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AMERIKOS — HANOJAUS TAIKOS SUTARTIS,
KURIĄ SAIGONAS ATSISAKO PRIIMTI

Nors Amerikos derybininkas 
dr. Kissingeris su S. Vietnamo 
atstovu ir sutarė Paryžiuje Viet
namo karo sustabdymo planą, 
tačiau jo nepriėmė Saigono vy
riausybė, todėl jis ikšiol nepasi
rašytas. Gi be Saigono įgalioti
nio parašo vyriausybė nelaikys 
to susitarimo galiojančiu ir jo 
nevykdys. Hanojus spaudė 
Washingtoną susitarimą pasi
rašyti spalio 31, bet Washing- 
tonas paprašė dar vieno susitiki
mo P. Vietnamo vyriausybės pa
darytiems priekaištams išaiš
kinti.

Dr. Kissingeris viešai tvirtino, 
kad atsiradę Saigono priekaiš
tai nesą esminiai, bet jie pasi
rodė labai svarbūs po to, kai 
juos išryškino prez. Thieu. Šia 
proga tenka nustebti, kad pasi
tarimai vyko be oficialaus Sai
gono atstovo dalyvavimo, kad 
jis laikomas tik Amerikos-Š. 
Vietnamo susitarimu, nors pati 
svarbiausia jo dalis liečia kaip 
tik P. Vietnamą. Todėl netenka 
stebėtis nė Saigono vyriausy
bės protestu, nė jos užsimojimu 
vesti diplomatinę kovą iki per
galės.

Washingtonas atsižvelgė į 
Saigono protestą padarydamas

PASAULIO DIPLOMATAI 
UŽ NIXONĄ

Spaudos atstovų buvo pasi
stengta paklausinėti prie Jung
tinių Tautų akredituotus diplo
matus, ką jie mano apie prez. 
Nixono ir sen. McGoyemo var
žybas dėl prezidentūros. Be 
abejo, niekas nenorėjo operuoti 
Amerikos vidaus gyvenimo fak
tais, bet pasirėmę prez. Nixono 
užsienio politika visi linkę 
manyti,' kad laimėti turi prez. 
Nixonas. Vieni operuoja politi
ne logika, kiti turima simpatija 
Amerikai, treti ir savo naciona
liniais interesais, nes ši pas
taroji grupė įtaria McGovemą 
būsiant izoliacionistu, ko la
bai bijo kiekvienas pasaulio 
kraštas, nežiūrint kiek toli jis 
b» ių nutolęs nuo Amerikos.

Visi be išimties yra įsitikinę, 
kad didžiausiu naujausiu diplo
matiniu įvykiu reikia laikyti 
prez. Nixono mostus Kinijai ir

Rinkimų kronika
Sen. McGovern laksto po 

kraštą tuos pačius melus skelb
damas ir prez. Nixoną niekin
damas, šis pastarasis pradėjo 
daugiau kalbėti per radiją ir 
televiziją apie svarbesnes kraštą 
kankinančias problemas. Ne
žiūrint į prez. Nixono daržą 
laidomus melus, sen. Mc 
Govern niekur negali susilygin
ti su prez. Nixonu manomų 
gauti balsų skaičiumi.

Spalio pirmoj pusėj daryti rin
kikų apklausinėjimai New Yor
ke, N. Jersey ir Conn., valstijo
se rodo didelę persvarą Nixono 
naudai. McGovern šį tą laimi 
tik užkietėjusių demokratų 
grupėje, kurią prez. Nixonas pa
kvietė apsigalvoti ir pasukti jo 
pusėn, kad įsijungtų į naują 
daugumą kraštui naujose aplin
kybėse tvarkyti.

New Yorke prez. Nixonas turi 
50 proc, daugumą, McGovern 
33 proc. New Jersey Nixonas 
58, McGovern 27 proc. Toks 
santykis Nixono naudai rastas ir 
16 kitų didesniųjų valstijų. 
Connecticut prez. Nixonas turi 
60 proc., McGovern 29 proc. 
Dabartiniai duomenys ir jų šal
tiniai rodo, kad McGovern New 
Yorko valstijoje Nixono daugu
mos negali surinkti.

nuolaidą — nudelsė susitarimo 
pasirašymą ir paprašė Hanojaus 
susitikimo sukviesti naują pa
sitarimą atsiradusiems. priekaiš
tams pašalinti. Hanojus ofi
cialiai tokio posėdžio kratosi, 
bet manoma, kad Paryžius ir 
Maskva prašys tokią nuolaidą 
padaryti.

Ką gi sutarė Washingtonas su 
Hanojum?

Paliaubos. — Susitarimą 
pasirašius, sutartu laiku P. Viet
namo teritorijoj sustos karo 
veiksmai, JAV nutrauks Š. Viet
namo bombardavimą ir jo uostų 
mi navimą.

Kariai ir ginklai. — Po paliau
bų įsiteisėjimo per 60 dienų 
JAV kariai palieka P. Viet
namą, bet pasilieka ten Š. Viet
namo kariuomenė (apie 145,000 
karių) tose vietose, kur buvo 
paliauboms įsigalint. Tas pats 
su Vietkongo tariamais partiza
nais. Bet Š. Vietnamas įsipa
reigojo nė daugiau karių, nė 
ginklų į P. Vietnamą be kont
rolės neį vežti.

Belaisviai.---- Visi belaisviai
grąžinami per 60 dienų nuo pa
liaubų įsigaliojimo.

Politinis reikalas. —* Saigono 
vyriausybė ir Vietkongas kont-

Rusijai. Jei šitas trikampis taps 
tvirtu trijų didžiųjų jėgų pusiau
svyros matu, pasaulis pasidarys 
ramesnis.

Nobelio premijos
Kaip prinokę Pažinimo Me

džio vaisiai pabiro Nobelio pre
mijos. Literatūros premija nuke
liavo šįmet į V. Vokietiją — ji 
paskirta Henrikui Boell, kurs 
savo kūriniuose nagrinėja pas
kutiniojo karo baisybes ir jo pa
liktus randus pokarinėje Vo
kietijoje. Fizikos ir chemijos 
premijos teko šešiems ameri
kiečiams. Vienam iš jų, Illinois 
universiteto prof. dr. Bardeen, 
šių metų premija jau buvo ant
roji. Pirmąją yra gavęs už dar
bus su transistoriais, kurie ant
rosios premijos gavimo dieną 
štai kaip jam prisistatė — nu
ėjęs į garažą pasiimti automobi
lio, negalėjo atidaryti elektro
niškai kontroliojamų durų, nes 
neveikė šitai funkcijai pritaikin
tas jo išrastas transistorius.

J. Tautų diena
Spalio 24 J. Tautoms suėjo 

27 metai — tą dieną įsigaliojo 
charta, pirmoji pasaulinė taikos 
sutartis. Nežiūrint to, nebuvo 
dienos, kad kur nors žemėje 
nebūtų buvę didesnių ar mažes
nių apsistumdymų. Senoji karta 
tvirtina, kad žemėje visada taip 
buvo, ir bus, nes žmonės nepa
sikeis. Šių dienų jaunimas ban
do tokį pasaulį niekinti, svajoja 
apie kitokį, bet geresnio pasau
lio idealo dar neturi. Toks, ko
kį jis ikšiol yra bandęs rodyti, 
būtų žymiai baisesnis už da
bartinį. Todėl geriau tuo reika
lu kartu su J. Tautų gen. sekr. 
Kurt Waldheim u kad ir šitaip 
pasiguosti: “Mano kartos žmo
nės negali nebūti dėkingi, kad 
išgyveno 27 metus be kito pa
saulinio karo”. Tuo jis norėjo 
priminti, kad didžioji dalis nuo
pelnų priklauso ir J. Tautoms.

— Norvegijos vyriausybė su
daryta iš trijų nedidelių par
tijų, kurios buvo prieš įstojimą 
į Bendrąją Rinką. Ji neturės 
parlamente daugumos, bet kitos 
partijos pažadėjo remti jos pa
stangas išsiderėti iš Rinkos 
muitų lengvatas.

roliuoja dabar jų kontrolėje 
prieš paliaubas buvusią teritori
ją ir tuo pat laiku turi pradėti 
pasitarimus ateities politiniais 
klausimais. Patariama sudaryti 
tam reikalui Tautinio Susitaiky
mo Tarybą po lygiai narių Sai
gono vyriausybės, Vietkongo ir 
P. Vietnamo kažin kokių neutra
liųjų grupių. Jos uždavinys bū
tų padėti išlaikyti paliaubas ir 
suorganizuoti rinkimus nau
jiems valstybiniams organams 
sudaryti.

Paliaubų priežiūra. — Tam 
reikalui numatyti du organai:, 
Saigono, Hanojaus ir Vietkongo 
atstovų karinė komisija ir virš 
jos kaip arbitras dar numatyta 
tarptautinė komisija, kuri šiuo 
metu sudarinėjama diploma
tiniu keliu.

Sakoma dar, kad taika turi 
ateiti ir Kambodijoje bei Laose, 
bet su šituo susitarimu tas rei
kalas oficialiai nerišamas.

Hanojaus vienoks, Saigono 
kitoks užsispyrimas Washing
tone vadinamas “diplomatiniu 
minuetu”. Washingtonas esąs' 
tikras, kad su vienu kitu dar 
reikalingu oficialiu paaiškinimu - 
ir Hanojus ir Saigonas susitari
mą pasirašys, nes nė vienam nė 
kitam nesą likę kitos išeities 
po to, kai taiką spiria daryti 
ir Maskva, ir Pekinas, ir Wash
ingtonas.

Kodėl spiriasi Saigono vyriau
sybė?

Svarbiausias priekaištas yra 
tas, kad pasitraukia iš P. Viet
namo Amerikos, bet lieka Š. 
Vietnamo kariuomenė. Lieka ji 
ir Laose bei Kambodijoje. Nors 
komunistai sutiko palikti Thieu 
P. Vietnamo vyriausybės galva, 
bet šito jam nepakanka, nes jis 
kratosi politinių pasitarimų su 
Vietkongu dėl naujų rinkimų. 
Visa toji problema suvesta į 
priekaištą, kad tokiu įpareigoji
mu siaurinama P. Vietnamo 
gyventojų apsisprendimo teisė.

Savo pažiūroms ir baimėms 
išpopuliarinti Thieu išsiuntė 
savo atstovus pas Azijos drau
gus ir išvystė diplomatinę veik
lą Londone, matyt, prašydamas 
paramos Ženevos konferencijai 
atnaujinti, kad tuo keliu pada
ryta Vietnamo taika galėtų bū- . 
ti tarptautiškai garantuota.

Washingtonas mano turįs ran
koje gerą susitarimą ir neįei
siąs gen. Thieu jo sugriauti, 
nors Thieu nebus paliktas be 
pagalbos ir susitarimą pasira
šius: liks JAV aviacijos bazės 
Tailande ir laivynas prie Viet
namo krantu. Nežiūrint to, ne
atmetama galimybė, kad Hano
jus ir Vietkongas gali bandyti 
greit Vietnamą “suvienyti”, pa
sigrobiant klastingais vingiais 
P. Vietnamą savo kontrolėn. 
Amerika rizikuoja, nes vilkų bi
jant negalima atsisakyti kelio
nės į mišką . . .

KINŲ NARKOTIKAI
Taiwano spauda skelbia, kad 

Mao Kinija eksportuoja per 
metus apie 10,000 metr. tonų 
narkotikų ir tuo būdu susirenka 
300 mil. dol. svetimos valiutos 
importui finansuoti. Visoje Ki
nijoje esančios 72 narkotikų 
perdirbimo įmonės, kurioms ža
liava aprūpinti aguonomis apsė- 
jama devyni su puse milijonų 
akrų žemės. Gaminama 45 rūšys 
narkotikų, kurių svarbiausios 
yra opiumas, herojinas ir morfi
jus (morfinas). Taiwano spau
doje rašoma, kad svarbiausias 
narkotikų platinimo tikslas esąs 
ne pinigai, bet bandymas už
nuodyti buržuazinio pasaulio, 
ypač Amerikos, žmonių protus.

Prezidentas Nixonas sveikinasi su lietuvaitėmis, 
pasipuošusiomis tautiniais drabužiais, spalio 28 
Cleveland, Ohio. Nuotrauką spalio 29 įsidėjo 
New York Times pirmame puslapy.

PREZ. NIXONAS IR KONGRESAS
Washingtonas. — Paskutinius 

dvejus metus demokratų kon
troliuojamas 92-sis kongresas 
nepajėgė surasti savo vietos 
Amerikos parlamentarizmo 
istorijoj, nes nemokėjo ar nepa
jėgė surasti kraštui naudingos 
pusiausvyros dirbant su respub
likonu prezidentu: vis kaitaliojo 
taktiką nuo visiško paklusnumo 
iki dažniu kraštui kenksmingo 
pasipriešinimo. Ypač senatas, 
kadenciją įpusėjus, buvo už
simojęs susiaurinti prezidento 
konstitucines teises krašto ap
saugos, užsienio politikos ir į- 
statymų projektų iniciatyvos sri
tyse. Jeigu senatui ir pasisek
davo kartais prikabinti kokį 
priedą kad ir ne prie panašią 
problemą tvarkančio įstatymo, 
ypač jei tai lietė karišką sritį, 
tokį priedą atstovų rūmai visada 
numesdavo į krepšį.

Prez. Nixono garbei reikia 
pasakyti, kad kovą su kongresu 
jis vedė tyliai bei gabiai: jo 
balsas pasiūlymų srityje visad 
buvo pirmas, politiškai nema
lonias problemas mokėdavo su

Jau pradėta lieti Kultūros Židinio pamatai. Praeitą savaitę baigti visi žemės kasimo darbai. 
Gilumoje matosi mūrinis namas, kuris paliekamas spaustuvės administracijos reika
lam. Nuotr. P. Bivainio Daugiau apie Kultūros Židinį žiūr. 8 psl.

Balfo seimas nutarė savo centrą 
perkelti į Chicagą

Balfo seimas buvo Detroite Chicagą.
spalio 28-29. Dal> vavo 86 atsto- Toliau buvo išrinkti nauji di- 
vai. Tarp jų 26 direktoriai. rektoriai.

Po tradicinių sveikinimų (ku
rių buvo apie 30!), po valdy
bos pranešimų buvo sprendžia
mas pagrindinis šio seimo klau-
simas: Balfo centro iškėlimas iŠ 
New Yorko. Balsų daugumas (5 
skirtumas) nutaria perkelti į

švelninti netikėtas išeitis su
rasdamas (pav. ūkinė sritis), kri
tiškais momentais pajėgdavo 
naują problemą surasti (tokia 
buvo vaikų tampymo iš vienos 
mokyklos į kitą). Kraštas niekad 
nepajusdavo, kad tarp preziden
to ir kongreso yra didelis įsi
tempimas: prez. Nixonas niekad 
nepuldinėjo kongreso frontiniu 
puolimu, kaip tai darė, pavyz
džiui, prez. Trumanas su res
publikonų kontroliuojamu kon
gresu.

MASKVA IR MAO
Paryžiaus Combat skelbia, 

kad Maskva sustiprino kam
paniją Kinijos Mao “didybei” 
sumažinti. Specialiai išleistoje 
propagandinio tono ir turinio 
knygoje nagrinėjamas Mao 
“raudonosios” knygelės turinys. 
Randama, kad ten maišosi sun
kiai sumaišomi dalykai: kinų 
feodalinė filosofija, Trockio 
anarchizmas ir įvairių rytietiškų 
sektų keisčiausių formų asketiz
mas.

Kultūros Židinio pamatų 
pašventinimo iškilmės bus lap
kričio 12, sekmadienį, 1 vai. 
popiet. Visi iš anksto kviečiami 

; dalyvauti.

Seimui pirmininkavo Lukas 
(Philadelphia), Paurazienė 
(Detroit) ir Skalyčius (Wauke
gan). Sekretoriavo Gerdvilienė 
(New York) ir Baleišytė (Chica
go)-

Direktorių taryba išrinko val
dybą. Valdybos pirmininkė yra 
M. Rudienė, vicepirmininkai J. 
Jasaitis, D. Bobelienė, kun. A. 
Trakis, ižd. F. Sereičikas, fin. 
sekret. V. Baleišytė, gen. 
sekretorius A. Dzirvonas.

Direktorių tarybos pirmi
ninku išrinktas kun. V. Martin- 
kus.

LB TARYBOS
SESIJA

JAV LB VI-sios' tarybos 
ketvirtoji sesija įvyko spalio 28 
ir 29 CIevelande. Dalyvavo su 
balsavimo teise 37, Švietimo 
ir Kultūros Tarybos. Priimti bal
savimo nuostatai, daugiausia 
kalbėta švietimo reikalais. Prez. 
Nixonas atsiuntė sveikinimą, 
kurį paskaitė iš Washington© at
vykęs etninių grupių vadovy
bės atstovas. Sesija indorsavo 
Nixoną į JAV prezidentus šiuo
se rinkimuose. Posėdžiai vyko 
Sheraton Inn-Hopkins viešbu
tyje.

TRUMPAI
PASAULYJE
— Harvardo ir Oxfordo eko

nomikos profesoriams paskirta 
1972 Nobelio premija už ekono
mikos studijas. Veik visas šių 
metų premijas surinko anglai ir 
amerikiečiai, tik literatūros 
premija nukeliavo į V. Vokieti
ją. Taikos premija šįmet nebus 
skiriama.

— P. Korėjoje paleistas parla
mentas, paskelbtas karo sto
vis, suspenduota didžioji dalis 
konstitucijos, įvesta spaudos 
cenzūra, uždaryti universitetai, 
sustabdyta politinių vienetų 
veikla. Prez. Park skelbia, kad 
visų parėdymų tikslas yra pa
lengvinti politinės struktūros 
reformą, kuri esanti reikalinga 
skubiai keičiantis situacijai 
aplink Korėją ir prasidėjus po
kalbiams su Š. Korėja dėl su
skaldyto krašto suvienijimo tai
kingais būdais. Konstitucijos 
pakeitimas jau paruoštas ir tuo
jau bus duotas gyventojams bal
suoti. Washingtonas užregistra
vo nepasitenkinimą dėl karo 
stovio įvedimo.

— Maskvon buvo atvykęs Ja
ponijos užs. reikalų ministeris 
taikos derybų pradėti, bet po 
pirmo posėdžio derybos vėl su
stabdytos neribotam laikui, nes 
japonas paprašė pirmiausiai su
tvarkyti keturių Kurilų salų 
grąžinimą. Gromyko, pasitaręs 
su politbiuro viršūne, atmetė 
pasiūlymą nuo to taško derybas 
pradėti.
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ALKOS MUZIEJŲ NUMATO PADIDINTI IR PERDUOTI
AKADEMIJAI

Pokalbio su p re-L Pr. Juru 
pimKije dal)K dėmesy buw 
kreipiamas į subjektyvinius nu
siteikimus, iš kurių išaugo prel. 
Juro iniciatyva rinkti knygas, 
kultūros istorijos liekanas ir or
ganizuoti muziejų. Antroje 
pokalbio dalyje tebus Šx*iesos 
pluoštas paleistas i patį Alkos 
muziejų, į jo lobius, trūkumus 
bei reikalingus pagerinimus, j 
jo ateitį.

KULTŪROS LOBIAI
Teko v£l ir vėl apeiti su pre

latu spintas, lentynas, pasidai
ryti į sienas, j sukrautus, suka
bintus eksponatus.

Tarp knygų, sukrautų po stik
lu, teko pastebėti vieną dar iš 
1816 išleistųjų; pastebėti pir
muosius spaudos draudimo 
laikraščius — Aušrą, Tėvynės 
Sargą. Tarp laikraščių spaudą 
atgavus — pilnas komplektas 
populiaraus tada Šaltinio, Drau
gijos, Pavasario, Ateities rinki
niai. Tarp nepriklausomoj Lie
tuvoj išleistų žurnalų — Židi
nys, Jaunoji karta. Vairas, Karys. 
Trimitas, Lietuvos ūkis ir eilė 
kitų. Tarp okupuotos Lietuvos 
spaudos — Tarybų Lietuva, 
Tiesa, Gimtasis kraštas. Savai
me suprantama, čia yra vertin
gi Amerikoje leidžiamos spau
dos komplektai — Draugas, Vy
tis, Darbininkas, Vienybė Lie
tuvninkų, Vienvbė ir kt.

Etnografinių eksponatų eilėje 
— apie 50 juostu, rūpintojėliai, 
iš medžio išdrožtas visas ūki
ninko kiemas, šimtai lietuviškų 
kryžių nuotraukų, tūkstančiai 
atviručių ir kt. Tai tik pavyz
džiai trr eksponatų, kurių pripil
dytas ir net perpildytas pastatas 
ir jo sienos. Sakytum, net uodo 
snapui įkišti nerastum vietos.

“Aš kraunu į kiekvieną kam
putį . . . Kur surandu tuščią 
vietą — kalbėjo prelatas — ką 
nors pakabinu at-. kokią knygą 
įspraudžiu’L . -

Prelato vertinimu, “neapsi
riksiu pasakęs, kad nerasi Ame
rikoje kito tokio lituanistinio is
torinio centro — taip turtingo 
kaip Alka. Tik nelaimė — nesu

Prel. P. Juras savo Alkos muziejuje prie lietuviškos spaudos lentynos.

TAISO** RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
I linas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Queens ir apylin
kės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. Adresas: 
Mr. Joe Kasias, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 <2 blokai nuo 
Woodhaven Blvd.).

SPARTA — Rašom ne mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
rial, Jv. biznio matfnos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės Ir fir
mų autentiškus katalogus gausite i* SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. bforthport, N.Y. 11731. TeL (516) 757-0055.

ANTANAS J. ŠAVELSKF6 — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8HALIN8-8ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Aw. 
(prie Forest P*way Sta.), Woodhaven. N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laide 
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.

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., Newark, N.J. 07105; teL 344-5172. Paruošiamos garbingos 
laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pram** Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Modernises 
koplyčia flerrne-nime dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434

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

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta 
dienihIr iki 6 v. pp. 87-09 Jamaic-y Ave,, Woodhaven įN.Y., 11421; VI 7-44,77

klasifikuota, nesutvarkyta, nes. 
viena, nepajėgiu; antra, reikia 
ir laiko, ir kašto, ir sugebėji
mo, o aš nesu nei archy vi įlin
kas, nei knygininkas; tesu tik 
bitelė, kuri renka medų, o kas tą 
medų kops iš avilio, kaip jį 
suskirstys---- tai jau lieka atei
čiai.”

Dar vienas prelato sentimen
tas nėra įvykdytas . . . “Man 
labai patikdavo, kai lankydavau 
Lietuvą, Lietuvos karininkų 
uniformos. Norėjau čia aprengti 
manekeną karininko uniforma. 
Negavau, niekur negavau. 
Skautuką turiu. P. Saulaitis pa
žadėjo jį aprengti ir medaliais 
apkabinti. Turiu ir mergaitę 
aprengęs. Karininką noriu gauti 
būtinai”.

KO DAR REIKTŲ
Po tiekos metų darbo, parti

zaninės iniciatyvos Jums, Im* 
abejo, geriausiai matyti, ko bū-

tiniausiai reiktii Alkai, kad ji 
atliktų savo paskyrimą?

Būtiniausias reikalas — aiš
kino prelatas — padaryti karto
teką. inventarizaeiją. Tam 
reiktii trijų asmenų darbo. Ir tai 
per metus jie vargiai suspėtų 
tai atlikti. P. Mikaila, paaukojęs 
kelias dieneles, suskaitė lietu
viškų knygelių čia apie 4O.(MM) 
su duplikatais.

Antra, būtina Alką praplėsti. 
Esama patalpa reiktų palikti 
tik knygynui ir archyvui. Prie 
jos reikia pristatyti dukart di
desnį pastatą etnografijai ir 
meno galerijai. Etnografija la
biausiai patraukia jauni mą. Lai
biau nei knyga. P. Okunis pro
vizorinį planą jau paruošė. Pa
statas. žinoma, nemažai kaštuos. 
Vienas to žygio nepajėgsiu fi
nansuoti. Reikės visuomeninės 
paramos, Vienas asmuo jau pa
žadėjo 15,000. Pagaliau rengiu 
ne sau. Alka nėra mano vieno, 
o visu Amerikos lietuviu, nors 
formaliai esu jos savininkas. 
Bent tuo tarpu.

O TOLIAU?
Toliau . . . Savo testamente 

pasirūpinau, kad surinktasis tur
tas nebūtu išdraskvtas. išblaš
kytas. Pavedžiau jį L. K. Mokslo 
Akademijai. Akademijos židinys 
yra jau inkorporuotas. Laukiama 
akto, kuriuo Akademija atlei
džiama nuo mokesčių kaip 
“non profit organization". Kai 
tik tai bus atlikta, viską oficia
liai perleisiu • mūsiškiam Aka
demijos židiniui. Židinys su
darys komitetą, kuris galės ir į 
visuomenę kreiptis paramos, 
nes pastatas gali atsieiti apie 
100.000. Neabejoju, kad pasta
tas išaugs, nes yni lietuvių ir 
patriotų ir suprantančių šį rei
kalą. Esu numatęs net vieną 
mecenatą, kuris prisidėtų laivai 
stambia suma. Kodėl tokio me
cenato vardu nepavadinti pa
čios galerijos . . .

Mano didžiausias noras — dar 
išvysti tą naują pastatą etnogra
fijai ir meno galerijai.

PRO DABARTĮ Į ATEITĮ
Prelatas užsiminė apie Al

kos turtų svarbą pirmoj eilėj 
jaunimui. Ar atsilankantieji 
Putname svečiai, ypačiai jauni
mas. ekskursijos užsuka į Al . 
ką? Ar matyti susidomėjimo? 
Ar kas kitas rodo susidomėji
mo čia esančiais turtais?

"Deja, ekskursijos nelanko. 
Aš. manau, pats esu kaltas, kad 
negarsinu, nekviečiu ’.

Su kartėliu prelatas kalbėjo, 
kad ir pereitą vasarą, kada su
važiavo čiii ir kongresinis jau
nimas. autobusai stovėjo čia pat. 
Bet nė vienas jaunuolis neuž
ėjo aplankyti Alką. Išimtis 
esanti skautai. Jų vadai iš anks
to pasiprašo, kada jie su jauni
mu galėtų aplankyti. Išskyrus 
skautus, lankytojų grupių nėra 
buvę. Paskirų asmenų — labai 
daug, kaip tai matot iš svečių 
knygos. Eilė dirlxi. ieškodami 
medžiagos savo mokslo darbam.

Bendradarbiavimo esą ir su 
kai kuriais universitetais. Kento 
universitetui pasiuntęs daug 
istorinės medžiagos, nes jie įga
lioję jiem čia atstovauti. Pasiun

tęs taip pat Ottawoje esančiam 
Kanados “Public Archives”, iš 
kurių susilaukta labai šiltų laiš
kų.

Su Kentu mezgasi net didesni 
ryšiai: numato keistis lituanisti
niais mikrofilmais, ypačiai se
nųjų laikraščių. Šiam užsimoji
mui atsitiktinai didelės pa
ramos prelatas susilaukė per 
savo auksinės sukakties minėji
mą. Ten viena ponia, viena iš 
rengimo komiteto, patyrusi pre
lato susirūpinimą įsigyti “mic-. 
rofilm reader” — aparatą, ku
ris iš mikrofilmo padaro nuo
traukas, padidintas iki norimo 
dydžio, tuojau įteikė prelatui 
1565 dol. čekį . . . Tai asmeninė 
parama, kuri labai labai paleng
vins naudojimąsi mikrofilmais.

-o-
Po kartėlio dėl mažo dė- 

, mesio. po džiaugsmo dėl at
sitiktinės vienos ar kitos para
mos prelatas vis grįždavo į 
ateitį. Į ją žiūrėjo su viltimi, 
kuri įpareigoja dabar dirbti.

Tikiu, sakė, kad Dievulis leis 
vieną dieną mano Lietuvą nu
imti nuo kryžiaus. Tada Mokslo 
Akademijos komitetas galės, kas 
reikalinga, pasiųsti į -Lietuvą, 
ir tokiu būdu galės Lietuvai pa
sitarnauti dabartinė Alka.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
RUSIFIKACIJA PER KINEMATOGRAFIJĄ
"Lietuviškosios kinemato

grafijos uždaviniai“ buvo svars
tyti rugsėjo 26 Vilniuje įvyku
siame trijų partinių organiza
cijų — Valstybinio Kinemato
grafijos komiteto. Lietuvos kino 
studijos ir respublikinės kino 
filmų nuomojimo kontoros — 
atstovų suvažiavime. Pagal “Lit. 
ir Meno” (1972.IX.30), susi
rinkusieji apsvarstė TSKP Cent
ro Komiteto nutarimą “Dėl 
priemonių tarybinei kinemato
grafijai toliau vystyti”.

Okupuotos Lietuvos spauda 
iki šiol apie minėtąjį TSKP

CK nutarimą kalbėjo gerokai 
bendrais ir miglotais žodžiais. 
Jos santūrumas neatsitiktinis, 
nes už naujųjų kinematografijos 
reformų, atrodo, slepiasi nauji 
rusifikacijos kėslai. Tai akivaiz
du iš straipsnio “Suvienyta 
daugiatautė sovietinė kinemato
grafija”, išsp. Centro Komiteto 
žurnale “Političeskoje Samoo- 
brazovanije(1972 liepos įnėn.).

Straipsnio autorius, A. Fe
dorinas. pakartotinai pabrėžia, 
kad sąjunginių respublikų “tau
tinės savybės” nesančios “am
žinos ir nekintančios”, bet

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 Bel! Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blva., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

Kas norėtu įsigyti lietuvišku plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
j Darbininko administraciją. 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 11221.

SAG MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica A.ve. 
Woodhaven-, N-Y. 11421. 296-2502 ai ba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211. ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pi-istatorn i namus lietuviškus skilandžius, sūi-ius. We take 
all orders special price for Weddings ami Parties. 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!

MARIO’S AUTO INSPECTION SERVICE. Complete Auto Inspection, 
Minor Repairs & Adjustments. While you Wait. All Parts. All Work. Mario’s 
Auto Inspection Service, Mayville, N.J. (609) 465-5607. “If You Really want 
Your Car to go, See Mario”.

1
 Lietuviškam rajone — J

LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ ]

Alice’s 'Florist Shop
107-04 Jamaica A.ve. Richmond Hill, N. Y. j

A ------------ Gėlės įvairiom progom ---------- !
k Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
x atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
je kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką pctiarnąvimą.

Alkos muziejaus vidus. Dešinėje matosi dail. A. Galdiko paveikslas — Vytautas po Žalgirio 
kautynių.

“nuolatos kinta”. Tame vyksme 
kino menininkui svarbu paste- 

"bėti tai, “kas jau vyksta ir dings
ta”. Paaiškinti, kas gi “vyksta 
ir dingsta”, autorius cituoja 
Komunistų Partijos programą:

“Socialistinių tautų istorinė 
patirtis rodo, kad tautinės for
mos nekalkėja; jos kinta, žengia 
priekin ir suartėja, nusikratyda- 
mos visomis atgyvenusiomis 
formomis, kurios prieštarauja 
naujosioms gyvenimo sąly
goms”.

A. Fedorinas teigia, kad So- 
vietijoj jau vystosi bendra visų 
tautybių tarptautinė kultūra. 
Kaip girtinus pavyzdžius jis ci
tuoja bendras įvairių tautinių 
studijų produkcijas bei keitimą
si režisieriais tarp rusų ir kitų 
tautybių studijų.

Sovietijos tyrėjai Vakaruose į- 
žiūri šią vasarą įvykusiose so
vietinės kinematografijos re
formose Maskvos užmačias su
stiprinti “sąjunginių respub
likų” kultūrinių ir informaci-

(nukelta į 5 psl.)

Lietuviško stiliaus paminkle 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

------------------------------------------------------------------------------ —----- - ------------------
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Lapkričio 2

epo-

Lapkričio 2 — Vėlinės. Tai 
krikščioniško ' ir prieškrikš
čioniško pasaulio tradicija.

Prieškrikščioniškosios 
chos žmonės dėjo ant kapų
valgius. Krikščioniškasis žmo
gus dega žvakeles, meldžias.

Tokia žmogaus prigimtis: jis 
išreiškia save regimais ar gir
dimais ženklais. Ir duona, ir 
žvakelės ir maldos žodžiai bei 

- veiksmai reiškia dvejopą žmo^ 
gaus tikėjimą: tikėjimą - gyve
nimu anapus mirties slenks
čio; tikėjimą bendravimu tarp 
gyvųjų ir mirusiųjų.

Susimąstymas apie ryšį su 
mirusiais gali duoti dvasinės ra
mybės ypačiai šios dienos ne
ramiam žmogui. Neramiam dėl 
to, kad jis jaučiasi vienišas. Vie
nišumas yra giliausias nusi
skundimas, kurį girdi dabar iš 
didmiesčio žmogaus.

Valandėlei sutelkus mintis 
ties iškeliavusiais anapus ribos, 
gal ims švelnėti anas vienišu
mo jausmas. Gal ims rastis jaus
mas, kad nesame vieni; kad esa
me vienybėje su visais šeimos 
nariais, su draugais, su tautie
čiais — ar jie būtų anapus ge-, 
ležinės, ar anapus kapų sienos.

taikas, tai nesunku įžiūrėti jos 
priežastis. Būtent:

1. Apatijos nėra, kai kandida
tai maždaug lygaus svorio. Į- 
tampa kyla, kai reikia pasirinkti 
vieną iš lygių: Stevensoną ar 
Eisenhowerį, Kennedy* ar Nixo- 
ną, Nixoną ar Humphrey? 
Šiuose rinkimuose tos įtampos 
nėra. Kongresmanas J. Schmitz 
(Amerikos partija, konservato
riai) beveik nepastebėtas; sen. 
McGovern labiau garsėjo ne
gatyvizmu, o kai skelbė progra
mą, jos dalys buvo tiek nerea-

Lapkričio 7
Lapkričio 7 — rinkimai Ame

rikoje . . . Būtų naivu įkalbinėti 
skaitytojui už ką balsuoti. Jis 
tai žino. Kreiptinas tik dėmesys 
į priešrinkimines nuotaikas, ku
rios yra kitokios nei ankstes
niuose rinkimuose.

N.Y. Times vedamasis la
biausiai skundėsi šio meto apa
tijos nuotaikom: apatijos rinki
mam apskritai; apatijos rinki
minėje kovoje keliamiem ko
rupcijos reiškiniam. Esą tie 
konkurento šnipinėjimo, sabota
žo reiškiniai nesulaukia pasi
piktinimo, lyg jie būtų laikomi 
įprastu politiniu dalyku.

Jei kalbama apie apatijos nuo-

šaukti. Nixonas priešingai: nesi
leido į polemiką su oponentu; 
neniekino demokratų partijos, 
apeliavo į “visus” amerikiečius.

Nelygaus “svorio” kandidatų 
parinkimas davė rezultatą: pa
gal Time žurnalą iš demokratų 
sparno pasitraukė etninės gru
pės; pasitraukė demokratam iš
tikimiausių žydų masės dalis; 
pasitraukė pačių demokratų 
žymi dalis. Kaip retai kada, ne
vienas balsuotojas pasijuto “ne
ištikimas” savo partijai, rinkda
masis jau ne partiją, o žmogų.

2. Kalbų apie korupciją, apie 
moralę dabar buvo begalės. Bet 
kaip nebus tom kalbom abejin
gas balsuotojas, kada diena iš 
dienos tas elementas, kuris va
dina save “liberalais”, spaudo
je, universiteto katedroje, pa
moksluose moralę sureliaty- 
vina, nuvertina, Amerikos žmo
gų palikdami be vertybių pa
jautimo.

3. Nors ir “angelą” išrinktum

JaV LB centro valdybos in
formacija praneša:

Š. m. rugsėjo mėn. 14 d. Vals
tybės departamente lankėsi JAV 
LB centro valdybos atstovai 
Algimantas P. Gureckas, 
centro valdybos ryšininkas 
Valstybės departamentu, 
arch. Arvydas Barzdukas,
centro valdybos koordinatorius 
etniniam reikalam Washing
tone.

Lankytasi išreikšti gilų JAV 
LB susirūpinimą JAV generali
nio konsulo Leningrade Culvei 
Gleysteen vizitu Vilniuje 1972 
m. rugpiūčio 22-24 d.d. ir šio 
vizito galimą įtaką JAV valdžios 
nusistatymui dėl teisinės Lietu
vos valstybės padėties.

JAV LB centro valdybos var
du per naujai paskirtą Baltijos 
valstybių skyriaus viršininką 
Edward Hurwitz buvo įteiktas 
Valstybės sekretoriui William 
P. Rogers adresuotas memoran
dumas, kuriame išreikštas ne
pasitenkinimas konsulo Gley
steen elgesiu. (Memorandumo 
turinys buvo Darbininke š.m. 
rugsėjo 29. Red.).

Į įteiktą memorandumą rug
sėjo 28 laišku atsakė R. T. Da
vies, Deputy Assistant Secre
tary for European Affairs Vals
tybės 
centro 
lertui 
šoma:

“Valstybės Sekretoriaus 
vedimu, aš atsakau į jūsų rugsė-

Atsakymas į LB memorandumą

sprendimo principo. Buvo 
klausta, ar tai nereiškia, kad 
JAV vyriausybė yra atsisakiusi 
šio pagrindinio principo, kiek 
tai liečia Sovietų dominuojamas 
tautas, įskaitant ir Baltijos

valstybes?
R.T. Davies j šį klausimą 

atsako:
“Savo laiške jūs taip pat pa- 

lietėt Pagrindinius Santykia
vimo Principus tarp JAV ir

S.S.S.R. Šis dokumentas jokiu 
būdu nepakeičia mūsų nepri
pažinimo jėga įvykdytos Lietu
vos inkorporacijos į S.S.S.R.”

JAV LB CV Inf.

Apie konsulo vizitą aiškina ir Los Angeles

spalio 1 kalbėjo dr. W. Banows- 
ky, kuris yra Pepperdine uni
versiteto rektorius ir taip pat 
tos Angeles apskrities komite-

mininkas. Savo kalboje jis atsi
liepė ir dėl JAV nominuoto gen. 
konsulo vizito Vilniuje. Prieš tai

departamente, JAV 
valdybos pirm. V. 

adresuotame laiške

LB
Vo-

ra-

pa-

generalinio konsulo pareigoms

“Jus galite būti užtikrintas, 
kad šis apsilankymas nereiškia

nusistatyme nepripažinti jėga į- 
vykdytos Lietuvos inkorpora
cijos į Sovietų Sąjungą. P. Gley- 
steen apsilankymas įvyko todėl, 
kad būsimo Leningrado genera
linio konsulato teritorijon įeis 
Vilniaus miestas, lygiai kaip Ry
ga ir Talinas. Jo apsilankymu 
siekta susipažinti su miestu ir 
susitikti su tais miesto pareigū
nais, su kuriais jam reikės ben
dradarbiauti siekiant palengvin-

rys. Jo galią apriboja kongresas, 
gausūs jo apa
rato pareigūnai; kartais jo po
litiką net susabotuoja, o kartais

čia. Tai pastebėdamas, bal
suotojas daros ne apatiškas, bet 
mažiau naivus entuziastas, 
daugiau santūrus realistas.

Tokių gausiau ateina į dabar
tinius rinkimus.

tuvių. Apsilankymas tad derina
si su JAV valdžios noru palai
kyti ryšius su lietuviais tuo pa
čiu tebeatsisakant pripažinti jė
ga įvykdytą Lietuvos inkorpora
vimą į Sovietų Sąjungą”.

Įteiktame JAV LB memo
randume buvę užsiminta, kad 
Pagrindiniai Santykiavimo 
Principai tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos, kurie prez. Nixono 
buvo Maskvoje sutarti ir pasi
rašyti š.m. gegužės 29 d., įtarti
nai nemini laisvo apsi-

bėjęsis tuo klausimu su pre
zidentu Nixonu, kai šis rugsė
jo 27 lankėsi Los Angeles.

Dr. Banowsky, kaip jo autori
zuotą pareiškimą atsiuntė Los

“Jungtinių Valstybių konsula
tas Leningrade dar neatidary
tas, bet į teritoriją, kurią jis ap
tarnaus, įeina ir Baltijos respub
likų sritis. Nominuotasis ge
neralinis konsulas aplankė įvai
rias Baltijos valstybes, bet sten
gėsi susitikti tik vietos valdžios 
atstovus (nekomunistus) ir tokiu 
būdu sustiprinti mūsų pozicijas

lų ministerių grupės. Amerikos 
piliečiai, kurie gyveno šiose 
Baltijos valstybėse, turėtų būti 
tikri, kad J.V. tebesilaiko poli
tikos nepripažinti, neremti ko
munistų primestų vyriausybių”.

ga, kalbėjo:
-o-

AMERIKOS
LIETUVIŲ
TARYBOS
SUVAŽIAVIMAS

32-sis metinis suvažiavimas į- 
vyks lapkričio 11, Šeštadienį, 
9:30 vai. ryto, Sheraton-Midway 
Motor Inn patalpose, 5400 
South Cicero Avenue, Chicago, 
Ill. 60638.

Suvažiavimo išvakarėse, lap
kričio 10, nuo 7 vai. vak. iki 10 
vai. vak. įvyks atstovų ir sve
čių priėmimas ir susipažini
mas, ALT patalpose, 2606 West 
63rd St., Chicagoj.

Iškilmingos mišios įvyks lap
kričio 12 d. 10 vai. ryto Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje, 
4557 South Wood Street ir Lie
tuvių Evangelikų parapijos baž
nyčioje, 6641 So. Troy Street, 
Chicagoj.

Šalia įvairių organizacinių 
reikalų svarstymo bus ir advo
kato Zigmo Butkaus, neseniai 
su šeima atvykusio iš okupuotos 
Lietuvos, paskaita: Dabartinė

paramai. Tačiau įvairūs SSSR 
užsienio ministerial atitin
kamose srityse atvyko į susi
tikimus (nepakviesti), ir, dauge
lio manymu, tai buvo daroma 
tik spaudos reikalui. Mes ne
išsirinkome šios užsienio reika-

— Romas Kasparas, sumaniai 
tvarkęs II PLJK atidarymą, da
bar sutiko koordinuoti LB vidur- 
vakarių apygardoje jaunimo pe
ticijos parašų rinkimo vajų. 
Jaunimo peticijai parašų tel
kimas užbaigiamas š.m. gruo
džio mėn. Jaunimo peticija nu
matyta įteikti Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui atei
nančių metų vasario mėnesyje.

Laivų motyvai, vinjetė. Dail. T. Valius •

LIETUVA KAUNO 
ĮVYKIŲ 
METAIS

DR. VYTAUTAS VARDYS, Ok- 
lahomos u-to politinių mokslų profe
sorius ir to universiteto Muencheno 
sovietinių studijų centro direkto
rius

3
Partijos CK skyrių 

vadovybėje taip pat tėra vienas 
nelietuvis, nors pora rusų veda 
svarbius centro komiteto skyrius: 
I. Čemikovas — pramonės ir 
transporto skyrių, F. Jekaterince- 
vas — statybos ir miestų ūkių 
skyrių.4 Pagal 1971 davinių apy
tikrį skaičiavimą, rusų skaičius 
partijoje turėtų būti sumažėjęs 
iš 20.7% prieš keturis metus (t. 
y., 1968) iki 16- 17% 1971 metais. 
Šalia jų, ukrainiečių procentas 
vertintinas 3.4%, baltgudžių—3%,> 
lenkų kiek mažiau kaip 3%, žydų 
— apie 0.7% ir “kitų” — mažiau 
vieno procento. Šie procentai bet
gi parodo tik situacijos dalį, ka
dangi rusas antrasis sekretorius 
V. Charazovas yra įtakingesnis nei 
visi keturi likę lietuviai sekre
toriai. Charazovas yra Maskvos 
statytinis. Šalia to, kai kuriose 
įstaigose, pav., sostinės Vilniaus 
partijos aparate, rusų procentas 
1959 m. buvo 47.2%, kai jų pro

centas gyventojų skaičiuje nesie
kė 29.4%. Pagal 1970 surašymo 
duomenis, Lietuvoje rusų tebuvo 
8.6%, kai tuo tarpu 1968 partijoje 
jie turėjo 20.7% narių. Rusai val
do transporto ir komunikacijos 
įstaigas; be ruso Charazovo suti
kimo negalimi partijos sprendi
mai. Trečia, nors XVI-jo partijos 
suvažiavimo rezultatai neparodė 
didesnių pasikeitimų, prieš suva
žiavimą buvo manoma, kad kei
sis pirmasis partijos sekretorius. 
Juo nuo 1935 pogrindinių metų 
tebedirba Antanas Sniečkus (g. 
1903), Lietuvos Komunistų par
tijos “Richard J. Daley”. Yra ži
noma, kad jisai yra ligotas ir bu
vo galvojama, kad jisai pasitrauk
siąs, komunistinės frazeologijos 
žodžiais, “estafetę” perduodamas 
jaunesniesiems. Kandidatu la
biausiai buvo minimas Juozas Ma
niušis, dabartinis ministrų tarybos 
pirmininkas, g. 1910 Baltgudijoje, 
ten ir užaugęs, taigi, visą savo

gyvenimą praleidęs sovietinėje 
santvarkoje. Tačiau Sniečkus 
atsilaikė ir liko stiprus kaip ir bu
vęs. Ne jaunystė jau ir Maniu- 
šiui, nors reiktų manyti, kad pas
kutinieji įvykiai, ypač Kaune, 
bent šiuo metu uždaro duris An
tanui Barkauskui, trečiajam par
tijos sekretoriui ir taip pat Algir
dui Ferencui, ketvirtajam sekre
toriui. Pirmasis yra kaunietis, 
gimęs 1917. Jo partinės šaknys 
Kaune, kur partija “nesugebėjo” 
tinkamai išauklėti jaunimo, nors 
pats Barkauskas yra senas loja
lus maskvietis. Antrasis, Fe- 
rencas, yra jaunas, gimęs 1933, 
nuo Pasvalio, dirbęs su komu
nistiniu jaunimu ir nors užsire
komendavęs partiniame darbe 
Maskvos centriniame aparate, ta
čiau dabar, greičiausia nukentė- 
siąs dėl savo jaunumo ir dėl anks
tesnio darbo Kaune.

Maniušis, kuris respublikoje 
nėra mėgiamas, dabar turi geres
nius galimumus paveldėti Snieč
kaus sostą, nors jis jau yra per 
seno amžiaus tokiai pozicijai. Ne
reiktų nurašyti ir Ringaudo Bo
leslovo Songailos, 1929 Klaipėdo
je gimusio penktojo partijos sek
retoriaus. Jisai su Kaunu nieko 
bendra neturi. Labai jaunas pa
darė kaijerą ir vis lipa aukštyn. 
Jo “silpnybė” yra ta, kad praei
ty jis daugiausiai dirbo partinės 
žemės ūkio administracijos sri
ty, gi žemės ūkis Lietuvoje da
rosi mažiau reikšmingas. Iš an- 
ros pusės, tradiciška “ūkininkiš- 
koji” jo praeitis, kaip ir Snieč
kaus, gali jį padaryti labiau pri
imtiną, nežiūrint to, kad jis ne
turi Maskvoje dirbto partinio 
darbo stažo.

Partijos etninis grynėjimas 
Lietuvoje nėra charakteringas vi
soms nerusiškoms respublikoms. 
Davinių stoka neleidžia išvesti 
statistinio palyginimo, tačiau gali
ma pasakyti, jog kitose Baltijos 
respublikose, Latvijoje ir Estijoje, 
etnėjimo proceso nepastebima. 
Nuo kitų Baltijos respublikų Lie
tuva skiriasi ir savo demografi
niu lietuvėjimu. Pagal 1970 cen
zo davinius, latvių procentas 
Latvijoje krito iki 58.8%, Estijoje 
iki 68.2%, gi Lietuvoje šiek tiek 
paaugo — iki 80.1%.

• Ekonominis vystymasis
Lietuva tačiau vejasi Latviją 

ir Estiją gamybinėje srityje. Nors 
Lietuvos urbanizacijos procen
tas tėra 50%, o Latvijoje 63% ir 
Estijoje 65% (Rusijoje 62%, Ukrai
noj 55%, vidurkis Sovietų Sąjun
goje — 56%), šiuo metu visų tri
jų valstybių ekonominio produk
to struktūra jau supanašėjo. Lat
vijos ir Estijos gamyboje pramo
nės lyginamasis svoris sudaro 
65%, Lietuvoje—63% .• Pramonės 
produkcijoj Baltijos respublikose 
pagaminama 20% daugiau, skai
čiuojant vienam gyventojui, nei 
vidutiniškai Sovietų Sąjungoje. 
Kitaip tariant, Lietuvoje produk- 
ti n gumas yra penktadaliu di
desnis nei vidutiniškai visoje 
sovietų imperijoje. Baltijos 
respublikos specializuojasi maši
nų, maisto produktų ir pramonės, 
lengvosios ir medžio apdirbimo 
pramonės srityse.

(bus daugiau)

LEONARDAS ANDRIEKUS

ATSISVEIKINIMAS

Tik valanda beliko, 
Ir užsibaigs viešnagė ... i
Skubėkime vieni kitiem paduoti ranką, 
Ištarti atsisveikinimo žodį — 
Jau gęsta žvakės.

Negalima nudelst 
Čia nė vienos minutės — 
Iškeltos burės kalbasi su debesim, 
Jog trim dienom užsnūdo vėjas — 
Laiku mes turim būti!

Ne vietoj ašaros,
Ne vietoj panika,
Nors atsisveikint vieną valandą beturime. 
Menkiausia gaišatis mus pražudytų, 
Kaip ledkalnis Titaniką.

Vaikai, su motinom
Ilgai nesimyluokite,
Draugai bei sužieduotiniai, atminkite,
Kad jūsų meilė tik dabar prasideda,
Ir juokitės.

šita palaiminta erdvė, 
šis maloningas vėjas
Mus drąsina išplaukt vilningais vandenim, 
Neištirtais nei vikingų, nei argonautų, 
Nei Odisėjaus.

Išsilaikykime šalti, 
Nesigailėkim žvakių — 
Anoj šio vandenyno pusėj mūsų laukia
Jau uždegti nauji žibintai —
Nauja viešnagė .. .
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MUSŲ DAILININKAI PASISAKO
Spaudoj paprastai pasisakoma apie menininkus. Betgi įdomu' 

išgirsti ir pačių menininkų žodį. New Yorko Lietuvių Daili
ninkų Sąjungos nariams buvo pateikti šie klausimai:

1. Ar naudojate tik vieną meno išraišką (tapyba, grafika,

įrodymas, kad menas nėra tarp
tautinis.

Mūsų rašytojai, poetai, muzi
kai kuria lietuviškai, rašo, Lie- 

skulptūra . . .) ir kodėl? Jei daugiau nei vieną, kuri iš naudoja- • tuvą apdainuoja; jų muzikiniai 
mųjų priemonių artimiausia ir dėl ko?

2. Ar siekiate savo darbuose išreikšti formų ir spalvų san
tykį; ar ieškote žmogaus santykio su gamta, su savimi, su visata?

3. Ar galvojat, kad išeivijoj yra lietuviškas stilius, atsispindi

kūriniai nuskamba žinomose 
koncertų salėse, knygos verčia
mos į anglų bei kitas kalbas. 
Čia jau platieji okeanai. Būdin
ga, kad didieji muzikai —M.K. 
Čiurlionis (Jūra), V. K. Banaitis 
(Jūratė ir Kastytis), M. Petraus
kas (Eglė, žalčių karalienė) savo 
veikalus sukūrė, būdami toli 
nuo tėvynės laukų. Rašytojai— 
V. Alantas, B. Brazdžionis, J. 
Gliaudą, M. Katiliškis, St. Sant
varas ir kiti mums Lietuvą apra
šo, apdainuoja. Kodėl lietuvis' 
dailininkas turi tarnauti prancū- . 
z ui?

ELENA 
KEPALAITĖ

1
Pradžioje tik tapiau, o vėliau 

susidomėjau skulptūra. Kaip 
menininkė, ieškau vis naujų bū
dų ir kelių save išreikšti. Be 
to, daug metų domiuos išraiš
kos šokiu. Ritmas ir judesys kar
tojasi šokyje taip, kaip ir skulp
tūroj. Apie dešimtį metų dirbu 
bronzoj. Kartu neapleidžiu ir ta
pybos. Mane labai domina pie
šinys ir per piešinį susidomė
jau linija. Paskutiniuoju laiku 
savo idėjom išreikšti pasirinkau 
aliuminijų.

New Yorko Lietuvių Dailininkų Sąjungos 20 metų sukakties proga

dailininkui, taip ilgai gyvenančiam svetur, likti nuoširdžiai giliai 
lietuvišku?

4. Kiek domina ir kiek yra paveikę dabartinės modernios 
srovės vakarų meno pasauly?

5. Ar yra klausimas, kuriuo norėtumėt pasisakvti?
šiame numeryje spausdinami Česlovo Janušo, Aleksandros 

Kašubienės, Elenos Kepalaitės ir Elenos Urbaitytės pasisakymai.
Rima Čerkeliūnienė

ČESLOVAS JANUŠAS

1
Dirbu tik tapyboj. Artimiausią 

priemonę išsireikšti randu tik 
realizme. Kadangi gyvenli 
amžiuj, kada atsirado visa eilė 
meno srovių, todėl esu bandęs 
rasti formą, kaip arčiau prieiti 
prie žmogaus — žiūrovo. Taip 
priėjau prie galutinio sprendi
mo tapti realistu ir jaustis nau
dingu ar reikalingu visuome
nei. Nieko tikresnio mene iki 
šiol nesu radęs — tik tiesą rea
lizme.

Meninis realizmas atkyla į 
mus iš amžių — jis nėra miręs 
ir dabar. Dailės meno kūrėjui 
realizmas teikia daug galimybių 
išreikšti tai, ką jis pats jaučia ir 
ką nori kitiems pasakyti.

2
Savo darbais daugiausia esu 

pasireiškęs kaip peisažistas ir 
jūros vaizduotojas. Esu dėkin
gas mokytojams: prof. M. Do
bužinskiui, VI. Didžiokui, Ant. 
Žmuidzinavičiui, Jonui Mac
kevičiui, K. Šklėriui ir kitiems, 
kurie man įkvėpė meilę gamtai 
ir realizmui. Jie visi priminė, 
kad gamta — didžiausias moky
tojas. Pažindamas gamtą, dai
lininkas suartina ją su žmogumi 
— visata, ir tada spalvų bei 
formų santykis pasidaro savai
me aiškus. Vaizduodamas mūsų 
tėvynės laukus, ežerus, upes, 
miškus ar plačiąją jūrą, daili
ninkas pažadina didesnę meilę 
menui ir savajam kraštui. Toks 
ryšys (ar santykis) su žmogumi, 
gamta, visata.

3
Aišku, kad yra ir bus, jei mes, 

dailininkai, nesivaikysim įvai
rių (neaiškių) vadinamųjų naujų 
srovių srovelių, o dirbsim taip, 
kaip mūsų tikrasis sąžinės bal
sas diktuoja. Būtent, būsim tuo, 
kuo mes esame gimę. Tik ta
da mes natūraliai ‘reikšimės 
tada ir lietuviškas stilius savai-

Dail. Aleksandra Kašubienė

Dail. Česlovas Janušas

me atsiras. Nejaugi pasamdyti 
japonai, kiniečiai ar prancūzai 
(ir gerai apmokėti!) galėtų 
mums sukurti lietuvišką stilių?

Stilius atsiranda natūraliai, jis 
neužsakomas. Čia mūsų pačių 
pareiga, ir tos privilegijos iš 
mūsų niekas neatims. Savo 
kraštui ir tautai daugiausia pasi- 
tamausim, jei eisim, kursim 
savitu keliu, nieko nemėgdžio
dami. Čaikovskis kūrė rusišką 
muziką, Chopinas, rašydamas 
mazurkas ir polonezus, galvojo 
lenkiškai, Griegas išjudino nor
vegišką muziką. Visa eilė kom
pozitorių sėmėsi medžiagos iš 
savo tautos. Ir pasaulis juos su
prato, tarptautiškai įvertino. Tai

Seku, domiuos, bet mo
derniosios srovės manęs nepa
veikė. Šalia realizmo, teka ne
mažai kitų srovių, bet, kaip man 
atrodo, - tas blaškymasis, tie 
ieškojimai yra tik neramios 
žmogaus dvasios atspindys. Ir 
niekad nebus lengva nustelbti 
tą galingą meno srovę, kuri savo 
vaga prasikalė pro žemės uolas 
ir abejojančiųjų širdis . . .

5
Latviai ir estai turi tik po vie

ną dailininkų sąjungą. Mes tu
rim penkias, o gal ir dar dau
giau . . . Štai, jų sąrašas: Ameri
kos Lietuvių Dailininkų Są
junga, Dailės Institutas, Moterų 
Dailininkių Sąjunga, “Dailės” 
grupė (jaunimas), New Yorko 
Lietuvių Dailininkų Sąjun
ga . . . Kodėl taip susiskaldėme? 
Profesorių, inžinierių, muzikų, 
rašytojų sąjungos sutelpa po 
vienu stogu — kodėl?

i / '

Tapyba visuomet buvo ir yra 
pirmaujanti išraiška mano kūry
boj. Tapyboj daug laisvesnis ir 
betarpiškesnis procesas tarp 
kūrėjo ir pasirinktos medžia
gos, kaip kitose meno išraiš
kose. Tapybinė medžiaga meni
ninko laisvės neapriboja, kaip, 
pavyzdžiui, šilko spaudiniai 
(grafinės išraiškos menas) — 
jais buvau susidomėjusi dėl 
spalvinių galimybių, kur kiek
viena spalva bei forma yra į- 
gyvendinta per eilę techninių 
procesų.

Prieš septynerius metus in
tensyviai dirbau skulptūroj. 
Naudojau įvairias medžiagas: 
aliuminijų, plastiką, medį, neon 
ir fluorescent lempas. Šios rū
šies skulptūrą būtų galima 
pavadinti ansambline.

ALEKSANDRA
KAŠUBIENĖ
i
Taip ryškiai apribotos meno 

išraiškos sąvokos (tapyba, grafi
ka, skulptūra . . .) paliko kažkur 
užpakaly. Mene išeities taršku 
man yra patys darbai — praei
tasis gimdo kitą ir t.t., o atli
kimo priemonės keičiasi, nes 
jas tenka vis kitaip pritaikyti. 
Pati idėja, jau besiformuodama, 
atneša išraiškos formas ir “pa
taria” medžiagą. Todėl, laikui 
bėgant, teko neišvengiamai 
susipažinti su pačiais meno 
elementais (spalva, trijų mata
vimų forma, linija, plokštuma, 
erdvė, šviesa ir t.t.) ir apeiti 
tradicinę jų išraiškos bei naudo
jimo formą. Kai realizuojant 
darbą prašosi naujos medžiagos, 
įvairios tų medžiagų savybės, 
savo ruožtu, atidengia naujus 
pasaulius.

Neturiu mėgiamos išraiškos 
formos ar medžiagos — visos 
yra artimos, kai atitinka idėjos 
įforminimą.

2
Tiek forma, tiek turinys man 

vienodai svarbūs. Savo darbuo

Dail. Elena Kepalaitė. Nuotr. V. Maželio

2
Mano supratimu, kūryba yra 

formų derinys. Simbolius mes 
perleidžiam per savo emocijas, 
jas sąmoningai vystom ir formo
se išgaunam galutinį rezultatą. 
Simbolinės figūros man arti
mesnės nei peisažas. Domina 
linijų santykis, kurį bandau iš
reikšti piešiniuose ir aliumini-
jaus skulptūroj.

šiais laikais menininkas 
neina perdaug į detales, bando 
išgauti esenciją, pasisakyti su 
kiek galima mažiau priemonių, 
nekomplikuoti. Kiekvienas lai
kotarpis turi savo pasiekimus 
ir savo išraišką. Meno kūriniai 
ir atspindi gyvenamąjį laiko
tarpį.

3
Menas yra universalus. Jis 

negali būti nei moteriškas, nei 
vyriškas. Menas stiprus ir kalba 
pats už save. Mūsų dienų mo
derniam gyvenime ir meninin
kas tampa universalus.

Liaudies stilius man sveti
mas. Esu gimusi Vilniuj. Mies
tas, namų labirintai, architektū
rinės konstrukcijos — mano pa
saulis. Lietuvis menininkas ku
ria pagal savo individualų pajė
gumą — ką jis jaučia ir koks jo 
mentalitetas.

ELENA URBAITYTĖ

Tapyba nebūtinai turi būti 
dirbama ant keturkampio rėmo. 
Pradėjau įvairių matavimų rė
mus, kuriuos aptraukiu drobe, 
tapau ir gaunu skulptūrinės ta
pybos vienetus.

Ansambline skulptūra man 
padėjo suprasti naujųjų medžia
gų padiktuotas kūrybines gali
mybes. Mano tapybai jos davė 
naujų aspektų šių dienų pasau
liui išreikšti.

2
Spalva, forma, linija, erdvė 

yra pagrindiniai elementai, ku
riais dailininkas išsako savo 
kūrybinę esmę. Visi tie elemen
tai man svarbūs, nors mano 
tapyboj dominuoja spalva. Per 
šiuos formalinius elementus 
ieškau konstruktyvinės visu
mos, kuri išreikštų žmogaus eg- 

se pirmiausia ir siekiu formos 
bei turinio santykio. Man, as
meniškai, apsiribojimas vienu 
varžo vystymąsi kitame. Gamta 
mane domina, kaip energijos iš
raiška. Vėliausi moksliniai pa
siekimai intriguoja, sukelia 
naujų idėjų. Ieškau formų, ku
rios patenkintų mūsų pojūčių 
reikalavimus ir kurios eventua
liai galėtų būti pritaikytos kas
dienėj aplinkoj. Norėčiau su
kurti visiškai nepraktišką namą, 
kuriame žmogaus siela jaustųsi 
namie.

3
Kad mūsų mene būtų lietu

viškas stilius — nemanau. Bet 
kad yra lietuvių dailininkų dar
bus jungiančių elementų — ti
kiu. Kiek kaitų teko girdėti, kad 
lietuviai dailininkai yra lyrikai? 
Būtų įdomu, jei kas iš jaunųjų 
paimtų pačią lyriškumo sąvoką, 
išnagrinėtų to žodžio bendri
nius bruožus, surastų tų bruožų 
pasireiškimus bei atspindžius 
mene ir tada pabandytų mums 
visjems pritaikyti.

4
Įdėmiai seku, kas vyksta va

karų meno pasauly. Einu su lai
ku. Manau, kad gyvename ieš
kojimų, bandymų ir eksperi
mentavimo dienas. Dabarties 
menininkas yra individualistas.

Dail. Elena Urbaitytė

zistencijos esmę technologinėj 
aplinkoj.

3
Šių dienų menas visam pa

sauly yra pasidaręs internacio
nalus. Atrodo, visų kraštų žmo
nės turi panašių stilistinių ele
mentų. Etninių grupių primity
vusis menas nebeturi stiprios 
kūrybinės išraiškos, nes, dėl ko
munikacijos ir ekonominių prie
žasčių, yra išsigimęs. Kadangi 
lietuvių meno istorija trumpa,
mums belieka ieškoti savitų vi

Nemanau, kad tautinis nuo
širdumas (ne patriotizmas) turi 
ką bendro su laiku, t.y. kaip 
ilgai jau gyvename svetur. Tau
tos, kaip ir individualios šei
mos, bendrasis charakteris lieka 
gi visos asmenybės struktūrine 
dalimi — patinka kam, ar ne. 
Nežiūrint, kokios formos auga iš 
tų pradų, jos neatskiriamai yra 
individo praeities išdava. Meni
ninkai yra priversti atsižvelgti į 
savąsias šaknis, nes tie pradai 
nuolat filtruoja kūrybinį proce
są. Todėl ir tautinis nuoširdu
mas sutampa su nuoširdumu pa
čiam sau.

4
Mane domina visos meno pa

sireiškimo formos, tielč istori
nės, tiek modernios, šiandien 
net ir pirmumo nebematau — 
tik gerus ir ne taip gerus darbus 
bet kokioj srovėj ar epochoj. 
Būtų sunku pasakyti, kas man 
padarė įtakos: modernios meno 
srovės, ar “laukinių” žmonių 
statiniai.

Visokiom priemonėm jis nori 
atkreipti dėmesį į save. Daug 
ko dabar negalime suprasti ir 
tenka laukti vėlesnio, istorinio 
vertinimo. Nesirišu su jokia 
meno srove. Dirbu, ieškau sa
vęs ir bandau būti sau tikra.

zualinių elementų liaudies 
mene. Lietuviškieji audiniai 
turi gana komplikuotus raštus 
su tendencija į spalvinius 
niuansus. Manyčiau, tai būtų 
galima pasakyti ir apie dabar
ties lietuvius dailininkus. Dau
giau ar mažiau, “yra tendencija 
į spalvinį, toninį sprendimą, 
tekstūros turtingumą.

Ilgą laiką religinis menas tu
rėjo įtakos mūsų liaudies skulp
tūrai, tapybai. Dabartyje lietu
vių menas turi daugiau idealis
tinio, jausminio prado, o ameri
kiečių menas — daugiau nihi
listinis, humoristinis, abstrak
tus. Daug mūsų dailininkų ir 
dabar kuria religinėmis temo
mis.

Be abejonės, naujoji aplin
ka išeivijoj veikia ir išreikalau
ja naujų kūrybinių elementų. 
Manau, jog, su tam tikrom cha
rakteristikom, lietuviškoji pri
gimtis mene visuomet išliks gy
va, nežiūrint, kad gyvenam sve
timoj aplinkoj ir kokiam stiliuj 
bedirbtume.

Lietuvių tauta dar nėra sukū
rusi originalios meno išraiškos, 
meno istorijoj. Mes turim atski
rus stiprius dailininkus, ku
riems turėjo įtakos rusų, pran
cūzų, vokiečių ar amerikiečių 
mokyklos.

4
Nuo studijų laikų Muenche- 

ne, Freiburge,- Paryžiuj ir New 
Yorke domėjaus vakarti mo
derniosiomis srovėmis. Pirma
sis betarpinis mokytojas buvo 
Paul Cezanne, kuris žiūrėjo į
gamtą per geometrines formas. 
Jo tapyba rėmėsi spalvinių tonų 
ir formos konstrukcija. Svarbus 
buvo ne objektas, bet kaip tą 
objektą realizuoji formaliniais 
elementais.

New Yorke man darė įtakos 
abstraktaus ekspresionizmo 
tapyba — pasąmoninio pasau
lio išreiškimas abstrakčiomis 
formomis (jos dažnai neturi nie
ko bendro su mūsų akimis regi
ma realybe). Jausminis elemen
tas yra stiprus kūrybos variklis. 
Spalvos ir formos skęsta neaiš
kiuose kontūruose.

Jaučiu, kad mano tapyboj 
spalva turėtų būti intensyvesnė, 
jungtųsi su forma, kuri, supras
tinta, padėtų spalvai išryškėti.

Šiuo laiku einu savo 
nepriklausomu keliu — ieškau 
inspiracijos iš savo meno pa
saulio ir savo asmeninės, indivi
dualios patirties.

— “Jaunimas ir jo menas”
— antroji jaunųjų talentų paro
da — įvyks New Yorke 1973 
kovo 17-18. Jaunimas kviečia
mas ko anksčiausiai registruotis 
pas Bernadetą Tutinaitę, 223 '• 
Lincoln Ave., Brooklyn, N.Y. 
11208.
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SIDABRINĖ DIENA
DETROITE

V. MINGĖLA

Dainavos ansambliui trijų 
veiksmų operetės libretą, pava
dintą “Sidabrinė diena”, parašė 
Anatolijus Kairys. Muziką sukū
rė ir ją pritaikė operetės turi
niui komp. Bronius Budriūnas. 
Dirigentas — Petras Armonas. 
Režisorė — Zita Kėvalaitytė- 
Visockienė; režisorės padėjėjai 
Pr. Beinoras ir Jonas Ilčiukas.

Solistai: Dalia Kučėnienė, 
Roma Mastienė, Margarita 
Momkienė, Janina Šalnienė, 
Bernardas Prapuolenis, Vyt. 
Radys, Julius Savrimas; Antanas 
Gelažius — aktorius.

Dekoracijos — Jurgio Daug- 
vilos. Apšvietimas — Česlovo 
Rukuižos. Chormeisteriai — Al
fonsas Gečas ir Audronė Simo
naitytė. Akompaniatoriai — Ma
rija Mondeikaitė-Kutz ir Mani- 
girdas Motekaitis.

Be išvardytų artistų ir tech
nikinio personalo, dar prisidės 
daugiau kaip 40 choristų. Dar 
turėtų prisidėti kad ir negausus 
simfoninis orkestras, bet gal bus 
galima jį pakeisti kitos rūšies 
orkestru. Apytikriai tikimasi,* 
kad apie šimtas įvairiausių an
samblio dalyvių atvyks į Detroi
tą ir dalyvaus šios komiškos 
operetės pastatyme.

Lietuvių Fondo Detroito 
vajaus komitetas šiuo didžiuliu 
operetės pastatymu nusipelnė 
didelio lietuvių visuomenės dė
mesio. Šiuo veikalu užbai
giamas milijoninio Liėtuvių 
Fondo dešimtmečio vajus Det
roite. “Sidabrinė diena” bus su
vaidinta lapkričio 19, sekma
dienį, '3 valandą p. p., Dear
born Crestwood High School 
auditorijoj, 1501 Beach Daly

Rd., Dearborn. Tik už 1000 pė
dų nuo Ford Road, pasukus kai
rėn, pietų pusėj ir bus minima 
mokykla.

Veikalo pastatymas yra sun
kiai įvykdomas, nes tenka labai 
daug rizikuoti. Reikia surinkti 
ne mažiau kaip keturis tūks
tančius dolerių, kad LF vajaus 
komitetas galėtų iš šio “biznio” 
išeiti be nuostolių. Tačiau tie 
asmenys, kurie matė 1971 
gruodžio 12 Chicagoj šio vei
kalo premjerą, patarė būtinai ri
zikuoti, t.y. kviesti Dainavos an
samblio artistus su “Sidabrine 
diena” Detroitan. Jie pasakoja, 
kad premjera buvo įdomi, ke
lianti linksmą nuotaiką, pasi
reiškė nepaprastu solistų daina
vimu, choro susidainavimu, de
koracijų gražumu, simfoninio 
orkestro melodingu pasireiški
mu.

Žinomas visuomenininkas 
inž. Vyt. Kutkus viso vajaus ko
miteto buvo įgaliotas organi
zuoti “Sidabrinės dienos” vai
dinimą Detroite.

Pernai Dainavos ansamblis 
šventė savo meninės veiklos 25 
metų sukaktį. Ta proga ir gimė 
ši trijų veiksmų operetė. Dabar 
iš viso tik antrą kartą ši ope
retė bus rodoma visuomenei.

Teko spaudoje skaityti, kad 
pasamdytoji salė talpina 1000 
žiūrovų bei klausytojų. Tai 
klaida. Sėdimų vietų yra tik 750 
žmonėm! Tad, kad nebūtų ne
malonumo abiem pusėm, t.y. 
kad nuo durų netektų grįžti 
namo, rengėjai pataria būtinai 
įsigyti vaidinimui bilietus iš 
anksto. (Kai St. Butkaus šau
lių kuopa buvo pasikvietusi ton 
pačion salėn Cleveland© šokių 
ansamblį Grandinėlę, apie 100 
svečių grįžo namo, neįtilpę į 
salę.)

Senatorius Robert P. Griffin spalio 7 atsilankė į Liet. Bendruomenės Detroito apylinkės 
balių, kuris buvo surengtas lituanistinei mokyklai paremti. Su senatoriumi sveikinasi Jadvy
ga Damušienė, toliau dr. Adolfas Damušis, senatorius Robert P. Griffin ir Jonas Urbonas 
— prezidentui Nixonui ir sen. Griffinui perrinkti lietuvių komiteto pirmininkas Michigane. 
Nuotr. Juozo Vaičiūno

Prašome visus Detroito ir 
priemiesčių, taip pat Grand Ra
pids, Flint ir Kanados miestų, 
o ypač Windsor© lietuvius iš 
anksto įsigyti bilietus. Visas 
lietuviškas organizacijas prašo
me šį LF vajaus komiteto žygį 
paremti.

Bilietai gaunami pas šiuos as
menis: Antaną Grinių, Kazį 
Sragauską, Vladą Mingėlą, Vydą 
Baukytę, Šaulių S-gos pirm. V. 
Tamošiūną, Eug. Šniokaitienę, 
Viktoriją Leonavičiūtę; pas Ste
fą Kaunelienę — Kudirkos var
do mokykloj; Vyt. Čižauską — 
Šv. Antano parapijos bažnyčios 
knygų kioske; Antaniną Sto
nienę — prie Šv. Petro parapi
jos bažnyčios; dr. Vyt. Majauską 
— prie Dievo Apvaizdos para

pijos bažnyčios; Vladą Paužą— 
Neringos krautuvėj. Skubos ke
liu ieškome pldtintojų, kurie 
bus paskelbti per abi radijo va
landas skubiausiu laiku.

Svarbu žinoti lituanistinių 
mokyklų mokinių tėvam, kad 
iki lapkričio 11 mokiniam bilie
tai atsieis tik po 1 dolerį. Ta
čiau po lapkričio 11 teks mokėti 
suaugusiųjų kainą. Bilietų kai
nos nėra aukštos: 4, 6 ir 7 
dol. Rengėjai stengiasi, kad salė 
būtų sausakimšai pilna.

Dar kartą primename, kad 
reikia bilietus įsigyti iš anksto. 
Taip padarius, abiem pusėm 
bus lengviau.

Iki pasimatymo Dearborn 
Crestwood High School audi
torijoj, 1501 Beach Daly Rd.!

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

(atkelta iš 2 psl.)

nių institucijų kontrolę, Chris
tian Duevel, Radio Liberty ana
litikas, rašo “R.L. Dispatch”, 
1972.VIII.8:

“Jei potvarkiai ir pakeitimai 
vedantys į propaguojamą TSSR 
tautų ‘suartėjimą’ bus pravesti 
iki jų kraštutinių pasėkų, tai 
reikš bet kokio nepriklausomo 
ir originalaus tautinio filmo 
meno mirtį sąjunginėse respub
likose . . . Kinematografijos 
Komiteto pakeitimas į TSSR 
Ministrų Tarybos Sąjunginį- 
Respublikinį Valstybinį Komi
tetą nerusų respublikose sukels 
ne tik nepasitenkinimo, bet ir 
gilaus rūpesčio. (Elta)

iš visur;
— Ohio Lietuvių Gydytojų 

Dr-jos valdyba spalio 22 d. po
sėdy 1972 metų draugijos tūks
tantinę premiją paskyrė kultū
rininkui dr. J. Girniui, Aidų 
žurnalo redaktoriui.

— Philadelphia, Pa., Šv. And
riejaus lietuvių parapijos bažny
čioj, lapkričio 5, sekmadienį, 
10:30 vai. ryto bus aukojamos 
mišios už susideginusius kanki
nius Romą Kalantą, Andriuške
vičių ir Stonį. Pritaikytą pa
mokslą pasakys kun. Kajetonas 
Sakalauskas. Giedos solistės 
Ona Šalčiūnienė ir Ona Pliuš- 
konienė, ir “Vilties” choras, va
dovaujamas Leono Kaulinio.

racijos Phila'delphijos klubo val
dyba dar kartą kviečia visą lie
tuvišką visuomenę gausiai da
lyvauti šioje mišių aukoje ir 
bendra malda prisiminti kanki- 

savo gyvybę. (S.M.J.)

— Solistė Daiva Mongirdaitė 
lapkričio 5 dainuos Worcester, 
Mass., Maironio Parke LB apy
linkės rengiamuose pietuose. 
Jai akomponuos Olga Keršytė.

— “Aušros” mergaičių kvarte
tas iš Windsor© pirmą kartą Cle
veland© pasirodys lapkričio 11 
Akademikų skautų ir skaučių 
metinės šventės proga rengia
mame parengime.

— Aktoriai Leonas Barauskas 
ir Jonas Kelečius atliks meninę 
programą Chicagos lietuvių 
operos baliuj, kuris įvyks lapkri
čio 11 Riviera Lake klube.
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PERRINKIME PREZIDENTĄ RICHARD M. NIXON 
IR VICEPREZIDENTĄ 

SPIRO T. AGNEW!
O Prezidentas Nixon ir viceprezidentas Agnew 
sumaniai ir tinkamai vadovavo mūsų kraštui per 
paskutiniuosius ketverius metus! — O JAV-bių 
(ir kartu viso laisvojo pasaulio) vairas patikėtinas 
jiems dar ketveriems metams!

O Mums rupi ir JAV-bių ir kartu Lietuvos ateitis.
• Turime perrinkti prezidentą Nixon ir vice
prezidentą Agnew, kurie išvedė kraštą iš sąmyšio 
ir pakankamai skyrė (dabartinėse sąlygose ir aplin
kybėse) dėmesio Lietuvos bylos reikalui.
• Visi balsuokime lapkričio 7 dieną už Nixon 
ir Agnew!
• Kvieskime visus savo pažįstamus (lietuvius ir 
kitus amerikiečius) taip pat atiduoti savo balsus už 
prezidentą Nixon ir viceprezidentą Agnew!

LITHUANIAN-AMERICANS FOR NIXON AND AGNEW

• Balsuokime už prezidentę Nixon ir 
viceprezidentą Agnew lapkričio 7 dieną!

• Kvieskime visus geros valios lietuvius
ir kitus amerikiečius taip pat atiduoti savo 
balsus už prezidentą Nixon ir viceprezi
dentą Agnew!

LEONARDAS VALIUKAS 
Chairman
Los Angeles, California 
MRS. NINA BRINKIS 
Executive Secretary 
Los Angeles, California 
JUOZAS KOJELIS 
Treasurer
Los Angeles, California 
EDMUND ARBAS 
Vice Chairman
Santa Monica, California 
DR. PETRAS PAMATAITIS 
Vice Chairman
Los Angeles, California

K. G. AMBROZAITIS, M.D. 
Chesterton, Indiana 
JONAS BAGDANAV1ČIUS

JUOZAS BRIEDIS 
Detroit, Michigan 
GEORGE Z. BRINKIS, M.D. 
Los Angeles, California 
VACLOVAS BUTKYS 
Great Neck, New York 
DR. ADOLFAS DAMUŠIS 
Southfield, Michigan 
VINCAS DOVYDAITIS 
Los Angeles, California 
JUOZAS JURKUS 
Rochester, New York 
DR. JOSEPH P. KAZICKAS 
New York, New York 
PETRAS KISIELIUS, M.D. 
Cicero, Illinois 
Z. KUNGYS, M.D. 
Los Angeles, Cal If om la 
MISS RUTA LEE

PILYPAS NARUTIS
Chicago, Illinois
JONAS S. NAUJOKAITIS, M.D.
Pomona, California
B. POŠKUS, M.D.
Kankakee, Illinois
DR. Z. C. PROSAS
Chillicothe, Ohio
BRONISLOVAS RADZ1VANAS, M.D.
Richmond Hill, New York

Joliet, Illinois 
JONAS REINYS, M.D. 
Oak Lawn, Illinois 
JONAS ŠALNA, M.D. 
Round Lake, Illinois 
V. ŠAULYS, M.D. 
Chicago, Illinois 
R. SIDRYS, MJ). 
Streator, Illinois 
JUOZAS SKRINSKA, MJ). 
Eastlake, Ohio 
DR. VIKTORAS STANKUS

THOMAS E. MACK

e Sis vienetas yra nepriklausomas Ir veikia su prezidento Richard M. Nixon Ir 
viceprezidento Splro T. Agnew žinia.

• Skelbimas apmokėtas j) paslrailuslųlų aukomis.

• Paid for by the LITHUANIAN-AMERICANS FOR NIXON ANO AGNEW, 2754 
Colby Avenue. Los Angeles. California 90064. Juozas Kojelis. Treasurer.

DR. STASYS K. BALYS 
Grand Rapids, Michigan 
VYTAUTAS BANELIS

REV. SIMON MORKŪNAS
Sioux City, Iowa 
BRONIUS NAINYS
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BALTI MORES ŽINIOS
YOUB AD TAILOR AND DRESSMAKER 

Fast and Efficient 
Good Salary, apply 

50 West 72 St. N.Y.C.

SERVICE

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.

CABINET MAKERS WANTED 
Must be Experienced to Work on Fine 
Furniture. Steady Work, Good Pay. 
Apply at: 1602 Troy Ave. Bklyn. or 

call 377-4600.

0 DEXTER PARK 
PHARMACY lįH

Wm. Anastaai, B. S.
77-01 JAMAICA AYBNUK 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11441 .

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

DISPLAY

SCORPION SNOWMOBILES! 
The Smoothest ride in Snowmobiling! 
Nine Models to Choose from. Full

Service and Warranty facilities. 
Clothing and accessories also available. 
Open Monday through Friday 8 am to 
8 pm. Saturday 8 am to 6 pm. Sunclay 
1 pm to 6 pm. Crystal Recreation ' 
Vehicles, 39 West Water St. Wakefield, 

Mass. (617) 245-3531

SCOTCH PLAINS ESSO

DRIVER WITH TRACTORS
A-l Company Year Round Hauls at.

Top Rate
Full Company Cooperation

Call George or Gene (516) 588-6000

Balfas savo vakarą buvo su
rengęs spalio 21 Lietuvių sve
tainėje. Žmonių buvo nemaža, 
bet galėjo ir daugiau jų boti. 
Gražią programą atliko jauni
mas. Visas pelnas skiriamas 
Balfo šalpos reikalam.

Karaliaus Mindaugo litua
nistinės mokyklos tėvų komite
tas spalio 22 buvo surengęs 
pietus lietuvių svetainėje. Pie
tų pradžia buvo 12:30 v. Publi
ka praleido kelias malonias va
landėles. Pelnas skiriamas šeš
tadieninės mokyklos reikalam.

šv. Alfonso parapijos metinė 
vakarienė bus lapkričio 12, sek
madienį, šv. Alfonso salėje. 
Pradžia 1 v., baigiasi 6 v.v. 
(Anksčiau prasidėdavo 5 v.) Ti
kimasi, kad šiuo nauju laiku 
galės daugiau žmonių dalyvau
ti. Bus ir loterija. Šokiam gros 
Edvardo Karčausko orkestras. 
Pelnas skiriamas mokyklos rei
kalam. Visi kviečiami dalyvauti.

Vincentas Vaitukaitis-White, 
pirmos kartos lietuvis, po ilgos 
ir sunkios ligos mirė spalio 14 
Mt. Wilson ligoninėje. Velionis,

ŠACHMATAI
Vbcto-K. Merkis

— Komandinės pasaulio pir
menybės baigtos tokioje eilėje: 
Sovietai 42, Vengrija 40 1 /2, 
Jugoslavija 38, Čekoslovakija 
35 1 /2, Vak. Vokietija 35, Bul
garija 32, Rumunija 32 1 /2, 
JAV ir Olandija po 29, Rytų 
Vok. 27 1 /2, Ispanija 26, Len
kija 24 1 /2, Danija 23, Ar
gentina ir Švedija po 22 1 /2, 
Šveicarija 211/2 tš.

— Bobby Fischeriui numaty
tos rungtynės prieš Brazilijos ir

Open 7 Days a Week 
(Just Gasoline)

U.S. Highway No. 22 & Pinehurst
Ave. Scotch Plains, N.J.

Attention Home owners Manhattan 
A&A PAPER HANGING 

Dependable Work — Reliable — Free 
Estimates — Reasonable Rates 

Call now — 799-1727

PLUMBING. Oil Burner Installation, 
Wfeldins, Boiler Repair. All Work: 

Done bv Expert Meehs. Reas Rates 
SAM-WIL 632 E 180 ST BX 367-1271

Educa+ional-
S+aff

Developer
* 1 • • Opening in

• Project Follow

Through.
271 COLUMBIA ST.
FALL RIVEg. MASS.
WRITE OR CALL:

617-678-3151

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

SERVICE

SANDS VILLAGE DINER
Millerton, N. Y. Fully Equipped. Estab.
Business. Truck Route 44. Busy Diner.

Good Lease. Asking S55,000. No 
Reasonable offer Refused 

(914) 789-3589 or 914 789-4726
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

STANHOPE CHEVRON
Open 7 Days a Week. We Take Care 
of All Your Automotive Needs. Road 
Service. 24 Hour Wrecking & 24 hour 

"Towing Service.
Brooklyn & Sparta Roads, Stanhope, 
N. J. Call 201 347-5665. Ask for Doug 

or John

BROWN’S CONSTRUCTION CO. 
361 LeJohn St. Bklyn.

All Work Done — “Name it, we shall
Do It”. Quick. Dependable. Free 
Estimates. Reasonable Rates. Call now 

827-8465

CALL ARTIC AIR 
REFRIGERATING SERVICE

Commercial and Domestic. 30 Day 
Guarantee on Parts. Sales & Installation 

Free Estimates. Reasonable Rates 
Call 926-7622

A.M. WEARY CO.
Locksmith, Engraving, Rubber 

Stamps, Lamination
2127 2nd Ave. N.Y.C. (Bet. 109-110

St.) Call (212).876-1309

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

Estimates. Reasonable Rates,
D< ix ndable Service. 40-53 69 St. 

Woodside, (212) IL 8-7197

SMBaSMSMaSMSDCZanBSrV

JOE’S SERVICE 
CENTER

Tune-Ups Our Specialty 
Open 24 Hours Every Day- 

Dial 609 641-6346
Fire & Tilton Road Pleasantville, N.J.

DISPLAY
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
morial Shelter, 128 East 112 St. New 

Y >rk, N.Y. 10029. 369-5665

YOUNG S TEXACO 
SERVICE STATION

Open 7 Days a Week, General Auto 
Repair, Road Service, Tires, Batteries 
and Accessories (24 Hour Towing 
Service) RT. 206 Flanders, N.J. Dial 

201 879-7115.

KING ^OUrTrE^TaURA^’1
Route 22 Springfield, N. J. For the 
Finest in Cuisine. New — Starting

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

HAND MADE GIFTS
By the Sisters of The Cross. Memo- 
rials. Ceramic Cruet Sets. Exceptional 
Quality Vestments fr. $30. Also Dressed 

Infants of Prague. Baptism Robes.
Bridal Dolls, others. Call Villa Ix>retto 

(914) PE 7-1780.

; O WMOBI LER§rr 
Full service shop for service and 
warranty work. Sales and rentals of 

, new machines too! Complete line of, 
clothing and equipment. Travel over 
our own large land tracts. Open 12 

hours a day. 7 days a week.
Pleasure Vehicle Ranch. Inc. Route 110 

Harvard, Mass. (617) 772-3845

NEW OFFICE BLDG. 
LANDSDALE, PA.

Centrally Air Conditioned, Full Janitor 
Service, Abundant Parking, 6 months 
Free Rent for any Company who signs’* 
a 5 year Lease for 4500 square feet 
at $6.00 a Square Foot. Call (215) 

368-6000
BM^^^roNY’TTROPl£vLTnSH‘","m 

,69-92 Woodhaven Blvd. Rego Pk. Qns.
672-9041 (Nexto to Drake Theater) 
Rift Lake Riot Shipment Arrived! P. 
Blue Zebras — $7, L. Fullebomi, xtra 
Irge — $25 pr., P. Macropthalmus $-15 
pr. P. Tridentiger, 6 inches $15, Krj- 
bensis, 1 inch 2 for 98c, Gold Cori- 
victs 2 for 98 c. and 10 other Rift Lake 

Species

■ • ■ WNTWOOD: elderly, alone, 1 
• j AFRAID TO LIVE IN THE CITY?

jl have room & board for 5 elderly's 
,in my comfortable private home in ’ 

,Ląng Island. (516) 231-9299

PORTER STEAK HOUSE 
‘Manchester, N. H. (3 Miles North)” 
RTE 3&28. Hotel, 6 Units with Apart
ment, 4 Acres of Land, Ranch House 
with Apartment. $295,000 — $65,000 

down (603) 623-8333

THE PIEDMONT INN
Dinner served with a complimentary- 
antipasto, Complete Dinners from 3.95» 
Giant Lobster Dinner $5.95 with all 
trimmings. Banquet facilieties for 
Weddings, Communions and Confirm
ations. All Special Occasions. All Credit 
Cards Honored. Continental Cuisine.

2 Weaver Street, Scarsdale, N.Y. 914 
SC 5-3900

Kaukių balių surengė Šv. Al
fonso suaugusių klubas mokyk
los salėje. Įdomiausiom kaukėm 
ir kostiumam paskirtos premi
jos.

Koncertą ruošia Liet. Bend
ruomenės apylinkė lapkričio 4, 
šeštadienio vakarą, Lietuvių 
svetainės didžiojoje salėje. Pro
gramą atlieka svečiai solistai: 
Aldona Stempužienė ir Stasys 
Baras. Visi kviečiami į mūsų ko
lonijos rudens koncertą. Po 
programos bus šokiai.

Kalėdojimas, metinis parapie- 
čių lankymas, jau baigtas. Kas 
dar nebuvo aplankytas ir kas 
norėtų, kad kunigas palaimintų 
namus, prašom skambinti į 
kleboniją.

kai buvo jaunas, buvo geras 
atletas ir dalyvavo Lietuvių At
letų Klubo rungtynėse. Gedu
lingos mišios už jo sielą auko
tos Šv. Alfonso bažnyčioje spa
lio 18. Palaidotas Holy Redee
mer kapinėse. Liko nuliūdusios 
seserys Ona ir Marė.

Jonas Obelinis

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

I

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

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6799

Litas Travel Service,
87-18 Lefferts Blv., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650

Relaxed Living, No Muggings 
GLOVERSVILLE 6 ROOMS IN

2 FAMILY HOUSE
Adults. No Pets, in Beautiful Adiron- - 
dack Mt. area. Moderate Rent. Call 
518-725-4687 or Write Mrs. S. Pollack

10 Place Street Gloversville, N.Y.
____

SERVICE
SENTRY AUTO BOdVANd'" 

FENDER WORKS
Auto Painting and Towing, Collision 
Experts, Welding and Insurance Esti
mates, 900 Passaic Avenue, Building-* 
No. 43, East Newark, N. J. Days Call:

201 485-9677. Nights 998-9271 or 
 9.33-5438

ED COOKE
59 Morningside Avenue 

New York, New York 
Painting Wall Papering Free Estimates 

Call: 850-4173

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ 

Į LIETUVĄ 
SPECIALUS 

RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI 
Intertrade Express Corp- taip 
Jums pirma pasakė, ir Jūsų gi

minės tai pripažįsta.
Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali įsigyti, 
ką tik nori, už dalelę regulia
rios kainos, nes kiekvienas spe
cialus rublis yra vertas mažiau
sia 4 reguliarių rublių ar dau
giau. Tai yra panašu, lyg kad 
eitumėte j krautuvę su 100 
dolerių ir gautumėte prekių už 
200 dol., 300 dol. ar net už 
daugiau. Specialūs rublių pažy
mėjimai taip pat gali būti iš
keisti į reguliarius rublius, 
naudojantis aukščiausiais tari
fais.

Pilnai garantuota, 
pilnai apdrausta

Tik Intertrade Express Corp, 
patarnauja jums ko greičiausiai 
Pažymėjimai pristatomi jūsų gi
minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė yra 2.35 dol. Ši vertė yra 
galutinė. Jokių kitų primokėji- 
mų. Galite siųsti bet kokią sumą. 
Prašykite mūsų nemokamo 

iliustruoto katalogo 
Užsakykite dabar 

UŽSAKYKITE TIK PER
INTERTRADE

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd St.

Fifth Floor
New York, N. Y. 10010 

Tel. 982-1530
LABAI SVARBU 
AUTOMOBILIAI 

Tik trumpam laikui 
Greičiausias pristatymas

Speciali nuolaida 
ZHIGULI VAZ 2101 $3214.00 
Jei Jūs užsakysit Zhiguli VAZ 
automobilį prieš 1972 lapkri
čio 30, galite nuo kainos nu
skaityti $50.00 nuolaidą. 
MOSKVITCH412IZH$3155.00 
MOSKVITCH 408 IE $3033.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 968 — 

$2026.00
Prašykite mūsų specialaus biu
letenio su automobilių paveiks
lais

Apartamentai 
Naudoti drabužiai 

Prašykite mūsų specialaus 
biuletenio 

šioje prekyboje mes turime 23 
metų patirtį ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų!

CHICAGO J
Richard B. Ogilvie, Illinois 

gubernatorius, atsilankė į gausų 
ir gyvą lietuvių namų savininkų 
susirinkimą, vykusį spalio 20 
Marquette Parko Gimimo para
pijos salėj. Susilaukėm ir kitų- 
politikų. Gubernatorius pasakė 
ilgesnę kalbą. Pažymėjo, kad 
bus kovojama prieš mokyklų 
vaikų vežiojimus, prieš mo-’ 
kesčių kėlimą, prieš oro ir van
dens teršimą, prieš kriminali
nius nusikaltimus. Lietuvių 
televizija, vadovaujant T. 
Šlutui, padarė su juo pasikalbė
jimą. R. Sakadolskis iškėlė į- 
domių klausimų. Vėliau buvo 
kalbamasi ir su 3 distrikto kan
didatu į kongresą Hanrahan. 
Kandidatuojąs prieš Pr. Savicką 
į Illinois senatą Hickey pasakė 
aštrią kalbą (jis iš tiesų daug 
kovoja prieš įvairias negero
ves). Atstovas McAvoys pažy
mėjo, kad Marquette Parke ar 
dabar Gage Parke jis išperkąs 
kovotojus už lygias teises, pa- 
kliūnančius j policijos areštą. 
Publika jam sukėlė ovacijas. 
Kalbėjo ir 5 distrikto kandida
tas į kongresą Zarza, paauko
jęs S. Kudirkos reikalui 100 
dol. ir manąs, kad Marquette 
Parke bus galima pastatyti S.

Pietų Amerikos čempioną Hen- 
rique Meckingą su $200,000 
prizu.

— Stambus tarptautinis turny
ras Amerikoje įvyks San Anto
nio, Texas, su FIDE ir JAV fe
deracijos žinia, lapkričio 18— 
gruodžio 11. Sutiko daly
vauti šie didmeisteriai: Petro
sian ir Karpov (S.S-ga), Gligorič 
(Jugoslavija), Portięch (Vengri
ja), Larsen, (Danija), Mecking 
(Brazilija), Hort (Čekoslov.), 
Evans, Kavalek (JAV), Brawne 
(Australija) ir kiti iš Kanados, 
Puerto Rico ir Meksikos. Lau
kiama dar atsakymo iš Spas- 
kio (Sov.).

. —Bostono mokyklinio jauni
mo rungtynėse 124 dalyvių 
grupėje 50% pasiekė K. Merkio 
auklėtiniai Nijolė ir Darius 
Ivaškai, pelnę po 2-2 tš.

— Bostono tarpklubinėse 
prieš Boylston klubą tesulošė 
savo partiją Algis Leonavičius, 
kuris po 55 ėjimų nutrauktoje 
partijoje turi vilčių pelnyti visą 
tašką.

Kongresmans Robert H. Steele

M.A.S. AUTO ALARMS
_    __ _  _ _ ___ "T-~T* -   _ J"  *"*7**""* 1 All Auto Accessories and Parts. Whole- 

” -T-" j ~'~ ’» , sa]e (O Garages, Specializing in Auto
NxiiW YORK Lietuvos atslntinimų radio valanda Bertadleniais nuo 4 iki • Alarms. Also Automatic Alarms for Re-
5 val. WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. bangomis. Direktorius dr sidential. Commercial and Industrial
Jok. J. Stukas, 1467 Force Dr., Mountainside, NJ. 07092; tel. 201—232-5565, Properties. MAS. Inc. 3902 16th Ave.

- ■ i ■ i ■ ■ ~ Boro Park Brooklyn, N.Y. (212) 871-
New Jersey — “Musio of Lithuania’* — pirmadieniais, 8:05-9:00 vaL vak 9795. Serving the Entire
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stot) ______ Metropolitan Area

Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.

NKW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių Ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vaL ryto WHBI 106,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288 
82-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11279.

When Every Dollar Counts call 
SOCIAL MOVERS 

Reasonable Flat Rates 
Free Estimates. Minimum notice 

Call 738-6226

BOSTON, WORCES 1'Kk, BROCKTON. Mses — Vartėte* P. Virginia 173 . 
Arthur 8L, Brockton, Maas^ tel JU 8-7209; FM bangomis 107.9 me. WHU.1 
1480 kfl. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid. History of Lithuania. Tai ang-

- (lų kalboj prel. dr. J. B. Kon-
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M Inkus, WLYN 1380 kilocycles fr FM čiaus aprašyta lietuvių tautos 
10L7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p. — 502 K. Broadway, South istorija.^Kaina 2 dol. Gaunama 
Ik^ton. Ožlž? Tel. 26MM89. ' Darbininko administracijoj.

Kudirkos paminklą. Iš lietuvių 
kalbėjo V. Adamkus, A. 
Bagdžius, A. Gulbinskas, J. 
Skeivys ir kiti. Gubernatorius ir 
kiti svečiai išlydėti su ovaci
jom. Iš Gage Parko atvykusi 
Gečienė paprašė, kad žmonės 
ateitų demonstruoti ir paremtų 
jų kovą materialiai. Tuoj buvo 
nutarta tam tikslui skirti 100 
dol. J. Patlaba ragino žmones 
veikti, nes jau juodųjų frontas 
čia pat. Buvo surašyti visi na
mų savininkai ir sudaryti blo
kai. Valdyba daro, ką gali, bet 
reikia, kad ir žmonės ateitų 
visur jai į pagalbą.

Bal. Brazdžionis

ROCHESTER, N.Y.
Į New Yorko valstijos legis- 

latūrą iš Rochesterio buvo iš
rinktas lietuvių bičiulis Ray
mond Lili. Jis ir kitam termi
nui kandidatuoja į tą pačią le- 
gislatūrą demokratų vardu.

Raymond Lili 1968 įnešė re
zoliuciją, skelbiančią Vasario 
16-tąją lietuvių diena visoj vals
tijoj. Jis padeda lietuviam. Tai 
patyriau aš pats: su jo pagalba 
laimėjau vieną bylą.

Mes, lietuviai, valdžios pos-

— Kongresmanas Robert H. 
Steele, Rep., Conn., gavo iš 
Radio Liberty informacijos sky
riaus direktoriaus James Critch- 
low padėkos laišką už jo ypa
tingas pastangas, kad būtų pra
tęstas Radio Liberty (ir Radio 
Free Europe) finansavimas. 
Laiške dėkojama, “ypatingai už 
tai, kad jūs daugelį kartų kritiš
kais momentais išėjote už mus 
kalbėti, kai kiti tylėjo,” ir pa
reiškiama, jog “aš visada jau
čiau, kad jūsų žodžiai tais kritiš
kais momentais suvaidino pa
grindinį vaidmenį, pakreipiant 
reikalą mūsų naudai”. — Ro
bert H. Steele yra 33 m. am
žiaus, augina 4 vaikus." Labai 
aktyvus politikas, Atstovų Rū
mų užsienio reikalų komiteto 
narys, Sovietų reikalų ekspertas 
ir didelis Baltijos valstybių lais
vės rėmėjas.

tuose maža turim savo žmonių. 
O jei jau kurį turim, tai reikia 
jį ir palaikyti, kad ir toliau jis 
pasiliktų aukštame poste ir 
mum padėtų.

Todėl balsuokime už Ray- 
mondą Lili!

Palaikykim tuos, kurie mum 
padeda!

A. Petrauskas

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBRS

SCHALLER & WEBER
AVGŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsitė/

9 DIDŽIULES
New Yorke: 1854 2nd Ave. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Rldgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Arterijoje: 28-28 Steinway Street — ~AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6146 
E. Northport, l_lu 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

KRAUTUVES 9
Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 
Flushlnge: 41-06 Main Street — HI 5-2552 
Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

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

4 4
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KUN. P. BULOVAS — NAUJAS MASPETHO 
LIETUVIŲ PARAPIJOS KLEBONAS

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Prel. J. Balkonas, P.A., išeina į pensiją •
Lapkričio 5, sekmadienį, 

12:15 v. Maspetho Viešpaties 
Atsimainymo lietuvių parapijos 
bažnyčioje bus retos iškilmės. 
Mišių metu oficialiai bus per
duota parapijos valdymas nau
jam klebonui kun. Pranui Bu
lovui. šiom pareigom jį pasky
rė Brooklyn© vyskupas Francis 
J. Mugavero. Iškilmėse vysku
pui atstovaus kun. William J. 
Cullen. Mišias koncelebruos 
naujasis klebonas ir jo vika
ras kun. Jonas Pakalniškis. Kle
bonas pasakys ir pamokslą.

Besikeičiant parapijos vado
vybei, prasminga šiltu žodžiu 
prisiminti besitraukiantį prel. J. 
Balkūną ir naująjį šeimininką 
kun. P. Bulovą.

-o-

Prel. J. Balkūnas spalio 21 
atžymėjo 70 metų amžiaus su
kaktį. Jis puikiai jaučiasi, pilnas 
energijos ir sumanumo. Ir toliau 
lieka gyventi klebonijoje. Dabar 
pilnai galės atsidėti visuomeni
niam ir. savo mėgstamiem dar
bam.

Didžiąją savo gyvenimo dalį 
jis praleido Maspethe. Jis čia 
atsikėlė prieš 40 metų 
Maspethą klebonu buvo paskir
tas 1933. Maspethą per tą laiką 
jis pagrindinai pakeitė — viską 
perstatė — kleboniją, seselių

Kun. Pranas Bulovas, nau
jasis Maspetho lietuvių pa
rapijos klebonas.

radarbis, daug rašęs įvairiom 
progom ir įvairiais klausi
mais.

Mielam prelatui linkime gra
žių pensininko dienų ir ener
gijos jo visuomeniniuose lietu
viškuose darbuose.

Kun. Pranas Bulovas su pre
latu ilgai drauge dirbo. Į Mas
pethą jis atkeltas 1956.

Jis gimė 1916 balandžio 21 
West Pulman, netoli Chicagos,

(nukelta į 8 psl.)

4, šeštadienį, Gran- 
koncertas 

'gimnazijos 
Lewis Blvd. 
Expressway.

Lapkričio 
dinėlės 
Reilly 
Francis 
Island 
T^aisvės Žiburio radijas.

Lapkričio 4, šeštadienį, jauni
mo šokiai Maspetho lietuvių 
parapijos salėje, dalyvaujant 
Grandinėlės ansambliui. Ren
gia Laisvės Žiburio radijas. 
Pradžia 9 v.v.

Lapkričio 11, šeštadienį, Korp! 
Neo-Lithuania 50 metų su
kakties proga iškilmingas po
sėdis ir akademija Kultū-

KAS NAUJO BUS LIETUVOS
KARIUOMENĖS MINĖJIME?

Bishop

Rengia

ros Židinyje. Pradžia 4 v. po
piet.

Lapkričio 12, sekmadienį, 1 v. 
popiet 
kertinio akmens šventinimas 
Kultūros Židinyje prie vykdo
mų statybų.

ŽIMOS__
Kultūros Židinio

vių Fronto Bičiulių Rytų 
apygardos suvažiavimas 
Kultūros Židinyje.

tuvos kariuomenės atkūrimo 
minėjimas Apreiškimo para
pijos salėj. Pradžia 6 v.v. 
Rengia ramovėnai, birutietės, 
šauliai.

Dr. Egidijus Užgiris, fizikas, 
spalio 21 kultūriniame subatva- 
karyje skaitė paskaitą apie fi
zikos tyrinėjimus mėnulio pa
viršiuje. Paskaita buvo tikrai į- 
domi. Joje buvo paliesta daug 
įdomių dalykų — žemės am
žius, mėnulio atsiradimas, 
kosminiai spinduliai ir k. Apie 
mėnulio naujuosius tyrinėjimus 
jau yra išleista 6 tomų veikalas.

Lapkričio 25 gruodžio 3

buvo Apreiškimo parapija. Čia 
vikaravo iki 1929. Tada buvo 
perkeltas vikaru į Angelų Ka
ralienės parapiją. Iš ten 1933 iš
keliavo į Maspethą klebonauti, 

ir didžiausias jo . Maspethe 1948 vasario 3 buvo 
pakeltas į prelatus, o praėjusiais 
metais, kai lankėsi Romoje, jis 
buvo pakeltas į Apaštališ
kuosius Protonotarus.

i

darbas — naujai pastatyta baž
nyčia, kurią pašventino 1962 
gegužės 27. Bažnyčia sukurta

ni, ir graži, ir lietuviška. Ji il
gai bylos apie savo buvusį šei-

numus.
Prel. J. Balkūnas yra 'gimęs 

Amerikoje. Baigęs pradžios mo
kyklą, su tėvais grįžo Lietuvon. 
Tai buvo 1912.

1914-1919 lankė Marijam
polės gimnaziją, 1919-1922 — 
kunigų seminariją Zypliuose ir 
Gižuose. Į Ameriką grįžo 1922, 
studijavo teologiją Niagaros 
universitete, kunigu įšventintas 
1926 gegužės 29.

Pirmoji jo paskyrimo vieta

Dinamiškasis kunigas
Prel. J. Balkūnas buvo veik

los ir akcijos žmogus. Jis veikė 
įvairiose organizacijose, buvo 
pirmininku, organizatorium, 
didelių projektų vykdytoju. Va
dovavo Kat. Federacijai, Kunigų 
Vienybei. Jis yra ir vienas iš 
Lietuvių Bendruomenės or
ganizatorių Amerikoje. Plačiai 
reiškiasi ir amerikiečių visuo
menėje, ypač Rytų Europos

sumaniai atstovauja lietu
viam. Jis ir uolus spaudos bend-

Brangiam Prieteliui

Inž. Julijonui Šalkauskiui

Emilija ir Pranas Vainauskai

mirus, jo žmonai mielai poniai Ninai, broliui arch. 
Algirdui ir jo šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mas šiemet minimas lapkričio 
18, šeštadienį, Apreiškimo para
pijos salėje. Pradžia 6 v.v. Ir 
kas bus naujo šiame minėji
me?

Pirmiausia — pati salė. Ši 
salė, kur buvo daugybė lietu
viškų parengimų, paskutiniu 
laiku buvo lyg užmiršta. Po 
gaisro jos panaudojimas buvo 
pasidaręs sunkesnis. Buvo ir 
ne remontuota. Dabar, naujam 
klebonui kun. P. Raugalui va
dovaujant, ji pagrindinai at
remontuota. Salė ir vėl graži 
ir patraukli ir visiem prieinama. 
Į ją gali lengvai atvažiuoti trau-

mašinomis.
Yra ir daugiau naujumo šių 

metų programoje. Joje bus di
delė koncertinė dalis. Pradžioje 
bus trumpa paskaitėlė, pritaiky
tas žodis ir karių prisiminimas. 
Paskui į sceną žengs solistė Gi
na Capkauskienė ir New Yorko 
dramos studija.

Gina Čapkauskienė atvyksta 
iš Montrealio. Jau kuris laikas 
ji pagarsėjo kaip pirmaeilė so
listė, dainavo lietuviškoje ope
roje, koncertavo įvairiuose 
miestuose. Praeitais metais su 
pasisekimu ji dainavo Darbinin
ko metiniame koncerte. Šiemet 
ji atvyksta į šį minėjimą su di
deliu nauju dainų repertuaru.
Bus ir lietuviškų dainų ir ope
rų arijų su daininininkės trei- 
liais, su skambančiom aukštom 
gaidom.

-o-
Kaip žinia, New Yorke susi

organizavo dramos studija, ku
riai sėkmingai vadovauja dra
mos aktorius Kazys Vasi
liauskas. Studiją lanko būrelis 
teatro meno mėgėjų. Darbą pra
dėjo šių metų ankstyvą pava
sarį. Dirba Kultūros Židinyje 
trečiadieniais. Per vasarą buvo 
darbą nutraukę. Dabar vėl tę
sia.

Šalia studijos vedėjo K. Vasi
liausko talkina dar eilė kitų 
teatro žmonių — dramos akto
rius Henrikas Kačinskas praei
tą sekmadienį jau kalbėjo stu
dijoje.

Studijos lankytojai drauge 
studijuoja dramos veikalus ir

mėgina juos pastatyti. Salia 
rengia ir dailiojo skaitymo 
vyzdžius.

Darbas studijoje jau tiek pasi
stūmėjo, kad ji tą vakarą iš
eis į sceną ir pasirodys su 
programa. Ir ką jie parodys, visi 
pamatys atsilankę į minėjimą.

to 
pa

Minėjimą rengia ramovėnai, 
birutietės, šauliai. Jie kviečia 
visus atsilankyti ir pasidžiaugti 
koncertu.

Gi lapkričio 26, sekmadienį, 
bus pamaldos Apreiškimo para
pijos bažnyčioje. Pamaldos ski
riamos Lietuvos kariams prisi
minti. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti ir pamaldose.

Philadelphia, Pa
Prano Baltuonio paroda

surengtas gausiai lanko. Užtat 
Vinco Krėvės lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas ryžosi su
ruošti Prano Baltuonio medžio 
šaknų skulptūrų parodą. Tiki
masi Philadelphijos apylinkių

tūrinę pramogą ir kartu sutelk
ti lėšų mokyklai. Paroda įvyks 
lapkričio 12, sekmadieni, nuo
12 iki 4 vai. p. p., Šv. Andrie
jaus parapijos salėj, 19 ir Wal
lace St. Parodos lankytojai bus 
pavaišinti kavute.

Pranas Baltuonis savo darbus 
yra rodęs daugely lietuviškų ko
lonijų Kanadoj ir Amerikoj. Jį 
šiltai priima ne tik lietuviai, 
bet ir amerikiečiai bei kanadie
čiai. Ne tik gėrimasi Baltuonio 
skulptūromis, bet ir gausiai jos 
perkamos savo namam papuoš
ti. The London Free Press me
no kritikė Lenore Crawford yra 
taip apie Baltuonį rašiusi: “Be 
abejo, yra Kanadoj ir kitų me
nininkų, naudojančių medžių 
šaknis, bet tikrai nė vienas ne
gali prilygti Pranui Baltuo- 
niui.. .”

Philadelphiečiai kviečiami 
pasinaudoti proga ir pamatyti 
bei įsigyti šiuos įdomius ir 
gražius kūrinius.

T.G.

RE-ELECT
PETER G. MIRTO

DEMOCRATIC ASSEMBLYMAN 59th A.D. 
A DEDICATED AND EXPERIENCED

LEGISLATOR

Endorsed by

Wallace B. Rogers — President — De Kalb* 
Wyckoff Heights Civic Association

Peter C. Wytenus — President — Unified 
Community of Bushwick Organization

Committee to elect assy. Peter G. Mirto

Sąjungos paroda Kultūros 
Židinyje.

Gruodžio 9-10 Sofijos Ka
činskienės mezginių paro
da Kultūros Židinyje. Rengia 
birutietės.

mas Veitas pristatė svečius iš 
Australijos — Natą ir Antaną 
Alvikus, prisiminė ir buvu
sio subatvakarių pirmininko 
Edmundo Cibo amžiaus su
kaktį. Susirinkime buvo daug 
žmonių.

Altos Bostono .skyrius 
nantiem metam išrinko

Tomo salėj Woodhavene kon-

čiai Lietuvoje prisiminti. 
Rengia Liet. Religinė Šalpa ir 
Liet. Kat. Moterų Kultūros 
Draugija.

ganto Kultūros klubo susirin
kimas Kultūros Židinyje. Pra
džia 4 v. popiet.

Sausio 21 Simo Kudirkos šaulių 
kuopos šventė ir vėliavos 
šventinimas.

Apie naujus parengimus pra
šom pranešti Darbininko redak
cijai. Kitas parengimų kalen
dorius bus atspausdintas gruo
džio 8 Darbininko numeryje.

atei- 
naųją 

adv.
John J. Grigalus, vicepirm. Ed
mundas Cibas, sekretorius And
rius Keturakis ir ižd. Aleksand
ras Čaplikas.

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas lapkričio 4, šį šešta
dienį, 6:30 v.v. rengia vakarą

ję So. Bostone. Bus programa, 
veiks bufetas, bus šokiai. Įė
jimas 
studentam — 2 dol. Visi 
čiami.

Lietuvos kariuomenės 
rimo šventės minėjimas 
lapkričio 19.

suaugusiem -4.50 dol., 
kvie-

atkū- 
bus

Prof. Zenono Ivinskio minė
jimas — akademija bus gruo
džio 10.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo rrmųonuš 
ALFRED W. AR'CHIBAijD, ^fesident

šio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. Gri£aTr*.s. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai b Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RAITĖS

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

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

FLORIDOS PAMARIAIS ATEINA RUDUO

Juno Beach, Florida 33408

Žiemą Floridoj tiktai turtuoliams. Jei nori aplankyti 
ir pažinti Floridą, atvažiuok rudenį arba vėlyvą pava
sarį. Kainos tos pačios iki gruodžio 1 d. kaip vi
durvasaryje. Kodėl nepasinaudoti.

j
Tomkų vasarvietės SAPPHIRE SEA adresas: 700 

Ocean Drive, Juno Beach, North Palm 'Beach, Florida - j 
33408. Telefonas (305) 844-3388.

;—I

DVIEJŲ SAVAIČIŲ 
ŽIEMOS EKSKURSIJA 

į LIETUVĄ
Išvyksta 1972 m. gruodžio 21 dieną — 

— grįžta sausio 4 dieną, 1973. 

LIETUVOJE ŠI GRUPE 
PRALEIS 11 DIENŲ.

Iš Bostono ir New Yorko 
Kaina tik $619.00

Vykstantiems iš Chicagos — $719.00 

ir iš Cleveland© — $685.00

Grupėje dalyvių skaičius ribotas — nes (vėluokite!

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
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Spaustuvė ..

.455-7281 
452-2923 
452-6916 
.455-7068

Kultūros Židinys........ .827-9865 -

Kultūros Židinio statyba vyk
doma pilnu tempu. Praeitą sa
vaitę baigti didieji žemės kasi
mai. Iškasta iki rūsio gilumos, 
suversti didžiuliai kalnai že
mės. Jau pradėta lieti didžio
sios salės pamatai. Iki lapkri
čio 12 pamatai jau bus išlieti. 
Kaip žinia, tą dieną bus kertinio 
akmens šventinimas. Iškilmės 
numatytos 1 vai. popiet. Po 
šventinimo Kultūros Židinio pa
talpose bus kavutė.

Balfo centrinė įstaiga pra
neša, kad, nutarus Balfo centrą 
perkelti į Chicagą, čia, Brookly- 
ne, daugiau nepriimami vartoti 
drabužiai. Pirmiausia norima iš
tuštinti turimus sandėlius.

JAV LB tarybos sesijos po
sėdžiuose, kurie vyko šį sa
vaitgalį Clevelande, iš New 
Yorko dalyvavo tarybos nariai 
— prel. J. -Balkonas, Aleksand
ras Vakselis, dr. Bronius Radzi- 
vanas, Kęstutis Miklas.

Dail. Inos Nenortienės paro
da, surengta vyr. skaučių židi
nio Kultūros Židinyje spalio 28 
ir 29, praėjo labai sėkmingai. 
Nors buvo lietingas oras, bet į 
atidarymą susirinko apie 70 
žmonių. Atidarymo žodį tarė P. 
Jurkus. Pati dailininkė pade
monstravo emaliuoto vario tech
niką, nes buvo atsivežus ir kros-

“Lietuvos atsiminimų“ radi
jo valanda gruodžio 3, sek
madienį, 4 vai. popiet Apreiš
kimo parapijos atnaujintoj salėj, 
Brooklyn, N.Y., rengia koncer
tą. Programą atliks solistai Pru- 
dencija Bičkienė iš Chicagos, 
Liudas Stukas iš N.J., taip pat 
aktorius Vitalis Žukauskas iš 
New Yorko. Akomponuos muz. 
Algirdas Kačanauskas. Bus at
liktas montažas “Lietuva”, kuris 
sulaukė didelio pasisekimo šių 
artistų gastrolėse pereitą vasarą 
Pietų Amerikoj. Brazilijos Ka
talikų Jaunimo Sąjungos 
atstovai oficialiai priims 
gus, surinktus Lietuvos 
kelti. Brazilijos gyventojų
renkama milijonas parašų po 
peticija, kuri bus įteikta Jung
tinėm Tautom Lietuvos lais
vinimo reikalu.

The Phoenix Woodwind

TFP 
pini-

tarpe

publikai pristato baltiečių 
kompozitorių kūrinius. Antras 
koncertas įvyks lapkričio 5, sek-

Hali patalpose, 165 West 57th

pozitorių šiam koncertui parink
tas Dariaus Lapinsko kūrinys.

madienį. Žmonės domėjos de
monstravimu ir pačia paroda. 
Parduota daug darbų. Apie pa-

operos solistė, sėkmingai atli
kusi pagrindines operų solo 
partijas Miuncheno valstybinėj 
ir kitose Europos operose, vėl 
kuriam laikui grįžo į New Yor-

APIE LIETUVĄ
PER RADIJĄ

šį penktadienį, lapkričio 3 d., 
10 v.v. per WEVD (ta pati sto
tis, kuri transliuoja ir dr. Jokū
bo Stuko vadovaujamą Lietuvos 
atsiminimų valandėlę) bus po
kalbis — simpoziumas apie Lie
tuvą. Pokalbio moderatoriais 
pakviesti kun. Pranas Raugalas 
ir Jokūbas Stukas. Pokalbyje da
lyvauja aktorius Juozas Bulevi- 
Čius-Boley ir eilė kitų žmonių.

tuvos gen. konsulas A. Simu
tis, bet jis yra išvykęs j Chi- 
cagą. Jei suspės grįžti, ir jis bus

ma AM ir FM bangomis. Pokal
bis vyksta anglų kalba. Visi 
prašomi paklausyti.

APIPLĖŠĖ V. GERULAIČIO 
ĮSTAIGĄ

Woodhavene, perėjus Wood
haven Blvd., Jamaica Ave. yra 
Vytauto Gerulaičio draudimo, 
nekilnojamo turto pardavimo 
įstaiga. Naktį iš spalio 22 į 23, 
apie 4 v. rytą įsilaužė vagys. 
Pirma išlaužė duris į korido
rių, iš ten pateko į rūsį. Iš rū
sio lubose išpiovė skylę, įlindo 
į vidų, su dideliu kūju sudau
žė seifo užraktus. Viską išvertė, 
ištaršė, ieškodami pinigų. Jokių 
dokumentų ar vertybių popierių 
neėmė. Pinigų rado per 500 
dol. Apiplėšę jau išėjo pro įstai
gos duris.

KORP! NEO- 
LITHUANIA 50 METŲ 

SUKAKTIS
L.S.T. Korporacija Lithua

nia šiais metais lapkričio 11 
švenčia 50 metų veiklos sukaktį. 
Ta proga New Yorko neolithua- 
nai rengia minėjimą.

Simpoziumas rengiamas Dail.
Sąjungos parodos metu. Tema:

darbuose? Dalyvauja dr. J. Gir
nius iš Bostono ir Austė Pe- 
čiūraitė iš Philadelphijos. Į jų

A. Kašubienė, dail. V. K. Jo
nynas, dail. K. Žoromskis. Sim
poziumas bus Kultūros Ži-

Great Neck Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės valdyba 
užsakė miesto bibliotekai lei
džiamą anglų kalba Lietuvių 
Enciklopediją.

Jaunųjų menininkų paroda 
rengiama kovo 17-18 Kultūros 
Židinyje. Rengia ateitininkai.

ir jo menas 1973“. Kviečiami vi-

amžiaus iki 30 metų. Registruo-

Lincoln Ave. Brooklyn, 
11208.

Neolituanai kviečia visą lie
tuvišką studentiją į šokius 
lapkričio 11 d. 9 v. Kultūros

Kiek pinigų Židinio statybai yra 
ir kiek dar reikia surinkti?
Tėve Pauliau — buvo klau

siamas Židinio statybos komite
to pirmininkas Tėvas Paulius 
Baltakis — pereitą kartą pra
džiuginote tardamas, kad “se
kančių metų visuomeninio dar
bo sezoną galėsim pradėti nau
jame Kultūros Židiny“.

Tai džiugiai žiniai betgi pri- 
dėjote sąlygą: “jei . . . pavyks 
sutelkti reikalingus pinigus”.

Taigi dabar dėl tų pinigų . . .

tų didesnė, bet iš jo yra iš
leista 19,000 dabartinio laikinio 
Židinio remontam bei užlaiky
mui).

3. Pranciškonų provincijos 
vienuolyno — spaustuvės staty
bai bei remontams sutelktame 
fonde yra 120,000.

Taigi visuose trijuose minė
tuose fonduose šiuo metu (t. 
y. spalio 1) turime 422,000.

KIEK ŠIUO METU TURITE 
PINIGO KONTRAKTE 
MATYTI EM DARBAM 
LIKTI?

— Pinigai yra telkiami 
asmenų eilėje fondų-sąs 
Štai jų turimi turtai:

1. Kultūros Židinio statybos 
fonde spalio 1 dieną buvo 
205,000 dol.

(Šioje sumoje yra ir II-ojo 
bingo pajamos).

NU-

eilės

TAI KIEK DAR REIKIA, 
KAD KONTRAKTE NUMA
TYTI DARBAI LAIKU BŪTŲ 
ATLIKTI?

— Atsako į tai paprasta arit
metika: pereitą kartą buvo mi
nėta kontrakto ir parengiamųjų 
darbų suma 718,250. Turime 
422,000. Taigi reikia 300,000.

Liet. Fronto Bičiulių rytinio 
pakraščio suvažiavimas bus lap
kričio 18 Kultūros Židinyje. Į 
suvažiavimą atvyksta iš Los 
Angeles bičiulių centro valdy
bos pirmininkas L. Valiukas ir 
iš Chicagos — tarybos pirmi
ninkas dr. Petras Kisielius. Iš 
Philadelphijos su pranešimu at
vyksta Algimantas Gečys. Su 
pranešimu prisidės ir A. Sa
balis. Po visų pranešimų, pa
skaitų, diskusijų bus vaišės. 
Kviečiami visi rytinio pa
kraščio bičiuliai ir jų draugai 
dalyvauti suvažiavime.

Už a.a. inž. Julijono Šalkaus
kio sielą mišios bus laikomos 
tėvų pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje šeštadienį, lapkričio 
4 d., 9 v.r.

roj Orfeo ed Euridice — Euri- 
dice partiją, lapkričio 2 — 
operoj Die Zauberfloete — 
Paminos rolę ir lapkričio 9 vėl 
Orfeo ed Euridice operoj Eu-

Aleksandra ir Jonas Pakalkai 
nuo spalio vidurio savaitę 
atostogų praleido Kiamesha 
Lake. N. Y.

Gediminas Kurpis, inž.-kon- 
sultantas, spalio 31 skaitė pa
skaitą International Society for 
Hybrid Microelectronics ruo
šiamame simpoziume Wash
ington, D.C. Paskaitos tema —

pirmininkės

nauda SAD sistemose.

Balfo seime, kuris vyko šį 
savaitgalį Detroite, iš New Yor
ko dalyvavo: Balfo iždininkas 
dr. A. Skėrys, vicepirm. E. Ce- 
kienė, Balfo reikalų vedėjas J. 
Bagdonas, revizijos komisijos 
atstovas V. Vaitiekūnas ir šim- 
tojo skyriaus atstovė J. Gerdvi- 
lienė.

MASPETHO
NAUJAS
KLEBONAS

(atkelta iš 7 psl.)

lyčioje, 680 Bushwick Ave., 
Brooklyn, N.Y., bus pamaldos 
už mirusius, žuvusius ir nu
kankintus korporantus, garbės 
narius ir mecenatus.

Tą pačią dieną 7 vai. vaka
ro bus iškilminga metinė šventė 
ir minėjimas.

Dienotvarkėj: Korp! Neo-
Lithuania
Aldonos Čekienės žodis; prof, 
dr. Broniaus Nemicko paskaita; 
jaunųjų senjorų priesaika ir 
spalvų uždėjimas. Sveikinimai. 
Vaišės.

Visi korporantai ir korpo- 
rantės į šventę atvyksta su spal
vomis. Minėjimas bus Kultūros 
Židinyje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y.

Minėjime kviečiamos dalyvau
ti draugiškos korporacijos ir lie
tuviška visuomenė.

yra 97,000 (Šio fondo suma bū-

Romas Kezys (k.), Laisvės Žiburio radijo vedėjas, įteikia bilie
tus j Grandinėlės koncertą New Yorko miesto tarybos pirmi
ninkui — City Council president —Sanford Garelick, buvu
siam N. Y. policijos komisijonieriui. Jis, pažadėjo atvykti 
į koncertą.

IŠ KUR IR KAIP PLANUO
JATE GAUTI ŠIĄ REIKA
LINGĄ SUMĄ?.

1. Pusę pinigų, apie 150,000 
turėtų suorganizuoti New Yorko 
ir apylinkės lietuviai, kurių rei
kalam Židinys statomas.

2. Apie 75,000 — tikimės gau-

ketvirtadienio ir penktadienio 
bingo renginius.

3. Likusią dalį, apie 75,000 
— tikimės, suorganizuos Tėvas 
Provincijolas iš kitų Amerikos
lietuvių.

-o-
Pagal planą pagrindinis pasta

tas yra Kultūros Židinys; vie
nuolynui ir spaustuvei bei Dar
bininkui prie esamų namų bus 
pridėti tik priestatai. Sakykite: 
KIEK ATSEIS TIE PRIE
STATAI IR KIEK PATS KUL
TŪROS ŽIDINIO PASTATAS?

apskaičiavimą spaustuvės prie
statas atseis 105,000, vienuo
lyno namo priestatas 80,000, 
Kultūros Židinio pastatas 
533,000.

MASPETHO ŽINIOS
Maspetho V. Atsimainymo 

parapijos draugijų jungtinis ko-

nui Balkonui pagerbti. Ban
ketas įvyks 1973 balan-

Woodhavene, N.Y.
Lapkričio 18 Šv. Vardo drau

gija atnaujintoje parapijos sa
lėje rengia vakarienę ir šokius, 
pavadintus Loewenbraeu va
karu.

Woodhavene parduodamas 3 
šeimų namas (Colonial House) 
gerame stovyje, su garažu. Že
mės plotas 40x100. Prieinama 
kaina. Tel. HI 1-3783.

JAUNIMO SPORTAS
L. A. Klubo pastangomis 

šiemet išrūpinta Franklin 
Lane gimnazijos patalpos 
plaukimo, mankštos ir kitų spor
to šakų treniruotėm- Kiekvieną 
antradienį nuo 7 iki 9 vai. va
karo gimnazijos salėse vyksta 
tinklinio, krepšinio, futbolo, 
stalo teniso ir bendros mankš
tos programa, o apšildytam ba
seine saugioje priežiūroje vai
kai turi progą mokytis plaukti.

Visi tėvai, kuriem rūpi vaikų 
fizinis išsilavinimas, prašomi 
leisti savo vaikus į šiuos sporto 
vakarus. Dalyvauti kviečiami 
visų amžiaus grupių mergaitės ir 
berniukai. Registracijos ir mo
kesčio reikalais kreiptis į V. Ste- 
ponį, Pr. Gvildį, J. Vilgalį, V. 
Vebeliūnienę, A. Birutį, A. Šil- 
bajorį ir kitus vadovus.

K.

Kiekvieną šeštadienį, tuoj po 
Maironio mokyklos pamokų, 
jaunimas kviečiamas susirinkti j 
Victory Field. Kol dar neprasi
dėjo žiema, tenai vaikai bus pa
mokyti lengvosios atletikos, fut
bolo bei kitų žaidimų. Už Vic
tory Field aikštę mokestis nei-

III. Vėliau jo tėvai persikėlė gy
venti į Brooklyną. Čia lankė 
pradžios mokyklą, Katedros 
aukštesniąją mokyklą. Baigė 
Marianapolio kolegiją Thomp- 
sone, Conn., bakalauro laipsniu, 
mokėsi marijonų kunigų semi
narijoje Clarendon Hills, Illi
nois. Į kunigus įšventintas 1943 
rugpjūčio 8.

Dešimtį metų jis sėkmingai 
dirbo marijonų vienuolyne — 
buvo aukštesniosios mokyklos 
mokytoju, ėjo vikaro pareigas 
parapijose, vedė misijas, nove
nas lietuviškose parapijose.

1953 jis grįžo į Brooklyną 
ir buvo priimtas į vyskupiją. 
Pirma buvo paskirtas vikaru į 
Stebuklingosios Dievo Motinos 
parapiją, vėliau perkeltas į šv. 
Jono Evangelisto parapiją, gi 
1956 kaip mokantį lietuviškai — 
nukėlė į Viešpaties Atsimai
nymo parapiją Maspethe.

Traukiantis prel. J. Balkonui 
iš klebono pareigų, pirma jis 
buvo paskirtas administrato
riumi, ekonominių reikalų tvar
kytoju. šiemet vyskupas jį pa
skyrė klebonu.

čia jis 1968 atšventė savo ku-
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GRANDINĖLĖ
BISHOP REILLY HIGH SCHOOL, Francis 

Lewis Blvd, ir Long Island Expressway, 
Queens, N. Y.

punktualiai

Naujasis klebonas yra visada 
mielas ir nuoširdus ir pilnas 
kunigiško uolumo. Sveikindami 
naująjį kleboną, linkime jam 
geriausios sėkmės išlaikyti pa-

čiami pasinaudoti šiomis šešta- rapiją lietuvišką, burti aplink 
dienio popiečių treniruotėmis. save lietuvišką veiklą!

SU VISAI NAUJA PROGRAMA
NEW YORKE
ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 4 D

Privažiavimas
Bishop Reilly 
keliomis autobusų linijomis ir mašinomis. Ma
šinas galima pastatyti mokyklos kieme (100 
mašinų vietos). Gausu vietos ir šalia pastato 
gatvėje.
BMT Jamaica Line, 169 St. stotis. Paimti Q 17A 
autobusą.
IND E ir F Line, 169 St. stotis. Pairhti Q 17A 
autobusą.
IRT Flushing Line, Main St. stotis. Paimti Q 26 
autobusą.
Bilietai
Kaina — 4, 5, ir 6 dol.
Visos vietos numeruotos. Anksčiau užsisakiu
sieji turi privilegiją gauti geresnes vietas. 
Bilietus galima užsakyti paštu, prisiunčiant 
čekį ar money order atitinkamai sumai ir sau 
adresuotą su pašto ženklu voką. Siųsti: Lith
uanian Radio Club, 62-15 69 Place, Middle 
Village, N. Y. 11379.

mokykla lengvai pasiekiama

BILIETŲ PLATINTOJAI:
Woodhaven, N.Y. Haven Realty (J. Andriušis) 

87-09 Jamaica Ave. VI 7-4477.

Gerulaičio Apdraudos įstaiga, 84-10 
Jamaica Ave. 847-5522.

Richmond Hill, N. Y. Alice’s Florist, 107-04 
Jamaica Ave. 846-5454.

Brooklyn, N. Y. Vytis International Travel 
Service, 2129 Knapp St. 769-3300.

Elizabeth, N. J. Vincas Mamaitis, 209 Clark 
PI. 351-9057.

Kearny, N. J. Bronė Macijauskienė, 310 
Forman Ave. Point Pleasant Beach, 
N. J. 892-6415 ar 998-6797.

Paterson, N. J. Antanas Rugys, 212 Lawrence 
PI. 525-3340.

Autobusai organizuojami iš Elizabeth apylin
kės (kreiptis j V. Mamaitį) ir iš Patersono apy
linkės (kreiptis į A. Rugj).

ŠOKIAI
Po koncerto tą pačią dieną 9 vai. Maspetho 
lietuvių parapijos salėje šokiai ir vaišės jau
nimui, dalyvaujant ir Grandinėlei. Adresas — 

. 64-14 56 Rd., Maspeth, N.Y. Auka 2 dol.

Gros šešių asmenų orkestras.

Visuomenę kviečia atsilankyti
LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS


