
i
i

• • dha’J^as*
4 54$ S.63R3 ST" 
r -., t-AG O .Il-l- 60629

DARBININKAS PREZIDENTAS IR PEKINAS
RAŠO ANTHONY EDEN

LVI NO 75 Po.ta m v TREČIADIENIS WEDNESDAY LAPKRITIS NOVEMBER 24 1971 ’b°rook/-?n0n VHoitafle pala at Brooklyn^ rU ▼« ____________________________ ____ __ ___ ___________ __ _______________________ __________ __ _ shuukutn, ri> T. iizzi 10 CENTŲ

JAV delegacija išvyko Rusijon prekybos ieškoti
Kongresas ir prekybos bei 

pramonės organizacijos seniai 
spaudžia prezidentą pradėti 
daugiau prekiauti su Rusija 
Prez. Nixonas labai pama
žu bandė prekybos apyvartą di
dinti, bet ikšiol didelė kliūtis 
buvo įstatymas, įpąreigojąs 50 
proc. krovinio į užsienio kraš
tus nuvežti su Amerikos vėlia
va plaukiojančiais laivais. Da
bar tas įpareigojimas jau panai
kintas, nes jis Amerikai nebe
naudingas. Ir civilinę laivinin
kystę aptarnaujančias darbo u- 
nijos sutiko atšaukti savo seną 
nusistatymą nekrauti į Rusijos 
uostus plaukiančių laivų.

Šituos klausimus tyliai su
tvarkius, pereitą savaitę buvo 
galutinai susitarta su Sovietų 
atstovais dėl 129 mil. bušelių 
pašarinių grūdų pardavimo. 
Tai yra 136 mil. dol. objektas. 
Rusai perka 80 mil. bušelių ku
kurūzų, 28 mil. bušelių miežių 
ir 21 mil. bušelių avižų. Rusi
jos gyventojų maistas neturtin
gas proteinais, todėl norima 
nusipirkti tų grūdų, kad padi
dintų kiaulių ir paukščių skai
čių. Šįmet Amerikoje būva re
kordinis kukurūzų ir kitų grū
dinių kultūrų derlius, todėl jų 
augintojams akys nušvito, -kai 
toks didelis pirkėjas atsirado.

Po licencijos davimo grūdam 
parduoti tuojau paleistas gan
das, kad prekybos sekretorius 
Stans vyks Maskvon daugiau 
prekybos ieškoti. Už keliolikos 
valandų buvo paskelbta, kad

——

— Vatikano atstovas vysk. 
Casaroli vėl atvyko i Varšuvą 
tęsti pasitarimu su Lenkijos vy
riausybe dėl valstybės-bažny- 
čios santykiu sunormalinimo. 
Spauda norėjo ką nors tuo rei
kalu išpešti *iš Lenkijos kardi
nolo Višinskio, bet šis atsakė, 
kad kalbėti dabar nenaudinga. 
Reiškia, kad derybos dar nėra 
baigtos.

— Kard. Krol, Philadelphi- 
jos arkiv., Amerikos katalikų 
vyskupų konferencijoj išrink
tas tos institucijos pirmininku 
trejiems metams.

— Kinija išsprogdino atmo
sferoje pereitą savaitę atominį 
užtaisą. Jo stiprumas toks, 
kaip ant Hirošimos numestos 
atominės bombos.

— New Yorko gaisrininkai 
vėl pradėjo sabotuoti kai ku
riuos darbus, nors to šmugelio 
streiku nevadina. Taip jie nori 
priversti miestą sudaryti takią 
darbo sutartį, kokios jie norė
tų.

Ką jis ten gavo?
Ottawa. — Iš Washingtono 

Jugoslavijos Tito buvo nuvy
kęs į Kanadą ne tiek politikos 
tvarkyti, kiek ūkiniais tikslais. 
Ką jis ten gavo?

Pasirašytas susitarimas ieš
koti būdų pasikeisti technikos 
ir mokslo žiniomis. Sutarta pa
tyrinėti galimybes dėl tiesiogi
nio orinio susisiekimo tarp 
abiejų kraštų įvedimo. Preky 
bos reikalu nieko konkretaus 
nesutarta, bet su prez. Tito su
sitiko Kanados pramonininkai, 
užsienio prekybos specialistai, 
bankininkai ir Kanados vyriau
sybės atitinkami pareigūnai.

Atitaisymas. Darbininko 74 
n r. 1 psl. po E. J. Derwinskio 
nuotrauka įsivėlė korektūros 
klaida. Parašyta “sujauktam pa
sitarime”, turėjo būti “sušauk
tam pasitarime”.

Ta proga leista dau
Stans lėktuvas su dideliu bū
riu visokių specialistų jau pake
liui į Maskvą, šiandien Stans 
jau keliauja po Rusiją po ilges
nio pasitarimo su premjeru Ko
syginu.

Stans kelionė tuojau buvo pa
lydėta pranešimu, kad paten
kinti JAV firmų prašymai 
leisti parduoti Rusijai 500 mil. 
dol. vertės naujausių mašinų ir 
įrankių jų pradėtam statyti 
sunkvežimių fabrikui įrengti. 
Dar laukia eksporto leidimų 
provizoriniai susitarimai su ru
sais dėl kitokių prekių pardavi
mo. Jų vertė siekianti pusant
ro bilijono dol.

Dabartinė Amerikos-Rusijos 
metinė prekybos apyvarta vi
dutiniškai pasiekia tik 200 mil. 
dol. abi puses kartu sudėjus.

Psichologinis ar 
tikras karas?

Kairas. — Egipto prez. Sa- 
datas skelbia, kad nebeliko vil
ties su Izraeliu susitarti geruo
ju, todėl reikią vėl kariauti ir 
įrodyti, kad Egiptas gali kariš
kai nugalėti Izraelį. Taip jis pa
sakoja kareiviams, važinėdamas 
išilgai Suezo kanalę.

Vakar taipgi pats Sadatas 
paskelbė, kad nutraukęs pasi
tarimus su Amerika dėl Suezo 
kanalo atidarymo, nes ji atsi- 
metusi nuo pirmojo pasiūlymo 
ir vėl šimtaprocentiniai pradė
jusi remti Izraelio planą. Egip
tas negalįs jo priimti.

Nepasiduosim!
Taipei. — Po iškritimo iš 

Jungt. Tautų Kinijos respubli
kos vadovybė nemano galvos 
nuleisti — plės savo santykius 
su visais, kas tik norės su jais 
kaip su valstybe bendrauti. Da
bar dar Kinijos respubliką pri
pažįsta ir diplomatinius santy
kius palaiko 59 valstybės. Nie
kas netiki, kad Pekino valdžia 
bandytų Taipei kariškai užka
binti, nors Chiang Kai-shekas 
po balsavimo ir deklaravo, kad 
laisvųjų kinų pareiga išlaisvin
ti Kiniją nuo komunistų nesu
mažėjo.

Be jokio susivaržymo kal
bama ir rašoma, kad Amerikos 
naujoji politika su Pekinu lai
koma pralaimėjimo priežasti
mi. Bet, jų manymu, su Kini
jos respublika pralaimėjo kar
tu ir Amerikos įtaka pasauly.

Komisijoj sėdės, 
bet rankos neduos

Unijų vadai nepajėgė pa
daryti taikos su prez. Nixo- 
nu dėl atlyginimų politikos ant
rajame ūkinio susidrausminimo • 
periode. Jie tebereikalauja, kad 
prieš atlyginimų įšaldymą suda
rytos darbo sutartys pradėtų 
dabar veikti be jokių pakeiti
mų. Bet jose visose atlygini
mų pakėlimas veik dvigubai di
desnis, negu numatyta leisti 
antrajame susidrausminimo pe
riode. Tačiau unijų vadai pasi
lieka komisijoje, kuri vykdys 
atlyginimų kontrolę — jie nu
siteikė kovoti iki galo, nors ir 
nebūtų vilties savo politikos 
pravesti. Pats prez. Nixonas 
buvo nuvykęs į jų konferenci
ją pakalbėti, bet išvyko nieko 
nelaimėjęs. Buvo priimtas laba: 
šaltai ir nesvetingai.

Rusijos užpirkimų patenkint<y

Apskaičiuojama, kad ją galima 
per 5 metus pakelti iki 5 bil. 
dol. Optimizmas remiamas iš 
įvairių pasikalbėjimų gautu į- 
spūdžiu, kad Maskvos vadai esą 
apsisprendę stiprinti prekybą 
su Vakarais, ypatingą dėmesį 
skiriant Amerikai.

Komercijos sekr. Stans prieš, 
išvykdamas Rusijon ilgai tarė
si su didele grupe pramonės 
vadovų, kurie greit patys ren
giasi vykti Maskvqn daugiau 
biznio ieškoti. Jis juos painfor
mavo apie vyriausybės nuotai
kas ir paprašė talkos. Visą tą 
sąjūdį sukėlė šią vasąrą Ame
rikoje tyliai važinėjęs Sovietų 
užsienio prekybos ministeris 
Potoličevas. Jis čia esąs palikęs 
Įvairiu projektų Amerikos tech
nologijai ir pinigams Rusijoje 
investuųti, bet prezidentūra ir 
valstybės departamentas nepa
taria skubėti. Pirma norima pa
žiūrėti, kaip viskas atrodys pre
kybinėje praktikoje ir kaip 
Maskva tvarkysis su Vakarais 
politikoje.

Rusai nori didelių ir ilgo ter- 
mino kreditų, ir tas klausimas 
dar nesutvarkytas. Bet kongre 
sas jau apsisprendęs duoti leidi
mą prezidentui suteikti rusam 
tas pačjas prekybines lengva
tas, kokios duodamos ir kitiem 
kraštam. Jau sudaryti nauji 
Rusijai leistinų parduoti pre
kių sąrašai. Juose esą viskas, 
išskyrus grynai karinius daly
kus.

Kodėl tokia atmaina? Visi 
Nato kraštai su Maskva pre-

Darbininko koncerte lapkričio 20 Richmond Hill mokyklos salėje dainuoja Montrealio Aušros Vartų oktetas 
su solistais. Prie pianino dirigentė ir akomponuotoja M me Madaleine D. Roch. Ant scenos iš k.: A. Gudas, 
R. Bulota, A. Rusinas. A. Urbonas, solistė Gina čapka uskienė, okteto vadovas sol. Antanas Keblys, A. Jan
kus, H. Celtorius, V. Kačergius, P. Žukauskas. Plačiau apie koncertą kitam Darbininko numeryje.

Nuotr. R. Kisieliaus

— Tailande paleistas parla
mentas, suspenduota konstitu
cija, įvestas karo stovis, vyriau
sybė pertvarkyta ir „pavadinta 
“revoliucine taryba”. Užsienio 
politika nekeičiama, bet per
sitvarkymas esąs reikalingas 
ryšium su netikėtumais, kurie 
gali atsirasti prie Tailando-Lao- 
so sienos, kur sutelkta daug ki
nų karių ir vedamas kelias į 
Tailando pasienį.

— New Yorko katalikiškų 
mokyklų pasauliečiai mokyto
jai išėjo streikuoti dėl dides
nių atlyginimų ir dėl kai kurių 
tarnybos statuso sąlygų. Visos 
mokyklos streiko metu dirbs 
normaliai.

1

kiauja, gi Amerika turi vien 
tik išlaidas savo Europoje lai
koma kariuomene jų saugumą 
stiprindama. Antra svarbi prie
žastis — Amerikos užsienio 
prekybos didelis deficitas, ku
rio europiečiai nelinkę padėti 
Amerikai sumažinti. Trečia, 
prez. Nixonas noru tęsti savo 
pradėtą įsitempimų tarp didžių
jų valstybių sušvelninimo poli
tiką. Ir tai jis norėjo parody
ti prieš kelionę į Maskvą. Ry
tuose jo padarytas mostas teko 
Kinijai.

Dėl prekybos su Maskva ži
nios iš Kanados yra blogos — 
Kosyginas palikęs įspūdi, kad 
prekybos plėtimu su Kanada 
Maskva nesuinteresuota. Bent 

NEW YORKO ŠAŠAI

Susekta nauja vagią gauja
New Yorko miestas turi Mu-

nicipal Loan programą, iš ku
rios duodamos paskolos kont- 
raktoriams savininkų apleis
tiems namams remontuoti. 
Prieš kelis mėnesius buvo už
lipta ant vagių pėdsakų ir no- 
roms nenoroms reikėjo pradėti 
reikalą tyrinėti. Kaip papras
tai yra New Yorko miesto ad
ministracijoje, iR šios progra
mos administratoriai rasti savo 
pareigose apsileidę. Dėl jų ap
sileidimo, tur būt sąmoningo, 
miestas prarado daug pinigų 
kurie nesąžiningų kontraktorių, 
advokatams padedant, buvo pa
siimti ne už atliktą darbą, bet 
suklastojant dokumentus ir

Maskva pasirinko <
Čilės kompartijąs politbiuro 

narių delegacija jau lankėsi 
Maskvoje, kad papasakotų savo 
“dvasios tėvams” kaip veikia 
dabartinė Čilės vyriausybė, ku
rioje pirmu smuiku groja Čilės 
kompartija.

Sovietų kompartijai pasitari
muose atstovavo Brežnevas, 
Kirilenka, ideologas Suslovas ir 
Ponomariovas. Tai tas pats są
statas, kuris visada veda pasi
tarimus su užsienio kompartijų 
delegacijomis, kai jos atvyksta 
iškviestos ar savo iniciatyva 
svarbių partinės politikos reika
lų aptart. Iš Čilės pusės mini

tokią išvadą padarė Kanados 
biznieriai, surengę Kosyginui 
pietus.

Pralenkė Ameriką
Pereitais metais V. Vokieti

ja atėmė iš JAV pirmą vie
tą (ir dabar ją tebelaiko) pa
saulio aprūpinime pramoninė
mis prekėmis. JAV atsirado ant
roj vietoj, Japonija trečioj. Ang
lija ketvirtoj.

Siu metų pirmam ketvirty 
tos rūšies prekių V. Vokietija 
eksportavo už 8,110 mil. dol. 
(15 proc. daugiau kaip 1970 
m.), Amerika už 7,730 mil. dol. 
(6 proc. daugiau kaip 1970), 
Anglija už 4,190 mil. dol. (5.3 
proc. daugiau kaip 1970). 
Trūksta Japonijos duomenų.

mažomis sumomis papirkinė - 
jant statybos inspektorius.

Tardymai — tyrinėjimai te
bevyksta toliau, bet teismui jau 
atiduotas pirmasis sukčių bū
rys: trys advokatai, trys kont- 
raktoriai, du inspektoriai ir vie
no kontraktoriaus žmona. Su
rasta, kad jie suktais būdais 
pavogė iš miesto 90.200 dol. 
Štai tye devyni vagys: adv. Max 
Goldweber. adv. Marsha Ber
ger Hershkowitz, adv. Silverglit 
R. Braun, jo žmona, Jace 
Fried, miesto statybos inspek
toriai E. Tubora ir J. di Sessa ir 
stambus kontraktorius Cris- 
safulli. Pavardės atidengia šitų 
“biznierių” etnine kilmę.

ai lę bandymo lauku 
mi tik du atstovai, abudu polit
biuro nariai.

Brežnevo dalyvavimas pasi
tarimuose reiškia, kad pasitari
mų objektas buvo svarbus. Ko
munikate sakoma, kad Brežne 
vas užtikrinęs čiliečius, jog S. 
S-ga karštai remianti Čilės Liau
dies vienybės vyriausybę ir jos 
politiką. Sovietų kompartijos 
delegacija pakviesta atvykti či- 
lėn, kvietimas su padėka pri
imtas. Juk Maskvos komparti
jai dabar reikia kur nors P. A- 
merikoje užsimaskavus įsitvir
tinti. Geriausia padėtis dabar 
ta kryptim susidarė Čilėje, to
dėl ir skubama ją išbandyti.

Tvarkant Tol. Rytų reikalus 
pastaraisiais metais didžiausia 
sunkenybių priežastis buvo 
kontaktų nebuvimas tarp JAV 
ir Kinijos. Prileistina, kad ir 
kontaktai \ieni patys nebūtų 
apsaugoję nuo rimtų nuomo
nių skirtumų tokiu ginčus ke
liančiu klausimu, kaip Indoki
nija, bet mažų mažiausiai jie 
gal būtų padėję ten karo iš
vengti.

Jeigu pradžioje labai opti
mistiškai buvo žiūrima į Kuo- 
mintango Kinijos pajėgumą ir 
ilgaamžiškumą, tai vėliau su di
deliu užsispyrimu buvo vengta 
tiesioginės komunikacijos su 
kom. Kinija konferencijos kam
bary, net privačių kontaktų už 
jo sienų. Ir Anglijos-Tarybų S- 
gos sudėtinis pirmininkavimas 
Irdokinijcs konferencijoj ne 
buvo pakankamas tiesioginių 
kontaktų pakaitalas.

Turint tuos faktus galvoje, 
sveikintinas prez. Nixono apsi
sprendimas apsilankyti Pekine. 
Sveikintinas taip pat ir gabus 
jo suorganizavimas. Nors tas vi
zitas ir nebūtų apvainikuotas 
kokiu nors formaliu susitari
mu. tačiau jis bus proga abiem 
pusėm susitikti pusiaukelyje ir 
realiai pasvert viena kitos nu
sistatymus bei interesus. Jeigu 
to būtu galima pasiekti nors ir 
po kelių metų, būtų realus lai
mėjimas.

Dabar yra atsiradę keli fak
toriai. kurie gali būti naudingi 
abiem pusėm. Ženevos konfe
rencijos metu 1954 turėjau 
progos patirti, kad kontinente 
kinai buvo labai rimtai įsitiki
nę, jog kiekvienas Amerikos ka
rinis buvimas Azijos kontinen
te vra prieš juos nukreiptas. 
Jei atsiminsim to meto kinu 
globėjų Washingtone kalbas, to 
k>a Pekinu. kinu pažiūra netu
rėtų nieko stebinti. Dabar gi 
šituo reikalu nebeliko jokių ne
susipratimų.

Indokinijos konfliktui sutvar
kyti daug lengviau planą pasiū
lyti. negu ji įgyvendinti. Tame 
regione turėtu būti siekiama 
garantuoto neutralumo. Tuojau 
Laosui ir Kambodijai. kiek vė
liau Vietnamui. su pilna nepri
klausomybe šiaurėje ir pietuo 
se. Tai būtų visiems naudinga. 
Hanojaus neišskiriant.

Kitas naujas elementas da. 
bartinėje situacijoje yra Kini- 
jos-Sovietų santykiai. Jis gal nė

Geras žodis apie V okietijos ūkį
Bonna. — V: Vokietijos par

lamente jau svarstomas 1972 
m. biudžetas. Ta proga finansų 
ministeris pranešė, kad valsty
bės ekonominis ciklas plačiu 
frontu Įėjo Į normalėjimo pe
riodą. Prie šito proceso prisi
dėjo gegužės mėnesį pradėtos 
taikyti priemonės.

Rezultatai buvo šie: už
tvenktas svetimų valiutų plau
kimas V. Vokietijon: moneta
rinė ekspanšija palaužta; pirki
mas daiktu, ypač tarnaujančių 
pinigų investavimui, atslūgo; 
sumažėjus pramonės gaminių 
paklausai, atitinkamai prisitai
kė pramonės gamyba: kiek su
mažėjo darbo jėgos pareikalavi
mas. bet nepasirodė nedarbas; 
šiek tiek atslūgo spaudimas di
dinti atlyginimus; per paskuti 
nius du mėnesius pramonės 
prekių kainos nebekilo. Bet sta- 
bilizalijqs priemonės dar ne
gali būti atšauktos, nes kas
dieninio vartojimo prekių kai
nos dar nėra kiek reikiant nu
spaustos.

Ūkinės politikos dar nesą 
reikalo keisti, bet reikią budėti, 
kad prasidėjęs “atvėsimo” pro
cesas nenueitų per daug toli. 
Šito bus išvengta kreditams 
varžtus atleidus.

Tarptautinę monetarinę kri
zę palietęs ministeris tvirtino, 
kad viso pasaulio ūkinei pažam 
gai bus pakenkta, jeigu ilgai 
bus užtrukta su naujų paritetų 

ra visai naujas, bet paskuti
niais keliais metais labiau išrys 
kėjęs ir paaštrėjęs. Kinija ne
padarys nieko, kas reikštų š. 
Vietnamo išdavimą, bet Peki
nas yra labiau susirūpinęs savo 
2.500 mylių ilgumo siena su Ru
sija. negu kokia kita pietuose 
esančia problema.

Nė JAV pozicija nėra be 
kliūčių. Nors Kinijos buvimas 
JT yra pageidaujamas, tačiau 
už jį neturėtų būti mokama 
aukšta karna. Bet Formozos ten 
išpūsta reprezentacija turėtų 
būti susiaurinta (Deja, kaina 
sumokėta didelė, nes Formoza 
visai neteko vietqs J. Tautose. 
Prie to prisidėjo ir šio rašinio 
autoriaus valstybė. Red.)

Visi ženklai rodo, kad dar li
kę dvidešimtojo amžiaus metai 
bus pavojingesni ir anarchiš- 
kesni. negu jau išgyventi. Tai 
turint galvoje, labai svarbu ir 
skubu sumažinti visokias rizi
kingas situacijas.

Kaip Europoje santykius su 
Rusija galima pagerinti tik iš
laikant stiprius ryšius tarp JV 
ir Europos kraštų, taip derybų 
pasisekimui su Kinija reikalin
gas pietryčių Azijos solidaru
mas ir draugvstė su Japonija.

Pamažu reikia sukurti nau
jus santykius tarp vadovaujan
čių valstybių, kurių tarpe būti
nai turi būti Japonija. Tuo ke
liu einant galima pasiekti pa
žangos. bet tik ta sąlyga, jei 
bus nugalėtos pagundos griau
ti senas draugystes ar silpninti 
Azijos ir Europos valstybių po
zicijas.

Manytina, kad JAV administ
racija turės galvoje visas tas 
keblias lygtis. Panašiai manyti 
na ir apie Kiniją; kuri turi ši
tas matyti ir dar savąsias pri
dėti. Svarbiausia dabar yra 
tai. kad abi pusės suprastų, jog 
jų ikšioliniai santykiai buvo 
daug aštresni, negu turėjo ir 
galėjo būti. Įsitempimų sumaži
nimas ir vienas kito pažiūrų 
aiškesnis supratimas tų dviejų 
valstybių gyvenimą padarytu 
malonesni. Pagerėtų jis ir tiem, 
kurie sukasi jų orbitoje.

A. E deriny ra britų valstybi- 
ninkrs ir diplomatas, buvęs 
premjeras ir užsienio reik, mi
nisteris, kelių kabinetų narys. 
Čia nors ir trumpai išreikštos 
fo mintys geriau nušviečia nau
jai prasidėjusią JAV-K i n i jos 
santykių problemą.

valiutoms nustatymu. Tada at
siras daug pagundų trukdyti 
laisvą prekių ir kapitalų judėji
mą. Vokiečių markės paleidi
mas laisvai ieškoti naujo santy
kio su doleriu daug prisidėjęs 
prie tarptautinės monetarinės 
pusiausvyros atstatymo. Anot 
Schillerio, Europa turi padėti 
Amerikai sumažinti savo užsie
nio prekybos deficitą.

Amerikoj mažėja 
gimimų skaičius 
Washingtonas. — Po tiek 

daug visokių pasakų apie tai. 
kad nepaprastos priemonės rei
kalingos gimimų skaičiui suma
žinti. jei norima pakankamai 
aukštą gyvenimo lygį Ameriko 
je išlaikyti, visus nelaimių pra
našus suglumino žinia, kad 
prieauglio kryptis pradėjo ro
dyti didelį gimimų skaičiaus su 
mažėjimą. Jeigu mažėjime 
kryptis ilgokai užsitęs, tai 2.000 
metais Amerikoje bus ne 300 
mil. gyventojų, bet tik 270 
mil., tai vra 30 mil. mažiau, ne
gu buvo skaičiuojama pagal da
bartinės rodyklės. Šiuo metu 
Amerikoje yra 270 mil. gyven
tojų. Tuo reikalu paskelbti ati 
tinkamų įstaigų trys praneši
mai, paremti naujausiais statis
tikos duomenimis, šitoji studi
ja ir parodė naujas susirūpini
mą keliančias tendencijas.
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Valstybes departamentas apie konsulatą Leningrade SPARTA — Rašomos mašinėlės Įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

Darbininke lapkričio 9 buvo 
atpasakotas Paul Scott (iš The 
Wanderer) rašinys, vardu “Nau 
ja Nixono doktrina”. Rašiny 
buvo teigiama: 1. Nixono vy
riausybė prieš keletą mėnesių 
apsisprendusi “legalizuoti ko 
munistų kontrolę visose tauto
se ir valstybėse, kurias jie pa
grobė antrojo pasaulinio karo 
metu ir po karo”; 2. Ryšium su 
pasikeitimu konsulatais Lenin
grade ir San Francisco P. 
Scott buvo rašęs: “Susitarimas 
dėl konsuiatų faktiškai reiškia 
antrojo karo metu pagrobtų

Baltijos valstybių pripažinimą 
Rusijai”. •

Dėl konsulato Leningrade 
mūsų dėmesys buvo atkreiptas 
(S. B. dėka) į valstybės depar
tamento pareiškimą š. m. vasa
rio 8, paskelbtą Baltimorės laik
rašty “The Sun” (vasario 9). 
To laikraščio korespondentas

vasario 8 rašė: “Valstybės de 
partamentas šiandien paneigė 
bet kokį Jungtinių Valstybių 
politikos Sovietų okupuotų Bal
tijos valstybių atžvilgiu pasikei
timą, nors jų naujojo konsu
lato Leningrade konsularinės 
tarnybos srity bus Baltijos vals
tybių sostinės”.

“J. V. Įstaiga aptarnaus Ru

sijos miestus Leningradą, Psko
vą, Novgorodą, Murmanską ir 
Korėjoj autonominę sritį, plus 
dar Taliną, Rygą ir Vilnių. Pas
tarieji trys yra Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos sovietinių res
publikų sostinės”.

(Reikia manyti, kad Taliną, 
Rygą, Vilnių “sovietinių respub
likų sostinėm” vadina tik “The o

Amerikos spaudoje 
LIETUVIŠKOJO STILIAUS 

DRĄSĄ
Lietuvos katalikų memoran

dumas Maskvos valdovam krei
pia viso pasaulio dėmesį. JAV 
dienraščiai ne tik didmiesčiuo
se, bet ir mažesnėse vietovėse 
Lietuvos katalikų padėčiai, jų 
protestui skiria net vedamuo
sius. Sheboygan, Wisconsin 
valst. leidžiamas “The Sheboy
gan Press” lapkričio 8 paskel
bė straipsnį “Lietuviškojo sti
liaus drąsa” (Courage Lithuan
ian Style). Rašoma,' kad Lietu
voje-esama šaunių, drąsių vy
rų ir moterų ir tai liudija 2,000 
kataliku (Prienų parapijoj) drą
sa apkaltinti sovietų valdovus 
dėl religijos laisvės varžymo.

Dienraštis pažymi, kad Lietu
va pasižymi jos gyventojų at
kaklumu, ryžtu, ir primena, kad 
Chicaga eilę metų buvusi lietu
vių spausdinto žodžio centru ir 
kad lietuviai sugebėję išlaikyti 
savo kultūros palikimą. Pasak 
laikraščio, viena to palikimo da
lis tai drąsa priešininko aki
vaizdoj. Lietuvių katalikų skun
das, baigia dienraštis, tai drą
sus ir ypatingai pagirtinas są
žinės veiksmas.

IR J. TAUTU NEDRĄSĄ
Jungt. Tautos turėtų supras

ti. kad laisvo apsisprendimo 
dėsnis turėtų būti panaudoja
mas ne tik spalvotiesiem, bet 
ir baltiesiem gyventojam, bal
tųjų vadovų engiamiem — ta: 
savo laiške Long Island Press 
dienraščiui lapkričio 9 pabrė
žė Flushing© gyventojas New 
Yorke, F. Berzins.

Jis priminė, kad neseniai į 
J. Tautas nariais buvo priimti 
keturi smulkūs kraštai su ketu
riais milijonais gyventojų. Tuc 
tarpu J. Tautos vis tebetyli, 
nors Baltijos kraštuose vyksta 
suėmimai, išvežimai, ūkinis iš
naudojimas ir pažeidžiamos 
žmogaus teisės. Tačiau, auto
rius pažymi, tos Baltijos tautos 
tebeturi viltį; kad pasaulio nuo
monė bei sąžinė parems tas tau
tas jom siekiant laisvo apsi
sprendimo ir teisėtos vietos J 
Tautose. Kol sovietai neatsisa
kys jų imperialistinės politi
kos Baltijos valstybėse, tol ne
sumažės įtampa pasauly. (Elta'
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Liet. Fronto Bičiuliu rytu apygardos suvažiavime lap kričio 13 Angelu Karalienės parapijos salėje Brookly- 
ne prof. dr. Antanas Klimas skaito paskaitą — “J ket virtąjį rezistencijos dešimtmetį žengiant”. Kairėje — 
J. Balsys — sekretorius, dešinėje — A. Pocius — šuva žiavimo pirmininkas. Nuotr. V. Maželio

TOKIOS ŠVENTĖS NERASIT NIEKUR PASAULYJE 
Ją pradeda burmistras, išgerdamas bokalą alaus

Kas gyveno Vokietijoje, be
abejonės, yra girdėjęs ar net 
asmeniškai dalyvavęs garsioje 
Bavarijos sostinės Miuncheno į- 
žymybėje “Oktoberfest" (Spa
lio ,mėn. šventė). Toji “Fest” 
vvksta kasmet vasarai besibai
giant Miuncheno miesto pa
kraštyje vadinamoje “Theresi- 
enwiese" (Teresės pievoje), ir 
prasideda antroje rugsėjo pu
sėje. nors turėtų pagal pavadi
nimą vykti spalio mėn. Bet 
praktiški bavarai atkelia šven
tę anksčiau, nes tada oras dar 
yra gražesnis, tad ir lankytojų 
skaičius gausesnis, negu tai bū
tų lietingomis spalio mėn. die
nomis.

Šiemet “Oktoberfest" prasi
dėjo rugsėjo 18 lygiai dvylik
ta valanda, kada “Theresien
wiese" pakraštyje, prie milži
niškos statulos, vaizduojančios 
Bavariją, nuaidėjo 12 patrankų 
šūvių, skelbiančių “Oktober
fest" pradžią. Po to seks 15 
“Verrueckte Tage" (Pakvaišu
sių dienų). Kai Miuncheno bur 
mistras išgeria pirmąjį bokalą 
alaus, ima veikti visa milžiniš
ka šios šventės mašina. Apie 
800 didelių ir mažesnių pala
pinių 27 hektarų plote sudaro 
visos tos mugės griaučius. O to-

klos mugės, kurios esmė yra 
valgyti virš soties ir gerti kaip 
kupranugariui, nerasite niekui 
kitur pasaulyje. “Oktoberfest", 
nors kartais šen bei ūen imi
tuojama. gali būti tik viena 
ir tik Bavarijos sosainėj Miun
chene.

Apskaičiuota, kad šiemet tą 
Bavarijos įžymybę aplankė 
apie du milijonai lankytojų. Vi
durkį imant, kiekvienas jų ten 
paliko ne mažiau 50 markiu. 
Taigi visas tas “biznis” davė 
apie 100 milijonų markių ir ta: 
tik per 15 dienų. Miunchene 
“Octoberfest” yra tradicinė ir 
turi savo šaknis gilioje seno
vėje.
Prasidėjo nuo arklių lenktynių

Tai buvo 1810. Nuo tada pra
sidėjo toji teutoniškoji šventė. 
Mat. tais metais Bavarijos sos
to įpėdinis Liudvikas vedė Sak
sonijos kunigaikštytę gražuolę 
Teresę, kurios garbei vestuvių 
proga buvo surengtos vienoje 
Miuncheno pievoje arklių lenk
tynės. Nuo to laiko ir anoji pie
va gavo Teresės vardą (There- 
sienwiese). Šventė su arklių 
lenktynėmis imta kartoti kas 
metai, ir taip ilgainiui šventė 
įgavo dabartinę fizionomiją.

Prisiminti arklių lenktynėm

N.Y. vyru choro Perkūno kvartetas, pasivadinęs Trupi pėlių vardu, dainuoja savo choro krikštynų koncerte 
lapkričio 6 šv. Aloyzo salėje Great Necke. Iš k. Juozas Nakas, Vytautas Daugirdas, Zenonas Jūrys, Vytautas 
Strolia — choro dirigentas, kvarteto vadovas. Nuotr. F. Bivainio

kai rinktiniai žirgai bėgo gra
žiosios kunigaikštytės garbei. 
“Oktoberfest” visuomet prasi
deda margomis eitynėmis 
Miuncheno'- gatvėmis. Eitynių 
priekyje puošnioje karietoje 
važiuoja miesto burmistras su 
fraku ir cilinderiu ant galvos. 
Seka eilės didžiulių, arklių 
traukiamų vežimų, prikrautų 
milžiniškų alaus statinių. Tar
puose žygiuoja orkestrai, gro
dami linksmus maršus: juos se
ka tautiniais drabužiais pasi
puošęs jaunimas. Paskutiniu 
metu, kai Vokietijoje atsirado 
daugybė svetimšalių darbinin
kų. jie, pasipuošę savo krašto 
tautiniais drabužiais, dar padi
dina eitynių iškilmingumą. Čia 
pamatysite ir Austrijos tirolie
čius ir jugoslavus, ir graikus, 
ir ispanus, italus, portugalus. 
Iškilmingai žygiuoja su daino
mis ir savo krašto vėliavomis 
turkai, arabai, sijonuoti alba
nai, nekalbant jau apie Vokie
tijos atskirų kraštų atstovus 
būtinai pasipuošusius savojo 
krašto marginiais. Ypač gausi 
ir iškilminga buvo šių metų ei
sena, nusitęsusi per kelis kilo
metrus. Eisena nulydi alaus sta
tinių prikrautus vežimus 
“Theresienwiese”, ir tada prasi
deda linksmybės, kuriose eity
nių dalyviai turi privilegiją bū
ti pirmieji.

Reikia pažymėti, kad visoje 
šioje šventėj svarbią vietą už
ima arkliai. Šiaip jau mažai 
kur sutinkami miestuose susi
siekimui, per visą “Oktober
fest” laiką alaus varyklos pri
stato alų tik arkliu traukiamuo
se vežimuose, pakinkytuose 
ketvertu ar net šešetu, ir tai ne 
paprastų arklių, o tikrų milži
nų. Taisyklę vežioti alų tik ark
liais kitados Įvedė garsios alaus 
daryklos savininkas Pschorr, 
vadinamas visų aludarių 
žvaigždė, 1893 m. Vienoje pa
matęs. kad ten alus vežioja
mas tik arkliais.

Kiekviena alaus varykla, ku
rių Bavarijoje netrūksta, šiai 
progai pagamina tikrai gero ir 
stipraus — iki 19 laipsnių — 
alaus, “Wieseje” pastato savo 
firmos milžiniškas palapines, 
talpinančias iki 50 0 0 žmonių, 
kur geriama tik tos firmos a- 
lus. Savaime suprantama, kad 
lankytojai nori paragauti ir ki-

Sun” korespondentas, ne vals
tybės departamento pareiški
mas. Darb.)

“Šių kraštų sovietinės oku
pacijos niekados J. V. nepripa
žino. Visos trys čia turi atski
rus diplomatinius ryšius, nepai
sant, kad jų kraštai yra oku
puoti”.

“Valstybės departamento pa
reigūnas Robert J. McCloskey 
sakė, kad J. V. politika nieku 
nepasikeitė. Jis paaiškino, kad 
konsularinės funkcijas šiom sri
tim atlikdavo J. V. atstovybė 
Maskvoje, o dabar jos bus per
keltos į naują konsulatą, kai jis 
bus atidarytas”.

Tarp P. Scott pranešimo ir 
valstybės departamento demen
ti yra 9 mėnesių laikę tarpas: 
valstybės departamento demen
ti vasario 8, o P. Scott infor
macija spalio 28. Neaiškumus 
visai išsklaidytų, jeigu valsty
bės departamento dementi bū
tų buvęs po Scott pranešimo, 
kuris kaip tik ir teigė, kad pre
zidentas Nixonas apsisprendęs 
“prieš keletą mėnesių” naujai 
“doktrinai”.

Tinka čia pridėti ir vieną 
diplomatinės-konsularinės sri
ties faktą: p. J. Daužvardienė 
pripažinta, kaip esame infor
muoti, Lietuvos garbės ge
neraliniu konsulu, tačiau Chica- 
gos generalinio konsulato funk
cijos perkeliamos New Yorko 
generaliniam konsulatui.

tų varyklų alaus gerumo, ii' 
taip keliauja tarsi kalėdodami 
iš palapinės į palapinę, kol dar 
kojos neša ir galva kelio kryp
tį rodo.

Be didžiųjų palapinių —a- 
linių. visa “Theresienwiese” 
yra užimta dar JieĮit tūkstan
čio mažesnių palapinių — kios- ’ 
kų, kur irgi parduodamas alus; 
Visose didžiosiose ir mažesnė
se palapinėse, kurių kiekviena 
atstovauja žymiausiems Vokie
tijos alaus fabrikams, per 15 
dienų išgeriama iki 40,000 hek- 
tolitrų alaus. Kur jūs kitur 
tiek rasite tiek daug ir tokių 
žymių Bacho šventovių! Didžių
jų palapinių geografinį centra 
užima paaukštinimas, kuriame 
kas vakaras groja uniformuotų 
“bajuvarų” orkestras trankius 
maršus, nuolat pertraukiamus 
“Oktoberfest’ tautinio himno 
“Oa'ns, zwoa, gsuffa .. .’’(Viens, 
du, išgerk). Tada dalyviai visi 

pašoksta ant kojų, iškelia aukš
tyn milžiniškus alaus bokalus 
vad. Mass (litro tūrio), kiti net 
ant stalų užsirioglina ir visi 
šaukia: “Prosit” (I sveikatą)! 
Bet orkestras kartais, ypač įsi 
mylėjusių porelėms, užtraukia 
ir romantišką Schwarzwraldmae- , 
del” (Švarzvaldo mergaitės dai- J 
na). (Bus daugiau) J

OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

"Avėsime gerais batais"
“Avėsime gerais batais’, taip 

rugp. 22 “Komj. Tiesai” pareiš
kė okupuotos Lietuvos lengvo
sios pramonės vadinamasis “mi
nistro” pavaduotojas E. Gutaus- 
kas. Taigi, po 25 metų okupa
cijos Lietuvos gyventojam tei
kiama viltis: gali būti, jūsų ava 
lynės kokybė pagerėsianti...

Avalynės gamyba priklauso 
ir nuo darbininkų kvalifikaci
jos, bet, klausia Gutauskas, 
“ką daryti, kai darbininkų kva
lifikacija žema ir jų dar trūks
ta?”

Čia pat pripažįstama, kad sin
tetinių pakulnių trūksta ir dau
giausia gaminami... mediniai 
pakulniai. Savo ruožtu, laimėji
mu laikoma tai, kad dar šiais 
metais tikimasi klijuoti gumi
nius padus prie dirbtinės odos 
avalynės. (Elta)

Vilniuje ledų suvalgoma 7 to
nos. Gatvėse vasaros metu bu 
vo 83 ledų vežimėliai ir 37 gi
ros bei 15 alaus cisternų ant 
ratų. (E)

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

J. B. 8HALINS-6ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

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

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge u- 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. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712
JUOZO ANDRUSIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd, Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

MONUMENTS HOLLANDER-CYPRESS CORP. — kapinėm paminklų pro
jektuotojai ir statytojai. 800 Jamaica Ave. Brooklyn, N.Y. 11208. Priešais 
Cypress Hills kapines. Tel. AP 7-2332. Užsakymai atliekami visose kapinėse.

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 34G Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom į namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinėr, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

Lietuviška
KELIONIŲ

AGENTŪRA
TRAVELER’S VILLAGE

(“VYTIS” INTERNATIONAL TRAVEL) 
Romas Kezys, Pres.

2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 — Tel. 769-3300
• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose
kelionių reikaluose:

•LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų
lankymas

Specialios nuolaidos:
INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)
GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS

Lietuviškam rajone — . .
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

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

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

LITAS TRAVEL SERVICE
jums patarnaus nežiūrint kur ir kada keliautumėt. LITAS 
Travel Servioe parūpins bilietus, padarys reikiamas re
zervacijas, patars kur geriausia atostogauti, kur apsistoti, 
kuriuo laiku ir iŠ kurio aerodromo arba uosto patogiausia 
išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. LITAS Travel 
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos, — atos
togom ar nuolatiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KE
LIONĖN?__ Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421

Tel. 212-847-5522
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Pareiga dėkoti—kam, 
už ką ir kaip

1. KAM. Padėkos Diena kilo 
iš gilios minties — iš aukštes
nės Būtybės — Dievo pripaži
nimo ir iš supratimo, kad rei
kia Dievui dėkingumą pareikš
ti.

Tokiu motyvu vadovavosi 
šios šventės iniciatoriai.

2. UŽ KĄ. Padėkos Diena 
kiekvienam primena, kad ne 
tik visa, ką turime, bet ir kad 
ęsame, 'veltui esame gavę iš vi
satos Kūrėjo.

Gyvenime ne tik suaugę, bet 
ir mandagūs vaikai žino, kad 
už dovanas reikia padėkoti. Ir 
juo brangesnė dovana, juo di
desnės padėkos yra verta.

Pareiškiame savo padėką už 
dovanas — paprastus daiktus, 
kuriuos patys galėtume lengvai 
įsigyti. Didesnį dėkingumą pa
justume, jei gautume dovanų 
tokį dalyką, kurio patys niekad 
negalėtume įsigyti — didelį dei
mantą, labai brangų automo
bilį, ištaigingus namus, kelio
nę apie pasaulį. Dar didesnis 
būtų mūsų dėkingumas, jei kas- 
pajėgtų atstatyti prarastą svei
katą, ar kurį kūno narį —ran
ką. koją, akį. 0 dar didesnis, 
jei kas suteiktų specialų gabu
mą, intelektualinių ir dvasinių 
turtų.

Iš tikrųjų visus šiuos mate
rialinius ir dvasinius turtus esa
me ■gavę veltui kaip dovanas. 
Bet kada šiomis dovanomis esą- 
me apipilami kasdien, tai su 
jom apsiprantam. jų perdaug 
nevertinam ir Davėjui už jas 
padėkoti užmirštam. O padėko
ti yra mūsų pareiga!

Iš kitos pusės, žmogus yra 
vienintelis kūrinys žemėj, ku
ris sugeba . suprast, kad iš vi
so yra visatos Kūrėjas ir visų 
dovanu Dalintojas; žmogus vie
nintelis pajėgia — kad ir neto
bulai — pareikšti Jam padėką. 
Todėl, jei šiuo savo pranašu
mu nesinaudoja ir dėkingumo 
pareigos neatlieka, jis pats sa
ve suniekina ir pažemina.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinie

JUOZASERETASTARNYBOJE LIETUVAI
(9)

Tuo pačiu metu buvo stei
giami “Eltos” skyriai su bend
radarbiais iš vietos žmonių.— 
“Eltos” direktoriaus pobūdyje 
teko dr. Eretui persikelti į Vil
nių, kai šis 1920 m. bolševikų 
lenkų karo metu atsidarė lietu
viams. Rugpjūčio mėnesyje jis 
apsilankė Vilniuje ir įsteigė 
“Eltos” skyrių, kuris gavo už
davinį tinkamai informuoti 
spaudą apie Lietuvos reikalus 
ir atsverti propagandą, kurią 
vedė tuo laiku dar šeimininka
vę Vilniuje bolševikai. Bet, ne
trukus, bolševikams išsikraus
čius iš Vilniaus, į mūsų sosti
nę galėjo pervažiuoti ir visa 
Užsienio reikalų ministerija 
Tuomet ir informacijų departa
mentas sykiu su “Elta” galėjo 
įsitaisyti joje. Buvo jau beatsi- 
skleidžia nauji veikimo akira

3. KAIP, kokiu būdu galime 
pareikšti savo padėką visų do
vanų Davėjui, turėtų būti kitas 
klausimas.

Paprasčiausias ir lengviau
sias būdas yra padėkoti žodžiu. 
Tačiau žodžiai netenka pras
mės, jei nėra paremti darbais. 
Dėl to padėka turi būti pa
reikšta darbais. O tam pro
gas ir būdus nurodo pats Davė
jas.

Primityviam žmogui Sen. 
Testamente buvo aiškiai pasa
kyta, kad vieną dešimtadalį vi
so savo uždarbio per šventyk
lą grąžintų Davėjui kaip padė
kos išraišką, tuo pačiu gauda
mas teisę laisvai naudotis kito
mis devyniomis dalimis.

Naujame Testamente šis įsta
tymas nėra pakartotas, nors nė
ra nei.atšauktas. Kristus, įsteig
damas savo Bažnyčią, žinojo, 
kad ji bus reikalinga misijonie- 
rių, pamokslininkų ir rašytojų, 
pastatų šventykloms ir šventi
kams, mokykloms ir mokyto
jams, spaustuvėms, redakci
joms ir redaktoriams. Žinojo, 
kad bus daug išlaidų ir reikės 
fondų joms padengti. Jis pasa
kė, kad visada bus vargšų, ku
riuos reikės šelpti. Ir vistiek 
jis jokių kapitalų nepaliko ir 
jokių fondų neįsteigė. Kodėl? 
Ogi todėl, kad įpareigojimas 
grąžinti Dievui dalį savo uždar: 
bio, kaip padėką, pasiliko.

Naujame Testamente šis įsta
tymas nėra pakartotas, nes 
Kristus norėjo, kad jo sekėjai 
ne dėl įstatymo raidės, o iš 
meilės reikštų padėką dovanų 
Dalintojui darbais — atiduoda
mi jam, jo misijai tęsti, jo dar
bams remti atitinkamą savo 
uždarbio dalį. Jei ne dešimtą, 
tai bent dvidešimtą. Padėkotų 
atiduodami proporcingai pagal 
tai, kiek gauna, o ne pagal tai, 
kiek kaimynas duoda. Atiduo
dami pirmąją savo uždarbio da
lį, o ne likučius trupinius. Ati-

(nukelta į 4 psl.)

čiai, darbas buvo jau paleng- 
vėl tvarkomas, — tačiau klas
tingas gen. Želigovskio žygis 
pavertė niekais visus lietuvių 
užsimojimus sostinėje.

Atsimenu gerai dr. Eretą iš 
šito trumpo buvimo Vilniuje 
laikotarpio. Kelis kartus sutik
davau jį įvairiose aplinkybėse 
visados gyvai susidomėjusį sa
vo darbu ir uždaviniais. Bet 
reikšmingiausias buvo mūsų 
paskutinis susitikimas Vilniuje,' 
kai jau slinko neaiškūs gandai 
apie tai, kad lenkai užimsią 
mūsų sostinę. Kai buvau primi
nęs jam šitą liūdną galimybę, 
jis man griežtai atkirto:

“Kaip? Mes sutiksime užleis
ti Vilnių lenkams. Tai negali
mas dalykas: o kam šitas daik
tas?”, ir parodė man savo re
volverį.

P. JURKUS:
Sueina metai nuo jūrinin

ko Simo Kudirkos išdavimo. 
To tragiško įvykio svarbiąsias 
datas atgaivinkime savo atmi
nime.

Lapkričio 23 Simas Kudirka 
ieškojo laisvės Amerikos pa-
kiančių sargybos laive. Po 8 va
landų desperatiško maldavimo 
ir pasipriešinimo buvo išduo
tas, sumuštas, surištas ir išga
bentas į Sovietų laivą.

Lapkričio 24 žinia pasiekė 
New Yorką, ir Vlikas pasiuntė 
telegramą prezidentui Nixcnui.

Lapkričio 25 prabilo Bosto
no spauda.

Lapkričio 27-28 protesto de
monstracijos Bostone, Cleve- 
landė, New Yorke ir kt.

Lapkričio 29 prabilo N. Y. 
Times ir tada visa kita Ameri
kos spauda.

Po 6 dienų nuo įvykio buvo 
painformuotas prezidentas ir 
jis įsakė incidentą ištirti. Gruo
džio 7 Baltieji Rūmai paskelbė, 
kad incidentas įvykęs “dėl ne
pakankamo susipratimo ir ko
munikacijos stokos”.

Gruodžio 3-29 incidento liudi
ninkus apklausin-ėjo Kongreso 
komitetas, tuo pat metu spau
dai teberašant apie išdavimą.

1964 metais spalio 11 Darbininko vakare, kai buvo pradėtas Kultūros židinio statybos vajus, kaiba Darbi
ninko administratorius Tėv. Petras Baniūnas, OFM, p irmas organizavęs aukotojus ir juos pristatęs publikai. 
Iš k. A. Vainius, dr. Br. Radzivanas, V. Turulis, M. š alinskienė, L. Andriekus ir prel. J. Balkūnas.

Nuotr. R. Kisieliaus

Kas žino dr. Ereto tempera
mentingą veiklumą ir drąsų 
nusistatymą, tas neabejoja, 
kad tai nebuvo iš jo pusės tuš
čia frazė. Deja, jis neturėjo dar 
supratimo, su kokiu neapsi- 
skaitymu ir nepramatymu bu
vo ginamas mūsų sostinės rei
kalas. Vilnius atiteko lenkams 
be sprendžiamojo mūšio, nes 
stambiausios mūsų pajėgos bu
vo sukoncentruotos Augustavo 
miškuose ir negalėjo atskubėti 
gelbėti mūsų sostinės. Nieko 
nepadėjo, žinoma, ir dr. Ereto 
revolveris...

Pasitraukęs skubotai iš Vil
niaus sykiu su lietuviais, dr. 
Eretas po kelių dienų grįžta į j; 

•su visu traukiniu, išekspedijuo- 
tu grąžinti pasilikusius ten val
dininkus ir įstaigas su valdžios 
turtu. Šita misija dr. Eretui pa
vyko sėkmingai, nežiūrint tų 
sunkenybių, kurios buvo pa
stojusios jam kelią šitos savo
tiškos kelionės metu. Sugrįžęs 
iš jos į Kauną, jis tačiau ne
rimsta savo departamento dar
be: jis prašosi savo ministerio 
leidimo ir gavęs jį stoja į besi
formavusį tada I savanorių pul
ką. Šitame pulke jis dirbo or
ganizacinį darbą nuo 1920 m. 
spalių 15 d. iki gruodžio 6 d., 
eidamas pulko adjutanto parei
gas “pilnas energijos ir pasi
šventimo, darbuotės Lietuvos 
Valstybės naudai”, kaip sake 
išduotas jam tarnybinis liudiji
mas.

Nuo lapkričio 25 iki sausio 
galo Darbininką pasiekė per 
600 iškarpų su Amerikos spau
dos atsiliepimais. Daugumos jų 
nuotaiką išreiškė Daily News 
gruodžio 8: “Bėglio Kudirkos 
incidentas gula ant tautos sąži
nės”. Naujosios Anglijos Asso. 
Press Simą Kudirką paskelbė 
tarp asmenų, apie kuriuos dau
giausia 1970 metais amerikie
čių spaudoje buvo rašoma.

Darbininkas vasario 2 Simą 
Kudirką paskelbė viso pasaulio 
lietuvių 1970 metų žmogum.

Vertindamas lietuvių jau
nimo greitą, energingą ir sėk
mingą opinijos dėl Kudirkos 
organizavimą, Darbininkas va
sario 2 pripažino daugiausia 
tuo reikalu pasidarbavus Daivą 
Kezienę.

Minint anuos Simo Kudir 
kos išdavimo įvykius, to meto 
lietuvių jaunimo nuotaikas iš
sakyti kviečiama Daiva Kezienė

Kai, tarpininkaujant Tautų 
Sąjungai, prasidėjo derybos su 
lenkais (Ženevoje ir Briusely 
je) ir kai prireikė aktyvesnės 
informacinės propagandos už
sienyje, kad galima būtų pa
veikti palankiu lietuviams bū
du Vakaru Europos opiniją, dr. 
Eretas savo vadovybės buvo at
šauktas iš karo tarnybos ir nu
vyko, kaip lietuvių delegacijos 
spaudos atache, į užsienį infor
muoti spaudai, skaityti paskai
toms ir kitaip propaguoti su
laužytų lietuvių tautos teisių 
atstatymo reikalą. Aplankoma 
visų pirma tie kraštai, kur vy
ko derybos su lenkais (Šveica
rija, Belgija), o paskui ir tie 
kraštai, kuriuose buvo susida
rė lietuviams šiokiu ar tokiu in. 
teresu.

Bus čia savo vietoje pažymė
ti, kad iš vienos tokios kelio
nės dr. Eretas atsivežė Lietu
vai pripažinimą de jure. Bū
tent, atvykęs į Helsinkius spau
dos ir propagandos reikalais, 
jis buvo lietuvių bičiulio prof. 
Niemi paragintas daryti diplo
matinių žygių Lietuvos pripaži
nimo naudai. Susižinojęs ant 
greitųjų su Užsienių reikalų mi
nisterija, jis ėmė daryti de- 
maršų, kurie netikėtai greit ap
sivainikavo pasisekimu.

1921 metai “Eltos” organiza
vimosi istorijoje bene bus. 
reikšmingiausi ta prasme, kad 
jų eigoje galutinai susiformavę

DAIVA KEZIENĖ:
Išdavimas visais amžiais 

drasko širdį tiem, kurie širdį 
turi. Dar mokykloje mus mo
kė, kaip prieš porą tūkstančių 
metų buvo išduotas kančiai di
džiausias pasaulio Mokytojas, 
ir kai jį vedė kančios keliu, ap
link stovėjusios moterys verkė. 
Verksmu tegalėjo savo širdį pa
rodyti.

Kai mus pasiekė žinia apie 
išdavimą žmogaus, kuris siekė 
laisvės, mūsų širdys taip pat 
verkė. Jis buvo toks artimas 
mums. Jis buvo jaunas — 32 
metų. Jis tikėjosi laisvės, ko
kia mes naudojamės. Ir kai jis 
buvo išduotas JAV pareigūnų, 
mūsų širdys verkė ne tik dėl 
Kudirkos, bet ir dėl Ameri
kos. Ir mes išėjom i gatves, į 
televizijas — išėjom jaunimas, 
išėjom motinos su vaikais. Me^ 
negalėjom girdėti tų, kurie sku
bėjo dėkoti už pažadą, kad 
“daugiau taip nebus.” Mes no- 

šitos įstaigos kadrai Lietuvoje 
ir užsienyje ir jos santykiai su 
kultūringu pasauliu. 1922 m 
pradžioje informacinis darbas 
buvo jau suimtas į pastovius or
ganizacinius rėmus ir sykiu bu
vo nustojęs to spirginančio ak
tualumo, kurio jis turėjo for
muojantis Lietuvos Valstybei ii 
ypač kovojant su lenkais. To
dėl dr. Eretas, gravituodamas 
labiau į kitas dar neišbandytas 
sritis, palieka tų metų pavasa
rio pradžioje (II.4) savo tarny
bą Užsienio reikalų ministerijo
je ir apsisprendžia ieškoti pri
taikymo savo jaunoms jėgoms 
kur kitur.

Ano meto Užsienių reikalų 
ministeris, reikšdamas dr. Ere
tui pripažinimą atskiru raštu, 
yra parašęs šiuos žodžius: “Už
sienių Reikalų Ministerija 
aukštai įvertindama Tamstos or 
ganizacinį sugebėjimą ir pasi
šventimą, kuriuo Tamsta dar- 
bavaisi tokį ilgą laiką sunkiau
siose Lietuvos Valstybės valan
dose ir su tokiu atsidavimu ko
vojai prieš visokias mūsų prie
šininkų skleidžiamas neteisy
bes apie mūsų jaunos valstybės 
kūrėjus ir bendradarbius, nu
jaučia Tamstos pasitraukimą, 
kaipo didžiai skaudų.” šie žo
džiai buvo ne tuščio mandagu
mo pareiškimas, bet tikras į- 
vertinimas naudingų Lietuvai 
pastangų.

(Bus daugiau) 

rėjom ir reikalavom, kad mū
sų vyriausybė imtųsi žygių grą
žinti Kudirkai ir jo šeimai Jais- 
vę.

Mes jautėmės, kad esam da
lis jaunosios Amerikos. Supra
tom, kad ji gali padaryti klaidą. 
Bet mes norėjom, kad klaidas 
ir skriaudas asmeniui atitaisy
tų, ir Amerikos veidas išliktų 
nesuteptas.

Tai buvo mūsų pirmi pergy
venimai ir reagavimai.

Iš naujo pergyvenimus paža
dino Simo Kudirkos teismas 
1971 Vilniuje. Iš Kudirkos kai- 
bos teisme mes arčiau pažinom 
jo dvasią. Ir jis mums darės 
dar artimesnis ir patraukles
nis. Šeši mėnesiai kalėjimo vie
nutėje — sakė jis — buvo už
tenkamas laikas man viską per
mąstyti, ir jei mane kaltina 
teisme tėvynės išdavimu, tai aš 
nesu kaltas. “Aš nelaikau savęs 
kaltu, nes aš neišdaviau save 
tėvynės Lietuvos” ... “Tarptau 
tinės teisės požiūriu — aš ne
su nusikaltėlis. Mano apsispren
dimas vykti užsienin nepriešta
rauja Jungtinių Tautų deklara
cijai apie žmogaus teises nei 
Sovietų konstitucijai. Tačiau aš 
žinau gerai, kad mano likimas 
jau yra nuspręstas saugumo or
ganų”.

Ir paskutinis jo reikalavimas 
ar prašymas: “aš prašau su
teikti mano tėvynei Lietuvai 
nepriklausomybę”.

Kitados valdytojas Pilotas 
teisiamąjį klausė: kas yra tie
sa? Vilniaus teismas Kudirką 
klausė: kas yra nepriklausomy
bė. Ir Kudirka atsakė. Atsakė 
taip, kad jis mūsų galvojimui 
buvo artimas, nes jis nepriklau- 
semybę suprato tokią, kokia 
mes naudojamės.

Dar daugiau. Kudirka? teis
me buvo gundomas kalbėti 
prieš Ameriką, kuri jį išdavė. 
Gundymui nepasidavė. Piktų 
žodžių prieš Ameriką neištarė. 
Tesakė: “Eiliniai amerikiečiai 
mane priėmė gerai. Matydami 
kad man šalta, jie man. davė 
šiltus drabužius, o rusų jūrinin
kai mane mušė”. Tuose Kudir
kos žodžiuose išskaitome da
bartinio Lietuvos jaunimo dva
sią: nors kaip jis ten yra nusi
vylęs Vakarų veiksmais, bet jis 
nekelia balso prieš Vakarus, 
nes-jaučiasi pats esąs Vakarų, 
ne Rytų 'dalis.

Metų sukaktyje mes didžiuo
jamės tuo mums artimu Kudir
ka. Mes vėl išeisime su vaikais

Solistė Gina čapkauskienė dainuoja Darbininko koncerte lapkričio 
20 d. Richmond Hill aukiteenlosloi mokyklos salėje.

. Nuotr. V. Maželio

į gatves, reikalaudami Kudir
kai ir jo šeimai laisvės.

Mes žinom, kad tuo reika
lavimu mes ginam ne tik Ku
dirką. Mes giname ir savo vai
kus, kad jie išmoktų mylėti 
laisvę ir suaugtų su tais, kurie 
į laisvę veržiasi, dėl laisvės ken
čia. Mes giname ir savo Ame
riką, kad jos Laisvės švyturys 
nebūtų pritemdytas......

Toks yra mūs kelias — ke
lias mūsų kaip lietuvių, kaip 
amerikiečių, kaip žmonių ke • 
lias.
P. JURKUS:

Simo Kudirkos išdavimas su
jaudino ir mūsų rašytojus, poe
tus. Paskaityti Kudirkos trage
dijos įkvėptų kūrinių kviečia - 
mas Vitalis Žukauskas.

Čia aktorius Vitalis Žukaus
kas paskaitė du Romualdo Ki
sieliaus eilėraščius ir vieną Bi
rutės Kemėžaitės.
P. JURKUS:

1971 metų gegužės 17-20 Si
mas Kudirka nuteistas 10 me
tų.

Jo nuteisimas, kaip ir išda
vimas, virto kibirkštimi, kuri 
uždegė lietuvių jaunimą Ameri
koje. Uždegė ypačiai dėl to. 
kad Kudirka yra nauja dėl lais
vės auka. Naujos kartos dvasią 
stiprina ne tiek praeities di
džios asmenybės, kiek jį pa
traukia iškylančios ir jai arti
mos šios dienos asmenybės.

Kudirkos nuteisimas virto 
protestu prieš asmens laisvės 
varžymą ir rusų patriotų aky
se. Nuteisimas ir Kudirkos kal
ba nuėjo per rusų pogrindinę 

( spaudą — “samizdat”. Kudir
kos nuteisimą suminėjo ir So
vietų atominės bombos tėvas a- 
kademikas Andrei Sachharovas 
laiške “aukščiausio sovieto” na
riam. Jis minėjo: Kudirkos vie
nintelė kaltė tėra noras išvykti 
į užsienį.

Kudirkos išdavimas ir nutei
simas patraukė Amerikos ir ki
to Vakarų pasaulio dėmesį Į 
Lietuvos padėtį — kaip niekas 
kitas per visą vergijos laikotar
pį.

Šioje metinėje sukaktyje ir 
kyla prieš akis paveikslai ne iš
davikų ar kankintojų, bet kan
kinių, kovotojų laisvės sieki
mas ir auka dėl jos.

Jų laisvės siekimas, nesibi
jant jokios asmeninės aukos, 
skatina mus susimąstyti: kiek 
mes esame laimingi, galėdami, 
laisve naudotis; kiek mes esa-
me skolingi tiem kankiniam 
bei kovotojam ir kiek įpareigo
ti kelti balsą už laisvę Lietuvos 
žmonėm, už laisve visiem žmo
nėm, už laisvę visom tautom— 
kad visur galėtų skambėti jų 
laisvės ir nepriklausomybės 
giesmės, kaip jos laisvai sfem- 
ba šiame krašte.



DARBININKAS *
———s-s-—s—-Eesssaas

Rašytojas - jūsų brolis
Mintys, išreikštos rašytojų pagerbimo akademijoje

I
Šiandien miela pasakyti 

Jum, kad lietuvis rašytojas yra 
jūsų brolis. Jis pažįsta trem
ties fizines bei dvasines naš
tas ir sykiu su jumis velka jas 
ant šarvo pečių.

Rašytojas nesiekia išskirti
nės vietos visuomenėje, neiš- 
metinėja, kad neperkamos jo 
knygos, nepriekai štauja, kad 
jis nepaisomas kaip rašytojas, 
o tik kaip visuomenės veikė
jas, mokslo specialistas, tarnau
tojas, amatininkas, fizinis dar
bininkas, šeimos tėvas bei mo 
tina... Neįsižeidžia, net jei kas 
užmeta jam nepraktiškumą, 
kai po sunkių tarnybinio darbo 
valandų savo poilsį aukoja dar 
sunkesniam darbui — kūrybai.

Rašytojas dėkingai priima į- 
vertinimą premijom, bet jų ne
ieško ir neerzina visuomenės 
pagalbos prašymais. Jis paga
liau neima į širdį, jei kartais 
net pajuokiamas. Tremties gy
venime jis lengviau pastebi
mas kaip inžinierius, advoka
tas, kunigas, gydytojas, redak
torius ir juodarankis darbinin
kas, negu kaip, grožinio rašto 
žmogus.

BRONĘ SALADŽIUVIENĘ PRISIMINUS
Žmogus, kuris visus meile apdalijo

Spalio pradžioje Darbininke 
buvo trumpa žmelė, kad rugsė
jo 2 • • Md., mirė
Brone _ Palaidota
spalio 2 Ro .riteryje, N. Y., ša
lia savo vyro pulkininko Prane 
Saladžiaus, mirusio prieš šeše
rius metus.

Laidotuvės visada liūdnos, 
juoba artimiesiem, iš kurių tar
po iškeliauja žmogus. Tik lai
kas leidžia atsikvėpti, atsistaty
ti. Laikas taip pat išryškina ir 
išėjusį. Štai ir velionė Br. Sa- 
ladžiuvienė išryškėja, kaip nuo
stabus ir visus mylintis žmo
gus, palikusi visiem šviesų pri
siminimą. Ji su žmogumi tu
rėjo paprastą ir šiltą draugys
tę, žmogų savaime pritraukda
vo, tiesiog nujausdama, ko jam 
reikia, kuo galima padėti. Jai 
buvo lemta gyventi su daugelio 
rūpesčiais, vargais, bet — ji vi
sada pasiliko šviesus žmogus, 
švietęs savo šeimai ir kitiem. 
Tai buvo žmogus, kuris be jo
kio išskaičiavimo dalijo save 
meilę visiem, kuris savo aplin
ką paliko skaidresnę, geresnę 
ir tauresnę.

Velionė buvo gimusi 1895 
lapkričio 25 Kuršėnuose. Tėvas 
buvo Kazys Jasutis ir dirbo tuo 
metu malūne. Motina — Liuci
ja Danielaitė-Jasutienė. Ji buve 
namuose vyriausia. Tėvai grei
tai išsikėlė į Liepojų, kur pra
bėgo ir Bronės jaunystė.

Karas išbloškė šeimą į Rusi
ją. O šėma jau buvo didelė. 
5 seserys ir 3 broliai. Atsidūrė 
Rostove prie Dono. Ten dirbo 
lietuvių pabėgėlių komitete, bu
vo sekretorė. Rostove 1917 iš
tekėjo už Prano Saladžiaus, ku
ris, buvo ką tik baigęs rusų ka- 
o mokyklą. Už dviejų savaičių

T. LEONARDAS 
ANDRIEKUS, O.F.M.

Rašytojui teikiama pagarba 
neretai būna žaibinė — jį su
tviska scenoje per literatūros 
vakarus ar premijų įteikimus 
ir tuoj užgęsta.

n
Bet ir tokiose aplinkybėse 

rašytojas lieka kantrus jūsų 
brolis, kurį Visagalis pašaukė 
ypatingam uėdaviniui. Jis jau
čia savo vertę, paskirtį bei at
sakomybę, ir tas jausmas rašy
toją pastato naujon plotmėn.

Nykos Niliūno poezijoje ran
dame šį drąsų teigimą: “Ir am
žinybę griaus kūrybos šauks
mas neramiai klaikus”. Griaus! 
Kas griaus? Ar tos lietuvio ra
šytojo našlaitės knygelės, dū
lančios spaustuvių skiepuose 
be skaitytojo? To nesakau. Am
žinybę griaus žmogaus nerami 
dvasia, jo aistros, emocijos, po
lėkiai, . iškelti į meno kūrinius 
— poeziją, epą, muziką, pa
veikslą, skulptūrą...

Kūryba nėra kokie iraciona
lūs prasiveržimai laisvalaikiais. 
Kūryba yra estetinė darna, tu
rinti dievišką pobūdį, apiman 
ti visą žmogų ir griaunanti tam
są bei chaosą. Čia nėra laike

A.a, Bronė Saladžiuvienė-Jasutytė 

jis išvyko į frontą. Rostove 
1918 gimė jų sūnus Vytautas. 
Paskui, patyrę nemaža revoliu
cijos vargų, persikėlė į Lietu
vą. Pr. Saladžius įsijungė į 
Lietuvos kariuomenę, dalyvavo 
nepriklausomybės karuose. Pa
sibaigus karam, pastoviai apsi
gyveno Kaune.

Čia Bronė Saladžiuvienė at
sidėjo savo šeimai ir plačiai ap
linkai, teikė pagalbą, globo
dama, patardama. Jų namuose 
nuolat gyveno kas nors besimo
kančių giminių ar atvykę į 
Kauną gydytis. Ne tik giminės, 
bet ir pažįstami. Ir ji surado vi
siem prieglobstį ir gerą drau
gišką nuotaiką.

Kaune ji buvo ilgametė Liet 
Kunigaikštienės Birutės draugi 

snauduliui — kūryba dinamiš- 
ka, nes atspindi Dievo galią; 
kurios vyksmas niekad nesibai
gia. Kūryba nerami, nes savo 
šauksmu liudija kitą tikrovę, su 
kuria, bent kūrimo vyksme, 
bendrauja rašytojas.

Kartais jis girdi šaukiančias 
žvaigždes, kartais jūras, kartais 
menkuosius žemės tvarinėlius, 
kartais žmogų, kartais visą tau
tą. Rašytojas turi pagauti tuos 
skausmo bei džiaugsmo balsus, 
perleisti per save ir, sulydęs 
į poezijos, epo bei dramos vei
kalus, atiduot savo broliam. Kū
rybos vyksmas, jei įsisiūbuoja, 
pilnai reikalauja viso žmogaus, 
viso jo laiko, visos jo meilės... 
Tik tada gimsta dideli meno 
veikalai, ir tautos kartais tik 
dėl kelių žymių rašytojų iškyla 
į kultūrines aukštybes.

Bet kokia ironija! Žmonija sa
vo didžiuosius rašytojus bei me
nininkus, kol jie gyvi, dažnai 
pajuokė, atstūmė ir net marino 
badu. m

Negalima sakyti, kad mūsų 
tautoje koks žymesnis rašyto
jas ar mėno žmogus būtų bu
vęs atstumtas ar stačiai numi
ręs iš bado. Daugiausia galėtu
me apgailėti, kad neretai jis 
buvo pamirštas. Pamiršimo da- 

jos narė, centro val
dybos narė, samaritietė, šaulė.

Prasidėjusi tremtis nešė 
naujus rūpesčius ir vargus. Gy
veno Vokietijoj, iš ten 1949 at
vyko Amerikon. Pastoviai įsi
kūrė Rochestery, N. Y. Ir čia 
spinduliavo šiluma, kitiem pa
dėdama, stengdamasi padaryti 
gyvenimą šviesesnį.

Jai ir čia rūpesčių ir varge
lių netrūko. Prieš šešerius me
tus mirė vyras — Pranas Sa
ladžius, buvęs šaulių vadas Lie
tuvoj. Prieš trejetą metų mirė 
vyriausias sūnus Juozas.

Praeitais metais ji buvo išvy
kusi į Argentiną savo sesers dr. 
Aldonos Kavaliauskienės aplan
kyti. Ten pasisvečiavo bent ke
letą mėnesių. Nors pastoviai gy
veno Rochestery  j e, bet dažnai 
važiuodavo į Baltimorę, Md., 
kur gyveno jos dukra dr. Da
nutė, ištekėjusi už dr. Edmun
do Kasaičio. Ten ją š.m. gegu 
žės mėnesį ištiko širdies prie
puolis. Mėnesi išgulėjo St. Ag
nes ligoninėj. Grįžusi į dukros 
šeimą pas Kasaičius, jėgų ir ge
ros nuotaikos nebeatgavo. Pas
kutinius mėnesius sirguliavo. 
Susidarė komplikacijos, ir ant
ras širdies smūgis ją nukirto.

Velionė paliko dukrą dr. Da
nutę Kasaitienę su šeima Balti- 
morėje, sūnų Juozą su šeima 
Rochesteryje, 3 anūkus, 2 anū
kes ir vieną proanūkę. Lietuvo
je liko dvi seserys, viena Ar
gentinoj ir brolis Kalifornijoj 
su šeimomis. Liko ir eilė kitų 
giminių.

Laidotuvėse, be gėlių, mišių 
aukų, buvo suaukota ir Liet. 
Fondui per 250 dol. Kapinėse 
atsisveikinimo kalbas pasakė 
pulk. R. Liormanas, ramovėnų 
vardu — pirmininkas V. Vit
kus. (p.j.l

lia yra būdinga rašto bei meno 
žmonėm.

Niekas nė šiandien nesido
mi, koks to ar ano žymesnio 
mūsų rašytojo amžius, kaip jis 
išsiverčia, ar gauna pensiją—
nors jų kūrybą laiko dvasiškai 
gyva lietuvių tautos šaka trem
ty. Pagaliau nieko negirdėti 
apie kokią planuojamą paramą 
senatvės bei ligos ištiktiem kul
tūrininkam, nors Amerikos lie
tuviai niekad nėra buvę finan
siškai stipresni, kaip dabar.

Tačiau nė dėl tų negerovių 
rašytojuose nėra kartėlio visuo
menei. Ir čia noriu grįžti prie 
savo pagrindinio teiginio — 
lietuvis rašytojas yra jūsų bro
lis. Jam nerūpi priekaištai, — 
jis sielojasi kūryba. Jis nesido
mi, kiek Amerikos bei Kana
dos lietuviai turi pinigo ban
kuose — jam rūpi tautos dva
sinis kapitalas. Kiekvienas ra
šytojas pagal savo talentą krau
na jį, nereikalaudamas palūka
nų, bet pats primokėdamas šir
dim.

Žinoma, gali kas padejuoti, 
jog mes dar neturime Nobelio 
premijos laureatų. Taip, mes 
neturime, bet mes galime pasi
girti savo rašytojais, kurie lyg 
sąnariai su kūnu, yra suaugę 
su tauta. Jų kūrybą, perdveik
tą tautos skausmų bei lūkes
čių, galima pavadinti tuo “klai
kiai neramiu šauksmu”, kuris, 
jeigu ne amžinybę, tai tikriau
siai griovė vergiją, tamsą ir ne-
santaikas.

Pradedant kukliomis senovi
nių raštų giesmelėmis ir bai
giant šių dienų iškiliųjų litera
tų veikalais, lietuvių literatūra, 
poezija ir proza, yra garbės 
himnas tautai. Geografinė ir 
kultūrinė izoliacija nemažai 
trukdė mūsų rašytojam užsiimti 
pasaulinėmis temomis, bet ji 
padėjo susitelkti į savo tautos, 
žmogaus bei žemės buitį ir iš
gauti savitą estetinę tiesą, ku
ri tikriausiai praturtina pasauli
ne literatūra. Išversti i kitas 
kalbas mūsų kūrėjų raštai susi
laukia nusistebėjimo ir Įverti
nimo. rv

Aptilus šių laikų audrom, 
Lietuvos kultūros istorijoje bus 
rašoma: —

Apie 30.0 0 0 pasitraukusių • 
nuo komunizmo šviesių lietuvių 
ir gerai įsikūrusių už Atlan
to turėjo per 100 pajėgių ra
šytojų. Jų knygos gi mažai te-

Pareiga dėkoti, kam, už ką ir kaip
(aikelta iš 3 psl.) 

duodami ne dėl to, kad kas nors 
ateina į namus ir prašo; ne dėl 
to, kad klebonas primena baž
nyčioj, ar šalpos organizacija 
atsiunčia vokelį. Atiduoti dėl to, 
kad ta dalis jiems nepriklau
so, kad gerasis Davėjas davė 
daugiau, negu jiems reikia. Da
vė daugiau todėl, kad, grąžin
dami jiems nepriklausančią da
lį, atliktų savo pareigą, o lais
va valia tai įvykdydami, pada
rytų nuopelningą darbą. Kad 
grąžindami tą dalį, kuri jiems 
nepriklauso, su ramia sąžine ir 
Dievo palaima galėtų laisvai 
naudotis likusiomis dovanomis.

Šią pareigą primena mums 
Padėkos Diena. Tačiau jei ši 
šventė nebūtų buvusi įsteigta, 
padėkos pareiga vistiek būtų. 
Vistiek turėtume ją atlikti. O 
jei užmirštume, karts nuo kar
to kas nors turėtų mums tai 
priminti.

1171 m., lapkričio MtUno. 75

Dirvos novelės konkurso jury komisija, posėdžiavusi I apkričio 13 ir paskyrusi premiją. Iš k. dr. Pranas Bag- 
das, Pranas Naujokaitis, Tėv. Leonardas Andriekus, OFM, Emilija čekienė, Paulius Jurkus.

Nuotr. L. Tamošaičio

PRANj PŪK4 AMŽINYBĖN PALYDĖJUS
Diena po (dienos baigia išsi

skirti iš mūsų tarpo senosios 
kartos lietuvių veikėjai, suvai- 

buvo skaitomos ir perkamos. 
Dėl to kultūrinis lygis vis la
biau smuko. Knygos nuvertini
mas prisidėjo prie šeimų nu
tautėjimo, ir lietuvių išmokslin
ti vaikai nuėjo savo keliais. —

Panašiai bus rašoma, nes to
kia nelaiminga yra mūsų tikro
vė. Tačiau dar nepulkime ne
viltim Tarp lietuvio rašytojo ir 
visuomenės tebėra ryšys. Rašy
tojai ir visuomenė yra vienin
ga tautiniame darbe. Rašytojas 
ir skaitytojas dar susitinka lite
ratūros vakaruose, koncertuo
se, minėjimuose, susirinkimuo
se, tautinėse demonstracijose 
Reikia tik vieno — kad jie 
dažniau susitiktų knygos pusla
piuose.

Tik tokiame susitikime rašy
tojas ir Skaitytojas • labiausiai 
tampa brėfiai' ir' tarp jų užsi
mezga dvasinė giminystė. Jie 
tada geriausiai susiartina ir abi
pusiškai praturtėja.

Detroito lietuvių suruošta ra
šytojam pagerbti akademija 
yra naujas žingsnis ta linkme. 
Tegul bando žengti panašiai ir 
kitu miestu lietuviai! 4 v

4. KONKREČIAI — kai į du
ris pasibeldžia aukų rinkėjas 
Kultūros Židiniui; kai paštu a- 
teina prašymas su vokeliu Bal
tui — iš tikrųjų tai nėra pra
šymas mūsų malonės ar aukos, 
o tik priminimas mūsų pirmi
nės pareigos ir davimas progos 
ją atlikti — grąžinti Davėjui 
tą dalį, kuri mums nepriklau
so, ir tuo pačiu pareikšti jam pa
dėką už visas malones ir dova
nas. O jei ši pareiga buvo ap
leista jau per eilę metų, tai ir 
skolos suma yra gerokai padi
dėjus. Juo greičiau ją grąžin
sim, juo saugiau ir su rames
ne sąžine galėsime naudotis li
kusiomis dovanomis.

Tada ne tik Padėkos Diena 
bus reikšmingesnė mūsų gyve- 
name, bet ir pats gyvenimas at
gaus savo tikrąją prasmę.

Kun. Pr. GeisČiūnas

JONAS PUZINAS

dinę svarbų vaidmenį išeivijos 
gyvenime. Š. m. liepos 22 nete
kome lietuvybei daug nusipel
niusio Prano Pūko. Tai buvo 
tylus ir kuklus visuomeninin
kas, dirbęs nuoširdžiai ir parei
gingai, niekad savo darbais ne- 
sigarsindamas. Todėl ir ne
nuostabu, kad po jo mirties ne
susilaukta reikiamo paminėji
mo. Iš Lietuvos būdamas neto
limas Punių Pūkų kaimynas, o 
Philadelphijoje iš arti pažinęs 
a.a. Praną Pūką; pabandysiu 
žvilgterėti į velionio nueitą il
gą gyvenimo kelią ir iškelsiu 
kai kuriuos jo svarbesnius dar
bus.

•
Pranas Pūkas gimė 1887 ba

landžio 27 Punių kaime, Tau
jėnų vis., Ukmergės aps. Augo 
smulkaus ūkininko šeimoje 
drauge su broliais Klemensu, 
Antanu, seserim Sofija. Kad ne
reiktų dar labiau smulkinti 
ūkio, Klemensas išvyko lai
mės paieškoti į Ameriką, vė
liau parsikviesdinęs Philadel - 
phijon ir savo jaunesnįjį broli 
Praną. Ūkininkauti paliko An
tanas (tebegyvena Lietuvoje). 
Sesuo Sqfija Navikienė emigra" 
vo Argentinon, kur ir dabar 
tebegyvena. Pranas norėta iš
leisti į mokslus. Mokėsi Tau
jėnų valsčiaus mokykloje ir Mi
kalojaus I gimnazijoje Ry
goje. 1913 gruodžio mėn. at
vyko Philadelphijon. Beieško
damas geresnio darbo, 1915 iš
sikėlė į Brocklyną, kur dirbo 
Arbuckle Brothers Coffee Mill 
fabrike. Darbas buvo sunkus ir 
menkai apmokamas (14-15 dol. 
savaitei). Bedirbdamas, 1915-16 
vakarais mokėsi American Pre
paratory School New Yorke 
(336 W. 49th Street). Po to vėl 
grįžo Philadelphijon ir dirbo 
Dill and Collins Paper Co.

Atsikūrus nepriklauscgnai 
Lietuvai, Pranas Pūkas visa šir
dimi atsidėjo jos didiesiems rū
pesčiams. O tų rūpesčių buvo 
begalės. Lietuva turėjo ilgai ir 
sunkiai kovoti dėl savo laisvės. 
Čia senoji išeivija, kad ir ideo
logiškai gerokai susiskaldžiusi, 
aktyviai stojo į Lietuvos atsta
tomąjį darbą: siekė, kad JAV 
pripažintų atsikūrusios Lietuvos 
valstybę, tuo reikalu paruošė 

peticiją su milijonu parašų, 
ėmėsi organizuoti Laisvės Sar
gus, Amerikos Lietuvių Briga
dą, kad tie kariniai daliniai pa
dėtų kovoti Lietuvos kariuome
nei su į Lietuvą besiveržian
čiais bolševikais, bermontinin
kais ir lenkais, organizavo Lie
tuvos laisvės paskolos lakštų 
pirkimą, nuliedino Laisvės Var
pa Lietuvai ir tt. Pranas Pū
kas buvo ne tik visų tų darbų 
liudininkas, bet ir veiklus daly
vis.

Pačioj pradžioj didžiulį dar
bą atliko Lietuvių Egzekutyvi- 
nis Komitetas, galutinai sudary
tas 1918 lapkričio 8 iš katalikų 
Lietuvių Tautos Tarybos ir tau
tiniu liberalų bei sandariečių 
Lietuvių Tautinės Tarybos. Pir
muoju komiteto pirmininku 
buvo inž. Tomas Norus-Naru- 
ševičius, o nuo 1919 vasario 
16 — Matas J. Vinikas. Tas 
Washingtone įsikūręs komitetas 
atliko didžiulį darbą, keldamas 
Lietuvos reikalą amerikiečių 
spaudoje bei visuomenėje ir 
besirūpindamas Lietuvos vals
tybės pripažinimu. Be to, komi
tetas, kol buvo paskirtas atsto
vas Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms, ėjo ir Lietuvos at
stovybės pareigas. Čia komite
tas susidūrė su didelėmis kliūti
mis tiek iš Rusijos ambasado
riaus Boriso Bachmetevo pu
sės, tiek ir iš jo veikiamo v- 
bės departamento. Tačiau pa
mažu Lietuvos reikalų atstova
vimas Amerikoje įėjo Į norma
lias vėžes. 1919 gruodžio 18 į 
New Yorką atvyko Lietuvos 
Finansinė Misija, kurią sudarė 
adv. Joas Vileišis, Povilas Za- 
deikis ir kun. Jonas Žilius (Ži
linskas). Misijos tikslas — iš
gauti Lietuvai JAV pripažini
mą ir 5-10 milijonų dolerių pa
skolą, vad. Lietuvos laisvės pas
kala. 1920 sausio 5 misija per
sikėlė į Washingtona ir įsikū
rė Lietuvių Egzekutyvinio Ko
miteto patalpose (703 15th St., 
N. W.). Ir kai J. Vileišis pa
reiškė norą perimti iš Lietuvių 
Egzekutyvinio Komiteto diplo
matinį Lietuvos atstovavimą, 
susilaukta komiteto pirminin
ko M. J. Viniko pasipriešinimo, 
tačiau, kai 1920 vasario 18 Lie
tuvos vyriausybė J. Vilėišį pa
skyrė Lietuvos Respublikos ne-

(nukelta j 5 psl.)
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LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIS ----------------------------------  solistai
Dalia KučėnienėDAINAVA Roma Mastienė

r ** . _ Margarita Momkienė

mini savo veiklos 25 metų sukaktį OT1\ A "OD TJ*™™^alnienė 
ir stato operetę OllXxLJDlVJLl ijLl vytasRadys 

Julius Saurimas

LAIKAS

su STONINIU ORKESTRU j Jgl

1971 metais
gruodžio 11 (šeštadienį) 8:00 vai. vakare 
gruodžio 12 (sekmadienį) 2:30 v. po pietų

..— /Anatolijaus Kairio 

Muzika — Broniaus Budriūno

Dirigentas PETRAS ARMONAS

Režisūra—Zita Kevalaitytė Vi- 
sockienė. Dekoracijos—J urgis 
Daugvūa. Šokių choreografija— 
Leokadija Braždienė. Chormeis
teris—Alfonsas Gečas. Akompa
nuoja Marija Mondeikaitė-Kutz

VIETA
Marijos Aukštesn. Mokyklos auditorija
California ir 67 gatvių kampas

f

BILIETAI:
•MARGINIŲ" krautuvėje. 2511 W. 

69th Street — Tel. PR 8-4585
Kainos:

$8.00
$7.00
$6.00
$5.00
$4.00
$3.00

Toliau gyvenantieji bilietų gali įsi
gyti, pasiuntę paštu čekį ar Money 
orderį, nurodant dieną ir kainą, šiuo 
adresu: DAINAVA, 7217 So. Fair- 
field Ave., Chicago. Ill. 60629
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Po Chicagos dangum
Sveikinam sukaktuvininką
Marquette Parko lietuvių or

ganizacijos lapkričio 28, sekma
dienį, Gimimo parapijos mo
kyklos salėj ruošia kan. Vado
vo Zakarausko 40 metų kuni
gystės minėjimą su banketu. 
Šis sukaktuvininkas yra pasižy
mėjęs ne tik bažnytinėj veik- 

* led, bet ir jaunimo auklėjime. 
Eilę metų jis vadovavo litua
nistinei mokyklai, rašė straips- 
nius, kalbėjo per radiją ir susi
rinkimuose. Visus domina jo 
patriotiški pamokslai. Jis yra 
ir Lietuvos vyčių 112 kuopos 
dvasios vadas.

Visi sveikinam kan. Vaclo
vą Zakarauską. Linkim jam ir 
toliau sėkmingai dirbti.

Didelis patogumas
Lietuviai, kurie dėl ligos ar 

dėl kitos priežasties negali nu
vykti į socialinio draudimo įs
taigą, galit pasinaudoti telefo
nu. Reikia paskambinti 239-70 
55 ir paprašyti pensijos ar me
dicare blankų.. Įstaiga juos at
siųs į namus. Užpildžius jie pa
siunčiami atgal į įstaigą.

Miesto rotušėj kasdien vei
kia plaučių peršvietimo įstai
ga. Ten tereikia tik užeiti ir už
pildyti blanką. Tuoj nemoka 
mai padaroma plaučių nuotrau
ka, o vėliau atsakoma, ar plau
čiai yra sveiki, ar paliesti džio
vos. Per 4 mėn. ta įstaiga, vei
kianti 43 vietovėse, peršvietė 
84,939 žmones.

Šv. Kazimiero kapinės
Kapų puošimo ir mirusių pa

gerbimo dienomis tūkstančiai 
lietuvių savo artimųjų kapus 
lanko ir juos puošia. Prieš kele
rius metus prie Pulaski ir 3- 
čios gatvių sankryžos buvo pa
statytas kapinių steigėjam pa
minklas. Projektas neblogas, 
tik labai gaila Įtvirtinto varpo, 
kuris ilgus metus skambėdavo 
naujai atkeliavusiem į amžino 
poilsio vietą, o dabar liko be
žadis. Tikėtasi, kad nuo kelio, 
iki jo ir aplink, nebus laidoja- 

- mi žmonės. Šiais metais, visų 
nustebimui, jau palaidoti keli. 
Ant jų kapų žmonės turėjo sto
vėti, prie paminklo vykstant iš
kilmėm.

Sklypų savininkai turėtų pa
reikšti kapinių administracijai, 
kad aplink šį paminklą nebūtų 
laidojami žmonės, kad jis būtų 
gražiai išpuoštas, o aikštelė bū
tų laikoma laisva.

. Aidulės televizijoj
Lietuvių televizijqj po ilges

nės pertraukos lapkričio 7 pa-

Pranas Pūkas. . .
(atkelta iš 4 psl.)

paprastu pasiuntiniu ir įgaliotu 
ministru Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, M. J. Vinikas pa
kluso ir perėjo dirbti į pasiun
tinybę sekretoriumi. 1920 ru
denį J. Vileišis pakvietė ir Pra 
na Pūką į atstovybės sekreto
riatą. Tuo metu pasiuntinybė
je dirbo šie asmenys: atstovas

—Jonas Vileišis, sekretorius 
— Matas J. Vinikas, adv. My
kolas Šlikas (M. Malcolm Slikes, 
daugiausia dirbęs turto paliki
mų skyriuje), adv. Richard C. 
De Wqlf, Pranas Rimkus, To
mas Šėmis (Shamis), H. Feles- 
kaitė, V. Janušaitė, Elena Šal- 
teniūtė (Helen Schultz, vėliau 
ištekėjo už Lietuvos pasiunti
nio Washingtone Voldemaro 
Vytauto Čarneckio) ir Pranas 
Pūkas. P. Pūkas dirbo sekreto
riate, sekė amerikiečių ir kitą 
spaudą, apie svarbesnius Lietu
vą liečiančius dalykus informa
vo atstovą. P. Pūkas daug pri
sidėjo beplatinant Lietuvos lais
vės paskolos lakštus, beren
kant milijoną parašų peticijai, 
dalyvavo ir tą peUciją įteikiant 
JAV prezidentui Warren G. 
Hardingui 1921 gegužės 30. Įtei 
kus prezidentui peticiją, P. Pū
kas perkeltas į Lietuvos Finan
sų Misiją N. Y., kuri buve 
Lietuvos atstovybės paskolos 
skyriumi, čia P. Pūkas dirbo 
iki 1921 spalio mėn. galo. 

sirodė Alice Stephens vedamas 
mergaičių choras — Aldutės. 
Jos atliko Strolios, Jaučio ir ki
tų muzikų kūrinius. Kai kurios 
dainos praskambėjo labai ma
loniai, kai kuriom reikėjo di
desnio pasiruošimo. Ateity rei
kėtų linksmesnių, patriotinių 
dainų.

Choro vedėja programoj pa
reiškė, kad per penkerius me 
tus choro sąstatas beveik kas
met keitėsi. Mergaitės ateina ir 
išeina, todėl kasmet beveik vis 
naujos jėgos.

Aidutės yra išleidusios vieną 
plokštelę, kurią dar galima įsi
gyti-

Lietuviai laimėjo
Netoli Chicagqs, Indianos v- 

bėj, Beverly Shores miestely, 
kur gyvena daug lietuvių ir 
ypač vasaros laiku jų ten pilna 
prie vandens, praėjusiuose rin
kimuose net du lietuviai įėjo Į 
miestelio tarybą: W. Bložis (iš 
pirmo “wardo”) ir J. Jokantas 
(iš antro). Jie ėjo respublikonų 
sąrašu. Lietuviai ypatingai la
bai daug dirbo ir balsavo už sa
vo kandidatus.

Lietuvos kariuomenės ir Simo 
Kudirkos minėjimas

Su kariuomenės švente lap
kričio 21 čia buvo sujungtos ir 
S. Kudirkos nelaimingo šuolio 
į laisvę metinės. Minėjimas bu
vo įspūdingas: su pamaldom, iš
kilmėm prie nežinomojo kario 
paminklo ir su programa Jau
nimo centre.. Minėjimo rengė
jai'— Ramovės skyrius ir Al
ta.

Prakalbos, giesmės ir him
nai, ypač Lietuvių Operos vyrų 
choro pasirodymas su vadovu 
A. Geču, tūkstančius lietuvių 
suvedė į vieną mintį, kad prieš 
53 metus į Lietuvos kariuome

RUOŠIAMAS LB POLITINIŲ 
STUDIJŲ SAVAITGALIS 

ALGIMANTAS S. GEČYS

Visu smarkumu besikeičianti 
pasaulio politinių įvykių raida 
ne vienu atveju tiesiogiai palie
čia ir Lietuvos bylą. Šie tarp
tautinės reikšmės įvykiai netu
ri įtakos pagrindiniam mūsų 
nusistatymui: siekti laisvės pa
vergtai Lietuvai. Kiekvienam 
sąmoningam lietuviui nepriklau
soma Lietuva yra tikslas, ku
rio vedama per virš 30 metų 
nepalūžo kovojanti tauta ir už 
tėvynės ribų gyvenanti jos da
lis. Tačiau politiniai pasikeiti
mai visu svoriu atsiliepia į mū
sų laisvinimo darbo metodiką. 
Tikslui pasiekti kiekvienu atve
ju stengiamės naudotis geriau
siomis ir našiausiomis veiklos 
priemonėmis. Jas surasti nėra 
lengva. Dėl jų mūsų nuomonės 
dažnai ir išsiskiria.

•

JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro valdyba, siekdama lais
vinimą veiklai surasti sėkmin
giausius darbo metodus ir nu
statyti savo politinės srities 
veiklai gaires, kurios kuo ma
žiau kryžiuotųsi su kitų veiks
nių veikla, gruodžio 11-12 Phi- 
ladelphijoj, Sheraton viešbuty, 
ruošia JAV LB politinių studi
jų dienas. Referentais bus visa 
eilė žymių politinių mokslų spe
cialistų ir veiklių LB darbuoto
jų. Prie lietuvių referentų jung
sis ir iškilūs amerikiečiai moks
lininkai. Jie atvyks ne sveikinti 
ar stebėti, bet aktyviai daly
vauti studijų dienų programoj 
šu pranešimais ir atsakymais į 
susirinkusiųjų klausimus.

JAV LB centro valdyba tiek 
iš referentų, tiek iš dalyvių lau 
kia visapusiško įsijungimo į 
darbotvarkę ir konkrečių min
čių. Pranešimų ir diskusijų me
tu norima užsitikrinti akademi
nį lygį, vengiant emocinių pa
reiškimų, nepagrįstų kaltini
mų ar smerkiančių nutarimų 
asmenų bei kurid nors veiks
nio atžvilgiu. Darbotvarkė su
daryta taip, kad klausytojai ga

nę stojusių savanorių dėka Lie
tuva tapo laisva ir su visuome
nės bei Amerikos lietuvių pa
galba stojo į kūrybinį kelią. O 
prieš metus Simas Kudirka su
purtė visą pasaulį laisvės troš
kimu ir jo negavimu. Mūsų vi
sų širdys, darbai ir kova, yra 
kartu su juo. Dieve, gelbėk jį 
ir visą Lietuvą iš vergijos!

Vyt. Kasiulio paroda
Čiurlionio galerijoj lapkričio 

13 buvo atidaryta dail. Vytau
to Kasiulio meno paroda. Žmo
nių prisirinko sausakimšai.

Parodą atidarė Lietuvių Mo
terų Dailininkių Draugijos pir- 
min. V. Balukienė, o ją suren
gė ir qrganizavo Illinois Lietu
vių Medikų ir Odontologų pa
galbinis moterų vienetas.

Eksponatai labai įdomūs. Jie 
į žiūrovą kalba lietuvišku kolo
ritu ir atmosfera. Išstatyti 42 
paveikslai: tapyba,pastelė,tem
pera.

Svečių tarpe iš dailininkų bu- 
vo matyti veteranas prof. A. 
Varnas, J. Kelečius ir dauge
lis kitų.

Lietuviški radijai, fotografai 
ir žurnalistai padėjo šią parodą 
propaguqti. Marguty ir pats dai- 
liniukas V. Kasiulis • kalbėjo ir 
nušvietė savo gyvenimą Pary
žiuje. Sėkmės jam Amerikoj!

Lietuviškas jaunimas
Marijos aukštesniojoj mo

kykloj lapkričio 12-14 vyko juo
kingas jaunimo pastatymas — 
“The Stuck Pot”. Gražiai vaidi
no daug berniukų ir mergai
čių. Iš lietuvių buvo net 15 vai
dintojų (iš įvairių mokyklų).

Lietuvos vyčių jaunimo- šo
kių grupė su vaidintojais gruo
džio 3 atliks kalėdinę progra
mą pramonės muziejuj.

Bal. Brazdžionis

lėtų kuo plačiau pasisakyti įvai
riais klausimais. Visi referatai 
apriboti 15-20 minučių laiku.

•

Studijų dienų metu bus pa
liesta visa eilė politinių temų. 
“Lietuvos 'klausimas Jungtinė
se Tautose” bus svarstomas 
Leonardo Valiuko, rezoliucijų 
komiteto pirmininko. Algiman
tas Gureckas, prieš penketą 
metų sukėlęs gyvas diskusijas 
mūsų spaudoj Kinijos klausi
mu, naujų pasaulinių įvykių 
šviesoje nagrinės temą “Pekin- 
go-Maskvos santykių įtaka Lie
tuvos klausimui”. Simpoziumo 
forma bus paliesta Sovietų Są
jungos pavergtų tautų proble
ma. Tai atliks trys referentai: 
dr. William R. Kintner, For
eign Policy Research Institute 
prezidentas dr. Vemon V. As- 
paturian, Pennsylvania State 
University politinių mokslų pro
fesorius .ir Sov. Studijų Cent
ro direktorius, ir dr. Vytautas 
Vardys. Oklahomos univer
siteto politinių mokslų profeso
rius ir Sovietų Studijų Centro 
Miunchene direktorius. Po sim
poziumo bus įtakingo, su Lietu
vos klausimu gerai susipažinu- 
sio JAV valdžios atstovo prane
šimas “JAV pažiūra į Baltijos 
valstybių okupaciją”.

JAV LB pasireiškimus lais
vinimo veikloje lies inž. Bro
nius Nainys, buvęs JAV LB 
centro valdybos pirmininkas, ir 
dr. Tomas Remeikis, St. Joseph 
kolegijos politinių mokslų pro
fesorius. Inž. Nainys apžvelgs 
“Lietuvių Bendruomenės kelią 
i Lietuvos laisvinimo darba”. 
Dr. Remeikis vadovaus diskusi
jom — “Gairės JAV LB veik
lai laisvinimo srityje”.

Sekmadienis, gruodžio 12, 
skirtas trumpesniem praneši
mam. JAV LB centro valdybos 
vicepirmininkas Algimantas 
Gečys apžvelgs JAV LB pasi
reiškimus laisvinimo srityje. 
Centro valdybos narė Aušra

04RBIHINKAS

Lietuviai evangelikų suvažiavime. Iš k. garbės senjoras A. Gelžinius, M. Posingis, bažnyčios ta
rėjas kun. dr. Ernst Eberhard (suvažiavimo rengėjas), kun. J. Stanaitis, senjoras kun. A. Kele
ris, sakytojas K. Klumbys, Fr. Slenteris ir mo kytojas Fr. Skėrys.

EVANGELIKŲ DARBUOTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
Liuteronų pasaulinės tarybos 

vyriausias vokiečių komitetas 
kiekvienais metais ruąšia Liu
teronų Bažnyčių tremtyje kuni
gų ir darbuotojų teologinio pa
siruošimo suvažiavimus.

Praeitais metais toks suva
žiavimas buvo šiaurės Vokieti
joj Ricklingene. Šiemet suvažia
vimas vyko rugsėjo 20-24 Stein- 
gadene, gražiame Bavarijos 
krašte. Ten kavalerijos genero
lo žmona Eberth prieš mirtį už
rašė Bavarijos evangelikų baž
nyčiai namus su ta sąlyga, kad 
ten vyktų nuolatos kareivių ir 
karininkų evangelikų teologi
niai pasiruošimo kursai ar su
važiavimai. Jau dešimt metų, 
kaip dabartinė valdžia tuo na-

BALTIMORE, MD.
L i etų vi u Bendruomenės Bal- 

timorės apylinkė lapkričio 27, 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. ren
gia vakarą Lietuvių Svetainės 
didžiojoj salėj. Programą at
liks sekstetas “žibuoklės” ir 
jų vadovas Liudas Stukas. 
Sekstetas, ypač pagarsėjęs New 
Yorko ir New Jersey apylinkė
se, čia bus girdimas pirmą kar
tą. Šokiam gros orkestras.

Balfas šiuo metu kviečia da
lyvauti drabužių rinkliavoj. Vi
si kviečiami atliekamus drabu
žius atnešti į Lietuvių Svetai
nės rūsį. Jie bus pasiųsti reika
lingiem.

Šv. Alfonso mokyklos vaikai 
ruošiasi kalėdiniam pasirody
mui, kuris įvyks gruodžio 12, 
sekmadienį, 3 vai. popiet šv. 
Alfonso parapijos salėj.

Altoriaus ir rožančiaus drau
gijų moterys metiniam pusry
čiam rinksis lapkričio 28, sek 
madienį, po 8:30 vai. mišių Šv. 
Alfonso-parapijos salėj. Mišias 
aukos dvasios vadas prel. L. 
Mendelis.

Mačiulaitytė-Zerr referuos etni
nių grupių praeičiai tirti įstaty
mo reikalą. JAV LB tarybos na
rė dr. Elona Vaišnienė pažvelgs 
į vienos amerikiečių grupės 
naudojamus metodus išgauti 
spaudos, radijo, televizijos dė
mėsi. Gintaras Karosas, lietu
vių jaunimo, informacijos cent 
ro vadovas, svarstys problemas, 
susijusias su jaunimo įtrauki
mu į laisvinimo darbą. Antanas 
B. Mažeika, JAV LB centro val
dybos ryšininkas prie demokra
tų partijos, duos konkrečių pa
siūlymų, kaip panaudcĮti politi
nes partijas Lietuvos reikalui. 
Studijų dienos bus baigtos dr. 
Broniaus Nemicko, Vliko vice
pirmininko ir College of White 
Plains, N. Y., politinių ir eko
nominių mokslų profesoriaus, 
paskaita “Lietuvos byla ir Eu
ropos saugumo konferencija”.•

JAV LB centro valdyba stu
dijų dienose dalyvauti kviečia 
JAV LB tarybos, apygardų ir 
apylinkių valdybų narius, apy
linkių ribose veikiančių LB Lie
tuvos reikalų komisijų narius 
ir visus bendruomeniškų nusi
teikimų asmenis, besidominčius 
laisvinimo darbu. 

mu naudojasi. Ir šiemet pagre
čiui buvo kursai puskarinin
kiam ir viršilom. Ju ten buvo 
per 20. Vadovavo vienas evan
gelikų karo kapelionas.

Šiemet liuteronu suvažiavi
me dalyvavo 42 estų, latvių, 
lietuvių, lenkų ir vengrų liute
ronų kunigai ir bažnyčios dar
buotojai.

Lietuvių grupę sudarė: kuni
gas senjoras- A. Keleris, gar
bės senjoras kun. A. Gelžinius, 
kun. J. Stanaitis, bažnyčios dar
buotojai: Fr. Selenteris, mo
kytojas Fr. Skėrys, M. Posingis, 
sakytojas K. Klumbys.

Kasdien vyko rytinės ir va
karinės pamaldos, kurias pakai
tom laikė penkių tautybių ku-

Kalėdinius sveikinimus ang
lų ir lietuvių kalbomis galima 
įsigyti Šv. Alfonso klebonijoj. 
Ten galima gauti ir kalendorių 
bei plctkelių.

Morta Keidošienė, ankstes 
nės kartos lietuvė, .sulaukus 
gražios senatvės, po ilgos ir 
sunkios ligos mirė lapkričio 17. 
Velionė buvo ištikima šv. Al
fonso parapijos narė, dalyvau
davo lietuviškuose parengimuo
se, užaugino didelę šeimą, vi
siem davė gerą pavyzdį. Ji bu
vo viena iš seniausių Baltimo*- 
rėš lietuvių. Už jos sielą Šv. 
Alfonso bažnyčioj lapkričio 22 
mišias aukojo jos sūnus kun 
Kazimieras su prel. L. Mende- 
liu ir kun. Dranginiu. Palaido
ta Holy Redeemer kapinėse. 
Nubudime liko sūnus kun. Ka
zimieras ir jo broliai Juozas, 
Melvinas ir Antanas, dukros Se
selė M. Xavier kazimierietė, Ci
ną. Lilė,. Morta, Anelka, Dolo
res, Marytė Teresė ir daug 
anūkų.

Jonas Obelinis

Kultūros Židiniui aukoju, 
kad atsistotu jis ant kojy!

Kultūros Židiniui—dr. Juozo Leimono
Fondui

1000 dol.: Vincas ir a.a. Mari
ja Stankauskienė, Cleveland, 
Ohio.

Po 300 dol.: Helen Pulkus, 
So. St. Petersburg Fla., kun. 
Balys Ivanauskas, Cleveland. 
Ohio.

Po 200 dol.: Theodora Gobe- 
ris, Norwich, Conn., dr. J. Sun- 
gaila, Toronto, Ont., A. Ambro 
zaitienė, Summerville, Mass.

Po 100 dol.: Adelė Dulskis, 
Oak Lawn, Ill., Magdalena Jan
kauskienė, Cambridge, Mass. 
Vincas ir Anastazija Adamskiai, 
Worcester, Mass., Frank Valuc- 
kas, Melrose Park, Ill., A. Ru- 
dak, Brighton, Mass., prof, ir 
dr. M. Ramūnai, Ottawa, Ont., 

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

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

nigai ir pats suvažiavimo, rengė- 
jas kun. dr. Eberhard. Iš lietu
vių pusės jas laikė kun. Julius 
Stanaitis iš Backnago.

Suvažiavimo tema buvo krikš
tas, katekizmas, konfirmacija. 
Tos temos ir buvo paliestos į- 
vairiose paskaitose.

Senjoras kun. A. Keleris pa
informavo apie lietuvių evan
gelikų liuteronų bažnyčios veik
lą V: Vokietijoje. Čia dabar 
yra 5000 evangelikų lietuvių. 
Juos aptarnauja 4 kunigai ir 9 
pasauliečiai. Pamokslai sakomi 
ir laikomos pamaldos 48 para
pijose ar pamokslų vietose. Pra
eitais metais buvo 248 pamal
dos. Tie keturi kunigai, aptar
naudami žmones, nuvažiavo 
57,378 km.

V. Vokietijoj leidžia savo laik
raštį “Svečią”. Per metus pasi
rodo 6 kartus, turi 28 pusla
pius, tiražas — 900 egz.

Pranešimus padarė kun. A. 
Gelžinius, mokytojas Fr. Skė
rys.

Kitų metų suvažiavimas nu
matomas Harzo kalnuose___

Fr. S.

KAUNO KATEDROJ RADO 
BRANGIU PAVEIKSLU• c *-

Lapkričio 16 New Yorko 
spauda paskelbė, pasiremdama 
Tasso pranešimu, kad Kauno 
katedroj, ją remontuojant, dar
bininkai tarp sienų surado pa
slėptų senų paveikslų. Tai bu
vo flamandų ir olandų meiste
rių paveikslai ir vienas žymaus 
dailininko — Petro Pauliaus 
Rubenso. Paveikslai iš 16 ir 17 
amžiaus.

— Varšuvoj spalio 19 atida
ryta Lietuvos meninės fotogra
fijos paroda. Lietuvos foto me
nininkų darbai bus rodomi ir 
kituose Lenkijos miestuose.

(E)

aukojo:
Juozas Kučiauskas, St Louis, 
Illinois, Kazimieras Kavaliaus
kas, Cicero, HL, J. E. Katiliai, 
Omaha, Nebr., H. Dumbliaus
kienė, Munhall, Pa.,. Pauline 
Shapanus, Dunellen, N. J.. 
Frank Pūkas, Chicago, Ill.

Po 50 dot: E. Kavaliauskie
nė, Brooklyn, N. Y., Eric Un
ger, East Cleveland, Ohio.

15 dol.: Jokūbas Gerasimavi- 
čius,Worcester , Mass.,

10 dol.: Jonas Jankauskas. 
St„ Petersburg, Fla.

5 dol.: Anelė Kybartienė 
Chicago, III., Jonas Kancus, Bro 
nius Sudžinskas, Marija Kas 
peravičienė, St. Markevičius.

— Vliko seimas šiemet vyks
ta Detroite, Lietuvių namuose, 
gruodžio 4-5. Šalia valdybos, ta
rybos ir Tautos Fondo prane
šimų, pokalbio su spaudos bei 
radijo atstovais, pramatyta ir 
paskaitos-svarstymai su disku- 
jomis: Dabartinis lietuvių tau
tos pasipriešinimas sovietinei 
okupacijai ir jo reikšmė Lietu
vos suverenumui atstatyti — A. 
Kasulaitis; Lietuvos laisvės by
la dabartinėje tarptautinėje po
litikoje — dr. J. K. Valiūnas; 
Lietuvos vadavimo pastangų de
rinimas ir plėtimas — dr. J. 
Puzinas ir G. Karosas.

—Lietuvių Bendruomenė pa
sveikino latvius jų nepriklau 
somybės šventės proga, palin
kėdama latviam ir lietuviam 
kartu dirbti ir kovoti dėl Balti
jos kraštų laisvės.

— Skulptorius Antanas Brai
dys Anglijoj, Londone, suruošė 
savo darbų parodą nuo spalio 
27 iki gruodžio 4 d. Annely Ju
da Fine galerijoj. Jis išstatė 
18 darbų, iš kurių 12 sukurta 
šiais metais.

— Lapkričio 23 sueina viene- 
ri metai nuo tragiškai pasibai- 
usio Simo Kudirkos bandymo 
pasiekti laisvę JAV LB švieti
mo taryba prašo lituanistiniu 
mokyklų direktorius, vedėjus ir 
mokytojus šią sukakti tinka
mai paminėti. Ypač derėtų mo
kiniam paryškinti Simo Kudir 
kos didvyrišką laikysena jo 
teismo metu ir jo nuteisimą. 
Pamaldos, pokalbiai klasėse, ra
šiniai, eilėraščiai, sieniniai biu
leteniai, laiškai JAV preziden
tui prašant padaryti žygių Si
mui išlaisvinti yra tik dalis ga
limų būdų įsijungti į jaunimo 
žygį už Simą.

— Naujas “Švietimo Gairių“ 
5-tas numeris išeis lapkričio mč 
nėšio pabaigoj. Prenumeratas 
renka JAV LB Švietimo tary
bos iždininkas Stasys Rudys 
(415 Plum St., Michigan City. 
Ind. 46360). “Švietimo Gairės” 
yra labai naudingos visiem, ku
rie domisi ar dirba lituanistini 
darbą.

— Naujojoj Gvinėjoj gyvena 
apie 10 lietuvių, dirbančių įvai
rius speciTinius darbus. Ypatin
gai atsakingą darbą turi ten 
gyvenąs inž. P. <Dirkis, einąs 
vyriausio inžinieriaus pareigas 
ir savo žinioj turįs visą kon
strukcine statvba. Inž. P. Dič
kio vardas Naujojoj Gvinėjoj ir 
ypač sostinėj Port Moresby yra 
labai gerai žinomas.

— Dr. Šarūnas Užgiris, gy
venąs Chicagoj, Marquette Pk.. 
yra greičiausio pasauly automo
bilio “The Blue Flame” pro
jekto autorius. Šios mašinos 
rekordinis greitis viršijo. 1.000 
km per valandą ribą, kuriai pa
siekti teko išspręsti visą eilę 
sunkių teoretinių ir praktiniu 
problemų. Dr. Š. Užgiris profe
soriauja Illinois Technologijos 
institute ir po greičiausio pa
sauly automobilio dabar baigė 
greičiausio pasauly motociklo 
projektą.

— Australijoj Viktorijos 
valstijos švietimo ministerija 
ir Universitetų-egzaminų tary
ba yra oficialiai priėmusi į 
aukštesniųjų mokyklų (gimna
zijų) kalbų programą lietuvių 
kalbą ir mokiniai savo kursuo
se. pasirinkdami svetimą kalbą, 
gali tarp visų kitų pripažintų 
pasirinkti ir lietuvių kalbą. Eg
zaminų rezultatai traktuojami 
■kaip ir kitų dėstomųjų dalykų.

Išleista Onos Miciūtės poezi
jos rinktinė “Slėnių paukščiai” 
(176 psl., 8.000 egz.). Vilniaus 
krašto poetė debiutavo 1938 su 
eilėraščiu rinkiniu “Žiburiai pel 
kėse”. Alb. Žukauskas naujam 
leidiny skaitytojus supažindina 
su Miciūtės gyvenimu bei kū
ryba. (E)

— Vilniuj gėlių galima nu
sipirkti septyniose parduotuvė
se ir penkiuose kioskuose. (Ei 

(nukelta į 7 psl.)
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Ramusis vandenynas ir jo pasaulis 
. Įspūdžiai iŠ Tol. Ryty keliones

DR. HENRIKAS ARMANAS

(Tąsa iš 70 nr.)
Thailandas yra basuolių kraš

tas, nes avalynė yra labai bran
gi. Teko 
dencijoj, 
ma “The 
kas buvo
kad nė kiek nepavydėjau tam 
basam karaliui Ramai IV.

būti karališkoj rezi- 
kurioj buvo filmuoja- 
King and I”. Ten vis- 
taip sena ir apšepę,

je vietoje yra modernus ir gra
žus tiltas, o prie jo nesuskai
toma daugybė tų belaisvių ka- 
pų-

Upės ir drambliai yra pagrin
dinės susisiekimo ir darbo prie
monės.

Thailandas yia

gaidžius-demonus ir kad taika, 
ramybė bei teisybė Įsiviešpa
taus šiose gerojo vandenyno že
mėse ir salose.

“še-še" ir "sai-žen"!
Ir taip plieno paukštis pakilo 

į padangę ir nunešė lietuvį — 
nenuilstamą keliautoją savo 
sparnais į Malajus, Singapūrą, 
Manilą, Hong Kongą ir Tokiją, 
o iš čia, nusiavęs batus, kaip 
Siamo karalius, atsirišęs kakla
raištį ir atsisegęs, marškinius
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Burmos (nukelta į 7 psl.)

Happy and joyous Thanksgiving 
to all our friends and customers

PRINCE POLISHING AND 
PLATING CO.

Chrome nickel and silver
44 Dickerson Street Newark N.J.

HAPPY THANKSGIVING DAY!
I •••••******************************■

I

GOLDMAN AND GOLDMAN 
ANDCAPRIO 

ATTORNEYS AT LAW

1971 m., lapkričio 24 d., no. 75}
- 1 •
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Gerosios ir piktosios dvasios
Dar ir šiandien kirpėjai Thai

lande valo žmt^iėm. ausis, ir vi
si tiki į dvasias. Kiekvienas na
mas savo rytiniame kampe tu
ri tuščią vietą, lyg ir altorių, 
kur gyvena to namo dvasia. Ri
tualiniai šokai vaizduoja piktą
sias ir gerąsias dieviškąsias dva
sias. Geroji dvasia tūry ilgus 
auksinius pirštus ir smailią ka
rūną ant galvos, o piktoji — 
ant veido dėvi biaurią kaukę— 
gyvulio bei drakono.

Thailando moterys yra labai 
gracingos ir gražiems, o jų šo
kiai — tikrai aukšto meninio 
lygio.

Moralė krašte yra labai 
aukšta. Merginos, kurios “ei
na” su amerikiečiais kareiviais, 
yra pajuokiamus ir niekinamos. 
Tačiau doleris ir čia valdo kraš
tą: už dolerį ir čia gali pirkti 
ne tik auksą, bet ir merginą!
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SARG AND FRANK’S 
ARCO SERVICE STATION 

Open 7 days a week 
General auto repairs Tune-ups 

168 South Main St. Phillipsburg NJ 
201-454-2977

MANY HEATING AND 
AIR CONDITIONING CO.

i
i 
i I » » ■
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♦ i

134 Evergreen Place 
East Orange. New Jersey

Karalius buvo vienuoliu
Jaunas Thailando karalius 

Rama IX yra labai populiarus ir 
žmonių mylimas. Dali savo jau
nystės praleido būdamas vie
nuoliu budistu.

Kiekviena aristokratų ar in
teligentų bei turtuolių šeima 
būtinai siunčia savo sūnus kele- 
riem metam į budistų vienuo
lynus, kur jie atlieka apsimąs- 
tymo ir savęs pažinimo stažą, o 
tik po to eina į aukštąsias mo
kyklas.

Vienuoliai bendrai yra tylūs, 
nuolankūs, malonūs ir savo ti- ’ 
kėjimui pasišventę žmonės. Tu
rėjau malonumo su jais padrau
gauti. Jie visi man atrodė kaip 
nerūpestingi vaikai.

Garsusis tiltas
Thailande buvo sukamas 

garsusis “Bridge on the River 
Kwai” filmas. Dar ir dabar čia 
galima matyti likučius to seno 
tilto, kurį japonai vertė statyti 
II-jo karo belaisvius. Ant jo žu
vo 16,000 belaisvių. Dabar to-

vienuoliu

ge-

Tegu viešpatauja taika
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66 Morris Avenue 
Garfield. New Jersey 

Call 201—772-8280

421 Springfield Ave. Newark, N.J 
Phone 201-242-1717

’ARISTOCRAT
STUDIO

. Specializing in Living Color

W-

Su rytiečių

ARTIST’S BAG
The Department Store for art 

supplies sculpting materials silk 
screen plexiglass—you name it 

we have it — 215 Middle Neck Rd
Great Neck L.I.

Call 516-466-4899

RAINES CADILLAC
Smithtown — authorized sales 

service parts specializing in 
previously owned Cadillacs 

Smithtown Nescont Highway 
1!£ miles East of Smithtown Blvd 

Call 516-724-4700

MR. ROBERT HAIRDRESSERS
For the Women you like to be 

late nite Thursday 
302 Bay Avenue 

Beach Haven N.J. 
Call 609-492-0710

D and V 
FILM STORAGE

213 West Shore Avenue 
Bogota. New Jersey 
Gall 201-488-6744

Kambodijos ir Pietų Vietnamo 
genčių atskala. Bangkoko mies
tas yra ne senesnis už JAV Wa- 
shingteno miestą.

Thailandas yra didžiausias 
ryžių gamintojas visoj Indokini
joj, o savo gumos plantacijom 
jis yra antras po Kambodijos. 
Jo upės yra turtingos žuvim.

Thailandas yra vienas iš 
riaušių JAV sąjungininkų.

KEN’S BAIT and TACKLE
Full line of frozen bait and 

bloodworms; rods, reels, marine 
supplies — 19 East Anchor Drive 

Mystic Island Tuckerton, 
New Jersey

Call 609-296-7488

TONY’S SUNOCO 
SERVICE STATION

Open 7 days a week — general auto 
repairs road service and towing 
tires, batteries and accessories 

150 Polifly Road Hackensack. N.J
Call 201-488-1129

GAYMOR TRANSMISSION 
SERVICE INC

He don’t compete—We excell 
85 Greenwood Avenue 
Montclair, New Jersey

HOUSE OF JAMES 
Latest in Creative Hairstylin, 

We have wigs and wiglets 
Late nite Thurs and Friday 

16 Cleveland Street Orange N.J.
Dial 201-672-3195
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GLENLORA 
NURSING HOME

Formerly 
STAMFIELD 

Route 24 Chester, 
New Jersey

M. CATHERINE DŪLIO. 
Owner Operator 

Call 201-879-5055

LINCOLN
MERCURY

1 MAIN STREET
New Rochelle. New York 

Call
914—632-8800

FRANK E. CAMPBELL 
FUNERAL CHAPEL 

INC.

Madison Avenue 
at 81st Street 

New York City. N.Y. 
Tel. (212) 288-3500

NOBILE'S
NORTH SHORE’S 

NEW CONCEPT IN DINING

Negalėjau arčiau pažinti 
Thailando žmogaus dėl kalbos 
kliūčių. Tik susidarė Įspūdis, 
kad vietiniai žmonės yra indi
ferentiški turistam, nes jų ten 
tiek daug, kad jie pasidarė lyg 
ir tautos dalis.

Linkiu šiam kraštui nepakliū
ti i tokią nelaimę, kokia atsiti
ko Vietnamui, Laosui ir Kam- 
bodijai. Tikiu, kad šio krašto 
gerieji dieviški herojai ir auksi
niai Budc-s nugalės piktuosius

BRUNINNS
FAMOUS FOR ICE CREAM 

and the best sandwiches 
you can eat.

496 Orange Street
Newark. New Jersey

MARY ANNE’S 
DANCE STUDIO

274 Broadway East Paterson, N.J.
Tap, ballet, toe, jazz, ages 3 and up

Exp is your best teacher -
Call 201—797-1549
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Continental Cuisine 
No menus, no decisions

5 Course Feast $8.75 
Res. suggested catering for 

all social functions
Call

516-676-0077

ALL SERVICE 
CLOTH CORP.

Division of Tri State Industries 
Shop towels rewashing rags 

also for printers industrial plants 
Manufacturers Sanitary 

Wiping Cloths.

Poilsis Rytuose

Juozui B. Šaliunui 84 metai amžiaus

N.

28 sulaukė 84

gimęs 1887 m. 
Vilaikių kaime,

te sužeistas; po to dirbęs cen 
zūros ir spaudos skyriuje Pa
ryžiuje. Priskirtas prie Ameri
kos karinės misijos Pabaltijo 
kraštams vertėjo pareigoms, 
su misija lankėsi Estijoj, Latvi
joj ir Lietuvoj — kai lietuviai 
kovojo su lenkais ir sovietais.

NORTH BRUNSWICK 
SHELL SERVICE STATION

Open 7 days a week. General auto i 
repairs, road service, tires, batteries | 
and accessories — How Lane and I 
State Highway #27 North Bruns-} 
wick. New Jersey

ON PARADE — The Diner with a{ 
restaurant atmosphere — delicious I 
home style cooking specializing in | 
homemade desserts and pastries — ♦ 
open 7 days a week. Jericho Turn- | 
pike Co. Pickets Lane Woodbury, ♦ 
Long Island Call 516-364-1870

TONY’S PIZZERIA
Open 7 days a week 

Pizza - Fies - Italian Foqd 
A Family Place 

283 Main Ave. Stirling, N.J.
Call 201-647-1161

TRIANGLE 
ESSO Service Station

Open 7 days a w’eek — Your one 
stop station for complete service 

1175 Palisade Avenue 
Palisade, N.J.

Call: 201-224-9858

GENERAL CONTRACTORS 
LA FATA CONSTRUCTION 

CORP.
34-47 Lawrence Street 
Flushing, New York 

Call HI 5-5757

AMATO’S RESTAURANT 
348 Merrick Road Amityville. L.I. 

‘ All cooking done by Dorothy and 
Frank Amato. Original recipes 

Credit card honored 
Weekend reservations requested 

Call 516 AM 4-9787
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Buvęs ilgametis LRKSA sek 
retorius. visuomenininkas Juo
zas B. Saliūnas, gyv. 58 
Welles ave., Kingston, Pa., šių 
metų rugsėjo 
metų amžiaus.

J. B. S. yra 
rugsėjo 28 d.,
Leipalingio valsčiuj, Lazdijų ap
skrity. Į JAV atvyko 1911, apsi
gyveno Waterbury ir netru
kus įsijungė į vietinės lietuvių 
kolonijos ir į visuomeninę 
veiklą. Yra buvęs Liet. Darbi
ninkų Sąjungos vicepirminin
kas, Liet. Vyčių sekretorius, Ka
talikų Susivienijimo vicepirmi
ninkas^ iždo globėjas, 13 metų 
ėjęS'Yentrinio sekretoriaus pa
reigas, Katalikų Federacijos iž
dininkas. Pirmojo pasaulinio ka 
ro veteranas, Prancūzijos fron-

Už nuopelnus Lietuvai, apdo
vanotas Vyties Kryžiaus ordinu. 
Už militarinės tarybos nuopel
nus, JV-tybių vyriausybės ap
dovanotas Purple Heart ordinu.

1919 m. vedė Waterburio 
lietuvių veikėją, buv. ALRK 
Moterų Sąjungos sekretorę O- 
ną Stelionaitę. Saliūn-ų duktė 
Mrs. J. Donovan su šeima gy
vena Rossindale, Mass., o sū
nus Juozas su šeima gyvena 
Newcumberland, Pa.

GEORGE’S TEXACO 
SERVICENTER

We do general auto repairs 
Road and towing service

Tires batteries and accessories 
Open 7 days a week — Middle Rd. 
and State Highway 36 Hazlet NJ.

PAQUI HAUTE COUTURE
Every woman should have a dress 
made just for her—now she can. 
Enjoy that special custom look, 

whether groovy or classic 
at a price you can afford

Baldwin, L.I. 1625 Grand Ave. 
at Horizon 1980
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C & D SERVICE CENTER
Open 7 days a week General auto | — 
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repairs 24 hour towing 
Corner Rhode Island and South 

Clinton East Orange N.J.
Dial 201-673-9883

NORMAN 
SHEET METAL

132 Union Ave. Bloomingdale N.J 
201-652-2493

Lennox 
Air Conditioning Heating

DIMINO MOTORS
Authorized Subaru dealer where 

quality and dependability come first 
Parts and service and quality used 
cars — 415 Route 46 Kenvil N.J.

Call 201-584-5220

SMITTYS 
TAXI 

24 Hour Service 
Radio equipped

Special rates t 
Newark and New York 

172 Laurel Ave. West Keansburg 
Call 201-787-3977

GUS & WHITEY'S 
RESTAURANT and 

COCKTAIL LOUNGE

Open all year

* *
i
• 
i 
i

80 East Sunrise Highway 
Freeport. L.I.

Call: 516-378-1983 
or 516-378-1987

CHRIS ANN 
BRIDALS

135 "West Main Street 
Smithtown, Long Island 

Gowns for the entire bridal family 
Formals - Cocktail gowns 

Tuxedo rentals 
Dressmaking and alterations 

Evening hours by appointment 
only

Call 516—724-3777

LILLETTES 
BRIDALS

Select today’s traditional styles.
Exquisite collection of gowns for 

entire bridal party.
Breath taking selection of bridal 
gow-ns. Mothers of the bride and 
groom and bridesmaids y2 sizes, 

cocktails and formals

861 Merrick Road Baldwin, L.I. 
Call 516-223-9800 

or 546-5660

West and Engleside Avenue 
On the Bayside 

Beach Haven. New Jersey 
Call 609- 492-7881

PINE 
CONCRETE 

INC.
READY MIX CONCRETE 

Prompt Deliveries 
High Discharge Trucks

91 Urban Avenue 
Westbury. Long Island 

Call 516-997-6414

KINGS COURT 
RESTAURANT

Route 22. Springfield.
New Jersey 

RUTH PLATZER. 
Hostess and Owner 
Call 201-379-5382 

Latest in French Cuisine

HAPPY THANKSGIVING 
TO OUR FRIENDS 

AND PATRONS

LINCOLN 
SAVINGS BANK

531 Broadway Brooklyn, N.Y. 
Tel. 782-6000

New office opening in early 1972 
at 70th and Madison Ave. 

New York City
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MANALAPAN GULF 
SERVICE CENTER

Open 7 days a week — General 
auto repairs tires batteries and 

accessories — U.S. Highway #9 
and Ryan Road Manalapan

JACKSON VILLAGE 
DELI

Open 7 days a week

118 Jackson Ave. Rutherford N.J 
Call 201-939-7511

B & J SUMMIT
ESSO SERVICE STATION

Open 7 days a week 
General auto repairs tires batteries 

and accessories
Morris Avenue Summit N.J.

CHIEF FIRE EQUIPMENT 
AND SERVICE COMPANY

Fire extinguishers sales service

269 Main Street Lodi N.J. 
Phone 201 473-7444

Thanksgiving greetings to all 
our friends and customers

NORMAN KING & Sons
646 Route 112 North Patchogue 

Long Island
516 GR 5-1042

BRIDES
Quick, professional 
personalized service 

from simple elegance 
to regal splendor.

— ON ANY BUDGET — 
We will have 
the answer.

201—744-5989 
or 

201-744-3262

DIME 
SAVINGS BANK 
of Williamsburg

Your friendly neighborhood bank
Main office

Havemeyer and South 5th Street 
Williamsburg Bridge Plaza 

Brooklyn, New York
Member:

Federal Deposit Insurance Corp.

FEINSTEIN 
IRON WORKS 

Inc.

126-85 WILLETS
POINT BOULEVARD 

Corona. New York 13368
Call TW 9-8300

BRIDES-TO-BE
Leading Designer’s 

Bridal Originals 
Latest styles as seen in all 

Bridal Magazines 
All accessories

BRIDAL GOWNS 
FORMALS 

BRIDESMAIDS MOTHERS 
For your appointment call

“Heather’s
Bridal World’’

»
♦
♦»—.»
*
♦

♦
♦
♦
i
*
į
♦

I

802 Black Oak Ridge 
WAYNE, N.J. 
201-839-5831
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Burglar, Fire and Smoke 
Alarm Systems 

"Protecting homes and businesses 
locally and nationally over 20 yrs.”

BUY-LEASE
Lease with option to buy 

Complete financing
Home & apt. alarm syecialist teams 
Comm alarm specialist teams 
24 hour holdup alarms
Local police hook-up
Central surveillance center 
Underwriter Lab. approved

Certified installations 
for Insurance Companies 

F.M. & Parents Magazirie 
commended, approved.

NJ. SECURITY SERVICES INC 
(201) 822-1400

Call Collect—ask for Bob Kotz t 
Local service call 7 days a week, | 

24 hours a day

♦ 
I 
♦ 
I
I 

• 
I 
I

Thanksgiving Greetings 
to all our friends and 

customers 
from

MARIO'S
Auto Inspection

Shell Bay Avenue Mayville, 
Cape May Court House 

New Jersey

ARMORY SUPPLY 
CORPORATION

Manufacturers of custom kitchen 
cabinets, sink tops’& counter tops 
bath vanities bars - built in ranges 

ovens, range hoods, fans 
Free estimates and planning

Call 516 LI 1-6699 or AM 4-4850 
8 Rockwood Ave. at L.I. RR 

Amityville, L.I.
12 blocks West of 

County line Road)

SMITH HAVEN

Save your cesspool—we install 
dry wells for dishwashers, washers 

precast pools - overflows 
drywells new pipe lines 
Electric rooter service.

Heavy equipment for hire back hoe, 
bull dozer, crane and dump trucks

20 Park St. Centereach, 
Long Island 

Call 516—585-7744

FROM THE 
OWNERS and 
EMPLOYEES 

' of

Shop Rite 
Supermarket 

Stores
Serving New Jersey 

Conn. New York. Penn. 
Delaware and Mass.

Union
Trust

765 Broad Street 
Newark. New Jersey 
Call 201--621-8600

The Rich One.
Time Savings Account 

with interest guaranteed 
2 to 5 years. 

Compounded quarterly.
Minimum $500.

6%
a year

South Brooklyn
Savings Bank

Main office: Atlantic Ave. & 
Court St.. Brooklyn. N.Y. 11202.

Area Code: 212-624-6620 
Resources over $500 million. 

Member FDIC

PEOPLES
SAVINGS

BANK
of

Yonkers
Member Federal Deposit 

Insurance Corporation

Call 914—963-8700
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/S VISUĄ
(atkelta iš 5 psl.)

— JAV lietuviu jaunimui n 
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
grese atstovaus 90 rinktų dele
gatų. Delegatų amžius riboja
mas tarp 18-30 metų. Balsavi
mai vyks rinkiminėse apygar
dose ir bus galima balsuoti tik 
už toj rinkiminėj apygardofl iš
statytą kandidatų sąrašą.

— Kanados Lietuviu diena
1972 m. įvyks Montrealyje, o
1973 numatoma ją suruošti 
Winnipege.

— Rašytoja Alė Rūta, Los 
Angeles, Calif., literatūros va
karui padarys 10 min, įvadą, 
tema' “Laisvės kovo
tojas tikrovėje ir literatūroje”. 
Vakaras įvyks gruodžio 4 Šv. 
Kazimiero parapijos salėj. Va
karą organizuoja Lietuvių Fron-' 
to Bičiulių sambūris.

— JAV Lietuvių Bendruo
menė per 20-ti metų demokra
tiškais, visuotiniais, lygiais, tie
sioginiais ir slaptais balsavi
mais rinko šešias JAV LB ta
rybas. Rinkimuose dalyvavo 
aktyvūs lietuviai, kuriem rūpė
jo išeivijos lietuviškas gyveni
mas ir darbai. Daugiausia per 
tarybos rinkimus dalyvavo 
9125 balsuotojai.

— Foto menininkai iš cku- 
puotos Lietuvos apdovanoti 
premijom tarptautinėse paro
dose Prancūzijoj (V. Butyri
nas), Italijoj, Salerno mieste 
(A. Streleckis, J. Veselqvas). 
Čekoslovakijoj, Ružumberoko 
mieste (A. Sutkus, A. Macijaus
kas, J. Valvelis). (E)
— JAV Lietuvių Bendruomenė 

yra ir bus tokia, kokios no
rės kiekvienas lietuvis, pa
reikšdamas savo nuomonę jam 
rūpimais klausimais LB susirin
kimuose, suvažiavimuose, spau
doje ar laiškais tarybos na
riam, centro valdybai arba apy
linkių valdybom. JAV Lietuvių 
Bendruomenei vadovaus tik to
kie žmonės, kurie bus pasiūlyti 
kandidatais ir vėliau visų rin
kimuose dalyvaujančių lietuvių 
išrinkti, nes. LB yra demokra
tiška ir atvira asmenim ir orga
nizacijom.

—: J. Domarkas, dirigentas 
iš okupuotus Lietuvos, spalio 
22 ir 23 Varšuvoj dirigavo len
kų simfoniniam orkestrui. Len
kijoje klausytojai pirmą kartą 
išgirdo Čiurlionio simfoninę 
poemą “Miškas”. Be to, atlikti 
Wagnerio, Honnegerio ir lenko 
Paderewskio kūriniai. J. Do
markas yra anksčiau dirigavęs 
Vroclavo (buv. Breslau) ir Poz
nanės miestuose. (E)

— Prof. Juozas Žilevičius. 
Lietuvių Muzikologijos archyvo 
direktorius, atrinko archyve 
esančias įvairių Lietuvos vietų 
būdingas lietuviškų vestuvių a- 
peigas, dainas, papročius ir mu
ziką, taip pat panaudojo “Kupiš
kėnų vestuvių” 3 vai. ilgio juos
tą. šiuose darbuose profesoriui! 
talkino “Grandies” ansamblio 
vadovė Irena Smieliauskienė ir 
Muzikologijos archyvo darbuo
tojas Jonas Narukynas. Lietu
vių tautinių šokių grupė “Gran
dis” 1972 sausio 29 stato “Lie
tuviškas vestuves”.

— “Nepriklausomos Lietu
vos" bendrovės Montrealyje v- 
dyba, išrinkta paskutiniame su- 
važiavime, pasiskirstė pareigo
mis: pirm. P. Povilaitis, vice- 
pirm. .visuomeniniam reikalam 
L. Girinis, protokolų sekr. A. 
Mylė, ižd. J. Šiaučiulis, prenu
meratų ir informacijos reika
lam V. žižys, ėkon. reikalam p. 
Jaugelis, šėrų sekr. ir laikraščio 
administratorius Pr. Paukštai- 
tis.

— Škotijos lietuvės susior
ganizavo 1929. Tada įsisteigė 
Škotijos Lietuvių Katalikių Mo
terų draugija. Šiuo metu vei
kia keturi šios draugijos sky
riai, kurie turi 115 narių. Prieš 
20 metų jų buvo 250. Viena 
iš aktyviausių veikėjų yra J. 
Sarafinaitė. Nemaža nusipelnė 
lietuvybei U. Stalioraitienė.

Visiem, liūdėjusiem kartu su manim, 

mirus mano brangiajai Mamytei Lietuvoj, 

nuoširdžiai dėkoju.

T. JUVENALIS LIAUBA, OEM

A t A

Kun. Aloyzui Klimui
mirus, brolį kun. JONĄ KLIMĄ nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi

Ona Šidlauskienė ir
Aleksonių šeima

A f A

- Antanui Čekavičiui
Lietuvoje mirus, jo broliui kun. Juozui čekavi.čiui didžio
jo skausmo ir liūdesio valandoje reiškiame užuojautą —

Koste Garbauskienė
Aušra ir Anatolijus Garbauskai

Ignas Kazlauskas

n

► Nepraleiskite negrįztancioš progos!
► • 1
► Atlankiusieji Romą visi patvirtina, kad LIETUVOS <
► KANKINIŲ ATMINIMUI KOPLYČIAŠv. Petro bazilikoje <
► iškalbingai skelbia lankytojams Lietuvos vardą ir mūsų <
► pagarbą kentėjusiems už Dievą ir Lietuvą. J
► 1► Kad to istorinio paminklo kūrėjų tarpe liktų ateičiai <
► jūsų ir jūsų savųjų vardai, savo auka padėkite išmokėti J
►. jo įruošimo išlaidas. J
► ’ 1► Rašykite: j
t LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL <
► <
► 2701 West 68th Street <
► Chicago, Hl. 60629 <

• A AA ▲▲▲ ^k ^.^A^Jk^k A. A. A. Jk. Jk. Xk^k^k^k^k^dk^4

Ramusis. . .
(atkelta iš 6 psl.)

bei giliai atsikvėpęs ir patogiai 
išsitiesęs lėktuvo sėdynėje, pa
sileidau ir vėl per Pacifiko be
ribę, besukinėdamas visą laiką 
tą vargšą laikrodį atgal į vaka
rus, o saulutei nusileidus — ir 
vėl į rytus, iš kur atvykau į 
Atlanto prigimtus pakraščius, 
kiek išvargęs ir vėl nemiegojęs 
visą parą, bet smagus ir viena 
diena jaunesnis!

Tai buvo jau antra mano ke
lionė į tolimuosius rytus. Susi
pažinau pakankamai su tekan
čios saulės ir Ramiojo vande
nyno žemėm ir salom, bet ne
manau, kad ten norėčiau gy
venti. O vis dėlto buvo gera 
pamatyti orientą ir jo gyvento
jus, kuriem tariu “še-še” (ačiū) 
ir “sai-žen” (sudievu)!

LIUKSUSINIAI SVEIKINIMAI

Švenčių proga daiL Jurgis 
Juodis leidžia švenčių sveikini
mus. Tai paveikslų: Avė Mari
ja, Tėvynės laisvė nemari, Ma
rijos žemė; Laisvės auka — 
spalvotos reprodukcijos 7x9 in. 
čų dydžio, kietame įmontavi- • 
me.

Kaina: kiekvienas 3 dol, ke
turi — 10 dol.

Užsakymus siųsti adresu: J. 
Juodis, 133 Hemlock St, Broo
klyn, N. Y. 11208.

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

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

Dr. M. Anyso parašytos kny
gos: Senprūsių kovos ir Žymios 
lietuvės moterys, abi su kie
tais viršeliais ir gražiai išleis
tos, gaunamos ir Darbininko 
administracijoj. Kaina po 7 50 
dol. Tai gali būti ir graži Kalė
dų dovana.

Taisom radijo ir televizijos 
aparatus spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant 
naujas dalis. aptarnaujam 
Queens ir apylinkės lietuvius. 
Naujų aparatų neparduodam. 
Kreiptis tel. 847-0887. Adresas: 
Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle 
Ave., Glendale, N. Y. 11227. 
(2 blokai nuo Woodhaven Blvd.)

DARBININKAS
Ji i BU ... ................ ...............................  . i

♦ f
♦

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

• JAV žurnalas Life gruodžio 12 
nr. pašventė šio krašto šachmatų 
žymūno Bobby Fišcherio garbei. Po 
Flscherio laimėjimo Argentinoje 
prieš buv. pasaulio čempioną T. 
Petrosianą, jam skambino i Buenos 
Aires iš Venecijos su sveikinimais 
Jugoslavijos didmeistris Svetozas 
Gligorič, vienas iš šilčiausių Fische- 
rio gerbėjų ir tarp kitko paklausė, 
ar negavęs Spasskio sveikinimų? 
“Congratulations from Spassky? 
No, nothing... Bye, Gligo”, atsakė 
Bobby ir padėjęs ragelį pridūrė: “Aš 
nesu gavęs iki šiol jokių sveikinimų 
iš Spasskio. Reikėtų pasiųsti jam 
telegramą Congratulations on win
ning the right to meet me for the 
championship.”

• Kitas JAV žurnalas “The Chess 
Correspondent” spalio numeryje į- 
vardina savo sąrašuose dešimtį mū
sų žaidėjų: R. E. Blasius 802. M. 
Brazis 700, Dr. Bullockus 932. M. C. 
Lucas 877, S. Makutėnas 957, K. 
Merkis 1047, V. V. Palčiauskas 
1020, A. J. Povilonis 90, E. Tamutis 
135, R. G. Valuckas 798. Iš jų K. 
Merkis (1047) ir V. Palčiauskas 
(1020) priklauso meistrų klasei, 
kuri prasideda nuo 1000 taškų.

• Chess Life & Review lapkričio 
nr., įtalpino eilę žinių apie mūsų 
Šachmatininkus. Rašo apie Lietuvių 
p-bes, laimėtas P. Tautvaišo, Chi- 
cagoje, kuriose Jakštas, Jasaitis, 
Jankauskas ir Makaitis pasidalijo 
antrą vietą. Jaunių titulas atiteko 
A. Jasaičiui. U.S. open pirmenybių 
sąrašuose minimas Gediminas Vasi
liauskas, pelnęs 4 tš.; North Jersey 
turnyre — L. Jankauskas dalijosi 
“Unrated” prizą 3%-l%; A. Nasvy- 
tis — National Chess kongrese 3%; 
Alfredas Sirutis — Atlantic p-bėse 
3 tš.; V. Karpuška laimėjo “A” pri
zą South Suburban turnyre.

• Kanados atvirose, kurias laimė
jo pasaulio čempionas Boris Spas
sky draug su Olandijos čempionu H. 
Ree, abu surinkę po 9-2 tš., pasiro
do dalyvavo pora lietuvių: R. Vai- 
chaitis iš Winipeg pelnijo 7 tš. ir 
J. Chrolavičius iš Hamiltono — 5W 
tš.

• Kanados papildomame 1971 
Ratings sąraše įvardinti: P. Vaito
nis 2142, I. Žalys 2006, J. Chrolavi
čius 1961, R. Vaichaitis 1863 ir D. 
Stripinis 147,7.

NAUJOS KNYGOS

Dr. A. Skėrys, Lietuvos miš
kai ir jų ūkis. 5 dol.

:.E. čekieziė, Kad ji būtų gy
va. 5 dol.

F. Jucevičius, Tauta tikrovės 
ir mito žaisme. 3 dol.

J. Žilevičius, Lietuvis vargo
nininkas išeivijoj. 5 dol.

L. šimutis, Amerikos Lietu
vių Taryba. Kietais viršeliais, 
didelio formato. 10 dol.
“L. Dovydėnas, Mes valdysim 

pasauli. I ir H tomas. Abu 8 
dol.

A. Baronas, Vėjas lekia lygu
ma. 4 dol.

Šios ir kitos naujos knygos 
bei lietuviškos plokštelės gali 
būti graži dovana Kalėdų šven
čių ar kitom progom. Gauna
ma Darbininko administracijoj, 
910 Willoughby Ave., Brook
lyn, N. Y. 11221.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
gaunama už 75 c., su pastaty
mo kaladėle (baze) už 1 dol. 
Lietuviška ir JV vėliavėlės su 
pastatymo kaladėle—1.50 dol. 
Didesnį skaičių užsisakant duo
dama nuolaida. Persiuntimo iš
laidom pridedama 50 c. Kreip
tis į Darbininko administraciją, 
910 Willoughby Ave., Brooklyn, 
N. Y. 11221.

H. W. FEMALE

NURSES NEEDED

Call (201) 923-0405 
SOUTHSIDE REGISTRY

FOR NURSES 
1063 Bergen Street 
Newark, New Jersey

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastas! B. 8
IjJ]

77-01 JAMAICA AX.E7SUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N. Y. 11208 

---------- Allen R. Shipley------------

DISPLAY

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

MTG MONEY AVAILABLE 
ALL BOROS

For all types of dwellings
Great Eastern Mort. Corp.

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

CHRISTMAS CARDS 
Sacrifice 1,000 Boxes all or part 
9-5 PM 879-9300 ext. 16 after 5 PM 
Sat. and Sun. 879-9307

Vermont

STOWE
FULL HOUSEKEEPING 

CHALETS and 
CONDOMINIUMS

(Long and short term rentals)- 
Lodging Reservations and 

SKI WEEK Info.
DIAL DIRECT 
(802) 253-8964

' Stowe Chamber & Tourist-Bureau

ATTENTION — merchants, banks, 
fund raising groups, retail outlets, 
bazaars, churches (attention chur
ches—large variety of gifts for bin
gos) New in Clfton, N.J. Now you 
can buy direct! Giftware, groceries, 
jewelry, toys, housewares, televi
sions, candy, paper products, radios, 
clothing, tools, tape recorders

Distributors for:-
PANASONIC & HITACHI

TV’s, Radios, Tape Recorders, etc.

ACKAWAY Premium Company 
DEALERS WELCOME!

Visit our showroom at 2 locations:
288 Parker Ave. Clifton, 546-4040
Open daily 10-6. Closed Monday 

Next to Joe Ack (Botany Village)
1594 Route 9, Toms River 

201—349-1400
5% off with this Ad

SERVICE

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

Recently Opened in Westchester
HOLLY HOUSE INN

A residence for senior citizens with 
home atmosphere in a secluded set
ting. Box 176 Cross River, New 
York — Call 914-763-5838

TRI PAR 
COMBUSTION CORPORATION 

& Installation Fuel, Oil Burner 
Service

58 E. 175th Street Bronx 
Call 294-8660 — ask for

Mr. E. Johnson or Mr. E. Murphy

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

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

PETE PAVONE

Typewriters
Lithuanian and English

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

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

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

šio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virš $213,000.000.

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

-----— All Accounts Compounded Dally -------

H. W. MALE

FULL OR PART TIME
Wanted Sales Personnel high com
missions. Open to all ages — call 
Walter Suliatycki or Nick Paroch- 
nia (212) 387-5432 -

Auto Body Metal Man geras atlygi
nimas, 5 dienos savaitėje, pastovais 
darbas, priedai, švari ir didžiausia 
dirbtuvė Brooklyne. Reikalinga tik 
patyręs. Mr. Boyar (212) 345-9399

SECURITY RECEIVERS 
Full Time

Also
part time — mornings, part time — 
nights Bronx and Yonkers area pre
employment polygraph examination 
required. SHOP-RITE STORES —

Mr. Nothdurft — mornings only
(516) 234-7300

P» A < «
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MALE ■ FEMALE

California Mfg Co., opening in N.Y. 
area, looking for people interested 
in sales or managing position. — 
Double your income on a part time 
basis. Call for appointment, Mr. 
Brusseau — (516) 586-1856

Foreman or Forelady experienced 
in sewing machine operation. Sal
ary open. Call for appt. 201—462- 
1680 Lintex Co. Inc. 40 Jackson St. 
Freehold, N.J.

Sewing machine operators experi
enced on zig-zag and overlock ma
chines. Call for appt. 201—162-1680 
Lintex Co. Inc. 40 Jackson St. Free
hold, N.J.

HEAD OF MAIN LIBRARY
Opening of national significance for well-qualified, experienced ad
ministrator. Includes direction of all subject areas and Audio-Visual 
Department. Unexcelled opportunity to shape reference, information 
and research facilities of substantial library serving as major re
source for local, regional and statewide reference networks. Profes
sional librarian with demonstrated ability to lead large staff through 
dynamic period of evaluation and development. Salary range $16,866 
-$20,555. Send resumė to: Walter W. Curley, Director

CLEVELAND PUBLIC LIBRARY
325 Superior Ave. Cleveland, Ohio 44114 

-An Equal Opportunity Employer

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

NEW YORK — Laisvės žiburys lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniai- 
4-10 vai. ryto WHBI 105.9 FM banga Vedėjas Romas Kezys. TW 4-1288 
52-15 69th PL, Middle Village. N.Y 11379

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

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

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

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

BOSTON, WORCESTER BROCKTON Mass - Vedėjas P. Viščinis 17! 
Arthur St., Brockton. Mass., tel JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me WHD 
1430 kil. Medford. Mass sekmadieniais nuo 11-12 vid

ROCHESTER. N.Y - Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:3( 
va) ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm Pr. Puidokas. 580 
Wilkins St. Rochester. N.Y 14621

BOSTON. MASS - Vedėjas Step Mlnkus WLYN 1360 kilocycles ir FV 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai p.p 502 E Broadway Snut' 
Boston. Mass 02127

LOS ANGELES. CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas - Lithuania: 
Melodies. KTYM. banga 1460 AM. šeštadieniais 12 - 12:45 vai p.p Liet Ra 
dijo klubo pirm tr programos ved Stas* PautienienA 84) Štcnford S’ 
Santa Monica, Caiif. 90403 Te) 828-3779

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEV4 VORKF 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
A.UGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAJ

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

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
1 New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St.) — TR 9-3047 

Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astor i joje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

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

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

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

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



DARBININKAS 1971 m., lapkričio 24 d., no. 75

DARBININKAS
new
NUUIENOS.

Kun. Pranui Geisčiūnui, Bal- 
f o reikalų vedėjui, lapkričio 19, 
penktadienį, padaryta sunki vi
daus operacija. Jis guli Memo
rial ligoninėj Manhattane.

Liet. Kariuomenės šventė 
bus lapkričio 27, šeštadienį, 
Kolumbo vyčių salėj Woodha- 
vene. Pritaikytą žodį tars Tėv. 
Paulius Baltakis, O.F.M., dai
nuos solistė Lionė Juodytė, a 
komponuojant Algirdui Kača- 
nauskui; Taip pat bus prisimin
tas ir Simas Kudirka. Apie jį 
skaitys Algis Bružas. Po visos 
programos bus Šukiai. Rengėjai 
yra New Yorko veteranų karių 
ramovės skyrius, šaulių Simo 
Kudirkos kuopa ir savanoriai, 
kūrėjai.

N. Y. Lietuvių Dailininkų S- 
gos susirinkimas buvo lapkri
čio 21 dailininkų Kašubų na
muose. Sąjungos vadcyui Pra
nui Lapei atsistatydinus, pa
vesta Albinui Elskui pirminin
kauti. New Yorko Lietuviu Dai
lininkų Sąjunga 1972 metais 
švęs 20 metų sukaktį. Tai pro
gai atžymėti bus rengiama 
kviestinė paroda Kultūros Židi
nio namų statybai remti.

TŪKSTANČIU DOL. ĮAMŽINO 
SAVO SŪNŲ KULTŪROS 

Židinyje
Juozas Markalonis iš DuBois. 

Pa., 93 metų amžiaus, Kultū
ros Židinio statybai' paaukojo 
1000 dol.. ir šia auka įamžino 
savo sūnų Juozą Markalonį, ku
ris 49 metus praleido veteranų 
ligoninėse ir mirė 1968 m.

i
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Lapkričio 27
Kolumbus vyčių salėj 
86-22 85th Street, Woodhaven, N.Y.
Lietuvių Veteranų s-gos “Ramovės” 
New Yorko skyrius,
Simo Kudirkos šaulių kuopa 
ir savanoriai kūrėjai ruošia 

kariuomenės šventės
tmnepmą ir
Simo Kudirkos išdavimo 
rusams metines

Programoj: T. Pauliaus Baltakio, OF M, tai dienai pritai
kytas žodis • Solistė Lionė Juodyte-Mathews dainuok so
lo, akompanuos muz. A. Kačanauskas • Programos dalį, 
skirtą Simo Kudirkos išdavimui ir kančioms atžymėti, at
liks Algimantas Bružas • šokiams gros Gutauskų orkest
ras • Pradžia 7:30 v.v. • Įėjimo auka 4 dol.

SEKMADIENĮ, lapkričio 28, 11 vai. Viešpaties 
Atsimainymo bažnyčioj Maspethe bus 
iškilmingos mišios už žuvusius karius ir visus 
tuos, kurie žuvo kovodami dėl Lietuvos laisvės.
Kviečiame į minėjimą ir į pamaldas 
kuo gausiau atsilankyti.

Rengėjai

&

3

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

E. Galčiuvienė
KŽ statybai 
paaukojo 5000 dol.
Tarp pirmųjų, kurie buvo 

1964 spalio 11 paskelbti, kad 
aukoja 1000 dol., buvo Emilija 
Galčiuvienė-Galchus iš Long Is
land City. Tąsyk pažadėjusi 
tūkstantį, ji dalimis davė viso 
net 5000 dol. Taip pat ji ragi
no aukoti ir savo pažįstamus.

Ši didelė Kultūros Židinio 
geradarė į Ameriką atvyko 
1911 ir dar visai jaunutė. Su
stojo toj pačioj vietoj, kur da
bar gyvena. Po metų ištekėjo 
už Jono Galčiaus. Visą laiką, 
kiek galėdama, dirbo įmonėse. 
•Susilaukė 6 vaikų, iš kurių 3 
dar gyvi. Visi jie pasirinko gais
rininko profesiją. Jonas ir Pra
nas iškilo net iki batalijono va
dų. Vyras Jonas Galčius mirė 
1949.

Emilija Galčiuvienė priklau
so Apreiškimo parapijai ir yra 
visų religinių draugijų narė. 
Būdama pensininkė, ji dar la
biau glaudžiasi prie bažnyčios, 
nes turi daugiau laiko. Auko
mis remia visus kilnius tikslus. 
Labiausiai gi yra aukojusi pran
ciškonam. Priklauso Šv. Pran
ciškaus Trečiajam Ordinui. La
bai domisi Kultūros židinio sta
tyba. Tai gyvas pavyzdys ki
tiem.

Cypress Hills apylinkėj iš
nuomojamas butas iš 6 kamba. 
rių trečiam aukšte. Pageidau
tina suaugę žmonės. Skambinti 
telef. MI 77394.
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V. Turulis įsiamžino 
K, Židinyje

Kai tąsyk 1964 spalio 11 ke
letas kopė ant scenos, jų tarpe 
buvo ir Valteris Turulis. Ir jis 
atnešė savo auką — savo tūks
tantinę.

Dabar negalime iš jo patirti, 
kodėl tada jis aukojo. Jis mi
rė dar neseniai, tik praėjusiais 
metais, palikdamas šviesų prisi- 
minimą.

Ir kas jis toks? Tai buvo 
ankstesnės kartos lietuvis, uo
lus katalikas, žymus pranciško
nų geradarys, ne kartą juos 
ramstęs aukomis. Nebuvo jis 
šykštus ir kultūriniam reika
lam. Štai jo lėšomis buvo iš
leista dr. Petro Mačiulio kny
ga “Trys ultimatumai”.

Uoliai jis rėmė gimines ir 
pažįstamus Lietuvoj. Jiem buvo 
išsiuntęs gerokai per šimtą 
siuntinių.

Toki siuntinį — 1000 dol.— 
jis atsiuntė ir Kultūros Židi - 
niui, kad jis greičiau išaugtų ir 
suburtų visus lietuvius prie jau
kios savos židinio ugnelės. Te
gu visi pajunta esą savuose na
muose. O tie savi namai atsiras 
tik tada, kai visi statysime 
juos!

Valteris Turulis, paaukojęs Kultū
ros židinio statybai tūkstantį dol.

SPORTAS
Lietuvių Atletų Klubo I-ji 

futbolo komanda sekmadienį 
pirmenybių rungtynes prieš 
Kolping SC laimėjo pasekme 
1:0. Po šio laimėjimo lietuviai 
įkopė į pirmą vietą. Platesnis 
rungtynių aprašymas bus ki
tame Darbininko numery.

Sekmadienį 12:45 Throgs 
Neck aikštėj, Bronx, N. Y., I- 
ji komanda žaidžia prieš Shwa- 
ben SC. — Atletas

Prel. Mykolo Krupavičiaus 
mirties vienerių metų minėji
mas rengiamas sausio 16. Ren
gia krikščionių demokratų N. 
Y. skyrius.

Lito kelionių biuras nuo 
gruodžio 1 persikelia į naujas 
patalpas. Tada jo adresas bus: 
87-18 Lefferts Blvd., Rich
mond Hill, N. Y., 11418, tel. 
(212) 846-1650. Apdraudos sky
rius lieka toj pačioj vieaoj — 
94-10 Jamaica Ave., Woodha
ven, N. Y.

Solistė Lionė Juodytė Mathews dainuoja Lietuvos kariuomenės šventės mi
nėjime šį šeštadienį, lapkričio 27 d., Kolumbo vyčių salėje Woodhavene. Jai 
akomponuoja Algirdas Kačanauskas. Programos pradžia 7:30 v. vakare.

Gėlės S. Kudirkos išdavimo vietoje
Naujosios Anglijos Lietuvos 

vyčiai lapkričio 21, sekmadieni, 
suorganizavo kelionę į jūrinin
ko Simo Kudirkos išdavimo 
vietą. Viso dalyvavo 55 vyčiai 
iš Worcesterio ir Bostono. Iš 
New Yorko buvo nuvažiavęs 
Juozas Boley-Bulevičius. Buvo 
ir tikrasis išdavimo liudininkas 
latvis Robertas Briežė, kuris vi
siem tiksliai parodė, kur prieš 
metus buvo sustojęs sovietų 
laivas, kur Amerikos pakran
čių laivas ir kur buvo išduotas 
laisvės ieškojęs Simas Kudirka.

Suvažiavę vyčiai į Cape Co
da, nuplaukė i Martha’s Vine

Apie knygos pristatymą ir konkursą
Woodhaveno Kolumbo vyčių 

salėj lapkričio 13 vakarą buvo 
jungtinis parengimas. Čia Liet. 
Fronto Bičiulių N. Y. skyrius, 
baigdamas L., F. Bičiulių rytų 
apygardos suvažiavimą, suren
gė Aloyzo Barono knygos “Vė
jas lekia lyguma” pristatymą. 
Gi Woodhaveno Liet. Bendruo
menės apylinkė prisijungus pa
skelbė savo konkurso rezulta
tus. Norėdama Įtraukti jauni
mą, buvo paskelbusi konkursą, 
kaip tą jaunimą sudominti 
Liet. Bendruomenės idėja. Bu
vo skyrusi net tris premijas.

Toks jungtinis vakaras prasi
dėjo su nedideliu pavėlavimu, 
apie 7:30 v. Pradžioj kalbėjo 
Aloyzas Balsys — rengėjų var
du ir visai programai vadovauti 
pakvietė .Vytautą Radzivaną. .

Pokalbis apie knygą

Aloyzo Barono knyga “Vėjas 
lekia lyguma” liečia partizani
nius laikus Lietuvoj. Apie ją 
kalbėti pakvietė Bronių Balčiū
ną. Jis savo kalboj sustojo ties 
lietuvių tautos sukilimais, ko
kie jie buvo praeity, nuo pat 
Lietuvos padalinimo, ir priėjo 

yard salą. Ten prie jūros kran
to pradėtos tos liūdnos sukak
ties prisiminimas. Sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai, 
kun. A. Kontautas sukalbėjo 
maldą, pasakyta kalbos. Kalbė
jo ir Juozas Boley.

Paskui žvejų laivu nuplaukė 
į jūrą ir toj vietoj, kur Simas 
Kudirka buvo išduotas, Irena 
Adomaitytė iš Worcesterio, pa
sipuošus tautiniais drabužiais, 
nuleido į jūrą gėlių puokštę.

Su vyčiais buvo atvykę Bos
tono spaudos atstovai ir radijo 
stoties reporteriai.

prie partizanų ginkluoto sukili
mo. Bet apie knygą taip ir ne
kalbėjo, neišryškino nei jos idė
jos, nei jos žmonių — charak
terių, nesusumavo nei jos gerų
jų pusių. B. Balčiūnas kalbėjo 
trumpai, kokią 15 minučių.

Marytei Sandanavičiūtei teko 
pristatyti patį tekstą. Ji pa
skaitė ištrauką iš knygos apie 
šviesiaplaukį berniuką. Paskai
tė ryškiai ir visiem supranta
mai. 4

Tada “sceną” užėmė jau ant
roji programos dalis. Susirinko 
jury komisija. Ją sudarė Vytau
tas Alseika, Daiva Kezienė, Al
gis Šimukonis, Philip Skabeikis, 
Jurgis Oniūnas. (Šio pastarojo 
čia nebuvo).

Apie visą konkursą pakalbė
jo Vytautas Alseika. Jis ir per
skaitė protokolą. Paaiškėjo, 
kad pirmosios premijos nepa
skyrė, nes jury komisija nera
do tinkamų darbų. (Premija bu
vo televizijos aparatas).

Antroji premija (25 dol.) bu- 
vo paskirta Birutei Lukoševičie
nei, iš Woodhaveno. Trečioji 
premija padalyta per pusę — ji 
atiteko Jonui Rūteniui ir Anta-

Dzilininkų Anastazijos ir An
tano Tamošaičių paroda vyko 
nuo lapkričio 1 iki 13 Bostono 
miesto namuose — City Hali. 
Anastazija Tamošaitienė yra 
audimo specialistė, buvo išsta
čius! 33 austus kilimus-gobele- 
nus, gi Antanas Tamošaitis ta
pytojas, jis buvo išstatęs 31 
tapybos darbą. Buvo parduota 
per abu apie pora dešimčių 
darbų.

Berklee Muzikos Kolegijos 
orkestras ir Belmonto Bend
ruomenės choras, diriguoja 
mi lietuvių draugo John Ba- 
vicchi gruodžio 2 d. 8:15 vai. 
vak. New England Life Hall, 
225 Clarendon St., Boston., 
Mass., atliks naują kompozito
riaus Jerqnimo Kačinsko vei
kalą “Te Deum”, parašytą Bel
monto chorui ir Barkleė or
kestrui. Solistai: M.' Emerson 
(sopranas) ir J. Terry (tenoras). 
Be to, dar bus atliekama L. 
van Beethoveno, J. Bacho, B. 
Rogers, R. Schumano ir W. 
Schumano kūrinių.

Bražinskų 
neužmirštam

Mieli lietuviai,
Birželio mėnesį skelbėme 

Tautos Fondo metinį vajų, riš- 
darni jį su Bražinskų bylos gy
nimo reikalu. Daugelis jūsų atJ 
siliepėt. Visiem jum, supran- 
tantiem Vliko darbu svarba ir 
nepamiršusiem šiuos darbus 
paremti, šia proga nuoširdžiai 
dėkojame.

Tautos Fondo iždas pasipil
dė, tačiau Vliko išlaidos nema
žėja. štai, pavyzdžiui, Bražins
kų advokato apsilankymas J. 
A.Valstybėse. Be abejo, yra 
vertinamas teigiamai ne tik dėl 
to, kad tai sudarė progą mūsų 
centrinių organizacijų nariam 
ir spaudos atstovam p. Jardim- 
ei asmeniškai pažinti, bet ir 
dėl to, kad advokatas grįžo į 
Turkiją giliai paveiktas lietu
vių vieningumo ir pasiryžimo 
priešintis Lietuvos okupan
tui. Tuo pačiu, sustiprėjęs ir 
jo paties pasiryžimas padaryti 
viską, kad Bražinskų byla būtų 
laimėta.

Šia proga taip pat norim pa
stebėti, kad - iki teismo patiem 
Pranui ir Algiui Bražinskam 
reikia betarpinės finansinės pa
ramos jų pragyvenimui.

Dėl to, kas atostogų ar kito
kių aplinkybių sutrukdytas sa
vo įnašo neatsiuntėt, prašom 
priimti šią žinią kaip primini
mą, nes atskiri paraginimai ne
bus siuntinėjami.

Duodami Tautos Fondui, — 
aukojame Lietuvai!

Tautos Fondo Valdyba

Tautos Fondo adresas ir če
kius rašyti: Lithuanian Nation
al Fund, 64-14 56th Road, 
Maspeth, N. Y. 11378.

Stepo ir Valentinos Minkų 
vedama seniausia lietuviška 
Naujoj Anglijoj radijo progra
ma savo 38 metų sukaktuves 
švęs 1972 kovo 12 So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Klubo tre
čio aukšto salėj. Bus talentų 
popietė ir iškiliosios lietuvaitės 
rinkipnai. Kitos cĮrganizacijos 
prašomos tą pačią dieną ne
rengti kito parengimo. Visi 
kviečiami į sukaktuvių iškil
mes.

Kultūrinių subatvakarių ko
misija, norėdama pasinaudoti 
dailininkų Tamošaičių viešna
ge Bostųne, subatvakarį atkėlė 
vieną savaitę anksčiau ir taip 
savo klausytojus supažindino 
su liaudies menu. Subatvakarį 
pradėjo pirmininkas Romas 
Veitas, gi prelegentą dail. An
taną Tamošaitį gražiai pristatė 
Birutė Vaičjurgytė. Dail. Anta
nas Tamošaitis yra lietuvių liau
dies meno tyrinėtojas, parašęs 
8 knygas apie. “Sodžiaus me
ną” — lietuviškus audinius. Jis 
yra steigęs audimo kursus ir 
mokęs austi. Tad ir šiame su- 
batvakary kalbėjo apie lietu
vių liaudies meną — audi
nius. Liaudies menu laikomas 
tik originalus rankų darbas. 
Taip audžiama buvo labai se
niai. Moterys čia įdėdavo daug 
kūrybos. Vėlesnieji audimai 
jau nebėra tikrasis liaudies me
nas, tai tik kopijos, juos būtų 
galima pavadinti tautiniais dir
biniais, o ne liaudies menu 
(Panašiai yra ir su drožiniais). 
Lietuvos nepriklausomybės 
pradžioj buvo apie 300,000 na
mų, o tuose namuose apie 200, 
000 staklių. Tai reiškia, kad be
veik kiekviename name buvo 
staklės. Jos buvo labai reika
lingos. Staklėse lietuvė mote
ris audė įvairius audinius, ku
rie buvo svarbūs jos gyvenime 
Audinius naudojo namie, audi
nius dovanojo didžiųjų šeimos 
švenčių proga. Dail. A. Tamo
šaitis ekrane parodė apie porą 
šimtų skaidrių, kurios vaizda
vo audinius. Paskaita ir skaid
rių rodymas užtruko apie tris 
valandas, bet niekam nepabo
do.

Dr. Nijolė Šležienė, Mass, 
advokatų komisijoj išlaikė ad
vokato egzaminus ir gavo tei
sę verstis advokato praktika. 
Ji 1963 baigė Radcliff kolegi
ją, Harvardo universiteto dalį. 
Ten ji studijavo humanitari
nius mokslus. Vėliau ištekėjo 
už Romo Šležo, kuris yra bai
gęs filmavimo mokslą. Nijolė 
ir Romas Šležai augina dukrą 
ir sūnų. Tačiau tas Nijolei ne
trukdė studijuoti. Praeitą pa
vasarį Bostono universitete ji 
baigė teisės mokslus daktaro 
laipsniu. Sveikiname naują ad
vokatę ir linkime jai sėkmės!

Šv. Petro parapijos choro re
liginis koncertas bus kovo 19 
parapijos bažnyčioj. Bus atlik- 
tas Cherubini “Requiem”. Cho
ro valdybą sudaro pirm. J. Sta- 
rinskas, ižd. J. Valiukonis ir 
sekr. St. Racikevičius.

MINĖJIMAS-KONCERTAS 
PERSEKIOJAMAI 

BAŽNYČIAI LIETUVOJE 
atminti

1971 m. gruodžio 5 d. 
sekmadienį 4 vai. p.p.

ŠV. TOMO SALĖJE 
Jamaica Ave. ir 88 Street 

Woodhaven

Giesmių ir patriotinių dainų koncertą atliks 
Philadelphijos lietuvių choras “Viltis” ir solistai

Kviečiami visi. — Laukiame visų! 

-- Auka $3.00 ir $2.00------- 
»
Liet. Katalikų Religinė Šalpa 

Liet. Kat. Moterų Kultūros Draugija

Kviečiame atsilankyti į

1941 M. SUKILIMO
30 METŲ SUKAKTIES ir 
LIETUVOS KARIUOMENES 
ŠVENTES MINĖJIMĄ

1971 m.

gruodžio 4, šeštadienį
• 7 vai. vak. pamaldos Šv. Petro ir Povilo parapijos baž
nyčioje (211 Ripley PI.); ,

• 8 vai. vak. inž. A. Sabalio paskaita, Mergaičių kvarteto 
dainos, deklamacijos ir vakarienė su šokiais — Lietuvių 
Laisvės salėje, 269 2nd Street, Elizabeth, N.J.

Įėjimo auka $10.00.
Pelnas skiriamas šeštadieninei mokyklai paremti.

KLB NJ Apygarda ir 
LVS Ramovės N J Skyrius

nui Pumpučiui. Jiedu gavo po 
du bilietus į teatrą. Premiją į- 
teikė LB apylinkės iždininkas 
V. Gintautas.

Premijuotus rašinius paskai
tė Rūta Oniūnaitė, Arūnas Jan
kauskas ir Jūratė Balsytė-Ja- 
sinskienė. Visi jaunuoliai savo 
darbą atliko gerai.

Gale dar kalbėjo Liet. Bend
ruomenės centro valdybos vice
pirmininkas jaunimo reikalam 
Juozas Gaila, specialiai atvykęs 
iš Philadelphijos. Jis skatino 
jaunimą labiau įsijungti į lietu
višką veiklą, dalyvauti jaunimo 
kongrese. Kultūros Židinio va
jaus reikalu dar trumpai kalbė
jo A. Reventas.

Tuo ir baigta visa programa. 
Ji ilgai neužtruko. Toliau buvo 
nuotaikingos vaišės. LB Wood
haveno apylinkė buvo parūpi
nusi gražių užkandžių ir kavos, 
šokiam grojo Gutauskų orkest
ras. Visam rengimo darbe bu
vo įsitraukę nemaža jaunimo. 
Jie čia vakarą drauge pralei
do linksmai ir nuotaikingai'

DAIL. ADOMO GALDIKO 
TAPYBOS KŪRINIŲ 

PARODA
1971 m.

Gruodžio 11-14 d.d.
KULTŪROS ŽIDINYJE 

361 Highland Blvd. 
Brooklyn, N. Y. 

*****
PARODA ATIDARA: šežtadienj (gruodžio 11 d.) nuo 12 iki 9 v.v.; 
Sekmadienį nuo 10 iki 8 v.v.; Pirmadienį ir antradienį nuo 4 iki 8 v.v. 
OFICIALUS ATIDARYMAS: žeitadienį 4 v. Kalbės dail. V. Vizgirda

Paroda — apžvalginio pobūdžio, apimanti dali. A. 
Galdiko įvairių laikotarpių kūrinius. Pajamos už 
parduotus paveikslus — A. Galdiko monografijai 
leistL Parodų rengia ir visus atsilankyti kviečia

I *** 
Lietuvių Katalikių Moterų Kultūros Draugija




