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Indija gavusi Rusijos pritarimą pasigrobti R.Pakistaną
Indija ir Sovietų S-ga esan

čios susitarusios atsargiai ir pa
mažu skatinti politinį R. Pakis
tano atskyrimą nuo Pakistano 
valstybės ir naujai atsiradusį 
vienetą bent laikinai pavesti 
Indijos globai.

Maskva norinti šito pasiekti 
be karo, todėl patarianti Indi
jai neskubėti su Bangia Desh 
(sukilėlių šių metų pradžioj pa
skelbtos naujos valstybės var- 
das) pripažinimu, nes dabar 
tai galį paskatinti Pakistaną 
prie karinio susirėmimo.

Vietoj to Maskva raginanti 
Indijos vyriausybę sumobilizuo-

Policijos nusikaltimai tebekataloguojami 
Jaudinasi Murphy, unijos vadai

Knapp komisija, kuri visą 
pereitą savaitę pristatinėjo vi
suomenei liudininkų apklausi- 
nijimu surinktus duomenis 
apie New Yorko peticijos nesą
žiningus darbus kyšių ėmimo 
ir nusikalsiančiųjų globojimo 
forma, susilaukė kritikos iš pa
ties New Yorko policijos vado 
Murphy, iš policininkų uni
jos vadovybės, net iš New Yor
ko civilinių laisvių unijos.

Labiausiai ikšiol jaudinama- 
si dėl pirmojo liudininko poli
cininko W. P. Phillips parody
mų. Jis pats yra ėmęs kyšius 
nuo ryto iki vakaro, nuo pir
mos mėnesio dienos iki pasku
tinės, bet komisijos agentų bu
vo prikalbėtas papasakoti vis
ką, ką jis pats darė, ir ką jis 
žino apie kitus. Jo pranešimo 
dėka, pereitą savaitę buvo a- 
reštuoti septyni' gambleriai, vei
kę Harleme ir priklausę prie 
stambiausių tos rūšies nusikal
tėlių grupės.

Rašytojos žaidimas 
su Odesos teismu

Jeigu dabar Rusijoje kam 
nors prikabinamas .antistalinis- 
to vardas, tai šitai savaime sa
ko, kad teisme jis bus kaltina
mas už sovietinės vyriausybės 
ir partijos niekinimą. Šitas 
klausimas buvo sutirštintas ne
seniai Odessos teisme, kuris 
bibliotekininkę Reizą Palatnik 
(žydė) nuteisė dvejus metus 
kalėti už “antisovietinės” lite
ratūros platinimą.

Į bylą su atitinkamu raštu į- 
sikišo rašytoja čukovskaja su 
pranešimu, kad Reiza platino 
ne kokius antisovietinius spau
dinius, bet garsiųjų šio šimt
mečio poetų Annos Achmato- 
vos ir Osipo Mandelštamo poe
ziją, kurioje nieko nėra nė 
prieš valstybę, nė prieš partiją, 
tik labai miglota užuomina 
apie Stalino gadynės vartotą te
rorą. Rašytoja Čukovskaja teis
mui primena, kad pas Reizą 
rasta ir jos Stalino terorą smer
kiančių laiškų. Ji dar prideda, 
kad parašiusi novelę “Apleistas 
namas”, kuri buvo išspausdin
ta užsienyje. Apie tą jos “nu
sikaltimą” tikriausiai žinojo vi
si, kurie tais dalykais rūpinasi, 
bet jas už tai niekas neužkabi
no. Todėl ji prašo suvesti tuos 
du epizodus į vieną logišką li
niją ir padaryti tokį nutarimą: 
išteisinti Reizą ir paaiškinti, 
kad Stalino terorą smerkiantis 
raštas nelaikomas tuo pačiu ir 
antisovietišku. Gal dar ir suži
nosim, kaip į tokią “moteriš
ką” logiką bus pažiūrėjęs Odes
sos teismas.

Įrankiai: vietiniy kraujas, indy vadovybe, rūsy pinigai ir ginklai
ti daugiau karinių pajėgų ir jas 
išdėstyti tiek ir taip, kad jos 
atrodytų reikalingos ne puoli
mui, bet apsigynimui. Pereitą 
savaitę kaip tik taip ir pradėta 
daryti: pašaukti tarnybon re
zervai, pradėtas dalinių trauki
mas arčiau sienų, bet prem
jerė Gandhi veik kasdien per 
radiją aiškino, kad tai ne Pa
kistano puolimui, bet nuo jo 
apsigynimui. Niekas neabejoja, 
kad tai yra pats didžiausias me
las labai dar trumpoj nepri- 
klausqmos Indijos istorijoj, nes

Pats buvęs kyšių ėmėjas, 
Phillips gal ir nebūtų patekęs 
į liudininkų tarpą, jeigu komi
sijos agentai nebūtų suradę duo 
menų jį patį kyšininkyste ap
kaltinti. Šitaip pakliuvęs, jis 
apsisprendė kalbėti ir viską pa
sakyti. Toji jo pasakojama tie
sa yra labai šiurpi — jis patvir
tino faktais ir skaičiais viską, 
ką savo laiku NYT reporteriai 

' buvo iškasę ir aprašę.
Jam baigiant liudyti, neiš

kentęs įsikišo N. Y. policijos 
vadas Murphy, bet jo rsikiši - 
mas nebuvo laimingas. Mat, jis 
ikšiol vis tvirtindavo, kad labai 
gerų policininkų tarpe yra tik 
keli supuvę obuoliai, gi dabar 

•komisija atidengė visai kitokį 
vaizdą. Jis bandė net per radi
ją prabilti, bandydamas liudi
ninką Phillips diskredituoti — 
girdi, jis pats buvo didelis ky
šininkas, dabar kitų juodinimu 
bandąs gelbėti savo kailį.

Bet už kelių valandų tą pa
čią dieną prie liudininkų stalo 
atėjo liudyti advokatas Cipria
ni, kitas komisijos slaptas a- 
gentas, patelktas rinkti žinias 
apie gamblerių slaptus biznius. 
Jis, komisijos klausiamas, pa
liudijo, kad visa tai, ką apie ši
tos kriminalistų grupės veiklą 
kalbėjo policininkas Phillips, 
yra tiesa. Tokiu būdu komisija 
netiesiogiai paneigė polici
jos vado Murphy įtaigojimą, 
kad Phillips laikytinas šmeiži
ku, nepatikimu liudininku.

Dabar pradėjo liudyti antras 
policininkas, kurio vienos die
nos pasakojimas policijos vado 
Murphy nervų nenuramino. 
Tai maždaug ta pati istorija, 
tik čia gal buvo mažiau pinigų 
surenkama, nes toj policijos 
nuovadoj buvo gal daugiau 
moralinio skurdo, bet mažiau 
pinigingų biznių. Bet ir ten 
(Bedford-Stuyvesant) iš 70 poli
cininkų tik du nedalyvavo ky
šių rinkime. Kyšius prašomi da
vė visi, net ir patys mažiausi 
bizneliai.

Jaudinasi dėl tų dalykų ne 
tik vadas Murphy, bet ir poli
cininkų unijos vadovybė, ku
rios kai kurie nariai ir patys 
neišvengs priekaištų dėl kyši- 
ninkystės ir neteisėtų rinklia
vų toleravimą, net ir skatini
mo. Ji pasitelkė pagalbon kitą 
korupcijos ėdamą instituciją— 
New Yorko civilinių laisvių u- 
niją, kuri jau išėjo policininkų 
teisių ginti ir komisijos šmeiž
ti. Jai buvo atsakyta iš atsakin
gų vietų, kad darbų ji čia nesu
siras, nes komisijos pusėje at
sistojo pats valstijos prokuro
ras su visa savo galia puolimus 
atremti teismo keliu.

per vienus nepilnus metus iš 
Indijos darbų padaryta žinovų 
išvada yra tik viena — ji labai 
nori turėti savo žinioj R. Pa- 
kistana viena ar kita forma.

Tvirtinama neabejojant, kad 
Indija tam savo planui įvykdy
ti esanti gavusi ne tik Maskvos 
politinį pritarimą, bet ir pagal
bą slaptai remti R. Pakistane
partizanų sąjūdį ginklais, pini
gais ir kariniais bei politiniais 
patarimais. Nežiūrint to, laimė
jimas turįs būti pasiektas be 
Indijos-Rusijos karinio tiesio
ginio įsikišimo — tik su Bang
ia Desh avantiūristų krauju, 
Indijos profesine karine vado
vybe ir Maskvos pinigais bei 
ginklais.

Jungtinis choras atlieka Br. Budriūno kantatą “Lietuv os šviesos keliu’’. Dešinėje solistė I. Stankūnaitė, kairė
je — sol. V. Verikaitis, prie piano J. Stankūnas, dirigu oja M. Cibas. Nuotr. R. Kisieliaus

Nixono kandidatai 
Vyr. teismui

Washingtonas. — Vyr. Teis
me atsiradusiom dviem tuš
čiom vietom užimti prez. Nixo- 
nas nominavo Virginijos advo
katą L. F. Powel, buv. Ameri
kos advokatų draugijos pirmi
ninką, ir advokata iš Arizonos 
W. H. Rehnquist, ikšiol teisin
gumo sekretoriaus pavaduoto
ją, konstitucinės teisės specia
listą. Jis juos pats pristatė vi
suomenei per radiją ir televi
ziją, aplenkdamas advokatų 
draugijos specialią komisiją, 
kuri nuo prez Eiscnnoverio 
laikų vis būdavo prašoma pa
reikšti savo nuomonę dėl nu
matytų kandidatų kvalifikaci
jų-

Ir šį kartą tai komisijai per 
teisingumo dep. sekretorių bu
vo pristatyti 6 kandidatai, bet 
komisijos nariai, visi ar tik vie
nas kitas, suteršė komisijos gar
bę ir sunaikino ja pasitikėjimą, 
nes spaudai buvo pašnibždė
tos ir kandidatų pavardės ir ko
misijos narių nuomonės dėl jų 
tinkamumo pareigai. Tai ko
misijai pradėjus veikti buvo pa
darytas džentelmeniškas susi
tarimas, kad nė kandidatų pa
vardės, nė komisijos nuomonės 
nebus viešai skelbiamos, tik 
pranešamos prezidentūrai per 
teisingumo sekretorių. Po šito 
susitarimo sulaužymo advoka
tų organizacijos vadovybei pra
nešta, kad jų komisijos patar
navimais ateity nebebus nau
dojamasi.

Politiškai Indija nori, ir Mas
kva ją skatina tuo keliu eiti, 
nepriklausomos R. Bengalijos, 
gerai pririštas prie Indijos. 
Nors ir taip, kaip Bhutanas ir 
Sikkimas Himalajuose.

Tokios žinios turėtų būti 
sunkiai patikimos, bet jos eina 
iš Washingtono ir Londonu šal
tinių. Indijos nęrais nėra pa-
grindo abejoti, nes nuo civili
nio karo pirmos dienoj sukilė
liams ėjo Indijos ginklai, pini
gai ir karinė konsultacija. Bet 
ko ten kiša nagūs Maskva? No
rėdama išprovokuoti Kinijos į- 
sikišimą? Nejaugi jai galvą ap
suko Nixono — Chou En-lai 
pradėtas ir tuo tarpu sėkmin
gai vykstąs flirtas?

— Sovietų Brežnevas atvyko 
Paryžiun su neoficialiu vizitu, 
bet vyriausybė priims jį kaip 
brangų svečią. Tai jo pirmas 
pasirodymas pas europiečius, 
esančius už Maskvos įtakos zo
nos. Jis stengsis rodyti malo
nesnę fizionomiją, negu ją pa
rodo visos fotografijas namie 
ir svečiuose pas satelitus.

— Kosyginas baigė vizitą 
Kanadoje ir išvyko namo. Ma
nytina, kad tas vizitas jam ge
rokai nervus patampė, nes vi
sur jį sekioję demonstrantai su 
priekaištais dėl svetimų valsty
bių pasigrobimo ir žmogaus tei
sių visoje Rusijos imperijoje 
mindžiojimo.

Pabėgo estas
Estų savaitraštis Vaba Eesti 

Sona spalio 15 paskelbė, kad 
apie rugsėjo 20 pabėgo iš Esti
jos Heiko Jogesma, 35 m. elek
trikas, dirbęs viename kolcho
ze netoli Talino. Pasiekęs Kare
lijos sritį, Suomiją, iš ten išvy
ko į Švediją, kur atsidūręs spa
lio 2. Esąs pasiryžęs vykti į 
JAV-bes. Suomiai estui padėję 
pasiekti Švediją, kur jis rado 
estų komitetą. Tikimasi, kad 
Švedija jam suteiks politinę 
globą. (E)

Po šito negarbingo advokatų 
komisijos elgesio prezidentas 
nominavo visai kitus kandida
tus, kurie senatorių tarpe pri
imti labai palankiai. Jie nepri
klauso nė juridiniams, nė poli
tiniams hipiams, bet rimtiems 
konstitucijos interpretatoriams 
ir jos pagrindų saugotojams.

Paskutinę kalbą pasakiusi, 
premjerė Indira Gandhi išvyko 
su vizitais Europon neva pa
pasakoti kitų valstybių vyriau
sybėms apie Indijai gresiančius 
pavojus. Iš ten atvyks Ameri
kon. Norima tikėti, kad jos ne
buvimo krašte metu ginkluo
ta taika prie Indijos-Pakistanq 
sienų nebus pažeista. Pirmasis
sustojimas Europoje yra Belgi
ja-

— P. Vietnamo Vyr. Teis
mas atmetė visus opozicijos 
skundus ir patvirtino prez. 
Thieu išrinkimą antram termi-

4.

nui. Kovoje prieš Thieu opozi
cija jau išsėmė visas teisėtas 
priemones, todėl beliko tik ri
zikingas kelias — smurtas.

Soviety satelitai 
priešam naikinti

Londonas. — Visam pasauly 
labai branginamas periodinis 
leidinys apie pasaulio aviaciją 
(Jane’s All the World’s Air
craft) skelbia, kad Sovietų S- 
ga bando žemės satelitus, kurie 
susiranda kitus satelitus ir juos 
iš arti sunaikina.

Leidinio redaktorius J. W. 
Taylor tvirtina, kad toks buvo 
Sovietų satelitas Cosmos 397, 
paleistas šiais metais vasario 
25, prisiartinęs prie 16 dienų 
anksčiau paleisto satelito Cos
mos 394, ir buvęs jo sunaikin
tas (susprogdintas). Kovo 19 
paleistą satelitą Cosmos 400 
“pasigrobė” balandžio 3 paleis
tas Cosmos 404 ir tą pačią die
ną jį sunaikino.

Pasakodamas apie Amerikos 
satelitus, redaktorius informuo
ja, kad Amerika kuri laiką lai
kiusi pakabinusi nejudančius 
satelitus viršum vidurio Pacifi- 
ko su milžiniška 11 tonų ži
nių rinkimo kamera, kuri re
gistravusi Sovietų ir Pekino to
limo skridimo raketų šaudymą. 
Todėl nesą kuo stebėtis, jei 
JAV krašto apsaugos sekreto
rius gali taip tiksliai nusakyti 
Sovietų tarpkontinentinių ra
ketų išdėstymo vietas ir naujai 
atsiradusius ginklus.

Kas sakoma apie anglų avia
ciją? Nežiūrint 15 metų dary
tų klaidų ir daugybės klaidingų 
sprendimų, britų aviacijos pra
monė esanti geriausiai paruoš
ta kritišką momentą pradėti 
veikti.

Sovietą psichiatrija tarpt, kong
Maskva. — Sovietų Žmogaus 

teisių komitetas, kurio pirm, 
yra garsusis atominis fizikas a- 
kademikas Sacharovas, pasiun
tė Pasaulio Psichiatrų organi
zacijai prašymą įrašyti kongre
so dienotvarkėn klausimą apie 
psichiatrijos naudojimą prieš 
politiškai persekiojamus asme
nis. Kongresas įvyksta Meksi
koj lapkr. mėn.

Sovietų disidentai savo raš
te nieko nekalba apie Rusiją, 
tik tvirtina, kad psichiatrija 
gali būti piktnaudojama kaip 
politinio persekiojimo metodas, 
todėl šiuo reiškiniu atėjęs lai
kas susirūpinti.

Veik tuo pačiu laiku ir tuo 
pačiu reikalu atsiliepė ir Izves- 
tijos ilgu straipsniu. Ten su pa
sipiktinimu atmetamas krašto 
viduje ir užsieniuose platina
mas gandas, kad protiškai svei
ki žmonės Rusijoje esą kišami 
j psichiatrines ligonines už val-

Kissingerio pasitarimai buvę sėkmingi
Jugoslavijos spaudos agentū

ra iš Pekino praneša, kad prez. 
Nixono patarėjas dr. Kissinge- 
ris sėkmingai baigęs pasitari
mus su Kinijos premjeru Chou 
En-lai ir kitais vyriausybės bei 
partijos vadovybės nariais dėl 
prez. Nixono kelionės techniki
nės ir politinės dalies sutvar

Bėgliai išduoda šnipus
Belgijos užsienio reikalų mi

nisterija spalio 18 pranešė, kad 
spalio mėn. pradžioje dingęs 
Sovietų prekybos misijos Briu
selyje narys Anatqlijus Čebota- 
revas. 38 m. amžiaus, buvo iš
vykęs į Angliją. Susisiekęs su 
amerikiečiais Europoje, jis pra
šė suteikti jam politinę globą;’ 
vėliau išvyko į JAV.

Ta proga pažymėta, kad Če- 
botarevas pateikęs 37 asmenų, 
šnipinėjusių Belgijoje, sąrašą. 
Kitomis žiniomis, spalio> 17 
skelbtomis JAV spaudoje, ru

Manevrai Londone balsavimui artėjant
Londonas. — Netrukus britų tuo reikalu daryti. Partijos su- 

parlamentas balsuos Anglijos važiavime buvo pasakyta, kad
įsijungimo į Bendrąją Rinką 
klausima. Tokios svarbos klau- 
simo britų parlamentarai dar 
neturėjo progos spręsti po II 
pasaulinio karo. Partijos tuo 
klausimu yra suskilusios — 
konservatoriai didžiule daugu
ma buvo konferencijoj pasisa
kę teigiamai, darbiečiai, kurie 
patys savo laiku buvo karšti į- 
sijungimo i Bendrąją Rinką ša
lininkai. nuo senojo nusistaty
mo atsimetė ir konferencijoje 
pasisakė prieš įsijungimą.

Britų partijų discipliną par
lamente tvarko iš senų laikų a- 
teiną papročiai — partijos va
dovybė gali įsakyti savo nariui 
kaip jis turi parlamente bal
suoti. Premjeras ir konservato
rių lyderis Heath dabar pasakė 
savo draugams partiečiams, kad 
tuo klausimu jis jiem patarimo 
neduos — jie gali balsuoti kaip 
nori. Darbiečiai susirinko į ne
paprastą posėdį -pasitarti ką

Pabėgo į laisvę 
rusas jūrininkas

AP agentūra spalio 16 pa
skelbė, kad JAV ambasada To
kijuje, Japonijoje, patvirtino, 
jog rusų 360 tonų talpos žve
jybos laivo kapitonas Vasilijus 
Zacharovas, 47 m. amžiaus, spa- 
lio 11 įšokęs į japonų šiaurės 
jūrą ir jį išgelbėję japonų žve
jai. Tuo metu rusų laivas “žve
jojęs” ties rytiniais japonų sa
los, pačioje šiaurėje, Hokkaidc 
pakraščiais.

JAV ambasados žiniomis, 
Zacharovas JV ambasadoje To
kijuje paprašė politinės globos, 
ir ji jam buvo suteikta. Spalio 
16 kapitonas lėktuvu išskrido 
į JAV-bes. (E)

rese
džiai priešingas politines nuo
mones. Girdi, tie biaurūs kri
tikai nieku kitu nesirūpiną, 
kaip tik nesveikus žmones ap
šaukti “kovotojais už idėją”.

Manytina, kad apie tą Sovie
tų praktikuojamą nedorybę 
gandas krašte yra plačiai pa
sklidęs. jei ką nors reikėjo tuo 
klausimu ir spaudoje pasakyti. 
Tas reikalas galop bus greit pa
sauly dar labiau išpopuliarin
tas. kai Vakaruose neilgtrukus 
išeis iš spaudos Sovietų biolo
go Žoreso Medviedevo raštas 
“Beprotybės klausimu”. Jis 
pats buvo įkištas j psichiatrinę 
ligoninę pereitais metais, bet 
greit išleistas Sovietų moksli
ninkams ir rašytojams pradė
jus masiškai protestuoti. Ru
sų kalba tas raštas jau iš
spausdintas Londone, anglų 
kalba spausdinamas New.Yor
ke.

kymo. Spėjama, kad prez. Nixo- 
nas keliaus Kinijon dar šiais 
metais.

Per paskutines dvi savaites 
pradėjo kristi i akis faktas, 
kad Pekinas naudojasi išimti
nai Jugoslavijos spaudos agen
tūra žinioms nekomunistiniame 
pasauly skleisti.

sas pareigūnas papasakojęs 
apie rusų šnipų tinklą NATO 
sluoksniuose ir apie tai, kad 
KGB šnipų veikla buvo palietu
si ne tik Belgiją, bet ir Olan
dija bei Fed. Vokietiją.

Čebotarevo atvejąs primena 
Sovietų prekybos misijos at
stovo Londone Oleg Lj alino at
veją. Jam rugsėjo mėn. pasi
traukus į Vakarus, kaip žino
ma. Britų vyriausybė įsakė iš 
Anglijos išvykti ar jon nebe
grįžti 105 Sovietų pareigūnam, 
rusų agentam. (Elta) 

parlamento nariai turės bal
suoti prieš. Dabar susitarti ne
pavyko, šaukiamas kitas posė
dis, nes yra’ didelis spaudimas, 
kad tuo klausimu reikia pasek
ti "konservatorius.

Yra tik keli konservatoriai, 
kurie ta laisve gal' ir užsimanys 
pasinaudoti, bet jeigu toji lais
vė bus sugrąžinta darbiečiams. 
tai vyriausybė už įstojimą į 
Rinką laimės iš darbiečių tarp 
60 ir 90 balsų. Vienaip ar ki
taip apsispręs darbiečiai, kon
servatoriai laimės abiem atve
jąs.

Kardinolo skundas
— UP agentūra skelbia, kad 

buv. lenkiškosios Ukrainos da
lies, po karo rusų pasigrobtos, 
vyskupas kard. Slipy vyskupų 
sinode dabar pasiskundęs, jog 
jam esą trukdoma garsiai kal
bėti apie žiauriausią 6 milijonų 
katalikų persekiojimą Sovietų 
Ukrainoje. Tuo nusikalsianti 
Vatikano diplomatija, siekianti 
palengvinti katalikų padėtį Ru
sijoje. Slipy yra išbuvęs Sovie
tų kalėjimuose 25 metus. Jo
nui XXm prašant išleistas 1963 
m. iš kalėjimo ir iš Rusijos, da
bar gyvena Romoje ir kiek ga
li rūpinasi ukrainiečių katalikų 
bažnyčios reikalais.

— Kanados Ontario provinci
jos parlamento rinkimus laimė
jo konservatoriai, valdą šią pro
vinciją jau 28 metai. Tru
deau liberalai pralaimėjo net 
10 atstovų, naujieji demokratai 
prarado du. Abidvi partijoj ve
dė propagandą prieš Amerikos 
investavimus nukreiptais šū
kiais. Pasirodė, kad žmonių 
nuotaikų jie nebuvo suvokę.
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Vejas lekia lyguma - Aloyzo Barono nauja knyga SPARTA — Rąžomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, complute- 
riai, |v. 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.

Kas gyvi ir kas mirę:
Kol gyvieji prisimena miru

sius, tie mirusieji yra mirę tik 
biologiškai. Mirę tuo, kad jų or
ganizmas yra nustojęs veikti. 
Mirę tuo, kad jų kūnai yra grį
žę į žemę ir tapę tos pačios že
melės dalim. Tačiau jie nėra 
mirę sociologiškai. Kol gyvieji 
juos prisimena; kol mirusių 
prisiminimas veikia gyvuosius; 
kol gyvieji pažįsta jų idėjas, 
nuotaikas, kartoja jų mintis ir 
darbus, tol tie mirusieji yra gy
vi. Gyvi sociologiškai. Gyvi, 
nes jie būdami po žeme, vei
kia ir formuoja esančius ant že
mės.

Ir priešingai — yra biolo
giškai gyvų, kurie vaikščioja ir 
naudojasi šios žemelės gėry
bėm, bet jie yra mirę sociolo
giškai. Mirę, kad nieko kitiem 
neduoda, jų neveikia nei gera- 
nei pikta linkme.

Šią sociologinę tiesą yra pa
jutęs rašytojas Aloyzas Baro
nas savo paskutinėje knygoje 
“Vėjas lekia lyguma”. Joje kal
ba apie biologiškai žuvusius par 
tizanus, bet sociologiškai gyvus 
ir tebeveikiančius.

Jei kitados Putinas Mykolai
tis galėjo jaustis, kad iš kapo 
“žemės žiedu” pražydėsiąs, 
tai A. Baronas kalba apie “vė
ją”, kuris “pralėkdamas purtė 
medžius, lėkė lyguma, ir šiure
no žole savo gležnom viršū
nėm. Mirusiųjų dvasia lėkė per 
Lietuvą ir purtė širdis” (175

autoriaus teiginių dar vieną 
faktą — ir laisvajame pa
sauly, jautėsi “supurtytam šir
dim” rašytojai Alė Rūta, Gliau
dą, Grinius, Jankus, Kairys, 
Landsbergis, Vaičiulaitis... ku
rių veikaluose ataidėjo partiza
ninės temos. O knyga “Vėjas 
lekia lyguma” yra taip pat “su
purtytos širdies’ atgarsis.
Tarp fakto ir legendos:

A. Baronas knygos pradžioje 
įspėja: “Skaitytojas teneban- 
do atsekti čia surašytų įvykių

tikrumo, nes žinomų faktų ir 
nežinomų žygių pynė sukūrė 
didžiąją ir nemirštamą tautos 
legendą”. Skaitytojas betgi ir 
be “spėjimo” matys, kad auto
rių buvo supurtę įvykiai, ap
rašyti J. Daumanto “Partiza
nuose”. Juos papildė Lietuvoje 
išleista knyga “Vanagai iš ana
pus”, kur aprašomas J. Dau
manto ir J. Būtėno likimas grį
žus į Lietuvą.

Ten aprašyti faktai pažadino 
autoriaus kūrybinę vaizduotę

Rašytojas Aloyzas Baronas

duoti jiem literatūrinę formą. 
Nors autorius tą formą pavadi
no “romanu”, bet ji labiau ba- 
ladinė, legendinė, negu roma
ninė. Legendinėje, baladinėje 
formoje mažiau žiūrima rea
listinės tikrovės, psichologinės 
tiesos; žavimasi labiau regimo 
pasaulio įvykių įprasminimu 
aukštesne idėja, pakilia nuotai
ka. šia kryptimi ir veikia pa
grindinės literatūrinės techni
kos priemonės Barono knygoje.

Tarp tų priemonių autorius 
ypačiai mėgsta naudotis staiga 
keičiamom šviėscpn, staiga kei
čiamais garsais, daiktų ir žmo
nių kontrastais su kiekvieno pa
sakojimo finale -pakilesne nuo
taika. Antai, “Mirties lankoje” 
po kruvinų kautynių triukšmo, 
“kai rytą nauji rusų daliniai at
vyko prie tilto, niekas jo ne- 
begynė. Saulė spindėjo Jiesios 
vandenyje ir kranto medžių la
puose. Nebuvo niekur jokio šū
vio. Buvo tylu, ir, rodųs, nieko 
čia vakar diena nebuvo, ir nie
kas nekovojo. Negyvieji gulėjo 
ramiai ir tyliai” (24 p.). Taikos, 
ramybės nuotaika čia šviečia 
gamta. Taikos bei ramybės nuo
taika pagauna akimirkai ir pa
čius kovotojus: “Uosio ir Deši
nio vyrai taip tiksliai kirto, kad 
vėl visa staiga nutilo, atrodė, 
kad vėl visa baigta, rodos, stai
ga atėjo taika” (22 p.).

Taika yra natūralus gamtos

ženklas. Taikos ilgisi žmogus. 
Ir kautynės daro įspūdį, kaip 
stipriai yra žmogus išblokštas 
iš jam natūralaus ritmo. “Lau
kinės antys” savo finale trum
pai, bet stipriai išreiškia šį na
tūralų gyvenimo kelią. Po pa
lių kautynių, “po to, kai visi iš
važiavo, pelkės vėl buvo tuš
čios. Virš jų suklykė antys, jos 
vėl buvo laisvos savo neprieina
muose plotuose, ir senė antis 
beviltiškai šaukė jau gerokai 
paaugusius linksmus, gyventi 
pradedančius ančiukus” (4 0

Nuotaikos, susimąstymo tiks
lui autorius žaidžia daiktų, 
žmonių panašumais ar kontras
tais. Antai pravertas trobelės 
langas randa atitinkmenį pra
vertam langui į Vakarus, prisi
taikantis prie režimo gydytojas 
Kaupas virsta kontrastu kitam 
gydytojui — Vincui Kudirkai.

Kautynių rezultatą brėžia 
trumpu aštriu brūkšniu, vaiz
dą tuojau uždengdamas. Enka
vedistas Kotovas “atrodė bai
siai. Jis buvo pataikytas į gal
vą, ir viena akis išsprogusi žiū
rėjo kažkur tolyn, lyg norėda
ma Įžiūrėti savo nepasiekia
mus namus kur nors tolimoj 
Rusijoj” (23 p.), žodžiai, prade
dant nuo “lyg”, galėtų būti ir 
praleisti be jokios skriaudos, 
jei težiūrėtume realistinio vaiz
do.

(Bus daugiau)

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

J. B. 8HALI N8-4ALIN8KA8 — 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; ST 2-5043.

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

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

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.
RIMOS ir JUOZOBRUžŲ 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 ANDRUSIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to. duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kainą,
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.

p.). Tie mirusieji lyg įaugo į vė
ją, į žolės šiurenimą ir į kiek
vieno širdį.

Šią sociologinę tiesą Įsakmiau 
šiai ryškina pasakojime “Švie
siaplaukis berniukas”. Berniu
kas sako enkavedistam, kad 
juos saugoja nuo “okupanto” 
Skirmantas, Stėvė, šeštokas*, 
Uosis, Ąžuolas, Aitvaras' ...” 
“Betgi jie visi seniai žuvę” — 
atkerta enkavedistai. “Ne, nu
eikite, jie ten yra, matėt, juda 
medžiai”, gyniojosi berniukas. 
“Jie gi visi žuvę”, kartoja en
kavedistai. Bet vienas iš jų, 
Burlitskis, sutinka, kad “negy
vi neapverčia sunkvežimiu” 
(174 p.).

Ir tą gyvybę reiškia ne tik 
vėjas, šiurenanti žolė, bet ir 
mirusių ar tebegyvų kūryba. 
“Aš žinau, ten drąsių inteligen
tų, samdinių, skulptorių, rašy
tojų, gimnazistų ir studentų 
dvasia perlekia Lietuvą ir kre
čia ją, ir virpa visų gyvųjų šir
dys. Taip, tie vyrai tebėra gy
vi” (176 p.).

Kad jie gyvi, pridėkim prie

ATGARSIAI Į VYČIŲ REZOLIUCIJĄ DEL S. KUDIRKOS
Lietuvos vyčių 58-tojo suva

žiavimo rugpjūčio 25-29 Ken- 
nebunkporte, Maine, rezoliuci
jos Simo Kudirkos reikalu bu
vo pasiųstos valstybės departa
mentui, JAV kongreso senato
riam, J. Tautom, dvasinei vy
resnybei ir kt. Vienoj rezoliuci
joj JAV prezidentas ir kongre-
sas buvo prašomi dėti pastan
gas, kad Simas Kudirka su sa
vo šeima galėtų atvykti į JAV.

JAV kongreso atstovų rūmų 
narys Peter W. Rodino Jr. (iš 
New Jersey) rugsėjo 20 atsto- - 
vų rūmuose pareiškė, jog Lie
tuvos vyčių rūpestis bei pasi
piktinimas yra pagrįsti ir kad 
jis visiškai pritaria rezoliucijos 
mintim. Rezoliucijos tekstas iš
tisai paskelbtas Congressional 
Record rugsėjo 20.

Kitas New Jersey valstijos 
kongreso narys, sen. Clifford 
P. Case, rugsėjo vidury kreipė
si į valstybės departamentą, pri

Dramos Aktorius Vitalis Žukauskas skaito partizaninę poeziją dail. J Bag
dono parodos atidaryme spalio 8 Kolumbo vyčiu salėje. Nuote. R Kisieliaus

mindamas vyčių rezoliucijas. 
Valstybės departamento parei
gūnas David M. Abshire, atsa
kydamas sen. Case, priminė š. 
m. .gegužės 28 d. šio departa
mento spaudos pareigųno pa
teiktą pareiškimą, kur pažymė
ta, jog “musę nuomone, Kudir
kos apkaltinimas valstybės iš-
davimu vien dėl jo troškimo iš
vykti iš krašto ir gyventi šaly-
je pagal jo pasirinkimą reiškia

Visuotinės žmogaus teisių dek
laracijos pažeidimą”.

Dr. J. Stukas, L. vyčių cent
ro valdybos pirmininkas, rug
sėjo 17 gąjjo, ir Tautinės kata
likų vyskupų konferencijos, Wa 
shingtone, atsakymą: “Mes taip 
pat esame susirūpinę Lietuvos 
krikščionių kančiomis, ir ne
tenka abejoti, kad mes šiam 
klausimui skirsime dėmesį.”

Žmogaus teisių komisjos at-

sakymas nurodė, kad J. Tautų 
gen. sekretorius yra matęs š. 
m. rugpiūčia 30 L. vyčių ras
ta S. Kudirkos reikalu. Šis rei
kalas būsiąs svarstomas ry
šium su dviem J. Tautų eko
nominės ir sociafinės tarybos 
'■1959 jr 1967 rezoliucijomis. Jo
se buvo paliestas žmogaus tei
sių bei pagrindinių laisvių pa
žeidimas “visuose kraštuose, 
ypatingai gi kolonijinėse bei ki
tose priklausomose šalyse ar 
teritorijose”. (Elta)

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.

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviam*. 
Pristatom j namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietu* | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

Mesa eksportui, ne vietos žmonėms
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Mėsos kelias pas vartotąją o- 
kupuotoje Lietuvoje yra gana 
sudėtingas. Mėsai pervežti į 
kombinatus, kaip pastebėta 
Tiesoje, dažnai gaunama per 
mažai vagonų, gi laikant gyvu
lius kombinate, jie netenka svo
rio.

Esama ir kitų blogybių: ne
maža gyvulių paima Leningra
do mėsos kombinatas. Kad ga
lėtų juos visus nuvežti į Lenin
gradą, kauniečiai per 9 praėju
sius metų mėnesius turėjo gau
ti 1680 vagonų. Tuo tarpu, 
kaip nurodoma partijos laikraš
ty, buvo patiekta tik 537. Už 
tai kauniečiai Leningrado įmo
nei sumokėjo 69,000 rublių 
baudų.

Nusiskundžiama: gyvulius iš
vežti dar reikės ... Čia gi buvo 
kalba tik apie kauniečių mėsą 
Leningrado mėsos kombinatui. 
O kur vilniečių, šiauliečių, pa
nevėžiečių, rokiškiečių, ukmer
giečių ir kitų sričių gyvuliai, 
kurie išvežami į įvairius Rusi
jos miestus? Ar reikia stebė
tis, kad Vilniaus, Kauno ir ki
tų miestų gyventojam vis pri
trūksta mėsos, kad miestuo
se, ties karutuvėmis, kur par
davinėjama mėsa, stovi eilės 
nuo pat ankstyvo ryto? (Elta)

Svetimos ir savos knygos
Lietuvoje pastaruoju metu 

padaugėjo rusų rašytojų kū
rybos vertimų ar anksčiau iš
leistų pakartojimų. Iš klasikų—

F. Dostąjevskio 150-siom gimi
mo metinėm paminėti trečią

- kartą išleistas jo romanas “Idio
tas” (dvi dalys, po 25,000 egz., 
dar 1939 metais vertė Pranas 
Povilaitis, miręs 1958), antrą 
kartą išleista L. Tolstojaus au
tobiografinė trilogija “Vaikys
tė, paauglio metai, jaunystė” 
(vertė M. Miškinis). Kitos kny
gos, kaip F. Abramovo ir kt., 
vaizduoja pokario metus Sovie- 
tijoj ar jaunimo žygius karo 
metu.

Iš savųjų autorių išleista K. 
Borutos “Mediniai stebuklai” ir 
Aug. Griciaus “Kepurės nenu- 
kelsiu”. Turi nemažą paklausą 
šeimininkėm skiriamos' knygos 
— jų tarpe dabar išleidžiama 
B. Purvinienės “Šalti patieka
lai” ir K. Brundzienės “Vis
kas iš obuolių”.

(Elta)

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.

FILMUS RENGIA

Pagal “Kqmjaunimo Tiesą” 
šiais metais numatyta susukti 
keturis lietuvių gamybos fil
mus. Pirmasis jų tai R. Vabale 
“Akmuo ant akmens” — apie 
baudžiavos laikus, antrasis — 
rež. A. Aramino pagal V. Bub
nio apysaką “Arberonas” (mo
kyklinio jaunimo problemos) 
— “Mažoji išpažintis”. Vėl at
siranda po ilgesnės pertraukos 
komunistų-revoliucionierių gar- 
binimas ekrane — M. Giedrys 
numato parodyti komunisto V. 
Rekašiaus gyvenimą, veiklą.

Svarbiausias užmojis tai šie
met pradėtas sukti vadinamas 
“filmas-gigantas”, dviejų dalių 
plačiaekranis filmas apie Her
kų Mantą. Režisuoja A. Grike- 
vičius, scenarijų paruošė jau
nas literatas S. Šaltenis. Vėliau 
žadama ekranizuoti Cvirkos 
"Žemę maitintoją", .. "Frank 
Kruką”, Borutos “Baltaragio 
malūną” ir kt. (E)

NUSISKUNDĖ ŽVEJYBA

A \

k Lietuviškam rajone — $
Į LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

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

------ — Gėlės įvairiom progom --------
S Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius t* 
s v atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- X 
s kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. x

Okup. Lietuvos žvejai šiais 
metais apvylė darbdavius — 
rugsėjo pabaigoj Klaipėdoj įvy
ko žuvies pramonės “partinio 
— ūkinio aktyvo” pasitarimas.

“Gerokai įsiskolinta valsty
bei” — šitaip buvo bylojama, 
gi tai reiškia, kad žvejai ne
daug sugavę žuvies ir ypač At
lanto vandenyse.

Buvę daug priekaištų. Esą lai
vų kapitonai neturį “organiza
cinių sugebėjimų” ir todėl jie 
neįvykdę užduoties. Buvo bara
mos įgulos laivų, kuriem vado
vavo: S. Nagorskas, V. Nedočio 
dovas, A. Poginkovas, S. Ovino- 
vas ir kt. Nusiskųsta, kad dar 
maža kapitonų su aukštuoju iš
silavinimu ir “mokytis jie nesi- 
stengia”.

Netrūko priekaištų laivų įgu
lų ideologinei pusei. Pasak vie
no, “dabar žvejus auklėja, visą

ideologinį darbą laive organi
zuoja žmonės, maža ragavę jū
ros druskos”. Kalbėta apie rei
kalą sutikti laivų įgulų narius 
Klaipėdoj, nes jie ten neturi 
viešbučio ar kultūros namų. Ta
čiau pagrindinis rūpestis — 
kaip pagerinti kadrus, kaip pa
gerinti komunistų darbą žvejų 
tarpe, ir, svarbiausia, kaip pa
didinti žuvies gamybą. Nurody
ta, kad žuvies gamyba siekian
ti 48 proc. visos bendrosios pro
dukcijos Klaipėdoj. Žvejai 
skundėsi: per daug planavimo, 
todėl retai atsižvelgiama į tik
rovę. Planais kvepia ir pasitari
mo dalyvių pasiryžimas šiemet 
sugauti 4 milijonus centnerių 
žuvies. Tuo tarpu pats A. Snieč
kus priminė sovietų kom. parti
jos 24 suvažiavimo reikalavi
mą — 1975 metais Lietuvoje 
turi būti sugauta 5 milijonai 
200,000 centnerių žuvies. (Elta)

NEW YORK CHICAGO

LITAS
INVESTING CO. INC.

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

Litas Investing Co., Inc.
8i-0l I I4rti Street, Richmond Hill. N.Y. 11418

Tel. 212-441-6799 ’

2422 West Marquette Rd., Chicago, III. 60629

Tel. 312-476-2242
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Kelias tiesus—ar suktas?
Etninis klausimas dabar be

veik mada. Washingtone susi
darė “The National Center for 
Urban Ethnic Affairs” ir lei
džia biuletenį. Kongresmanas 
Roman Pucinski (III. dem.) ir 
senatorius Richard Schweiker 
(Pa. resp.) pasirūpino įstatymu, 
kuris skirtų tam tikras sumas 
etninių grupių kultūriniam į- 
našui studijuoti^ jų kultūrinei 
veiklai paremti. Senatas prita
rė, Atstovų Rūmų pritarimo 
laukiama.

Spaudoje drįstama pasakyti 
ir tai, kad tikrieji amerikie
čiai gyvena rezervatuose — in
dėnai, o visi kiti esą atėjūnai, 
priklausą tai ar kitai etninei, 
tautinei grupei. Pasakoma, kad 
pastangos suvirinti visus “tir
pinimo katile” ir nulieti naują 
amerikoną — nesėkmingos. 0 
jeigu ir pasisekė nublukinti ku
riem tautines spalvas, tai atsi
rado daugel “bespalvių”, ku
riem terūpi Ameriką apiplėšti, 
arba kita grupė — “raudonos 
spalvos”, kuriem rūpi sukelti 
chaosą, sugriauti vertybes, 
brangintas Amerikos “tėvų”, ir 
naujos Amerikos kūrimą ati
duoti Kremliaus architektam.

★

Kai Senatas palankiai pažiū
rėjo į paramą entinėm kultū
rom studijuoti ir remti, tai at
siranda ir klausimas: ar ta pa
rama tikrai bus panaudota 
tam tikslui, kuriam ji skirta?

Manykim, kad Kongresas 
tikrai skirs tuos kalbamus 5 
mil. Tokiu atveju tai paramai 
vykdyti galimi du keliai. Vie
nas — tiesus kelias: vyriausybė, 
kuri administruoja paramą, su
sisiekia su etninių grupių cent
rinėm vadovybėm, išklauso jų 
projektus ir pozityviuosius pro
jektus paremia tam tikrom su
mom. Reikia manyti, kad vi
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Tragiška, nes perversmas.bu

vo nukreiptas prieš komuniz
mo grėsmę; komunistų veiklą 
slopino policinėm ir teismo 
priemonėm, bet to paties reži
mo iniciatyva buvo sukurta 
draugija sovietinių tautų kultū
rom pažinti.' Tokios draugijos 
veikla negalėjo nepopuliarinti 
Rytų dvasios — jau ne tiek ru
sų kultūros, kiek sovietinės ko 
munistinės kultūros.

Šią raidą tragedijos link ma
tė to mėto įžvalgesnieji ir pla
tesnio horizonto veikėjai. Prof. 
F. Kemėšis N. Romuvoj kėlė 
įtarimą, ar “kai kam ir į aukš
tąsias vietas įsitrynusių asmenų 
nebūsianti svetima ‘provoka
cijos dvasia’!” O Židinys nuo 
savęs tarė: “Mes taip pat esa
me netoli tos minties”, ir dar

• Business Office GL 2-2923

by FRANCISCAN FATHERS

sos etninės grupės turi tokias 
vadovybes. Tokia lietuvių vado
vybė yra L. Bendruomenė, ku
ri rūpinasi planuoti ir vykdyti 
darbus lietuviškam palikimui iš
laikyti bei plėsti.

Kitas kelias — suktas: suda
ryti komitetą, tarybą ar kitu 
vardu pažymėtą organizaciją, 
kuri turėtų savo centrą, pada
linius atskiruose miestuose ir 
kuri planuotų bei vykdytų tą 
etninio palikimo tyrimą ir pa
laikymą. Administracijos parei
gūnai pasirinktų atskirose etni
nėse grupėse tokius vykdyto
jus talkininkus savo nuožiūra 
(ne grupės deleguotus).

Pirmas kelias pozityvesnis 
tuo, kad nereikia rūpintis apa
ratu visam darbui vykdyti. Pa
rama gali eiti tiesiogiai tam 
tikslui, kuriam skirta.

Antras kelias turi skirti su
mas pačiam aparatui sudaryti 
ir išlaikyti. Daugiau yra pa
gundų nuleisti sumas kanalais, 
kurie skirti biurokratijai, bet 
nieko bendro neturi su etninių 
kultūrų parama. Pagunda dar 
ir ta, kad biurokratijos atsto
vai pasitelks tokius etninius 
bendradarbius, kurie būtų jiem 
klusnūs, bet kuriem tas etninis 
darbas yra svetimas.

Prieš eilę metų ‘Daily News’ 
pavardėm ir sumom kalbėjo, 
kaip daug pinigo nueina Free 
Europe biurokratijai. Visai ne
seniai tokis likimas ištiko “ko
vos su skurdu programą”.

★

Jei būtų pasirinktas antrasis 
kelias, daugiau būtų pagrindo 
džiaugtis ne tik aparato biu
rokratam, bet ir “melting pot” 
šalininkam. Pastarieji viską pa
darys, kad ši programa bankru
tuotų, nes jie neatsisakė ir ne
atsisakys nuo siekimo etnines, 
rasines, religines grupes suvi
rinti.

užsiminė apie galimą svetimos 
valstybės agentų įtaką (Židinys 
1932, Nr. 8-9).
DVIEJOSE TVIRTOVĖSE

Visuomeninių ir filosofinių 
idėjų židiniais dažniausiai esti 
aukštosios mokyklos. Taip yra 
dabar Amerikoje, taip buvo ir 
Lietuvoje. Lietuvoje, kaip mi
nėta, Rytų dvasios židinys bu
vo įtakinga akademikų grupė, 
labiausiai susitelkusi Humani
tarinių mokslų fakultete. Vaka
rų dvasia ryškiausių atstovų 
rado Teologijos-filosofijos fa
kultete.

Pirmajame židinyje prorytie- 
tinė veikla sukosi apie dekaną 
prof. Vincą Krėvę Mickevičių 
(1882-1954). Prie jo telkėsi ke
letas veržlesnių profesorių — 
kaip A. Vabalas Gudaitis (1881- 
1955), B. Sruoga (1896-1947).

Didelis ir lietuvių tautai pras
mingas ateinančių metų išei
vijos įvykis bus antrasis pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
sas. Paruošiamieji kongreso 
darbai, pradėti daugiau kaip 
prieš metus, nuolat intensyvė
ja ir reikalauja vis daugiau jė
gų, nes iki kongreso pradžios 
teliko tik geri aštuoni mėnesiai. 
Kongresui rengti komitetas, at
skirų darbo sričių komisijos ir 
LB institucijos visomis įmano
mom priemonėm tempia šį di
džiulį organizacinį vežimą pir
myn. Vieni atlieka koordinaci
nius darbus, kiti ruošia progra
mą, treti planuoja stovyklas, 
ketvirti telkia lėšas, dar kiti at
lieka visą gausybę kitokių dar
bų. Visi dirba pluša tam pa
čiam dideliam tikslui — kong
reso pasisekimui.

Patyrę darbininkai
Į kongreso organizacinius dar 

bus yra atėjusios pačios geriau
sios lietuvių išeivijos jėgos. Pa
tyrę visuomenininkai, Bendruo
menės pareigūnai, aktyvūs jau
nieji akademikai ir studentai 
ranka rankon suka didįjį kon
greso organizacinį ratą. Jų tar
pe randame ir žinomą New Yor- 
ko visuomenininką dr. Juozą 
Kazicką su ponia Aleksandra 
Kazickiene ir jų dukrą Jūratę. 
Kazickams yra tekusi pareiga 
rūpintis ekonomine kongreso 
dalimi, kuri yra pati nepopu
liariausia ir pati sunkiausia. 
Bet ji yra pati reikalingiausia. 
Be stipraus ekonominio užnu
gario kongreso vež:mo nepa- 
stumsi nė iš vietos. Kad ši sri
tis yra patyrusiose ir tvirtose 
rankose, visuomenė jau turėjo 
progos pajusti. Tai įvyko šių

Dr. Juozas Kazickas kalba spalio 16 Sheraton Blackstone viešbutyje Chicagoje. Nuotr. A. Gulbinsko

V. Dubas (1887-1937), Pr. Au- 
gustaitis (1893-1941), kurių 
veikla bei itaka reiškėsi ir už 
fakulteto ribų.

Prof. V. Krėvė Mickevičius 
linko ir į politinį bendradarbia
vimą su Sovietų Sąjunga. Jau 
1924 Baltosios Gulbės salėje 
Kaune diskusijose “ėmė išrodi
nėti, kad Rusijos komunistams 
gali rūpėti Baltijos uostai, kaip 
Revelis, Ryga, Liepoja, ir todėl 
iš Rusijos pusės pavojus gali 
būti tik Estijos ir Latvijos ne
priklausomybei. O kadangi 
tarp Vokietijas ir Rusijos prieš 
karą buvęs interesų priešingu
mas ir taip pat gali būti ateity, 
todėl reikalingas tarp tų dviejų 
valstybių Lietuvos barjeras, ir 
jam jokio pavojaus nei iš Rusi
jos nei iš Vokietijos pusės nė
ra. Todėl reikalinga esą susi
tarti su Rusija veikti išvien, 
tuomet mūsų bijosianti Lenki
ja ir visa Antantė, tik tokiu 
būdu mes apginsią Klaipėdą, ir 
be sutarties su Rusija mes, be 
abejonės, Vilniaus esą neatgau- 
sim (?!)..”

Taip Krėvės Mickevičiaus 
mintis atpasakojo Lietuvos Ži
nių dienraštis 1924.3.19. (nuo 
savęs dienraštis dėl minčių at
siliepė: “Ar nežinoma p. Micke
vičiui Krėvei, kokią ateitį Lie
tuvai rengė komunistai Lietu
voje... O Krėvė iš jų rankų 
laukia Vilniaus ... šitokiems 
politikieriams vieta ne paskai
toje demoralizuoti sunkiu mo

metų spalio 16 Chicagoje.
Dr. Juozas Kazickas ir ponia 

Aleksandra Kazickiene tą die
ną į puošnų Chicagos Sheraton 
Blackstone viešbutį asmeniš
kais savo svečiais pasikvietė 
PLB valdybos atstovus, kongre
sui rengt komiteto narius, spau
dos darbuotojus, Bendruome
nės veikėjus ir kitus jaunimo 
reikalais besisielojančius visuo
menininkus vakarienei, kad ar
timesnėje, šeimyniškoje nuo
taikoje būtų galima nuodug
niau susipažinti su kongreso i- 
dėjomis, tikslais ir darbais. Į šį 
grynai privatų Kazickų pobūvį 
susirinko virš šimto kviestinių 
svečių, kurių tarpe, be chica- 
giškių, buvo matyt ir iš Detroi
to, iš Clevelando ir net iš New 
Yqrko atvykusių jaunimo kon-

- greso entuziastų.
Po trumpo minčių pasidali

nimo Patrick kambaryje sve- 

Jaunimo kongreso komiteto posėdis spalio 16 d. Jaunimo centre. Antras iš 
k. dr. J. Kazickas-— finansų komiteto pirmininkas. Nuotr. A. Gulbinsko

mentu tautos pajėgas, bet kur 
kitur..”)

Tik po 17 metų, kai Sovietai 
Lietuvą okupavo ir prof. V. 
Krėvę Mickevičių padarė okupa
cinės valdžios ministeriu pirmi
ninku, jis pamatė, kad jo poli
tiniai samprotavimai buvę 
klaida. “Aš, kaip ir daugel ki
tų, klydau manydamas, kad 
bolševikai jau yra pamatę savo 
klaidas, kurias padarė pirmai
siais valdymo metais. Sovieti
nius pakeitimus, daromus for
maliai, laikiau tikros evoliuci
jos požymiais”.

“Taip manydamas, neabejo
jau, kad nebus kartojamos klai
dos kituose kraštuose, kuriuo
se jiems pasiseks įsitvirtinti 
nors laikinai, išgyventos jau pa
čioje pradžioje” (V. Krėvė Mic
kevičius, “Kaip buvo sudaryta 
liaudies vyriausybė”. Cit. Lietu
vių Dienas, 1970 spalio nr.).

Taip buvo manę ne vienas 
Krėvė Mickevičius. Tik gyveni
mo tikrovė parodė jų galvoji
mą buvus klaidingą. Bet iki su 
okupacijos tikrove susidūrė, jis 
rodė simpatijas iš rusų inte
lektualų parsineštom idėjom 
bei tradicijom.

Jų meto galvojimą ir senti
mentus galima prilyginti šian
dieniniam galvojimui bei sen
timentam Amerikos akademikų, 
žinomų liberalų vardu. Tame 
liberalų žodyje sutelpa pirmiau- 
šia neigiamas turinys — indi
ferentizmas arba ir cinizmas

BRONIUS NAINYS

čiai susirinko į stilingą Bona
parte salę vakarienei. Invoka- 
ciją sukalbėjo Vyskupas Vin
centas Brizgys. Vakarienės me
tu nuotaikingai grojo Bichnevi- 
čiaus orkestras, protarpiais net 
visus svečius sukeldamas šo
kiui.

Prasminga oficialioji dalis
Oficialiąją dalį atidarė ir ją 

pravedė kongreso finansų ko
misijos narys n-ewyorkiškis An
tanas Sabalis. Gražiai pasveiki
nęs visus svečius, pirmajam žo
džiui jis pakvietė PLB valdybes 
pirmininką Stasį Barzduką.

Savo kalboje St. Barzdukas 
iškėlė vyresniosios ir jaunes
niosios kartų dialogo reikšmę, 
jų santykį, kurį ir jis pats esąs 
išgyvenęs Jano Basanavičiaus 
laikais, kai, dar studentu būda
mas, žengė pirmuosius visuo- 

vertybėm, susijusiom su religi
ja bei krikščioniška morale.

Ir vėl — vargiai būtų patiki
mas teigimas, kad jų veikla 
plaukė iš simpatijų komuniz
mui. Patikimesnis aiškinimas, 
kad jie klydo, gyvendami iliuzi
jom. Nespėję pasekti gyvenime 
ir idėjų raidos, jie galvojo apie 
rusų šviesuomenę tokią, kokio
je jie buvo išaugę ir kokią pa
liko, išvykdami iš Rusijos. Žy
miai vėliau — jau iš opozicijos 
A. Smetonos režimui — tos 
grupės akademikai jau davėsi 
sugundųmi virsti aktyvia prie
danga ir parama vadinamam 
“kultūrbolševizmui” bei Lietu
vos komunistiniam avangardui.

Tada prof. Krėvė Mickevi
čius panaudojo savo, kaip de
kano, padėtį savo ir fakulteto 
vardu pridengti kompartijos su
projektuotam žurnalui Literatū
rai (1936). Jis prisiėmė to 
žurnalo redaktoriaus atsako
mybę. Jis įkurdinęs redakciją 
universiteto patalpose, kaip 
tvirtina M. Meškauskienė, ku
riai tada kompartijos buvo pa
vesta tartis su prof. Krėve Mic
kevičium ir kitais profesoriais 
ne tik dėl žurnalo, bet ir dėl 
bendradarbiavimo kituose kom
partijos projektuose. Jei ji tie
są sako, tai ji su Krėve Micke
vičium tardavusis dėl žurnalo 
beveik kas savaitė (Komunis
tas, 1966 Nr. 10).

Ji taip pat tvirtina, kad Krė
vė Mickevičius savais pinigais 

meninių darbo žingsnius. Pa
brėždamas kai kuriuos jaunimo 
kongreso aspektus, kvietė vy
resniuosius prieiti prie jauni
mo ir jį išjudinti, duoti kong
resui prasmingiausią ir aktua
liausią programą ir sudaryti 
jam materialinę atramą. Sa
vo žodį baigė perskaitydamas 
PLB valdybos nutarimą, skel
biantį Jaunimo metus.

Antrojo pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso komiteto pir
mininkas Romas Sakadolskis sa. 
vo kalboje priminė, kad rengė
jų tikslas yra kūrybinėm pa
stangom tęsti pirmojo kongre
so mintį bei idėją ir šių dienų 
kūrybiniais pasirodymais pa
reikšti ištikimybę tautai.

Po R. Sakadolskio kalbos bu
vo pristatytas ir pakviestas žo
džiui šio jaukaus vakaro šeimi
ninkas, kongreso finansų komi
sijos pirmininkas dr. Juozas Ka
zickas. Jį svečiai pasitiko ilgais 
plojimais. Dr. J. Kazickas jaut
riais ir įtikinančiais žodžiais iš
ryškino dvasinį tautos ir išeivi
jos ryšį, iškėlė jaunimo kong
reso prasmę tautai ir priminė 
mūsų pareigas jaunimui. Apie 
ekonominius kongreso reikalus 
kalbėdamas,. jis ypatingai ak
centavo atskaitomybės tikslin
gumą ir paaiškino atskaitomy
bės tvarką. Taip pat nurodė, 
kad jaunimo kongresui lėšos 
bus telkiamos įvairiais būdais, 
ir vienas iš jų bus ieškoti gar
bės mecenatų. Priminęs, kad 
žmogus yra vertas ne tiek, kiek 
jis turi, bet tiek, kiek jis duoda, 
vakaro šeimininkas kvietė su
sirinkusius tapti antrojo pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso 
garbės mecenatais.

Pabyra tūkstantinės
Pirmuoju mecenatu dr. J. 

J. Kazickas pakvietė PLB val
dybos pirmininką Stasį Barz
duką. Jam teko pirmasis bal
tas gvaizdikas, prisegtas dvie
jų kongreso komiteto narių — 
Vitalijos Ruibytės ir Joanos Ku- 
raitės. Pirmasis raudonas gvaiz
dikas buvo prisegtas Aleksand
rai Kazickier-ei, tapusiai antrą
ja garbės mecenate su tūkstan

Sveikina jėzuitų provincijolas Tėv. G. Kijauskas, S.J., ša
lia — dr. J. Kazickas. Nuotr. A. Gulbinsko

išleidęs komunistų pogrindinį 
leidinį “Už liaudies teises” 
(1939). O kiek anksčiau, 1936- 
7 Ispanijos komunistinei vy
riausybei remti aukąjusių sąra
še buvę ir daugiau akademikų: 
S. Čiurlionienė, V. Kuzma, V. 
Mykolaitis-Putinas, M. Roeme- 
ris.

Netektų daryti išvados, kad 
suminėtos pavardės būtų reiš
kę tų asmenų ėjimą su komu
nistų partija. Tikresnis spren
dimas, kad jų duotas pinigas 
reiškė, jų supratimu, simpatijas 
laisvei ir demokratijai, o ko

čio dolerių auka (jos vyrui bu
vo prisegtas baltas gvaizdikas). 
Po to tūkstantinės pabiro kaip 
žirniai iš kiauro maišo. Pinigi
nes plačiai atidarė ne tik chi- 
cagiškiai, bet ir New Yorko, De
troito ir Clevelando svečiai. Te
legramomis tūkstantinės plau
kė net iš Pietų Amerikos ir 
Azijos kraštų, tuo lyg ir įro
dydamos, kad kongresas suju
dino visą lietuviškąją išeiviją. 
Sveiki r imus su aukomis atsiun
tė ir keletas vietos lietuvių, dėl 
vienos ar kitos priežasties šioje 
iškilmingoje vakarienėje nega
lėjusių dalyvauti. Netrukus vi
sų ponių krūtinės pasipuošė 
raudonais gvaizdikais, o vyrų 
smokingų atlapai — baltais.

Per vieną šį vakarą jaunimo 
kongresui buvo sutelkta 35,102 
dol. (Sutvarkius sąrašus, auko
tųjų pavardės bus paskelbtos 
vėliau.) Sutelkta labai graži su
ma; tur būt, niekada Chicagoj 
per toki trumpą laiką nebuvo 
tiek daug suaukota. Dr. J. Ka
zicko patyrimas ir jo plačios a- 
pimties planai atnešė puikius 
vaisius. Jaunimo kongreso eko
nominiam užnugariui padaryta 
nuostabiai gera pradžia.

Graži meninė dalis
Oficialiąją dalį baigus, sve

čius nuotaikingai savo gražiu 
bosu žavėjo solistas Jonas Vaz- 
nelis, o Karilė Valaitienė-Balt- 
rušaitytė giliu įsijautimu pa
skaitė prozos kūrinių. Joną Vaz- 
nelį pianinu palydėjo Alvydas 
Vasaitis. Už gražiai atliktą pro
gramą menininkai susilaukė 
gausių aplodismentų.

•
Programai pasibaigus, dar il

gai svečiai dalinosi kongreso 
mintimis ir kitais lietuviškais 
reikalais. Šeimininkai visus ma
loniai vaišino ir jaukiai priėmė.

Jei per vieną vakarą pasise
kė sukelti tokią didelę sumą lė
šų, reiškia, kad jaunimo kon
greso esmę lietuviškoji išeivi
ja supranta ir ją tinkamai j- 
vertina. O tai duoda jėgų ir en
tuziazmo jo organizatoriam ir 
busimiem jo dalyviam — lietu
viškam išeivijos jaunimui.

munistų partija tai išnaudojo 
propagandai kaip intelektualų 
įsirikiavimą į “liaudies frontą” 
— jie ištiesė mažą pirščiuką, o 
kompartija tai skelbė rankos ir 
galvos atidavimu.

Autoritetinis režimas probol- 
ševikišką Literatūrą nuo trečio 
nr. sustabdė ir paskutinį n r. 
konfiskavo. Tačiau netaikė jo
kių sankcijų nei Humanitari
nių mokslų fakultetui, nei V. 
Krėvei Mickevičiui, nei kitiem 
akademikam, to žurnalo talki
ninkam.

(Bus daugiau)



Įspūdinga lietuvių diena Bardi mieste
Rugsėjo 12 didelio lietuvių 

tautos draugo kardinolo A. Sa
ru orės gimtajame mieste Bardi, 
Parmos provincijoj, įvyko įspū
dingos iškilmės. Kard. A Samo- 
rės ir lietuvių sielovados Itali
joj direktoriaus prel. V. Mince
vičiaus rūpesčiu, buvo iškilmin
gai įšventinti į subdiakonus du 
Popiežiškosios lietuvių Šv. Ka
zimiero Kolegijos auklėtiniai: 
inž. Antanas Trimakas, miru
siojo Vliko pirmininko sūnus, 
ir Norbertas Vogt. Taip pat bu
vo atšvęstas vysk. Ant. Deks- 
nio 40 metų kunigystės jubilie
jus.

Į Bardi susirinko apie 40 lie
tuvių atstovų iš šiaurinės Itali
jos ir Romos. Juos labai sve
tingai priėmė ir nuoširdžiai glo
bojo vietos gyventojai.

Iškilmės prasidėjo 10 vai. 
miesto rotušėj, papuoštoj Lie
tuvos ir Italijqs vėliavom.

Burmistras dr. Leporati, 
sveikindamas atvykusius lietu
vius, pabrėžė, kad Bardi yra 
tapęs savotiška “Mažąja Lietu
va”. Tai liudija prie įvažiavimo 
į miestą lietuviškas kryžius, di
dingos freskos iš Lietuvos isto
rijos Jaunimo Centre, nepa
prasto grožio “Lietuvos Salė”, 
tapusi aukštos kultūros įvykių 
centru ... Gi Aušros Vartų kop
lyčia sutraukia žmones dvasi
niam susikaupimui net iš labai 
toli. Miesto savivaldybė daro 
žygių, kad Bardi taptų lietuvių 
dvasiniu ir kultūriniu centru 
ne tiktai Italiją], bet ir už jos 
ribų. Tuo tikslu ji nutarė vie
ną iš pagrindinių miesto gat
vių pavadinti Lietuvos alėja. 
Be to, su kard. Sarnore bei 
prel. Mincevičium, Bardi gar
bės piliečiu, studijuoja, kaip bū
tų galima panaudoti milžiniška 
VIII-XIII šimtmečio pili lietuvių 
kultūros centrui, kuris išsaugo
tų pasaulyje išblaškytų lietu
vių dvasinį ir tautinį palikimą: 
archyvus, meno, kūrinius, bi-
bliotekas ir t.t.

I burmistro sveikinimą kal
bą atsakė Lietuvos atstovas 
prie Šv. Sosto Stasys Lozorai
tis Jr., išreikšdamas lietuviu 
dėkingumą Bardi miesto savi
valdybei bei gyventojam už ne
paprastą prielankumą Lietuvai, 
pažymėdamas, kad tai yra tau
rios demokratijos ir didelės 
kultūros pažymys, nes tuo už
jaučiami netekusieji brangiau
sio turto žemiškame gyvenime 
— tėvynės.

Po oficialiosios dalies bur
mistras, lydimas miesto patarė
jų, aprodė savivaldybės Įstaigas 
ir ten esančius meno turtus.

•

Vėliau didingoj parapijos 
bažnyčioj kard. A. Samorė lai
kė iškilmingas pamaldas, kon- 
celebruojant vysk. A. Deksniui.

Bardi miesto burmistras dr. Leparati sveikina miesto rotušėje atvykusius lietuvius. Iš k. viceburmistras Isin- 
grini, vysk. A. Deksnys, kard. Sarnore, prel. L. Tulaba, prel. V. Mincevičius, kuris yra Bardi miesto garbės 
pilietis.

MB

protonotarui L. Tulabai, prela
tam V. Mincevičiui, J. Bičiūnui, 
K. Dobrovolskiui, kitiem 8 lie
tuviam kunigam, buvusiam Bar
di klebonui prel. Marchesi, ku
ris šventė 50 metų kunigystės 
jubiliejų, bei naujajam klebo
nui Enrico Perazzi. Prie naujo
jo meniška altoriaus, kurį prieš 
savaitę laiko pakonsekravo 
Gvatemalos kardinolas Mario 
Casariego, dalyvaujant kardino
lam Sarnore, Nasalli-Rocca, Od
di ir provincijos gubernatoriui 
dr. Franze, buvo įšventinti į sub
diakonus minėti Šv. Kazimiero 
kolegijos auklėtiniai. Didžiulė 
minia sekė prasmingas ceremo
nijas ir jautrų, pritaikytą pro
gai kardinolo Samąrės pamoks
lą.

Iškilmingi pietūs įvyko “Lie
tuvos Salėje” Jaunimo centre, 
kur Lietuvos istorijos freskos, 
žemėlapiai, dekoracijos, lietu
viški baldai paliko susirinku-

Klierikai A. Trimakas ir N. Vogt gauna subdiakono šventimus Bardi mieste, Italijoje.

MUZIKAS APIE L BENDRUOMENES ATEITIES VEIKLĄ
Ryšium su Lietuvių Bendruo

menės 20 metų švente buvo or
ganizuojamas seminaras apie 
kultūrinę ateities veiklą, kon
krečiai, ką Lietuvių Bendruo
menė turi nuveikti kultūriniuo
se baruose. Buvo išsiuntinėti 
klausimai atskirų sričių meni
ninkam.

Izidorius Vasyliūnas, smuiki
ninkas, buvo vienas iš tų, kuris 
greit atsakė; štai jo laiškas. 

—o—
Dėkui už kvietimą pasisakyti 

muzikos klausimais Jūsų ren
giamam seminarui, kuriame 
bandysite nusakyti kultūrinės 
bei visuomeninės veiklos pla
ną ateinantiem penkeriem me
tam. Sveikinu su tokia reikš
minga iniciatyva, su tokiais pla

šiem lietuviam ir svečiam neuž
mirštamą įspūdį. Sveikinimo 
žodį vyskupui A. Deksniui ir į- 
šventintiem subdiakonam tarė 
kard. A. šamore, įteikdamas 
pirmajam sidabro lėkštę su Lie
tuvos vyčiu, o antriesiem — 
kitas progai pritaikytas dova
nas. Vėliau kalbėjo miesto sa
vivaldybės sekretorius dr. Gen
co, Lietuvos atstovas prie Šv. 
Sosto S. Lozoraitis, Jr., Italijos 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas prel. V. Mincevičius. Vi
siem lietuvių kalba nuoširdžiai 
padėkojo garbingasis jubilia
tas vysk. A. Deksnys. Jo žodį 
į italų kalbą išvertė Šv. Kazi
miero kolegijos rektorius prel. 
L. Tulaba, kartu išreikšdamas 
ir savo gilaus dėkingumo jaus
mus.

Vaišių iškilmingumą padidi
no stebėtinas Bardi mažų ber
niukų dūdų orkestras, diriguo
jamas Maestro Carlo Fulgohi, 
ir vaikų darželio mergyčių cho
ras.

čiais horizontais, apimančiais vi
sas sritis, net muzikos nuošaly 
nepaliekant. Dieve, Jum padėk 
ką nors konkretaus nuveikti, 
ypatingai muzikoj, nes to mes 
visi labai ir labai reikalingi.

Muziką laikau vienu svarbiau
siu faktorium kiekvienos visuo
menės gyvenime.

Ir tai ne tik kultūrine pras
me, bet ir visuomenine, ir ypač 
auklėjamąja prasme. Jei šian
dieną Amerikos visuomenė atsi
dūrė ant bedugnės krašto, tai, 
mano giliausiu įsitikinimu, 75 
proc. to priežasties yra nepa
kankamas įvertinimas muzikos 
meno bei nedovanotinas apsilei
dimas bei nesusivokimas ar ig- 
nųrancija jo pritaikyme gyveni
me. (Čia turiu pabrėžti, kad į

DARBININKAS

Iškilmės baigėsi kardinolo 
Cushingo salėj, kur vietos stu
dentų orkestras lietuviam pa
gerbti atliko puikią tautinės ir 
moderniosios muzikos progra
mą, dalyvaujant didelei miniai 
miesto gyventojų. Jautrų padė
kos žodį visiem, ypatingai jau
nimui, itališkai tarė prel. V. 
Mincevičius ir angliškai vysk. 
A. Deksnys.

Prieš išsiskirstydami, lietu
viai, lydimi vietos gyventojų, 
aplankė garsiąją miesto pilį, ku
ri viduramžiais būva Bardi ku
nigaikštijos centras ir kurios 
paskutinis garbingas gyvento
jas buvo imperatorienė Marie 
Louise Habsburgietė, Napoleo
no žmona.

Visi išsiskirstė atsigaivinę 
dvasioj, sužavėti gamtos grožio, 
gyventojų svetingumo bei iškil
mių organizatorių kruopštumo.

Kor.

muzikos meno sąvoką neprilei- 
džiu nei pramoginės, nei pritai
komosios muzikos.)

Štai keli faktai parem
ti šiai prielaidai. Amerikoje per 
mažai gerai apmokamų simfo
ninių orkestrų. Nepatikėsit, bet 
Bostono simfoninis orkestras, 
vienas geriausių pasaulyje, yra 
apmokamas tik šešis mėnesius 
kaip toks. Kitą metų laiką jis 
persiorganizuoja į kitą admi- 
nistratyvų vienetą, kaip Pops 
orkestras, arba Tanglewood va
saros kursai.

Muzikos mokiniai, kaip tai
syklė, turi tik pusės valandos il
gumo vieną pamoką per savai
te, tuo tarpu Lietuvoj ir Ko
lumbijoj mokinys turėjo dvi va
landos ilgumo pamokas savai
tėj. "

O jei paimti eilinį gimnazi
jos mokinį — kiek kartų jis nu
eina i rimta, tikra koncertą 
per visą gimnazijo; laikotarpį? 
Gėda pasakyti, bet dažnai įstai
gos darbuotoja, baigusi gimna
ziją nežino, kas tai yra opera, 

.nekalbant apie koncertą, sona
tą, simfoniją’ ! !

Ir jūs stebitės, kad jaunuo
liai daužo langus, augina barz
das. demonstruoja! Tai juk 
daug lengviau.

Atleiskit už šį ilgą įvadą. Bet 
tai mūsų gyvenimo realybė. Rei
kia budėti, kad automatiškai ne
pasidarytu mėm jos aktyviais 
dalyviais. O mums dar rūpi ir 
sava kultūra. Ką patys padary
sime, ta turėsime. Kiti mums 
nieko nepadarys. Ačiū Dievui, 
turime nemažą skaičių aukštai 
kvalifikuotų muzikų — kompo
zitorių ir atlikėjų. Daugumas jų 
labai aktyvūs savo privačia ini
ciatyva surišta »u sunkiai pa
keliamais materialiniais nuo
stoliais.

Muzikinės kultūros pagrin
das yra kūryba, komponavi
mas.

Juo aukštesnė yra kūryba,
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Mergaitės portretas. Dail. Ona Paškevičienė. Nuotr. V. Augustino

KĄ MATYSIME DAIL. 0. P AŠKEVIČIENES PARODOJE?
Šių metų parodų rudens se

zonas baigiamas spalio 30-31 
dailininkės Onos Paškevičienės 
paroda Kultūros Židinyje. Tai 
bus pirmoji jos individualinė 
paroda, kurioje bus išstatyta 
47 paveikslai.

Tuoj kyla klausimas, kodėl 
ji taip ilgai nesirodė su paro
da? Koks pagaliau tas jos me
nas? Kuo jis charakteringas?

Dailininkė gimė Seinuose, au
go ir gimnaziją lankė Panevė
žyje, kur jos pirmasis meno 
mokytojas buvo skulptorius 
Juozas Zikaras. Meno mokyklą 
baigė Vitebske, dar studijavo 
meno institute Maskvoje. Jos 
paveikslas nuolat kabėjo Tret- 
jakovo galerijoje.

Karo metu jau dalyvavo} ir 
lietuvių dailininkų bendrinėse 

juo aukštesnė bus muzikinė 
kultūra. Ir neužtenka tik vieno 
kito veikalų. Šalia aukšto lygio 
ji turi būti gausi, gaji, neper
traukiama, nuolat kuriama, vis 
progresuojanti, atspindinti kuo 
giliausius tautos bei asmeny
bių sielos išgyvenimus. Tik to
kią kūrybą turinti tauta gali 
džiaugtis bei didžiuotis savo 
muzikine kūryba.

Bet tokiai kūrybai egzistuoti 
pagrindinė sąlyga yra kon
certai.

Tik koncertuose muzikinė kū
ryba įgauna savo skambančią 
gyvybę. Be koncertų muzikinė 
kūryba yra negyva, nebyli, ne
pasiekianti nei visuomenės, 
nei platesnių tautos sluoksnių. 
Taigi visu pirma muzikinė kū
ryba turi būti nuolat atlieka
ma. Tik atliekamą kūrybą mes 
galime išgirsti ir ją priimti bei 
jąja gyventi. Ir.vėl, juo dau
giau ii bus atliekama, jua daž
niau kartojama, juo ji pasieks 
gilesnius mūsų sielqs sluoks
nius. juo daugiau ji bylos apie 
mūsų muzikinės kultūros inten
syvumą.

Tačiau ir dar reikia vieno 
“bet”. Kaip kūrybai reikalingi 
interpretatoriai, atlikėjai, taip 
šiem reikalingi klausytojai, kon
certų lankytojai.

Jie, klausytojai, sudaro be
ne svarbiausią muzikinės kultū
ros faktorių. Be klausytojų ne
gali būti koncertų, o jei tokie 
būna, tai jie tampa liudinin
kais bei įrodymu labai liūdnos 
muzikinės kultūros padėties. 
Muzikinės kultūros įrodymui 
reikalingi gausūs koncertų lan
kytojai pačiom aukščiausiom 
koncertų formom.

Kompozitorius, interpretato
rius ir klausytojas — tai ne
atskiriama .muzikinės kultūros 
grandinė. Vienai kuriai sušlu
bavus, kenčia visa kultūra.

Konkrečiai. Turime aukštai 
kvalifikuotų, tiesiog genijalių 
kompozitorių. Turime nema
žiau vertingų interpretatorių į-

=====

parodose — Kultūros Muzieju
je Kaune. Atsidūrusi Vokieti
joje, dalyvavo bendrinės lietu
vių dailės parodose Miunchene, 
Kemptene. čia Amerikoje taip 
pat dalyvauja bendrose lietu
vių parodose, Art League of 
Long Island gavo pirmą premi
ją už peisažą, aukso medalį ga
vo Southampton muziejaus pa
rodoje.

Atvykusi į Ameriką, ji visą 
triūsą skyrė šeimai. Kai šeima 
užaugo, ji dabar gali visą laiką 
skirti menui.

Gyvena gamtoje
Ji gyvena Long Island salos 

gilumoje, prie įlankos, tarp miš
kų. Vanduo yra už keliolikos 
žingsnių nuo namų,. aplink tik 
medžiai ir miškai. Retai kas iš 
dailininkų turi tokią galimybę
— gyventi pačioje gamtoje, 
kur nuolat gali stebėti jcp pa
sikeitimą, pergyventi audras ir 
medžiu ošimus.£

Impresioniste dailininkė
Ona Paškevičienė yra labai 

šilta ir bičiuliška asmenybė. 
Tai nulėmė ir jos kūrybą. Ji 
pamėgo gamtą ir visa savo es
me myli žmogų. Tai jos kūry
bos du pagrindiniai objektai
— peisažas ir žmogus — port
retas.

Žiūrėdama į gamtą, ji pagau
na jos lengvumą ir žaismingu
mą, jos lengvus vėjelius, pava
sario saulę, lankas, atošvaistus 
vandenyje, senus tvenkinius, 
krūmus, besiganančias karves. 
Kad išsaugotų gamtos lengvu
mą, ji savo drobėje žaismingai 
bėga teptuku, lyg žaisdama dė
lioja spalvas. Jos virpa ir suda
ro įspūdį, kad viskas čia leng
va, gražu ir malonu.

Ji turi grakščią teptuko tech
niką, jaučia ritmą ir pagauna 
linijų grakščius lengvus jude
sius. Komponuųdama pirmam 

vairių sričių, tiek vokalinių, 
tiek instrumental!nių.

Bet mes neturime klausyto
jų, arba jų turime labai ma
žai, arba tik labai išskirtinais 
atvejais.

Tai nenatūralu. Mums reikia 
nuolatinių gausių klausytojų vi
som muzikus sritim, ypatingai 
solinei ir kamerinei.

Ir čia mano supratimu Lie
tuvių Bendruomenė atliktų neį
kainojamą milžinišką patarna
vimą mūsų kultūrai organizuo
dama nuolatinius aukšto lygio 
kamerinės bei solinės muzikos 
rečitalius kiekvienoj didesnėj 
lietuvių kolonijoj. Tik tuo bū
du praturtintume savo tautą 
aukšta muzikine kultūra. Gau
siai lankomi, dažnai rengiami į- 
vairiose vietose koncertai būtų 
akstinas ne tik interpretatoriui, 
bet svarbiausia būtų paskata 
kūrėjui kompozitoriui nuolat 
kurti naujų veikalų, turtinti 
tautos kultūrinį lobyną.

Izidorius Vasyliūnas 

plane palieka visai bereikš
mius daiktus, žolę, kelmelius, 
kad galėtų pažaisti savo teptu
ku. Mėgsta ji tolumoje sustaty
ti tamsesnius objektus, ą ant 
jų uždeda šviesias virpančias 
spalvas, uždeda grakščiai ir 
meistriškai, pabrėždama atski
rus virpančius brūkšnius.

Kad paveikslas būtų dar lais
vesnis, ji palieka ir baltos dro
bės. Todėl jos tapyba atrodo 
lyg koks škicas.

Dailininkė portretiste
Tokia impresionistinė daili

ninkė ji yra ir savo portretuo
se. Ji nėra tradicinė sunkaus 
portreto meisterė, kur atbaigia
ma kiekviena drabužių klostis, 
kur dailiai išmądeliuojamas vei
das, įstatomas fonas. Ji ir žmo
nes pagauna žėrinčius, žaismin
gus. Nėra čia kietai užbrėžtų 
kontūrų, viskas tirpsta, susilie
ja su gamta ar su fonu. Štai 
mergaitė guli žolėje. Ji pasi
rėmusi ranka, žiūri pro žoles, 
o kojos ir visa kūno masė nu
eina į gilumą ir susilieja su 
gamta.

Žmoguje pagauna vidinę jo 
šilumą, draugystę, paprastumą. 
Daug dėmesio skiria žvilgsniui, 
akim, iš kurių paskui išrutu - 
liuoja visą portretą.

Tapymo būdas
Dailininkė turi savitą tapy

mo būdą. Ji negali savo mode
lio anglim piešti, studijuoti. Ji 
turi žmogų jausti, kas jis toks. 
Pirma ji kalbina, vaikšto ap
link, pasiėmusi teptukus į ran
ką. Kažką suradusi jo viduje, 
pradeda dirbti teptukais ant 
drobės. Dirba ir škicucjja, nu- 
brėždama linijas, spalvą. Taip 
kartais dirba net keletą seansu 
su modeliu, o baigia vienui vie
na. Modelio veidas staiga at
gimsta jos pasąmonėje, ir tada 
keliais brūkšniais baigia savo 
portretą, išgaudama ir aiškų 
panašumą, vidinę nuotaiką ir 
duodama savo mintį.

Kad būtų portrete daugiau 
laisvės, aro, ji ir čia palieka 
baltos drobės gabalus. Ir tikrai, 
atrodo viskas taip lengva, pa
prasta, nuotaikinga.

Mėgsta ji ir rankas tapyti. 
Tom rankom ji duoda ir savo 
uždavinius — per ranką sten
giasi pasakyti apie žmogų, jo 
profesiją, jo pųmėgius. Štai pa
rodoje bus išstatytas Vaclovo 
Sidzikausko portretas, kur la
bai įdomiai pastatyta ranka. 
Rankų judesiai gi labai charak
teringi ministeriui Sidzikaus
kui. Ir čia dailininkė sugebėjo 
tokį vieną judesį palikti drobė- 
je.

▲
Dailininkė po savo paveiks

lais pasirašo ne Ona Paškevi
čienė, bet sutrumpinta mergau
tine pavarde. Gi ta mergautinė 
pavardė yra Dokalskaitė. Po 
savo paveikslais pasirašo Ona

(nukelta į 5 psl.)
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Po Chicagos dangum
Naujas biuletenis

Svč. Marijos Gimimo parapi
ja Marquette Parke išleido nau
ją sekmadieninį biuletenį lietu
vių ir anglų kalbom, su gražia 
vinjete ir daugeliu žinių bei 
pranešimų. Smulkus šriftas 
blogai matantiem gali būti ir 
neišskaitomas. Lietuvių kalba 
dar su keletu klaidų, bet tiki
me, kad ateity jos išnyks.

Klebonas kun. A. Zakaraus
kas yra labai judrus ir energin
gas, turįs daug darbo parapi
joj, bet, trim kunigam pade
dant, viskas eina tvarkingai. 
Parapinėj mokykloj kasdien 
vyksta pusės valandos lituanis
tinės pamokos, vedamos Raz
mino.

Lietuviu Radijo Forumas
Paskutiniuoju metu per šią 

radijo programą klausytojai iš
kėlė daug įvairių minčių ' bei 
pasiūlymų. Kūrėjas savanoris 
J. Breivė parašė net laišką, 
kuriame pasisakė už Lietuvos 
konstitucijos gimtadienio mi
nėjimą (ji buvo sudaryta ir pa
skelbta 1922). Kiti klausytojai 
komentavo radijo ir spaudos 
suvažiavimą Tabor Farmcjį, LB 
veiklą. Į klausimus nebuvo at
sakyta. nes Radijo Forumo ve
dėjas inž. A. Rudis tik norėjo 
patirti, kas mūsų visuomenę 
domina ir kuo ji rūpinasi.

Lietuviai Televizijoj
Lietuviškas televizijos vedė

jas A. Siutas ir pirm. Ed. Ven- 
gianskas turėjo pasikalbėjimą 
su savo žiūrovais. Buvo taria

KURSAI PUTNAME

Kun. Stasys Yla per eilę me
tų puoselėja ideologinių kur
sų idėją. Moksleivių ir studen
tų ateitininkų vasaros stovyklo
se aiškiai jautėsi tų kursų 
Įtaka. Gana plačiai yra paskli
dęs išsireiškimas “Ylos genera
cija” — turint galvoj jaunuo
lius, perėjusius ideologinių kur
sų mokyklą.

Šių metų kursuose, kurie į- 
vyks. Padėkos Dienos savaitga
ly Putname, lektorių tarpe tu
rėsime ir dvi moteris: Gintarę 
Ivaškienę jš Monroe, Conn., ir 
dr. Elona Vaišniene iš Mt. Car
mel, Conn.

Registruotis iki lapkričio 13 
šiuo adresu: Irena Eivienė, 139 
Bellevue Ave., Brockton, Mass. 
02402. Telefonas (617) 583-64 
92. Registracijos lapus galima 
gauti pas globėjus arba kuopos 
valdybose.

Solistė G. Butkutė-Capkauskicnė iš Montrealio, spalio 16 dainavusi Roches
ter/, N.Y. Lapkričio 20 ji dainuoja Darbininko koncerte New Yorke.

Nuotr. Irene

masi apie pavergtoj Lietuvoj 
pagamintus filmus — ar jie ro
dytini lietuviškoj televizijoj. 
Dauguma žiūrovų bei rėmėjų 
griežtai pareiškė, kad Lietuviai 
Televizijoj yra jų pačių išlaiko- 
ma programa, ir todėl komu
nistinė propaganda neturi bū
ti jų lėšomis plečiama. Ed. 
Vengianskas, žinomas ramovė- 
nas ir prekybininkas, valdybos 
posėdy ir programos metu pasi
sakė prieš filmų rodymą.

Literatūros fondas
Prieš porą metų įsisteigė 

Ateities literatūros fondas, tel
kiąs lėšas leisti grožinei litera
tūrai. Ateities leidykla jau iš
leido 4 poezijos rinkinius, o 
dabar greitai išleis lietuvių po
ezijos antologiją, kurią redaga
vo K. Bradūnas, įvadą parašė 
prof. V. Skrupskelytė.

Šio fondo valdybą sudaro dr. 
Kęstutis Keblys, J. Udrienė. 
V. Kleiza, R. Kriaučiūnas ir V. 
Skrupskelytė. Turi 40 narių, 
kviečia ir kitus istoti. c

Kur įsigyjama spauda
Lietuviškų laikraščių pavie

nių numerių galima įsigyti 
daugely vietų. Bet daugiausia 
lietuvių lankosi žinomoj Para
mos prekyboj — 2534 W. 69 
St., Marginiuose — 2511 W. 
69 St., J. Vaznelio prekyboj 
— 2501 W. 71 St. Tai yra 
Marquette Park centre. Čia, be 
mūsų dienraščių, yra Darbinin
kas, Karys, Tėviškės Žiburiai. 
Dirva, Sandara. Būtų gerai, 
kad ateitų Aidai.

Mano paties prekybos valan
dos trumpesnės. Todėl telai
kau lietuviškas knygas, plokš
teles, korteles ir elektronikos 
reikmenis. Adresas: 2646 W. 
71 St., Chicago, DI. 60629.

Plėšimai ir žudymai
Chicagoj pasitaiko įvairių 

apiplėšimų, net dienos metu. 
Lietuvių apgyventose vietovėse 
iki šiol buvo ramiau, bet dabar 
ir čia nusikaltimai dažnėja. 
Marquette Parke, kur didesnis 
judėjimas, apiplėšiamos mote
rys ypač vakarais. Todėl mo
terys turėtų nešiotis elektrinę 
lemputę ar kokį spiegiantį sig
nalą arba imtis kitokių atsargu
mo priemonių.

Rugsėjo 26 iš pasalų nu
šautas policininkas. Nušauti ir 
keli Juodžiai, vis nežinomų nu
sikaltėlių. Keista, kad net Grey
hound autobuse, jam esant 
greitkely, vienas juodis išdrįso 
apiplėšti 14 keleivių; jis jau 
suimtas.

Anglijos Lietuvių Klubas
Balio Pakšto salėj spalio 9 į- 

vyko Anglijoj gyvenusių lietu
vių tradicinė rudens lapų vaka
rienė. Šio klubo valdyba turi 
daug darbo, bet žmonės į pa
rengimus gausiai atsilanko.

Valdybos pirm. A. Lakas 
sveikino visus atvykusius ir 
pristatė kitų draugijų atstovus, 
pasveikino VI. Paliulionį, suku
riantį lietuvišką šeimą. “Angli
kono” redaktorius L. Venckus 
kalbėjo apie Kutkutės Šalpos 
Ratelį ir paprašė visus įsigyti 
rožes, už kurias gautas pelnas 
skiriamas šiai gabiai Anglijos 
lietuvaitei, kurios tėveliui atsi
tiko nelaimė. Vyt. Bilitavičius 
paskaitė tris humoro kūrinius 
— “Senatvės pavasaris”, “Vai
dyba” ir “Charakteringas cha
rakteris”.

Šokiam grojo B. Pakšto or
kestras.

Vakaras praėjo labai sėkmin- 
gai.

Šv. Vardo Draugija
Marquette Parke, Švč. Mari

jus Gimimo parapijos bažny
čioj, spalio 10 įvyko šios drau
gijos pamaldos, o po jų — sa
lėj susirinkimas, kurį atidarė ir 
pravedė pirm. Kaminskas.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
12 narių mirė ir 7 naujai įsto
jo. Kasoje yra 1515 dųl. 2700 
dol. paaukota mokyklos remon
tui, 9 delegatai dalyvavo Šv. 
Vardo D-jos seime.

Spalio 29 įvyks rekolekcijos 
vyram angliškai. Lapkričio 14
salėj — moterų pagerbimo 
linksmas vakaras.

Klebonas kun. A. Zakaraus
kas ragino lietuvius priklausy
ti prie šios draugijos.

ROCHESTER, N.Y.
Dainininkės G. Čapkauskienės 

ir vyry okteto viešnagė
Gina Butkutė -Čapkauskienė 

lietuvių dainininkių pasaulin 
išniro staiga. Jąs vardas visai 
dar neseniai pradėjo rodytis lie
tuviškos spaudos puslapiuose, 
teisingai ją giriančiuose. Į dai
nininkių gretas ji atėjo visai 
gerai pasirengusi, subrendusi, 
kaip kultūringa dainininkė, ste
bindama muzikus ir klausyto
jus savo puikiu, galingu nuo 
apačios iki viršūnių, lengvai ir* 
laisvai skambančiu lyriškai ko
loratūriniu balsu. Šiai mielai 
mūsų tautietei iš Montrealio yra 
užtikrintai atviros durys į di
džiųjų teatrų scenas! Jos bal
sas ir pasiruošimas — operinis. 
Linkėtina, kad ji nepamirštų ir 
savo tautiečių kukliųjų scenų ir 
koncertu...

Puikiai čia pasirodė ir vyrų 
oktetas, taip pat neseniai pra
dėjęs garsintis. Jis yra vado
vaujamas sqlisto A. Keblio ir 
pianistės — akompaniatorės 
Madeleine D. Roch, kuri yra 
pagrindinė okteto muzikinė va
dovė, mokytoja ir dirigentė.

Programa buvo įvairi ir spal. 
vingai patraukli. Vyrų okteto 
programos didesnę dalį sudarė 
jau girdėtos dainos, bet vis mie
lai klausomos: J. Gaidelio, S. 
Gailevičiaus, VI. Jakubėno, Br. 
Budriūno; įtraukta ir paverg
tosios Lietuvos kompozitorių 
dainų: B. Dvariono, T. Maka- 
čino, J. Švedo, J. Juozapaičio, 
V. Paltanavičiaus.

Pirmojoj daly vyrų oktetas 
padainavo: J. Gaidelio — Mes 
žengiame, T. Makačino — Kur 
tas kelelis ir J. Švedo — Bal
tos gėlės (solo A. Keblys). So
listas — lyrinis tenoras, bal
sas skamba maloniai. Pirmo
sios okteto dianos praskambėjo 
pakiliai, be priekaištų. Po jų 
solistė G. Butkutė-čapkauskie- 
nė klausytojus žavėjo šiomis 
dainomis: S. Gailevičiaus — 
Klajūnui, VI. Jakubėno — Gė
lės iš šieno ir Br. Budriū
no — Tėviškės namai (iš kan
tatos). Publika nenorėjo jos 
paleisti nuo scenos. Po jos ok
tetas padainavo J. Juozapaičio

DARBININKAS

Maironio lituanistinėje mokykloje, mokytoja A. Ruzgienė su jaunaisiais mokiniais. Nuotr. G. Peniko

BUFALLO, N. Y.
Lietuviai tarptautiniam 

festivaly
Prieš keletą metų Buffalo 

mieste įsisteigė vadinamoji Nia
garos apylinkių tautinio meno 
taryba (Niagara Frontier Folk 
Art Council, Inc.), kuri kasmet 
ruošia tarptautinius festivalius. 
Šiemet bus jau aštuntasis iš ei
lės toks festivalis. Jis prasidėjo 
spalią 24 ir vyks kas sekmadie
nį iki gruodžio 12. Jame pasi
rodys penkiolika tautinių gru
pių, po dvi grupes kas sekma
dienį — 3:30 vai. p. p. ir 7 v. 
vak. Atskiriem pasirodymam

Susirinkime dalyvavo 100 na
rių.

Jauni vyrai, stokite į šią 
draugiją’

Balys Brazdžionis

— Uždek žvaigždes ir V. Palta
navičiaus — Vai tylūs, ramūs 
vakarai (su soliste).

Antrojoj daly solistė su giliu 
įsijautimu atliko arijas iš šių 
operų: Mozarto — Užburtoji 
fleita, Verdi — Rigoletto ir 
Traviata. Pirmąją dainavo vokie 
čių kalba, o dvi pastarąsias — 
italų .kalba. Klausytojam jos ne
paleidžiant nuo scenos, “bisui” 
ji padainavo Lauko rožę iš 
Marthqs operos.

Koncerte pabaigoj vyrų okte
tas su solistais padainavo Lin
kės Liepsneles, J. Strausso Mė
lynąjį Dunojų ir Offenbachc 
Barkarolę. Šios dainos, kaip ir 
kitos, praskambėjo gražiai, pa
kiliai, žaismingai. Publika 
kėlė ilgas ovacijas. Koncertas 
buvo baigtas J. Naujalio daina 
Lietuva brangi.

Šv. Jurgio lietuvių katalikų 
parapijos salėn gausiai susirin
kę klausytojai išgirdo 16 dai
nų ir arijų. Tai buvo tikrai 
aukšto lygio koncertas.

Miela solistė G. Butkutė-čap- 
kauskienė ir jos palydovai, 
Montrealio Aušros vartų vyrų 
oktetas su savo vadovais —so
listu A. Kebliu ir puikiąja, sub
tiliąja akompaniatore Madelei
ne D. Roch, bus laukiami dar 
ne viena karta Rochesterio lie
tuvių, gal būt, ir žymiai puoš
nesnė) miesto salėj, kur būtų 
pakviesti ir kitataučiai.

Koncertą rengė Rochesterio 
Lietuvių Radijo Klubas, kuris 
jau yra susidaręs vardą: jo ren- 
gami koncertai yra verti visų 
dėmesio ir paramos. Todėl ir 
klausytojų prisirinko, kaip re
tai kada: net iš Buffalo, Itha- 
cos ir kitų tolimesnių bei arti
mesnių vietovių.

Solistai, vyrų oktetas ir a- 
kompaniatorė buvo apdovanoti 
gėlėmis.

Pranešėja buvo Danutė Staš- 
kevičiūtė. a.sb.

N. B. Sęlistė Gina Čapkaus
kienė ir Montrealio vyrų ok
tetas New Yorke koncertuos 
lapkričio 20, Darbininko meti
niame koncerte —akademijoj, 
minint Simo Kudirkos išdavi
mo metines. 

pasibaigus, ateinančių metų sau 
šio 23 įvyks bendras visų tau
tybių koncertas, parenkant ge
riausius grupių programų ga
balus.

Buffalo lietuvių klubas, atsto
vaująs šios apylinkės lietu
viam, būdamas labai mažas, 
iki šiol nepajėgė takiam festi
valy pasirodyti, nors buvo kvie
čiamas kasmet. Lietuvių Bend
ruomenės dvidešimtmečio pro
ga šiemet jis pasiryžo jame da
lyvauti, pasikviesdamas į talką 
Kanados lietuvių jaunimą.

Toks lietuvių pasirodymas į- 
vyks lapkričio 7, sekmadienį, 7 
v.v., vietos universiteto mo
kytųjų kolegijos patalpose 
(Campus School Auditorium of 
the State University College, 
1300 Elmwood Ave., Buffalo, 
N. Y.).

Šio lietuvių kultūros vakaro 
programą atliks Hamiltono tau 
tinių šokėjų grupė Gyvataras ir 
jaunieji solistai bei muzikai — 
Anita Pakalniškytė, Jonas Vaš
kevičius ir Jonas Govėdas. Pas
tarieji yra Toronto konservato
rijas studentai.

Gyvataro vadovė G. Breich- 
mąnienė šiam pasirodymui ruo
šia net penkiasdešimt ‘šokėjų. 
Koncerto programą praves Li
na Verbickaitė.

Visi Niagaros apylinkių lie
tuviai kviečiami atsilankyti į šį

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniui, Tevy pranciškonui vie
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskiru aukotoji! pageidavimus) aukojo:
J. M. Klivečkos, Woodhaven.

N. Y., 1000, anksč. 1000.
Ch. Petronis, Jersey City, 50 

pažad. 1000, įrašo G. B. Pet
ronius.

J. Emeika. Irvington, N. J., 50. 
pažad. 100.

F. Vasiliauskas, Irvington, N.J.. 
20.

Ch. Petranis, Jersey City, N.J.. 
50, pažad. 1000.

J. Krukauskas, N. Arlington, 
N. J., pažad. 25.

P. Stone, Tamaqua, Pa., 5.
J. Shnakis, Nutley, N.J., 5.
A. Balčiūnas, Los Angeles, Ca

lif., 25.
R. Biliūnas, Port Chester, N. Y.. 

100, pažad. 300.
E. Fisher, New York City, N. 

Y., 100.
Kleb. kun. J. Gurinskas, New- 

York City, N. Y., 500.
PILDO PAŽADUS:
A. J. Miknius, New York City, 

N. Y., 20.
M. Wenskus, Elizabeth, N. J.. 

50.
M. Gapsis, Elizabeth, N. J. 20.
A. Yudd Elizabeth, N. J., 5.
A. Miskiewicz, Bayonne, N. J., 

10.
Laukiama aukų ne tik grynais pinigais, pasižadėjimais, bet 

ir užrašais testamentuose.
Siųsti:

BUILDING FUND
Franciscan Monastery
680 Rushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 11221

spalvingą Kanados lietuvių jau
nimo pasirodymą ir prašomi at
sivesti savo draugus bei bend
radarbius kitataučius. Įėjimas 
nemokamas.

Dviem savaitėm praėjus po 
šio koncerto, tas pats Gyvata- 
ras vėl atvyks i Buffalo ir daly
vaus tarptautinio instituto ren
giamo tarptautinio baliaus pro
gramoje. Balius bus lapkričio 
20, šeštadienį, Statler Hilton 
viešbučio didžiojoj salėj.

Bilietus ir staliukus i ši ba
lių jau dabar galima užsakyti 
tarptautiniam institute (Inter
national Institute, 1260 De
laware Ave., Buffalo, N. Y. 
14209; Tel 883-1900)

Lietuviu klubo valdyba

Ką matysime dail. Onos 
Paškevičienės parodoje?

(atkelta iš 4 psl.)
Dokals-tė. Jos vyras. Mykolas 
Paškevičius, taip pat yra daili
ninkas filosofas, mąstytojas. Ir 
jis dalyvauja amerikiečių pa
rodose. Kad nesimaišytų jų pa
vardės, Ona pasirinko savo mer
gautinės pavardės santrumpa.

Parodą rengia Liet. Moterų 
Klubų Eederacijos v-ba. Ati
daryme kalbės dail. V. K. Jo
nynas. Parodą galima lankyti ir 
šeštadieni ir sekmadienį popie
čio valandqm. Atidarymas bus 
šeštadienį 5 v.v. (p.j.)

P. Cas, Swedish, West Hemp
ton, N. Y., 20.

J. W. Thomas, Middle Vil
lage, N. Y., 6.

S. Rauba, Linden, N. J., 20.
J. Giraitis, Irvington, N. J., 30. 
Mr. Kevett, Irvington, N. J., 1C 
L. Morkūnas, Irvington, N. J.

60.
V. Kasakaitis, Willowick, Ohio. 

5.
A. Znotas, Kearny, N. J., 10.
H. Shukis, Keamy, N. J., 90.
V. Krako, Rahway, N. J., 10.
J. Wiczas, Rahway, N. J., 10.
P. J. Kasilionis, Clark, N. J. 20
W. Umbrazas, Brooklyn, N. Y.

100.
E. Elleson, White Plains, N. Y.. 

5.
V. česnavičius, Brooklyn, N.Y. 

10.
I. Polywko. Far Rockaway, N. 

Y., 10.
A. L. Jasaitis, Forest Hills 

N. Y, 15.
P. Nakutavičius, Richmond Hill, 

N. Y., 50.
N. N., 20. ,

Nuoširdi padėka dail. Č. Ja
nusui už 50 dol. auką Kultūros 
Židinio statybai ir 100 dol. pa
talpų išlaikymui.

5

— A. Kosyginui, Sov. Sąjun
gos min. pirmininkui, spalio 
17 atvykus į Kanadą, dar tos 
dienos vakarą ties sovietų am
basada Ottawoje įvyko demon
stracijos. Jose dalyvavo šalia 
ukrainiečių, žydų ir lietuviai, es
tai, latviai ir kitų pavergtų 
kraštų atstovai Kanadoj, atvy
kę ir iš kitų miestų. Spalio 17 
ir 18 netoli sovietų ambasados 
Ottawoje policija rado dvi ne
sprogusias bombas. (E)

— D. Britanijos vyriausybei 
neseniai “išprašius” iš krašte 
105 sovietų diplomatus bei ki
tus pareigūnus, “N. Y. Times” 
spalio 3 d. laidoje paskelbė pa
vardes devynių sovietų “pa
reigūnų”, anksčiau KGB ar 
GPU agentais buvusių JAV-se. 
Jų tarpe yra ir Ričardas K. 
Vaigauskas, 1960-63 m., pagal 
dienraštį, buvęs priskirtas prie
J. Tautų sekretoriato. Tai dar 
vienas įrodymas, kad sovietu 
diplomatai, J. Tautų misijų na
riai ar spaudos atstovai eina 
ir agentų pareigas. (E)

— Iš JAV LB centro valdy
bos pasitraukė dr. Vytautas 
Klemas, nes persikėlė gyventi 
ir profesoriauti universitete to
liau nuo Philadelphijos, ir Mo
tiejus Vaišnys dėl įvairių įsi
pareigojimų darbovietėj. Dr. 
V. Klemas ir toliau talkins cent
ro valdybai, padėdamas vice- 
pirm. Aleksui Vaškeliui kultūri
niuose ir akademiniuose dar
buose. M. Vaišnys laikinai pa
dės naujam finansų tvarkyto
jui Petrui Mitalui ir administ
ratoriui Vytautui Maciūnui.

— Petras Mitalas ir Vytau
tas Maciūnas yra pakviesti į 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro vaidybą Philadelphijc.ij. 
Patyręs atskaitomybės žinovas 
P. Mitalas bus JAV LB finan
sų tvarkytojas. Jaunas studen
tas V. Maciūnas dirbs admi
nistracinį JAV LB CV darbą.

— Džiugas Staniškis, JAV 
LB tarybos ekonominių-finansi
nių reikalų komisijos pirminin
kas, su žmona Dalia buvo at
vykę iš Clevelando į Chicagą. 
Čia kalbėjosi su JAV LB tary
bos prezidiumu apie LF finan
sus. Komisija šiuo metu svars
to LB solidarumo įnašo dydį, 
jo išrinkimo reikalus, paskirsty
mą tarp apylinkės ir centro val
dybos bei panašius klausimus. 
Bus atsiklausta visų apylinkių 
nuomonės dėl LB pinigų klau
simų.

— C. Verax (K. Čibiras) pa
rašė ilgą laišką Urugvajaus 
dienraščiui “La Manana”, Mon- 
evideo, apie kun. A. Šeškevi
čiaus bylą ir ypač jo gynimo
si kalbą teisme. Laiškas pa
skelbtas rugsėjo 10. Verax. pla
čiai žinomas Lietuvos laisvės 
bylos populiarintojas Pietų A- 
merikoje, atkreipia urugvajie
čiu dėmėsi i Šeškevičiaus “di
deli nusikaltimą” — mokvma 
vaikų katekizmo ir į tai. koks 
esąs didelis skirtumas tarp so
vietų konstitucijoje įrašytų žo
džiu ir brutalaus sovietiniu iš
taigų elgesio gyvenime. (E)

— Elizabeth, New Jersey, 
dienraštis “The Courier-News” 
rugsėjo 30 paskyrė beveik išti
są puslapį prof. dr. Jokūbui 
Stukui antrašte “Profesorius 
— Lietuvos balsas JAV-se”. 
(Jis gyvena Mountainside 
miestely, netoli New Yorko ir 
didžiųjų N. Jersey centrų). 
Gladys Venes straipsny pla
čiai rašoma apie S. Kudirką. 
Lietuvos Vyčių žygius Kudirkos 
reikalu, apie J. Stuko ligšioli
nę plačią veiklą radijo valan
dėlių, choru ir kt. sritvse. Pa
žymėta. kad Stukas yra Seton 
Hall universiteto profescrius. gi 
jo žmona redaguoja Vyčių žur
nalą “Vytis”. Straipsnis iliust
ruotas Stuko nuotrauka bei di
deliu jo namų, papuoštų lietu
viškais ornamentais, paveikslu. 
(E) .

(nukelta į 7 psl.)
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KUN. BRONIAUS LIUBINO SUKAKTIS
Kun. Bronius Liubinas yra 

vienas aktyviųjų Vokietijos lie
tuvių veikėjų. Baigęs aukštojo 
mokslo studijas Romoj, jis grį
žo į Vokietiją kaip tik tuo laiku, 
kai ten kūrėsi Lietuvių Bend
ruomenė, ir tuoj įsijungė į lie
tuvių sielovadinį, o taip pat ir 
į bendruomeninį darbą. Jis daž
nai parašo ir Darbininkui apie 
Vokietijos lietuvių gyvenimą. 
Sidabrinio kunigystės jubilie
jaus proga pateikiame skaityto
jam keletą jo bicgrafmių 
bruožų.

Pirmieji žingsniai
Kun. Br. Liubinas gimė 1924 

vasario 11 Griškabūdyje, Sakių 
apskr., Marcelės Stankevičiū
tės ir Simono Liubinų šeimoj 
antruoju sūnum. Tėvas buvc 
siuvėjas. Jis staigiai mirė 1933 
vasarą Kaune. Sūnus teko 
užauginti vienai motinai, kuri 
mirė užpernai vasarą Griška
būdyje.

Bronius Griškabūdžio mies
tely baigė pradžios mokyklos 6 
skyrius. Tos mokyklos vedėjas 
Babušis per vienerius metus pa
ruošė i IV-ją gimnazijos klasę.

Mokslas
Nuo 1937 Jankė Marijanų 

gimnaziją Marijampolėj iki pir
mos rusų okupacijos. Gimnazi
ją bolševikam uždarius, įstojo 
į kunigų seminariją ir Kaune 
licėjiniame kurse baigė gimna
zijos mokslus. 1941-1944 studi

TRIJŲ PRANCIŠKONŲ PAGERBTUVES
WORCESTER, MASS.

Worcestery jau daug metų 
yra susiorganizavęs pranciško
nam remti būrelis, turis virš 
100 narių iš abiejų lietuvių pa
rapijų. Būrelio organizatorius 
— muz. Zigmas Snarskis, ku
ris šiuo metu neša ir pirminin
ko naštą. Būrelis praeity, kiek 
išgalėdamas/ rėmė Šv. Antano 
gimnaziją, ruošdamas koncen 
tus ir vakarienes. Dabar jo 
veikla pakrypo į vienuolyną 
Kehnebunkpcrte ir net i Kul
tūros Židinio statybą. Planuo
jama suorganizuoti žymią pa
galbą.

Spalio 17 tasai rėmėjų būre
lis, pritariant klebonui, pakvie
tė 3 pranciškonus kunigus ju
biliatus iš Kennebunkporto, no
rėdamas juos pagerbti. Progra
moje buvo iškilmingos mišios 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioj ir vaišės Maironio Parke, 
Gražiai giedant chorui, kuriam 
vadovauja vargonininkas Motei- 
ka, bendrai mišias aukojo visi 
3 jubiliatai: Tėvai Kęstutis But
kus, Jonas Dyburys ir Stepo
nas Ropolas. Pamokslą pasakė 
T. Leonardas Andriekus, iškel

Amžinybėn iškeliavus
A f A

Kazimierai Jonuškaitci,
didžio skausmo bei liūdesio valandose jos sesutei Vincei 
Jonuškaitei-Zaunienei-Leskaitienei ir jos šeimai reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

Lietuvių Moterų. Klutni Federacija
Bostono Klubas----------------------- -—___ J

A t A

Mykolui Liuberskiui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Filomenai, 
dukrom Donatai ir Angelei ir jų šeimoms, seserims ir 
broliui.

Lionė ir Vladas BALTRUŠAIČIAI

javo filosofiją ir teologiją Vil
kaviškio kunigų seminarijoj,
1944- 1945 išklausė du teologi
jos semestrus Eichstaetto
aukštojqj teologijos mokykloj.
1945- 1947 studijavo teologiją 
Romoj popiežiškame šv. Griga
liaus universitete ir ten 1947 

Kun. Br. Liubinas prie statomos 
Vasario 16 gimnazijos

damas Wcrcesterio lietuvių 
nuoširdumą, pašaukimų kuni
gystėn krizę ir jubiliatų pras
mingą darbą 25 m. bėgyje. Bu
vo beveik pilna bažnyčia žmo
nių.

Taip pat ir Maironio Parke 
į vaišes susirinko apie 30 0 
pranciškonų "geradarių. Dalyva
vo ir abiejų lietuvių parapijų 
klebonai — kun. Albinas Yan- 
kauskas ir kun. Alfonsas Vo- 
lungis. Pagrindinę sveikinime 
kalba pasakė Z. Snarskis. Buvo 
daug sveikinimų žodžiu bei 
raštu. Programai vadovavo di
džiūnas, menine dali atliko sol. 
V. Roževičius, padainuodamas 
kelias dainas, akomponuojant 
muz. Moteikai. Visų jubiliatų 
vardu padėkojo T. Kęstutis But
kus.

Svečiu buvo iš įvairiu vietų. 
Paminėtinas prel. P. Juras, ku
nigas V. Zakaras, pranciško
nai iš Brooklyn© — T. T. P. 
Baniūnas ir T. Degutis, sesuo 
Augusta ir sesuo Arkadija iš 
Putnamo. Pagerbtuvės praėjo 
geroj ir pakilioj nuotaikoj.

L. A. 

pavasarį įgijo teologijos licen- 
cijato laipsnį. 1947-1950 Ramoj 
popiežiškame Biblijos institute 
studijavo Šv. Raštą. 1949 gavo 
licencijato laipsnį, o 1949-1950 
per du semsstrus išklausė dok
torato kursą.

Kunigas
Kunigu įšventintas 1946 spa- 

lio 27. šventimus suteikė ar- 
kivysk. A. Traglia (dabar kar
dinolas) Jėzaus bažnyčią) Ro
moj. Pirmas mišias aukojo 
spalio 28 Šv. Kalisto katakom
bose.

1950 lapkričio 20 atvyko Vo
kietijon ir iki 1951 gegužės bu
vo Tuebingero lietuvių kapelio
nu. Nuo 1951 iki 1952 Diebur- 
ge dirbo Sielovados vedėjo sek
retorium ir iš ten aptarnavo 
lietuvius, daugiausia Rotenbur- 
go vyskupijoj, bet taip pat 
Schwetzingene ir kitur.

Nuo 1952 vasario iki 1964 
galo buvo oficialiu lietuvių LS 
dalinių prie JAV armijos kape
lionu su LS kapitono laipsniu.

Nuo 1965 sausio yra Speyer 
ir Trier vyskupijose ir Frei- 
burgo arkivyskupijoj esančioj 
8591 LS lietuvių kuopoj Schwe
tzingene lietuviu kapelionu.

Yra buvęs Vokietijos ateiti
ninku studentų kapelionu.

1957-1959 dėstė lotynu kal
bą Vasario. 16 gimnazijoj, 1962- 
1966 buvo Vasario 16 gimna
zijos direktorium ir dėstė Iety- 
nu kalba, o kuri laika Lietu
vos istorija ir kūno kultūrą.

Nuo 1966 rudens yra etati
nis mokytojas Kaiserslauterno 
miesto profesinėse mokyklose.

Visuomenininkas
Vokietijos Lietuvių Bendruo- 

menės tarybos nariu buvo 
1959-1965 ir vėl yra nuo 1968. 
Dvi kadencijas (1960-1962) bu
vo Vokietijos LB valdybas pir
mininku, valdyboj būdamas 
1959-1966 ir vėl nuo 1968 pa
vasario: Išskyrus pirmininkavi
mo metus, visą kitą laiką buvo 
vicepirmininkas.

Nuo senų laikų yra Vokieti
jos LB valdybos įgaliotinis prie 
Rheinland Pfalz vyriausybės 
Mainze ir Saaro krašte — Saar- 
brueckene. Nuo 1971 — VLB 
tarybos referentas apylinkių 
reikalam.

1970 išrinktas Vasario 16 
gimnazijos kuratorijos nariu ir 
jos valdybos vicepirmininku.

Nuo 1937 priklauso ateitinin
kam, dabar sendraugiam. Yra 
buvęs Vokietijos ateitininkų 
sendraugių valdyboj.

Lietuvių Fronto nariu yra, 
berods, nuo 1951 — dalyvavo 
jau Tuebingeno konferencijoj.

Žurnalistas
Rašė iš pat jaunystės: gim

nazijai — į ateitininkų leidinė
lį, kunigų seminarijoj — į vi
daus laikraštėlius, o nuo Ro
mos laikų bendradarbiauja į- 
vairiuose laikraščiuose, dau
giausia Darbininke, Drauge, 
Europos Lietuvyje, Tėviškės Ži
buriuose. Yra redagavęs Vokie
tijos LB valdybos Informacijų 
biuletenį, dabar yra vienu Kri
vūlės redaktorių, vadovauja 
LF bičiulių ELI. 1950 vedė lie
tuvišką radijo valandėlę Vati
kane.

Yra skaitęs paskaitą apie 
Lietuves bažnyčios padėtį Kir- 
che in Not kongrese (atspaus
dinta kongreso išleistoj kny
goj. Liet, studijų savaitėse Vo
kietijoj skaitė paskaitas: I-joj 
1954 Ludwigshafene ir XVIII- 
joj 1971 Stuttgart-Hohenheime. 
Taip pat padarė pranešimą Stu
dijų savaitės simpoziume Bad 
Godesberge.

Eilę kartų yra buvęs Studi
jų savaičių rengimo komisijo
se. Yra skaitęs paskaitų jauni
mui, katalikų suvažiavimuo
se ir daug kartų tautinių minė
jimų progomis įvairiose Vokie
tijos LB apylinkėse. Yra kalbė
jęs daugely JAV ir Kanados 
telkinių 1964 pavasarį, kai Va
sario 16 gimnazijos rūmų sta
tybai surinko per 20,000 dot 
Yra ruošęs plataus masto Va
sario 16 minėjimus LS lietuvių 

kuopų ir Vokietijos LB valdy
bos vardu, o taip pat ir kaip 
Vokietijos LB valdybos įgalio
tinis prie Rheinland Pfalz vy
riausybės.

Savo veikla ne visiem įtiko. 
Dėl to daugelio yra bartas vie 
šai, bet daugiausia anonimiš - 
kai.

•

Kun. Broniaus Liubino kuni
gystės sidabrinės sukakties mi
nėjimas rengiamas sekmadienį, 
spalio 31. Kaiserslauterne, Vo
kietijoj. Iškilmingos miške 3 
va). popiet Maria Schutz baž

Ramusis vandenynas ir jo pasaulis 
Įspūdžiai iš Tol. Ryty keliones

DR. HENRIKAS ARMANAS

Saulėta žydrynė
Tai saulės glostoma žydrynė, 

rami kaip vasaros vėjelis, tik 
kada ne kada pasiuntanti ir mė
tanti savo putotas kalnų aukš
tumo bangas Tai geravalis ir 
žmogų mylįs Ramusis vandeny
nas, kuris leido žmogui gyventi 
ir džiaugtis nesuskaičiuojamo
se į rojų panašiose salose ir sa
lelėse.

Pacifiką glamonėja minkšti 
ir švelnūs vėjai, maloni tempe
ratūra, amžinai besijuokianti 
saulė ir naktį besišypsąs pilna
ties mėnulis. Nuo amžių Pacifi- 
kas buvo vadinamas “Garden 
of Eden” ir viliojo žmogų į sa
vo prieglobstį. Jo gyventojai 
yra ramūs ir malonūs civili
zuoti žmonės. Nebėra daugiau 
primityvių, pusnuogių žmogėd
rų.

Per Havajus i Japoniją
Palikęs New Yorką, per At

lantą (rūstų, audringą ir šaltą) 
nuskrendi į vakarus, per 5 va
landas pasiekdamas ramų ir ty
lu Pacifika. Tenka atsukt laik
rodį 3 valandom atgal. Pasilei
dus per Pacifiką, pirmiausia su
stojama rojaus sodų krašte — 
Havajuose, kurie pasiekiami po 
5 valandų, o ten ir vėl tenka 
atsukti laikrodį 3 valandom at 
gal.

Pailsėjus ir pasistiprinus žmo
nėm ir plieno paukščiui, vėl pa
sileidžiama per šio vandenyno 
begalybę ir skrendama jau ne
be į vakarus, bet staiga pasu
kama į rytus, paliekant užpa
kalyje vakarą ir naktį, o tuo 

Kviečiame talkon!
DARBININKO administracija daro visa, kad nereikėtų 

laikraščio kainos kelti. Tuo tarpu DARBININKO skaitytojai 
gauna laikraštį už 8 dol. Tai pigiausias mūsų laikraštis.

Norint ir toliau už tą kainą mūsų laikraštį išlaikyti, 
reikia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiūlyti 
savo draugams DARBININKĄ užsisakyti.

Kas prisius 1 dol. su nauju adresu gaus susipažinimui 
iki šių metų pabaigos. Kas prisius 6 dol., gaus vienerius me
tus; už 7 dol. Darbininką gauna šiuos ir 1972 metus.

Kviečiame pasinaudoti šiuo laikinu metų pabaigos papi- 
ginimu ir užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba artimie
siems. Paraginkite draugus bei pažįstamus arba prisidėkite 
auka, kad galėtume siuntinėti tiem, kurie nori skaityti, bet 
nepajėgia užsimokėti.

DARBININKO skaitytojų talka surasti naujų prenume
ratorių padės administracijai ilgiau išsilaikyti nepakeliant 
laikraščio kainos. Administracija taip pat prašo nedelsti atsi
lyginti už 1970 ir 1971 metus. Raginimas sudaro nereikalin
gų išlaidų.

Palengvinti išsiųsti prenumeratą dedama ši atkarpa. 
Prašome ją užpildyti ir pasiųsti adresu: DARBININKAS, 
910 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 11221.

Užsakau naują DARBININKO prenumeratą kaip kalėdinę 
dovaną. Laikraštį siuntinėti:

Vardas ir pavardė ......................................................................

(Paniaa)

Laikraštį užsakė.... ......... -.........................„.................... ..........

Siunčiu už prenumeratą $........ —-

nyčioj. Pamokslui lietuviškai 
kviestas vysk. A. L. Deksnys, 
vokiškai — kun. A. Bunga. 
Koncelebruoti kviesti visi daly
vausią kunigai, tekstam skaity
ti — visa eilė pasauliečių. Var
gonuos K. Bendoraitis.

Po pamaldų bus pobūvis 
8593 LS lietuvių kuopos kari
ninkų klube, kur Vasario 16 
gimnazijos moksleiviai, vado
vaujami mokyt. E. Tamošaitie
nės, atliks mažą meninę progra
mą. Minėjimo ruošimu rūpina
si J. Subačius ir J. Barasas.

VLB inf.

pačiu laiku priešakyje pasitin
kant tekančią saulę ir “tekan
čios saulės kraštą” — Japoni
ją! Skridimas į Japoniją užtru
ko net 10 valandų. Staiga rei
kėjo pasukti laikrodį net 18 va
landų pirmyn ir pasijusti, kad 
pasidarei vieną dieną senesnis.

Į Formoza
Apie Japoniją jau esu rašęs 

savo ankstesniuose straips
niuose. Dabar nesustodamas pa
sileidau tolyn aplankyti nuola
tinėj laisvės sargyboj budinčio 
drakono — Formozos! Į čia te
ko skristi vėl 3 valandas ir at
sukti laikrodį valanda atgal. Kai 
atsistojau ant gerosios žemės 
patyriau, kad kelionėje be mie
go išbuvau 24 valandas ir kad 
esu viena diena senesnis.

Sala, kur žaidžia taifūnai
Kai 1590 metais Portu

galijos jūrininkai pirmą kartą 
išsikėlė į šią salą, jie surik© “II- 
ha Formosa” (graži sala). Vaka
rietiškai Formoza reiškia “gra
ži”, tuo tarpu rytiečiai ją vadi
na Taiwan, kiniškai tai reiškia 
— įlanka su terasomis (kalny
nai). t

Formoza yra kalnuota ir la
bai miškinga sala, mūsų India
nos valstijos dydžio, turinti 13 
milijcjnų gyventojų, kurie, kaip 
sardinės dėžutėje yra susispau
dę, 800 gyventojų vienoj kva
dratinėj mylioj. Tai vieta, kur 
gimsta garsūs padūkę taifūnai; 
jie žaidžia šioj saloj beveik be 
perstojimo.

(Bus daugiau)

NAUJOS LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES
Garbė Tau, Viešpatie, Daina

vos meno ansamblio įdainuota: 
Tyliąją naktį, Sveikas, Jėzau 
gimusis, Kalėdų giesmė, Links
mą giesmę mes užtrauksim. Per 
Tavo šventą prisikėlimą, Links
ma diena mums prašvito, Gar
bė Tau, Viešpatie, Prailgo die
nos, Atsiklaupęs prieš altorių, 
Skausmo kryžkelėje ir Malda 
žuvusiem. Mono 5 dol. Stereo 
6 dol.

Lietuvos Nepriklausomy
bės 50ties metų paminėjimui 
prisiminti: Pulkim ant kelių; 
Marija, Marija; Šventas. Šven
tas; Malda už tėvynę; Lietuvos 
himnas; Graži tu mano tėvyne; 
Mano malda; Palikta šalis; Kur 
giria žaliuoja; Nemunas. Išpil
do solistai ir parapijų chorai. 
Kalbos prel. Kemėžio, vysk. V. 
Brizgio, St. Bačkio, vysk. Bo
land, W. Rodino ir kit. Stereo, 
bet galima naudoti ir mono, 
kaina 5 dol.

Lietuviškos Giesmės. Gies
mė. į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad būčiau, Tėve mūsų, Šv. 
Kazimierai, Sveika Marija, Gai
lestingoji Marija, Sveika Mari
ja, Motina Dievo, Mano malda, 
Iš šios mūs žemės, Skaisčiausio
ji Marija, Kad širdį tau skaus
mas, Jėzau pas mane ateiki. Iš
pildo sol. A. Brazis, L. Stukas 
su Žibuoklių moterų oktetu, 
akomponuojant A. Kačanaus- 
kui. Stereo, bet galima naudo
ti ir mono, kaina 5 dol.

Kalėdų giesmės. Br. Budriū- 
no vokalinio ansamblio įdainuo
ta: Tyliąją naktį, Mes atėjom, 
Piemenėliams, Linksmą gies
mę, Prie Kalėdų eglutės, Tylią 
naktį, Adeste Fideles, Puer no
bis nascitur ir Tylią šventą nak
tį. Mono 5 dol.

Mes žengiam su daina, New 
Yorko vyrų okteto įdainuota: 
Kur banguoja Nemunėlis, Dul 
dul dūdelė, Ei Lietuvos karei
vėli, Kir vir jo, Sapnų pilis, 
Ramovėnų maršas, Tango sva
jonė, Jūreivių maršas, Gaudžia 
trimitai, Kampelis, Prie ginta
ro jūros, Mergyte jaunoji, Lop
šinė, Į kovą. Oi tu sakai, Šiau
rės pašvaistė ir Pajūriais. Ste
reo, kaina 5 dol.

Sophie Barkus radijo vaka
ruškininkės dainuoja: Tylią
ją naktį, Piemenėliai, Mes gir
dėjom angelus, Šiandien Bet
liejuj, Sveikas Jėzau, Gul šian
dieną, Tylią naktį, Jėzau Kris
tau maloniausias, Alyvų darže
ly, Linksma diena, Geismas ir 
svajonės, Iš rytų šalelės, Kur 
tavo dainos, Oi berneli, Ru
dens melodija, Ramune, Oi 
močiute, motinėle, Mi’škų gė
lė, Valio dalgelė ir Ausk, mo
čiute, drobeles. Mono 5 dol.

Iš Rūtų šalelės- Alice Steph
ens moterų choras: Piemenė
liams, Į Betliejų bėkit, Švento
je tyloje, Betliejaus prakartėlėj, 
Skubinkit piemenys, Sveika Ma
rija, Eisi kentėt, Karvelėli, Kur 
bakūžė samanota, Dul-dul- dū
delė, Ne margi sakalėliai, Pas 
močiutę augau. Sakė mane šio
kią, Mergužėle lelijėle, Apynė
lis, Sėjau rūtą ir Išauš pavasa
ris. Mono 5 dol.

Sigutė, pasakos ir dainos vai
kams. Dainuoja A. Paukštelie- 
nė: Milžinų šalis, Karta karalai
tis, Tindy o tindy, Žiema, Mie
goki vaikeli, Striukis beuode
gis, Sigute ir Liepsnabarzdis ru- 
daberzdis. Stereo, galima nau
doti ir mono. Kaina 5 dol.

Rožės ir tylūs vakarai, Van
dos Stankaus šokių pramoginės 
muzikos įdainuota: Rožių tan
go, Domino, Bell ami, Bučinio 
liepsna, Ramona, Rudens lapai, 
Capri žvejai, Bučiuok mane, I 
love you, Sudie gražioji Roma 
ir Mano mažytė. Mono 5 dol.

"Dainuoju jums, Aureli ja". 
Mano gitara, Meilės ilgesys, 
Melsvas drugelis, Vandens leli
jos. Aukso žiedai, Ąžuolų šla
mesys, Baltos rožės, Einu na
mo, Vasaros lapai, Jau niekad 
ir Mama. Lengvos muzikos 
plokštelė kurią įdainavo A. 
Paukšelienė. Stereo, galima 
naudoti ir mono, kaina 5 dol.

Sol. Stasio Baro Operų Ari
jos su Stuttgarto simfonija Da
riui Lapinskui diriguojant: Kar- 
nayičius : Radvila Perkūnas— 
Jonušo daina (act. 1), Ponchiel- 
li: La Gioconda — Cielo e Mar 
(act. 2). Puccini: Tosca — Har
monija slaptinga (act 1). Turan- 
dot — Nessum dorma (act 3) 
ir Manon Lescaut — Donna 
non vidi mai (act. 1), Verdi: 
Aida — O, kad mane paskir
tų: mano Aida (act. 1). Halevy: 
La Juive — Rachel, Tave 
dangus (act 4). Bizet: Carmen 
— Gėlę, kurią man dovanojai 
(act 2). Giordano: Andrea Che
nier — Colpito qui M’avete un 
di all’azzur ro spazio (act. 
1). Leoncavallo: Pagliacci —Eit 
vaidint: Juokis Pajace (act 1). 
Stereo 7 dol.

Dainų ir arijų rečitalis, J. 
Vaznelio: Augo girelėj, Tamsioj 
naktelėj, Nejaugi vėl, o Dieve, 
Dzūkų kraštas, Žalioj lankelė), 
Laikrodis, Klajūnas, Arija iš 
op. “Don Carlos” ir “Sevilijos 
kirpėjas”- Mono 5 dol.

Ar pameni, Vandos Stankaus 
pramoginės muzikos įdainuota: 
Neužmirštuolės — tango, Ilge
sys — valsas, Prieš daugel me
tų —fokstrotas, Ar pameni— 
tanto, Vysta jau rožės— valsas, 
Sudie — tango, Nereik liūdėt— 
fokstrotas, Nuskinsiu gėlę — 
valsas, Sidabrinės naktys — 
fokstrotas ir Pavasario takais— 
tango. Mono 5 dol. Stereo 6 
dol.

Sutemų garsai, Vandos Stan 
kaus vokalinis solo pramogi
nės muzikos su orkestru įdai
nuota: Nakties padangėj—val
sas, Svajonė— rumba, Joninių 
naktis—fokstrotas, Orchidėjos 
mėnesienoj — tango, Rymau 
po beržais — valsas, Apkabink 
mane — tango. Tik nežinau— 
cha, cha, Šviesiam take mėnu
lio — tango ir Kas iš to — pol
ka. Mono 5 dol. Stereo 6 dol.

Dainos ir arijos. Sol. V. Dau
noras įdainavo: Žaliojoj lanke- 
lėj, Augau aš 'pas tėvelį, Pa
mylėjau vakar. Augo putinas, 
Saldus alus, Dėdės Jono pol
ka, Tų mergelių dainavimas, 
Anoj pusėj Dunojėlio, Žaliam 
berže. Jau saulutė leidos, Tra
kų pilis, arijos iš Rossini “Se
vilijos kirpėjas”, Verdi — “Na
bucco” ir “Don Carlos”, 
Beethoven — daina “In questa 
tomba obscura” ir Meier - 
“Gimtinė”. Palyda simfonijos 
orkestro. Mono (galima groti ir 
stereo). Kaina 5 dol.

Antras literatūros vakaras, 
dalyvauja: Ada Karvelytė,
A. Kairys, G. Babrauskienė, J. 
Vaičiūnienė ir dr. A. šešplau- 
kis. Įskaityta: Be motinos. Gy
venimas, Gimtasis sodžius, Sve
tur, Jaunystė, Pabudau, Joni
nės, Daina be lauku, Po tėve- » *
lio kepure, Metai, Kraštas, Ne
marioji legenda, Vakaras, Į 
Nemuną, Pūgos, Žmogus, kuris 
gyveno, Brolis ir sesuo. Trečio
ji žaizda, Ryto čiulbėjimas ir k. 
Mono, kaina 5 dol.

Aukuras: Kalėdos Lietu
voje, Tau brangi tėvyne, Lietu
vos paukštelių daina, Tekėj 
saulelė, Lopšinė lėlytei, Grįšim 
grįšim, Daina apie avižą, Dai
nuojanti jaunystė, Pavasaris, 
Rudenėlis, Žiema ir Vasarėlė: 
deklamacijos ir dainos su solis
tais, Vysk. Valančiaus lituanis
tinės mokyklos mokinių choro 
pritariant kanklėmis Stereo, 
galima naudoti ir mono, kaina 
5 dol.

A. šabaniausko įdainuota 
Nr. 3. Rose Mary — fokstro
tas, Pasakykite mergelei —tan
go, Sunku gyventi — valsas. 
Pasakė — tango, Varpų dai
na — tango, Mano svajonė — 
valsas, Neliūdėk; motule — tan
go. Kai smuiku groji — tango, 
Siuntė motinėlė — valsas, Ma- 
riu-Marytė — valsas. Sen
jorita — valsas ir Saulėta die
na—valsas. Mono kaina 5 dol.

šios bei kitos plokštelės ir 
knygos gaunamos: Darbininkas, 
910 Willoughby Ave., Brook
lyn, N. Y. 11221.

Persiuntimui pridedama $1.00
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— Inž. Bronius Nainys, JAV 

LB centro Valdybos ryšininkas 
su, respublikonų partija, tarėsi 
su Tautinių Grupių Studijų 
Centro koordinacinio komiteto 
pirmininku dr. Z. M. Szaz et
ninių grupių įstatymo pravedi- 
mo ir jo administravimo reika
lu. Visoje eilėje vietovių LB a- 
pylinkių darbuotoj ai dalyvavo 
minimos organizacijos šauktuo
se tautinių grupių susirinkimuo
se.

— Jonas K. Valiūnas, Vo
kietijos Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas, Wiesbadene 
rugsėjo 2-5 įvykusiose Vokieti
jos šaudymo pirmenybėse spor
to pistoletų klasėj trečią kartą 
iš eilės laimėjo pirmą vietą.

— Australijos konsulu Toron
te, Kanadoj, paskirtas estas 
Ants Evard. (E)

— JAV LB Rochesterio apy
linkė padeda išlaikyti lituanis
tinę mokyklą, remia LB ' cho
rą, tautinių šokių grupę, ren
gia įvairius parengimus. Apy
linkė planuoja įsigyti Lietuvių 
namus. Valdybos pirmininku 
yra Bronius Krokys. Apylinkės 
veikloje reiškiasi rašytojas Jur
gis Jankus, Juozas Jurkus, pro
fesorius dr. Antanas Klimas, 
dr. Lelis, prof. Sabalienė, A. 
Sabalis ir kiti lietuviai.

— Dr. Antano W. Novasi- 
čio, JAV LB centro valdybos 
vicepirmininko, kandidatūrą : 
Philadelphijos miesto tarybą 
uoliai remia Philadelphijos lie
tuviai. I virš 30 asmenų komi
tetą įeina JAV LB CV nariai 
V. Gruzdys, S. Jurskytė, A. Ma- 
čiulaitytė-Zerr ir A. Gečys. Ko
mitete taip pat darbuojasi Phi- 
ladelphijcs LB apylinkės pirm. 
A. Danta ir JAV LB tarybos na
rys dr. J. Stiklorius.

— JAV LB Vl-je taryboje 
yra daugiau motery, negu 
iki šiol jų buvo ankstyvesnė
se tarybose. Tai Elena Bradū- 
naitė, Ona Ivaškienė, Jūratė 
Jasaitytė, Snieguolė Jurskytė. 
Genė Nutautaitė, Marija Rudie
nė, Vitalija Ruibytė, Nijolė Šta
pely tė, dr. Elona Vaišnienė, 
Aušra Zerr. Dvi iš jų dirba JA 
V LB centro valdyboje (Jursky
tė ir Zerr), viena JAV LB 
kontrųlės komisijoje (Ivaškie- 
nė), kelios II-jo Pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso rengimo 
komitete (Jasaitytė, Ruibytė, 
Šlapelytė). Kitus priklauso įvai
riom JAV LB tarybos komisi
jom.

— Dr. William J. Thaler, 
Washington, D. C., George
town universiteto fizikos fakul
teto dekanas, įsijungdamas į 
Rezoliucijom Remti Komitetą, 
to vieneto vadovybei rašo: 
“ .. .JAV-bės, norėdamos išlai
kyti savo nepriklausomybę ir 
padėti pavergtiesiem atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę, tu
ri visose srityse išlikti stiprios. 
Su malonumu remsiu jūsų žy
gį kovoje dėl Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos laisvės ir nepri
klausomybės”.

— Spaudoj ir suvažiavimuo
se dažnai kalbama apie infor
macinės literatūros apie Lietu
vą trūkumą. Elta jos turi ir su
interesuoti prašomi kreiptis į 
Eltą, 29 West 57th Street, 
New York, N. Y. 10019. (E)

LAIŠKAS IŠ INDIJOS
Mielas Redaktoriau,

Rašau šį kartą iš Kopargaon. 
Tai 27 tūksL gyventojų mies 
tas. Jis stovi ant šventos Go- 
daveri upės kranto. Mieste dvi 
kolegijos, trys gimnazijos ir vi
sa eilė mokyklų. Aplinkui my
lios drėkinamų laukų, kur gra 
žiai siūbuoja cukraus švendrės, 
apelsinų, mango ir kitokie me
džiai. Netoli yra cukraus fabri
kas ir šiaip visokių dirbtuvių, 
tarškančių, kalančių ar taisan
čių išklerusius sunkvežimius ii 
traktorius.

Apie dešimt mylių nuo čia 
yra Rahata misijos stotis. Ten 
dirbdamas, maždaug prieš aš
tuonerius metus, nupirkau 
šiame mieste dešimt akrų že
mės, nė negalvodamas, kad 
teks čia pačiam atsidurti. Da
bar čia jau nepriklausoma sto
tis, apie du tūkstančius pa
krikštytų žmonių ir apie 50 kai
mų bei vietovių, kurias reikia 
aptarnauti.

Tai būtų gražus ir malonus 
darbas. Visa bėda, kad šiepi 
sritis dėl blogų kelių buvo lyg 
kokiame užkampy. Dvasiškai ji 
ir pasiliko pakrašty. O kai žmo
gus neturi Intereso, tai sunku 
jį paveikti bei išjudinti. Vaka
riečiai dažnai turi klaidingą 
nuomonę apie rytus. Iš tikrų
jų žmonės čia yra materiališ- 
kesni, kaip pas jus. Taigi dar
bas bus vargingas, reikalaująs 
nemaža kantrybės. Be to, rei
kės kurti mokiniam bendrabu
ti (šiuo metu turiu čia tik sep
tynis mokinius nuo pradžios 
mokyklos iki kolegijos), sese
lėm židinį (pačių seselių dar ne-

gavau), p vėliau ir bažnyčią ir 
LL Kol kas esu vienas; be ke
lių katekistų, neturiu kitų pa
galbininkų.

Šiemet mūsų valstiją ištikę 
didelė nelaimė. Apie du treč
dalius palietė badas. O tai 
ypač mūsų maždaug 6500 kv. 
mylių dydžio distrikte. Jau virš 
dviejų mėnesių neturėjome lie
taus, o visa tai monsūną metu: 
kada turėtų smarkiai lyti. Per 
tą laiką jau būtume turėję vie
ną derlių, o dabar nieko. Ka
dangi apie 80 proc. žmonių dir
ba žemės ūkyje, visi dėl to ken
čia. Daugely vietų žmonės tik 
kartą per dieną tegauna užval
gyti, o kitur gali būti dar pras
čiau. Mano rajono didesnė pu
sė yra nedrėkinama. Be to, kai
nos irgi smarkiai pakilex

Bado ar pasninko metai 
mum ne naujiena. Tai pasitai
ko kas ketveri penkeri metai. 
Anksčiau sunkesni metai buvo 
1966. Bet šį kartą šioj valsti
joj yra dar prasčiau. Jau nuo 
1952 tokio kieto badmečio čia 
nebuvo. Gerai dar, kad kitose 
valstijose yra geriau; bet kai 
žmonės neturi darbo ir kitų iš
teklių, tai tikrai prasta. Visa tai 
labai pasunkina ir mūsų darbą. 
Valdžia pradėjo visą eilę viešų
jų darbų, bet ne visi prie jų 
pritenka, ir jų neužtenka.

Man asmeniškai einasi gerai. 
Oras čia geras, o Dievas svei
katos nepagailėjo. Tai, rodos, 
nieko daugiau nė nereikėtų. 
Prašyčiau tik savo maldomis 
ir aukqmis pastūmėti mūsų 
darbą šioje misijoje.

Adresas: Rev. Donatus Slap- 
sys, S. J., Kopargaon, Ahmed- 
nagar Dist (India).

Jūsų Kristuje,
Kun. D. Slapšys

Richmond Hill, N. Y., šiau
rinėj sekcijoj parduodamas vie
nos šeimos namas iš 4 miega
mų kambarių, kur galima pa
dažyti ir penktas. IV2 vonios, 
220 kilovatų elektra su moder
niškai įrengta virtuve ir šaldy
tuvu bei gražiu rūsiu. Namo 
mokesčiai yra maži. Skambinti 
tel. VI 6-6395.

Ieškomas' pastoviam darbui 
jaunesnio amžiaus buhalteris 
(accountant) su geru atlygini
mu Woodside, N. Y.? vienai į- 
staigat Skambinti po 7 vai. va
karais tel. 454-1864.

Taisėm 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 dol. 
Lietuviška ir JV vėliavėlės su 
pastatymo kaladėle—1.50 dol. 
Didesnį skaičių užsisakant duo
dama nuolaida. Persiuntimo iš
laidom pridedama 50 c. Kreip
tis į Darbininko administraciją, 
910 Willoughby Ave., Brooklyn, 
N. Y. 11221.

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

TO PLACE

YOUR AD 
CANCEL OR CHANGE 

Tel.: GL2-2923

MALE - FEMALE

ENGINEERS
POWER PLANT 

PROPOSALS

Minimum 5 years power plant pro
posal or preliminary design experi
ence, preferably nuclear, with aseis
mic design, HVAC, piping, thermal 
cycle, plant layout, electrical instal
lation or general power background. 
To prepare and price turn-key plant 
proposals. — Salary commensurate 
with experience 4- liberal company 
benefits.

Send resume to 
W. F. Wockenfuss.

WESTINGHOUSE 
ELECTRIC 

CORPORATION
200 Park Avenue 

New York, N.Y. 10017

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

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

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

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regular a/c — 5% % • 1 year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

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

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

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

□ Prašau pratęsti prenumeratą 1972 m.
□ Siunčiu prenumeratą už 1971 m.

Vardas ir pavardė __________________________________

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

Už kalendorių $-----------------

Siunčiu už prenumeratą $

Spaudai paremti $-----------------

Siunčiu skolą už___ m. $-----------------

— Miami Beach išnuomoja
mi butai ir kambariai su visais 
patogumais, prie pat jūros VAI
NŲ resorte, 8210 Harding Av. 
Miami Beach, Florida, 33141. 
Telef. (305) 864-3586.

— 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.

Kun. Donatas Slapšys, S.J.

<4 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

• Amerikietis Bobby Fischer tvir
tai žengia į priekį kovoje prieš buv. 
pasaulio meistrą. T. Petrosianą, tu
rėdamas 4 Vi -2 % tš. Po penkių ratų 
judviejų matčas buvo išsilyginęs; 
abu turėjo po 2’/i-2 % tš., vienok to
lesnes dvi partijas amerikietis lai
mėjo ir galima sakyti, jau užsitikri
no šio matčo laimėjimą. Bereikia 
poros taškų. Laimėtojas pavasarį 
žais 24 partijų mačų su dabartiniu 
pasaulio čempionu Spaskiu, dėl pa
saulio karūnos.

• Bostono tarpklubinės (Metro
politan Chess League) varžybos pra
sideda penktadienį, spalio 22 d. Į 
So. Bostono Lietuvių pil. draugijos 
klubą atvyksta Cambridge koman
da. Lietuvių komandoje žais: Algis 
Makaitis, Algis Leonavičius, Kazys 
Merkis, Jurgis Zoza ir Bronius Skra- 
bulis (jis komandos kapitonas). At
sargoje Andrius Keturakis, Kęstu
tis Makaitis. Kitų penktadienį, spa
lio 29. Lietuvių komanda vyksta į 
Bostono universitetų. Met lygos var
žybos vyksta "A” ir “B” grupėse. 
"A” Division turi 9 komandas, ku
rios tarpusavyje susitiks po du kar
tu. Viso reikės sužaisti 16 rungtynių, 
kurios užsitęs iki gegužės mėn.

• Latvis J. Pamiljens laimėjo tre
čią kartų iš eilės New Yorko Bal
tieji ų pirmenybes, surinkęs 7-1 tš. 
Lygiomis su juo sulošė tik Edvardas 
Staknys ir C. Znotins; kiti pralai
mėjo.

• “Chess Life & Review" žurna
las spalio laidoje mini V. Karpušką, 
laimėjusį Senior prizą, gegužės Mas-

ley turnyre, Chicagoje. Islip atviro
se Bohemia. N.Y., E. Liepa ir Wel- 
dom yra pasidaliję antrą vietų.

• "The Chess Correspondent” žur
nalas, spalio nr., Class ratings sąra
še įvardina dešimtį mūsų žaidėjų: K. 
Merkis 1044, V. V. Palčiauskas 1020, 
S. Makutėnas 957, T. Bullockus 932, 
M. C. Lucas 877, R. E. Blasius 802, 
R. Valuckas 798, M. Brazis 700, E. 
Tamutis 135 ir A. J. Povilonis 90. 
Du pirmieji (Merkis ir Palčiauskas) 
priklauso meistrų klasei, kuri prasi
deda nuo 1000 tš., kaip skelbia tas 
žurnalas.

• Vilnius įveikė Kauną 27 %-22%, 
50 lentų rungtynėse, kuriose žaidė 
po 30 vyrų, 5 moteris, 10 vaikinų ir 
5 merginas.

SPORTAS
LAUKO TENISAS

Rytų spurto apygardos lietu
vių lauko teniso pirmenybės 
suaugusių ir jaunių bei mer
gaičių klasėse įvyks 1971 spa
lio 30-31, Union, New Jersey.

Norintieji dalyvauti prašomi 
registruotis paštu arba telefo
nu pas A. Cenfeldą, 1335 Cen
ter St, Union, New Jersey 
07083, Tel. (201) 687-6883 ar
ba pas P. V. Gvildį, 93 Wheel
ing Ave., Staten Island, N. Y. 
10309, Tel. (212) 356-7871.

P. V. Gvildys
Rytų apygardos sporto vadovas

HAPPY VETERANS DAY!

LARISON’S TURKEY FARM INN 
Intersection Routes 206 & 24 Ches
ter, New Jersey — Country style 
dinner & sea food luncheons. Cock
tail lounge. Open from Noon to 8:00 
PM. Closed Fridays including Holi
days.

BROTHERHOOD WEEK

NORMAN KING & SON 
646 Route 112

North Patchogue, Long Island, N.Y. 
Call 516—GR 5-1042 — Finest of 
Furniture. Open Mon, Thur & Fri 
till 9 PM — Early American Coun
try Colonial

DISPLAY

Furs by Karol If you think buying 
your precious furs from a Furrier 
whose background stretches across 
a century, means you’re smart. Its 
Karol for the mother of the bride 
fashions for bridesmaids, "after 5” 
cocktail dresses. KAROL one of the 
nations finest specialty stores — 
Garden State Plaza Paramus. NJ. 
Charge lay away plans — daily to 
8:30, Saturday to 6 PM.

SMALL INVESTMENT necessary, 
excellent opportunity for men with 
sales ability, the most advanced type 
electronic equipment to improve tele
phone efficiency. Exclusive territo
ries available.

Call (212) WE 9-5300

B DEXTER PARK 
PHARMACY LISI 

Wm. AnastasL B. S.
Tt-Ol JAMAICA A\EnUE 

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

Typewriters
Lithuanian and English

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

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- 
mokėjlmais. ftiuo reikalu kreiptis: 
Eugenijus Orentas — Arthur Gal 
Real Estate Co. Realtors. 943 Farm- 
ington Ave., West Hartford, Conn. 
06107. Tel. 232-7040

NURSES NEEDED
Call (201) 923-0405 

SOUTHSIDE REGISTRY
FOR NURSES 

1063 Bergen Street 
Newark, New Jersey

KOSCOT
INTERPLANATORY INC.

Exciting and glamarous career op
portunity unlimited earnings poten
tial. No exp. necessary. Complete 
training program flexible working 
schedule. Call 822-6749 — Kosmetics 
for the Communities Tomorrow

Home Workers wanted now to earn 
money at home addressing and stuf
fing envelopes. Must speak & write 
English. For more information send 
self adressed stamped envelope to 
SHOPPERS AID Dept. C 21, 2544 
East 16th Street, Brooklyn, N.Y.

SERVICE

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

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

Harvey tire repair shop open 7 days 
a week, new & used tires sold, flats 
fixed, tires recapped 208 W. Bigelow 
St. Newark, NJ. Call (201) 242-7176

The Health Nut — Fort Lee’s own 
Health & Diet Center a complete line 
of organic foods, vitamins, minerals, 
candy, cosmetics. Call 201—944-1135

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---------

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVJ 1330 kil. Kartojama sekmadieniais, nuo 3 iki 4 vai. p.p., 97.9 
meg. FM bangomis. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.

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

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

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

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

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

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Mlnkus, 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.

4----- -------

ŽIEMOS EKSKURSIJA 
J LIETUVĄ 

kaina $599.00
Išvyksta iš Bostono gruodžio 23, 1$71 

Norintieji su šia grupe keliauti, 
prašome skubiai registruotis.

Kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC
TRAVEL SERVICE

390 WEST BROADWAY 
South Boston, Mass. 02127 

Telef. (617) 268-8764
Savininkė: Aldona Adomonis
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A.L.R.Kat. Federacija lapkri
čio 7, sekmadienį, tuoj po su
mos, Angelų Karalienės para
pijos salėj šaukia draugijų 
bei organizacijų atstovų susi
rinkimą. Bus svarstomi aktua
lūs klausimai, be to, P. Montvi
la parodys skaidres ir filmus 
iš Lietuvos. Į susirinkimą kvie
čiami ne tik draugijų atstovai, 
bet ir svečiai bei viešnios. i

Rytas Vilgalys, N. Y. Tauro 
tunto skautas, dėvėdamas lie
tuvišką skautų uniformą, nešė 
mūsų trispalvę tarptautiniame 
vėliavų parade Washingtone 
Jungtinių Tautų banketo metu. 
Pažymėtina, kad lietuvių, lat
vių ir estų skautai vieninteliai 
iš sovietų pavergtų tautų buvo 
pakviesti nešti savo vėliavas. 
Banketas buvo spalio 23, šešta
dieni. Jame dalvvavo ir Lietu
vos atstovas J. Rajeckas.

Dail. Onos Paškevičienės pa
roda atidaroma spalio 30, šešta
dieni, 5 v. Kultūros Židinyje. 
Parodą rengia Liet., Moterų 
Klubų Federacija.

Dail. V. K. Jonynas susirgo 
ir paguldytas Į ligoninę.

LAK vyrai spalio' 24 futbo
lo pirmenybių rungtynėse nu
galėjo West New York 2-1. Pla
čiau kitame numeryje.

Chicagietė aktorė-dainininkė Elena Blandytė, kuri žoždžiu ir daina pratur
tins “Popietę su Putinu“ spalio 31 d. Finch kolegijoje New Yorke.

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

Už Jono Veršelio vėlę mišios 
bus spalio 31, sekmadienį, 
12:15 Apreiškimo parapijos baž
nyčioj.

Liet. Religinė šalpa pakvietė 
Hamiltono šokėjų grupę Gyva- 
tarą koncertuoti New Yorke. 
Jų koncertas bus vasario 26, 
šeštadienį, 7 v.v. Richmond 
Hill aukštesniųsios mokyklos sa
lėj-

KM S-gos 29 kuopos mėnesi
nis susirinkimas šaukiamas spa
lio 31 d., sekmadienį, Apreiš
kimo parapijos salėje tuoj po 
sumos. Valdyba kviečia visas 
nares dalyvauti.

Knygos ir rašinėlių pristaty
mas rengiamas lapkričio 13, 
šeštadienį, Kolumbo vyčių salėj 
Woodhavene. Liet. Fronto Bi
čiuliai pristatys Aloyzo Baro
no knygą “Vėjas lekia lygu
ma”, gi Wqodhaveno LB apy
linkė supažindins su savo raši
nių konkursu ir pristatys lai
mėtojus. Kaip žinia, LB Wood- 
haveno apylinkė yra paskelbu
si rašinio konkursą. Rasinio te
ma — kaip pagyvinti Liet. Ben
druomenės veikla ir įtraukti 
jaunimą.

Kat. Motery Sąjungos 24 kp. 
spalio 31, tuoj po sumcp, 12 
vai. Angelų Karalienės parapi
jos salėj rengia laimėjimų va- 
kara. v

Tautų Festivalis vengrų su
kilimo 15-kos metų sukakčiai 
pagerbti, įvykęs praėjusį sek
madienį, spalio 24, Rcosevelto 
viešbuty New Yorke, buvo 
spalvingas ir įdomus. Nežiūrint 
blogo oro, publikos prisirinko 
daug. Iš lietuvių programoje da
lyvavo New Yorko tautinių šo
kių grupė, vadovaujama Jad
vygos Matulaitienės; pašoko po
rą šokių: Rankšluostėlį ir Ma
lūną. Akordeonu šokius palydė
jo Rimas Juzaitis. Lietuvių gru
pė atrodė lyg ir kuklesnė už 
kitataučių grupes, bet rimtes
nė bei tvarkingesnė. Žiūrcr/am 
ji paliko gerą įspūdį. Nastutė 
Umbrazaitė gražiai vedė pro
gramą. Kaip spaudos bei vie
šųjų reikalų atstovės, gražiai 
reiškėsi Regina Rūta ir Helen 
V. Kulber. į festivalių garbės 
komitetą iš lietuvių įėjo prel. 
Jonas Balkūnas.

Kultūros Židinio darbo sekci
ja, vadovaujama J. KliveČkos 
ir G. Ridiko, suorganizavo dar
bo talką paruošiamiesiem rū- 
šio įrengimo darbam. Perei
tą savaitę baigė išgriauti seną
sias rūsio sienas ir padarė an
gą naujiem laiptam. Talkoje 
dalyvavo J. Klivečka, Alg. Jan
kauskas, p. Jasinskas, N. Nor
vilą, p. Mičiulis, A. Ošlapas, V. 
Padvarietis, G. Ridikas, J. Tu
tinas, V. Strazdis, E. Vaičiulis, 
V. Vaičiulis ir Š. Zikaras. Rūsio 
rengimo darbai pradedami šią 
savaitę. Vadovaus inž. —kont- 
raktorius Alg. Jankauskas.

NEW YORKO LIETUVIU 
EVANGELIKŲ SUKAKTIS

New Yorko lietuviai evangeli
kai spalio 31 mini savo parapi
jos 20 metų sukaktį. Pamaldos 
bus 2 vai. pqpiet Christ Con
gregational Church, 91 St. ir 85 
Rd. kampas Woodhavene.

Į šią lietuvių evangelikų 
šventę atvyksta kun. Povilas 
Dilys iš Chicagos ir abu su ku
nigu P. Dagiu atlaikys minėji
mo pamaldas. Po pamaldų pa
rapijos salėj bendra kavutė ir 
tolimesnė programa.

Tenka pastebėti, kad kun. P. 
Dilys ir kun. P. Dagys yra nuo
širdūs ekumeninio bažnyčių 
bendradarbiavimo rėmėjai. To
dėl į šį evangelikų minėjimą 
kviečiami ir kiti ekumenijos ša
lininkai.

Kas bus “Popietėje su Putinu”
Dramos aktorius Juozas Bule- 

vičius-Boley savo iniciatyva su
manė surengti “Popietę su Pu
tinu”. Paklaustas, kodėl pasirin
ko Putiną, atsakė trumpai, kad 
mėgsta įvairią ir spalvingą Pu
tino kūrybą, ypač jam patinka 
romanas “Altorių šešėlyje”.

Pačiam Boley yra tekę daly
vauti amerikiečių autorių skai
tyme. Tai ir paskatino pada
ryti lietuvio autoriaus vieno vei
kalo skaitymą. Jis pats parin-

Pirmą kartą —

Popietė su 
PUTINU

Skaitymas iš garsiojo romano 
“Altorių šešėly” ir
Putino poezijos
FINCH KOLEGIJOJ 
52 East 78th Street 
Manhattan
Sekmadienį, spalio 31 d. 
Punktualiai 4 valandą.
Skaityme dalyvauja:

Juozas Bulevičius , 
Elena Blandytė 
Bronius Balčiūnas 
Vytautas Kidolis 
Pranas Naujokaitis 
Marytė Sandanavičiūtė 
Stasys Vaškys 
Irena Veblaitienė

Popietę papuoš lietuviška dai
na viešnia ii Chicagos Elena 
Blandytė, akompanuojant muz. 
Algirdui Kačanauskui.

Įėjimo auka 5 dot
Pelnas — 
Kultūros židiniui

Kompozitorius A. Aleksis diriguoja savo kūrini mažojoje dainų šventėje spalio 24 Elizabethe. Kartu buvo pri
siminta ir kompozitoriaus 85 metų sukaktis. • Nuotr. R. Kisieliaus

New Yorko Alto skyriaus su
sirinkimas buvo spalio 15 Ma
rijos Diržienės restorane. Pada-' 
ryti apyskaitiniai pranešimai ir 
persitvarkyta šiem metam. 
Kaip žinia, Alto vadovybė kei
čiasi rotacine tvarka. Šiais me
tais Altui vadovauja pirm. Al
bertas Ošlapas, I vicepirm. — 
St. Briedis. II vicepirm. — P. 
Ąžuolas, sekretorius — V. Ste- 
ponis, iždininkas — Ig. Gasi- 
liūnas, fin. sekret. — J. Jaku
čionis, iždo globėjai — J. Gai
dys ir J. Bagdonas. Dabartinė 
valdyba jau pradėjo planuoti, 
kaip surengti ateinančių metų 
Vasario 16 minėjimą. Praeitais 
metais Alto valdybą sudarė: 
pirm. A. Vakselis, I vicepir- 
min. S. Briedis, II vicepirmin. 
A. Ošlapas, sekr. M. Žukaus
kienė, ižd. I. Gasiliūnas, fin. 
sekr. J. Jakučionis: iždo globė- 
jais buvo J. Gaidys ir A. Dir
žys.

J. Pcderiui mažojoj dainų 
šventėj spalio 24 Elizabethe 
kažkas iš svečių choristų su
mainė jo pavasarini paltą ir 
skrybėlę. Kas būtu apsirikęs ir 
pasiėmęs ne savo paltą, prašom 
paskambinti telefonu MI 1-17 
74.

ko tekstus ir pats visą skaity
mą surežisuoja bei praveda.

į skaitymą įtraukė visą eilę 
žmonių, štai jie: Stasys Vaškys. 
Vytautas Kidolis, Pranas Nau
jokaitis, Marytė Sandanavičiū
tė, Bronius Balčiūnas. Irena 
Veblaitienė. Jie vaizdžiai pri
statys klieriko, vėliau kunigo 
Liudo Vasario vargus, kovas, 
nesėkmes ir žmogiškus svyravi
mus'.

Program-“; dalyvauja ir dai
nininkė Elena Blandytė iš Chi
cagos. Ji yra aktorė. New Yor
ke pasirodė “Gatvės vaike” 
Emilijos vaidmenyje (Veikalą 
statė Scenos Darbuotojų Sąjun
ga). Dabar ji pasirodys kaip 
dainininkė. Jai akomponucga 
Algirdas Kačanauskas.

Organizuodamas šią popietę, 
aktorius Juozas Bulevičius su
siieškojo ir salę. Pasirinko 
Finch kolegijos teatro salę. Sa
lė yra nedidelė, pritaikyta ma
žiem pasirodymam, turi visą 
teatrinį apšvietimą ir galės su
daryti teatro atmosferą. Kai 
jam buvo pasiūlyta pasirinkti 
kokią salę Woodhavene ar pa
sinaudoti Kultūros Židiniu, jis 
tuoj atsakė, kad ne — salės 
tokiem pasirodymam netinka
mos, nes neturi scenqs, gero 
apšvietimo ir kitų reikiamų 
teatrui dalykų.

Tad visi turės progos pabū
ti popietėj su Putinu. Popie
tė bus įdomiai padaryta ir įdo
miai pravesta. Visi kviečiami 
ten pasisvečiuoti. Finch kolegi
ja yra 52 East 78 Street, Man- 
hattane. Traukiniu važiuoti 
Lexingtonq linija iki 7 7 St. 
Pradžia 4 v. punktualiai. Visas 
pelnas skiriamas Kultūros Ži
dinio statybai.

New Jersey lietuvių respub
likonų suvažiavimas įvyks spa
lio 31, sekmadieni, 2 vai. po
piet Lietuvių svetainėj, 296 Se
cond St., Elizabeth, N. J. Su
važiavimo programoj: respubli
konų partijos atstovų praneši
mas, klubo valdybos rinkimas, 
atstovų rinkimas į respubliko
nų partijos tautybių metinį su
važiavimą, kuris įvyks 
lapkričio 19-20 Marriot 
Twin Bridges Hotel, Washing
ton, D. C., ir kiti svarbūs rei
kalai. Visus New Jersey lietu
vius respublikonus NJLR klu
bo valdyba prašo suvažiavime 
dalyvauti.

Prof. dr. A. Klimas, iš Ro- 
chesterio, bus pagrindiniu kal
bėtoju Lietuvių Fronto Bičiu
lių rytų apygardos suvažiavime 
lapkričio 13. Jo paskaitos te
ma — “I ketvirtąjį rezistenci
jos dešimtmetį žengiant”. Su
važiavimas bus Angelų Karalie
nės parapijos salėj, 213 So. 4 
St.. Brooklyne.

Michael Senken iš Apreiš
kimo parapijos mokyklos, Broo
klyn N. Y., laimėjo rašinio 
konkursą “The Fire Safe 
Home”. Ugniagesių vyriausias 
vadovas Robert O. Lowery at
siuntė gražų laišką, o spalio 6 
specialų medali įteikė New Yor
ko burmistras Lindsay. Mykolo 
tėvai Luiza ir Vytautas Senken, 
jau Amerikoj gimę lietuviai, 
priklauso Apreiškimo lietuvių 
parapijai ir gieda parapijos cho
re, dažnai pasirodydami ir solo 
giesmėmis ir dainomis.

Patiksliname. A. a. Mykolo 
L i u b e r s k i o nekrologe su
minint, kas iš giminių li
ko, iš rinkinio iškrito 
viena eilutė ir sumaišė visa 
prasmę. Patiksliname: Chricago- 
je liko sesuo Stasė Paulionie- 
nė su šeima, Lietuvoj — sesuo 
Bronė Dau.mantienė ir brolis 
Juozas Liuberskis.

Lietuviškų kalėdinių kortelių 
galima gauti Darbininko admi
nistracijoj. Dėžutė su 12 korte
lių religiniais arba tautiniais 
motyvais su lietuviškais pa
sveikinimais su persiuntimu 1 
dol. 12 menišku tautiškais mo
tyvais pieštų kartelių 2 dol. 
Prašom laiku užsisakyti, kad 
laiku galėtumėt išsiųsti.

Kitataučiui geriausia dovana 
Kalėdų ar kita proga — dvi 
knygos už 2 dol.: Vytautas the 
Great, Grand Duke of Lithua
nia by Dr. J. Končius; Awaken, 
ing Lithuania by Dr. Jack J. 
Stukas. Gavęs bus gražiai supa
žindintas su Lietuvos praeitim. 
Rašykite: Darbininkas, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221.

Gintaras iš Kretingos gauna
mas ir New Yorke. “Alsa” ga
vo Kretingos studijos “Dailė” 
gintaro siuntą: karolius: “Dan
guolė”, “Barbarisas”, “Eilinė” 
ir “Neringa”; sagių “Trejetas”. 
Teirautis ar užsakyti: “Alsa”, 
P. O. Box 172, Great Neck, N. 
Y. 11023.

Fraternitas Lituania gydyto
jų korporacijos rytinioj pa
kraščio metinis suvažiavimas į- 
vyko spalio 24 pas dr. L. Ple
chavičių, Yonkers, N. Y. Dr. 
V. Paprockas skaitė paskaitą 
apie išsimokslinusį liaudies gy
dytoją kun. J. Pabrėžą. Išrink
ta nauja valdyba: pirm. dr. B. 
Matulionis, ižd. dr. St. Petraus- 
kas, sekr. dr. V. Avižonis Su
važiavimas nutarė paskirti 
1000 dql. konkursiniam meniš
kam veikalui patriotine tema. 
Projektą paruošti išrinko: dr. 
Ingelevičių, dr. V. Paprocką, 
dr'. V. Damijonaitį. Išrinktoji 
komisija išryškins veikalo po
būdį.

New Yorko Lietuvių Filate
listų Draugija išleido savo biu
letenį, spalio mėn. numerį. Pra
džioj pateikiama įvairių žinių 
iš draugijos veiklos, toliau su
pažindinama su Lietuvos paš
to ženklais, aprašomi įdomes
ni vokai, pvz. pasiųsti Graf 
Zeppelinu , aprašomos atskiros 
pašto ženklų laidos, akcijono 
kainos ir k. N. Y. Lietuvių Fi
latelistų Draugija turi savo na
rių ne tik New Yorke, bet ir ki
tuose miestuose. į ją įsijungė 
ir amerikiečių, kurie renka Lie
tuvos pašto ženklus. Biuletenis 
leidžiamas anglų kalba, jį reda
guoja Waiter E. Norton iš Phi- 
ladelphijos. New Yorke redak
cijos narys yra Kazys Matuzas. 
Administracinius reikalus tvar
ko A. Vizbarą, kuris gyvena 
Clearwater, Fla.

Po trumpos akademinės dalies aukšto lygio patriotinę koncerto 
programą atliks iškilioji solistė GINA ČAPKAUSKIENE iš 
Montrealio. Jos dainavimas Chicagos Lietuvių Operoj ir jos kon
certai Los Angeles, Worcester, Rochester, Bostone ir kitur susi
laukė labai palankaus įvertinimo. • Programoj pasirodys ir 
MONTREALIO AUŠROS VARTŲ VYRŲ OKTETAS (Alfonsas 
Gudas, Rytis Bulota, Albertas Rusinas, Albinas Urbonas, Herol
das Celtorius, Alfonsas Jankus, Vincas Kačergius ir Petras Žu
kauskas). Okteto vadovas — solistas Antanas Keblys. Okteto 
dirigentė ir akompaniatorė — Madeleine Roch. Minėjimas 
koncertas įvyks lapkričio 20, šeštadienį 6 vai. vakare Richmond 

Hill aukštesniosios mokyklos salėj — 89-30 114 Street, Richmond 
Hill, N.Y. (įėjimas iš 113 St).

Dail. Anastazijos ir Antano 
Tamošaičių paroda atidaroma 
Bostono miesto valdybos na- 
namuose, City Hali. Paroda bus 
nuo spalio 31 iki lapkričio 13. 
Lankymo valandos nuo 10 iki 
4 v. popiet, šeštadieniais — 
nuo 10 iki 3:30 v. popiet. Ofi
cialus parodos* atidarymas bus 
lapkričio 4, ketvirtadieni, nuo 
6 iki 9 v.v. Tuo metu A. Ta
mošaitienė demonstruos kilimų 
audimą. Visi prašomi atsilanky
ti. Moterys, kurios turi A. Ta
mošaitienės austus drabužius, 
prašųmos juos dėvėti parodos 
atidarymo metu. Parodą rengia 
Bostono skaučių židinys.

N. Y. Liet. Gydytojų susirin-
kimas buvo spalių 23 pas dr. 
Aleksandrą Narvydą. Susirinki-
me apsvarstyta buvusio gydy
tojų suvažiavimo išlaidos ir ki
ti klausimai. Prieš rengdami šį 
liet, gydytojų suvažiavimą, ren
gėjai buvo prašę, kad šios apy
linkės gydytojai paskolintų po 
50 dol. kiekvienas. Dabar pa
aiškėjo, kad suvažiavimas pra
ėjo be nuostolių. Kiekvieno gy
dytojo valdyba dabar atšiklaus, 
ar jis nori, kad pinigai būtų 
grąžinti. Jeigu ne, tai pinigai 
bus įnešti į specialų fondą, iš 
kur bus imami ypatingam lietu
viškam atžymėjimui. Aktorius 
Vitalis Žukauskas dar paskaitė 
Pabrėžos “pypkutę”. Visi sve
čiai šeimininko buvo gražiai ■’pa
vaišinti.

Baltas savo vajaus užbaigi
mo vakarą rengia sausio 29. •

Lito bendrovė praneša, kad 
pardavė savo Colonial Acres a- 
partamentų projektą Indiana
polis, Indiana. Pardavė už — 
2,720.000 dol. Pagal pirminin
ko Vytauto Vebeliūno pirmu
tinius davinius pelno bus apie 
380,000 dol. Pelnas bus pada
lintas akcininkam ir partne
riam pagal investuotą kapitalą. 
Ta proga Lito bendrovė prane
ša, kad yra supirkta keletas 
nuosavybių New Yorke ir kad 
vedamos derybos dėl dviejų na
mų apartamentų projektų Bos
tone ir Indianapolyje. Kadaise 
Lito bendrovė buvo įsigijusi 
Congress viešbutį prie O’Haros 
aerodromo Chicagoj. Prieš pus
antrų metų, perkant nuosavybę 
Indianapoly, viešbutis buvo iš
mainytas.

SSBEnBESOHBEnC!

SIMO 
KUDIRKOS 
IŠDAVIMO 
METINĖM 
PAMINĖTI 

DARBININKAS 
SKIRIA 
SAVO 

METINĮ 
KONCERTU
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— Inž. Bronius Nainys, JAV 

LB centro Valdybos ryšininkas 
su, respublikonų partija, tarėsi 
su Tautinių Grupių Studijų 
Centro koordinacinio komiteto 
pirmininku dr. Z. M. Szaz et
ninių grupių įstatymo pravedi- 
mo ir jo administravimo reika
lu. Visoje eilėje vietovių LB a- 
py linkių darbuotoj ai dalyvavo 
minimos organizacijos šauktuo
se tautinių grupių susirinkimuo
se.

— Jonas K. Valiūnas, Vo
kietijos Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas, Wiesbadene 
rugsėjo 2-5 įvykusiose Vokieti
jos šaudymo pirmenybėse spor
to pistoletų klasėj trečią kartą 
iš eilės laimėjo pirmą vietą.

— Australijos konsulu Toron
te, Kanadoj, paskirtas estas 
Ants Evard. (E)

— JAV LB Rochesterio apy
linkė padeda išlaikyti lituanis
tinę mokyklą, remia LB ' cho
rą, tautinių šokių grupę, ren
gia įvairius parengimus. Apy
linkė planuoja įsigyti Lietuvių 
namus. Valdybos pirmininku 
yra Bronius Krokys. Apylinkės 
veikloje reiškiasi rašytojas Jur
gis Jankus, Juozas Jurkus, pro
fesorius dr. Antanas Klimas, 
dr. Lelis, prof. Sabalienė, A. 
Sabalis ir kiti lietuviai.

— Dr. Antano W. Ncvasi- 
čio, JAV LB centro valdybos 
vicepirmininko, kandidatūrą : 
Philadelphijos miesto tarybą 
uoliai remia Philadelphijos lie
tuviai. Į virš 30 asmenų komi
tetą įeina JAV LB CV nariai 
V. Gruzdys, S. Jurskytė, A. Ma- 
čiulaitytė-Zerr ir A. Gečys. Ko
mitete taip pat darbuojasi Phi- 
ladelphijcs LB apylinkės pirm. 
A. Danta ir JAV LB tarybos na
rys dr. J. Stiklorius.

— JAV LB Vl-įe taryboje 
yra daugiau motery, negu 
iki šiol jų buvo ankstyvesnė
se tarybose. Tai Elena Bradū- 
naitė, Ona Ivaškienė, Jūratė 
Jasaitytė, Snieguolė Jurskytė. 
Genė Nutautaitė, Marija Rudie
nė, Vitalija Ruibytė, Nijolė Sla- 
pelytė, dr. Elona Vaišnienė, 
Aušra Zerr. Dvi iš jų dirba JA 
V LB centro valdyboje (Jursky
tė ir Zerr), viena JAV LB 
kontrqles komisijoje (Ivaškie- 
nė), kelios II-jo Pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso rengimo 
komitete (Jasaitytė, Ruibytė, 
Šlapelytė). Kitqs priklauso įvai
riom JAV LB tarybos komisi
jom.

— Dr. William J. Thaler, 
Washington, D. C., George
town universiteto fizikos fakul
teto dekanas, įsijungdamas į 
Rezoliucijom Remti Komitetą, 
to vieneto vadovybei rašo: 
“ .. .JAV-bės, norėdamos išlai
kyti savo nepriklausomybę ir 
padėti pavergtiesiem atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę, tu
ri visose srityse išlikti stiprias. 
Su malonumu remsiu jūsų žy
gį kovoje dėl Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos laisvės ir nepri
klausomybės”.

— Spaudoj ir suvažiavimuo
se dažnai kalbama apie infor
macinės literatūros apie Lietu
vą trūkumą. Elta jos turi ir su
interesuoti prašomi kreiptis į 
Eltą, 29 West 57th Street, 
New York, N. Y. 10019. (E)

LAIŠKAS IŠ INDIJOS
Mielas Redaktoriau,

Rašau šį kartą iš Kopargaon. 
Tai 27 tūkst gyventojų mies 
tas. Jis stovi ant šventos Go- 
daveri upės kranto. Mieste dvi 
kolegijos, trys gimnazijos ir vi
sa eilė mokyklų. Aplinkui my
lios drėkinamų laukų, kur gra
žiai siūbuoja cukraus švendrės, 
apelsinų, mango ir kitokie me
džiai. Netoli yra cukraus fabri- 
kas ir šiaip visokių dirbtuvių, 
tarškančių, kalančių ar taisan
čių išklerusius sunkvežimius ir 
traktorius.

Apie dešimt mylių nuo čia 
yra Rahata misijos stotis. Ten 
dirbdamas, maždaug prieš aš
tuonerius metus, nupirkau 
šiame mieste dešimt akrų že
mės, nė negalvodamas, kad 
teks čia pačiam atsidurti. Da
bar čia jau nepriklausoma sto
tis, apie du tūkstančius pa
krikštytų žmonių ir apie 50 kai
mų bei vietovių, kurias reikia 
aptarnauti.

Tai būtų gražus ir malonus 
darbas. Visa bėda, kad šiepi 
sritis dėl blogų kelių buvo lyg 
kokiame užkampy. Dvasiškai ji 
ir pasiliko pakrašty. O kai žmo
gus neturi intereso, tai sunku 
jį paveikti bei išjudinti. Vaka
riečiai dažnai turi klaidingą 
nuomonę apie rytus. Iš tikrų
jų žmonės čia yra materiališ- 
kesni, kaip pas jus. Taigi dar
bas bus vargingas, reikalaująs 
nemaža kantrybės. Be to, rei
kės kurti mokiniam bendrabu
tį (šiuo metu turiu čia tik sep
tynis mokinius nuo pradžios 
mokyklos iki kolegijos), sese
lėm židinį (pačių seselių dar ne

gavau), p vėliau ir bažnyčią ir 
LL Kol kas esu vienas; be ke
lių katekistų, neturiu kitų pa
galbininkų.

šiemet mūsų valstiją ištikę 
didelė nelaimė. Apie du treč
dalius palietė badas. O tai 
ypač mūsų maždaug 6500 kv. 
mylių dydžio distrikte. Jau virš 
dviejų mėnesių neturėjome lie
taus, o visa tai monsūną metu, 
kada turėtų smarkiai lyti. Per 
tą laiką jau būtume turėję vie
ną derlių, o dabar nieko. Ka
dangi apie 80 proc. žmonių dir
ba žemės ūkyje, visi dėl to ken
čia. Daugely vietų žmonės tik 
kartą per dieną tegauna užval
gyti, o kitur gali būti dar pras
čiau. Mano rajono didesnė pu
sė yra nedrėkinama. Be to, kai
nos irgi smarkiai pakilo^

Bado ar pasninko metai 
mum ne naujiena. Tai pasitai
ko kas ketveri penkeri metai. 
Anksčiau sunkesni metai buvo 
1966. Bet šį kartą šioj valsti
joj yra dar prasčiau. Jau nuo 
1952 tokio kieto badmečio čia 
nebuvo. Gerai dar, kad kitose 
valstijose yra geriau; bet kai 
žmonės neturi darbo ir kitų iš
teklių, tai tikrai prasta. Visa tai 
labai pasunkina ir mūsų darbą. 
Valdžia pradėjo visą eilę viešų
jų darbų, bet ne visi prie jų 
pritenka, ir jų neužtenka.

Man asmeniškai einasi gerai. 
Oras čia geras, o Dievas svei
katos nepagailėjo. Tai, rodos, 
nieko daugiau nė nereikėtų. 
Prašyčiau tik savo maldomis 
ir aukqmis pastūmėti mūsų 
darbą šioje misijoje.

Adresas: Rev. Donatus Slap- 
sys, S. J., Kopargaon, Ahmed- 
nagar DisL (India).

Jūsų Kristuje,
Kun. D. Slapšys

Richmond Hill, N. Y., šiau
rinėj sekcijoj parduodamas vie
nos šeimos namas iš 4 miega
mų kambarių, kur galima pa
daryti ir penktas. 1% vonios, 
220 kilovatų elektra su moder
niškai įrengta virtuve ir šaldy
tuvu bei gražiu rūsiu. Namo 
mokesčiai yra maži. Skambinti 
tel. VI 6-6395.

Ieškomas' pastoviam darbui 
jaunesnio amžiaus buhalteris 
{accountant) su geru atlygini
mu Woodside, N. Y., vienai į- 
staigai. Skambinti po 7 vai. va
karais tel. 454-1864.

Taisėm 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 dol. 
Lietuviška ir JV vėliavėlės su 
pastatymo kaladėle—1.50 dol. 
Didesnį skaičių užsisakant duo
dama nuolaida. Persiuntimo iš
laidom pridedama 50 c. Kreip
tis į Darbininko administraciją, 
910 Willoughby Ave., Brooklyn, 
N. Y. 11221.

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

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

MALE - FEMALE

ENGINEERS
POWER PLANT 

PROPOSALS

Minimum 5 years power plant pro
posal or preliminary design experi
ence, preferably nuclear, with aseis
mic design, HVAC, piping, thermal 
cycle, plant layout, electrical instal
lation or general power background. 
To prepare and price turn-key plant 
proposals. — Salary commensurate 
with experience + liberal company 
benefits.

Send resume to 
W. F. Wockenfuss.

WESTINGHOUSE 
ELECTRIC 

CORPORATION
200 Park Avenue 

New York, N.Y. 10017

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

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

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

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

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

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

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

□ Prašau pratęsti prenumeratą 1972 m.
□ Siunčiu prenumeratą už 1971 m.

Vardas ir pavardė __________________________________

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

Už kalendorių $

Siunčiu už prenumeratą $

Spaudai paremti $

Siunčiu skolą už m. $

— Miami Beach išnuomoja
mi butai ir kambariai su visais 
patogumais, prie pat jūros VAI
NŲ resorte, 8210 Harding Av. 
Miami Beach, Florida, 33141. 
Telef. (305) 864-3586.

— 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.

Kun. Donatas Slapšys, S.J.

0 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

• Amerikietis Bobby Fischer tvir
tai žengia į priekį kovoje prieš buv. 
pasaulio meistrą. T. Petrosianą, tu
rėdamas 4%-2^ tš. Po penkių ratų 
judviejų matčas buvo išsilyginęs; 
abu turėjo po 2*6-2 *6 tš., vienok to
lesnes dvi partijas amerikietis lai
mėjo ir galima sakyti, jau užsitikri
no šio matčo laimėjimą. Bereikia 
poros taškų. Laimėtojas pavasarį 
žais 24 partijų mačų su dabartiniu 
pasaulio čempionu Spaskiu, dėl pa
saulio karūnos.

• Bostono tarpklubinės (Metro
politan Chess League) varžybos pra
sideda penktadienį, spalio 22 d. Į 
So. Bostono Lietuvių pil. draugijos 
klubą atvyksta Cambridge koman
da. Lietuvių komandoje žais: Algis 
Makaitis. Algis Leonavičius, Kazys 
Merkis, Jurgis Zoza ir Bronius Skre
butis (jis komandos kapitonas). At
sargoje Andrius Keturakis, Kęstu
tis Makaitis. Kitą penktadienį, spa
lio 29, Lietuvių komanda vyksta į 
Bostono universitetą. Met lygos var
žybos vyksta “A” ir “B” grupėse. 
"A" Division turi 9 komandas, ku
rios tarpusavyje susitiks po du kar
tu. Viso reikės sužaisti 16 rungtynių, 
kurios užsitęs iki gegužės mėn.

• Latvis J. Pamlljens laimėjo tre
čią kartą iš eilės New Yorko Bal- 
tiečių pirmenybes, surinkęs 7-1 tš. 
Lygiomis su juo sulošė tik Edvardas 
Staknys ir C." Znotins; kiti pralai
mėjo.

• “Chess Life & Review” žurna
las spalio laidoje mini V. Karpušką. 
laimėjusį Senior prizą, gegužės Mas-

ley turnyre, Chicagoje' Islip atviro
se Bohemia. N.Y., E. Liepa ir Wel- 
dom yra pasidaliję antrą vietą.

• "The Chess Correspondent” žur
nalas, spalio nr., Class ratings sąra
še įvardina dešimtį mūsų žaidėjų: K. 
Merkis 1044, V. V. Palčiauskas 1020, 
S. Makutėnas 957, T. Bullockus 932, 
M. C. Lucas 877, R. E. Blasius 802, 
R. Valuckas 798, M. Brazis 700. E. 
Tamutis 135 ir A. J. Povilonis 90. 
Du pirmieji (Merkis ir Palčiauskas) 
priklauso meistrų klasei, kuri prasi
deda nuo 1000 tš., kaip skelbia tas 
žurnalas.

• Vilnius įveikė Kauną 27’6-22*6. 
50 lentų rungtynėse, kuriose žaidė 
po 30 vyrų, 5 moteris, 10 vaikinų ir 
5 merginas.

SPORTAS
LAUKO TENISAS

Rytų spurto apygardos lietu
vių lauko teniso pirmenybės 
suaugusių ir jaunių bei mer
gaičių klasėse įvyks 1971 spa
lio 30-31, Union, New Jersey.

Norintieji dalyvauti prašomi 
registruotis parštu arba telefo
nu pas A. Cenfeldą, 1335 Cen
ter St., Union, New Jersey 
07083, Tel. (201) 687-6883 ar
ba pas P. V. Gvildį, 93 Wheel
ing Ave., Staten Island, N. Y. 
10309, Tel. (212) 356-7871.

P. V. Gvildys
Rytų apygardos sporto vadovas

HAPPY VETERANS DAY!

LARISON’S TURKEY FARM INN 
Intersection Routes 206 & 24 Ches
ter, New Jersey — Country style 
dinner & sea food luncheons. .Cock
tail lounge. Open from Noon to 8:00 
PM. Closed Fridays including Holi
days.

BROTHERHOOD WEEK

NORMAN KING & SON 
646 Route 112

North Patchogue, Long Island, N.Y. 
Call 516—GR 5-1042 — Finest of 
Furniture. Open Mon, Thur & Fri 
till 9 PM — Early American Coun
try Colonial

DISPLAY

Furs by Karol If you think buying 
your precious furs from a Furrier 
whose background stretches across 
a century, means you’re smart. Its 
Karol for the mother of the bride 
fashions for bridesmaids, "after 5” 
cocktail dresses. KAROL one of the 
nations finest specialty stores — 
Garden State Plaza Paramus, NJ. 
Charge lay away plans — daily to 
8:30, Saturday to 6 PM.

SMALL INVESTMENT necessary, 
excellent opportunity for men with 
sales ability, the most advanced type 
electronic equipment to improve tele
phone efficiency. Exclusive territo
ries available.

Call (212) WE 9-5300♦

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. AnastasL B. S.
T7-O1 JAMAICA AKErtUE 

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130

Typewriters
Lithuanian and English

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

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- 
mokėjlmais. šiuo reikalu kreiptis: 
Eugenijus O re n tas — Arthur Gal 
Real Estate Co. Realtors. 943 Farm
ington Ave., West Hartford, Conn. 
06107. Tel. 232-7040

NURSES NEEDED
Call (201) 923-0405 

SOUTHSIDE REGISTRY
FOR NURSES 

1063 Bergen Street 
Newark, New Jersey

KOSCOT
INTERPLANATORY INC.

Exciting and glamarous career op
portunity unlimited earnings poten
tial. No exp. necessary. Complete 
training program flexible working 
schedule. Call 822-6749 — Kosmetics 
for the Communities Tomorrow

Home Workers wanted now to earn 
money at home addressing and stuf
fing envelopes. Must speak & write 
English. For more information send 
self adressed stamped envelope to 
SHOPPERS AID Dept. C 21, 2544 
East 16th Street, Brooklyn, N.Y.

SERVICE

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

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

Harvey tire repair shop open 7 days 
a week, new & used tires sold, flats 
fixed, tires recapped 208 W. Bigelow 
St. Newark, NJ. Call (201) 242-7176

The Health Nut — Fort Lee’s own 
Health A Diet Center a complete line 
of organic foods, vitamins, minerals, 
candy, cosmetics. Call 201—944-1135

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 -----------

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEV.') 1330 kil. Kartojama sekmadieniais, nuo 3 iki 4 vai. p.p., 97.9 
meg. FM bangomis. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5. meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.

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

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

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

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

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

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St Rochester, N.Y. 14621.

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

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

ŽIEMOS EKSKURSIJA 
I LIETUVĄ 
kaina §599.00

Išvyksta iš Bostono gruodžio 23, 1$71 

Norintieji su šia grupe keliauti, 
prašome skubiai registruotis.

Kreipkitės į: 

TRANS-ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE 

390 WEST BROADWAY 
South Boston, Mass. 02127 

Telef. (617) 268-8764 

Savininkė: Aldona Adomonis




