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KRONIKA LIETUVOS REIKALU

AMERIKOS GAMINIAIS ROOSEVELTAS GELBĖJO
NIXONAS IMSIS GELBĖTISTALINĄ 1941-45, 

BREŽNEVĄ 1972?
Savaitės eigoje populiariau

sias buvo olimpiados palikimas: 
politinė konfrontacija Saugumo 
taryboje dėl karinių įvykių vi
duriniuose rytuose sustabdymo 
bei terorizmas; pačios olim
piados vertinimas; stiprėjančios 
rinkiminės kovos nuotaikos ir 
Kissingerio bei Sovietų pasitari
mai,'kurie davė naujų impulsų 
politinei raidai.

-o-

Prezidento patarėjo Kissinge
rio pasitarimai NĮaskvoje rugsė
jo 10-13 baigėsi rugsėjo 14 
bendru komunikatu, kuriame 
nieko nesakoma apie Vietna
mą; užsimenama apie Europos 
saugumo konferenciją, nusi
ginklavimo reikalus ir daugiau
sia kalbama apie pažangą dėl 
prekybos sutarties.

KAS SUTARTA?
Neoficialiom žiniom. Sovietai 

sutiko mokėti už paramą, ku-

KISSINGERIS MASKVOJ,
PARYŽIUJ IR LONDONE

Prez. Nixono diplomatinis pa
tarėjas d r. Kissingeris vienu iš
vykimu vedė slaptus pasita
rimus Maskvoj. Paryžiuj ir Lon
done. Visur buvo kalbama apie
Indokinijos karo likvidavimą 
teritorinio status quo pagrindu. 
Maskvoj pagrindinė tema dai 
buvo ir prekybos santykiai, ku
riu Maskva atkakliai siekia.

Apie Vietnamą nieko, nesuži
nota nė iš Maskvoj paskelbto

Prieš rinkimus

OPINIJA PERSVERIA NIXONO NAUDAI, BET
VILTIMI GYVENA ABIDVI PUSĖS

McGOVERN ŠTABE: kur pa
ramos ieškoti?

Rinkimų strategai mano, 
kad rinkiminė propaganda turi 
būti mesta į didžiuosius mies
tus: Chicagą, Clevelandą. Phi- 
ladelphiją. New Yorką. Dėl to 
McGovern, padedamas sen. 
Kennedy puolėsi laimėti Illi
nois rinkimų aparate galingo 
Daley palankumo. Antra, 
McGovern prabilo nauju balsu. 
Kovodamas dėl nominacijos, jis 
stengėsi rodytis “kairus radika
las”. Dabar pamatęs rinkikų 
nuotaikas, savo- veidą pakeitė 
ir visur skuba pasiskelbti esąs 
demokratas ir einąs pagal de
mokratų partijos liniją. Palan
kiau dabar atsiliepia ir apie

Mohammed el-Zayyat,nau
jasis Egipto užsienio reikalų 
ministeris. Diplomatas nuo 
1950, priklausąs moderuotų 
Egipto valstybininkų grupei, 
niekad tuščiai nešūkavęs prieš 
Izraelį. Esama įtarimo, kad esąs 
palankus Izraelio planams pra
dėti taikos derybas prie 
vieno stalo, gi tarpininkus lai
kinai palikti už durų.

rios prezidentas Rooseveltas 
1941-1945 sudavė Sovietam už 
11 bil. Ta parama išgelbėjo 
Staliną nuo pralaimėjimo prieš 
Hitlerį. Bet vietoj 11 bil. su
tiko dabar mokėti tik pusę bili
jono, kurs būsiąs mokamas per 
30 metų.

Sis sutikimas mokėti atidarys 
Import-Export banko duris 
Amerikos eksportininkam, kad 
gautų paramos eksportui į So
vietus. Įgalino Amerikos vyriau
sybę svarstyti Amerikos rei
kalavimą, kad jiem būtų taiko
mos palankiausiai traktuojamų 
valstybių privilegijos, t.y. ma
žiausi muitai sovietinėm pre
kėm.

Derylx>s bus tęsiamos Wash
ingtone rugsėjo mėn. Londono 
Evening Standart kor. Victor 
Louis teigia, kad iki 1977 me
tų prekybos apyvarta pasieks 
4.9 bil.

komunikato, nė iš Kissingerio 
pokalbio su spaudos atstovais. 
Lyg ir netyčia Kissingeris pra
sitarė. kad komunistai Paryžiuj 
gali pradėti rimtai derėtis.

Dėl prekybinių santykių su 
Maskva padaryta rimta pažanga 
principiniais klausimais. Trys 
Sovietų kc-misijos-tuoj atvyksta 
į Washingtona techniškų klausi
mų tvarkyti su panašiomis Ame
rikos komisijomis.

buvusį prezidentą Johnsoną, 
kurį pirma buvo niekais ver
tęs.

McGovern kaitaliojimasis su
prantamas: jis ne sykį sakė 
esąs pragmatikas, t. y. toks, ku
ris žiūri, kaip šiuo metu naudin
giau. Dabar, anot vieno stebė
tojo, jam nėra naudinga rody
tis radikalu; radikalai jo neiš— 
rinks; reikia remtis dauguma, o 
dėl nusivylusių radikalų, kurie 
kaltina McGovern išdavimu, 
nėra ko jaudintis: už ką gi jie 
kitą galės balsuoti?

Blogai su pinigais propa
gandai. Blogai, kad štabe nėra 
sutarimo ir tvarkos; kai kurie 
pasitraukė; patį O’Brien tik tik 
pasisekė apraminti.

NIXONO ŠTABE: pasitikėji
mas, keliamas opinijos tyrimais

Xors rinkimų vadovybė įspė
jo nepervertinti galimybių lai
mėti, tačiau pasitikėjimą remia 
ligšioliniai opinijos tyrimų duo
menys. Gallupas rado palan
kumą Nixonui 64;30. Tarp bal
suotojų iki 30 metų — Nixo
no naudai 61;36. Dar paskesni 
Harris tyrimai (paskelbti rugsė
jo 14) rodo Nixono naudai 63: 
29. WCBS televizijos tyrimai 
New Y’orko valstijoje Nixono 
naudai 50:30.

New Yorke demokratų atspa
ra buvo žydai; iš jų Nixonas 
1968 buvo gavęs tik 18 proc 
Dabar McGovern naudai tik 41: 
37.

Demokratų tvirtovė buvo ir 
unijos. Dabar visos Amerikos 
plotu Nixono naudai 56:36. De
mokratus rėmė ir dauguma kata
likų. Dabar 62:27 Nixono nau
dai.

James Reston (NYT) sako, 
kad niekad nebuvo toks didelis

KĄ IŠ TO PELNO 
BREŽNEVAS?

Apie susitarimą su Kissin- 
geriu sovietų spauda rašė kaip 
apie laimėjimą abiem pusėm. 
Galima jį laikyti specialiu lai
mėjimu Brežnevo naudai. Per
eitą savaitę Vakarų buvo rašo
ma, kad Brežnevo padėtis su
svyravus dėl nederliaus ir dėl 
pasitraukimo iš Egipto. Brežne
vo “detente” politikos prieši
ninkai gali tai išnaudoti kaip 
Brežnevo nesugebėjimą orga
nizuoti žemės, ūkį ir užsienio 
politiką. Buvo minima, kad jo 
oponentas Ukrainos griežtosios 
politikos šalininkas Šelest tebė
ra politbiuro narys.

Galimas susitarimas dėl pre
kybos su Amerika padės Brež
nevui išsilaikyti.

KĄ IŠ TO GAVO NIXONAS?
Prekybos sutartis turės būti 

naudinga ypačiai prieš rinki
mus. Bet pradžiai didelė staig
mena — opozicija apkaltino vy
riausybę, kad iš tos sutarties jau 
naudojasi ne javų augintojai, 
bet eksporto kompanijos. Eks
portui skirtų javų kainos ma
žesnės nei vidaus rinkoje. Tą 
skirtumą eksportininkam pri
moka valstybė.

Visi vargai atsirado tada, kai 
žemės ūkio departamento kai 
kurie pareigūnai privačiai pain
formavo šešetą firmų, kurios, 
tom informacijom pasinaudoda
mos, galėjo padaryti sau pelne 
apie 90 mil. dol.

Vis tai eina sąskaiton tų kvie-. 
čių, kurių Sovietai pirksią pei 

skirtumas tarp varžovų į prezi
dentus: Johnsonas-Goldwateris 
1964 m. buvo 61.5:36.5.

Ir vis dėlto McGovern pro
pagandos direktorius Gary Hart 
nepraranda vilties, kad paskuti
nės savaitės duos McGovern 
laimėjimą.

Dvigubas matas. — New Yor- 
ko konservatorių partija nutarė 
remti prez. Nixono išrinkimą ir 
savo kandidato nestatys. Todėl 
prez. Nixono pavardė turės 
mašinose dvi linijas. Demo
kratai labai pikti ir puola gub. 
Rockefellerį už susidėjimą su 
“kraštutiniais dešiniaisiais”. 
Bet patys pamiršo savo bėdą — 
kad ir nenoromis, bet bando pa
dėti McGovemui, labiausiai ne
priimtinam kandidatui visoje 
Amerikos istorijoje. Konservato
rių partija New Yorko valstijo
je gali sumesti už prez. Nixo- 
ną apie pusę milijono balsų.

Už ir prieš. — Kinijos spaudo
je labai santūriai ir trumpai ra
šoma apie Amerikos prezidento 
rinkimus, nerodant pritarimo nė 
vienam, nė kitam kandidatui. 
Bet Š. Vietnamo spauda “bal
suoja” už McGovern, gi prez. 
Nixoną vadina “pavojingu kam 
nusikaltėliu”.

TERORIZMAS
J. TAUTOSE
J. Tautų gen. sekr. Wald

heimas pasinaudojo jam duota 
teise papildyti gen. asamblėjos 
sesijos darbotvarkę dar vienu 
klausimu: priemonės terorizmui 
sulaikyti. Sesija prasidėjo rugsė
jo 19, jos darbotvarkėj dabar jau 
įrašydinta 100 klausimų.

Waldheimas nedaro jokių pa
siūlymų, tik prašo pravesti 
bendras diskusijas. Nors- apie 
tai neužsimenama, bet ir be 

trejus metus už 750 mil. Pirksią 
žinoma, kreditan, ne už pinigus.

Aferą jau tiria Kongreso pa
komisė. Tai vanduo opozicijos 
malūnui.

Sutartis turės būti tvirtinama 
senate. Sen. Javits pareiškė, kad 
sutartis gali būti užblokuota, 
jeigu nebus padaryta “teisybė” 
žydam Sovietuose, t.y. jeigu ne
bus atšaukti papildomi mo
kesčiai emigruojantiem žydam.

Kauno teatro sodelis. Kryželiu pažymėtoje vietoje suside
gino Romas Kalanta.

SACHAROVAS: ŽMOGAUS TEISIŲ
APSAUGA — PATI SVARBIAUSIA

VYRIAUSYBĖS PAREIGA
ŠacharovasZ: žmogaus teisi 
apsauga — pati svarviausia vy
riausybės pareiga.

Antroje savo Brežnevui į- 
teikto memorandumo dalyje 
akademikas Sacharovas ragina 
pradėti sistemos demokratiza
cijos ir liberalizacijos reformas. 
Laiko tai labai svarbiu vyriausy
bės darbu, ir neatidėliojant pa
darytinu.

“Tai turi būti padaryta todėl, 
kad sparčiau kiltų ūkinė ir tech
nologinė pažanga; kad laipsniš
kai būtų nugalėtas^rašto atsili
kimas ir izoliacija, esą palygi
nus su pažangiais kapitalisti
niais kraštais; kad pakiltų visų 
gyventojų grupių gerovė, kad 
mūsų krašto viduje atsirastų di
desnis pastovumas, kad mūsų 
šalis būtų išoriniai saugi. Mūsų 
krašto vystymasis vyksta nepa
lankiose sąlygose dėl mūsų san
tykių su Kinija. Mes turime 
sunkių problemų su ūkiu, gy
ventojų aprūpinimu, ūkine ir 
technologine pažanga, kultūra 
ir ideologija”.

“Pabrėžtinos šios problemos: 
pasunkėjusi tautybių problema, 
susipainioję santykiai tarp parti- 
jos-vyriausybės aparato ir inte
ligentijos; tarp aparato ir darbi
ninkų masių, kurios jaučiasi 
esančios blogesnėje ekonomi
nėje padėtyje gyvenimo stan
darto, darbo ir kultūrinių ap
tarnavimų .srityse. Ši gyventojų 
grupė yra nusivylusi “dideliais 
pažadais”, privilegijuota “bosų” 
grupe, kurion automatiškai su
talpinami ir inteligentai, pagal 
seną tradiciją mažiau apsišvie
tusių darbininkų nelaikomi 
darbininkų draugais”.

“Valstybės pagrindinis tiks
las turėtų būti piliečių pagrin

to aišku, kad paskata tą klausi
mą darbotvarkėn įkišti buvo 
arabų teroristų įvykdytos sker
dynės olimpiados atletų mieste
lyje Miunchene. Waldheimas 
tikisi, kad diskusijų metu bus 
surastos kai kurios priemonės 
terorizmo bangai sulaikyti. 
Amerika pagyrė Waldheimo 
iniciatyvą, bet daug kas iš to 
nieko gero nesitiki.

— Veiksnių pasitarime rugsė- 
. jo 9 New Yorke buvo svarsto

mas Europos saugumo konfe
rencijos klausimas ir kaip į jį 
atsiliepti Lietuvos reikalais. 
Pasitarime dalyvavo Vliko pir
mininkas dr. J. K. Valiūnas ir 
vicepirmininkas J. Audėnas, 
gen. konsulas A. Simutis, L.L. 
Komiteto pirmininkas V. Sidzi
kauskas, PLB vicepirmininkas 
dr. H. Brazaitis, Altos pirminin
kas dr. K. Bobelis ir vicepirmi
ninkas dr. K. Šidlauskas, JAV 
LB vicepirmininkas A. Gečys ir 
Kanados LB pirmininkas E. 
Cuplinskas. Pirmininkavo dr. J. 
K. Valiūnas. (Elta)

— Vliko valdyba rugsėjo 9 po
sėdy papildyta dviem naujais 
nariais: V. B. Radzivanu (27 
metų) ir A.V. Razgaičiu (25 me
tų). Dabar valdyboje yra dr. 
J. K. Valiūnas, J. Audėnas, St. 
Dzikas, dr. J. Puzinas, V. B. 
Radzivanas, A.V. Razgaitis ir J. 
Valaitis. (Elta)

dinių teisių apsaugojimas. Žmo
gaus teisių apsauga yra pats 
aukščiausias vyriausybės tiks
las. Visi valstybinių institucijų 
veiksmai turi būti remiami vi
siems piliečiams žinomais įsta
tymais. Įstatymų turi laikytis vi
si piliečiai, institucijos ir or
ganizacijos”.

Viešumas palengvina tei
sėtumo, lygybės ir sistemos 
efektyvumo kontrolę, skatina 
administracinės sistemos demo
kratiškumą ir prisideda prie 
krašto pažangos, gerovės bei 
saugumo. Tokioje atmosferoje 
pagrindinė tautos energija tiks
lingiau ir teisingiau panaudoja
ma, ir tai yra jos stiprumo bei 
gerovės pagrindas.”

“Mesianizmas yra svetimas 
tokiai visuomenei. Kaip sve
timos ir svaičios apie tai, kad 
pasirinktoji sistema yra vienin
telė ir geriausia už visas ki
tas”.

“Pagrindinė užsienio poli
tikos problema yra mūsų santy
kiai su Kinija. Siūlant Kinijai 
ūkinę, technikinę bei kultūrinę 
pagalbą, brolišką bendradar
biavimą ir bendrą kelionę de
mokratijos link, neužmirštinas 
mūsų šalies saugumas, vengtina 
vidaus ir užsienio kivirčų bei 
susipainiojimų. Turint galvoj 
kas aukščiau pasakyta, vykdy
tini Sibiro ūkinio vystymo pla
nai”.

“Labai svarbu nesikišti į kitų 
socialistinių kraštų vidaus rei
kalus. Taipgi svarbu imtis ini
ciatyvos sukurti (gal J. Tautų 
rėmuose?) naują tarptautinę 
agentūrą — tarptautinę eksper
tų tarybą taikos, nusiginklavi
mo, ūkinės pagalbos neturtin
giems kraštams, žmogaus teisių 
gynimo bei apsaugos proble
moms svarstyti”.
(Apie kitas siūlomas reformas 
bus kitoj “Darbininko” laidoj)

— Newyorkiečiai gali džiaug
tis, kad miesto vadovybė jau 
užsakė 752 šaldomus vagonus 
požeminių traukinių tinklui ap
tarnauti. Jie pradės kursuoti 
sistemoje 1973 metais, kaštuos 
210.5 mil. dol. Trečdalį pinigų 
duos miestas, likusius pridės fe
deracinės institucijos.

— Londono “The Times” 
rugsėjo 4 paskelbė estų kilmės 
autoriaus Hillar Kallar straipsnį 
apie dabartinę padėtį Estijoje. 
Autoriaus nuomone, Estijai ru
sai duoda laisvės kultūros srity 
daugiau kaip kitose Baltijos res
publikose. Lietuvoje Sovietų į- 
staigos rimtai susikirto su katali
kų Bažnyčia, kurios veikla čia 
sutampa su tautiniu judėjimu. 
Tautinis pasipriešinimas reiš
kiasi ir Estijoje. Pvz. pernai, 
kai čekai sumušė sovietų hoc
key komandą, estai studentai 
dalyvavo demonstracijoje, ro
dydami pasitenkinimą. Kiek 
studentų už tai pašalinta, neži
nia, bet tai buvo, palyginti, 
švelnesnis reagavimas nei Lie
tuvoje, kur buvo gausiai suimi
nėjami studentai ryšium su ge
gužės demonstracijom. (E)

— Lenkų-ukrainiečių sąjunga 
Londone pasmerkė sovietų 
priespaudą bei jos metodus 
Lietuvoje. Lenkų laikraštis 
Londone “Tydzien Polski” 
rugpiūčio 12 paskelbė sąjungos 
pareiškimą: “Mes reiškiame 

nuostabą, stebėdami kovotojų 
Lietuvoje pasišventimo dvasią 
bei didvyrišką laikyseną, ir mes 
giliai įsitikinę, kad lietuvių tau
ta ištvers priespaudą, persekio
jimus ir sulauks valandos, kai 
jai bus suteikta vieta būsimos 
demokratinės bei sujungtos Eu
ropos laisvų bei lygių tautų 
šeimoje”. (E)

Trumpai pasaulyje
— Prancūzija labai užsirūsti

no ant Šveicarijos, kad ši pa
sirinko savo karo aviacijai Ame
rikos, o ne Prancūzijos lėktu
vus. Kova vedama aštriais pa
sisakymais Paryžiaus spaudoje. 
Šveicarai labai įpykę ant pran
cūzų už savo prekės kišimą 
politinio spaudimo būdu. Švei
carai apsisprendė nepirkti nė 
prancūziškų, nė Amerikos, 
ieškos kito pardavėjo.

— Indija ir Pakistanas ne
suspėjo iki sutarto laiko praves
ti naują paliaubų liniją Kaš- 
mire, kurį savinasi abidvi pu
sės, bet ikšiol nepajėgė rasti 
protingo sprendimo. Tik šį kartą 
pajėgė nesusipykti — paste
bėję klaidas žemėlapiuose tai- . 
kiai sutiko juos pataisyti. Kai 
šita kliūtis bus pašalinta, siena 
bus išvesta laikantis Simlos su
sitarimo.

— Maskvos spaudoje tilpo 
platūs atsiribojimai nuo Kinijos 
krašto apsaugos min. Lin Piao 
sąmokslo nužudyti Mao Tse- 
tungą. Anot Pravdos vedamojo. 
Lin Piao žuvimas turi ryšį su 
Kinijos kompartijos viršūnės vi
daus kovomis. Bet nė žodžiu 
neužsiminta apie tai, kad į tra
gediją būtų įsivėlusi Rusijos 
kompartija, kaip apie tai atsar
giai tvirtina Pekino kompartijos 
šaltiniai.

— P. Korėjos vyriausybė nu
tarė ištraukti visą savo kariuo
menę iš P. Vietnamo per šešis 
mėnesius. Dabar ten yra dar 
37,000 P. Korėjos karių. Veiks
mas ne politinis, bet karinis, 
nes P. Vietnamo kariuomenė 
jau galinti su priešu pati susi
tvarkyti.

ORO PIRATAI
Kovai su oro piratais ikšiol 

vartojamų priemonių neužten
ka, nės kai kurios valstybės glo
boja piratus savo politinių tiks
lų siekdamos. Visiem aišku, kad 
piratai prilygintini didiesiems 
nusikaltėliams. JAV ir Kanada 
pasiūlė priimti ir pasirašyti 
tarptautinę sutartį sankcijoms 
prieš piratus globojančius tai
kyti. Sutartis veiktų JT chartos 
rėmuose, suteikiant Saugumo 
Tarybai teisę ir pareigą sank
cijas pritaikyti.

Washingtone pradėjo tą rei
kalą svarstyti 19 valstybių atsto
vai. JAV-Kanados sutarties pro
jektas gali sulaukti kritikos iŠ 
Sovietų ir arabų valstybių, bet 
tikimasi sutarties projekto 
branduolį išsaugoti. Vėliausia 
žinia iš Washington© prane
ša, kad sutarties pagrindinis 
principas priimtas, tik ieškoma 
skirtingos redakcijos jam įrė
minti.
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JŲ DARBO DIDŽIOJI DALIS ATLIEKAMA TYLIAI . . .
O. KLIORYTĖ, Cleveland

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APA.1ATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Apiarnaujam Queens ir apylin
kės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tek 847-0887. Adresas; 
Mr. Joe Kasias, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 <2 blokai nuo 
Woodhaven Blvd.).

(Mūsų veiksnių ir veiksnelių 
didžioji veiklos dalis prasmin
ga tuo, kad Lietuvos reikalą 
gyvina opinijoje ir tarp - pačių 
lietuvių.

Paskutiniu laiku daugiausia 
pagyvino patys Lietuvos lie
tuviai, kurių žygius bei aukas 
paskelbė tarptautinės agentū
ros. Lietuvos padėtį Amerikos 
opinijoje gyvino LB informaci
jos tarnyba; gyvino lietuvių jau
nimas Simo Kudirkos proga. 
Gyvino ir tebegyvina progine 
ir nuolatine veikla taip pat jau
nimo sąjūdis, pasivadinęs 
“Jaunimo žygis už tikėjimo 
laisvę.”

Šio sąjūdžio jaunimas sakos, 
kad jo didžioji darbo dalis at
liekama tyliai. Tad čia norima 
iškelti jj “iš tylos”, skelbiant 
Onytės Kliorytės sutrauktą 
pranešimą, kuris buvo skaitytas 
Jaunimo kongreso studijų die
nose Kento universitete liepos 
6. — Red.).

SPARTA — Rašomos mašinėlės įr. kalbomis, radio, spalv. TV, compiuto- 
rial, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. BL Northport, N.Y. 11731. TeL (518) 757-0055.

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

J. B. 8HALINS-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P*way Sta.). Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laid n 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GAR8ZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
Koplyčios. 231 Bedford Avenue. Brooklyn. N.Y. 11211; EV 8-9770.

 o

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia. Air-con
ditioned. A. J. Balton-BaltrQnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 42f> 
Lafayette SL, Newark, N.J. 07105; teL 344-5172. Paruošiamos garbingos 
laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniaaa 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR6-643*

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas i Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas paiarnavūaas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712 

JUOZO ANDRU&IO Real Estate, Insurance. Apraudlmas gyvybės, namų 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacljos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta 
dieninis iki 6 v. pp. 87-09 Jamaicą Ave,. Woodhaven ^LY., 11421; VI 7-44,77

SĄJŪDŽIO ISTORIJA
1965 metais buvo “Jaunimo 

žygis į Jungtines tautas”. Jį 
prisimindama ir norėdama pri
sidėti prie lietuvių religinio gy
venimo atnaujinimo, Moks
leivių ateitininkų sąjunga 1966 
m. lapkričio 13 paskelbė reika
lą organizuoti “žygį pas Šventą- 
jį Tėvą.

Tuo žygiu siekė, kad būtų į- 
vesta lietuvių bažnytinė savi- 
tvarka; kad Šventasis Tėvas bū
tų prašomas 
įsteigti lietuvių vyskupijas lais
vajame pasauly, kuriom pa
vestos visos šiuo metu nuo ki
tų vyskupijų priklausančios 
lietuvių parapijos, vienuolijos, 
mokyklos.

Tokiu būdu laisvojo pasaulio 
lietuviai gautų teisę savarankiš
kai tvarkyti savo religinį gyve
nimą savų vyskupų vadovybėje.

Į šią mintį greitai atsiliepė 
A.R.K. Federacija. Buvo pa
reikštas pageidavimas, kad no
rint šia akcija apimti visus lie
tuvius katalikus iniciatyva lietu
vių vyskupijų steigimo reikalu 
būtų perleista federacijai.

Federacija paliko vykdoma
jam komitetui paruošti tiksles
nį žygio pas Šventąjį Tėvą pro
jektą. Po nesėkmingų pastangų 
tokį komitetą sudaryti, 1968 
Moksleivių centro valdybai pa
prašius, žygio komiteto sudary
mo iniciatyvą federacija grąžino 
Moksleivių sąjungai.

1968 spalio 22 komitetas 
buvo sudarytas. Jame dalyvauja 
šios jaunimo organizacijos:

Akademinis skautų sąjūdis, 
Korp Neo-Lithuania, Lietuvių 
jūrų skautija, Lietuvių skautų 
brolija, Lietuvių skaučių seseri
ja, Lietuvos vyčiai, Moksleivių 
ateitininkų sąjunga, Studentų 
ateitininkų sąjunga, PLB jauni
mo sekcija.

SĄJŪDŽIO NUOLATINĖ 
VEIKLA

“Žygio” darbai dvejopi: nuo
latiniai ir proginiai. Nuolatinis 
darbas — visada ir visur infor
muoti pasaulį apie tikėjimo per
sekiojimą Lietuvoje.

Tam reikalui komitetas yra 
paruošęs ir išspausdinęs eilę 
leidinių ir juos išplatinęs tūks
tančiais. Konkrečiai:

1. Informaciniai pakartotiniai 
laiškai J.T. gen. sekretoriui ir 
visiem ambasadoriam, išskyrus 
komunistinio režimo; taip pat*' 
prezidentui Nixonui.

2. Leidinys “Lietuviai kuni
gai 1966 Jaunimo metais” — 
čia gausi statistinė medžiaga 
apie lietuvius ir lietuvių kunigų 
pasklidimą pasaulyje.

3. “Kas yra tikroji laisvė?” 
— medžiaga jaunimo disku
sijom.

4. Religinių pažiūrų anketa — 
išsiųsta per 1200 egz., ir jau 
gauta 340 atsakymų.

5. Anglų kalba: Vilniaus 40 
kunigų deklaracija — išplatinta 
per 2000 egz.

6. Anglų kalba: Kun. Šeške
vičiaus gynimosi kalba — 500 
egz. išsiųsta visiem Clevelando

Jaunimo žygio už tikėjimo laisvę komitetas Kent universitete, kai ten vyko studijų dienos, 
buvo išstatęs spaudos iškarpų montažą, kuris rodė komiteto veiklą.

vyskupijos tautinių parapijų 
kunigam.

7. Anglų kalba: Kun. Zdebs- 
kio gynimosi kalba — 200 egz.

8. Anglų kalba: Kun. Kontau- 
to brošiūra apie religijos per
sekiojimą Lietuvoje—per900egz. 
išsiųsta Clevelando vyskupijos 
kunigam su papildymu apie 
17,000 parašų memorandumą; 
per 400 egz. išdalinta demon
stracijų metu ir kt. progom.

Šiuo metu yra sudarinėjamas 
Amerikos universitetų biblio
tekų sąrašas. Numatoma jom pa
siųsti mūsų leidinių komplek
tus.

visuomenei apie religinį perse
kiojimą Lietuvoje.

Žygio darbai yra žinomi ir 
Lietuvoje.
“ŽYGIUOJA — 
NENUŽYGIUOJA

Kartais komitetas yra kriti
kuojamas, kad "jau šeštus metus 
žygiuoja pas Šventąjį Tėvą ir 
vis nenužygiuoja”. Noriu at
sakyti, kad pagrindinis Žygio 
uždavinys yra nuolatos žygiuoti 
idėjos vardu. Važiavimas į Ro

mą nėra pagrindinis tikslas, o 
tik priemonė. Tos priemonės 
pavartojimas priklauso ne tik

nuo mūsų, bet ir nuo Šv. Tėvo.
Girdimas kartais nusistebė

jimas, kad Žygis dar egzistuo
ja. Kadangi didžioji darbo dalis 
yra atliekama tyliai, galvojama, 
kad Žygis miręs. Bet padėtis 
yra ne tokia: Žygis tebėra stip
rus, gyvas ir dirba visiem lietu
viam labai svarbų darbą.

P.S. Algirdui Mulioliui pasi
traukus, dabar Jaunimo žygio 
už tikėjimo laisvę pirmininkas 
yra Romualdas Bublys. Žygio 
adresas: 23430 Harms Rd., 
Richmond Heights, Ohio 44143.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St. 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prie* 
narna kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction BĮ va., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156

Kas norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
į Darbininko administraciją. 910 Willoughby Ave.. Brooklyn. N.Y. 11291

ŽYGIO PROGINIAI DARBAI
Š. m. vasario mėn. buvo su

ruoštas pranešimas apie Žygį 
Clevelando visuomenei ir ba
landžio mėn; kultūrinė pavaka
rė su dr. J. Girniaus paskaita 
“Dievas ir tauta mūsų gyveni
me”. Balandžio gale suorgani
zuotos penkių tautų kunigų 
koncelebruotos mišios Cleve
lando katedroje ir didžiulė de
monstracija ryšium su 17,000 
lietuvių peticija J. Tautom. Šis 
įvykis buvo plačiai aprašytas 
amerikiečių laikraščiuose.

Išgirdęs apie Romo Kalantos 
susideginimą, Žygio komitetas, 
pirmasis, rytojaus dieną suorga
nizavo demonstraciją miesto 
centre; gausiai dalyvavo spau
dos ir televizijos atstovai, Cle
velando dienraštyje pirmą kar
tą pasirodė vedamasis lietuvių 
reikalais. T. G. Kijauskas, jė
zuitų provinciolas, per tris spe
cialias radijo ir televizijos prog
ramas kalbėjo amerikiečių

OKUPUOTO] 
'LIETUVOJ ‘

Kas vasaroja Balandoje?

“Sovietskaja Lit va" liepos 25 
įdėjo šią vasarą Palangoj vasaro
jusių nuotrauką. Viena tokia gru
pė gėrisi Palanga. Kas tie vasaro
tojai? Taigi — S. Kovalenka (iš 
Charkovo), M. Ordannič (Ufa), 
N. Levi (Maskva), A. Šugaev 
(Uralk), B. Jocienė (Kaunas), A. 
Kossobcr (Suchumi). (J. Grigore- 
va (Čeliabinsk), D. Davliatov 
(Taškent), G. Beloousov(Krasno- 
polsk) ir . A. Cakadze (Tbilisi). 
Taigi iš 10 vasarotojų vos viena 
— lietuvė, ir tai būdinga ne tik 
vasarotojų grupei, bet ir visai Pa
langai, kur okupuoti lietuviai te
sudaro vos 10 proc. visų vasaro
tojų. (E)

Vilniuje vėl išleista septinta iš 
eilės propagandinė knygelė apie 
Lietuvą anglų kalba — “Lietuva 
šiandien”. Šį kartą sugalvota 
informuoti apie vadinamos Lie
tuvos min. tarybos atstovybę 
Maskvoje bei jos “veiklą”, aiški
nama, kaip Lietuva padėjusi at
statyti žemės drebėjimo sugriau
tą Taškentą, dėstoma apie ryšius 
su pasaulio kraštais. 48 pusi, 
leidinėlis išleistas 3,000 egz. ti
ražu. (E)

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421. 296-2502 aiba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigmlom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom i namus heoįviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special piice for Weddings ami Futlies. Home-made Bologna.

MOVED TO-LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 ORCHARD ST. New York. N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — impor
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas 
paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga-.
U vykti Ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti fot-

- patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.)! &
Lietuviškam rajone — x

LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

Alice’s Florist Shop j

107-04 Jamaica A.ve. Richmond Hill, N. Y. &

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

Pilies skersgatvis Vilniuje. Dail. J. Kuzminskio linoleumo 
raižinys.

DAINŲ KATALOGAS
Lietuvoje dirbą lietuvių 

kalbos ir literatūros institu
to folkloristai, pasinaudodami 
lietuvių tautosakos rankraštynu, 
sudarė lietuvių liaudies dainų 
katalogą/

Katalogas apima apie 400, 
000 dainų. Darbo dainų Lie
tuvoje sukurta 904; rinkėjai 
yra užrašę daugiau kaip 20, 
000 jų * variantų ir 4026 me
lodijas. Kataloge užfiksuota 
daugiau kaip 2500 vestuvinių, 
daugiau kaip 1000 meilės ir 
apie 1000 karinių istorinių 
dainų su jų variantais.

Populiariausia daina apie tė- 
,viškėn ' parskrendančių gegu
te pavirtusią martelę. Šios 

'dainoš lig šiol užrašyta beveik 
1500 variantų. Išleistas katalo
gas, manoma, palengvins folk
loristams parengti sistematinį 
liaudies dainų leidinį. Su
rinktų lietuvių liaudies dainų 
ligi šiol paskelbta tik nedide
lė dalis — apie 5 proc. (E)

Miestuose gyventojų 
judėjimas 1970

Į miestus atvyko 112,915, 
asmenų; iš Lietuvos — (kaimo) 
84,652; iš kitur (kitos respubli
kos) 28,263. Iš miestų išvyko 
73,072: į Lietuvą (kaimą) 51,701; 
į kitas respublikas 21,371.

Tuo būdu 1970 Lietuvos mies
tuose atsirado (28,263-21,371) — 
6.892 nauji kolonistai, dau
giausia rusai, ukrainiečiai ir gu
dai. (“Viesnik Statistiki”, 1971 
m. Nr. 11, 82-83 psl.). (E)

Lietuviško stiliaus paminki: " 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New’ Jersey ir Connecticut 
valstijose

F asolino
Memorials CO.

66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines) 
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) D Avenport 6—3150

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Romas Kezys, Pres.
2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 — Tel. 769-3300

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupines kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:
LĖKTUVAI 
VIEŠBUČIAI 
LAIVAI (Cruise*' 
.AUTOBUSAIS įdomių vietų 
.lankymas

Specialios nuolaidos:
INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)
GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS

i
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Blokai pasikeitė
Pokarinėje praeity buvom su

sipratę su faktu, kad politinės 
bei ideologinės jėgos buvo pasi
dalinusios į du blokus: ko
munistinį ir antikomunistinį. 
Tarp jų«vyko Šaltasis karas. Su
sidarė dar ir trečias blokas — 
tariamų “neutraliųjų”, kurie ro
dė palankumą komunistiniam 
blokui, o naudojosi antiko
munistinio bloko gėrybėm. Pa
gal senąją “išmintį” — trečia
sis naudojasi.

Šaltasis karas pagaliau su
stabdytas ir niekinamas. Įtiki
nėjama, kad komunistinis blo
kas perskilo; prarado savo cent
rą, ir atsirado “policentrizmas”. 
Įtikinėjama, kad blokų priešiš
kumas buvo “ideologija”, o ji 
neturinti lemti valstybių santy
kių. (Ideologija neturinti lemti 
net ir Bažnyčių santykių su 
valstybei). Šaltasis karas pa
keistas “koegzistencija” ir 
“dialogu”.

Taip “komunistinis” ir “anti
komunistinis” blokai tariamai 
palaidoti.

-o-
Koegzistencijos dvasiai įsiga

lint, susidarė betgi vėl du 
blokai. Nelygios jėgos blokai. 
Blokai kitais pagrindais.

Viename bloke susitelkė 
materialistai, t.y. tie, kurie sie
kia materialinės, ūkinės nau
dos. Jie surado bendrą interesą 

_ tarp komunistinio režimo kraš
tų ir kapitalistinių. Sovietai ir jų 
satelitai, kom. Kinija siekia 
pagerinti savo buitinę pramonę, 
gyventojų aprūpinimą. Savom 
jėgom negali to padaryti. Kodėl 
tam reikalui nepanaudoti Vaka
rų kapitalistų pagalbos. Pas
tarieji tam paslaugūs, nes sie
kia kuo daugiau savo gaminių 
parduoti komunistinio režimo 
kraštam.

Tuo keliu pirmiausia pasuko 
Europos kapitalistai. Tuo keliu 
spyrė ir tebespiria eiti savo vy
riausybę ir Amerikos kapita
listai. Ir vyriausybė negali at

sispirti, juo labiau, kad tai bus 
gera korta prieš pat rinkimus.

Tai skirtingų režimų kapi
talistų blokas, kuriame nėra vie
tos darbo žmonėm. (Ir dėl to 
Amerikos unijų federacija yra 
prieš tokį bloką).

-o-
Tas antrasis, besiformuojantis 

blokas yra kankinių blokas. 
Kankinių, kurie, nepatenkinti 
komunistine ir kapitalistine 
eksploatacija, im* kelti balsą ir 
reikalauti to, ką pirmasis blo
kas buvo pagarsinęs — žmogiš
kųjų teisių.

Bloke savaime atsidūrė tie 
intelektualai, kurie Jugosla
vijoje pakėlė bąlsą prieš komu
nistinę “naująją klasę” ir dėl to 
atsidūrė Tito kalėjime. (Nors 
prieš porą savaičių ir Titas pra
šneko jau prieš “komunistus 
milijonierius!”).

Atsidūrė bloke Sovietų Sąjun
gos rašytojų bei intelektualų 
grupė, kurie išdrįso demonst
ruoti ir suorganizuoti “samiz- 
datą”. Atsidūrė tie kroatai, kurie 
šią vasarą mėgino ginklą pakelti 
prieš Jugoslavijos imperializmą.

Ypatinga vieta teko šiame 
bloke Lietuvai, kurios peticijos, 
susideginimai, mėginimai iš
bėgti virto kaitinančia bei už
degančia medžiaga ir kitiem 
pavergtiem.

Tai naujas tarptautinis ken
čiančiųjų ir protestą keliančių 
blokas. .i.-e; .

-o-
Išaugo ir trečias blokas — 

‘neutraliųjų’, t.y. tylinčiųjų blo
kas. Tai blokas, kuris savo tylė
jimu remia pirmojo bloko pa
stangas išlaikyti status quo. 
Tyli Europos vyriausybės; tyli 
Amerikos; tyli Vatikanas. Tyli ir 
Jungtinės Tautos.

Valdantieji nori išlaikyt status 
quo, kaip romėnai norėjo išlai
kyti vergų sistemą. Tylėjimas 
yra tai sistemai parama.

Tačiau tai yra prieš gyveni
mo logiką, kuri verčia judėti 
ir keistis.

• kirtimųjų Rytų klausimų ste
bėtojai ir žinovai laužo galvas: 
kaip suprasti ir išaiškinti staigų 
Egipto prezidento Sadato 
sprendimą pasiųsti 20,000 rusų 
.namo. Tikrai nelauktas ir neti
kėtas išvijimas “svečių iš šiau
rės”. Bendrai imant, kada ieš
koma atsakymo į šį klausimą, 
žinovai ypač pabrėžia politinius 
motyvus. Sakoma dar, kad rusai 
nesusibroliavo su egiptiečiais. 

Rusų elgesys buvęs biauresnis 
iUŽ senųjų kolonizatorių elgesį. 
Anie nors buvę godūs išnaudo
tojai, tačiau bent buvę man
dagūs. O pas rusus nė to nebu
vo. Pati toji keista, nei karo nei 
taikos, padėtis buvo naudin
gesnė Sovietų Sąjungai, kuri 
įsigalėjo Artimuosiuose Ry
tuose, negu egiptiečiams. Taigi, 
pagal dalyko žinovus, šios ir dar 
kitos priežastys privedusios 
prie pasaulį nustebinusio Sa
dato sprendimo.

Visuose to nepaprasto įvy
kio komentaruose vos vienas 
antras užsiminė dar kitą prie
žastį: egiptiečių antikomu
nizmą, kuris ypač stiprus Egip
to kariuomenėje. Šitas motyvas, 
nors ir mažiau pastebimas, yra 
vertas didesnio dėmesio. Egip
tiečių antikomunizmas nėra po
litinio pobūdžio, o grynai religi
nės prigimties nusistatymas. 
Liaudis Egipte tiesiog biaurisi 
komunizmu dėl to, kad jis yra 

ateistinis. Dėl to bet koks ko
munizmo suderinimas su egip
tiečių galvosena ir pasaulėžval
ga yra neįmanomas, nors valsty
bės vadai bandė politiniais su
metimais šį klausimą peršokti, 
jį tarsi ignoruodami. Praktika 
parodė, kad priešingumas taip 
komunizmo ir religingos egip
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tiečių tautos virto nesulaikoma 
įtampa.

Kodėl tad egiptiečiai ėmė 
šnairuoti į rusus? Kodėl stu
dentų manifestacijos ir riaušės 
buvo antisovietinio pamušalo? 
Sakysite — tai buvo tautinės 
savigarbos apraiškos. Tačiau 
nepamirškime, kad arabų nacio
nalizmas yra tampriai susijęs su 
tradiciniu religingumu. Joks 
sambūvis, jokia draugystė nėra 
įmanoma tarp islamo dvasinės 
pasaulėžvalgos ir materialisti
nės bedieviškojo komunizmo 
ideologijos. Jei politikai ieško 
patenkinamo atsakymo ir bando 
daryti išvadas iš fakto, kad nuo 
Nilo krantų buvo nuvyti kazo
kai (čia jiems ne Donas), tai 
jau jų reikalas. Bet šalia viso to 
reikia matyti kitą realybę: Sa
dato politinis sprendimas buvo 
padarytas atsižvelgus į tautos 
nusistatymą priešintis ateizmui 
ir išsaugoti tikėjimo ir tradici
jos vertybes. Taigi rusų iš Egip
to išvijimas turi ne tik politinių, 
bet ir pasaulėžiūrinių, tikriau, 
religinių, motyvų.

Deja, negalima to pasakyti 
apie Vakarus, kur nematyti išti
kimybės ir prisirišimo prie sa
vosios doktrinos ir prie savųjų 
tradicijų dvasios. Tai labai ryš
ku katalikų pasaulyje visose 
plotmėse.

Kad krikščionybė nėra sude
rinama su komunizmu, nėra 
vien tik teorija, nuomonė, bet 
tiesa, paremta Šventuoju Raš
tu, Evangelija, iškilmingai po
piežių paskelbtais dokumentais, 
kurie nėra atšaukti ar pakeisti, 
kurie yra antspauduoti per 55 
metus Bažnyčios kankinių krau
ju komunistų valdomuose kraš
tuose. Kai 1937 popiežius Pijus 
XI enciklikoje “Divini Re- 
demptoris” pasakė, jog “komu
nizmas yra iš esmės nedoras, 
su juo neturi bendradarbiauti 
nė vienas, kas nori apsaugoti 
krikščioniškąją kultūrą”, tai ne

buvo kažkas naujo, o tik sinte
zė to, ko Bažnyčia visuomet mo
kė ir kas buvo katalikybės am
žių paveldėtas turtas. Juk iš 
tiesų, koks gali būti bendradar
biavimas tarp krikščionybės, 
kuri moko žmones nevertinti 
žemiškųjų gėrybių, nė paties 
gyvenimo, o ieškoti amžinųjų 
vertybių, kurios garantuoja am
žinąjį gyvenimą, — ir ateistinio 
marksizmo, kuris neigia Dievą, 
busimąjį gyvenimą ir moko 
žmones tenkintis tik šiuo že
mišku gyvenimu?

Per ištisą šimtą metų, pra
dedant popiežium Pijum IX 
ir baigiant Pijum XII, Baž
nyčia skelbė nesuderinamą an
titezę tarp krikščionybės ir ko
munizmo. Tasai Bažnyčios mo
kymas buvo aiškus ir tvirtas.

Paskutiniais metais S. Officium 
dekretas, pasmerkiąs komuniz
mą, buvo ne kas kita, kaip tik 
patvirtinimas ankstesnių šv. 
Sosto sprendimų.

Deja, paskutiniais metais pa
sigendama to aiškumo ir tvirtu
mo katalikiškame pasaulyje, ka
da apgaulingoji komunizmo 
propaganda įgavo tragiško su
stiprėjimo. Ne vienas klausia: 
kodėl komunizmo pasmerkimas 
yra tyliai pamirštamas, kada jis 
būtų labiausiai reikalingas? Ko
dėl prieš komunizmo klaidas ir 
terorą katalikų pasaulis neišsto- 
ja su nesenos praeities tvirtu
mu ir atvirumu? Priešingai, pa
stebima nusileidimo, pasidavi
mo ženklai neva dialogo ir 
bendradarbiavimo sąskaiton. 
Kodėl pasauliečiai, kunigai ir 
vyskupai ima atmesti ir net pa
smerkti ankstesnius Bažnyčios 
mokymus ir įspėjimus saugotis 
komunizmo, kaip maro? Kodėl 
Čilėje kardinolas išdrįso kated
roje sugiedoti Te Deum lan
dančius komunisto Allende per
galei? Kodėl Brazilijoje kitas 
kardinolas, pasmerkęs kunigus 
partizanus, turėjo atsisakyti iŠ 
savo posto? Kodėl yra toleruo
jami kunigai ir vienuoliai, aiš
kiai stoję į marksistų eiles? Ko
dėl giriami ir laiminami Pietų 
Amerikos tupamaros kapelionai, 
kurie vietoj brevijoriaus pasirin
ko sąmokslus ir skelbia klasių 
kovą? Kodėl, pagaliau, taip 
mažai kalbama apie Tylos Baž
nyčią, apie vyskupus, kunigus, 
vienuolius ir vienuoles, kurie 
kenčia dėl tikėjimo komunistų 
junge?

-o-
Tai klausimai, kuriuos sukelia 

nelauktas Sadato gestas. Argi 
galimas dalykas, kad musul
monai yra šiandien nuoseklesni 
ir tvirtesni už katalikus, begin
dami savo tikėjimą nuo besiver
žiančio ateizmo? Atrodo, kad 
šių dienų revoliucinės nuotai
kos nebus aplenkusios nė 
Bažnyčios, nė S. Officium, kuris 
paskutinį kartą pasmerkė ateis
tinį komunizmą. Pagaliau juk 
nėra nė paties S. Officium. Ar
gi tad likusią tuščią vietą tu
rės užimti islamo inkvizicija, 
ir kryžiaus žygį prieš bedievius 
ateityje ves ne krikščionys, o 
Mahometo sekėjai ir Korano 
saugotojai? . . .

J. Verus

PO MOKSLO KAUKE
MONSINJORAS LEONARDAS C. GIŽINSKAS, T.L.

Išlikusieji stiprieji duoda 
pradžią tokiom pat stipriom at
žalom. Kadangi tas procesas tę
siasi iš kartos į kartą, tai toji 
veislė ar rūšis pasiekia kas kartą 
didesnį tobulumą. Tai ir yra 
evoliucijos esmė. Jam atrodė, 
kad žmogaus negimęs vai
sius — embrionas patvirtina jo 
spėjimą. Tas žmogiškas embrio
nas pereinąs per visas žemes
nes gyvūnų klases. Savo vysty
mosi eigoje jis būna panašus į 
kūjagalvį, paskui į žuvelę, dar 
vėliau į kitokius gyvūnus.

Ką sako* apie tai kiti 
gamtininkai?

Bendrai kalbant, niekas per
daug neginčija pirmojo teigimo, 
kovos už būvį. Bet daugelis 
rimtų gamtininkų atmeta arba 
bent rimtai abejoja dėl natūra
lios atrankos, kaip būtinos tos 
kovos už būvį išdavos. Jie tie
siog verste užverčia Darwino 
pasekėjus nesuskaitomais pa
vyzdžiais, kur kovą laimi ne tas, 
kuris fiziškai yra stipresnis. Gi 
teigimas, kad stipresnieji, tobu- 
lesnieji tėvai gimdo taip pat 
stiprius bei tobulus vaikus, vi
siškai negali atlaikyti kritikos.

Retas kuris nežino pavyzdžių, 
kada atletiški tėvai pagimdo tik
rus invalidus; atsitinka, kad 
aukštos moralės tėvai pagimdo 
kriminalistus; aukšto rango in
telektualai dažnai skundžiasi, 
kad jų vaikai, jei nėra idiotai, 
tai tikrai atsilikę protiškai.

Tiek, trumpai kalbant, dėl 
pirmos Darwino knygos — 
“Rūšių pradžia”. Gi dėl antro
sios, labiausiai išgarsėjusios 
knygos, “Žmogaus kilmė”, visi 
jo kritikai labai primygtinai pa
žymi, kad tarp žmogaus ir jam 
anatomiškai artimiausio gyvu
lio, beždžionės, esama kokybi
nio, vadinasi — esmės, o ne tik 
kiekybinio, vadinasi — laipsnio 
skirtumo. Žmogui labiau
siai būdingi bruožai, kaip ab
straktus (atitrauktas) galvojimas, 
filosofavimas, religija, veržima
sis į pažinimą, į tyrinėjimus, į 
išradimus, dvasinių vertybių, 
tokių, kaip moralė, statymas 
aukščiau už medžiagines gėry
bes — yra, daugiau ar mažiau, 
universalūs normalios, nesuža
lotos žmogiškos prigimties pasi
reiškimai. šitų labiausiai būdin
gų žmogiškų bruožų niekas nė
ra pastebėjęs kad ir mažiau- 

šioj užuomazgoj netgi prijau
kintų bei ištreniruotų beždžio
nių tarpe.

augę

Iš kitos pusės, kritikai nuro
do, kad gyvuliai turi tam tikrų, . 
labai naudingų pirmenybių, ku
rios tikrai praverstų žmonėm. 
Nurodoma į gyvulių instinktą. 
Kada kiekvienas žmogiškas in
dividas, negalėdamas paveldėti 
savo tėvų patyrimų bei žinių, 
viską, taip sakant, turi pradėti 
iš pat pradžių — turi eiti į mo
kyklą ar kitaip mokytis, — tuo 
pačiu laiku gyvuliui viso to ne
reikia. Savo instinkto dėka gy
vulys žino visa, kas reikalinga 
išlaikyti bei apsaugoti jo gyvy
bei. Į mišką nuėję vaikai dažnai 
apsinuodija vilkuogėmis, su- 

grybais. Su gyvu
liais taip niekada nepasitaiko. 
Medžiotojai žino, kaip sunku 
nunuodyti vilką ar lapę, kad ir 
gudriai užmaskuotais nuodais. 
Visi žino faktą, kad iš degančio 
miško visi gyvuliai pradeda 
bėgti pirmiau, negu jie pamato 
ugnį ar suuodžia dūmus. Jū
reiviai dažnai pastebėjo, kad 
pelės ir žiurkės “virvėmis”, 
vadinasi — eilėmis, viena po ki
tos, plaukia į krantą ar į ki
tus laivus, palikdamos tą laivą, 
kurį vėliau jūroje ištinka avari
ja. Kodėl žmogus, jei jis tėra tik 
ištobulėjęs gyvulys, viso to ne
sugeba? Kodėl jis prarado in
stinktą, kuris jam taip labai pra
verstų? Nei pats Darwinas, nei 
jo pasekėjai į šį klausimą netu
ri atsakymo. Jei evoliucija yra 

kelias į tobulėjimą, tai žmogaus 
instinktas turėtų būti stipresnis, 
tobulesnis, negu gyvulio.

Pats Darwinas pripažįsta savo 
teorijos silpnumus

Savo pirmoj knygoj (The Ori
gin of Species) Darwinas visai 
garbingai pripažįsta, kad jo teo
rija negali išaiškinti fakto, kurį 
visi dideli ir visuotinai pripa
žinti paleontologijos mokslo au
toritetai laiko neabejotinu ir ne
diskutuotinu. Būtent, to fakto, 
kad dideli skaičiai, tiesiog — 
masės įvairių stambių gyvulių 
atsirado staiga, vienu metu. 
Kaip tai galėjo įvykti, jei tie 
stambūs gyvuliai lėtai bei laips
niškai vystėsi iš smulkesnių, 
nesudėtingų organizmų? Pa
leontologija yra mokslas apie 
senų, priešistorinių gyvų būty
bių (gyvulių bei augalų) 
suakmėnėjusias ar kitaip už
konservuotas iškasenas. Vadi
nasi, ne teologija, bet paleon
tologija smogė labai skaudų 
smūgį pačiai pagrindinei Dar
win o teorijos idėjai.

Grižinskas Tąsa
Šitoj vietoj tenka pažymėti 

kad pats Darwinas, savo teoriją 
vertindamas, buvo daug atsar
gesnis ir net garbingesnis, negu 
daugelis jo sekėjų. Tos pat “Rū
šių pradžios” 10-tame skyriuje 
jis sako, kad jo teorija sužlugs, 
jei iškasenose nebus rasta visos 
eilės tarpinių formų, kurios už-

pildytų begalinę prarają, ski
riančią žmogų nuo gyvulio. Jo 
sekėjai nė valandėlei nesu
abejojo, kad tokios tarpinės for
mos, angliškai vadinamos “mis
sing link”, bus tikrai surastos. 
Tuo jie buvo taip tikri, kad net 
“pakrikštijo” tą dar negimusį 
kūdikį. Ieškomą ir niekada ne
surastą “missing link”, būtybę 
tarp žmogaus ir gyvulio, jie pa
vadino “homonide”, nuo loty
niško žodžio “homo” (žmogus). 
Su nepaprastu uolumu ir už
sidegimu buvo ieškoma tų “ho- 
monidų” po visą pasaulį jau be
veik šimtą metų. Ar rasta? Jau 
minėtas Sir Julian Huxley savo 
knygoj “Evolution in Action” 
sako, kad, žiūrint į šį reikalą iš 
šių dienų archeologijos, geolo
gijos bei paleontologijos turimų 
davinių taško, “homonidai” tė
ra tik tiek realūs, kiek vi- vėjais tariamasis 
duramžių raganos, vilkolakiai 
bei vampyrai. Vadinasi, pasakiš
kos būtybės. Stipriai pasakyta! 
Ir tai ateisto, bet neabejotinai 
labai kompetentingo eksperto.

kad, va, jau surastas tikras “ho- 
monidas”, pusiau žmogus, pu
siau beždžionė. Vadinasi, Dar
wino teoriškos spekuliacijos ra
do atramą konkrečiame, visai 
realiame fakte.

Kas mūsų šviesuolių nėra 
skaitęs ir girdėjęs apie Nean- 
dertalio žmogų, apie Javos žmo
gų, kuij vieni vadino antropo- 
piteku, kiti pitekantropu tie
siuoju? Vėliau atėjo ortopitekas, 
zinjatropas, ramapitekas, bra- 
mapitekas, sivapitekas, Pilt- 
downo žmogus, Pekingo žmo
gus ir vėliausiai—astralopitekąs. 
Tačiau džiūgavimas visais tais 
atvejais tęsėsi labai trumpai. 
Nė vienas tų radinių nebuvo 
ekspertų pripažintas tuo, kuo 
juos buvo palaikę. Moksliškai 
ištyrus, pasirodė, kad vienais at- 

; “homonidas” 
iš tikrųjų buvo “homo”, vadina
si — žmogus; kitais atvejais 
tai buvo tikra beždžionė. Dau
geliu atvejų tos klaidos įvyko 
be blogos valios. Jos buvo iš
dava fakto, kad kai kurios bež
džionių rūšys, kaip ir kai kurios 
žmonių rasės, senovėje išnyko. 
O jos Žymiai skyrėsi nuo dabar 
gyvenančių. Šitoji išvada nėra 
kokio nors mėgėjo nuomonė. 
Tai yra rezultatas ilgos ir labai 
kruopščios studijos, kurią 
atliko du kvalifikuoti prancū
zai mokslininkai: Marcellin 
Boule ir Henry V. Vallois.

Karštligiškas “homonidų” 
ieškojimas

Darwino sekėjai gerai įsidė
mėjo minėtą jo pasakymą, kad 
jo teorija sužlugsianti, jei iš
kasenose nebus surasta visa eilė 
anatomiškai tarpinių formų tarp 
žmogaus ir gyvulio. Netaupyta • 
nei laiko, nei energijos, nei pi
nigo, kad tik būtų surastas tas 
“missing link”, šimtmečio bė
gyje daug kartų buvo skelbta, (Bus daugiau)

v
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Žvejai, Aliejus, 120 x 150 cm, 1936 m.

KNYGA

APIE

DAIL. J

BAGDONO

KŪRYBĄ

Karvės prie Nemuno, aliejus, 60 x 80 cm, 1939 m.

Šiaip mūsų gyvenime ren
giama nemaža parodų, bet la
bai mažai išleidžiama knygų 
apie dailininkus ir jų kūrybą. 
Tai tiesiog užmiršta sritis, bet 
ji yra labai reikalinga, nes to-

Knygoje apie dail. J. Bagdo
no realistinę kūrybą taip rašo
ma:

Rugsėjo 9-10 Kultūros Židi
nyje vyko dail. J. Bagdono pa
roda, skirta atžymėti jo gyveni
mo 60 metų ir kūrybos 40 me
tų sukaktim. Ta proga, susida
rius sąlygom, išleista knyga 
apie dailininko kūrybą. Išleido 
New Yorko Liet. Bendruome
nės Vaižganto Kultūros Klubas.

kios monografijos plačiau pa
skleidžia dailininko kūrybą, ją 
labiau išryškina. Knyga ir palie
ka kur kas ilgiau nei paroda. 
Iš tokios knygos pamatai visą 
dailininką, jo pragyventą 
epochą. Tie motyvai ir skatino 
leidėjus triūsti ir padaryti šią 
monografiją. Tegu tai būna ne
paskutinė knyga, išleista klubo 
apie New Yorko dailininkus.

-o-

Monografija turi 80 puslapių. 
Įdėta labai daug iliustracijų. 
Pradžioje yra įvadinis tekstas, 
kurį parašė Paulius Jurkus. Jis 
ir pačią knygą suredagavo. Prie 
įvadinio teksto pridėta asmeni
nių nuotraukų. Iš jų kelios jau 
istorinės, pav. dailininkai pa
rodoje, prie Vilniaus kavinės.

Įvede apžvelgiama dailininko 
gyvenimas, jo kūryba. Toliau 
realistiniai paveikslai rikiuo
jami pagal metus. Daugiausia 
įdėta abstraktinių, jie kaikur 
sumaišyti, kad knyga būtų la
biau išbalansuota.

Spaudos darbus atliko pran
ciškonų spaustuvė Brooklyne. 
Atspausta ofsetu, darbas švarus. 
Knyga puikiai tinka kaip dova
na. Jos kaina — 4 dol., 3 dol.

Dabar dailininkas kuria ab
straktinius paveikslus. Ši jo 
kūryba knygoje apibūdinta taip:

Sustojo prie ekspresionistinio abstrakto, nes šis labiausiai ati
tiko jo būdą ir jo betarpišką vaizdavimą.

Dabar jis dirba labai spontaniškai, laisvai vadovaujamas fanta
zijos. Pirmoje vietoje jam rūpi, kad kuriamoji kompozicija turėtų 
gerą tapybą. Jis nesigaili laiko, nuolat grįžta, pereina spalvom tapy
tus plotus, nuolat apvaldo visas dalis, kad tapyba būtų ir sultinga ir 
minkšta. Tokio pomėgio vedamas, jis ieško ir faktūrinio turtingumo. 
Kartais dažus krauna labai storai, juos išskaido peiliu, teptuko kotu ar 
kitu būdu. Kartaisr deda smėlio, kad paviršius įgautų aksominio 
įspūdžio. Į savo paveikslus jis yra dėjęs ir cemento.

Todėl jo paveikslai tapybos atžvilgiu yra labai rūpestingai at
baigti, išieškoti, išbalansuoti. Jis atsidėjęs, mėgsta ieškoti tono, maišo 
ir maišo dažus, kol suranda labai retą spalvų sąskambį. Prie tos fak
tūros įvairumo jo tono švarumas dar labiau praturtina tapybą.

Antroji jo abstraktinio meno savybė — tai judesys. Jis niekada 
nesustoja ties ramiom šaltom ir sustingusiom plokštumom, kurias ma
tematiškai apskaičiuoji, realiai suvoki. Jo menas trykšta spontaniš
kai ir išsilieja į judesį. Visur jis mato judesį ir visur tą judesį pa
gauna: juda ir formos ir spalvos, juda didelėse erdvėse.

Erdvės nuojauta yra trečioji jo abstraktinio meno savybė. Jo 
sukurti fantazijų paveiksimi gyvena erdvėje, ne plokštumoje. Erdvė.yra 
begalinė, lyg rodos, žiūrėtum nuo aukšto kalno į begalines tolu
mas. Prasiveria didelė erdvė, kurioje visom kryptim keliauja ir juda 
įvairiausi kūnai, fantastinės figūros.

Brendęs Kauno Meno mokykloje ir dail. J. Vienožinskio studi
joje, jis pirmiausia ir pasireiškė kaip impresionistas dailininkas. 
Tam impresionistiniam — realistiniam menui skyrė maždaug 20 metų.

Jis tada tapė gamtovaizdžius, pajūrio vaizdus, žvejus, kurie 
grįžta iš jūros, kepa žuvį, taiso tinklus; mėgo ir kaimo darbo sce
nas, skalbėjas, šienapjūtes, grėbėjas, ganyklas. Tie jo vaizduojami 
žmonės tokie sunkūs, kartais net grubūs, sunkiai įsikibę į savo 
darbą. Bet jie nėra pesimistai. Jie nugali savo darbą ir savo li
kimą. Ir taip jo paveiksluose kartais pasirodo ir idiliška nuotaika. 
Ar ne tokios nuotaikos yra ir jo premijuotas paveikslas — Iš jūros 
grįžus? Po žvejonės, po audringos kelionės dabar viskas ten su
stoję. Jau ir laivas ant kranto, jau ir burė suglausta, o žvejų 
jauna Šeima — saulės apšviesta. Tamsus fonas tartum primena, kad 
kažkur prasmego pavojai ir sunkios dienos, o prieš juos — kū
dikis ir laimė.

Antai rugiapiūtė. Atrodo, kad rugių kirtimas sunkus darbas, 
bet dailininkas čia vaizduoja energingus žmones, kuriem darbas 
— tik žaidimas. Toje darbo atvangos valandėlėje matai idilišką 
nuotaiką ir džiaugsmą. Tai jaunieji darbo žmonės, kurie nežino 
nuovargio ir gyvenimo sunkumų.

Pažiūrėkime į skalbėjas. Sunkios, didelės jos pasikelia nuo 
upės su naščiais, ir jų klumpės didėlės. Tas klumpių didumas ir 
duoda jėgos atsispirti jų darbo įtampai, nugalėti jų vargą.

Vaizduodamas darbo žmones, jis nesileido į detales, į psicho
loginį jų aiškinimą ir gvildenimą. Jis stengiasi pagauti svarbiausius 
charakterio bruožus, juos užakcentuoti. Kartais charakterio labui 
jis sustiprina vaizduojamojo žmogaus kokią nors dalį.

Gamtovaizdžiuose daug impresionistinio lengvumo, nuotaikos, 
pilna saulės žaismo, oro virpėjimo. Tačiau juosė išsaugota daili
ninko autentiškumas — gamtos rimtis.

Ilgiau įsižiūrėjus į jo paveikslus, atrodo, kad tai būtų prasi
veržę ugnikalniai, sujudėjusi žemė savo pamatuose ar net susidūrę 
pasauliai. Tai kosmo katastrofa, kosmo judesys. Šį kosminį daili
ninko charakterį pastebėjo ir spauda ir jo meno vertintojai.

Pasekdamas tą kosmo dramą, jis nori į ją giliau įsijausti ir 
plačiau pavaizduoti. Tada jis neišsitenka mažo formato drobėse. 
Formatai nuolat didėjo ir didėjo. Jis bus bene vienas iš tų ab
straktinių dailininkų, kurie nutapė pačias didžiausias drobes, pvz., 
22 pėdos and 10 pėdų.

Jo tapyboje drauge slypi ir šių dienų filosofinė mintis. Ir 
kas tie sulaužyti pasauliai, kas tie skraidą kalnai ir fantastinės for
mos? Tai dabarties žmogus, žmogus pilnas nerimo, amžinai dau
žomas, amžinai skaldomas. Žmogaus mintys ir jausmai veržiasi kaip 
tie ugnikalniai ir susiduria su kitais juodais kalnais, juodomis 
masėmis. Žmogus pats pagaliau keliauja toje erdvėje, kur šiurpu 
ir net liūdna.

f
Dailininkas, gyvendamas New Yorke,' kur nuolat menai kun

kuliavo ir keitėsi, nesusigundė pasiduoti kokiam mados šablonui. 
Jis išsaugojo savo individualybę, išsaugojo savo sukurtą pasaulį.

....
...

...
.
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OLIMPIADON IŠLEIDO TIK
SEPTYNIS LIETUVIUS

Okupuotos Lietuvos spor
tininkai sporto olimpiadose da
lyvauja jau 20 metų, taigi nuo 
1952, olimpiadose pradėjus 
reikštis ir sovietų sportininkam. 
Nebuvo olimpiados, kad lie
tuviai sportininkai iš olimpiadų 
būtų grįžę be iškovotų meda
lių, deja, ne Lietuvos, bet So
vietų Rusijos naudai. Taip pat ir 
pasaulio spauda lietuvius spor
tininkus žymėdavo ne lietu
viais, bet — sovietų sportinin
kais. Buvo siūlymų šių metų 
20-oje olimpiadoje kovojan
čius lietuvius pasaulio spaudai 
pristatyti lietuviais. Jei 
spręsti iš pirmųjų varžybų die
nų (ligi rugsėjo pirmųjų die
nų), deja, pasaulis tegirdėjo ar 
skaitė lietuviškai skambančias 
pavardes, bet. nepatyrė, kad jie 
— mažojo krašto, ties Baltija, 
rusų okupuoto* atstovai.

BUVUSIŲ OLIMPIADŲ 
LAIMĖTOJAI — LIETUVIAI

Lietuviai sportininkai buvu
siose olimpiadose buvo laimėję 
ne tik bronzos ar sidabro (dau
giausia), bet ir aukso medalius. 
Pvz. 1956 olimpiadoje Melbour
ne sidabro medalis teko ėjikui 
Antanui Mikėnui. 1960 laimėto
jais grįžo net trys lietuviai: si
dabro medalį laimėję irklinin- 
kai Zigmas Jukna ir Antanas 
Bagdonavičius, o bronzos me
dalį iškovojo ieties metikė 
Birutė Kalėdienė.

Ypač sėkminga lietuviam bu
vo 19-oji olimpiada prieš ketve
rius metus Mexico City — joje 
dalyvavo 10 lietuvių. Irkluotojai 
ir krepšininkas Modestas Pau
lauskas laimėjo bronzos meda
lius, boksininkas Jonas Čepulis 
ir penkiakovininkas Stasys Ša-

Okupuotos Lietuvos pasižy
mėjęs krepšininkas Mo
destas Paulauskas, dalyva
vęs Miuncheno olimpiadoje.

LIET. INŽINIERIAI IR ARCHITEKTAI 
SUVAŽIUOJA Į VVASHINGTONĄ

Lietuviai inžinieriai ir ar
chitektai yra sudarę sąjungą ir 
ją pavadinę Pasaulio Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Są
junga.

Šiemet toji sąjunga savo su
važiavimą šaukia spalio 7-9 
Washingtone. Jie ten turės savo 
profesines parodas, rengs pa
skaitų ciklą, praves simpoziu
mus. Sąjungos veikloje gražiai 
reiškiasi jaunoji karta, jau čia 
mokslus baigusi.

Vienas iš tokių paskaitininkų 
bus inž. Vytautas Šliupas. Jis 
yra gimęs 1930 spalio 24 Pa
langoje. Lankė Illinois Tech
nologijos Institutą ir ten 1953 
gavo BSCE laispnį. Kitais me
tais gavo magistro laipsnį Wis
consin universitete.

1958-60 buvo pasiųstas Li- 
berijon tyrinėti hidroelektrinių 
stočių statybos galimumų. 1960 
pradėjo eiti Stanley Enginee
ring Co. hidraulikos skyriaus 
viršininko pareigas, šiuo metu 
jis yra International Engineer
ing Co. Afrikos, Europos ir 
Centrinių Rytų rajono viršinin
kas.

Pareigos jį verčia dažnai 
keliauti. Su šeima jis yra pra
leidęs 6 metus Rytų Pakistane 
ir Tailande. Tarnybos reikalais 
ir turizmo sumetimais jis yra 
aplankęs visus kontinentus — 
78 kraštus, savo bendrovei yra

Nijolė Sabaitė, iš Lietuvos, 
dalyvavusi Miuncheno 
olimpiadoje ir laimėjusi si
dabro medalį 800 metrų 
bėgime.

pamis gavo sidabro medalius, 
o boksininkas Danas Pozniakas 
iš Meksikos sugrįžo su aukso 
medaliu — jis tapo ir pirmuoju 
Sovietų Sąjungos olimpiniu 
čempionu.

Jei lietuviai savo metu ypač 
pasižymėjo akademiniame irk
lavime ir bokse, tai dabar tos 
šakos apleistos. Tuo tarpu dar 
Tokyo olimpiadoje lietuvių 
irkluotojii startavo ne dvylika. 
ŠIAIS METAIS AŠTUONI IŠ 
LIETUVOS

Miuncheno olimpiadoje (ji 
baigta rugsėjo 11) galėjo da
lyvauti bent tuzinas lietuvių 
sportininkų, bet. . . tegalėjo iš
vykti, kelialapius gavę, vos aš- 
tuoni ir jų tarpe vienas — ru
sas Anatolijus Baranovas, ma
ratono bėgikas (32 m. amžiaus).

Štai tie septyni lietuviai ku
rių ne vienas tikėjosi gauti bent 
bronzos, jei ne sidabro ar aukso 
medalius:

Romualdas Bitė, gimęs 1944, 
vilnietis — darbininkas, 1970 
ir 1972 buvo Sovietų Sąjungos 
čempionas, įvairių varžybų, ir 
tarptautinių, laimėtojas. Jo ge
riausias rezultatas — 3000 kliū
tinis bėgimas — 8 min. 27,0 
sek.

Kiti: Vladas Česiūnas (1940 
m.), vilnietis, geležinkelininkas. 
1970 buvo dukart Sovietų S- 
gos irklavimo čempionas, 1972

Inž. Vytautas Šliupas

atstovavęs trijuose tarptauti
niuose kongresuose.

Jo veikla lietuvių tarpe taip 
pat plataus masto. Buvo veik
lus skautas, ėjo draugininko ir 
paskautininkio pareigas išrink
tas korp. Vyties centro valdy
bos ir garbės teismo nariu, 1958 
Chicagos skautų akademikų są
jūdžio pirmininkas, 1960-1961 
Skautų S-gos filisterių centro 
valdybos pirm. 1971 išrinktas 
LB San Francisco apylin
kės pirmininku. Amerikiečių 
tarpe jis yra viceprezidentas 
Kalifornijos respublikonų tauty
bių komiteto ir atstovauja lietu
viam “Reelect President Nix
on” komitete.

— vėl čempionas. 1971 Europos 
pirmenybėse laimėjo bronzą. 
Modestas Paulauskas (1945), 
klaipėdietis, baigęs aukštąjį 
mokslą — pedagogas. Krepšinio 
pažiba ne tik Lietuvos, bet ir 
tarptautiniu mastu. Europos 
čempionas buvo 1965, 1967, 
1969 ir 1971, o 1967 — ir pa
saulio čempionas. 1971 Euro
pos čempionate laimėjo bronzos 
medalį. 19 olimpiadoje Meksi
koje gavo bronzos medalį. Ri
mantas Plungė (1944), panevė
žietis, inžinierius-technikas. 
Daugelio varžybų, ir užsieny, 
laimėtojas ir prizininkas. Jo ge
riausias rezultatas: rutulio stū
mimas — 20 metrų 24 cm.

DVI LIETUVAITĖS 
LIETUVOS SPORTININKŲ 
GRUPĖJE

Pirmoji jų — Nijolė Sabaitė 
(1950), raseiniškė, Vilniaus pe
dagoginio instituto asistentė, 
1972 — Sovietų Sąjungos čem
pionė, įvairių varžybų laimėto
ja. Jos geriausias rezultatas — 
800 metrų bėgime — 2 min. 
1.1 sek. Kita moteris — Birutė 
Užkuraitytė (1953), kaunietė, 
Kauno kultūros instituto stu
dentė. Jos geriausi rezulta
tai: 200 metrų kompleksiniu bū
du — 2 min. 29.6 sek. ir 400 
metrų kompleksiniu būdu — 5 
min. 14,6 sek.

Pagaliau, septintasis lietuvis, 
teikęs gal daugiausia vilčių, tai 
— Kęstutis Šapka (1949), vil
nietis, Vilniaus universiteto 
studentas, 1971 — Europos 
čempionas, 1972 — Sovietų S- 
gos čempionas. Lengvąją atleti
ką kultivuoja nuo 1965. Jo ge
riausias rezultatas: šuolis į aukš
tį — 2 metrai ir 24 cm.

KURIOM DIENOM LIETU
VIAI DALYVAVO 
OLIMPIADOJE

Iš penkių lengvaatlečių (vie
no — ruso, gyvenančio Vilniu
je) daugumas jau startavo rug- 
piūčio pabaigoje ir pirmom rug
sėjo dienom.

Nijolė Sabaitė rugsėjo 4 star
tavo moterų 800 metrų fina
liniame bėgime. Lietuvaitė ne
laimėjo aukso medalio, tačiau 
jai pavyko atsidurti antroje vie
toje ir laimėti sidabro meda
lį. Ji 800 metrų nubėgo 1:58.7 
laiku, kai pirmąją vietą laimė
jusi vak. Vokietijos atstovė — 
Hildegard Falck pasiekė olim
pinį rekordą, 800 m sukorusi 
per 1 min. 58.6 sek., tad vienos 
sekundės dešimtadalio skirtu
mu nugalėjusi lietuvaitę. Tre
čiąja 800 m bėgime buvo ry
tų (komunistinės) Vokietijos at
stovė G. Hoffmeister, toliau se
kė Bulgarijos, Jugoslavijos, Ru
munijos, D. Britanijos ir Ka
nados atstovės — bėgikės.

Lietuvis Romualdas Bitė 
rugsėjo 4 startavo 3,000 metrų 
finaliniame bėgime, tačiau jis 
buvo priverstas nusileisti grei- 
tesniem afrikiečiam — Keni
jos atstovam. Pirmieji du buvo 
du Kenijos bėgikai, gi lietuvis 
Bitė turėjo pasitenkinti septin
tąja vieta. Bitę pralenkė, be af
rikiečių, dar suomis, lenkas. Če
kas, dar vienas Kenijos atstovas, 
bet nuo Bitės atsiliko kitas suo
mis, japonas, suomis, prancūzas 
ir bulgaras. (Elta)

MIRĖ KUN. J. GRABIO MOTINA

Kun. dr. Juozo Grabio mamy
tė Lietuvoje mirė rugsėjo 6. 
Už ją sūnus aukojo koncele- 
bruotas miSias rugsėjo 9 su kun. 
Matu Gyvu, kun. Alfonsu Pet
raičiu, kun. Kęstučiu Balčiu ir 
kun. Pranu Geiščiūnu.

Mišiose dalyvavo kun. Petras 
Jonaitis, kun. Viktoras Puina. 
kun. Jurgis Spudens, keletas 
amerikiečių monsinjorų ir ku
nigų. Taip pat dalyvavo a.a. 
Grabienės du broliai Antanas ir 
Zigmas Arlauskai ir pusbrolis 
Pranas Arlauskas su šeimomis iš

Liet. R. K. Susivienijimo naujasis prezidentas T. Mack 
ir Leonardas Šimutis. Nuotr. a. Gulbmsko

NEUŽTENKA PASAKYTI

LRKSA 65-tasis seimas 
Chicagoj

Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienijimo Amerikoje
65-tasis seimas jau praėjo. Jis 
vyko liepos 30, 31 ir rugpjū
čio 1 ir 2.

Iš seimo delegatų buvo daug 
tikėtasi. Tikėtasi, kad gal nors 
šių metų delegatai rimtai pagal
vos ir jau nuo seno braškančią

tumu svarstys. Iš centrinės va
dovybės buvo laukiama gerų ir 
išstudijuotų pasiūlymų ateities

Taip galvojusieji labai apsiri
ko.

Vyr. vadovybė taip organiza
vo 65-tąjį seimą, kad.atvyko ap
gailėtinai mažas atstovų — de
legatų skaičius. Iš 132 kuopų 
turėjo atvykti per 200 atstovų. 
Atvyko tik 62 atstovai iš 36 
kuopų. Jeigu būtų kas jų man
datus ir kuopų stovą patikrinęs 
kiek smulkiau, tai ir šis skaičius 
būtų sumažėjęs. Ar galėjo toks 
skaičius tinkamai atstovauti Su
sivienijimui, kuris turi 5366 
narius? Konstitucija nurodo, 
kad kuopos renka atstovus nuo 
kiekvienų 25 narių. Niekas 
kuopų neragino, nes ragintojai, 
kuriem turėjo rūpėti raginimas 
ir Susivienijimo ateitis, apie tai 
negalvojo. Išlaidos išlaikyti va
dovybei visai nepateisintos dar
bu ir organizacijos rūpesčiu.

Atvykusieji delegatai visai 
nesuprato savo paskirties. Pačių 
svarbiųjų paskaitų (apie Susi
vienijimo veiklą ir jo paskirtį), 
kurias skaitė J. Laučka ir A. 
Rudis, delegatai nediskutavo. 
Buvo keista klausant pasiūlymų 
paskaitas priimti taip, kaip jos 
paskaitytos; tuojau atsirasdavo 
“parėmėjų” . . .

Tiesa, spaudoj skaitėm ir la
bai gražių atsiliepimų, bet tai 
buvo parašyta korespondentų, 
kurie savo plunksnas mirkė ne 
rašale, bet alyvoj, kad būtų sli
du ir blizgėtų.

Seimui prisiminti yra išspaus
dinta programa. Surašyta visų 
“viršininkų” vadinamieji rapor
tai. Visi tokie pamoksliški, tik 
pasiliaupsinimai. Niekuo nesi
skiria nuo senųjų pranešimų. 
Tik vieno direktoriaus, Br. Bo- 
l>elio, bandyta šį tą veikti Su
sivienijimui. Atspausdintas 64- 
tojo seimo protokolas rodo visiš
ką atsilikimą nuo gyvenamojo 
laikotarpio.

Kiekvienais metais narių skai-

Rochesterio, N.Y. Bažnyčia 
buvo pilna amerikiečių ir stu
dentų iš universiteto, kur kun. 
J. Grabys anksčiau profesoriavo.

Kun. J. Grabys yra klebonu 
Šv. Brigitos bažnyčioje Water
vliet, N.Y. Tos parapijos baž
nyčioje ir buvo mišios.

— Australijos lietuvių dienos 
Sydnejuj ruošiamos gruodžio 
28-29. Bus jaunimo koncertas, 
tautinių šokių vakaras, sporto 

' varžybos ir kiti įvairumai.

J

čius mažėja. Kiek daug buvo 
parašyta skelbimų apie narių 
vajus, bet jie be vaisių! Iš ke
liolikos tūkstančių Susivie- ’ 
nijimas sumažėjo iki 5000 narių. 
Jaunimo pritraukimu nesusirū
pinta. Lėšos investuotos į 
bankų sąskaitas, duodančias 
mažus nuošimčius, o jaunimui 
nieko nepaskiriama. Kitų tauty
bių susivienijimai turi jaunimo 
namus ir stovyklas. Ruošia są
skrydžius. LRKSA nerado reika- • 
lo tam dalykui skirti nė ma- ; 
žiausios sumelės. j

Prezidentas L. Šimutis aiški
no. kad Susivienijimas pra
eityje esąs parėmęs daugelį ge
rų lietuviškųjų institucijų Ame- 

bar? Kodėl LRKSA negali būti 
veikimo vieta ankstesniosios ir 
naujosios lietuvių kartos, o ypač 
jaunimo? Klausant “viršininkų” 
raportų ir skaitant jų jau at
spausdintus raportus, visur tik 
einama žemyn . . .- Jeigu kons
titucijoj nebūtų įrašo, kad “said 
corporation is to have perpetual 
existence” (atsieit, ji amžina), 
tai manytumei, kad jau ją nori 
tam tikra grupė sulikviduoti ir 
jos doleriukus pasidalinti. Toks 
buvo vaizdas 65-tame seime.

išskaitė, kad lietuviškai kultū
rai kelti neskirta nieko. Tik vie- Į 
noj vietoj yra pasakyta, kad L. < 
Šimučio rašytai Altos istorijai . 
paskirta 100 dolerių, ir dar po 
25 dol. pridėję visi direktoriai. • 
Kur jaunimo kongresas ir pašau- : 
linio masto šokių šventė? Jų 
prašymai atidėti tolimesniam 
svarstymui. <

Suvažiavimas buvo gana pik

tai didžiuma pradėjo tikrą hi
pių jomarką, švilpdami ir-baub
dami. Kai toji baublių grupė pa
sistatė kandidatu į prezidentus 
nemokantį lietuvių kalbos, tai 
nebuvo galima nė klausimų 
duoti, o tokių klausimų buvo.. 
Viską nutildydavo “Būūūū”! Ir 
išsirinko. Bet ar ilgam?

Kaip dabar aiškėja, naujasis ■

Esąs Wilkes Barre Home Of
fice vedėjas ir SLA teisinis pa
tarėjas. Ir tai jau nuo seniai. 
Kaip visa tai suderinti su dvie
jų skirtingų susivienijimų ideo
logija? Tai gali aiškinti tik L. 
Šimutis, kuris visą laiką skel
bia fratemalizmą. Kodėl praei
tyje buvo persiskirta? Dar 
skaudžiau, kad naujasis prezi
dentas ne tik nemoka lietuvių 
kalbos, bet ją ignoruoja. Per 12 
metų, būdamas LRKSA, neiš
moko nė pagrindinių sakinių. . .« 
Ir tai ne jis vienas, bet ir vi-? 
ceprezidentė Alvera Balanda. 
Ją rinko taip pat “organizuota 
grupė” ... su “būūū” ir “okay”!

Kad nekiltų neaiškumų bū
siančiame seimo aprašyme, bus 
duodamas aprašymas pagal 
buvusią dienotvarkę ir pagal 
magnetofoninius įrašus. Visiem i 
pareiga rašyti ir kelti visus! 
skaudulius, bet neleisti Susivie
nijimui susilikviduoti. Rašantie
ji turi žinoti viena: kad reika
linga naudoti rašalą, bet ne1 
alyvą.

Neužtenka pasakyti: Paremta,; 
palikta, kaip buvo! Reikalinga į 
žvelgti į ateitį.

’ A.Gb.*

IS 
VISUR

— Lietuvos respublikos 50 
metode jure pripažinimo su
kakties proga Chicagos lietuvių 
filatelistų dr-jos valdyba, gavu
si raštišką JAV įstaigų ir Lietu
vos diplomatinės tarnybos pri
tarimą, perspausdino aukso 
spalvos įrašu penkis nepri
klausomos Lietuvos pašto ženk
lus. Įrašas: 50 — 1922- 1972 — 
De jure. Perspausdintas nedi
delis ženklų kiekis, kuris bus 
platinamas filatelistų tarpe.

— Emilijos Pakštaitės va
dovaujamos kanklininkės daly
vaus lietuvių programoj Ghica- 
goj, Civic Center Plazoj, spalio 
13. E. Pakštaitės kanklininkių 
programa ypatingo dėmesio su
silaukė praėjusiais metais Ford 
City krautuvių centre lietuvių 
dienose, kurias organizavo LB 
apygardos valdyba. Programoj 
su lietuvišku rageliu gros Balys 
Pakštas.

— Anglijoj, Notinghamo Jau
nimo Židinyje suruošta berniu
kų stovykla buvo pavadinta Ro
mo Kalantos vardu. Angliju* 
rajono lietuvių skautų stovykla 
buvo pavadinta Simo Kudirkos 
vardu. Stovyklavo 68 
asmenys, jų tarpe 15 skautų iš 
Vokietijos.

— Olimpiniuose žaidimuose 
Miunchene trys lietuviai žaidė 
trijose skirtingose krepšinio ko
mandose: Sovietų Sąjungos — 
Modestas Paulauskas, Australi
jos — Edvardas Palubinskas, 
Brazilijos — Radvilas Guraus
kas. 1

— Jaunimo žygio už’tikėji
mo laisvę nariai Ona Kliorytė. 
Kęstutis Sušinskas ir Kastytis 
Giedraitis “Grandinėlės” gast
rolių metu Europoj lankėsi ir 
Italijoj. Ta proga Romoj įkalbė
jo į juostą apie šio komiteto 
veiklą ir nuveiktus darbus. Šis 
jaunuolių pranešimas per Vati
kano radiją buvo transliuotas į 
pavergtą Lietuvą.

— Dr. K. Bobelis, Altos pir
mininkas, gavo laišką iš sena
toriaus James L. Buckley, kuria
me senatorius stipriai pasisako 
prieš komunistinę okupaciją ir 
apsisprendimo teisės atėmimą. 
Senatorius pažada ir toliau ko
voti prieš komunizmą.

— Stamford, Conn., Balfo 36- 
tas skyrius rengia rudens šo
kius Vokiečių centre, 778 Long 
Ridge Road, Stamford, Conn., 
spalio 7, šeštadienį, nuo 8 vai. 
vak. Gros Dave Tartell orkest
ras.

— Dr. J. Bilėnas, inž. J. Da
nys, dr. J. Gimbutas ir arch. 
A. Karelis dalyvaus Pasaulio 
Lietuvių Inžinierių ir Architek
tų Sąjungos (PLIAS)-rengiama
me simpoziume: “PLIAS orga
nizacijos esmė ir kryptis, ir jos 
vaidmuo organizuoto lietuvio 
profesionalo gyvenime”. 
Simpoziumas, kuriam vadovau
ja inž. D. Šatas, įvyks PLIAS 
vi s uoti n iame suvažiavi nw •
spalio 7-9 Washingtone, D.C.

Raimonda ir Ričardas Kontri
mai iš Barrington, R. I., persi
kėlė į naują vietą. Jų ad
resas: 12 Hubbardton Rd. New 
Hartford, N.Y/13412.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: J. Belickas, Woodhaven. 
N.Y.; K. Laucius, Chicago, Ill.; 
J. Urban, Richmond Hill, N.Y.; 
P. Radvila, San. Francisco, Ca- 
lif.; P. Jakaitienė, Philadelphia, 
Pa.; B. Ruzinko, Woodhaven, 
N.Y.; V. Cesna, Chicago, Ill. 
Kitiem užsakė: Z. Groch, Sha
ron, Mass. — M. Mockienei, 
Boston, Mass.; E. Shilalis — K. 
Shilaliui — abu iš Dorchester, 
Mass. Sveikinam naujus skaity
tojus , ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem me
tam tik 7 dol.
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Lietuvos koplyčios lubos Amerikos tautinėje šventovėje Washingtone. Dail. Albinas Elskus.

LIETUVOS [VYKIAI LAISVOJO 
PASAULIO SPAUDOJ

Lietuviškos Madonos Washingtone
Washingtono turistai, ke

liaudami per Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčią 
— Amerikos tautinę šventovę, 
turi progos pasigėrėti ir gražia 
Lietuvos koplyčia. Čia Lietuvai 
atstovauja net penkios garsios 
Lietuvos Madonos.

Koplyčia dedikuota Šiluvos 
Marijos garbei. Ji buvo iškil
mingai pašventinta 1966 rugsė
jo 4. Koplyčios pašventinimo 
proga Washingtone buvo su
šauktas lietuviu kataliku kon
gresas, trukęs net tris dienas 
(rugsėjo 3-5).

Ir kongresas ir koplyčios pa
šventinimas jau yra istorija, nors 
tepraėjo tik 6 metai. Čia ir no
rime iš tos istorijos parodyti 
tas Madonas, kurios ten kalba 
visiem turistam, kad Lietuva 
yra Marijos žemė.

Viršum altoriaus ant aukšto 
pedestalo iškilusi stovi Šilu
vos Marijos statula. Ją sukūrė 
New Yorko skulptorius Vytau
tas Kašuba. Statula monu
mentali ir iškilminga. Marija 
ramaus veido, iškėlusi ranką lyg 
sustabdo praeivį, kad jis at

kreiptų žvilgsni. Ant jos rankų 
Kūdikėlis maloniai šypsos, iškė
lęs dešinės rankos du pirštus.

Statulos fonas mozaikinis. 
Dominuoja žydra mėlyna spal
va su dangaus žvaigždėm, ap
link pačią statulą fone išdėsty
tas gražus spalvingas orna
mentas.

Kitos keturios Madonos yra 
pavaizduotos lubose. Čia yra 
Trakų, Aušros Vartų, Pažaislio, 
Žemaičių Kalvarijos Madonos.

Bendras kupolo fonas šviesus 
auksinis. Per jį eina kryžius — 
nuo altoriaus iki durų ir sker

sai. To kryžiaus galuose yra ke
turios Madonos, papuoštos lie
tuviškom juostom, varpsčių or
namentais, su atitinkamais įra
šais.

Visą kupolą ir Madonas su
kūrė New Yorko dailininkas 
Albinas Elskus. Koplyčios sie
nose dar yra ir trečiojo New 
Yorko dailininko V. K. Jo- 
nvno dvi didelės mozaikos, ku
rios vaizduoja Lietuvos religi

Šiluvos Dievo Motina Washingtono lietuvių koplyčioje. 
tauto Kašubos skulptūra.

nės istorijos svarbesnius mo
mentus.

Išeidamas iš koplyčios, lanky
tojas dar mato Amerikos Lais
vės statulą, Lietuvos Vytį ir 
Kauno Vytauto Didžiojo mu
ziejaus bokštą, Nežinomo ka
reivio kapą.

Šiemet rugsėjo pradžioje, kai 
buvo Šilinės Marijos šventė, 
koplyčią lankė nemažai lietuvių 
turistų.

Aiseiri, mėnesinis leidinys 
Airijoj, Ath Cliath vietovėj, lie
pos mėn. paskelbė ilgą straips
nį apie Lietuvos tautinio suki
limo 31-ją sukaktį. Straipsnis 
— anglų kalba (kai kurie 
straipsniai — airių kalba).

Suminėjęs nacių-sovietų suo
kalbį, sovietų įvykdytą Lietuvos 
okupaciją, prasidėjusį sovietų- 
nacių karą, pranešimą per Kau
no radiją apie Lietuvos suvere
numo atstatymą, laikinosios 
vyriausybės veiklą bei jos prie
vartinį sustabdymą, Airijos laik
raštis toliau priminė lietuvių 
ryžtingai vestą pogrindžio kovą, 
Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto (Vliko) įsteigi
mą,didvyrišką Lietuvos parti
zanų kovą ir pavergtųjų lietuvių 
reiškiamą laisvės siekimą.

-o-
Brazilijos įtakingiausi 

dienraščiai keliais atvejais pla
čiai rašė apie Lietuvą, nušvietė 
jos padėtį, religijos persekioji
mą, paskutinių mėnesių įvy
kius. Popietinis Sao Paulo dien
raštis Jomal da Tardė rugpjū
čio 16 įdėjo ištraukas iš Vil
niuje rusų kalba leidžiamo 
dienraščio Sovietskaja Litva. 
Kitas Sao Paulo dienraštis, O 
Estado de Sao Paulo, rugpjū
čio 16 vėl plačiai pacitavo So
vietskaja Litva teiginius. Tas 
pats dienraštis rugpjūčio 19 į- 
dėjo nuotrauką popiežiaus Pau
liaus VI-jo, sveikinančio tauti
niais drabužiais pasipuošusių 
lietuvaičių grupę. UPI agentū
ros Vakarų pasauly paskleista 
radijo nuotrauka, atrodo, turi ry
šio su iš JAV atvykusios tautinių 
šokių grupės Grandinėlės kon
certais Vak. Europos miestuose 
ir buvusia audiencija pas popie
žių.

Naujojoj Zelandijoj, Auck
land vietovėj, leidžiamas laik
raštis The Catholic Sunday 
rugpjūčio 16 išspausdino 
straipsnį “Lietuviai reikalauja 
laisvės savo kraštui”. Straips
nio autorius —Česlovas Liu
tikas, N. Zelandijos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas. 
Atpasakojęs pastarąjį] mėnesių 
įvykius, autorius straipsnį bai
gia tokiais žodžiais: “Pasi
naudodami dėsniais, paskelb
tais Atlanto, J. Tautų chartose 
ir visuotinėj žmogaus teisių 
deklaracijoj, mes kreipiamės į 
visus laisvuosius kraštus bei vy
riausybes, į laisvąją spaudą ir 
laisvojo pasaulio viešąją nuomo
nę ir prašome: palaikykit lie
tuvių tautos pastangas atstatyti 
jos laisvę ir nepriklausomybę 
ir protestuokit kiekviena atitin
kama proga prieš sovietų ag
resiją Lietuvos atžvilgiu ir prieš 
sovietų vykdomus kolonijinius 
veiksmus okupuotame krašte”.

-o-
The Plain Dealer, Cleve

land© dienraštis, rugpjūčio 25 
įsidėjo vedamąjį ryšium su No
belio literatūros premijos lai
mėtojo rusų rašytojo A. Sol- 
ženicino laisvajam pasauly pa
skelbta kalba. Tarp kitko 
dienraštis pažymi, kad neramu
mus lietuvių ir ukrainiečių tar
pe lydi teismai ir priespauda.

-o-
Possiev, politinis rusų emi

grantų mėnesinis žurnalas, lei
džiamas Frankfurte, Vak. Vokie
tijoj, liepos mėn. įžanginį skyrė 
rusų — lietuvių santykiam.

Nurodęs, kad istoriniu atžvil
giu lietuviai esą labiausiai ru
sam artima tauta, kad dar XIII 
šimtmety jie sugebėjo atsispirti 
vokiečių ordinui, gi XX šimt
mety jie sugeba išlaikyti savos 
respublikos tautinį pobūdį, rusų 
žurnalas teigia: “Lietuviai kata
likai yra, gal būt, pati religin- 
giausia tauta SSSR rėmuose. 
Tuo būdu lietuviai — po žydų 
antroji tauta (pažymėta: tautybė 
Sovietų Sąjungoj), galinti tikė
tis savųjų tautiečių paramos iš 
Vakarų”.

Esą, gal būt, dėl to tautinis 
pasipriešinimas Lietuvoj stip
rėja žymiai labiau, kaip kitose 
respublikose, gi jos religinis 
ryžtas tautoj palaikomas žymiai 
didesniu mastu. “Dėl to — to
liau teigia žurnalas — ir su
prantama, kad, jei Maskvoj pro
testą pasirašo 20-30 žmonių, tai 
Lietuvoj 104 katalikų dvasiškiai 
rašė Sovietų S-gos kom. parti
jos centro komitetui, gi tuo me
tu, kai pas mus (Rusijoj) dėl 
religinės priespaudos reiškė 
protestą pasirašę keli tūkstan
čiai, tai Lietuvoj peticiją pasi
rašė 17,000 asmenų.”

Toliau rašoma apie įtampą 
(“įkaitinimą”) Lietuvoj ir apie 
Kaune gegužės 18 prasiveržusią 
“tautiškai religinę mani

KOMPOZITORIUS A. ALEKSIS

CHICAGOJ
Prieš 57-58 metus trys judrūs 

jaunuoliai, gyvendami vienose 
patalpose,' suko viso lietuviš
kojo jaunimo kultūrinės veiklos 
ratą. Tai buvo neseniai iš Lie
tuvos atvykęs tik baigęs kon
servatoriją. kompozitorius A. 
Aleksis, L. Šimutis-Šilelis (vė
liau žymus visuomeninin
kas, ilgametis Draugo redak
torius) ir K. Pakštas (vėliau geo
grafijos profesorius, daktaras). 
Jie organizavo jaunimą, kūrė 
chorą ir dramos ratelį, rengė 
vakarus su dainomis, vaidini
mais, deklamacijomis, paskaito
mis ir pan.

Chorą ir solistus paruošti tek
davo komp. A. Aleksiui. Nesant 
solo gaidų, tekdavo jas gamin
ti. Poetas Šilelis (Šimutis) pa
skubom per naktį parašydavo 
eilėraštį. Kitą dieną komp. 
Aleksis kurdavo muziką. Po po
ros dienų jis pradėdavo moky
ti solistą, o jau savaitgalio pa
rengime toji daina būdavo dai
nuojama. Taip gimė A. Aleksio 
pirmieji romansai: “Meilė”, 
“Meile uždegta krūtinė”, “O 
pažvelki”, “Visuomet širdis su
rakinta” ir eilė kitų. Panašiai 
būdavo ir su dainomis chorui. 
Visa ta muzikinė kūryba plito 
jaunimo, ypač vyčių choruose, 
visose lietuvių kolonijose.

Komp. A. Aleksis, kas keletas 
metų lankydamasis Chicagoj, 
prisimena anuos laikus, susitik
damas su L. Šimučiu. Savaime 
suprantama, kad malonu pri
siminti jaunatvės veiklą, įvai
rius nuotykius ir kitus dalykus.

Šį kartą jo apsilankymas buvo 

festaciją**. Esą, minia miliciją 
puolusi akmenimis, ir šioji turė
jusi atsitraukti. Režimas, pri
simindamas įvykius Novo- 
čerkasko mieste (kai, tramdant 
sukilėlius, buvo vengiama pa
naudoti vietos įgulą), panašiai 
pasielgęs ir Kaune. Vietos įgula 
nepanaudota, nors joje lietu
viai ir netarnaują. Taigi “ka
reiviai buvo uždaryti kareivinė
se. Sukilimui malšinti buvo iš
kviestas parašiutininkų dalinys, 
speciali MVD grupė, sakoma, iš 
Kaukazo”.

-o-
Vakarų spauda keliais atvejais 

pažymėjo, kad pasipriešinimas 
sovietų režimui pastebimas ne 
tik Lietuvoj, bet ir Estijoj ir Lat
vijoj. Vak. Vokietijos dienraštis 
Bild, turįs 4 mil. egz. tiražą, 
liepos 8 įdėjo žinią “Gelbėkit 
mus, mum kovojant prieš so
vietų okupaciją”. Suminėti Lie
tuvoj buvę susideginimai, ir 
teigiama: “Visas pasaulis turi 
žinoti, kad penki milijonai estų, 
latvių ir lietuvių priešingi so
vietų okupacijai. Mes kreipia
mės į Ameriką ir kitas tautas, 
kad remtų mūsų kovą”. Sad 
agentūros, iš Londono, teigimu, 
tai žodžiai iš vieno laiško, 
pasiekusio laisvąjį pasaulį iš 
Estijos, Talino. Šalia kitų faktų, 
pažymimas rusų atkakliai vyk
domas Estijos kolonizavimas — 
gausus rusų gabenimas. (Elta) 

neeilinis. Apsistojęs pas tėvus 
jėzuitus, turėjo pasikalbėjimą su 
Lietuvių Foto Archyvo direk
torium tėvu A. Keziu, SJ, buvo 
įrašytas į filmą, papildant grupę 
“Dvylika”. • Waterburio vi
suomenininkai, pagerbdami 
komp. A. Aleksį už jo ilgametę 
nuoširdžią veiklą, suaukojo ke
lis šimtus dolerių padengti fil
mo išlaidom. 86 metų kom
pozitorius ir visuomenininkas 
tokio pagerbimo tikrai yra ver
tas, nes ir nepriklausomos Lie
tuvos vyriausybė už jo lietuviš
ką veiklą buvo jį apdovanojusi 
Gedimino ordinu.

Per prof. J. Žilevičių jis nuo
dugniai susipažino su Lietuvių 
•Muzikologijos Archyvo di
džiuliais lobiais. Pasižadėjo 
tuojau pradėti siųsti šiam archy
vui savo muzikinės veiklos eks
ponatus.

Tuo metu Chicagoj vyko Lie
tuvių Romos Katalikų Susivie- 

■ nijimo 65-tasis seimas. Komp.
A. Aleksis seime atstovavo Wa
terburio lietuvių kolonijai. Jis 
gyvai dalyvavo svarstymuose. 
Buvo išrinktas rezoliucijų ko
misijos pirmininku. Per mišias 
už mirusius narius grojo vargo
nais, sol. J. Kudirkai giedant 
C. Frank “Panis Angelicus”, ir 
pats solo pagiedojo savo kūrinį.

Savaitę darbingai praleidęs 
Chicagoj, komp. A. Aleksis, ku
pinas energijos, išvyko į Wa
terbury, Conn., tęsti Šv. Juoza
po lietuvių parapijoj vargoni
ninko darbo.

J. Rikselis

Juraio Spuraio nuotykiai J rudens gėles
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TĖVAS J. BRUŽIKAS — DVIGUBAS
SUKAKTUVININKAS s VI w
Šie metai misionieriui tėvui 

J. Bružikui, S.J., yra neeili
niai. Tai jo dviejų sukakčių 
metai. Gegužės 20 jis sulaukė 
75 metų amžiaus. šį mėnesį 
(rugsėjo) jam sueina 50 metų 
nuo įšventinimo į kunigus.

Tėvas Jonas Bružikas, SJ, 
nuolat gyvena Pietų Amerikoj. 
Šiuo metu yra atvykęs kukliam, 
bet labai užsitarnautam poilsiui 
į JAV-bes. Jo auksinis kunigys
tės jubiliejus bus minimas Jau
nimo Centre Chicagoj, rugsėjo 

.24.
Praleidęs ketvertą mėnesių 

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, rugsėjo 17 sukaktuvinin
kas grįš į Brazilija.

Kun. J. Bružikas gimė 1897 
Tvarkiškių km., Garliavos pa
rapijoj. Motinos neteko būda
mas vos pusės metų amžiaus.

Paaugęs labai troško mokytis, 
tačiau nebuvo arti mokyklos, 
todėl turėjo sekioti paskui kai
mo ’ “daraktorius”, einančius 
nuo vieno ūkininko pas kitą.

Jau kiek “prasilaužęs”, Jo
nelis pateko į Garliavos, o pas
kui į artimesnę Pažėrų mokyklą, 
kurią ir baigė. 1913 įstojo į Vei
verių mokytojų seminariją. Ją 
baigė 1917 Rusijoj — Soroši- 
nuose, Poltavos gubernijoj. Tais 
pačiais metais įstojo į kunigų 
seminariją Žitomiriuj, Ukrainoj. 
1918 grįžo į Lietuvą. 1922 buvo 
įšventintas kunigu.

Vėliau kun. J. Bružikas studi
javo Kauno universitete, bet 
greit išvyko į Olandiją ir tenai,

Tėv. Jonas Bružikas, S.J.

XVI11-ji KANADOS 
LIETUVIŲ DIENA 

Montrealyje 
Padėkos šventės savaitgalyje, 

spalio mėn. 7 ir 8 d.
ŠEŠTADIENĮ:

Krepšinio rungtynės 12 vai. 30 min. La Salle High 
School, 140 — 9th Ave., La Salle, Que.
Dailės paroda ir balius 7 vai. vak. James Lyng High 
School, 5440 Notre Dame St. West, Montreal.

SEKMADIENĮ:
Iškilmingos pamaldos katalikams II vai. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, 3426 Parthenais Street ir Aušros Vartų 
bažnyčioje, 1465 De Seve Street, Montreal. Evangeli
kams 11 vai. 30 min. Lutheran Church, 3594 Jeanne 
Mance Street, Montreal.

Aktas -ir Koncertas 3 vai. Plateau salėje, Lafontaine 
Park, Montreal.
Jaunimo pobūvis 7 vai. Šv. Kazimiero parapijos salėje.

DALYVAUJA:
Toronto, Hamiltono ir Montrealio sportininkai, Mont- 
realio dailininkai, Aušros Vartų parap. choras, Hamilto
no merg. choras AIDAS ir jaunimo meniniai vienetai; 
Montrealio “Gintaras”, Toronto “Gintaras”, Delhi 
“Palanga”, Londono “Rasa”.
Išleidžiamas XVIII-sios Kanados Lietuvių Dienos leidi
nys ir Dienos programa.
INFORMACIJA:
Kanados Lietuvių Dienos Komitetas, 
1465 De Seve St., Montreal 205, Que., 
Tel. 766-5827, o atvykus į Montreal^ 
šeštadienį informacijos centras veiks 
Aušros Vartų parapijos salėje, tel. 768-0037

Lietuvių Diena — solidarumo pareiškimas ir puiki 
proga aplankyti montrealiečius ir sutikti visos Kanados 
lietuvius.

Herenberge, įstojo į jėzuitų 
naujokyną. Po naujokyno ir filo
sofinių mokslų studijų buvo 
pašauktas atgal į Kauną ir pa
skirtas Jėzuitų gimnazijos di
rektorium. Direktoriavo nuo 
1926 iki 1931. Po to buvo iš
siųstas į Š. Ameriką, kur?tenykš- 
čių kunigų pakviestas, vedė 
misijas ir išdirbo šešerius me
tus.

Pirmosios jo gyvenime misi
jos įvyko Miroslave, ties Aly
tum, klebonaujant toje parapi
joj kun. Lelešiui, antros — 
Sakiuose. Iki šio meto misio
nierius tėvas J. Bružikas, SJ, 
yra vedęs netoli 1000 didesnių 
ir mažesnių misijų net 14-koj 
valstybių, daugiausia Vokieti
joj (tremtiniam), po to —Ang
lijoj ir visoj eilėj kitų kraštų.

Pirmą kartą okupavus Lietuvą 
bolševikam, J. Bružikui dar pa
sisekė pravesti misijas keturio- 
likoj parapijų. Deja, bolševikam 
tai jau buvo “perpildyta taurė”. 
Bevedant misijas Sasnavoj, 
enkavedistai jį suėmė ir nuga
beno į Marijampolės kalėjimą. 
Nuolat tardydami, kankinda
mi ir pusbadžiai laiky
dami, išlaikė jį kalėjime devy
nis mėnesius ir tris dienas, iki 
karo pradžios su vokiečiais.

Bolševikai rengėsi kalinius 
išžudyti, tačiau, pradėjus kristi 
vokiečių bombom, kaliniai, iš
laužę duris, išėjo į laisvę. Tik 
penki per neatsargumą žuvo.

Išėjus iš kalėjimo, vienuolyno 
vyriausybė tėvui J. Bružikui 
neleido dirbti, liepdama ilsėtis, 
nes buvo jam ištinusios kojos. 
Bet, neilgai laukęs, uolusis mi
sionierius vėl pradėjo darbą. 
Vokiečių okupacijos metais, ligi 
pasitraukimo į Vokietiją, jis Lie
tuvoj vedė per 100 misijų.

Universitetines studijas tėvui 
J. Bružikui teko baigti su per
traukom. Po seminarijos ir Kau
no universiteto trijų semestrų 
studijavo 5-rius metus Olan
dijos ir Austrijos (Innsbruck) 
universitetuose. Grįžęs iš Š- 
Amerikos, 1939 baigė aukštuo
sius teologijos mokslus, jau tu
rėdamas 42 m. amžiaus. Taigi, 
kaip matom, jo būta ir esama 
darbo, mokslo ir vargo pelės.

Telaiko jį Dievulis gyvą ir 
sveiką dar ilgai, ilgai!

Pranys Alšėnas

Detroite rugpiūčio 13 buvo suruošta žurnalistų popietė ir nagrinėta tema — spauda ir jauni
mas. Suruošė Žurnalistų Sąjungos vietos skyrius. Kalbėjo rašyt. Vytautas Alantas ir stud., 
Robertas Selenis. Nuotraukoje iš k. sėdi: Pajauta Gaižutienė, Sofija Vasiulienė, Vacys Urbo
nas, Kastytis Karvelis, Robertas Selenis, Virginija Giedriūnaitė, LŽS cv pirm. Juo
zas Vaišnys, S.J., LŽS Detroito skyr. pirm. Vladas Selenis, Elena Karvelienė ir Vladas 
Mingėla. II eilėje sėdi: Stasė Urbonienė, Marija Gražulienė, Kunigunda Kodatienė. 
Irena Alantienė, Alfonsas Žiedas. Stovi: Bronė Selenienė, Prahė Lazdienė, Adolfas 
Vasiulis, Ražyt. Balys Gražulis, Lidija Mingėlienė, dr. Kazys Karvelis, dail. Stasė 
Smalinskienė, rašyt. Vytautas Alantas, Marija Sims, Pranas Turūta, Anelė Žiedienė, 
Vincas Tamošiūnas ir Antanas Grinius. Pačiame priekyje Jadvyga Grinienė ir Albinas 
Grigaitis.

Nuotrauka Jono Gaižučio

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Diena

LB Bostono apygarda, kurią 
sudaro Bostono, Brocktono, 
Worcesterio ir kitos aplinkinės 
lietuvių kolonijos, rugsėjo 10 
Worcester>' surengė Lietuvių 
Dieną.

LB Worcesterio apylinkė šią 
šventę pradėjo mišiomis. Jas au
kojo ir šventei pritaikytus pa
mokslus pasakė: Aušros Vartų, 
parapijoj — klebonas kun. A. 
Volungis, Šv. Kazimiero' para
pijoj — klebonas kun. A. Miciū- 
nas, MIC. Giedojo Šv. Kazimie
ro parapijos choras, vadovauja
mas muz. O. Keršytės. Po mišių 
buvo sugiedoti Amerikos ir Lie
tuvos himnai.

Tolimesnė šventės dalis vyko 
Maironio Parke, kuriame šeimi
ninkė E. Kauševičienė su talki
ninkėmis pavaišino visus pietu
mis.

Sporto aikštėj
Oficialus šventės atidarymas 

įvyko sporto aikštėj.
Worcesterio LB apylinkės 

pirm. V. Židžiūnas pasveikino 
visus gausiai susirinkusius į pir
mąją Lietuvių Dieną ir pa
kvietė Bostono apygardos LB 
pirm. inž. A. Škudzinską tarti 
žodį. Susikaupimo minute buvo 
pagerbti žuvusieji dėl Lietuvos 
laisvės ir mirusieji LB veikė
jai.

Tuoj pat prasidėjo krepšinio 
rungtynės tarp lietuvių ir lat
vių komandų. Laimėjo lietuviai 
42:41.

Suskambėjo lietuviškos dai
nos. Brocktono lietuvių parapi
jos choras sustojęs po š i m - 
t a m e č i a i s ąžuolais, pa
dainavo Kur giria ž a 1 i u o - 
ja, Kurteliai sulojo, Apynėlį ir 
Anoj pusėj Nemunėlio. Chorui
vadovavo kompozitorius J. Gai
delis.

Aidint paskutinės dainos gar
sam, Bostono tautinių šokių 
grupė, vadovaujama O. Ivaškie- 
nės, ir Worcesterio tautinių šo
kių grupė Spindulys, vadovau
jama L. Pauliukonytės, įžygiavo 
į aikštę ir bendrai pašoko Suk, 
suk, ratelį ir Gyvatarą. Worces
terio grupė pašoko Kubilą. Bos
tono mergaitės pašoko Blez
dingėlę; kartu su berniukais — 
Jaunystės šokį ir Landyti nį; ma
žųjų grupė — Suktinį.

šokiam pasibaigus, prasidėjo 
moterų tinklinio ir vyrų tinkli
nio varžybos tarp lietuvių ir lat
vių komandų. Komandų vado
vai— V. Eikinas, A. Skabeikis, 
ir E. Auštras.

Laimėtojam buvo įteiktos 
dovanos — taurės. Jas aukojo: 
krepšinio laimėtojų komandai 
— Brocktono lietuvių Sandaros 
klubas; tinklinio moterų lai
mėtojų komandai — LB Bos
tono apylinkė; tinklinio vyrų 
laimėtojų komandai — So. Bos
tono lietuvių piliečių draugija.

Loterijai V. Krėvės 6 tomus 
raštų aukojo J. Kapočius, Lietu
vių Enciklopedijos leidėjas.

Vakare prasidėjo linksmiausia 
šventės dalis — šokiai.

-o-
Sveikinam šios šventės ini

ciatorius, ypatingai.LB Bostono 
apygardos energingą pirm. inž. 
A. Škudzinską. Linkini suruošti 
daugiau panašių švenčių. Į šią 
susirinko tiek žmonių, kad au
tomobiliam aikštės neužteko. Il
ga jų vilkstinė stovėjo gatvėj, 
prie įvažiavimo į Parką. ‘

Worcesterio LB apylinkės 
valdyba šventei ruoštis pradėjo 
nuo ankstyvo pavasario, rūpin
damasi, kad visi svečiai būtų 
visa kuo patenkinti. ,

Šventė sujungė mus visus 
stipresniais vienybės ryšiais.

Pietūs
Motėm Sąjungos 5-toji kuopa 

spajio 1, sekmadienį, 1 vai. 
Maironio Parke rengia pietus su 
įvairia programa. Bus ir miesto 
burmistro žmonos, kuri yra lie
tuvė, pagerbimas. Valdyba ir 
narės kviečia visus atsilankyti ir 
linksmai praleisti sekmadienio 
popietę.

* Tretininkių vizitacija
Šv. Kazimiero parapijos treti

ninkių draugijos vizitacija įvyko 
rugpiūčio 27. Vizitatorium buvo 
tėvas Gabrielius Baltrušaitis, 
OFM.

Po pietų narės susirinko į 
bažnyčią. Visitatorius pasakė 
pamokslą, primindamas šv 
Pranciškų, kurio gyvenimu tu
rėtų sekti visi tretininkai. Dė
kojo narėm už atsilankymą, pa
laimino Švenč. Sakramentu ir 
suteikė generalinę absoliuciją.

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniui, Tevy pranciškonu vie? 
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskiry aukoto j y pageidavimus) aukojo:

M. Aleksa, Paterson, N.J., 50.
V’. S. Birutis, Moriches, N.Y., 

100, anksč. 45.
O. A. Dargis, Keamy, N.J., 

100, anksč. 150, pažad. 400.
K. Jonušis, Ridge, N.Y., 10, 

anksč. 10, pažad. 100.
J. Kuchinskas, Hampton 

Bays, N.Y., 10, anksč. 30, pa
žad. 50.

Chas Pietronis, Keamy, N.J., 
50, anksč. 350, pažad. 1000.

V. Ruokis, White Plains, N.Y., 
25, anksč. 125, pažad. 300.

E. Sbales, Mastic Beach, N.

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

Siųsti:
BUILDING FUND
Franciscan Monastery
680 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. *1221

Po pamaldų šios dienos dar
botvarkė buvo tęsiama svetai
nėj.

Pirm. J. Miliauskienė atidarė 
posėdį, pasveikino vizitatorių ir 
pakvietė tarti žodį kleboną kun. 
A. Miciūną, MIC. Klebonas 
pasidžiaugė gražia tretininkių 
veikla ir linkėjo laimingai gy
vuoti toliau. Kalbėjo ir vizita
torius, taip pat pasidžiaugdamas 
gražia tretininkių veikla ir ska
tindamas ‘ nenusiminti, nors ir 
nesam gausios narių skaičium. 
Draugijos direktorius kun. J. 
Budzeika, MIC, linkėjo visom 
turėti kantrybę.

Pirmininkė padėkojo visiem 
kalbėtojam ir priminė, kad pa
grindinis šio posėdžio tikslas 
yra naujos tarybos rinkimai, nes 
dabartinė taryba jau septynerius 
metus yra šiose pareigose, o 
ižd. U. Dulskienė net 13 metų 
saugo draugijos turtą. Pirmi
ninkė dėl kitose organizacijose 
turimų pareigų norėjo atsisaky
ti, bet nepavyko. Visa taryba su
tiko dirbti trečią terminą. Ją 
sudaro: pirm. J. Miliauskienė 
(ji rūpinasi ir naujom narėm), 
vicepirm. ir sekr. M. Minikaus- 
kaitė ir ižd. U. Dulskienė.

Pirmininkė pranešė, kad na
rių turim 31. Dvi iš jų — bu
vusi uoli organizacijų veikėja ir 
parapijos rėmėja M. Giraitienė 
ir A. Naikelienė — gyvena pas 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seseles Putname. Jos atsilankė į 
vizitaciją; yra uolios mūsų 
draugijos rėmėjos. Penkios ligo
nės; visai negali dalyvauti susi
rinkimuose, bet remia draugijos 
veiklą aukomis ir maldomis. 
Stipresnes turim tik 23 nares.

Kadaise Šv. Kazimiero para
pija žydėte žydėjo organizaci
jomis, kurios atliko didelius 

(nukelta į 9 psl.)

A. a. William Wolf (Vilkui) 
mirus, Liet. Bendruomenės 
Great Neck apylinkės valdyba, 
vietoje gėlių, aukoja Kultūros 
Židinio statybai 15 dol. Velio- 
nies artimiesiem reiškiame 
nuoširdžią užuojautą, o Bend
ruomenės valdybai lietuvišką 
ačiū už auką.

Y., 10, anksč. 30, pažad. 50.
K. Skarulis, Woodhaven, N. 

Y., 200, anksč. 200.
Eugenija Venckus, Wood

haven, N.Y., 100.

— Pranas Gudelis iš Dayton, 
Ohio, praneša: Lietuvos Vyčių 
centro valdyba buvo įrašiusi 
Lietuvos Vyčius su visom 40 
kuopom į Lietuvių Bendruome
nę. Šio centro valdybos nutari
mo nepatvirtino Lietuvos Vyčių 
visuotinis seimas Clevelande 
rugpiūčio 24-27.

— Prof. dr. Kleopas Grincevi- 
čius, matematikas, mirė oku- 
puotoj Lietuvoj rugpiūčio 24 ar 
25. Buvo gimęs 1917. Baigė • 
Vilniaus universitetą 1946 ir ten 
pats vėliau dėstė. Be to, Vil
niaus pedagoginiam institute 
vadovavo matematinės analizės 
katedrai. (E)

— Lietuvos Išlaisvinimo Tau
tos Fondui rugpiūčio mėn. au
kojo: 200 dol. Lietuvių Darbi
ninkų Draugijos centras, Arling
ton, Mass., po 25 dol.: vysk. A. 
Deksnys, So. Bostono Liet. Dar
bininkų Draugijos 21 kuopa, 
Alg. Uknevičius, Woodhaven, 
N.Y., Petras Mikšys, Worcester, 
Mass. Tautos Fondas naujie
siem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja. Aukos Tautos Fondui 
siunčiamos adresu: Lithuanian 
National Fund, 64-14 56th 
Road, Maspeth, N.Y. 11378.

— Kun. Leonui Zarembai 
S.J., Montrealio Aušros Vartų 
parapijos klebonui, įstojus į kar
tūzų vienuoliją, klebono pa
reigom atkeliamas iš Chicagos 
kun. J. Kubilius, SJ. Jaunimo 
centro Chicagoj tvarkymo rei
kalus perims provinciolas kun. 
G. Kijauskas, SJ.

— Filmai ir skaidrės iš tau
tinių šokių šventės ir jaunimo 
kongreso buvo rodyti Brazilijoj, 
Sao Paulo, Lietuvos mokykloj 
rugpiūčio 26. Pasirodė ir iš JAV 
grįžusi “Nemuno” šokių grupė. 
Vakarą rengė Pietų Amerikos 
lietuvių kongreso komitetas.

— Jonas Norkaitis, buvęs pre
kybos departamento direkto
rius, gyvenąs Vokietijoj Bad 
Mergentheim, buvo sunkiai su
sirgęs, bet dabar jo sveikata 
gėrėja. Taip pat rimtai ėmė sirg
ti dr. P. Karvelis, gyvenąs Ba
den-Baden.

— Romualdas Spalis, gyvenąs 
Halifaxe, Anglijoj, laimėjo šių 
metų Dirvos novelės konkursą. 
Jury komisiją sudarė Balys Au
ginąs, Jonas Daugėla ir Aleksas 
Laikūnas. Rugsėjo 10 d. posėdy 
dalyvavo ir Dirvos redaktorius 
V. Gedgaudas. Simo Kašelionio 
500 dol. premija paskirta už no
velę “Išrišimas”. Konkursui 
buvo atsiųsta 13 novelių. .

— Prof. Algirdas Landsbergis 
Columbia universiteto semina
re rugsėjo 26, antradienį, 5 vai. 
vak. skaitys paskaitą “The Bal
tic Republics: Cohesion and 
Division”. 1101 International 
Affairs, 420 W. 118 St., New 
York City.

— Lito, nepriklausomos Lie
tuvos piniginio vieneto, įvedimo 
50 metų sukaktį ruošiasi pami
nėti Chicagos filatelistų draugi
ja “Lietuva” XV-os filatelinės 
parodos metu, kuri bus atidary
ta rugsėjo 30 S. Balzeko liet, 
kultūros muziejuj. Kartu bus 
minima ir Lietuvos de jure pri
pažinimo auksinė sukaktis.

Kun. Leonardas Sabalis, bu
vęs JAV parašiutininkų dalinio 
kapelionas, sunkiai susižeidęs 
motociklo nelaimėje, mirė. Pa
laidotas rugpiūčio 15. Velionis, 
kunigu įšventintas 1960, vikara
vo Švč. Trejybės parapijoj 
Scrantone, Pa., ir ką tik buvo 
pradėjęs darbuotis Šv. Kazimie
ro parapijoj Lynwood, Pa.

— Prof. dr. Antanas Klimas 
rugsėjo 5-8 dalyvavo 2-je Tarp
tautinėj Fonologijos konferenci
joj Vienoj. Dalyvavo apie 200 
kalbininkų iš keliasdešimt 
valstybių. Fonologija apima 
visą kalbos garsų sritį — ir pa
čia fonetiką ir vaikų kalbos gar
sų išsivystymą, istorinę foneti
ką ir t.t.

— Chicagos Lietuvių Operos 
iškilieji solistai D. Stankaity- 
tė, A. Stempužienė, S. Baras ir 
J. Vaznelis spalio 14 koncer
tuos Clevelande. Programoj 
operų arijos, duetai ir t.t. Kon
certą rengia LB Ohio apygarda.



Puslapį tvarko L. Gudelienė. Medžiagą siųsti: 14 Cat Rock Rd, Cos Cob, Conn. 06807

Neringoje
šią vasarą per Neringos^ sto

vyklą perėjo virš 300 jaunuolių. 
Savo įspūdžius jie aprašė savai
tiniuose laikraštėliuose, kurių 
ištraukas perduodam “Vilnelės” 
skaitytojam.

Neringoj mum smagu 
Ir kai lyja ir kai šviesu. 
Neringoj man patinka, 
Nes mano draugės vis sutinka

Čia laužų ir iškylų, 
Sporto ir dainelių. 
Mes, mergaitės, čia gyvenam, 
Mylim, žaidžiam ir kikenam . . .

Lydia

Aš esu labai laiminga, kai esu 
stovykloje ir gamtoje. Gamta yra 
tyli ir labai graži. Didmiestyje 
nėra gamtos, — tik triukšmas. 
O čia tik paukščiai čiulba ir var
lės kvarkia. Vida.

Laimė yra turėti labai drau
gišką draugę, gerus vadovus ir 
daug laisvo laiko stovykloje. 
Laimė yra ilgai sėdėt prie laužo 
tamsią naktį . . Daiva

Neringoje. Ritonės Ivaškaitės, 12 metu, piešinys.

MUSŲ DRAUGAI

Žmogus būna liūdnas, kai jis 
galvoja, jog niekas jo nemyli 
ir jis neturi gero draugo, kuriam 
galėtų viską pasakyt.. Tetrutė

-o-
Jeigu aš galėčiau būti, kas aš 

noriu ir kur aš noriu, aš bū
čiau žmogus danguje. Danguje 
nėra skambučio ir vėliavų pa
kėlimo. Danguje gali daryti, ką 
nori, ir nereikia eit į mankš
tą. Andrius

Man labai patinka stovykla,' 
nes mes žaidžiam žaidimus ir 
valgome ir miegam mieg
maišyje. Elenutė

Važiuojant į Neripgą, mes su
stojom Howard Johnsons paval
gyti. Tai buvo paskutinis kar
tas, kai aš gerai pavalgiau.

Paulius

Man patinka geros mergaitės 
ir minkštos lovos. Aš nemėgstu 
berniukų, bet aš mėgstu šuniu
kus. Danutė

Man patinka stovykla, nes 
nėra mergaičių ir aš miegu ge
ram namelyje. Tadas

Man labai patinka sportas,

DARBININKAS

grybauti ir pirkti saldainius, bet 
nepatinka eilėj laukti. Drąsutis

Man namie geriau patinka, 
nes mano mama neragina kiek
vieną minutę šnekėti lietuviš
kai. Leonas

Čia yra lietuviška stovykla. 
Čia ne angliška stovykla. Visą 
laiką visi berniukai kalba ang
liškai. Visi turi kalbėti lietuviš
kai. Greitai čia bus angliška sto
vykla. Visi turi padaryti pažadą: 
Kalbėk lietuviškai! Rimas

Pabandykit lietuviškai — ir 
jums patiks! Audrius

-o-
Stovykla išmoko tave būti 

draugiška, paklusnia, kaip gy
venti su žmonėm ir su jais vis
kuo dalintis. Kristina

. . .Jeigu mėgsti makaronus, 
maistas čia labai skanus.

Jeigu patinka dumblas, sa
kysi, kad ežeras tikrai puikus . . .

Aušra

Stovykla Neringa man duoda 
vienintelę progą būti, kas aš no
riu ir ne kitų idealų žmogus. 
Čia galiu juoktis, kada noriu, 
verkti ir rėkti. Galiu tikrai sma
giai praleisti laiką ir nereikia 
rūpintis, ką kiti galvos. Ramunė 

yra šlubas. Mano paukštis minta 
grūdeliais.

Linas Banelis, 3 sk.

VIESULAS
Paulius gyveno ūkyje. Jam la

bai patiko arkliai. Ūkyje buvo 
tik seni, apskurę darbo arkliai. 
Paulius norėjo gražaus žirgelio, 
kuriuo jis galėtų joti ir kurį ga
lėtų lepinti. .

Viename slėnyje apsigyveno 
laukinių arklių būrys. Paulius 
daug kartų nueidavo į slėnį, 
pasislėpdavo už akmens ir žiū
rėdavo per žiūronus į arklius. 
Jis matydavo didelį ir didingą 
juodą žirgą, kuris saugojo ku
melaites ir kumeliukus.

Vieną dieną atėjęs Paulius 
žvilgtelėjo toliau ir pamatė ku
melaitę, saugojančią savo ku
meliuką, kuris buvo labai jud
rus, visur šokinėjo ir domėjosi 
viskuo. Paulius labai pamilo tą 
kumeliuką. Jis buvo toks gra
žus! Jis atrodė taip, kaip jo tė
vas. Tik vienas skirtumas buvo: 
kumeliukas turėjo žvaigždutę 
kaktoje. Paulius pagalvojo: “Aš 
turiu turėti tą kumeliuką!” Jis 
nuėjo namo ir nieko nesakė 
apie tai. Jis turėjo pagelbėti tė
veliui ūkyje ir negalėjo nueiti į

Už kelių savaičių Paulius nu
ėjo į slėnį. Jis rado tik tą vie
ną kumeliuką, kurį jis jau buvo 
pavadinęs Viesulu. Tur būt ūki
ninkai sugavo kitus arklius, tik 
negalėjo pagauti Viesulo, nes jis 
buvo toks greitas. Paulius priėjo 
gana arti Viesulo ir padėjo ant 
žemės cukraus gabalėlį. Viesu
las bijojo ateiti, bet po ilgo laiko 
atėjo ir paėmė cukrų. Paulius 
mikliai užmovė virvę ant Viesu
lo kaklo. Tas tuojau pradėjo 
spardytis ir atsistojo ant užpa
kalinių kojų. Paulius jį nurami
no, kalbėdamas švelniu balsu. 
Paskui pradėjo vesti link namų, 
kalbėdamas jam. Arkliukas jo 
paklausė ir sekė paskui. Par
sivedęs namo, Paulius su tėvo 
pagalba pripratino Viesulą prie 
balno. Dabar Paulius lekia grei
čiau už vėją.

Valentina Leleivaitė, 6 sk.

KEISTOJI PONIA
Vieną gražią dieną mergaitė 

ėjo per mišką. Ji sutiko sveti
mą ponią. Ta ponia buvo gražiai 
apsirengusi. Ji paklausė mergai
tės, ar ji norėtų nueiti su ja į 
jos namus ir užvalgyti pieno su 
sausainiais. Mergaitė sutiko. Jos 
ėjo per mišką, bet vis nepasie
kė ponios namų. Mergaitė pra
dėjo rūpintis ir paklausė, ar dkr 
toli. Ponia atsakė, kad ne.

Jos ėjo ir ėjo, kol pasiekė olą. 
Mergaitė pažiūrėjo į vidų. Bu
vo labai tamsu, ir, kada mer
gaitė atsigrįžo į ponią, ponia 
pasikeitė į raganą. Apkabinus 

, mergaitę, ji įtraukė ją į olą, įme
tė į puodą, išvirė ir suvalgė. 
Tada ji išėjo medžioti kito vai
ko.

Linas Alinskas, 7 sk.
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Prieš akis dar toks ilgas kelias. . .Nuotr. G. Peniko

KELIONĖ Į MĖNULĮ
Vieną gražų vakarą mama ra

gino mane eiti gulti. Būdamas 
pavargęs, aš nuėjau į lovą ir 
sapnavau labai įdomų sapną.

Aš sapnavau, kad aš buvau 
pirmas vaikas, paskirtas skristi į 
mėnulį. Prasidėjo graži diena. 
Buvo penkios minutės iki rake
tos pakilimo! Tada liko tik de
šimt sekundžių . . . trys, dvi, 
viena ... ir tada buvo daug rū
ko, dūmų ir labai daug triukš
mo. Už pusės sekundės aš bu
vau aukštai virš debesų ir dar 
toliau skridau.

Po dvidešimt keturių valandų 
mano raketa pasiekė mėnulį. 
Raketa nusileido ant didelio, 
kalno. Mes išlipom iš raketos 
ant mėnulio. Aš išlipau pirmas, 
po manęs išlipo mano partneris.

Kai aš lipau lauk, aš žinojau, 
kad aš būsiu žinomas ir mini
mas istorijos knygose. Tada aš 
iškėliau savo valstvbės vėliava. 
Mes abu porą valandų laipio
jom po mėnulio kalnus. Po to 
mes įlipom atgal į raketą ir 
pasilsėjom porą valandų. Tada 
mes skridom atgal į žemę.

Kitą dieną mes grįžom atgal į 
mūsų planetos atmosferą ir į- 
kritom į jūrą. Netoli nuo tos vie
tos laukęs laivas mus iškėlė. 
Tada mes įlipom į laivą ir į izo
liacijos kambarį. Po kiek laiko 
prezidentas paskambino pa
sveikinti mus su gerai praėju
sia kelione:

Tada . . . Kas čia? Ar telefo
nas išsijungė? Ne. Tai buvo ma
no mama. Ji pažadino mane.

Rimas Alinskas, 6 sk.

IR MOKYTOJAI 
STOVYKLAVO . . .

Kol mokiniai stovyklavo Ne
ringoje, šeštadieninių mo
kyklų mokytojai turėjo savo sto
vyklą Dainavoje. Kaip ir visi 
stovyklautojai, jie ten klausėsi 
paskaitų, diskutavo, mokėsi 
naujų dainų ir tautinių šokių. 
Nors gal daugiau dirbo ir ma
žiau žaidė už neringiečius, 
mokytojam prie Spyglio ežero 
buvo taip pat linksma ir įdo
mu. Iš Maironio mokyklos šioje 
studijų savaitėje dalyvavo mo
kytojos D. Bobelienė, E. Ruz
gienė ir L. Gudelienė.

Aš turiu šunį ir katę. Mano 
šuo yra rudas ir baltas. Jis 
turi labai daug plaukų. Mano 
katinas yra ypatingas. Viena jo 
akis yra mėlyna, kita yra ruda. 
Jis yra baltos spalvos. Mano 
šuns vardas yra Brandy. Mano 
katino vardas yra Baltis. Brandy 
miega būdoj kartu su katinu. 
Jis ėda maistą iš dėžių, o kati

nas gauna liekanas. Mano gyvu
liukai patinka man todėl, kad jie 
su manim yra labai draugiški.

Stasys Janušas, 3 sk.

Mano paukštis yra žalias kaip 
žolė. Jis čiulba, kai susirenka 
daug vyrų. Jo vardas yra Žaliu
kas. Žaliukas miega tupėdamas. 
Mano paukštis dabar serga. Jis

PASAKA
APIE MĖNULĮ
IR ŽVAIGŽDES

Viename kaimelyje, kur buvo 
daug miškų ir daug ežerų, gy
veno berniukas Matatutis. Ma
tatutis buvo jaunas ir labai do
mėjosi gamtos mokslais. Jam la
bai patiko vaikštinėti per miš
kus, pamatyti visus gyvulius, 
medžius ir augalus.

Kai jis gyveno, tada aplink že
mę sukosi du mėnuliai. Vieną 
vakarą jis gulėjo žolėje ir ste
bėjo mėnulius. Matatutis pa
matė, kad dangus buvo tuščias, 
ir jis užsimanė papuošti jį. Tą 
naktį jis atėjo su aštriu kardu 
ir vieną mėnulį sukapojo į daug 
smulkių dalelių. Tas daleles pa
bėrė ant dangaus, ir jos pa
virto žvaigždėmis. Nuo tada 
dangus nebėra tuščias.

Aš turiu pelytę. Ji yra ruda ir 
maža. Jos vardas yra Padauža. 
Kita pelė nugaišo. Jos vardas 
buvo Veliša. Padauža minta 
Rice Krispies traškučiais, geria 
vandenį ir graužia kartoną. Ji 
gyvena stikliniame žuvų tanke.

Gintaras Ruzgas, 3 sk.

Aš turiu katiną. Jis yra pilkš
vas. Mano katino vardas yra 
Mnrkis, bet aš jį vadinu Mur- 
kau, Murkausku arba Murkonė- 
liu. Jis gyvena ant mano brolio 
lovos. Jis ėda kačių maistą. Jis- 
yra juokingas ir moka peršokti 
per mano rankas.

Audronė Cesnavičiūtė, 3 sk.

PAGALVOK!

I

Ir vėl mokykla. Ginos 
Vebeliūnaitės piešinys.

Čia yra nupiešti 6 žvėreliai. Kokie?

Skersai
2. Pusė paršo
3. Skrisk!
4. Grūdo
7. Didžiulis akmuo
9. Saugo namus

11. Kita pusė paršo

Žemyn
1. Duoda pieną
3. Šiandien lošia, rytoj

5. Bus lietaus
6. Su---- tu draugauji?
8. Meškos namai

10. Požeminis namas

Atsakymai
Skersai:2. Par, 3. Lėk, 4. Ki

šo , 7. uola, 9. šuo, 11. šas.

Žemyn: Karvė, 3. Loš, 5. Lis.
6. kuo, 8. Ola, 10. urvas.

t



Los Angeles, Calif.
Kun. H. J. Šulcas, Brazilijos 

LBjaunimo sekcijos įgaliotinis, 
atvykęs su Brazilijos lietuvių 
jaunimo grupe į JAV įvykusį 
jaunimo kontresą, lankė įvai
rias JAV lietuvių kolonijas ir 
rinko aukas Brazilijos lietuvių 
stipendijom. Paskutinė jo su
stojimo vieta buvo Los Angeles, 
Calif., kur rugsėjo 17 atlaikė 
lietuviškas mišias ir parapijos 
salėje vietos lietuvius supa
žindino su Brazilijos lietuvių 
gyvenimu.

Santa Monica, Calif., Ame
rikos Lietuvių Klubas mini sa
vo veiklos dešimtmetį. Ta proga 
spalio 7- Miramar viešbuty ren
gia sukaktuvinį balių.

L.D.K. Birutės Draugijos Los 
Angeles skyriaus tradicinis ru
dens balius įvyks spalio 14 
Šv. Kazimiero parapijos salėj.

Bazaras, kasmet rengiamas 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos, šiemet įvyks spalio 22. Bus 
proga laimėti įvairių dovanų. 
Veiks pramogos senimui ir jau
nimui.

Radijo valandėlė, kuri lietu
višką programą pristato kiekvie
ną šeštadienį, savo metinį pa
rengimą turės spalio 28 Šv. Ka
zimiero parapijos salėj. Bus 
duodami skanūs valgiai, puiki 
muzika, graži ir originali prog
rama.

Prof. Stasys Žymantas, sėk
mingai pakėlęs dvi vidurių ope
racijas St. Joseph ligoninėj, 
Burbank, Calif., jau grįžo į 
namus ir baigia sveikti. Jo gydy
tojas buvo dr. Z. Brinkis, ku
ris dėl savo sugebėjimų chi
rurgijoj yra įsigijęs didelį pasi
tikėjimą lietuvių tarpe.

DALYVAVO VYČIŲ SEIME

Mažeika — rezoliucijų komi-Lietuvos vyčių seime, kuris į- 
vyko rugpiūčio 24-27 Cleve- 
lande, New Yorkas, New Jer
sey ir Philadelphia, Pa., buvo 
gana gerai atstovaujami. Šios 
minėtos vietovės sudaro Vidu
rio Atlanto apskritį.

Seime Lietuvos vyčių pirmi
ninke išrinkta Mrs. Susan Bo- 
roskas iš Brockton, Mass. Iš Vi
durio Atlanto apskrities į vy
riausia v-bą įeina: Albert Oza- 
lis — II-ras vicepirmininkas, 
Irene Ozalis — finansų sekreto
rius, Philip Skabeikis — lietu
vių kultūriniam reikalam, He
len Kulber — informacijos rei
kalam, Juozas Boley ir An
tanas Mažeika — lietuvių kal
bos propagandos komiteto na
riai, Mary York — Vidurio At
lanto komiteto pirmininkė in
formacijos reikalam, Loretta 
Stukas — Vyties redaktorė. Dr. 
Jokūbas Stukas, buvęs net ket
verius Ynetus Lietuvos vyčių 
centro valdybos pirmininku, 
pirmininkaus dabar stipendijų 
komitetui. Jis yra 29 kuopos na
rys Newarke, N.J.

Iš Vidurio Atlanto apskrities 
žmonės pasireiškė ir seimo dar
buose. Juozas Boley buvo pre
zidiumo pirmininkas, Antanas

Kazimieras D—barer Char*
les Dauber), lietuvis akordeo
nistas virtuozas, iš Philadelphi- 
jos pakviestas į 1973 m. para
pijos rengiamą Lietuvių dieną. 
Tai bus pirmas šio garsaus lie
tuvio instrumentalisto pasi
rodymas Los Angeles lietuvių 
tarpe.

Jonas Žukas, Šv. Kazimiero lif.— L.Ž.

WORCESTER, MASS.
(atkelta U 7 psl.)

daibus. šiandien tik jų vaidai 
pasilikę. Tretininkių draugija, 
ačiū Dievui, gyvuoja iki šiai 
dienai. Per paskutinius septy
nerius veiklos metus atliko 
daug gražių darbų. Kada buvo 
remontuojamas bažnyčios vi
dus, pritaikant jį naujiem litur
gijos reikalavimam, prisidėjom 
600 dol. auka. Prisidėjom ir prie 
Romoj statomos Kankinių. 
koplyčios. Kiekvienais metais 
prisidedame prie Vasario 16- 
tos minėjimo, vyskupijos fon
do ir kitur. Dirbsim ir gyvuo- 
sim ir toliau, tikėdamos, kad 
Dievas laimins mus ir mūsų 
darbus.

Posėdis baigtas malda, kurią 
sukalbėjo draugijos direktorius 
kun. J. Budzeika, MIC.

Džiaugiamės, kad klebonas 
kun. A. Miciūnas, MIC, 
tretininkėm yra labai palankus 
ir visada dalinasi mūsų rūpes
čiais.

Tarybos rūpesčiu buvo su
ruoštos vaišės. Šeimyniškoj dva- 

tete, Mary Stonis — sveikinimų 
komitete ir Albert Ozalis — vy
riausias tvarkdarys.

Irene Ozalis iš Philadęlphi- 
jos 3 kuopos buvo apdovanota 
Šv. Kazimiero medaliu per pa
in a 1 d a s Šv. Jurgio bažny
čioje. Taip pat ji buvo pakelta 
į vyčių 4 laipsnį.

Viso seime buvo iš Vidurio 
Atlanto apskrities šešių kuopų 
delegatai: garbės narys Juozas 
Boley, Helen Kulber, garbės 
narys Antanas Mažeika, Sue 
Mažeika, garbės narė Ann Mit
chell, Albert Ozalis, Irena Oza
lis, Philip Skabeikis, Lillian 
Sasnauskas, Marion Sidtis, Ma
ry Stonis, garbės narys dr. Jack 
J. Stukas, Loretta Stukas, garbės 
narys Frank Vaškas, Mary York 
ir Vitalis Žukauskas.

Cleveland© vyčių 25 kuopai 
ir pirmininkui Charles Machu- 
tai apskritis reiškia nuoširdžią 
padėką už puikų seimo suorga
nizavimą ir už puikų svečių 
priėmimą.

Vidurio Atlanto apskrities su
sirinkimas šaukiamas spalio 
24 Apreiškimo parapijos salėj.

M.R.Y. 

parapijos komiteto vicepir
mininkas, Glendale, Calif., 
pasistatė keturių didelių kam
barių Pre-School ir Kinder
garten mokyklą, į kurią priima 
priešmokyklinio amžiaus vai
kus. šią mokyklą gali lankyti 
85 vaikučiai. J. Žukas šioj sri
ty turi ilgą patyrimą. Be Šios 
mokyklos, jis turi dar dvi pana
šias mokyklas: vieną How- 
thome, Įritą — El. Monte, Ca- 

sioj visi kartu praleidom kelias 
valandėles.

Išvyko į Floridą
Šv. Kazimiero parapijos 

vargonininkas muz. A. Mateika 
nuo liepos 1 pasitraukė į pen
siją. Rugpiūčio pabaigoj išvyko 
į Floridą pastoviai apsigyventi.

40 valandų atlaidai
Šv. Kazimiero bažnyčioj 40 

valandų atlaidai prasideda spa
lio 1, sekmadienį.

J.M.
Aukos L. Fondui

A. a. Pianui Račiukaičiui at
minti Lietuvių Fondui aukojo: 
20 dol. Skautų tėvų komitetas 
ir skautės; po 10 dol.: Nevėžio’ 
skautų tuntas, M. ir K. Cėsnai,

BALTIM0RĖS ŽINIOS
Daina, Balti morėš vyrų cho

ras, rugsėjo 12 Lietuvių Svetai
nės knygyne aptarė ateities 
veiklą. Vyrai, mėgstą lietuvišką 
dainą, raginami įsijungti į šį 
chorą.

Vištienos pietų renginys, 
pravestas Šv. Alfonso mokyklos 
rėmėjų iniciatyva, praėjo sėk
mingai. Svečiai vaišinosi ir šoko 
prie Edvardo Karčiausko or
kestro muzikos. Parapijos kuni
gai dėkingi pietų rengėjam ii 
dalyviam.

Lietuvių Posto 154 Ameri
kos legionierių organizacijos 
nariai ir jų padėjėjos rugsėjo 
24, sekmadienį, 2 vai, popiet 
Lietuvių Svetainės didžiojoj 
salėj iškilmingame susirinkime

— Prof. dr. Vytautas J. Bie
liauskas Amerikos Psichologų 
s-gos suvažiavime, vykusiam 
Honolulu, Hawajuose, rugsėjo 
1-8 vadovavo svarstymam 
“Amerikos policininko psicho
loginiai bruožai”. Jis taip pat 
skaitė pagrindinę paskaitą psi
chologų, besidominčių religi
niais klausimais, sąjungai tema 
“Psichologas ir religija”. Su juo 
suvažiavime taip pat dalyvavo 
jo žmona med. dr. Danutė Bie
liauskienė. Šia proga jie aplan
kė prof. Bronę Jameikienę, kuri 
aprodė Hawaju universitetą ir 
savo darbo centrą — Meno aka
demiją.

— Adomas Kantautas, Alber
tos universiteto biblioteki
ninkas, ruošia katalogą — bib
liografiją, kur bus sužymėtos į- 
vairiomis kalbomis parašy
tos knygos ir svarbesnieji 
straipsniai apie Lietuvą.

Dail. J. Bagdono parodos atidaryme. Iš k. E. Čekienė, A. Vakselis, Lietuvos gen. kon
sulas A. Simutis, dail. J. Bagdonas, P. Jurkus ir J. Rūtenis, vedęs atidarymo programą. Nuoų 
P. Ąžuolo

P. Molis, M. Glodienė, S. ir P. 
Staneliai; po 5 dol.: R. Jaku
bauskas, Pr. Kupstas, A. Ur
bonas, J. Vidūnas, A. ir B. Tam- 
kai, Draugelių šeima, J. Pauliu- 
konis ir šeima, A. Šermukšnis, 
V. Židžiūnas, Charles Glodas; 
1 dol. P. Alavošius.

P.S.

susipažins su naujų valdybų 
nariais. Dalyvaus ir Maryland© 
Amerikos Legionierių organi
zacijų atstovai. Iškilmės bai
giamos vaišėmis.

Madų parodą ruošia Šv. Al
fonso parapijos sodalietės spalio
9 Martins West salėj. Kiekvie
nais metais sodalietės rengia to
kią parodą Šv. Alfonso mokyk
los palaikymui. Alberta Šal
kauskienė, vadovaujanti rengi
mo komitetui, visus kviečia da
lyvauti parodoj, kur bus rodo
mos naujausios suknelių ir pal
tų mados. Vakaras prasidės su 
vakariene 7 vai. vak. Vakare 
vedėjas bus kun. A. Dranginis.

40 valandių atlaidai Šv. Alfon
so bažnyčioj šiemet bus spalio 
15-17. Visi parapiečiai kvie
čiami dalyvauti atlaiduose, ku
rie prasidės iškilmingomis mi- 
šiomis spalio 15, sekmadienį,
10 vai. ryto. Per atlaidus giedos 
didysis choras. Procesijoj daly
vaus Šv. Alfonso mokyklos vai
kučiai.

Jonas Obelinis

VIENYBĖ
Šių dienų pasaulinė, viską 

neigianti, struktūra ir tos struk
tūros viešpats — žmogus važi
nėja atbulas ir viskam priešin
gas. Jo veiksmai be jokių moty
vų, protu neparemti — viskas 
sekundinio jausmo ir nuotaikos 
išdava ...

Tai labai ryšku ypač šiame 
laisvių krašte. Tokio vėjo esame 
paveikti ir mes lietuviai savo 
bendruomenės kiemuose. “Ne 
tėvo arkliai, o gi ir ne sūnus 
važnyčioja . . .” Kas man — jie 
dirba — tegul dirba, aš jiem ne
trukdau . . .

Kuria jie chorus, teatrus, šoka, 
renka aukas, rengia minėjimus, 
demonstruoja prieš okupantus, 
leidžia knygas, vaikus moko li
tuanistinėse mokyklose, rašo, 
kalba, prašo — kas man ... 
Veikia — veikla žaliais lapais 
lapoja. Aš patenkintas. Džiau
giuosi. Didelio ten daikto — ap
sieis ir be manęs ... O ką aš 
ten padarysiu nuėjęs ar tą so
lidarumo mokestį susimokėjęs?

Viskas bus, kaip buvę, tik, va. 
ir aš ten būsiu.

Taigi, tautieti, ir tu čia būsi. 
Būsime visi. Visi dirbsime, visi 
sielosimės, visi apgailestausime
— laimėsime ir pralaimėsime, ii 
tai yra atskilusios tautos dalies
— Bendruomenės — idealas, 
vienybė ir jėga.

Vienybė nepriverstinė — gai
valingai išplaukianti iš mūsų iš
likimo ir mūsų kovos už savo 
žemę, valstybę ir jos laisvę.

Bendruomeniškasis rugsėjis 
verčia apie tai pamąstyti ir at
gimti, kad neliktumėm be ženk
lo žmonėmis buvę ...

j.r.

PASKAITA APIE VYTAUTĄ. DIDĮJĮ

Rugsėjo 8 — Tautos šventė 
buvo lyg užmiršta. Gal ją pri

siminė kokios organizacijos ir ją 
paminėjo siaurame rate. Šiemet 
L.V.S. Ramovės New Yorko 
skyriaus rūpesčiu Tautos šventė 
buvo paminėta viešai Kultūros 
Židinyje. Kadangi prieš savaitę 
vyko čia paroda, tai minėjimas 
buvo nukeltas į rugsėjo 17.

Diena pasitaikė labai karšta. 
Žmonių į Kultūros Židinį susi
rinko apie 50-60. Jų būtų buvę 
kur kas daugiau, jei ne tie 
netikėti karščiai.

Visą minėjimą pravedė Justi
nas Liaukus. Pradžiai pakvietė 
dvi lietuvaites — Vandą Gal- 
buogytę ir savo dukrą Snieguo
lę Liaukutę, ir jos pakaitom 
deklamavo Bern.. .Brazdžionio 
eilėraštį — Lietuva.

— Arkiv. J. Matulaičio užrašai 
išversti į vokiečių kalbą ir ne
trukus bus išleisti.

—- Montrėalio Vyrų oktetas 
rugsėjo 30 koncertuoja Hamil
tone.

Mes padidinome mūsų tarnautojų skaičių dėl greitesnio 
siuntinių aptarnavimo

SKUBIAI atsiųskite savo SIUNTINIUS 
ir mes viską atliksime.

SIUNTINIAI, DOVANOS
į Lietuvą ir USSR

Sena patikima firma
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skaičių, 
tradiciniai, su virs 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

pėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų
' kreipkitės į

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

Centrinės jstaigos 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 SL . WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224 — 3206 Eastern Ave. DI 2-2374
SO. BOSTON. Mass. 02127 — 390 West Broadway AN 8-8764 
CHICAGO, III. 60622 — 2242 W. Chicago Ave. BE5-7788
CLEVELAND, Ohio 44119 — 787 E. 185th Street 486-1836
DETROIT, Mich. 48210 — 6460 Michigan Ave. TA 5-7560
ELIZABETH, NJ. 07201 — 956a Elizabeth Ave. 354-7608
HAMTRAMCK, Mich. 48212 — 11415 Jos. Campau Ave. 365-6350 
HARTFORD, Conn. — 11 Charter Oak Avenue 203-249-6255 
KANSAS CITY, Kan. 66102 — 18 So. Bethany AT 1-1757
LOS ANGELES, Cai. 90026 — 2841 Sunset Blvd. 382-1568
MIAMI, Fla. 33138 — 6405 Biscayne Blvd. ' FR 9-8712 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418 — 2422 Central Ave. NE 788-2545 
NEW BRITAIN, Conn. 06052 — 97 Shuttle Meadow Ave. 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107 — 5524 So. 32nd Street 731-8577
PARMA, Ohio 44134 •- 5432 State Road 749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222 —346 Third Avenue GR 1-3712
ROCHESTER, N.Y. 14621 — 683 Hudson Avenue BA 5-5923 
NEW YORK, N.Y. 10003 — 101 First Avenue OR 4-3830
BAN FRANCISCO, CaL 94122 — 1236 9th Avenue LO 4-7981
SEATTLE, Wash. 98103 — 1512 N. 39th Street ' ME 3-1853 
SOUTH RIVER, NJ. 08882---- 168 Whitehead Ave. ' 257-2113
WORCESTER, Mass. 01604 — 82 Harrison SL 798-3347
TRENTON, NJ. 08611 — 730 Liberty Street .LY 9-9163
VINELAtiD, NJ. 08360 — Parish Hall, West Landis Ave. 681-8423

Toliau buvo pristatytas isto
rikas Tėv. Viktoras Gidžiūnas, 
O.F.M. Jis savo išsamioje pa
skaitoje, trukusioje apie valandą 
laiko, plačiai ir vaizdžiai papa
sakojo apie Vytauto Didžiojo 
pastangas vainikuotis Lietuvos 
karaliumi. Savo paskaitai prele
gentas buvo pririnkęs įdomios 
medžiagos, įvairių smulkmenų. 
Tai visi atsidėję mielai iš
klausė.

Paskaitos pilnas tekstas bus 
atspausdintas Karyje. Šia me
džiaga galės pasinaudoti ir kiti, 
prisimindami Lietuvos praeitį ir 
pagerbdami Vytautą Didįjį.

Pabaigai vėl buvo deklamaci
jos. Vanda Galbuogytė dekla
mavo Bernardo Brazdžionio ei
lėraštį, o Snieguolė Liaukutė — 
Jono Aisčio.

Užbaigė programą Ramovės 
skyriaus pirmininkas Vytautas 
Šventoraitis, padėkodamas vi
siem ir pakviesdamas - atsilan- 

-,j Lyti ; į kariuomenės^ .šventės 
minėjimą.

Vėliau buvo gražios vaišės 
su gėrimais, pyragais, kavute.
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U-NEEK RUBOUT CO.
Exterminating Guaranteed Results 

Lowest Rates Because of Quality Work 
Rubout your bugs U-Neek, 

Safely, Expertly 
228-0738 bet. 10 A.M. — 2 P.M.

DELLANE’S CHAR BROIL 
RESTAURANT 

Specializing in Subs 
Open Daily 11 A.M. to Midnight 
Orders to Go Dial 201 787-9632 

27 Main St. Keansburg, N.J.

SENIOR CITIZENS
Retire in Copafort in Beautiful 
B.rewster, N.Y. Menu Type meals. 
Decorative Rooms'; Happy Atmosphere. 
$350.00 per month. Call (914) 279- 

.4916.

SEWARD MOVING & STORAGE
167 Clymer St. Bklyn, N.Y.

Near Bedford & Division Avė. Un
claimed New & Used Warehouse, Furni- 
ture.Tremendous Value on Dining Room

& Bedroom Sets. Open 7 Days a Week 
Call 388-4732

If You really want your Car to go see 
Mario

MARIO’S AUTO INSPECTION 
SERVICE

Mario De Santis, Prop. Complete Brake 
Repairs, Front End Work, Electrical 
Work, Tune-Ups our Specialty, Auto 

Repair Skilled Mechanics
Shell Bay Road Mayville (Opp. Exit of 
State Inspection Station) Phone 609 

• 465-5607 Cape May Court House.

S & S AUTO BODY SHOP
Collision Experts 

Insurance Problems 
We take Pride in our Work 

1311 Marietta Rd. 
West Belmar, New Jersey 

Call 201 681-5330

George Simmons affiliated with 
ERSKINE BERRY CO.

Floor Sanding, $20 a Room. We go to 
all Boroughs. Call 24 Hours a Day 

212 299-4471 We take pride in our work

JOE HUGHES & SON
We Specialize in Bricks, Stoops, 
Precast Steps, Flagstone Patios & 
Porches. 1st Class work. Free 

Estimates. Reasonable Rates, • 
Dependable Service. 4653 69 St.

Woodside, (212) IL 67197

DISPLAY

MARVIN SCHAN PET CEMETERY 8 
acres 683-9221 Special Rate now. Grave
& Monument $99. Pick-up 7 Days a 
Week. (Opportunities for Agents too). 
Save this’ad for 10% discount. Prices be
fore Death of your Loving Pets for only 
$99 or 1 grave for only $49.

INVESTAVIMAS — TAUPYMAS
PASKOLOS — KELIONĖS
ŪKINIAI PATARIMAI
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI
TAKSŲ PILDYMAS
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS 
APDRAUDOS

Litas Investing Co. Inc.
86-01 114th St., Richmond Hill, N. Y. 11418 

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6799
Litas Travel Service,

87-18 Lefferts Blv., Richmond Hill, N. Y. 11418
VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650

NEW YORK —- Lietuvos atziminknų radio valanda Šeštadieniais nuo b Ud 
G vai. WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. bangomis. Direktorius dr.
Jok. J. Stukas, 1467 Force Dr.. Mountainside, NJ. 07092; tel. 2Q1—232-5565, This Offer May Not Last Too

- „ w Long. Why Buy Less When You
Can Buy More

OVERNIGHT CAMP
RENTALS AVAILABLE

Big H Development Corp- 
Route No. 507 Gouldsboro, Pa.

In Pennsylvania call717 842-7015
In NYC Call Mr. Stout 516 431-0843

WSOU-FM, 89.5 meg- — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotj 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniai* 
•>10 vaL ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288 
02-15 OOth PL, Middle Village, N.Y. 11379.

BL^rON, WORCESTER, BROCKTON, Mam. — Vedėjas P. VIHInls, 173 
Arthur SL, Brockton, Masa, tel JU 8-7209; FM bangomis 107.9 me. WHH 
1430 kfl. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

BOSTON, MASS. — VaMju Step. Mlnku*. WbTN 1SW IdKcyelM Ir TH

SERVICE
BEDF$D «T6rr 
CAR SERVICE

Prompt Courteous Driven
24 Hour Service, Local Calls, Airports, 
Hospital, Piers, Race Tracks, Subways 

Stations, Beaches, Theatres
Call 6460164-5-6

Carpeting
Sofas Sections Your Home 1 Day 

Dog Stains Removed
COLUMBIA JU 6-3700

U — NEEK RUBOUT CO.
Exterminating Guaranteed Results. 
Lowest Rates Because of Quality Work, 
Rubout Your Bugs. U-Neek Safely, 
Expertly. 228-0738 bet 10 AM—2 P.M.

GENERAL CONTRACTORS 
Low Cost Estimates, Masonry, Carpent 

Painting, Roofing Electrical 
& Demolition, Expert Workmanshin 

Call bet. 9AM & 6 PM 201 672-6877 
201 7460707 

ASSOCIATED BROS. 
CONTRACTING GROUP INC.

Nicholas Roofing & Siding 
Specializing in Skylights, Hot Pitch. 
No Job too small or too large. Guaran
teed workmanship, Free Estimate. 6 
Year Guarantee from time of completion. 
Also we guarantee to save you up to 40% 
Call 982-9137.

AL ALLWYNN 
104-25 194th Street 

; ' St. Albans
Professional Exterminating 

: Service Queens & Nassau Lie. Board of 
Health

; Mice, Rats, Roches etc.
Call 212 7461905

VAL EXTERMINATING 
COMPANY INC.

i 6819 3rd Ave. Bklyn.
For Homes Commercial & Industrial 

Places
For Fast Prompt Service Call 8364940

607 Brooklyn Rd. Brooklyn
Complete House Cleaning Service 

Furniture Polishing. Dusting, 
Vacuuming, Floor Washing and Waxing 

All Work Guaranteed. Call 493-6062

OFFSET MIMEOGRAPHIC ART 
SERVICE

Reasonable Rates. Work Picked up 
& Delivered. Arnold Malliet 588 Ma
con Street, Brooklyn, N.Y. Call 774-0268

DOUBLE FAMILY INCOME
Couple can build retail network from 
home in spare time with a investment 
of $27,00 . For interview call (914) 

961-7676.

KING’S COURT RESTAURANT 
Route 22 Springfield, N. J. For the 
Finest in Cuisine. New — Starting 

Sunday October 1st Dinner Served 
from 2 PM to 9 PM! Chef de Cuisine — 
Ezio Berruti. Private Banquet Facili
ties Available for up to 40 people. 
Mrs. Ruth Platzer, Prop. (201) 379-* 
5382.

Pranas Naujokaitis — PASI
SĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ, roma
nas, išleido Darbininkas 1972 
m., 232 psl., aplanką piešė P. 
Jurkus. Kaina — 4 dol. (Romano 
dalis buvo spausdinta 1972 metų 
Darbininko atkarpoj).

DISPLAY

Della Robbia by 
Dorothy Dean Van Leuvan 

Wreath Kits Include: Step by step di
rections, imported fruit and leaves, 
typical Della Robia colors. — 3” for 
candlesticks — pr. $2.15, 5” for candle
sticks pr. $3.35, T’ for chunky candle 
3.50, 14" for table or mantle $8.50, 

18" for table or mantle $15.50. Illustrat
ed Brochure of other kits 15 c. Espalier 
"Partridge in a Pear Tree";pTopiary, 
Cone Trees, Hogarth Swags, Baskets, 
Napkin 
Wreaths 
Yellow,

Clips, Favors, 
also in tones of 
Green or Red.

Materials
DELLA ROBBIA UNLIMITED
Box 2021, Meriden, Conn. 06450

Corsages,
Mulberry,

Lectures

WANTED FOSTER PARENTS
If you are between the ages of 25 and 59, 
English speaking, in good health, finan
cially self maintaining, willing to accept 
children of any background and have 
adequate rooms, you are desperately 
needed now. Contact: McMahon Me- 

1 • mortal Shelter, 128 East 112 St. New
York, N.Y. 10029. 369-5665

PIZZERIA STORES FOR SALE (2) 
Located in Busy Merchantile and Com-! 
mercial Sections of Manhattan. 5 1/2' 
Days 10 AM to 7 PM. Long Lease. 
High Business Volume. Reasonable 
Price. Stores situated at: 537 8th Ave. 
NYC and 143 8th Ave. NYC. Both Fully 

Equipped. Call (212) 244-9491 —
Principals Only

Sands Village Diner Millerton, N.Y.
Fully equipped, Established business. 
Truck Rt 44 Busy Diner Good Lease 
Asking $60,000. No reasonable offer 
refused (914) 789-3589 (914) 789-4726

PART TIME 
MEN & WOMEN

For School Bus Drivers for September 
start. Experienced or Inexperienced. 
Will Train. Must be over 21. — Call 

(201) 325-0037

HIGHLAND ORCHARDS 
Family Travel Čamp, 

loc. at junct 1-95 & Route 49; 100 sites, 
flush toilets, hot showers, pius many other 
facil. available: swimming, fishing, hiking. 
For info., res. at out new campground 
write or tel.: P. O. Box 222, N. Stonington, 
Conn. 06359. Helen and “Tice” Borssevain. 
Tel. 203-599-5101. Dept C. P.

HOUSEKEEPING
OPENINGS from AUG. 26th

Reduced rotes after Labor Day. 
•Fully furnished. Bathing, boating &
THE FISH ARE BITING.

R. HERMAN (518) 654-2762
WHISPERING PINES COTTAGES

Lake Luteme, NY 12846

The Talk Of The ClttUtl’

BRENNER
HAVEN

OLIVE REA NY 12462 
TEL 914 2545498

BRENNER HAVEN OFFERS
Ewe'yrhmg Fo' A Perfect Famrfy 

Vacation

Meal For DEER & BEAR HUNTING 
40 OOO Acres Of State Land Nearby 
18 HOUSEKEEPING COTTAGES

Inws & Blankets Ara Not Furnished 
Cottages Sleeps 4 6 or 8 People

FROM S78-8100 PER WK.

2'1 HRS DRIVE EROM N Y C

For the Best it’s Berris 
One of New England’s Finest 

BERRIS
MOTOR INN

Known for Fine Food & Drink 
Pool — Tennis Court

Rte 6 Danielson, Conn (203) 774-9644

POCONO MOUNTAINS 
BEAUTIFUL WOODED 

LAND 3 ACRE RANCH SITES 
$1995. Per Acre

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Po 5 dol.: F. Povilaitis' J.H.

S ha tas, Waterbury, Conn*, M.
Petrauskienė, Hartford, Conn.

Po 4 dol.: P. A. Kaulinai tis,
Burbank, Calif.; A. Žvinys, 
Great Neck, N.Y., L. Qran- 
gauskas, V. Baltrulionis, Janiai

Laniauskas, B. Paliulionis, Ci-
Jok ūbai tis, Hillside, N.J.; cero, Ill., kun. J. Bacevičius, 
Kasauskas, Linden, N.J.; B. Že- Kintyre, N.D., V. Adomaitis, Ja- 
meikienė, Hezzensville, N. J.;

Gruzdys, New Haven,
J. R. Saras, Cambridge,
P. Mikšys, Worcester,

dol.: M. Grigoravičius,

Conn.; 
Mass., 
Mass.

Po 3
Belleville, Ill.; E. Marsin, Pitts
burgh, Pa., B. Malinauskas, 
Woodhaven, N.Y.

Po 2 dol.: P. Baltuonis, La 
Salle, Que., G. Aleknevičius, 
dr. A. Spudas, Toronto, Ont., 
J. Miltenis, T. Vainauskas, Ha
milton, Ont., J. Rūkas, Austra
lija, J. Roland, San Francisco, 
Calif., A. Daidynas, Lakeside, 
Calif., kun. T. Palis, Pittsburg, 
Calif., S. Tiknienė, Yucaipa, 
Calif., J. Ramonis, Hollywood, 
Calif., H. Bajalis, K. Bauras, J.

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

— LIFE žurnalas, rugsėjo 15 
laidoje rašo apie Bobby Fische
rį, ką tik laimėjusį pasaulio 
čempiono titulą. Fischeris grį
žęs iš Islandijos mano įsigyti 
namus Kalifornijoje, brangų au- 

nevengti moterų 
tačiau šachmatai 
vyraujantys jo gy- 

g?.“, šachmatų

ir 
draugystės, 
bus ir toliau 
venime. Už
setus, TV pasirodymus jam siū
loma arti dešimties milijonų do-' 
lerių. Jis nori įsigyti pinigo,

kad šis kraštas skirtų šachmatam 
daugiau dėmesio, kad meist
rai žaistų geresnėse sąlygose ir 
būtų geriau apmokami.

— Ar žais JAV komandoje 
naujasis pasaulio čempionas? 
Belgrado laikraštis SPORT pra- 
neša, kad; Bobby j^^^is, ku- 
ris nuvainikavo pasaulio čem
pioną Borisą Spaskį, Islandijoje, 
pareikalavo $100,000 už da
lyvavimą JAV komandoje, ko
mandinėse pasaulio pirmenybė
se, kurios prasidėjo Skopje, Ju
goslavijoje, rugsėjo 18. Ame
rikos šachmatų federacija in
formavo pasaulio pirmenybių 
rengėjus Jugoslavijoje tei
raudamasi kiek pinigo galėtų 
skirti rengėjai už Fischerio da
lyvavimą tose pirmenybėse. 
Jugoslavijos žinių agentūra 
Tanjug draug su pirmenybių 
rengėjais svarsto šį reikalą.

— Buvęs pasaulio čempionas 
Spaskis kukliai sutiktas Mask
voje. Jis nežais Sovietų ko
mandoje, kuri dalyvaus pasaulio 
pirmenybėse, Jugoslavijoje, bet 
numato dalyvauti San Antonio 
turnyre, lapkričio pabaigoje. Jis 
teiravosi Fischerį ar šis daly
vaus tame turnyre Fischeris at
sakęs kad ne, nes per maža pi
nigo. Su Fischeriu Spaskis iš
siskyrė draugiškai, pasisakė, 
kad Bobby Fischeris jam patin
ka.

— Ignas Žalys ir V. Pal- 
čiauskas garbės sąraše. “Chess 
Life & Review” rugpjūčio nr. 
įtalpino “Postal Chess Ratings” 
sąrašą. Tarp išrinktųjų Ameri
kos žaidėjų įvardinti Ignas Ža^ 
lys devintu su 1775 ir 50-tu 
V. Palčiauskas — 1628 tš.

— Hartfordo “Travelers 
Chess Club” turnyrą laimėjo 
Dick Morse, baigmėje įveikęs 
Zigmą J. Strazdą 3-2. Strazdas 
baigė antru. “Wethersfield 
Post”, rugsėjo 7, įtalpino 
straipsnį “Bobby Fischer was 
here”, kuriame mini Fischerį 
žaidusį 1964 m. simultaną prieš 
vietos 58 šachmatininkus, drau
ge įtalpindamas nuotrauką _ 
Travelers turnyro nugalėtojų 
Dick Morse ir Z. J. Strazdo.

DEXTER PARK

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

Woodhaven, N.V. 11481 
WK DELIVER 

Michigan 2-4130

Kirk, U. Vameckienė, Los An
geles, Calif., J. Kirk, San Leand
ro, Calif., S. Pliuškonis, North
glenn, Colo.; B, Užemis, Phoe
nix, Ariz., J. Baužys, A. Juodka, 
dr. J. Kizys, M. Kripkauskas, V. 
Sinkevičius, Chicago, Ill., A.

Mass.,
Laurinaitis, Sunderland,

Dalenkevičius,

Ansonia, Conn.;

mestown, N.D., K. Chutela, V. 
Jokūbaitis, Cleveland, Ohio, S. 
Žiedonis, Wickliffe, Ohio, K. 
Amastaitė, Geneva, Ohio, dr. K. 
Ambrozaitis, Chesterton, Ind., 
dr. ir O. Vaitas, Bloomfield, 
Mich., J. Černius, Flint, Mich., 
kun. V. Kriščiūnevičius, De
troit, Mich., J. Budrys, South
field, Mich., J. Kupstas, Laurel, 
Md., K. Vildžius, Bethesda, 
Md., S. Kligys, Joppa, Md., 
A. Balys, Kensington, Md., A.K. 
Lawler, Westminster, Md., O. 
Karaktynienė, St. Petersburg, 
Fla.; V. Viliauskas, kun. C. 
Žvirblis, Wash. D.C.; J. Mikuc
kis, Riverdale, Md., L. Kačins- į 
kas, Bethesda, Md., R. Gruodis, i 
Mt. Airy, Md., P. Baltakis, 
Adelphi, Md.; A. Vemauskas, 
Silver Spring, Md., A. Baika, 
A._ Kamantauskas, V. Stelmokas, 
K. Tamošaitis, A. Girnius, Bos
ton, Mass., A.M. Miner-Mini- 
kauskas, Grafton, Mass., R. 
Dulskis, Ch. Kalishauskas, P. 
Radzevičius, Brockton, Mass., 
S. Martišauskas, Ed. Martišius, 
Brighton, Mass., J. Ridikas, V. 
Kamantauskas, J. V. Kudirka, 
Norwood, Mass., J. Paliulis, J. 
Tamašauskas, U. Kerulis, VJ. 
Burdulis, A. Kilmonis, Worces
ter, Mass., G. Baranauskas, 
Suz.
Mass., M. 
Philadelphia.
K. A. Krivickas,.Clarks Summit, 
Pa., A. Zusinas, Pittsburgh, Pa., 
Media, Pa., J. J. Zansitis, Eas
ton, Pa., K. B. Kaminskas, J. 
Bruzauskas
Z. Dreslius, Z. Pakalniškis, P. 
Furmonavičius, Hartford, 
Conn., T. Točionis, M. Kubi
lius, New,. Britain, Conn., A. 
Brazdžionis, Oakville, Conn., V. 
Urbonas, Waterbury, Conn., E. 
Ignatovich, Fairfield, Conn., V. 
Barius, Bridgeport, Conn., J. Ja- 
sys, M. Žukas, New London, 
Conn., G. M. Žemaitaitis, Nor
walk, Conn., V. Lileika, Groton, 
Conn., A. Peseckis, Lewiston, 
Maine, dr. B. Chiapas, War
wick, R.I., J. Gervelis, Provi
dence, R. I.

Po 1 dol.: O. Akstinienė, 
Lawrence, Mass., K. Gedrim, 
Brighton, Mass., M. Sima- 
navich, Stoughton, Mass., S. 
Luinis, Somerville, Mass., J. 
Yerus, Haverhill, Mass., P. Ku- 
kauskas, M. Bartkevicz, R. Jar
malavičius, M. Velička, P. Šau
lys, E. Lolis, Brockton, Mass., 
A. Yankun, K. Arlauskas, A. 
Kriščiūnas, So. Boston, Mass., 
V. Visgirdą, A. Labuckas, Dor
chester, Mass., J. Matachinskas, 
A. Giedraitis, Worcester, Mass., 
G. Razvad, So. Boston, Mass., 
kun. V. Paulauskas, Thompson, 
Ct., B. Karmazinas, Groton, Ct. 
G. Makstela, Jewett City, Ct., 
A. Empakeris, M. Pakstys 

~ Niantic, Ct., M. Rukus, So.
Windsor, Ct., W. Wasilauskas, 
Watertown, Ct., O. Krizonaus- 
kas, A. Rumskas, N. Haven, Ct., 
E. Bauer, L. Mikėnas, G. Rut
kauskas, J. Manikas, Hartford, 
Ct., P. Niavra, A. Bemius, A. 
Grantas, J. Šidlauskienė, V. 
Vaitkus, A. Čampė, A. Alubaus- 
kas, Waterbury, Ct., D. Guo- 
bys, Prov., R.I.

Dėkojame visiem, kurie savo 
auka parėmė sunkų spaudos dar
bą. Laukiame ir kitų skai
tytojų prisidedant prie kalendo
riaus išlaidų sumažinimo.

NAUJOS PLOKŠTELĖS 
Lengvos muzikos ir šokių 

plokštelės: Tėviškės vėjas, ste-
• reo 6 dol., Ar.tu meni, stereo, 
6 dol., Svajonių muzika, stereo 
5.50 dol., Jūreivių keliai, stereo 
5 dol.; Gimtinės dangus, Kur 
gimta padangė, Tykus buyo va
karėlis, Lietuva brangi, — mono 
po 5 dol. kiekviena. Persiun
timui pridedama 50 c. Darbi
ninkas, 910 Willoughby Ave., Į 
Brooklyn, N. Y. 11221.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupaci
jai priminti. Ženkleliai lipi
nami ant vokų. 100 ženklelių 
už 1 dol. Platintojam nuolai
da. Kreiptis: Darbininkas, 
910 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N.Y., 11221.

SPORTAS
•

FUTBOLO PIRMENYBĖS
1972-1973 sezone New Yorko 

LAK vyrų futbolo komanda 
įkelta į aukštesnę, pirmąją Ger
man American lygą (14 vie
nuolikių).

Rugsėjo 17 mūsiškiai turėjo 
pirmąsias pirmenybių rung
tynes ir savo aikštėje prapylė 
prieš Croatia 1-6 (0-2). Garbės 
įvartį, esant pasekmei 0-3, įkir
to Sabaliauskas (iš Malinausko 
padavimo).

LAK sudėtis: Bagdžiūnas II; 
Remėza III, Kreicas; Žadvy
das, Bagdžiūnas I; Jumbach, 
Budreckas, Markiet; Vainius IV, 
Klivečka II, Sabaliauskas; be to, 
žaidė Malinauskas ir Beleckis.

Rugsėjo 24 mūsiškiai žaidžia 
su Passaic, New Jersey (prie
šininko aikštėje). Spalio 1 rung
tynės su Bavarian SC — lietu
vių aikštėj, Kissena Corridor, 
150 gatvė, Flushing, Queens.

’ " ■ ■ (kč)
.-*-į 'Į • • * j. - ‘

1972 M. RYTŲ SPORTO 
APYGARDOS PIRMENYBES

Lauko teniso pirmenybės į- - 
vyks rugsėjo 30 — spalio 1 
West Side Park Teniso klube, 
Newark, New Jersey, tarp 16 ir 
18 Ave. ant South 17th St. Pa-, 
tariama važiuoti Garden' State 
Parkway, išvažiuoti Exit 144 ir 
iš ten važiuoti 16th Avė. iki 
aikščių ant 17th St. 
vai. ryto.

Pirmenybės įvyks 
dedančių, moterų, 
mergaičių vienetų 
klasėse.

Sviedinukai bus
rengėjų. Dovanos — pirmom ir 
antrom vietom. Dėl sviedinukų 
ir taurių bus imamas $3.00 mo
kestis iš suaugusių rungčių ir 
$2.00 iš jaunių bei mergaičių.

Užsiregistruoti iš anksto pas 
A. Cenfeldą — 1335 Center St., 
Union, New Jersey 07083, Tel. 
(201) 687-6883 arba P. Gvildį 
— 93 Wheeling Ave., Staten 
Island, New York 10309, Tel. 
(212) 356-7871.

P. V. Gvildys, 
RSA vadovas

Pradžia 10

vyrų, pra- 
jaunių ir 
ir dvejetų

parūpinti

KITATAUČIUI GERIAUSIA 
DOVANA

History of Lithuania ir Vy
tautas the Great, Grand Duke of 
Lithuania, by Dr. J. Končius. 
Dvi knygos 3 dol. Gavęs bus 
gražiai supažindintas su Lietu
vos praeitim. Užsakykite: Dar
bininkas, 910 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

NAUJAUSIOS KNYGOS
Pr. Naujokaičio “Pasisėjau ša- 

lią rūtą”. Romanas. 4 dol.
Mykolo Krupavičiaus “Atsimi

nimai”. Kietais viršeliais lOdol.
Kipro Bielinio “Gana to 

jungo”. 5 dol.
Kazys Pakštas, prof. J. Ereto 

parašyta monografija. Minkštais 
viršeliais 10 dol., kietais — 12 
dol. Išleido Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademija Romoj.

šios ir kitos lietuviškos kny
gos bei plokštelės gaunamos 
Darbininko administracijoj.
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RUDENS
PARODOS 
KULTŪROS
ŽIDINYJE

šį rudenį Kultūros Židinio 
patalpose bus visa eilė parodų. 
Tai bus bene kūrybingiausias 
ruduo. Tos parodos pristatys 
mum lietuvius dailininkus. Per 
tokias parodas menas priartėja 
prie žmonių, ir žmonės pripran
ta ir pamėgsta savųjų dailinin
kų kūrybą.

Parodas rengia įvairios orga
nizacijos. Jos drauge pagelbs
ti dailininkam, atlikdamos 
daugelį parengiamųjų darbų, 
sukviesdamos publiką, ją pavai- 
šindamos. Parodos duoda ir 
pajamų, kurias paskui įjungia į 
savo veiklą.

Šį rudenį bus šios parodos:
Rugsėjo 23-24 akvarelisto 

Broniaus Murino darbų paroda. 
Dailininkas atvyksta iš Chica- 
gos ir išstatys 40 akvarelių. Pa
rodą rengia LMK Federacijos 
New Yorko klubas.

Rugsėjo 30-31 dail. Reginos 
Ingelevičienės paroda. Rengia 
New Yorko ateitininkai. Dai
lininkė yra baigusi Kauno Meno 
mokyklą, daug laiko skyrė savo 
šeimai, ir, ją įtvirtinusi, atsidėjo 
tapybai. Yra sukūrusi visą eilę 
paveikslų, susidariusi savitą in-

Spalio 28-29 Inos Nenortie- 
nės paroda. Rengia vyr. skau
čių židinys. Ji gyvena Dorches- 
tery, Mass., vasaras praleidžia 
Cape Cod, kur turi pritaikomo
jo meno ir suvenyrų dirbtuvę- 
krautuvę. Jos specialybė - — 
emaliuotas varis. Iš jo daro de
koratyvines lėkštes, papuošalus, 
sagtis. Su savo darbais yra daly
vavusi bendrinėse parodose, 
meno festivaliuose, savo darbų 
parodas yra surengusi Chicagos 
Čiurlionio galerijoje ir k.

Lapkričio 4-5 Marijos Žu
kauskienės tapybos ir pastelės 
paroda. Ji gyvena New Yorke, 
savo parodas yra turėjusi Chica- 
goje, Clevelande, Waterburyje, 
yra dalyvavusi visoje eilėje 
bendrinių parodų.

Lapkričio 25-gruodžio 3 Dai
lininkų Sąjungos sukaktuvinė 
paroda, skirta atžymėti sąjungos 
dvidešimtmečiui.

Be šių dailės parodų, dar bus 
ir kitokių parodų.

Spalio 14-15 Vytauto Maželio 
fotografijos paroda, kurioje bus 
išstatyti daugiausia portretai. 
Parodą rengia skautam remti 
komitetas.

Gruodžio 9 Sofijos Kačinskie
nės mezginių paroda. Rengia 
birutietės.

A. a. Onai Rekešienei atminti 
jos krikšto sūnus Antanas Snieč
kus aukojo 10 dol. Kultūros Ži
dinio statybos fondui.

A.A.

Antanui Ustjanauskui

mirus, skaudžioje valandoje širdingą užuojautą jo šei
mai ir seseriai poniai Krasauskienei reiškia

bičiuliai iš Stamfordo:

STEPONAVIČIAI, 
DEIK1AI, 
VALIUŠAIČIAI

Antaną Antanaitį ir šeimą, mirus Lietuvoje jo sesei

Matildai Antanaitytei- 
Palubinskienei,

nuoširdžią užuojautą reiškia
Suffolk County Liet. Piliečių Klubas

Pasirašoma Kultūros Židinio statybos sutartis su rangovais. Iš k. architektas Antanas 
Vytuvis, Tėv. Jurgis Gailiušis, OJAI. — provincijolas, rangovas — kontraktorius J. Silveri, 
jo padėjėjas V. La Gamba, Tėv. Paulius Baltakis, O.F.M. Nuotr. Lino Vyturio.

APREIŠKIMO PARAPIJOS ŽINIOS
Parapijos mokykla mokslo 

metus pradėjo rugsėjo 6. Šiemet 
mokytojauja dvi vienuolės, 
kitos šešios mokytojos — ci- 
vilės. Mokyklos išlaikymas žy
miai pasunkėjo. Lietuvių vaikų 
labai mažai beliko.

Pradedama remontuoti 
kykla ir didžioji salė. Bus 
kas perdažyta, pataisyta, 
džioji salė bus pritaikyta ir
no parodom ir įvairiem parengi
mam.

Aušros Vartų Marijos pa
veikslo šventinimas bus spalio 

mo- 
vis- 
Di- 

me-

ant kairinės sienos. Nupiešė 
dail. Jonas Subačius. Per šventi
nimą bus koncelebruotos mi
šios, pamokslą sakys Tėv. Leo
nardas Andriekus, O.F.M. Po 
pamaldų parapijos salėje vaišės 
ir klebono kun. P. Raugalo pa
gerbimas, skirtas atžymėti jo 
klebonavimo metinėm.

Parapijos choras repeticijas 
pradėjo rugsėjo 8. Yra choristų, 
kurie net 25 mylias važiuoja į 
repeticijas. Labai laukiama nau
jų choristų, ypač jaunimo. Cho
ras gieda per 11 valandos mi
šias. Žmonės prašomi gausiau 
lankytis į šias mišias, ypatingai 
prašomi atvykti iš Woodhaveno 
ir iš Richmond Hill.

Subdiakonas D. Valenti lanko 
savo tėvelius. Jis mokosi Romo
je ir gyvena Šv. Kazimiero kole
gijoje. Sekmadieniais per 11 
vai. mišias jis asistuoja mišias 
laikančiam. Į kunigus bus į- 
šventintas gruodžio 8. Primici
jas mūsų bažnyčioje laikys 
gruodžio 31. Jo tėveliai abu ita
lų kilmės. Domas lietuviškai 
išmoko skaityti ir rašyti be klai
dos. Buvo nuvykęs į Punską 
aplankyti lietuvių ir ten per Žo
lines kalbėjo lietuviam. Be lie
tuvių kalbos, jis dar moka ang
lų, italų, vokiečių, rusų, lenkų 
ir ispanų kalbas. Žada kunigau
damas dirbti lietuvių tarpe, o 
gal net ir Lietuvoje.

Popiečių lošimai, skirti pa
rapijos naudai, vyksta kiekvieną 
šeštadienį 12:30 v. Jamaica

Hali. Nors daug parapiečių dir
ba, bet "vis dėlto dar darbi
ninkų trūksta. Kas galėtų talkin
ti, prašom pranešti parapijos 
kunigam ar komiteto nariam. 
Būtų gera, kad galėtų nors vie
ną kartą per mėnesį padirbėti.

Pakrikštyta, Vlado ir Irenos 
Bilerių dukra Indrė Kristina pa
krikštyta rugsėjo 9 gražiuose Bi-

Lietuviško kryžiaus komiteto pirmininkas P. Wytenus ir garbės pirm. prel. J. Bai
sūnas įteikia lietuvišką kryžių New Yorko valstybės senatoriui Martin J. Knorr ir assembly
man John T. Flack. Nuotr. R. Kisieliaus - ,

PADOVANOJO LIETUVIŠKUS KRYŽIUS

Lietuviškojo kryžiaus komite
tas, kuris rūpinasi kryžiumi Flu
shing Meadows parke, rugsėjo 
10 apdovanojo lietuviškais kry
žiais du amerikiečius, kurie 
nuoširdžiai padeda lietuviam ir 
visiem pabaltiečiam sunkioje jų 
kovoje dėl jų kraštų laisvės. Jie 
padėjo gauti ir proklamaciją, ku
ri buvo paskelbta birželio mėn. 
ryšium su baltiečių trėmimu.

Tuos lietuviškus kryžius, 
panašius į esantį Flushing Mea-

Newark, N. J
Parapijos žinios

Po vasaros atostogų prasidėjo 
įvairi veikla. Bingo vyksta kiek
vieną penktadienio vakarą pa
rapijos salėj. Pradžia 7 v.v.

Parapijos salėj bus šie pa
rengimai:

Rugsėjo 24 d. 3 v. popiet bus 
kortų lošimo partija. Rengia 
Liet. Kat. Moterų Sąjunga.

Rugsėjo 30 Lietuvių veteranų 
posto moterys pagelbininkės 
rengia 25 metų sukaktuvinius 
pietus ir šokius. Durys atidaro
mos 7 v. Pietūs 8 v.v. Vadovau
ja Christina Yakavonis.

Spalio 17 atvyksta vyskupas 
V. Brizgys ir jis parodys filmą, 
kaip 1970 buvo šventinama Lie
tuvos koplyčia Romoj.

Kiti parengimai, kurie pla
nuojami parapijos salėj, bus pra
nešti vėliau.

lerių namuose Valley Stream.
Dalyvavo daug giminių ir

Mirusieji. Antanas Januška, 
27 metų, mirė rugpjūčio 18, 
gyveno Jamaicoj. Palaidotas 
rugpiūčio 22 St. Mary’s kapi
nėse.

Jono kapi-

Veronika Lisayus, 73 metų, 
mirė rugpjūčio 31. Palaidota 
rugsėjo 
nėse.

dows parko kryžių, gavo: New 
Yorko valstybės senatorius Mar
tin J. Knorr ir assemblyman 
John T. Flack. Įteikė kryžiaus 
komiteto garbės pinnininkas

Peter Wytenus.

PADĖKA
Anna Rekis mirė rugsėjo 8, 

palaidota rugsėjo 11.
Albinas ir Nancy Rekešiai ir 

brolis Juozas Rekešus širdingai 
dėkoja visiem, atsilankiusiem į 
Mamytės šermenis, už prisiųs
tas gėles ir užprašytas mišias, 
už palydėjimą į amžino poilsio 
vietą. Dėkojame Marytei Šalins- 
kienei už malonų patarnavimą. 
Dėkojame kun. V. Dabušiui, 
kun. J. Kulbiui iš Montrealio, 
Kanados, kun. A. Račkauskui, 
kun. P. Totoraičiui už atkalbė
tą rožančių paskutinį vakarą. 
Dėkojam Apreiškimo parapijos 
klebonui kun. P. Raugalui, kun. 
A. Račkauskui, kun. P. Totorai
čiui už atlaikytas mišias. Dėko
jam kun. P. Totoraičiui už paly
dėjimą į Long Island National 
Cemetery kapines. Dėkojam 
V. Beleckui už Winter Garden 
užkandinėj paruoštus pietus ir 
malonų patarnavimą. Ypač dė
kojam uošvei Valerijai Kazlaus
kienei, dėkojam dėdei ir dėdie
nei Rekešiam, Virbalam ir Jo
nui Jakaičiui. Visiem tariame 
širdingiausią ačiū.

Nuliūdime likę sūnus
Albinas, marti ir anūkai ir 

sūnus Juozas

Tautos šventės minėjimą 
LB Bostono apylinkė rengia 
rugsėjo 24, sekmadienį. 10 vai. 
mišios Šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioj. Organizacijos 
mišiose dalyvauja su vėliavo-

Dr-jos salėj So. Bostone vyks 
iškilmingas minėjimas. Meninę 
programos dalį atliks Hartfordo 
mišrus choras, vadovaujama 
muz. Jurgio Petkaičio. Kalbės 
dr. Kostas Jurgėla. Jis neseniai 
parašė istorinį veikalą apie lie
tuvių sukilimą prieš rusus 1862- 
64. Šia proga jo veikalas bus 
pristatytas lietuviškai visuome-

Jonas Tekistis, 81 metų, mirė 
rugsėjo 6, palaidotas rugsėjo 11 
Cypress Hills kapinėse.

Ona Rekis, 75 metų, mirė 
rugsėjo 9, palaidota rugsėjo 11 
St. Charles kapinėse.

Jonas Vaičiūnas, 52 metų, 
mirė rugsėjo 13, palaidotas rug
sėjo 16 Šv. Jono kapinėse.

Ona Buivydienė, 59 metų, 
mirė rugsėjo 14. Paliko vyrą Po
vilą, du sūnus ir dukrą. Palai
dota rugsėjo 18 Šv. Karolio ka
pinėse.

Juozefina Aleknavičienė, 81 
metų, mirė rugsėjo 15, palaido
ta rugsėjo 19 Šv. Jono kapinėse.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

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

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

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

--------- All Acdotirits Compounded Daily ---------

ŽIEMOS EKSKURSIJA 
Į LIETUVĄ
Kaina tik $619.00 - 

išvyksta iš Bostono, ir New Yorko

GRUODŽIO 21, 1972

KĄ VEIKSITE LIETUVOJE ŽIEMĄ?
— Praleisite Kalėdų šventes ir sutiksite naujus 1973 

metus. Tuo laiku Lietuvoje veikia pilno sąstato opera, 
baletas, dramos teatras, koncertai.

— Kas mėgsta gamtą, — galima slidėmis ar rogu
tėmis per miškus keliauti, ir dar daug laiko lieka su 
savaisiais pabuvoti!

Grupėje dalyvių skaičius ribotas — nesivėluokite!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764 

Savininkė — Aldona Adomonienė

nei. Gerbdami Vasario 16-tąją, 
kaip Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo paskelbimo dieną, 
neturėtume pamiršti ir rugsėjo 

L 8-tosios. Tai istorinė Vytauto 
Didžiojo karūnacijos diena. Lie- 

P tuva dar vadinama Marijos že
mė. Rugsėjo 8-ji yra ir Marijos 
gimimo šventė. Gal todėl Vy
tautas Didysis ir buvo pasirin
kęs savo karūnacijai Lietuvos 
karaliumi tą dieną. Šio minėji
mo proga gausiai dalyvaukime 
mišiose ir minėjime.

Laisvės Varpo, lietuvių ra
dijo valandos, vedėjas Petras 
Viščinis per eilę metų stengiasi 
Bostono lietuviškai visuomenei 
pristatyti vis naujas lietuviškas 
menines jėgas ir naujus solistus.

parengime, kuris įvyks spalio-8 
Lietuvių Piliečių Dr-jos salėj, 
išgirsime čia mažai pažįstamus 
naujus solistus Birutę ir Ri
mą Dabšius iš Los Angeles, 
Calif. Jiedu labai gražiai yra pa
sireiškę ne tik Califomijoj, bet 
yra koncertavę ir kitose vietovė
se. Birutė spalio 7 atliks meni
nę programą Lietuvių Inži
nierių ir Architektų suvažiavi
mo bankete Washington, D.C. 
Laisvės Varpo vakarą svečiai sė
dės prie staliukų, kuriuos su sa
vo draugais gali jau iš anksto 
užsisakyti pas rengėjus.

Alfonsas Baika (sūnus) ir jo 
žmona Petronėlė automobilio 
nelaimėj buvo sunkiai sužeisti: 
Alfonsui nulaužta koja, o 
žmonai nulaužtos abi kojos ir 
padaryta kiti sužalojimai. Auto
mobilis yra puiki susisiekimo 
priemonė, bet kiek žmonių žū
va automobilių nelaimėse: Viet
namo kare nuo karo pradžios 
per 12 m. yra žuvę apie 50.000 
kariu, o ant Amerikos keliu 4. ' . *.
kiekvienais metais žūsta daug 
daugiau. Tik pereitais metais 
ant JAV’ kelių užmušta 
65,000.

Mokesčiai Bostone per 
kutintuosius dešimt metų 
dvigubėjo. Burmistras V 
šiais metais jau vėl pakėlė 22.70 
dol. už kiekvieną tūkstanti. Tai 
tikras pavyzdys,. kaip nereikia 

pas-
pa-

išlaidų. Gi kaimynystėj kitaip 
dedasi — Chelsea priemiesčio 
burmistras pranešė, kad šiais 
metais sumažina mokesčius 6 
dol. nuo kiekvieno tūkstančio, o 
Auburn burmistras sumažino 3 
dol. Tačiau bostoniškiai ir to
liau balsuoja už kandidatus, ku-

tojų pinigus.
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Pradėta jau griauti prie dabar
tinio Kultūros Židinio numa
tyti trys namai, kurių vietoje 
bus pastatyta salė. Nugriovimo 
darbai pradėti rugsėjo 19 rytą.

Vytautas Maželis, mūsų žino
mas fotografas, pradėjo dirbti 
New Yorko miesto policijoje 
kaip fotografas. Dirba pilną lai
ką dienomis. Telefonu jį galima 
pasiekti tik vakare.

Parengimų kalendorius bus 
paskelbtas spalio 6. Visi savo 
parengimus prašom pranešti 
Darbininko redakcijai, ir jie 
bus įrašyti į kalendorių.

Simo Kudirkos šaulių kuopa 
savo šventę rengia kovo mėne
sį. Tada bus šventinama, kuo
pos vėliava. Tikimasi iki to lai
ko išleisti gražią Elenos Juciu- 
tės prisiminimų knygą apie ka
lėjimus Sibire ir kelionę į Ame
riką.

Kun. Pranas Geisčiūnas buvo 
atvykęs iš Putnamo seselių vie
nuolyno patikrinti savo sveika
tos. Čia išbuvo keletą dienų, 
aplankė bičiulius ir Balfą, kur 
jis ilgą laiką buvo reikalų vedė
ju.

B alfo seimas šiemet šaukia
mas spalio 28 Detroite. Iš New 
Yorko vyksta reikalų vedėjas J. 
Bagdonas ir valdybos nariai, di
rektoriai.

Medicinos žurnalo naujas 
numeris atspausdintas pranciš- 

. konų spaustuvėje ir šią savaitę 
siuntinėjamas skaitytojam. Žur
nalą redaguoja dr. H. Armanas 
iš Baltimorės, Md., leidžia Liet. 
Gydytojų Draugija.

Elena Kepalaitė, skulptorė 
kitais metais numato surengti 
savo tapybos ir skulptūros kū
rinių parodą ir tuo atžymėti 2C 
metų sukaktį, kaip ji pradėjo 
reikštis plastiniame mene. Pir
mą kartą su tapybos darbais 
dalyvavo parodoj Australijoje. Ji 
taip pat yra ir išraiškos šokių 
menininkė.

Dail. M. Dobužinskio paroda 
buvo numatyta surengti šį ru
denį, dabar nukeliama į atei
nančio pasavario gegužės mėn. 
Dail. M. Dobūžinskis buvo pa
saulinio masto teatro dailinin
kas, miręs New Yorke.

Ateitininkų sendraugių valdy
ba praneša, kad metinis susi- 

- rinkimas įvyks ne spalio 24, 
kaip laiškuose paskelbta, bet šį 
sekmadienį, rugsėjo 24 d., 7 v.v. 
Kultūros Židinyje.

Patiksliname. Praeitame Dar
bininko numeryje, kur buvo ra
šoma apie pasirašytą Kultūros 
Židinio statybos sutartį, įsibro
vė korektūros klaida. Ten pa
skelbta, kad kontraktoriai pasi
rašė 760 tūkstančių vertės KŽ 
statybos sutartį. Turi būti 670 
tūkstančių!

Redakcija ............. .455-7281
Administracija ............. 452-2923
Spaustuvė ...................... .452-6916
Vienuolynas ................... 455-7068
Kultūros Židinys..........327-9865

New Yorko žinių daugiau gali
ma rasti, kaip paprastai, ir prieš
paskutiniam laikraščio puslapy.

Į Maironio lituanistinę mo
kyklą dar priimami vaikai. Vei
kia visi aštuoni skyriai, paren- 
g i a m o j i klasė nemo- 
kantiem lietuviškai, vaikų dar
želis. Kas dar nesuskubo vai
kų atvesti į mokyklą, prašom 
tai padaryti šį šeštadienį, 9 v.r. 
Mokykla veikia Holy Child Je
sus mokyklos patalpose, 111 St. 
ir 86 Ave. kampas. Informaci
jos reikalais skambinti mokyk
los vedėjai Danai Bobelienei 
(516) 541-0583.

Baltiečių organizacijų atsto
vai renkasi rugsėjo 20, trečia
dienį, 7:30 vai. vak. estų na
muose, 243 E. 34th St., New 
York, N.Y. Bus tariamasi dėl 
masinių demonstracijų, kurias 
numatoma surengti lapkričio 
12.

Prof. kun. A. Paškus spalio 6, 
penktadienį, 8 v.v. Kultūros Ži
dinyje (Jaunimo Centre) skaitys 
paskaitą — Dabarties lūžis pa
saulyje — jo priežastys ir pasek
mės. Po paskaitos — kavutė. 
Paskaitą rengia ir visus atsilan
kyti kviečia New Yorko ateiti
ninkai.

Skulptorė Elena Kepalaitė 
dalyvauja su dviem skulptūrom 
American Society of Contempo
rary Artists parodoje Lever
house, 390 Park Avenue. Pa
roda vyks nuo rugsėjo 16 
iki spalio 1. Atidarą darbo die
nom nuo 10 iki 5 v. popiet, 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 1 iki 5 v. popiet.

Korp. Neo Lithuanios 50 me
tų sukakties minėjimas rengia
mas lapkričio 11 Kultūros Židi
nyje.

Kun. Jonas Staškus-Staške- 
vičius, Ateities žurnalo vyriau
sias redaktorius, dirbąs pastora
cinį darbą Toronte, Šv. Jono lie
tuvių parapijoj, atostogų metu 
lankėsi New Yorke ir buvo už
sukęs į Darbininko redakciją. 
Susipažino taip pat ir su pran
ciškonų spaustuvės modernio
mis spausdinimo priemonėmis.

N. Y. ateitininkų rengiamas 
dail. A. Galdiko paveikslo trau
kimas nukeltas į šeimos šventę 
— sausio mėnesį.

Antanas Jurgėla rugsėjo 13 
buvo ištiktas širdies priepuolio 
ir buvo nugabentas į ligoninę.

— N.Y.Amerikos Lietuvių 
Tarybos posėdis šaukiamas 
rugsėjo 29 d. 7 v.v. buvusiam 
Cekavičiaus (dabar Fifi) resto
rane, Woodhavene.

Balfo centro valdybos posė
dis buvo rugsėjo 12. Dalyvavo 
visi valdybos nariai, svarstyti 
svarbūs šalpos reikalai, kalbėta 
apie būsimą Balfo seimą.

Dail. Bronius Murinas

Vaižganto klubo kitas susi
rinkimas, skirtas spalio mėn., 
bus spalio 8, sekmadienį, 4 v. 
popiet Kultūros Židinyje. Pilna 
programa bus pranešta vėliau.

Balfo vakaras bus spalio 21 
Maspetho lietuvių parapijos 
salėje. Su šiuo vakaru pradeda
mas tradicinis rudens Balfo va
jus. Programą praves Irena Veb
laitienė, dainuoja Jūratė Veblai
tytė, Liudas Stukas. Akom- 
ponuoja Albinas Prižgintas. 
Koncertą rengia ir visus atsi
lankyti kviečia Balfo šimtasis 
skyrius. Visos moterų organiza
cijos, priklausančios tam Balfo 
skyriui, stropiai renka fantus 
būsimai Balfo loterijai.

Jaunųjų talentų vakaras ren
giamas spalio 14 Maspetho lie
tuvių parapijos salėj. Tuo metu 
bus metinis Lietuvių Bendruo
menės vakaras, rengiamas atžy
mėti bendruomenės mėnesiui. 
Šio vakaro programą ir atliks 
New Yorko jaunimas. Jau yra 
keletas užsiregistravę. Prašome 
dar instrumentalistų. Visus re
gistruoja LB 
dybos narys 
Skambinti į 
dakciją.

apygardos val- 
Paulius Jurkus. 
Darbininko re-

Dailininkų Są-N. Y. Liet.
jungos susirinkimas įvyko rug
sėjo 17 d. 2 v. popiet pas dail. 
K. Žoromskį. Kalbėta apie Są
jungos parodą, kuri rengiama 
lapkričio 25 — gruodžio 3 Kul
tūros Židinyje. Sąjunga taip pat 
rengia simpoziumą, kuris disku
tuos lietuviškojo meno klausi
mus.

DAILININKO BRONIAUS MURINO PARODOS

BELAUKIANT
Dail. Broniaus Murino darbų 

paroda, globojama Lietuvių Mo
terų Klubų Federacijos New 
Yorko klubo, įvyks Kultūros 
Židinio patalpose, 361 High
land Blvd. Brooklyne rugsėjo 
23-24.

Oficialus parodos atidarymas 
šeštadienį 6 vai. vakaro.

Bronius Murinas yra baigęs 
Kauno Meno Mokyklą 1929 ir 
tęsė studijas Paryžiuje, kur 1935 
baigė “Ecolle Boulle” kolegiją.

Individualinės jo darbų paro
dos buvo surengtos 1936 Klai
pėdoj, Vokietijoj — 1948 ir nuo 
195J Amerikoj didesnėse lie-- 
tuvių kolonijose: Los Angeles, 
Chicagoje, Detroite, Cle- 
velande,. Bostone ir kitose vie
tovėse.

Dalyvavo bendrinėse paro
dose Lietuvos Dailininkų Są
jungos, o vėliau Amerikoj ir

amerikiečių organizuotose.
Iki šiam laikui yra suruošęs 

15 individualinių parodų ir da
lyvavęs 48 grupinėse parodose. 
Už savo darbus yra gavęs pre
mijų ir atžymėjimo ženklų. Jo 
kūrinių yra įsigiję meno kolek- 
cijonieriai ir pavieniai asme
nys bei galerijos Amerikoj ir 
Europoj.

Dailininkas Br. Murinas yra 
pedagogas ir kelių knygų auto
rius. Jis dėstė Kauno Moterų 
Dailės 
pėdos 
niuose 
Dailės
niaus Dailės Amatų mokyklos 
direktorium. Parašė 4 knygas 
dailės ir piešimo klausimais.

Ši pirmoji jo darbų paroda 
New Yorke laukiama su dideliu 
susidomėjimu. Joje bus išstaty
ta 40 naujausių akvarelės ir ak-

Darbų mokykloj, Klai- 
ir Vilniaus Pedagogi- 
Institutuose, Vilniaus

Akademijoj ir buvo Vil-

Dail. Broniaus Murino akvarelė

DAIL. V. K. JONYNAS APIE

MURINO AKVARELESDAIL. BRONIAUS

Dail. V. K. Jonynas 
įvadą į dail. Broniaus 
1965 metų parodos katalogą. 
Tame įvade prisimena Kauno 
meno mokyklą ir akvarelės 
mokytoją Kajetoną Šklt 
vokiečių ekspresijonistus, 
daugiausia įtakos padarė 
viam akvarelistam.

Dail. Broniaus Murino 
binis pasaulis ir susiformavo 
Kauno meno mokyklos įtakoj

parašė
Murino

rį ir 
kurie 
lietu-

Murino kūrybą tame kataloge 
dail. V. K. Jonynas taip rašo:

“Dailininko Broniaus Murino 
spalva yra sodri, patepimai tikri 
ir drąsūs. Vartojama pusiau 
šlapia technika, kurioje formuo
jamas siužetas arba ritminė 
spalvų tėkmė su stipriais toni
niais ir spalviniais kontrastais.

geltonos su sidabrine pilka 
spalvos.

Siužeto atžvilgiu dailininkas' 
nėra savęs suvaržęs. Negyvo
sios gamtos kampeliai, su obuo
liais, gėlėmis arba kambario 
dalimi jau pakankami dailinin
ko kūrybinei ekstazei išsilieti. 
Sodas, parkas, ežero ar upelio 
kampelis su grupe medžių 
dažnai sutinkamas motyvas jo 
akvarelėse.

Akvarelinė technika yra 
komplikuota ir sunki, todėl dai
lininko jos gilus pažinimas ir 
apvaldymas mums reikia dide
les viltis. Su šiomis viltimis mes 
žvelgiame į dabartinę dailinin-

minuoja mėlynos, raudonos ir

Rugsėjis — Lietuvių Bend
ruomenės mėnuo. Visi prašomi 
susimokėti solidarumo mokes
ti-_______________________ -

Koncertą Kultūros Židinio 
statybos fondo naudai rengia

Nauji komp. Broniaus Budriūno 
kūriniai, spausdinti pranciškonų 
spaustuvėj
Pranciškonų spaustuvė Broo

klyne atspausdino net penkis 
naujus kompozitoriaus Broniaus 
Broniaus Budriūno kūrinius.

1. Garbė tau, Viešpatie, lietu
viškos dvibalsės mišios, tin
kamos giedoti ir vienbalsiai. Iš
leidimą finansavo Danutė Mit-

Solistas Stasys Citvaras, atli
kęs didžiąją kelionę — dvira
čiu iš New Yorko nuvažiavęs kienė, gaidos užima 15 pusla- 
iki Rio de Janeiro, grįžęs įsi
kūrė Richmond Hill. Dabar jo 
adresas yra: 102-15 91 Avė. 
Richmond Hill, N.Y., 11418. 
Telefonas 847-7634. Jis 
laikrodžius ir taip pat 
rodžių turi pardavimui.

rijos Sims, liaudies dainos mo
tyvu — Išauš pavasaris. Išleis
ta Stepo Bučinio lėšomis. Gaidų 
trys puslapiai. Kaina 75 c.

5. Audringi debesys virš Kau
no, iš sonatos “Mano tėvynė”. 
Išleista Prano Baltakio lėšomis. 
Gaidn 7 puslapiai. Kaina 1.50 
dol. ?

skritis Elizabethe, N.J., Lietu
vių Laisvės salėj, rugsėjo 23, 
šeštadienį, 7 vai. vak. Progra
mą atliks Žibuoklių sekstetas, 
vadovaujamas muz. Liudo Stu- 
ko, ir solistė Jūratė Veblaitytė. 
Po koncerto šokiai ir bufetas. 
Bilietai — po 2.50 dol. Jau
nimui 1 dol.

taiso 
laik-

Vargonininkų-Muzikų 
jungos koncertas, skirtas 
minėti 50-tajam Sąjungos 
mui, bus lapkričio 18 Franklin 
K. Lane aukštesniojoje mokyk-

Są- 
pa- 
sei-

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Elizabeth© sky
rius kviečia lietuvišką visuomenę į jų rengiamas 

20-ties metų skyriaus gyvavimo

SUKAKTUVES,
kurios įvyks

1972 m. rugsėjo 30, šeštadienį,
Lietuvių Laisvės salėje, 269 2nd St., Elizabeth, N. J.

j šį iškilmingą minėjimą iš Chicagos specialiai 
atvyksta du garbingi svečiai: Sąjungos pirmininkas 
Teodoras Blinstrubas ir Altos pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis. Jie abu tars žodį.

Meninėje dalyje girdėsime solistę Aldoną 
Stempužienę iš Clevelando. Jai akomponuos Albinas 
Prižgintas. Programai vadovaus ir svečius pristatys 
Irena Veblaitienė.

Po iškilmingos dalies ir meninės programos bus 
duodama puiki vakarienė, o po jos — šokiai.

Taigi, rugsėjo 30 d., 7 v. v. dalyvaukime visi 
šiose tikrai įdomiose sukaktuvėse Elizabethe su Eli
zabetho ir apylinkės lietuviais!

Jaunimo kongreso finansų ko
mitetas dabar baigia parengti 
kongreso finansinę apyskaitą, 
kuri bus išdalinta visam kongre
so komitetui ir bus taip pat pa
skelbta spaudoje.

Woodhavene, Cypress Hills 
sekcijoj, išnuomojamas 5 kam
barių butas su visais patogu
mais. Skambinti tel. MI 2-2970, 
nuo 8-10 ryto ir nuo 6-8 va
karo.

pių, 16-tame puslapyje išspaus
dintas komp. Br. Budriūno kū
rinių sąrašas. Kaina 2 dol.

2. Dainos gimimas, solo bal
sui ir fortepijonu. Žodžiai Hen
riko Radausko. Daina parašyta 
užprašius solistei Violetai Či- 
žauskaitei-Balčiūnienei, kai 
praeitais metais lapkričio 20 
Chicagoje ateitininkų meno 
draugija Šatrija rengė poeto mi
nėjimą. Gaidų išleidimą finan
savo Victoria ir Mary Miller ir 
Broniaus Budriūno Kūriniams 
Leisti Fondas. Gaidų yra 7 
puslapiai, aštuntam puslapy — 
kompozitoriaus kūrinių sąrašas. 
Kaina 1 dol.

3. Marija Motina Malonės, 
žodžiai Fausto Kiršos, 2-ra lai
da, antras posmas pritaikintas 
vestuvių mišiom. Išleido Bro
niaus Budriūno Kūriniams 
Leisti Fondas. Gaidų 3 pusla
piai. Kaina 1 dol.

4. Gyvenimo aidu, solo bal
sui su fortepijonu, žodžiai Ma-

setu.
Broniaus Budriūno kūriniam 

leisti Fondo adresas: 2620 Grif
fith Pk. Blvd., Los Angeles, 
Calif. 90039.

Lietuvė moteris, galinti šei
mininkauti, ieško darbo. Skam
binti tel. (9.14) 623-3335.

Richmond Hill išnuomojamas 
butas iš 3, 4 ar 5 kambarių. 
Butas gražiai įrengtas II-rame 
aukšte. Pageidaujama suaugu
sių pora. Skambinti tel. VI 6- 
8584.

Jūratė Veblaitytė — Litch
field

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
New Yorko klubas maloniai kviečia jus 
atsilankyti į

DAIL. BRONIAUS MURINO 
PARODĄ,

Katalikių Moterų Sąjungos 29 kuopos

METINIAI PIETOS

įvyks spalio 1, sekmadienį, 1 vai. popiet

Apreiškimo parapijos salėj 
(North 5th ir Havemeyer sankryža)

Pelno dalis skiriama parapijai
Įėjimo auka $4.00

Visi kviečiami dalyvauti

kuri įvyks š.m. rugsėjo 23-24 dienomis 
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y.

Paroda lankoma: šeštadienį nuo 12 iki 9 
v.v., sekmadienį nuo 10 iki 8 v.v.

Oficialus parodos atidarymas rugsėjo 23, 
šeštadienį, 6 v.v. *


