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Kissinger vyksta Pekinan šį menesį 
prez. Nixono vizito ten sutvarkyti

Tarptautinė ir A] erikos ūkinė padėtis imanti šviesėti
(sp) — Gal dar kiek anksti 

esą pilna burna pradėti kalbė
ti, bet ūkiniai žinovai per ati
tinkamą spaudą įtaigoja, kad 
ikšiol apsiniaukusi tarptautinė 
ir Amerikos ūkinė padėtis pra
dedanti šviesėti.
Tarptautinė dalis

Nors tarp JAV ir kitų pa
saulio kraštų Washington© pa
sitarimuose dar buvo pakanka
mai skirtingų nuomonių, bet 
nebuvo barnių ir visi pasiža
dėjo veikti pagal sutartas gai
res, kad būtų grąžinta tvarka 
bei pastovumas pasaulio pre
kyboje. investavimuose ir va
liutų santykiuose. Amerika 
buvo pabarta už 10 proc. mui
to priedą, bet visi suprato jos 
bėdą ir pripažino, kad tarpt, 
monetarinės sistemos reforma 
yra reikalinga. Ir Amerika nu
sileido dėl būsimo dolerio 
vaidmens pasaulio valiutų tar
pe, tik nesutiko tuqjau atšauk
ti 10 proc. muito priedo, kurio 
tikslas buvo paspausti kitus pa
branginti savo valiutas ir su
mažinti Amerikos prekėms tai
komas užtvaras. Visi tikisi, kad 
derybomis bus pašalintos vi
sos kliūtys ir prieita prie re
formuotos tvarkos.

— Už P. Vietnamo prez. 
Thieu pereitą sekmadieni pa
duota 94.3 proc. balsų. Buv. 
viceprez. Ky ir jo klika prašys 
Vyr. Teismą rinkimus paskelb
ti neteisėtais ir paskelbti nau
jus prezidento rinkimus.

— Anglijos Darbo partija sa
vo metinėj konferencijoj pa
balsavo prieš Anglijos įsijungi
mą į Bendrąją Rinką dabar 
išsiderėtomis sąlygomis.

Čilės krikščionys 
demokratai nerems 
komunistų

Santiago. — Čilės krikščio
nys demokratai, valdę kraštą 
šešis metus vieni patys, pernai 
pralaimėjo prezidentūrą, bet 
tebeturi daugumas abejuose 
parlamento rūmuose. Kai nė 
vienas kandidatas prezidento 
rinkimuose negavo reikalin
gos daugumos, krikščionys de
mokratai sutiko parlamente 
balsuoti už komunistų sulipdy
tos kairiųjų koalicijos kandida
tą dr. Allende, gavusį kiek 
daugiau balsų už kitus kandi
datus. Vėliau jie padėjo pakeis
ti konstituciją, kad būtų gali
ma paimti valdžios žinion va
rio kasyklų įrengimus, bet pa
vedė prezidento atsakomybei 
susitarti dėl atlyginimo.

Komunistų vadovaujama ir 
kietoj rankoj laikoma socialis
tų ir kitaip besivadinančių ke
lių kairiųjų grupių-grupelių 
koalicija ikšiol tyliai bandė 
knisti visus kampus, bet vis 
nedrįso tiesiogiai pulti krikšč. 
dem. vadų. Dabar jau ir tos 
taktikos atsisakyta — pradėta 
prieš krikščionis demokratus 
šmeižtų kampanija. Ją ilgai 
planavo kompartijos politinis 
biuras. Iš anos pusės atsakyta 
greit ir kategoriškai — loja
lios opozicijos dienos pasibai
gė. Naujos taktikos programos 
laukiama neilgtrukus, bet nu
tarimas nė vienu klausimu ne
remti vyriausybės Įsigaliojo 
tuojau. Iš pačios koalicijos pa
sitraukė ir viena socialistų gru
pė, kuriai nebepatiko komunis
tų dominavimas.

n
Naujausi duomenys kalba, kad JAV ūkine veikla atsigauna

Amerikos viduje
I- pačios Amerikos ūkinio gy

venimo srovę per paskutinius 
kelis mėnesius buvo įjungta 
tiek daug ir įvairių jėgų, kad 
tikimasi dar šių metų ketvirtį 
baigiant pamatyti ūkinio vys
tymosi šoktelėjimą aukštyn, o 
1972 jo sustiprėjimą ir įsibė
gėjimą. šiais metais pradėtos 
taikyti priemonės kitais me
tais turėtų pasireikšti vyriausy
bės, biznio įstaigų ir vartotojų 
didesniu išlaidumu, kas savo 
keliu pagyvins ūkinę veiklą ir 
sumažins nedarbą. Pirmaujan
tieji ekonomistai tvirtina, kad 
1972 ūkinės veiklos produk
tas pakils mažiausiai 9 proc. 
Kad vėl nesustiprėtų infliaci
ja. todėl antroji susidrausmini- 
mo fazė, kuri prasidės lapkri-

Trumparegyste 
viršūnėje

Taip charakterizuoja NYT 
mero Lindsay užsispyrimą at
naujinti Yankee stadijoną, kad 
beisbolo ir futbolo komandos 
neišsikeltų Į kitus miestus ge
resnių sąlygų ieškodamos. 
Lindsay tą projektą paskelbė 
po to, kai Giants futbolo ko
manda nutarė išsikelti į New 
Jersey, kur bus statomas nau
jas stadijonas.

NYT rašo: “Ekonomiškai 
trumparegiška miesto vadovy
bė pasirengusi įpareigoti mies
tą atnaujinti pasenusį Yankee 
stadijoną ... Tai labai brangi 
programa, kuri gali būti nerei
kalinga nė miestui, nė Yankee 
beisbolo komandai, nė Bronx 
county.”

“Dar blogiau, kad klusni 
miesto taryba, atrodo, linkusi 
pritarti užmojui be jokiu tyri
nėjimų. Ir tai dabar, kada 
miestui trūksta pinigų. Tai dau
giau negu liūdna, tai akiplėšiš
ka”.

NYT siūlo atsisakyti nuo 
Yankee stadijono atnaujinimo, 
kuriam reikės milijonų, ir ap
sistoti prie mažesnių išlaidų 
reikalaujančio projekto — pra
plėsti ir apdengti Shea stadi- 
joną, kuriuo tada bus galima 
naudotis žiema ir vasara, ir 
kurio užteks abiem futbolo ir 
vienai beisbolo komandai. Me
ras Lindsay raginamas pa
skelbti iš anksto abiejų pro
jektų planus . ir išlaidas, kad 
piliečiai galėtų bent žinoti, 
kaip sunaudojami jų pinigai.

Darbas laimi
Washingtonas. — Atstovų 

rūmų juridinio komiteto pirm. 
Em. Celler, demokratas iš 
Brooklyn©, veik metus užsispy
ręs neišleido iš komiteto kons
titucijos pakeitimo projekto, 
kuriuo siekiama panaikinti .du 
1963 m. Vyriausio Teismo 
sprendimus, draudžiančius 
maldą ir Biblijos skaitymą val
diškose mokyklose.

Per šešis mėnesius to pro
jekto šalininkai prikalbėjo At
stovų rūmų narius prirašyti pe 
ticiją projektui iš Celler komi
teto išimti, šiomis dienomis 
buvo gauti trys paskutiniai rei
kalingi parašai (viso gauta 218 
parašų) projektui perkelti j 
Atstovų rūmus be komitete 
pritarimo. Jau nutarta, kad bal
savimas įvyks dar šiais metais.
Manąma, kad Atstovų rūmai 
teigiamai pasisakys, bet jis ga
lįs užkliūti senate. 

čiq antroj pusėj, turės stiprias 
kontrolės priemones nusikalsti 
norintiems sutramdyti.

Pereitą savaitę nebuvo daug 
naujų statistikos duomenų, 
bet verti dėmesio tie kurie 
buvo. Šie duomenys buvo pa
drąsiną: mažmenų prekybos a- 
pyvarta pakilo 13 proc., chain- 
stores 9.3 proc., namų staty
bos sutartys padidėjo 26 pre., 
rugp. mėn. padidėjo mašinų- 
įrankių užsakymai, plieno ga
myba. Gi rugsėjo mėn. smu
ko žemės ūkio produktų kai
nos. Naujų automobilių pirki
mas jau nebe eina, bet bėga.

Vyr. teisinas 
susirinko be 
dvieju nariu

Washingtonas. — Rudenine 
sesiją Vyr. Teismas pradėjo 
su dviem tuščiom kėdėm — 
dėl ligos pasitraukė teisėjas 
Hugo Black ir teisėjas John 
Harlan. Hugo Black po šešių 
dienų nuo pasitraukimo ir mi
rė. John Harlan serga kaulu 
vėžiu. Teisingumo sekreto
rius Mitchell dabar ieško nau
jų kandidatų. Vienas jau bu
vo angažuotas, bet po apsimąs- 
tymo atsisakė.

Kadangi trūksta dviejų teisė
jų, pirmininkas pasitaręs per
tvarkė jau paskirtų nagrinėti 
bylų eilę — atidėjo tas, kurių 
medžiaga svarbesnė ar kurio
se liečiama medžiaga rišasi su 
politinėmis bei socialinėmis 
problemomis. Vieųas tokių 
spręstinų ir atidėtų klausimų 
yra mirties bausmės konstitu- 
cingumo klausimas.

Į Jungt. Tautų sesijos atidarymą renkasi 130 valstybių-narių atstovai. Pirmas kairėje čia matomas yra Rumu
nijos užsienio reikalų ministeris Corneliu Manescu. jj lydi Rumunijos ambasadorius prie J. Tautų Gheorghe 
Diaconescu. Manescu čia geriau jaučiasi su vakariečiais, nes Maskva labai skersakiuoja ant Rumunijos dėl jos 
nuo Maskvos nepriklausomos užsienio politikos. United Nations photo

Juodžiausia vieta rugp. mėn. 
buvo užsienio prekybos rezul
tatas — penktas mėnuo iš ei
lės importas viršijo eksportą 
260 mil. dol. Tuo pačiu laiku 
pereitais metais eksportas vir
šijo importą 2.23 bil. dol. Šis 
paskutinis ženklas ir paskati
no vyriausybę griebtis prie-

Kapeikos nevertas 
argumentas
J. Tautos. — Nuo karo pa
baigos Korėjos klausimas kas
met buvo J. Tautų gen. asamb
lėjos dienotvarkėje trimis 
punktais: komunistų rezciiuci- 
ja. rekomenduojanti ištraukti 
iš Korėjos JAV ir kitų kraštų 
karines pajėgas, antra rezoliu
cija dėl J. Tautų komisijos Ko
rėjai suvienyti panaikinimo, 
trečia rezoliucija dėl tos ko
misijos metinio pranešimo ne- 
svarstymo. Tuščios diskusijos 
vykdavo tais klausimais apie 
dvi savaites. Bet tai buvo la
bai gera proga Maskvos dele
gacijai išreklamuoti visas A- 
merikos ’‘nuodėmes'' ir nu
traukti laiką nuo kitų klausi
mų. kurie bolševikam nenau
dingi. w ...

Šįmet tuo Korėjos reikalu 
atsitiko nelauktas dalykas — 
Anglijos atstovui keliais žo
džiais pasiūlius. Korėjos klau
simo svarstymas buvo nukel
tas į kitų metų sesiją. Kai ru
sas atskubėjo kalbėti prieš 
pasiūlymą, anglo pasiūlymas 
jau buvo priimtas. Kalbėjo 
pats Malikas, ir labai piktai.— 
girdi, Amerikai pradedą nesi
sekti. todėl ji bando atgaivinti 
“šaltąjį karą”.

monių, įgalinančių Amerikos 
produktus varžytis pasaulio rin
kose. Jau pažvelgęs į akis pavo
jus, kad visa šių metų užsie
nio prekyba bus su deficitu — 
per pirmą pusmeti eksportas 
padidėjo tik « proc.. gi impor
ts pašoko 11 pioc.

Tiesa, kad JV užsienio pre
kybos balansą veikė ir specia
lūs faktoriai. Pavyzdžiui, JAV 
eksportas sumažėjo į Kanadą. 
V. Europa ii Japoniją, nes ten 
buvo gana stiprus ūkinės veik
los sumažėjimas, kas visada 
sumažina importą. Pačioje A- 
merikoje streikų grėsmė plie
no pramonėje, uostuose ir ki
tur paskatino importą, nes no
rėta apsisaugoti nuo importuo
jamų daiktų trūkumo streikui 
užsitęsus. Labai svarbus veiks
nys Amerikos užsienio preky
bos balanse buvo ir viduje 
siaučianti infliacija.

Podgornv keliauja
— Sovietu Vyr. Tarybos pre- 

zidijumo pirm. Podgornas, vyk
damas i Š. Vietnamą, buvo 
sustojęs vienai parai Indijoje, 
kad atkreiptų dėmesį į tai, jog 
Sovietų-Indijos santykiai pc 
sutarties pasirašymo yra stip
rinami. Indija taį išsiaiškino 

’ kaip* Maskvos artėjimą prie 
jos linijos R. Pakistano nepri
klausomybės reikalu. Bet nie
ko viešai Maskvos vadai nepa
sakė tuo reikalu tada, kada 
pereitą savaitę premjerė Indi
ra Gandhi buvo Maskvoje.

Podgorno kelionė į Š. Viet
namą turi bent oficialiai at - 
sverti ta itaka. kuria ten bando 
gilinti ir stiprinti Pekinas, da
bar sudaręs naujus susitari
mus dėl ūkinės ir karinės pa
galbos davimo.

Washingtonas. — Antradie
ni paskelbta, kad prez. Nixo
no patarėjas saugumo reika
lams dr. Kissinger ši mėnesi 
vėl vyksta i Pekiną prez. Nix
ono vizito ten galutinai sutvar
kyti. Šį kartą jau bus nusta
tyta vizito data ir pasitari
mu darbotvarkė.

Su juo kartu vyksta apie de- 
sėtkas įvairiu saugumo, komu
nikacijos ir kitokiu specialis
tų. Bus ir spaudos atstovų.

Pats dr. Kissingeris trum
pam pokalby su spauda paaiš
kino, kad ryšys su Pekinu vi
są laiką buvo labai geras, net

Ispanijos bažnyčia liberali ir moderni 
Jos šmeižikai gavo tinkamą atsakymą

Madridas. — Ispanijos kata
likų bažnyčios vyskupų ir ku
nigų susirinkimas pirmas toks 
po Vatikano II susirinkimo, rū
pestingai ruoštas bene dvejus 
metus, parodė visai kitą dau
gumos vyskupų ir kunigų vei
dą, negu vadinamų liberalu bu
vo linkstama tvirtinti, kad Is
panijos bažnytinė vadovybė ir 
kunigai yra užkietėję konser
vatoriai ir atsilikėliai. Tai pa
rodė rezoliucijos apie ryšius su 
vyriausybe ir bažnyčios vaid
menį visuomenėje.

Pasireiškė ir maža grupė

Kard. Enrique Tarancon

Praėjo karinės prievoles pratęsimas
Washingtonas. — - Su trijų 

mėnesių pasivėlinimu per kon
greso girnas išėjo privalomos 
karinės tarnybos įstatymo pra
tęsimas dar dviem metam (iki 
1973 birželio 30). Jį sabotavo 
savanorių kariuomenės steigi
mo šalininkai ir sen. Mansfield 
prikabintas priedas, kad iki 
nustatyto laiko prezidentas iš
vestų iš Indokinijos JAV ka
riuomenę. Tą priedą priėmė se
natas. bet atmetė Atstovų rū
mai. Po to jau visi turėjo nu
sileisti ir įstatymą iš kongrese 
šleisti. Jis jau prezidento pa
sirašytas.

Tuo pačiu įstatymu padidin
tos kareivių ir žemesnių laips

Išgarsintos Ulbrichto valdžios klaidos
Berlynas. — Naujoji R. Vo

kietijos vadovybė pranešė gy
ventojams apie Ulbrichto kom
partijos komiteto darytas klai
das ūkio tvarkymų srityje ir 
tų klaidų rezultatus: pramonės 
gamyba sumažėjusi, šių metų 
derlius, dalinai dėl sausros, 
bet daugiausiai dėl mašinų ir 
trąšų stokos, 20 - proc. mažes
nis. Darbininkai buvę atimti 
iš žemės ūkio ir perkelti į pra
monę bei statybą dirbti prie 
tokių projektų, be kurių buvo 
galima 10 metų apseiti, o kiti 
ir visai nereikalingi. Galvijam 
nuo skerdimo išgelbėti skubos 
keliu importuota pašarų iš už
sienio. Pranešta, kad žemės 
ūkis neturi pakankamai maši
nų. Ulbrichtui prikišamas tuš
čiažodžiavimas, pompastišku - 
mas ir lengvabūdiškas ūkinių 
reikalų tvarkymas.

Po šito viešo ūkinės pa • 
dėties kaltininko paskelbimo 
laukiama Ulbrichto ir jo prem

smulkmeniškai tobulas, nors 
diplomatinių atstovybių vie
nos pas kitą neturima. Many- 
tina, kad šią žinią reklamuo
jant norėta pasakyti, jog Wa
shingtone gerai žinoma, ko
kios tariamos bėdos šiuo metu 
vargina Pekino vadovybę. Apie 
jas bevardiškai visur kalbama 
jau dvi savaitės, bet niekas 
negali pasakyti, kas ten atsi
tiko ar gali atsitikti. Prie tų 
prisidėjo ir dr. Kissinger — 

.ir jis negalįs tuo reikalu nieko 
pasakyti.

Kelionė Pekinan truks 4-5 
dienas.

užkietėjusių konservatorių, ku
rių dauguma į susirinkimą ne
atvyko. tik mėtė akmenukus į 
susirinkimo daržą per sau pa
lankius laikraščius.

Įvairių Įvairiausiais klausi
mais priimtos 53 rezoliucijos, 
kuriomis vyriausybinė spauda 
visai nesidomėjo. Ji spausdino 
tik protestus tų konservatorių, 
kurie nedrįso susirinkime da
lyvauti. Visa turinį galima nu
sakyti šiais trimis pasiketini- 
mais: atpalaiduoti bažnvčia 
nuo senų tradicinių ryšių su 
valstybės vadovybe, kovoti už 
socialinį bei ekonominį teisin
gumą bei rūpestis žmogaus tei
sių apsauga. Visa tai yra iš
reikšta dvejose rezoliucijose, 
kurios nusako reformų esmę 
bažnyčios santykiuose su vals
tybe ir jos vaidmenį visuome
nėje.

Susirinkimui pirmininkavo 
Ispanijos primas kardinolas En
rique Tarancon, Toledo arki
vyskupas. Paulius VI gali 
džiaugtis, kad jo ilgos pastan
gos pasukti Ispanijos bažnyčią 
reformų keliu galop atnešė vai
sių.

nių karininkų algos, pirmame
čiai kolegistai negaus karinės 
prievolės atidėjimo, numatyti 
vienkartiniai bonusai vyrams, 
kurie pasirenka aktyvaus ka
ro specialybes: nustatyta kiek
vienais metais pašaukiamųjų 
skaičiaus riba, atidedama ka
rinė prievolė besimokantiem 
būti dvasininkais, bet jie vė
liau turi būti pašaukti karinėn 
tarnybon, jeigu mokslą baigę 
dvasininkais netampa: svetim
šaliai negali būti pašaukti tar
nybon metų neišgyvenę: jeigu 
jie yra tarnavę JAV sąjungi
ninkų karinėse pajėgose, jie at
leidžiami nuo tos tarnybos A- 
merikoje.

jero Staph nušalinimo. UI- 
brichtas dabar yra jokios ga
lios neturinčios valstybės tary
bos pirmininkas. Tai yra ko
lektyvas, kuris tariamai atsto
ja prezidentą.

— Sovietų Kosyginas su di
deliu būriu ūkinių specialistų 
išvyko Alžyro ir Moroko lan
kyti.

— Jau pradėti paruošiamie
ji darbai dokerių streikui 80 
dienų nutraukti, nes duotas pa
žadas greit susitarti nevykdo
mas.

— Vladimir Pavličenko, dir
bąs dabar J. Tautų sekretaria- 
te, paneigė NYT tilpusią užuo
miną, kad jis esąs senas K G. 
B. špionažo agentūros narys 
Jo alga J. Tautose yra 27,000 
dol. metams. Jo sutartis bai
giasi už savaitės, bet valsty
bės departamentas prašymo 
dėl tolimesnio jo pasilikimo 
Amerikoje dar nepatenkino.
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Juo daugiau čia šauksi e, juo lengviau bus tenai MONUMENTS HOLLANDER-CYPRESS CORP. — kapinėm paminklų pro
jektuotojai ir statytojai. 800 Jamaica Ave. Brooklyn, N.Y. 11208. Priešais 
Cypress Hills kapines. Tel. AP 2-2332. Užsakymai atliekami visose kapinėse.

Septintame rašiny autorius 
pasakojo, kaip kreipėsi Į N. Y. 
Times laikrašti. Laikraštis at
sisakė jo laišką skelbti. Tada 
autorius apsisprendė infor
muoti bent tą vieną laikraščio 
laišku redaktorių, ir jam rašė:

—o—

“Ar tamsta, P. Seigel, žinai, 
ko rusų pavergtų tautų žmo
nės prašo visus turistus ir lan
kytojus, jei tik jie yra tikri, 
kad niekas jų neseka ir negir
di? Jie prašo visus išvykstan
čius atgal i laisvus kraštus 
šaukti ten už juos ir demon
struoti, nes juo daugiau lais
vam pasauly šaukiama ir kelia
ma triukšmo prieš rusus, tuo 
jų gyvenimas, nors ir labai la
bai iš lėto, lengvėja ir keičia
si. Tamsta, aš neabejoju, labai 
gerai žinai, ką reiškia pasau
lio opinija. Ji yra gana efekty
vi net ir prieš, paprastai, nie
ko nepaisančius ir vis savo da
rančius rusus. Paimkime - kad 
ir žydus. Juo labiau jie čia šau
kia, kelia triukšmą ir de
monstruoja. juo daugiau rašo 
prieš rusus spaudoje, tuo dau
giau žydų išleidžiama emigruo
ti Į Izraeli. Laisvo pasaulio žy
dų demonstracijos ir spauda 
priverčia rusus net pakeisti jų 
sovietinių teismų uždėtas baus
mes.”

“Mano ano laiško, kuri 
tamsta, P. Seigel, atmetei, 
tikslas buvo sušukti mano, pa
vergtų tautiečių vardu prieš 
žiaurią ir ' nebepakeliamą So
vietų cenzūrą. Aš norėjau per 
tamstų Įtakingą laikrašti pa
kelti balsą už visus tuos, ku
rie negali to padaryti, nes 
jiem jau keliasdešimt metų už
čiauptos burnos. Aš norėjau at
verti akis tiem amerikiečiam 
o tokių visa dauguma;' neišskk 
riant nė tamstų laikraščio, ku
rie naiviai tiki kad komuniz- 
mas jau visai pasikeitęs, norė
jau pirštu prikišamai parodyti, 
kokius nekaltus dalykus rusai 
konfiskuoja, ir kad žmonės 
ten dėl to net smarkiai nuken
čia. Tamsta neleidai man to 
padaryti, nes esi Įsitikinęs, 
kad N.Y.T. laikraščiui yra 
daug svarbesnių ir sensacin- 
gesnių dalykų negu sovietinis 
neo -kolonializmas ir jo nie
kad nesibaigianti vergija-’.

Atsakymo i ši laiška, žino
ma, jau visai nelaukiu.

IEŠKAU NAUJU SAVO 
BYLOS RĖMĖJŲ

Išsiuntus pirmąjį laišką 
N.Y.T.. atėjo i galvą parašyti 
dar William Buckley, Jr. Su
manyta — padaryta. Parašiau 
jam panašiai, kaip ir N.Y.T., 
tik neprašiau jį mano laišką 
atspausti jojo National Re
view, nes žurnalui jis buvo per 
ilgas, bet. pridėjęs taip pat vie
ną egz. konfiskuotos knygos 
“We Came in Pėace” ir kun. 
A. Šeškevičiaus gynimosi teis-

Vieno lietuvio kova prieš sovietinę cenzūrą (8)
me kalbą, paprašiau jį panau
doti ten, kur jis ras tinkama. 
Laiške dar paminėjau, kad aš 
žaviuosi jo nusistatymu prieš 
komunizmą, seku jo visus sin
dikuotus straipsnius ir jo pro
gramas televizijoj, ypač “Fir
ing Line”, ir vertinu visas jo 
tokias taiklias ir efektingas

ANTANAS MASIONIS, 
PATERSON, N. J.

“špilkas” tiem, kurie mėgina 
komunistinę sistemą ginti. Jam 
savo laišką ir knygą irgi iš
siunčiau rugpiūčio 27. Knygą 
prašiau grąžinti. Ji dar negrį
žo. Jokio kito atsakymo irgi

Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis kalba dail. Česlovo Janušo parodos 
atidaryme. $į savaitgalį, jis kalbės dail. J. Bagdono atidaryme ir Lietuviu 
Bendruomenės 20 metų sukakties minėjime spalio 10 d. Richmond Hill mo
kyklos salėje. Nuotr. Lino Vyturio

nėra. Anglai sako: “No news— 
good news”. Tikiuosi , kad 
kas nors, kur nors, kada nors 
iš jo pasirodys.

Toliau prisiminiau, kad The 
Philadelphia Inquirer yra labai 
palankus pavergtų tautų reika
lam. Parašiau jam visai pana
šų laišką, kaip N.Y.T. atmestą
jį, pakritikuodamas N. Y. T. ir 
toliau duodamas tą pačią in
formaciją. Iš jų tuoj pat ga
vau ir savo laišką ir knygą at
gal. Jie rašė, kad, norėdamas 
oponuoti N.Y.T., turėčiau ra
šyti jam. Čia padariau aiškią 
klaidą. Maniau, kad kai nepa
minėsiu kad N.Y.T. mano to
kį laišką atmetė, tai jie grei
čiau atspausdins. Skambinau 
redakcijai telefonu. Beveik pa
žadėjo atspausti, jei neminė 
siu N.Y.T. ir parašysiu tik apie 
cenzūrą.

Netolimoj ateity dar ren
giuosi parašyti apie visą šitą 
cenzūros reikalą kuriam nors 
didesniam, mum palankiam 
dienraščiui ir taip pat painfor
muoti didesnės televizijos ir 
radijo stoties reporterius.

TIK REIKIA NETYLĖTI
Baigdamas norėčiau tik at

kreipti skaitytojų dėmesį i 
mano cituotąjį laišką, gautą iš 
State Departament, pasirašytą 
Charles G. Stefan. Jis prašė ir 
dažniau parašyti ir pareikšti 
savo nuomonę rūpimais klausi
mais. Reikėtų, kad daugiau 
žmonių jam rašytų. Būtų gali
ma pvz. jam parašyti, kaip ru
sai plėšią nežmoniškus muitus 
už siuntinius, daugiau laišku 
apie konfiskuotas knygas ir ki
tus dalykus, ir apskritai viso
kius nenormalumus ir trukdy
mus komunikacijoj su mūsų 
pavergtais tautiečiais. Kad ge
riau orientuotumės, reikėtų ži
noti sudarytas su rusais šiuo 
reikalu sutartis. Tas sutartis, 
atspaustas anglų ir rusų kai-

bomis (Cultural Relations — 
Agreement Between the Unit
ed States of America and the 
Union of Soviet Socialist Re
publics in Report No. 31 — 
Exchanges with the Soviet 
Union and Eastern Europe 
1969) galima gauti iš State 
Department, jų tik paprašius 
arba užsisakius už 30 centų iš 
Superintendent of Documents, 
U. S. Government Printing Of
fice, Washington D. C. 20402. 
Mr. Charles G.. Stefan adre
sas, kuriam reikėtų šiuo reika
lu visus laiškus kreipti, yra 
toks: Charles G. Stefan, Direc
tor, Soviet and Eastern Euro
pean Exchanges Staff, Depart
ment of State, Washington, D. 
C. 20520. Jį galima prašyti ir 
visų sutarčių. Sutartys sudaro
mos kas du metai, o. raportai 
surašomi kas metai.

Juq daugiau šauksime—dau
giau ir laimėsime.

OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

Naftos fabrikas
Mažeikiuose jau statomas 

naftos perdirbimo fabrikas, už
imąs 90 hektarų žemės plotą. 
Jo labai sudėtingi technologi
niai Įrengimai būsią susieti 
tūkstančiais kilometrų požemi
niu ir antžeminiu vamzdžiu.

Naftai laikyti būsiąs toks di
delis bakas, i kuri turėtų tilpti 
50-ties tonų, daugiau kaip 10 
kilometrų ilgumo cisternų. Be
tono darbam vadovaująs Hen
rikas Taurazas, o mūro dar
bam vadovaująs Petras Savic
kas (“Sovietsk. Litva’\ 1971 
rugp. 25). (Lietuvos laukuose 
turėtų nepaprastai padidėti 
naftos tarša — Red^, (E)

.V* -4
Minint vokiečio * dailininko

IŠSIKALBĖJIMAS DAŽNAI NULYGINA AŠTRUMUS.
Naujienos rugsėjo 21, 23, 

24, 27, 29 rašė apie L. Bend
ruomenę ryšium su PLB su
šauktu spaudos ir visuomenės 
veikėjų pasitarimu.

“Toki pasitarimai — verti
na Naujienos — buvo vertin
gi praeityje. Išsikalbėjimas 
dažnai nulygina aštrumus ...”

Kiek po to “išsikalbėjimo 
Naujienos “nulygino’’ savo 
“aštrumus”, rado jų atsiliepi
mai: “Volertinė (vadovybė) ei
na prie liepto galo” ... “Deja, 
frontininkai negali tartis, nes 
turi bartis. Dėl to turime to
kius girgždančius Bendruome
nės ratus, kadangi vedekliais 
būti pasišovusieji į jos ratus 
pagalius kaišioja” ... “Kelių

SPAUDA

Amerikos Lietuvių Bendruo
menės vadų nesveikai didelis 
įsitikinimas, kad jie daugiau 
žino ir todėl turi teisę didelei 
Amerikos lietuvių daugumai 
primesti savo valią atsakomin- 
gų organizacijų veikėjams ... 
Pradžioje jie šmeižė ir niekino 
vyresnio amžiaus žmones, c 
dabar jau su purvais maišo ir 
pačias organizacijas”. PLB 
“aukščiausioji vadovybė” pa
taikaujanti “keliems megalo- 
manams”...

žodžiai vaizdžiai rodo, kiek 
išsikalbėjimas “nulygino” Nau
jienų “aštrumus”. Jos ir po tų 
žodžių yra įsitikinusios, kad

“Naujienos nieko niekad ne- 
plūdo ir neplūsta”.

•
“Nulygino” ir logiką. Tai ro

do atsiliepimai apie tokius fak
tus kaip L. Bendruomenės su
rengtos dainų ar šokių šven
tės. Jei Bendruomenė “ardo” 
visuomeninį gyvenimą; jeigu 
Bendruomenės ratai girgžda: 
jeigu vadovybė pataikauja me- 
galomanam. tai kaip ji galės 
surengti tokias šventes. Tad 
Naujienos ir rašo: “Prie dainų 
ir šokių prisidėjo visi Ameri
kos lietuviai” .. ."Visi Ameri
kos lietuviai pritarė, ruošė ir 
ėjo i tautines dainų ir šokių 
šventes” ... “Visi Amerikos 
lietuviai ir remia Bendruome
nės kultūrinius renginius” ...

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

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

J. B. SHALINS-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 St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-43*5.

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

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.
RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712 ________
JUOZO ANDRU&IO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacljos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y, 11368. Telef. 779-5156, ______________________________________
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special prieš 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

Tėv. Jurgis Gailiušis. O.F.M., generalinėje pranciškonu kapituloje su misijų kraštu provincijolais.

Visi, visi, visi — vadinas, ne 
tik Naujienų lietuviai, bet ir 
komunistinės Vilnies lietuviai
— visi.

Jei kas neginčijamai gero pa
daryta, tai “visų” nuopelnas. 
Bet kai reikia apšaukti “mega- 
lomanais” vienybės ardytojais, 
visuomeninio gyvenimo griovė
jais, 'šmeižikais, tai iš jų iš
skiriami Naujienų “vedek- 
liai,” ir kaltinama tik Bend
ruomenė. Esą: “Iki šio meto 
Bendruomenė sugebėjo apar 
dyti Amerikos lietuvių visuo
meninį gyvenimą”.

•
Naujienų laikraščio santy

kiuose su Bendruomene paste
bima tam tikra raida — pana
ši kaip sovietinės spaudos san
tykiuose su išeivijos lietuviais
— tremtiniais. Pradžioje so
vietai visus vadino karo nusi
kaltėliais, hitlerininkais bur- 
žuaziniais nacionalistais. Pas
kui taktiką pakeitė: esą tarp 
jų gerų lietuvių, kurie buvę 
tik suklaidinti tų vadų, karo 
kurstytojų ... Naujienų akyse 
dabar rado palankumo PLB

Albrechto Duererio 500 m. gi
mimo sukakti, Vilniuj, Parodų 
rūmuose, buvo atnaujinta dai
lininko darbų paroda. Buvo pa
rodytos Duererio graviūros.

(9>
Baigtas sukti spalvotas fil

mas “Tas prakeiktas nuolanku
mas”. pagal J. Tumo-Vaižganto 
apysakos “Dėdės ir dėdienės” 
motyvus. Scenarijų paruošė 
V. Žilinskaitė. Skelbiama, kad 
tai esanti tragedija buvusiais 
tamsiais ir žiauriais baudžiavos 
metais. (E)

Šią vasarą iš Maskvos Vnu
kovo aerodromo Lietuvon du 
kartus per dieną didžiuoju lėk- 
uvu “Tu-124” maskviškiai sku
bėjo į Palangą. Mažesnis lėktu
vas, An-24, visa vasara skrai
dė iš Palangos i Charkovą. Tai, 
aišku, žymiai pakėlė rusų va
sarotojų skaičių Palangoje. (E)

Vilniuje rugsėjo 7 mirė Alek
sandras Rudaitis, .42 m. am
žiaus. Jis nuo 1953 dainavo te
noro partijas operos ir baleto 
teatre Vilniuje, nuo 1968 bu
vo paskirtas to teatro režisie
rium. Pirmasis jo kaip režisie
riaus darbas buvo Puccini 
“Mergina iš Kalifornijos”. (E)

valdybos vicepirmininklas, o
minėto pasmerkimo “volerti
nė vadovybė”, kalamas kylys 
tarp PLB valdybos ir JAV va
dovybės.

Motyvą skirti Bendruome
nės vadovybėje žmones į “bal
tus” ir “juodus” gali sugesti- 
juoti Naujienų straipsnio ant
raštės žodžiai — tai nauji “bū
dai Bendruomenei kenkti”.

Bendruomenė, gal būt, galė
tų išvengti tų visų priekaištu. 
Gal ir Bendruomenė būtų ge
ra, ir frontininkai būtų geri, 
ir vedekliai geri, ir “mažos 
grupelės” noras “primesti sa
vo valią”, “užsispyrimas vienai 
valdyti Bendruomenę” būtų ge
ras. jei ta “maža grupelė” va
dintųsi ... Naujienos.

Deja, tos “mažos grupelės” 
vedeklių 1970 metų rinkimuo
se anie 8.000 balsuotojų neiš
rinko.

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 
kelionių reikaluose: 
LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises) 
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas

Specialios nuolaidos:
INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)
GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS

X * Xx Lietuviškam rajone — x
| LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

I Alice’s Florist Shop •:
j? 107-01 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y. C
p --------  Gėlės įvairiom progom -------- $
X Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius $ 
$ atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- $ 
K kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. £

Gyvybės, ligoninės, automobilių, baldų, namų ir visos ki
tos apdraudos — asmenims, profesionalams ir biznio įstai
goms. Laisvas pasirinkimas kompanijos ir apdraudos rū
šies. Nemokamas patarnavimas ir informacija. Smulkes
nei informacijai gauti skambinkite, rašykite ar užeikite:

LITAS
SERVICE CORPORATION

94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 
Tel. 212 - 847-5522

- arba
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212 -441-6799

LITAS SERVICE CORPORATION 
patarnauja nekiln. turto pirkimo-pardavimo reikaluose.
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Prieš 20 metų

Kaip gyvena buvusieji komunistų vadai

Tiksli data nežinoma. Sovie
tiniai šaltiniai temini mėnesį 
— kad Juozas Lukša (Dauman
tas, Skrajūnas, Miškinis, Skir
mantas ...) žuvo Prienų šiluo
se 1951 metų rugsėjo mėn. Tai
gi prieš 20 metų.

Žuvo ne jėgos, ne klastos 
priveiktas. Lietuviško judo į- 
duotas ... Sovietinis metodas 
senas — kaip senas yra tam
sos angelas Šėtonas: netiesos 
skleidimas, apgaulė, klasta, su
vedžiojimas; ir įrankį tam sie
kia susirasti tarp tų, kuriem 
buvo rodomas pasitikėjimas.

Sovietai šiuo metodu tebe
žaidžia ir dabar.

*

Juozas Lukša žuvo, būda
mas 30 metų. Kovą prieš sveti
mą okupantą pradėjo, būda
mas 19 metų. Jam tinka J. Tu
mo-Vaižganto žodžiai: vaikai 
eina mirti dėl tėvynės.

Juozas Lukša buvq vienas iš 
tų vaikų, iš to kovojančio jau
nimo. Apie jį MVD pulkinin
kas Burlitskis 1953 liudijo: lie
tuvių tauta laikė jį tautiniu 
didvyriu, ir jo autoritetas lie
tuviuose buvo nepalygina
mas ...

Autoritetu, patraukliu, užde
gančiu, Juozas Lukša virto ir 
čia esančiam lietuvių jauni
mui, kai 1948 jis pasiekė Vaka
rus. Jo parašyta knyga “Parti
zanai” (1950, 1962) ir jo at
neštos partizaninės dainos už
kūrė čia gaisrą — partizaninį 
kultą.

★

Grįždamas atgal į Lietuvą, 
jis parodė ištikimybę ten pa
likusiom kovos draugam, išti
kimybę gimtajai žemei ir jos 
kovai dėl laisvės. Jo auka bu
vo tokia skaidri, kad ji darės 
priešingybė ir rezistencija tai 
dvasiai, kuri jau klestėjo Va
karuose ir kurią išsigimstanti 
ir žengianti į pražūtį senoji 
Roma išreiškė dviem žodžiais: 
carpe diem — naudokis diena.

Naudos dvasios įtakoje da

bar atsiranda paskirų balsų, 
kad tos aukos, kovos, mirtys 
buvo beprasmės, nereikalin
gos.

Taip vertinti gali tie, kurie 
nepažįsta ir nepripažįsta dvie
jų dalykų: idėjos ir aukos dėl 
idėjos reikšmės.

Keista, kad marksistai, ate
istai, komunistai supranta idė
jos bei aukos reikšmę ir sten
giasi savo kovotojus įamžinti 
gyvųjų atminime.

Daug keisčiau, kai to nesu
pranta kai kurie iš tų, kurie 
tiki į Dievą, tiki į Nukryžiavi
mą, tiki į Prisikėlimą.

★

Dvidešimt metų ir nuo Juli
jono Būtėno žuvimo. Julijonas 
Būtėnas, talentingiausias lie
tuvių spaudoje politinis apžval
gininkas, davė žodį Juozui Luk
šai, grįžtančiam į Lietuvą, pa
sekti jo pėdom, kai tik reikės. 
Kai 1951 pavasarį šaukiamas 
išvyko, laimingai nusileido, 
bet po 8 dienų bunkery buvo 
apsuptas ir žuvo. Žuvo, nėsu- 
sisiekęs su J. Lukša, 1951 m. 
gegužės mėn. Ketvertu mėne
sių aplenkė J. Lukšą kelyje į 
Amžinybę.

Julijonas Būtėnas žuvo, bū
damas 35 metų. Jo kapas neži
nomas kaip ir tūkstančių par
tizanų. Jo ir jų kapas — visa 
Lietuva.

★

Po 20 metų primename 
juos, Juozą Lukšą ir Julijoną 
Būtėną, o per juos ir tą jau
nimą, kuris ėjo jų pėdom; pri
mename juos kaip įsirikiavu
sius į istorijos galeriją — ša
lia Pilėnų gynėjo Margerio; ša
lia legendarinės Gražinos, šalia 
1963 sukilimo vado kun. Anta
no Mackevičiaus, šalia pirmo 
žuvusio nepriklausomybės ko
vu savanorio Lukšio ir kitu 
vardais žinomų ir nežinomų.

Jie yra, Gabrielės Bitės Pet
kevičaitės žodžiais tariant, tie 
ugniniai stulpai, kurie tyruose 
ir naktyje rodo kelią ...

Sakoma, kad revoliucija su
ėda savo vaikus. Taip buvo su 
tais, kurie iš tikrųjų sukėlė re
voliuciją. Kova už valdžią, už 
vadovavimą pareikalavo daugy
bės aukų, o jos buvo kaip tik 
tie, kurie sukėlė revoliuciją. 
Tik prisiminkime pirmuosius 
komunistų revoliucijos vadus 
Sov. Sąjungoj, Čekoslovakijoj, 
Vengrijoj. Tačiau paskutiniais 
laikais tie, kurie neteko val
džios, buvo iš jos išstumti, jau 
nežudomi, bet paliekami ra
mybėj, šalia socialistinės vi
suomenės, su sąlyga, kad nesi
kištų į politinį krašto gyveni
mą.

Pradėsime nuo Lenkijos. 
Dar neseniai Gomulkos pa
veikslai buvo visur: pasienio 
sargybų būstinėse, ligoninėse, 
alinėse, senose Nowy Swiat 
krautuvėse. Reti žili plaukai, 
apskritas veidas, akys po aki
niais. Bet bendrai Gomulka ne
daug rodėsi viešumoj. Po ke
turiolikos metų vadovavimo 
Lenkijos komunistų partijai ir 
visam kraštui, šiandien Gomul
ka pranyko iš viešojo gyveni
mo scenos, nustumtas į šalį, 
padarytas pensininku.

Panašaus likimo susilaukė 
daugelis “ex” ir kituose komu
nistiniuose kraštuose. Stalinas 
juos paprasčiausiai likviduoda
vo, kada norėjo, arba kada 
jam būdavo jau nereikalingi. 

New Yorko tautinių šokių grupė pasirodė tarptautinia me savaitgalyje Central Parke rugsėjo 18.
Nuotr. A. Norvilos

Dabar yra kitaip: pasiunčiami 
į pensiją. Gomulka, 66 metų 
amžiaus, laikinai buvo ligoni
nėj, nes skundėsi kraujo čir- 
culiacijos sutrikimu ir akių li
ga. Jam jau nėra jokios vil
ties grįžti prie valdžios vairo. 
Kompartijos pasmerkimas yra 
neatšaukiamas, ir kelio atgal 
nėra. Gomulką globoja jo žmo
na, paprasta moterėlė, kuri nie
kad nepretendavo į Lenkijos 
“first lady”. Pensija pakanka
ma ir gyventi galima.

Buvęs Čekoslovakijos dikta
torius Novotny, kurį 1968 iš
stūmė iš valdžios Dubčekas, 
kuris per 15 metų buvo abso
liutus valdovas būdamas savo >
galybės viršūnėj, pasistatydino 
netoli Olomouc vilą, kad galė
tų joje praleisti savo senatvę 
(dabar turi 67 m.). Bet parti
ja su tokiu planu nesutiko. No
votny dabar gyvena Smichov 
netoli Pragos, nemažoj viloj 
su sodu ir gauna pensiją, sie
kiančią virš 300 dol. į mėnesį, 
pagal įstatymus skirtą buvu- 
šiem respublikos prezidentam. 
Nors Novotny buvo iš valdžios 
pašalintas, tačiau prezidentinė 
pensija jam palikta. Jaunystė
je Novotny buvo kalvio gizelis, 
Įprato gyventi kukliai ir tokiu 
pasiliko visą gyvenimą, net ir 
tada, kai įsikraustė į karališ
kąją Pragos pilį drauge su 
žmona, kuri nieku nesiskyrė 

nuo paprastos šeimininkės. 
Dubčeko laikais daugelis eida
vo pasižiūrėti, kaip Novotny 
darbuojasi sode ir paleisdavo 
kokią nors aštresnę repliką. 
Novotny atsakydavo žodžiais, 
išmoktais kalvėje ir palydėda
vo juos gana reikšmingais ges
tais. Tai buvo geležinio reži
mo geležinis žmogus. Dabar 
gyvena sau ramiai, atsisakęs 
svajonių ir projektų ateičiai. 
Džiaugiasi bent tuo, kad ir jo 
įpėdinis Dubčekas susilaukė 
panašios padėties. Pastarasis 
dar nėra pensininkas, turi užsi
dirbti duoną mažoj provinci - 
jos miškų administracijos raš
tinėj, gaudamas algos apie pus
antro šimto dol. Gyvena kuk
liame namelyjej Bratislavo 
miesto pakraštyje, turi žemės 
sklypelį, kurį pat asmeniškai 
dirba. Vienas iš Čekoslovaki
jos vad. “Pragos pavasario” di
džiųjų asmenybių Smrkovsky 
dabar yra ligoninėj. Kitas pa? 
našus Čekoslovakijos refor - 
mos vadų Kriegel, būdamas iš 
profesijos gydytojas, niekur 
negauna vietos nė tarnybos.

Nikita Chruščiovas leido sa
vo paskutines dieneles piešda
mas, laikraščius skaitydamas 
ir, kai buvo gražus oras, pasi
vaikščiodamas. Prieš mėnesį 
mirė, sulaukęs 77 metų. Nuo 
1964 gyveno “dačioje” (vasar
namyje). Turėjo butą ir Mask- 

voj, tačiau jame, visada su 
žmona Nina, retai kada pasiro
dė, vengdamas viešumos. Eko
nominių sunkumų neturėjo. 
Maskvoj gyvena taip pat ir 69 
metų Malenkovas, kuris, iš val
džios iškritęs, kurį laiką gyve
no Kazachstane kaip vienos 
elektros stoties direktorius. Jis, 
irgi, kaip buvęs valdžios viršū
nėje, gauna 300 dol. mėnesinę 
algą. Niekad nesirodo viešu
moj. Senis (81 m.) Molotovas 
ir Bulganinas kai kada pasiro
do tik žymių asmenų laidotu
vėse. Jų pavardės niekad ne
minimos oficialioje kronikoje. 
Jie yra “ex” ir daugiau nieko. 
Pensija pagal anksčiau užima
mą vietą.

Bulgarijoj neblogai gyvena 
ir červenkovas, kuris per 16 
metų laikė savo rankose kraš
to vadžias. Jam dabar 70 me
tų. Prieš porą metų buvo re- 
habilituotas ir šiandien neturi 
bėdos su partija. Jo įpėdinis 
Živkovas buvo jį apkaltinęs au
toritarizmo, asmenybės kulto 
įvedimu ir kitais nusikaltimais, 
tačiau pats Živkovas pasirašė 
dekretą, kuriuo červenkovui 
suteikiama arti 500 dol. mėne
sinė pensija. Šiandien tasai, 
kaip jį vadino “mažasis Bulga
rijos Stalinas”, gyvena Bojana 
viloje, rezidencinėj Sofijos zo
noj. Niekam nekenksmingas, 
nepavojingas, net gali daly
vauti kopartijos kongresuose 
kaip “specialus delegatas” . 
červenkovo asmenybės jėga 
matyti iš to, kad jis ir Stalinui 
mirus, iki 1961 pajėgė išlaiky
ti savo vietą. Formaliai vado
vaudamas savo krašte “nusia
linimui”, mokėjo pats apsisau
goti. O tai jau buvo neleng
vas dalykas.

Raudonosios imperijos pen
sininkai paprastai susitaiko su 
savo padėtimi ir gyvena ra
miai. Vien tik Vengrijos dik
tatorius Mathias Rakosi, šių 
metų vasario 5 miręs, nesusi
taikė su likimu. Kai 1956 tu
rėjo pasitraukti iš valdžios, ne
pasiliko -Vengrijoj (kur jautė 
pavojų) bet nuvyko į Maskvą 
o paskui persikėlė į Kirgiziją, 
žmonos tėviškę, pareiškęs, kad 
niekad daugiau negrįš į Veng
riją. Pereitais metais Kadaras 
jam pranešė, kad galįs grįžti 
namo ir baigti savo dienas 
Vengrijoj, tik su viena sąlyga 
— nesikišti į politiką. Rakosi 
jau buvo ligonis. Paguldytas į 

sovietų ligoninę, mirė turėda
mas 78 metus amžiaus. Vienas 
iš jo bendradarbių, stalinistas 
Gero, taip pat pabėgo į Soy. 
Sąjungą ant rusų tanko 1956. 
Bet 1960 grįžo atgal į Vengri
ją ir šiandien kaip pensinin
kas gyvena puikiame Budapeš
to apartamente, gaudamas apie 
pustrečio šimto dol. mėnesinės 
pensijos. Jam yra leista užsi
imti literatūros darbais. Nese
niai iš prancūzų kalbos išver
tė knygą apie trockizmą. Taip 
pat Hegedus, kuris pirmasis 
pašaukė į Budapeštą rusų tan
kus 1956 irgi grįžo iš Sov. Są
jungos ir yra mokslų akademi
jos vienos sekcijos direkto
riumi. Jo balsas pasigirdo 
1968, kada jis išdrįso kritikuo
ti Čekoslovakijos okupaciją, ku
rioje dalyvavo ir Vengrija. Kai 
kas jam priminė, kad būdamas 
tokioj padėty (pats šaukėsi 
rusų tankų) verčiau tylėtų. He
gedus, 56 m. amžiaus, paklau
sė patarimo: gyvendamas Bu
dapešte, nepriima, žurnalistų, 
spaudos atstovų. Partija lei
džia jam padoriai gyventi, gau
nant direktoriaus algą.

Paskutinių pensininkų sąra
še stovi 78 metų Walter Ui- 
bricht, nors oficialiai jis dar 
yra “valdiškoje tarnyboje” ir 
todėl dar negauna pensijos.

Kartais yra nuostabus ir 
keistas likimas kai kurių buvu
sių didžiųjų komunistinių kraš
tų asmenybių. Tokiu yra Jugo
slavijos Rankovič, buvęs Tito 
patikėtinis, vidaus reikalų mi- 
nisteris ir slaptosios policijos 
galva. Kai paaiškėjo, kad jis 
kontroliavo ne tik priešus, bet 
ir draugus komunistus, bet dar
gi buvo įtaisęs slaptą mikrofo
ną Tito miegamajame kamba
ry, tuojau buvo pašalintas iš 
visų užimamų pareigų. O ta
čiau šiandien Rankovič gauna 
gerą pensiją, gyvena netoli Bel
grado puikioj rezidencijoj ir tu
ri savo vilą Ragūzoje.

Rumunijoj nėra išstumto iš 
valdžios ir pasiųsto į pensiją 
asmens. Gheorghiu Dej mirė 
1965, būdamas “aktyvioj tar
nyboj” ir valdžios vadžias per
ėmė Ceausescu. Jaunas Dej į- 
pėdinis, gana gabus ir drąsus, 
ne tiktai veda nepriklausomu
mo politiką, bet ir seka savo 
pirmatako liniją. Reikia atsi
minti, kad Dej savo laiku gin
čydamasis su Chruščiovu ne-

(nukelta į 4 psl.)

PRANAS NAUJOKAITIS

PASISĖJAU ŽALIĄ ROTI...
Romanas

(19)

Po trumpų muitinės formalumų Petras įkelia au
tomobilio užpakalin du sunkius lagaminus, susodina 
keleivius ir pats sėda prie vairo. Jis jaučia, kad tam
sios akys iš po plačių skrybėlės brylių seka jo žings
nius ir judesius. Joana sėdi greta, truputį pasikreipusi 
į vairuotoją, kad galėtų jį matyti. Petras jaučia jos 
žvilgsnį, ir maloni šiluma pripildo krūtinę. Joana do
misi pravašiuojamomis vietomis, milžinišku kelių tink
lu, virtinėmis lekiančiais automobiliais, neišmatuoja
ma miesto platybe. Mačiusi ji daug pasaulio, didelių 
Europos miestų, bet Amerikoje — pirmoji jos buvimo 
valanda. Petro paaiškinimai taiklūs ir tikslūs — pažįs
tamos jam čia visos vietos, pagautas per tiek buvimo 
metų naujo pasaulio pulsas...

Namuose tuojau šeimininkė prašo prie stalo. Žino
ma, duodama viešniai kelios minutės nusiprausti, su
sitvarkyti. Ir pasiruošta tos tetos! Prisigaminta šaltų ir 
šiltų valgių, pristatyta gėrimų. Ir Joana ištraukia iš la
gamino seno prancūziško konjako...

Ir kokia grakšti ta Joana! Tamsių plaukų puri šu
kuosena jai dar labiau tinka negu plačiabrylė skrybė
lė. Gelsva šilko suknelė su juodais rutuliukais ir plačiu 
juodu kaspinu per juosmenį daro ją tikrai jauną ir 
elegantišką.

Ką tik susėdus prie stalo, suskamba telefonas. At
siliepia šeimininkė.

— Taip, jau atvažiavo... O kas čia kalba? .. A, 
labas, labas, Geniau ... Sakai, pakalbėti ... Galiu pa
prašyti ... Bet gal skambteltum keliomis minutėmis 
vėliau ... čia mes alkani, pirmuosius kąsnius ryjam... 
Gerai? ... Bet žinai ką? .. Sėsk į automobilį ir atidrožk. 
Bus geriausia... Pasikalbėsi, kiek tik tilps ... Tai iki 
greito pasimatymo!..

— Ar Genius Upėn as čia kalbėjo? — truputį susi
jaudinus klausia viešnia.

— Tas pats. Tuojau atvažiuos ...
— Ant karštų pėdų ...
— Tur būt, geri pažįstami.
— Neblogi... Iš Vokietijos laikų.
Netrukus pro duris įsiverčia Genius. Tokia plati 

ir giedri jo šypsena, lyg pati saulė būtų įsiritusi į kam
barį su jo atėjimu. O žodis toks lankstus, tekėte te
kantis, lyg upelio vanduo tyliam saulėleidy. Pasibu
čiuoja lyg seną meilę atnaujindami, lyg seniai nesima
tę brolis ir sesuo...

Vakaras bėga sklandžiai. Prie gerų valgių, pui
kių gėrimų, nenutrūkstamos kalbos, atsiminimų, šei
mininkai džiaugiasi tokia smagia ir gražia giminaite. 
Genius atkalba už visus. Ir Petrui linksma, jam net ge
ra, kad gali būti pačiame to linksmo sūkurio pakrašty
je, be aiškios pareigos kalbinti ir užimti viešnią...

Gal ir nereikėjo to Geniaus čia taip staiga? Da
bar Petras vis dėlto jaučiasi lyg nustumtas iš dėme
sio centro, mažai kam reikalingas. Jo atsiminimai ne- 
įsipintų į bendrus Geniaus ir Joanos atsiminimus. Ta
me rate jis pašalietis, naujas žmogus. Bet, antra ver
tus, be Geniaus nebūtų to linksmumo, to nuotaikos 
platumo, to nerūpestingumo. Tik jis vienas taip mo
ka. .

Petras jaučia savo privilegiją: Genius turės atsi
sveikinti, išvažiuos namo, o Petras pasiliks čia arti 
Joanos... Joanai paklota lova greta jo kambario. įspė
jo tas ilgaliežuvis, kad tik plona siena teskirsianti 
juodu...

Rytojaus dieną Petras, kaip paprastai, dirba kar
tu su Erika. Kartais netikėtai paima mergaitės ranką, 
o akys sminga kažkur į tolius, į vieną neapčiuopiamą 

tašką ... Joana .. .Jos vakarykščias šviesus ir žavus 
vaizdas jo akyse.

— Tu išsiblaškęs šiandien, Petrai? Kodėl? —klau
sia švelnus Erikos balsas.

— Mažai miegojau: pas šeimininkus buvo svečių, 
atskrido giminės iš Europos, turėjau ir aš kartu būti, 
— pasiaiškina lyg iš miego pabudintas.

Bet ir vėl grįžta Joanos paveikslas iš vakarykščios 
dienos.

Tas velnias Genius! Maišo viską! Ir reikėjo jam 
įsisiūlyti: parodysiąs New Yorką, automobiliu įprave- 
šiąs įdomesnėmis vietomis, užsuksią į kokią pramogą, 
į restoraną su gera muzika... Taip, ateinantį, vadi
nasi, šį vakarą... Petras ta nebūtų galėjęs pada
ryti? ... Žinoma, jie seni draugai.'. Gal ir priklauso 
Geniui pirmenybė?..

— Su tavimi, Petrai, kaž kas negerai! —* net pa
keltu balsu pašoka Erika: — žiūrėk, ne tą skiedinį pi
li, sugadinsi pavyzdžius...

— Atleisk... Ačiū, Erika, kad nuo klaidos išgel
bėjai ...

— Niekada nemačiau tavęs taip užsisvajojusio, 
taip išsiblaškiusio. Sakyk, kas atsitiko?

— Praeis... Nesirūpink, Erika ...
Paskui dirba abudu tylėdami. Petro judesiai lėti, 

bet atsargesni, dėmesys darbui budresnis.
Prieš pat darbo pabaigą vėl Petras netikėtai par 

ima Erikos ranką ir sako:
— žinai ką? .. Einam šį vakarą į kiną...

■ — Kad, sakai, esi neišsimiegojęs? — klausia nu
stebęs mergaitės balsas. Bet tuojau kiek pablyškę jos 
veidai nusitvieskia šiluma ir lengva šypsena.

— Ne tiek miego, kiek išsiblaškymo reikia! — aiš
kinasi Petras.

— Gerai, Petrai, netoli mūsų rodomas lengvas 
muzikinis filmas.

— Mėgstu tokius...
14

Joana grįžo vėlai. Petras pro miegus girdėjo durų 
varstymą ir aukštakulnių batukų žingsnius koridoriu
je. šviečiančios žadintuvo rodyklės rodė antrą valandą.

Netingėta Geniaus Upėno rodyti, kas įdomu mieste...
Išsibudino Petras ir negali užmigti. Ir kas jam 

Joana? Nepažinojo jos anksčiau, net nežinojo, kad to
kia yra. Genius — kas kita, senas pažįstamas. Jam ir 
tinka vadovo vaidmuo. O kas ten žino jų santykius? 
Gal laukė jis Joanos ir dabar nebepaleis? Bet mergina 
patraukė Petro širdį iš pirmo susitikimo, ir dabar ne
ramu ... Tas pirmasis įspūdis toks stiprus! Gal arčiau 
pažinęs — atšoks, žavesys išsisklaidys, nubluks? Bet 
dabar Joanos paveikslas skleidžia poeziją, o sutiktoji 
kliūtis pirmuose pažinties žingsniuose — erzina ir in
triguoja. Negalvojęs pasiūlė Erikai nueiti į kiną. Tai iš 
pasąmonės šovusi pavydo, gal net keršto, kibirkštė
lė: tu trankaisi su Geniumi, o aš taip pat turiu mer
gaitę, kuri mielai su manimi eina...

O Erika buvo puiki! Nuoširdi, bet paprasta ir san
tūri. Be pretenzijų, be reikalavimų. Vokiečių restorane 
ji rinkosi valgius ne aukštos kainos, tenkinosi papras
tu kokteiliu. Atsimena Milės elgesį panašiose vieto
se: pikantiški, patys brangiausi sąrašo valgiai! Išskirti
niai gėrimai! .. O filme buvo juodu arti vienas kito. 
Malonu buvo Petrui jausti mažutės rankos šilumą, jos 
prisilietimus, lyg netyčiomis, atsitiktinai...

— Ačiū, Petrai, tikrai ačiū už gražų vakarą, — 
pasakė atsisveikindama Erika. Tai buvo ne žodžiai, o 
švelnutė lyrika.

Rytą išeidamas į darbą, Petras paliko Joaną dar 
tebemiegančią. Vakare tikriausiai susitiks...

Bet Geniaus Pontiacas nurūko iš pat panosės, Pet
rui dar neprivažiavus namų, grįžtant iš darbo. Joanos 
namie jau nebebuvo...

Laikrodis rodė dar vėlesnę valandą, negu vakar, 
kai nugirždėjo pritildyti grįžtančios Joanos žings
niai ...

Trečią vakarą net negįžo Petras namo: spėjo, kad 
Joanos ir vėl nerastų... Nuėjo į pakeliui pasitaikiusį 
eilinį kiną. Rodė šaržuotą vedybų sukaktį, ir komiško
se situacijose Petras juokėsi iš visos širdies... Paskui 
dar užsuko į lietuvių klubą ir su pažįstamais išgėrė 
alaus... Kai grįžo, šeimininkai jau miegojo. Buvo ty
lu, ramu.

(Bus daugiau)
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Liaudies dainos ir Vilnius
Praėjusių metų pabaigoj iš 

spaudos išėjo storoka (3 8 4 
psl.) knyga "Vilnius lietuvių 
liaudies dainose". Ją paruošė 
Gražina Krivickienė -Gustaity- 
♦ė. Spaudos darbe ji nėra nau
jokė. Dar nepriklausomoj Lie
tuvoj, tarnaudama finansų mi
nisterijoj, trejus metus buvo 
prancūzų kalbos koresponden
tė ir finansų departamento 
prancūzų kalba leidžiamo biu
letenio “Les Informations Eco- 
nomiques de Lithuanie” tech
niškoji redaktorė. Šiuo metu 
G. Krivickienė priklauso JAV 
kongreso “Press Gallery” ir 
Baltųjų Rūmų spaudos atsto
vų sąjungai Washingtone su 
teise lankytis prezidentūroje, 
kada tik ji pageidauja.

Nors ir būdama kvalifikuota 
žurnalistė, ekonomistė ir pran- 
cūsų kalbos mokytoja, G. Kri
vickienė labai domisi lietuvių 
liaudies dainomis. Liaudies dai
nų meilę nuo pat mažų dienų 
jai įdiegė jos motina. Gal dėi 
to jau 1948 m. Vokietijoj ji 
išleido liuksusinį liaudies dai
nų rinkinį “Dainos”, dail. Vik
toro Petravičiaus puikiai ilius
truotą. Jame atspausdino dai
nas, kurias dainavo jos moti
na. Be to, prof. R. Schmittlein 
prašoma, ji daug mitologinių 
ir istorinių dainų išvertė į 
prancūzų kalbą.

Atvykus į JAV, G. Krivickie
nė ėmė ruošti Vilniaus dainų 
rinkinį. Po ilgo ir kruopštaus, 
beveik 20 metų užtrukusio, 
darbo rinkinys štai pasirodė. 
Jame 193 dainos. Iš jų 68 ap
rūpintos gaidomis. Kai kurių 
dainų po kelis variantus pa
teikta. Dainos suskirstytos pa
gal jų motyvus į karo ir isto
rines dainas (jų daugiausia — 
74-rios), mergelės ir bernelio 
dainos, vestuvinės, šeimos, dar
bo, metiniu švenčiu, humoristi
nės ir įvairios, kuriosna sudė
tos našlaičiu, medžioklės, emi
grantų ir žaidimų dainos.

Knygos pradžioje, pratarty-

Komunistų vadai...
(atkelta is 3 psl.) 

prileido jokio kišimosi į Rumu
nijos vidaus reikalus.

Beveik visi čia suminėti as
menys, dabar pensininkai, tu
rėjo bendrą bruožą. Beveik vi
sų tėvas buvo paprastas darbi
ninkas, visi kovojo su anuo
metine valdžia, rengė streikus 
fabrikuose, susižavėjo kompar
tija, tapo jos nariu ir kovojo 
už komunizmo įsigalėjimą sa
vo krašte. O paskui mitingų ir 
demonstracijų priekyje, kalėji
muose, koncentracijos stovyk
lose Vokietijoj, vėliau Sibire, 
įkopimas į valdžią, visame 
krašte išstatyti jų atvaizdai, pa
veikslai, pagaliau krizė, pa
smerkimas, valdžius netekimas 
ir pagaliau .. .pensija.

J. Draugelis 

Dail. č. Janušo parodoje sukaktuvininką sveikina dail. V. K. Jonynas (d.). Dail. C. Janušo paroda buvo rug
sėjo 25-26 Kultūros židinyje. Nuotr. Lino Vytuvio

je, G. Krivickienė gana plačiai 
aptaria liaudies dainų ryšį su 
Vilnium. Taip pat ir anglų kal
ba padaro keletą pastabų apie 
lietuvių liaudies dainas apla
mai ir duoda kiekvienas rinki
nio dainos gan platų turinio at
pasakojimą.

Knygos pabaigoj kiekviena 
daina rūpestingai dokumentuo
ta, nurodyti šaltiniai. Dr. Pr. 
Skardžius redagavo kalbą ir 
parūpino dainose vartojamų 
svetimžodžių žodynėlį, kuris la
bai praverčia, užtikus retą ar
ba visai negirdėtą žodį.

Tad knyga paruošta moksli
niais pagrindais. Bet ji įdomi 
ir eiliniam skaitytojui, poezijos 
mėgėjui. Juk tai poezijos rin
kinys. Ne individualaus porte 
kūryba, bet liaudies poezija. 
Mes įpratę į liaudies dainas 
žiūrėti tik kaip į dainas. Patys 
sau paniūniuojam, būrin susi
rinkę padainuojam, pasiklau- 
som jų koncertuose ar iš pa
tefono plokštelių. Bet kodėl 
nepažiūrėti į jas, kaip į poezi
jos kūrinius? Kodėl prisėdus 
nepasiskaityti ir nepagyventi 
jų poetinėmis priemonėmis, 
jų tyru lyriniu gražiu? O tos 
švelnios lyrikos, tyros poezijos

Amerikiečiu laikraštininkų talka 
Lietuvos laisvinimo žygyje

Žymūs ir Įtakingi amerikiečių 
laikraštininkai įsijungia i Rezo
liucijom remti komitetą

—•—
Los Angeles, Calif. — “Nie

kad nepagailėsime vietos savo 
laikraščiuose Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos laisvinimo reikalui. 
JAV-bių Kongreso priimta H. 
Can. Res. 416 rezoliucija turi 
būti įgyvendinta. Tuo klausimu 
rašysime mes patys. Siųskite 
tuo reikalu visą galimą medžia
gą. Ją panaudosime. Tas dar
bas turi būti tęstinas ir vykdo
mas nuolat ir intensyviai tol, 
kol Pabaltijo valstybės atgaus 
pilną laisvę ir nepriklausomy
bę”, — taip pareiškė New 
Hampshire steito pats įtakin
giausias laikraštininkas William 
Loeb, įsijungdamas į Rezoliuci
jom remti komitetą. William 
Lceb yra didžiausio New Hamp
shire dienraščio Manchester 
Union Leader ir vienintelio to 
steito sekmadieninio laikraš
čio New Hampshire Sunday 
News bendrovės prezidentas ir 
tų laikraščių leidėjas.

Neseniai įsijungė į Rezoliuci- 
jom remti komitetą kiti du per 
visa krašta žinomi amerikiečiu 
laikraštininkai: Human Events 
laikraščio redaktorius Thomas
S. Winter ir Twin Circle ir 
National Catholic Register vie
nas iš redaktorių kun. Cletus 
Healy, S. J. Abu tie katalikų 
laikraščiai pasiekia JAV-bių ir 
Kanados visas vietoves. Tie
T. S. Winter ir kun. C. Healy, 

mūsų liaudies dainose nuosta
biai apstu.

Be tyro lyrinio grožio šios 
knygos dainos paroda, kaip gi
liai mūsų tautos sielon yra į- 
smigęs Vilnius. Čia atsispindi 
kaikurie mūsų istorijos faktai, 
kaip rekrūtų gaudymai, pra
ėjusio šimtmečio sukilimai, ka
rai, ir viskas artimai rišasi su 
Vilnium. Ne tik karo žygiai 
bet ir kasdieninis gyvenimas, 
bernelio ir mergelės meilė, 
darbas, humoras, šventės ir 
daugelis kitų dainų neišsiver
čia be minties apie Vilnių.

Perskaičius knygą, savaime 
galvon ateina nepriklausomy
bės laikais poeto Petro Vai
čiūno parašyti žodžiai: “mes 
be Vilniaus nenurimsim”. Ne 
kaip šūkis, ne kovos prasme, 
bet kaip tautinio skausmo iš 
raiška.

Šiais laikais, kada rūpina
mės savo tautos išlikimu, tau
tinės dvasios svetur palaiky
mu ir stengiamės išlaikyti vals
tybinės nepriklausomybės idė
ją, Vilnių esame lyg ir primir
šę. Ši knyga primena mums 
mylimą sostinę, be kurios nei 
mūsų tautos praeitis nei atei
tis neįsivaizduojama. A. Virbelis

S. J. — pažadėjo visą savo ga
limą talką H. Con. Res. 416 re
zoliucijos realizavimo žygyje.

Rezoliucijom remti komite
tas turi savo narių gretose visą 
eilę amerikiečių dienraščių, sa
vaitraščių ir žurnalų leidėjų ir 
laikraštininkų (columnists), ku
rių straipsniai spausdinami 
šimtuose krašto dienraščių. 
Iš didesnių dienraščių leidėjų 
pažymėtini: The Cincinnati En
quirer (Cincinnati, Ohio) dien
raščio bendrovės prezidentas ir 
leidėjas Francis L. Dale, The 
Oakland Tribune (Oakland, Ca
lifornia) dienraščio leidėjas ir 
redaktorius William F. Know- 
land ir Worcester Telegram ir 
The Evening Gazette (Worces
ter, Mass.) dienraščių bendro
vės prezidentas ir leidėjas Ri
chard C. Steele. Iš žinomesnių 
amerikiečiu laikraštininku, ku
rių straipsniai spausdinami 
šimtuose krašto dienraščių, pa
minėtini šie: William F. Buck
lev, Jr., Jahn Chamberlain, dr. 
Russell Kirk, kun. Daniel Ly
ons, S. J., Edgar Ansel Mow- 
rer, Victor Riesel, Henry J. 
Taylor ir kiti.

Žymiųjų ir įtakingųjų ameri
kiečių talka H. Con. Res. 416 
rezoliucijos įgyvendinimo žygy
je yra milžiniška. Amerikiečių 
noras ir pasiryžimas padė
ti turėtų priminti mum visiem 
ir visus mus paskatingi jungtis 
į tą žygį ir darbu ir visa kita 
galima taika bei parama.

IT.

Windsoro lietuyaičių studenčių kvartetas. Iš k. vadovė Valerija Tautkevičienė, Rūta čerškutė, Milda Rakaus
kaitė, Aldona Tautkevičiūtė, Nijolė Giedriūnaitė ir akordeonistas Andrius Čerškus. Nuotr. K. Sragausko

VARG. A. STANIŠAUSKO MIRTIES PROGA
A a. Antanas Stanišauskas, 

Bridgeport, Conn., parapijos 
vargonininkas, Didįjį Seš - 
tadienį (balandžio 10), groda
mas Prisikėlimo mišias, atgie
dojęs iškilmingąjį Gradualo Ale 
liuja, sukniubo prie vargonų.

Velionis gimęs 1893 sausio 
17 Rudmenos kaime, Rumšiš
kių vis., Kauno aps. (brolio Izi
doriaus suteiktomis žiniomis, jo 
kilmės pavardė buvo Stančiaus- 
kas. Lietuvių visuomenėje bu
vo žinomas, kaip Stanišauskas, 
o pilietybės dokumentuose 
Staukas).

Į Ameriką atvyko 1912. Ap
sigyveno Hammond, Ind. Ten 
pat pradėjo dirbti fabrike ir 
mokytis muzikos. 19 metų jau
nikaitis. atvykęs į svetimą kraš
tą, turėdamas patraukimą prie 
muzikos, mokėsi skambinti for- 
tepionu ir groti vargonais, im
damas pamokas pas kitatau
čius. Šiek tiek pramokęs, pradė
jo vargoninkauti prie Chicagos. 

’-Atvykęs į Aušros Vartų para
piją New Yorke, jis vargonin- 
kavo, lankė muzikos mokyklą 
ir vakarinius anglų kalbos kur
sus. 1919 jį užtinkame West
ville, BĮ., vedant Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos chorą.

Newarke
1925 jis perima iš A. šlape

lio vargoninkavimą Newarko, 
N.J., Švč. Trejybės parapijoj 
ir Šv. Cecilijos chorą.Jis čia jau 
gerai buvo pasiruošęs savo dar
bui, o tas choras nuo savo veik
los pradžios turėjo labai gabius 
chorvedžius. A. Radzevičius, jau 
Lietuvoj prie Naujalio gerai 
prasilavinęs ir vargoninkavęs 
nuo 1905 dirbdamas, buvo pa
rapijos chorą aukštai iškėlęs, 
per 17 m. išauginęs gerų cho
ristų ir įdainavęs visą eilę plokš 
telių. Tai buvo šalia B. Valužio 
pirmutinės lietuviškos plokšte
lės. Choras jau buvo dalyvavęs 
visoj eilėj kaimyninių parapijų, 
savo veikla garsėjo. Po šio bu
vo gabus chorvedys A. šlapelis. 
Ir, kaip mate me, Stanišauskas 
rado chorą gerai sutvarkytą.

Jis nepaprastai mėgo jauni
mą ir su juo darniai veikė, ne- 
simaišydamas į jokią politinę 
veikla, išskyrus chorą bei sce
nos veiklą, statė operetes, įvai
rius koncertus, dramas, kome
dijas ir k Jaunimas jį šuprato, 
ir darbas sekėsi, štai jų sceni
nės veiklos pavyzdžiai:

Pastatyti veikalai
Operetė “Klaipėdos Julė” 

statyta 3 kartus. A. Vanagaičio 
“Alenutė” (libreto J. Steponai
čio), su kuria gastroliavo kito
se kolonijose. J. Čižausko kan
tata “Vilniaus Senelis”, drama 
“šv. Agnetė”, su dainomis da-

Kultūros židinio — Jaunimo 
centro statybos fondo popietės 
vyksta kiekvieną penktadienį 
12:30 vai. popiet Richmond 
Hill salėj, 117-07 Hillside Ave., 
(Myrtle ir Jamaica Ave. kam
pas). Informacijai skambinti 
668-1774.

Vargonininkas A. Stanišauskas

lyvavo St. Pilkos pastatyme 
“Aušros sūnūs”, operetė H. P. 
Danks ‘Paulina’, veikalas “Pilo
to duktė” dalyvavo Vytauto D. 
1930 metų paminėjime, vado
vaujant komp. J. Žilevičiui, 
taip pat Šv. Patriko katedroje 
New Yorke, muz. veikalas 
“Švarkas ir milinė”, ir kiti da
lykai, kurie reikalavo iš vedėjo 
nemažai įtempto darbo>. Taip 
pat paruošė 20 metų R. K. var
gom sąjungos jubiliejų su vai
dinimu ir banketu.
Persikelia i Bridgeport, Conn.

Kaip matome, Newarke jis 
buvo išvystęs plačią veiklą. Pra
sidėjęs didysis karas sutrukdė 
jaunimo kultūrinę veiklą. Su
prantama, kad nukentėjo ir Šv. 
Cecilijos choras, šalia to, kilus 
nesusipratimam tarp klebono 
ir pąrapiečių, į juos buvo ir 
choras Įmaišytas. A. Stanišaus
kas. nepakęsdamas tų kivirčų, 
parapiją paliko ir persikėlė 
dirbti į Bridgeport, Conn., lie
tuviu parapiją.

Čia jis, energingai padirbė
jęs, apleistą chorą atgaivino. 
Tačiau kitas skaudus smūgis te
nai jį ištiko. Parapijai nutautė- 
jant, su choristais jis galėjo su

RUGSĖJO
Straipsniai: A. Baltinis —Pa 

rapija — tautinio individualu
mo puoselėtoja; A. Paškus — 
Aukštumų psichologija: J.
Jakštas — Lietuvos aušrinė is
toriografija pagal Maironį ir 
Pietarį; VI. Jakubėnas — IV 
dainų šventė; R. Šliažas — Po
litika ir menas dabartinėj vo
kiečių literatūroj.

Iš grožinės literatūros: D. 
Sadūnaitė — Eilėraščiai.

Apžvalgoj: J. Kojelis —Facta 
clara sint; J. Kačinskas —Prof. 
V. Marijošius; V. Vizgirda — 
Dail. V. K. Jonyno 40 metų 
kūrybinio darbo sukaktis; A. 
Norvilas — Montrealio lietu
viai dvikalbiškumo studijoje; 
Suvažiavimai, stovyklos, studi
jų savaitės; Mūsų buityje. 

sikalbėti tik angliškai. Begalėjo 
giedoti tik angliškai, vietoj pir
miau buvusių lietuviškų gies
mių. Tuo reikalu jis sielodavo
si ir man rašydavę sielvartin
gus laiškus. Nutautėjimo su
stabdyti jis negalėjo. Vyskupi
jos muzikinė komisija tvarkė 
svetimkalbių parapijų bažnyti
nius giedojimus savo nuožiūra.

Velionis buvo labai tvarkin
gas. Visuomet buvo susirūpi
nęs jaunimu. Nuo 1922 m. jis 
priklausė L.R.K. Vargoninkų 
Sąjungai. Matyt, jo būta įta
kingo, nes 1933-35 m. jis ėjo 
šios sąjungos centro valdybos 
vicepirmininko pareigas. Jis 
nuoširdžiai rėmė L. Muz. Ar
chyvą gausiais eksponatais ir 
dažnomis piniginėmis aukomis. 
Jis buvo pažadėjęs įrašyti pali
kimą archyvui testamente sa
vo vardui įamžinti.

Gyvenant kaimynystėje, teko 
su juo keletą metų dirbti su 
chorais. įsitikinau jo pasišven
timu, kilnumu pasiimtam dar
bui. Jis mirė viengungis.

Tebūna lengva žemelė jo kū
nui, o džiaugsmingas dangus jo 
sielai.

J. Žilevičius

“AIDAI’’
Recenzijos: B. Ciplijauskai- 

tė — Sadūnaitės “Laiškai Die
vui”; A. Liulevičienė — Puke- 
levičiūtės romnas.

Viršelio 1 ir 4 psl. — EI. 
Urbaitytės aliuminio skulptū
ros. šis numeris iliustruotas 
EI. Urbaitytės ir V. K. Jony
no kūrinių nuotraukomis. Be 
to, IV dainų šventės nuotrau
kos.

Redaguoja dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122; leidžia T. Pran
ciškonai; leidėjų atstovas T. 
dr. Leonardas Andriekus, OF 
M; administruoja T. Benvenu- 
tas Ramanauskas, OFM, 680 
Bushwick Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221.

Detroit Mich.
Retu iškilmingumu paminėta 

tauto* šventė
Rugsėjo 8-toji, nepriklauso

mos Lietuvos vyriausybės 1930 
paskelbtoji tautos šventė, Det
roite ilgą laįką nebuvo mini
ma. S. m. rugsėjo 12, sekmadie
nį, Detroito jūres šaulių Švytu
rio kuopa suruošė tikrai pavy
kusį šios šventės minėjimą. I 
Lietuvių namus iš Detroito ir 
apylinkių, kaip per atlaidus, su
važiavo netikėtai daug žmonių 
(virš 300).

Sceną puošė šešių organiza
cijų vėliavos. Buvo pakviestas 
gausus prezidiumas. Oficialią a- 
kademijos dalį pravedė jūrop 
šaulių Švyturio kuopos, pirm. 
Itn. M. Vitkus, o meninę pro
gramą — LŠST c.v. moterų 
šaulių vadovė K. Kodatienė.

Turiningą, Vytauto Didžiojo 
laikus liečiančią paskaitą skai
tė iš Cleveland© atvykusi prof. 
Aid. Augustinavičienė. Ji pa
brėžė, kad nuosaikus, bet tik
ras patriotizmas šiuo metu ug
dytinas ir puoselėtinas. Kiek
vienas kovotojas už Lietuvos 
laisvę yra negęstąs, nuolat pa
saulyje šviečiąs žiburėlis.

Dainavo solistas Vidimantas 
Valatka. Iš Windsoro, Kanados, 
buvo atvykęs lietuvaičių stu
denčių kvartetas: Rūta Čeršku
tė, Milda Pakauskaitė, Aldona 
Tautkevičiūtė, Nijolė Giedriū
naitė ir akordeonistas Andrius 
čerškus. Kvartetui vadovauja 
Valerija Tautkevičienė. Nors 
šios jaunutės dainininkės yra 
tik mėgėjos, bet jos labai har
moningai ir įspūdingai padai
navo keturias dainas. Solistas 
V. Valatka ir kvartetas susilau
kė gausių ir nuoširdžių ploji
mų.

Po akademijos ir meninės da
lies Švyturio šaulės ir šauliai 
suruošė iškilmingus pietus, ku
riuose dalyvavo virš 150 sve
čių. V. Mingėia

ATSIUSTA PAMINĖTI
Dr. Antanas Skėrys — LIE

TUVOS MIŠKAI IR JŲ ŪKIS, 
atspaudas iš L. K. M. Akademi
jos metraščio IV ir V tomo, 
270 puslapių. Išleista Romoj 
1970. Kaina 5 dol.

Alfonsas Grauslys —IEŠKAU 
TAVO VEIDO, — rodyklės ieš
kojimo keliuose. Knyga palie
čia aktualius gyvenimo klausi
mus, ryškinamas Dievo ieškoji
mas, kančios prasmė. Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas Chi- 
cagoj. Viršeli piešė Giedrė Vai- 
tienė. 296 psl. Kaina 5 dol.
SEPTINTOJI PRADALGE, — 

suredagavo K. Barėnas, išleido 
Nidos Knygų Klubas Londone, 
1970 m., 464 psl. Knygoje su
dėta: J. Aistis — Pasakų pasau
lis, K. Bradūnas — eilėraščiai, 
L. Andriekus — Kunigaikšty
tės Aldonos Gediminaitės go
dos, V. Alantas — Nuotykiai 
pavasario mugėje, G. Tulauskai 
tė — Eilėraščiai, Teresė Pau- 
tieniūtė — Eilėraščiai, K. Al
menas — Trys giltinės pirštai. 
E. Cinzas — Iškyla į kalnus, A. 
Baranauskas — Septyni pa
veikslai su trumpu epilogu, Z. 
Tenisonaitė — Eilėraščiai, J. 
Janavičius — Eilėraščiai, Č. 
Obcarskas — Eilėraščiai, Pr. 
Girdžius — Eilėraščiai, A. Baro
nas —Žanetos meilė, K.S. Kar
pius — Du broliai, J. Gliaudą
— Kaukių balius (komedija), K. 
Barėnas — Karalienė motina, 
R. E. Maziliauskas — Panas lie
tuviškose samanose, A. Gustas
— Eilėraščiai, R. Šilbajoris — 
Žvilgsnis į mūsų naująją lyriką. 
V. Kazokas—Valandėlė su Pul- 
giu Andriušiu, dr. J. Grinius— 
Karalius Mindaugas sovietinėj 
nelaisvėj, G. Vėbrienė — Os
karas Milašius, Pr. Naujokaitis 
—Žvilgsnis į dvejų metų mū
sų grožinę literatūrą.

Nuo skaitytojų talkos pri
klausys Darbininko ateitis. Pa
dėkite išlaikyti šį laikraštį, su
raskite naujų skaitytojų. Ra
šykite: Darbininkas, 910 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N.Y. 
11221.
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Spalvinga moksleivių centro valdybos, pirmininkas.
ateitininkų šventė

Čia rengta moksleivių ateiti
ninkų Miško brolių metinė 
šventė buvo gana spalvinga ir 
įdomi. Spalio 2 vakarą šv. Jur- 
gio lietuvių katalikų parapijos 
salėj įvykusio pasilinksmini
mo programą sudarė ne tik šo
kiai, bet ir meninė dalis, ku
rią atliko studentų ateitininkų 
choras, susidedąs iš daugelio 
Amerikos universitetus lan
kančių studentų ateitininkų.

Programą pradėjo Laima ir 
Ramūnas Underiai, padainuo
dami pagal savo sukurtas me
lodijas kelias lietuviškas dai
nas. Savo melodijom žodžius, 
kaip Ramūnas paaiškino, pasi
rinko iš lietuvių poezijos anto
logijos poeto J. Tyslavos eilė
raščių. Ramūnas dar pritarė gi
tara. Klausytojam patiko jų 
švelnūs, maloniai skambą bal
sai bei suprantamos melodijos. 
Kai ką turėjo kartoti. Juodų 
iš Chicagos, sesuo ir brolis^

Pradedąs pirmuosius daini
ninko žingsnius dainavimo 
klasės studentas Jonas Vaške
vičius iš Toronto padainavo 
tris K. V. Banaičio dainas: Už 
žalios girelės, Gieda gaideliai 
ir Plaukia antelė. Jonas Vaške
vičius turi malonų lyrinį teno
ro balsą. Linkėtina, kad pasi
rinkto sunkaus kelio i daini
ninkus nepamestų, nes balsi
nę medžiagą turi gana didelę.

Studentų choras, kurį suda
rė Detroito, Clevelando, Chica
gos Philadelphijos ir net Los 
Angeles vietovių studentai a- 
teitininkai, pradžią gavęs dėka 
puikios organizatorės Laimos 
Gustainytės ir muziko Fausto 
Strolios Dainavos vasaros sto
vykloj, padainavo ar ne pen
kias lietuvių liaudies dainas.

Akomponavo Eug. Krikščiū
nas. Dirigavo, pranešinėjo- ir 
visam vakarui vadovavo stud. 
Jurgis Bradūnas.’

Vėliau vyko šokiai.
Sekmadienį, spalio 3, Šv. 

Jurgio lietuvių katalikų para
pijos bažnyčioj buvo aukoda
mos mišios už moksleivius. Jas 
aukojo ir pamokslą pasakė ku
nigas L. Januška. Prie alto
riaus buvo įneštos ateitininku 
ir Lietuvos vėliavos. Pamaldos 
buvo baigtos ateitininkų him
nu. Mišių metu giedojo vietos 
Lietuvių Bendruomenės cho
ras.

Tuoj po pamaldų parapijos . 
salėj įvykusiame metinės šven
tės susirinkime pagrindinę kal
bą pasakė stud. Jurgis Oniū- 
nas studentu ateitininku « *

Solistė G. Butkutė-čapkauskienė, iš Montrealio, spalio 16 dainuoja Roches
tery, N.Y., o lapkričio 20 Darbininko koncerte New Yorke. Nuotr. Irene

Jo kalba buvo gerai parengta 
ir sukosi daugiausiai apie St. 
Šalkauskio prieš 30 metų stu
dentam ateitininkam siūlytą 
gyvosios dvasios sąjūdį. Jis pla
čiai papasakojo ir šiandien jau
nimo mėgstamo autoriaus Hes
se knygos “Kelionė į rytus” 
(Journey to the East) turinį ir 
prasmę.

Dr. Jonas Dėdinas, mokslei
vių ateitininkų globėjas, pa
kvietė mqksleivius paskaityti 
savo straipsnių ištraukas iš ką 
tik išleisto moksleivių ateiti
ninkų laikraštėlio “Jaunimo 
Balsas”. Skaitytojai ir temos: 
Tadas Klimas — Amerikos Lie
tuvių Taryba, Jūratė Krokytė
— ateitininkai, T. Klimas — 
lietuviai kariai ramovėnai, J. 
Laukaitis — meškeriotojai ir 
medžiotojai, Br. Petrauskas
— Lietuvių Bendruomenė, Ra
munė Krokytė — tautiniai šo
kiai, Dana Staškevičiūtė —li
tuanistinė mokykla, ir kt. Dau
giausia apybraižų apie vietos 
lietuvių organizacijas parašė 
Tadas Klimas, viso 5.

šventės dalyviai susilaukė 
sveikinimų iš Detroito, Chica
gos ir Clevelando moksleivių 
ateitininkų. Taip pat sveikino 
ir R. Liormanas.

Buvo atsisveikinta ir su dva
sios vadu kun. Liudu Januška, 
kuris išsikelia atgal Kanadon. 
Atsisveikinimo kalbą pasakė 
dr. VI. Lelis.

20 dol. premiją, kurią pa
skyrė dr. VI. Lelis, laimėjo Ta
das Klimas, Miško brolių kuo
pos vicepirmininkas, už laiš
kus vietos amerikiečių laikraš
čiuose ryšium su Simo Kudir
kos tragedija. Kostas Petraus
kas laimėjo 10 dol. premiją, 
kurią paskyrė dr. J. Dėdinas 
už tai, kad nieko neparašė Jau
nimo Balsui, bet šiaip labai 
daug prisidėjo prie geresnio 
šventės pasisekimo.

Susirinkimas buvo pradėtas 
ateitininkų ir baigtas Lietuvos 
himnais. Susirinkimui suma
niai vadovavo kuopos pirm. 
Juozas Laukaitis, Jr.

Atvyksta solistė
G. Čapkauskienė

Spalio 16 7:30 vai. vak. šv. 
Jurgio lietuvių parapijos salė
se yra rengiamas lietuvių radi
jo klubo vakaras, kurio meni
nę programą atliks dainininkė 
G. Čapkauskienė ir Montrea- 
lio Aušros Vartų bažnyčios vy
rų oktetas. Dirigentė ir akom- 
paniatorė — M. D. Roch, ok
teto vadovas — sol. A. Keblys. 
Dainininkė G. Butkutė-Čap- 

kauskienė yra jauna, kylanti 
žvaigždė, sėkmingai dainuojan
ti lietuvių ir amerikiečių kon
certuose. Jos balsas — lyrinis 
koloratūrinis sopranas.

Solistė ir vyrų oktetas atliks 
26 dalykus.

Po koncerto — šokiai ir lo
terija.

Lazdynas tautybių 
pasirodymuose

Lazdyno lietuvių tautinių šo
kių šokėjai, vadovaujami Jad
vygos Reginienės, yra gal vie
ninteliai, kurie taip sėkmingai 
atstovauja lietuviam vietos ir 
apylinkės amerikiečių visuo
menėje. Rugpiūčio vidury jie 
sėkmingai šoko Rochesterio 
muziejaus ruoštoje tautybių 
pasirodymo šventėj, kur įvai
rios tautybės pasirodė su me
no darbais, valgiais, muzika ir 
tautiniais šokiais. Vėliau šios 
programos dalis buvo perduo
ta per televizijos 21 kanalą. 
Ten mikliai sukosi ir mūsų 
blezdinginio Jonkelio šokėjai.

Vėliau muziejaus vadovybė 
savo laiške J. Reginienei, dė
kodama už dalyvavimą toje 
šventėje, rašė, kad ji mielai no
rėtu matvti vienu lietuviu tau
tinių šokių koncertą. Daug su
silaukta gražių atsiliepimų ir 
iš kitų amerikiečių.

Rugsėjo 20 Lazdynas šoke 
Irondiqoit priemiesčio 50 metų 
šventėj — bazare. Rugsėjo 21 
šoko Amerikos žurnalistu-ko- 
respondentų draugijos vakare, 
kur dalyvavo aštuonios tauti
nės grupės. Spalio 2 šoko 2000 
žiūrovų miniai War Memorial 
salėj, Syracuse, N. Y.

Šiuo metu šokių vadovė J. 
Reginienė praneša, kad jau 
pradedama ruoštis ateinančių 
metų tautinių šokių šventei 
Chicagaj.

Maloniai kviečiami nauji šo
kėjai.

Sustabdyta lietuvių 
radijo programa

Dabartinė radijo stotis, iš 
kurios buvo perduodama lietu
viško pusvalandžio programa, 
pasibaigus sutarčiai, toliau jos 
neatnaujino. Todėl, kol bus 
rasta nauja stotis ar su ta pa
čia susitarta, lietuviškas radi
jo pusvalandis, veikęs 21 me
tus, yra sustabdytas.

Lietuviškų knygų derlius
Šią vasarą lietuviškų knygų 

lentynos pasipildė dėmesio 
vertomis knygomis: Anatoli
jaus Kairio romanu “Ištikimo
ji žolė”, Jurgio Gliaudos “Ait
varai ir giria”, Aloyzo Barono 
“Vėjas lekia lyguma” ir Biru
tės Kemėžaitės “Aš išeinu! Su
diev!” Visas šias knygas jun
gia Lietuvos laisvės idėja ir pa
sipriešinimo okupantui vaizdai.

Pasirodė ir Kosto Ostraus
ko keturios dramos, naujai 
perdirbtos ir pavadintas “Kvar
tetas”. O kas domisi prieš 
450 metų Lietuvoje veikusiais 
civiliniais ir baudžiamaisiais Į- 
statymais, tai ras ką tik pasi
rodžiusioje puošniai išleistoje 
knygoje “Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštystės 1 5 2 9 metų 
statutas”. Vertė Jonė Deveikė. 
Vertimą spaudai parengė, įžan
gą ir žodynėlį parašė A. Flate
ris.

Jaunimui ir vaikam skirtos 
knygas — Antano Vaičiulaičio 
naujai perspausdinta “Mūsų 
mažoji sesuo” ir Antano Gied
riaus “Aišvydo pasakos”. Gra
žiai paveiksluotos.

Mirė Bronė Saladžiuvienė
Spalio 2 Rochestery šalia sa

vo vyro pulk. Prano Sala- 
džiaus buvo palaidota jo žmo
na Bronė Saladžiuvienė. Liko 
giliame nuliūdime sūnus Juo
zas ir duktė dr. Danutė Ka- 
saitienė su šeimomis, sesuo dr. 
Aldona Kavaliauskienė Argen
tinoje, dvi seserys Lietuvoje 
ir brolis St. Jasutis Los Ange
les, Calif. Kapinėse jautrias 
atsisveikinimo kalbas pasakė 
pulk. R. Liormanas ir Vai. Vit
kus.

Atsisveikino su kun. 
Liudu Januška

Kun. Liudas Januška, pen
kerius metus buvęs Šv. Jurgio 
lietuvių katalikų parapijos vi
karas, spalio 10 persikelia į

Maironio mokykla New Yorke pradėjo mokslo metus. Prie mokyklos vartų Richmond Hill susirinkę mokiniai, 
tėvai ir mokytoja Astra Ruzgaitė (antra iš k.) Nuotr. G. Peniko

WORCESTER. MASS.
Pranciškonų rėmėjų sky

rius spalio 17, sekmadienį, Wor 
cestery rengia trijų tėvų pran
ciškonų — J. Dyburio, S. Ro- 
polo ir K. Butkaus — 25 m. 
kunigystės minėjimą.

10 vai. ryto visi trys jubi
liatai Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje, 41 Providence St., 
koncelebruos mišias.

1 vai. Maironio Parke, 52 
Quinsigamond Ave., Shrewsbu
ry, Mass., jubiliatam pagerbti 
ruošiami iškilmingi pietūs su 
menine dalim.

Kvietimai’ į pietus gaunami 
pas valdybos narius ir platin
tojus. Maloniai prašome jais 
apsirūpinti iš anksto; tai bus 
palengvinimas rengėjam.

Kviečiame visus atsilankyti į 
mišias ir į pietus, tuo pager
biant jubiliatus.

Solistės G. Čapkauskienės 
koncertas

Mūsų kolonijas gyventojai 
rugsėjo 18, LB apylinkės valdy
bos, ypač parengimų vadovo 
Račiukaičio, dėka turėjo progą 
išgirsti puikų koncertą, kurį at
liko solistė Gina čapkauskienė 
iš Montrealio.

Gražiame solistės balse buvo 
jaučiamas nepaprastas lengvu
mas ir grakštumas. Klausytojai 
nenorėjo jos paleisti. Jos laiky
sena scenoj buvo paprasta, ne
apkrauta jokiais mostais.

Koncertas buvo pradėtas Mo- 
zarto arijomis. Po to solistė 
perėjo prie kitų kompozitorių: 
Campra, Sandoval, Rossini. Pa
galiau išgirdom ir lietuvių kom
pozitorių dainas: K. B. Banai
čio “Už balto stalo sėdėjau”, 
“Ant kalno malūnėlis” ir “Oi 
nėra niekur"; V. Jakubėno “Mė-

Hamiltona. Ont., veiklią lietu
vių parapiją. Čia jis buvęs tik 
“paskolytas", kai prieš penke
rius metus baigė Romoje ku
nigų seminariją.

L. Januška tuoj po karo ket
verius metus Conventry, Ang
lijoje, dirbo anglių kasyklose. 
1952 persikėlė į Kanadą, To
rontą, kur dirbdamas vakarais 
lankė muzikos mokyklą, dai
navo Varpo chore, priklausė 
prie dramos grupės. 1958, kiek 
susitaupęs pinigų, išvyko i 
Romą Šv.- Kazimiero kunigų 
seminarijon. Baigęs Laterano 
pontifikalinį universi 
tetą, 1965 balandžio mėn. bu
vo įšventintas kunigu. Tų pa
čių metų liepos mėn. buvo lai
kinai paskirtas Šv. Jurgio lie
tuvių katalikų parapijos klebo
no pavaduotoju-vikaru. Tom 
pačiom pareigom jis dabar 
grįžta atgal į Kanadą, tik šiuo 
metu jau į Hamiltoną.

Kun. L. Januška yra malo
naus būdo, radęs Rochestery 
daug draugų ir bičiulių. Jis bu
vo Altos ir Balfo skyriaus val
dybos narys, nesišalinęs nė 
vienos ųrganizacijos darbų.

Spalio 2 parapijos salėj jam 
buvo surengtas jaukus atsisvei
kinimo pobūvis. Rengė vietos 
lietuvių organizacijos. 

lyni varpeliai”, “Na tai kas” ir 
“Gėlės iš šieno”. Vėliau buvo 
dainuojami Arditi ir Strauss. 
Koncertas baigtas arija iš Deli
bes operos “Lakmė”.

Solistei akomponavo kompo
zitorius J. Gaidelis iš Bostono.

Studentės B. Račiukaitytė ir 
V. Pajėdaitė, lydimos studento 
G. Račiukaičio, iteikė solistei re 
žiu puokštę, o akompaniatoriui
J. Gaideliui prisegė prie peties 
baltą gėlytę. Publika visą laiką 
entuziastingai plojo. Mūsų mie
la solistė už tai nepasiliko sko
linga. Padainavo dar kelias dai
nas. .

—o—

Koncerte dalyvavo žymus mu- 
zikas-kritikas Raymond Morin. 
Kitos dienos rytą Worcester 
Sunday Telegram laikrašty jis 
rašė:

“Gina čapkauskienė turi ne
paprastai gerą koloratūrinę 
techniką. Pilnas ir tvirtas pasi
ruošimas bei lengvas balso val
dymas,nežiūrint, ar dainuotu 
piano, ar forte, parodo solistės 
išvystytą nepaprastą sugebėji
mą, laisvai apimantį visus re
gistrus.”

“Kompozitorių Campra, San
doval ir Rossini dainos buvo 
atliktos su nepaprastai geru ži
nojimu, viliųjančiu puikiu bal
su.”

“Ne prasčiau atliko ir Mozar- 
to arijas. “Don Giovanni” bu
vo solistės puikiai pasiruošta, 
atlikta su pilnu įsijautimu. 
Ypač aukštose gaidose baisas 
išlaikytas be jokio spiegimo ir 
aiškus. Ji turi jėgos be rizi
kas atsiskleisti aukštuose regis
truose.”

“Lietuvių kompozitorius —
K. V. Banaitį ir V. Jakubėną — 
atliko entuziastingai, romantiš
kai, skausmingai, pergyvenda
ma kiekvienos dainos turini.”

“Arditi “II bacio” ir Straus- 
so “Blue Danube” kūriniuose 
balsas apėmė laisvai visus re
gistrus ir nenustojo savo skam
bėjimo žemųse gaidose, o taip 
pat ir aukštose; lengvai atliko 
visus perėjimus. Strauss “Ade
le s Laughing Song” kūrinyje

Chicagos lietuviai Kultūros Židinio 
statybai aukojo

Po 100 dol.: Švč. Marijos Gi
mimo parapijos tretininkai; 
Mrs. Berce Thompson; Mr. 
and Mrs. J. S. Šamogogai; Klei
zų šeima; Mrs. F. Martinkėnie- 
nė.

80 dol.: surinko E. Kleizie- 
nė.

20 dol.: Mrs. Anelė Maska- 
lunas.

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

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

Kituose laikraščio numeriuose skelbsime kitų vietovių au-
sb. kotojų pavardes.

savo judesiu padėjo išreikšti 
pergyvenamojo momento nuo
taiką.”

“Užbaigė su Delibes arija iš 
operos “Lakmė”, kurią atliko 
briliantišku balsu ir puikia dai
navimo technika”.

—o—
Žmonių koncerte buvo ne

maža. Galėjo būti daug daugiau 
Ypatingai pasigedqm jaunimo.

Mūsų visų džiaugsmui solis
tė G. Čapkauskienė rytojaus 
dieną, sekmadienį, giedojo Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioj 
per mišias, nes šventėm tautos 
šventę.

Tikim, kad solistės G. Čap
kauskienės pasirodymas, kuriuo 
visi yra susižavėję, Worcestery 
buvo pirmutinis, bet ne pasku
tinis. J. M.

— Kanados lietuvių gydyto
jų dr-jos išvyka buvo sureng
ta rugsėjo 1 1 Springhurste. 
prie Wasagos. Pirmininkė dr. 
A. Užupienė-Lukienė pranešė 
apie Darbo savaitgaly įvykusį 
pasaulio lietuvių gydytojų su- 
važiavima New Yorke. 

i, —

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

Provincial Superior 
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 
04046

15 dol.: Mikelina Gminaitė.

Po 10 dol.: Jonas Vėžys; Gi
na Makaveckas; Barbora Grėb- 
liūnas.

Po 5 dol.: Vaišvila; Petro
nėlė Augustaitienė; SI. Martin- 
kienė; Ona Banienė.

— JAV Lietuvių Bendruo
menės pradžia yra laikomas 
JAV LB Akto iškilmingas pa
skelbimas JAV LB šventėje 
1951 lapkričio 18 New Yorke. 
Aktu buvo paskelbta, kad: 
“Jungtinių Amerikos Valsty
bių lietuviai, džiaugdamiesi 
žmonišku ir laisvu gyvenimu 
šiame krašte ir. kaip lietuviai 
bei lietuvių kilmės amerikie
čiai, norėdami a) aktyviai da
lyvauti Jungtinių Amerikos 
Valstybių gyvenime ir įsijung
ti į jų kovą prieš internaciona
linį komunizmą; b) veikliai 
prie to gyvenimo prisidėti sa
vo kultūrinėmis ir tautinėmis 
savybėmis bei lietuviškaisiais 
papročiais; c) bičiuliškai palai
kyti giminingumo simpatijas 
su lietuviais už Jungtinių A- 
merikos Valstybių ribų, ir d) 
pareigingai remti Lietuvos 
laisvinimo kovą ir Lietuvių 
Tautos gelbėjimo pastangas; 
nuoširdžiai reiškia savo tauti
nį solidarumą JUNGTINIU A- 
MERIKOS VALSTYBIŲ LIE
TUVIŲ BENDRUOMENĖJE.” 
Šį aktą priėmė ir paskelbė tuo
metinis Laikinasis Organizaci
nis Komitetas, pirmininkauja
mas prel. Jono Balkūno. Tad 
šiais metais JAV Lietuvių Ben
druomenė švenčia 20 metų gy
venimo ir darbo sukakti. Iš
kilmingas minėjimas New Yor
ke įvyksta spalio 8-10.

— Rudens šventė Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresui 
remti įvyksta spalio 16 Chica- 
goj, Jaunimo centre. Progra
moj R. Babicko vadovaujamas 
Clevelando vvru oktetas, rašvt. 
Al. Barono humoristiniai eilė
raščiai. Šokiam gros Ąžuolo 
Stelmoko orkestras.

— Rambynas, Argentinos 
lietuvių tautinių šokių an
samblis, spalio 2 paminėjo 10 
metų sukaktį.

— Kanados Lietuvių dienoj 
spalio 10 St. Catharines mies
te pažadėjo dalyvauti šie gar
bės svečiai: vysk. T. J. Mc 
Carthy, Ontario švietimo mi 
nisteris R. Welch, miesto bur
mistras MacKenzie, PLB pir- 
min. St. Barzdukas. sen. kon
sulas dr. J. Žmuidzinas. Kana
dos LB pirm. dr. S. Čepas ir 
kt.

— Venecuelos LB centro v- 
bon vieton mirusio Jurgio Bie
liūno vicepirmininke pakvies
ta Vanda Bieliūnienė ir dr. Po
vilas Dambrava iš Caracas. 
Rugsėjo 12 centro valdybos 
posėdy nutarta įsteigti specia
lų Jurgio Bieliūno vardo fon
dą. Laikinų nuestatų projektą 
paruošė Vladas Venckus. Pro
jektas perduotas specialiai ko
misijai peržiūrėti.

— Laima Švėgždaitė Kana
doj Toronte. High Park apy
linkės liberalų partijos susirin
kime rugsėjo 27 nominuota 
kandidate į Ontario parlamen
tą. Kandidatę pasiūlė feder. 
parlamento narys Deacon. Ka
nados spaudoj apie L. Švėgž- 
daitę jau pasirodė palankių at
siliepimų.

— Povilas Dirkis redaguoja 
knygą apie Lietuvos policiją. 
Baigiamą rengti veikalą išleis 
buv. policijos tarnautojų klubas 
Krivūlė.

— Vliko atstovybė Venecue- 
loj nuo rugsėju 12 yra šios 
sudėties: inž. Vladas Venckus 
— pirmininkas, Vanda Bieliū
nienė — vicepirmininkė, mo
kyt. Juozas Kukanauza —sek
retorius, Luiza Gavorskienė— 
iždininkė. Kiti nariai: kun. An
tanas Perkumas, dr. Povilas 
Dambrava ir agr. Zenonas 
Garšva. (E)

— Muz. Antanas Jaras, gy
venąs Kenoshoj. Wise., išrado 
specialų prietaisą pianinam de
rinti. Išradimas darbą pagreiti
na dešimteriopai. Adv. Algirdas 
Ostrauskas. Chicago. Ill., jam iš
rūpino JAV patentą nr. 3.585. 
899 išradimo teisėm apsaugoti.
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HARTFORD, CONN.
L.A.P. koncertas — balius

Spalio 9, Šeštadienį, 7 vai. 
vak. L.A.P. klubas savo salėj, 
227 Lawrence St., Hartford. 
Conn., rengia įdomų koncertą- 
baliu.

Programą atliks Clevelando 
vyrų oktetas su soliste Irena 
Grigaliūnaite.

Veiks turtingas bufetas. Šo
kiam gros R. Butrimo orkest
ras. Įėjimo bilieto kaina 4 dol.. 
studentam ir moksleiviam — 
2 dol.

Hartfordo ir apylinkių lietu
viai prašomi gausiai dalyvauti 
ir atsivesti svečiu amerikie
čių.

L.A.P. klubo gegužinė
Rugsėjo 19 L.A.P. klubas sa

vo parke (Lighthouse Grove 
Park) East Hartforde surengė 
parko 60 metų sukakčiai pa
minėti gražią gegužinę —pik
niką. Dalyvavo nemažai žmo
nių iš Hartfordo ir apylinkių. 
Oras pasitaikė gražus.

Klubo darbščioji šeiminin
kė Konstancija Milerienė pa
vaišino gardžiu kugeliu. Vir
tuvėj dirbo šios šeimininkės: 
Ona Jusinienė (vadovė), Kotry
na Kasmonaitienė, Marcelė Ur
bonienė,. Ona Gurskienė, Danu- 
tė Pakalnytė, Ona Žemgulienė 
ir Julija Philips (ši prie sodės).

Šiai gegužinei tortus padova
nojo Ona Pakalnienė (net tris). 
Salomėją špakauskienė ir O- 
na Brazauskienė.

Nuo 4 vai. popiet prasidėjo 
šokiai, kuriem grc’o Jono Mar
tino orkestras. Šokių metu bu
vo laimėjimų traukimas. Lai
mėjimus tvarkė klubo pirmi
ninkas Joseph Thomas. Pirmą 
laimėjimą — 300 dol. — gavo 
Garry Swierzy iš Newingtono, 
Conn., antrą — 100 dol. — 
John Karcjinas, L.A.P. klubo 
narys iš Hartfordo, 
trečią - 
Slumsky 
necticut.

PATERSON, N.J

iškilmingą banketą. Ta 
proga bus pagerbtas ir 
klebonas kun. Jonas J.

HAPPY COLUMBUS DAY!

Conn..
Alek50 dol.

iš New Britain. Con- 
ketvirtą — 50 dol.— 
(pavardės neteko nu-

girsti).
Pobūvis praėjo jaukiai. Da

lyviai skirstėsi patenkinti.
Jonas Bernotas

TARĖSI LIETUVIAI KUNIGAI 
SU VYSK. V. BRIZGIU 

CHESTER, PA.

Jaunas ir naujas klebonas 
kun. Leo Peck neseniai pakvie
tė lietuvi vyskupą V. Brizgi ir 
kaimynus lietuvius kunigus pas 
save į Nekalčiausios Marijos 
Širdies parapijos kleboniją. 
Chester, Pa. Vyskupas ir visi 
dalyviai pasikalbėjo lietuviam 
kunigam rūpimais uždaviniais. 
Pirmiausia vyskupas padėkojo 
už talką ir paramą, Įrengiant 
lietuvių koplyčias Washingtone 
ir Romoje. Padėkota už nuola
tinę kunigų ir parapijų para
mą persekiojamai Bažnyčiai 
Lietuvoj per Lietuvių Katalikų 
Religinę šalpą. Sutarta sudary
ti LKRŠ rėmėjų pasauliečių gru. 
pę. kuri taip pat rūpintųsi gel
bėti persekiojamus dėl Kris
taus Lietuvoj. Visi gyvai prita
rė artimoj ateity sukviesti Ku
nigų Vienybės Philadelphijos a- 
pygardcs pasitarimą. Dabar jų 
pirmininku yra prel. dr. Martu-

sevičius, o sekretoriumi kun. 
dr. B. Šimkus.

Pasitarime dalyvavo: vysk. 
V. Brizgys, prel. V. Martusevi- 
čius, kun. K. Batutis, kun. J. 
Degutis, kun. L. Peck. kun. B. 
Šimkus, kun. B. Sakalauskas ir 
kun. S. Raila. Labai šauniai vi
sus pavaišino šeimininkas ku
nigas L. Peck. Jo šeimininkės 
parengė pietus, o jo kunigas 
pagalbininkas nuoširdžiai pa
tarnavo. Visi nuoširdžiai padė
kojo už tokį lietuvišką draugiš
kumą ir vaišingumą.

Prieš išsiskirstant buvo ap
lankyta didžiulė bažnyčia. Nau
jas klebonas papasakojo, kaip 
atliekami pagražinimo darbai.

Kun. L. Peck nuoširdžiai rū
pinasi lietuvių reikalais. Nors 
klebonauja nelietuvių parapi
joj. tačiau kaimyninėj Aušros 
Vartų parapijoj išklauso lietu
vių išpažinčių. KR.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Išvyksta i Florida

Kostas ir Karolina Vaitai- 
čiai išsikelia gyventi i Floridą. 
Jie buvo savininkai dviejų fir
mų: Westbrook Lobster Co. ir 
Seaside Marina — Westbrook, 
Conn. Floridoj apsigyvens: 391 
S. W. 54 Ave., Plantation Park. 
Fort Lauderdale Florida, 333 
14. Savo prekybai vadovauti pa. 
lieka sūnų Vytautą Vaitaiti.

Ta proga rugsėjo 11 Gražina 
Pęžemėnienė, Wapping, Conn., 
suruošė gražias išleistuves. Rug
sėjo 18 Izabelė ir Petras Sima- 
nauskai, Hartford, Conn., su
rengė antras išleistuves — va
karienę, kurioje dalyvavo ne
mažas būrelis svečių. Palinkėta 
laimingos kelionės, ilgiausių me 
tų ir paminėta jų visuomeninė 
veikla.

Ypač malonią ir nuoširdžią 
kalbą pasakė Vaclovas Nenor
tas. Taip pat žodi tarė Juozas 
Thqmas, inž. Lionginas Kapec- 
kas. Petras Simanauskas ir kiti. 
Antanas Ustjanauskas pado
vanojo “lucky” naują sidabrini 
pinigą. Kun. dr. A. Pupšys pa
aukojo Vaitaičių intencija mi
šias, kurios buvo atlaikytos rug
sėjo 26.

Vaitaičiai 
svečiam už 
ir parodytą 
kvietė visus
tarnus aplankyti juos Florido
je ir praleisti atostogas jų gra
žioj rezidencijoj.

Šv. Kazimiero parapijos su
kaktis. Patersono Sv. Kazimie
ro lietuvių parapija įkurta 
1911 spalio 15, atseit, prieš 
60 metų. Šiai sukakčiai pami
nėti parapijos taryba spalio 17, 
Tides restorane, 1245 Bel- 
mqnt Ave.. No. Haledon, N.J., 
ruošia 
pačia 
buvęs 
Kinta.

Kun. J. J. Kinta gimė 1902. 
3.11 Anglijoje. Vos keletos me
tų būdamas, su tėvais atvyko 
į JAV ir apsigyveno Waterbu
ry. Conn. 1931, baigęs kunigų 
seminariją Darlington, N. J. 
ir Seton Hall universitetą, bu
vo Įšventintas kunigu. Vikara
vo Šv. Petro ir Povilo parapi
joj Elizabethe ir Sopulingo
sios Dievo Motinos parapijoj 
Harrisqn, N. J. 1936 balandžio 
24 buvo paskirtas Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos klebonu 
Patersone. Čia uoliai apaštalau
damas subūrė parapiją į vie
ningą vienetą, pastatė naują 
bažnyčią, atnaujino kleboniją 
bei praturtino parapiją kitom 
trim nuosavybėm. Po 35 me
tų sėkmingo klebonavimo ir 
40 metų kunigystės nuo rug
pjūčio 1 išėjo i pensiją.

Padėkos mišias kun. J. J. 
Kinta aukos spalio 17 d., 10:30 
vai. Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioj, o 1 vai. popiet da
lyvaus pagerbimo bankete. Iš
kilmėse sutiko dalyvauti ir Pa
tersono vyskupas Lawrence 
B. Casey.

Kun. J. Kinta, buvęs ilgametis Pa
tersono lietuvių Sv. Kazimiero pa
rapijos klebonas.

MIKES AUTO BODY
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862 East 26th Street 
Paterson, New Jersey 

201 -279-0313

MARIO AUTO INSPECTION 
STATION

Shell Bay Road 
Cape May. New Jersey 

MR. DE SANTOS 
609 465-5607

LARISON’S Turkey Farm Inn 
Intersection Rts. 206 & 24

Chester. N.J. 201-879-5521

Kaulinyte. Iš Patersono jį prie 
altoriaus palydėti ir vestuvių 
vaišėse dalyvauti buvo nuvykę • 
nemažas jo bičiulių būrys. Iš 
povestuvinės kelionės sugrį 
žę jaunieji apsigyvens Pater- 
sone. Laukiame. k.l.

Parengimai New Yorke
Spalio 9-10, šeštadieni-sekmadienį 

— LB Amerikoje 20 meti; įsikūrimo 
sukaktis. Rengia LB New Yorko 
apygarda.

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

Gerai pažįstama firma, kuri per daugeli metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą. siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir 1.1.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite dideli kieki Įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corp.
affiliated with PODAROGIFT, Inc.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran
zistoriams. magnetofonams (tape recorders) ir daug kt. 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

KREIPKITE DĖMESĮ I NAUJĄ ADRESĄ:

488 MADISON AVENUE 
FLOOR 21 st New York, N.Y. 10022

Tel.: (212) 758-1150/1

SKYRIAI:
New York, N.Y. 10003 — 39 Second Avenue 
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street 
Boston, Mass. 02118 — 271 Shawmut Avenue 
Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadway 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60608 — 3333 South Halstead Street 
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 State Road 
Irvington, N.J. 07111 — 762 Springfield Avenue 
Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Ave.

Tel.: AL 4-5456 
CH 3-2583 

LI 2-1767 
268-0068 

TL 6-2674 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
374-6446

Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W. GL 8-2256
Hamtramck, Mich. 48212 — 11333 Jos. Campau Avenue 365-5255
Hartford. Conn. 06114 — 200 Franklin Avenue 246-9274
Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard

FO 3-8569
AN 1-2994
LO 2-1446

padėkojo visiem 
gražius linkėjimus 
draugiškumą ir 
draugus ir pažjs-

Parapijos sodalietės pereitą 
sekmadieni suruošė labai Įdo
mų vakarą. Jį pavadino “Chin
ese Auction''. Sodalietės yra 
pajėgiausia šios parapijos or
ganizacija. Jų parengimai į- 
domūs sėkmingi ir... pelnin
gi. Pereito sekmadienio paren
gimui jos surinku iš įvairių 
krautuvių bei firmų ir pavie
nių asmenų labai vertingų daik
tų ir juos labai originalios lo
terijos būdu paskirstė susirin
kusiem vakaro dalyviam už jų 
Įsigytus bilietus. Susirinko arti 
dviejų šimtų parapiečių 
mūsų parapijos draugų.

Brook-

Jurgio 
m. gi- 
Rengia

Dalyvis

Baltimores žinios

Pirma bus va
jos — paroda, 
naujausios mo-

Madų parodą lapkričio 11 
gražioj Martins West salėj ren
gia sodalietės. 
karienė, o po 
Bus parodyta
teru mados — suknelės švar-*■ 9
keliai. Pelnas skiriamas para
pijos naudai.

40 valandų atlaidai Šv. Al
fonso bažnyčioj prasidės spa
lio 17 d. 10 vai.
cesijoj dalyvaus parapinės mo
kyklos mokiniai. Giedos didy
sis choras. Atlaidai baigsis spa
lio 19 d. 7 v.v. mišiomis.

mišiomis. Pro-

Kepsnių balių rengia lietu
vių posto 154 legionieriai spa
lio 17 Eastern Center salėj. 
Eastern Ave., 
metais rengia 
si kviečiami Į 
linkumą. Bus
gių, gėrimų. Šokiam gros 
ras orkestras. Veiks Icferija. 
Pietūs baigsis 6 v.v.

kur kiekvienais 
savo pietus, 
šią vaišingą 
visckiausių

Vi- 
ap- 

val- 
ge-

bei

Nauja šeima. Juozas Majaus
kas, patersonietis, pereitą šeš
tadieni. spalio 2, Philadelphi- 
joj, Šv. Jurgio parapijos baž
nyčioj, susituokė su Marija

Liet. Tautininkų Sąjungos 
Baltimorės skyrius spalio 16 
lietuvių svetainėj rengia kon
certą. Pradžia 7:30 v.v. Veiks 
bufetas. Po koncerto — šokiai. 
Rengimo komitetas kviečia vi
sus į ši pirmąjį rudens paren
gimą.

Jonas Adams Adomaitis, pir
mos kartos lietuvis, sulaukęs 
per 90 metų, po sunkios ligos 
mirė rugsėjo 26. Buvo malo
naus būdo žmogus, dalyvavo 
lietuviškuose parengimuose, 
priklausė lietuviškom organiza
cijom. Gedulingos mišios už jo 
sielą aukotos šv. Alfonso baž
nyčioj rugsėjo 29. Palaidotas 
Garden of the Faith kapinėse. 
Liko nuliūdusios dukros.

Jonas Obelinis

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

Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue 
Passaic, N.J. — 176 Market Street 
Paterson, N.J. — 99 Main Street 
Philadelphia. Pa. 19122 — 1214 N. 5th Street 
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francisco, Cal. 94115 — 2076 Sutter Street 
Waterbury. Conn. — 905 Bank Street

373-8783 
GR 2-6387 

274-6400 
PO 3-4818 
HU 1-2750 
Fl 6-1571 

PL 6-6766
Warren, Mich. 48092 — 29200 De Quindre /z Block North

of 12 Mile Road
Woodhaven, N.Y. 11421 — 94-08 Jamaica Ave. 
Worcester. Mass. 01610 — 169 Millbury Street 
Youngstown, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street

751-6760/1 
441-4712 

SW 8-2868 
Rl 3-0440

Spalio 17, sekmadienį — K.M. Są
jungos 29 kuopos metiniai pietūs 
Apreiškimo parapijos salėj.
lyne. Pradžia 1 vai.

Spalio 17, sekmadeinį — 
Ambroziejatis Pabrėžos 200 
mimo sukakties minėjimas.
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademi
jos New Yorko židinys.

Spalio 23, šeštadienį — Maspetho 
Piliečių Klubo moterų skyriaus me
tinė vakarienė ir šokiai klubo patal
pose.

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

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

Spalio 31, sekmadienį — Rudens 
pietūs ir laimėjimų popietė Aušros 
Vartų parapijos salėje Broome ir 
Varick St. kampas (prie Holland 
Tunnel) New Yorke. Pradžia 1:30 
p.p. Rengia Aušros Vartų parapija.

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

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

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

Lapkričio 20, šeštadienį — Dar
bininko metinis koncertas. Dainuos 
solistė Gina Capkauskienė ir Mont- 
realio vyrų oktetas. Koncertas ski
riamas Simo Kudirkos tragiško iš
davimo metinėm paminėti.

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

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

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

Sausio 29, šeštadienį — Balfo va
jaus koncertas.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos valdybos 
nariui kultūros reikalams — Vy
tautui Radzivanui, 84-16 110th St„ 
Richmond Hill, N.Y. 11418: telefo
nu: 441-9720.
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Country style dinner and sea food < 
luncheons. Cocktail lounge. Open — } 
noon to 8 PM. Closed Fri., holidays, ♦
. M M I ■ ■ ■ ■ — ■ , ■ ■ ■ I
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Pick-up and delivery on dry clean- I 
ing and washing — 670 Bergen Ave. , 
Jersey City. N.J. 07304 — Phone •

' 201-333-9353
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KRAMER MORTUARY Inc.
A supreme Funeral Service 

at a minimum cost 
Every wish observed.

220 Glen St. Glen Cove. L.I. 
516 OR 6-0137

HILLSIDE HOUSE CATERERS

206-10 Hillside Avenue 
Hollis. Long Island 

A package deal to suit all budgets 
HO 5-7788
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GRAYCE IMPORTS
Open 6 days a week 

A shop for the home decorator 
specializing in extraordinary gifts. į 

7121 Bergenline Avenue 
North Bergen. N.J. 07047

Call 201-869-0085

MONSIGNOR 
FRANCIS MAJESKI

SACRED HEART CHURCH

North Bergen. New Jersey

T. PERRY & C. NIXON PROPS.
P & N LAUNDROMAT 
and DRY CLEANERS

BRIDGE 
AUTO BODY, INC. 

Route 46 and Boulevard 
East Paterson. New Jersey 

Call 201—SW 7-4040

BRIDAL MANOR
FOR THE FINEST 

OF BRIDAL GOWNS 
— Mother and Daughter — 

809 Riverview Drive 
Totowa. New Jersev

WILLIAM A. SMITH 
& SON INC.

Exclusively Insurance
380 Broadway Newburgh. N.Y.

Call 914-561-1706

PALADIN MOVERS
Experts in the Moving Profession 

Prompt Corteous Service 
1500 Ericson Pl. Bronx, N.Y. 

------  892-3940 ------

CLOVER LEAF GARDENS

272A Roanoke Street 
Woodbridge. New Jersey 

201-636-2980

Columbus Day Greetings’

BEDFORD HILLS 
BOOK SHOP 
1 Babbit Road

Bedford Hills. N.Y.

KENT BAR and GRILL
Full course dinners and luncheons 

Home cooking, wines, liquors
Private party room open 9:30 AM

Route 52 Carmel N.Y.
914-225-9853

KEYPUNCH 
TRAINING SCHOOL 

161 Jay Street 
Schenectadv. New York 

(518) 370-1007

REALTY MANAGEMENT 
COMPANY

75-79 Chuck Street 
LODI. New Jersey 
Call 201-773-8351

COLUMBUS DAY 
GREETINGS

NOBLE VAN AND 
STORAGE CO.

Agent for
NORTH AMERICAN 

Van Lines
We treat furniture like eggs. 
Moving - Storage - Packing 
Free estimates — SC 3-2200 

Gray Rock Rd.. Scarsdale
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HOLYWOOD 
MEMORIAL PARK 

and 
GETHSEMANA 

GARDEN 
MAUSOLEUM

Box 424
Union, New Jersey
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DELICATESSEN and LIQUORS ‘ 
Known throughout Bergen County | 
for Scandinavian imported spe- • 
cialties, German salads and cold» 
cuts — 314 Queen Anne Rd. Tea- i 
neck, N.J. Visit us and find out * 
why our store is always crowded. * 

CALL 201-836-0197 }
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BAIKD CHEMICAL 
INDUSTRIES INC.

22-10 State Highway 
No. 208

FAIR LAWN, N.J. 07410 
Dial 201-791-7500

First National

Member of 
F.D.I.C.

Hope, New Jersey

UNION TRUST 
COMPANY

765 Broad Street 
Newark. New Jersey 

201-621-8600 
Member F.D.I.C.

Columbus Day Greetings 
to all our Friends 

and Neighbors

Ed Di Benedctli
Inc.

204-11 Northern Blvd.
Bayside. N.Y.

National
BANK OF

NORTH AMERICA
60 Hempstead Ave.

Hempstead, LX N.Y.
(516) 481-9000

115 branches in New York City. 
Long Island and Westchester.

Member FDIC

COLUMBUS DAY 
GREETINGS

GREAT
EASTERN

TEXTILE CO
30 Industrial Ave. 

Mohwah, N.J. 
201-327-1414

Fourth Federal
Savings and Loan

Association
1355 First Ave., near 72nd St.

New York, N.Y. 10021 
288-2005

----- Branch Office------  
2636 Central Park Ave.

Yonkers, N.Y. 10710 
(914) 779-1430 

Yonkers office open Saturdays 
10 AM - 1 PM.

Central Plaza Shopping Center 
(West to the Theatre)
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— Lietuvos Išlaisvinimo Tau
tos Fondui gauta aukų iš Kana
dos lietuvių. Aukojo: 250 dol. 
P. A. Augustinavičius, Rexdale, 
Ont.; 200 dol. Liet. bankas 
“Parama”, Toronto, Ont.; 150 
dcd. Liet. Prisikėlimo bankas. 
Toronto, Ont; po 100 dol.: S. 
K. Gečas, Muskoka, Ont., S. 
Kėkštas, Toronto, Ont., S. B.Z. 
Jackus, ’ Woodbridge, Ont., H. 
Smitas, V. Dauginis; 60 dol. 
A. Kantvydas, Toronto, Ont.; 
pa 50 dol.: kun. P. Ažubalis, 
Toronto, Ont., O. Delkus, To
ronto, Ont., V. Liuima, Toron
to, Ont., A. Smigelskis, Toron
to, Ont., Bumelis, Toronto, On- 
tario, P. Barauskas, Toronto, 
Ont., A. Masionis, Toronto, On
tario.; po 30 dol.: E. J. Vitar- 

' tas, Toronto, Ont., dr. J. Yčas, 
Toronto, Ont.; po 25 dol.: J. 
Gustainis, Don Mills, Ont., A. 
Kuolas, Toronto, Ont., J. Pri- 
sas, Toronto, Ont., P. Sidaras, 
Toronto, Ont., H. Lapas, Don 
Mills, Ont., J. Pikelis, Court- 
rait, Ont., V. Sinkevičius, To
ronto, Ont., S. Stonis, Toronto, 
Ont. J. Varkavičius, Toronto, 
Ont.’ J. Vitkūnas, Toronto, Ont. 
Tautos Fondo valdyba visiem 
aukotojam nuoširdžiai dėkoja. 
Jiem per vienerius metus siun
tinėjamas Eltos informacijų 
biuletenis. Vlikas dėkoja Tau
tos Fondo atstovybės pirminin
kui St. Baneliui už rūpestingu
mą telkiant aukas Lietuvos iš
laisvinimo reikalam. (E)

— Kun. Vaclovas Martinkus, 
Providence, R. L, lietuvių pa
rapijos bažnyčioj pravedė rin
kliavą Vatikano radijo lietuviš
kos programos išlaikymui. Su
rinkta 145 dol. ,

— JAV Lietuvių Bendruome
nės 64 apylinkės priklauso 8 
apygardom. Kitos 8 apylinkės 
nepriklauso jokiai apygardai. 
Apygardos yra: Bostono, Chica- 
gos (arba Vidurio vakarų), Con- 
necticuto, New Jersey, New 
Yorko, Ohio, Pietryčių ir Vaka
rų- ' .

— Dr. Ernest L. Wilkinson, 
Provo, Utah, Brigham Young 
universiteto prezidentas, Įsijun
gė i Rezoliucijom Remti Komi
tetą, pažadėdamas visą savo tal
ką H. Con. Res. 416 rezoliuci
jos Įgyvendinimo žygyje, per
keliant Pabaltijo kraštų bylą Į 
Jungtines Tautas ir ją ten tin
kamai apginant.

— Poetas Bern. Brazdžionis 
iš Los Angeles yra JAV LB ta
rybos kultūrinių reikalų komi
sijos pirmininkas.' Šiai komisi
jai priklauso Ona Ivaškienė, A- 
natolijus Kairys, dr. Kęstutis 
Keblys, dr. Antanas Razma, Ma
rija Rudienė, Aleksas Vaškelis 
ir Aušra Zerr.

— Laima Nainytė, pereitą 
pavasarį baigusi Chicagos Loyo
las univ-tete politinius moks
lus, jau trečius metus iš eilės 
mokytojauja Chicagos Dariaus 
ir Girėno lituanistinėj mokyk
loj. Šiais metais ji mokys šeštą 
skyrių.

— Lietuvių Fondo valdyba 
spalio 23 Chicagoj, Jaunimo 
centro didžiojoj salėj, ruoš pa
rengimą LF pagrindiniam kapi
talui padidinti.

— Nepriklausoma Lietuva, 
Montrealyje išeinąs lietuvių sa
vaitraštis, kurį šiuo metu re
daguoja R. E. Maziliauskas 
spalio 2 minėjo 30 metų su
kakti. Laikraštį leidžia “Nepri
klausomos Lietuvos” spaudos 
bendrovė.

Nauji Darbininko 
skaitytojai

B. Čeponis, Smithtown, N. 
Y., O. Carney, Detroit, Mich., 
J. Galauskienė, Garwood, N.J.. 
M. Masaitis, Woodhaven, N.Y., 
Mary York, Jersey City, N.J., 
M. Darley, Colonia, N. J., M. 
Berecka, Utica, N. Y., K. 
Vincent, Shelton, - Wash., A. 
Mitrulis, Chester, Pa. A. Ko- 
walewskis, Shirley, Mass., A. 
Juška, Brooklyn, N. Y., Ip. 
Kutelis, Waterbury, Conn., 
A. Mikulskis, Cleveland, Ohio,
M. Palaikienė, Los Angeles, 
Calif., J. Majauskas, Cranbury,
N. J., V. Morkvenas, Gulfport, 
Fla., J. Kazlas, Glendale, N.Y., 
kun. A. Bukauskas, Union 
Mo., J. Jaram, Warwick, R.I. 
J. A. Blakes, Shenandoah, Pa., 
N. Tragus, Allentown, Pa., R. 
Vaičaitis, Palisades Pk., N. J., 
A. Raktis, Atlantic City, N. J., 
E. Zidanavich, B’klyn, N.Y.

Užsakė kitiem: A. Gudonis, 
Timonium Md. — savo tėvui J
A. Gudoniui, Paterson, N. J.; 
E. Dimas, Middle Village —A. 
Baranauskaitei, Bahamas; A. 
Šeibienė, B’klyn, N. Y. — Č. 
Černiauskui, Salem, N. H.; O. 
Jonaitienė, B’klyn, N. Y. —R. 
Ulbienei, Easton, Pa.; J. Bliz- 
nikienė, Elizabeth, N. J. —A. 
Pinkui, Los Angeles, Calif.

Sveikiname naujus skaityto
jus ir dėkojame užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem me
tam 5 dol. Jaunavedžiam ir ka
riam vienerius metus laikraš
tis siunčiamas dovanai. Prenu
meratos reikalais kreiptis Į ad
ministraciją: 910 Willoughby 
A v., Brooklyn, N.Y. 11221.

— 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.

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 Willoughby Ave., Brooklyn, 
N. Y. 11221.

Simo Kudirkos išdavimo me
tinėm paminėti Darbininkas 
paskyrė metinį savo koncertą, 
kuris Įvyks lapkričio 20. Aukš
to lygio patriotinę programą 
atliks solistė Gina Čapkauskie- 
nė ir vyrų oktetas iš Mojntrea- 
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
dieni, 3 vai. p.p. Richmond 
Hill aukštesniosios mokyklos 
salėj, 89-30 114th St. Įėjimas 
iš 113 St. Ta pačia proga skai
tytojai prašomi apsimokėti pre
numeratas arba naujai užsisa
kyti. Pirmiem metam metinė 
prenumerata tik 5 dol. Jauna
vedžiam ir kariam duodama 
metam dovanai.

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

SPORTAS
GRAIKAI NUGALĖTI 1-0
Spalio 3 New Yqrko LAK 

vienuolikė savo aikštėje įveikė 
graikų Olympiakos Jamaica 
1-0. Nors mūsiškiai nuolat spau
dė, bet lemiamo įvarčio tekc 
laukti ilgokai. Pergalė užtikrin
ta tik antro kėlinio vidury, kai 
65 min. Vainius II pusaukščiu 
šūviu įzvimbino 1-0. To pa
kako, nefrs lietuviai dažnai bu 
vo surengę įtikinančių žygių į 
graikų teritoriją, tik porą kar
tų supleškino į skersinį, o kar
tais graikų dievai padėdavo jų 
vartininkui, kuris priglaudė ei
lę sodrių šūvių.

Iš mūsiškių išsiskyrė Saba
liauskas,. kurio visur buvo pil
na: ir ginantis, ir puolant. Mik
liai sukinėjosi ir Budreckas. 
Svarbu, kad sekmadienį netin
gėta šaudyti. Pagal žaidimą, 
lietuviai buvo verti ryškesnės 
pergalės. Beje, nerimo kėlė 
kai kurie neapgalvoti padavi
mai atgal (vartininkui ar ki
tam žaidikui) — jie buvo: ne
užtikrinti ir rizikingi.

Žiūrovų prisirinko daugiau 
kaip 100. Vyravo graikai — 
jų tarpe spindėjo bent 20 jau
nų mergaičių, kurios jautriai 
išgyveno Įvykius aikštėje ir en
tuziastingai drąsino savuosius. 
Lietuvių pasirodė daugiau, nei 
įprasta, bet toli gražu ne tiek, 
kiek galėtų.

LAK sudėtis: Žadvydas; Be- 
leckis, Trampas; Bagdžiūnas I; 
Kreicas, Remėza III; Vainius 
II, Rauba II; Sabaliauskas, Bu
dreckas, Bagdžiūnas II (Šilei
kis).

Pirmenybių lentelėj GA ly
gos pietų grupėj ir toliau (be 
pralaimėjimo) pirmauja Haj 
dūk su 8 tšk. ir Bavarian SC 
su 6 tšk. Mūsiškiai su 4 tšk. Į- 
sitvirtino 3 vietoj (7 koman
dos). .

Rezervinė vienuolikė taip 
pat pradžiugino, nugalėjusi 
graikus 3-0. Komandos sudėtis 
labai marga. Lietuviai sudaro 
tik mažuma, užtat žaidžia ko
rėjietis , čekas ir kitų tautybių 
futbolininkai. K. Čk.

Šį SAVAITGALĮ
Spalio 10 New Yorko LAK 

vyrai vyksta žaisti prieš Yon
kers SC (Tibbets Brook Park, 
Yonkers; pradžia 2:30 vai.). 
Rezervinės pradeda 12:45 vai.

Pagal popierinę formą, mū
siškiai galėtų laimėti, betgi per
galė iškovojama tik aikštėje 
o per didelis pasitikėjimas daž
nai sumaišo kortas ... Praeitą 
sezoną pralaimėta 0-3 (Yon
kers aikštėje), o namie atsily
ginta 2-1.

— Prof. Prano Dovydaičio 
monografijos išleidimo komite
tas nori užbaigti lėšų telkime 
vajų. Aukas siųsti: Jonas Ža- 
deikis, 4162 So. Fairfield Ave.. 
Chicago, m. 60632.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

TO PLACE 
TOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tol.: 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.

SERVICE

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

Collision Experts 
Call 201-473-0012

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

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

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

PETE PAVONE

DISPLAY

MARTHA TAYLOR’S 
CONCEPTION

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

RESORT HOTEL
80 rooms on the ocean front in New 
Jersey’s finest shore community — 
dining rm seats 300, elevator, steady 
clientele. Season June to Sept. Same 
ownership for 27 yrs. Gross §150,000, 
asking §250,000. — (201) 774-2505

AEGEAN ISLES 
Closed Mondays 
RESTAURANT 

781-87 East 31st Street Brooklyn, 
N.Y. Cor. Flatbush & Ave. H — For 
reservations call: 212—434-7496-70 

We also do catering

THE FASTEST WAY
Quick, Safe, Natural Weight Loss 
Up to 10 to 20 lbs a week. No drugs, 
no tiring exercises. Men, women, 
problem cases welcome. Other acti
vities. Heated ocean pool. Sauna, 
Massage. Special—weekend $25 per 
person; weekly $95 per person. We 
can make you beautiful at beautiful

MAGNOLIA MANOR
Hesperus Circle, Magnolia, Mass. 

617-525-3053

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

Real Estate — Land
Saugiausias ir pelningiausias pinigų 
investavimas yra žemė. Vertingų 
sklypų nuo vieno iki šimto akrų jūs 
galite pirkti gražioje Connecticut 
valstijoj, geromis kainomis ir išsi- 
mokėjimais. šiuo reikalu kreiptis: 
Eugenijus Orentas — Arthur Gal 
Real Estate Co. Realtors. 943 Farm
ington Ave., West Hartford, Conn. 
06107. Tel. 232-7040

INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
pirma jums pasakė — 
dabar jūsų giminės 
tai patvirtina

Užsakykite tiktai 

specialių rublių 
certifikatus
Lietuvon
Jie yra geriausia dovana

Su jais jūsų giminės gali gauti 
ką tik nori už normalios kainos 
dalį. Tai lyg apsilankymas 
krautuvėj" su §100.00 ir apsipir
kimas prekių §200.00 ar §300.00 
ar dar didesnės vertės sumoje. 
Pristatomas į namus per 3-4 
savaites. Pilnai garantuota. Kai
na $2.13 už vieną specialų rublį. 
Absoliučiai jokių kitų mokesčių. 
Prašykite VELTUI SIUNČIA
MŲ ILIUSTRUOTŲ KATALO
GŲ. UŽSAKYKITE DABAR — 
užsakykite tik per

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

LABAI SVARBU

automobiliai
Tik trumpam laikui

MOSKVITCH 412 IE $2995.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 966

$1895.00 
Prieinami labai riboti kiekiai. 
Todėl nelaukit, užsakykit dabar.

Apartamentai
Mes priimame užsakymus bu
tams ir apartamentams. Prašy
kite mūsų specialių biuletenių.

LB Woodhaveno apylinkė pagamino 

ženklelį klijuoti ant automobilio 
lango (de-cal): .

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

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1971 metams.

Vardas ir pavardė ________ ________________

Adresas __ 1____ ________________________________
'DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $8.00.

Už kalendorių $_______ '__

Siunčiu už prenumeratą $________ -

Spaudai paremti S........ —___

Siunčiu skolą už___ m. S ............ -

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St) — TR 8-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Arterijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6116 
E. Northport L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin Sq, L.lZ981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

Flushlnge: 41-06 Main Street — HI 5-2552 

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

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

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kiL Kartojama sekmadieniais, nuo 3 iki 4 vai. p.p.. 97.9 
meg. FM bangomis. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565

New Jersey — "Music of Lithuania" — pirmadieniais, 8:05 - 9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sexmadlenlais 
9-10 vaL ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 120? Green St, Philadelphia, Pa. 19123' 
PO 5-0932. _____________________________

PITTSBURGH, PA. — WZUM j.'tiė h<m: a sekmadieniais 12 ik! 12:30 p.p 
Vedėjas V. A. Yucius 3? S’ W r .ttsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754

HARTFORDO LIETUVIŲ TĖVYNES 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 Mehu.n; J radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 me., pirmadieniais, trečiadier ia.. ’r penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me WHIi ' 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid

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

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL 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 Pautienlenė, 841 Stanford St, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

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

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 - Stereo - Hi-Fi - Lithuanian Records
Aldutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras ..... ....Stereo 4.50
Montrealio Aušros Vartų choras, 11 dainų ...................  Stereo 5.00
Vivat Academia, Neo-Lituanų 24 dainų-šokių (2 pi.) Stereo 8.50 
Kalėdų giesmės, Br. Budriūno ansamblio 11 kalėd. giesmių 5.00 
Aldona Stempužis, su Stuttgarto simfonija ................. Stereo 6.00
Ainių dainos, Stuttgarto simf. muzika D. Lapinsko. Stereo 6.00
Lietuvių pasakos, Baranausko, Stempužis, Lapinskas. Stereo 6.00
Daina, Br. Budriūno oktetas. (45 EP.) mažo formato ........... 2.00
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Vytauto Bacevičiaus piano kūriniai 5.00
Dainos ir arijos, sol. E. Kardelienės ............................................... 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 šokiti 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, fiv. Kazimiero parapijos choras ............. 4.00
Mano gimtinė, 14 lengvos muzikos Kūrinėlių ........................... 5.00
Operų arijos, J. Liustikaitčs 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 leicL 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, Stuttglurto 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 šokių 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 kiL) ...........  ’.. 5.00
Skamba ir aidi daina, Vilniaus choro įdainuota....................... 5.00
Sodauto, 8 Vilniaus choro dainis ——............... ..............   5.00
Dainos, A. Dičiūtės-Trečiokicnės ..........................................  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 muzikosdainų ...... _.........  5.00
Julės Rajauskaitės piano rečitalis: Music of Fr. Liszt, stereo 6.00 
Operų Arijos, Sol. St. Baro---------- ------------------  Stereo $7.00
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet dainų ...............  Stereo 5.00
Lietuviškos giesmės, 12 liet giesmių. ..........  Stereo 5.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės. ________ Stereo 5.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 Willoughby Ave, Brooklyn, N.Y. 11221

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50<; į Kanadą $1.00)



DARBININKAS 1971 m., spalio 8 d., no. 64

DARBININKAS
Himnus NAUJIENOS- '■

Lietuviško jaunimo sporto 
treniruotės Franklin K. Lane 
mokykloje prasidės antradienį, 
spalio 19 d., 7 vai. vak. Veiks 
šios sporto grupės: plaukymo, 
krepšinio, tinklinio, stalo teni 
so (berniukų ir mergaičių) ir 
futbolas.

Aktorius Juozas Boiey-Bule- 
vičius spalio 31 rengia “Po
pietę su Putinu”. Bus skaito
ma Putino kūryba. Pagrindan 
bus paimta jo garsusis roma
nas “Altorių Šešėlyje”. Orga
nizatorius į skaitymą įtrauks vi
są eilę žmųnių. Jau dabar yra 
prisijungę: Irena Veblaitienė 
ir Bronius Balčiūnas. Popietė 
bus Finch kolegijoj, Manhat- 
tane.

New Yorko lietuviu vyru 
choro koncertui-baliui, kuris į- 
vyks lapkričio 6 Great Neck, 
L. L, stalus galima užsakyti 
pas Z. Jurį, tel. 441-7831; V. 
Alksnini tel. 886-5695; S. Vaš- 
kį tel. 641-1512 ir Long Is
land gyveną pas J. Naką tel. 
516 — 798-0493. Stalai yra 8, 
10 ir 12 žmonių. Vienam as
meniui kaina 6 dol. Bus kok
teilis ir šalta vakarienė.

Darbininko skaitytojas, gyv. 
87th Rd., W. Woodhaven, N.
Y., aukojo 3 dol. spaudai pa
laikyti. Administracija dėkoja.

Darbininkas kitą savaitę dėl 
Kolumbo šventės išeis tik vie
na karta — trečiadieni. * v *-

Newark, N. L
Aukojo Lietuvių Fondui 

Genovaitė ir Kazys Trečiokai 
per Jadvygą Baltrušaitienę. 
Lietuvių Fondo komiteto narę, 
paaukqjo L. Fondui 250 dol. 
Dabar jų Įnašas pasiekė 1500 
dol.

Tai yra vieninteliai iš New
ark© ir apylinkės dosniausi lie
tuviai, kurie net neprašomi kas
met įteikia savo auką Lietu
vių Fondui.

Dėkojame G. ir K. Trečio
kam už dosnumą ir gražų pa
vyzdį. Linkime nepailsti ir at
eityje.

Marija ir Antanas Vadsikai, 
gyveną 272 Millard Ave., Hill
side, yra gimę ir augę Ameri
koje, bet visada didžiuojosi esą 
lietuviai. Jie Lietuvių Fondui 
per Virgilijų Baltrušaiti paau
kojo 100 dcj.

Tai pirmieji ir vieninteliai 
čia gimę ir augę Newarko apy
linkėj lietuviai, kurie įamžino 
savo vardą Lietuvių Fonde. Ti
kimės, kad tai ne paskutinė 
Vadeikų auka Lietuvių Fon
dui. Sveikiname ir dėkojame, 
kviesdami kitus pasekti jų pa
vyzdžiu.

V. Butvydas

Kviečiame į JAV Lietuvių Bendruomenes 
20 metų sukakties minėjimą

Vienuolynas ........... GL 5-7068
Redakcija ............... GL 5-7281
Administracija ....... GL 2-2923
Spaustuvė ............... GL 2-6916
Kultūros Židinys ..... 827-9865

KMS 24 kp. susirinkimas 
bus spalio 10, sekmadienį, 12 
v., tuoj po sumos, Angelų Ka
ralienės parapijos salėj.

Audronė Bružaitė ir Algis 
Bružas brolis ir sesuo, dalyvau
ja Liet. Bendruomenės vakaro 
programoj. Audronė, kuri lan
ko baleto mokyklą, pašoks, o 
Algis — padeklamuos. Vakaro 
pradžia 7:30 v. Vakaras bus 
Maspetho lietuvių parapijos 
salėj.

Jūratė Balsytė-Jasinskienė 
praves programą B e n d- 
ruomenės vakare spalio 9 Mas
petho lietuvių parapijos salėj.

Marija Sandanavičiūtė nnc 
šių mokslo metų pradžios pra
dėjo mokytojauti Apreiškimo 
parapijos mokykloj. Dėsto 
trečiame skyriuj.

85 metę sukaktį švenčia 
Lietuvių Katalikų Susivieniji
mas. Sukaktis bus minima lap
kričio 21, sekmadienį, 3 v. po
piet, Kultūros Židinyje. Apsi
lankys žymūs Susivienijimo 
centro valdybos nariai ir gar
bės nariai. Bus rodoma apie 
Lietuvą skaidrės ir filmas. Taip 
pat bus surengta iš Lietuvos at
vežtų daiktų parodėlė. (P. J.M.)

Charles Daubaras groja akordeonu prieš keletą metų New Yorke. Dabar jis 
groja Lietuvių Bendruomenės minėjime-koncerte, kuris bus spalio 10, sek
madienį, 3 v. popiet Richmond Hill aukštesniosios mokyklos salėje.

Nuotr. P. Ąžuolo

JUNGTINIS PARENGIMAS
LF Bičiulių Rytų apygardos 

suvažiavimas New Yorke ir 
LB Woqlhaveno apylinkės val
dyba, lapkričio 13, Šeštadienį, 
Kolumbo Vyčių salėj, 86-22 
85 St. Woodhaven, rengia ben
drą Aloyzo Barono knygos 
“Vėjas lekia lyguma” ir LB 
Woodhaveno apylinkės v-bos 
paskelbto konkurso rašinio, ku- 
ris nadėtų sudominti mūsų jau
nimą organizuotos LB veikla 
(rašinys turi būti prisiųstas LB 
Woodhaveno apylinkės valdy
bai ne vėliau spalio 15) pri
statymą bei premijų įteikimą 
ir pasilinksminimą, grojant 
šauniam orkestrui. Veiks tur
tingas bufetas ir užkandinė.

Prof. J. Stukas JAV LB mi
nėjime pasakys pagrindinę 
kalbą — Lietuvių Bendruome
nės ateitis Amerikoje. Minėji
mas bus šį sekmadienį, spalic 
10, 3 v. popiet Richmond Hill 
aukštesniosios mokyklos salėj. 
Minėjime dainuos Clevelandc 
vyrų oktetas ir akordeonu 
gros virtuozas Ch. Daubaras.

Jonas Galiūnas, dirbęs pran
ciškonų spaustuvėj ir gyvenęs 
Kultūros Židiny, sveikatos su
metimais persikėlė į Hot 
Springs miestą Arkanso valsty
bėm Savo santaupas laikė pas 
pranciškonus ir, dabar atsiim
damas jas. nuošimčius paauko
jo Kultūros Židinio statybai. 
Jonas Galiūnas Arkanse žada 
pirkti namelį. Geros kloties 
jam, kuriantis naujoje vietoje. 
Iš N. Y. išskrido spalio 7.

Kai buvo 1968 m. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas New Yorke, Flushing Meadows parke įvyko jaunimo 
pasirodymas ir demonstracijos. Nuotraukoje matome jaunimą šokantį. Visas šias demonstracijas ir motor- 
kadą matysime Bendruomenės vakare, spalio 9, Maspetho lietuvių paarpijos salėje. Ten bus parodytas seimo 
metu pagamintas filmas. Nuotr. R. Kisieliaus

BENDRUOMENES DVIDEŠIMTMEČIO IŠVAKARĖSE

Simo Kudirkos išdavimo me
tinės rengiamas Bostone. Rug
sėjo 28 buvo sukviestas visų 
organizacijų pasitarimas. Daly
vavo apie 50 asmenų. Iš Lie
tuvių Bndruomenės centro val
dybos dalyvavo vicepirm. Al
gimantas Gečys ir atstovas An
tanas Mažeika. Susirinkimui 
pirmininkavo Česlovas Mickū- 
nas. Apie visus minėjimo pa
rengiamuosius darbus, minėji
mo dieną ir kitus susijusius rei- 

- kalus bus painformuota vėliau.
Simo Kudirkos tragedijos mi
nėjimas vyks per visą Ameri
ką. Bostone bus pagrindinis, 
nes čia arčiausia toji vieta, kur 
jis buvo išduotas.

Pauliaus Žičkaus laiškas bu
vo atspausdintas The Boston 
Globe dienraštyje rugsėjo 23. 
Laiške atsakoma Ivan Maisky, 
kuris buvo sovietų ambasado
rius antrojo pasaulinio karo 
metu Londone. Ambasadorius

Metų metais laisvojoj Lietu
voj spalio 9 buvo visų krašto 
gedulo diena. Tada gedėjome 
pavergtosios sostinės Vilniaus. 
Sustodavom minutei, susikaup- 
davom ir šaukėm visam pasau
liui: “Mes be Vilniaus nenu
rimsim!”

Šiuo gi met, kai mūsų visa 
tėvynė pavergta, visos die
nos ir visas mūsų gyvenimas 
yra vienas didelis — nesibai
giantis gedulas.

Andai visam pasauliui šau
kę “Mes be Vilniaus nenurim
sim”, šiandien ši šauksmą, pa
garsinę kartojame visas pa
vergtos tėvynės ir Lietuvos že
mės vardu. .

Ir tol, kol mes nepaliausi
me šaukti, kol mes nepalūši - 
me, kol mūsų visų — viską vi
rinanti, jaukioji aplinka ne
pavers tik į kunkuliuojantį 
vandenėlį ir neužtemdys sme
genų bei širdies — gėrybėmis, 
pažadais, tariamąja laisve ir 
pačia demokratiškiausiąja de
mokratija, tol mes išliksime gy-

AKADEMIJA J. A. PABRĖŽAI 
PAGERBTI

New York© Liet. Kat. Moks
lo Akademijos Židinys spalio 
17 d. 3:30 v. popiet Kultūros 
Židinio patalpose 361 High
land Blvd., Brooklyne, ruošia 
mokslininko, botaniko, liau
dies gydytojo, pamokslininke 
ir švento gyvenimo -pranciško
no Tėv. Jurgio Ambroziejaus 
Pabrėžos 200 metų gimimo su
kakties minėjimą.

Minėjime apie Tėv. J. A. Pa
brėžos asmenį kalbės Tėv. dr. 
Viktoras Gidžiūnas. O.F.M., 
apie gamtininką-botaniką — 
Tėv. prof. J. Venckus, S. J., 
apie gydytoją — dr. V. Paproc 
kas. Taip pat bus išstatyti jo 
rankraščiai ir jo gyventos ap
linkos paveikslai. Po minėjimo 
bus kavutė.

Į šį minėjimą New Yorko 
Liet. Kat. Mokslo Akademijos 
Židinys visus maloniai kviečia 
atsilankyti.

vi, kovingi ir verti lietuvio ko
votojo vardo.

Nepailsti kovoj reiškia pasi
aukojimą — pasiaukojimas ve
da į didvyriškumą, kurio taip 
daug, net iki šių dienų, lietu
vių tautoj.

Visos kovos priemonės, visi 
kovos veiksmai, vedą siekti į 
nieką neišmainomo tikslo — 
Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės, — yra būtini ir rei
kalingi.

Tam esame sukūrę ir jau toj 
nelygioj kovoj išbandę eilę 
veiksnių, organizacijų, laiko 
momentui šturmuojančių bri
gadų bei komitetų, bet tuo pa
čiu lietuviškojo prado esmę 
esame apjungę padidinta pras
me lietuviškoje šeiniuje ir ją 
pavadinę Lietuvių Bendruome
ne.

Bendruomenė gi lietuviškc 
prado prasme apjungia visus 
geros valios lietuvius, demo
kratiškais pagrindais susiklau
siusius ir šeimos šiluma viens 
kitą papildančius — vienam ir 
vieninteliam tikslui — išlikti 
lietuviais. O tuo pačiu išlaikyti 
ir savo būdą, papročius ir kul
tūrą — tuo save pastiprinti 
kovoje už lietuvių tautos idea
lus.

Š. m. spalio 8, 9 ir 10 die
nomis New Yorke, kaip skaitė
te spaudoj, švenčiama Lietu
vių Bendruomenės 20-mečic 
šventė. Tai lyg savotiški trijų 
dienų Lietuvių Bendruomenės 
atlaidai.

Tai atsigaivinimas dvasioje 
tolimesnei nepailstamai kovai 
dėl Lietuvos laisvės.

Pasekite spaudą ir žinosite, 
kur ir kada visos šios Bend
ruomenės 20-čio iškilmės vyks
ta.

Jų keliolika, visos skirtingos, 
paskatinančios, ką nors duo
dančios — žmogaus vidujini 
“aš” gaivinančios ir susimąs
tyti verčiančios.

Pasekite spaudoj skelbimus 
ir priimkite nuoširdų N. Y. 
Lietuvių Bendruomenės kvie
timą šioj šventėj dalyvauti. įsi

tikinsite, kad joje dalyvavimas 
būtinas, nes mum reikia vi
siem gausiai sueiti, pabend
rauti ir iš naujų atgimti. Tai 
mūsų visų šventė — visuotina 
lietuviškosios šeimos šventė. 
Kviesdami visus, ypač laukia
me jaunųjų lietuviškosios šei
mos narių gausaus dalyvavimo. 
Tai bus ženklas ne mitologinės 
ir tėvų pasakojimuose išliku
sios tautos ir žemės, — tai bus 
gyva, pilna energijos, kūrybiš
kai gaji ir niekad nepailstanti 
kovinga tautos demonstracija.

•
Būkime ainiais anų tarusių 

“kelkite” lūpų!
Būkime aidas anųjų varpo 

skardžiųjų dūžių!
Būkime tokie, koks yra: pra

virkęs surakintas, sukruvintas, 
bet išdidus ir majestotiškas 
naujasis Lietuvos Kudirka.

J. Rūtenis

Padėka
Lietuviu karo veteranų Ra

movės New Yorko skyrius rug
sėjo 19 suruošė mano paskiau- 
sio veikalo “Lietuvos Sukili
mas 1862-1864 metais” prista- 
tvma vietinei visuomenei, ku
rioj turėjau malonumo patsai 
daugel metu darbuotis.

Nuoširdžiai dėkoju rengė
jam ir visiem gausiai atvyku
siem dalyviam. Ypatingą padė
ka noriu pareikšti ‘ Kario” re
daktoriui Zigmui Raulinaičiui. 
Jonui Klivečkai, Aldonai Če- 
kienei, Broniui Balčiūnui, Juo
zui Zarauskui, Tėvam Pranciš
konam, Lietuvos gen. konsului 
Anicetui Simučiui, Vaclovui 
Sidzikauskui, Juozui Audėnui 
Aleksandrui Vakseliui, prof. 
Juozui Brazaičiui, broliui Pet
rui V. Jurgėlai, pik. Jonui Šle
pečiui, Leonui Virbickui, Jur
giui Kiaunei, kitiem Lietuvos 
nepriklausomybės kovų sava
noriam, jų šeimom ir bičiu
liam.

Kostas R. Jurgėla
Washington, D.C.

parašė atsiminimus, kuriuos iš
spausdino The Boston Globe. 
Atsiminimuose rašoma, kad 
Stalino ir Hitlerio sutartis ne
buvo prieš nieką nukreipta. Gi 
P. Žičkus savo laiške Įrodinėja, 
kad tai buvo Baltijos kraštų 
išdavimas.

Lituanistinės mokyklos rei
kalu pasikalbėjimas su tos mo
kyklos vedėju .Antanu Gustai
čiu buvo perduotas per Lais
vės Varpo radijo valandėlę, 
čia- buvo pasisakyta dėl mo
kyklos vadinimo “vargo” mo
kykla. Buvo atmestas žodis 
“vargas”. Dabar esąs pertek
lius, kuris labiau kenkia nei 
vargas. Pasisakyta ir dėl mo
kyklos vadovėlių, kurie esą pa
senę ir vaikam nesuprantami. 
Būtų gera susukti filmą, kuris 
tiktu vaikam parodyti. Radijo 
programos vedėjas Petras Viš
činis prisiminė ir Vasario 16 
gimnaziją Vokietijoj. Ji turi vi
sas gimnazijos teises. Ją bai
gę, priimami i visus universi
tetus. Už mokslą tereikia mo
kėti mėnesiui tik 20 dol. Iš A- 
merikos ten mokosi tik 13 mo
kinių.

Lietuvių liaudies melodijo
mis sonatą smuikui ir forte
pijonui rašo kompozitorius ir 
dirigentas John Bovicchi.

Algirdo ir Dalies Zikų duk
ra pakrikštyta Gidos-Reginos 
vardu. Pakrikštijo kun. Albi
nas Janiūnas. Krikšto tėvais 
buvo Dalios sesuo Emilija Pa- 
lubeckaitė ir Visvaldas Balšai- 
tis iš Clevelando.

K. Rcmaškos, Darbininke 
skaitytojo iš So. Amboy, N.J., 
užprašytos mišios už jo a.a 
žmoną Mariją buvo atlaikytos 
spalio 4 pranciškonų vienuoly
ne Brooklyne. Prisiminta velio
nės mirties 8 metų sukaktis.

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.

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

85 Street Woodhaven, N. Y.
SPALIO 9 D., ŠEŠTADIENI
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., SEKMADIENI
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.
(Jėjimas iš 113 Street)

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

įėjimas 3, 4, 5 dol. (Veiks DARBININKO spaudos kioskas)

Minėjimą rengia ir atsilankyti kviečia
JAV LB centro valdyba
LB New Yorko apygardos valdyba

NEW YORKO - NEW JERSEY APYLINKĖS MAŽOJI DAINŲ ŠVENTĖ
Bus atlikta IV-sios Dainų Šventės programa, pristatyta J. Žilevi čiaus knyga "Lietuvis vargonininkas išeivijoje" ir paminėta 
Amerikos Lietuvių Vargonininkų-Muzikų Sąjungos 60 metų sukaktis.

Šventėje dalyvauja: Apreiškimo parapijos choras, Brooklyn, vad. A. 
Kačanauskas; Angelų Karalienės parapijos choras, Brooklyn, vad. M. 
Liuberskis; Operetės choras, Brooklyn, vad. M. Cibas; Rūtos ansamb
lis. New Jersey, vad. J. Stankūnas; šv. Petro ir Povilo parapijos cho
ras, Elizabeth, vad. V. Mamaitis; žibuoklių sekstetas. New Jersey, 
vad. Liudas Stukas; Vilties choras, Philadelphia, vad. L. Kaulinis; 
šv. Juozapo parapijos choras, Waterbury, vad. A. Aleksis. Jungtinį 
chorą diriguoja A. Aleksis, M. Cibas, A. Kačanauskas, L. Kaulinis 
ir V. Mamaitis. Solo atlieka Irena Stankūnaitė-DeSilva, sopranas, ir 
Vaclovas Veri kaltis, bosas. Akomponuoja Juozas Stankūnas, o knygą 
pristato Paulius Jurkus • įėjimo auka 33.00 • Data — sekmadienis, 
spalio 24 d, • Laikas — 6 v.v. • Vieta — Lietuvių Laisvės salė, 269 
Second St. Elizabeth, NJ. • J Šventę iš Brooklyn© ir Queens važiuos 
specialūs autobusai. Dėl informacijos ir vietų užsakymo skambinkit 
Romo Kezto "Traveler’s International” kelionių agentūrai, 769-3300.

Amerikos Lietuvių Vargonininkų-Muzikų Sąjunga ir dalyvaujantieji chorai maloniai kviečia visus atsilankyti j šią malonią 
dainų šventę, ypatingai kviečiami tie, kuriem neteko dalyvauti Chikagos Dainų šventėje.

• Bilietus j šventę iš anksto galima gauti pas choristus, chorvedžius 
ir šiose lietuviam lengvai prieinamose vietose: Queens-Woodhaven: 
Marytės šalinskienės šermeninėje 84-02 Jamaica Ave.; Juozo Andni- 
šio apdraudos agentūroj 87-09 Jamaica Ave.; Lito kelionių agentūroj 
94-10 Jamaica Ave. Richmond Hill: Jono Ormano apdraudos agentū
roj 110-04 Jamaica Ave. Ridgewood: Vytauto Belecko Winter Garden 
užeigoje 1883 Madison St. Maspeth: Lietuvių piliečių klube 69-63 
Grand Ave. Brooklyn-Williamsburg: Ginkaus ledų krautuvėje 495 
Grand St. East New York: Kultūros Židiny 361 Highland Blvd. New 
Jersey-Kearny: Lietuvių Katalikų Bendruomenės Centre 9 Davis Ave. 
Elizabeth: Lietuvių Laisvės salėje 269 Second Street.




