Dziedukas, 
Aviža prašė, Iškasiu 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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Ateitininkiška dvasia visada gyva
(Tęsinys iš praeito nr.)
Įspūdžiai iš Lietuvos

Ketvirtadieni buvo bandoma 
skirtinga dienos tvarka. Prieš
pietį turėjom laisvą, bet kaip ty 
čia pasitaikė miglotas rytas. 
Prasiblaivė tik po pietų, kai 
buvo numatyti kun. J. Stepo
naičio įspūdžiai iš Lietuvos.

Kalbėtojas ką tik grįžo, ap
lankęs gimines, ir papasakojo 
kelionės įspūdžius bei Lietuvos 
gyvenimo nuotrupas. Žmonės 
Lietuvoje seka amerikietiškas 
madas, kurios ten ateina maž
daug po poros metų. Bažnyčio
se pamaldos tebelaikomos loty
nų kalba.

Prel. V. Balčiūnas kalbėtoją 
papildė žiniomis iš kitų šalti
nių ir pažymėjo, kad Lietuvoje 
pageidaujama stiprios religinės 
programos per radiją ir spau
dimo į pasaulio galinguosius ir 
Jungtines Tautas dėl religi
nės laisvės.

Buvo klausimų ir diskusijų.
Latvių kūrybos pasaulis

Tos dienos vakarą mum bu
vo įdomiai pristatytas brolių 
latvių kūrybos pasaulis. Dr. Val
da Mengaile kalbėjo apie dabar
tinę latvių poeziją.

Emigrantai latviai nesą ab
straktūs ir neliečia metafizikos. 
Jie kalba konkrečiais vaizdais 
ir daiktais. Bet kai jie kalba 
apie beržą, tai reiškia Latvijos 
beržą ir pačią Latviją. Patrioti
niai jausmai perduodami istori
niais vaizdais. Čia daugiau krei
piama dėmesio į estetiką. Pa
čioj Latvijoj poezija daugiau 
metafizinė. Mintis išreiškiama 
filosofiškai. Rašytojai ten rodo 
moralinių vertybių troškuli. Tur 
būt, dėl to jie ten labai gerbia
mi.

Paskaitininke, kuri pati yra 
išleidusi poezijos rinkinį, buvo 
paprašyta paskaityti iš savo ir 
kitų latvių poezijos. Tai ji at
liko su dideliu nuoširdumu ir 
su rašytojo Algirdo Landsber
gio pagalba,‘kuris jos 'paskaity
tus dalykus išvertė lietuviškai. 
Šalia šio gražaus patalkinimo 
rašytojas A. Landsbergis dar 
prisidėjo įdomiu pačios paskai- 
tininkės pristatymu, žodžiu, tai 
buvo gražus dviejų tautų bend
radarbiavimo pasireiškimas.

Paskaita apie rašyseną
Po to dar buvo Cezario Sur- 

doko paskaita apie rašyseną ir

J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENES ŠVIETIMO TARYBOJE 
gaunamos

mokslo priemonės ir knygos jaunimui
A. MOKSLO PRIEMONĖS

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

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

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

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

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

IV skyriui •
A. Rinkūnas, KREGŽDUTĖ. II dalis .............. -..................-....... 3.25
S. Jonynienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (nekirčiuoti) 2.00
S. Jonynienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (kirčiuoti) 2.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sendraugią stovykla Kennebunkporte
charakterį. Rašysenos apraiš
kos, kurios nukrypsta nuo stan
dartinių formų, nurodo indivi
dualius rašytojo judesius, kurių 
prasmę įžvelgdamas grafologas 
gali aiškinti charakterio savy
bes. Grafologija ir šiame kraš
te susilaukia vis didesnio dėme
sio. Ir lietuviam reikėtų susi
rūpinti grafologijos pritaikymu 
lietuviško charakterio tyrimui.

Paskaita buvo pailiustruota 
žinomų asmenybių raštų pavyz
džiais ir dalyvių rašysenos 
trumpom analizėm.

Esama gražaus jaunimo
Penktadienį pradėjom sim

poziumu, kurį moderavo Eligi- 
jus Sužiedėlis ir kuriame daly
vavo studentų s-gos pirm. Jur
gis Oniūnas, moksleivių s-gos 
pirm. Eugenijus Girdauskas ir 
sendraugė Irena Eivienė.

Oniūno nuomone, sendrau
giai kartais pesimistiškai nu
kalba apie dabartinį studentų 
veikimą. Tą klausimą pastudi
javęs, jis mato, kad ir anais lai
kais būta tų pačių problemų, 
kaip ir dabar. Be tb, dalyvau-
damas Pax Romana kongrese, 
jis pastebėjo, kad su tokiom 
pat problemom susiduria ir kitų 
kraštų studentai. Draugovių 
veikloj yra žymių skirtumų, ku
rie paprastai atsiranda dėl vei
kėjų charakterių skirtingumo. 
Studentai ateitininkai yra veik
los mokykla, kurioje reikia iš
bandyti naujus veikimo meto-

KADA MORALE NUSMUKUSI
(atkelta iš 3 pslj

nesutaikomumas komunizmo 
priešams, taikos ir tautų lais
vės priešams; broliškas solida
rumas su visų šalių darbo žmo
nėmis, su visomis tautomis” 
(TSKP XXII Suvažiavimo me
džiaga, 357-358 p.).

Ners komunistų skelbiamoje 
moralėje yra ir krikščioniško
sios ir “žmogiškosios” moralės 
elementų, tačiau jie visi yra pa
lenkti komunizmo statybos nau
dai. Laisvo apsisprendimo ir pa
sirinkimo nėra. Pagal komunis
tinę morale žmogus ne pats 
sprendžia, kas dora, kas nedo
ra, o tik komunistų partija. Ta
čiau reikia pripažinti, kad to- 

dus. Todėl nepasisekimai mū
sų nebaido, o tik iškelia naujų 
idėjų. Studentų sąjungoje da
bar yra apie 300 narių.

Girdauskas pareiškė, kad jis 
į padėtį irgi negali žiūrėti pesi
mistiškai, nes jam atrodo, kad 
moksleivių sąjunga veikia pui
kiai. Neringos stovyklon, iš ku
rios jie čia atvykę šiais me
tais suvažiavo nedaug, tik 60, 
bet dvasia yra puikesnė negu 
bet kada. Dabar ateina nauja 
banga jaunimo, kurio lygį yra 
pakėlę ideologiniai kursai. Jų 
siela yra kun. St. Yla. Mokslei
vių s-goj yra 22 kuopos su apie 
1600 narių.

Oniūnas dar pridūrė, kad ir 
pas studentus yra toks feno
menas, kuri jie vadina ‘‘the 
Yla generation”. Tą “generaci
ją” sudaro tie, kurie yra išėję 
kun. St. Ylos kursus.

Eivienė pareiškė, kad ji irgi 
nori prisidėti prie kursų pro
pagavimo. Tie kursai yra labai 
reikšmingi. Jaunimas ten taip 
susigyvena, kad paskui negali 
išsiskirti. Jame gimsta vienybė 
ir gyvoji dvasia. Tuos kursus 
reikia remti visokiais būdais.

Diskusijose dar paryškėjo, 
kaip atskirose vietovėse ‘veikia
ma. Susidarė įspūdis, kad pesi
mizmas dėl ateitininkų veikimo 
yra' greičiau individo psicho
loginė būklė, nes tikrovėje 
esama gražaus jaunimo su idea
liu nusiteikimu.

kiuose komunistinės dorovės 
rėmuose nėra vietos nepadoru
mui, palaidumui, pornografijai, 
lytiniam palaidumui ir pan., 
kas ypačiai pastebima šių dienų 
visokią moralę atmetusiųjų tar
pe, kada kiekvienas elgiasi kaip 
jam patinka, be jokių moralės 
varžtų.
Marksistai apie krikščioniškąją 
morale

Kai G. šlikas, išdėstęs savąjį 
“žmogiškosios moralės” supra
timą, nė žodeliu neužsimena 
apie krikščioniškąją moralę, tai 
marksistai-ateistai, lygindami 
savąją moralę su krikščionišką
ją, gana tiksliai atpasakoja 
krikščiųniškosios moralės es
mę:

“Vertindama žmonių poel
gius, religinė moralė vartoja 
tas pačias dorovės kategorijas, 
kaip ir pasaulietiška moralė 
Tačiau jai būdinga tai, kad šias 
kategorijas ji paskelbia kaip 
antgamtines, nežmogiškojo, die
viškojo prado duotas. Kas gė
ris ir kas blogis, kas garbinga 
ir kas ne ir pan. — tai, pasak 
religijos, kartą ir visiems lai
kams nustatyta dievo, ir žmo
gus čia negalįs teisti. Todėl re
liginiu požiūriu dorovinga visa 
tai, kas atitinka dievo valią, ir 
atvirkščiai, kas neatitinka die
vo valios, nedorovinga. Rėmi
masis dievo valia, kaip vienin
teliu dorovės kriterijumi — štai 
religinės moralės ypatybė ” 
(Mokslinio ateizmo pagrindai, 
274-75 p.).
Kas apgailėtina

G. šlikui, atrodo, krikščioniš
kosios moralės pagrindai nėra 
žinomi, jei jų, net prabėgomis, 
nėra paminėjęs apibūdindamas, 
kas yra moralė, rašydamas ka
talikiško laikraščio premijai 
gauti savąjį straipsnį. Tenka ap
gailestauti, kad ir “religinės 
kultūros” žurnalas, atspausdin
damas G. Sliko premijuotą 
straipsnį, skirtą pasiskaityti ti
kinčiai visuomenei, nerado rei
kalo bent redakcijos pastaboje 
paminėti, kad šalia G. Sliko skel 
biamos “žmogiškosios mora
lės” yra dar kita — krikščioniš
koji moralė, privaloma visiem, 
kurie tiki į Dievą ir jo Sūnų Jė
zų Kristų. Tikėkimės, kad bent 
ateityje tai padarys, nes klau
simas yra svarbus ir jį palikti 
rūkuose negalima.

(Bus daugiau)

Pokalbiai apie sveikatą 
ir maistą

Vakarinėje programoje bio
chemikas dr. P. Kaladė kalbė
jo apie maistą. Jis ypač atkrei
pė klausytojų dėmesį į reikalą 
sumažinti kietųjų riebalų kie
kį. Kalbėjo ir apie rūkymo bei 
pykčio kenksmingumą. Suminė
jo ir kitus maitinimosi ir kalo
rijų sunaudojimo kiekius bei 
dėsnius.

Jį papildė ir Į mediciniškus 
klausimus atsakė dr. Vidas. Pa
žymėjo, kad kraujo spaudimas 
kyla nuo susijaudinimo, kad 
rūkymas yra nervingumo ženk
las ir kad jis prasideda pamėg
džiojimu. Valgis turi būti pride
rintas prie gyvenimo ir darbo. 
Valgyti, reikia tik tiek, kiek rei
kia gyvybei palaikyti. Kas val
go tik dėl malonumo, tas pats 
sau kenkia.

Pokalbiai apie sveikatą ir 
maistą nenutrūko ir išėjus iš 
salės. Daugelį jie atlydėjo ir 
pas dr. ir ponią Vaitkus, pasi
kvietusius stovyklautojus sve- 
čiuosna į savo vasaros rezidenci 
ją antroj pusėj kelio nuo pran
ciškonu centro. 4*

Bendruomeniniai reikalai
Pagaliau ir šeštadienis, bend

ruomeninių reikalų diena. JAV 
LB centro valdybos pirm. V. 
Volertas pažymėjo, kad iš prin
cipo L. B. pripažįsta . vi
sų vadovaujančių veiksnių rei
kalingumą, tačiau praktikoj pa
sitaiko nesklandumų, kurių ei
lę jis ir suminėjo, nes norėjęs
čia atvirai oasakyti visą teisy
bę.

Diskusijose labiau buvo pa
brėžtas reikalas rasti bendra 
kalba, tartis ir susišnekėti, v'

Literatūros vakaras
Štai ir paskutinė stovyklos 

programa. Tai literatūros va
karas Vytauto Volerto penkias
dešimto gimtadienio proga. Pa
skaitą apie Volerto kūrybą skai
to Pranas Naujokaitis. Jis per
žvelgia ir -kritiškai vertina vi
sus Volerto kūrinius. Tada ir 
pats sukaktuvininkas paskaito 
iš savos kūrybos, o po jo so
listė Violeta Čižauskaitė-Balčiū- 
nienė pripildo salę dainų ir ari
jų garsais. Akomponuoja muzi
kas Jeronimas Kačinskas.o

Jau reikės skirstytis. Bet pa
laukit: dar kavutė, muzika, šo
kis ir daina.

Tai tokia mūsų stovykla. At
rodo, kad reikės jos ir kitais 
metais. C. Surdokas

Lankėsi pas 
prezidentą
Rugsėjo 12 respublikonų tau

tybių atstovai turėjo priėmimą 
Baltuosiuose Rūmuose, pas pre 
zidenta Nixona.

Dr. J. Genys, Amerikos lie
tuvių įgaliotinis ir vykdomasis 
sekretorius Washingtone, pri 
ėmimo metu iškėlė Simo Ku
dirkos nelaimingo pabėgimo ir 
jo pasekmių klausimą ir pra
šė prezidentą daryti žygius jam 
padėti.

Prezidentas Nixonas davė su
gestijų, ką šiuo reikalu reikia 
daryti. Šiomis sugestijomis bu
vo pasinaudota, ir Amerikos 
Lietuvių Taryba jau pradėjo da 
ryti žygius nurodyta kryptimi

Simo Kudirkos reikalu dr. J. 
Genys taip pat kalbėjo su trans
porto departamento sekreto
rium Volpe, kuris pažadėjo pa
rama.

Priėmime pas prezidentą R. 
Nixona taip pat dalyvavo K. 
Oksas iš Chicagos ir J. Burgys 
iš Washington© (abu lietuviai), 
valstybės prokuręras Mitchell, 
iždo sekretorius Connally, svei
katos, mokslo ir šalpos sekre
torius Richardson ir daug kitų 
aukštų pareigūnų.

Šia proga dr. J. Genys per
davė sveikinimus ir linkėjimus 
nuo lietuvių moterų poniai P. 
Nixon, kuri už tai padėkojo ir 
prašė sveikinti lietuves mote
ris. ALT inf.»

Ateitininkų sendraugių stovykloje Kennebunkporte, Maine, iš k. Tėv. Vik
toras Gidžiūnas, dr. Alfonsas šešplaukis ir Cezaris Surdokas.

Lietuvos pasiuntinybės žinios
Mirus Liberijos respublikos 

prezidentui, Lietuvos atstovas 
Washingtone pasirašė į užuojau 
tų knygą Liberijos ambasadoje 
ir su žmona dalyvavo pamaldo
se katedroje.

J. Kajeckas su žmona rug- 
piūčio 7 dalyvavo Ivory Coast 
ambasadoriaus priėmime, kuris 
buvo surengtas jų nepriklauso
mybės šventės proga, rugpiūčio 
9 Singapūro ambasadoriaus pri
ėmime jų tautos šventės proga.

Rugsėjo 7 Washingtone bu
vo atidarytas Kennedy centras. 
J. Kajeckas su žmona dalyvavo 
atidarymo iškilmėse — priėmi
me ir surengtame koncerte.

Malonu pažymėti, kad prie 
Kennedy centro plevėsuoja ir 
Lietuvos vėliava.

Spalio 23 dalyvaus Jungtinių 
Tautų koncerte ir pietuose, ku-

IZRAELIO PROKOMUNISTAI 
Į RYGĄ IR VILNIŲ

The Jerusalem Post rugpiū
čio 27 (gautas dr. V.V. dėka) 
paskelbė, kad Sovietų komite
tas “taikai ginti” pakvietė Iz
raelio “kairiųjų” delegacija. 
Nuvyko komunistinės ir proko
munistinių grupių 6 atstovai. 
Maskvoje jie pareiškė, kad 
norį susipažinti su žydų padė
timi, bet tam reikalui jie vyk- 
sia ne i Stalino sukurta žvdu 
respubliką Birobidžaną, o į Ry-' 
gą ir Vilnių.

Kviesdama Izraelio prokomu- 
nistus, Maskva, gal būt, tikisi 
sušvelninti santykius su Izrae
liu ir sykiu pačiame Izraely su
stiprinti prokomunistinių gru
pių autoritetą.

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniui, Tėvą pranciškoną vie
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskirą aukotoją pageidavimus) aukojo:

įvairūs, n. j.
P. J. Kasilionis, Clark, N. J., 

30, anksč. 5.
F. Verson, Roselle, N. J., 10, 
> anksč. 10.
A. Strazdas, Roselle, N. J. 10, 

anksč. 10.
B. Vyliaudas, Union, N. J. 10, 

anksč. 10.
A.’ Shatas, Colonia, N. J., 10, 

anksč. 10.
M. Darey, Colonia, N. J. 10. -
K. Graudien.ė, Newark, N. J. 

100.
G. Miklasavage, Rahway, N. J, 

60.
S. J. Yantash, Rahway, N. J. 50, 

anksč. 50.
A. Miskewicz, Bayonne, N.J. 10.
J. Gurinskas, Linden, N. J. 15, 

anksč. 15.
S. Strazdienė, Linden, N. J., 

60, anksč. 5.
M. White, Jersey City, N.J., 10, 

anksč. 100.
V. Jasevičienė, Arlington, N. J., 

90, anksč. 10.
M. Slater, Belle Mead, N. J

25.

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

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

riuos rengia Valstybės sekre
torius. Iškilmes globoja prezi
dentas Nixonas. Koncertas bus 
Kennedy centre, o pietūs Wash
ington Hilton viešbutyje.

Vokietijos televizija atsiuntė 
padėkos laišką Lietuve^ pasiun
tinybei, kad parūpino medžia
gos apie Baltijos valstybes.

Išvyko baudžiavon
Sovietų Rusijos gilumoje, 

prie Karnos upės, rengiasi pa
statyti didelį pramonės centrą, 
iki 200,000 gyventojų. Čia nu
matomi gaminti dizeliniai sunk
vežimiai, talkininkaujant ... 
“kapitalistinei Amerikai”. Da
bar į Neberežnyje Čelni -mies
telį jau komjaunuoliai telkiami 
iš visos Sovietijos. “Komj. Tie
sa” birž. 26 skelbė, kad iš Lie
tuvos į Karnos upės pakraščius 
jau išvyko kelios lietuvių jau
nuolių grupės. Liepos pradžio
je lietuvių ten “triūsė” apie 
60. Dabar jie stato miestą, vė
liau gamins sunkvežimius. Jie 
gauna 76 rb. stipendijos, ir 
juos iš anksto ramina, kad ne
nusimintų, nes per keletą mė
nesių jie būsią mūrininkai, be- 
tonuotojai, buldozerininkai, vai
ruotojai ... (Elta)

— Esama pastangų sustab
dyti Amerikos gyventojų skai
čiaus didėjimą. Pradėta organi- 
nuoti žymių piliečių grupė ta 
kryptimi pradėti veikti. To tiks
lo norima pasiekti ne prievar
tos priemonėmis, bet propagan
da ir įtikinėjimu. Kongresas 
bus raginamas tokią politiką 
paskelbti ir pinigų paskirti.

BROOKLYN, N. Y.
S. Cassano 20, anksč. 170.
V. česnavičius 10, anksč. 10, 

pažad. 50.
J. Connelly 20, anksč. 80.
L. E. Daszkiewicz 25, anksč. 

105, pažad. 300.
J. Johnson 40, anksč. 150, 

pažad. 360.
F. Marcis 50, anksč. 50.
E. Sandanavičienė 100, anksč. 

10, pažad. 200.
Anna Stuporas 50, anksč. 10, 

pažad. 250.
J. Shimkus 10, anksč. 110, pa

žad. 200.
M. Virbickienė 10, anksč. 10, 

pažad. 200.
J. Zarauskas 20, anksč. 5 pa

žad. 100.
YONKERS, N.Y.
W. Labutis 30, anksč. 10, pa

žad. 100:
S. Kazakevičienė 10, anksč. 10, 

pažad. 50
J. Elvaz 25, anksč. 75.

Č ViW
— Kardinolas A. Samore sa

vo gimtam miestely Bardi rug
sėjo 12 į subdijakonus įšventi
no A. Trimaką ir N. Vogt. Kon- 
celebravo vysk. A. Deksnys, 
prelatai L. Tulaba, J. Bičiūnas, 
K. Dobrovolskis. V. Mincevičius 
bei vienuoliai: rozminietis T. 
Ereminas, saleziečiai J. Zeliaus- 
kas ir P. Rukšys, pranciškonas 
K. Žalalis. Koncelebravo taip 
pat buvęs ir dabartinis Bardi 
klebonai. Apeigose dalyvavo ke
letą seselių lietuvaičių, Žemai
tis su šeima, S. Lozoraitis, Jr., 
Kemeklytė ir daug kitų. Mies
to burmistras pasveikino ir pa
sakė, kad viena gatvelė vadin
si Lituania.

— Kennebunkport, Maine, 
pranciškonų metinis piknikas 
kitais metais bus liepos 2, 
pirmą liepos sekmadienį. Pla
nuojant 1971 vasaros veikią, 
maloniai prašom atkreipti savo 
dėmesį.

— Australijos Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdybos pa
stangomis Adelaidės miesto fes- 
tivalin kviečiami solistas Sta
sys Baras ir Metropolitan op. so
listė Lilija Šukytė, dabar dai
nuojanti Miuncheno operoj. 
Jiem išlaidas apmokėtų festiva
lio rengėjai. Savo lėšomis at
vyks sol. Prudencija Bičkienč 
ir muz. P. Armonas. Daromi 
žygiai atsikviesti poetą Bernar
dą Brazdžionį ir satyriką An
taną Gustaitį.

— Dail. K. Varnelis rengiasi 
savo individualiai parodai, ku
rią suruoš šią žiemą. Toliau ku
ria savo geometrines abstrakci
jas. Jau ketveri metai kaip dės
to tapybą ir figūrinį piešima 
Chicagos -miesto, kolegijoj, ten 
pasiekęs profesoriaus laipsni.

— Pennsylvanijos universi
teto biblioteka turi apsčiai su
rinkusi Galvanausko, Savickio. 
Krupavičiaus. Balučio. Baltru- 

, šaitienės (poeto B. žmonos). Že
maitės, Kiršūs, St. Šalkauskio, 
A. Smetonos, Stulginskio ir ki
tų žymiųjų asmenų laiškų ar 
jų fotostatiniu kopijų. Vien V. 

. Krėvės laišku turi apie pusket
virto šimto. Biblioteka taip pat 
pasirūpino nusifotografuoti ir 
“Aušros” puslapius. Visas tas 
svarbus mūsų kultūrinis turtas 
ten yra atsiradęs daugiausia dr. 
V. Maciūno rūpesčiu.

— Lietuvių Fondo pelnas, 
kurio tikimasi bus apie 35.000 
dol., bus skirstomas metam pa
sibaigus.

— LB Lemento apylinkės v- 
bos pirmininko Modesto Jakai
čio namuose buvo sukviesti Le
mento jaunimo atstovai Ričar
das Burba, Kristina Griniūtė, 
Agnė Katiliškytė. Edis Razma. 
Rasa Šoliūnaitė ir Edis Umbra 
sas pasitarti jaunimo veiklos 
Lemonte reikalais. Jaunimas su
sitarė rugsėjo 25 rengti Le
monte susipažinimo vakarą. į 
kurį sukvies apylinkės jauni
mą.

-— Amerikos Lietuvių Tary
bos konferencija — suvažiavi
mas šiemet įvyks lapkričio 13 
14 Chicagoj.

— Detroito moksleivių ateiti
ninkų karaliaus Mindaugo kuo
pa ruošia studijų dienas spalio 
22-24 Dainavoj, prie Manches
ter, Mh. Diskusijų tema: “Pen
ki stulpai ateitininkijos aikštė
je”. Tai programoj numatyti 5 
pokalbiai apie tautiškumo, inte
ligentiškumo, visuomeniškumo, 
katalikiškumo ir šeiminišku- 
mo principus. Po pokalbių bus 
talentų, literatūros, savo kūry
bos pasirodymai ir linksmava- 
karis. Informacijų reikalu pra
šom skambinti: Saulius Jan
kauskas — JAV (313) 537-01 
03, Paulius Kuras — Kanada 
(519) 969-6131, Dainava —JV 
(313) 428-8919.

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

SKAUTŲ 
PASTOGĖJE

SąjungaGloboja: Lietuvių Skautų

Redaguoja:
ps. Birutė Kidoiienė, 94-08 Jamaica Ave. Woodhaven. N. Y. 11421 

Tel. HI 1-3894 (Area code 212)

Vyr. skautininko įspūdžiai iš pasaulines 
skautų jamboree

Čia vadovauja s. Karpavičius. 
Adelaidėje teko susitikti su s. 
Neverausku, su kuriuo buvo ap
silankyta lietuviškų laikraščių 
redakcijose, kur buvo šiltai pri
imtas, ir laikraščiai plačiai ap
rašė jo kelionę,.

Paminėtina, kad Australijoje 
tuntai ir vietininkijos yra be 
išimties mišrūs, tačiau visi gra
žiai ir darniai veikia.

Kalifornijoje
Iš Australijos VS pasuko na

mų link. Pakeliui dar sustojo 
Kalifornijoje, kur aplankė Los 
Angeles skautus-es jų stovyklo
je. Jie pirmieji šiame žemyne 
išgirdo VS kelionės Įspūdžius.

Negalime pamiršti, kad v.s. 
Molis iš Australijos parvežė 
nuodėguli iš M e 1 b o u rnc 
skautu-skaučiu iškvlos. šiuo 
nuodėguliu buvo Įkurtas

Vyriausias skautininkas su Australijos vadovais, iš k.j.b. v.vi. R. šaskis, 
ps. V. Stasiliūnas, s. D. Cižauskienė, v.s. P. Molis ir s.v. ps. H. Antanaitis.

Dėl

KOTRYNOS JONUŠKAITRS
mirties

jos seserį Vincę Zaunienę-Leskaitienę, 
dukterėčią Giedrę Zauniūtę ir seserėną Saulių Zaunių 

nuoširdžiai užjaučia

Birutė ir Vaclovas 
SIDZIKAUSKAI

Šio puslapio redaktorei te
ko turėti pokalbi su LSB VS 
v.s. Petru Moliu, tik neseniai 
grįžusiu iš 13-sios pasaulinės 
skautų jamboree Japonijoj, čia 
pateikiame jo Įspūdžius.

—o>—

Prieš vykdamas i Japoniją, 
v.<s. P. Molis buvo sustojęs Ha
vajuose. Ten neilgai pabuvojęs, 
tęsė savo kelione toliau i To
kyo, Japonijoj. Tokyo apsisto
jo “Prince Hotel”, kur spėjo 
užmegzti ryšius su daugelio tau* 
tvbiu skautais, atvykusiais i 
jamboree. Pažymėtina, kad ta
me pačiame viešbutyje po sto
vyklos vyko ir pasaulio skau
tų konferencija.

Pačioje jamboree lietuviam 
skautam atstovavo LSB VS v.s. 
Petras Molis ir s. Vyt. Jokūbai
tis iš Cleveland© su sūnumi. S. 
V. Jokūbaičio dėka jamboree 
šalia kitų valstybių vėliavų ple
vėsavo ir lietuviška trispalvė.

Čia užmegzta platesni ryšiai 
su Įvairių tautybių skautais, 
gauta daug pakvietimų apsi
lankyti pas juos. Vyr. Skauti
ninkas daugeli apdalino lietu
viškais skautiškais ženklais, 
taip pat paskleidė didelį kiekį 
šiai progai paruošto leidinio 
“Lithuanian Scouting”.

VS turėjo pasikalbėjimus su 
Tokyo laikraščių atstovais, taip 
pat ir su televizijos atstovais. 
Jo pokalbis per televiziją bu
vo transliuotas ir į Amerika.

Šiek tiek nuotaiką apsunki
no tuo metu jamboree apylin
kėse. siautęs taifūnas. Tačiau

iškyloje, kurioje dalyvavo 80 
nuošimčių tunto skautų. Turėjo 
pasitarimus su vadovybe, tėvų 
komitetu ir skautų tėvais. Ku
nigas ps. Dauknys pravedė pa
šnekesį. Aplankė skautų būk- 
la ir lietuviška sale.

* » 4

Iš Melbourne patraukė i Gee
long, maždaug už 60 mylių.

laužas Atlanto rajono Simo Ku
dirkos vardo stovykloje, kai jis 
vizitavo šią stovyklą.

VS v.s. P. Molis vėliau žada 
pasidalinti su skaitytojais pla
tesniais aprašymais, Įspūdžiais 
iš 13-sios oasaulinės skautų 
jamboree.

B.K

ĄŽUOLO IR GINTARO MOKYKLOS
Ąžuolo ir Gintaro mokyk- šalia Įvairių' skilties įrengi-

los, o tuo pat ir jaunesniųjų va
dovų stovykla įvyko rugpiūčio 
7-15 Rako stovyklavietėj, Cus
ter, Michigan.

Vyriausiu stovyklos viršinin
ku buvo v.s. A. Karaliūnas, gi 
jauniesiem vadovam viršininku 
buvo v.s. V. Namikas, jaun. va
dovėm — ps. Eleonora Šalčiū- 
nienė. Ąžuolo mokyklą vedė v. 
s. Česlovas Kiliulis ir Gintaro 
mokykla — ps. Laima Kiliulie- 
nė.

Šioje stovykloje buvo suskri
dę sesės ir broliai daugiausiai 
iš Toronto ir Chicagos, bet bu
vo net ir iš Los Angeles.

Ąžuolo mokykloje dalyvavo 
13 kursantų ir 4 vadovai. Gin

taro mokykloje — 13 kursan- 
čių ir 5 vadovės. Reikalui 
esant atvykdavo papildomų in
struktorių.

Stovykloje ypatingai pabrėž
ta skilčių sistema. Skiltys vis
ką darė kartu. Ąžuoliečių buvo 
2 skiltys. Vanagai ir Vilkai, o 
gintariečių 3 skiltys, Sąmonin 
gos samanėlės, Gyvatės ir Lai
mės juostos.

Virimas, išskyrus pietus, bu

mų, kiekvienas skautas gavo ir 
asmeniškus uždavinius, pav. pa
daryti medini plaktuką, žiedą ir 
pan. Iš didesnių pionerijeg dar
bų Ąžuolo mokyklos broliai pa
statė didžiuli dvigubą bokštą su 
palapine viršuje. Kas įdomiau
sia. kad bokštas buvo pradėtas 
statyti vieną rytą ir baigtas sta
tyti kitą rytą (t. y. jis buvo 
statomas ir naktį, prie 4 lau
žų šviesos). Prie vandens pa
statyta (per stiprų lietų) gelbė
jimosi ratas ir plaustas su irk
lais.

Iš bendrų programinių daly
kų buvo “Rodom ir darom”, 
kur buvo rodoma patyrimų da
lykai ir buvo galimybės juos 
išbandyti.

Penktadienį abi stovyklos tu
rėjo žygį su uždaviniais — Ą- 
žuolo m. — 15 mylių. Ginta
ro m. — 10 mylių. Žygiai neap
siėjo be nuotykių. — brolius 
pavijo stiprus lietus grįžtant, 
jie sugrįžo šlapi iki paskutinės 
siūlės.

šeštadienį užbaigai buvo su
ruošta iškilminga vakarienė su 
svečiais. Visą maistą, pagamin-

jam praėjus, stovykla vyko nor
maliai, gražiose Asagįri apylin-

vo atliekama skiltimis. Visos 
skiltys savarankiškai stovykla-

tą ant skilties laužų, atnešė vi
sos skiltvs iš savo virtuvių.

Pirmoji židinio sueiga New Yorke
Rugsėjo 16 New Yorko vyr. 

skaučių židinys “Vilija” pra
dėjo naujus veiklus metus. Pir
moji sueiga Įvyko sesės D. Sa. 
mušienės namuose, šioje suei
goje buvo pasidalinta mintimis 
ir apkalbėta tolimesnės veik
los gairės.

Židinio pirmininke antriem 
metam pasiliko sesė G. Šimu- 
konienė. Į židinį įstojo dvi nau
jos sesės — vyr. sk. Ina Jasai
tienė ir A. Karmazinienė.

Buvo perskaitytas s. S. Ša
tienės laiškas apie būsimą su
važiavimą Clevelande, kur kvie
čiamos ir židinietės. Suvažiavi
mas įvyks spalio 30-31. Buvo 
paskaitytos padėkos už aukas 
Kultūros Židiniui ir New Yor
ko tuntam (už auką autobuso 
fondui). Buvo išdalinti bilietai 
loterijai, kurioje bus leidžiama 
P. Baltuonic skulptūra “Gry
bai”, kraičio skrynia ir tauti
niais motyvais medinė lėkštė.

Buvo pasiskirstyta ateities 
darbais. Skautiškas Kūčias suti-

ko ruošti ps. A. Katinienė, o 
Kaziuko mugės stalu rūpinsis 
vyr. sk. I. Alksninienė. Šioje 
sueigoje sesė Alksninienė per
davė iždą vyr. sk. v. si. R. Gu
daitienei. Buvo renkamas na
rio mokestis, pasidalinta pir
maisiais darbais mugei. . Taip 
pat buvo diskutuota ir kandi
dačių paruošimas įžodžiui.

Sueiga baigta kavute, paruoš
ta šeimininkės D. Samušienės.
Kita sueiga bus pas sesę Vilga- 
lienę. Data bus paskelbta vė
liau.

B.K.

AfA

KOTRYNAI JONUŠKAITEI
mirus,

liūdinčiai seseriai, mūsų mielai pirmininkei 
VINCEI JONUŠKAITEI-LESKAITIENEI 

ir jos šeimai: Giedrei Zauniutei ir Sauliui Zauniui 
gilią užuojautą reiškia

LIET. MOTERŲ KLUBŲ 
FEDERACIJOS 

VALDYBA

ATSIŲSTA PAMINĖTI

"Taukuotas Puodas", — ju
biliejinės stovyklos Schwetzin- 
gene vienkartinis laikraštėlis. 
Jame sudėti sveikinimai ne 
vien pačių vadovų, bet taip 
pat ir ten dalyvavusios LSS-jos 
Vyr. Skautininkės s. L. Milu- 
kienės, taip pat ir ištraukos iš 
vietos vokiečių spaudos. Paste
bėtina. kad stovykloje dalyva
vo ir visiems gerai žinomas 
vysk. A. Deksnys, kur jis at
laikė iškilmingas pamaldas.

r
Judita Audėnaitė

MŪSŲ MINTYSE TEBESI GYVA

AfA

Kotrynai Jonuškaitci 
mirus, 

jos seseriai
VINCEI JONUŠKAITEI-LESKAITIĘNEI 

gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi .

MIL MINTAVIČIENĖ 
PREKERIAI 

IVANAUSKAITĖ

kėse.
Pasibaigus stovyklai, VS ap

lankė dar Hong Kongo ir Fili
pinų skautus, kuriems taip pat 
paliko skautiškų ženklų ir mi
nėto leidinio. Viskas lieka jų 
skautiškame muziejuje. VS 
džiaugėsi dideliu visų kitatau
čių brolių draugiškumu.

Australijoje
Iš Japonijos VS pasuko Aus^ 

tralijon. Sydnėjuje jį sutiko 
Australijos rajono vadas s. A. 
Jakštas, čia turėjo pasitarimus 
su vadovybe. Kartu su rajono 
vadu aplankė Sydnėjaus skau
tu stovvklaviete. *. •* *■

Teko dar lankytis Brisbane, 
kur vadovauja ps. Blatkauskie-

vo. Pareigos skiltyse keitėsi čia buvo smaguriaujama ir kep- 
kas dieną. Paskiltininkas tap- ta jautiena ir viščiukais, šaltf-
davo skiltininku, gi skiltinin- 
kas lėkščių plovėjų.

Kiekvienoje stovykloje buvo 
budinti skiltis. Ąžuoliečiai bu
dinčios skilties valdžios ženklu 
pasirinko ragą, kurį pūsdavo 
skiltininkas, o gintarietės nau
dojo varpelį, sušaukti seses.

Kiekvienas dalyvis vedė užra
šus. kurie buvo tikrinami du 
kartus. Stovyklautojai nešiojo 
skautiškas (be vyresniškumo ar 
patyrimų ženklų) uniformas su 
pilkais kaklaraiščiais, kurie yra 
priimti Brolijoje ir Seserijoje 
kaip oficialūs šių mokyklų ka
klaraiščiai.

Stovykloje buvo išleistas laik-

barščiais, balandėliais, keptais 
obuoliais ir kitokiomis gudry
bėmis. Nuotaika buvo puiki, 
maistas skanus.

Stovykla greit prabėgo, da
bar belieka jos tolimesnė pa
skirtis — atlikti Ąžuolo ir Gin
taro mokyklų rašto darbus, ku
riuos be abejo broliai ir sesės 
ilgai nelaukdami atliks ir galės 
savo uniformą papuošti Ąžuolo 
ir Gintaro mokyklų ženklais, 
kurie kiekvienam parodys, kad 
skautaudamas veltui laiko ne
leido, o pasiekė bene didžiau
sio skauto gyvenime patyrimo.

Č.K.

Prieš dešimtį metų New Yor
ko ir apylinkių lietuvių visuo
menę sukrėtė šiurpi žinia. 
1961 rugsėjo 11 žuvo automo
bilio nelaimėje trys newyorkie- 
čiai — studentė Judita Audė
naitė, rašytejas Antanas Škė
ma ir žurnalistas Jurgis Jaks- 
Tyris.

Tačiau ir toks didelis metų 
tarpas neišdildė jų iš mūsų at
minties. Šiame skautiškame pus’ 
lapyje norime ypatingai prisi
minti vyr. skautę, v. si. Juditą 
Audėnaitę:

Miela Sese,
Jau daug laiko praėjo, kada 

sutikdavau Tave su pluoštu
nė mišriai vietininkijai. Mel
bourne teko apsilankyti pas 
“Džiugo” tunto skautus, vado
vaujamus ps. VI. Stasiliūno. čia 
pabuvo 3 d. ir dalyvavo tunto

raštelis — “Sumestinis”, kurį 
redagavo s. D. Eidukienė.

Tarp skilčių pravestas kon
kursas. Jį laimėjo Vanagai ir 
Sąmoningos samanėlės.

Ąžuolo mokyklos broliai su savo vadovais. Nuotr. C. Kiliulio
Gintaro mokykla su savo vadovėmis.

Nuotr. C. Kiliulio

skautiškų vadovėlių skubančią 
sueigon. Tada mokei savo jau
nesnes seses skautavimo, die
gei jom. skautiškuosius idealus, 
mokei jas praktiškų dalykų, rei
kalui esant, pagelbėdavai, pa- 
guosdąvai, jei kuriai sunkiau 
sekdavosi. Visuomet buvai su 
jomis kantri, niekas Tavęs ne
matė rūsčios, nepatenkintos, 
todėl buvai jų gerbiama ir my
lima. Prisimenu Tave ir vyr. 
skaučių sueigose, kada buvome 
toje pačioje draugovėje. Ir ten 
Tu buvai tokia pati, linksma ir 
nuoširdi, kaip ir su jaunesnėm. 
Prisimenu Tave ir stovyklose, 
rikiuotėje, užsiėmimucf>e ir lau
žuose. Prisimenu taip ryškiai, 
kad, rodos, tas viskas buvo va
kar.

Tačiau pačioje jaunystėje, 
pačiame žydėjime Tu mus pali
kai.

Nors Tavęs mūsų tarpe ne
bėra, tačiau mūsų mintyse ir 
širdyse Tu tebesi gyva. Esi gy
va atmintyje sesių, kurias Tu 
globojai, mokei: esi gyva atmin
tyje ir tų, su kuriomis kartu 
skautavai, esi gyva ne tik Tavo 
tėvelių, sesers, bet ir visų new- 
yerkiečių atmintyje.

Tavo gyvenimo kelias buvo 
trumpas, bet gražus, naudingas 
ir reikšmingas. Todėl dar ilgai 
minėsime Tave, sekdami Tavo 
pramintu taku. Ilsėkis ramiai, 
Judita, o mes vakarinėje skau
tų giesmėje prisiminsime Tave 
žodžiais: “Saldžiu sapnu mie
goki, Dievas yr čia”.

ps. B. Kidoiienė

Brangius Vincę Jonuškaitę-Leskaitienę, 
Giedrę ir Saulių Zaunius, 

jų mylimai seseriai 
ir tetai
AfA

Kotrynai Kazimierai 
JONUŠKAITEI

mirus, 
nuoširdžiai užjaučia

Nijolė ir Renzo PARONETTO su šeima

AfA

Kotrynai Jonuškaitei
mirus, jos seserį. Liet. Moterų Klubų Federacijos pirmi
ninkę Vincę Jonuškaitę-Leskaitienę, bei jos šeimą giliai 
užjaučia

LMK Federacijos New Yorko Klubas
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— Vlikas užmezgė ryžius su 
Amnesty International organi
zacija Londone. Si organizaci
ja, kurios pasiūlymais domisi J. 
Tautos, rūpinasi gelbėti politi
nius kalinius, kurių dar daug 
šių dienų pasauly. Organizaci
ja paprašyta rūpintis Prano ir 
Algirdo Bražinskų, Simo Ku
dirkos ir Vytauto ir Gražinos 
Simokaičių padėtimi. Vlikas or
ganizacijai pateikė i š - 
samios medžiagos. Amnesty In
ternal. turi savo skyrius įvai
riose valstybėse. Gautas raš
tas iš Vokietijqs skyriaus, vei
kiančio Koelno mieste. Infor
muojama, kad Sovietų Sąjun
gos pogrindžio leidžiamoje 
“Paskutinių įvykių apžvalgoje”, 
17-18 nr. rašoma apie Algį Stat- 
kevičių, gimusį 1937. Jis, dir
bęs Vilniuje finansų žinybos 
Sociologinių tyrimų biure, 
1970 gegužės 19 Vilniuje bu
vęs suimtas. Jis buvo kaltina
mas parašęs knygą “Komunis
tu manifesto kritika” ir “So
ciologinių tyrimų Lietuvoje re
zultatai”. A. Statkevičius už tai 
Vilniaus teismo buvęs nuteis
tas per prievartą “gydyti”, ligi 
lapkričio mėn. pabaigos, psichi
atrinėj ligoninėj. (E)

— Lietuvių Bendruomenė y- 
patingą dėmesį visada skiria 
jaunimui. Šiuo metu JAV LB 
darbuotojų ir vadovu tarpe yra 
daugelis žmonių kurie JAV LB 
kūrimosi metu prieš 20 metų 
buvo dar gimnazistai arba stu
dentai. Juos tada i LB darbus 
įtraukė ir draugiškai mokė LB 
darbuotojai, kaip prel. J. Bal
konas, Juozas Bachunas, Sta
sys Barzdukas ir daugelis kitų 
patriotų lietuvių, šiandien JV 
LB taryboje, centro valdyboje, 
apygardose ir apylinkėse dirba 

** rie kartu su vyresniaisiais bend
radarbiais kuria geresnę JAV 
Lietuvių Bendruomenės ateitį.

— Varpas nr. 10 Chicagoje 
M. Morkūno spaustuvėj baigia
mas spausdinti. Be studijinio 
pobūdžio straipsnių, plačiame 
publicistikos skyriuje pasisako
ma JAV LB ir ALT-s santykių, 
PLB-nės valdybos. Jaunimo 
kongreso rengimo, supolitintų 
paskaitų mūsų moksliniuose su
važiavimuose, religijų persekio
jimo Lietuvoje ir kitais aktua
liais klausimais. Be to, šiame 
220 puslapių leidinyje bus gro
žinės literatūros, dailės darbų 
ir naujų knygų bei žurnalų re
cenzijų. “Varpą” leidžia Var
pininkų Filisterių d-ja. Reda - 
guoja A. Kučys.

— Solistė Stasė Klimaitė- 
Pautienienė, akomponuojant 
Aleksandrui Kučiūnui, Colum
bia Recording studijoj Chica- 
goj įdainavo lietuvių kompozi
torių dainų rečitalį. Plokštelę 
išleido Jonas Karvelis. Aplan
kas dail. Alf. Dociaus. Plokš
telėj yra 14 dainų šių kompo
zitorių: Banaičio, Gaidelio, Ja- 
kubėno, Sodnio, Naujalio, 
Gruodžio, Laumenskienės, Šim
kaus, Vanagaičio, Tallat-Kelp- 
šos. Petrausko. Solistė gyvena 
Santa Monica, Calif., ir yra Ca- 
lifornijos lietuvių radijo klubo 
pirmininkė ir programos vedė
ja-

— JAV LB Tarybos jaunieji 
nariai ypatingai daug dirba II- 
jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso paruošiamuose dar
buose. Tai Romas Sakadolskis 
(II-jo PLJK komiteto pirminin
kas), Vitalija Ruibytė (II-jo PL 
JK komiteto vicepirmininkė), 
Jūratė Jasaitytė, Juozas Gaila, 
Nijolė Šlapelytė, Povilas Žum- 
bakis (II-jo PLJK finansų ko
misijos atstovas komitete). Kiti 
Tarybos nariai taip pat prie II- 
jo PLJK parengiamųjų darbų 
daug prisideda su patarimais, 
reikalinga talka, darbu.

— Antano Vaičiulaičio kny
gą “Mūsų mažoji sesuo” Ant
verpene, Belgijoj, gyvenanti 
Žentą Tenisonaitė-Hellesmans 
išvertė į flamų kalbą.

Pasaulio Liet. Gydytojų Sąjungos išleistas 3 spalvų ženklelis 
Lietuvos okupacijai priminti, ženkleliai lipinami ant laiškų. 
100 ženklelių už 1 dol.. Platintojams nuolaida. Kreiptis: Dar 
bininkas, 910 Willoughby Ave.,Brooklyn, N. Y. 11221.

0 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

• Fischerio-Petrosiano, 12-kos par
tijų mačas bus žaidžiamas Argenti
noje, Buenos-Aires mieste, prade
dant rugsėjo 30 d. Nugalėtojas šio 
mačo susitiks kitais metais su pa
saulio čempionu B. Spaskiu dėl pa
saulio karūnos. Po amerikiečio Fi- 
scherio nuostabių laimėjimų prieš 
Taimanovą ir Larseną 6-0. 6-0 nie
kas nedvejoja. kad Fischeris ir vėl 
laimės, tik kokia pasekme?
• Kanados atviras pirmenybes, Van- 
couvery, laimėjo pasaulio čempio
nas B. Spaskis (Spv. S-ga i ir Olan
dijos — H. Rej. Abu surinko po 9 
taškus iš 11 galimų. JAV didmeist
ris W. Browne pasidalijo sekantį

„prizą su Kanados čempionu D. Sat- 
tlesū. surinkę po 814 tš.^Dalyvavo 
153 žaidėjai, 11 ratų pirmenybėse.
• Amerikos lietuvių šachmatų pir
menybės Chicagoje .laimėjo iškiliau
sias mūsų meistras Povilas Tautvai- 
šas. pelnęs 4% tš. iš 5 galimų. Pus- 
taškį prarado prieš bostonietj Algį 
Makaitį, kuris pasidalijo antrą vie
tą su trim čikagiškiais: Kaziu Jakš
tu, Antanu Jasaičiu ir Kaziu Jan
kausku. Visi po 3Į/2 taško. Toliau 
sekė Pranas Šalkauskas, Algirdas 
Nasvytis, Edvardas Staknys ir Alek
sandras Zujus po 3 tš.

Viso dalyvavo 20 žaidėjų iš ke
turių miestų: New Yorko, Bostono, 
Cleveland© ir Chicagos. Po pirme
nybių buvo sužaistas žaibo turny
ras. čia vėl pirmavo P. Taut vaisas, 
surinkęs 17 tš. iš 20 galimų Po jo 
sekė A."Zujus ir K. Jankauskas po 
15 tš. ir K. Jakštas 12 tš.
• Kovoje dėl pasaulio moterų šach
matų karūnos, kuri vyksta Minske, 
pirmauja estė A. Kušnir (Maskvai 
prieš T. Zatulovskaja (Baku) 4.1-2- 
3%.

LB Woodhaveno apylinkė pagamino 

ženklelį klijuoti ant automobilio

aukso spalvos rėmuose, baltas vytis 
raudoname fone. Dydis: 2’4x2 inčų. 
Galima užsisakyti paStu prisiunčianf 
$1.00 už ženklelį — DARBININKO 
administracija, 910 Willoughby Avė. 
Brooklyn, N.Y. 11221.

NAUJOS PLOKŠTELĖS

Ar tu meni, lengvos lietuviš 
kos muzikes 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 dcL

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

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

Juostos, takeliai, pagalvėlės. 
Milda Kvedarienė, 5 Drum St., 
Iselin, N. J. 08830. Tel. (201) 
283-1981.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBALD, President

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

CURRENT DIVIDEND RATES

• Regular a/c — 5 % % • 1 year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c — 5*4 • 2 year Term Deposit — 6%

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

DIENOS
Vienintelis lietuvių ir anglų kalbomis iliustruotas lietuvių kultūros ir 
visuomenės gyvenimo žurnalas leidžiamas LIETUVIŲ DIENŲ leidyk
los Kalifornijoje. Išeina kas mėnesį, išskyrus liepos ir rugpiūčio mėn. 
Adresas: 4364 Sunset Boulevard, Hollywood, Calif. 90029 • Vyr. redak
torius Bernardas Brazdžionis. Leidėjas Antanas F. Skirius • Prenu
meratos kaina metams 8.00 doleriai; naujai užsisakantiems — pirmais 
metais tik $6.00.

Parengimai New Yorke
Rugsėjo 25-26, šeštadienį - sekma

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

Spalio 3, sekmadienį — K. M. Są
jungos 29 kuopos metiniai pietūs 
Apreiškimo parapijos salėj, Brook- 
lyne. Pradžia 1 vai.

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

Spalio 16, šeštadienį — Dr. An
tano Starkaus paskaita “Leukemia”, 
6 vai. vakaro Kultūros Židinio pa
talpose. Rengia Ateitininkij Medikų 
Korp! GAJA New Yorko skyrius.

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

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

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

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

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

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

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

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

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. Katalikii Re
liginė šalpa ir Liet. Katalikių Kul
tūros Draugija.

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

MALDAKNYGĖ

DIDYSIS 
RAMYBES 
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 adresu:

Franciscan Fathers 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn, N.Y. 11221

TO PLACE 
<

VOUR 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—465-5607

DISPLAY

The Fastest Way 
Of All!

Quick 
Weight 
Loss

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

MALE FEMALE

• IEŠKOMI SIUVĖJAI vyriškiem 
paltam. Pilnas laikas. Pastovus dar
bas. BROOKLYN CLOTHING CO., 
Inc. — 2961 Atlantic Ave., Brook
lyn, N.Y. (212) TA 7-8782.

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

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------- ■—

~.'-0l JAMAICA A\E~UE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

Typewriters
Lithuanian and English

for sale at reasonable prices, also 
adders, calculators, mimcos, 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.

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES
Kipras Petrauskas dainuoja: 

Saulelė raudona, Prapuoliau, 
motule, Du broliukai kunigai, 
Ant marių krantelio, Oi kas so
dai do sodeliai, Tris dienas, tris 
naktis, Dul dul dūdelė, Metų 
dvidešimt turįs. Operų arijos: 
The Jewess, Eugene Onegin, 
The Queen of Spades (Tchai
kovsky), La Traviata ir Rigo- 
letto (Verdi), Tosca (Puccini). 
Mono, galima groti ir stereo, 
kaina 7 dol. Persiuntimui pri
dedama 50 c.

Aldona Stempužis, su Stutt- 
garto simfonijos orkestru, vad. 
D. Lapinskui, dainuoja: ,(Car- 
men-Bizet) Habanera, Seguidil- 
la ir Carreau Pique; (H Trovato- 
rė, Don Carlo — Verdi) Stride 
la vampa ir O don fatale; (Sam
son et Dalila — Saint Saens) 
Amour viens aider ir Mon 
coeur s’ouvre a ta voix) (Orfeo 
—Glueck) Che faro senza Euri- 
dice ir (II barbiere di Siviglia— 
Rossini) Una voce poco fa. Ste
reo galima vartoti ir mono, kai
na 6 dol.

Dainuojam su Lione, įdainuo
ta Juodytės.solo ir duetai: Kur 
bakūžė samanota, Supinsiu dai
nužę, Dukružėlė, Gegutė raibo
ji, Mamytė, Spragilų daina, Aš 
bijau pasakyt, Šventė, Aguo
nėlės, Oi greičiau greičiau, Gy
venki, juokis ir mylėk, Vai pū
tė, pūtė, Apynėlis, Pradal
giuose, Pamylėjau vakar, Plau
kia sau laivelis. Mono, galima 
groti ir stereo, kaina 5 dol. Dau
giau užsisakant, duodama nuo
laida. Gaunama Darbininko ad
ministracijoj.

PupŲ dėdės ir dėdienės šo- 
kių-dainų rinkinys. Anūkų, 
Kretingos, Mariampolės, Pupų 
dėdės, Razaliūtės, Merkinės ir 
Obelių polkos. Sužadėtinių, 
Sekminių ir Gardus alutis val
sai. Gieda gaideliai ir Gražus 
miško būdas — lengva muzi
ka. Mono, kaina 5 doL

Čiurlionis, L.T.M. Ansamblio 
“Čiurlionis” įdainuota: Sanctus, 
Miegelio noriu, Eičiau klausti, 
Piemenaitės raliavimas, Noriu 
miego, Nuvažiav’ tėvelis, Vėjo 
dukra, Jau žirgelis pabalnotas, 
Pavasaris,- Širdgėlos daina, Žie
ma, Aušružėlė, Mergužėle ma
no, Plovėjas, Dainų dainelės, 
Kur lygios, lygios lankos, Dzie- 
dukas, Aviža prašė, Iškasiu 
šulnelį, Burtai, Oi kad išauštų, 
Gersim, broliai, uliavosim, Oi 
dariau, dariau lyseles, Papartė- 
lis, Naktis prie Nemuno, Laivi
nė, Kūlikų daina ir Pasėjau li
neli. Albumas iš dviejų mono 
plokštelių, galima groti ir ste
reo. Kaina 10 dol.

Dvi mamytės ir dvi dukrytės. 
Baltos burės plazda, Greitai, 
greitai, Linksmumas, Už gim
tinės klonius, Aš mergytė kaip 
rožytė, Pražydo jazminai, Toli 
už girių, Saulutė nusileido, Ge
gutė raiboji, Kaip verkiančio 
smuiko, Tylūs armonikos tonai, 
Vasaros naktys ir Ant visados.

Stereo 4.50 doL

Baltijos Vėjelis. Kad tu bū
tum žuvytėlė, Dar nejok, Bal
tijos vėjelis, Graži Tėvynė ma
no, Subatėlė, Su daina, Jaunys
tė, Aštuonytis, Kukuoja gegu
tė, Dagilis, Ramunėlė, Motinė
le, pažvelk, Vilija, Nerymok pr 
vartų ir Ant Nemuno kranto.

Stereo 4.50 dol.

Vivat Academia. L.S.T. Korp. 
Neo-Lituania orkestras. Padai
nuota: Alma Mater, Linų lau
kai tavo akyse, širdyj jauni, 
Ugnies bučkis, Atsimenu aš, 
Plaukia sau laivelis, Ai...ai., 
valsas, Daugiau nesišypsosiu, 
Sudiev merginos, Meilės pasa
ka, Mylėsiu aš, Neo lit daina, 
Kur nors miela, šokam tvistą, 
Meilės daina, Brangi širdis, Dai
na iš toli, Labas kolega, Sva
jonė, Nusižiūrėjau mergužėlę, 
Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus, 
Jurgita, Eikim kartu, Laikykis, 
kolega, Tėvynės laukuose. Al
bumas iš dviejų plokštelių. Ste
reo 8.50 dol.

Sol. Janina Liustikaitė įdai
navo operų arijas ir dainas: 
Adriana Lecouvreur — muz. F. 
Cilea; Mefistofele — A. Boito, 
Perlų ieškotojai — G. Bizet, La 
Boheme — G. Puccini ir La 
Wally — A. Catalan!. Mergaitės 
troškimas ir lietuviška daina— 
abi Fr. Chopin; Kur prapuolė 
tas kelelis ir Abejonės — Al. 
Kačanausko, Ne margi sakalė
liai — J. Tallat Kelpšos, Ty
kiai, tykiai, viena liaudies dai
na, harmonizuota Br. Budriū- 
no, ir Dobilėlis — A. Vanagai
čio — V. Jakubėno. Mono, kai
na 6 dol.

Toks Mūsų Likimas. Violetos 
Bendžiūtės įdainuota pritariant 
gitarai, moderniškos muzikos 
dainos: Toks mūsų likimas, Mė
lynos akys, Vasara ateina, Lop
šinė, Naktis, Aš verkiu viena ir 
Laukiu tavęs. Stereo 5 dol. ga
lima naudoti ir mono.

Elžbieta Kardelienė dainuoja: 
Kur prapuolė tas kelelis, Kad 
aš našlaitėlė, Lopšinė, Keturi v 
žimo ratai, Mėlyni varpeliai, Oi 
nėra niekur, Tėvas su močiute 
savo, Žalioj girelėj, Pienė, Ne
pykstu ne, Lopšinė ir Pakelki
me taurę iš op. “Traviata” (due
tas su K. Petrausku). Mono, ga
lima groti ir stereo, kaina 6 
dol.

LietuviŲ Pasakos, seka Leo
nas Barauskas, dainuoja sol. Al
dona Stempužienė. Stuttgart 
simfonijos orkestrui muziką pa
rašė ir diriguoja Darius Lapins
kas. Stereo 6 dol.

Ainiy Dainos ir Les Sept So
litudes, dainuoja sol. A. Stem- 

• pužienė su Stuttgarto simfoni
jos orkestru, muzika Dariaus 
Lapinsko, kuris tam orkestui 
diriguoja. Stereo 6 dol.

Žirginėliai: Zuikio puikio by
la, Pasaka apie katinėlį ir gai
delį, Daržovių gegužinė, Du 

' kačiukai, Skrendantis paršiu
kas, Eglė žalčių karalienė. Ant
roji laida skirta vaikam, kaina 
5 dol.

Antrieji Žirginėliai: Vasaros 
pasaka, Kalėdų dovana, Kle- 
mentina ir Valentina ir Rimas 
pas Kęstutį. Birutės Pukelevi- 
čiūtės režisūra. Dainos ir mu
zikinė palyda Fausto Strolios. 
Graži dovana vaikučiams. Ste 
reo, galima groti ir mono, kai
na 5 dol.

Mano Gimtinė.’ Lietuviš
kos lengvos muzikos rinkinys. 
Tėvynė Lietuva, Auksinis ru
duo, Sningant, Rudens pasaka, 
Smalsuoliai, Du miestai, Kai tik 
vyšnios bals, Užuomarša, Lietu
viškas letkis, Suk, suk ratelį, 
Vilniaus stogai, Trio baloje, 
Miško takais, Mano gimtinė. Iš
pildo sol. V. Noreika, D. Ma
žeikaitė, D. Cibulskytė, J. Ba- 
raanauskaitė, E. Kuodis ir ki
ti, orkestrui palydint. Kaina 
5 dol.

Tykus buvo vakarėlis, Leng
vos muzikos rinkinys. Tykus 
buvo vakarėlis, Laivai, Siū nak- 
tely, Kas bernelio sumislyta, Oi 
laukiau, laukiau, Bernužėli ne- 
svoliok, Sena amerikiečių dai
na, Plauks laivelis, Dėdės Jo
no polka, Trankus kaimo val
sas, Rožėta ir Džiaugtis jaunys
tėj. Kaina 5 dol.

Aurelia, A. Paukšelienės 
k ngvos muzikos su čigonų or
kestru įdainuota: Balti beržai, 
Tau, mylimasis, Lakštutė, 
Žali laukai, Gelsvos purienos, 
Ar prisimeni tu, Tamsi naktis, 
Žvejys, Vieversėli ir Jo šypse
na. Stereo 5 dol. galima groti 
ir mono.

Prof. Vytauto Bacevičiaus 
kosminės modernios muzikos 
plokštelė, kur pats autorius 
kompozitorius atlieka 11 savo 
kūrinių su pianinu. Mono, kai
na 5 dot

Šios ir kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221.

Persiuntimui pridedama $1.00
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Simo Kudirkos išdavimo me
tinėm paminėti Darbininkas 
paskyrė metinį savo koncertą, 
kuris įvyks lapkričio 20. Aukš
to lygio patriotinę programą 
atliks solistė Gina Čapkauskie- 
nė ir vyrų oktetas iš Mcntrea- 
lio, Kanados.

Maironio lituanistinės mo
kyklos mokinių tėvų visuotinis 
susirinkimas Įvyks rugsėjo 25, 
šeštadienį, 9:15 v. ryto Holy 
Child mokyklos patalpose. Nu
matyta ši dienotvarkė: praėju
sio tėvų komiteto veiklos pra
nešimai, revizijos komisijos 
pranešimas, naujų mokslo me
tų planų apsvarstymas. Visų tė
vų dalyvavimas būtinas.

Dr. Nijolė ir Renzo Paronet- 
to, mirus Kotrynai Jonuškaitei, 
Vincės Jonuškaitės Leskaitie- 
nės seseriai, vietoj gėlių prie 
karsto Kultūros Židiniui au-
koja 25 dol.

New Yorko LAK futbolo vie
nuolikė rugsėjo 19 pirmeny
bių rungtynėse pralaimėjo 
prieš Bavarian SC 0-1. Plačiau 
kitame numeryje.

Kun. Pranciškus Raugalas-Ruggles 
paskirtas Apreiškimo parapijos 
klebonu.
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Mielai Vincei Jonuškaitei-Leskaitienei ir jos artimiesiems, 
mylimai sesutei

A f A

Kotrynai Jonuškaitei
mirus, širdingą užuojautą reiškia

PAULINA SIEMAŠKIENĖ

Dail. ČESLOVO JANUSO | 
40 mėty kūrybinio darbo 
sukaktuvine

PARODA Į
s.m. rugsėjo 25-26 dienomis E

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

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

Parodą rengia ir visus atsilankyti kviečia 
Liet. Moterų E 

Klubų Federacija Ę

_ ______________ ii

Vienuolynas______ GL 5-7068
Redakcija ______ __  GL 5-7281
Administracija____GL 2-2923
Spaustuvė________ GL 2-6916
Kultūros Židinys .....  827-9865

Jūratė Balsytė ir Algimantas 
Jasinskas susituokė rugsėjo 4 
Maspetho liet, bažnyčioj. Su
tuoktuvės buvo 4:30 v. popiet. 
Vestuvių vaišės buvo La Cor
don Bleu salėj. Buvo suvažia
vę abiejų jaunųjų giminės, bi
čiuliai, viso dalyvavo apie 200 
žmonių. Šokiam grojo Joe Tho
mas orkestras. Gauta sveikini
mų ir iš Lietuvoj gyvenančių 
giminių. Povestuvinei kelionei 
jaunieji buvo išvykę į Paryžių, 
grįžę apsigyveno Rego Park, N. 
Y. Jaunosios tėvai yra Aloyzas 
ir Regina Balsiai, jaunojo tė
vai — Vladas ir Rozalija Jasins- 
kai.

Rita Norkutė, Vytauto ir Ge
nės Norkų dukra, Ithacos kole- 

• gijos studentė, išvyko į Pran
cūziją tolimesnėm studijom. 
Kaip išskirtinu gabumų studen
tė gavo gražias rekomendaci
jas ir stipendiją į keletą Euro-
pos universitetų. Pasirinko Pa
ryžių ir rugsėjo 13 išskrido stu
dijuoti sociologijos ir kalbų. 
Kaimynai Birutei linki sėkmės 
moksle ir gyvenime.

Už a.a. Onos Menderienės 
vėle, minint trečiąsias mir
ties metines, gedulingos mišios 
bus aukojamos lietuvių pran
ciškonų koplyčioj Brooklyne 
rugsėjo 25. šeštadienį, 9 vai. 
ryto. Mišias užprašė velionės 
sesuo Uršulė Kraus.

Simas — rašytojo Jurgio 
Gliaudos knyga apie Simą Ku
dirką jau surinkta ir atiduota 
spausdinti. Leidžia Manyland 
Books leidykla, kuriai vadovau
ja Stepas Zobarskas.

Kun. Pranciškus Ruggles, iki 
šiol ėjęs vikaro pareigas St. 
Matthias parapijoj Ridgewood, 
N. Y., paskirtas nauju Apreiš
kimo parapijos klebonu. Parei
gas perima spalio 1. Kun. P. 
Ruggles, nors iki šiol dirbo ne
lietuvių parapijoj, bet įsijung
davę ir į lietuvių veiklą — at
kalbėjo invokaciją Times Squa
re demonstracijoj dėl Simo Ku
dirkos. Jis taip pat pasakė pa
mokslą Šv. Patriko katedroj, kai 
buvo laikomos pamaldos už Si
ma Kudirka. i, c

Kultūros židinio statybos komitetas, posėdžiavęs rugsėjo 15. Iš k. l-je eilėje: A. Reventas, L. Vainienė, A. Radzivanienė, Tėv. Paulius Bal
takis, O.F.M.— komiteto pirmininkas, A. Vakselis, A. Ošlapas, Tėv. L. Andriekus, O.F.M., A. šavelskis; ll-je eilėje K. čerkeliūnas, J. 
I vašaus kas, J. Klivečka, K. Vainius, V. Vebeliūnas, Tėv. P. šarpnick as, O.F.M., J. Giedraitis, A. Balsys, Tėv. T. Degutis, O.F.M., B. Bo
belis, A. Mažeika, J. Oniūnas, A. Vytuvis. Nuotr. V. Maželio

KULTŪROS ŽIDINIO VAJUI REIKIA 200 AUKŲ RINKĖJŲ
Rugsėjo 15 Kultūros Židiny

je posėdžiavo visas statybos ko
mitetas. Pasikalbėta apie padė
tį: kas padaryta, kas planuoja
ma, kaip rengiamasi didžiajam 
rudens vajui.

Kas sudaro komitetą?
Komitetas yra didelis. Jo pir- 

mininku yra Tėv. Paulius Bal
takis, O.F.M. Jis daugiausia ir 
triūsia, besirūpindamas visa sta
tyba, finansų telkimu, vajaus 
organizavimu. Čia dar yra ko
miteto iždininkas — Bronius 
Bobelis ir komiteto sekretorė 
Apolonija Radzivanienė.

Prie komiteto sudarytos 6 
sekcijos, kuriom vadovauja vi-

J. Matulaitienės grupė šoko Manhattane
Rugsėjo 18, New Yorko 

miesto parkų departamento rū
pesčiu, pradėtas tautų savaitga
lis — festivalis. Kaip ir per
nai, lietuviam atstovavo N. Y. 
tautinių šokių grupė, kuriai va
dovauja Jadvyga Matulaitienė. 
Grupė šoko Central- Park Mall, 
prie 72 gatvės Manhattane.

Festivalio koordinatorė Jean 
Artesi pažymėjo, kad grupė 
jau ketvirtąjį kartą dalyvauja 
panašioj programoj (du pasiro
dymai buvo žiemą). Be to, at
kreipė dėmesį, jog žiūrovų tar
pe yra Lietuvos generalinis 
konsulas Anicetas Simutis.

Trumpai apie atskirus šokius 
pranešinėjo B. Barauskaitė ir 
D. Leveckytė. šokta septyni 
šokiai: Šustas, Gyvataras, Miku- 
tė, Oželis, Ketvirtainis, Kepuri
nė ir Subatėlė. Pusvalandžio 
programą grupė pašoko skaid
riai, nors, dėl negilios scenos, 
turėjo glaudinti sukinius ir ap
karpyti figūrinį išsidėstymą. A- 
kordeonais palydėjo: Ri-

PADĖKA
Mirus a.a. Steponui Pakniui, 

reiškiame nuoširdžią padėką 
kun. V. Pikturnai, dr. A. Snieš- 
kai, A. V. Steponiams, O. Dze- 
taveckaitei. J. Banelienei, G. 
Gudelienei, S. S. Jankauskam, 
Z. Jagminaitei, A. V. Jonynam, 
H. J. V. Kirkylom, Karin G. 
Mačiūnienei, A. Mačioniui, H. 
G. Tumasoniam, M. šalinskie- 
nei, C. Žalienei, M. Žukauskie
nei ir visiem už ta proga už
prašytas mišias, gėles prie kars
to, pareikštas užuojautas bei 
Kultūros židiniui įteiktas aukas 
Velioniui prisiminti. — Dėkin
gos Motina ir Žmona.

cepirmininkai. J. Klivečka yra 
darbo sekcijos vicepirm., inž. 
A. Ošlapas — statybos, A. Re-
vemtas — vajaus, A. Vakselis 
— informacijos, A. Balsys — 
administracijos, teisinių reika
lų — adv. A. šavelskis.

Posėdyje ir dalyvavo sekcijų 
vadovai — vicepirmininkai ir 
jų talkininkai. Buvo pakviesta 
ir ekspertų. Dalyvavo ir vienuo
lyno vadovybė. Viso posėdyje 
buvo 21 žmogus.

Kas padaryta?
Tėv. Paulius Baltakis, O.F. 

M., pirmiausia painformavo, kas 
paskutiniu laiku padaryta Kul
tūros Židinyje. Padaryti neria

mas Juzaitis (iš Philadelphi- 
jcs) ir iš Clevelando į.New Yor- 
ką užklydęs Antanas Razgaitis.

Tai buvo pirmasis grupės pa
sirodymas 1971-1972 sezone, 
kurio baigmėje švyti IV tauti
nių šokių šventė Chicagoj. Gru
pėje šiemet šoka: Dalia Bag- 
džiūnaitė, Birutė Barauskaitė, 
Rita čepulytė, Lina čerkeliū- 
naitė, Aldona Giedraitytė, Eg
lė Juškaitė, Danutė Leveckytė, 
Marytė Matulaitytė, Rasa Sodai- 
tytė, Virginija Šeibytė, Monika 
Vainiūtė; Tomas Bagdas, Gied
rius ir Paulius Bagdžiūnai, Ri
mas Balkus, Kazys Beleckis, 
Juozas Juška. Vytautas Mika
lauskas, Jurgis Oniūnas, Rimas 
Rauba, Jonas Vainius.

Grupė, jau nuo 1950 gabio
se J. Matulaitienės rankose, sa
vo veikla teikia jaunatviško 
džiaugsmo ir išbaigto judesio 
pyne lietuviam bei kitataučiam, 
(k) ‘

Dail. Natalijos Jasiukynai- 
tės tapybos kūrinių paroda ren
giama The Pen and Brush klu
be, 16 East Tenth Street, N. 
Y. Paroda atidaroma rugsėjo 
23 ir tęsis iki spalio 7. Bus iš
statyta Lietuvos egzotinės gė
lės ir amerikiečių portretai.

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. .

ži pagerinimai ir remontai šil
dymo sistemoj, iš apšildymo a- 
liejumi pereita į apšildymą du-
jom. Įrengti dušai.

Numatyta darbus ir toliau 
tęsti: iš pirmųjų darbų bus 
vamzdžių perkėlimas, paskui 
bus tvarkomi tualetai ir laiptai.

Statybos planai jau baigiami 
paruošti. Kaip žinia, ruošia ar
chitektas Adolfas Tylius. Jie 
bus pabaigti iki šio mėnesio 
galo.

Tada planai bus pristatyti 
New Yorko miesto valdybes sta
tybos skyriai patvirtinti. Kiek 
čia planai užsigulės, — neži
nia. Gali juos per savaitę per
žiūrėti, o gali ir net tris mėne
sius užtrukti.

Buvo prisiminta, kad esą nu
matyti net ir du kontįaktoriai, 
su kuriais tuoj bus kalbama, 
kai planai bus patvirtinti.

Kalbėta ir apie inkorporavi
mą. Salei tvarkyti ir administ
ruoti sudaroma bendrovė-kor- 
pcracija, kad tekiu būdu būtų 
daugiau žmonių angažuota. Ši 
bendrovė turi būti inkorporuo
ta. Apie tai dabar kalbama su 
advokatais ir aiškinamasi visos 
galimybės.

Dviguba kartoteka
Aukų rinkimui reikėjo pasi

daryti savą kortęteką. 'Čia il
gai ir kruopščiai dirbta, ren
kant adresus, surašant žmones 
į atskiras korteles. Dabar yra 
dviguba kartoteka. Viena yra 
bendra, sutvarkyta pagal alfa
betą. Antroji kartoteka sutvar
kyta pašto zonos numeriais.

Į kartoteką atžymima visos 
aukos: kiek kas aukojo^ kiek 
pažadėjo. Si kartoteka dabar 
bus panaudota rengiamam ru
dens vajui.

Reikia 200 aukų rinkėju
Rengiamasi rudenį daryti di

delį vajų. Bus kreiptasi į visus, 
kad kiekvienas prisidėtų savo 

Kviečiame į JAV Lietuviy Bendruomenes 
20 mėty sukakties minėjimą

SPALIO 8 D., PENKTADIENĮ
Dail. J. Bagdono parodos atidarymas 7:30 v.v. Kolumbo vyčių salėje, 86-22 

85 Street Woodhaven, N. Y.
SPALIO 9 D., ŠEŠTADIENĮ
Seminaras tema — LB kultūrinė ateities veikla 3 v. popiet Kultūros židi

nyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.
Bendruomenės vakaras 7:30 v.v. Maspetho lietuvių parapijos salėje, 64-14 

56 Rd., Maspeth, N.Y. Vakaro koncertinę programą atlieka jaunimas. 
Taip pat bus parodyta filmo ištrauka apie Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimą New Yorke 1968 m. Šokiams groja Joe Thomas orkestras. 
Įėjimas 250 dol.

SPALIO 10 D., SEKMADIENĮ
Iškilmingos pamaldos 11 vai. Apreiškimo parapijos bažnyčioje, 259 No. 

5th Street, Brooklyn, N. Y.
Iškilminga akademija ir koncertas 3 v. popiet Richmond Hill aukštesnio

sios mokyklos salėje, 89-30 114 Street, Richmond Hill, N.Y.
Koncerto programoje dalyvauja: Čiurlionio ansamblio solistė I. Grigaliū
nai tė; Ąžuolai — Clevelando vyrų oktetas, vadovauja Rytas Babickas; 
akordeonistas virtuozas J. Daubaras.

Įėjimas 3, 4, 5 dol.
Minėjimą rengia ir atsilankyti kviečia

JAV LB centro valdyba
LB New Yorko apygardos valdyba

auka. Šiam dideliam aukų rin
kimui reikia ir daug žmonių. 
Apskaičiuota, kad viso reikės 
apie 200 aukų rinkėjų. Nenori
ma vieno žmogaus apkrauti. 
Vienam žmogui teks aplankyti 
10-15 asmenų.

Iš anksto verbuojami tie au
kų rinkėjai. Apsvarsčius padė
tį, prieita išvados, kad jaunimo 
vieno neleisti aukų rinkti. Juos 
galima priskirti prie vyresnių
jų, kad juos palydėtų ir pa
gelbėtų.

Susirinkime daug kalbėta, 
kiek kas turėtų aukoti. Vieni 
sakė, kad kiekvienas turėtų 
paaukoti kas mėnesį vienos die
nos uždarbį. Kiti siūlė kitokio 
dydžio aukas. Taip ir nepriei
ta prie vieno kokio sprendimo. 
Palikta visai laisvas apsispren
dimas.

Vajaus proga išleidžiamas in
formacinis leidinėlis apie Kul
tūros Židinio statybą. Čia bus 
sudėta planų nuotraukos, per
spektyviniai piešiniai, aprašy
mai: kas kur bus. Bus įdėta 
pasisakymai ir paraginimai: 
Lietuvos gen. konsulo, pranciš
konų provincijolo, New Yorko 
LB apygardos, New Jersey LB 
atstovų, statybos komiteto.

Tėvas Pijus Sharp O. F. 
M., kuris atsidėjęs rinko aukas 
iki šiol, papasakojo, kokiu būdu 
jis tai darė, su kokiais sunku
mais susidūrė.

Vajus bus skelbiamas spalio 
mėnesio gale, kai bus viskas 
pilnai paruošta ir pasiruošta. 
Ta proga norima surengti kokį 
atžymėjimą Kultūros Židinyje, 
pvz. yra siūloma nugriauti vie
ną namą ir tuo pradėti rengti 

vietą statybom. Toks sutelkti
nis darbas išjudintų žmones, ir 
visi matytų, kad statybos dar
bai pajudėjo.

Posėdis prasidėjo 7 v. ir bai
gėsi pusę vienuoliktos.

Benjaminas ir Klementina 
(Vadulgaitė) Yagman rugsėjo 5 
atšventė savo vedybinio gyveni, 
mo 25 metų sukaktį. Tą dieną 
Sv. Petro lietuvių bažnyčioj 
buvo jų intencija mišios.

Andrius ir Margareta Cheba- 
torius rugpiūčio 20 atšventė ve- 
dybinio gyvenimo 59 metų su
kaktį. Padėkos mišios buvo 
Šv. Petro lietuvių bažnyčioj.

Lietuvos vyčiu N. Anglijos 
apskričio suvažiavimas bus rug
sėjo 26 Nekalto Prasidėjimo 
Mergelės Marijos lietuvių para
pijoj, 432 Windsor Street, Cam
bridge. Mass. Pradžia 2 vai. po
piet. Mišios 5 vai. bus aukoja
mos už a.a. kun. Joną Jutt-Jut- 
kevičių. Seimą globoja kun. Si
monas Saulėnas ir vietos vyčių 
kuopa.

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.

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.

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