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Politine spekuliacija: priėmė Pekiną, išmėtė Taiwaną

Jungt. Tautos. — šio pirma
dienio naktį 76 balsais prieš 
35 ir 1^.susilaikiusių kom. Ki
nija buvo įvesta į Jungt. Tau
tas, gi Taiwano saloje įsikūrusi 
Kmijos„respublika buvo iš na
rių pašalinta.

Kinijos respublika buvo vie
na iš JT kūrėjų, nesulaužiusi 
nė vieno tarptautinio įstatymo, 
atlikusi sąžiningai visas parei
gas, tuo tarpu kai jos vieton į- 
vestoji kom. Kinija tų pačių J. 
Tautų yra paskelbta agresoriu
mi, ir šitas '’nutarimas dar nėra 
panaikintas (atšauktas).

JAV pralaimėjo J. Tautose 
Kinijos respublikos bylą visu 
frontu, nes nepajėgė (ar nebe-

— Brežnevo vizitas Prancū-
zijoje baigiasi šeštadienį. 
Gandonešiai teigia, kad Brež
nevas siūlęs sudaryti draugiš
kumo sutartį, bet Prancūzijos 
vyriausybė nepanorėjusi taip 
toli eiti, bijodama sugadinti sa
vo reikalus Šiaurės Atlanto 
Bendruomenėje (Nato). Bet bū
sianti deklaracija, kurioje tuo 
reikalu bus kas nors pasakyta. 
Brežnevas Paryžiuje traktuoja
mas kaip vyriausybės galva, 
nors jis nėra net vyriausybės 
narys. i

( 
Kanados priemonės 
nedarbui švelninti

Ottawa. — Kai nedarbas pa
kilo Kanadoje iki 7.1 proc., vy
riausybė pasiskubino padidinti 
savo išlaidas 375 mil. del. ir su
mažinti asmeninius pajamų mo
kesčius 3 proc., korporacijų 7 
proc.

Pirmu šuoliu daug kas pra
dėjo mesti bėdą Amerikai už 
10 proc. importo priedą, bet 
geriau apie padėti žiną primi
nė. kad ūkinės veiklos smuki
mas prasidėjo prieš kelis mė
nesius ir pastoviai didėjo, tuo 
tarpu kai importo priedas tik 
neseniai teatsirado ir savo pil
no spaudimo dar neišvystė.

Sudaryta tokia gelbėjimosi 
programa: pq 100 mil. dol. 
duos 'miestams ir kitiems teri
toriniams vienetams naudin
giems darbams‘organizuoti; 35 
mil. dol. skirti- darbininkus a- 
.rnatų mokyti, 160 mil. dol. pa
skola provincijoms keliams 
tiesti, namams statyti; pagrei
tintas mortgage davimas nau
jiems namams statyti. Jeigu 
tvarkingai tie pinigai bus pa
naudoti, tai ateinanti žiema ne
bus bedarbiams labai žiauri.

Kad ir vėlai, 
bet gerai

— New Yorkę miesto aukš
tiesiems pareigūnams uždraus
ta užsiimti šalia tarnybos ir 
savo profesijos apmokamais 
darbais. Gi tokių būta nema
ža, ir daug kas užsiiminėjo dar 
ir advokato darbu. Leista tik 
rašyti, skaityti paskaitas ir už
siimti mokymo darbu. Bet tik 
laisvu nuo tarnybos laiku. Ik
šiol jie daugiau rūpinosi paša
liniais darbais, negu brangiai 
apmokama miesto tarnyba. Jie 
dvigubai uždirbdavo, bet mies
tas būdavo dvigubai skriaudžia
mas — mokėjo tiems tarnauto
jams didelius pinigus, bet labai 
mažai darbo iš jų tegavo. To
dėl miestas taip ir nusigyvena 
nė pinigų, nė gerų darbininkų.

JAV atstovas nepajege įrodyti, J<ad yra dvi Kinijos valstybes
galėjo) įtikinti politinių speku
liantų, kad *yra dvi Kinijos, 
kaip jau yra dvi Voki^Kjcp, dvi 
Korėjos, du Kongai Afrikoje ir 
du Vietnamai Azijoje. Visos 
tos valstybės yra ne tik politi
nės, bet ir juridinės realybės 
tarptautinės viešosios teisės 
prasme, todėl visos, pagal char- 
tą, gali būti Jungt. Tautų na
riai.

Abudu Kongai jau yra JT 
nariai, abidvi Vokietijos jau 
dveji metai rengiamos įvesti į 
Jungt. Tautas. Toliau nuo JT 
durų dar stovi abudu Vietna
mai dėl jų tarpe vykstančio, 
karo, ir abidvi Korėjos dėl skir
tingų režimų ir skirtingų politi
nių globėjų. Tie, kurie spalio 
25 naktį nepanorėjo J. Tauto

Kinijos respublikos vyriausi delegacijos nariai (užsienio reik, ministeris ir ambasadorius prie J. Tautų) prieš 
pat apleidžiant salę, balsavimo duomenims pradėjus rodyti pralaimėjimą. United Nations foto

Projektas, kurio 
Amerikai nereikia

— JAV, Rusija, abi Vokieti
jos, Anglija, Prancūzija, Itali
ja ir Lenkija sutarė steigti in
stitutą moderniškosios techno
logijos problemoms apvaldyti. 
Jo buveinė bus Europoje, Aus
trijoje ar Prancūzijoje, buv. 
Nato patalpose. Vadovybę su
darys ne vyriausybių, bet moks
lų akademijų atstovai. Pirmasis 
tyrinėjimų kompleksas apimtų 
kad ir tokį uždavinį — kaip ap
saugoti nuo užteršimo vandenį 
ir orą pilnu tempu vystant mo
demiškąją pramonę, šito su
manymo yra tik maža pradžia, 
dar niekas negali nuspėti kaip 
bus galima dirbti kartu su Ru
sija. Atrodo, kad tas biznis bus 
naudingas tik bolševikam.

Varžo prezidentą
Kambodijos pagalbai 1971-72 

metais senato užsienio reikalų 
komisija sutiko paskirti tik 
250 mil. dol. Prezidentas prašė 
340 mil. dol. Komisija ne pini
gų pagailėję, bet bando sulaiky
ti prezidentą nuo didesnio įsi
vėlimo į Kambodijos karą su 
Vietnamo komunistais. Kongre
sas greičiausiai komiteto nuta
rimo neparems. 

se dviejų Kinijų, už poros me
tų neabejotinai balsuos už dvi 
Vokietijas ir dvi Korėjas, jeigu 
jos pačios iki to laiko nebus 
kitaip susitvarkiusios.

Apetitas įkąsti Amerikai bu
vo toks didelis, kad net “pa
miršta’’ iš anksto pasirūpin
ti Pekino pažadu laikytis J. Tau. 
tu chartos. Bet ir šituo klausi
mu Pekino globėjų buvo taip 
susitvarkyta, kad juridiniai 
charta nebuvo pažeista, nes 
kom. Kinijos asmeny buvo pri
imtas ne naujas narys, bet tik 
senam nariui sugrąžinta vieta, 
kurios ji ilgai negalėjo užimti 
dėl savo politinių priešų intri
gų. Nors tai irgi fikcija, bet 
saldi apžioti.

Taiwano priešams pasisekė

— JAV -Panamos santykiai 
vėl pradeda, kaisti dėl amerikie
čių buvimo kanalo ząnoje. Pa
mažu eina derybos dėl naujos 
sutarties sudarymo, bet kraštą 
valdąs policininkas-diktatorius 
vis dažniau primena, kad atei
na laikas amerikiečius ginklu 
išvaryti. Apie tokias savo nuo
taikas Panamos diktatorius pa
informavo ir Jungt. Tautas ką 
tik pasibaigusių bendrųjų dis
kusijų metu.

Volkswagen 
pakele kainą

— Vqlkswagen vokiškas au
tomobiliukas yra daugiausiai 
Amerikoje perkamas ir sudarė 
ikšiol didelę konkurenciją ma
žiesiems pačios Amerikos auto
mobiliukams: Pinto, Vega ir 
Gremlin. Dabar laimė pasuko 
vietinės gamybos pusėn. — dėl 
10 proc. muito priedo įvedimo 
Volkswagen pakėlė kainą 6.8 
proc., todėl jis pasidarė bran
gesnis už Pinto, Vega ir Grem
lin. Dabar Volkswageno mažiu
kas pabrango 131 dol. Kadan
gi ne vien tik kaina lemia au- 
tomct>ilio pirkimą, bet ir kiti 
privalumai, vabaliuko pardavė
jai sakosi konkurencijos nebi- 
ją. Teisybė pasirodys už kelių 
mėnesių.

visus užhipnotizuoti “tiesa”, 
kad yra tik viena Kinija. Ame
rikos kalbėtojas nebuvo pa
rengtas tą fikciją griauti nė 
juridiškai, nė politiškai. Susi
darė įspūdis, kad jis visai tuo 
argumentu nesidomėjo.

Demagogiškiausias Washing
ton© ir Taiwano priešų argu
mentas buvo .nepailstamai dek
lamuojamas tvirtinimas, kad 
Pekino vyriausybė neateis į J. 
Tautas, jeigu ten pasiliks ir 
Kinijos respublika Politiniam 
cinikam tai buvo stipriausia 
lazda, kuria jie parėmė savo 
balsavimą Taiwanui išmesti. 
Troškimas matyti J. Tautose 
Pekino atstovą buvo toks dide
lis, kad jam užgesinti buvo su
mindžiotas ir moralinis preci

— Dr. Kissingeris sugrįžo iš 
Kinijos prez. Nixono kelionę 
sutvarkęs. Grįžo kiek vėliau, 
negu buvo manyta, nes numa
tytu laiku nesuspėta viso dar
bo atlikti. Prezidentūros spau
dos sekretorius spaudai prane
šė, kad balsavimų rezultatai ir 
kiti įvykiai J. Tautose neturė
ję jokios įtakos pasitarimams 
dėl programos sudarymo ry
šium su prez. Nixono vizitu Ki
ni j on.

— Jugoslavijos Tito atvyko 
Amerikon su oficialiu vizitu. 
Jis bus priimtas draugiškai, 
nes taip buvo priimtas ir prez. 
Nixonas Jugoslavijoje. Santy
kiai tarp abiejų valstybių dabar 
yra normaliai draugiški.

— 65,000 karių ir karinin
kų iki kitų metų birželio 30 
bus paleista iš JAV armi
jos. Tą operaciją įvykdžius, ar
mijoje liks tik 892,000 vyrų. 
Kongresas nutarimą tuo reika
lu jau padarė.

Bobby Fischer, JAV garsusis 
šachmatininkas, spalio 26 Bue
nos Aires San Martin teatre 
galutinai laimėjo prieš sovie
tų Tigran Petrosian. Fischer su
rinko šešis su puse taško. Jis 
pavasan rungsis su šachmatų 
pasauliniu čempijonu Boris 
Spassky dėl jo titulo. 

pas, ir teisė, ir sveikas protas. 
Ir suvaidintas taip atvirai 
šlykščiausias politinio cinizmo 
aktas.

Jų tarpe buvo ir Anglija su 
Prancūzija, kurias Amerika iš
gelbėjo pirm nuo Hitlerio, vė
liau ir nuo Stalino. Dabar jau 
laikas Amerikai atskirti drau
gus-nuo veidmainių ir atitinka
mai pertvarkyti savo užsienio 
politikosjikslus. Laikas kiečiau 
užrišti ir pinigų maišą, nes dau
gelis apdovanotųjų nebuvo do
vanos verti.

P. S. Pirmą diena po balsa
vimo Jungt. Tautose Pekine 
niekas entuziazmo neparodė, 
ne^ viešo pranešimo nebuvo. 
Bet užsienio reikalų ministeri
joj užsienio korespondentams 
buvo pasakyta, kad sudarinėja
ma delegacija vykti.į New Yor- 
ką. Spėjama, kad ji čia gali 
greit atsirasti.

Reakcija Amerikoj 
Taiwaną išmetus

— Valstybės sekr. Rogers 
dėl Taiwano išmetimo prana
šauja J. Tautom sunkią ateiti. 
Bet neaiškino, kaip tai galėtų 
atsitikti.

— Sen. Goldwater ragina 
prezidentą ir kongresą nutarti 
apleisti .Jungtį. Tautas ir joms 
įsakyti išsikelti su būstine iš 
Amerikos.

— Daug balsų kongrese, 
kad JAV sumažintų savo nario 
mokestį (31 proc. viso biudže
to) J. Tautoms ir aukas J. Tau
tų agentūroms, kurios tuos pi
nigus dalina be jokios kontro
lės. JAV geriau padarytų, jeigu 
tuos pinigus jų prašančioms 
valstybėms pati padalintu. Ru
sijos bolševikai nė cento toms 
agentūroms neduoda, bet patys 
dalina toms valstybėms, iš ku
rių visada sau politinio pelno 
išspaudžia.

— Pekino Kinijos vėliava 
prie J. Tautų dar neiškabinta, 
nes negauta iš Pekino žinios, 
kad priimtas nutarimas būti J. 
Tautų nariu

Bijo kvotą, todėl 
mažins eksportą

Washingtonas. — Japonija, 
.P. Korėja bei Hong Kongas pa
sirašė su JAV susitarimą dėl 
vilnonių ir dirbtinio pluošto au
dinių eksporto į Ameriką su
mažinimo. Už šitos rūšies įve
žamas medžiagas eksporto ša
lys nemokės 10 proc. muito 
priedo. Susitarimas galioja tre
jus metus.

Taip pašalinta rakštis, kuri 
labai skaudino Amerikęs-Japo- 
nijos santykius. Džiaugiasi A- 
merikos tos rūšies tekstilės fab
rikų savininkai, nors spaudoj 
buvo balsų, kad jie tos leng
vatos neverti. Jie susigrupavę 
pietinėj krašto daly, kur darbi
ninkas yra pigesnis, gi įmonė
se higienos ir sanitarijqs sąly
gos esančios tokios blogos, kad 
darbininkų sveikatos padėtis 
esanti apverktinoj padėty. Bet 
kurgi yra unijos, kurios labai 
grobęniškos kitoj krašto daly, 
bet aklos pietuose? Dar yra ir 
valstijų inspektoriai, bet ir jie 
negrų sveikata, matyt, nėra su
sidomėję ...

— Amerikos karių Vietname 
šią savaitę yra likę tik 206,000. 
Daugiau kaip 300,000 vyrų jau 
išvežta prez. Nixqnui pradėjus 
eiti pareigas.

Kampala. — Naujosiose Af
rikos valstybėse viduje tebe
vyksta rūgimas. Priežastis — 
valdžias praradusių genčių va
dovų liekanos ir genčių didelis 
nesugyvenimas, nes didžiosios 
ir stipriosios gentys greičiau
siai prisitaikė prie naujų aplin
kybių ir įsigalėjo naujųjų res
publikų valdžiose. Nuskriaus
tiesiem neliko nieko kito, kaip 
ieškoti progų nepasitenkinimą 
parodyti. Pastqvumas įsitvirti
no tik ten. kur valdžios viršū
nėje atsirado vadas su stipriu 
autoritetu arba apsukrus dik
tatorius. Geriausiai yra ten, 
kur atsiradęs vadas pajėgė, ge
riau sakant, panorėjo sujungti 
prie valstybės darbo viršūnėje 
visas gentis. ■ Pavyzdžiu tokio 
vadų yra Kenijos prezidentas 
Jomo Kenyatta. Ten, kur- atsi
rado i dideles avantiūras lin
kę diktatoriai, kaip pirmasis 
Ghanos prezidentas diktatorius 
Kwame Nkrumah, tie kraštai 
jau yra' išgyvenę po kelis su
krėtimus. Tokie pavyzdžiai ga
li būti Ghana. Čadas, buv. pran
cūzų kolonija Kongas, Gvinėja 
ir dar keli. Belgų Kongas dabar 
yra geriausiai besitvarkanti Af
rikos valstybė.

Prie neramiųjų priskaitytina 
ir Uganda, buv. britų protekto
ratas nuo 1894. Nepriklauso
mybę gavo 1962 spalio 9. Gy
ventojų apie 8 mil., plotas 
91.000 kv. mylių. Kampala yra 
sostinė ir didžiausias krašto 
miestas. Krašto ūkinė bazė yra 
žemės ūkis, eksporto prekė - 
kavos pupelės, medvilnė, vario 
rūdos.

Prieš nepriklausomybę teri
torijoj buvo bent keturios kara
lijos. Pati didžiausia yra Bagan- 
dos gentis, kurios karalius tapo 
pirmuoju respublikos preziden
tu, gentis pasiliko su gana pla- 
~čia' ’autonomijai savo reikalų 
tvarkyme. Langi genties žmo
gus dr. Obote tapo premjeru. 
Šis pastarasis greit pradėjo už 
siimti intrigomis, todėl tuoj 
prasidėjo ginčai. neramumai. 
Prezidentas buvo * priverstas 
trauktis ir pabėgo Anglijon, 
dr. Obote panaikino genčių ka- 
ralijas. prezidentūrą, suorgani
zavo stiprią slaptąja policija ir 
pradėjo vienas valdyti. Prieš 
trejis metus jis buvo sunkiai 
sužeistas pasikėsinimo nužudy
ti metu. Jis pasidarė dar la
biau kurčias žmonių balsui, 
reikalaujančiam daugiau teisy
bės visiems gyventojams.

Prieš 7 mėn., kai dr. Obote 
buvo išvykęs į Britų Bendruo
menės konferenciją, kariuome
nė be kraujo lašo įvykdė per
versmą — jis buvo pašalintas 
nuo visų pareigų ir valdžią per
ėmė gen. Adi Amin, Bagandos 
gen-ties remiamas. Savų val
džios bazę generolas tuojau iš
plėtė. įtraukdamas ir kitas gen
tis. leido parlamentui pereiti 
prie demokratiško darbo būdo, 
bet kraštas ikšiol tebegyvena 
su dviem didelėm problemom: 
buv. prez. Obote tebetyko su
grįžti jėga į valdžią, gi Bagan
dos gentis norėtų atstatyti gen
čių karalijas.

Didžiausia problema yra 
buv. diktatorius Obote, kuris 
sėdi pas Tanzanijos prezidentą 
ir bando organizuoti pagalbą į 
Ugandos prezidentūrą sugrįžti. 
Jam pačioj pradžioj buvo pasa
kyta, kad jis gali namo su^ 
grįžti, bet apie prezidentūrą pa
tarta pamiršti. Prie sienos tarp 
Ugandos ir Tanzanijos Obotės 
partizanai bandė organizuoti 
neramumus ir surasti pagalbos 
Obotei paremti, bet ikšiol vis
kas nepasisekė. Ugandos ka
riuomenė Obotės nebenori, 
jam priešingos didžiosios gen
tys, daugumai nepatiko jo slap
tąja policija ramstoma diktatū
ra. Obote ikšiol jau galėję įsi
tikinti, kad liaudis ant savo pe
čių jo į prezidentūrą tikrai ne
grąžins. Dabar jau atėjo laikas 
Tanzanijos prezidentui veikti 
prašyti Obotės pasirinkti kitą 

vietą gyventi, jeigu jis nori 
smurtu į Ugandą grįžti. Dėl jo 
ten buvimo sugedo santykiai 
Tanzanijos ne tik su Uganda, 
bet ir su Kenija, sugriuvo tų 
trijų valstybių ūkinė sąjunga, 
kuri buvo visoms trims labai 
naudinga.

Sų genčių karaliją atstaty - 
mu. atrodo, naujasis preziden
tas daug bėdos neturės, nes jis 
užgydė didžiosios Bagandos 
genties žaizdą, leisdamas par
vežti jų paskutiniojo karaliaus 
kūną iš Anglijos, kur jis iš
tremtas mirė, ir iškilmingai pa
laidoti. Karalijų atnaujinimo 
nebenori nė kitos gentys, nė. 
kariuomenė, bet jos nori bu- 
gandiečiai. Tikimasi, kad gen. 
Amin įtikins bugandiečius. kad 
karalijos jau yra atgyvenusios 
institucijos. Tas dvi dabarti
nes problemas geruoju sutvar
kius, Ugandai atsidarytų kelias 
į ramybės laikotarpi, kuris jai 
reikalingas moderniškai' valsty
bei pradėti kurti. Ikšiol tuo ke
liu dar nepradėta eiti.

Sovietijoj atsirado 
naujas miestas

Daug svarbių vietovių vardų 
Sovietų žemėlapiuose neranda
mos, apie jas ir spaudoj metų 
metais neužsimenama. Tai yra 
atominių ginklų bandymų vie
tos. kosmodromai, raketų silo
sų grupės, statomi svarbūs uos
tai ar karinės įmonės.

Šiomis dienomis Tass žinių 
agentūra suminėjo mažoj ži
nią] ikšiol negirdėta Severod- 
vinsko vardą. Amerikai toji 
vieta prie Šiaurės Dvinos žio
čių prieš Archangelską seniai 
žinoma, nes 1936 ten buvo pra
dėti statyti laivai ir vieta pa
vadinta Sndostroj, Vięai nese
niai ten - lankėsi JAV satelitai 
ir rado, kad dabar jau ten vys
toma didelė povandeninių lai
vų statykla ir bazė. Vietos ne
minėdamas. 4a proga neseniai 
apie Severodvinską kalbėjo J V 
krašto apsaugos sekretorius 
Laird. Jis tą vietą pavadino So
vietų naujų atominių ginklų 
baze.

Po to jau Severodvinską su
minėjo Tass. pranešdamas apie 
jo plėtimą naujomis statybo
mis. kuriose papildomai apsigy
vens 32.000 asmenų.

Pareigas apleido
Washingtonas. — Tiek daug 

demokratų senatorių ir taip 
anksti pradėjo ieškoti po kraš
tą balsų savo kandidatūroms į 
prezidentus paremti, kad jų dar 
bas senate, kuris yra jų pirmo
ji pareiga, kasdien vis labiau 
apleidžiamas.

Nerinkiminiais metais sena
torius paprastai dalyvauja pasė
džiuose ir atlieka ten maždaug 
80 proc. reikiamo atlikti darbo, 
ypač dalyvavimo balsavime į- 
statymus svarstant. Bet šiais be
sibaigiančiais metais balsavimų 
procentas yra labai kritęs. Sen. 
Mansfield paragino draugus 
pasitaisyti.

Žydu jaunimas 
prieš rusų vodką

Žydų studentai New Yorke 
piketavo Gimbels ir Macy’s 
krautuves, reikalaudami nu
traukti Sovietų vodkos pardavi- 
nėjimą. Publikai po visą mies
tą dalinti adresai vodkos im
porto firmos (Henri Wines, 
Ltd., 131 Mqrgan avė., Brook
lyn), prašant spausti ją laiškais 
ir telefonais, kad nutrauktų ru
sų vodkos importą Nurodyta hn 
porto firma yra žydiškas biznis. 
Sveikintinas jaunimas, sulau
žęs žydišką dviveidiškumą tei
singo principo naudai.

Dr. Leonas Bistras, buvęs 
nepriklausomos Lietuvos mi
nisteris, universiteto profeso
rius, mirė spalio 22 Kaune.
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Amerikos etninių grupių konferencija
Spalio 16 ir 17 Washingtone 

įvyko Amerikos etninių grupių 
konferencija. Ji buvo sušaukta 
apsvarstyti aktualiom proble
mom, iškilusiom ryšium su JV 
senato priimtu ir atstovų rūmų 
svarstomu etninių grupių stu
dijų centrų įstatymu, kuriam 
vykdyti numatyta 10 milijonų 
dolerių sąmata. Dr. Kazys Šid
lauskas ir dr. Jonas Genys šioj 
konferencijoj atstovavo Ameri
kos Lietuvių Tarybai.

Pirmoj eilėj čia buvo disku
tuojamos etninių grupių studi
jų steigimo galimybės bei 
jų numatoma veikla. Šalia šios 
studijų centrų diskusijų gru
pės, buvo sudarytos kitos dvi 
grupės; viena jų svarstė Ame
rikos etninių grupių teisių ap
saugą, apsigyvenimo, darbo ir 
išsimokslinimo atžvilgiais, o ki
tai grupei buvo duota tema — 
užsienio reikalai ir JAV etni
nės grupės.

Visos trys diskusijų grupės 
sudarė savo rezoliucijų komisi
jas, susidedančias beveik išimti
nai iš Amerikos aukštųjų mo
kyklų dėstytojų. Buvo priimta 
ir plenumo pcjsėdžiui pateikta 
visa eilė rezoliucijų.

Šalia rezoliucijos, nustatan
čios pačios etninės grupės de
finiciją, ir kitos rezoliucijos, 
reikalaujančios, kad ateityje A- 
merikos gyventojų surašymuo
se žmogaus kilmė būtų, nusta
toma pagal jo tautybę, o ne pa
gal jo turėtą pilietybę, buvo 
priimta ir labai svarbi rezoliu
cija dėl šeštadieninių mokyklų. 
Reikalaujama, kad etninių gru
pių studijų centrų Įstatymas 
numatytų lėšas ir šeštadieni - 
nėm mokyklom remti. Kitoj re
zoliucijoj vėl buvo iškeltas rei
kalas prie būsimų etninių gru
pių studijų centrų organizuoti 
ir bendrą visos Amerikos etni
nių grupių archyvą bei biblio
teka, c

Baltieciam svarbi rezoliucija

John Tsu pareiškė, jog jis su
tinka, kad rezoliucijoj, šalia 
Kubos, būtų paminėtos ir Bal
tijos valstybės. Padarius šį pa
keitimą, konferencijos plenu
mas rezoliuciją sutartinai pri
ėmė.

Pagal jos tekstą, preziden
tas prašomas Maskvoj kelti Ku
bos, Baltijos valstybių ir kitų

turi sušaukti kitų metų kovų ar 
balandžio mėnesiais Amerikos 
etninių grupių konfederacijos 
kongresą.

Į tą kongreso paruošimo ko
mitetą vienintelis iš baltiečių 
buvo išrinktas dr. Jųnas Ge
nys, kurį po konferencijos įvy-

pavergtų tautų laisvės reikalą. 
Reikia tikėtis, kad šioji rezo
liucija sudarys baltiečiam pa
togų precedentą, užtikrinantį 
jiem specialią padėtį, ir vyk
dant Amerikos etninių grupių kusiame posėdy komitetas iš- 
studijų centrų įstatymą.

Konferencija išrinko vienuo
likos asmenų komitetą, kuris

£ a

Laima švėgždaitė

fe

UM
M

rinko savo sekretorium.
Konferencijoj pirmą dieną

dalyvavo JAV LB centro val
dybos nariai Aušra Zerr ir Al
gimantas Gečys, o antrą dieną 
— JAV LB tarybos narys Arvy- 
das Barzdukas.

Konferenciją sušaukė Ameri
kos etninių grupių konfederaci
ja, veikianti jau keliolika metų; 
prie jos priklauso bent 46 etni
nės grupės.

ALT Inf.

SPARTA — Rašomos mašinėlės Jv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
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.

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

J. B. 8HALINS-SALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava 
(prie Forest P'way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

Pabaigoj konferencijos ple
numui buvo pateikta politinė 
rezoliucija, skatinanti preziden
tą Nixona, jam lankantis kitais 
metais Maskvoj, kelti Kubos ir 
kitų pavergtų kraštų laisvės 
bylą. Tuoj pat ALT atstovas 
pasiūlė, kad rezoliucijoj šalia 
Kubos, būtų įsakmiai paminė
tos ir Baltijos valstybės, nes 
jos, panašiai kaip Kuba, netu
rinčios Amerikos pripažintų vy
riausybių, esančios svetimos 
valstybės agresijos aukos, ku
rių padėtis visai skirtinga nuo 
sovietų satelitinių ir kitų pa
vergtų tautų.

Prasidėjo diskusijos už ir 
prieš tokį pasiūlymą, kurių ei
goj buvo pasiaiškinta, kad Ku
ba atskirai paminėta turint gal
voj Baltųjų Rūmų pareiškimą, 
jog prezidentas jos reikalais 
kalbėsis Maskvoj. Diskusijom 
vykstant, rezoliucijos referen
tas, užsienių reikalų grupės pir
mininkas, kinų kilmės Seton 
Hall universiteto prqfesorius

Laimos Švegždaitės pirmas žingsnis
Kanados Ontario provincija 

spalio 21 rinko savo seimelį. 
Tarp 384 kandidatų buvo Lai
ma Švėgždaitė, kurią nominavo 
liberalų partija.

Laima yra 23 metų, trečio 
kurso studentė teisininkė, bu
vusi Toronto Lietuvių Bendruo
menės pirmininkė, savo poezija 
pasirodžiusi rinkiny “Tiltai ir 
tuneliai”.

Jauna, graži, energinga, ge
ros orientacijos, visuomeniniu 
veikimu parodžiusi susidomėji
mo, buvo rimta kandidatė į sei
melį. Savo apylinkės rinkimuo
se ji pralaimėjo tik dviem kon
kurentam: dr. M. Shulman, nau
jųjų demokratų partijos atsto
vas, žydas, jau buvęs seimelio 
narys, vadinamas kartais vie
tos herojum, nes išdrįso kelti 
aikštėn valdžios įstaigų korup
ciją, gavo 16,500 balsų, antras 
buvo ukrainietis su 9,200 balsu

ir trečia buvo Laima Švėgž
daitė su 4,800 <balsų; ketvirtas 
kandidatas, vengras, liko visai 
uodegoje.

Prieš rinkimus mūsų bend
radarbis (J.M.) iš Toronto rašė:

“Ar ji laimės rinkimus, sun
ku pasakyti, nes turi labai stip
rius varžovus. Nors liberalų par
tija ją išstatė ir Įvairiais bū
dais jos kandidatūrą remia, bet 
apylinkė yra labai mišri tau
tybių atžvilgiu, lietuvių gyvena 
nedidelis nuošimtis, palyginus 
su kitomis tautomis. Bet jeigu 
ir nelaimės mūsų Laima, tai 
bus pradžia ir geras susipažini
mas su rinkimu technika, bus 
užmegztos reikalingos pažintys, 
ir ateity jau bus lengviau eiti 
žinomais keliais. O ji davinių 
turi eiti ir į politinį gyvenimą. 
Taigi, turėsime žmogų, tinka
mą ir politiniam darbui.

Jūratė Balsytė-Jasinskienė vadovauja vakaro program ai spalio 9 Maspetho lietuviu parapijos salėjo, kai buvo 
atžymėta Lietuvių Bendruomenės 20 metų sukaktis. Nuotr. R. Kisieliaus

VEJAS LEKIA LYGUMA
AL Barono naujausia knyga (2)

Rašinio pirmoj daly buvo Enkavedistas pakeliui Į atsiver- 
nurodyta A. Barono knygos pa
grindinė mintis, jog žuvę parti
zanai tebėra gyvi žmonių per
gyvenimuose, lyg jų dvasia 
skristų su vėju per Lietuvos 
lygumas: nurodytas pasakojimų 
legendinis pobūdis ir jo tech
nikinės priemonės. 
«

Toliau žiūrima į knygos žmo
nes, kurie yra anos pagrindė 
nės idėjos reiškėjai.

Vyrai prie idėjos ir vyrai prie 
lovio:

Pasakojimuose iškyla dvejo
pi lietuviai. Juųs enkavedisto 
lūpos taip aptaria: “vieni pla
kasi prie idėjų, o kiti prie 
lovio” (168. p.). Knygos pagrin
das yra pirmieji. Pirmųjų, tų 
idealistų partizanų eilėje ryš
kiu vaizdu iškyla ne J. Dau
mantas ir ne Stėvė (Būtėnas).

'Vaizdingiausias ir labiausiai 
partizanines idėjas ryškinąs yra 
Mikalojus. Savo socialine padė
tim jis yra bernas. Savo inte
resais — “filosofas”. Savo su
gebėjimais — liaudies skulp
torius. Jam “bolševizmas buvo 
baisus ne kad atima turtą, bet 
kad paverčia pastumdėliu” (12 
p.). Tos prievartos negalėjo pa
kęsti ir prie^Ją kovoti išėjo į 
miškus. Kitaip sakant, ne so
cialiniais motyvais jam komu
nizmas nėra priimtinas, bet as
mens laisvės motyvais. Laisvės 
atėmimas sukėlė jo pergyveni
muose skausmą, kurį jis reiš
kia savo drožiniais. Jo išdrož
tos madonos'veide jaunesnis ko
votojas ir draugas šeštokas “į- 
žiūrėjo į Sibirą išgabento Mika
lojaus šeimininkų dukters 
bruožų” (42 p.). O veide Ma
rijos statulėlės, kurią padova
nojo Daumantui, vykstančiam 
į Vakarus, — “mažoj šviesoj 
Marijos veidas buvo toks 
skausmingas, kad, rodos, į šį 
gelsvą medį Mikalojus buvo su
rėžęs visų motinų, kurių sūnūs 
gulėjo pamesti Sasnavos rinko
je, skausmą” (99 p.). Tas skaus
mas gimdė ne rezignaciją, bet 
pasipriešinimą. Ir Mikalojus šį 
pasipriešinimą reiškė kitu 
ženklu: prie užmušto enkave
disto ar susprogdinto sunkveži
mio dėjo pųpierėlį su įrašu: 
visus jus ištiks toks likimas, 
nes čia mūsų žemė. Ir dar pie
šė ar brėžė Gedimino stulpus 
(kurių simbolinę prasmę enka
vedistai suprato kitaip nei lie
tuviai; suprato kaip kartuves’)/ 
Tie ženklai yra personifikacija 
tos pačios idėjos — tautinės 
gyvybės, kuri eina iš žemės, iš 
lapų šnarėjimo, iš tebetrunkan
čias kūrybos.

Enkavedisto lūpom autorius 
apibūdina ir kitą lietuvių gru
pę, tuos, kurie grūdasi “prie 
lovio”; imasi vienas kitą kan
džioti dėl geresnio kąsnio ar 
savisaugos. Tokių kovotojų 
“prie lovio” eilėje nesunku į- 
žiūrėti du rašytojus, 
dais ir nesuminėtus 
Cvirką ir Antaną 
Cvirkos mirtis čia
kaip padaras enkavedisto suma
nyto žaidimų, kuris turėjo pa
rodyti, kad tie komunizmo 
skleidėjai dėl savo paties liki
mo bus pasiryžę vienas kitam 
buteliu galvą suskaldyti. Auto
rius prideda savo sentenciją, 
kad tie du rašytojai 
“nuodų šaltinis”, nes 
žmonių “savo raštais- 
dijo ar apnuodijo”.

8TEPHEN AROMIŠKIŠ (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-43a5.

nors var- 
— Petra 
Vbndovą. 
parodyta

tėiius:
Enkavedistų veidai ryškesni. 

Bet jų yra tiek, kad ilgainiui 
susilieja. Jie visi žino, kad jie 
yra įrankiai karui baigti; jie ti
ki, kad čia greitai susitvarkys, 
iškeliaus namo ar gaus aukš- . 
tesnes vietas, o partizanų pasi
priešinimas juos erzina, nes ką 
gero jie savo raportuose ga
lės viršininkam parašyti. Iš jų 
visų išsiskiria pulkininkas Bur
litskis, kuriame vyksta dvasi
niai lūžiai nuo susidūrimo su ■ 
partizanais.

Burlitskis yra mažiau iš vei
kiančių, daugiau iš galvojan
čiu asmenų. Vadovaudamas ko
vai prieš partizanus ir rasda
mas Mikalojaus įrašus “nes čia 
mūsų žemė”, Burlitskis savo ' 
mintyse- sutiko, kad čia nėra 
rusų žemė. Vartydamas tardy
mu raštus, “matė sąrašus žuvu
sių lietuvių tarnautojų, darbi
ninkų, studentų ir moksleivių, 
ir jų tarpe tiek nedaug buvo 
turtuolių. Jis matė, kad vidu- 
tinieji buvo didžiausi kovoto
jai prieš bolševizmą ir nemaža 
turtingų buvo tokių, kurie ko
munizmą palaikė” (58 p.). Va
dinas, ne ekonominiai bei so
cialiniai, ne klasiniai interesai 
vertė juofe kovoti/ o tas Mika
lojaus pasakymas, kad “čia 
mūsų žemė”. Tie Mikalojaus 
raštai ir Gedimino stulpai, ku
rie nuolat pasikartojo čia ten, 
čia kitur, vertė jį galvoti ir 
mistiškai pergyventi, kad visa 
Lietuva yra tų pačių žmonių į- 
takoje, ir kėlė jam klausimą: 
“Kas juos verčia taip kovoti?” 
(40 p.). O po “Molio pilies” gy
nimo, jis darė išvadą: “Norint 
šitaip gintis, reikia velniškai 
neapkęsti” (95). Tai patvirtino 
ir enkavedistas Šurovas: “Atsi
meni, kai mus pritrukai mo
kė, kad kas aukojasi ir neap
kenčia, tą stfnku nugalėti. Ma
nai, kad tai netinka lietu
viams?” (141 p.)...

Ir toki pergyvenimai paveikė 
Burlitskį tiek, kad jis po sep- 
tynerių metų atsidūrė Vakaruo
se.

Burlitskis yra taip pat isto
rinis asmuo, Kersteno komite
te liudijęs 1954 apie pasiprie
šinimą ir apie partizanų vadą 
Miškinį.
Pasakojimai "aplanke":

Burlitskis knygoje panaudo
jamas ir kompqziciniam tikslui: 
visi paskiri pasakojimai ( o jų 
yra bene 14) yra sudėti, lyg 
paskiri lapai į aplanką, į “pik
to vyro” pasikalbėjimą su tuo 
pačiu Burlitskiu knygos pabai
goje; jei pradžioje Burlitskis 
kalbėjo apie žuvusius, tai pa
baigoje jis sutinka liudyti, kad 
jie nėra žuvę, kad jie tebegy
vena. Tai ir yra knygos veda
moji mintis, sustiprinta dar op
timistiškai nuteikiančiais pasku
tiniais žodžiais: “Laikas ir 
laisvės vyksmas buvo nesu
stabdomi”.

Tarp tų 14 pasakojimų auto
rius stipriausiai gavo “išsities
ti
mu supinti istoriją — Laukinė
se antyse, Mažojoj skulptūrė
lėj, Rudeniniame apsiauste ir 
ypač Mųlinėje pilyje.

Negalima nepasidžiaugti šia 
knyga kaip autoriaus pa
stangom ir didžia dalim sugebė
jimu dokumentiniam faktam 
duoti literatūrinę formą. Bet

(nukelta į 3 psl.)

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

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.
RIMOS ir JUOZO BRU2Ų 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 ANDRU6IO^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; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, say. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir k-t- 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.

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.

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

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

Lietuviška
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

Tėl. 769-3300

TRAVELER’S VILLAGE
(“VYTIS” INTERNATIONAL TRAVEL)

Romas Kezys, Pres.

2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229
• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:
LĖKTUVAI 
VIEŠBUČIAI 
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)
GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS

buvę 
daugel 
nunuo

su jam būdingu sugebėji-

Lietuviškam rajone —-
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

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

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

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

LI TA S
SERVICE CORPORATION

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

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

LITAS SERVICE CORPORATION 
patarnauja nekiln. turto pirkimo-pardavimo reikaluose.
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Ką jūs beveiksite, sugrįžusios namo, 
O mano protėvių neramios vėlės? — 
Iš sugriautos pastogės liko tik akmuo,' 
Iš vasaros džiaugsmų — tiktai šešėlis.

Be saulės, be žvaigždžių bus rudenio dangus — 
Tokioj tamsoj namo nerasit kelio.
Jus ves i tėviškę per liūdesio laukus, 
Iš avilio atlėkusi bitelė.

Ant akmenėlio atsisėst ji meiliai Peš — 
Stebėsitės, kodėl taip aklinai sutemo — 
Ir jūsų ašaras, brangiausias lauktuves, 
Sugers dejuodama gimtoji žemė.

Dail. Adomas Galdikas — Senkapiai (tempera)
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Kitaip buvo elgiamasi su ant

rąja “tvirtove” — su Teologi
jos-filosofijos fakultetu ir jo 
dėstytojais, kurie buvo aktyvūs 
krikščioniškos ir demokratiš
kos pasaulėžiūros skelbėjai. 
Nuo 1931 rugpjūčio 14 viena
šališku vyriausybės sprendimu 
Teologijos-filosofijos fakultetas 
buvo susiaurintas; iš 38 vyres
niojo personalo dėstytojų palik
ta tik-19. To fakulteto profeso
rius Pranas Dovydaitis 1932 
dėl kalbos pavasarininkų kon- 
gresėly Mariampolėje nubaus- 
tas kalėjimu ir pagrasintas at
leisti iš universiteto. Tuo pat 
metu profesorius Juozas Ere
tas nubaustas taip pat kalėjimu 
ir iš universitetų atleistas.

Tai, ką pradėjo autoritetinis 
režimas, formaliai pabaigė V.

JUOZAS ĮERETAS |LIETUVAI |
Krėvė Mickevičius — jo, kaip 
ministerio pirmininko, parašu 
Teologijos-filosofijos fakultetas 
visai uždarytas 1940.

Likimą ironija šių dviejų 
“tvirtovių” veikėjus lydėjo to
liau: prof. Krėvė Mickevičius 
turėjo pergyventi ne tik nusi
vylimą savo tikėjimu, kad bol
ševikinis režimas pasikeitęs, 
bet savo gyvenimo saulėlydžiui 
prieglaudos ir kapo turėjo ieš
koti Vakaruose, kai tuo tarpu 
Teologijos-filosofijos fakulteto 
dekanas ir eilė dėstytojų pasi
liko Lietuvoje ir buvo depor
tuoti į Rytus.

Teologijos-filosofijos fakul
tetas, per eilę metų slopintas iš 
dviejų pusių ir pagaliau likvi
duotas ne kūrybiniu lenktynia
vimu, bet administraciniu 
smurtu (laužant tarptautinę su-

Mažesniesiem broliam, kurie 
su šv. Pranciškum keliavo Ro
mon (1210) pas popiežių Ino
centą III, šventasis kalbėjo:

“Broliai, aš matau, kad Die
vas nori mūsų bendruomenę 
gailestingai padauginti. Taigi 
mes keliaujame prie mūsų Mo
tinos šventosios Romos Bažny
čios pranešti popiežiui, ką Die
vas nori su mumis pradėti, 
idant su jo leidimu tą pradžią 
tęstume.”

Kai ši mažoji brolija stovėjo 
prieš popiežių, paveiktas įspū
džio, kurį šventasis ir jo bro
liai jam padarė, popiežius pri
sipažinę: “Tai yra pamaldus ir 
šventas vyras, per kurį Bažny
čia vėl turės būti atstatyta ir 
atremta.” Tada jis apkabino 
šventąjį ir*patvirtino brolių pri
statytą jų gyvenimo regulą. Jis 
pasitikėjo šv. Pranciškum.

—o—
Šių metų gegužės 19 Romo

je per 15,000 žmonių, kurie va
dinasi šv. Pranciškaus broliais 
ir seserimis, susirinko Vatika
no bazilikoje III-jo ordino 750 
metų jubiliejaus proga, idant 
paliudytų šventajam Tėvui, kad 
jis gali jais pasitikėti.

Tuomet popiežius Paulius VI 
po tumpo ir malonaus pokal
bio atsakė taip, kaip kadaise 
Inocentas III:

Mes turime jumis trejopą pa
sitikėjimą, kurių priežasčių da- 

tartį — konkordatą), per 18 sa
vo veikimo metų paliko gilius 
pėdsakus Lietuvos šviesuome
nės ir liaudies įsitikinimuose. 
Paruošė kadrus žmonių, ir 
krikščioniška bei demokratinė 
dvasia virto sąmoningu daugu
mos apsisprendimu. Šioje dva
sioje išaugusios asmenybės jau 
ėmė dominuoti savo kūrybiniu 
dinamizmu tiek šviesuomenės, 
tiek liaudies, o ypačiai jaunimo 
opinijai.

Ženklai buvo aiškūs, kad ši 
vakarietinė srovė yra laimėjusi 
prieš rytietinę, ų juo labiau 
prieš komunistinę. Laimėjusi ir 
prieš Vakarų antidemokratinę 
dvasią. Svarbiausia — laimėju
si Lietuvoje išaugusios genera
cijos daugumos galvojimą.
“TVIRTOVĖS“ STIPRYBES 
RESURSAI

Vakarietinė krikščioniškoji 
srovė prq tas dvejopas kliūtis 
veržėsi ir palaipsniui augo. Au- 
go, nes (a) joje reiškėsi naujos 
konstruktyvinės idėjos, (b' 
veržlus buvo tų idėjų skelbi
mas, (c) augo iškilių asmenų at
ranka bei planingas jų paruo
šimas, (d) paskiri asmens buve 
telkiami į planingą organizuo
tą sąjūdį, virstantį jėga, kai as
mens kolektyvinėje aplinkoje 
gavo daugiau drąsos, pasitikėji
mo ir paskatas į pažangą.

Prof. St. Šalkauskis (1886- 
1941) buvo iškilus naujo tau
tai idealo kūrėjas ir vadovas į 
jį. Jei tautinio atgimimo gene-

750 mėty kaip šv. Pranciškus įkūrė trečiąjį ordiną
bar negalime nuodugniai išdės
tyti, kurio paslaptys jum gi se
niai pažįstamos.

Pirmas pasitikėjimas glūdi 
tame, kad jūs sugebate būti 
neturto pavyzdžiu, kurį skelbė 
Kristus, Pranciškus praktikavo, 
o jūs — kaip dorybę pasirin
kote, kaip ypatingai III-jam or
dinui priklausančią. Vienok ne
turtas yra kontroversinė sąvo
ka netgi evangelijos puslapiuo
se: beturčiai laikomi palaimin
tais, tačiau visi evangelijos 
kviečiami beturčiam pagelbėti 
ir juos iš neturto ir kentėji
mų išlaisvinti. Taigi: neturtas 
yra gėris, ar blogis?

Neturtas yra evangelijos fi
losofija: Ieškokite visų pirma 
Dievo: karalystės (Mat. 6, 33). 
Juk neturto ir meilės dvasia, 
— kaip sako konsilijų tėvai,— 
yra Kristaus Bažnyčios garbė ir 
ženklas. Laimė, kad ši evange- 
liškoji idėja vis labiau prasiver
žia į Bažnyčią. Ir jūs, Asyžiaus 
Beturčio sekėjai ir sūnūs, turi
te neturtą ne tik gerbti, bet 
ir grūdinti Bažnyčios pavyz
džiu ir parama. Būkit perspėji
mu pasauliui, kurį dažnai ma
tom išimtinai beieškantį turtų, 
vargstantį dėl turtų socialiniuo- 
se konfliktuose bei tuos turtus 
savavališkai piktnaudojantį.

Tai įpareigoja krikščionius, 
taip-pat įpareigoja ir jus, tre
tininkus, apginti tikrą ir per
gyventą evangeliškąjį neturtą, 
kuris saugoja Dievo ir žmonių 
meilės primatą, kuris yra lais
vės ir nuolankumo išraiška ir 
vaizduoja darnaus gyvenimo kil 
nių bruožų vienybę. Tai yra 
idelas, tai yra programa, ku
ri uždeda atsižadėjimą, budru
mą, prisitaikymą prie aplinkos 
ir prie savų pareigų. Galiausiai 
tai yra palaimos, tos Betliejaus 
stainelės palaimos ir pranciško
niško “tobulo džiaugsmo” šalti
nis.

Pasitikime jumis, mylimieji 
sūnūs, kad, kaip šv. Pranciškus, 
sugebate mylėti Kryžių. Jūsų 
dvasiškumas negali nepaisvti 
tos aitros, kuria degė šv. 
Pranciškaus Kristaus kančiai. 
Jn st’<Tm-'s tai amžinas pamoks
las. Jūsų pasirinkimas būti jo 
gyvenimo sekėia s jus įpareigo
ja suprasti ir šį esminį krikš- 

acnektą. Argi gali 
krikščionvbė nepaisyti Kristaus 
Kryžiaus? Čia glūdi Jo skelbto 
mokslo ir pasiuntinybės esmė.

racijai su pirmuoju “Aušros” 
nr. (1883) dr. Jonas Basanavi
čius buvo suformulavęs tauti
nės lygybės siekimą (“juk ir 
mes esame tękie pat žmonės, 
kaip ir mūsų kaimynai, ir nori
me visomis teisybėmis... ly
giai su mūsų kaimynais naudo
tis”): jei anas tautinės lygybės 
siekimas nuosekliai vedė į vals
tybinės nepriklausomybės sie
kimą; — tai atkurtoje valstybė
je, esančioje" “dviejų pasaulių 
riboje”, St. Šalkauskis buvo 
naujo idealo skelbėjas: Vakaru 
bei Rytų kultūrinės sintezės. 
Nors tas idealas nerado tada vi
suotinio pritarimo, tikriau sa
kant, nerado supratimo, bet jis 
skatino kitus galvoti ne tik apie 
valstybinio status išlaikymą; 
skatino galvoti ir toliau: ko
kios yra tautos “ambicijos” tu
rint nepriklausomą valstybę. 
Šalkauskio minčių įtakoje kilo 
1936 metų generacijos jau ko
lektyvinis manifestas ((‘I orga
niškos valstybės kūrybą”), ku
riame faktiškai mėginta ieško
ti sintezės tarp parlamentinės 
sistemos ir korporatyvizmo, sie
kiant sukurti sąlygas asmens* 
laisvei ir jo kūrybinėm galiom 
pasireikšti.

. St. Šalkauskio sistemos at
skirų idėjų kqnkretintojas, pa- 
pildytojas, drąsus ateities vizi
jų kūrėjas ir jai sutikti konkre
čių planų autorius, dinamiškas 
jiem vykdyti kurstytojas buvo 
septyneriais metais už Saikaus-

- BENVENUTAS 
RAMANAUSKAS, OFM

čia ir mūsų atpirkimo ir išgany
mo šaltinis.

Žinome, kad esate pamaldūs 
Kryžiaus Kelių puoselėtojai. Pri 
mename, kad po turtų kita pa
grindinė pagunda mūsų laikuo
se, o dažnai ir mūsų krikščio
niškame gyvenime — tai pa
gunda išmesti iš evangelijos 
Kryžių. Ieškoma lengvos krikš
čionybės, krikščionybės oe au
kos, be pareigų, be atsisakymų, 
be viršininkų, be skausmo, žo
džiu — be Kryžiaus. Jūs gi pa
imate ir stengiatės įgyvendinti 
Kristaus žodžius, kurie vėliau 
buvo ir Šv. Pranciškaus: “Iš 
tikrųjų, sakau jum, jei kviečių 
grūdas nekris į žemę ir nebus 
apmiręs, jis pasiliks vienas, o 
jeigu jis bus apmiręs, jis neša 

.daug vaisiaus!” (Jon. 12, 24).
Kiek daug esame reikalingi, 

modernieji žmonės, pergalvoti 
šituos autoritetingus Kristaus 
žodžius, skelbiančius mirties į- 
statymą, kad gyventume; mei
lės įstatymą, vedantį prie atsi
davimo ir pasišventimo, aukos 
įstatymą! Šv. Pranciškus, Kris
taus atspindys, tą įstatymą 
mum primena. Prisiminkime vi
si kartu!

Ir pagaliau mūsų trečias pa
sitikėjimas jumis: ištikimybė 
Bažnyčiai! Pasitikime, kad šv. 
Pranciškaus stiprūs ir kantinis 
pečiai, kaip pavaizduota Giotto 
garsioj freskoj, atlaikys Bažny
čią matomą ir žmogišką, vargi
namą pasaulio krizių: atlaikys 
Bažnvčią, kurią Kristus norėjo 
įsteigti savo garbei, pasiremda
mas nusižeminusiu žveju Pet
ru; atlaikvs tokia, kokicp Kris
tus norėjo, nors ir reikalingą 
atlaidumo ir supratimo; atlai
kys šiame istoriniame momen- 

. te, po Vatikano Susirinkimo, 
kibiame kartais atrodo^- kad 
dvasiai ar net ir laikinį pasta
tą prislėgti ir sugriauti stoja
si sūnūs, kurie yra priglausti, 

Romoje išleistas medalis šv. Pranciškaus jkurto trečiojo ordino 750 metų sukakčiai atžymėti. Antroje medalio 
pusėje yra pop. Paulius VI.

kį jaunesnis prof. Kazys Pakš
tas (1893-1960). Jo vaidmuo 
buvo žaibišku žodžiu nušviesti 
tamsumą, supurtyti, uždegti. 
Jautriausias tam buvo jauni
mas.

Tiesioginis, ramus, partizani
nis apaštalavimas tarp jaunimo, 
labiausiai tarp at-kų moks
leivių, paskiau krikščionių 
darbininkų priklausė vienme
čiu! su St. Šalkauskiu prof. 
Pranui .. Dovydaičiui (1886- 
1942). Su jaunimu tiesioginis 
jo ryšys ištisom dienom jo or- 

kurie turėtų būti gyvosios uo
los, nemažiau suprantą daro
mą žalą.

Mes viliamės, kad jūs, jūs 
visi šv. Pranciškaus sūnūs, būsi
te šitie atremiantieji pečiai, kad 
jūs savo tylioje ir didžiadvasė
je tarnyboje Mum esate arti, 
su Mumis pasitikį, kad joks ne- 
laimingas puolimas nenugales 
amžino Kristaus pastatą pasto
vumo, vienos šver.-tos katalikiš
kos ir apaštališkos Bažnyčios. 
Šiame pasitikėjime Mes 
name jus iš visos širdies!

laimi-

Taip pat būdinga: šių 
spalio 3, šv. Pranciškaus 
tės išvakarėse, New Yorke, Šv. 
Patriko katedroje susįrinko ke
li tūkstančiai šv. Pranciškaus 
III-jo ordino narių ir pasaulie
čių pranciškonų, idant iškilmine 
gai paminėtų 750 metų ordino 
regulos jubiliejų. Ta proga ka
tedroje 2:30 vai. popiet penti- 
fikalines mišias aukojo kardi
nolas Cooke, kartu koncelebra- 
vo 7 vyskupai ir 31 Amerikos 
pranciškonų, konventualų, ka
pucinų atgailojančių brolių pro
vincijolas ir III-jo ordino direk
torius. Jų tarpe taip pat daly
vavo lietuvių Šv. Kazimiero vi- 
karijos-provincijos III-jo ordino 
direktorius tėvas Gabrielis 
Baltrušaitis, OFM, atstovauda
mas lietuviam tretininkam A- 
merikoje. Be to, iš 
tuvių pranciškonų 
dalyvavo tėvas B. 
kas, OFM, ir brolis 
Malukas, OFM.

Jubiliejui pritaikytą turinin
gą pamokslą pasakė tėvas Zaka
rijas Grant, OFM Cap.

Šventė praėjo didingai.
—o—

III-jo ordino regula yra 
pranciškoniška. Jos kerti- 
akmuo yra nuosaikumas, 
tikslas.-yra aiški krikščio- 
tobulybė. Teisingai popie

svečių lie- 
procesijoje 
Ramanaus- 
Pranciškus

tik
rai 
nis 
Jos 
nio
žius Pijus XII ordiną pavadino 
krikščioniškos tobulybės mo- 

ganizuojamose “Gamtos drau
go” ekskursijose nuo Kauno 
iki jūros, netiesioginis ryšys 
per jo leidžiamą spaudą (“Atei
tį”, “Naująją Vaidilutę” “Gam
tos draugą”, “Lietuvos mokyk
lą”, “Kosmos”, “Logos” ...) 
veikė jaunimą ir ne- 
jaunimą kaip ilgai Trunkanti 
anglies ugnis. Per tuos laikraš
čius pro Dovydaičiu plunksną 
tekėjo iš Vakarų pasaulio nau
jausios gamtos mokslų ir pa
saulėžiūros idėjos. Tuo jis bu
vo Lietuvoje nepralenkiamas. 

kykla. Regula yra gyva pran
ciškoniškojo gyvenimo vizija. 
Ji, popiežiaus ‘ Pijaus XII apibū
dinimu, yra “visuotinė meilė, 
nes mato kiekvieną ir viską Die- 
vuje, myli kiekvieną Jame ir 
dėl Jo, gėrisi kiekvienu ir 
sais Dievuje”.

Tai yra vizija, kuri gali 
keisti pasaulį.

Vatikano II Susirinkime 
piežius Paulius VI patvirtino 
atnaujintą III-jį ordiną ir regu
lą, kviesdamas pasauliečius ka
talikus j apaštalavimą trečiame 
ordine — tęsti ištikimą 750 m. 
Kristaus sekimo palikimą šv. 
Pranciškaus Asyžiečio dvasioj.

vi-

pa-

po-

metų
sven- Ą|OyZO Barono

(atkelta iš 2 psl.) 
i

jei. kada būtų leidžiamas ant
ras šios knygos leidimas," pa
geidautum žmonių “prie idė
jos” ratą praplėsti Pušelės ar 
kurios kites moters vaizdu; pa
geidautum bent Daumantą pa
daryti ryškesnį ar tiesioginiu 
vaizdu ar tarpiškai per kitų vei
kėjų liudijimus; autorius yra 
padaręs didelę pažangą, apval
dydamas gaivališką savo žo
džių srautą, bet jeigu dar susi
laikytų kai kada nuo savo įspū
džių (“rodos” taip ir taip), dau
giau laimėtų pasakojimo epinis 
charakteris.

A. Barono knyga pasirodė 
“laiku” — t.y. Daumanto ir 
Būtėno žuvimo sukakties me
tais. Lig šiol rezistencinės ko
vos literatūrai leisti iniciatyvos 
daugiausia rodė Į Laisvę fon
das; dabar, atrodo, tą iniciaty
vą' perima Lietuves Atgimimo 
Sąjūdis, kuris išleido ir šį Baro
no veikalą.

Būtų taip pat laikas išleisti 
J. Daumanto “Partizanų” naują 
leidimą.

Aloyzas Baronas, Vėjas lekia 
lyguma. Romanas. Išleįdo Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdis 1971, 
190 p., kaina 4 dol.

Lyg užpakaly anų veikėjų sto. 
vėjo ir rūpinosi naujos pri
augančios generacijos atranka 
jos visuomeniniu, ir idėjiniu 
treniravimu, naujų specialistų 
paruošimu, siunčiant kandida
tus į užsienius, paskui jų įtrau
kimą į pozityvius darbus Lietu
voje, kad jie pavaduotų senes
nės generacijos veikėjus, — 
prof. Pranas Kuraitis, trejetu 
metų vyresnis už Šalkauskį.

rus daugiau)



DARBININKAS

Liet. Bendruomenes kultūriniai rūpesčiai
Planuojant šią JAV LB 20 

metų sukakties šventę, buvo su. 
manytas surengti seminaras, 
kuris nagrinėtų LB ateities kul
tūrinę veiklą. Buvo kreiptasi 
laiškais į eilę kultūrininkų, kad 
jie savo pageidavimus pareikš
tų raštu. Buvo kviečiamas ir 
specialus prelegentas, kuris tu
rėjo tuos pareiškimus sureda
guoti ir juos seminare pristaty
ti.

Bet įvyko kitaip, nei buvo 
sumanyta. Sunku buvo kultūri. 
ninkus prisišaukti. Atsiliepė tik 
keletas. Negalėjo atvykti ir nu
matytas prelegentas. Taip ren
gėjam ir atiteko šie visi rūpes
čiai. Seminaras įvyko spalio 9 
Kultūros Židinyje. Žmonių atsi
lankė apie 60. Kalbėjo New 
Yqrk© LB apygardos vicepir
mininkas kultūriniam reikalam
— Paulius Jurkus.

S

Sukakčių proga įprasta žvelg
ti praeitin ir pasidžiaugti nu
veiktais darbais. Iš tikrųjų — 
Lietuvių Bendruomenė per dvi
dešimt mėtų įsitvirtino, apėmė 
visas lietuviškas kolonijas ir pa
mažu išryškino savo charakterį'
— savo rūpestį lietuviškais kul
tūriniais reikalais.

Iškilmių metu dera žvelgti ir 
į ateitį. Neužtenka praeities 
darbų didybės ar jų gausos, rei
kia ir konkrečių ateities uždavi
nių, kad laikas nebūtų praras
tas, kad mes patys nebūtume 
pakaltinti — nesupratę laiko ir 
nieko nenuveike.

Tad sukakties proga žvel
giant į ateitį, prašosi čia kele-

Spalio men. AIDAI
Straipsniai: K. K. Girnius

— Jaunimo kongresui besi
rengiant; A. Klimas — Kalbo
tyra šiandien; Pr. Budrys
— Dostojevskinė pravoslavijos 
imperija; Z. Ivinskis — Dr. Be
veikė ir jos veikla Lietuvos is
torijos srityje.

Iš grožinės literatūros: B. Vi
limaitė — Tamsoje' (proza); 
M. Bavarskas — Eilėraščiai; J. 
Kėkštas — Dostojevskio ir ma
no Betanija (eil.); Z. Balvočie- 
nė — Eilėraščiai.

Apžvalgoje: A. Budreckis — 
Netekome informacijos fronto 
kovotojo; VI. Jakubėnas — Da
nutės Stankaitytės rečitalis; Al. 
Baronas — Dviejų recenzijų 
paraštėje; Mūsų buityje.

Recenzijos: A. Paškus —Ju
cevičiaus “Tauta” prieštaravi
mų pinklėse; J. Grinius —Šyps
niai apie tautosakinį miestelį 
(Grincevičiaus); V. A. Jonynas
— Apysakaitė senimui (Brazy- 
tės-Bindokienės).

Viršelių 1 ir 4 psl. — Alf. 
Dargio aliejaus kompozicijos 
(1970-1971). šis numeris iliust
ruotas Alf. Dargio ir Lietuves 
dailininkų darbais.

Redaguoja dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St, Boston, 
Mass. 02122; leidžia T. Pranciš
konai; leidėjų atstovas T. dr. 
Leonardas Andriekus, OFM; ad
ministruoja T. Benvenutas Ra
manauskas, OFM, 680 Bush
wick Ave., Brooklyn, N. Y.

tas sugestijų ir darbų, kurie gal 
ras vietos LB planuose.

Iš kitos pusės kyla klausi
mas —

ar Lietuviu Bendruomenė tu
ri ką nors veikti?

Lietuvių Bendruomenė yra 
bendrinė organizacija, kuri vi
sus jungia. Tegu tik kiti veikia, 
o Lietuvių Bendruomenei nėra 
ko veikti. Veikdamas atimsi iš 
kitų iniciatyvą, nustelbsi kitų 
darbus. Bendruomenei reikia 
tik išrinkti valdybą, kuri suge
bėtų reprezentuoti, pasakyti 
kur iškilmėse sveikinimo žodį.

Bet gyvenime tq per maža. 
Kas neplanuoja ir nesiveržia į 
priekį, tas tik traukiasi ir dings
ta.

Lietuvių Bendruomenės apy
linkė yra panaši į valsčių. Vir
šaitis būtų tas Bendruomenės 
apylinkės pirmininkas. Žinia, 
pasitaiko visokių viršaičių. Ki
tiem patinka jau pats vardas, 
visos išeigos, šventės, kad apie 
darbą ir negalvoja. Geram vir
šaičiui turi rūpėti visas vals
čiaus gyvenimas — jo mokyk
los, įstaigos, keliai ir žmonės 
bei jų draugijos. Visur jis “lai
ko savo akį”, .visur “prideda 
žodį” — paskatina, paragina, 
o jei reikia — suorganizuoja ir 
darbą.

Ir mūsų apylinkės pirminin
kas turi būti akylas — matyti 
visa, kaip juda jo apylinkė. Jei 
kur reiškiasi nuovargis, jis ten 
turi nunešti paskatinimo žodį. 
Apylinkei reikia ir švenčių, ir 
dainų, ir paskaitų. Jis kitus ra
gina tokius dalykus rengti, o 
jei niekas nerengia — pats ima
si iniciatyvos organizuoti. Tik 
jo sumanumo dėka apylinkė 
bus gyva, judri ir veltui laiko 
nepraleis.

Taip neišvengiamai turi pir
mininkas organizuoti ir planuo
ti.

Čia ir atkreipiame jo dėme
sį į eilę darbų. Tegu jų neuž
miršta. Pagal savo išgales ir 
vietos sąlygas — tegu spren
džia, nagrinėja ir įgyvendina.

Muzika
Muzika yra bene labiausiai 

pamiršta. Ką šioje srityje gali 
konkretaus padaryti mūsų LB 
apylinkės.

Spaudoje randame skundų, 
kad nyksta chorai. Jie mažėja 
ir sensta. Jaunieji neįsijungia 
į choro eiles. Choro dirigentai 
ir valdybos prašo žmones, kad 
stotų į chorą, bet rezultatų ge
ru nesulaukia.

Ar LB apylinkės susidomėjo 
savo chorais? Chorai buvo pa
likti savo iniciatyvai ir vargui. 
Bet tokia LB pagalba iš šalies 
galėtų daug padėti. Sudarytų 
daugiau progų choram pasi
reikšti, o tai skatintų chorus 
augti.

Chore pasitaiko visokiausių 
intrįgėlių, nuovargio ženklų. 
Tokios geros, bičiuliškos LB 
rankos galėtų čia daug padėti 
— padėtų ir chorą dirigentus 
susirasti, ekonomiškai juos pa
remtų, paskatintų patvariai 
dirbti, kai būtų žadama juos 
kviesti su koncertais.

LB apylinkės tegu studijuoja

galimybes, kaip įsteigti jaunimo 
chorą. Štai Kanadoje yra bent 
keli jaunimo chorai. Kodėl ne
galima įkurti čia, Amerikoje? 
Ar buvo mėginama?

Apylinkė čia galėtų jaunimą 
sukviesti, surasti vadovą ir to
kį chorą įkūrusi paleisti dirbti. 
Žinia, tai nėra lengva, nes mies
te vakarais pilna pavojų, ir tė
vai nenori leisti vaikų į tolimas 
sales. Čia LB apylinkė turėtų 
suorganizuoti patikimą trans- 
pąrto tarnybą, kol jaunimas su
sigyvens bendrame chore.

Kur negalima sukurti choro, 
mėginkime steigti kvartetus, 
sekstetus, oktetus. Tokiem vie
netam tikrai atsiras jėgų ir va
dovų. Štai Waterburyje reiš - 
kiasi “Dainuojančios rūtos” 
(Melnikaitė ir Siugždaitė), Phila- 
delphijoje yra trijo. Ar tokiam 
New Yorke nebūtų galima įkur- 
ti kokio kvarteto, okteto, voka
linių ar instrumentinių viene
tų? Pajėgų susirastų, jei kas or
ganizuotų.

Apylinkės tegu surengia kas
met didesnio masto koncertą. 
Turime visą eilę solistų, instru
mentalistų, chorų. Duokime 
jiem pasireikšti, kad galėtų aug
ti ir didėti. Skatinkime solis
tus ir visus menininkus, kad į 
savo programą įtrauktų kuo

daugiau lietuviškų kūrinių.
Apylinkės tegu skatina jau

nimo organizacijas, kad jos iš 
plokštelių susipažintų su lietu
viška muzika. Juk iš plokšte
lių galime jiem pristatyti ir lie
tuvius kompozitorius, lietuviš
ką ąperą. Tik tokiu būdu jau
nieji pajus lietuviškos mzikos 
sriautą.

šalia šių minėtų darbų dar
belių dar yra visa eilė darbų, 
kurie nepriklauso apylinkei. 
Juos turėtų įveikti jau centro 
valdyba. Bet, žinia, centro val
dyba yra suspausta kitų skubių 
administracinių, organizacinių 
darbų, politinių žygių. Iki kultū
rinių laukelių jai kartais sun
ku nueiti. Centro valdyba turi 
vieną žmogų kultūros reika
lam, bet — vieno vargiai už
tenka. Tas vienas galėtų būti 
tik referentas prie centro valdy 
bos, o šiaip ar nebūtų praktiš
kiau suorganizuoti atskiras ko
misijas atskirom meno šakom. 
Tos komisijos turėtų planuoti 
ir puoselėti tas meno šakas.

štai visi pasigendam premi
jos už muzikinę kūrybą. Jei 
1000 dol. premija skirtiama ra
šytojam. tai kodėl negalime to
kios premijos suorganizuoti mu
zikam — kompozitoriam?

(Bus daugiau)
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JAV LB 20 metų sukaktį minint spalio 9 Kultūros židinyje buvo suorganizuotas seminaras Bendruomenės 
ateities kultūriniams uždaviniams nagrinėti. Kalba P. Jurkus. Nuotr. R. Kisieliaus

Ramusis vandenynas ir jo pasaulis 
Įspūdžiai iš Tol. Rytu kelionės

DR. HENRIKAS ARMANAS

(Tęsinys iš praeito n<r.)
Tai nauja valstybė, vieninte

lė Azijoj nereikalaujanti JAV 
finansinės pagalbos, nes pati 
sugeba save pavalgydinti, ap
rengti, apgyvendinti ir išmoks
linti. Tačiau Tapei (Formozos 
sostinė) sudaro vargingo ir ty
laus miesto įspūdį. Viskas at
rodo it apmirę: gatvėse maža 
žmonių ir automobilių, didieji 
viešbučiai ir “department sto
res” beveik tušti.

Viešbuty
Kai aš gyvenau mandarinų 

viešbučio kambariuose, juos ap
tarnavo ir prižiūrėjo net trys 
tarnai, o pietaujant prie stalo 
stovėjo du, kurių vienas vis 
šluostė mano riebias lūpas ir 
pirštus rankšluosčiu, o kitas 
mane, kaip mažą vaiką, penė
jo kinų pagaliukais, niūniavo 
daineles ir vis linkčiąjo. Tokio 
“service” tikrai niekur nebu

vau radęs, nors ir apkeliavau 
beveik tris ketvirčius pasaulio.

Tapei miestas švarus. Visur 
vyrauja raudona spalva. Raudo
nos vėliavos — laimės simbo
lis. Darosi kažkaip nesmagu. 
Lyg būtum komunistiniame 
krašte.

Svečiuose
Žmonės gyvena švariai. Bu

vau svečiuose pas eilinius Ta
pei miesto kinus, kur, besėdint 
ir besivaišinant saldainiais ir 
vaisiais (jie svaiginamųjų gėri
mų negeria, bet svaiginasi be 
perstojimo cigaretėmis), staiga 
per kambarį pradundėjo, kaip 
kumelys ant Dusetų ežero di
delė, graži, rudai pilka žiurkė. 
Pasidarė nejauku, bet šeiminin
kai tik šypsojosi. Kada, ir ant
ras toks “kumelys” praskrido 
pro mano kojas, paskubėjau 
padėkoti už vaišes ir išsineš
dinti į gatves, kur irgi žiurkių 
netrūksta.

Klimatas ir gyvenimas
Fo^moza, drakonų kraštas, 

kaip ir visa Kinija, buvo valdo
ka olandų, ispanų, japonų, 
prancūzų, bet ilgiausiai pri
klausė Kinijai. 1945 Chiang at
vyko čia su 600,000 savo ka
reivių ir atidarė šiai salai nau- 
ją’gadynę.

Žmonės Formozoje nėra 
draugiški. Jie stengiasi išsukti 
iš vargšo turisto kiek tik gali
ma daugiau dolerių.

Klimatas — subtropinis. 
Temperatūra — apie 100 F va
sara ir 35 F žiema. Budizmas 
yra tautinė religija, o basket- 
bolas laikomas tautiniu spor
tu. Jaunuolių liga — beisbolo 
čempionai. Prostitucija yra le
gali, todėl patraukia daug ja
ponų savaitgaliais čia “pasma
guriauti”. Pačiame Tapei mies
te, kaip ir visoje saloje, vyrau
ja stipri disciplina ir tvarka.

Gyvenimas yra gana primity- 
vus. Audžiama staklėmis, kaip 
kadaise Lietuvos kaime. Namų 
stogai šiaudiniai. Dviračių ir au-

Pasiuntinybes

tomobilių padangos pripumpuo
jamos rankinėmis pumpomis. 
Dirbama daugiausia rankomis. 
Trūksta cukraus; tad . saldumy
nai ir pyragaičiai visai nesal
dus.

Sutikau daug žmonių, su ku
riais susidraugavau. Kur tik 
ėjau, mane vis vadino “happy 
face”. Juokdavosi, kai aš nusi
šypsodavau, ir vis sakydavo 
“še-še” (ačiū).

Formozoj mokslas yra priva
lomas ir nemokamas iki 15 me
tų amžiaus. Čia, kaip ir Japoni
joj, visi moksleiviai nešioja uni
formas.

Įeinant į namus, tenka nusi
imti batus. Gatvėse matoma 
daug baltų ančių; jos laikomės 
kiaušiniams dėti, o juodos an
tys plaunamos valgymui.

Jaunimas atrodo pavargęs 
dėl cukraus stokos. Valgyklose 
ar krautuvėse jaunos padavėjos 
ar pardavėjos snaudžia ar mie
ga, kur tik gali. Žmonės neži
no, kas yra duona, nes jie jos 
beveik nevartoja. Norėdamas 
gauti duonos, turi paminėti žo 
di “sandwich”.

(Bus daugiau)

Pianistas Vytautas Smetona, pia
nisto Antano Smetonos brolis, spa
lio 31 koncertuoja Clevelando mu
zikos mokyklos Settlement salėje, 
lapkričio 20 Youngstown valstybi
niame universitete. Fortepijono 
pradėjo mokytis pas savo motiną 
pianistę - pedagogę Birutę Smeto

nienę, dabar studijas gilina pas 
brolį. Jam tik 16 metų.

► ►
► ► ►► ► ►► ► ►

A

► ►

►

►

Nepraleiskite negrįžtančios progos!
Atlankiusieji Romą visi patvirtina, kad LIETUVOS 

KANKINIŲ ATMINIMUI KOPLYČIAŠv. Petro bazilikoje 
iškalbingai skelbia lankytojams Lietuvos vardą ir mūsų 
pagarbą kentėjusiems už Dievą ir Lietuvą.

Kad to istorinio paminklo kūrėjų tarpe liktų ateičiai 
jūsų ir jūsų savųjų vardai, savo auka padėkite išmokėti 
jo įruošimo išlaidas.

Rašykite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL

2701 West 68th Street
Chicago, Ill. 60629

4

►
Dainuojančios rūtos — Diana Melnikaitė ir Irena Siugždaitė dainuoja Lie
tuviu Bendruomenės vakare spalio 9 Maspetho lietuvių parapijos salėje.

Nuotr. R. Kisieliaus

žinios
Lietuves pasiuntinybę rugsė

jo 21 aplankė 40 Y.W.C.A. na
riu.

Baltijos valstybių diplomatų 
pasitarimas įvyko rugsėjo 24 
Washingtone. Buvo pasiinfor- 
muota ir tartasi einamaisiais 
reikalais, kurie liečia Baltijos 
valstybes.

Lietuvos atstovas su žmona 
rugsėjo 24 dalyvavo priėmime, 
kurį rengė Federalinės Advoka
tų Sąjungos pirmininkas pa
gerbti diplomatinių misijų še
fam. Priėmimas buvo advokatų 
klube Washingtone. Spalio 8. 9 
ir 11 dalyvavo Kinijos, Ugan
dos ir Panamos ambasadorių \ <• 
priėmimuose tų kraštų tautinių 
švenčių proga.

Amerikos Lietuvių Taryba 
spalio 7 surengė priėmimą May
flower viešbutyje ryšium su 
Amerikos Balso lietuvių kalbos 
transliacijų 20 metų sukaktimi. 
Tame priėmime dalyvavo ir 
Lietuvos atstovas J. Kajeckas 
su žmona.

Mirus buvusiam valstybės 
sekretąriui Dean Acheson; Lie
tuvos atstovas pasirašė užuojau
tų knygoj valstybės departa
mente ir dalyvavo pamaldose 
Washington© katedroj

Jungtinių Tautų Organizaci
ją? 26 metų sukaktis buvo at
žymėta spalio 23 koncertu ir 
pietumis, kuriuos rengė valsty
bės sekretorius. Iškilmės įvyko 
Hilton viešbuty. Jas globojo 
prez. Nixonas. Juose dalyvavo 
ir Lietuvos atstovas su žmona.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Didžiosios Lietuvos K u n i ■ 
gaikštijos 1529 metę statutas, 
vertė Jonė Deveiki, vertimą 
spaudai parengė įžangą ir žo 
dynėlį parašė bei bibliografiją 
sudarė Aleksandras Flateris. Iš
leido Algimanto Mackaus Kny- 
tų Leidimo Fondas, 261 psl., į- 
rišta i kietus viršelius, kaina 
10 doL

Atnešk džiaugsmą savo giminėms 
Kalėdoms ir Naujiems Metams 

SIUNTINIAI, DOVANOS 
į Lietuvą ir USSR .

Sena patikima firma
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skaičių, 
tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą. Jei ne, tai prašome 
pasinaudoti mūsų patarnavimu ir Jūs būsite dėkingas 
mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ

Dėl paskutinio katalogo,ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106; Tel. 215-925-3455

Dėmesio! Naujas adresas
Centrinės įstaigos New Yorke:

240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10001 
Tel.: (212) 725-2449

Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:
PHILADELPHIA, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall St. 
BALTIMORE, Md. 21224 — 3206 Eastern Ave. 
SO. BOSTON, Mass. 02127 — 390 West Broadway 
CHICAGO, III. 60632 — 4102 Archer Ave. 
CHICAGO, III. 60622 — 2242 W. Chicago Ave. 
CLEVELAND, Ohio 44119 — 787 E. 185th Street 
DETROIT, Mich. 48210 — 6460 Michigan Ave. 
ELIZABETH, N.J. 07201 — 956a Elizabeth Ave. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212 — 11415 Jos. Campau 
HARTFORD, Conn. — 11 Charter Oak Avenue 
KANSAS CITY, Kan. 66102 — 18 So. Bethany 
LOS ANGELES, Cal. 90026 — 2841 Sunset Blvd. 
MIAMI, Fla. 33138 — 6405 Biscayne Blvd. 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418 — 2422 Central Ave.
NEW BRITAIN, Conn. 06052 — 97 Shuttle Meadow Ave. 
OMAHA, Nebr. 68107 — 5524 So. 32nd Street 
PARMA, Ohio 44134 — 5432 State Road 
PITTSBURGH, Pa. 15222 —346 Third Avenue 
ROCHESTER, N.Y. 14621 — 683 Hudson Avenue 
NEW YORK, N.Y. 10003 — 101 First Avenue 
BAN FRANCISCO, Cal. 94122 — 1236 9th Avenue 
SEATTLE, Wash. 98103 — 1512 N. 39th Street 
SOUTH RIVER, NJ. 08882 — 168 Whitehead Ave. 
WORCESTER, Mass. 01604 — 82 Harrison St. 
TRENTON, NJ. 08611 — 730 Liberty Street
VINELAND, NJ. 08360 — Parish Hall, West Landis Ave. 691-8423

NE

W A 5-8878 
Dl 2-2374 

AN 8-8764 
254-4144 

BE 5-7788 
486-1836 

TA 5-7560 
354-7608 

ve. 365-6350 
203-249-6255 

AT 1-1757 
382-1568 

FR 9-8712 
788-2545 
224-0829 
731-8577 
749-3033 

GR 1-3712 
B A 5-5923 
OR 4-3930 
LO 4-7981 
ME 3-1853 

257-2113 
798-3347 

LY 9-9163
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Balfo Pirmininko žodis
Kviečia visus prisidėti prie rudens vajaus

Nė juste nepajutome, kai 
vėl prabėgo vieneri metai, ru
duo pasipuošė savu grožiu, o 
mes lietuviai vėl sukrutome or
ganizuoti Balfo šalpos vajų.

Metų bėgy nedaug rašortie 
apie Balfq veiklą, nes Balfas 
per 28 metus lietuviškoj visuo
menėj įsigijo “pilietybę”, pasi
tikėjimą. Tuščia bačka garsiai 
skamba, — sako lietuviškas 
priežodis. Balfo veikla — ne 
reklamai, o nuoširdžiai pasiau
kojantis meilės darbas. Ji in
tensyvi, kruopščiai centro val
dybos planuojama ir vadovau
jama.

Vien tas faktas, kad okupuo- 
toj Lietuvoj “Tiesa” prieš Bal- 
fą rašė net 4-ris kartus ilgus 
straipsnius, parodo, jog Balfas 
jiem su savo vargingųjų šalpa 
yra “krislas aky”. Su jais ne- 
polemizuojam, tik konstatuo- 
jam' faktą, kiek ten jiem rūpi 
varge esąs žmogus. Jie artimo 
meilės darba atmeta iš esmės. *•

Sveikinu nuoširdžius Balfo 
vadovus ir darbuotojus, au
kų rinkėjus, dosnius aukotojus. 
Visų mūsų pastangomis kas
met į Balfo iždą įplaukia dešim
tys tūkstančių dolerių, ir tuo 
lengvinama varge atsidūrusių 
brolių lietuvių nedalia.

Bet aš, kaip Balfo pirminin
kas, turiu pasidalinti kai ku
riais rūpesčiais, kurie slegia 
mane ir kitus valdybos narius.

1. Faktas palieka faktu, kad 
pernai bendrajai šalpai Įplaukė 
apie 20,000 dol. mažiau. Kokia 
priežastis? — Įvairūs kiti fon
dai, į kuriuos nueina ne vienas 
doleris, kurs būtų atitekęs Bal
tui.

2. Kad sumažėja aukos, gal

PO CHICAGOS DANGUM
Du parengimai

Į Chicagą kas mėnesį ateina 
gražiai pasipuąšęs vaikų žurna
las Eglutė. Ji švenčia 20 metų 
sukaktį. • Chicagos lietuviai lap
kričio 7, sekmadienį, 3 vai., 
Jaunimo centre jai rengia jubi
liejinę šventę. Kviečiami atsilan 
kyti visi skaitytojai, rėmėjai, 
bendradarbiai ir visuomenė.

Kitas parengimas tai Ope
ros balius, rengiamas kasmet. 
Jo tikslas — sutelkti lėšų nau
jai operai. Šiuo metu visi labai 
laukiam Jūratės ir Kastyčio lie
tuviškos operąs; todėl mum rū
pi ją kiek galim daugiau pa
remti. Balius įvyks lapkričio 6, 
šeštadienį, 7:30 vai. vak., Mo
tion salėj, 5822 So. Kedzie, pa
čiam Marquette Parko centre. 
Programą atliks Operos vyrų 
choras, vedamas muz. A. Gečo. 
Pianinu gros muz. A. Vasaitis.

Kur mūsų vargonininkai?
Maža kas iš jaunųjų lietuvių 

mokosi groti vargonais.
Yra vargonininkų organizaci

ja. Ji turėtų rūpintis jaunų 
vargonininkų atėjimu į lietuviš
kas parapijas.

Marquette Parke susirgus 
vargonininkui VI. Baltrušaičiui, 
parapijos klebonui didžiausias 
rūpestis, ieškant, kas pagrotų 
mišiom. Kreipėsi į Marijos aukš 
tesniąją mokyklą; ten yra mer
gaičių, studijuojančių muziką; 
bet mažai jos kreipia dėmesio į 
vargonus. Mergaitės iškeliaus 
Į universitetus, ir vėl nebus 
kas groja. O parapija gausi. 
Iki šiol savanoriškai veikė ir 
choras.

Yra Faustas Strolia, bet jis 
vargonininkauja kitataučių pa
rapijoj. Yra Vasaitis, Mačiulis, 
bet jie siekia aukštesnio moks
lo. Gerai, kad Vasaitis atvyko 
pagroti konsulo Daužvardžio 
laidotuvėse. M. Motekaitis gro
ja Jėzuitų koplyčicjj, o Šv. Jur
gio parapija jau seniai neturi 
vargonininko.
Džiaugiasi ištrūkę iš "rojaus"
Prieš 7 metus Cicero lietu

vius nustebino E. ir K. Vasi
liauskų ir jų šeimos išvykimas

viena iš priežasčių yra ir ta, 
jog dabar Lietuvon vyksta ne
mažas skaičius lietuvių, kurie 
ten susitinka su pasipuošusiais 
savą giminėmis ir draugais, ku
rių nemaža yra prieš tai gavę 
siuntinių ir turi iš ko pasipuoš
ti. Retas kuris aplanko’ vargin
gas artimųjų bakūžes, neturi 
progos pamatyti tikros padė
ties, žodžiu, nepamato vargin
gųjų gyvenimo būklės. Tokie 
parvykę ne vienas skleidžia 
nuomonę, jog ten gyvenimas 
geras, pagalba nebereikalinga. 
Jei lankytojai apsilankytų pas 
tuos, kurie grįžę be sveikatos 
iš Sibiro ir kurie negali savose 
vietovėse prisiregistruoti, jei 
pasimatytų su seneliais, kurie 
gauna keliolika rublių pensijos, 
tai susidarytų teisingesnį vaiz
dą ir parvykę uoliai dirbtų 

b Balfui. Tąkių asmenų keletą 
jau turime.

3. Visi žinome, kaip lietuviai 
šiandien yra išsisklaidę po A- 
merikos platybes, vis mažiau 
gyvena kompaktiškai. Ir kas 
suras tuos “išklydėlius”?

Apeliuoju, mieli lietuviai, į 
jūsų gerą valią: likite Balfo rė
mėjai, siųskite savo aukas tie
siog į Balfo centrą, 105 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. 11511.

Raginkite savo pažįstamus 
tai padaryti, prisiųskite atokiau 
nuo lietuviškųjų kolonijų gyve
nančių lietuvių adresus Balfo 
centrui.

4. Sotus alkano neatjaučia, 
— sako lietuvių priežodis. Kai 
sykį vienai karalienei buvo pra
nešta, jog žmonės badauja, ne
turi duonos, tai ji atsakė —te
gu valgo pyragą. Ji nesuprato, 
kaip gali žmogus duonos netu
rėti.

į okupuotą Lietuvą. Pardavę vi
są turtą, jie tikėjosi Lietuvoj 
daug ką įsigyti ir ramiai gyven
ti. Bet gyvenimas ten, atvykus 
iš laisvą krašto, jiem buvo ne
pakeliamas. Po septynerių me
tų gavo leidimą vėl grįžti į Chi 
cagą. Čia su abiem sūnais iš 
naujo pradeda įsikurti.

Susirūpinta nedarbu
Nors aplink Chicagą yra di

delė pramonė, tačiau ir čia 
atoslūgis jaučiamas. Tūkstan
čiai grįžusių iš kariuomenės tu 
ri gauti darbo. Illinois guberna
torius Ogilvie pasiūlė organizuo
ti viešuosius darbus, kuriem 
reikėtų 15,000 asmenų ir būtų 
skiriama 25 mil. dol. per me
tus. Kita Illinois įstaiga planuo
ja labiau aprūpinti darbu inva
lidus. Iš lietuvių yra atleistų, 
ypač iš Gary plieno liejyklų.

Chicagos skautai
Čia jau ilgus metus veikia 

Akademinių Skautų Sambūris 
(įsteigtas 1924 rugsėjo 16).

Chicagos Jūrų Budžių Prezi
dento Smetonos įgula įsigijo 
naują jachtą, atsiėjusią 9,0 0 0 
dolerių; savininkas dovanojo 
4,000, kita dalis gauta pasisko
linti iš Lituanikos tunto. Jos 
kapitonu yra išrinktas Bronius 
Juodelis. Jūrų skautai labai 
džiaugiasi šiuo turtu.

Balys Brazdžionis

Balfo talkininkai ir rėmėjai klausosi atidarymo spalio 3 Chičagoje. I* k. p. 
Mačiukas Meck, Valantinienė, Litvinas, Mackevičius, Vinciūnas.

Per eilę metų mes čia prasi
gyvenome, neblogai įsikūrėme, 
nebejautrūs tampame tiem var
go broliam lietuviam, kurie 
alksta ir neturi būtiniausių pra
gyvenimui dalykų.

Kam daugiau duota, iš to 
daugiau ir reikalaujama, —sa
ko šventraštis. Tqdėl nuošir
džiai prašau visų lietuvių: padi
dinkime savo auką Balfui.

5. Praktika parodė, kad Bal
fui noriai aukoja ir čia gimu
sieji lietuviai ir lietuvės ir jų 
šeimos, nors ir mišrios, jei tik 
tinkamai nušviečiama Balfo

Hot Springs, Ark.
Iš L.B. apylinkės veiklos

Lietuvių Bendruomenės Hot 
Springs apylinkės metinis na
rių susirinkimas įvyko rugsėjo 
26. Dalyvavo 45 nariai ir ke
liolika svečių. Šioj vasarvietėj 
svečių nestokojama, nes vieni 
atvažiuoja gydomųjų šaltinių 
vandeniu sveikatos taisyti, o ki
ti dairąsi kur apsigyventi pa
stoviai.

Susirinkimą atidarė ir visus 
pasveikino apylinkės pirm. J. 
Bružas. Prezidiumo pirmininku 
pakviestas B. Gudonis ir sekre
torium K. Plepys.

Pirmininkas, pranešdamas 
apie apylinkės veiklą, priminė, 
kad valdyba nesėdėjo be dar
bo. Per metus turėta 11 po
sėdžių. Vasario 16 paminėta 
per radiją ir gausiame lietuvių 
susirinkime. LAS skyriui talki
nant, suruošta genocido paro
da, kuri turėjo didelį pasiseki
mą amerikiečių visuomenėj. Mi
nėjimo proga pravesta Lietuvos 
laisvinimo reikalam rinkliava 
ir pinigai pasiųsti Altos centrui.

Įvairiomis progqmis,. prašant 
okupuotai Lietuvai pagalbos, 
siųsti laiškai JAV prezidentui, 
senatoriam ir kongresmanam. 
Bražinskų bylai ginti pravesta 
piniginė rinkliava ir pasiųsta te
legrama Turkijos prezidentui.

Pirmininkas pasidžiaugė, kad 
mūsų apylinkės narių skaičius 
gausėja, kolonija auga. Tik per 
vienerius metus Hot Springs 
mieste 16 lietuvių šeimų nusi
pirko namus ir jau čia . apsi
gyveno. Atvyko ir keletas vien
gungių lietuvių.

Sekretorius J. Grybauskas 
priminė, kad LB apylinkė su
siorganizavo 1970 gegužės 17. 
Steigimą iškėlė, steigiamam su 
sirinkime davė praktiškų nuro
dymų veiklai tuomet čia besi
svečiuojąs kun. dr. J. Prunskis.

Kasininkas G. Sakevičius pra
nešė apie apylinkės kasos sto
vį: turėta 610.45 dol. pajamų, 
568.23 dol. išlaidų. Kasoj likę 
42.22 dol. Revizijas komisijos 
aktą perskaitė jos pirm. J. šle- 
gaitis.

Senajai valdybai atsistatydi
nus, B. Mažeika pasiūlė, kad 
ji pasiliktų antrai kadencijai. 
Susirinkimas pritarė, buvusieji 
pareigūnai sutiko pasilikti. Tai
gi, naujai kadencijai apy
linkės valdybą sudaro: pirm. J. 
Bružas, vicepirmininkai dr.. Z. 
Minginas ir K. Rūkas, sekr. J. 
Grybauskas, ižd. G. Sakevičius. 
Revizijos komisija: pirm. J. 
Šlegaitis ir nariai S. Jucienė ir 
A. Bertulis.

tikslai ir veikla. Štai po ranka 
turiu keliolika savo vietovės to- 
kių šeimų atsiliepimų ir tai su 
aukomis 50, 15, 10 dol. ir pa
našiai. Mane labai nudžiugino 
kai kurių nuoširdumas, nes 
mišrių šeimų čekius pasirašė 
ne lietuviškoji pusė. Aukodami 
jie parodo, jog nenutraukia 
ryšių su lietuviais ir jų proble
mas jiem prie širdies.

6. Aš, būdamas ne tik Balfo 
pirmininku, bet ir klebonu, iš 
arčiau pažįstu žmones ir jų būk
lę ir matau, jog ne tik dešim
tys, bet ir šimtai tūkstančių do
lerių, kuriuos jie sunkiu pra
kaitu uždirbo, jei nepadaro tin
kamų testamentų, nueina ad
vokatam, tolimiem giminėm ar 
net valdžiai. Kaip kilnu būtų, 
jei tie mūsų seneliai (kokių vi
są eilę mes turime) savo tes
tamentuos atsimintų pasauly 
vargstančius lietuvius ir bent 
dalį palikimo paskirtų Balfui. 
(Kaip sudaryti testamentus, 
Balfo centras mielai painfor
muoja. Rašyti: 105 Grand St., 
Balfas, Brooklyn, N. Y. 11211).

7. Prieš keletą savaičių teko 
ir man atsidurti ligoninėj su 
“širdies supupsėjimais”, bet 
kelinta savaitė jau esu namuo
se, atlieku einamąsias parapi - 
jos ir Balfo pirmininko parei
gas. Esu dėkingas visiem, ku
rie buvo susirūpinę mano svei
kata, laiškais ar telefonu reiš
kė savo gerus linkėjimus. Ačiū 
jiems! Tik gaila, kad negalėjau 
dalyvauti Balfo direktorių po
sėdy spalio 23 Clevelande.

Dar syki mano nuoširdus pra
šymas šio rudens Balfo vajaus 
organizatoriam ir aukotojam— 
kibkime nuoširdžiai i ši kilnu 
šalpos darbą, padidinkim Balfo 
šalpos iždą bent 25,000 dol.

Visų vargo brolių lietuvių 
vardu reiškiu padėką ir meilę.

Kun. Vaclovas Martinkus 
Balfo pirmininkas

Apylinkėj yra 7 mokyklinio 
amžiaus jaunuoliai. Vidai Sa- 
kevičiūtei pavesta sudaryti jau
nimo sekciją. Sekcijai talkinti 
ir patarti sutiko S. Rūkienė ir 
muz. Zdanius.

Nutarta sudaryti bažnytinių 
giesmių chorelį, kurį mokyti su
tiko muz. J. Zdanius, bet su są
lyga, kad chore dalyvautų tik 
vienos moterys.

Kolonija auga ir norėtųsi tu
rėti liefuviškas pamaldas. Kun. 
dr. K. Gečas, kaip buvo žadė
jęs, neatvyko. Pensininkas ku
nigas čia apsigyvenęs nesigai
lėtų, nes švelnus Arkansas kli
matas ir darni lietuvių koloni
ja jo neapviltų.

Prieš pusmetį kilo mintis su
organizuoti vietos lietuvišką ra
dijo pusvalandį. Šio susirinki
mo dalyviai irgi minčiai prita
rė ir pažadėjo paramą. Jonas 
Bagdanavičius būsimą progra
mą pažadėjo paremti 50 dol. 
auka — apmokėti pirmą trans
liaciją. Radijo reikalu rūpinsis 
apylinkės valdyba. Paramą pa
žadėjo LAS skyrius ir LŠS 
grandis.

K. Cicėnas iškėlė mūsų cent
rinių organizacijų vadovybių ne
sutarimus. Susirinkimas prašo, 
kad LB centro valdyba dėl 
bendros veiklos susitartu su ki
tais politiniais centrais.

Susirinkimas pageidavo, 
kad dar šį rudenį būtų suruoš
ta lietuvių susipažinimo ir su
siartinimu gegužinė. Apylinkės 
valdyba tuo jau rūpinasi.

J. Zdanius iškėlė mintį prie 
LB apylinkės suorganizuoti 
knygynėlį. J. Grybauskas pa
stebėjo, kad pradžia jau pada
ryta. Tblimesnis darbas paves
tas valdybai.

Susirinkimas vyko Bronės ir 
Herberto Martinų užeigoj, 
Southern Hotel Apts., 333 Qua- 
chita Ave. Savininkai visada 
lietuvių susirinkimam leidžia pa 
sinaudoti sale, o apylinkės val
dybai užleido vieną kambarį. 
Už tai jiem lietuviškas ačiū.

* K. Ūkana

Kas norėtų skelbti Darbininke 
prašomas skambinti:

GL 2-2923

Mažojoje dainų šventėje spalio-24 Elizabetho Laisvės salėje mišriam chorui 
diriguoja Philadelphijos Vilties choro dirigentas Leonas Kaulinis.

Nuotr. R. Kisieliaus

PAGERBTAS PREL M. KRUPAVIČIUS
Bostono ir apylinkės ateiti

ninkai sendraugiai spalio 17 
Bostono Lietuvių Piliečių D- 
gijos salėj surengė akademiją 
a.a. prel. M. Krupavičiui pa
gerbti.

Mirties metinių minėjimas 
pradėtas pamaldomis Šv. Pet
ro lietuvių parapijos baž
nyčioj, So. Bostone. Mišias au
kojo ir pritaikintą pamokslą pa
sakė svečias iš Putnamo prel. 
Vytautas Balčiūnas. Bostone 
sendraugių ateitininkų valdy
bes narys.

Akademiją pravedė skyriaus 
pirmininkė Veronika Kulbokie- 
nė. Invokaciją paskaitė ir Di
dįjį Velionį kaip altruistą api
būdino prel. V. Balčiūnas. Pas
kui ėjo graži meninė dalis. So
listė Stasė Daugėlienė su giliu 
įsijautimu pagiedojo: J. Nau
jalio “Maldą”, B. Budriūnc 
“Sveika Marija” ir Č. Sasnaus
ką “Skubink prie kryžiaus”. 
Jaudinančiai skambėjo nuošir
džios giesmės už mylimą ir vi
sų gerbiamą didįjį lietuvį. For
tepijonu solistei pritarė Vyte
nis M. Vasyliūnas, o trečiajame 
dalyke dalyvavo ir smuikinin
kas Izidorius Vasyliūnas. To-

Baltimores žinios
Suaugusių klubas spalio 30 

rengia kaukių balių šv. Alfonsą 
mokyklos patalpose. Bus premi
juojama įdomesnės kaukės ir 
kostiumai. Baliaus pradžia 8 v. 
v. Bus gardžių valgių ir gėrimų, 
šokiam gros geras orkestras.

Sodalietės bingo žaidimus 
rengia lapkričių 5 šv. Alfonso 
mokyklos salėj. Pradžia 7:30 v. 
v. Bus ne tik įvairių laimėjimų, 
bet ir visokiausių valgių bei gė
rimų. Pelnas skiriamas dova
nom, kurios bus išdalintos lie
tuviam seneliam, esantiem įvai
riose senelių prieglaudose Bal- 
timorėj. Dovanos bus įteiktes 
prieš Kalėdas.

Daina, Baltimorės vyrų cho
ras, dabar repetuoja du kartu 
per savaitę Lietuvių svetainės 
kambariuose. Choras dalyvauja 
Lietuvos kariuomenės minėji
me lapkričio 20 Philadelphijoj.

šv. Alfonso parapijos meti
nė vakarienė bus lapkričio 14 
Šv. Alfonso parapijos salėj. 
Visi kviečiami, šeimininkės pa
gamins gardžių lietuviškų val
gių. bus loterija su įvairiais lai
mėjimais, šokiam gros orkest
ras. Vakarienės pradžia 5 v. po
piet.

Jonas Obelinis 

liau Izidorius ir Vytenis Vasy- 
liūnai atliko Juozo Gruodžio 
Sonatą D Moli. Čia aidėdamos 
liaudies dainų melodijos gyvai 
priminė mūsų gimtąją šalį, o 
paskutinėje sonatos daly smui
kas nuotaikingai, kaip dainuo
damas, klausytojus supo- ilge
singais praeities prisiminimais.

Paskaitą apie Velionio asme
nį ir darbus skaitė artimai su 
juo bendradarbiavęs ekonomis
tas Stasvs Lūšys. Jis nušvietė, 
kaip tautinė mūsų krašto indi
vidualybė, bendro likimo supa
ma, išaugino didelių žmonių, 
.kurie ir pati kraštą ištraukė iš 
skurdo į kultūringų tautų eiles. 
Kalbėtojas gerai išryškino par
lamentarinės demokratijos es
mę, M. Krupavičiaus nuopel
nus seimuose ir ministerio dar
be, kaip jo vadovaujamos sei
mo grupės — krikščionių demo
kratų balsais buvo priimta kon
stitucija ir žemės reformos į- 
statymas, dėl kurio jam teko 
ne tik su kitų politinių nusi- 
tatymų ar lenkų dvarininkų o 
pozicija kovoti, bet gerokai 
remtis ir su aukštais lietuvių 
katalikų dvasininkais. Dvari
ninkai jį net kunigu bolševiku 
laikę. Bet paremtas dviejų 
šviesiausių mūsų vyskupų — 
vyskupo Jurgio Matulevičiaus- 
Matulaičio ir vysk. A. Karoso, 
katalikus įtikino reformos tei
singumu ir teisėtumų. Trum-

(nukelta į 6 psl.)

Worcester, Mass.
L. B. pietūs

Lietuvių Bendruomenės apy
linkės valdyba Maironio Parke 
lapkričio 7, sekmadienį, rengia 
tradicinius pietus, kurių pa
jamos skiriamos Aušros Var
tų šeštadieninei mokyklai.

Atsilankydami į šiuos pietus, 
atliksim dvigubą darbą: parem- 
sim LB ir šeštadienine mokvk- 
lą.

Bus minima ir Lietuvių Bend
ruomenės 20 metu sukaktis.

Pietūs prasidės 1 vai. Juos 
paruoš prityrusios šeimininkės 
taip, kad nė vienai mamytei 
nereikės jų gaminti namie. Mai
ronio Parke visų lauks ne tik 
skanūs pietūs, bet ir puiki, nie
kada Worcestery negirdėta, me
ninė dalis, kurią atliks New 
Britaino lietuvių moterų seks
tetas Svajonė, vadovaujamas 
muz. J. Beinoriaus.

LB apylinkės valdyba kviečia 
visus gausiai atsilankyti ir pri
pildyti ne tik vieną, bet ir dvi 
Maironio Parko sales.

J.M.

g vi w
— Victor Boczkowski, gyve

nęs Mahanoy City, Pa., mirė 
spalio 19 Good Samaritan ligo
ninėj. Velionis buvo gimęs Ma
hanoy City ir iš savo tėvo Do
mininko perėmė leisti ir reda
guoti lietuvišką savaitraštį (vė
liau du kart savaitėj i •’Saulę”, 
kuris ėjo nuo 1888 liepos iki 
1959 birželio 26.

— Jonas K. Karys, žinomas 
ekonomistas, žurnalistas ir nu
mizmatikas, šiemet prisimena 
savo plunksnos darbų pradžios 
50 metų sukaktį. Šia proga jis 
su žmona paaukojo Kultūros Ži
dinio, statomo lietuvių pranciš
konų Brqoklyne, reikalam 300 
dol. vertės (netto) jo parašytų 
knygų.

— Inž. Bronius Nainys, JAV 
LB tarybos narys, prezidento 
Nixono pakviestas į Baltųjų 
Rūmų konferenciją, kur? svars
tys amžiumi pažengusiųjų žmo
nių socialinio aprūpinimo pro
blemas. Konferencija vyks lap
kričio 28 — gruodžio 2.

— "Birbynė", Toronto jauni
mo ansamblis, vadovaujamas 
Dalios Skrinskaitės-Viskontie- 
nės, M.A., sutiko dalyvauti IV- 
joj Tautinių šokių šventėj ir dai 
nomis palydėti kai kuriuos tau
tinius šokius.

— Providence, R. I., LB a- 
pylinkės Lietuvos reikalų komi
siją sudaro Raimonda Kontri
mienė (pirmininkė), Viktoras 
Šakalys ir Rūta Rastonytė. Apie 
sudarytą komisiją JAV LB 
centro valdyba painformavo a- 
pylinkės sekretorė Saulė Šatie
nė.

— Toronto akademikų drau
gijos pirma šio sezono paskaita 
tema “Lietuvė moteris egzilų 
rašytojų romanuose” skaitoma 
svečio iš Chicagos, literatūros 
kritiko A. Antanaičio.' spalio 
30, šeštadienį. 8 vai. vak. Pri
sikėlimo parapijos muzikos stu
dijoj.

—■’ Buenos Aires, Argentina, 
lietuvių parapijos aikštėj rug
pjūčio 17 įvyko Ateities, ALC, 
SLA ir Nemuno klubų sporto 
rungtynės. Pelnas paskirtas II 
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso delegatii kelionėm apmo
kėti.

— Antrame teatro festivaly
je, įvyksiančiame 1971 lapkri
čio 25-28, Chicagoj, dalyvaus 
trys teatrai: Hamiltono dramos 
sambūris “Aukuras”, Los An
geles dramos sambūris ir Chi
cagos LB jaunimo teatras.

— Bob Dole, JAV-bių senato
rius (iš Kansas steito) ir šiuo 
metu Respublikonų partijos 
centro komiteto pirmininkas, i- 
sijungė į Rezoliucijom remti ko. 
mitetą, pažadėdamas visą savo 
galimą talką ir paramą II. Cc»i. 
Res. 416 rezoliucijos įgyvendi
nimo žygyje.

— Italijos spauda persispaus
dino “Elta-Press” italų kalba 
biuletenyje paskelbtą Lietuvos 
dvasininkų raštą popiežiui Pau
liui VI, kad Lietuvos vyskupai 
bei diecezijų dvasininkai prašo 
nepanaikinti celibato ir ta pro
ga pareiškė savo ištikimybę 
šv. Sąstui. Taip pat teigiama, 
kad celibato panaikinimas tu
rėtų neigiamų padarinių ir Baž
nyčiai ir tikintiesiem. Italų 
dienraščiai, panaudoję šią Eltos 
žinią, pvz. “La Domenica” (Pi- 
sos mieste) ir kt, informacijai 
apie Lietuvos dvasininkų raštą 
pateikė riebią antraštę:: “Lietu
viai dvasininkai — ištikimi ce
libatui”. (E)

— "Gatvė, skirta lietuvių 
tautai” — šitaip per dvi skiltis 
paskelbė italų dienraštis “Gaz- 
zetta di Parma”. Esą Bardi 
miesto savivaldybei nutarus, lig 
šielinė Via Galleana dabar pa
vadinta Via Lituania. Bardi 
mieste yra gimęs kardinolas A. 
Samore. lietuviu ir lietuviu tau
tos bičiulis. (E)

(nukelta į 7 psl.)
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NEW YORKO 
ŽINIOS

New Yorko Liet. Vyry Cho 
ro rudens balius ir choro krikš
tynos bus lapkričio 6 §v. Aloy
zo parapijos salėj, 592 Middle 
Neck Rd., Great Necke. Bus at
likta Įdomi programa. Laukia
ma, kad nevvyorkiečiai parems 
savo chorą, gausiai atsilankyda
mi. Jau yra užsisakiusių stalus 
ir iŠ kaimyninių vietovių. Įėji
mo auka — 6 dcd. Programa 
prasidės 8 v.v., kokteilis nuo 
7. Bilietus galima užsisakyti pas 
Z. Jūrį, tel. 441-7631.

Lietuviškos literatūros mė
gėjai, kurie rengiasi vykti Į Po
pietę su Putinu, ši sekmadienį, 
spalio 31, Finch kolegijoj, Man- 
hattane, raginami nesivėlinti. 
“Altorių Šešėlyje” skaitymas 
prasidės punktualiai 4-tą valan
dą.

New Yorko Altos valdybos 
susirinkimas kviečiamas spalio 
29, penktadieni, 7:30 vai. vak. 
buv. Diržienės restorane, 94- 
25 Jamaica Ave. Nariai prašo
mi būtinai dalyvauti.

Korporacija Neo-Lithuania 
New Yorke ruošia lapkričio 13, 
šeštadieni, 8 vai. vak. Kultū
ros Židinio patalpose, 361 High
land Blvd., Brooklyn, N. Y., va
karojimą — pusvalandis Tėvų 
Žemės prisiminimų (filmas). Po 
to pasilinksminimas. Į šį kultū
rini vakarojimą yra kviečia
mas visas akademinis jaunimas. 
Šukiu metu gros Algis Reivytis. 
įėjimas — auka. Visas pelnas 
skiriamas Kultūros Židinio sta
tybai.

Aukos Kultūros
Židiniui
Pagerbdami a.a. Mykolą Liu- 

berskį, jam atminti Kultūros Ži
diniui aukojo:

35 dol.: Buvęs New Yorko 
Skautų Vyčių Oktetas (V. Alks
ninis, V. Aukštikalnis, V. Go- 
bužas, A. Ilgutis, R. Kezys, G. 
Rajeckas, L. Ralys).

Po 25 dol.: Operetės mote
rų choras ir dirig. M. Cibas, A. 
B. Reventai.

Po 20 dol.: B. K. Gedeikiai,
A. L. Ralys.

16 dol.: Penktadienių popie
čių bendradarbiai.

Po 10 del.: Lietuvos Kūrėjų 
Savanorių N. Y. skyrius. L. M. 
Virbickai, J. K. Remezai, Jo
nas Narvydas, P. P. Ąžuolai. V- 
Vasikauskas, Mr. ir Mrs. A. 
Rathmann, A. F. Ignaičiai, J.I. 
Dičpinigaičiai, A. R. Balsys, My
kolas Cibas, V. Beleckas, J. 
Matulaitienė.

Po 5 dol.: R. Kundrotienė. J. 
G. Račys (Kanada), Mrs. A. Lu- 
bus. V. J. Rūteniai. M. Z. Rau- 
linaičiai, A. Sakaitis, M. Ruyo- 
kas. Mr. ir Mrs. Tony Slye, V.
B. Kidoliai, E. Bublaitis, Ba
rauskų šeima. H. E. Andriuška.

Po 2 dol.: Marija Penikas, 
A. Čepas.

Visu suaukota 335 dol.
Lietuviai pranciškonai vi

siem aukotojam nuoširdžiai dė
koja.

Dalis publikos mažojoje dainų šventėje Elizabethe kla usosi programos. Nuotr. R: Kisieliaus

RUOŠA JAUNIMO KONGRESUI
Spalio 23-24 Clevelande įvy

ko pirmasis jaunimo metų ko
mitetų (pradžioje vadintų jau
nimo talkos komitetais) atsto
vų suvažiavimas. Dalyvavo 
PLB valdybos pirmininkas St. 
Barzdukas, PLB jaunimo sekci
jos vadęvė M. Lenkauskienė, 
JAV, LB c.v. jaunimo sekci
jos vadovas J. Gaila, kongreso 
prezidiumo, pirmininkas R. Sa- 
kadolskis ir atstovai iš įvairiu 
JAV vietovių. Iš New Yorko 
buvo atvykęs kongreso finansų 
komiteto pirmininkas dr. J. Ka
zickas, be to, nariai: R. Čerke- 
liūnienė. A. Sabalis, A. Vedec- 
kas, dr. P. V. Vygantas ir 
jaunimo metų komiteto atsto
vas Edm. Vaičiulis. Suvažiavo, 
su svečiais, 48 asmenys.

Pirmoji diena skirta PLB pir
mininko ir LB jaunimo vado
vų pasisakymams ir kongreso 
komiteto"- pranešimams, ku
riuos koordinavo R. Sakadols- 
kis. Išsamus kongreso paruošia
mųjų darbų pranešimas (44 pus
lapiai) išdalintas visiems daly
vavusiems. Ten informuojama 
apie kongreso programą, suda
rytąsias komisijas, paruošą stu
dijų dienoms ir surašyti įvai
rūs pageidavimai.

Darbininko spaudos kioskas 
su lietuviškom naujom kny
gom ir plokštelėm dalyvaus
Čiurlionio ansamblio koncerte, 
kurį rengia Laisvės Žiburio ra
dijas. Koncertas Įvyks lapkri
čio 7, sekmadienį, 3 vai. po
piet Richmond Hill aukštesnio
sios mokyklos salėj, 89-30 114 
St. Įėjimas iš 113 St. Ta pačia 
proga skaitytojai galės apsimo
kėti prenumeratas ar naujai už
sisakyti. Naujiem skaitytojam- 
pirmiem metam prenumerata 
tik 5 dol. Jaunavedžiam ir .ka
riam duodama pirmiem metam 
dovanai.

Padek a
Nuoširdžiai dėkojame visiem 

užjautusiem ir guodusiem mus 
skausmo ir liūdesio valandoj, 
netekus mylimos sesers .ir te
tos Kazimieros-Kotryncs’ Jonuš- 
kaitės. Ypatingai esame sujau
dinti Santa Barbaros lietuviu 
kolonijos parodytu nuoširdu
mu. Dėkojame Klemui ir Re
migijui Galiūnams. Mykolui 
Kuzmir.-ui, Viktorui Malinaus
kui, Vytautui Puikūnui ir Jo
nui Šimoniui, nešusiem velio
nės karstą į paskutinę jos po
ilsio vietąą brangiom Irenai Ga- 
liūnienei, Marijai Šimonienei ir 
Elenai Sližiūtei, globojusiom 
mus ir padėjusiom mums.

Padėka priklauso The Cate 
School (kurioje jinai dirbo 26 
•metus) direktoriui Frederick 
Clark ir poniai, mokyklos per
sonalui ir mokiniam, gausiai 
dalyvavusiem laidotuvėse, o ki
tą dieną suruošusiem mokyk
los koplyčioj pamaldas ir pa
gerbimą. Visiem nuoširdus, gi
lus ačiū.

Vincė Jonuškaitė — 
Leskaitienė-Zaunienė

Giedrė ir Saulius

Vakare, šv. Jurgio parapijos 
salėje, Įvyko nuotaikingas 
Grandinėlės pokylis, šokėjų tė
vams bei draugams pagerbti. 
Suaugusieji buvo Įtraukti į 
bendrus tautinius šokius, ir 
taip mažintas plyšys tarp jau
nųjų ir vyresniųjų: Šokius pra
vedė Grandinėlės vadovas L. 
Sagys. Per vakarienę žodį tarė 
dr. J.„Kazickas.

Spalio 24 iniciatyvą per
ėmė finansų komitetas. Išnagri
nėtos galimybės, kaip galima 
efektingiau išrinkti tą didžiulę 
150,000 dolerių sumą, kuri rei
kalinga, kad kongresas būtų 
sėkmingas. Pranešimus darė at
skiri finansų komiteto nariai.

Per posėdi jauniausia suva
žiavimo dalyvė Rasa Šoliūnaitė 
iš Lamont, Illinois, spontaniš
kai pasiūlė čia pat pradėti ma
sinį vajų, kuriam kiekvienas 
paaukotų po vieną dclerį ir pa
sirašytų jaunimą peticiją, kuri 
vėliau bus Įteikta Jungtinėms 
Tautoms New Yorke. Taip ir 
padaryta.

Suvažiavimas praėjo darbin
ga ir kūrybinga nuotaika. Ats
tovai išvažinėjo pakiliai nusi
teikę ir įsitikinę, kad II pasau
lio lietuvių jaunimo kongresas 
1972 yra idėja, verta milžiniš
ko darbo bei gilaus pasiaukoji
mo. - r.p.č.

MAŽOJOJE DAINŲ ŠVENTĖJE DALYVAVO 8 CHORAI
• Spalio 24 Laisvės salėj Eli- 
zabethe. N. J., buvo suvažiavę 
apylinkės chorai ir atliko ket
virtosios dainų šventės progra
mą. Rengėjų buvo pavadinta 
mažąja dainų švente. Žmonių 
sutraukė pilną Laisvės sale.

Ateina chorai
Choristai buvo susirinkę jau 

3 valandą bendrai repeticijai. 
Tai pasipuošę laukė, kada va
dovai duos ženklą pradėti dai
nų šventę. Pradėta beveik punk 
tualiai — 6 v.v. Iš abieju ^alės 
pusių atėjo šie chorai: iš Broo
klyn© — Apreiškimo parapijos 
choras. Angelų Karalienės pa
rapijos choras, Operetės cho
ras, iš N. J. — Elizabetho 
lietuvių parapiją choras. Rū
tos ansamblis, moterų sekste
tas, iš Waterburio —liet, para
pijos choras, iš Philadelphijos 
— Vilties choras. Viso choris
tų galėjo būti apie pusantro 
šimto.

Prisimenami mirusieji
Sustqjus choram scenoje , 

dainų šventės pirmininkas Al
girdas Kačanauskas pirmiausia 
prisiminė mirusius — vargoni
ninką Mvkola Liuberskį, kuris 
buvo Vargonininkų-Muzikų S- 
gos centro valdybos narys ir 
šios šventės rengimo komite
to narys. Prisimintas ir Eliza- 
bethe vakarykščiai miręs J, 
Pranckietis. ilgametis choristas, 
chore dainavęs per 40 metų, 
buvęs Parapijos Chorų Sąjun
gos pirmininkas. Jų prisimini
mas pagerbtas atsistojimu, o 
kun. A. Petrauskas, Vargoni

Muzikas Algirdas Kačanauskas kalba, atidarydamas mažąją dainų šventę.
Nuotn R. Kisieliaus

ninkų Sąjungos dvasios vadas, 
sukalbėjo maldą.

Toliau šventę atidaryti pa
kvietė pref. A. Aleksį, Vargo
nininkų Sąjungos garbės narį, 
iš Waterburio. Jis pasidžiaugė 
chorų veikla ir palinkėjo kuo 
geriausios sėkmės šventei.'

Čia pat A. Kačanauskas pa
žymėjo, kad kompozitorius A. 
Aleksis neseniai atšventė 85 m. 
sukaktį. Visi chorai ir publika 
triukšmingai plojo garbingam 
sukaktuvininkui.

A. Kačanauskas tada prista
tė Vanda Gaibuogytę, Anglijos 
lietuvaitę, pravesti šią šventę. 
Ji ir vadovavo abiem dalim, 
simpatingai pristatydama prog
ramos dalyvius, atliekamas dai
nas.

Pradėta Amerikos. Lietuves 
himnais ir J. Naujalio Mal
da už. tėvynę. Dirigavo Vincas 
Mamaitis.

Toliau dirigavo Algirdas Ka
čanauskas: Meno daina — Tal- 
lat Kelpšos, Mergužėle, lelijėle 
— J. Bendqriaus. O kad išauš
tu — J. Žilevičiaus.

Į šventę turėjo atvykti kom
pozitorius Bronius Jonušas ir 
turėjo diriguoti savo dainą Ei
nu per kiemą. Jis neatvyko. 
Vietcy jo . dirigavo V. Mamai
tis.

Su ovacijomis buvo pakvies
tas diriguoti seniausias šios 
šventės dirigentas prof. A. Alek 
sis. Jis dar vis žvalus ir vikrus, 
ir jo mostas tikslus. Jis diriga

LB W00DHAVEN0 APYL. VEIKLA
Tautinio solidarumo įnašas

Į rugsėjo pradžioj išsiuntinė
tus paraginimus tautinio soli-, 
darumo įnašo reikalu 90 asme
nų jau atsiliepė — atsiuntė sa
vo auką. Palyginus su bendru 
Woodhaveno apylinkės ribose 
gyvenančių lietuvių skaičiumi, 
tai dar tik dešimtadalis atsilie
pusių — tai tik gera pradžia. 
Laukiama, kad ir visi kiti per 
ilgai nebeuždelstų.

Per 60 laiškų grįžo, nepa
siekę adresatų. Valdyba nuošir
džiai prašo visus tuos, kurie iki 
šiol dar negavo paraginimo, 
pranešti jai savo adresą ar tie
siog prisiųsti savo, kad ir kuk
liausią, auką LB veiklai parem
ti. Siųsti: V. Gintautas, 88-02 
129 St, Richmond Hili, N.Y. 
11418.

Kartu su Įnašais valdyba ga
vo ir keletą gražių atsiliepimų 
apie LB veiklą. Štai, čia gimęs 
ir jau pensijos ąmžiaus sulau
kęs Vinsas Vinsius rašo: 

vo savo sukurtą dainą Pirmyn 
į kovą (žodžiai Maironio).

Toliau dirigavo Leonas Kau
linis: Oi lekia, lekia — M. K. 
Čiurlionio. Atsisveikinimas su 
giria — St. Šimkaus.

Pirmąją dalį į pabaigą vedė 
Algirdas Kačanauskas su dai
nom: Oi toli toli, — S. Gai- 
levičiaus, Nei vėjas pučia —K. 
V. Banaičio, Jaunystės maršas 
— J. Stankūno (kompozitorius 
buvo pristatytas publikai).

Choram iš scenos išėjus, Pau
lius Jurkus prisiminė Vargoni
ninkų ir Muzikų Sąjungos 60 
metų sukaktį ir pristatė prof. 
J. Žilevičiaus parašyta knygą 
“Vargonininkas lietuvis išeivi
joje”. Jis kalbėjo apie dešimt 
minučių ir pakvietė įsigyti nau
jai išleistą knygą.

Pq pertraukos antroji dalis 
buvo skirta kompozitoriaus 
Broniaus Budriūno kantatai 
"Lietuvos šviesos keliu" (žo
džiai Bern. Brazdžionio). Soh 
partijas atidainavo solistė Ire
na Stankūnaitė-Silva, sopranas, 
ir solistas Vaclovas Verikaitis, 
bosas, atvykęs iš Toronto. A- 
komponavo Juozas Stankūnas, 
dirigavo Mykolas Cibas.

Įteikta gėlių solistei, pagerb
ti ir kiti prisidėję. Pabaigai 
šventės komiteto pirmininkas 
Algirdas Kačanauskas padėko
jo visiem prisidėjusiem ir 
šventę baigė Lietuviais esame 
mes gimę — St. Šimkaus.

Visa programa baigta 15 mi-

“jaunystėje mačiau lietuvius 
kenčiant nuo lenkų-paliokų, o 
dabar visa Lietuva kenčia nuo 
okupantų, rusų, todėl mes, lais
vieji, visi, kuo kas galime,tu
rime ją gelbėti. Stiprybės sem- 
kimės iš Lietuvos istorijos — 
būkime išdidūs vytautiškiai!” 
Tebūna šis kuklios pensijos tau
rusis mūsų tautietis pavyzdžiu 
mum visiem, kaip reikia mylėti 
savo tėvynę.

Ir štai kitas trumpas laišku
tis: “ .. .visa, ką jūs čia rašo
te, yra O.K., bet kai pamatau 
žodi “čekį” — ech!” Valdyba 
nesibodi ir šitokiu atsiliepimu, 
nes gal taip jau atsitiko, kad 
kaip tik tą pačią dieną jis buvo 
pasiuntęs savo čekį kuriam 
nųrs kitam lietuviškam reika
lui paremti, o gal buvo bloga
me ūpe. Gera jau tai, kad jis 
atsiųstą laišką “perskaitė ir juo 
domėjosi. Tikime ir laukiame, 
kad ir jis savo laiku parems 
Lietuvių Bendruomenę.

(nukelta į 8 pslj

Simo Kudirkos tragedijos mi
nėjimas saviesiem, lietuviam, 
bus lapkričio 21 Lietuvių pilie
čių draugijos salėj So. Bosto
ne, minint Lietuvos kariuome
nės atkūrimo 52-ją sukaktį. Jur
gis Jašinskas pagal poeto! Ber
nardo Brazdžionio parašytą poe
mą apie Simo Kudirkos išdavi
mą ruošia inscenizacija. Komi
tetas, kuris prieš metus vado
vavo visom išdavimo demon
stracijom, atnaujina kontaktus 
su amerikiečių spauda ir televi
zijos stotimis, kad primintų Ku
dirkos ryžtą, siekiant laisvės, ir 
kad parodytų amerikiečių valdi
ninkų biurokratiškumą.

Liet, respublikonę vakaras 
rengiamas spalio 30 Liet. pil. 
draugijos'salėj. Dainuoja solis
tė Gina čapkauskienė.

Eglutė, vaikų žurnalas, jau 
20 metų lanko lietuvių priau
gančias kartas. Laikraštėlį re
daguoja ir leidžia darbščiccics 
Nek. Pradėtos Marijos seserys 
Putname, Conn. Seserų dar
bų rėmėjai Bostone rengia Eg
lutės vakarą lapkričio 7 d., 5 
vai. vak., So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos III a. salėj. Dr. 
Elona Vai’šnienė-Marijošiūtė 
kalbės apie Eglutės vargus ir 
laimėjimus. Kitą programos da
lį atliks jaunimas, buvę ir esa
mi Eglutės skaitytojai. Vyres
nieji moksleiviai ateitininkai, 
padedami J. Ambrazienės, in
scenizuos Maironio Čičinską. 
Programą paįvairins O. Ivaškie- 
nės vadovaujama jauniausiųjų 
šokėjų grupė. Ta proga , b A; su
rengta Eglutės parodėlė. Vaka
ro šeimininkės pavaišins sve
čius šilta vakariene. Pelnas ski
riamas šiam vieninteliam mū
sų vaikų laikraštėliui paremti.

nučių po aštuonių. Šventė pra
ėjo pakiliai, kaip galėjo tose 
sąlygose. Entuziazmo buvo ir 
choristų tarpe ir pačioj publi
koj, kuri nuoširdžiai priėmė 
chorų pasirodymą. Rengėjam 
tikrai priklauso didelė padėka, 
kad šią švente sumanė ir ją 
realizavo. Tai tikrai prisidėjo, 
kad padirbėtų patys chcrai ir 
kad šviesiau būtų mūsų kasdie
nybėj.

Vėliau apatinėj salėj buvo 
vaišės visiem choru dalyviam. 
Vaišėm buvo prinešta visko ir 
greit patiekta, nes visi buvo iš
alkę. Pasivaišinę ir pasisvečia
vę, chorai pradėjo skirstytis na
mo. (p.į.)

Atnešk džiaugsmą savo giminėms 
Kalėdoms ir Naujiems Metams

Greičiausias, taupingiausias ir paprasčiausias kelias siųsti

DOVANAS
savo giminėms į Lietuvą ir USSR yra nupirkti jiems •

Preferential Special Rouble 
Certificates

(Specialius rubliu pažymėjimus)
kuriuos galima pakeisti i pirmos rūšies prekes 
specialiose Vneshposyltorg’o užsienių valiutos 
krautuvėse.

KOKYBĖ YRA AUKŠTA —KAINOS ŽEMOS!
Naujo katalogo apie šituos pažymėjimus kreipkitės Į bet 
kurią mūsų prisijungusių firmų:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 — Tel. (215) WA 5-3455

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Ave., Fl. 21st, New York, N.Y. 10022 — (212) 758-1150/1

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,
INC. >

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 — Tel. (212) 581-7729

ar tiesioginiai j:

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE. NEW YORK. N.Y. IOOOI 

Tel.: (212) 685-4537

Mes kalbame lietuviškai

Subway: RR, EE iki 28 gatvės • Autobusais: 1, 2, 5 ir 15

Seksteto vakaras buvo spa
lio 17 Liet. Piliečių draugijos 
didžiojoj salėj. Žmonių prisi
rinko pilna salė. Visi ątalai bu
vo iš anksto rezervuoti. Kas pir
ko bilietus prie įėjimo, net ir 
spauda, turėjo įsikurti jau kuk
liausiose vietose salės pakam
pėse. Sekstetui vadovauja kom
pozitorius Julius Gaidelis, o 
sekstetą sudaro: broliai Langer- 
taičiai, Bruzgys, Lizdenis, Šim
kus ir Eikinas. Programą pra
dėjo daina “Tėviškėlė”, kurią 
skyrė šią vasarą tragiškai žu
vusiam seksteto nariui Dam
brauskui. Kitos repertuaro dai
nos dauguma girdėtos, bet la
bai tiko vakarui ir buvo paly
dėtos ilgų plojimų. Vakaro pro
gramos pranešėja buvo- Rita 
Ausiejutė, kuri dailiu žodžiu į- 
vesdavo seksteto programos dai
nas. Sekstetas kuriam laikui 
buvo nutilęs. Dabar šis jo gra
žus pasirodymas, rodo, kad jis 
gali puikiai reikštis ne tik Bos
tone. bet ir kitose kolonijose. 
Seksteto vakaras jaukioj nuo
taikoj užsitęsė iki vidurnakčio.

Parengimai. Eglutės vakaras 
bus lapkrič. 7, Balfo vakarienė 
lapk. 14, Liet. kariuomenes 
šventė lapkričio 21. Visi paren- 
girnai vyksta Liet, piliečių drau
gijos salėje.

Prel. Krupavičius
(atkelta iš 5 psl.) 

piau teapsistodamas prie M. 
Krupavičiaus kitų darbų, kaip 
vadovavimui Vlike, Bendruome
nės kūrime, prelegentas baigė 
prof. St. Šalkauskio mintimis, 
kad M. Krupavičius buvęs di
džiausias mūsų seimų laikų pc>- 
litikas.

Programa buvo baigta Algi
manto Kezio, S. J., pagamintu 
filmu iš prel. M. Krupavičiaus 
gyvenimo. Pamatėme dienų sau 
lėlydyje mūsų krašto dvarų da
lintojo sielojimąsi Lietuvos že
mele ir paprastu žmogum. Tam 
dalintojui švietė svajiyrė apie 
visų mūsų krašto žmonių lais
vę ir gerovę, ypač darbininkų, 
kumečių ir partizanų-savano- 
rių. Filmą labai gražiai pade
monstravo niekad pagalbos ne
atsakąs Romas šliažas. Scenoje 
į žiūrovus žvelgė itin gyvai nu
pieštas prelato M. Krupavičiaus 
portretas. Tai jauno meninin
ko Algio Lapšio darbas. Salė 
ir scena buvo gražiai išpuošta 
rudens gėlėmis. Akademiją su
rengė pirmininkė V. Kulbokie- 
hė, talkinama prel. V. Balčiū
no, A. Sužiedėlienės ir V. Bal
čiūnienės. Svečius arbatėle vai
šinti daug padėjo nenuilstanti 
p. Margaitienė.
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gražiai ir nuoširdžiai bendra
darbiauja su Australijos Lietu
vių Bendruomenės vadovybe 
aktyviai reiškiasi ir pavergtų
jų tautų organizacijose. Atei
nančiais metais Australijoj ren
giamas didelis tradicinis festi
valis. Sovietai nori į šį festiva
lį atgabenti iš okupuotų kraš
tų menininkų, sportininkų ir 
kitę. Iš okupuotos Lietuvos nu
matyta pasiųsti Žalgirio futbo
lo komandą. Pavergtųjų tautų 
grupės pasisakė nedalyvausian
čios tame festivaly tuo atveju, 
jei menininkai bus kviečiami 
iš Sov. S-gos ir iš rusų okupuo
tų kraštų. Tas Australijos fes
tivalis, jei jame nedalyvautų 
krašto etninės grupės, netek
tų reikiamo įspūdžio. Atrodo, 
kad australai nesinaudos so
vietų pasiūlymais. Lietuviai sa
vo ruqžtu į festivali kviečia 
laisvajame pasauly gyvenan
čius menininkus — L. Šukytę 
ir St. Barą. J. Lapšiui paves
ta užmegzti santykius su Azi
jos valstybių ambasadomis Can- 
berroje ir pateikti jom infor
macinės medžiagos. (E)

— Stasys Barzdukas, litua
nistas ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos pirmi
ninkas, baigia redaguoti seniai 
lauktą Bendruomeninio ir Tau
tinio ugdymo vadovėlį mokyk
lom. Vadovėlį leidžia JAV LB 
Švietimo taryba.

— Dr. Z. Ašoklis rengia nau
ją Lietuvos geografijos vado
vėlį. Žemėlapį braižo pulk. J. 
Andrius. Leidžia JAV Lietuvių 
Bendruomenės Švietimo tary
ba, vadovėlių rengimui ir lei
dimui gavusi 4,000 dol. pinigi
nę paramą iš Lietuvių Fondo.

— Žentą Tenisonaitė-Helle- 
mans išvertė i nederlandu kal
bą pluoštą lietuvių poezijos, ku
ri dabar pasirodė atskiru 
leidiniu, pavadintu “Eensteen 
heeftgeenhardt”. 88 puslapių 
knygoje pristatoma per 40 lie
tuvių poetų, beveik išimtinai 
laisvajam pasauly gyvenančių. 
Knygai įžangą apie Lietuvą pa
rašė vertėja Z. Tenisonaitė. Ją 
lietuvių kultūros klausimais pa
pildė rašyt. A. Vaičiulaitis.

— JAV LB New Yorko apy
gardai priklauso 9 apylinkės: 
Amsterdam , Bushwick, Cy
press Hills, Great Neck, Man
hattan-Bronx, Maspeth, Queens, 
New York I-ji ir Woodhaven. 
Apygardos pirmininkas ir JAV 
LB tarybos narys yra Alek
sandras Vakselis.

— "Pienocentro" buvę ben
dradarbiai pasiryžo išleisti in
formacini leidini “Žemės ūkio 
gamybinė kooperacija nepri
klausomoje Lietuvoje 1920- 
1940”. Šio leidinio iniciato
rius ir pagrindinis ruošėjas yra 
Jonas Glemža, buvęs ilgametis 
“Pienocentro” valdybos pirmi
ninkas ir vyriausias direkto
rius. Knygos medžiaga atiduota 
Nidos leidyklai Londone. Kny
ga leidžiama lietuvių kalba, bet 
bus paruošti anglų ir vokiečių 
kalbomis platūs pagrindinių ži
nių ir statistinių duomenų kon
spektai.

— Dainavos ansamblis stato 
A. Kairią ir kompoz. Br. Bu- 
driūno operetę “Sidabrinę dai
ną” Chicagoj, Marijos aukštes
niosios mokyklos salėj gruo
džio 11-12.

— A. Gečas sutiko vėl būti 
šių metų veiklos Dainavos an
samblio chormeisteriu.

— Londono lietuvių katali
kų Šv. Kazimiero bažnyčia, pa
šventinta 1912 kovo mėn., 
1972 metais minės 60-ties me
tų sukakti. Bus rengiamas mi
nėjimas. Tam jau sudarytas 
specialus komitetas.

— JAV LB Ohio apygardoje 
yra 4 apylinkės: Clevelando I- 
ji, Clevelando II-ji, Columbus- 
Pittsburgh. Apygardos pirmi
ninkas ir kartu JAV LB tary
bos narys yra Kazys Žiedonis.

SUDRĖKUSI PERGALE
Per lietų ir vėją — toks ny

kus vaizdas spalio 24, kai New 
Yorko LAK vyrų vienuolikė at
vyko rungtynių prieš West 
New York. Aikštė įmirkusi, 
daug kur telkšo balos ir vis dar 
į žemę tingiai sminga lietaus la
šai. Tokiose sąlygose kenčia 
futbolo žaidimas, bet teisėjas 
(tik jis gali atidėti rungtynes) 
švilpia pradžią. Vyrai pluša, ka
muolys dažnai tūpia į vandenį 
ir nė krust, lyg protestuodamas 
sakytų: “O ką jūs man pada
rysite - stypsau vietoje, ir baig
ta!”

Tą dieną pakrikštytos nau
jos, žaliosios uniformos (Algir
do Daukšos dovana). Anksčiau 
iš Europos persisiųsdinta rau
donoji apranga, o ilgai tarnavu
si baltoji perleista rezervinei. 
Visose įsiūtas tautos herbas — 
vytis.

Gamtos sudarkytą žaidimą 
mūsiškiai laimėjo 2-1. Pirmam 
kėliny ilgokai spaudžia, betgi 
būk tu gudrus, kai padėtis, at- 
rqdo, gera, o kamuolys dau
giau paklusta baloms, bet ne 
žaidikams. Pagaliau, 25 min. 
Žadvydas, išnaudojęs Budrai
čio padavimą, įkerta 1-0. Po 
pertraukos tas pats Žadvydas 
60 min. ženklina 2-0. Garbės į- 
varčiu West New York atsako 
tik pat pabaigoj, ir galutinė pa
sekmė 2-1.

Beje, Žadvydas ... Savaitę 
prieš tai jis pasistebėtinai gau
dė mūsų vartuose, o dabar tal
kino puolime ir nuskambėjo 
dviem įvarčiais.

LAK sudėtis: Jankauskas; 
Beleckis, Pavel; Bagdžiūnas I; 
Remėza III, Cantor; Rauba D, 
Vainius II; Budraitis, Žadvydas, 
Budreckas.

Po 6 rungtynių lietuviai turi 
7 taškus (laimėjo 3, lygiomis 1, 
pralaimėjo 2) ir įvarčių santy
kį 10-10. G A lygos pietų gru
pėj pirmauja Hajduk su 12 tšk. 
iš 6 rungtynių, 2. Bavarian SC 
7 tšk-. iš 4 rungtynių, 3. lietu
viai 7 tšk. iš 6 r. (7 komandos).

Rezervinei, be žaidimo, už
skaityta pergalė 6-0, nes West 
New York pavėlavo atvykti.

Spalio 23 jaunučiai gavo py
los nuo Clarkstown 0-7, o ber
niukai pralaimėjo prieš Pas-

saic 0-2. Kadangi prieauglio 
rungtynės sutariamos į savai
tės pabaigą, neįmanoma jų iš 
anksto skelbti šiose skiltyse.

Dėl informacijos. GA lygos 
pirmenybių pasekmės pirma
dieniais yra spausdinamos The 
New York Times — ten rašo
ma Lithuanians. Pasekmės mir
ga ir Long Island Press, be to, 
vokiečių dienraštyje N. Y. 
Staats-Zeitung und Herqld — 
čia sportui kasdien skiriamas 
visas puslapis. Gaila, kad kai 
mūsiškiai žaidžia savo aikštėje, 
niekas plačiau neinformuoja 
vokiečių dienraščio (galima su
rašyti sudėtį ir kelis sakinius 
apie rungtynes). Prieš kupstą 
metų taip talkino Antanas Bag
džiūnas. Jei neatsiranda kitų, 
gal tas pats A. B. vėl galėtų pa
gelbėti? K. Čk.

SEKMADIENĮ FUTBOLAS
Spalio 31 LAK vyrai pirme

nybių rungtynes žaidžia prieš 
American Czechoslovaks. Vie
ta: Central Park, Field 2, Man-- 
hattane. Pradžia 2:30 vai. Re
zervinės pradeda 12:45 vai.

American Czechoslovaks po 
5 rungtynių turi 4 tšk. (laimė
jo 1, lygiomis 2, pralaimėjo 2), 
įvarčių santykis 9-10. Lentelėj 
užima priešpaskutinę — 6 vie
ta.

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

patarnavimas įdedant 
dalis. aptarnaujam 
ir apylinkės lietuvius. 
aparatų neparduodam.

Taisom radijo ir televizijos 
aparatus spalvotus ir paprastus. 
Pilnas 
naujas 
Queens 
Naujų
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.

j

Kviečiame talkon!
DARBININKO administracija daro visa, kad nereikėtų 

laikraščio kainos kelti. Tuo tarpu DARBININKO skaitytojai 
garma 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 ..

Adresas

Siunčiu už prenumeratą $.

(Paralu)
J

TO PLACE 

YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

MALE - FEMALE

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

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, N.J. 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

Mario’s Auto Inspection & Repair 
service headlights adjustment, wheel 
alignment, motor tune-up and brake 
service. All minor adjustments and 
repairs done while you wait. Shell 
Bay Ave. Mayville, N.J. Cape May 
Court House, opp. State Inspection 
Station. Open Mon. thru Fri. 8 AM 
to 5PM. Owned & operated by Mario 
DeSantis “If you really want your 
car to go see Mario”, 609—465-5607

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 Qf the bride 
fashions for bridesmaids, “after 5” 
cocktail dresses. KAROL one of the 
nations finest specialty stores — 
Garden State Plaza Paramus, N.J. 
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

Camelot-by-the-Sea “An experience 
in human ecology”— Coastal. Mass. 
Finest resort. Heated ocean water 
pool, sauna, 125 beds, oceanview din
ing, ecology gardens. Full resort fa
cilities, staff of 40 directed by pro
fessor of human ecology. Formerly 
a millionaire’s estate. Enjoy our suc
cessful, ecological, scientific health 
program. Ted Lagodmos Hesperus 
Circle,Magnolia, Mass. 617—525-3053

MTG MONEY AVAILABLE 
ALL BOROS

For all types of dwellings
Great Eastern Mort. Corp.

128-02 Rockaway Blvd.
So. Ozone Park 659-9762

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.

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

f
VERTINGIAUSIA DOVANA 
JŪSŲ GIMINĖM —

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

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

SPECIALI KOMBINACIJA 
Didelė vertė — $149.00
3 jardai vyriškam žieminiam 
paltui medžiagos, 100% vilna, 
3 jardai moteriškam žieminiam 
paltui medžiagos, 100% vilna, 
3% jardai vyriškam kostiumui 
medžiagos, 100% vilna, 
3 jardai moteriškam žieminiam 
drabužiui medžiagos, 100% vil
na, 2 paklodės (dvigubodydžio), 
2 pagalvių įvalkai, 6 turkiški 
rankšluosčiai

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

Dar ir daugiau specialių 
siuntinių.

REIKALAUKITE MŪSŲ 
NAUJO KATALOGO

Užsisakykite dabar — tik per

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

DEXTER PARK
j(H| PHARMACY

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVETsUE 

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE. 
Brooklyn, N. Y. 11208 

---------Allen R. Shipley------ -—

Typewriters
Lithuanian and English

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

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 meniškų tautiškais mo
tyvais pieštų kąrtelių 2 dol. 
Prašom laiku užsisakyti, kad 
laiku galėtumėt išsiųsti.

d

DARglNINKO 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 ...............................................................................
1 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. $

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Kartojama sekmadieniais, nuo 3 iki 4 vai. p.p., 97.9 
meg. FM bangomis. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotj. 
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 SL, Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL 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 rid.

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

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

LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 -12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90*403. Tel. 828-3779.

—
PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

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

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

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

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

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

DARBININKAS 
SKIRIA 
SAVO 

METINĮ 
KONCERTU

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, o 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. ..e 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.).

Darbininko abu numeriai 
pereitą savaitę buvo išleisti 
punktualiai ir laiku pristatyti 
į paštą. Kai kurie skaitytojai ga
vo tik vieną numerį, q kai ku
rie nei vieno, čia kaltas tik 
pašto netvarkingas veikimas.

Darbininkas kitą savaitę dėl 
privalomos Visų Šventų šven
tės išeis tik vieną kartą — tre
čiadienį.

Dail. Onos Paškevičienės 
parodos atidarymas bus šį 
šeštadienį, spalio 30 d., 5 v. po
piet. Parodą rengia Liet. Mote- 
rų Klubų Federacija.

Nepamirškite šeštadienį 
prieš eidami gulti, laikrodžius 
atsukti viena valanda atgal.

New Yorko, New Jersey ir 
Conn, daugiau žinių šiame nu
mery spausdinama ir 6-7 pus
lapiuose.

I DAIL. ONOS PAŠKEVIČIENĖS 1
1 TAPYBOS KŪRINIŲ I
| PARODA Į
| 1971 m. spalio 30-31 |
| KULTŪROS ŽIDINYJE Į
E 361 Highland Blvd. E
E Brooklyn, N. Y. =

E Lankymo valandos: šeštadienį — nuo 12 iki 9 v.v., sek- = 
E madienį — nuo 10 v. iki 8 v.v. Atidarymas — spalio 30, =
E šeštadienį 5 v. popiet. Kalbės dail. Vytautas K. Jonynas. =

E Parodą rengia ir visus atsilankyti .kviečia • =

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos Valdyba

LB Woodhaveno apylinkes veikla
(atkelta iš 6 psl.)

Pasaulio Lietuvis
Svarbu pastebėti, kad iš 90 

ką tik prisiuntusių T. S. įnašą, 
46 užsiprenumeravo LB organą 
Pasaulio Lietuvį. 13 asmenų bū
va užsiprenumeravę (per valdy
bą) anksčiau. Jei įskaitysime ir 
tuos, kurie visą laiką jį prenu
meruoja, matysime, kad mūsų 
apylinkė domisi LB reikalais.

Vyčio ženklas
Prieš porą metų apylinkės v- 

ba pagamino patrauklų Lietu
vos Vyčio ženklą klijuoti ant 
automobilio langą Būtų labai 
gražu ir naudinga, jei mes visi 
panaudotume jį plačiau: keliau
tojai ant savo lagaminų, visų 
mokyklų lietuviai mokiniai bei 
organizacijų atstovai ant savo 

portfelių ir pan. Tokiu būdu 
visi, ypač mūsų jaunimas, pa
klausus, ką tas ženklas reiš
kia, turėtų puikią progą papa
sakoti apie Lietuvą.

Šitą Vyčio ženklą platina 
Darbininkas. Taigi, jį įsigyda
mi, paremsime ne tik LB veik
lą, bet kartu ir spaudą.
Jaunimo sekcija

JAV LB CV pageidaujant, 
Woodhaveno apylinkės valdy
ba, asmeniškai apklausinėjus 
dalį prie įvairių lietuvių orga
nizacijų priklausančių ir niekur 
nepriklausančių jaunuolių, ga
vusi jų pritarimą, nutarė suda
ryti LB Woodhaveno apylinkės 
jaunimo sekciją.

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 iš Chicagos Elena 
Blandytė, akompanuojant muz. 
Algirdui Kačanaitskui.

Įėjimo auka 5 dol.

Pelnas — 
Kultūros Židiniui

Netrukus bus sukviestas 
Woodhaveno apylinkės ribose 
gyvenančio jaunimo pasitari
mas veiklos gairėm nustatyti.

Rašinio konkursas
Prieš keletą mėnesių apylin

kės v-bos paskelbtasis rašinio 
konkursas jau susilaukė keleto 
rašinių. Sudaryta jau ir kon
kurso komisija. Ji netrukus 
bus paskelbta.

Konkurso rezultatų paskelbi
mas ir premijų įteikimas įvyks 
lapkričio 13, šeštadienį, 7 v.v., 
Kolumbu Vyčių salėje, 86-22 
85 St., Woodhavene. Tą vakarą 
bus pristatyta ir Aloyzo Baro

NEW YORKO VYRŲ CHORO 
(KRIKŠTYNŲ)

Koncertas
BALIUS

LAPKRIČIO 6, 1971
ST. ALOYSIUS parapijos salėje 
592 Middle Neck Rd. (prie Breuer 
Ave.) Great Neck, L. I. N.Y.

Įvairi programa. Šokiams gros J. Kaslo orkestras. Šalti užkandžiai. 
Kokteilis (duodamas nuo 7 vai.). Kitos staigmenos. Vietos užsakomos 
tr bilietai gaunami per choro narius arba skambinant telefonais — 
441-7831 / 641-1512 / 516-798-0493. Auka $6. (moksleiviams $3.)

Važiuojant automobiliais: LONG ISLAND EXPRESSWAY Exit 33 
(Great Neck) važiuoti iki 592 Middle Neck Rd. (kampas Breuer Av.)
Tikslus kelionės planas gaunamas pas choro narius ir Darbininke.

no knyga — Vėjas lekia lygu
ma.

Vakarą rengia LB Woodhave
no apylinkė kartu su tą dieną 
Angelų Karalienės parapijos sa
lėj vykstančiu LB Rytų apygar
dos suvažiavimu.

Pq knygos ir rašinių prista
tymo bus pasilinksminimas, šo
kiam gros šaunus Gutauskų or
kestras. Veiks baras ir užkan
dinė.

Netrukus bus smulkiau pa
skelbta apie šį jungtinį paren
gimą.

A. Balsys
Valdybos pirmininkas

“ČIURLIONIO” ANSAMBLIO
PHILADELPHIJOJE IR NEW YORKE

PASIRODO: Vyry choras
Motery choras
Mišrus choras, solistai 
Kankliy orkestras 
Tautiniy šokiu grupe

VADOVAI Dirigentas — A. MIKULSKIS
Kanklių orkestro vadovė — O. MIKULSKIENE 

Režisierius — P. MAŽELIS 
Chormeisteris — R. BABICKAS 

Tautinių šokių vad. J. KAVALIŪNAITE ir M. LEKNICKAS
Valdybos pirmininkas — VL. PLEČKAITIS

Rytinio pakraščio visuomenė kviečiama atsilankyti

PHILADELPHIJOJE, PA.
Šeštadienį, lapkričio 6 dieną, 6 valandą vakaro

TOWN HALL saleje, 150 N. Broad Street

Rengia: L. Bendruomenes Phila. apylinke

Po koncerto, visi kviečiami į čiurlioniečiams pagerbti VAIŠES, ŠOKIUS 
ir VAKARIENĘ, Lietuvių Muzikinio Klubo salėje — 2715 E. Allegheny 
Ave. Įėjimui į vaišes ir šokius galioja koncerto bilietai.

Bilietus į koncertą arba vakarienę galima užsisakyti siunčiant čekį arba 
telefonu pas šiuos platintojus:

NEW YORKE
Sekmadienį, lapkričio 7 d., 3 vai. punktualiai 

Richmond Hill High School saleje 
89-30 114 St. Richmond Hill, N.Y.

Bilietai gaunami New Yorke:
Apreiškimo parapijos klebonija Brooklyne — EV 7-2111 
Atsimainymo parapijos klebonija Maspethe — DA 6-2236 
Angelų Karalienės parpijos klebonija Brooklyne — ST 2-2086 
Haven Realty — J. Andrusis Woodhavene — VI 7-4477 
Romo Kezio kelionių agentūra Brooklyne — 769-3300
Birutė Labutienė, Richmond Hill — VI 7-5550 
Liudvika Kulikauskienė, Brooklyne — 845-6722 
Antanas Diržys, Brooklyne — TA 7-8789
Petras Baltrulionis, Jamaica — 297-0991
Vladas Vasikauskas, Richmond Hill — VI 7-1286 
“Laisvės Žiburio” radio raštinė — TW 4-1288

Joną Vigelį — 225 Lees Ave., Collingwood, N.J. 08108. Tel. 609—858-4315 
A. Krušinską, 1202 Fenwick Rd., Philadelphia, Pa. 19115; 215—676-2345 
Čekius rašyti: Lithuanian American Community of U.S.A.

BILIETAI Koncertą rengia ir visus ragina atsilankyti
6, 5, 4 ir 3 dol. ■ - Lietuvių Bendruomenės Philadelphijos apylinkė

New Jersey bilietus platina ir autobusus organizuoja:
KEARNY-NEWARK: Br. Macijauskienė, 429 Highland Ave., Kearny, N.J.

_____  [telef. 998-6797
ELIZABETH: Vincas Mamaitis, 209 Clark PL, Elizabeth, N.J. — 351-9057
PATERSON: Antans Rugys, 212 Lawrence Pl. Paterson, NJ. — 525-3340

Koncertą rengia ir visus kviečia atsilankyti BILIETAI
LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS 6, 5, 4 Ir 3 dol.




