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Monetarinis Fondas sutarė kaip tvarkyti valiutų krizę
(sp) — Tarpt. Monetarinis 

Fondas, posėdžiavęs Washing 
tone visą pereitą savaitę, visų 
monetarinės krizės reikalų ne
sutvarkė, bet pasirinko kelio 
krypti. Priimtoji rezoliucija 
niekam neprivaloma, bet ne
daug kas panorės nuo jos atsi
mesti.

Pirma, raginama kaip galint 
greičiau bendromis, jėgomis su
grįžti prie naujai sutartų pa
stovių valiutų paritetų.

Antra, padėti Fondui sugrįž
ti prie normalių operacijų, ku
rias toji krizė sCaifd^'

Trečia, atsisakyti pasireišku- 
sios tendencijos trukdyti pre
kybos laisvę įvairiomis impor
tą varžančiomis praktikėmis-

Anglai lieka 
Maltos bazėje

Valletta. — Naujoji Maltos 
vyriausybė panorėjo gauti dau
giau pinigų iš Anglijos už teisę 
naudotis laivyno baze Maltoje, 
todėl šio tikslo siekdama grie
bėsi net šantažo.

Pirmiausia Įsakė iškraustyti 
Nato štabą, kuris tvarko lai
vyno dalinius vakarinėj Vidur
žemio jūros daly. Reikalavimas 
buvo patenkintas, bet Maltos 
gyventojai protestais parodė sa
vo nepasitenkinimą. Jei ginčo 
metu būtų įvykę rinkimai, dar- 
biečių vyriausybė būtų pralai
mėjusi.

Ginču pasinaudoti paskubėjo 
Maskva, tuojau pasiuntusi Mal- 
ton savo ambasadorių iš Londo
no pamėginti ką nors laimėli. 
Buvo pasiūlyta paskolų taria
mai lengvomis sąlygomis, bet 
paprašyta leist pasinaudot uos
to Įrengimais savo laivams re
montuoti. Darbiečių vadas šito 
pasiūlymo nedrįso priimti, to
dėl Anglija paprašyta su savo 
baze toliau pasilikti. Nuoma už 
visų bazės įrengimų naudojimą 
padidinta ir Nato bazė Maltoje 
pasilieka. Naujos sutartys bus 
pasirašytos šešių mėnesių bė
gyje.

— Jeigu V. Vokietijos Bun
destagas neratifikuotų vyriau
sybės pasirašytų sutarčių su 
Rusija ir Lenkija, tada būtų 
paleistas parlamentas ir skel
biami nauji rinkimai šitam vy
riausybės Rytų politikos klau
simui išaiškinti. Opozicija (kr. 
dem.) vis jai prikaišioja, kad 
atidavė tomis sutartimis Vo
kietijos teritoriją tinkamos 
kompensacijos už tai negavus.

— Iš Kinijos išvvkęs Pran
cūzijos ambasadorius skelbia, 
kad Kinijoje dabar vyksta svar
būs dalykai, bet jis negali pa
sakyti nė kas ten vyksta, nė 
kaip jie pasibaigs.

— P. Vietnamo prezidento 
rinkimuose pereitą sekmadie
ni balsavo daugiau kaip 90 
proc. registruotų rinkikų. Iš
rinktas Thieu didele dauguma. 
Dar nepaskelbta, koks pro
centas buvo sugadintų korte
lių.

— Iš Anglijos išvaryti So
vietų šnipai pereitą sekmadie
ni išvyko laivu i Leningradą. 
Tarpe tų penkiolikos, kuriems 
nebeleista sugrįžti po atosto
gų į Angliją, yra ir lietuvis 
Vaigauskas, kuris buvo priskir
tas prie J. Tautų sekretariato 
Now Yorke nuo 1960 iki 1963.

Derybos del naujų paritetų, Fondo operacijų normalinimas
Ketvirta, pasiekti patenki

namų susitarimų tarptautinėm 
transakcijom sutvarkyti.

Penkta, Fondo direktoriai, 
kurie yra visų narių valstybių 
finansų ministerial, įpareigoti 
tuojau nurodyti reikalingas ar 
pageidaujamas p r i e m o n es 
tarptautinei monetarinei siste
mai patobulinti ar pagrindinai 
pertvarkyti.

Tai yra tik gairės, kelią ro
dančios, bet pasitarimų ir bar
nių dar bus daug, iki viskas 
suras savo vietas. Bus dar

— Franco režimo Ispanijoj 
35 metų sukaktis buvų pami
nėta jo trumpa kalba ir mil
žiniškomis manifestacijomis. 
Daug kas tikėjosi išgirsti, kad 
jis paskelbs apie pasitraukimą, 
bet jis pranešė, kad bus val
džios viršūnėje tol, kol bus gy
vas ir turės sveiką protą.

— Sovietų mokslininkas Sa
charovas, Sovietų vandenilic 
bombos tėvas ir rusų liberalų 
sąjūdžio vadas, įdavė Aukšč. 
Tarybai paraginimą leisti iš
vykti iš Rusijos žydams, kurie 
prašosi išleidžiami. Raštas jau 
pasiųstas į Vakarus.

— Britų lėktuvas, skridęs iš 
Anglijos į Austriją su 63 ke
leiviais. motorui sprogus nu
krito Belgijos laukuose netoli 
Gentho miesto. Žuvo visi skri- 
dusieji.

Medicare pacientam 
pabrangs ligoninė

Medicare pacientai, kuriems 
pirmą kartą prireikia ligoni
nės, nuo 1972 sausio 1 turės 
mokėti 68 dol.. vietoj ikšiol 
mokamu 60 dol. Šitas mokes
tis nesikartoja, jei pacientas 
turi grįžti ligoninėn antrą kar
tą tais pačiais metais. Toji 68 
dol. suma yra maždaug lygi 
tai, kurią reikia mokėti dabar 
už vieną ligoninėj praleistą die
ną. Kai Medicare pradėjo veik
ti 1966 m., paciento mokestis
už ligoninę buvo tik 40 dol. 
Tie 8 dol. dabar pridėti todėl, 
kad ligoninės išlaidos 1970 
m. padidėjo 13 proc.

Abi Vokietijos 
derasi ir susitaria

Bonna. — Nesusipratimai 
tarp abiejų Vokietijų dėl Ber
lyno susitarimo vokiškojo teks
to redakcijos pasibaigė, šalys 
atnaujino pasitarimus dėl to 
susitarimo vykdymo taisyklių 
parengimo. Jau pasirašytas su
sitarimas dėl pašto ir telefono 
ryšių pagerinimų tarp abiejų 
Vokietijų ir tarp jų bei V. Ber
lyno. Išeina, kad R. Vokietijos 
vyriausybė atsiėmė pirmąjį rei
kalavimą, kad kiekvienu reika
lu sutartys būtų dvi: viena su 
V. Vokietija dėl jos piliečių, 
kita su V. Berlynu dėl to 
miesto gyventojų. Dabar jau 
bus taip, kad už V. Berlyną 
veiks ir kalbės V. Vokietija. 
Taip visi manė ir tada, kada 
JAV, Anglijos, Rusijos ir Pran
cūzijos atstovai pasirašė pa
grindinį susitarimą. Potsdamo 
vyriausybė bandė reikalą pa- 
painioti, bet visi žinojo, kad 
norėta pademonstruoti ne
tiek prieš Bonna, kiek prieš 
Maskvą, kuri prisidėjo prie tų 
naujenybių atsiradimo. 

daug dvišalių ir daugiašalių pa
sitarimų, kol bus surasti nauji 
paritetai kiekvienai valiutai 
santykiauti su kitomis. Fondo 
nariai raginami dirbti ta dar- -v
bą bendradarbiaujant vienas 
su kitu ir su Fondu.

Pagrindinė kalba tame su
sirinkime buvo Amerikos iždo 
sekretoriaus Connally, nes A- 
merikos bėda yra didžiausia, 
gi jos vienašališkas ir staigus 
elgesys tą bėdą dar labiau su
jaukė.

Jis pranešė, kad JAV ne
reikalauja 'dabar tuojau nau 
jų pasitarimų dėl prekybos 
santykių peržiūrėjimo. bet 
JAV negali panaikinti 10 proc. 
importo priedo tol, kol nebus 
įtikinančių ženklų, kad prekių 
apyvartos balansas su kitais 
kraštais nepereis iš minuso i

Dideli streikai
Laivybos biznius aptarnaują 

darbininkai — dokeriai vakari
nėje Amerikos pakrantėje 
streikuoja jau daugiau kaip 
trys mėnesiai. Vykdamas Alas- 
kon susitikti su Japonijcp im
peratoriumi. prez. Nixonas bu
vo susitikęs su darbdavių ir 
unijų atstovais, kurie jam pa
žadėjo pedelsiant susitarti. Ma
noma. kad pažadas bus greit 
ištesėtas.

Pereitą savaitgali streiką 
pradėjo rytinio pakraščio do
keriai. kur New Yorkas yra di
džiausias šios biznio šakes 
centras. Jei pažangos derybo
se šia savaitę nebus, preziden
tas pasinaudos įstatymo duota 
galia streiką nutraukti.

Dėl naujos darbo sutarties 
laiku nesusitarus, apie 80.000 
minkštosios anglies kasėjų pra
dėjo streiką, nors unija strei
ko nepaskelbė. Iškastos ang
lies atsargus yra gana dide
lės. todėl anglį vartojančios į- 
monės neturės užsidaryti. Bet 
geležinkeliai jau pajuto darbo 
sumažėjimą dėl dokerių strei
ko.

J. Tautu gen. asamblėjos 26-sios sesijos pirm. Adomas Malikas (kairėje), Indonezijos užsienio reikalu minis- 
teris. Su juo kartu stovi George Bush, JAV delegacijos vadovas ir nuolatinis ambasadorius prie J. Tautu. Sis 
pastarasis dabar turi daug darbo, nes padeda valstybės sekr. W. Rogers rinkti balsus už abieju Kinijų paliki
mą J. Tautose. United Nations nuotrauka

pliusą. Bet kartu pasakyta 
kad Amerika nenori prekybos 
karo, nes jo niekam nereikia. 
Connally šį kartą jau nebebu
vo kategoriškai priešingas dėl 
aukso kainos pakėlimo, bet jis 
mano, kad šitoji priemonė mo
netarinei reformai pravesti 
neturi lemiančios reikšmės. A- 
merika darvs viskatkad kiti 
kraštai panaikintų, mažų ma
žiausiai sušvelnintų, visas prie
mones, kuriomis trukdoma jos 
prekėms patekti į kitų kraštų 
rinkas.

Šituo reikalu atbalsis iš Eu
ropos gana nepalankus. Vie
nas Bendrosios Rinkos aukš-

— JAV ambasadorius Grai
kijoje susitiko su buv. Graiki
jos pemjeru Caramanlis Pa • 
ryžiuje, kur jis dabar gyvena. 
Jis yra dešiniųjų Graikijos po
litinių srovių vadas, bet nesu
taria su dabartine vyriausybe. 
Kadangi tas pats ambasado
rius neseniai matėsi Italijoj su 
Graikijos karaliumi, irgi nesu
tariančiu su vyriausybe, tai 
pradedama įtarti, kad Washing- 
tonas bando suglaudinti cent
ra ir dešine kad atstatvtu Grai
kijoj demokratini režimą. Ten 
greit lankysis ir JAV vicepre
zidentas Agnew.-

Premija 
prof. Ivinskiui

Ohio Lietuvių Gydytojų D- 
gijos valdyba savo posėdy; į- 
vykusiame rugsėjo 26 Mans
field, Ohio' daugumos balsų nu
tarimu savo penkioliktą kultū
rine premiją 1.000 dol. sumoj 
paskyrė lietuvių didžiam istori
kui prof. dr. Zenonui Ivinskiui 
už jo nenuilstamą mūsų bran
gios Lietuvos praeities istori
jos kėlimą ir jo gilius istori
nius raštus, iškeliančius ir įro
dančius Lietuvos teisę būti lais
vai laisvų tautų tarpe.

Premija numatoma Įteikti 
lapkričio 6 Clevelande. Ohio. 

tas pareigūnas po Connally 
kalbos taip atsiliepė: “Mes ne
darysim vienašališkų nuolaidų, 
kad išprašytume iš Amerikos 
10 proc. importo priedo panai
kinimą". Nežiūrint tokio fak
tų kraipymo dvi Amerikos pa
grindinės sąlygos tikrai dabar 
nebus pakeistos: 10 proc. im
porto priedas nebus atšauktas, 
kitų kraštų piniginė vertė, pa
lyginus su doleriu, turi būti pa
kelta, leidžiant pasiūlų-paklau- 
sų dėsniui laisvai veikti. JAV 
šioje srityje turi tik V. Vokie
tijos pritarimą, visi kiti per sa
vo centrinių bankų įsikišimą 
šitą procesą trukdo.

PERTRAUKA
Helsinkis. — JAV ir Sovietų 

pasitarimai dėl strateginių ato
minių ginklų apribojimo per
traukti iki lapkričio 15, kada 
vėl bus atnaujinti Vienoje. Ne
oficialiai sakoma, kad viskas 
vyksta nors pamažu, bet nori
ma kryptimi. Net užsimenama, 
kad paskutiniųjų šių metų pasi
tarimų sesiją baigiant gali būti 
pranešta apie kai kuriuos svar
besnius susitarimus.

Šnipus išdavęs 
K.P.G. kapitonas

LcAdonas. — Sovietų šnipų 
sąrašą anglams perdavė ne 
šviežiai iš Rusijos pabėgęs K. 
G.B. agentas, bet tos visokių 
nedorybių institucijos pareigū
nas. dirbęs Londone kaip So
vietų prekybos atstovybės tar
nautojas. Jis vadinasi Oleg Lia- 
lin. su juo kartu pasitraukė 
pas anglus ir tos pat įstaigos 
tarnautoja Irina Tepliakova. 
Olegas Lialin žvalgybos tarny
boje turėjo kapitono laipsni. 
Neatrodo, kad jis būtų perbė
gęs kokio nors kilnesnio tiks
lo siekdamas — greičiausiai 
jam atsibodo pavojinga tarny
ba, todėl pasitraukė po pažas- 
čia saugumo pareigūnų sąrašą 
pasibraukęs, kad su juo užsi
tikrintų saugesnį ir patoges
nį gyvenimą.

Hong Kongas. — Tautos die
nos minėjimas spalio 1 d. vis
gi Pekine įvyko, tik daug kas 
buvo kitaip. Nebuvo nė įprasti
nio didžiojo parado, nė didžio
jo banketo, kompartijos dien
rašty nebuvo nė šventinio ve
damojo, ne didelių Map Tse- 
tungo bei jo pagalbininko ir į- 
pėdiniu paskirto Lin Piao pa
veikslų. Tik centrinėje Pekino 
aikštėje kabojo vienintelis 
Mao portretas.

Premjeras Chųu En-lai vie
toj tradicinio banketo padarė 
diplomatams, aukštiesiems 
partijos, kariuomenės ir vy
riausybės pareigūnams ilgai 
netrukusį priėmimą. Jaunimas 
šoko gatvėse ir parkuose, bu
vo daug muzikos ir vaidini
mų. Didžiosios minios stum
dėsi gatvių ir aikščių pakraš
čiuose. Priėmime trūko dauge
lio politbiuro narių. Krito į a- 
kis tai, kad nebuvo tų, kurie 
tvarko kariuomenės, aviacijos 
ir laivyno reikalus. Iškabinėtų 
šūkių tarpe buvo ir vienas, ra

Egipte atsiranda antisovietinis frontas
Kairas. — Kairas kuri laiką 

gyveno panikoj — pasklido pc 
miestą gandas, kad prieš ru
sus nusiteikęs elementas ban
dys bųmbų sprogdinimais juos 
namo išbaidyti. Vyriausybė 
tyliai pervedė miestą į karo 
stovio padėtį, nes tikrai buvo 
rasta išdėstytų sprogdinimo 
priemonių. Šiandien jau stovi 
policijos būriai ten, kur tel
kiasi daug žmonių ir menkas 
šūktelėjimas gali sukelti pani
ką.

Pradžioje buvo manyta, kad 
bando pasireikšti šalininkai 
buv. viceprez. Sabry. kuris da
bar su visu būriu teisiamas už 
pasikėsinimą nuversti prez. Sa- 
dato' režimą. Bet vis daugiau 
atsiranda irodvmu. kad antiso- v v v
vietinius lapelius platina kita, 
visai nauja grupė, kuri kvie
čia patriotus burtis krūvon ir 
išlaisvinti tėvynę nuo Sovietų 
imperializmo naštos. Jos var
das — Egipto Tautinis Fron
tas.

— Komunistų imperializmas 
surišo mūsų rankas žiauria su
tartimi. Apsidairę aplink, ma
tome, kad. prisidengę mūsų že

Pirma Rusijos planai, po to konferencija
(sp) — Valstybės sekr. W. 

Rogers tarėsi su Anglijos už
sienio reikalų sekretoriumi 
Douglas-Home, kai buvo susi
tikę New Yorke ryšium su JT 
gen. asamblėjos metine sesija. 
Abudu sutarė, kad Sovietai ir 
jų sąjungininkai turi pirmiau
sia aiškiai pasakyti, ko jie 
sieks ir kaip toli norės eiti 
peršamoj Europos saugume 
konferencijoj. Kol jie nesutiks 
šitos kortos atidengti, tol va
kariečiai negalės pradėti tai 
konferencijai ruoštis.

Ikšiol iš pasikalbėjimų su 
rusais visuose diplomatijos 
laipsniuose nepasisekė sužino
ti. kaip jie mano vesti pasitari
mus dėl abipusio ir išbalansuo
to karinių pajėgų ir ginklų su
mažinimo vidurio Europoje. 
Nieko dabar nepasisekę išpeš
ti nė iš Gromykos, kai jis da
bar lankėsi Washingtone ir iš
buvo pas prez. Nixona kelias 
valandas. Vakariečiai jau da
bar nori žinoti, ar derybos dėl 
karinių jėgų sumažinimo suda
rys tik vieną punktą saugumo 
konferencijos dienotvarkėj, ar 
jos vyks atskirai, bet parale
liai su konferencija. Washing- 
tonas yra linkęs tas derybas 
vesti atskirai nuo konferenci
jos. nes joje dalyvaus ir vals
tybės. kurios nėra nė Nato, nė 
Varšuvos pakto nariai ir netu
ri karinių pajėgų už savo vals
tybių sienų. Maskva atkak
liai bando savo nuomonę tuo 
tarpu paslėpti. Pradedąs susi
daryti įspūdis, kad gal Maskva 

ginąs tautas sunaikinti Ameri
kos agresorius ir jų pakalikus. 
Kas tie pakalikai, kiekvienas 
galėjo pagal savo skonį pasi
rinkti.

Reuteris sutirštino labai jau 
gausius spėliojimus apie Kini
jos viduje tariamai vykstan
čius kažin kokius įvykius, pa
skelbęs iš Japonijos žinią, kad 
rugsėjo 13 d. ištrūko iš apsau
gos Pekine kultūrinės revoliu
cijos proga nuo pareigų paša
lintas Kinijos prez. Liu Shao- 
chi ir pabėgo Rusijon. Jam pa
dėjęs pabėgti armijos vadas 
Huang Yung-sheng. Maskvos 
Tass atsiliepė, kad jis tokios 
žinios neplatinęs, todėl ji grei
čiausiai galinti būti japonų su
fabrikuota.

Vakar JAV. valstybės sekr. 
W. Rogers prasitarė, kad tuo 
tarpu neatrodą, jog Kinijoje at
siradę rūpesčiai sukliudytų 
prez. Nixono numatytą kelio
nę. Išeina, kad valstybės de
partamentui žinoma “rūpės - 
čių” priežastis.

mės gynimu nuo Izraelio, jie 
įsirengė mūsų žemėje savo pri
vačias karines stovyklas-bazes, 
prie kurių prieiti net mūsų ka
riams neleidžiama, — skelbia
ma vienam lapely.

Laisvės vardu raginama 
jungtis kovai prieš Egiptą ap
sėdusi Sovietų imperializmą . 
Suminėtos šios Sovietų bazės: 
stovykla į vakarus nuo Kairo 
(karinis aerodromas), strategi
nės bazės vakarinėj dykumoj 
ir laivyno-aviacijos bazė Mer- 
sa Matruh (ten rusai statosi vi
sai naują karinį uostą su bun
keriais povandeniniams lai
vams slėpti).

Platinamuose lapeliuose ke
tinama kovoti tol, kol Sovie
tų oktopas bus nuplėštas nuo 
Egipto krūtinės. Tai turėtų 
reikšti,' kad Maskvai pasisekė 
parodyti egiptiečiams savo tik
rąjį veidą, kuris jiems nepati
ko. nes yra grobiko veidas. Te 
reikėjo laukti, ir čia jau yra 
galo pradžia. Galima žmogų 
ginklu sunaikinti, bet negali
ma jo ilgai savo pusėje melu 
išlaikyti.

jau tos konferencijos nori iš
vengti, nes jau dabar jiems 
aišku, kad ji nebus tokia, ko
kios jie norėtų. V. Vokietijos 
vyriausybė norėjo ją surišti su 
svetimų kariuomenių Europo
je sumažinimu, ir Nato na
riams padedant jai tai pasise
kė. Bonnoje gerai žinoma, kad 
V. Vokietijoje esanti Ameri
kos kariuomenė gali kasdien 
išeiti, bet, deja, to negalima 
tikėtis, kad taip lengvai pasi
trauktų Rusijos kariuomenė 
iš R. Vokietijos, Lenkijos, Če
koslovakijos ir Vengrijos. Te 
reikalo surišimas su Europos 
saugumo konferencija buvo la
bai gabus V. Vokietijos ir Na
to taktinis pavaikščiojimas.

Vakariečiams irgi nėra rei
kalo skubėti tol, kol nebus pil
nai įvykdytas Keturių susitari
mas dėl Berlyno statuso ir su
sisiekimo su abiem Vokietijom 
laisvės.

Rogers pasitarimai New Yor
ke su V. Vokietijos užsienio 
reikalų ministeriu Scheel pa
darė panašią išvadą — apie 
Europos sugumą konferencijos 
ruošimą galima pradėti kalbė
ti tik po pilno Keturių susita
rimo dėl Berlyno įvykdymo.

— Izraelis tvirtina, kad Mas
kva nerami dėl diplomatinių 
santykių neturėjimo su Izrae
liu, tačiau vis nedrįsta dar jų 
atnaujinti, nqrs bent dvidešim
tyje valstybių tai vieną, tai ki
tą dieną vyksta abiejų vals
tybių atstovų susitikimai.
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jektuotojai ir statytojai. 800 Jamaica Ave. Brooklyn, N.Y. 11208. Priešais 
Cypress Hills kapines. Tel. AP 2-2332. Užsakymai atliekami visose kapinėse.

Šeštame rašiny autorius ap
rašė,'kaip vykdoma main^ žmo
nėmis praktika — kaip iš ko
munistę valdomų kraštų ..at
vyksta dvigubai daugiau nei a- 
merikiečių vyksta Į ten; kaip 
atvykstančių keliones apmoka 
Amerikos mokesčių mokėtojai.

Papildomai pasakoja dabar 
apie mėginimą kreiptis į spau
dą.

—•—

N. Y. TIMES APIE BENDRA
DARBIAVIMĄ MĖNULY

Svarbiausi dalykai, kuriuos 
N.Y.T. rugpiūčio 8 vedamaja
me “Grįžimas iš Haddley Ril
le” pabrėžė: Jau laikas oro erd
vėse bendradarbiauti su rusais. 
Kadangi rusai esą specialistai 
nuleisti nesudužusius “luno- 
chodus” mėnulio paviršiuje, tai 
tegu jie ateityje, prieš mūsų 
astronautų nusileidimą mėnuly
je, nuveža ten šitokiu būdu 
maista, instrumentus ir visus 
kitus reikmenis, kad mūsų as
tronautai, ten nusileidę, galėtu 
jau viską rasti ir galėtų ir ii-

Vieno lietuvio kova prieš sovietinę cenzūrą (7) 
ANTANAS MASIONIS, 

PATERSON, N. J.duodu jam faktus. Kartu su 
laišku išsiunčiu jam vieną egz. 
konfiskuotos knygos, prašyda
mas ją pasiskaityti ir paskui 
man grąžinti. Primenu, kad bu
vo konfiskuoti ir laiškai, siun
čiami su astronautų nuotrauko- 
mis-iškarpomis iš “Life” ir kitų 
žurnalų. Primenu, kad Š.m. ge
gužės mėn. “Komuniste” R. 
Navickaitė, Biržų gimnazijos 
mokinė, buvo iškoneveikta, 
kaip užtraukusi visai gimnazi
jai gėdą už tai, kad ji parašė 
mūsų astronautam laišką ir pa
prašė jų nuotraukų ir autogra
fų. Iš kur rusai tai sužinojo? 
Gi konfiskavo jos laišką dar 
nepasiekusį astronautų. Prašiau 
redaktorių, pasinaudojant ma
no siunčiama informacija ir 
literatūra, parašyti vedamąjį 
apie Sovietų cenzūrą, o jei ne
būtų galima, atspausti bent 
mano laišką arba bent jo dalį, 
pridedant, dėl didesnio svorio, 
redakcijos pastabas.

prasi, jog gaunamų laiškų skai
čius toli prašoka vietos dydį, 
skirtą jiem mūsų laikraštyje. 
To negalime padaryti dar ir 
dėl tos aplinkybės, kad stai
giai besikeičią Įvykiai dažnai 
mus priverčia atmesti daugeli 
ir vertingu pasisakymų (mano 
pabr.) Ačiū už Tamstos dėme
sį”. Pas. Kalman Seigel. -

Būčiau visai nė nemanęs 
ginčytis su N.Y.T., jei p. Sei
gel nebūtų pridėjęs to mano 
pabraukto sakinio. Žinojau, 
kad jie mano laiško jau vis 
tiek nespausdins, bet neišken
čiau neparašęs redaktoriui K. 
Seigel. Pagalvojau, tegu bent 
jis vienas paskaitęs gal susi
mąstys, o gal ir kitiem paro
dys, ir gal kitą kartą kam 
nors iš mūsų panašiu reikalu 
rašančiam bus prielankesnis. 
Taigi jam šitaip parašiau:

zūros Sovietų Sąjungoje, trun
kančios jau daugiau negu pen
kiasdešimt metų ir jų smurtu 
užgrobtose šalyse, kaip Lietuva, 
Latvija ir Estija, jau beveik 
trisdešimt metų turėtų būti ir
gi svarbiu dalyku ne tik N.Y. 
T., bet ir visiem kitiem laikraš
čiam. Kažkas yra pasakęs, kad 
mes tol nebūsime laisvi, kol 
bent viena pasaulio tauta bus 
pavergta, nes ir mes esame to 
viso pasaulio dalis.”

“Jei tamstai, P. Seigel, būtų 
kas nors pasiuntęs tokią pat 
knygą, kaip “We Came in 
Peace”, iš Sovietų Sąjungos ar 
iš kito kurio pasaulio krašto ir 
jei J. A.V. pašto įstaiga būtų 
tą knygą konfiskavusi, tai N. 
Y.T. būtų pakėlęs didžiausia 
triukšmą, būtų rašęs vedamuo

sius, skaitytojai laiškus, smerk- 
darni tokį pasielgimą, ir viskas 
būtų buvę atspausta, nes tai 
būtų nauja, nors gal ir vienkar
tinė, bet staigiai pasikeitusi si
tuacija, o kai rusai tokius ir 
daugybę kitų, daug nekaltes 
nių dalykų, kasdien konfiskuo
ja, tai tamsta jau laikai nor
maliu jokio dėmesio nevertu 
dalyku. Jei spausdinate straips
nius, kur siūloma panaikinti 
cenzūrą J.A.V. kalėjimuose, kur 
uždaryti kriminalistai, tai kada 
ne kada, žmoniškumo vardan, 
turėtumėt atspausti ir tokius 
laiškus, kuriuose nušviečiama 
padėtis Sovietų Sąjungoje, ta
me niekuo nekaltu ištisu tautu 
kalėjime, kur, kaip jau minė
jau, žymiai žiauresnė . cenzūra 
trunka daugiau kaip penkiasde
šimt metų.”

(Bus daugiau)

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

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

J. B. 8HALINS-ŠALINSKA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

SPAUDA

ABIPUSE PAGARBA KITO SĄŽINEI
giau ten išbūti ir platesnį plotą 
ištirti. Už tai, girdi, mūsiškiai 
galėtų iškelti mėnulyje savo ir 
kartu sovietiškąją vėliavą ir, 
parvežę krovinį mėnulio akme
nų, dali jų perleisti Sovietų 
mokslininkam. Be to, esą gali
ma būtų sudaryti bendrus ast
ronautų gelbėjimo projektus, 
jų erdvėlaivių mechanizmam 
erdvėse sutrikus arba kitokiom 
nelaimėm ten atsitikus. Straips
nis baigiamas tokiais samprota
vimais: Apollo programa, gimu
si prieš dešimt metų, atsirado 
Sovietų ir Amerikos varžybose 
dėl prestižo ir politinės pirme
nybės. Dėl Apollo programos 
nepaprasto pasisekimo, girdi, 
šios tautinės ambicijos dabar 
jau esančios neaktualios. Pačiu 
paskutiniu sakiniu N. Y. T. 
klausia: “Tik ar Washingtonas 
ir Maskva turi pakankamai drą
sos ir kūrybingos vaizduotės to
kias galimybes paversti realy
be?”
MĖGINU PASISAKYTI PRIEŠ

N. Y. Times vedamųjų sky
riaus redaktoriui John B. Oa
kes parašiau laišką, kad aš su 
N.Y.T. nuomone visai nesutin
ku. Priminiau, kad aš pažįstu 
komunizmą iš asmeninės patir
ties, bet kad ir jo nepažįstąs 
bet blaiviai galvojąs ir apsi
skaitęs žmogus gali aiškiai ma
tyti ir suprasti, jog varžybos 
dėl prestižo ir politinės pirme
nybės tarp Sovietų Sąjungos ir 
Amerikos toli gražu nėra pa
senusios. bet su didžiausiu in
tensyvumu ir toliau varo.mos 
pirmyn ir kad Maskva tikrai 
neturi drąsos ir jokio noro kur
ti bendrus erdvių projektus su 
J.A.V. Kam čia kalbėti apie ko
kius projektus, jei rusai bijo 
plačiau painformuoti savo pilie
čius apie mūsų laimėjimus erd
vėse, o jei kas nori tai padary
ti iš šalies, ta jo informacija su
laikoma ir konfiskuojama. Ir

MANO PRAŠYMĄ ATMETĖ
Laišką išsiunčiau rugpiūčio 

27. Apie rugsėjo vidurį gaunu 
iš N.Y.T. atgal savo knygą, o 
joje laišką, tik ne nuo vedamų
jų skyriaus redaktoriaus J. B. 
Oakes, o nuo skaitytojų laiškų 
redaktoriaus Kaiman Seigel. Jis 
man taip rašo: “Ačiū už Tams
tos laišką “Times”. Apgailes- 
taujam. kad mes negalim jo at
spausk Tikimės, kad tamsta su-

“Gerb. P. Seigel: Labai ačiū 
už grąžintą knygą “We Came 
in Peace” ir už Tamstos laiš
ką”.

“Atvirai kalbant, aš labai nu
sivyliau, kad Tamsta atmetei 
mano laišką. Tamsta rašai: 
“staigiai besikeičią Įvykiai daž
nai priverčia mus atmesti dau
geli ir vertingų pasisakymų". 
Mano nuomone, pasisakymas 
dėl niekad nesikeičiančios cen-

Dail. Česlovo Janušo parodos atidarymą pravedė A. Kazickienė, LMK Fede
racijos valdybos vicepirmininkė. Paroda buvo rugsėjo 25-26 dienomis Kul
tūros židinio patalpose. Nuotr. R. Kisieliaus

Dirvoje rugsėjo 10 kun. Kęs
tutis Trimakas rašė, kad lietu
vių jėzuitų provincijolas nelei
do jam duoti šliūbo kun. Gin
tautui Subataičiui, buvusiam jė
zuitų provincijos nariui, Vati
kano atleistam nuo kunigo pa
reigų. Esą buvę paaiškinta, kad 
jo dalyvavimas “gali sukelti 
tam tikrų sunkumų Clevelando 
lietuvių katalikų tarpe”.

Kun. K. Trimakas savo pro
vincijolo. nuomonę kritikuoja 
aiškindamas, kad ją dalyvavi
mas būtų reiškęs “rankos ištie
simą” ir padėjęs Sabataičiam 
“pilnai įsijungti į lietuvių kata
liku visuomene”.

Tą aiškinimą skaitydamas, 
sustoji prie kun. K. Trimako 
žodžių apie “pagarbą kito sąži
nės apsisprendimui”. Netenka 
abejoti, kad' kun. K. Trimako 
žodžiai plaukė iš jo sąžinės, ir 
juos reikia pagerbti. Bet tokia 
pat pagarba priklauso ir pro
vincijolo apsisprendimui. Ir jis 
pagal savo sąžinę bus apsispren 
dęs pagerbti Clevelando katali
kų jį pasiekusius balsus.

Kun. K. Trimakas aiškina,

kad tų balsų nereikėjo klausy
ti. nes jie “paremti senom pa
žiūrom”. Tik ir vėl — ar pa
žiūros “senos” ar “naujos”, jas 
tenka pagerbti, jei jos eina iš 
įsitikinimu, iš sąžinės.

Tos “senos pažiūros” gali 
reikšti ne “atstūmimą”, kaip į- 
taigoja kun. K. Trimakas, bet 
paprasčiausią vengimą iš ku
nigo vedybų daryti herojinį ak
tą, svetimą jo sąžinei, kuriai 
per amžius buvo aiškinta, kad 
kunigas lieka kunigu, nors ir 
pats popiežius jį atleistų nuo 
kunigo pareigų,

Pažiūros negali būti atmesti
nos vien dėl to, kad jos “se
nos” ar “naujos”. Senom pa
žiūrom buvo paremta ir Chica- 
gos lietuvių kova dėl lietuviškų 
laidojimo ^tradicijų, dėl .vaikų 
lietuviško ;paruošįmd pirmajai 
komunijai.

Kai kun. K. Trimakas reiškė 
viešą pritarimą tai kovai už tra
dicijas, susilaukė spaudoje at
garsio ir pagarbos. Ar dabar, 
kai tradicinius įsitikinimus siū
lo nepagerbti, susilauks tokio 
pat pritarimo — pamatysime.

ŽYDAI BALTIJOS KRAŠTUOSE

Dail. Česlovo Januso parodos atidaryme^ Nuotr. R. Kisieliaus

Pagal 1970 m. gyventojų su
rašymo duomenis, žydų gyven
tojų Baltijos valstybėse skai
čius 1969 pabaigoje buvo toks: 
37.000 žydų gyveno Latvijoje, 
24.000 — Lietuvoje ir 5,300 — 
Estijoje. Latvijos žydai, 35.000, 
daugumoje tebegyvena Rygoje.

•
Washingtone leidžiamas 

“Jewish Week — American 
Examiner” paskelbė Rygoje gi
musio žydo Abraomo Feld" pri
siminimus apie žydus Sovietų 
Sąjungoj. Feld prieš pusantrų 
metų gavo leidimą išvykti į Iz
raelį ir neseniai lankėsi su pa
skaitomis JAV-se.

Feld, kalbėdamas apie žydų 
padėtį Sovietų Sąjungoje, nuro
dė, jog ta padėtis žymiai skir
tingesnė Baltijos kraštuose. 
Prieš tuos kraštus rusam oku
puojant. ten viręs “turtingas, 
pilnutinis” žydų gyvenimas. 
Rygoje, prieš rusų okupaciją 
1940 metais, žydų gyventojų 
buvo 60,000. šiandien jų beli
ko 35,000. Dauguma Baltijos 
žydų norėtų emigruoti į Izraelį. 
Esą Baltijos kraštų žydai labiau 
žydiškesni (jidiš) ir daugiau tau
tiškai įsisąmoninę, negu Rusi
jos žydai.

“Jewish Week” liepos 1 skel
bė: daugiau kaip 80 žydų vyk
dė viešus bado streikus Mask
voje ir Rygoje, protestuodami 
prieš sunkumus vykti į Izraeli, 
ir liovėsi streikavę, jiem pa
grasinus — būsite suimti ,.. 
Viena žydų grupė, 33 asmenys, 
atvykę iš Rygos ir Vilniaus, vyk 
dė 48 vai. streiką Maskvos cent
rinėj pašto įstaigoj, o dar 50 
žydų panašiai demonstravo Ry
goj. Rygos ir Vilniaus žydai iš

siuntė protesto raštą J. Tautų 
Žmogaus Teisių Komisijai. Šį 
raštą J. Tautų gen. sekretoriui 
U Thantui įteikė Yosef Tekoch, 
Izraelio ambasadorius J. Tauto
se. (Elta)

Čiurlionio paveikslam pavojus
Lietuvoje paskelbtas atsišau

kimas gelbėti M. K. Čiurlionio 
paveikslus, nuo 1969 eksponuo
tus specialiame pastate — gale
rijoje Kaune. Kylanti grėsmė, 
kad Čiurlionio darbai pamažu 
išbluks. Jiem kenkia spalvų ir 
popieriaus, ant kurio jie nuta
pyti, kokybė. Daug kas jau ne
bepataisoma ...

Pasiūlyta užfiksuoti dabarti
nę paveikslų padėtį, padarant 
faksimilines kopijas. Be to, būti
na kai kuriuos paveikslus kon
servuoti ir restauruoti.

Kadangi Lietuvoje nesą nei 
specialistu, nei įrengimų, tai pa
galbos prašoma iš Sovietų Są
jungos kultūros ministerijos ir 
lietuvių meninių organizacijų. 
Pasiūlyta naudotis ir užsienio 
patyrimu.

Atsišaukimas, pirmiausia pa
skelbtas Maskvos savaitraštyje 
“Literatumaja Gazeta”, baigia
mas žodžiais: “1975 metais su
kaks šimtas metų, kai gimė dai
lininkas, Tegu jubiliejaus išva
karių netemdo baimė dėl jo pa
veikslų likimo”. Pasirašė, šalia 
Čiurlionio seserų — V. čiur- 
lionytės-Kamžienės ir J. čiurlio 
nytės. dar — muz. E. Balsys, J. 
Kuzminskis. Dailininkų s-gos 
pirm, ir du rusai: Sovietų S- 
gos mokslų akademijas narys 
koresp. A. Sidorovas ir litera
tas F. Kozincris. (Elta)

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

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.
RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas j Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712
JUOZO ANDRUSIO Real Estate, Insurance. Apraudlmas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax-užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 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 Stn 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.
S&G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviam*. 
Pristatėm į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special prie* 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinė*. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinė*, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietu* | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; Tel. HY 7-4677.

Lietuviška KELIONIŲ AGENTŪRA
TRAVELER’S VILLAGE

(“VYTIS” INTERNATIONAL TRAVEL) 
Romas Kezys, Pres.

2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 — Tel, 769-3300
• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose Specialios nuolaidos:
kelionių reikaluose: INDIVIDAMS
LĖKTUVAI (ekskursiniais bilietais)
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises l GRUPĖMS
AUTOBUSAIS įdomių vietų JAUNIMUI
lankymas ŠEIMOMS

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

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

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

NEW YORK CHICAGO

LITAS
INVESTING CO. INC.

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

Litas Investing Co., Inc.O 7

86-01 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418

Tel. 212-441-6799

2422 West Marquette Rd., Chicago, III. 60629

Tel. 312-476-2242
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20 metų

Vieni daug tikisi, kiti net bijosi

JAV Lietuvių Bendruomenė 
šį savaitgalį rengia savo 20 me
tų iškilmes. Tai proga pasižiū
rėti atgal, o svarbiausia —pir
myn.

★

L. B. idėja kilo Vlike dar 
Vokietijoje. Ten buvo surašy
ta 1949 charta ir kiti raštai. 
Nelengva buvo surašyti. Rei
kėjo perkopti per didžiausią 
klausimą: ar įsileisti “Dievą” į 
raštą ar ne? Mažne poros metų 
kalbos baigėsi kompromisu: 
"Dievo'7 neįsileido, bet įsileido 
"Visagali".

Dar buvo sunkiau, kai sura
šytą charta ir kitus raštus rei
kėjo vykdyti. Pagrindinė kliū
tis buvo faktas,- kad L. B. idė
ja atėjo iš Europos, iš naujos 
išeivijos, ir senosios išeivijos 
veikėjam kėlė nuogąstavimą 
kad L. B. kėsinsis į senųjų or
ganizacijų egzistenciją.

Jei betgi L. B. idėja rado 
santūraus pritarimo tarp Ame
rikos lietuvių senosios ateivi- 
jos veikėjų, tai labiausiai dėka 
asmeninių ryšių, kurių viena
me gale buvo prel. M. Krupavi
čius, kitame prel. J. Balkūnas 
ir L. šimutis. Krupavičius, kaip 
Vliko lietuvybės išlaikymo tar
nybos valdytojas, įtaigojo 
tuos du gerus savo draugus. 
Amerikos lietuvių katalikų į- 
takingiausius veikėjus,, o jie sa
vo ruožtu švelnino kitų grupių 
nusistatymą L. B. atžvilgiu. 
Taip buvo sudarytas L. B. or
ganizacinis komitetas (L0- 
KAS), kurio prieky buvo prel. 
J. Balkūnas.

Lokas atliko parengiamuo
sius darbus ir 1951.XI. 18 New 
Yorke surengė L. B. įkurtu
ves. o 1955.V.1 jau buvo ir pir
mieji tarybos rinkimai.

Nuo chartos iki rinkimų — 
6 metai. Kelias ilgas, bet sėk
mingas, nes tiltas tarp dviejų 
ateivijų buvo tvirtas.

★
Eilės metų reikėjo Ameriko

je L.B. “įsipilietinti”. Tai ne
buvo lengva, nes L.B. rodėsi 
daugiausia naujosios ateivijos 
veikėjai, o senosios ateivijos 
veikėjai, daugumas, tebebuvo 
susitelkę apie Altą ir protar
piais tarp L.B. ir ALT kai ku
rių įtakingų veikėjų sproginė
jo įtampa. Tik jau ne dėl “Die
vo”, o daugiau dėl “valdžios” 
— dė| Įtakos lietuviškame gy
venime.

Po 20 metų sumažėjo skir
tumas tarp senosios ir naujo
sios ateivijos. Alte ėmė reikš
tis taip pat naujosios ateivijos 
veikėjai. Ir Bendruomenėj se
nosios ateivijos nariai. Bet L. 
B. ėmė veikti naujosios ateivi
jos jaunesnė generacija — 
nebe ta, kuri rašė charta. O 
jaunesnieji paprastai nenori 
tenkintis ‘ status quo”; jie rei
kalauja daugiau ..dinamikos. 
Čia ir vėl pagrindas įtampai. 
Dėl to nors daug kalbėta apie 
“susipratimą”, bet nesusikalbė
ta. Ir tik ateitis parodys, ką lai
kas nuo iliuzijų išgydys, ką nu
marins, ka itvirtins visuome- 
nės opinijoje.

★

Opinijos palankumo laipsnį 
parodo rinkimai. Tą opiniją 
apie L.B. rodo toki balsų skai
čiai: 1955 — 6918, 1958 — 
4137, 1961 — 4679 1964 — 
7566, 1967 — 9133, 1970 — 
8473. Skaičiai su mažais svy
ravimais rodo kilimą..

Tuo matu negalima patik
rinti kitų veiksnių populiaru
mo, nes tiesioginio balsavimo 
ten nėra.

Ateity L.B. populiarumas 
priklausys nuo keleto veiks
nių.

(nukelta į 4 psl.)

Paskutiniu metu pasaulio po
litikos įvykiai įgavo galvotrūk- 
čio formas. Vakarų Vokietijos 
vairuotojas Brandt, pasigyręs, 
kad vokiečių tauta nesanti kū
dikis, reikalingas auklių, kad ji 
yra pakankamai subrendusi (ir 
praturtėjusi), galinti pati tvar
kytis ir apsispręsti, įsikalė sau 
į galvą, kad jis’ esąs Apvaizdos 
pašauktas (kaip kitados Hitle
ris) sunormuoti Rytų-Vakarų 
santykius, galvotrūkčiais meta
si į Maskvos glėbį: Brežnevo 
pašauktas pasimaudyti Juodo
joje jūroje ir aptarti pasaulio 
politikos ateities, primena Rib- 
bentropo-Molotovo susitarimą 
ir Jaltos konferencijos sprendi
mus bei jų pasekmes. Brežne
vas, pajutęs parako kvapą iš 
Kinijos pusės, galvotrūkčiais 
skuba stiprinti ryšius su sate
litais, kurie ima išsiveržti, iš
krypti iš Kremliaus orbitos. 
Nixono kelionė į Kiniją aiškiai 
rodo Amerikos politikos bank
rotą: bus komunistams paauko
tas Pietų Vietnamas ir čian • 
kaišeko laisva Kinija.

Visų šių galvotrūkčio politi
kos įvykių yra pilna pasaulinė 
spauda. Tačiau toji spauda ra
do laiko ir savų laikraščių skil
tyse vietos dar vienam šių die
nų įvykiui — Vyskupų Sino
dui, kuris prasidėjo rugsėjo 30 
ir gal nusitęs iki spalio pabai
gos. Vyskupų Sinodo 210 kar
dinolų ir vyskupų, su būriu 
bendradarbių ir stebėtojų, 
svarstys ne tragišką pasaulio 
ekonominę ar politinę krizę, o 
tik apsistos prie moralinės kri
zės, kuri yra visų krizių pagrin

Anierikos atstovai vyskupij sinode

Kardinolas John Dearden

de. Juk tikroji pasaulio drama, 
paskutiniais laikais taip aiškiai 
suaktualėjusi, yra moralinių 
vertybių kritimas. Sinodas 
svarstys dvi labai aktualias te
mas: teisingumą pasaulyje ir 
kunigystę. Šios dvi temos jau 
kuris laikas kelia Bažnyčiai ir 
jos nariams didelio susirūpini
mo ir baimės: kas bus toliau, 
jei dalykai vystysis iki šiol pa
sinešta kryptimi.

★

Pirmoji Sinodo darbų sche
ma yra teisingumas pasaulyje; 
Bažnyčiai jis tapo aktualiausiu 
ir centriniu klausimu. Popie
žiaus žodžiais tariant, pasaulyje 
yra “tragiška realybė, pilna ne
teisybės”; žmonės turi pagrin
do “kratytis visokius rūšies 
priespaudos ir reikalauti gilių 
pakeitimų socialinėje santvar
koje”; žmogaus pagrindinės tei
sės yra pamintos ne tik rasine, 
religine ir kultūrine diskrimina 
cija, bet ir visokia ekonomine 
ir politine priespauda. “Po sa
vitarpinio saugumo pretekstu 
— sakoma Sinqdo darbų sche
moje — daugelis tautų yra 
priverstos pasiduoti hegemoni
jai arba kitų tautų vadovavi
mui .. .dargi atsitinka ir taip, 
kad galingesnės valstybės pri
meta silpnesnėms savo politiką, 
kad apsaugotų užsienyje inves
tuotus savo kapitalus, kaip prie
vartos ginklą panaudodamos 
pinigą^ kurį duoda paramcs ar 
pagalbos vardu”.

Tokis padėties apibūdinimas

Kardinolas John Krol g
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negali nepatikti komunistams, 
kurie, be abejonės, čia cituotus 
žodžius ne kartą pakartos savo 
spaudoje ir propagandoje, pa
sidžiaugdami, kad ir Bažnyčia 
pagaliau stojo į jų frontą ko
voje su kapitalizmu ir kapita
listais.

Bet yra dar aštresnių žodžių, 
kuriais pasmerkiamas krikščio
nių elgesys; “krikščionys nepa
stebi, kad reikia daugelį dalykų 
keisti, norint sukurti geresnį ir 
teisingesnį pasaulį”. Tai žo
džiai, paimti iš “Populorum 
Progressiq”, kur dar sakoma, 
jog tuo atveju, kada yra labai 
pažeidžiamos pagrindinės žmo
gaus teisės, “gali būti teisėtas 
griebimasis prievartos”.

★

Ir kas atsitiko? Tokių min
čių ir posakių padrąsinti, va
dinamieji “progresistai” katali
kai, ypač kai kurie dvasiškiai, 
griebėsi netgi “pataisyti”, “su- 
šiandieninti” pačią Evangeliją. 
Bandoma paraiškinti, duoti 
naują prasmę Kalno pamoks
lui, kitaip išaiškinti Palaimini
mus, Lozoriaus palyginimą, ne
paisant nuolatinių Pauliaus VI 
Įspėjimų ir raginimų laikytis 
tradicinio Bažnyčios mokslo.

Tokiomis pastangomis nori
ma teisingumą identifikuoti su 
lygybe ir tą lygybę įterpti į as
mens teisių tarpą; o tada rei
kia jau atmesti “Palaiminti be
turčiai dvasioje”, atmesti paža
dą, kad “paskučiausieji bus pir
mieji”, nes taip nebus lygybės 
nė anapus. Pripažinus, kad grie

Kardinolas John Carberry

bimasis prievartos yra teisėtas, 
jei norima atgauti žmogaus tei
ses, Evangelijos Lozorius kly
do: užuot laukęs išlyginimo ir 
atlyginimo už savo skurdą ir 
kančias po mirties, jis turėjo 
reikalauti per jėgą sėstis 
prie turtuolio-lėbautojo stalą ..

Neseniai Italijoje vienas vys
kupas uždarė kunigų seminari
ją, nes jos klierikai ėmė kalbė
ti anarchistų, marksistų ir mao- 
istų kalba, pasipriešindami so
cialinei krašto santvarkai ne 
žodžiais, bet darbais. Jie ap
kaltino Bažnyčią, kad ji “išda
vusi savo misiją”, kad ji “tole
ruojanti socialinį neteisingu - 
mą”, kad ji “susikompromitavu
si pinigais, valdžia ir nustatyta 
galia”. Kai taip kalba semina
rijos auklėtiniai, būsimie - 
ji kunigai, ko galima iš jų lauk
ti? Ne ko kito, kaip tik komu
nizmo aktyvistų. Dėl to komu
nistinė, laicistinė ir antiklerika- 
linė spauda šoko ginti “varg
šų” klierikų sąžinės, žodžio (ir 
darbų) laisvės.

★

Tokiai padėčiai esant, dauge
lis laukia, kaip Sinodas spręs 
šiuos aktualius ir suaktualintus 
klausimus. Visi, kurie laukia pa
saulio išganymo tik iš “kairės”, 
tikisi, kad Sinodas pasisakys 
už marksistinę liniją, kad pa
tenkintų visus tuos Evangelijos 
principų ‘ taisytojus”, kurie jau 
nepastebi, kad Evangelijoje yra 
kaip tik iškelta tikėjimo paža
dai, o ne materialistinis gyve
nimo supratimas. Juk Bažnyčia 
savo misiją visuomet suprato 
ne kaip kovą už šio pasaulio tei-

Arkivysk. Leo C. Byrne

singumą (kuris yra Markso 
evangelija), o tik kaip gerąją 
naujieną, skelbiamą vargšams. 
Tik prisiminkime Kristaus žg 
džius, kuriais jis sau prisitaikė 
pranašo Izaijo knygos pasaky
mą: “Jis (Dievas) siuntė mane 
nešti linksmos naujienos betur
čiam, gydyt tų, kurių širdis su
trinta, skelbti atvadavimo ap
kaltiems ir akliems, kad jie at
gaus regėjimą, išvaduoti pri
slėgtųjų, skelbti maloningų 
Viešpaties metų ir atsilyginimo 
dienos” (Luk. 4, 18-19). Iki šiol 
Bažnyčia šiuos Kristaus žo
džius suprato ne Markso moks
lo prasme.

★

Kitas labai opus ir svarbus 
klausimas, su kuriuo Vyskupų 
Sinodas susiduria, yra kunigys
tė. Kas ji pagaliau yra? Pa
prasta tarnyba, valdininkavi
mas, ar Kristaus ir Bažnyčios 
misijos vykdymas? Ko kunigai, 
bent didelė jų dalis, laukia iš 
Sinodo? Iš kai kurių kraštų jau 
iš anksto atėjo į Sinodo Sekre- 
tariatą ne tik pavienių, bet or
ganizuotų (kartais kelių šimtų) 
kunigų pasiūlymai ir reikalavi
mai: padaryti kunigą lygiu pa
sauliečiams, užsidirbančiu įvai
riais užsiėmimais sau pragyve
nimą (taigi laisvą nuo tikinčių
jų malonės), patarnaujantį baž
nyčioje tik laisvalaikiu, leisti 
dalyvauti politiniame ir sociali
niame gyvenime, kovqje už 
darbo žmonių medžiaginę gero
vę, pagaliau leisti vesti žmo
ną .)

Kaip žinoma, popiežius Pau
lius VI pakartotinai yra pasi
sakęs prieš celibato panaikini-

(nukelta į 5 psl.)
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— Rodos, kad tą merginą esu matęs pas jus prieš 
porą metų?

— Gloriją? Žinoma... Draugavo anksčiau... Bu
vo lyg nutrūkę, Apsidžiaugiau... O tada, mat, Vyto 
studijos buvo kiek sušlubavusios. Atrodė, kad nebaigs 
kolegijos... Tik šį pavasarį, kaip žinai, laimingai pa
baigė, ir Glorija prilipo ...

— Musės jaučia medų... — juokiasi Petras.

— Kad į išrūgas tokia musė įkristų! Bet kur tau! 
Prisikabino ir nepaleidžia. Tinginė. Ieško vyro su gera 
alga, kad pačiai dirbti nereikėtų. Juk net aukštes
niosios mokyklos nebaigusi’... O Vytui — graži... 
Kas iš to gražumo, kad tuščia ... įsimylėjęs... Nieko 
nemato... O bus blogai, kai praregės... Kiaurai per
matau, ko Glorija siekia. Ir motina apakusi, kartu su 
sūnumi... Mano pūtimas prieš vėją — be jėgos... 
Gal tu, Petreli, paimtum Vyta į rankas ir sukratytum, 
kad pradėtų galvoti?

— Vytas, dėde, užaugęs vyras: jam neįsakysi. 
Žinai, kad mudu nesusigiedam. Skiriasi mūsų pažiū
ros. O jis ir smarkiai užsspyręs. Jei tik pajunta, kad 
kas jį nori lenkti, įsireižia, ir nė iš vietos.

— Bet vis dėlto, pamėgink Petreli...

— šiandien Vytas užsiėmęs. Jei taip norit, galiu 

kitą dieną pakalbėti telefonu, bet gero iš to nieko 
nebus...

Nelinksmas grįžta Petras namo. Tesižino tas Vy
tas su savo laime. Ką pasisės, tą ir piaus. Bet gaila dė
dės. Tikrai gala. Truputį šykštus, bet geras žmogus. 
Realaus kaimietiško proto, jauste jaučiąs, kas gera, kas 
netinkama. Sūnaus niekada dėdė neturėjo kaip reik 
savo rankose. Vytas — motinos stačiokiškumą pavel
dėjęs, jos lepintas, užgaidas tenkinant auklėtas. Dabar 
jau niekas jo neatities ...

13
Sėdi Petras su Geniumi lietuvių klube prie baro. 

Jau kelintą alaus stiklą tuština. Tokia apniukusi šešta
dienio pavakarė. Beveik visą dieną lijo, o kątik nese
niai praėjo smarki perkūnija. Automobiliai taško gat
vėje balas, o parkas prisisunkęs drėgmės. Nesėdėtų 
čia vyrai, jei būtų gražesnis oras. Petras, jei ne kitur, 
tai būtų parke prie ežeriuko, žiūrėtų į lengvus žuvėdrų 
sparnus, svajotų, gamtos grožybę siurbtų į save. 
O Genius, tikriausiai, trankytus! kur užmiesty su mer
ginomis. O dabar sėdi prie alaus stiklų ir plepa viso
kius niekus.

— Reikės, Petrai, pasitempti, ka mergina atva
žiuos, — šypsodamasis pradeda naują kalbą Genius. 
Iš padilbų žiūri į Petro veidą. Jam įdomu intriguoti. 
Niežti ležuvį atskleisti savo žinojimą ir stebėti, kaip 
Petras reaguos.

— Kokia mergina? — apsimeta nežinančiu ir abe
jingu Petras.

— Nagi, Joana... Panelė iš Paryžiaus... Pakal
nytė ...

— Apie Pakalnytę, girdėjau: ne pas mane atva
žiuoja, pas šeimininkus.

— Pas šeimininkus, žinoma, nė pas tave! Bet į tą 
patį butą. Už plonos sienos stovės jos lova... O, o, 
Petreli, sutirps širdis ją pamačius... Rafinuota. O 
jau meilumas, o jau gudrumas! Paims kiekvieną vy
rą, jei tik panorės...

— Iš kur tu, Gniau, taip viską žinai? Tur būt, 
jau tave paėmė?

— Jei nežinočiau, tai nekalbėčiau: vienoje sto
vykloje gyvenome, universiteto koridoriais kartu 
vaikščiojom.

— Galėsi draugystę atnaujinti... Matau, kad tau 
ji labai rūpi... — abejingu, lėtu balsu šneka Petras. -

— Man ne naujiena tokia Joana, bet tave rimtai 
įspėju: jei pakliūsi į jos tinklelį, lengvai neišsinarplio
si.

Suintrigavo tas Genius. Anksčiau Joanos atvažia
vimu Petras visai nesidomėjo. O dabar mintis apie 
ją vis grįžta ir grįžta ...

Petro šeimininkai, senosios emigracijos lietuviai, 
jau kelintas mėnuo kalba apie giminaitės iš Paryžiaus 
atvažiavimą. Mergina per pažįstamus susiradusi jų ad
resą, rašinėjusi laišką po laiško, kol priprašiusi, kad su- 
darygų dokumentus. O dabar jau viskas sutvarkyta, ir 
kiekvieną dieną laukia pranešimo, kad atskrenda. Lai
kinai čia galėsianti gyventi, pakaksią vietos...

Geniaus akis, matyt, vską kiaurai perveria. Tik 
kelis kartus tėra buvęs pas Petrą, per šeimininkų kam
barius tik perėjęs, o jau tuojau nuspėjo, kad panelei 
iš Paryžiaus teks tas kambarys greta Petro, lengviausiai 
nuo buto atidalomas...

Nesidomėjo pirmiau Joana, o dabar net laukia... 
įdomu, kokia ta Geniaus atvaizduotoji gražuolė... Sa
ko, ir amžius Petrui atitinkąs...

Petro širdyje jau kuris laikas pučia antrojo pa
vasario vėjai. Jis pats nežino, kodėl tokia nerami jo 
širdis. Tai lyg pasikartojimas anų gimnazisto dienų, kai 
sutiko Jūrą. .. Ieško mergaitės, kuriai galėtų atsiskleis- 
ti... Nei Milė, nei Liucė netinka, netraukia nesulai
koma jėga.- O tos laboratorijos merginos — kitatau
tės... Principai, pareigos, tautinė ištikimybė... O 
gal Joana paties likimo jam siunčiama?

Ir štai ta diena atėjo! šeimininkui atsiųsta tele
grama ją pranešė. Pavakare atskrenda Joana!

Jau anksčiau šeimininkas buvo prašęs Petrą nu
važiuoti Joanos parsivežti: jų automobilis senas, lyg 
netiktų su tokiu laužu pasitikti kilnią vešną, pirmą 

kartą matomą giminaitę. Žinoma, Petras nuvažiuos. Jo 
automobilis dar naujintelis. Tiks ...

Paskambino šiandien šeimininkas į darbą. Tą ir 
tą valandą reikią būti tarptautiniame aerodrome. Ir 
štai dabar lyg vijurkas neria Petras iš darbo pro lėčiau 
važiuojančius autqmobilius. šeštą valandą nusileidžia 
lėktuvas,. o čia dar reikia namo užsukti, pasiimti šei
mininkus! Vėluoti netiktų... Kelius Petras žino gerai. 
Ne kartą ten yra buvęs. Visur jis moka savo automo
biliu įlįsti, viską susirasti. Ir tas skubėjimas bevek 
nereikalingas— suspės! Bet ta nervų įtampa! Netru
kus susitiks! Ir reikėjo tam Geniui liežuvio nevaldy
ti..

Nei šeimininkai, nei Petras Joanos nepažįsta. Bet 
lengvai atpažins: iš anksto sutarta, kad mergina bus 
kiek išskirtinai apsirengusi — rausva suknelė su tam
siomis didelėmis gėlėmis ir tos pat spalvos plačiabrylė 
skrybėlė, naujausia Paryžiaus mada...

Ir kur tokios nepastebėsi pro duris žengiančių 
keleivių eilėje, kai žinai, kad pagal atskridusio lėktu
vo numerį ji turi ateit tik Šituo taku!

Taip, ta pati! I lietuvišką pasveikinimą atsako lie
tuviškai. Toki šilti ir mieli žodžiai! Tolima teriša juos 
giminystė, bet Joana lanksti, mandagi, švelnutė... 
Bučiuojasi su šeimininkais ir vadina juos teta ir dėde. 
Petras stovi nuošaliai ir tyliai iš šalies stebi šitą, gimi
nių susitikimo sceną, vertą spalvoto filmo... šiuo 
metu jis tik automobilio vairuotojas, pašalietis. Pa
tenkintas jis tuo savo vaidmeniu: stebėti iš šalies ir 
vertinti. Geniaus turima skonio: Joana verta dėmesio 
— be ilgų svarstymų padaromas sprendimas Petro 
širdyje.

Kai ištiesiama Joanos ranka susipažinimui, Petrui 
atrodo, kad jis sutinka jau seniai pažįstamą merginą. 
Artimą, draugišką, laukį. Iš jos tamsių akių žybtelė- 
ja paslaptingi žiburiukai, o skaisčius veidus nušviečia 
atvira šypsena, šeimininkas tituluoja Petrą chemijos 
inžinierium, o Joanai prideda grafaitės vardą... Mat, 
koki dideli žmonės čia susitinka!

(Bua daugiau)
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Dr. Petras Vileišis, uolus bendruomenininkas, daug prisidėjęs prie LB su
organizavimo Amerikoje, buvęs Tarybos pirmininkas 1967-70, pakeitęs pa
sitraukusį J. Kapočių. Nuotr. V. Maželio

Inž. Bronius Nainys, buvęs LB Centro valdybos pirmininkas 1967-1970 m.

OsŠss§S>

Sveikiname L. Bendruomenę, švenčiančią 20 m. sukaktį
JAV Lietuviu Bendruomene švenčia savo 20 mėty sukaktį. Ta 
proga iškilmes rengiamos New Yorke, kur prieš 20 mėty buvo 
iškilmingas Bendruomenes įkūrimo aktas.
įsikūrusi Lietuvių Bendruor 

menė 1951 metų rudenį, pa
mažu organizavosi visose lie - 
tuviškose kolonijose. Pirmieji 
tarybos rinkimai buvo 1955 
gegužės 1. Kas treji metai bu
vo renkama nauja taryba. Iki 
šiol buvo penkios tarybos ir 
penkios centro valdybos. Da
bartinė Vl-ji taryba išrinkta 
1970. Tarybos pirmininkais bu
vo: J. Šlepetys — dvi kaden
cijas, St. Barzdukas, V. Voler
tas J. Kapočius — dr. P. Vi
leišis, dabar yra V. Kaman
tas. Centro valdybos pirm, bu
vo: St. Barzdukas — dvi ka
dencijas, J. Jasaitis — dvi ka
dencijas, B. Nainys, dabar — 
V. Volertas.

šios priežasties nukentėjo ir 
paskutinių rinkimų rezultatai 
ir demokratinio proceso presti
žas.)

Parodyti, kad priimta teisi

nė tvarka yra vykdoma ištiki
mai; kad visiem ji yra lygiai 
taikoma, yra būtina sąlyga de
mokratinės institucija? pažan
gai.

W,

(atkelta iš 3 psl.)
1. Nuo to, kiek L.B. bus pa

jėgi stiprinti lietuvišką gyvy - 
be. Ne tik reprezentaciniais 
renginiais — kaip dainų-šokių 
šventės, kultūriniai, jaunimo 
suvažiavimai. Priklausys ypa
čiai nuo sugebėjimo vietose, 
apylinkėse, tenkinti lietuviško 
gyvenimo reikalus. O tam tuo 
tarpu nematyti geresnės orga
nizacinės priemonės kaip racio
nalizacijos kelias — numatyti 
būtinuosius darbus trimečiais 
ar penkmečiais ir juos vykdy
ti palaipsniui. Vienas įvykdy
tas darbas jau pakels vietos 
narių opiniją labiau nei daugel 
kalbų.

2. Priklausys nuo to, kiek L. 
B. jausis tvirtai įleidusi šaknis 
be baimės dėl savo egzisten
cijos ir dėl to galinti nesileisti 
i ginčus su oponentais; nesi
leisti į teorinius savo buvimo 
pateisinimus kaip kalbos apie 
“L.B. visuotinumą”, apie L.B. 
teisę reikštis laisvinimo, kovo
je, nesileisti į kalbas dėl kitų 
organų ar “partijų” nepajėgu
mo, atgyvenimo. Toks savo jė
gos pajautimas ir santūrumas 
kitų atžvilgiu padės išvengti 
natūralaus kitų išprovokavi • 
mo.

3. Priklausys nuo pozityvių 
darbų, nes šiandienis stebėto
jas palygina veiksnius ir juos 
vertina ne pagal mokėjimą ki
tus kritikuoti, bet pagal nu
veiktus pozityvius darbus. L. 
B. jų netrūksta, ir ateity šis 
kelias yra tikriausia įvertini
mo garantija.

4. Priklausys ir nuo to, kiek 
L.B. bus tvirtai atsirėmus į sa
vo teisinius pagrindus. Jaunes- 
niem veikėjam dažniau kyla 
pagunda nuvertinti teisinę 
tvarką, bet tai netrukus skau
džiai atsirūgsta. (Tur būt, dėl

Stasys Barzdukas, Centro valdybos pirmininkas 1955-1961 m.

Jonas Šlepetys, Tarybos pirmininkas 1955-1961 m.

Vytautas volertas buvęs Tarybos pirmininkas 1964-67, dabar Centro valdybos pirmininkas. Nuotraukoje ati
daro IV Tarybos antrąją sesiją Philadelphljoje 1965 m. gegužis 22 d.; žalia — dr. E.Armanlenė.

Nuotr. V. Gruzdžio Inž. Vytautas Kamantas, dabartinis Tarybos pirmininkas

Prel. J. Balkonas, buvęs Laikinojo Organizacinio Komiteto pirmininkas, da
bar garbės pirmininkas; šalia — Teodoras Blinstrubas, JAV LB III, IV ir 
V Tarybos narys. Nuotr. V. Maželio

Jonas Jasaitis — Centro Valdybos pirmininkas 1961-1967 m.

%: »

%

Juozas Kapočius, Tarybos pirmininkas 1967-1970. Pilnos kadencijos neižbu- 
vęs, pasitraukė. Pirmininko pareigas perėmė dr. P. Vileiiis.
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PAVERGTOS EUROPOS TAUTŲ SEIMO SESIJOJE
Pavergtųjų Europoj Tautų 

Seimo metinės sesijos pagal į- 
prastą tvarką sutampa su J. 
Tautų metiniais posėdžiais. 
Šiais metais rugsėjo 21 PET 
arba ACEN 18-oj sesijoj kalbė
jo JAV Kongreso Atstovų Rū
mų narys Ray J. Madden, iš In
dianos valst.

Ray J. Madden, pareiškęs 
džiaugsmą, kad pirmą kartą ga
lįs kalbėti daugelio pavergtų 
kraštų atstovų sambūryj, nuro
dė. į pavergtųjų kraštų atstovų 
šiame krašte nuolat keliamą 
komunistų grėsmę ir į tai, kad 
tie atstovai nuolat palaiko sa-

Akademikių skaučių suvažiavimas 
Maironio parke

sisakymai, bus sudaromos visos 
komisijos, atlikti pranešimai. 
Pietūs 12:30 iki 1:30.

Antras darbo posėdis bus 
nuo 1:30 v. iki 3:30 v. Čia bus 
svarstoma reguliamino pakeiti
mas, narės mokesčio klausimas.

Iškilminga sueiga bus nuo 4 
v. iki 6 v.v. Bus paminėta meti
nė šventė. Dr. I. Užgirienė skai
tys paskaitą — Žmogaus vysty
masis ir aplinkos kaita.

Kvartetas iš London, Ont.
Vakarienė bus 6:30, po jos 

pobūvis, kurio programą atliks 
Londono, Ont., studenčių skau
čių kvartetas, pasivadinęs Rasa. 
Tą kvartetą sudaro: Remigija 
Bliskytė, Irena Jakubaitytė, 
Liucė Petrašiūnaitė ir Vida 
Petrašiūnaitė.

Jos dainuos liaudies ir pra
mogines dainas lietuviškai, ang
liškai ir prancūziškai. Dvi iš jų 
akomponuoja gitaromis.

Jos susiorganizavo šių 
pavasarį ir pirmą kartą 
rodė studentų parengime 
done, Ont. Žmonės pamėgo jų 
dainavimo stilių ir jas mielai 
daug kur kviečia.

Sehmadienio programa
Sekmadienį, spalio 10 d., mi

šios bus 9 v. Darbo posėdis 
nuo 10 vai. iki 1 vai. čia bus 
diskusijos apie programą ir 
moterų teises. Pietūs nuo 1 iki 
2 vai., Pc pietų 2 vai. filiste-

Akademikių skaučių draugo
vės suvažiavimas ir Atlanto ra
jono ASS metinė šventė rengia
ma spalio 9-10 dienomis Mairo
nio salėj, 52 So. Quinsigamond 
Ave., Shrewsbury, Mass.

Suvažiavimas prasidės spalio 
.9 d. 9 v. registracija. Pirmas 
posėdis 11 vai. iki 12:30. Čia 
bus vadovaujančių asmenų pa

Rasa — studenčių kvartetas: Irena 
Jakubaitytė, Remigija Bliskytė, 
Liucė Petrašiūnaitė ir Vida Petra
šiūnaitė.

Lietuvos Gen. Konsului 

dr. Petrui Daužvardžiui
su kuriuo teko aštuonis metus dirbti Lietuvos gen. kon
sulate New Yorke, mirus, užuojautą našlei Juzei Dauž- 
vardienei ir sūnui Petrui Daužvardžiui reiškia

Niagaros apylinkės lietuvių kleboną — tėvą Juvenalį 
Liauba, OFM, jo brangiai motinai

A f A

Marijonai Liaiibicnci
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame.

Buffalo lietuvuį klubo nariai

vo kraštų laisvės reikalą. Jis 
prisiminė 1952 metus, kai jam 
teko vadovauti Katyno žudynių 
komisijai JAV Kongrese, pa
aiškėjus, jog sovietų NKVD 
1940 m. buvo žiauriai nužu
džiusi 4,253 lenkų karininkus, 
iš apie 15,000 karių, be žinios 
dingusių. Dar anuomet Mad
den jautęs sovietų propa
gandos mašinos vaisių — jos 
aukomis virto milijonai žmo
nių. Atstovas pabrėžė: su ta ko
munistų mašina reikia visiem 
kovoti.

Madden priminė ir 1953- 
1954 m. veikusią kitą JAV Kon-

metu 
pasi- 
Lon-

rietės R. Molienės paskaita— 
ASD ir seserija. Suvažiavimas 
uždaromas 3 valandą.

KOSTO ir ELENOS
JURGĖLŲ ŠEIMA 

greso komisiją, Kersteno vado
vautą. Jos abi buvo amerikie
čių įstaigom, valdžiai pateiku
sios daugybę duomenų apie ko
munistų agresiją, sutarčių pa
žeidimus, įvykdytus žiaurumus 
ir kt. Atstovo nuomone, JAV 
vyriausybė turėtų steigti spe
cialų departamentą, kuriam rū
pėtų kova prieš komunizmą, gi 
JAV Kongresas, komunizmo pa
vojų akivaizdoje, turėtų vykdy
ti naują programą.

Kitas svečias — amerikietis, 
Chr. Emmet atkreipė dėmesį j 
vak. vokiečių aktyviai vykdomą 
vad. Ostpolitik ir stebėjosi: Fe
deralinė V okietija padariusi 
Maskvai daugiau nuolaidų, ne
gu pati iš susitarimų su sovie
tais gavusi naudos.

PET sesijoj toliau buvo pa
teikta priimti: deklaracija tarp
tautinės politinės plėtros klau
simu ir du pareiškimai dėl Ka
tyno žudynių ir dėl padėties 
Čekoslovakijoj, trejiem metam 
nuo sovietų invazijos praslin
kus.

Priimtoj deklaracijoj PET 
seimas, atkreipęs dėmesį į So
vietų vykdytus sutarčių pažei
dimus, geros valios stoką, pa
siūlė, kad galimoji saugumo 
konferencija turėtų apsvarsty
ti: buvusius Sovietų pažadus 
sąjungininkam ir Rytų Euro
pai, įskaitant ir pokarinius pa
žadus, laisvo tautų apsisprendi
mo bei pagrindinių žmogaus 
teisių klausimą ir grėsmę, ku
rią Europos saugumui sudaro 
Brežnevo vad. “riboto suvere
numo” samprata bei Sovietų 
dalinių buvimas Čekoslovakijo
je, Lenkijoje ir Vengrijoje.

Pareiškime Katyno žudynių 
reikalu kreipiamasi Į laisvuo
sius kraštus, kad jie J. Tautų

VYSKUPU SINODUI SUSIRINKUS
(atkelta iš 3 psl.) 

mą, ir visas katalikų pasaulis, 
su mažomis išimtimis, yra su 
juo. (Tik tie, kurie netiki, tie, 
kurie yra praradę tikėjimą (ku
nigai), yra dideli kunigų celi- - pagaliau kai kuriuose liturgi- 
bato priešai. Pašaukimų krizė, 
kunigų pametimas savo dvasi-
nės tarnybos nepateisina atsisa
kymo tos normos, kurią Baž
nyčia nustatė ir per tiek am-
žiu su protingu kietumu gynė. 
Iš kitos pusės laksizmas nėra 
vaistai krizei gydyti. Visokerio
pa patirtis, tiek iš praeities, 
tiek iš dabarties, neturėtų Si
nodo palenkti prieštradiciniu 
keliu.

O yra tokių, kurie baimina
si, kad Sinodas gali padaryti 
sprendimu kaip tik paveiktas 
besireiškiančių beprotiškų tradi. 
cijos laužymų ir nepaisymų. 
Niekam nėra paslaptis, kad po 
II Vatikano Susirinkimo atgijo 
pačios blogiausios rūšies mo
dernizmas, kurį šv. Pijus X pa
smerkė ir pavadino “visų ere
zijų sinteze”. Pasinėrimas į pa
saulinius dalykus, prisitaiky
mas prie šių dienų pasaulio su 
visomis jo blogybėmis šiandien 
yra kasdieninis reiškinys dva
siškuos gyvenime. Kiek yra to
kių, kurie apimti karštligės vis
ką atnaujinti (žinoma: ne Kris
tuje!), pakeisti, iki šiol Bažny
čioj daro kvailiausius eksperi
mentus, ypač liturginėje srity
je, atstumdami tikinčiuosius 
nuo bažnyčios ir pamaldumo. 
Prisipumpavę marksistų ir ko
munistų skelbiamo pacifizmo, 
priimdami radikalaus progre- 
sizmo šūkius, kuriems niekas 
nebando prieštarauti, bando 
net pataisyti, pakeisti elementa
rias katekizmo tiesas.

Tik vienas pavyzdys. Seniau 
buvo sakoma ir mokoma, kad 
katalikas, gaudamas Sutvirtini
mo sakramentą, tampa “tobulu 
krikščioniu ir Kristaus kariu”. 
O kadangi šiandien jau yra 
legalizuoti ir pateisinti tie vadi
namieji sąžinės garbintojai, pa
gal kurių sąžinę negalima eiti 
kario tarnybos, tai ir iš liturgi
jos “kario" žodis išmetamas. 
Užmirštamas anas Kafamau- 
mo Romos karys-šimtininkas,

DARBININKAS

17-tai Kanados lietuvių dienai rengti komitetas. Iš k. sėdi A. Šukys, D. Vilbikaitytė, Tėv. Juvenalis Liauba, 
OFM, S. Zubrickienė, J. šarapnickas — pirm., P. Balsas, P. Meškauskas; stovi — K. Jasevičius, S.Janušonis, 
J. Dainoras, K. Bogušis, P. Dauginas, J. Paukštys ir A. Paulionis. Nuotraukoje trūksta V. Žemaitienės ir S. 
šetkaus.

darbotvarkėn įrašytų Katyno 
klausima, kad būtu siekiama iš
tirti ir atsakomybėn patraukti 
kaltininkus.

Trečiame pareiškime Čeko
slovakijos klausimu protestuo
jama ir kreipiamasi i laisvųjų 
kraštų vyriausybes daryti žy
gius J. Tautose ir kitur, kurių 
tikslas būtų — padaryti galą 
Sovietų įsikišimui Čekoslovaki
joj-

Sesijos pradžioj buvo praneš
ta apie generalinio komiteto 
naują vadovybę naujai sesijai: 
pirmininkas Stefan Korbonski 
(Lenkija), vicepirmininkas Vac
lovas Sidzikauskas (Lietuva), ir 
sekretorius Feliks Gadomski 
(Lenkija). , (Elta) 

kuris pateko į Evangeliją kaip 
gilaus tikėjimo ir nuolankumo 
pavyzdys. O jis maldavo Vieš
patį: “Aš nešu Vertas, kad atei
tum į mano pastogę ...” Ak, 

niuose vertimuose ir 
džiai yra išleisti, kaip 

šie žo- 
lygiai

“progresistai” nutyli ir pati 
Evangelijoje užrašytą faktą. 
Juk tasai Romos šimtininkas 
buvo karys, nešiojo ginklą, ku
riuo gynė imperializmą. O ir 
Kristus padarė klaidą, kad pa
gyrė jį už jo tikėjimą, bet ne
nepasakė: mesk ginklą ir bėk 
iš imperialistų kariuomenės .. . 
Taigi pagal “pacifistų” suprati
mą nė Kristus nebuvo pakan
kamai aiškus taikos skelbėjas. 
Ko jis nepasakė, tai padaro 
šiandieniniai Evangelijos aiš
kintojai.

★

Tokiose aplinkybėse ir nuo
taikose susirenka Vyskupų Si
nodas Romoje. Vieni meldžiasi 
ir prašo, kad šventoji Dvasia 
apšviestų vyskupų protus, kai 
jie darys svarbius nutarimus. O 
kiti džiaugiasi, kad į Sinodą pa
teko ir pora moterų, keli vy
rai pasauliečiai ir 23 iš visu 
kraštų parinkti kunigai, kurie 
tikriausiai (kaip tikimasi ir lau
kiama) parems celibato panaiki
nimo klausima. Matvsime. V v

Am. atstovai sinode

Msgr. George G. Higgins

Kviečiame į 17-tą Kanados lietuvių dieną
ST. CATHARINES, ONT.

čiais metais mažai St. Catha
rines lietuvių kolonijai teks at
likti dideli darbai. Kolonijai 
skirta surengti tradicinę Kana
dos lietuvių dieną, kuri šiemet 
bus 17-toji.

Paskutiniais metais aplinky
bės verčia tokias dienas orga
nizuoti platesniu mastu, nes Ka
nadoje etninėm grupėm yra 
geros sąlygos tautinei veiklai. 
St. Catharines miesto muzie
juj yra nemokamai duodamos 
patalpos surengti savo paro
das. Šiais metais per lietuvių 
diena nuo spalio 6 iki 12 mu
ziejuj bus lietuvių "dailės pa
roda (Muziejus yra 343 Merritt 
St.). Lankymo valandos nuo 2 
iki 5 v. popiet ir 7 iki 9 v.v.

Parodą organizuodamas, 
daug dirba Tėv. Juvenalis Liau- 
ba. OFM. Jam tenka suvažinė
ti* net tūkstančius mylių, ren
kant eksponatus. Jam talkina'ir 
kiti komiteto nariai.

Paroda bus tinkamai suorga-

WILKES-BARRE, PA.
A. a. Saliamonas Deimantas
Rugsėjo 22 Wilkes Barre, 

Pa., Wyoming klonio ligoninėj 
po žarnos operacijos nustojo 
plakusi Saliamono Deimanto 
širdis.

Velionis buvo žinomas ne tik 
kaip elektrikas profesionalas, 
bet ir kaip gilus lietuvis patrio
tas. Visada buvo paslankus tal
kininkas lietuviškoj veikloj: ga
lima sakyti, ne kartą pirmuti
nis parodydavo savo dosnumą 
lietuviškam reikalui.

Jis labai stipriai pergyveno, 
kad jo švč. Trejybės bažnyčioj 
nutilo lietuviški žodžiai bei 
giesmės; savotiško asmeninio 
“protesto” ženklan dėl to nu
stojo dalyvauti šios bažnyčios 
chore, tačiau visada pasiliko 
bažnyčios dosnus rėmėjas,, net 
gausia auka!.. Nemokamai, 
daug kam nežinant, gražiai pri
žiūrėdavo senąsias. buvusias 
apleistas, lietuvių kapines: nu
plaudavo žolę, taisydavo tvo
ras,kapus ir pan.

Nors jau keletą metų vertė

Tėv. Barnabas Ahren, pasionistas James Norris

ne 
ki

ir

nizuota. Ją galės aplankyti 
tik lietuviai bet ir daugelis 
tų tautų žmonių.

Tuo pačiu metu Įvyks 
antrasis Kanados lietuvių jau
nimo kongresas. Jaunimas su
važiuos iš visus Kanados. Nė 
viena kita lietuviu diena nebus 
sutraukusi tiek jaunimo. Vien 
tik programoj dabar dalyvauja 
per 300 jaunuolių.

Susipažinimo vakaras bus 
spalio 9, 370 Ontario St. Pra
džia 6 v.v. Spalio 10 d. 2 v. 
popiet katedroje pamaldos, 4v. 
iškilmingas aktas ir koncertas.

Informacijos reikalais kreip
tis: V. Žemaitienė, 5 Bishop St., 
tel. 935-9060.

Rengimo komitetas maloniai 
kviečia ir Amerikos lietuvius at
vykti i šią 17-tą Kanados lietu
vių dieną, kuri bus spalio 9-10 
dienomis St. Catharines, Ont, 
mieste.

17-tcs lietuviu dienos
komitetas

si iš pensijos, bet, kaip nagin
gas elektrikas, veliqnis, kaimy
nu bei bičiuliu kviečiamas, be 
jokio atlyginimo mielai sutaisy
davo elektrikinius sutrikimus. 
Norintiem atsilyginti jis atsa
kydavo: “Man verčiau turėti 
gerą bičiulį ir padaryti jam ge
ra. o pinigų, kiek man reikia, 
aš turiu.” Elektrą imdamas 
pavyzdžiu, daugeliui įrodinėda
vo tikėjimo į Dievą prasmę.

Vadovaudamasis savotiško
mis prielaidomis, su užsidegi
mu aiškindavo, kad viscb euro
pinės kalbos yra išsirutulioju
sios iš seniausios lietuvių kal
bos.

•
Ilsėkis ramybėje, mielas lie

tuvi, o amžinoji dangiškoji švie
sa tešviečia tau patvariau ne
gu žemiškoji elektra.

ZVB

Juostos, takeliai, pagalvėlės. 
Milda Kvedarienė, 5 Drum St., 
Iselin, N. J. 08830. Tel. (201) 
283-1981.
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— Dr. P. Daužvardžio, mi
rusio Lietuvos gen. konsulo 
Chicagoj, laidotuvėse rugsėjo 
30 Gimimo Švč. Marijos baž 
nyčioj mišias kartu aukojo vys
kupas V. Brizgys, prel. D. Mo
zeris, kun. J. Stankevičius, 
kun. A. Zakarauskas kun. A. 
Stašys. Pamokslus pasakė vysk. 
V. Brizgys, kun. A. Zakaraus
kas ir kardinolas J. Cody. Baž
nyčioj dalyvavo eile diplomati
nio korpuso narių, Chicagos 
burmistras Daley su pulk. Ri
ley. Lietuvių diplomatiniam 
korpusui atstovavo Lietuvos at
stovas J. Kajeckas iš Washing
ton©, Lietuvos gen. konsulas 
A. Simutis iš New Yorko ir Lie
tuvos konsulas J. žmuidzinas 
iš Toronto.

— Dr. Alfonsas Kalvaitis, gv- 
venęs Hallowell,. Maine, širdies 
smūgio ištiktas, mirė rugsėjo 
24. Velionis kaip veterinarijos 
daktaras daug metų dirbo vie
nam Maine valstijos departa
mente, Augusta, Me. Nuliūdime 
liko žmona, sūnus inž. Algis, 
gyv. Washington, D. C., ir kiti 
giminės. Palaidotas Bostone 
kapinėse.

— Tėv. Jurgis Gailiušis OFM, 
lietuvių pranciškonų provincijo
las, dalyvavo viso pasaulio 
pranciškonų provincijolų kapi
tuloj Medellin. Kolumbijoj. 
Kapitulai pasibaigus, dar aplan
kys keletą Pietų Amerikos 
kraštų. Atsiuntė sveikinimus iš 
Peru. Jos sostinėj Limoj buvo 
sustojęs vienuolyne, kur mirė 
šv. Pranciškus Selanas. Ten ir 
šv. Rožės Limietės palaikai.

— Stasys Barzdukas, PLB 
valdybos pirmininkas, lankėsi 
Chicagoje rugsėjo 29-30. Kalbė
josi su JAV LB tarybos prezi
diumo nariais Vytautu Kaman
tų, Vaclovu Kleiza ir dr. Anta
nu Razma apie ateinančiu me
tų LB planus ir darbus. Disku
tuota kitais metais šaukiamos 
JAV LB tarybos sesijos progra
ma.

— Lietuvos Išlaisvinimo Tau
tos Fondui neseniai paaukojo: 
50 dol. Jonas Galiūnas, Brook
lyn, N. Y. po 25 dol : dr. H. 
Brazaitis. Willoughby. Ohio, P. 
Mikoliūnas, Cleveland .Ohio, ir 
P. Akelaitis. Cleveland. Ohio. 
Jiem per metus bus siunčia
mas Eltos informacijų biulete
nis. (E)
— JAV LB tarybos nariai sa

vo rugsėjo mėnesio korespon
dentiniam posėdyj didele bal
sų dauguma nubalsavo kita 
JAV LB tarybos sesiją šaukti 
Dainavqj (Michigan© valstybė
je, netoli Detroito). 1972 balan
džio 28-30. Keli balsai pasisakė 
už sesijos šaukimą Chicagoje. 
du už New Yorką ir vienas už 
Clevelandą.

— š. A. L. F. Sporto Sąjun
gos metinis suvažiavimas įvyks 
Detroite lapkričio mėn. Naujos 
centro valdybos rinkimai turi 
būti įvykdyti prieš suvažiavi
mą. Sąjungos garbės teismas 
pakartotinai praneša, kad no- 
minaciniai kandidatu sarašai 
iki spalio 10 turi būti pristaty
ti garbės teismo pirminin
kui J. Kepeniui.

— LB Bostono apygardoje 
veikia 5 apylinkės: Bostono, 
Brocktono. Lawrence, Worccs- 
terio ir Providence. Apygardos 
pirmininkas yra Antanas Sku- 
dzinskas. kuris ieina ir i JAV 
LB tarybą kaip pilnateisis na
rys.

— "Amerikos Lietuviu Tary
ba", istorinė knyga, jau at
spausdinta. Knygos autorius 
yra Leonardas Simutis, Altas i- 
st.eigėjas ir ilgametis jos pirmi
ninkas. Knyga įrišta į kietus 
viršelius ir gausiai iliustruota. 
Kaina 10 dol.

— Prof. Prano Dovydaičio 
monografijos išleidimo komite
tas nori užbaigti lėšų telkime 
vajų. Aukas siųsti: Jonas 2a- 
deikis, 4162 So. Fairfield Ave. 
Chicago. Ill. 60632.
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SUSIPAŽINKIME SU VASARIO 16 GIMNAZIJA
Vokietijoj, Huettenfelde, yra 

lietuviška Vasario 16 gimnazi
ja. Gimnazija — tai ameriko
niškoji “high school”, tik mo
kiniai ją pradeda lankyti anks
čiau, baigę keturis pradžios mo
kyklos skyrius. Gimnazija tę
siasi devynis metus iki abitūros, 
bet tie kurie nori, pradėti dirb
ti arba lankyti amatų mokyk
lą, gali gauti pažymėjimą, bai
gę tik šešias klases.

Vasario 16 gimnazijoj perei
tais metais dirbo jauna studen
tė iš Amerikos — Aldona Ry- 
gelytė. Ji atsiuntė “Vilnelei” 
apie mokinių gyvenimą pluoštą 
rašinėlių, parašytų jos globoja
mų trečios klasės mokinių.

Apie juos Aldona rašo: “Visi 
trečiokai yra išdykę .. .Visi jie 
mielai padeda vienas kitam ... 
Čia rašantys vaikai yra tarp 13 
ir 15 metų. Jie beveik visi at
važiavo i gimnaziją prieš trejus 
ar ketverius metus visai nemo
kėdami lietuviškai. O dabar tik
rai gerai rašo — mano nuomo
ne. Kunigo Jono Dėdino darbas 
čia yra nepaprastai sunkus
— juos išmokyti lietuviškai 
tiek, kad jie sugebėtų po tre
čios klasės pamokas lankyti 
grynai lietuvių kalboj. 
Tiem vaikam yra labai sunku
— tikrai sunkiau negu mūsų 
•šeštadieninėse mokyklose!”

Mūsų gimnazija
Mūsų gimnazija yra Vokieti

joj. Huettenfelde. tarp Mann- 
heimo ir Heidelbergo, maž
daug vidury Vokietijos. Huet
tenfeldas yra mažas kaimas, ku
riame gyvena apie 1.500 gyven
tojų. Jame nėra turistam daug 
ko pasižiūrėti. Tik dvi bažny
čios, kelios krautuvės, bet ne
mažai ūkininkų, kurie per vi
sas dienas darbščiai dirba. Hue 
tenfeldiečiai turi džiaugtis, kad 
mūsų gimnazija yra Huetten
felde. Ji yra viena iš Huetten- 
feldo gražiausių dalykų. Mūsų 
gimnazija turi savo nemaža 
parką, kuriame yra prūdas, fut
bolo ir krepšinio aikštės. Mūsų 
gimnazija yra nauja, moderni. 
Ji turi devynias klases. Apačioj 
yra valgykla, pirmam aukšte 
pirmos keturios klasės ir dar 
septinta su mokytojų kamba 
riu. Antram aukšte yra visos 
kitos klasės. Prie gimnazijos 
yra kitas pastatas, kuriame gy
vena virėjos ir mokytojai.

Iš gimnazijos į bendrabutį 
yra 30 metrų. Bendrabutis di
delis ir senas, bet dar laikosi 
Jis turi du aukštus. Pirmame 
gyvena 45 berniukai. Antra
me — 30 mergaičių. Pirmas 
aukštas turi 15 kambarių. Tele 
vizijos kambarys, klubas, šokių 
salė, nepamirštant ligonių kam
bario ir bendrabučio vedėjo 
kambario. Mergaitės turi ma-

Pamoka trečiojoje klasėje su mokytoju K. Motgabiu

Vasario 16 gimnazijos

žiau kambarių, bet gražiau į- 
rengtus. Mūsų bendrabutis se
nas, bet mes laukiam ir lau
kiam naujo.

R. Adomonis

Netoli nuo Heidelbergo yra 
Vasario 16 gimnazija. Bendra
butis, kuriame mes gyvename, 
yra pilyje. Ta pilis yra maždaug 
150 metų amžiaus. Ir taip atro
do. Bet kas tą pilį gražesnę 
padaro, tai yra jos bokštas. Ne 
keturkampis, bet panašus į ke
turkampį. Tas bokštas yra bal
tas. su raudonais kraštais.

Nuo to bokšto galima to’i į 
apylinkę žiūrėti. Toli, toli ma
tosi kalnai. Iš tolo jie mėlynai 
atrodo. Kadangi ta pilis tokia 
sena yra, negalima dažnai į 
bokštą lipti.

Aplink pilį yra gražus, gana 
didelis parkas. Jame yra pilna 
įvairių medžių. Ypač vakarais 
jie labai gražūs atrodo, kai sau
lė nusileidžia ir jos spinduliai 
savo šviesą į medžius meta 
Prie pilies yra vėliavos aikštė. 
Aplink aikštę yra pasodintos rū 
tos. Dar yra vvtis iš akmenų. 
Už vėliavos aikštės yra pieva. 
Pievoje yra dažniausiai aukštos 
žolės. Tai priklauso nuo mūsų 
ūkvedžio. Jis gana gudrus. Kai 
jam reikia žolę, piauti, tai jis 
tuojau greitai suranda trakto
rių, bet kai reikia tą šieną par
vežti, -tai visi mokiniai turi eit 
dirbti. O čia tai jau ne malo
numas. Ir. deja, ta žolė greitai 
vėl užauga.

Marytė Čeginskaitė, atvažia
vusi į gimnaziją vienam mėne
siui, kad išmoktų geriau lietu
viškai rašyti.

Mergaičių 
bendrabutis

Mano kambarys yra pirma
me aukšte mergaičių bendra
butyje. Jis yra labai paprastas. 
Įėjus, tuojau į akis krenta šva
rumas. Kambaryje stovi pen
kios lovos, keturi stalai ir ketu- 

bendrabutis

riqs spintos. Kiekviena mergai
tė turi savo spintelę. Mūsų kam
barys labai šviesus, nes ten 
yra trys langai. Juos reikia ke
lis kartus per metus nuvalyti. 
Užuolaidos nėra gražios, bet 
mums užtenka. Langinės medi
nės, ir kiekviena vakara turi
me jas uždaryti.
Irena Harnerytė

•

Mes turime kiekvieną šešta
dienį mūsų grindis su vaksu 
ištepti, kad spalva išsilaikytų. 
Berniukai irgi turi tepti, bet 
jie tik truputį viduryje patepa, 
ir baigta. Dideli berniukai lei
džia savo kambarius mažiems 
berniukams už 50 pf. ištepti. 
Matot, kokie ji sukti!
Angelė Harnerytė

•

Mergaites prižiūri griežta 
mokytoja, kuri visada žiūri, kad 
tvarka būtu. Kiekviena šešta
dienį visam bendrabuty tvarka 
turi būti padaryta. Mergaitės 
turi palėpę, kurioje visos spin
tos stovi. Spintos turi būti visa
dos sutvarkytos, kadangi vedė
ja gali jas peržiūrėti. O jeigu 
jos nesutvarkytos, tada labai 
blogai, nes vedėja gali ir baus
mių duoti. - •
Irena Sutkaitytė

•

Mūsų bendrabutyje yra tokia 
tvarka, kad mergaitės nuo pir
mos iki trečios klasės turi de
vintą valandą vakaro išjungti 
šviesą. Bet mes dažniausiai po 
to nemiegame, o pasakojame 
kaip pas mus namuose yra, ką 
mes per kitas atostogas veik
sime, arba apie baisius filmus, 
kuriuos mes kine arba televizo
riuj matėme.

Vieną kartą Kristina pasako
jo apie visai įdomų filmą, kurį 
ji Kolumbijoj matė. Mūsų kam
bary buvo visai tamsu ir tylu, 
kai ji pasakojo. Ji pasakojo 
apie tokius baisius dalykus, kad 
mes pradėjome bijoti. Tada 
Kristina pradėjo pasakoti apie 
vieną žudymą ...

Tuo momentu kažkas labai 
garsiai pabeldė į sieną. Mes 
taip ršsigandom. kad greit pa
lindom po antklodėm. Birutė 
net pradėjo verkti. Tik kitą die
ną mes sužinojome, kad tai bu
vo viena mergaitė, kuri norėjo 
naktį į išvietę eiti ir nerado 
kelio. Tokių atsitikimų pas mus 
būna nemažai, bet be atsitiki
mų čia būtų labai nuobodu.
Justina Dirgėlaitė

Berniuky 
bendrabutis

Aš gyvenu devintame kamba
ryje. Mes čia esame keturie
se: aš, Valiūnas, Margis ir Gri
galiūnas. Mūsų kambarys yra 

gana tvarkingas. Mes jį kas ry
tą iššluojame ir išblizginame.. 
Vakare mes kambaryje darome 
pagalvių mūši. Valiūnas su ma
nim prieš Grigaliūną ir Mar
gi. Margis gauna visuomet per 
nosį, kad daugiau neatsikel- 
tų ... Mūsų kambary yra links
ma gyventi. Mes darome viso
kias kvailystes ir mum tas la
bai patinka. Bet po kovos mes 
savo kambarį visuomet sutvar
kome.
Rolandas Tenzelgolskis

Mano mėgstama C* 
mokytoja

Huettenfeldas yra labai ma
žas kaimas, bet jame gyvena 
vienas didis žmogus. Šitas žmo
gus yra mano rankdarbių mo
kytoja. Ji taip pat budi bend
rabuty porą dienų. Ji priima vi
sus svečius savo kambarėly, ku
ris yra bendrabučio trečiame 
aukšte. Aš dažnai pas ją sėdžiu 
ir pasakoju, ką aš per atosto
gas darysiu, kas namie darosi 
ir kas atsitiko per tas dienas, 
kai ji neprižiūrėjo.

Mano geriausia mokytoja va
dinasi pęnia Motgabienė. Ji 
labai draugiška ir vis klausosi, 
bet taip pat atsako. Kai turime 
sunkumų, ar mums kas neaiš
ku. ji mum pataria, kaip būtų 
galima geriau padaryti. Bet j: 
gali ir labai supykti, ypač kai 
vaikai, dažniausiai mergaitės, 
pešasi. Ponia mokytoja labai 
nemėgsta, kai kas nors švilpia 
bendrabuty, arba kai kas bėga 
per koridorių. Kai bėgame, 
mum tada reikia dar kartą at
gal eiti ir pamažu grįžti, atgal. 
Aš dar nemačiau, kad ponia 
mokytoja sėdėtų savo kamba
rėly ir daugiau kaip 15 minu
čių nieko nedarytų. Ji' visada 
ką nors dirba. Ji audžia, siuvi
nėja. piešia lietuviškus raštus.

Atvažiuokite-kada į šitą gim
naziją, tada galėsite ją pamaty
ti ir su savo visais rūpesčiais 
pas ją ateiti.
Nijolė Oldinskaitė

Bėgimas iš Lietuvos
Mano tėvelis man papasako

jo šitą įvykį, kuris atsitiko, kai 
jis bėgo iš Lietuvos su savo 
dviem broliais ir jų šeimyno
mis. Kai jie per Vokietiją va
žiavo, juos sustabdė vokiečių 
kareiviai ir liepė važiuoti į pa
bėgėlių stovyklą. Bet jie į ta 
stovyklą patekti nenorėjo ir to
dėl vieškeliais važiavo tolyn .. 
Jie vėl privažiavo prie kitų vo
kiečių ‘kareivių. Jie sakė va
žiuoti atgal į stovyklą. Mano tė-

PASAKA APIE KVAILIUKĘ TAŠKII KA
Ritonė Ivaškaitė 11 m.i

Vieną kartą pas ūkininką gy
veno toks gana kvailas šunelis. 
Jo vardas buvo Taškiukas. Nie
kas ūkyje jo nemėgo, tik Žai
bas — labai protingas arklys. 
Vieną dieną atbėga nuliūdęs 
Taškiukas ir skundžiasi arkliui:

— Niekas manęs čia nemy
li! Vaikai į mane mėtė akme
nis, o ūkininkė mane nuvarė 
su šluotai

žaibas ji paklausė:
— O gal tu ką nors blogo 

jiem padarei?
— Ne, aš tik šokinėjau ant 

vaiku ir netvčia viena šeiminin
kės gėlę nulaužiau.

— Na, matai gal žmonės ta
vęs nesuprato. Gal jie pamanė, 
kad tu tą i’š pykčio padarei.— 
ramiai aiškino jam Žaibas.

Bet Taškiukas vis tiek pyko.
— Aš žinau, tie žmonės ma

nęs nemyli, todėl aš nuplėšiu 
tam jų Kaziukui kelnes — ga- 

- lės tada bėgti pas mamą bliau
damas.

velis bandė apvažiuoti sargy bi- 
-nius.bet vėl pakliuvo. ?.

Trečią sykį bandė pabėgti, 
bet vėl sugavo. Dabar juos nu
vedė į kambarį ir davė šieno, 
ant kurio miegotų. Tada parda
vė arklį ir vežimą, kad nega
lėtų pabėgti. Mano tėvelis nu
ėjo pas vokiečių apskrities vir
šininką ir primelavo. Sakė, kad 
turi giminių, kurie jų laukia 
Vokietis jiem leido važiuoti 
su traukiniu i ta miestą, bet 
jie ten neišlipo. Jie labai toli į 
Vokietiją nuvažiavę, kur rusai 
negalėjo pasiekti ir apsigyveno 
tol, kol anglai užėmė tą Vokie 
tijos dalį ir karas pasibaigė.

Danutė Norvilaitė, Maironio 
mok. 7 sk. mokinė

•.PAGALVOK?

Skersai
1. lietuviška stovyklavietė, 

5. mokslo namai, 6. kadangi, 7. 
mes negalime gyventi be —. 
9. šitas, 10. sustojimo vieta.

Žemyn
1. didžiausia Lietuvos upė.

2. migla, 3. miegoti, 4. akių 
skystis, 8. aptiks.

Atsakymai 7 puslapy.

— Na, argi taip gražu ...— 
pradėjo vėl jį mokyti Žaibas. 
Tik staiga:

— Gelbėkit, gelbėkit! Mano 
vaikas skęsta upėje! — šaukė 
visu balsu šeimininkė, Kaziuko 
mama.

Nors ir labai nemėgdamas
Kaziuko, Taškiukas įšoko upėn 
ir ištraukė skęstanti berniuką 
į krantą. Kaziukas labai jam 
dėkojo ir bučiavo jį.

Seimininkė pakvietė Taškiu- 
ką į vidų pietauti, kartu su Mar 
gium — piktu šuniu, kuris sau
godavo ūkininko namą ir labai 
nemėgo Taškiuko.

Žaibas, patenkintas Taškiu
ko elgesiu, pagyrė jį ir tarė:

—Susitiksiu rytoj tave tvar
te, — ir nuėjo į tvartą.

Nuo tos dienos ūkininko vai
kai ir kiti gyvuliai mielai žaidė 
su Taškiuku. o šeimininkė jam 
ir Margiui vis numesdavo po 
kaulą. (Žiūr. iliustracija.)

APIE MAMĄ
Mama visiem vaikam reika - 

linga ir svarbi dėl to, kad ji glo 
boja per jaunystę. Ji vaikus 
maitina, prižiūri, apsaugoja ir 
kartais net apgina nuo pavo
jaus.

Yra svarbu, kad mama, turė
tų laiko vaikam, ypač tos. ku
ries dirba. Ji turi turėti laiko 
užsiimti ar pažaisti su vaikais, 
kad jie žinotų, kad motina juos 
myli.

Mama turėtų būti simpatin

J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENES ŠVIETIMO TARYBOJE 
gaunamos

mokslo priemonės ir knygos jaunimui
A. MOKSLO PRIEMONĖS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. KNYGOS JAUNIMUI
J. Minelga, LABAS RYTAS. VOVERE. Eilėraščiai vaikams ........... 2.50
G. Ivaškienė, BALTASIS STUMBRAS. Premijuota istorinė apysaka 3.60
D. Bindokienė. MIESTE NESAUGU. Premijuota apysaka ............... 3.00
J. švaistas. ŠAUNUS PENKETUKAS. Premijuotos apysakos ....... 3.00
A. Norimas, BE NAMŲ. Premijuota apysaka „.............   3 00

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

ga, bet griežta dėl to, kad būtų 
tvarka. Be griežtumo vaikai 
galėtų daryti ką tik nori, o pas
kui užaugtų neišauklėti.

Mama turi turėti meilės, 
ypač mažiem vaikam. Ji netu
rėtų jų skriausti dėl kiekvie
nos smulkmenos, nes kitaip vai
kai mano, kad mama jų nebe
myli.

Rimas Bulota, Maironio mok.
7 sk.

Aš turiu tokią gerą mamy
tę! Ji graži, maloni ir labai 
myli savo vaikus. Kai aš ar bro
liukai užsigaunam, mamytė vis 
gydo. Kai aš negerai jaučiuosi, 
man duoda vaistų. Kai ateinam 
valgyti, mes gauname geriau
sią valgį. Kai aš noriu kokio 
dalyko, mamytė pagalvoja • ir 
paskui pasako, ar man reikia, ar 
ne. Bet svarbiausias dalykas 
yra tai, kad ji labai myli savo 
šeimą. Ir mes labai mylime ją.

Audronė Alinskaitė, Motinos 
Dienos rašinėlių konkurse, vi
durinių klasių grupėj laimėjusi 
pirmą vietą.

Pareigos
Mokytojas klausia mažą mer

gaitę:
— Kokį darbą dirba tavo tė

vas?
— Jis yra pirmininkas.

— Ar žinai, kas yra pirmi
ninkas?

— Tai toks ponas, kurie 
niekuomet nėra namuose ...
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IŠ VISU#/ f SPORTAS
NAUJA RYTŲ SPORTO

KAIP BUS PAMINĖTA LIETUVIŲ 
BENDRUOMENES 20 M. SUKAKTIS

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE

— InL Algimantas Gečys, JV 
LB centro v-bos vicepirmi
ninkas visuomeniniam reika
lam, tarnybos reikalais skrido 
pro Chicagą. Ta proga buvo 
trumpai sustojęs Chicagoj ir 
painformavo JAV LB tarybos 
prezidiumą apie LB politinės 
akcijos planus bei darbus Eth
nic Heritage įstatymo reikalu, 
Simo Kudirkos bylos klausimu 
ir kitais reikalais.

— V. Katkevičius, rugsėjo 
15 Chicagoj atšventęs 100 me
tų sukaktį, gavo širdies smūgį 
ir rugsėjo 29 mirė savo na
muose, 6618 Sor Sacramento. 
Šioj apylinkėj jis gyveno nuo 
1893. Gimė Lietuvoj, į JAV at
vyko 1891. Atvykęs 1893 m. 
pamatyti Kolumbo parodą, pa
mėgo Chicagą ir čia pasiliko. 
Dirbo popieriaus bendrovėj 
46 m., o paskui 25 m. buvo sar
gu.

— Kiekvienoje JAV vietovė
je, kur yra lietuvių, gali veikti 
LB apylinkė. Šiuo metu JAV 
LB turi 72 apylinkes. Atskirose 
vietovėse LB .'entro valdybos 
nutarimu LB apylinkės teisės 
gali būti suteiktos vietos lietu
vius telkiančiom atskirom lie
tuvių organizacijom ar jų sky
riam.

— Kanados Lietuvių Bend
ruomenės suvažiavimas įvyks 
Toronte spalio 23-24. Bus ren
kama nauja krašto valdyba.

— J. Narūne Pakštieėn pa
rašė atsiminimus apie Gabrie
lę Petkevičaitę, Balį Sruogą, 
Jurgi Savickį ir Juozą švaistą. 
Susidarys apie 150 psl. knyga, 
kuri bus iliustruota retomis 
nuotraukomis.

— Sandra Kybartaitė studi
juoja architektūrą Toronto uni
versitete. Ji sėkmingai baigė 

.trečiuosius metus pirmąja ir 
jai buvo paskirta Toronto Brick 
Company pirmoji stipendija.

— JAV Lietuvių Bendruome
nė šį rudenį atžymės savo veik
los ir daugelio darbų 20 metų 
sukakti. Per ši trumpą laikotar
pį JAV LB pastangomis jau į- 
vyko net 4 didelės Dainų šven
tės, sutraukusios apie 40,0 0 0 
dalyvių ir žiūrovų; 3 įspūdin
gos Tautinių šokių šventės su 
30,000 dalyvių ir žiūrovų; keli 
Kultūros kongresai; Teatro fes
tivalis; Mokslo ir kūrybos die
nos; ir daugelis kitų masinių 
bei manifestacinių lietuvių pa
rengimų. Tačiau JAV LB ne
gyvena vien tik praeitimi. Da
bar smarkiai ruošiamasi IV-jai 
Tautinių šokių šventei 1972, II- 
jam Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresui, Teatro festivaliui ir 
kt. Kūrybingas visų lietuvių 
darbas užtikrins geresnę lietu
vių išeivijos ateitį.

— Nida Brinkienė, Los An
geles, Calif., LB vietos apylin
kės valdybos narė, organizuo
ja vienetą svetimųjų informavi
mui lietuvių ir Lietuvos bylos 
reikalu. Į tą vienetą įtraukia
mi asmenys ir čia veikiančių 
abiejų LB apylinkių (Los Ange
les ir Santa Monica), LB Vaka
rų apygardos ir kiti lietuviai, 
turį patirties tame darbe.

— Ateitininkę sendraugių są
jungos centro valdyba, atsi 
žvelgdama į šią vasarą stovyk
lavusių pageidavimus, ir kitais 
metais rengs dvi stovyklas: Dai
navoj liepas 30 — rugpjūčio 6. 
Kennebunkporte rugpjūčio 20- 
26.

APYGARDOS VADOVYBĖ

— Reikalinga pagyvenusi 
moteris namų ruošai senelių 
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.

Pranešimas Nr. 146
Rytų sporto apygardos vado

vas Aleksandras Vakselis rašo:
“Džiaugiuosi galėdamas pra

nešti, kad naujuoju rytų spor
to apygardos vadovu maloniai 
sutiko būti Pranas Gvildys”.

“Maloniai prašau Jį tvir
tinti. Gavęs iš Tamstų P. Gvil
džio paskyrimą rytų sporto 
vadovu, skubos keliu perduo
siu Jam pareigas.”

Centro valdyba pasitraukian
čiam iš pareigų A. Vakseliui 
dėkoja už atliktą didelės ver
tės darbą, ilgus metus vado
vaujant rytų sporto apygardai. 
Tikime, kad A. Vakselis nebus 
abejingas reikalui esant savo 
sportine-organizacine patirtimi 
talkinti sąjungai.

Nuo šio pranešimo paskelbi
mo dienos rytų apygardos va
dovo pareigom yra tvirtina
mas Pranas Gvildys. Žymus 
sportininkas ir spurto darbuo
tojas P. Gvildys yra žinomas 
kaip veiklus, sumanus ir ener
gingas žmogus.

Naujam vadovui linkime sėk
mės naujose pareigose.

Pranešimas N r. 147
Centro valdyba skelbia ir 

tvirtina naujojo apygardos va
dovo pristatytą šios sudėties 
rytų apygardos komitetą:

Pranas Gvildys — apygar
dos vadovas, 93 Wheeling Av., 
Staten Island, N. Y. 10309. 
Tel. (212) 356-7871.

V. Steponis, 86-11 Jamaica 
Ave., Woodhaven, N. Y. 11421. 
Tel. (212) 441-7087.

Arturas Cenfeldas, 1335 Cen
ter St., Union, N. J. 07083. 
Tel. (201) 687-1451.

Edv. Austras. 70 Brazil St., 
Melrose, Mass. 02176. Tel. 
(617) 665-5563.

Ant. Krušinskas, 1202 Fen
wick Rd., Philadelphia, Penn. 
19115. Tel. (215) OR 6-2345.

St. Zabulis, 28 Fuller Ave., 
East Hartford, Conn. Tel. (513) 
289-2882.

K. Budreckas, 91-03 117 St., 
Richmond Hill, N. Y. 11418. 
Tel. (212) 849-0707.

Centro valdyba

0 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

• Amerikiečio Bobby Fischerio ir 
bu v.'pasaulio čempiono T. Petrosia- 
no 12-kos partijų mačas pradėtas 
rugsėjo 30, Buenos Aires. Argenti
noje. šio mačo laimėtojas kitais me
tais susitiks dėl pasaulio karūnos su 
dabartiniu čempionu B. Spaskiu.

• Britų žurnalas Chess, rugsėjo 
nr. įdėjo pokalbį su Bobby Fische- 
riu. štai būdingesni pastarojo pasi
sakymai: "Aš nežaisčiau Sov. Są
jungoje. Ten būtų viskas daroma, 
kad mane išblaškytų. Jie moka gau
ti patarimų iš savo sekundantų. Dėl 
laimėjimo jiem viskas galima. Jie 
neturi sportiškumo jausmo, nei as
menybės. Jie Sov. S-gos tarnauto
jai’’. teigia Bobby. Tas pat Chess 
primena, kad Danijos didmeistris B. 
Larsen praeitų metų rungtynėse 
prieš Sovietų didmeistrius reikalavo 
sau pirmos lentos, kaip stipriausias 
Vakarų didmeistris, nustumdamas 
Fischerį į antrą lentą. Dabar B. Fi- 
scheris. sutriuškindamas Larseną 
6-0. sugriovė ir jo išdidžius sampro
tavimus.
• R. Vaganian. Sovietų jaunių čem
pionas, dalyvavo pasaulio jaunių pir
menybėse, Graikijoj. Jis baigė penk
tu. Pirmenybes laimėjo Šveicarijos 
jaunis W. Hug. Trečiu baigė JAV 
atstovas K. Rogoff.

• Bostono pirmenybės įvyks spa
lio 9-10 d. Prudential Centre rūmuo
se. Bostono čempiono vardas buvo 
penkius kartus iškovotas lietuvių: 
1949 m. — P. Tautvaišo. 1950 ir 1951 
— Kazio Škėmos, 1959 ir 1964 — 
Gedimino Šveikausko. Pirmenybėse 
dalyvaus apie 150 šachmatininkų.

• Chicagos Lietuvių šachmatų 
klubas kviečia jaunimą lankyti klu
bo treniruotes Jaunimo Centre, penk
tadieniais nuo 6:30. Registruotis pas 
R. Fabijoną, tel. 737-0770.
• Bostoniškiai jaunuoliai kviečiami 
j šachmatų žaidimus So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos klube, ket
virtadieniais nuo 7 v.v.

Sis savaitgalis New Yorke 
skirtas atžymėti JAV Lietuvių 
Bendruomenės 20 metų sukak
čiai. Didelė tai šventė, ir į jos 
minėjimą yra surikiuota visa 
eilė įvykių. New Yorkas pasi
rinktas todėl, kad čia prieš 20 
metų buvo iškilmingas Lietu
vių Bendruomenės įkūrime 
aktas.

Pradedama dail. J. Bagdono 
paroda

Spalio 8, penktadienio vaka
rą, 7:30 v. atidaroma dail. J. 
Bagdono kūrinių paroda Ko 
lumbo vyčių salėj, 86-22 85 St. 
Woodhavene.

Dail. J. Bagdonas dažnai sie
lodavosi, kad štai niekas iš lie
tuvių dailininkų nenusikelia į 
gražią ir tokią įspūdingą parti
zanų epochą, kai tuo tarpu o- 
kupuotoj Lietuvoj kuriami bol
ševikinės heroikos paveikslai. 
Tas ir paskatino dailininką iš
tempti drobes. Jam tada pa
gelbėjo Tėv. Juvenalis Liauba. 
O.F.M., leidęs pasinaudoti ga
ražu prie dabartinio Kultūros 
Židinio. Garažas nemažas bet 
šviesos — mažoka. Teko ir vie
naip ii' kitaip verstis. Tapybos 
darbai rutuliojosi gana lėtai ir 
užsitęsė apie porą metų. Pa
veikslai buvo suprojektuoti di
delio formato (pats didžiausias 
8 pėdos ant 20 pėdų). Trukdė 
dar ir klimatinės sąlygos.

Paskelbus, kad LB švenčia 
sukaktį, dailininkas užsimojo 
baigti, kad prisidėtų prie minė- 
jimo.

Ką matysime parodoje
Ši paroda skiriasi iš kitų 

tuq, kad ji labai patriotinio tu
rinio. Joje ryškinama mūsų 
dailininkų mažai paliesta te
ma — partizanai laisvės kovo
se.

Parodoj bus išstatyti šeši 
paveikslai. Pirmasis, pats di
džiausias, užims visą salės sie
ną. Jame bus pavaizduota miš
kelis su partizanais — prieš 
kautynes. Toliau partizanai Že
maitijoj, partizanų posėdis miš
ke, pakeliui į Vakarus, parti
zanai ir rvšininkai ir savu lau
kų sargyboj.

Atidarymo žodį tars Lietu
vos gen. konsulas A. Simutis, 
prel. J. Balkūnas, JAV LB 
centro valdybos pirmininkas

Vytautas Volertas. Visi bus pa
vaišinti punšu, kava. Vaišes 
organizuoja LB apygardos pa
kviesta J. Gerdvilienė.

Pianisto A. Smetonos 
koncertas

Tą patį vakarą, spalio 8 
8:30 v. Lincoln Center bus pia
nisto Antano Smetonos koncer
tas, kuris taip pat jungiamas 
į sukakties iškilmes.

Pianistas yra prezidento An
tano Smetonos vaikaitis, jau 
pagarsėjęs, daug kur koncer
tavęs. Jo koncertas bus ir Lin
coln© Centre. •

Visi muzikos mėgėjai kvie
čiami aplankyti šio jauno pia
nisto koncertą.v

Seminaras
Spalio 9, šeštadienį, turime 

du įvykius — seminarą ir Ben
druomenės vakarą.

Seminaras skirtas nagrinėti 
Lietuvių Bendruomenės atei • 
ties kultūrinei veiklai. Čia pra
nešimą skaitys Paulius Jurkus 
panaudodamas visos eilės daili
ninkų, muzikų, rašytojų pasi
sakymus tuo klausimu.

Čia bus paliesta šios sritys: 
muzika, dailė, literatūra, jauni
mas, švietimas, sportas. Bus 
nagrinėjama, ką šiose srityse 
gali padaryti Lietuvių Bend
ruomenė per ateinančius pen
kerius metus.,

Po seminaro — kavutė.
Tos pačios dienos vakarą vi

si renkasi į Maspetho lietuvių 
parapijos salę, kur bus

Lietuvių Bendruomenės 
vakaras

Kadangi kitais metais šau
kiamas jaunimo kongresas, tai 
ir šio vakaro programa skirta 
jaunimui.

Buvo suplanuota didesnio 
masto jaunimo koncertas, bet 
susidarė neįveikiamos sąlygos.

(nukelta į 8 psl.)

Tel : GL2-2923

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.

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastasi. B. S
“-O1 JAMAICA A\Et:UE 

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130 1 

I

LB Woodhaveno apylinkė pagamino 

ženklelį klijuoti ant automobilio 
lango (de-cal):

aukso spalvos rėmuose, baltas vytis 
raudoname fone. Dydis: 2(4x2 inčų. 
Galima užsisakyti paštu prisiunčiant 
$1.00 už ženklelį — DARBININKO 
Brooklyn, N.Y. 11221.
administracija, 910 Willoughby Ave.

ATSAKYMAI (galvosūkis 6 pus 
lapy)

Skersai: 1. Neringa, 5. mo
kykla, 6. nes, 7. Oro, 9. tas, 10. 
stotis.

Žemyn: 1. Nemunas, 2. rū
kas, 3. miegoti, 4 ašaros, 8. 
ras.

i i

DIENOS
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.)

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
gaunama už 75 c., su pastaty
mo kaladėle (baze) už 1 del. 
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 Willuughby Ave., Brooklyn, 
N. Y. 11221.

Simo Kudirkos išdavimo me
tinėm paminėti Darbininkas

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

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

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

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

CURRENT DIVIDEND RATES

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

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

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

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. {ėjimas 
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.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome i’ iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:

. Darbininkas, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221
Prašau pratęsti prenumeratą 1971 metams.

Vardas ir pavardė____________________ ____________—

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

Už kalendorių $_______ «,

Siunčiu už prenumeratą Į   - 

Spaudai paremti $..................

Siunčiu skolą už------ m. S ........... ...
—.............................. • i i ■ i . m ■ ■ ■

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 Iki 
6 vai. WEVD 1330 kiL Kartojama sekmadieniais, nuo 3 iki 4 vai. p.p., 97.9 
meg. FM bangomis. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, NJ. 07092; tel. (201) 232-5565
New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05 - 9:00 vai. vak 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį 
Dlr. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių Ir anglų kalbomis sekmadieniai? 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288 
62-15 69th PL, Middle VUlage, N.Y. 11379.•

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas. WTEL, 860 kilocycle? 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p 1203 Green SL, Philadelphia. Pa. 19123 
PO 5-0932.
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 tiri 12:30 p.p 
Vedėjas V. A. Yucius. 52 Shady St W. Pittsburgh. Pa. 15228. tel 563-2754

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

DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 mc., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. - Vedėjas P. Viščinis. 17? 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc WHO 
1430 kiL Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:3f 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm Pr. Puidokas. 58T 
Wilkins St. Rochester. N.Y 14621.

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus. WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127

LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12- 12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

Typewriters
Lithuanian and English

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

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 ------—

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

Long Play - S+ereo - Hi-'-i • Lithuanian Records
Aldutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras .........Stereo 4.50
Montrealio Aušros Vartų choras, 11 dainų ...-................  Stereo 5.00
Vivat Academia, Nėo-L: ’:a .... -1 daii.ą-šokių (2 pi.) Stereo 8.50 
Kalėdų giesmės, Br. Bud'. . ... ':s<- .biio 11 kalėd. giesmių 5.00
Aldona Stempužis, su SLidų-a. o si: . ja . Stereo 6.00
Ainių dainos,-Stuttgarto smii. nui?. D. Lapinsko. Stereo 6.00
Lietuvių pasakos, Baranausko, S:e: žis, Lapinskas. Stereo 6.00
Daina, Br. Budriūno oktetas (45 mažo formato ........... 2.00
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos n akos kūrinėlių 5.00
Vytauto Bacevičiaus piano kūrimai 5.00
Dainos ir arijos, sol. E. Kardeliene.-. ......................................... 6.00
žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos 5.00
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos 5.00
G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiai ........... 6.00
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ...................... 5.00
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai —.............. 5.00
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai ........................... 5.00
Lietuva Brangi, 11 liet.'dainų, chorų — solistų įdainuota------ 5.00
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 5.00 
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ...............  Stereo 5.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 5.00
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ................................... 5.00
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos...............  Stereo $7.00 6.00
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 6.00 
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų ....... 6.50
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 6.00 
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių ------ 6.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių —...... 2.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika............... 6.00
Poezija, A.'Gustaitis ir Stasys Santvaras................................... 5.00
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo. Stereo $6.00 5.00
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzika solo-.... 5.00
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 5.00
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 5.00
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio, 14 liet, dainų. St. $6 5.00
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 5.00 
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos (Stereo) 6.00 
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras ............. 4.00
Mano gimtinė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių —..............................5.00
Operų arijos, J. Liustikaitės 12 kūrinių ...........     6.00
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ........Stereo $2.00 2.00
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ..... 2.00
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 šokių ................... 2.00
Kur banguoja Nemunėlis, A. Brazio 9 dainos ir giesmės   2.00 
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00 
A. šabaniausko, lengvos muzikos 12 šokių-dainų Nr. 3 ___ 5.00
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys....................... 5.00
Grįšim, grįšim. Moterų okteto 15 dainų.......................... Stereo 5.00
Ar tu meni. 13 lengvos muzikos kūrinėlių...................... Stereo 5.00
Dainos ir arijos, V. Daunoro ........................................................ 5.00
Linksmieji broliai, juokų ir šokių rinkinys ............................... 5.00
Dainų rinkinys su Lietuvos Himnu VI ....................................... 5.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo $5.00 2.00
Dainuojame su Rūta. Rūtos ansamb. 17 1. dainų. Stereo $5.00 2.00 
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ans. 14 1. d. Stereo $5.00 2.00 
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo 5.00 
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dukrytės. 15 liet, dainų. Stereo 5.00 
Lietuvių tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija........................... 5.00
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. $5.00 2.00
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių ...............  Stereo $5.00 2.00
40 liet, dainų muzika. Tautinio orkestro leid. . Stereo $5.00 2.00
žibuoklės. L. Stuko moterų seksteto 14 liet, dainos. Stereo 5.00
A. šabaniausko, 12 šokių muzika Nr. 26 ...............  5.00
Pupų dėdės ir kitų muzika, dainos 27 ....................................... 5.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 
A. Dvariono šoklų muzikos rinkinys Nr. 25 ........................... 5.00
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų ............... 5.00
Mano Lietuvos prisiminimai, sol. L. Juodytės ....................... 5.00
Muzikos rinkinys 28 (Karo mokykla ir kit) ...........   5.00
Skamba ir aidi daina, Vilniaus choro įdainuota ....................... 5.00
Sodauto, 8 Vilniaus choro dainis.... ..............................   5.00
Dainos, A. Dičiūtės-Trečiokienės ..................   5.00
Motule mano, T. Serapineinės dainos ..................................... 5.00
Lietuviški šokiai, akord. K. Daubaras. 18 šokių. Stereo $5.00 2.00
Mes žengiame su daina, New Yorko vyrų okteto 17 d. Stereo 4.50
Vakaruškininkės dainuoja, S. Barkus, giesmės, dainos . 5.00
Dainos ir arijos, K. Petrausko -.... ............................... -. 7.00
Čiurlionis, albumas iš 2 pi. 28 dainos —.............   10.00
Tra-lia-lia, 18 skautiškų dainų ...........   (Stereo) 5.00
Gimtinės dangus, 12 lengvos muzlkosdainų .... .......................... 5.00
Julės Rajauskaitės piano rečitalis: Music of Fr. Liszt, stereo 6.00
Operų Arijos. Sol. SL Baro------------------------------Stereo $7.00
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet dainų________Stereo 5.00
Lietuviškos giesmės, 12 liet giesmių._________ Stereo 5.00
Lietuvos 90-ties m. minėjimo giesmės._______ Stereo 5.00

DARBIM’NKO ADM’NISTRACIJA
910 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 11221 

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 5O<; į Kanadą $1.00)
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NAUJIENOS- ^^5
Prel. J. Balkūnas negalės da

lyvauti Lietuvių Bendruomenės 
20 metų sukakties minėjime, 
nes jis išvyksta į Kanados lie
tuvių dieną, kuri bus St. Cath
arines, Ont. Ten jis pasakys 
pamokslą. Prieš išvykdamas, 
jis dalyvaus dail. J. Bagdono 
parodos atidaryme ir ten pa
sakys kalbą. Parodos atidary- 
mis bus spalio 8, penktadieni, 
7:30 v.v.

Į dail. J. Bagdono parodą 
atskiri individualūs pakvieti
mai nebus siuntinėjami. Jo pa
roda įrašyta į bendrą LB šven
tės pakvietimą.

Popietę su Putinu rengia 
drarnqs aktorius Juozas Boley- 

, Bulevičius spalio 31, sekmadie
ni, Finch kolegijoje, 52 East 
78 Street, Manhattane. Pra
džia' 4 v. popiet. Bus skaitoma 
ištraukos iš romano “Altorių 
šešėly”. Salė yra nedidelė ir 
jauki, pritaikyta tokio pobū
džio literatūriniam skaitymam 
ar mažiem vaidinimam. Popie
tę sumanė ir ją organizuoja 
pats Juozas Bulevičius.

Stasys Goštautas New Yor
ko universitete gavo daktaro 
laipsni iš ispanų literatūros. 
Disertacija apie Pietų Ameri
kos rašytojo Roberto Arti kū
rybą jis apgynė spalio 1. Nau
jasis daktaras studijavo Ford- 
hamo ir New Yorko universi
tetuose. Disertaciją parašė pro
fesoriaudamas Welesly kolegi
joj prie Bostono.

N. Y. LAK futbolo vienuoli
kė spalio 3 pirmenybių rung
tynėse nugalėjo Olympiacos Ja
maica 1-0. Plačiau kitame nu
mery. . .

Brolio Didako Pauliukaičio, 
OFM, mirties trečiųjų metinių 
proga mišios bus aukojamos 
pranciškonų koplyčioj Brookly- 
ne, spalio 7 d. 7 vai.

DAIL.
JUOZO BAGDONO
PARODA

iš partizanų kovų epochos
Paroda vyksta spalio 8, 9 ir 10 dienomis
Kolumbo vyčių salėje, 
86-22 85th Street, Woodhavene.
Oficialus parodos atidarymas 
spalio 8, penktadienį 7:30 v.v.
Šeštadienį paroda atidaryta nuo 12 iki 9 v.v., 
sekmadienį — nuo 12 iki 8 v.v.

Parodą rengia ir visus atsilankyti kviečia

Vienuolynas ........ .... GL 5-7068
Redakcija ............ .... GL 5-7281
Administracija .... .... GL 2-2923
Spaustuvė ............ .„ GL 2-6916

Magdalena Galdikienė rugsė
jo 26 sulaukė 80 metų. Ta pro
ga jos pasveikinti buvo susi
rinkusi lietuvių katalikių mo
terų organizacijų pasaulinės 
sąjungos valdyba. Taip pat 
dalyvavo ir dvasios vadas prel. 
J. Balkūnas. Sukaktuvininkė 
apdovanota gėlėmis ir tortu. 
Drauge valdyba atliko ir savo 
posėdį. Nutarta lapkričio 14 
sušaukti tarybos atstovių suva
žiavimą.

Algis Reivytis per garsiakal
bius transliuos muzikinį įvadą 
JAV LB 20 metų sukakties mi
nėjime. Tokį muzikinį foną jis 
perdavė šiemet, minint Vasa
rio 16 diena. Lietuviu Bend- 
ruomenės minėjimas bus ši 
šeštadienį ir sekmadienį. (Žiūr. 
skelbimą).

Pianistas Antanas Smetona 
vėl koncertuoja New Yorke.
Spalio 8, šį penktadienį, 

8:30 vai. vak., Alice Tully 
Hall, Lincolno Centre, New 
Yorke, įvyks Antano Smeto
nos piano rečitalis, kurį orga
nizuoja Alkahest Attractions, 
Inc., Atlanta, Georgia. Progra
moje Debussy, Ravel, Haydn, 
Chopin ir Schumann kūriniai. 
Pianistas A. Smetona šiuo me-' 
•tu profesoriauja Clevelando 
muzikos mokykloj ir dažnai 
koncertuoja. Lietuviškoji vi
suomenė turi puikią progą 
penktadienio vakarą pasiklau
syti mūsų iškilaus pianisto re
čitalio, muzikiniam pasauly 
garsiame Linccilno Centre. 
Broadway prie 65 St. Manhat
tane. Bilietai po 3.50 dol.. stu
dentam po 1.50 dol. Bilietus 
galima Įsigyti koncertų salės 
kasoj arba Ticketron skyriuo
se. Informacijai — koks sky
rius arčiausia Jūsų —skani - 
binkite tel. 664-4400.

JAV LB New Yorko 
Apygardos Valdyba

BILIETAI Į DAINŲ ŠVENTĘ 
į mažąją dainę šventę bilie

tai gaunami pas dalyvaujančių 
chorų narius, direktorius ir 
dar šiose vietose:

Queens
Woodhavene — Shalins Fu

neral Home, 84-02 Jamaica 
Ave., J. Andriušio apdraudos, 
nekilnojamo turto įstaigoj, 87- 
09 Jamaica Ave., Litas Travel 
Service, 94-10 Jamaica Ave.

Richmond Hill — Jono Or- 
mano apdraudos ir nekilnoja
mo turto Įstaigoj, 110-04 Ja
maica Ave.

Ridgewoqd — V. Belecko 
Winter Garden svetainėj, 1883 
Madison St.

Maspeth — Lietuvių piliečių 
klube, 69-63 Grand Ave.

Brooklyn
Williamsburg — Ginkus Ice 

Cream Palace, 495 Grand St., 
East N. Y. — Kultūros Ži

diny, 361 Highland Blvd.
New Jersey
Elizabeth — Lietuviu Lais

vės salėj, 269 Second St.
Kearny — Lietuvių Katalikų 

Bendruomenės Centre, 6 Da
vis Ave.

Autobusai važiuos į dainų 
šventę iš Brooklyno ir Queens. 
Informuotis ir vietas užsisaky
ti galima Romo Kezio vadovau
jamo} Travelers International 
kelionių agentūroj, 2 12 9 
Knapp St., Brooklyn, N. Y., 
tel. 769-3300, ar pas jį namuo
se TW 4-1288.

bail. Ones Paškevičienės 
kūrinių paroda rengiama spa
lio 30 ir 31 Kultūros Židinio pa
talpose roqklyne. Bus išstaty
ta apie 40 paveikslų — peisa- 
žų ir portretų. Apie dailinin
kės kūrybą kalbės dail. V. K. 
Jonynas. Parodą rengia Liet. 
Moterų Klubų Federacijos val
dyba.

Ieškau kilnaus lietuvio-vės 
padėti man perrašyti mašinėle 
tris rankraščius ir ištaisyti lie
tuvių kalbą. Kreiptis: M. Aukš
tuolis, 4 Elizabeth Ave., Spring
dale; Conn. tel. (203) 348-78 
25.

Dainuojančios Rūtos iš Waterbury, Conn. Irena šiugždaitė (k.) ir Diana 
Melnikaitė (d.). Jos abi dainuoja Bendruomenės vakare spalio 9 Maspetho 
lietuvių parapijos salėje. Pradžia 7:30 v.v. Nuotr. V. Maželio

Clevelando vyrų oktetas. Iš k.: Romas Bublys, Valdas žiedonis, Džiugas Staniškis, Mečys Aukštuolis, Rai
mundas Butkus, Gytis Motiejūnas, Algirdas Gylys, Min daugas Motiejūnas. Oktetui vadovauja Rytas Babickas. 
Oktetas spalio 9 dainuoja lietuvių klubo salėje Hartfor de, Conn., o spalio 10 Richmond Hill mokyklos salėje. 
(Žiūr. skelbimą.)

Kaip bus paminėta Lietuvių Bendruomenės sukaktis?
(atkelta iš 7 psi.)

Dabar visa programa bus pus
antros valandos. Programą at
liks jaunimas.

Iš Waterburio atvyksta dvi 
dainuojančios “rūtos” — Ire
na Siugždaitė ir Diana Melni- 
kaitė. Jos dainuoja pritarda
mos gitara. Yra kqncertavusios 
lietuvių jaunimo šventėse, sto
vyklose. New Yorke dainavę 
bene du kartu. Patraukia jos 
savo nuoširdžiu dainų interpre
tavimu, savo jaunyste, nostal
gija. Ir šiam vakarui jos atsi
veža dainų pynę:

Iš New Yorko pasirodys Au
dronė Bružaitė, kuri lanko ba
leto mokyklą. Čia ji pasirodys 
lietuviškai publikai bene pir
ma karta. .

Jos brolis Algis Bružas pasi
rodys su deklamavimu. Pabai
gai bus parodytas filmas, 
kaip jaunimas reiškėsi LB sei
me 1968 metais, čia bus paro

dyta motorkada, iškilmės Flu- 
shinge. Filmą gamina Geriman
tas Penikas, jis ir pade
monstruos.

Po programos bus šokiai, gro
jant Joe Thomas orkestrui. 
Veiks bufetas su gėrimais ir 
valgiais.

Iškilmingos pamaldos
Sekmadienio programa pra

dedama 11 v. Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioj. Čia bus iš
kilmingos pamaldos. Mišias au
kos tos parapijqs naujas klebo
nas kun. P. Raugalas, pamoks
lą pasakys Tėv. Viktoras Gi
džiūnas, OFM. Giedos Apreiš
kimo parapijos choras, vado
vaujamas A. Kačanausko.

Iškilminga akademija
Minėjimo akademija bus 3 

vai. popiet Richmond Hill mo
kyklos salėj (kur buvo Birby
nės koncertas).

Pradedama vėliavų įnešimu, 
toliau — invokacija. kurią su
kalbės Tėv. Pranciškus Gied 
gaudas. OFM, mirusių pagerbi
mas. Visai šiai daliai bus pri
taikytas muzikinis fonas.

Programai vadovaus JAV 
LB centro valdybos pirminin
kas Vytautas Volertas, kalbės 
Lietuvos gen. konsulas A. Si
mutis, pagrindinę kalbą pasa
kys prof. Jokūbas Stukas.

Antroj daly pasirodys Cle
velando vyrų oktetas, vadovau
jamas Ryto Babicko. Išvakarė-

Iškilmes Apreiškimo parapijoje
Praėjusi sekmadienį per su

mą oficialiai buvq Įvesdintas 
naujasis Apreiškimo parapijos 
klebonas, kun. Pranciškus Rau
galas. įvesdinimo apeigos pa
sižymėjo iškilmingumu. Atsi
lankė apie 30 kunigų, kurie 
eisenoj iš klebonijos Į bažny
čią atlydėjo naująjį kleboną.

Solistė Irena Grigaliūnaitė dainuo
ja drauge su Clevelando vyrų ok
tetu. šeštadienį ji dainuoja Hart
forde, o sekmadienį — New Yorke 
Lietuvių Bendruomenės 20 metų 
sukakties minėjime.

se, spalio 9, jis koncertuoja 
Hartforde. Grįždamas sustoja 
New Yorke ir čia koncertuoja 
drauge su soliste Irena Griga- 
liūnaite.

Oktetas New Yorke pasiro
do pirmą kartą.

Taip pat groja akordeonu 
žymus virtuozas Charles Dauba
ras iš Philadelphijos. Minėji
mą uždaro V. Volertas.

Visi kviečiami pajusti šven
tės nuotaiką ir Įsijungti Į mi
nėjimą!

Prie altoriaus perskaitytas sky
rimo klebenu raštas, Įteiktos 
parapijos knygos, atkalbėtas 
Tikėjimo išpažinimas ... Žodi 
i parapiečius tarė naujasis kle
bonas. įvesdinimo apeigom va
dovavo Brooklyno vyskupo į- 
galicitinis, prel. J. E. Stein-

Tautos šventė, rugsėjo 8, 
čia gražiai paminėta. Laisvės 
varpas, lietuvių radijo valanda, 
tą šventę minėjo net du kartu 
— rugsėjo 12 ir 19. Rugsėjo 
19 Bostono Šv. Petro parapi
jos bažnyčioj buvo mišios už 
pavergtą Lietuvą. Pamaldas lai
kė kun. Antanas Baltrušūnas. 
Jis pasakė ir šventei pritaikytą 
pamokslą. Minėjimo akademija 
buvo 3 v. popiet Liet, piliečių 
draugijos salėj. Ją pradėjo 
Bostono Lietuvių Bendruome
nės apylinkės pirmininkas An
tanas Matjoška. Sugiedoti A- 
merikos ir Lietuvos himnai, pia
nu palydėjo kompozitęrius Je
ronimas Kačinskas. Maldą su
kalbėjo kun. Albinas Janiūnas. 
Dr. A. Budreckis kalbėjo apie 
Vytauto laikų Lietuvą, kovas 
su lenkais ir visas intrigas, ku
rias sukėlė lenkai. Antanas Ma
žiulis pristatė dr. A. Budrec- 
kio knygą anglų kalba apie 
1941 metų Lietuvos sukilimą. 
Už tą knygą A. Budreckis gavo 
magistro laipsnį. Meninėj 
programos daly solistas Stasys 
Liepa padainavo dvi kalinių 
dainas skirtas Simo Kudirkos 
prisiminimui, — kunigaikščio 
Igorio arijas. Akomponavo Je
ronimas Kačinskas. Feliksas 
Kontautas perskaitė eilėrašti. 
Organizacijos minėjime dalyva
vo su vėliavomis. Po minėji
mo dar buvo vaišės.

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komiteto tradicinis banketas 
įvyks spalio 9, ši šeštadieni, 
6:30 vai. vak. Lietuvių Piliečių 
D-jos auditorijoj, So. Bostone.

Bostono šauliams pavesta 
surengti trečiąją kultūrinę sa
vaitę, kuri bus kitais metais 
Kennebunkporte. Tai bus pir
moji savaitė Atlanto pajūryje. 
Svarbiausi organizavimo dar
bai teks šiame pakrašty esan
čiom keturiom šaulių kuopom. 
Tos kuopos yra Montrealyje, 
Bostqne, Brocktone ir New Yor
ke.

Trimitukas, kurį leidžia 
Bostono šaulių kuopa, pradėtas 
spausdinti ofsetiniu būdu. Tau
pydami vietą, labai sumažino 
raides, ir taip Trimitukas pasi
darė sunkiai paskaitomas. To
kiam biuleteniui nereikia ir 
nuotraukų. Geriau jų vietą už
leisti tekstui.

mueller, žmonių prisirinko pil
na bažnyčia. Mišias laikė kun. 
P. Raugalas su savo dviem vi
karais kunigais A. Račkausku 
ir K. Wicks. Choras, vedamas 
A. Kačanausko, iškilmingai gie
dojo progai pritaikytas gies - 
mes. Dalyvavo gen. konsulas 
A. Simutis, Liet. Bendruome
nės ir kitų organizacijų atsto
vai. Po mišių dvasininkam bu
vo vaišės klebonijoj, o pa
sauliečiam — mokyklos pasta
to salėj.
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PIANISTO ANTANO SMETONOS 
KONCERTAS 

įvyks
New Yorke, LINCOLN CENTRE, Alice Tully Hall 

patalpose
Broadway ir 65th Street, 

New York, N. Y.

1971 m.spalio 8 d.
8:30 val. vak.

PROGRAMOJ:
Debussy, Ravel, Haydn, Chopin ir Schumann kūriniai

BILIETAI $3.50, studentams $1.50. Jie pardavinėjami koncertų sa
lės kasoj ir Ticketron skyriuose. (Dėl jums arčiausios vietovės — 
skambinkit 664-4400)

Kviečiame į JAV Lietuviu Bendruomenes 
20 mėty sukakties minėjimą

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

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

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

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

 HARTFORDO LIETUVIŲ KLUBAS
visus kviečia į i

61 METŲ JUBILIEJINĮ j

KONCERTĄ-BALIŲ

šeštadienį, spalio 9, 1971 Į

7 vai. v. )

Lietuvių Amerikos Piliečių Klube j

227 Lawrence St., Hartford, Conn. I

Programą išpildo

CLEVELANDO VYRŲ OKTETAS

su soliste IRENA GRIGALIONAITE į

Veiks turtingas bufetas j

šokiams gros R. BUTRIMO orkestras j

Bilietų kaina $4.00 Moksleiviams — $2.00




