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Bonna aiškina Keturių pasirašytą Berlyno susitarimą
(sp) — Ką reiškia JAV, Ang

lijos, Prancūzijos ir Sovietų pa
sirašytas Berlyno susitarimas 
padalintam Berlynui, padalintai 
Vokietijai ir Europai?

Apie visą galimybių komp
leksą pasakoja V. Vokietijos 
Ostpolitik kūrėjas ir vyriausias 
derybininkas, kanclerio Brand- 
to patarėjas Egon Bahr.

Kl. — Ar po Keturių susita
rimo dar galimos senojo tipo 
Berlyno krizės?

Ats. — Nebūtų galėję būti 
Keturių susitarimo, jei jie ne
būt norėję rimtai ateityje šitų 
krizių išvengti, t.y. panaikinti 
krizių priežastis. Be abejo, kri
zei priežasčių galima surasti, 
bet šito nebus galima padaryti 
be susitarimo sulaužymo.

Kl. — Bet ar, laikydamosi su
tarties raidės, Rusija negali to
leruoti vienašališko sutarties 
aiškinimo ir tokiu būdu vėl su
rasti priežastį įsitempimams su
kelti?

Ats. — Šitoji sutartis negali 
užkirsti kelio Rytų-Vakarų susi
dūrimam. Tuo atveju viskas at
silieps ir Berlyne. Bet šitoji su
tartis dabar suteikia Berlynui 
daugiau saugumo. Naujo įsi-

New York o šašaiJ
— New Yorko ' miesto vidu

rys, kurio centrinę ašį sudaro 
42 gatvė, yra tapęs pornogra
fijos ir paleistuvystės turgumi. 
Pardavinėjama prekė — žmo
gišką garbingumą pažeidžia 
gašlūs paveikslai, spaudiniai, 
kino filmai ir “baltųjų vergių’’ 
nuomoj imas seksualiniams iš
krypėliams.

šituos šiukšlynus sutvarkyti 
nėra teisinių priemonių, nes 
Vyr. Teismo sprendimas šiuo 
reikalu yra toks “saliamoniš
kas”, kad visus tuos “bizniu” 
užsiimančius, kai jie patenka i 

' teismą, gali apginti ir mažiau
siai gabus, bet suktas advoka
tas.

Miesto tėvai i ta reikalą il
gai žiūrėjo pro pirštus, nes by
las užvedę policininkai beveik 
visada pralaimėdavo tokias 
bylas teismuose. Dabar The Ci
ty Club of New York pasiūlė 
miesto valdybai ir merui Lind
say sunaikinti ta “bizni” aukš
tais mokesčiais: pornografini 
šlamštą pardavinėjančioms 
krautuvėms metini leidimų 
mokesti siūlo pakelt iki 25,000 
dol., gi nešvarius filmus de
monstruojantiems urvams už
dėti mokesčių 10,000 dol. per 
mėnesi.

Reformą turi padaryti meras 
ir miesto taryba. Tik visa bė
da, kaip pažymi New Yorko 
spauda, kad niekas nežino, 
kiek laiko dabar meras Lind
say bus už miesto ribų, ir kiek 
laiko jis beskirs miesto reika
lams. Dabar jau kasdien iš jo 
raštinės leidžiamos žinios ne 
apie tai, ką jis dirba miesto 
reikalus tvarkydamas, bet apie 
tai, ką jis planuoja daryti už 
miesto ribų naujos, ir dar 
aukštos vietos ieškodamas, nes 
jis žino, kad šiose apylinkėse 
jam visi keliai į politines - ad
ministracines vietas uždaryti. 
Juk miestas nebeatsimena lai
ku kada jis būtų turėjęs tokį 
nerūpestingą administratorių. 
Visuomeniniu šašu galima drą
siai vadinti ir viešosios tarny
bos pareigūną, kuris nesirūpi
na sąžiningai atlikti pareigas, 
kurioms jis buvo išrinktas.

Didžiausia rusų nuolaida — Berlyno statuso įteisinimas

tempimo atveju Berlyno padė
tis liks nepasikeitusi — jis tu
rės tas pačias saugumo( garan
tijas, kokias turi ir V. Vokieti
ja.

Kl. — Ko dar reikia tikram 
atoslūgiui Europos centre už
tikrinti?

Ats. — Fed. Vokietija ėmė
si visos eilės priemonių tam 
tikslui pasiekti. Pirmiausia su
tartis su Sovietais, be kurios 
nebūtu buvę susitarimo dėl 
Berlyno. Po to Berlyno klausi
mo sutvarkymas buvo pasirink
tas kaip Sovietų geros valios iš
bandymo objektas, nes be šito

Nelegalus veiksniai 
susilauks bausmes

Saigonas. — Grupė P. Viet
namo senatorių, susirinkę po- 
sėdin kaip speciali sesija (daly
vavo 31 senatorius, jų yra 
59), nutarė prašyti prez. Thieu 
atidėti spalio 3 Įvykstančius 
prezidento rinkimus, kad būtų 
galima surasti antrą kandidatą 
su juo varžytis. Dabar yra tik 
vienas kandidatas prez.' Thieu. 
kuris rinkimų nesutinka atidė
ti, bet pasakė, kad pasitrauks 
po rinkinių, jei negaus 50 proc. 
balsų.

Skelbiama, kad Thieu opozi
cija, kuriai vadovauja viceprez. 
ir aviacijos maršalas Ky, pasi
telkė grupę atsargos karininku 
prieš prez. Thieu veikti. Bet jie 
gavo Amerikos atstovų Įspėji
mą. kad kiekvienas jų nelega
lus veiksmas bus laikomas 
ženklu, kad JAV Įsipareigoji
mai remti P. Vietnamą finansiš
kai ir kariškai yra pasibaigę. Ki
taip sakant, tiems slapukams 
didvyriams pasakyta, kad Ame
rikos dar ten likusi kariuome
nė su visais ginklais iš P. Viet
namo tuojau pasitrauks jokios 
paramos nepalikusi. Tuo pačiu 
laiku bus nutraukta ir JAV ūki
nė parama.

J. Tautų generalinė asamblėja pradėjo darbą rugsėjo 21 ir tą pačią dieną priėmė tris naujus narius: Bhutaną 
(Himalajuose), Bahrainą ir Oatarą (abu arabiški kraštai Arabijos pusiasaly), čia matomas Bahraino Ir Bhu
tan© vėliavų pakėlimas. Iš kairės dešinėn žiūrint: gen. sekretorius U Thant, du Bahraino ministerial, gi gale 
matomi trys su chalatais apsivilkę Bhutano ministerial, iš kurių vienas yra princas, nes Bhutanas turi karalių.

J. Tautų nuotrauka

klausimo sutvarkymo atoslūgis 
centro Europoje negąlimas. 
Mūsų sąjungininkai šituo klau
simu ėjo kartu su mumis. Atro
do, kad bandymo egzaminus 
abi pusės išlaikė.

Kl. — Ar dabar eilė Nato 
santarvei daryti nuolaidas?

Ats. — Nebūtinai, nes atoslū
gis galimas tik abiem pusėm 
ką nors duodant. V. Vokietijos 
vadinamoji Ostpolitik paskati
no Rytus ir Vakarus stengtis 
siekti santykių pagerinimo. Ber
lyno susitarimas yrą pirmas tų 
pastangų vaisius. Amerika ir 
Rusija tariasi dėl strateginių 
ginklų apribojimo. Abipusis ka
rinių pajėgų centro Europoj su
mažinimas bus trečias dalykas. 
Ir apie ji rusai sutiko pradėti 
kalbėti tik po vokiečių-rusų 
sutarties pasirašymo.

Kl. — Kaip su Europos Sau- 
gu?7io konferencija?

Ats. — Nuo Nato pasitarimų 
gruodžio mėn. greičiausiai su
stiprės konferencijai ruošimo- 
si. darbai. Tuo reikalu V. Vo
kietija nėra davusi Maskvai jo
kių ypatingų Įsipareigojimų, tik 
pasisako teigiamai už jos orga
nizavimą.

Kl. -j- Kas toliau Ostpolitik 
vystant?

Ats. — Dabar reikia išaiškin
ti santykius tarp abiejų Vokie
tijų ir. juos išreikšti sutartimi. 
Be šito reikalo sutvarkymo 
atoslūgio Europoje nebus. Be 
jo nebus nė abiejų Vokietijų 
ėjimo i Jungt. Tautas — šitas 
reikalas turi būti sutvarkytas 
jųdviejų sutartyje. Abi valsty
bės. turi būti lygios, be jokios 
diskriminacijos.

Kl. — Kaip su šaudymais 
prie Berlyno sienos?

Ats. — Berlyno susitarimas 
to reikalo nesutvarkė. Bet da
bar yra proga tą reikalą pa
tiem vokiečiam sutvarkyti.

Kl. — Kodėl rusai padarė to
kias dideles nuolaidas, ir ko
kia yra didžiausia?

Ats. — Manytina, kad jie no
ri Europoje atoslūgio. Didžiau
sia nuolaida yra ta, kad dabar
tinio V. Berlyno statuso, ne
išskiriant jo ryšių su V. Vo
kietija, jau niekas nebeginčys, 
nes jis Įteisintas Berlyno susi
tarimu. V. Vokietija neturi 
ten pilnos veikimo laisvės to
dėl, kad nuo 1949 m. Berlyne 
turi pirmenybę ne vokiečių, 
bet alijantų Įstatymai. Tai yra 
kita medalio pusė, kuri simbo-

Turtingieji ir • 
biedniokai

Londonas.—Anglijos liberalų 
The Guardian susirūpinęs pa
saulio turtingųjų ir biednųjų 
valstybių santykiais. Pagrindi
nė priežastis, kad neturtingie
ji mažai paramos begauna, yra 
nepalankios ūkinės sąlygos in
dustrinėse valstybėse. Ir tai, 
kas dar iš ten gaunama, dar la
biau sumažina visur siaučianti 
infliacija. Ūkiškai atsilikusių 
eksportas mažiau duoda paja
mų dėl kainų smukimo. Bet 
pats didžiausias smūgis — A- 
merikos pranešamas apie ūki
nės paramos sumažinimą ūkiš
kai atsitikusiems kraštams. 
Smūgis tuo didesnis, kad JAV 
buvo pats didžiausias J. Tau
tų ūkine pagalba besirūpinan
čių institucijų finansuotojas.

Laikraštis mano, kad eilė 
valstybių turės skelbti bankro
tą. nes ūkiškai atsilikusiems 
kraštams vis dar nepasiseka 
prasimušti su savo prekėmis i 
turtingųjų valstybių rinkas. 
Esama vilties kad dabarrtinė 
monetarinė krizė bus dar viena 
proga šitą reikalą pataisyti. 
Daug tikrumo nesą, nes turtin
gieji dabar yra apsikrovę to
kia daugybe savų problemų, 
kad apie biedniokus gali pa
miršti.

lizuoja sąjungininkų Įsipareigo
jimus Berlynui.

P. S. Ambasadorius V. Vo
kietijoj paskelbė, kad ir JAV 
steigia savo generalinį konsula
tą V. Berlyne. Dabar jau visi 
keturi okupantai bus ten ir šita 
forma pilnai įsikūrę.

Kardinolas Mindczenty, Vengrijos primas. Vatikano ir Vengrijos vyriausy
bės susitarimu, išvyko iš Vengrijos ir apsigyveno Vatikane. Čia jis matomas 
su Pauliu VI Vatikano sode ką tik atvykęs i Vatikano valstybės teritoriją. 
Paskutiinus 15 metų kardinolas gyveno JAV pasiuntinybės patalpose Buda
pešte. Daugiau žinių kitoj “Darbininko" laidoj.

R. Pakistane pradėta pacifikacija
Karachi. — Padėtis R. Pakis

tane pradeda stabilizuotis, bet 
pabėgę Indijon Pakistane gy
veną indai bengaliečiai nesi
rengia grįžti atgal i senąsias 
gyvenvietes. Ir pabėgėlių tarpe 
jų yra dauguma. Jie užsiliko- 
Pakistane padalinant Bengaliją

Ulstery numatytos 
politines reformos

Londonas. — Š. Airijoj arba 
kitaip vadinamam Ulstery gat
vių riaušes pakeitė tik iš pa
salu laidomi i britu karius šū
viai, bet normaliam gyvenimui 
sugrąžinti reikalingos politinės* 
reformos katalikų teisinei pa - 
dėčiai pagerinti. Parlamente 
dvi dienas vyko tuo reikalu dis
kusijos, vyriausybė pranešė 
apie tai, kad mažumai, tai yra 
katalikams, turi būti garantuo
ta aktyvi ir nuolatinė vieta š. 
Airijos viešame gyvenime. Ik
šiol tokia teise 50 metų išimti
nai naudojosi tik dauguma, tai 
yra savo partijoje susitelkę 
protestantai.

Reformos padarytinos konsti
tucijos pakeitimu. Numatoma 
padidinti Ulsterią parlamento 
narių skaičių, įvesti proporcinę 
rinkimų sistemą ir koalicinę 
vyriausybę.

Reformos projektas priimtas 
palankiai, bet kartėlis neprany
ko dėl parėdymo pagautus tero
ristus laikyti stovyklose be teis
mo. Katalikai sukilo todėl, kad 
į stovyklas patenka tik katali
kai teroristai, bet kažin kaip 
iš tos bėdos išsisuka protes
tantai.

Varšuva. —Lenkijos kompar
tija renkasi konferencijon gruo
džio 6, ir tai yra metais anks
čiau negu statutai reikalauja. 
Svarbiausioji svarstymų tema 
— Lenkijos ūkis. Pakeista ir 
svarstymų tvarka — vietoj ga
tavai suredaguoto ir švariai pa
rašyto ūkinio plano, suvažiavi
me Gomulkos laikais tik paskai-
tomo, dabar programa bus at
vira diskusijoms ir pataisoms. 
Manoma, kad tokiu būdu su ja 
elgiantis, ji išeis praktiškesnė.
Gierekas važinėjo po kraštą ir 
skatino visus stipriai dalyvauti 
svarstymuose, išrinkti susipaži
nusius su problemomis vykti 
suvažiaviman, nes norima Įro
dyti, kad nieko nenorima dik
tuoti, kad suvažiavimas yra vie
ta atvirai savo nuomones pasa
kyti.

tarp Indijos ir Pakistano tada, 
kada buvo kuriamos abi nepri
klausomos valstybės remiantis 
ne etniniu, bet religiniu pa
grindu.

R. Pakistane jau paskirtas ci
vilinis gubernatorius, vietoj bu
vusio kariškio. Jis jau sudarė 
vyriausybę jam padėti tvarky
tis, ruošiamasi net rinkimus 
pravesti. Bus renkami 78 nau
ji atstovai Į centrinį Pakistano 
parlamenta ir 105 atstovai į R. 
Pakistano asamblėją. Papildo
mi rinkimai reikalingi todėl, 
kad seniau išrinktų dalis dingu
si be žinios, kiti diskvalifikuo
ti dėl Įvairių nusikaltimų ry
šium su sukilimu. Iš kitų šal
tinių sakoma, kad dėl susisie
kimo priemonių trūkumo mais
to pristatymas dar nepakanka
mas. ,

Nieko nesuprato nė per 25 metus
Londonas. — Dažnai keistai 

nukalbąs Anglijos konservato
rių partijos narys Enoch Po- 
mell šį kartą Anglijos įsijungi
mo į Bendrąją Rinką nenori 
matyti todėl kad politiniai jun
giniai, kaip liudijanti istorija, 
esą dažnai karų priežastimi.

The Yorkshire Post tą jo ar
gumentą šitaip sutvarko: “Daug 
kas mano, kad Maskva suteik
tų savo satelitams laisvę ir ne
priklausomybę, jeigu Vakarai 
būtų silpni ir susiskaldę. Mes 
tuo netikime. Rusijos tikslas 
yra kuo toliau nustumti laisvės 
ir liberalismo sienas nuo Mas
kvos Raudonosios aikštės. Mas- 

iki suvažiavimo bus baigtas 
partijos narių peržiūrėjimas — 
visi sausi ir aštrūs medžiai stu
miami lauk. Ypač tie pareigū
nai. kurie paskendę rutinoje, a- 
bejingi reformoms, šliaužia tik 
iš inercijos — nesidomi nė dar
bu, nė žmogumi. Tos rūšies pa
reigūnai vis dar norėję palauk
ti, kaip seksis Gierekui išsilai-
kyti valdžioje su savo nauju vė
ju. Seniesiems pareigūnams bu
vo pagrindo abejoti, nes. paly
ginus su Gomulka, Gierekas
yra šimtaprocentinė jo priešin
gybė. Bet darbininkai pradedą 
tikėti, kad didesni atlyginimai 
ir geresnis gyvenimas gali atei
ti tik pakėlus produktyvumą ir 
sumoderninus pramonės Įran
kius. Su šitais dalykais šian
dien Lenkijoje dar didelis atsi
likimas.

Insulinui 50 metų
(sp) — šiemet medicinos is

torijoje prisimenama viena Įžy
mi data — prieš 50 metų buvo 
atrastas insulinas, kurio pagal- 
ga nuo to laiko milijonai diabe
tu susirgusiu žmonių turėjo 
progos pagyventi ilgiau ir pato
giau. Skaičiuojama, kad dabar 
diabetu suserga apie 2 proc. 
pasaulio gyventojų.

Insulino atradėjai buvo ką 
tik kolegiją baigęs laborantas, 
dabar dr. Charles Best, ir jau
nas gydytojas chirurgas dr. 
Banting. 1941 žuvęs karo lėktu
vo katastrofoje. Tyrinėjimai 
su šunimis buvo pradėti 1921, 
vyko Toronto universitete, šu
nis jie patys dažnai pirkdavosi 
gatvėse po dolerį už viena. Sa
vo tyrinėjimus jie nukreipė i 
šuns blužnį, dar kitaip žmonių 
kasa vadinama, kuri yra di
džiausia glanda šuns organiz
me. Į šitą vietą juos nukreipė 
mokslinėj spaudoj rastas dvie
jų vokiečiu aprašytas atradi - 
mas, kad, tą glanda iš organiz
mo chirurginiu būdu išėmus, 
tuojau .atsiranda labai aštrios

Dr. Charles Best, insulino išradėjas 

formos diabetas. Dabar iŠ tos 
gyvulių glandos paimtas hormo
nas ir vadinamas insulino var
du diabeto ligai kontroliuoti.

Insulinas pirmą kartą buvo 
duotas žmogui 1922 sausio mė
nesį. Tai įvyko Toronto Gener
al Hospital, pacientas buvo 14 
metų berniukas, mirštąs diabe
tikas. Patys insulino atradėjai 
pagaminu jam duotą insuliną 
iš jaučio blužnies. Pacientas po 
to dar išgyveno 11 metų, bet 
mirė nuo plaučių uždegimo.

kvos vadai nebijo išorinių prie
šų, jie bijo tik laisvės vabalo, 
kuriam nėra neperžengiamų sie
nų ir kuris gali apkrėsti jų val
domus žmones.

Susijungusi V. Europa nėra 
grėsmė Rusijos saugumui, bet 
tik jos imperialistinėms ambici
joms ... Iš tikrųjų susijungusi 
Europa bus tik tiek stipri, kad 
apsigynimo srityje galės prilyg
ti tai daliai, kuria suteikia A- 
merika Europos apsaugai. Bet 
apsijungusi Europa pasun
kins Rusijai plėsti Brežnevo ri
boto suverenumo doktriną, to
dėl Kremlius sveikins Powell 
kalba”.
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Kiek ir kokiais žmonėmis eina mainai SPARTA — Rąžomos mašinėlės iv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
rial, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516 ) 757-0055.

Penktame rašiny autorius 
pasakojo, kad jo laiško prezi
dentui nuorašas atsidūrė vals
tybės departamente ir departa
mentas atsiuntė jam kultūri
nių mainų sutartis bei infor
macinių leidinių apie mainų 
praktinį vykdymą.

—•—
P. Charles G. Stefan prisiųs

ti priedai yra labai įdomūs. Pir
mas priedas yra 78 pusi, kny
gelė, kurioje yra sutartys su 
Sov. Sąjunga dėl kultūrinių 
mainų anglų ir rusų kalbomis. 
(Ši knygelė galima gauti už 30 
centų parašant šiuo adresu: 
Superintendent of Documents, 
U. S. Printing Office, Wash
ington, D.C. 20402. Jos var
das: Cultural Relations Ex
changes in the Scientific, Tech
nical, Cultural and other Fields 
in 1970-1971. Agreement be
tween the U.S.A, and The Uni
on of Soviet Socialist Repub
lics.)

Sutartys apima tokias sritis: 
mokslą, mokslines ir technines 
problemas, žemės ūki, sveikata 
ir mediciną, pedagogiką, teat
rą ir įvairius ansamblius, kine
matografija, įvairius leidinius, 
parodas, radiją ir televiziją, pa
sikeitimus, apimančius valdinę, 
socialinę, pilietinę, kultūrinę ir 
profesinę sritis, sportą ir tu
rizmą.

SUTARTYS DĖL SPAUDOS
Visi tie skyriai Įdomūs, bet 

šiame straipsnyje mums rūpi 
spauda, tad norėčiau pacituoti, 
kas spaudos reikalu susitarta. 
Skyriuje “Leidiniai” taip sako
ma:

1. Teikti praktinę pagalbą 
sėkmingam žurnalų platinimui, 
(“Amerika” Sovietų Sąjungoje 
ir “Soviet Life” Amerikoje); 
abi pusės lygiai derina tas pa
stangas ir sutaria bendrai ieš
koti būdų, kaip platinamų žur
nalų skaičių padidinti. ,Abi ša-; 
lys sutaria neišparduotŪS “minė
tų žurnalų egzempliorius išda
linti nemokamai bendrai su
rengtų parodų lankytojam su 
sąlyga jei tie žurnalų egzemp
lioriai turi straipsnių, liečian
čių parodas.

2) Skatinti abiejų kraštų bi
bliotekas, universitetus ir kitas 
organizacijas bei komercinius 
kanalus pasikeisti knygomis, 
žurnalais, laikraščiais ir kitais 
leidiniais, skirtais mokslui, 
technikai, kultūrai ir bend
ram švietimui.

O SUTARČIŲ VYKDYMO 
PRAKTIKA?
Šioje sutartyje, tiesa, nie

ko nepasakyta apie individuali
nes knygų siuntas. Pasakyta 
tik, kad galima tai daryti ko
merciniais keliais. Iš Sovietų 
Sąjungos ateina knygos, žurna
lai, laikraščiai, patefono plokš
telės komerciniais keliais ir in
dividualiais nemažais kiekiais; 
čia didžiuosiuose miestuose yra 
knygynai, kur gali gauti knygų

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos valdyba, surengusi dail. C. Janušo paroda rugsėjo 25-26 dienomis Kultū
ros židinyje Brooklyne Iš k. j d. M. Noreikienė. P. Ivašauskienė, V. Cečetienė, dail. C. Janutas, S. Skabei- 
kiene, V. Šileikienė. J. Vytuvienė. dr. M. Kregždienė. Nuotr. R. Kisieliaus

Vieno lietuvio kova prieš sovietinę cenzūrą (6) 
ANTANAS MASIONIS, 

PATERSON, N.J.ir žurnalų iš visų jų respubli
kų. Bet ar tokie knygynai yra 
Rusijoje? Ten visi knygynai 
yra valdžios, nieko privataus, 
tad valdžia, gavus spaudinius 
komerciniais keliais, tuoj išcen
zūruoja arba užsako tik tai, 
kas nėra “priešinga jų intere
sam”. Kas gi siunčia į ten ką 
nors individualiai, jų siuntiniai 
susilaukia tokio pat likimo, 
kaip mano.

Antras Charles G. Stefan pri
siųstas priedas yra 15 pusi, 
brošiūra, pavadinta “Exchan
ges with the Soviet Union and 
Eastern Europe 1969” kuri yra 
paruošta valstybės departamen
to Sovietų ir Rytų Europos kul
tūrinių mainų skyriaus, vado
vaujamo paties Char- 
les G. Stefan. “Exchanges” čia 
turi galvoje asmenį, personalą.

įdomu, kad skyriuj “Publica
tions” taip yra sakoma: “Bu
vo toliau tęsiamas pasikeitimas 
žurnalais “Amerika” ir “So
viet. Life”, kaip numatyta su
tartyje, bet visą laiką, kaip ir 
anksčiau, turėta sunkumų pa
siekti sutartą žurnalų cirkulia
cijos kieki”. Iš to galima su
prasti, kad rusai nenori Įsileis
ti pakankamą “Amerikos” kie
kį.

MAINAI ŽMONĖMIS
Minėjau, kad šioje brošiūro

je — 1969 m. pranešime — 
“Exchanges" reiškia pasikeiti
mą personalu. Man rodos, kad 
“Darbininko” skaitytojam gali 
būti Įdomu, kiek gi to perso
nalo iš J.A.V. lankosi Rusijoj ir 
jos satelitų kraštuose ir kiek 
iš ten į čia atvyksta. Šiame pra
nešime, 14 ir 15 pusi., duotos 
lentelės nuo 1958 iki 1969, bet 
dėl vietos stokos duosiu tuos 
skaičius tik 1969. Štai jie:

Tarp JAV ir Sovietų: iš JAV 
vyko Į Sovietus 690, iš Sovietų 
i JAV 1366.

Tarp JAV ir Lenkijos: iš 
JAV i Lenkiją 183, iš Lenkijos 
Į JAV 524.

Tarp JAV ir Čekoslovakijos: 
iš JAV i Čekoslovakiją 452, iš 
Čekoslovakijos i JAV 1097.

Tarp JAV ir Vengrijos: iš 
JAV i Vengrija 27, iš Vengri
jos į JAV 164.

Tarp JAV ir Rumunijos: iš 
JAV Į Rumuniją 118, iš Rumu
nijos i JAV 225.

Tarp JAV ir Bulgarijos: iš 
JAV i Bulgariją 3, iš Bulgarijos 
Į JAV 56.

Kokios specialybės žmonės 
lankėsi tais 1969 metais?

Mokslas ir technika: iš JAV 
i Sovietus 80, iš Sovietų 157; 
iš JAV į Lenkiją 9, iš Lenkijos 
64; iš JAV i Čekoslovakiją 5, 
iš Čekoslovakijos 206; iš JAV 
į Vengriją 1, iš Vengrijos 12; 
iš JAV Į Rumuniją 10, iš Ru
munijos 55; iš JAV i Bulgari
ją 0, iš Bulgarijos 6.

Medicina: iš JAV į Sovietus 
22, iš Sovietų 20; iŠ JAV į Len
kiją 6, iš Lenkijos 49; iš JAV Į 
Čekoslovakiją 4, iš Čekoslovaki
jos 101; iš JAV į Vengriją 7, iš 
Vengrijos 12; iš JAV Į Rumu
niją 2, iš Rumunijos 14; iš 
JAV į Bulgariją 0, iš Bulgarijos 
4.

Istorija ir humanitariniai 
mokslai: iš JAV Į Sovietus 145. 
iš Sovietų 31; iš JAV Į Lenkiją 
42, iš Lenkijos 41; iš JAV į 
Čekoslovakiją 10, iš Čekoslova
kijos 151; iš JAV Į Vengriją 
10, iš Vengrijos 20; iš JAV Į 
Rumuniją 17, iš Rumunijos 37; 
iš JAV i Bulgariją 3, iš Bulga
rijos 3.

Žemės ūkis: iš JAV Į Sovie
tus 7, iš Sovietu 14; iš JAV Į 
Lenkiją 5, iš Lenkijos 42; iš 
JAV Į Čekoslovakiją 1, iš Če
koslovakijos 16; iš JAV Į Ven
grija 1, iš Vengrijos 5; iš JAV 
Į Rumuniją 0, iš Rumunijos 4; 
iš JAV Į Bulgariją 0, iš Bulga
rijos 4.
Teatras ir ansambliai: iš JAV 

į Sovietus 148. iš Sovietų 265; 
iš JAV Į Lenkiją 107, iš Lenki
jos 214; iš JAV i Čekoslovaki
ją 29, iš Čekoslovakijos 211; iš 
JAV į Vengriją 3. iš Vengri
jos 30; iš JAV Į Rumuniją 84. 
iš Rumunijos 53; iš JAV Į Bul
gariją 0, iš Bulgarijos 4.

Kaip Churchillis, Rooscveltas kapituliavo ir kaip departa
mentas “spaudė” Baltijos vals lybiu reikalu

SPAUDAĮ Laisvę rugsėjo nr. 52 tei
giamai vertina 1941 sukilimo 
reikšmę (Stasys Lozoraitis, Jr., 
Stasys Žymantas); pabrėžia So
vietų pavergtame krašte ir 
kraštuose gyvą “tyliąją rezisten
ciją” (Jurgis Gliaudą); pasisako 
už suaktyvintą informacijos 
priemonėm, visų lietuvių ir vi
su veiksniu racionalizuota, ko
vą laisvajame pasauly (V. Vo- 
lertas, K. Petkus, L. Valiukas). 
Dėmesį patraukia K. Petkaus 
rašinys — kruopšti informaci
jos faktų apžvalga, santūrus 
jos tonas ir konstruktyvi kriti
ka.

Šioje vietoje tuo tarpu nori
ma atkreipti dėmesį Į kalbą dr. 
Stephen Hom, sen. T. Kuche- 
lio padėjėjo ir talkininko, ruo
šiant rezoliuciją 416. Joį kal
ba nurodo valstybės departa
mento nusistatymą rezoliuci
jos ir taktiką Baltijos valsty
bių atžvilgiu

“Senatorius Kuchel Įnešė S. 
Con. Res. 12 rezoliuciją 1961 
metais, kviesdamas JAV-bių 
prezidentą iškelti Baltijos kraš
tų bylos klausima Jungtinėse 
Tautose. Mūsų noras buvo su
daryti tokią pasaulio opiniją,

Sportas: iš JAV į Sovietus 
38, iš Sovietų 388; iš JAV į 
Lenkiją 14, iš Lenkijos 53; iš 
JAV Į Čekoslovakiją 29, iš Če
koslovakijos 211; iš JAV j 
Vengriją 0, iš Vengrijos 42; iš 
JAV Į Rumuniją 0, iš Rumuni
jos 20; iš JAV į Bulgariją 0, 
iš Bulgarijos 29.

Konferencijos: iš JAV Į So
vietus 491, iš Sovietų 690; iš 
JAV Į Lenkiją 0, iš Lenkijos 
61; iš JAV Į Čekoslovakiją 318, 
iš Čekoslovakijos 154; iš JAV 
Į Vengriją 5, iš Vengrijos 43; 
iš JAV i Rumuniją 5, iš Rumu
nijos 42; iš JAV į Bulgariją 0, 
iš Bulgarijos 6.

Viso mainai tarp JAV ir So
vietų: 690-1366, tarp JAV ir 
Lenkijos: 183-524; tarp JAV ir 
Čekoslovakijos: 452-1097; tarp 
JAV ir Vengrijos: 27-164; tarp 
JAV ir Rumunijos: 118-225; 
tarp JAV ir Bulgarijos: 3-56.

Iš šių skaičių skaitytojas, ku
riam tas Įdomu, matys, kuris 
kraštas kuo labiau domisi ir 
kuria kryptim eina daugiau 
propagandos, ir gal, giliau į- 
žvelgdamas, pasidarys išvadą, 
kas iš to galutinai daugiau lai
mi.

Pažymėtina, kad atvykstan- 
tiem iš komunistinių kraštų 
pagal mainų programą kelionę 
apmoka Amerika.

kuri priverstų sovietų karines 
pajėgas ir kolonistus pasitrauk
ti iš Baltijos valstybių, sugrą
žinti ištremtuosius i savo kraš
tus ir pravesti ten laisvus rin
kimus.
“Valstybės sekretoriaus padė

jėjas Fred Dutton pareiškė Val
stybės departamento nepritari
mą mūsų S. Cqn. Res. 15 re
zoliucijai 1963 metais (Pradinė 
senatoriaus Kuchel rezoliucija 
buvo pakartotinai įnešta ir jai 
duotas kitas numeris. Red.). 
Valstybės departamentas bijo
jo, kad tos rezoliucijos prave- 
dimas nepaverstų Jungtines 
Tautas vieni kitu įžeidžiančiu 
kalbų forumu (“forum for in- 
vestive”). 1963 metų kovo 26 
paprašėme Valstybės sekreto
riaus Rusk pateikti mums deta
lu saraša visu kalbu su citato
mis ir datomis, kuriose JAV- 
bių pareigūnai Jungtinėse Tau
tose, kaip kad Valstybės sek
retoriaus padėjėjas Dutton bu
vo išsireiškęs, “buvo nukreipę 
pasaulio opinijas spaudimą Į 
Sovietų Sąjungą Baltijos kraš
tų reikalu”. Kai galų gale tas 
sąrašas mus pasiekė, citatos iš 
kalbų nebuvo imponuojančios, 
geriau tariant — nieko nesa
kančios”.

Toliau priminė ir Churchil- 
lio bei Roosevelto nusistatymą 
(kapitjliaciją) Baltijos valsty
bių atžvilgiu santykiuose su 
Stalinu karo ir pokario metu:

“Žymusis britų valstybinin
kas Winston Churchill rašė 
1942 metų sausio 8 užsienių 
reikalų ministeriui Anthony 
Eden, kad “Baltijos valstybių 
perleidimas Sovietų Sąjungai 
būtų prieš visus mūsų princi
pus, dėl kurių mes kovojam 
bei vedam šį karą, ir kartu dis
kredituotų mūsų garbę”. Tuo 
tarpu Sovietų Sąjunga išvystė 
didelę diplomatinę akciją užtik
rinti savo krašto sienas, nelau
kiant karo pabaigos.

“Nepraėjus pilnai dviem mė
nesiam po minėto iškalbaus pa
reiškimo, Winston Churchill 
kapituliavo. Jis 1942 metų ko
vo 7 rašė prezidentui Franklin 
Rooseveltui: “ .. .Didėja karo 
sunkumai veda mane prie min
ties, kad Atlanto charta nebū-

BAIGIAMOSIOS PASTABOS

Baigdamas noriu pažymėti, 
kad mano kova dėl cenzūros, te 
Ii gražu, dar nėra baigta. Kaip 
tik šiandien, prieš baigdamas 
šį straipsnį, skaičiau “New 
York Times” vedamąjį, kuria
me mūsų Apollo 15 astronautų 
laimėjimo proga jie sampro
tauja, kad dabar jau ne 1960 
metai, jau nėra varžybų erdvė
se tarp Sov. Sąjungos ir JAV, 
nes abi pusės pasiekusios be
veik lygių laimėjimų erdvėse, 
ir dėl to reikėtų, sujungus visą 
patyrimą, ruošti ateityje bend
ras programas ir projektus. 
Aš jiem dar šią savaitę pasių
siu aną knygą “We Came in 
Peace” ir parašysiu, kad kol 
Sovietai konfiskuos tokius da
lykus, tol su jais joks bendra
darbiavimas nebus Įmanomas. 
Taip pat paprašysiu, kad jie, pa
sinaudodami mano informaci
ja ir ta knyga, parašytų dar 
vieną vedamąjį apie bendradar
biavimą su Sovietų Sąjunga 
erdvių tyrinėjime. Rašysiu pa
gal reikalą dar ir kitiem, ypač 
tiem, kurie girs Sov. Sąjungą, 
skelbs, kad ten dabar jau vis
kas yra pasikeitę Į gerą, ir pro
paguos su ja visokius mainus 
ir kultūrini bendradarbiavimą.' 
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ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.
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JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudlmas gyvybės, namų, 
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dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama ketina
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, 
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2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St. New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
pAtsmavimRi. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL H Y 7-4677.

tų interpretuojama ta prasme, 
kad Sovietų Sąjunga turėtų pa
keisti savo sienas (į tas), ku
rios buvo prasidedant karui 
tarp Vokietijos irx Rusijos. Taip 
Sovietai intęrprę^avd ir priėmė 
tą charta ... Manau, kad jūs 
duosite mums pilną laisvę pa
sirašyti sutartį, kurios Stalinas 
trokšta kaip galima greičiau”.

“Prezidentas Franklin Roose
velt — kalbėjo toliau dr. S. 
Horn — tam priešinosi, nors 
tas pasipriešinimas nebuvo pa
kankamai stiprus. Valstybės 
sekretorius Hull ir karinių pa
jėgų štabas liko pilnai priešingi 
britų ministerio primininko W. 
Churchill minėtam žingsniui. 
Kompromisas — ypač, kai lie
čiamos kitų žmonių teisės — 
buvo jau jaučiamas. Preziden
tas Roosevelt tada pasiūlė so
vietams, kad lietuviai, latviai 
ir estai, kurie nenorėtu likti 
padidintoje Rusijos imperijoje, 
turėtų turėti teisę palikti savo 
kraštus ir turėtų būti jiems 
taip pat kompensuojama už 
jų turima nuosavybę. Sovietai 
tam pasipriešino”.

“Po dešimties mėnesių, 
1943 metų kovo mėnesį, nebe
sant jokios galimybės nacių 
invazijai į Angliją, britų užsie
nių reikalų ministeris Antho
ny Eden tarėsi su prezidentu 
Roosevelt Washingtone apie so
vietų pokarinius siekius. Buvo 
aišku, kad rusai reikalausią Bal
tijos valstybių absorbavimo. 
Prezidentas Roosevelt tikėjo, 
kad ten turėtų būti pravestas 
tinkamas plebiscitas, prieš lei
džiant sovietams absorbuoti 
tuos kraštus. Bet jis bijojosi, 
kad Jungtinės Valstybės turė
siančios su sovietų įsigalėjimu 
sutikti”.

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 
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Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
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Šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
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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 mc. 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. Mlnkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 -12:45 vai. p.p. Liet Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

g Lietuviškam rajone —
| LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

I Alice’s Florist Shop § 
g 107-04 Jamaica Ave. Richmond HUI, N. Y.
© X
| --------  Gėlės įvairiom progom -------- $
a Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius $ 
| atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- £ 
| kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. £

Vilniaus Pedagoginiame in
stitute keli dalykai dėstomi len
kų kalba — šalia matematikos 
lietuvių kalba, ji taip pat dės
toma ir lenkų kalba. Taip pat 
dėstoma lenkų kalba ir litera
tūra. (E)

Spauda paminėjo kraštotyri
ninkės Mikalinos Glemžaitės 80 
m. gyvenimo sukaktį. Ji daug 
dirbo, rinkdama liaudies teksti
lę ir ruošdama spaudai lietuvių 
liaudies meno albumus. (E)
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LITAS Investing Co., Inc.
specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akcijų bir
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A.a. Petras Dauįvardis

Vakarai čia pritaria, čia baiminasi Brandto Ostpolitik

Gražiausius žodžius norėtum 
pasakyti apie a.a. dr. Petrą 
Daužvardį. Gražiausius apie jį 
žmogų. Gražiausius apie jį Lie
tuvos valstybės atstovą.

Jis rodė uolumo lietuviam ir 
Lietuvai tarnauti iki išėjimo Į 
Amžinybę.

Jo išėjimas Lietuvai juo skau
desnis, kad Į jo vietą niekas ki
tas negali ateiti, kas nebuvo 
Lietuvos diplomatijoje. Taip nu 
sprendė Washingtonas ir tai 
ęmė vykdyti po ministerio S. 
Girdvainio mirties. Tai nu
sprendė Londonas ir tai ėmė 
vykdyti po Estijos ministerio 
mirties.

Los Angeles Times vasaros 
pradžioje (birželio 17) su šaltu 
realistiniu cinizmu rašė: esą a- 
nomališka padėtis negali tęstis 
be galo; laikas ir pinigas išsi
baigs; jauniausias tarp tų diplo
matų 61 metų. Kai nebus Bal
tijos valstybių atstovybių — ra
šė tas laikraštis — dings mažas 
pašinas Amerikos-Sovietų san
tykiuose.

Laikraštis betgi pažymėjo, 
kad jei esamą padėtį vyriau
sybės viena po kitos tebelaiko, 
tai daugiausia vidaus sumeti
mais. Amerikos baltiečiai imi
grantai labai širstų, dėl bet ko
kio pakeitimo, o jie yra tam 
tikra jėga tokiose valstijose, 
kaip Illinois ir Pennsylvania.

Tuose laikraščio žodžiuose i- 
sidėmėtina galimoji išvada: bal- 
tiečių prisirišimas prie atstovy
bių gali sulėtinti laiko mašinos 
malimą, o jei laikas net sunai
kintų institucijas, nuo baltie- 
čių priklausys, kad jie neleistų 
laisvės idėjos palaidoti užmir
šime.

2000 skundas
Laisvės šauksmas atskamba 

iš Lietuvos. N. Y. Times nega
lėjo nutylėti Prienų parapijos 
2,000 tikinčiųjų skundo Mask
vai. Jame skundėsi, kad laužo
mos tikėjimo laisvės garanti

jos paskelbtos sovietinėje kon
stitucijoje.

Šių 2,000 reikalavimas šalia 
kun. A. Šeškevičiaus kalbos 
teisme, šalia kun. Blyno atviro 
laiško teisėjui, šalia 40 kunigų 
laiško Kosyginui yra visos Lie
tuvos balsai už asmens laisves, 
prieš iškilmingų valstybinių ir 
tarpvalstybinių įsipareigojimų 
laužymą.

Šie balsai iš pavergto kraš
to gali būti paversti dokumen
tiniu rinkiniu, kuris žadintų są
žines ir tada, kai laikraščiai, 
apie tai pranešę, bus numesti į 
šiukšlyną.

Tai laisvojo pasaulio lietuvių 
misija.

Pavergtujij vardu
Pavergtųjų Europos tautų 

vardu balsą kelti prisiėmė pa
reigą Pavergtos Europos Sei
mas. Reikia drąsos balsui pa
kelti, kai pavergtųjų kraštų in
teresas nesutampa su globėjų 
šio meto interesu.

Rugsėjo 21 sesijoje rezo
liucijoje apie Sovietų siekimą 
legalizuoti status quo, t. y. lega
lizuoti pavergimą, Seimas drįso 
nurodyti į Vakarų prisiimta at
sakomybę.

Atsakomybė kyla iš sutarčių, 
kurias aliantai pasirašė; atsa
komybė kyla taip pat iš bega
lės Vakarų lyderių pareiškimų 
apie apsisprendimo- teisę. Bū
tų iš tikrųjų nepaprasta, jei 
kurios iš tų valstybių, čempio
nų už pagrindines žmogaus tei
ses, savo parašu patvirtintų 
užmiršusios 100 milijonų rytų 
ir vidurio europiečių aspiracijas 
O tą reikštų status quo Euro
poje pripažinimas.

Tie žodžiai apie Vakarų atsa
komybę buvo priimti uždarcĮe 
salėje be transliacijų į pasaulį. 
Pavergtųjų draugų misija būti 
garsiakalbiais anam balsui už 
tą Vakarų atsakomybę: ar jų at
stovai žodžio laikysis, ar jį lau
žys, pasekdami sovietais?

W. Brandto vyriausybės Bon- 
noje vadinamoji Rytų politika 
(Ostpolitik) pastaruoju metu, 
ypač vak. vokiečiam pernai pa
sirašius sutartis su Sovietų Są
junga ir Lenkija, be to, kancle
riui Brandtui š. m. rugsėjo 17- 
18 su Brežnevu ir kitais taru
sis Kryme, Oreandoje, netoli 
Jaltos, tebekelia Vakarų stebė
tojų dėmesį.

Pvz. “Die Welt” dienraštis 
Hamburge rugsėjo 11-12 reiškė 
nepasitenkinimą ta “Ostpoli
tik”, pažymėdamas, kad Bon- 
nos vyriausybė net vykdanti 
komunistų partijų (1967 m. 
Karlovy Vary, Čekoslovaki - 
joj) nutarimus. Esą tie nutari
mai visiškai atitinka dabartinę 
“Ostpolitik” kryptį, ir jų ne
maža dalis Brandto vyriausybės 
jau esanti įvykdyta.

BRITŲ DĖMESYS BONNOS 
NAUJAJAI KRYPČIAI

Britų “East West. Digest”, 
žurnalas užsienio politikos klau
simam Anglijoje, rugpiūčio mė
nesį tai vak. vokiečių “Ostpoli
tik” skyrė vedamąjį ir išsamią 
buv. Vyr. Sąjunginių dalinių 
Europoje NATO vado gen. Ly
man L. Lemnitzerio paskai
tos santrauką.

Žurnalas vedamajame, rašy
tame dar prieš pasirašant Ber
lyno susitarimą rugsėjo 3, tei

Dailininko Česlovo Janušo parodoje dailininkai, rengėj ai, svečiai Iš k.: P. Jurkus. R. Ingelevičienė, E. Kepa- 
laitė, č. Janušas, A. Kazickienė, Tėv. L. Andriekus, O.F.M.; antroje eilėje: J. Bagdonas, J. Kairys, V. K.

Jonynas, J. Sodaitis. Nuotr. R. Kisieliaus

gia, kad Vokiečiai Sovietam 
buvo padarę eilę nuolaidų ir 
viena iš pavojingiausių — tai 
leidimas vėl veikti Vak. Vokie
tijos komunistų partijai. Žurna
lui atrodo nesuprantami W. 
Brandto posūkiai, jo strategija 
ir vokiečių kairiųjų politikų 
džiaugsmas Ulbrichtui pasi
traukus. Tuo tarpu naujasis 
Maskvos gauleiteris R. Berlyne 
Honecker laikytinas pavojingu 
ir aiškiai klusniu Maskvos įran
kiu, įsakymų vykdytoju.

Gen. Lemnitzer, buvęs NA
TO vadas, savo šių metų gegu
žės 22 paskaitoj Amerikos in
stitute Europos saugumo klau
simams (“The Impact of the 
German Ostpolitik on the West
ern Alliance”) primena, kad 
“Ostpolitik” tai nebūtinai pa
ties Brandto politikos padaras. 
Tokią kryptį vykdė ir kitos V. 
Vokietijos vyriausybės. Pvz. 
K. Kiesingeriui buvus kancle
riu, o Wr. Brandtui — užsienio 
reikalų ministeriu, Vokietijos 
santykiai su jos rylų kaimy
nais buvo lankstesni, buvo at
naujinti diplomatiniai santy
kiai su Rumunija ir Jugoslavi
ja. Tačiau 1969 rugsėjo mėn. 
įvykus rinkimam Fed. Vokieti
joj ir valdžios priešakyje atsi
dūrus Willy Brandtui, pradėta 
vykdyti naujoji “Ostpolitik”.

KOMUNISTINIO BLOKO 
ŽVILGSNIS

Naujoji, pagyvėjusi W. 
Brandto kryptis dar 1969 pa
baigoj palankiai įvertinta “Var
šuvos sutarties” kraštų dviejuo
se pasitarimuose.

1970 m. Brandto vyriausybės 
pasirašytas sutartys su Sovietų 
Sąjunga ir Lenkija (jos dar tu
ri būti patvirtintos parlamen
tų) laikytinos pirmaisiais stam
biais “Ostpolitik” vaisiais. Su
tartys gali būti laikomos pir
maisiais žingsniais “detente” 
(atlydžio) su Rytais kryptimi.

Bonnos vyriausybė įsitikinu
si turinti naudos iš naujosios 
politikos. Brandt, pripažinęs po
karinį Vqkietijos padalinimą, 
atsisakydamas vokiečių sričių 
rytuose, tikisi sušvelnėsiant 
santykius tarp Vokietijų. 
Be to, jis mano, kad atsiranda 
galimybės naujom sutartim su 
kitais rytų Europos kraštais. 
Tuo pačiu metu Brandt ir jo 
gynybos inmisteris H. Schmidt 
Vakarus patikino: santykiai su 
Vakarais nesikeis, ir tik NATO 
gali užtikrinti saugumą Europo
je (H. Schmidt str. “Foreign Af
fairs” žurnale, 1970 m. spalio 
mėn.).

VAKARAI PRITARIA 
BONNOS POLITIKAI

NATO Brandto politinę kryp

tį pirmą kartą įvertino 1970 
gruodžio mėn. NATO ministe
rial savo komunikate pabrėžė 
norą mažinti įtampą Europoj, 
siekti joje pastovios taikos. Dėl 
to NATO teigiamai vertino ir 
Bonnos sutartį su Maskva. Vis 
dėlto buvo nurodyta į reikalą 
nemažinti NATO gynybinio pa
jėgumo.

Prez. Nixonas savo žodyje 
Kongrese 1971 vasario 25 pri
pažinę kad Vokiečių ryšiai su 
Rytais “neišvengiamai veikia 
visų Europos valstybių intere
sus, be to, ir JAV santykius su 
Sovietų Sąjunga”. Aplamai, Va
karai Brandto ‘Ostpolitik’ verti
na atsargiai, su rezervais, svar
biausia, stebėdami, kad toji po
litika nepažeistų Vakarų Sąjun
gos, atseit, Nato.
"OSTPOLITIK“ PAVOJAI — 

IR JŲ NE VIENAS
W. Brandt teigia, kad jo “at

lydžio politika” nėra silpnumo, 
priešingai — pasitikėjimo, po
litinės laisvės ženklas. Tuo tar
pu gen. Lemnitzer nurodo, kad 
toji politika nedavusi konkre
čių vaisių, priešingai, Brandt 
galįs Vak. Vokietiją įstumti į 
akligatvį, iš kurio ji nebega
lės ištrūkti.

Iš tikrųjų, toji “Ostpolitik” 
galinti virsti įrankiu, kuriuo pa
sinaudodama Sovietų Sąjunga 
galinti siekti savo tikslų. Pa
gal Anthony Hartley (“Foreign 
Affairs”, 1971, sausis) rusų 
tikslai esą trejopi: JAV-bes iš
stumti iš Europos, pasiekti sta
tus quo (dabartinės padėties) 
Europoje pripažinimo ir sutruk
dyti Europos apjungimą. Tei
giamai vertindama Brandto 
“Ostpolitik”, Sovietų Sąjunga 
tikisi Vak. Vokietiją išjungti iŠ 
NATO sąrangos, ir tai savo 
ruožtu vestų prie šios organiza
cijos silpninimo.

Sovietų akimis, “Ostpolitik”, 
Mskvos-Bonnos 1970 m. sutar
tis ir Europos saugumo kon
ferencijos sukvietimas tai be
veik. teisėtas kelias pripažinti 
pastovią sovietų įtakos sferą.

IŠVADOSA
Gen. Lemnitzerio nuomone, 

pirmoji išvada — NATO pri
valo ir toliau būti stipria pa
jėga. Priešingu atveju, NATO 
solidarumas silpnės, ir tokio pa
vojaus esama, nes “Ostpoli
tik” galėtų privesti prie tokios 
padėties. Be to, toji politika ga
lėtų kelti vokiečių militarizmo 
baimę. Ji gali skaldyti ir sąjun

gininkus, ypač, jei siekiant at
lydžių su Rytais, tai būtų vyk
doma Vakarų įsipareigojimų 
kaina. Svarbiausia, vokiečių ne
puolimo sutartys su Rytais ga
lės kelti klausimą: ar NATO 
reikalinga Vak. Vokietijai, kai 
jai “negrėstų jokia agresija?”

“Ostpolitik“ galėtų virsti pa
vojingu žaidimu. Siekimai ma
žinti įtampą, gerinti santykius 
su komunistais gali labai pa
žeisti NATO solidarumą ir Vak. 
Vokietiją atskirti nuo jos Vaka
rų sąjungininkų. Tai, savo ruož
tu, galėtų turėti sunkių padari
nių — abi Vokietijos galėtų bū
ti apjungtos tokiomis sąlygo
mis, kurios labiau palankios so
vietam, bet ne Vakaram. (Elta)

Vakar ir šiandien
“Vakar“, tiksliau sakant, pre

zidento Kennedy ir prezidento 
Johnsono laikais, McGeorge 
Bundy buvo patarėjas apsaugos 
reikalam — taip kaip dabar 
Kissingeris yra NLxono patarė
jas. Bundy priskiriama Vietna
mo nevykusi politika, taip pat 
ir “kiauliškas” prezidento 
sprendimas Kiaulių įlankoje 
invazijos metu. Bet Amerikoje 
taip jau įprasta, kad patarėjai 
padaro kiaulystę, o atsakyti už 
ją turi prezidentas. Patarėjai 
dingsta į kitas šiltas vietas. 
Dingo ir McGeorge Bundy.

“Šiandien“ vėl iškilo Bundy 
vardas — jį paskyrė “Foreign 
Affairs” redaktorium. “Foreign 
Affairs” tai trimėnesinis žur
nalas, įtakingas, nes jis išreiš
kia politikoje dominuojančios 
“Tarybos užsienio reikalam” 
(Council on Foreign Relations) 
nuomones. Žurnalas turi 70, 
000 skaitytojų, taryba apie 
1500 narių. Tarp jų, žinoma, 
yra ir pats Bundy. Tarybos pir
mininkas David Rockefeller su 
kitais valdančiais dabar pasky
rė Bundy minėto žurnalo re
daktorium. Išeina — jei jo po
litika buvusi pragaištinga Ame
rikai, tai jis tinkamas į politi
nius redaktorius.

Bet čia kilo nelauktas daly
kas— kai kurie tarybos nariai, 
vadovaujami Princetono politi
nių mokslų profesoriaus R. 
Falk. ėmė protestuoti. Jo pa
reiškimu, Bundy vertas Niurn
bergo teismo, nes rėmė Viet
namo politiką, privedusią prie

(nukelta į 4 psl.)
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Įsitaisė. Darbas nesunkus ir gerai apmokamas. Kito 
padedamas, bedirbdamas pasimokė, o dabar jau spe
cialistas, nelengvai pakeičiamas. Ir stropus dėdė, kur 
tarnybos reikalas — laikrodžio tikslumu dirba rankos 
ir akys.

Kartu su darbu reikėjo keisti ir gyvenamą vie
tą. Bet ta bėda — ne bėda. Vienur parduosi, kitur 
pirksi, kad tik turi, ką parduoti. Savąjį perdavė už 
aukštesnę kainą negu buvo pirkę. Pataisymai, pagraži
nimai, pablizginimai apsimokėjo su dideliais procen
tais. Dabartinis namas — vienos šeimos, bet erdvus 
ir gražioje vietoje.

Dėdienė dirba prekybos įmonėje sąskaitininke. 
Apsimokėjo mesti siuvyklą. Kiek čia truko tie skai
čiavimo mašinos kursai! O dabar turi nesunku darbą, 
arti namų. Tik truputį reikia pavažiuoti autobusu. Kai 
dėdė grįžta pavakare automobiliu namo, dėdienę ran
da jau apsisukusią apie puodus, dedančią ant stalo va
karienę ...

Tik Vytas — ne koks. Skundžiasi juo dėdė. Pa
sipūtęs tas pusbrolis, karštuolis, įsivaizduoja, suameri- 
konėjo. Mėgsta ginčytis ir įpratęs niekada nenusileis
ti, kad ir aiški būtų jo ginama neteisybė. Bet Petras 
nusileidžia — dėl ramybės. Nemėgsta tokio pusbrolio. 
Lankosi tik dėl dėdės ir dėdienės. Tie abu sukalbami 
ir malonūs žmonės. Žinoma, Petras nevažiuoja tuš

čiomis: butelis užsieninio gėrimo — įprastinės lauktu
vės. O dėdienė iš savo pusės atsilygina skaniais pie
tumis. Nuo pat atvažiavimo, kai rytojaus dieną išėjo 
dirbti, Petras Petkūnų akyse tapo pagarbos vertu vy
ru. Tokį negaila nei pavaišinti, nei gražesniu žodžiu 
paglostyti.

Brooklyno laikais Petras į lietuviškus parengi
mus tempdavo ir Vytą. Pradžiųje iš draugiškumo, pas
kui iš pareigos, nes dėdė niekam negirdint įprašė, kad 
Vytu rūpintųsi. Reikią lietuvių draugų — tie padores
ni, geresni už tuos puertorikiečius, su kuriais Vytas 
mokykloje susidraugavo ir zuja vakarais kažkur gat
vėmis. Bet Petrui ši pareiga nebuvo lengva, nes Vy
tas spyrėsi labiau už ožį, per lieptą tempiamą. Tai 
merginos į jį nežiūrinčios, nevertinančios, tai vaikinai 
jam pagarbos nerodą. O kai išsikėlė iš Brooklyno, — 
pašvilpk! Dėdės įprašytas, dar siuntinėjo Petras laiš
kučius su pakvietimais, bet Vytas vis surasdavo prie
žasčių nenuvykti. Pagaliau ir toks susirašinėjimas nu
trūko.

Vytauto vardą suitalino, ir vadinasi, rašosi: Vi
to... Dėdei nepatinka toks lėkimas pavėjui. Bet jo 
balsas — žirnių bėrimas į sieną, nes dėdienė visur yra 
sūnaus sąjungininkė ir pati visokias svetimybes laiko 
amerikietiško stiliaus ženklu...

— Reikia taikytis prie gyvenimo. Prieš vėją nede
ra pūsti, — dėdienės pažiūros dažnai suskamba to
kiais žodžiais.

— Nutilk! Ką tu išmanai! — riktelėja dėdienė, kai 
ginče pritrūksta loginių įrodymų.

Dėdė pripratęs prie tokių užkirtimų dar nuo anų 
dienų, kai tik buvo vedę. Žinoma, ji buvo ir yra mp- 
kytesnė. Kazys tik ūkininkas, dvimetę žemės ūkio mo
kyklą baigęs, o ji — mokytoja jau kelinti metai dir
banti jų kaimo mokykloje. Tai kas, kad tu, Kazeli, gal 
net daugiau knygų už žmoną esi perskaitęs, vis tiek 
esi mažesns ir nuvertintas. Džiaukis, kad tokia mo
kyta už tavęs tekėjo! Ir tu pripratai nutilti, nusilenkti. 
Atsisakei gana dažnai savo valios, kur tu turėjai teisę, 
kaip šeimininkas. Taip jau priprasta per metų metus, 
kad tu nutiltum ir nesiginčytum, kad būtum nustumia
mas į kampą... Bet tavo rankos reikalingos pini

gams uždirbti, reikalingos namams pataisyti — esi 
darbo arklys, kuris nemoka skųstis ir nenori.

Važiuoja šiandien Petras — dėdienė kvietė. La
bai svarbu. Būtinai turi atvažiuoti. Busią daugiau sve
čių... Paprastai vis paskambindavo dėdė, o šį kartą 
— pati dėdienė.

Atsisakė net nuo pasimatymo su Mile ir važiuoja...
Pirmoji pro duris Petro pasitikti iššoka Vida... 

Pasipuošusi pūsta apačia suknele, su rožiniu kaspinu 
plaukuose.

— Ar žinai, Petrai, kad Vito sužieduotuvės šian
dien? — šaukia mergatė angliškai.

— Nežinau... — tikrai nustemba Petras, — bet 
tu, Vidute, ar jau lietuviškai nemoki?

— Moku ...
— Tai kalbėk: aš angliškai nesuprantu, — kietai 

pasako Petras.
— O, kaip puiku, kad atvažiavai, Petreli! — su

šunka pro duris galvą iškišusi dėdienė. — Tik tavęs 
laukiam, tuojau sėsime pietauti.

Salonėlyje ant sofos sėdi skrybėlėta ponia, vy
resnio amžiaus, tamsia išeigine suknele. Storokas po
nas fotelyje pučia cigaro dūmus.

— Susipažinkit: ponai Chatel, o čia Vito, pusbro
lis Petras, — angliškai sako dėdienė.

Iš antro aukšto laipatais j salonėlį nulipa Vytas — 
plačia šypsena, po ranka vesdamasis tamsiaplaukę mer
giną, spindinčio veido, geros nuotaikos, gražiai nuau
gusią, žydinčią pilnu moteriškumu.

— Panelė Gloria Chatel, mano sužadėtinė, —pri
stato Vytas merginą Petrui.

— Prašau dabar į valgomąjį, prie stalo, — nežy
miai linksėdama (jai tas tinka), kviečia svečius dėdie
nė.

Pro duris tyliai įslenka ir dėdė.
—Sveikas, Petreli, — lietuviškai sveikinasi dėdė.

— O tu, Kazy, vis paskutinis! Palikęs svečius, po 
sodą slampinėji, — barasi angliškai dėdienė.

— Toki čia svečiai... — murmtelėja dėdė vis lie
tuviškai.

— Gėdos neturi! Kalbėk angliškai! O jei nemoki, 
tai tylėk! — riktelėja dėdienė.

Prie stalo tyla. Net nejauku darosi Petrui. Vytas 
sėdi kartu su Glorija gale stalo ir kažką šnabždasi. 
Amerikiečiai svečiai išsitiesia servetėles ir jomis den
giasi kelius. Dėdė sėdi nuleidęs akis, lyg koks nusikal
tėlis. Petras, pasodintas prie ponios Chatel, pasako 
vieną kitą nereikšmingi žodį ,kol pašaukia dėdienė:

— Petrai, atkimšk šampano butelį... Matai, kad 
mano Kazys surūgęs...

Žino Petras, kaip tai padaryti. Su kamščio atsi
mušimu į lubas ūktelėja ir Glorija. Lyg nutrūksta ne
maloni tyla, greitai pripilami stiklai.

— Turiu džiaugsmą pranešti, kad mūsų sūnus Vito 
šiandien susižiedavo su panele Gloria. Už mūsų vaikų 
laimę pakelkime taures, — susijaudinus pasako dė
dienė.

Visi atsistoja ir geria šampaną. Tik dėdė sėdi ir 
tyli, nejudina taurės...

šampano taurės vėl papildomos. Svečiai kraujasi 
valgius į lėkštes. Nuotaika truputį atsileidžia. Kai nu
geria ir kitokių gėrimų, kurių keli buteliai pastatyti 
ant stalo, atsiriša liežuviai, kurie pradžioje buvo lyg 
prikąsti. Ponas Chatel pasidaro visai iškalbus, griebia
si anekdotų, o ponia Chatel atsimena keletą poezijos 
posmelių apie jaunas dienas. O gal tai dainelės, girdė
tos iš plokštelių? Petras atlieka mandagumo pareigą, 
įsiterpdamas į ponios kalbą, pagirdamas jos aforizmus.

Vytas su Glorija užsiėmę vienas Įritu, lyg visas 
kitas pasaulis jiems būtų išnykęs.

Kai pasisotinę svečiai pakyla nuo stalo, dėdė sun
kiai atsidūsta, lyg naštą nuo pečių nusimetęs.

— Einam, Petreli, į sodą, — už alkūnės patrau
kia dėdė.

— Puiku. Pasiilgau jūsų gėlynų, bet gal nepato
gu svečius palikti?

— Koks čia nepatogumas? Prieš mano norą ta 
draugystė. Tegul ir merginus tėvai pamato, kad aš ne
pritariu. Gal susipras ir nešikais ant svetimų pečių...

— Man rodos, dėde, kad jau per vėlu, kai susi
žiedavo?

— Dar ir dabar galėtų atsidaryti akys mūsų Vy
tui... Geriau dabar, negu po vestuvių...

(Bus daugiau)

t



Pasibaigė pranciškonų kapitula
Rugsėjo 24 su didelėmis iš

kilmėmis baigėsi penkias savai
tes užtrukęs pranciškonų pa
saulinis susirinkimas Medelli- 
no mieste, Kolumbijoj. Po dau
gelio darbo dienų paskutinės sa 
vaitės visuotiniuose posėdžiuo
se buvo priimta visa eilė svar
bių nutarimų, kurių tarpe pa
tys didžiausi .— trys susirin
kimo dokumentai.

Misi j ę dokumentas
Pranciškonų ordinas nuo pat 

savo įsisteigimo ypatingą dėme
sį skyrė netikinčiųjų misijom. 
Šv. Pranciškus, palikęs nau
jai įsteigtą ir dar galutinai ne
suformuotą savo brolių bend
ruomenę, išvyko į tolimus kraš
tus skelbti Evangelijos. įsteigė
jo pavyzdžiu visais laikais pran
ciškonai nešė Kristaus mokslą 
į visas pasaulio šalis.

Misijinę ordino dvasią labai 
pabrėžė ir šis visuotinis susi
rinkimas. Dokumente pasakyta, 
jog kiekvienas pranciškonas, 
nežiūrint kur jis bebūtų, yra 
misionierius. Jis šiandieniniam 
pasauliui turi skelbti Kristų 
malda, žodžiu, pavyzdžiu ir pa
čiu savo gyvenimu.

Tiem, kurie vyksta į sveti
mus kraštus, dokumente nuro
doma, kaip jie turi būti tam 
darbui ruošiami ir kaip ten nu
keliavę jie turi savo misiją vyk
dyti. Namie gi pasilikusieji tu
ri gilintis į savo krašto} žmo
nių problemas, kad visi kartu 
meile, pavyzdžiu ir malone pa
trauktų prie Kristaus geros va
lios žmones.

Šis dokumentas beveik išti
sai buvo paskelbtas Kolumbijos 

, spaudoj ir plačiai buvo komen
tuojamas.

Auklėjimo dokumentas
Vienas iš svarbiųjų šių lai

kų vienuolyno vyresniesiem ir 
auklėtojam uždavinių yra — 
jaunosios kartos paruošimas 
vienuoliniam gyvenimui ir a- 
paštalavimui. Šis dokumentas 
apima kandidato auklėjimą nuo 
pat jo apsisprendimo tapti 
pranciškonu iki amžinų įžadų 
arba kunigystės.

Turint prieš akis žymiai pa
sikeitusį šių laikų jaunimą ir 
visą tikinčiųjų galvqsena, kan
didato paruošimas vienuoli
niam gyvenimui ir kunigo a- 
paštalavimui yra žymiai skirtin
gas nuo anksčiau buvusio. Ne
nuostabu, kad šiam dokumen-

Vakar
(atkelta iš 3 psl.) 

katastrofos — taip kaip ir Walt 
W. Rostow.

Bet Bundy tos pačios tary
bos narys. Nors su jo politika 
nesutiko buvęs valstybės sekre
toriaus pavaduotojas Bali, bet 
jis stojo ginti Bundy. Varnas 
varnui akies negali kirsti. Vis 
dėlto viešumon iškilo tas šei
myninis politikai vadovaujan
čios grupės kivirčas.

Tėv. Jurgis Gailiušis su ordino generolu T. Konstantinu Koser generalinėje kapituloje. Kairėje — slovakų pro- 
vinci jotas.

tui jau buvo prieš metus pra
dėta ruoštis. Pačio gi susirinki
mo metu 4 savaites prie jo dir
bo rinktiniai ordiną auklėtojai 
ir pastoracijoj patyrę iš visų 
kraštų atvykę ekspertai. Galuti
nai 40 asmenų komisijos dar
bą dar peržiūrėjo tautinių gru
pių atstovai, ir po ilgesnių dis
kusijų visuotinio susirinkimo 
šis plačios apimties dokumen
tas buvo priimtas.

Pranciškonę konstitucijos 
dokumentas

Pranciškonų ordino regula, 
kurią parašė šv. Pranciškus, 
nesikeičia. Ji tebėra ta pati, ku
rią paliko ordino steigėjas. Ta
čiau šalia regulos pranciškonai 
turi vadinamą ordinų konstitu
ciją, kurią galima keisti. Tai 
paskutinio gyvenimo normos, 
kurios pritaikomos besikeičian
čio pasaulio reikalavimam, ta
čiau visuomet regulos ir Evan
gelijos dvasioj.

Paskutinį kartą pranciškonų 
konstitucija pagrindinai šiem 
laikam pritaikyta buvo 1967. 
Tai viena iš didžiausių paskuti
niųjų metų ordino reformų, ku
riai paruošti dirbo šešias savai
tes visi ordino provincijolai ir 
ekspertai. 1967 naujoji konsti- 
turija buvo palikta 6 metų 
bandymui.

Dabartiniame susirinkime 
konstitucija buvo specialios ko
misijos peržiūrėta, ar ji pilnai 
atitinka šių dienų reikalavimą 
ir ar ji bus galima ateinančio) 
1973 metų kapituloj galutinai 
priimti ir duoti popiežiui pa
tvirtinti.

Prie šio dokumento paruoši
mo dirbome 30 asmenų. Buvo 
įnešta papildymų ir kitų reko
mendacijų, tačiau neatrodo, 
kad ji bus 1973 galutinai pri
imta ir patvirtinta. Didesnė da
lis provincijolų nori jos bandy
mo laikotarpį toliau pratęsti, 
kol visi ordino nariai geriau ją 
pasisavins.

Be šių svarbių dokumentų, su- - 
sirinkime buvo paliesta daug 
kitų klausinių. Plačiau buvo su
stota prie pašaukimų proble
mos. Buvo konstatuota, jog pa
šaukimai į vienuolinį gyvenimą 
mažėja, tačiau nebuvo tai lai
kyta aliarmuojančiu reikalu. Da
bartiniu metu žiūrima daugiau 
ne į vienuolių kiekybę, bet į 
kokybę.

Labai didelio dėmesio ir dis
kusijų sukėlė kai kurių provin
cijų bandymas steigti mažus 
vienuolynus, susidedančius tik 
iš kelių asmenų, kurie laikinai 
apsigyvena žmonių tarpe be 
tradicinio vienuolyno antspal- 
vio. Tos grupės vienuoliai dirba 
ligoninėse, įstaigose ir net fab
rikuose. Jie glaudžiai bendrau
ja su pasauliu, gilinasi į žmo
nių problemas ir tuo būdu vyk
do ne tik apaštalinę misiją, bet 
taip pat randa daugiau sekėjų 
ir į vienuolinį gyvenimą. Šis gy
venimo- kelias yra tik bandymo 

stadijoj, juo nori eiti daugiau 
jaunesnioji vienuolių karta, ta
čiau turi didelio pasisekimo, 
ypač Vakarų Europos valstybė
se.
Pasiruošimas naujai kapitulai

Baigiant šį susirinkimą, jau 
pradėta galvoti apie ateinančių 
1973 metų kapitula. Iš litur- 
gistų, teologų, sociologų ir kitų 
žinovų sudaryta komisija, kuri 
ruoš tekstus naujo brevioriaus 
ir mišiolų pranciškoniškus prie
dus. Speciali komisija taip pat 
visą laiką dirbs prie vienuoli
nių įstatų galutinio pertvarky
mo. 1973 metų visuotinį susi
rinkimą balsų dauguma nu
spręsta šaukti Asyžiuje, nors Is
panijos provincijolai maloniai 
kvietė ir į savo kraštą. Prieš 
išsiskirstant visiem į savo pro
vincijas, Šv. Tėvui buvo pa
siųstas visų bendras paklusnu
mo ir lojalumo raštas.

Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M.

DRAMATURGO VEIKALAS PRIAUGANTIEMS
Praėjusių metų pabaigoje A- 

merikos Lietuvių Vaiko Ugdy
mo Draugija išleido Anatoli
jaus Kairio trijų veiksmų pa
saką. Ji vadinasi “Du broliu
kai”. Apie tą veikalą jau buvo 
spaudoje rašyta, o kiti Chicago- 
je jau matė ir scenoje. Pravar
tu “Du broliukus” ir dar pa
minėti.

Džiugu, kad ir dramaturgai 
neša vaikams savo dovanas. To
kios dovanos ir pritinka, ir rei
kalingos vaikams. Juk ir ma
žieji užaugs, ir užaugę bus kny
gų skaitytojai ir teatro lanky
tojai. O kaip juos iš mažens 
paruošim, tokius ir užaugusius 
matysim.

Ką minėtasis veikalas sako?
Jau pirmojo veiksmo pra

džioje pamatome du išdykusius 
broliukus, Algirduką ir Vytu
ką.

Jie nerašo ir neskaito, \ 
nedainuoja jie visai.
Jie tik krykščia, kojas raito, 
išdykaudami laisvai. (9 psl.) 
Motinai paklausus, ar paruo

šę pamokas, Algirdukas atsa
ko:

Aš nenoriu. Neskaitysiu.
Aš mokyklos nelankysiu!
Algirdukui pritaria ir Vytu

kas. O motina dar sako:
Ar Dievuliui padėkojot 
už duonelę ir už pieną 
ir už tokią gražią dieną?

“ (io psi.)
Išdykėliai ir neklaužados su

tartinai motinai atsako ir jau 
nelietuviškai: “O, no, no ...”

Jie suplėšo ir knygą, kurios 
nenori skaityti. O kai tėvas 
rengiasi juos nubausti, jie gin
damiesi tėvui ir motinai atsa
ko: “No, sirrr ... No, ma'am” 
(15-16 psl.) Kai tėvas nusijuo- 
sia diržą, jie pasprunka ir su

taria pabėgti į mišką. Jų sesutė
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Pavergtų tautų provincijolai kapituloje. Viduryje ordino generolas, j dešinę nuo jo — Tėv. J. Gailiušis, OFM.

o jie ir 
away...

išeina

Gražinutė, bijodama, kad jie 
miške nepaklystų, juos atkalbi
nėja, bando sulaikyti, 
jai atsako: ’’please, go 
Go home ...” (19 psl.)

Išdykėliai broliukai 
mišką su savo daina:

Į mišką, į mišką išeinam!
Grybauti! Uogauti! Lakstyti!
Ten knygų skaityti nereikia, 
nei motinos, tėvo klausyti.
Gražinutė susirūpinusi. Bet 

voveraitė, kuri iš pat pradžios 
pasirodo scenoje, ją ramina:

Daug takelių aš žinau, 
ir paklysti nebijau.
Sekim jų pėdom, sesyte ...

• " (21 psl.)
Ir pasibaigia pirmasis veiks

mas.
Antruoju veiksmu vaizduoja

ma, kad broliukai jau paklydę 
miške. Susitinka su įvairiais 
miško žvėreliais ir paukščiais. 
Pasirodo ir miškinis. Pakalbina 
broliukus, jie atsako jam ang
liškai. Miškinis dar sako: -

Padainuokit man dainelę 
apie gimtąją šalelę! . 
Aš parodysiu jums kelią 
pas močiutę, pas tėvelį.

.(34 psl.)
Broliukai tyli. Miškinis pasi

sako negalįs jiems padėti ir 
. pranyksta.

Pagaliau “šiurpus vilko stau
gimas ... Scena nušvinta nepa
prastu skaidrumu. Spinduliuo
se pasirodo Gedimino pilis. Iš 
jos išeina vaidila su krivu
lę ...” Jis kalbina broliukus, 
prašo padainuoti. Tuodu pasisa
ko nemoką. Vaidila atsako:

Jūs pražuvę, mano sūnūs ...
Nes užmiršti dainą gimtą 
tai labai labai nerimta.

(40 psl.:
Išdykėliai neprisipažįsta, kad 

ir knygą suplėšę,
kur dainelės surašytos, 
pasakėlės susakytos (42 psl.) 
Vaidila pagaliau pasako:
šis pilis tik tiems priklauso, 
kas Tėvynės balso klauso.
Pasitraukite nuo jos, 
kad nesakot man tiesos!

(42 psl.)
“Iš miško... ateina trys 

meškiukai, pasigauna vaikus ir 
nusineša.. .į miško gilumą.”

Trečiojo veiksmo pradžioje 
matyti, kad Algirdukas ir Vy
tukas sukišti į maišus ir paka
binti po didelio ąžuolo šako
mis. Meškiukai juos pajuokia, 
o susirūpinę broliukai jau ža- 
dasi būti geri vaikai.

Pasirodo ir voverėlė su Gra
žinote. Sesutė susirūpina, pa
mačiusi taip ■ baudžiamus savo 
broliukus. Meškiukai aiškina, 
kodėl jie nubausti. Vienas sa
ko:

Jie išmindė mano daržą, 
mano guolį jie sutaršė.
Kitas vėl:
Jie eilučių neišmoko,
jie Rugučių nepašoko. (47

psL)

Gražinutė ir voverėlė šau
kiasi kitų pagalbos. Pakviestas 
nykštukas atsako:

Jie suplėšė naują knygą 
su gintaro viršeliu — 
aš jų gelbėt negaliu. (48 psl.) 
Pakviestas miškinis taria: 
Pasirodo, jie išdykę!
Ką man sakė, ką kalbėjo,
aš suprasti negalėjau. (52 

psl.)
Pagaliau pasirodo vėl vaidi

la — su didele knyga rankose. 
Jis klausia broliukus:

Ar žinote, drąsuoliai, 
kaip ta vadinasi šalis, 
kur Nemunas banguoja, 
kur Vilniaus miestas ir

lis? (54 psl.) 
Broliukai nežino ir tik mur

ma: “Burrr Murrr ...” Vaidila 
sako:

Kaip galiu aš jiems padėti, 
kad nemoka jie kalbėti?

(56 psl.)
Bet Gražinutė prašo juos pa

leisti ir už juos atsako:
Jie išmoks gražiai kalbėti 
ir savas knygas mylėti.
Bet vaidila reikalauja, kad 

jie pasižadėtų būti geri lietu
viai, klausyti “Gražinutės ir tė

Pa
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SIUNTINĮ - DOVANAS į LIETUVĄ
ir įvairius USSR kraštus 

naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
Inc.

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

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street ______________________  HE 5-1654
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street ....................... Dl 2-4240
• BROOKLYN, N.Y. 11218 — 485 Me Donald Avenue ................................... IN 7-6465
• BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue------------------------------------- ------- TX 5-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue . ............. HU 6-2818
• CHICAGO, .ILL. 60629 — 2608 W. 69th Street ..................  WA 5-2787
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue--------------------------------- PR 1-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue--------------------------------- 365-6780
• FARMINGDALE, NJ. — FreewOod Acres . ....................  363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue ----------------------- 365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Ave. ------------------------------------ 249-6216
• JERSEY CITY, NJ. — 219 Montgomery Street ..... -.......... HE 5-6363
• LOS ANGELES, CAL. — 159 So. Vermont Avenue----------------------------------------- DU 5-6550
• NEWARK, NJ. — 378 Market Street .......     Ml 2-2452
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue-------------- OR 4-1540
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue----- -----------------------------PO 9-4507
• RAHWAY, NJ. — 47 E. Milton Avenue -------- ---------------------------------- 381-8997
• SO. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadway-------------------------------------_ AN 8-1120
• SOUTH RIVER, NJ. — 41 Whitehead Avenue -----------------------------  CL 7-6320
• SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street _____________ ;_____  475-9746
• TRENTON, NJ. — 1152 Deutz Avenue-------------- -------------------------------  EX 2-0306
• UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street RE 2-7476

velio, ir mamutės”. Broliukai 
pasižada. Bet vaidila reikalau
ja ir pasirašyti. O broliukai ra
šosi — vienas V-i-t-o-l-d, kitas 
0-1-g-i-r-d. Vaidila, žinoma, ne
patenkintas ir siūlo vėl kišti 
juos Į maišą. Gražinutė su vo
verėle vėl užstoja.

Jie iš baimės nebežino,
kas ir kaip juos pavadino.

(60 psl.'
Vaidilai paklausus, kas galė

tų jų vardus pasakyti, pasisiū
lo gandras ir pasako: tai esą 
Vytukas ir Algirdukas. Taip 
abu broliukai ir pasirašo. Da
bar jau visi patenkinti.

Pasirodo tėvas ir motina, vai
kų ieškodami. Tėvas sako:

Kur jūs buvot visą naktį? 
Rykštėmis abu nuplakti!
Bet Gražinutė užsistoja:
O, tėveli, nesibark, 
gerą žodi jiems ištark. 
Savo vardą pasirašė, 
visą mišką atsiprašė. (63 psl.) 
Tėvas bausmę dovanoja. O 

vaidila visus pakviečia į nušvi
tusią Gedimino pili:

Štai mūsų laimė — kalnas 
Gedimino.

Kviečiu visus pilin, svečiai. 
Kas dirba Lietuvai Tėvynei, 
atvertos durys tiems plačiai.

(64 psl.) 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N.

tariant, 
turinys, 
didakti-

Veiksmas baigiasi stipria švie
sa, daina, muzika ...

Toks, trumpai 
“Dviejų broliukų” 
Numanu, kad veikalas 
nio pobūdžio. Didaktiniai vei
kalai dabar nelabai palankiai 
sutinkami — kritikos, žinoma. 
Mat, modernusis žmogus pamo
kymų nemėgsta. Ką nori jam 
pasakyti ar parodyti, aptaisyk 
įmantriu drabužėliu.

Yra tokia suvalkiečių patar
lė: Dukrelę bara, o martele su
siprask. Gražiai pasakyta. Ogi 
ir pačiai martelei gal netaip 
graudu, kaip kad uošvelė tie
siai į akis jai žertų.

Bet yra ir kitokio būdo žmo
nių. Tokie pasako: Nevedžiok 
po raistą, o tiesiai išdek, ką tu
ri ant širdies.

nesibo- 
kiti nė

“Dviejų broliukų” pasaka ir 
išdėta tiesiai. 'Mažamečiai vai
kai tokiu išdėstymu ir 
di. O didelių gudrybių 
nesuvoktu.

i

Tiesi, atvira “Dviejų 
kų” idėja patraukliai pateikta. 
Visas veikalas pilnas gyvo veiks
mo su daugybe paveikslų ir į- 
domių dialogų.

(nukelta i 5 psl.)

broliu-

Tel. (212) 581-6590 
(212) 581-7729
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Po Chicagos dangum
Pedagoginio Lituanistikos Instituto skaityklos

Norint lietuviškąją spaudą 
— knygą, laikraštį — labiau 
priartinti prie šio meto besimo
kančio jaunimo, tenka ieškoti 
pačių veiksmingiausių priemo
nių.

To tikslo siekdamas, prieš ku
rį laiką (1966), Chicagqs lietu
viškosios visuomenės padeda
mas, Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas įrengė tris parodines 
knygų vitrinas, esančias Jauni
mo Centro pirmo aukšto kori
doriuj.

Tose vitrinose rodomos nau
jai išėjusios knygos, žurnalai; 
tam tikra forma paminimi ir 
kultūriniai bei kitokie gyvena
mojo meto įvykiai.

Dramaturgo. . .
(atkelta iš 4 psl.)

Tiktai gal per kietas šitoks 
vaikus į nelaisvę paėmusio 
meškiuko teigimas:

Kas nenori šokt Malūno,
tas paklysta ir pražūna. 48 

psl.)
Arba:
Kas nemqka šokt Susto, 
tas pavirsta į kopūstą!
Kas nenori šokt Kalvelio, 
tas namo neranda kelio!
Šiaip žiūrovas priims tai per 

juoką. O kitas ir suabejos, ar 
Įvykdomas toks teigimas.

“Du broliukai”, kaip jie pa
teikti visa knyga, nelengvi su
vaidinti mėgėjams mažose lie
tuvių kolonijose. Tačiau veika
lą nesunku suprastinti, pralei
džiant kai kuriuos baletus, 
kai kuriuos žvėrelius ir paukš
čius. Įmanoma sutrumpinti ir 
kai kuriuos dialogus. O tokie 
baletukai, kaip Švento Jono va
balėlių, žvaigždžių ir vaidilučių 
šokiai, bet kur Įvykdomi.

Lietuvių vaikų auklėtojams 
pritiktų šiuo veikalu susidomė
ti.

Knygos pabaigoje yra foto
grafijų iš ‘Dviejų broliukų’ pa
statymo Chicagoje.

Dailininko Juozo Kiburo pa
veikslai vaizdūs. Knyga išleista 
dailiai. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė 1970.' Didelio forma
to 78 pusi. Kaina nepažymėta.

Beje, mūsų kasdienėje ir ra
šytinėje kalboje jau Įsigali sla
viškos kilmės žodis meška, 
meškiukas, kai štai mūsų pa
čių žodis ir skambesnis ir gra
žesnis: lokys, lokiukas. Pritiktų 
naudotis savuoju žodžiu.

A. G. Giedraitis

Dr. Elona Vaišnienė, uoli visuomenininkė, lietuviško švietimo klausimais 
kalba ateitininkų sendraugių stovykloje Dainavoje.

Koridorinė skaitykla
Be tų vitrinų, Pedagoginis 

Lituanistikos Institutas tuo pa
čiu tikslu yra suorganizavęs ir 
koridorinę skaityklą, kuri vei
kia kiekvieną mokslo metų šeš
tadienį Jaunimo Centro antro
jo aukšto koridoriuj. Knygos 
bei laikraščiai čia išdėstomi 
tam reikalui pritaikytuose sky
duose. Prie knygos gali kiek
vienas laisvai prieiti, ją pavar
tyti ir pasiimti.

Knyga čia į skaitytoją at
gręžta ne nugara, kaip biblio
tekos lentynoj, o veidu, kaip 
knygos parodoj. Tokioj padėty 
knyga jau savų paviršium pa

sidaro žymiai patrauklesnė, ke
lianti susidomėjimą ir norą ją 
pavartyti, paskaityti.

Muzika ir paveikslai
Pertraukų metu skaitykloj 

girdimos lietuviškų dainų bei 
kitokių muzikinių kūrinių 
plokštelės. Moksleivio tautinei 
sąmonei ugdyti daina bei mu
zika yra bene pati geriausioji 
priemonė, nes ji kalba geriau 
už oratorius.

Ši naujovė čia galėjoj, būti į- 
vesta tik su pagalba Antaninos 
ir Juozo Vasiukevičių, kurie 
tam tikslui praeitais moksio 
metais paskyrė 500 dol. Jie yra 
mecenatai ir aukštesniosios li
tuanistinės mokyklos tėvų ko
miteto vitrinos pirmo aukšto 
koridoriuj.

Koridorinė skaitykla nuolat 
būna iliustruota istorinių Įvy
kiu, istoriniu asmenų ar kito
kiais lituanistinio turinio padi
dintais paveikslais bei dailės 
kūrinių reprodukcijomis.

Turint tokią vaizdinga aplin
ka. kokios nėra įmanoma suor
ganizuoti paprastoj darbo kla
sėj, šioj skaitykloj kartais atlie
kamos ir pagrindinės pamokos 
(istoriją;, geografijos ir kitos). 
Šia skaitykla naudojasi abi 
Jaunimo Centre veikiančios 
mokyklos: institutas ir aukštes
nioji lituanistinė mokykla.

Neatsižvelgiant i tai, jog toji 
skaitykla reikalauja daug dar
bo ir pinigų, ji ir toliau yra 
laikytina ir plėstina, nes rezul
tatai yra geri.

Knygnešių atminimas
Ryšium su dviejų didžiųjų 

knygnešių — vyskupo Motie
jaus Valančiaus 170 ir Jurgio 
Bielinio 125 metų — gimimo 
sukaktimis skaityklą šiais me
tais numatyta iliustruoti padi
dintais knygnešių paveikslais.

Paveiksime forma Čia pami
nėtini bent šių Lietuvos vieto
vių žymesnieji knygnešiai: Že
maičių, Aukštaičių, Suvalkijos, 
Dzūkijos, Vilniaus krašto. Iškel- 
tinų knygnešių yra per 30. Tai 
■tik būrelis iš kelių tūkstančių 
žinomų ir nežinomų spaudos 
kovotojų.

Skaityklos išlaidos
Nuotraukų padidinimas bei 

techninis jų apipavidalinimas, 
reikalingiausių plokštelių Įsigi
jimas ir kitokios skaityklos iš
laidos šiais mokslo metais sie
kia per 400 dol. Nors apskritai 
ši suma nėra tokia didelė ta- 
čiau Institutas, kaip neturįs pa
stovaus laikytotojo, o visą lai
ką versdamasis tik atsitiktinė
mis rėmėjų aukomis, ir tokios 
sumos ribose pats vienas ne
gali nieko veiksmingesnio pa
daryti.

Todėl, tebejausdami lietuvių 
visuomenės — organizacijų ir 
pavienių žmonių — pritarimą 
Instituto darbui, o taip pat jaus
dami ir savo moralinę atsako
mybę už to darbo idėjini turi
ni bei metodinę pažangą, krei
piamės i jus'; lietuviškojo švie
timo rėmėjai, su viltimi, jog ir 
ši kartą pagal savo išgales pa- 
remsite knygnešių heroizmo at
minimą, o tuo pačiu ir lietuviš
kosios knygos glaudesnį suarti- 
nimą su šio meto jaunuoju 
skaitytoju.

Nepalikite mūsų vienų! Atsi
liepkite.

Mūsų adresas: P. L. Institu
tas, 5620 S. Claremont Ave.. 
Chicago, Ill. 60636.

Domas Velička, direktorius 
Aleksandras Dundulis, lektorių 

tarybos sekretorius 
—•—

LIETUVIŲ KALBOS STUDIJOS 
CHICAGOS UNIVERSITETE
Praeitais metais suorganizuo

tos lituanistinės studijos Chica- 
gos universitete. Pagrindinis 
šių lituanistinių dalykų profeso
rius yra dr. P. Jonikas.

Studentų buvo lietuvių ir ne
lietuvių. Vieni norėjo geriau pa 
žinti lietuviu kalba. Kiti ėmė 
elementarini kalbos kursą, — 
mokėsi kaip svetimos kalbos.

Lituanistikos mokslui galima 
gauti stipendiją bendra tvarka. 
Yra pažadėję ir LB pareigūnai, 
kad parems besimokančius.

Dabar lituanistinės studijos 
nori daugiau studentų. Prašc 
raginti akademines, kultūrines 
organizacijas, kad jos imtųsi 
iniciatyvos ir kuo daugiau stu
dentų surastų šiom studijom. 
Vieniem tai būtų lengva gauti 
kreditus už privalomas sveti
mas kalbas. Mecenatai gali skir
ti savo vardo stipendijas, kad 
jaunuoliai pilnai galėtų baigti 
lituanistinius mokslus.

Tikima, kad, priėmus etninių 
mažumų įstatymą, galima susi
laukti didesnės paramos ir dau
giau dėmesio. Tada bus labiau 
paremtos ir Baltų studijos.

RENGIAMAS TEATRO 
FESTIVALIS CHICAGOJE
Kad pagyvintu išeivijos teat

rą, Lietuviu Bendruomenės Kul
tūros Fqndo valdyba yra nu
tarusi kas treji metai rengti 
teatro festivalius. Toks pir
mas festivalis buvo 1968 m. 
Tada dalyvavo 6 JAV ir Kana
dos dramos sambūriai. Jų vaidi
nimus aplankė 3300 žiūrovų.

Šiemet antrasis teatro festi
valis rengiamas Padėkos die
nos savaitgalį Chicagoj.

Kultūros Fondas ta proga iš
siuntinėjo laiškus ir renka au
kas. Savo laiške jis rašo: “Teat
ro festivalių rengimas, kaip ir 
kiti platesnės apimties kultū
riniai užsimojimai, reikalauja 
šalia darbo ir pastangų — ne
mažų finansinių išlaidų,' kurių 
Kultūros Fondas neturi. Kad ir 
mažiausia Jūsų auka bus įna
šas į reprezentacinį leidinį, ku
ris bus išleistas antrajam teat
ro festivaliui prisiminti.”

DARBININKAS

Pedagoginio Lituanistinio Instituto koridorinės skaityk los dalis. Nuotr. V. Noreikos

Aukas prašo, siųsti, čekius 
išrašant Lithuanian Culture 
Fund, .2955 West 71 Street, 
Chicago, Ill., 60629.

Festivaliui suorganizuoti yra 
sudarytas atskiras komitetas, 
kurio sastata skelbiame atski-

V v

rai.
Antrojo JAV ir Kanados 

Lietuviu Teatro Festivalio 
Komitetas

Daugiau kaip prieš metus 
laiko JAV LB Centro valdyba 
nutarė organizuoti antrąjį JAV 
ir Kanados lietuviu teatro festi
vali. Uždaviniui Įvykdyti pa
kvietė JAV LB Kultūros fon
do pirmininką Anatolijų Kairi. 
Rašytojas Anatolijus Kairys or
ganizavo ir jpravedė ir pirmąjį 
teatro festivalį, Įvykusį Chica
goje prieš trejus metus. Šiuo 
metu A. Kairys sudarė komite
tą, kuris rūpinsis antrojo festi
valio pravedimu.

Komitetą sudaro: Anatciijus 
Kairys — pirmininkas, Bronius 
Nainys — vicepirmininkas ir 
spaudos bei informacijos vado
vas, Marija Remienė —sekreto
rė, Marija Grėbliūnienė — iž
dininkė. Stasė Petersonienė— 
lėšų telkimo vadovė, Nijolė 
Vengrienė — užbaigiamosios 
dalies ir žymenų įteikimo tvar
kytoja, Juozas Šlajus — tech
niškų reikalų tvarkyle j as, Pra
nas Beinoras — narys specia
liem reikalam.

BALTIMORE, MD.
Amerikos legiono lietuviu 

posto 154 naujos valdybos pri
statymo iškilmės buvo rugsėjo 
26. sekmadieni, 2 v. popiet Lie
tuvių svetainės didžiojoj salėj. 
Iškilmėse dalyvavo daug legio
no narių ir jų padėjėjų. Taip 
pat dalyvavo Baltimorės mies
to ir Maryland© valdybos žy - 
mūs legiono veikėjai. Naują 
valdvba sudaro: vadas — Ba
lys Brazauskas, jo pavaduoto
jas — Petras Okas, adjutan
tas Jonas Stefura. reikalų ve
dėjas Kancy Treece, kapelionas 
kun. Antanas Dranginis, teisė
jas Nadas Rastenis, iždininkas 
Vitas Siaurusaitis, maršalka 
Wesley Smith, istorikas Kazi
mieras Sarpalis, vėliavos sar
gai: Vladas Hicks, Algirdas Pa- 
plonskis ir Robertas Parks. Iš
kilmės baigtos užkandžiais.

Madų paroda bus spalio 11 
gražioj Martin West salėj. Ren
gia Šv. Alfonso parapijos soda- 
lietės. Pradžia 6 v.v. Bus vaka
rienė. o po vakarienės bus pa
rodytos naujausios moterų ma
dos. Bilietų galima įsigyti kle
bonijoj arba pas Grace Palum
bo, Daratą Stewart ir Eugenija 
Pazneikiene. Pelnas skiriamas 
parapijos naudai.

Baltimorės miesto mugė bu
vo rugsėjo 24-26. Dalyvavo į- 
vairios tautos ir turėjo savo sta
lus su įvairiais valgiais, rank
darbiais. Taip pat dalyvavo ir 
lietuviai ir gražiai pasirodė.

Omahos arkivyskupas įsijungė į 
rezoliucijoms remti komitetą 

•» <

Įtakingi amerikiečiai jungiasi 
į Lietuvos laisvinmo žygį

Los Angeles, Calif. — “Atro
do. kad mes esame labai jaut
rūs tautinių grupių aspiracijom 
kitose pasaulio dalyse. Tikiu, 
kad pasaulis atkreips savo dė 
mesi ir į padėti Lietuvoj, Lat
vijoj ir Estijoj. Be abejo, vienu 
ar kitu Dūdų Pabaltijo kraštai 
atgaus laisvę ir nepriklausomy
bę. Tai privilegija man būti Re
zoliucijom remti komiteto na
riu", — taip pareiškė Omahos 
(Nebraska) arkivyskupas Daniel 
E. Sheehan, įsijungdamas i Re
zoliucijom remti komitetą. Be 
šio žymaus katalikų dvasininko, 
Rezoliucijom remt komiteto na
rių tarpe yra dar šie: New Yor- 
ko vyskupas Edward E. Swan- 
strom. katalikų laikraštininkai 
ir redaktoriai kun. Daniel Ly
ons, S. J., kun. Cletus Healy, 
S. J. ir kiti.

Šiomis dienomis į Rezoliuci
jom remti komitetą Įsijungė 
dar šie žymūs ir įtakingi ame
rikiečiai: Louisianąs steito gu
bernatorius John J. McKeithen, 
Phoenix (Arizona) miesto bur- 
mist. John D. Driggs, Roches-

40 valandų atlaidai šiemet 
bus spalio 17-19. Prasidės 10 v. 
iškilmingomis mišiųmis. Proce
sijoj dalyvaus mokyklos vai
kai. Giedos parapijos didysis 
choras.

Kepsniu balių spalio 17 East
ern Center salėj, 7940 Eastern 
Ave., rengia lietuvių postas 
154. Pradžia 1 v. popiet ir tę
sis iki 6 v.v. Legionieriai kvie
čia visus Į šį parengimą. Bus 
visokiausių valgių bei gėrimų, 
veiks loterija, šokiam gres ge
ras orkestras. Legionieriai vi
sus gerai priims ir pavaišins.

Magdalena Kašinskienė -Pa- 
laski, pirmos kartos lietuvė, 
staiga mirė širdies smūgiu rug
sėjo 20 Šv. Agnietės ligoninė
je. Velionė buvo susipratusi lie
tuvė ir ištikima šv. Alfonso pa
rapijos narė. Kai leido sveika
ta. dalyvavo visuose parapijos 
parengimuose. Gražiai išauklė
jo savo šeimą. Trys kunigai au
kojo gedulingas mišias už jes 
sielą Šv. Alfonso bažnyčioj 
rugpjūčio 24. Palaidota Holy 
Redeemer kapinėse.

Jonas Obelinis

— Pasaulio Lietuviu jauni
mo kongreso informacijos ko
misiją sudaro: Audronė Kubi- 
liūtė — pirmininkė, Eglė Juod
valkytė — biuletenio redakto
rė, nariai: Rūta Giedraitytė, 
Kęstutis Girnius Dalia Jasaity- 
tė, Ramunė Kviklytė. Aleksan
dras Pakalniškis, Jr. 

ter (New York) miesto burmist
ras Stephen May ir Seattle 
(Washington) miesto burmist
ras Wes Uhl man.

Milžiniška amerikiečiu talka
Be žymių ir Įtakingų ameri

kiečių talkos nebūtų pavykę 
pravesti H. Con. Res. 416 rezo
liucijos J AV-bių Kongrese; - jų 
talka tos rezoliucijos įgyvendi
nimo žygyje yra milžiniška. Pa
baltijo ir kitų pavergtų kraštų 
laisvės žygyje pūtė ir pučia ne
palankūs vėjai JAV-bių ir kitų 
laisvojo pasaulio kraštų tam tik
ros visuomenės dalies sluoks
niuose. Tie amerikiečiai atlaikė 
ir atlaiko mūsų bylos reikalu 
nepalankų spaudimą į krašto 
vyriausybę ir didele jėga judi
na H. Con. Res. 416 rezoliu
cijos įgyvendinimo klausimą. 
Ne vienas dažnai padejuojame, 
kad Lietuvos bylos reikalas nė
ra geroj padėty. Bet nepagalvo
jame, kad šis klausimas būtų 
žymiai blogesnėj padėty, jei ne 
Rezoliucijom remti komiteto vi
si žygiai ir darbai ir to viene
to pastangomis pravestoji H. 
Con. Res. 416 rezoliucija JAV- 
bių Kongrese, žinoma, esama 
padėtimi toli gražu negalime 
pasitenkinti. Jei krašto legisla- 
toriai ir kiti žymūs ir įtakingi 
amerikiečiai kelia ir gina Lietu
vos bylos klausimą, tai mes pa
tys turėtumėm pajudėti šiame 
reikale žymiai didesne sparta, 
nepagailėdami pastangų, laiko, 
darbo ir pinigų. IT

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

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

Provincial Superior 
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 
04046

— Bronė Saladžiuvienė-Jasu- 
tytė, 76 m. amžiaus, pulkinin
ko Prano Saladžiaus našlė, mi
rė rugsėjo 29 Baltimorėje. Md., 
Laidojama spalio 2. šeštadienį, 
Rochester, N. Y., kur nuolatos 
gyvena. Nuliūdime liko dukra 
dr. Danute Kasaitienė, gyv. Bal
timorėje, Md., ir sūnus Juozas 
Saladžius, gyv. Rochestery, N.

— Lietuviu Žurnalistu Sąjun
gos naujai išrinkta centro v- 
ba pasiskirstė pareigomis 
kun. J. Vaišnys — pirmininkas, 
Vyt. Kasniūnas — vykd. vice
pirmininkas, VI. Būtėnas — vi- 
cepirm., Alg. Pužauskas — sek
retorius ir J. Janušaitis — iž
dininkas

— Lietuviu Motery Kluby 
Federacijos Philadelphijos klu
bo narės, reikšdamos gilią už
uojautą federacijos pirminin
kei Vincei Jonuškaitei-Leskai- 
tienei jos brangiai sesutei Kot
rynai Jonuškaitei mirus, vietoj 
vystančia vainiką ant kapo, ve
lionės šviesiam atminimui ski
ria 15 dol. auką Kultūros Židi
nio statybai Brooklyne. N. Y.

— Sesuo Margarita, Montrea- 
alio N. Pr. Marijos seserų na
mo vyresnioji, paskirta Putna- 
mo centrinio namo vyresniąja. 
Į sesers Margaritas vietą at
vyksta sesuo Paulė iš Putnamo.

— Lietuviu ir latviu stu
dentų grupė rugsėjo 11-12 su
rengė bendrą stovyklą N. Wa-' 
sagoj, Ont. Kanadoj. Disku
tuota kultūriniais klausimais, 
surengtas simpoziumas, išklau
syta keletas paskaitų. Stovyklai 
vadovavo A. Juzukonis ir A. 
Puteris, kapelionavo tėv. A. Si
manavičius, OFM.

Ateitininku sendraugiu są
jungos visuotinis suvažiavi
mas pramatomas 1972 gegužės 
mėn., Vainikų (Memorial) die
nos savaitgalį, Clevelande.

— Lietuviu Žurnalistu Sąjun
gos naujai išrinkta revizijos ko
misija pasiskirstė pareigomis: 
Vladas Selenis — pirmininkas, 
Alfonsas Nakas — sekretorius 
ir Jonas Gaižutis — narys.

— Zigmas Toliušis, ilgame
tis visuomenės veikėjas, valstie
čių liaudininkų atstovas seimuo
se, bolševikų kelis kartus suim
tas. grįžęs iš Sibiro 1955, Kau
ne mirė rugsėjo 12. Buvo gi
męs 1889.
— Reginos Viliamienės 7 alie

jaus paveikslai buvo išstatyti 
kongreso bibliotekos parodoj 
Washingtone. Kongreso biblio
tekos tarnautojų profesionalų 
ir mėgėjų menininkų paveiks
lų paroda buvo atidaryta rug
sėjo 19 ir tęsis tris savaites. 
Regina \ iliamienė tokiose pa
rodose dalyvauja jau pora me
tų. Jos paveikslai patraukė 
lankytojų dėmesį. Iš trijų par
davimui skirtų paveikslų vie
nas buvo nupirktas parodos ati
darymo dieną.

— Lietuviu Žurnalistu Sąjun
gos naujai išrinkto garbės teis
mo nariai, gyveną Detroite, pir
mam posėdy pasiskirstė parei
gomis: Vytautas Alantas —pir
mininkas. Vladas Mingėla — 
sekretorius ir prel. Leonardas 
Gižinskas — narys.

— Vlikas prašo JAV, Kana
dos ir kitų kraštų spaudoj pa
skelbtus straipsnius ar laiškus 
(jų iškarpas, fotokopijas ir p.) 
apie Simą Kudirką, apie oku
puotą Lietuvą, jos laisvės kovą 
ir pan. siųsti adresu: Vlikas, 
29 W. 57th St., New York, N. 
Y. 10019.

— Reikalinga pagyvenusi 
moteris namu ruošai seneliu 
poilsio namuose, vedamuose se
selių. Dėl sąlygų prašom skam
binti vakarais 7-9 vai. (203! 
923-9004 arba rašyti: Villa Ma
ria Rest Home, Thompson, 
Conn. 06277.

Lietuviška klebonija ieš
ko šeimininkės. Kreiptis: kun. 
Balys Ivanauskas, 6527 Superi
or Avenue, Cleveland, Ohio, 
44103. Tel. <216) 431-5794.
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Svečiavomes lietuvio
• •

Brolis Jurgis Petkevičius, O. 
F.M., kuris dirba pranciškonų 
spaustuvėj, vieną vakarą išra- 
gino aplankyti jo jaunystės 
draugą, kilusį taip pat iš Scran- 
tono, Pa., ir dabar New Ycrke 
besiverčianti restorano biz
niu. Jis mus ir nuvežė

Tai buvo visai vakariniame 
Manhattane, 42 St. Priešais sto
tis, kur išvežami keleiviai į ae
rodromą, šalia didelis pasipar- 
kinimo garažas. Restoranas pa
vadintas Blue Galley, jo adre
sas 515 W. 42 St., Manhattane.

Viduje buvo tuštoka, nes tą 
vakara buvo žvdu šventė — 
Nauji metai. Restoranas šva
rus. Stalai surikiuoti, sudėtos 
kėdės, kurių žemos atramos lyg 
žiovautų belaukdamos svečių. 
Iš gilumos atskamba tyli muzi
ka. Tai bare ten poilsiauja 
žmonės.

Abu iš Scranton, Pa. — brolis Jurgis Petkevičius, OEM, (k.) ir Vincas 
R imsite. Nuotr. R. Kisieliaus

NAUJI 1972 METŲ FORDO 
DIVIZIJOS AUTOMOBILIAI

Visai perplanucči TORINO 
ir THUNDERBIRD yra labiau
siai pažymėtini Fordo divizijos 
1972 metu sąraše. Dideli vidi
niai pakeitimai. Daugiau vietos. 
TORINO

Labiausiai pakeista Fordo di
vizijos pasiūla 1972 metam yra 
Torino, turįs didžiausius pakei
timus nuo to laiko, kai jis bu
vę. išleistas į rinką kaip 1962 
Fairlane.

Torino turi ‘‘body-on-frame” 
konstrukciją, naujus prieki
nius ir galinius atleidimus ir 
atskiras ratų bazes dvejų ar ke
tvertų durti modeliam. Viduje 
yra nauja vieta instrumentam 
ir standartinės aukštanugarės 
sėdynės. Didesniam saugumui, 
priekiniai disko pavidalo stab
džiai ir šoninė apsauga yra 
standartiniai.

Torino turės devynis mode
lius ir tris serijas — Torino. 
Gran Torino ir Gran Torino 
Sport. Jų tarpe yra trys dvejų 
durų “kietaviršiai’’, trys “sta
tion" vežimai, du ketvertų du
rų “kietaviršiai" ir vienas 
“sportinis stogas".
THUNDERBIRD

1972 metų Thunderbird, ki
tas divizijos visai naujas auto
mobilis. turi naują išorinį sti
lių ir žymiai padidėjusią vidi
nę erdvę. Thunderbird turi nau
ją prieki ir visiškai perstatytą 
galinę spyruoklių sistemą, va
dinamą “Pcsi-Ride”.

Sis automobilis taip pat tu
rės kaip standartines dalis Mi
chelin plieno tinklu sustiprin
tas padangas, kurios, įjungtos 
i naują spyruoklių sistemą, su
teiks Thunderbird automobi
liui geresni naudojimą ir važia
vimą. negu betkada prieš tai. 
Thunderbird pristatomas kaip 
dvejų durų “kietaviršis" mo
delis.

Lietuviai verslininkai

Tarnai pranešė, kad šeimi
ninkas vėlinasi. Prašė palaukti. 
Vienas iš tų padavėjų mėgsta 
tapyti. Savo nutapytais paveiks
lais jis išdekoravo visas resto
rano sienas. Vieną kitą pa
veikslą parduoda. Žmogus ma
lonus, atvykęs iš Italijos, kalba 
su visu padavėjų padažu, bet 
neįkyrus.

Laukti ilgai nereikėjo. Įsirito 
į garažą mašina, ir tarnai su- 
kuždo: bosas atvažiuoja. Greit 
jis ir pasirodė, tuoj pamatė bro
lį Jurgi, su juo pasisveikino ir 
prisistatė prie mūsų. Jis irgi tu
ri savo profesijos manieras — 
mandagus ir santūrus. Tuoj už
sakė vakarienę. Kaip gi čia, bū
dami restorane, nevalgysit. Ge
riausius steikus liepė valgyti. O 
kai šeimininkas užsako, tai jie 
buvo tikrai puikiai padaryti.

FORD
Nors visiškai naujas perei

tais metais, pilno dydžio 1972 
m., Fordas pasipuošia nauja 
priekine ir galine išvaizda. 
Tai prisideda prie visuotinio 
puošnumo. Visi modeliai turi 
priekines groteles su apsauga 
ir naujai sukurtą galinį stogo 
dangti. LTD serija turi ypatin
gas priekio groteles ir įvairių 
patobulinimų, kurie išskiria ši 
automobili iš Fordo divizijos.
PINTO

Prisilaikant ankstesnių pra
nešimų, kad Pinto nesikeis per 
eilę metų. 1972 m. Pinto auto
mobilis nėra esmiškai pakeis
tas. bet suteikia daugelį patobu
linimų savininko malonumui. 
Vienintelis pasikeitimas Runa
bout modelyje yra užpakalinis 
veidrodis, kuris patobulina at
galios matomumą ir pagražina 
sportinę išvaizdą.
MAVERICK

Maverick automobilių origi
nalus stilius ir lengvai pataiso
mos dalys paliktos ir 1972 me
tais. Daugiau negu 700.000 šių 
automobilių jau parduota. Tarp 
pakeitimų pažymėtina izoliaci
ja tykesniam važiavimui, nau
jos spalvų kombinacijos ir gali
mybė turėti plieno tinklu su
stiprintas padangas.
MUSTANG

Mustang, Amerikos pirmas ir 
labiausiai pasisekęs sportinis 
automobilis, 1972 metais turi 
patobulinimus, kurie papildo 
pereitų melų didžiuosius pakei
timus. Nauja 1972 metam: pa
dangų apdanga, lenktynių veid
rodžiai, prabangus dviejų špy- 
kių vairas. Atidengtas automo
bilis suteikia įvairių pasirinki
mą. Keturi skirtingi motorai 
pristatomi naudotojų dėmesiui.

(Inf.)

restorane
Virtuvė žino, kada reikia pasi
stengti.

Seimininkas vidutinio ūgio, 
laibutis, apsirengęs pagal šių 
laikų madą, neseniai užsiaugi
nęs ūsiukus, kuriuos nuolat 
glosto, lyg tikrindamas, ar jie 
tikrai išaugo. Rūkų, moka su 
cigaretėm apsieiti. Tik degtu
kai vis buvo sudrėkę ir vis ne
skilo. Kaltas New Yorko drėg
nas oras.

Kalba jis maloniai, ramiai 
dėsto mintis. Iš karto atsipra
šo. kad kalbės angliškai, nes lie
tuviškai pamiršęs. Štai jo isto
rija.

Jis yra Vincas Rimošaitis, 
dabar pasivadinęs Rimsite. 
(Čia priėjo restorano svečiai ir 

Fordo 1972 metų Mustang

Fordo 1972 metu Ranchero

1972 metų Fordas

gražiai į jį kreipėsi, pavadinda
mi Rimsait).

Gimė jis Scrantone, anglių 
kasyklų rajone. Iš kur jo tėvai 
buvo atkeliavę, neprisimena. Ži
no tik Kauno guberniją, Suval
kų guberniją.

Anglių kasyklų rajone buvo 
pastatyti dideli namai, kur jie 
gyveno kaip kokiame aparta- 
mentiniame name. Gyvenimo 
sąlygas buvo gana primityvios, 
bet bendrovė nesirūpino tuo.

Šeima buvo didelė, buvo 5 
broliai ir dvi seserys. Tėvas mi
rė, kai jis turėjo 14 metų, o 
motina, kai jis buvo 18 metų. 
Taip nutrūko gilesnis ryšys su 
lietuviais su tėvų giminėm. 
Reikėjo pačiam verstis ir ant 
kojų atsistoti.

Jis prieš karą baigė Mariana- 
polio mokyklą, kai ten dar bu
vo kun. J. Novickas. Jį prisi
mena su pagarba.

Paskui jis tarnavo kariuome
nėj ir tuo metu susidomėjo ra
šymu. Rašė radijo vaidinimus, 
beletristikos gabalus. Buvo pa
rašęs net romaną, kurio fone 
yra daug lietuviškos nuotaikos 
iš Scrantcno. Knygos išleisti 
negalėjo, nes nesurado leidėjų.

Restorano versle
Teko pagalvoti, kaip užsi

dirbti duoną. Įsijungė į resto
ranų verslą. Pradėjo dirbti gar
siame New Yorko Times Squa 
re Taffanetti restorane. Buvo 
to restorano menedžeriu.

Papasakojo apie tą restoraną. 
Įkūrė jį italas, imigravęs bene 
iš šiaurės Italijos. Buvo žmo
gus nemokytas, bet gabus or
ganizatorius ir sukūrė dideli 
restoranų verslą Savo restora
nus turėjo. Chicagoj. New Yor
ke. Floridoj turėjo viešbutį.

(nukelta į 7 psl.)

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Soda u to, Vilniaus vyrų 

choras “Varpas", 1969 m. Ita
lijoj laimėjęs 2 pirmąsias pre
mijas, dainuoja: Kur tas kalne
lis, Augo kieme klevelis, Ant 
kalno karklai siūbavo, Gau
džia trimitai, Oi tu sakai, Ūžia 
girelė, Daunoj lylio čiūto, So- 
dauto, Nakties valsai, Tyliai, 
tyliai, Žiedelis-Pigarėlis, Naktis, 
Medžiotojų choras, Laisvasis 
šaulys ir Vergų choras. Išleido 
“Krivūlė" Montrealyje. Mono, 
galima groti ir stereo. Kaina 
5 dol.

A. Dvariono šokių muzikos 
rinkinys 25. Sapnas, Gyveni
mas, Ispanų valsas, Tik man tu 
priklausai, Liūdna man be ta
vęs, Daina padės gyventi. Buč
kis. Širdie, Skraido garsai, 
Skrenda naktys, Paskutinis sek
madienis ir Turiu dvi mergi
nas. Kaina 5 dol.

Tra-Lia-Lia, Lituanicos Tun
to skautų įdainuota 18 lietu
viškų skautiškų dainų: O Tėvy
ne gintarine. Kregždutė, Straz
delis, Nusileido saulužėlė, Šiene
lis ralio. Pakelsim vėliavas, Pa
sėjau linelius ant pylimo., Ra- 
movėnų maršas. Smarkiausi iš 
visų. Smailužis, Vėjas. Sutrenks 
propeleriai. Gęsta laužai, Šėriau 
šėriau. Vėjavaikis. Paruošė F. 
Strolia. Stereo su persiuntimu 
5 dol.

Skamba ir aidi daina, Vii-' 
niaus radijo ir televizijos mo
terų ir mišrus choras dainuo
ja: Kur Šešupė teka. Nemunas 
banguoja. Aš paėmiau už 
rankelės. Kraitvežių daina. Aš 
ne uliot atėjau, žirgeliai pakin
kyti, Vyrai dainuoja, Oi žiba 
žiburėlis. Rūta žydėk. Augau aš 
pas tėveli, žalioj lankoj obely- 
nas. Tykus buvo vakarėlis- Plau
kia antelė. Lėk gervė ir Arai. Iš
leido Krivūlė. Montrealis, kai
na 5 dol.

Grįšim, grįšim, moterų kvar
teto “Viltis-* įdainuota 15 lietu
viškų dainų: Grįšim, grįšim, Su
tikau aš. Oi berneli. Augo duk
relė. Ką močiute, padarei, Tu- 
nepamiršk. Alyvos. Nuvyto jau 
žibuoklės. O kada. Jau vysta, 
Neriu miego. Jaunystė. Rugelis 
ir Šlama liepos. Slereo. kaina 5 
dol.

Ar tu meni, lengvos lietuvis 
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 del.

Muzikos rinkinys28, įdainuo
ta: Karo muziejaus vėliavos nu
leidimas I ir II dalis. Ko vė
jai pučia. Kur lygūs’ laukai. 
Marš, marš kareivėliai, Senas 
kanklininkas. Saulėta diena, Iš
gėriau septynias, šią naktelę 
per naktelę. Sutems tamsi nak
tužėlė. Geležinio vilko maršas. 
Vaidilos malda ir Mano svajo
nė. Dainuoja A. šabaniauskas, 
S. Graužinis. J. Petrauskas, V. 
Dineika ir karo mokyklos cho
ras. Kaina 5 dol-

Pianistė Julija Rajauskaitė 
atlieka: Music of Franz Liszt: 
La Campanella, Gnomenreigen, 
Deux Legandes, Valse oublee 
Nr- 1, Sonetto del Petrarca, 
Au bord d’une source in Rhap
sodic Hongroise. Stereo, kaina
6 dol.

Poezija ir Proza. Keturi au
toriai skaito su J. Gaidelio mu
zikos’ palyda. St. Santvaras: 
Laiko lašas, Vabalėlis, Pakran
tė, žuvėdra, Lopšinė ir 
Džiaugsmas. B. Brazdžionis: 
Tolimas kaimas, Sulamita, Ug
niavietė užgeso, Valandos, Ma- 

• no protėvių žemė. Rudens ra- 
mansas, Kontrastai ir Didžioji 
kryžkelė. A. Gustaitis Minoriš
kai, Gera būti dideliam. 
Jaunystė, Draugystė, Taip sma
gu, kad sunku ir Ruduo. Pulgis 
Andriušis: Ištrauka iš apysa
kos “Sudiev, kvietkeli". Mono, 
kaina 5 dol.

Mano Lietuvos prisiminimai. 
Sol- Lionės Juodytės įdainuota 
pritariant gitarai: Lietuva bran
gi, Karvelėli mėlynasis. Ne pu
šis vaitoja, Eikš čionai mergai
te, Sykį bernelį pamačiau. Naš
laitė, Praslinko auksinės die
nelės, Jį lydėsiu. Svajonė, Ap
vilki! juodais rūbais, žvaigždė 
jaunystei mano, Gražių daine
lių, Meilė kankina ir Tėviškė 
šaukia. Kaina 5 dol.

Dainos, Aldonos Dičiūtės - 
Trečiokienės įdainuota: Siuntė 
mane motinėlė, Trys mane 
peikė, Liepė man motulė, Pa
vasario dienelė, Oi ko verk, se
sele, Vai pūtė, pūtė, Tykiai, ty
kiai Nemunėlis teka, Beauštan- 
ti aušrelė, Mano gimtinė, Vai 
gražu, Mano rožė, Rūta, Ne 
margi sakalėliai, Per pasaulį ei
na žmogus, Jei gyvenimas sap
nas ir Malda. Mono 5 dol.

Muzikos rinkinys 27, Įdainuo
ta: Griuvėsių gėlelė, Gieda gai
deliai, Dru lia, dru lia, Vai ne
kukuok, Pas močiutę augau, 
Našlaitės kapas, Gražus miško 
būdas, Kai mes augom du bro
liukai ir Sėdžiu po langeliu. 
Dainuoja Pupų dėdė ir dėdie
nė. V. Volteraitė ir S. Grauži
nis. Kaina 5 dol.

A. Sabaniausko šokių muzi
kos rinkinys 26. Septintame ro
juje. Mūsų susitikimas, Sutemų 
daina, I.una — mėnulis, Mary
tė mėlynakė. Tik tau Rio Ri
ta, Jaunystės meilė, Ta naktis, 
Nakties serenada. Aldona, Al
dona. Kodėl neatėjai ir Ei, tu, 
mergyte. Kaina 5 dol.

Gimtinės dangus. Lietuvių 
kompozitorių lengvos muzikos 
įrašyta 12 dainų: Gimtinės dan
gus, Jūra gimtoji , Prie 
laužo, Linksmasis medžio
tojas, Kelionės daina, Žaliasis 
potvynis, Grįžtant į uostą, Čipo
linas, Vėjas pusto kopų smil
tis. Prie apleisto namo, Šiau
rės atradimas, Skausmas. Dai
nuoja solistai. Išleido Lietuvių 
Radijo Montrealyje. Kaina 5 
dol.

Montrealio Aušros Vartų 
Choras dainuoja: Kur giria ža- 
Kuoja, Kurteliai sulojo, Pava
sario rytas. Berneli mūsų, Meno 
daina. Garsus mano Vilnius, Lė
kit mintys. Girioj, čigonai, Ud- 
rio daina, Tremtinių ir išvežtų
jų giesmė. Stereo galima groti 
mono, 5 dol.

Gaudžia Trimitai. įgrojo 
Stuttgarto simfonija, Br Jonu
šui diriguojant: Gaudžia trimi
tai, Įžengimas į Vilnių, Ramo- 
vėnai žengia, Tai ne miškas 
šlama, Šėriau žirgeli, Parado 
maršas, Kur bakūžė samanota, 
Nedėlios rytelį, Plaukia sau lai
velis, šaulės pirmyn, Ei pasau
li ir Leiskit į Tėvynę. Kaina 
6 dol.

D. Dolskio įdainuota Čigonės 
akvs, Leisk man. Kariškas vaiz
delis. Onyte, einam pašokti, Lie
tuvaitė. Sudiev, sudiev ir Aš 
myliu, fokstrotai. Gegužinė pol
kutė. Su armonika į Braziliją 
— lengva muzika ir Palangos 
jūroj nuskendo mano meilė. 
Mono, kaina 5 d.l •

Motule Mano. Dainuoja T. 
Serapinienė: Pas močiutę au
gau, Dainuok, motule, Lop
šinė, O kai aš pas močiutę bu
vau, Močiute mano, Liūlia, liū
lia, mažutėle, Močiute ir Sveika 
Marija. Pasakoja Ig. Serapinas: 
Motinėlės veidas ir kaip Pele
lis mokslus ėjo. Skaito Z. Juš
kevičienė: Sveikinimas Motinai 
ir Motinai Tėvynei. Mono 5 
dol.

Lietuva Brangi, Lengvos mu
zikos solistų ir chorų įdainuo
ta: Lietuva brangi, Per šilelį jo
jau, Senas jūrininkas, Apynėli 
žaliasai, Nemunas, Žibuoklė, Tu 
prisimink, O tu Joneli, Daina 
apie Klaipėdą, Lietuviška pol
ka ir Lietus lynojo. Mono 5 
dol. galima naudot ir stereo.

šias ir kitos lietuviškos plokš
telės gaunamos Darbininko ad
ministracijoj, 910 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y. 11221. 
Persiuntimui pridedama 1 dol.
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— Šeimų diena Putnamo se
selių sodyboj bus spalio 17. 
Programa prasidės 10:30 vai., 
baigsis 4:15 vai. popiet. Šei
mos gali atvykti su vaikais, po
kalbių metu jie bus globojami. 
Asmeniški kvietimai nebus 
siunčiami. Informacijų reikalu 
kreiptis: Sesuo M. Palmira, Im- 
maculata Conception Convent. 
Putnam, Conn. 06260. Tel 
(203) 928-5828.

— Kennebunkport, Maine, 
pranciškonų metinis piknikas 
kitais metais bus liepos 2, 
pirmą liepos sekmadienį. Pla
nuojant 1972 vasaros veiklą, 
maloniai prašom atkreipti savo 
dėmesį.

— Pirm. A. Balsys, G. Ridi
kas, V. Gintautas ir G. Nu- 
tautaitė yra veiklios JAV LB 
Wqodhaveno apylinkės N. Y. v- 
bos nariai. Šk apylinkė yra pa
skelbusi rašinio apie organizuo
tos Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės veiklą konkursą. To kon
kurso tikslas yrą sudominti jau
nimą LB gyvenimu. Pažymėti
na, kad Genė Nutautaitė yra 
taip pat ir rinktoji JAV LB ta
rybos narė.

— Dr. Elona Vaišnienė ir 
Eligijus Sužiedėlis šiais metais 
buvo ateitininkų sendraugių 
stovyklų komendantai. Dr. E. 
Vaišnienė vadovavo s e n - 
draugių stovyklai Dainavoje, o 
Sužiedėlis gerai pravedė sen
draugių stovyklą Kennebunk- 
porte, Me. Abu jaunieji sen
draugiai yra taip pat ir akty
vūs JAV LB tarybos nariai. Dr. 
Vaišnienė priklauso LB t-bos 
politinių-informacinių reika
lų komisijai, o E. Sužiedėlis yra 
JAV LB kontrolės komisijos 
pirmininkas.

— Rašytojas Anatolijus Kai
rys, JAV LB Kultūros Fondo 
pirmininkas, sudarė komitetą 
antram išeivijos festivaliui 
ruošti. Pirmasis komiteto posė
dis įvyko rugsėjo 10 Chicagoj, 
Jaunimo centre.

— Rašytojo A. Norimo apy
saką jaunimui vBe namų” į 
anglų kalbą verčia stud. Daina 
Kojelytė. Si apysaka yra laimė
jusi JAV LB Kultūros fondo 
premiją. D. Kojelytė studijuo
ja Rochesterio universitete. 
Praėjusiais metais buvo įtrauk
ta į dekano garbės studentų 
saraša.

— B. ir A. Venskai, viešint 
Paryžiuj pulk. Jonui ir Teodo
rai Šlepečiam ir prof. dr. A. 
Janačienei su šeima (B. Vensku- 
vienės tėvam ir seseriai), jiem 
pagerbti suruošė priėmimą.

— Lietuvių kalbos žodyną 
mokyklom suredagavo JAV 
LB' tarybas narys kalbininkas 
prof. dr. Antanas Klimas, gy
venąs Rochesteryje. žodyną per 
žiūri lituanistas Stasys Barzdu- 
kas Clevelande. Dailininkė Zita 
Sodeikięnė žodyną iliustruoja. 
Žodynas išeis apie Kalėdas. Lei
džia JAV Lietuvių Bendruome
nės Švietimo Taryba, vado
vaujama mokytojo Jono Kava
liūno.

— Inž. M. Aukštuolis, gyv. 
Springdale-Stamford, Conn., 
yra pirmutinis, kuris, paskaitęs 
spaudoj apie Jūratės ir Kasty
čio operos klavyro išleidimą 
paprašė jam jį pasiųst. Jis turi 
parašęs operai libretą Senapi- 

* lis ir tariasi su kompozitoriais.

— Rūta Nainytė, šį rudenį 
pradedanti Loyolos universite
te studijuoti chemiją, atostogų 
metu uoliai talkino teatro festi
valio paruošiamiesiem darbam. 
Rūta, studentės Nijolės Varnai
tės padedama, paruošė ir iš
siuntė lietuviam 2500 laiškų, 
kuriais prašęma teatro festiva
lį paremti aukomis.
— Česlovo Grincevičiaus kny

gelė jaunimui “Velykų dovanė
lė”, trys pasiskaitymai, atiduo>- 
ta spaustuvėn. Leidžia Lietuvių 
Bendruomenės Švietimo tary
ba. Knygą iliustravo dail. Nijo
lė Vedegytz-Palubinskienė..

DARBININKAS
' '""i'f - *

Vincas (Rimošaitis) Rimsite prie savo restorano 515 W. 42nd St. Manhattan© Nuotr. R. Kisieliaus

LIETUVIO RESTORANE.
(atkelta iš 6 psl.)

New Yorko Testorane dirbo 
200 žmonių, per metus ten val
gė apie du milijonai žmonių. 
Restoranas buvo labai prižiūri
mas, kad savo tvarka ir švara 
patrauktų svečius. Jį net ketu
ris kartus dažė per metus, pri
siderindami prie metų laikų.

Mirus savininkui, sūnus ne
benorėjo tęsti tėvo darbo. Res
toraną apleido, neprižiūrėjo, pa 
galiau jį pardavė už tris mili
jonus dolerių.

Vedėjo pareigose jis išbuvo 
12 metų.

Į savo restoraną
Turėdamas tokią didelę prak

tiką, jis pats Įsigijo restoraną. 
Tai buvo prieš ketvertą metų.

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

J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENES ŠVIETIMO TARYBOJE 
gaunamos

mokslo priemonės ir knygos jaunimui
A. MOKSLO PRIEMONĖS

Pricšmokykl.
Ig. Malenas, A—2U (ABC spalvotomis iliustr.) ........................ $1.00

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

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

II skyriui
A. Rinkūnas. KREGŽDUTĖ, I dalis ........................................... 3.00

. G. Česienė, RŪTELE ..................................  3.50
G. Česienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI ........................... 2.00

III skyriui
J. Plačas, TĖVIŠKES 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. Jonvnienė. LIETUVOS LAUKAI ........................................... 3.00
Z. Grybinas, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI .... ................... 1.25

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

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

VIII skyriui
J. Plačas. GINTARAS .....................  4.00
S. Sližys. LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (kirčiuoti) ....... 2.00
J. Plačas, LIETUVOS ISTORIJOS, GEOGRAFUOS 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 ...............................................  100

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

Užsakymus siųsti Šiuo adresu:
DARBININKAS — 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 11221

Savo tarnautojų dalį pasikvietė 
iš buvusio Toffanetti restora
no.

Jis yra vedęs, turi dukrą ir 
sūnų, gyvena North Bergen, N. 
J. I restoraną atvyksta tik va
kare ir čia sutvarko visus užsa
kymus, atsako laiškus, išrašo 
čekius, prižiūri vakarinį judėji
mą ir nakti uždaro restorana.

v *■ V

Išsiilgau lietuvių
Kai jis taip perėjo savo isto

riją, stabtelėjo ir užsirūkęs pa-

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
12 dol.: kun. S. Markūnas, 

Sioux City, Iowa.
Po 7 dol.: dr. A. Grushnys, 

Wichita, Kans., A. Zizminskas, 
Racine Wise.

Po 4 dol.: kun. A. Grigaitis, 
J. Olišauskas, Amsterdam, N. 
Y., A. Povilauskas, Woodhaven, 
N. Y., L.M. Novick, Bronx, N. 
Y., dr. A. Azelis, University 
Hts, 0.

3 dol.: A. Jonynas, E. Haven, 
Conn.

Po 2 dol.: Iš N. Y. valst.: O. 
Jonaitis, A. Cergeles, J. Žukas, 
R. Valinskas, Z. Bacevičius, E. 
Zidanavich, P. Adamonis, Broo
klyn, E. Mickeliūnas, V. Bie- 
levich, D. J. Averka-Recka, K. 
Buragas, H. Petniūnas, Rich
mond Hill. A. Šimkienė, Wood
haven, V. Žukas, Great Neck, 

sakė: išsiilgau lietuvių. Taip nu
tiko, kad nunešė mane likimas 
kažkur kitur, ir aš dažnai lie
tuvių pasigendu. Norėčiau su 
jais padraugauti, prisiminti sa
vo tėvų kalbą.

Jam priminėm Lietuvos vy
čius. Žadėjom sujungti su jais. 
Jų tarpe jis labai tiktų.

Atsisveikinome. Ir jis prakal
bėjo lietuviškai: sudie ir labas 
vakaras. Kvietė užeiti ir kitą 
karta. Kviečiame ir kitus užsuk
ti vakare pas jį, — restoranas 
ir švarus ir jaukus, (p.j.)

J. Urbanavičiūtė, Spring Val
ley, P. Rasimas, Lindenhurst, 
dr. H. Montvila, Bavside, A. 
Milaševičius, L. I. C., H. Zei- 
kus, Queens Village, A. A. Bo
belis, Massapequa Park, J. Ki- 
bartas, Amsterdam, dr. V. Bra
žėnas. Sparkill.

Iš N. J. yalst.; R. A. Šlepetys, 
Brick Towh;- A. Juškys, Eliza
beth, K. šąlkis, Kearny, O. Po
cius, Newark, G. Janson, Uni
on, K. šeštokas, Rahwav, B. 
Sabecky, Linden.

Iš Conn, valst.: J. Puodžiū
nas, Arminas, Waterbury, A. 
Miciūnas, New Brit., R. Aukš
tuolis, Stamford, S. Bairūnas, 
Hartford,

V. Romanas ,Wilkes Barre, 
Pa.

Visiems, prie kalendoriaus 
išlaidų padengimo prisidėju- 
siems, nuoširdžiai dėkojame. 
Laukiame spaudai paramos ir 
iš neatsiliepusių.

Dėkinga DARBININKO 
Administracija

Introduction to Modem LL 
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

SPORTAS
LAK LAIMĖJO 4-2

Viltys išsipildė — rugsėjo 
26 New Ycrko LAK futbolinin
kai iš Poughkeepsie grįžo su 
pergale 4-2. Pirmuosius pirme
nybių taškus 1971-1972 sezone 
iškovojo: Žadvydas; Cantor, Be 
leckis; Bagdžiūnas I; Kreicas: 
Remėza III; Vainius II, Rauba 
II; Sabaliauskas, Budreckas, 
Bagdžiūnas II.

Mūsiškiai. pasirodė iš gero
sios pusės. Sį kartą ir puolikai 
ne juokais subruzdo, dėl to lai
mėjimas be priekaišto. Įvarčių 
lietuviai galėjo dar daugiau pri
skaldyti, tik gerai gaudęs šei
mininkų vartininkas Knisius 
gelbėjo nuo karštesnės pirties.

Jau 4 min. Bagdžiūnas II 
ženklina 1-0, o 30 min. Saba
liauskas pašokdina pasekmę iki 
iki 2-0. Po pertraukos vėl 
Sabaliauskas, kai 51 min., po 
paduoto kampinio, galva stilin
gai išauna 3-0. Po 4 min. šeimi
ninkai padailina iki 3-1, bet 
66 min. Budreckas įpila 4-1. 
Pat pabaigoj, 87 min., Pough
keepsie sumažina santykį iki 
4-2. Abu priešininko įvarčiai 
pasiekti iš susigrūdimų.

Poughkeepsie vienuolikė turi 
rūpestingai prižiūrimą aikštę, 
kurioj žaisti vienas malonu
mas. Jei truputį baimintasi, 
kaip atlaikys Bagdžiūnas I, ku
rio kelias susiūtas, tai žalioji 
veja ir korektiška dvikovė jam 
nepakenkė.

Po rugsėjo 26, pirmenybių 
lentelėje be pralaimėjimų, pir
mauja Hajduk — 6 tšk. ir Ba
varian SC — 4 tšk. Lietuvių 
Atletų Klubas, su Yonkers SC 
ir Olympiakos Jamaica, dalina
si 3-5 vietas — visi po 2 tšk. 
American Czechoslovaks ir 
Poughkeepsie turi po 1 tšk. ir 
lindi 6-7 v. K. Čk.

ŠĮ SAVAITGALĮ
Spalio 3 New Yorko LAK vy

rų futbolo komanda žaidžia pir
menybių rungtynes prieš grai
kų Olympiakos Jamaica. Vieta 
— Kissena Corridor, 150 gat
vė. Flushing, Queens (mūsiškių 
aikštė). Pradžia 2:30 vai. Re
zervinės pradeda 12:45 vai.

Beje, šeštadienį, spalio 2. 
rungtyniauti pradeda jaunučių 
ir berniukų vienuolikės, čia da
lyvauja ir LAK. Jaunučių ko
mandai priklauso gimę nuo 
1956 sausio 1 iki 1957 gruo
džio 31, o berniukų grupei — 
gimę nuo 1958 sausio 1. Jau
nučiai bei berniukai, norį įsi
jungti į komandas, prašomi 
kreiptis į futbolo sekretorių 
Saulių Remėza. Adresas: 47 
Van Siclen Avenue, Brooklyn, 
N. Y. 11207. Telefonas: 827- 
8194.

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

—-01 JAMAICA A\E~UE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite/

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
A st ori joje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-8116 
E. Northport, L.I.: 25O-A Lark Field Rd. 516-757-0801

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

Flushlnge: 41-06 Main Street — HI 5-255? 

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

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

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

SERVICE

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

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

Collision Experts 
Call 201-473-0012

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

DURACLEAN
CARPET CLEANING and 
FURNITURE CLEANING 
We Take Pride in Our Work

Call 914 WH 6-8035 — 106 Russell
St., White Plains. N. Y. Ask for

PETE PAVONE

DISPLAY

MARTHA TAYLOR’S 
CONCEPTION

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

RESORT HOTEL
80 rooms on the ocean front in New 
Jersey's finest shore community — 
dining rm seats 300, elevator, steady 
clientele. Season June to Sept. Same 
ownership for 27 yrs. Gross $150,000. 
asking S250.000. — (201) 774-2505

RESTAURANT

TONY DA CENECA 
TAVERN &RESTAURANT

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

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

MALE FEMALE

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.

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti:

GL 2-2923

DARBININKO SKAITYTO  JAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1971 metams.

Vardas ir pavardė ___________________________________

Adresas ...................................  -........................
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytoj'ai, kur begyventų, moka $8.00.

Už kalendorių $

Siunčiu už prenumerata $.„_._____ -

Spaudai paremt* ------------

Siunčiu skolą už n. $

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

VERTINGIAUSIA DOVANA 
JŪSŲ GIMINĖM —

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

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

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

9 rankšluosčiai

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

Dar ir daugiau specialių 
siuntinių.

REIKALAUKITE MŪSŲ 
NAUJO KATALOGO

Užsisakykite dabar — tik per

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

Reikalaukite naujų katalogų 
su paveikslais.

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 ------—

Typewriters
Lithuanian and English

for sale at reasonable prices, also 
adders, calculators, mimeos, com
plete line of office machines’ and 
equipment. Rentals. Repairs. ALL 
LANGUAGES TYPEWRITER. CO., 
INC. 119 W. 23rd Street, New York, 
N.Y. — CHelsea 3-8086.
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Kultūros Židinys ..... 827-9865

Vienuolynas ......... ... GL 5-7068

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

Iškilmingos pamaldos ryšium 
su JAV Lietuvių Bendruome
nės 20 metų sukakties minėji
mu bus spalio 10 d. 11 v. Ap
reiškimo parapijos bažnyčioj, 
ši parapija pasirinkta kaip is
torinė, nes čia pradėjo organi
zuotis New Yorko Lietuvių 
Bendruomenės daliniai. Per mi
šias giedos Algirdo Kačanauskc 
vadovaujamas tos parapijos 
choras.

Čiurlionio ansamblis, pakvies
tas Laisvės Žiburio radijo, lap
kričio 7 atvyksta Į New Yorką. 
Jų koncertas bus Richmond 
Hill aukštesn. mokyklos sa
lėj. Pradžia .3 v. pqpiet. An
samblis atvyksta su savo šokė
jų grupe, viso arti šimto žmo
nių.

Už a.a. Marijonos Adomėnie- 
nės vėlę, 4 metų mirties me
tinių proga, spalio 3 bus auko
jamos mišios pas pranciškonus, 
Maine, Brooklyn, N. Y. ir Lady 
of Assumption bažnyčioj, Cen
tereach, L. L, kur gyvena jcs 
duktė Stela Licata, prisimenan 
ti užprašyti mišias metinių pro
ga-

Antaninai Ošlapienei mirus, 
jos - atminimui pagerbti vietoj 
gėlių Tautos Fondui aukojo-: 
SLA 126 kuopos valdyba —10 
dol., N. Y. valstiečių liaudinin
kų ir Sandaros kuopos — 25- 
dol.

Norbertas Kulikauskas reiš
kia gilią padėką dr. Vaclovui 
Paprockui už sėkmingą galvos 
operaciją.

Dainuoja Clevelando vyrų oktetas. Prie pianino stovi solistė Irena Grigaliūnaitė, akomponuoja vadovas Rytas 
Babickas. I§ k. Romas Bublys, Valdas žiedonis, Raimundas Butkus, Gytis Motiejūnas, Mindaugas Motiejūnas, 
Mečys Aukštuolis, Džiugas Stanišis, Algirdas Gylys. Oktetas spalio 9 dainuoja Lietuvių klubo baliuje Hart
forde, gi spalio 10 — Richmond Hill mokyklos salėje New Yorke, kur bus LB 20 metų minėjimas.

Kviečiame į JAV Lietuviy Bendruomenės 
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 2.50 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 HiU, N.Y.
(Įėjimas iš 113 Street)

Koncerto programoje dalyvauja: Čiurlionio ansamblio solistė I. Grigaliū
naitė; Ąžuolai — Clevelando vyrų oktetas, vadovauja Rytas Babickas; 
akordeonistas virtuozas J. Daubaras.

Įėjimas 3, 4, 5 dol. (Veiks DARBININKO spaudos kioskas)
Minėjimą rengia ir atsilankyti kviečia

JAV LB centro valdyba
LB New Yorko apygardos valdyba

SUDARYTAS BALFO 
VAJAUS KOMITETAS

Rugsėjo 22 Balfo New Yorko 
skyriaus valdyba sukvietė visų 
New Yorke esančiu moterų or
ganizacijų atstoves sudaryti 
šių metų Balfo vajaus komite
tą. Ta komitetą šiemet sudarė 
šių organizacijų atstovės: SLA 
99 moterų kuopos — dr. M. 
Kregždienė, vyr. skaučių židi
nio “Vilija” — Gr. Šimukonie- 
nė, skaučių “Neringos” tunto 
— A. Mąrijošienė, L. K. Mote
rų Kultūros Dr-jos — A. Radzi- 
vanienė, A.L.K. Mot. Sąjungos 
24 kuopos — E. Vaišnoraitė, 
29 kuopos — O. Kubilienė, 30 
kuopos — E. Muskė, Moterų 
Vienybės — E. Kulber, L. M. 
K. Federacijos New Yorko klu
bo — P. Ivašauskienė. Su va
jaus komitetu kartu dirba ir 
Balfo New Yorko skyriaus v- 
ba. Vajaus komiteto pirminin
kas yra Balfo N. Y. skyriaus 
pirmininkas dr. E. Noakas.

Įdomu, jog šį kartą Balfo va
jaus komitetas savo posėdžiui 
buvo susirinkęs jau ne Balfo 
centro būstinėj, bet Kultūros 
židinyje.

Vajaus komitetas Įgaliojo pir
mininką prašyti Balfo centro v- 
bą ir jos direktorius galimai
greičiau perkelti Balfo centro 
valdybos būstinę į saugesnę 
miesto dalį, nes dabartinė cent
ro valdybos būstinė liko labai 
nesaugioj vietcy.

Dail. Česlovas Janusas parodoje prie savo paveikslų. Nuotr. R. Kisieliaus

SĖKMINGAI PRAĖJO DAIL č. JANUŠO PARODA
Praėjusį savaitgalį, rugsėjo 

25-26, Kultūros Židinyje Brook- 
lyne vyko dail. Česlovo Januso 
paroda, skirta atžymėti jo kūry
bos 40 metų sukakčiai. Parodą 
rengė LMK Federacija.

Viso buvo išstatyta 101 pa
veikslas. Buvo užimta ir apati
nė salė, pirmas aukštas ir ant
rojo aukšto koridorius. Kai kur 
buvo iškabinta net dviem ei
lėm. Didžiausią dalį sudarė alie 
jinė tapyba, paskui akvarelės ir 
modernia technika atlikti abs
traktai, kurie buvo sukabinti a- 
patinėj salėj.

Parodos atidarymas
Šeštadienio vakarą į parodos 

atidarymą susirinko apie pus
antro šimto žmonių. Visam dai
lininko pagerbimui ir pristaty
mui vadovavo A. Kazickienė, 
LKM Federacijos vicepirminin-

kė nes pati pirmininkė yra iš
vykusi į Kaliforniją.

A. Kazickienė, pasveikinusi 
svečius, prisiminė dail. Januso 
sukaktį ir apie jį bei jo kūry
bą kalbėti pakvietė Paulių Jur
kų. šis trumpai nušvietė dail. 
Č. Januso gyvenimo bruožus, 
išryškino jo kūrybos charakte
rį, supažindino ir su naujausia 
kūryba. Per 40 metų dail. Ja
nusas nutapė apie 3500 paveiks
lų, iš kurių apie 2000 pardavė. 
Dabar dailininkas išeina i pen 
siją ir turės daugiau laiko atsi
dėti kūrybai. Tos sėkmingos 
kūrybos ir palinkėta ateičiai.

Sukakties proga žodžiu svei
kino Lietuvos gen. konsulas A.
Simutis, Lietuvių Bendruome
nės New Ycrko apygardos pir
mininkas A. Vakselis, Vliko vi
cepirmininkas J. Audėnas, Kul
tūros Židinio administracijos 
vardu Tėv. L. Andriekus, dai
lininkų vardu — dail. V. K. Jo
nynas.

Buvo gauta visa eilė sveikini
mo laiškų ir telegramų. Iš jų 
paskaitė tik Vincės Jonuškai- 
tės telegramą;

Dail. Natalijos Jasiukynaitės 
tapybos kūrinių paroda The 
Pen and Brush klube, 16 E. 

. 10th St., New York, N. Y., ati
daryta rugsėjo 23 — spalio 7. 
Ypač pirmą savaitgalį atsilankė 
daug kitataučių ir būrelis lietu
vių. Žiūrovus ypač žavėjo spal
vingos egzotinės gėlės ir gra
žūs portretai. Dailininkė ir šį 
savaitgalį laukia lankytojų, 
ypač lietuvių.

Antanas Kaunas, jo žmonai 
Onai mirus, vietoj gėlių paau
kojo 50 dol. Tautos Fondui. 
Toks buvo velionės pageidavi
mas.

Bronė ir Vladas Chlamauskai, 
Darbininko skaitytojai iš Ken
nebunkport, Maine, atostogau
dami Hot Springs, Ark., atsiun
tė sveikinimus Darbininkui.

Vilties choras, iŠ Philadelphi- 
jos, vadovaujamas L. Kaulinio, 
dalyvauja mažojoj dainų šven
tėj, kuri bus spalio 24 Laisvės 
salėj Elizabethe, N. J.

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 Montrea- 
lio, Kanados.

Darbininko spaudos kioskas 
su naujom knygom bei lietu
viškom plokštelėm dalyvaus 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
20 m. sukakties minėjime, ku
ris įvyksta spalio 10, sekma
dienį, 3 vai. p.p. Richmond 
Hill aukštesniosios mokyklos 
salėj, 89-30 114th St. Įėjimas 
iš 113 St Ta pačia proga skai
tytojai prašomi apsimokėti pre
numeratas arba naujai užsisa
kyti. Pirmiem metam metinė 
prenumerata tik 5 dol. Jauna
vedžiam ir kariam duodama 
metam dovanai.

Gale padėkojo pats dailinin
kas Č. Janusas visiem jį’ svei 
kinusiem, kalbėjusiem, surengu- 
šiem šią parodą. Prisiminė ir 
tai, kaip jis prie tos parodos 
priėjo ir kodėl apsisprendė ją 
surengti. Mintis kilo su dail. V. 
K. Jonyno parqda, kuri buvo 
skirta paminėti jo 40 metų kū
rybos sukakčiai. Dail. V. K. Jo
nynas ir dail. č. Janušas abu 
vienmečiai, abu drauge mokė
si Kauno meno mokykloje. Ta
da ir dail. Janusui atėjo min
tis surengti savo kūrybos paro
dą New Yorke.

Dailininkas pasisakė, kodėl 
jis šiai parodai parinko lietu
viškus motyvus. Paroda skiria
ma grynai lietuviškai publikai, 
skiriama ir 40 metų jo kūry
bos sukakčiai. Per tą laiką jis 
daugiausia dėmesio skyrė lietu
viškajam gamtovaizdžiui. Taip 
ir buvo sudaryta paroda kur 
dominuoja lietuviškasis peisa- 
žas.

Atidarymo kalbos ir sveikini 
mai ilgai neužsitęsė. Parodos 
lankytojai buvo pavaišinti pun
šu, pyragaičiais ir kava. Visi 
dar ilgai svečiavosi ir dalijosi 
įspūdžiais. Pirmos dienos vaka
rą jau buvo nupirkta 14 pa
veikslų.

Sekmadienį irgi žmonių; lan
kėsi gana daug. Viso parodą ap
lankė apie 400 žmonių. Viso bu
vo parduota 24 aliejinės tapy
bos paveikslai. Charakteringa, 
kad žmonės pirko tik lietuviš
kais motyvais paveikslus ir jū-

Seton Hali universiteto radi
jo stotis WSOU-FM, So. Oran
ge, N. J., vasarą pirmadienių 
vakarais transliavo lietuviškos 
muzikos koncertus iš plokšte
lių. Rugsėjo 27 stotis vėl pra
dėjo reguliarias “Music of Li
thuania” transliacijas, kurios 
girdimos pirmadieniais 8:05 iki 
9 vai. vak. FM bangomis 89.5 
meg. Jau šešti metai šiom pro
gramom vadovau prof. dr. Jo-
kubas Stukas dėstas Seton ? *■
Hall universitete. Kaip anks
čiau, taip ir naujame sezone 
bus duodamos paskaitos anglų 
kalba apie Lietuvą, lietuvių kul
tūrą bei kovą už laisvę. Bus 
transliuojami taip pat ir lietu
viškos muzikos kūriniai.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
gaunama už 75 c., su pastaty
mo kaladėle (baze) už 1 dol. 
Lietuviška ir JV vėliavėlės' su 
pastatymo kaladėle—1.50 dol. 
Didesnį skaičių užsisakant duo
dama nuolaida. Persiuntimo iš
laidom pridedama 50 c. Kreip
tis į Darbininko administraciją, 
910 Willoughby Ave., Brooklyn, 
N. Y. 11221.

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.) 

ros vaizdus. Neparduota nė vie
no modernaus paveikslo.

Sekmadienio vakarą K. Ma- 
tuzas, artimas dail. Januso bi
čiulis, demonstravo filmą apie 
jo tapybą. Filmas spalvctfas, ga
na gerai pagamintas ir vaizduo
ja visą paveikslo “gimimą” ir 
atbaigimą. Buvo parodyta ir pa
veikslų skaidrių.

Rūpestingos rengėjos visus 
stengėsi pavaišinti kava. Tai 
prisidėjo prie parodos geros 
nuotaikos.

•

Kaip visi kalbėtojai pažymė
jo — dail. V. Janušas turi savo 
kūrybinį pasaulį ir savo tapy
bos bruožą. Pamėgęs jis jūros, 
ežerų, apskritai vandenų moty
vus, nes vandenyje atsispindi 
dangus ir miškas, ir namai, ir 
tai suteikia žmogui ramybės. 
Savo kūryboj jis daugiausia ir 
praskleidžia gamtos ramybę ir 
taiką. Jo kūryboj visa darnu ir 
harmoninga, ramu ir gera. Štai 
saulė nušviečia bangas, jūros pa
viršių, palikdama siaurą ruože
lį. Mėnesienos takas kažkur ve
da toli toli. Tolimi tie pasau
liai, bet ir jie tokie pat ramūs 
ir taikūs.

Todėl žmonės ir mėgsta č. 
Janušo kūrybą, jo idilišką pa
saulį. Dailininkas net jaučia, 
ko žmonės yra išsiilgę, ko jiem 
trūksta ir tokius paveikslus su
renka parodai.

Ši paroda davė progos pažin
ti ir jo moderniąją kūrybą. Ap
skritai ja domėjosi mažiau nei 
jo realistiniu peisažu. Tai gali
ma išaiškinti tuo, kad žmonės 
turi susidarę įvaizdį, kas toji 
Janušo kūryba. Į tą įvaizdį sun
kiai įtelpa jo liepsnojantis mo
dernizmas.

Modernieji darbai buvo pa
daryti Kodak bendrovės rek
lamų skyriuj, kur dailininkas 
tarnavo, čia įdėta daug techni
kos — dažai pilti dideliais 
kiekiais, maišyti, nuvarvinti, 
kad jie patys susimaišytų. Ki
tur panaudotos didelės sukimo 
mašinos, kurios dažus ištaškė į 
visus šonus. Dailininkas juos 
tik savaip apkirpo, duodamas 
jiem savitą interpretaciją.

šių paveikslų spalvos ypa
tingai kruopščiai parinktos ir 
visu žėrėjimu parqdytos pa
veiksle. Spalvos nepavirsta i 
pilką purvą.

Kai kur tuose moderniuose 
paveiksluose buvo ryškios ru 
dens temos, degančių miškų 
motyvai, sodai. Kitur ryškėjo vi
sokios fantastinės figūros. Tik 
visai maža dalis buvo palikta 
abstrakčiame ritme.

Dailininkas yra sukaupęs 
nemaža paveikslų. Vienu metu 
gali surengti bent kelias paro
das. Dabar būtų gera proga šią 
paroda perkelt kitur, ies viskas 
parengta. (p.į,)

Marijonai Liaubienei
Lietuvoje mirus, jos sūnui Tėv. Juvenaliui Liaubai, OFM, 
ir kitiem giminėm užuojautą reiškia

Viktorija KISIELIENĖ ir sūnūs
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Marijonai Liaubienei
Lietuvoje mirus, jos sūnui Tėv. Juvenaliui Liaubai, OFM, 
ir kitiem giminėm gilią užuojautą reiškia

GAMZIUKŲ ŠEIMA
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Rimvydui Cibulskiui
mirus, jo tėveliams, sesutei, senelei ir p.p. Lileikių šei
moms mūsų gili užuojauta.

Koste Garbauskienė
Aušra ir Anatolijus Garbauskai

Dail. Juzės Katiliūtės meno 
paroda buvo kultūriniame su- 
batvakaryje. Buvo išstatyta 
apie 40 paveikslų, atliktų įvai
ria technika — aliejum, vašku, 
akvarele, pastele, tempera. Pa
rodą atidarė subatvakarių pirm, 
inž. Romas Veitas ir supažindi
no su dailininke, kurios, žino
ma, parodoj nebuvo, nes gyve
na Šveicarijoj. Po parodos ati
darymo buvo persikelta į ant
ro aukšto salę. Čia rašytojas 
Stasys Santvaras kalbėjo apie 
rašytoją Dostojevskį, kaip jį ap
rašė jo duktė savo prisimini
muose, kur sakoma, kad jos tė
vas buvo kilęs iš Lietuvos.

Rita Ausiejutė, Bostono dra
mos sambūrio svarbiausia ak
torė, paliko Bostoną ir išvyko 
mokytojauti net už Springfiel- 
do, Mass. Ji ten dėstys pran
cūzų kalbą, kurios studijas gi
lino Paryžiuje, Prancūzijoje.

Prel. -M. Krupavičiui pagerb
ti akademiją spalio 17 rengia 
Bostono ateitininkai. Akademi
ja bus Liet, piliečių draugijos 
salėj.

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komiteto rengiamas banketas 
bus spalio 9.

Laisvės varpas, lietuviška ra
dijo valandėlė, dabar renka au 
kas ir nori įsigyti naują apara
tūrą, kad programą galėtų už
rašyti į garsines juostas namie. 
Visi prašomi paremti šią radijo 
valandėle, kuri Bostono ir jo 
apylinkės lietuviam tiek daug 
patarnauja.

Whist žaidimai rengiami 
spalio 2. šeštadienį, 8 vai. vak. 
parapijos salėj, 492 E. 7th St. 
Rengėjos — Ona Griganavičie- 
nė ir jos duktė Vanda Kiely. 
Pelnas skiriamas parapijos nau
dai. Bus brangių dovanų. Po 
žaidimų — kavutė su užkan
džiais.
Marta Šaparnienė-Stukis, su

laukusi 85 metų amžiaus, mirė 
rugsėjo 6. Tai buvo tauri ir gar
binga moteris. Ji rėmė lietuviš
kus reikalus. Jos pavardė daž
nai būdavo įvairiuose aukotojų 
sąrašuose. Įsikūrus Lietuviu 
Fcndui, ji viena iš pirmųjų į- 
nešė 100 dol. Jos dėka į Fondą 
įrašyti jos sūnūs Antanas ir 
Pranas šaparniai. Palaidota 
Naujosios Kalvarijos kapinėse.

Šv. Kazimiero Himnas Mari
jai, verstas A. Tyruolio, pran
ciškonų išleistas atskira knygu
te. 32 psl. Kaina 1 dol. Platin
tojam nuolaida. Gaunama Dar
bininko spaudos kioske, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221.




