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DEL SOVIETŲ VETO S. TARYBA NEGALI SUSTABDYTI
Tretysis Indijos-Pakistano ka-„ 

ras platėja ir gilėja.
Prasidėjęs Indijos-R. Pakista

no pasienyje, veik dvi savaites 
Indijos maskuotas kaip gynima
sis nuo iš R. Pakistano Indijos 
pusės šaudančios artilerijos, sa
vaitei baigiantis išvirto į atvi
rą karą. Jį pradėjo Indija per
eito še7tadienio įsakymu savo 
karo vadui visomis turimomis 
jėgomis įsiveržti į R. Pakista
ną ir priversti kapituliuoti ten 
esančią Pakistano kariuomenę. 
Operacijoje dalyvauja Indijos 
armija su visais priedais, avi
acija ir karo laivynas. Indijos 
parlamentas su ovacijomis pri
ėmė šį premjerės Indiros Gand
hi pranešimą ir suteikė vyriau
sybei nepaprastus įgaliojimus 
vesti karą iki pergalės.

Armija turi daugiausiai dar
bo, nes R. Pakistano plotai di
deli. Jai padeda Indijoje parti
zaniniam karui paruošti jauni

IndijaINDIJOS-PAKISTANO KARO.
Bangia Desh vyriausybę

G. Bush

suteikimą R. Pakistane 
čiai kariuomenei.

Pakistano kariuomenė iki va
kar dienos dar tebelaikė savo 
atramos taškus tarp Indijos ir

esan-

R. Pakistano, bet šiuo metu 
juos jau puldinėja Indijos ka
riuomenė. Iš vakarinės krašto 
d. ries Pakistano kariuomenė 
yra keliose vietose peržengusi 

, Indijos sieną ir taiko į Indi
jos okupuotą Kašmirą, dėl ku
rio Indija jau dukart su Pakis- 
tanu kariavo.

Diplomatinis karas Amerikos, 
Belgijos, Japonijos ir kitų ini
ciatyva pereito šeštadienio nak
tį pradėtas J. Tautų Saugumo 
Taryboj. Po ilgos Indijos atsto
vo kalbos, visais būdais maskuo
jančios Indijos tikslus ir visą 
kaltę priskiriant Pakistanui.

trumpą kalbą pasakė ir rezoliu
ciją teikė JAV ambasadorius 
G. Bush. Pagrindinis pasiūly
mas buvo šis: raginti šalis tuo
jau nutraukti karo veiksmus ir 
karinius dalinius sugrąžinti į 
savo teritorijas.

Sovietų ambasadorius Mali
kas balsavo prieš tą rezoliuciją, 
tai reiškia ją vetavo. Tuo ir pa
sibaigė tuo tarpu Amerikos ir 
kitų pastangos sustabdyti karą

pripažino
di, Italija, Japonija, Nikaragua, 
Sierra Leone, Samaliia, Sirija. 
Prieš rankas pakėlė Sov. S-ga ir 
Lenkija, susilaikė Prancūzija ir

Maskvos atstovas ♦odė! bal-

rių tarpą vėliausiu laiku buvo 
suįmaišyta Indijos 

bengaliečių ženklais.
Indijos aviacija veikia rytuo

se ir vakaruose — rytuose ruo
šia kelią gilyn į R. Pakistaną 
slenkančioms Indijos kolonoms, 
gi vakaruose bombarduoja Pa
kistano aerodromus, uostus, 
strateginius kelius ir saugoja 
erdvę nuo Pakistano aviacijos.

Indijos laivynas patruliuoja 
rytų ir vakarų Pakistano vande
nis, kad sutrukdytų pagalbos

— Abiejų Vokietijų derybinin
kai praneša, kad jie jau susita
rė dėl piriedo, kuris turi būti 
pridėtas prie Keturių pagrindi
nio susitarimo dėl naujojo Ber
lyno statuso. Dar liko užkliu
vęs R. Vokietijos susitarimas su 
V. Berlynu dėl vizų išdavimo. 
Nesutarimas atsirado dėl trijų 
žodžių sakinio redakcijos.

Trudeau
Washingtone

Pierre Trudeau

— Kanados premjeras Trudeau 
pirmadienį Washingtone tarėsi 
su prez. Nixonu ryšium su. jo 
pasirengimu kelionei į Pakista
ną ir Maskvą.

Iš naminių reikalų Kanados 
premjeras atsivežė visus rūpes
čius, kurie pradeda krautis pri
dėjus 10 proc. priedą prie da
bartinio muito Amerikos nau
jąją ūkio politiką rugpiūčio 15 
pradedant. Kadangi Kanados - 
JAV metinis apsikeitimas pre
kėmis siekia iki 10 bil. dol. vie
noje ir kitoje pusėje, tai atsi
radę sunkumai yra taisytini 
abiejų naudai.

Vienu pasimatymu tie reika
lai nesutvarkomi, todėl abi pu
sės tuo tarpu siekia tik pirmo
jo žingsnio - - kad pirmasis pa
sitarimas surastų draugišką ir 
lankstų būdą prie reikalo pri
eiti. Toliau turėtų estafetę per
imti ūkinių ekspertų komisijos.

kos rezoliuciją balsavo šie Sau
gumo Tarybos nariai: JAV, Ki
nija, Argentina, Belgija, Burun-

NAUJI METODAI AMERIKŲ SANTYKIUOSE
JAV santykiai su P. Ameri

ka yra gerokai susijaukę. Prie
žasčių buvo daug, bet ne visos 
primestinos tik šiauriniam kon
tinento galui.

Geriausiai buvo užsiangaža
vęs prezidentauti pradėjęs prez. 
J. Kennedy, nes pats per didelį 
P. Amerikos gabalą pervažia
vęs skelbė minioms šaukiant, 
kad šiaurėje gyvenąs brolis ateis 
su didele pagalba P. Amerikos 
žmonių ūkinei ir socialinei ge
rovei pakelti. Iš to nieko dides
nio neišėjo, nes realybė toji at
siliko nuo retorikos burbulų.

Į tą tarpą atėjo tarptautinis 
komunistų sąmokslas. Jis suka
talogavo visas amerikiečių P. A- 
merikoje darytas klaidas ir jas 
keleriopai padidinęs beveik pa- R. Finch

domas kitas metodas — kalbėti 
ne su visais urmu, bet su kiek-

nusistatymą nesvarstyti to klau
simo Saugumo Taryboje, nes 
tai esąs ne Indijos-Pakistano 
ginčas, bet Pakistano ginčas su 
R. Pakistano gyventojais dėl 
nepriklausomybės gavimo. Ang
lijai nebuvo patogu balsuoti už, 
nes ginčas buvo sprendžiamas 
tarp dviejų Britų Bendruome
nės , narių. Prancūzai, nenorė
dami parodyti simpatijos nė 
vienai pusei, nes to reikalauja 
jų valstybiniai interesai, pasi
tenkino suktu paaiškinimu: 
girdi, jie žinoję, kad ne visi 
balsuos už rezoliuciją, todėl 
nenorėję palaikyti nė vienos 
pusės. Klasiška prancūzų suktu
mo moralė!

rikos skurdžių, kad jų neturto 
priežastis yra Š. Amerikos ka
pitalistai ir jiems tarnaujanti jų 
pačių kapitalistų grupė. Ir taip 
be grynai partinių ar luominių 
revoliucijų P. Amerikoje 
pradėjo rodytis ir socialinės. Ku
boje įsitvirtino labiau maskvi- 
nio tipo*tvarka, Gilėje pradeda
mos reformos į aikškesnę siste
mą dar nesusidėstė, bet komu
nistai gali jas Maskvos krypti
mi pasukti. Įdomiausias ban
dymas yra prasidėjęs Peru vals
tybėje, kur jos vadai iš princi
po atsiribojo nuo marksizmo ir 
komunizmo ir savo reformomis 
bei metodais labai panašūs į 
kairiųjų krikšč. demokratų gru
pę.

Prez. 
megzti 
gub. 
bet ji daugiau pietiečius suerzi
no, negu nuramino. Šįmet ban-

Nixonas pernai bandė 
ryšį su P. Amerika per 
Rockefellerio misiją.

Maskvos nedrįso 
užkabinti

Vėl pabrangs 
susisiekimas

Nuo sausio 1 važinėjimas N. 
Y. susisiekimo priemonėmis 
(traukiniukais ir autobusais) 
vėl pabrangsiąs 5 et. — ir taip 
paliksiąs dvejis metus, žinoma, 
jeigu gub. Rockefellerio planas 
būsiąs priimtas. Tam ir kitiems 
nepaprastiems reikalams sutvar
kyti New Yorko valstijos sei
melis kviečiamas susirinkti į 
specialią sesiją gruodžio 27. 
Kadangi šių metų valstijos biu
džetas yra su didele skyle, tai 
bus svarstomi tik tie klausimai, 
kurie rišasi su tos skylės už- 
kišimu. Numatomi nauji mo
kesčiai ir visokių programų fi
nansavimo apkarpymas. New 
Yorko miestas negaus tiek pi
nigų, kurie buvo numatyti duo
ti prieš metus valstijos biudže
tą svarstant. Namie likę New

— Pasaulio psichiatrų draugi
jos suvažiavimas, nežiūrint iš 
daug kur išvystyto spaudimo, 
nepajėgė apsispręsti pasmerkti 
psichiatrijos naudojimą kaip 
politinės represijos įrankį. Apie 
šitą Sovietijoje praktikuojamą 
nusikaltimą suvažiavimą pain
formavo Sovietų akademiko Sa
charovo grupė. Buvo skelbia
ma, kad tuo reikalu anoniminis 
laiškas buvęs gautas ir Jiš Lie
tuvos. Manytina, kad tas reika
las nebus užmirštas, bet suras
tas rimtas būdas prie jo prieiti 
ir tokią praktiką pasmerkti.

— Izraelio Goldą Meir vėl at
vyko Amerikon pasitarimam su 
prez. Nixonu. Apie pasitarimų 
turinį nieko nepaskelbta, bet 
neoficialiai tvirtinama, kad 
draugystė pasiliko nepažeista. 
Diskusijos J. Tautų gen., asamb
lėjoje prasidėjo, bet. jau kalbė
jęs Egipto užsienio reik, minis- 
teris nebuvo labai karingas.

— Varšuvos blokas po pasita
rimų kviečia visus suinteresuo
tus pradėti preliminarinius pa
sitarimus dėl Europos sauguYno 
konferencijos rėmų nustatymo. 
Apie karinių pajėgų abipusį 
sumažinimą vidurio Europoje 
komunikate nėra nė vieno žo
džio. Nato užsienio reikalų mi
nisterial savo metinius pasitari
mus pradeda šią savaitę.

ry prez. Nixono'patarėjas Finch 
iyliai aplankė 6 valstybes: Ek
vadorą, Peru, Argentiną, Brazi
liją, Hondūrą ir Meksiką. Ir 
kiekvienai vietai buvo skirtas 
kitas reikalas.

Peru sostinėje pasirašyta su
tartis dėl 31 mil. dol. paskolos 
garantijų. Pinigai skiriami sta
tyti namams 1970 žemės drabėji- 
mo nusiaubtoje vietoje. Hondu- 

grąžintos dVi įvažos taulbių 
sali ūkės Karibų jūroje (plotas 
3 kv. mylios) atitinkamos sutar
ties pasirašymu. Amerikai tai 
niekam nereikalingas žemės ga
balas, bet Hondurui toji die
na buvo labai džiaugsmingas į- 
vykis. Argentinoje ir Brazilijo
je buvo susipažinta su projek
tais, kuriems finansuoti prašo
ma ilgalaikių paskolų. Santy
kius su Ekvadoru, Peru ir Gile 

. kasmet sudrumsčia Amerikos 
žvejybos laivų grobimas, nes 
tos valstybės teritoriniais van
denimis savinasi 200 mylių platu
mo pajūrio juostą. Išsikalbėjus 
sutarta pradėti tuo reikalu de
rybas abiem pusėm priimtinam 
sprendimui surasti. Rezultatai ro
do, kad naujasis reikalų tvarky
mo metodas bus daug sėkminges
nis už seniau vartotus.

Indijai, Sov. S-ga visu šimtu 
procentu kaltino Pakistaną, gi 
sekmadienį paskelbtu komuni
katu pranešė pasauliui, kad In- 
dijos-Pakistano karas gresia jos 
saugumui. Tai reiškia, kad Mas
kva atskubės su aktyvia pagal
ba Indijai tuo atveju, jei karo 
svarstyklės pradėtų krypti Pa
kistano natidai.

P. S. Dėl Sovietų veto nė 
sekmadienį Tir/ba
negalėjo nieko nutarti.

Pereitame nr. pirmame pus
lapy buvo informuota apie gruo
džio 2 surengtą dviejų lėktuvų 
žygį su lapeliais į Sovietų žve
jybinius laivus.

Tas žygis buvo aprašytas 
amerikiečių spaudoje.

Trentono laikraštis “The Eve
ning Times” gruodžio 1 pirma
me puslapy pagrindine antrašte 
“lapeliai turį “bombarduoti” 
raudonųjų laivus” apie 120 eilu
čių informacijoje perdavė Gra
žinos Mažeikienės pateiktas ži
nias. Jos, kaip “avantiūros spau
dos informatorės”, buvo papa
sakota' apie visą pasiruošimą, 
tikslą; suminėta, kad prieš tre
jetą savaičių -buvo kreiptasi į 
valstybės departamentą, ar tai 
neimplikuos Amerikos, bet at
sakymo nesulaukus, manoma, 
kad tai nesąs svarbus reikalas. 
Informatorė pasakė, kad visa 
operacija atsieisianti apie 2,000 
dol.

Šalia buvo įdėta nuotrauka 
A. Mažeikos, kaip “projekto 
koordinatoriaus”.

Tas pats laikraštis gruodžio 2 
jau informavo apie įvykdytą 
žygį. Iš pasikalbėjimo su A. 
Mažeika rašė: “Tik rusai teži
no, ar dramatiškas bombarda
vimas lapeliais buvo sėkmin
gas”. “Sąlygos buvo blogos. La
bai vėjuota ir miglos”. Laivai, 
kuriuos rado, buvo 15-20 mylių 
nuo Nantucket — pagrindinis lai
vas ir 4 kiti prie jo.

Antras “misijos” dalyvis Ro
nald Paegle, kuris su lėktuvu 
buvo pakilęs iš New Bedford 
(Mažeika iš L. Island), sakė, 
kad misijos tikslas — “padrąsin
ti jūrininkus, ypačiai lietuvius, 
latvius, estus, bėgti į Vakarus,' 
ir tam tikslui jiem duodamos 
kai "kurios instrukcijos”. Dėl 
valstybės departamento Paegle 
sakėsi, kad valstybės departa
mento atsakymas jau gautas ir 
jame esą nurodyta, jog tam tik- 
raiš atvejais lėktuvai rizikuoja 
sulaužyti esamas taisykles. Dėl

to — sakė Paegle — susilaikoma 
nuo lakūnų pavardžių skelbimo.

Trentonian gruodžio 3 rašė 
apie įvykdytą žygį iš pasikal
bėjimo su A. Mažeika. Lapelių 
metimą Mažeika aiškino kaip 
“įspėjimą Sovietam, kad laužy
mas Ženevos konvencijos 33 
str. apie bėglių teises nepraeis 
neatsakytas”. Jei lapeliai nesu
silauks rusų atsakymo, lietuvių 
grupė pasiryžusi siekti Jungti
nių Tautų pagalbos”.

Visi laikraščiai priminė ir 
apie lietuvių vaikų demonstra
ciją, numatomą prie Sovietų 
misijos New Yorke.

N. Y. Times gruodžio 2 įdė
jo 24 eilučių žinią “Sovietų 
žvejybiniai laivai yra lapelių 
taikinys”. Žinia imta iš Paegle 
informacijos. Paegle žymėjo ak
ciją kaip gestą sustiprinti Bal
tijos jūrininkų moralei, jei “jie 
norėtų pabėgti”. Lapeliai nurodė 
Jungtinių Valstybių politiką dėl 
azylio.

Visi informavo, kad tai L. 
Bendruomenės, Seamen’s Edu
cation Fund ir Cardinal Mind- 
szenty Foundation paremtas žy
gis.

KINAI BRANGIAI
APMOKA KLAIDAS

Atsisakyta 
keisto
sumanymo

Rastas sprendimas 
krizei?monetarinei

Tanzanijos-Zambijos geležin
kelis, kurio stątvbą finansuoja ir 
vykdo Pekino Kinija, ilgėja la
bai greit. Prie planavimo ir sta
tybos darbų organizavimo dir
ba 13,000 kinų, todėl ir vietiniai 
darbininkai spaudžiami pasi
tempti, nes Kinijos darbininkų 
tarpe viešpatauja geležinė 
drausmė.

Paruošiamųjų žemės darbų 
neskaitant, per metus nutiesta 
313 mylių bėgių. Visos linijos 
ilgis bus 1,162 mylios. Mano
ma statybą pabaigti 1974. Tai 
būtų dviem metais anksčiau, 
negu planuota.

Kinijos duota paskola yra be- 
procentinė, darbas yra didžiau
sias Pekino užsiangažavimas 
Afrikoje pinigais ir technišku

jo švaistytis kaltinimais, bet pa
ties mero Lindsay nėra mies
te, nes jis važinėja tirdamas 
nuotaikas, ar jam verta bandyti 
muštis į prezidentūrą.

cfįa, prezidento patvarkymu, 
pagrindinai pertvarkoma. lie
čiama sistemos organizacija, 
darbo procesai ir efektyvu
mas.

VVashingtonas. Kongresas bu
vo prikabinęs prie vieno įsta
tymo priedą, kad pradedant ki
tais metais abiejų partijų pre
zidento rinkimų išlaidas turėtų 
padengti mokesčių mokėtojai, 
skirdami kasmet tam reikalui 
po vieną dolerį pajamų mokes
čių dokumentus pildydami. Jie 
galėtų ir pažymėti, kuriai par
tijai savo dolerį skiria.

Kongresas su demokratų bal- 
'sų dauguma tą priedą priėmė, 
bet pasirodė krašte tuo reika
lu ir didelis nuomonių skirtu
mas. Prezidentas pranešė, kad 
jis vetuos visą įstatymą, jeigu 
tas priedas nebus pašalintas. 
Rimtesnieji demokratai prikal
bėjo saviškius sutikti priimti 
kompromisą — palikti tą priedą 
prikabintą prie svetimo įstaty
mo, bet jo įsigaliojimą atidėti 
iki 1976 m. rinkimų. Manoma, 
kad prez. Nixonas su tokiu prie
du sutiks įstatymą pasirašyti, 
nes per ateinančius metus bus 
pakankamai progų tą sumany
mą palaidoti arba ką nors rim
tesnio sugalvoti.

Roma. — Dešimties industri
nių valstybių finansų minis- 
terių ir centrinių bankų valdyto
jų pasitarime pereitą savaitę 
JAV iždo sekretorius Connally 
užsiminė-, kad JAV doleris ga
lėtų būti formaliai nuvertintas, 
jeigu antroji pusė atsilieptų į 
tą mostą priimtinu kompensuo
jančiu pasiūlymu. Deja, šitame 
pasitarime antroji pusė konk
retaus pasiūlymo nepadarė, nors 
privačiai šis tas buvę pasakyta. 
Ir šitas privatus išsitarimas tei
giamai atsiliepė ta prasme, kad 
vėl nutarta susirinkti Washing
tone gruodžio 17-18. Jau buvo 
keli žinovų prasitarimai, kad 
tarptautinės monetarinės kri
zės sutvarkymas esąs visai arti. 
Europos pinigų rinkose doleris 
vėl stipriai krito. Bet gera nau
jiena, kad V. Vokietija ir Pran-

cūzija apsisprendė padaryti tai
ką ir kituose pasitarimuose dŠl 
monetarinės krizės sutvarkymo 
veikti sutartinai. Ikšiol jų pa
žiūros ir elgesiai buvo stipriai 
skirtingi. Išeitų, kad dabar jau 
visi Bendrosios Rinkos kraštai 
veiks bendrai derybose su Ame
rika. To ikšiol trūko, todėl nie
kas nejudėjo pirmyn.

čių, kurie vairuoja automobi
lius, esą 10 mil. su nelegaliais 
vairavimo leidimais.

— Italijos kompartijos vado
vybė skelbia, kad ji dabar turi 
1,518,415 narių. Per paskuti
nius trejus metus įstojo 813, 
585 žmonės. Daugiausia darbi
ninkai.

Pekinas panorėjo mokėti, kad 
atitaisytų blogą vardą ir praras-

atsitiko tada, kada kinai ir ru
sai buvo susekti norėję komu
nizmui pagrobti Kongą, gi vė
liau jau vieni kinai buvo susek
ti beorganizuoją sąmokslą Gha- 
noje. Po to jie veik visai buvo 
iš Afrikos išvaryti. Dabar vėl 
pamažu pradėjo grįžti, žinoma, 
su pakeista elgesio taktika.

rnunikacijqs ryšiai plečiasi ne 
savaitėmis, bet dienomis. Ir tai 
vyksta Pekinui prašant. Remon
tuojamos senos linijos, statomi 
naujausi aparatai. Kinijos misi
jai prie J. Tautų jau įrengtas 
tefeprinteris, kad turėtų greitą 
priemonę susisiekti su Pekinu 
per Šanchajų.

New Yorko ir New Jersey lituanistinių mokyklų vaikai demonstruoja už Simą Kudirką 
prie Sovietų atstovybės prie Jungtinių Tautų. Nuotr. L. Tamošaičio
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MELUOK NERAUSDAMAS
Melais komunizmo tarnai nori 
nuslopinti šauksmus iš Lietuvos 
apie tikėjimo ir tikinčiųjų 
persekiojimus luiuutiuntuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii

Vis dažniau prasiveržia į Va
karus žinios apie tikėjimo per
sekiojimą Lietuvoje. Komunis
tai susirūpino tuos balsus nu
slopinti ir pasaulio opinijoje su
daryti įspūdį, kad Lietuvoje ti
kėjimas laisvas, Bažnyčia lais
va, tikintieji laisvi eiti į bažny
čią, pirkti ir skaityti religinę 
literatūrą. Sąžinės laisvė esan
ti didesnė nei nepriklausomoje 
Lietuvoje. Net ir bažnyčios gra
žiau papuoštos . . .

Komunistų, tur būt, pasiti
kima žinoma taisykle: meluok, 
meluok, vis kas nors liks; o juo 
grubesnis melas, juo jis daros 
patikimesnis.

Melu pridengti tiesą — tokį 
uždavinį turi ir 1971 Lietuvoje 
išleista 32 puslapių knygelė “Re
ligion in Lithuania”; išleista 
gražiame popiery su spalvotom 
ir nespalvotom bažnyčių, bažny
tinių iškilmių, vyskupų, semina
rijos profesorių bei klierikų 
nuotraukom.

Knygelė anglų kalba — taigi 
skirta turistam ar kitiem užsie
ny, kurie apie padėtį nenusi
mano ir jiem duodamas žinias 
priima iš naivumo kaip gryną 
pinigą, kaip tai nutiko su Bel
gijos senato pirmininku Paul 
Strey, kai jis lankėsi Lietuvo
je.

dyti ateistui — kaip vilkui pa
vesta ganyti avis.

Rašo: “Kandidatai į semi
nariją parenkami ordinarų iš 
įvairių Lietuvos vyskupijų” (20 
p.).

Nutyli, kad tuos kandidatus 
tvirtina ar atmeta kulto komi
saras.

Rašo: “Kandidatus į vysku
pus ir jų skaičių nustato Vati
kanas, pasitaręs su mūsų res-

O GAL
publikos bažnytine hierarchi
ja” (22 p.).

Nutyli, kad kulto komisaras 
tiek vyskupam, tiek kunigam 
leidžia ar neleidžia pareigas ei
ti. Nutyli net pavardę vysk. 
J. Steponavičiaus, kuriam už-; 
draudė ne tik pareigas eiti, 
bet ištrėmė iš Vilniaus į Ža
garę.
. .Rašo: “Kiekvienas pilietis 
gali laisvai eiti į bažnyčią ar 
melstis namie, pirktis malda
knygių, bibliją ir kitą religinę 
literatūrą” (24 p.).

Nutyli, kad tos religinės li
teratūros pilietis negali pirktis, 
nes jos nėra — valdžia nelei
džia jos spausdinti tikinčiųjų 
reikalam; nutyli, kad tas laisvai 
einąs į bažnyčią pilietis yra 
grėsmėje būti atleistas iš 
tarnybos.

IR KAS PATIKĖS

Komunistinės propagandos 
gamintojai įpratę į rutiną pieš
ti dviem spalvom: ružavai, kas 
komunistiška, juodai, kas neko
munistiška.

Ir šios knygelės autorius ne
galėjo išvengti tos rutinos. Nors 
įžangoje pasisakyta, kad kny
gelės tikslas “supažindinti skai
tytoją su dabartinę Romos ka
talikų , bažnyčios, ir, tikipčiųjų 
padėtim Tarybų Lietuvoje”, bet 
kaip tas dabarties vaizdas at
rodys pakankamai ružavas, jei 
šalia nebus parodytas juodas 
praeities vaizdas. Dėl to knyge
lė pradeda kalbą apie Baž
nyčios ir kunigų ėjimą su tur
tingaisiais, apie jų materialines 
privilegijas ir turtus ligi bolše
vikam okupavus, kalba net per 
17 puslapių, o tai dabartinei 
padėčiai beliko tik 14 pslp.

Dabarties vaizdui “suružavin- 
ti” reikia faktus suklastoti. 
Klastai vartoja įprastinį triu
ką; pasakyti tiesos dalį, kitą 
dalį nutylėti. Keletas pavyz
džių tam triukui iliustruoti:

Rašo:
Bažnyčią nuo Valstybės, 
Valstybė į [ Bažnyčios vidaus 
reikalus nesikiša.

Nutyli, kad atskiri potvarkiai 
bei įstatymai konstitucijos ga
rantijas paverčia niekais; kad 
sudaryta prie vyriausybės “ta
ryba kultų reikalam” Bažny
čią paverčia Valstybės dalim, 
kurią valdo kulto reikalų ko
misaras; tikintieji pavesti val-

Ir žurnalistai 
apie paaštrė
jusią kovą
Spalio 20 Vilniuj įvykęs komu

nistinio režimo Lietuvos žurna
listų sąjungos ketvirtasis suva
žiavimas svarstė, ko partija iš 
žurnalistų reikalauja. Partijos 
centro komitetas tai buvo nu
rodęs savo sveikinime suvažia
vimui, kur pasakyta, jog pirma
eilė žurnalistų pareiga — akty
viai, kryptingai propaguoti ko
munistinius idealus . . . duoti 
griežtą atkirtį vadinamiem im
perializmo ideologų 
liam . . . Esą, vykstanti 
ideologinė (Vakarų ir 
kova.

Sąjungos pirmininkas 
Karosas savo ataskaitoj 
žiavime kalbėjo apie paaštrėju
sią ideologinę kovą bei Vakaru 
propagandą, kuri griebiasi “vis 
naujų, rafinuotesnių ir klastin
gesnių priemonių paveikti tary
binių žmonių mąstymą, skleisti 
nacionalistines ir šovinistines 
nuotaikas, gaivinti religinius 
prietarus, buržuazinį gyveni
mo būcįC ■ • • ( Tiesa, hipkr. 2).'

Apie - paaštrėjus į Vakarų po
veikį kalbėjo ir Tiesos vyr. re
daktorius A. Laurinqiukas. Va
karų įtaka Lietuvos gyvento
jam tiek stipri, kad propagan
dininkų vadam beliko primyg
tinai raginti: stiprinki! kovą 
prieš buržuazinę, reakcinę pro
pagandą . . .

Išrinktas žurnalistų sąjungos 
16 asmenų valdybos prezidiu
mas. Pirmininku liko Jonas Ka
rosas. Kiti nariai: A. Laurin- 
čiukas, J. Mitalas, S. Milevi- 
čienė, D. Mickevičius ir J. Ogu- 
zas. (Elta)

gijos negauna jokių subsidijų 
iš valstybės . . .” (24).

Nutyli, kad jos ir negali gau
ti, nes tokių religinių draugi
jų valdžia neleidžia.

Puslapis po puslapio tokiais 
nutylėjimo triukais klastoja
ma religinio gyvenimo tikrovė 
Lietuvoje. Negalima nė laukti, 
kad knygelė išdrįstų užsiminti 
apie nuteistus kunigus Šeškevi
čių, Zdebskį, Bubnį, kurių vie
nintelis “nusikaltimas”, kad jie 
mokė vaikus katekizmo.

Tokia yra sąžinės laisvė Lie
tuvoje dabar.

(Bus daugiau)

Nekaltas Prasidėjimas. Šį paveikslą nupiešė Jurgis Pabrė
ža 1792 - 4 metais, būdamas Vilniaus universiteto studentas. 
Paveikslas buvo kaip kokia vėliava ir buvo nešamas proce
sijoje. Jį yra nešęs ir Simanas Daukantas, žinomas Lietuvos 
istorikas. Paveikslas išliko iki mūsų dienų.

SPARTA — Rašomos mašinėlės jv. kalbomis, radio, spalv. TV, complute- 
riai, >▼. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės Ir £ir- 
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. U731. TeL (516) 757-0055. '

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. 8HALIN8-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P'way Sta.). Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laid" 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 66P 
Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

STEPHEN AROMI8KIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335

BUYU8 FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. 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 AN DR U 6 IO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpi) 
dymas, Mutual Funds—pinigų in vested jos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St. 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. B*' 
to, duodami pohddotuvinial pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prie1 
narną kaina. .

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

konstitucija atskyrė 
ir

išpuo- 
aštri 

Rytų)

Jonas 
suva-

O Los Angeles . . .,
Spalio 24-26 buvo “burtinin

kų” konvencija. Burtininkavi
mas, okultizmas darosi mada. 
Jaunimas, netekęs krikščioniš
ko tikėjimo, negali ištrinti iš 
savo dvasios tikėjimo reikala
vimo ir nukrypsta į pakaita
lą — okultizmą, velnio garbini
mą. Ir toje konvencijoje buvo 
kalbama “litanija” šėtonui.

BAŽNYČIA IR ŠALIA TOS:

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.

Amerikos vyskupai dėl Vietnamo karo
' Amerikos vyskupų konferen

cija Washingtone lapkričio antro
je pusėje paskelbė savo pažiūrą 
į Vietnamo karą; esą, “mūsų 
tvirtu įsitikinimu, karą skubiai 
baigti yra didžiausio pirmumo 
moralinis reikalavimas”; “mums 
atrodo aišku, kad tas geras, ku
rio mes. norime pasiektu.tęsda
mi įsikišimą į Šį karą,’ yra men
kesnis negu žmonių gyvybių ir 
moralinių vertybių sunaikini
mas, kurį jis atneša”.

Šis nutarimas priimtas 156: 
36 balsais.

. Nutarimas ne visus patenkino. 
Negalėjo patenkinti tokių dvie
jų sparnų kaip The Tablet ir 
Twin Circle. The Tablet lapkri
čio 25 nepatenkintas, kad nuta-

už kariuomenės atitraukimą tuo
jau pat. Ir visą vyskupų konfe
renciją laikraštis atvaizdavo 
kaip nesutarusią ir nieko griež
tesnio nenutarusią

kad anas nutarimas buvo išrei
kalautas “radikalų”, kurie per 
keleris metus spaudę vyskupus. 
Kritikuoja nutarimą, kad jis pri
imtas tik remiantis šios dienos 
padėties vertinimu. Bet jis nepa
žvelgė į ateitį, koki bus rezul
tatai Amerikai iš Vietnamo pa
sitraukus: būsianti paaukota 15 
milijonų Pietų Vietnamo laisvė; 
komunistai pradės egzekucijas; 
tokis likimas ištiksiąs visą pie-

Latvijos nepriklausomybės šventės minėjime lapkričio 18 New Yorke estų namuose. Iš 
.A; !• Anderson — Estų Tarybos pirmininkas, U. Garva — Latvių Federacijos Tarybos pir

mininkas, Dr. K. Valiūnas — Vliko pirmininkas. Nuotr. Br. Rozitis

ir 
yga

Kardinolas John Krol, iš
rinktas JAV vyskupų prezi
dentu.

Piketai prieš teologą Kuengą
New Yorke Columbijos uni

versitete lapkričio 14 Vokieti
jos teologas Jans Kueng buvo 
pakviestas paskaitai. Prie uni
versiteto susilaukė piketų, ku
riuos surengė įvairios studen-

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven-, N.Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatėm i namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St. New York, N.Y. 10002
XU 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinė? .
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinė- '
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausi"'' 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietur 
Europą.. Užeikite ir įsitikinsite!

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

tų Aziją. Prie tokio rezultato

raliniu vertinimu”.

KARD. KROL — 
VYSKUPŲ PREZIDENTAS 
Philadelphijos arkivyskupas

ferencijoje Washingtone išrink
tas nauju trejiem metam vys
kupų konferencijos prezidentu. 
To ir buvo tikėtasi, nes Krol 
buvo pirmininko Deardeno pa
vaduotojas. Tačiau ir jis sutik
tas ne vienodu entuziazmu.

Twin Circle jį vaizduoja su 
didele simpatija — kaip ištikimą 
popiežiaus Pauliaus autoriteto 
gerbėją, teologijos dalykuose

kaluose — labai pažangų. Savo ar
kivyskupijoje jis prieš keleris 
metus sudarė komisiją rūpintis 
negrais; rūpestingai globoja ka
talikų mokyklas. Philadelphijos

Piketų organizatoriai buvo krei
pęsi į arkiv. Cooke, kad įspė
tų tikinčiuosius dėl Kuengo 
idėjų. Nesusilaukę atsakymo, 
ėmėsi piketų, teisindamiesi: kai 
dvasininkai tyli, pasauliečiai 
prabyla.

Kuengą pasikvietė paskaitos 
jėzuitų Woodstock kolegija, da
bar prisijungusi prie Columbi
jos universiteto. Priešingoje pu
sėje piketuose dalyvavo ir kal
bas sakė kitas jėzuitas — Da
niel Lyons ir Fordhamo univer
siteto filosofijos profesorius 
William Mara.

Kur.igų “prezidentas”
Wanderer pranešimu, Detroi

to “kunigų sąjunga” išsirinko 
savo pirmininku iš pareigų pa
sitraukusį ir vedusį kunigą.

Kuo jaunimas domisi
Time pranešimu, Stanfordo 

universitetas kandidatam į stu
dentus davė klausimą: kokia 
tema jie norėtų parašyti knygą 
ir kodėl? Laukė atsakymų: apie 
Vietnamo karą, ekologiją, gy
ventojų perteklių . . . Dekanas, 
kuris tikrino, buvo nustebin
tas: daugiau kaip 200 pasisakė 
rašytų apie evangelijoje pa
žįstamą krikščionybę ir Kris
tų, nes tai jų pačių gilus per
gyvenimas.

LietuvisJcaTn rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s 'Florist Shop
107-04 Jamaica Ave. Richmond HUI, 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 paįarnąvimą.

Lietuviška
KELIONIŲ

AGENTŪRA

Tel. 769-3300

TRAVELER’S VILLAGE
(“VYTIS” INTERNATIONAL TRAVEL)

Romos Kezys, Pres.
2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnauj'ama visuose 
kelionių reikaluose:
LĖKTUVAI 
VIEŠBUČIAI 
LAIVAI (Cruises) 
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS 
JAUNIMUI 
ŠEIMOMS

ketvirtis milijono mokinių.
Krol tėvai atvyko iš Lenkijos. 

Ir pats busimasis kardinolas, 
prieš įstodamas į seminariją, 
dirbo mėsinėje. Dabar jau 18 
metų vyskupo pareigose.

Tablet nukreipė dėmesį, kad 
Krol teišrinktas tik antrame 
balsavime ir tAį_t>k^balsų per
svara. Jo oponentas, 43 metų 
vyskupas Joseph Bemardin, bu
vęs konferencijos gen. sekreto
rius, gavęs pažymėtinai daug 
balsų. Tai esąs daugelio jaunų 

' vyskupų “progresyvinis senti
mentas”.

Iš savo pusės galime pastebė
ti, kad kard. Krol yra parodęs 
didelio supratimo ir palankumo 
baltiečių kovai už tikėjimo lais
vę jų tėvynėse.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

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

Užeikite —r įsitikinsite!

KRAUTUVES 99 DIDŽIULES
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-88 •«.) — Tft 9*3047 
Rldgewoode: 56*54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 

A8 4*3210 
■ 343-6116

Arterijoje: 28-28 Steinway Street

Franklin 8q„ L.I.: 981 Hempstead Tpke. — *37-767/ 

Flushing*: 41-06 Main Street —> HI 5-2552 

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

į
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' TH E WORKER by Franciscan fathers
Eina nuo 1915 metų.

1951 sujungė AMERIKĄ, LDS organų DARBININKĄ Ir LIET. 21NIA8
Second-clBM poetas* paltf at Brooklyn Poet Office
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Pusiausvyra veikloje
- Lietuvių susitikimai veiklos 

reikalais šį rudenį pagyvėjo. 
Bendruomenės veikėjai susitiko

• New Yorke, minint LB sukak- 
, tį; Balfo veikėjai susitiko Cle-

velande; Alto — Chicagoje; Vil
ko seimas posėdžiavo Detroite; 
dabar, gruodžio 11-12 daromas 
JAV LB centro valdybos “politi
nių studijų savaitgalis” Phila- 
delphijoje.

Tie visi susitikimai naudingi.
• Pasidalinimas mintim, jeigu ir 

neduotų konkrečių planų, paro
do vienų ir kitų galvojimą, pa
deda vieniem kitus bent supras
ti ir išvengti vienas kito įtarinė— 
jimų.

Naudingas šia prasme ir anas 
L. Bendruomenės rengiamas 
“politinių studijų savaitgalis”. 
Naudingas jame išsikalbėjimas 
su pakviestais nelietuvių veikė
jais. Naudingas išsikalbėjimas 
svarstomais klausimais ir su ki- 
tųlietuviškų veiksnių veikėjais.. 
Manome, kad dalyvauti svarsty- 
muose yra (ar bus) pakviesti 

' jie — Vliko, Lietuvos Laisvės Ko
miteto, Batūno. Alto atstovai. 
Taip, ir Alto. Nors Altas pasku-

• tiniais savo veiksmais atsistojo 
j karingą poziciją Bendruome
nės atžvilgiu, nebūtų naudinga, 
jei Bendruomenė tuo pačiu sai-

. ku imtųsi atseikinėti. Priešingai, 
geriau, kad ir Alto atstovai gau
tų čia tais pačiais klausimais ša-" 
vo mintis pareikšti.

Tokį išsikalbėjimo "ir- susikal
bėjimo bei veiklos suderinimo 
kelią yra parodę “apačios” — 
eilėje vietų Alto skyriai ir Bend
ruomenės apylinkės rado galima 
bendradarbiauti, sudarydami 
bendras Lietuvos reikalų komisi- 

■ jas; eilėje vietų stiprėja prakti
ka Bendruomenės apylinkėm ir 

; kitom vietos organizacijom reng- 
' ti bendrus minėjimus.

Tas iš “apačių” einąs kelias 
yra teisingas ir dėl to sveikinti
nas. Jis virsta pavyzdžiu ir vir- 

• šūnėm.

JAV LB centro valdybos verž— 
lumas Lietuvos laisvės reika
lu seniai šioje vietoje teigiamai 
įvertintas ir tebevertinamas.

Būtų betgi negerai, jei LB nu
slystų nuo pusiausvyros tarp va
dinamų “politinių” ir vadinamų 
“kultūrinių” reikalų.

Kai centro valdyba parodė 
dinamiškos iniciatyvos pirmie
siem, mažiau tokia iniciatyva 
garsinasi antrųjų srityje. Tie
sa, švietimo tarybos pirminin
kas parodė didelės iniciatyvos 
ir daug ko pasiekė mokytojų in
struktavimą bei jų susigyveni
mą organizuodamas. Tiesa ir tai, 
kad veiklos pastūmėjimas toje 
ar kitoje srityje priklauso nuo 
vadovaujančio asmens energi
jos, veržlumo ir fizinių galimy
bių. Bet tebelieka faktas, kad c. 
valdybos iniciatyvos šioje srity
je nedaug teko pastebėti. Fak
tas ir tai, kad New Yorke vietos 
pastangom surengtame seminare 
kultūriniais klausimais dėl visos 
gausios numatytos programos 
c. valdybos atstovas tegalėjo pa
žiūrint! skeptiškai: tokiem rei
kalam esą neturim nei pinigų 
nei žmonių.

Gal tai buvo tik asmens bal
sas ir asmens apatija. Bet valdy
bos asmenų darbus ir nuomones 
bei veiklą derina, koordinuoja 
valdybos kolektyvas. Jis numa- 
to, koki darbai reikalingi dides- 

- ntotmpukorkokius galima laiki
nai atidėti.

Tokio koordinavimo reikia 
tarp “politinio” ir “kultūrinio” 
rūpesčio. Pusiausvyros praradi
mas nebus naudingas nei L. 
Bendruomenei, nei lietuviškiem 
reikalam.

Šie žodžiai nereiškia, kad 
Lietuvos laisvės kovos rūpestį 
reikia sumažinti, pastangas siau
rinti. Priešingai, augant ini
ciatyvai kovoje dėl Lietuvos 
laisvės turi būti stiprinama ir 
iniciatyva dėl kultūrinės pažan
gos.

CJftmo Kudirkos žygio ir jo su
grąžinimo sovietam metinės 
New Yorke buvo paminėtos lap
kričio 20 ir 27, gi Bostone ir 
Atlanto vandenyne, ties įvykio 
vieta, — lapkričio 21, 22 ir 23.

Lapkričio 20 New Yorke įvy
kusiame Darbininko koncerte 
S. Kudirka paminėtas specialiu 
aktu. Trumpai, ryškiai ta proga 
kalbėjo Daiva Kezienė. Simui 
sukurtą R. Kisieliaus ir B. Ke- 
mėžaitės poeziją skaitė akt. Vi
talis Žukauskas.

S. Kudirkos tragedija prisi
minta ir lapkričio 27 New Yor
ke vykusiame Lietuvos kariuo
menės minėjime.

Minėjimai buvo ir kituose 
miestuose.

Susirinkimas Bostone, išvyka 
i įvykio vieta

Lapkričio 21 Naujosios Ang
lijos Lietuvos vyčiai suorgani
zavo išvyką į S. Kudirkos iš
davimo vietą. Dalyvavo 55 vy
čiai iš Bostono, Worcesterio. Su
giedojo Lietuvos ir Amerikos 
himnus, nuleido gėles.

Lapkričio 22 Bostone, Tauti
niuose namuose, įvyko susirinki
mas Simui Kudirkai prisiminti. 
Pranešimą padarė Vliko pirmi
ninkas dr. J. K. Valiūnas. Jis 
pademonstravo Bražinskų įkal
bėtas juostas, ypač jaunojo Al
girdo pareiškimus. Pažymė
tina, kad susirinkimas buvo ben
dromis jėgomis surengtas ALT 
ir Bendruomenės Bostone. Jį

Demonstracijos Washingtone. Suvažiavę lituanistinių mokyklų vaikai, tėvai, mokytojai žy
giuoja į Sovietų pasiuntinybę ir neša siuntinėlius Simui Kudirkai, kuris yra sovietų nu
teistas 10 metų kalėjimo. Pasiuntinybė nei siuntinių, nei jokios delegacijos nepriėmė.

IŠDAVIMO METINĖS

atidarė Bendruomenės vardu A. 
Matjoška, uždarė ALT vardu 
Cibas.

Kitą dieną popiet įvyko iš
vyka, iš Hyannis vietovės, ties 
Atlanto krantais Massachusetts 
valstijoj, į tą vietą netoli Mar
tha’s Vineyard, kur pernai lap
kričio 23 S. Kudirka, siekęs lais
vės, buvo pakraščių sargybos 
grąžintas sovietam. Išvyką lai
vu surengė organizacija, pasiva
dinusi “Susirūpinę piliečiai dėl 
Simo”. Ji pasirūpino ir informa
cija spaudai, radijam ir televizi
jai.

Per 100 lietuvių laive 
su ąžuolo lapų vainiku

Išvyka buvo nepaprastai sėk
minga. Dalyvavo per 100 lietu
vių, jų tarpe, šalia Miko pirmi
ninko dr. Valiūno, jo žmonos, 
sūnaus Sauliaus-Petro, Vliko

SIMO KUDIRKOS

GAUSIAI MINĖTOS

valdybos nario Jurgio Valaičio, 
visa eilė Bostono bei aplinkinių 
bei tolimesnių vietų lietuvių, į- 
vairių organizacijų atstovų. Da
lyvavo St. Lūšys, J. Kapočius, 
Keleivio red. J. Sonda, A, Mat
joška ir daug kitų. Iškilmes pra
vedė Algis Rukšėnas, knygos 
apie .Simą anglų kalba redakto
rius.

Į jūrą buvo nuleistas vaini
kas iš ąžuolo lapų. Tų iškilmių 
metu viso pasaulio lietuvių var
du anglų kalba prabilo Vliko pir- 
min. dr. J. K. Valiūnas, JAV LB 
vardu kalbėjo A. Mažeika. 
Televizijos, spaudos dėmesys
Kudirką pagerbiant laive da

lyvavo JAV7 keturių kanalų tele
vizijos atstovai. Dar tą patį va
karą išvykos vaizdai, su dr. Va
liūno kalbos ištraukomis, paro
dyti televizijoj. Vėliau jie buvo 

jodomi visose JAV-se.
Lapkričio 22 apie S. Kudir

kos žygio sukaktį rašė Bostono 
dienraščiai “The Boston Globe” 
ir “The Christian Science Moni
tor”. Lapkričio 25 apie S. Ku
dirkos sukaktį rašė ir “New 
York Times”.

Dr. Valiūno šodis Kudirkos 
žygio vietoj

Dr. Valiūnas, Vliko pirminin
kas, lapkričio 23, Atlanto van
denyse tarė:

“Visi žinome, kad šiandien 
sukanka metinės įvykio, sukrė
tusio laisvojo pasaulio sąžinę. 
Netoli šios vietos, JAV teritori
niuose vandenyse p.m. lapkri
čio 23 Simui Kudirkai nesuteik
ta politinė globa, ir jis buvo 
grąžintas į Sovietų laivą.

S.m. gegužės mėn. teisiamas 
Kudirka visai nekaltino JAV 
pakraščių sargybos. Jis buvo su
grąžintas sovietam, kai kuriem 
aukštiesiem pakraščių sargybos 
pareigūnam tragiškai nesupra
tus JAV elgesio pabėgėlių iš 
totalitarinių režimų atžvilgiu.

Šiuo atveju turėjo būti ap
kaltinta Sovietų Sąjunga, nes, 
brutaliai susigrąžindama Kudir
ką, ji savo elgesiu liudijo, kad 
teroras bei pavergimas tebėra 
įrankiai, kuriais sovietų režimas 
išsilaiko valdžioj. Juk Sovietų 
Sąjunga jėga okupavo Lietuvą, 
ir ji pažeidžia pagrindines žmo
gaus teises tautom, kurios bran
gino laisvę ir tūkstančius me
tų laisvos gyveno savo krašte.

Kodėl Kudirka norėjo rasti 
globą laisvame krašte?

Kiti pabėgimai iš Lietuvos,’ 
vieni sėkmingi’ kiti gi nepavy
kę, liudija sovietų sistemos po
būdį, ir jis buvo parodytas šioj 
pačioj vietoj lygiai prieš metus 
laiko.

Sovietų Sąjunga yra vienas 
kraštų, pasirašiusių Visuotinę 
žmogaus teisių deklaraciją, ku
rioj, tarp kita ko, pažymėta, jog 

kiekvienas gyventojas savo va
lia gali palikti savo kraštą. To
dėl Jungtinių Tautų aukštojo 
komisaro pabėgėlių reikalam 
pareiga yra reikalauti, kad Si
mas Kudirka sovietų būtų pa
leistas.

Simas Kudirka daugiau nebė
ra tik Sovietų pilietis, jis 
virto simboliu pasauly.

Sovietai paskelbė teisę Kudir
ką už išdavimą, ir jį nuteisė 
10 metų sunkiųjų darbų stovyk
los bausme. Jo bylos liudijimai 
buvo slaptai jo draugų išgaben
ti ir viešai paskelbti pasauliui.

Šioje byloje Kudirka pareiš
kė nesirūpinąs savo asmens ge
rove ir jis iškilo kaip asmeny
bė, priminusi pasauliui, jog pa
grindinės žmogaus teisės visiš
kai neegzistuoja sovietų oku
puotose Baltijos valstybėse.

Kudirka priminė laisvajam 
pasauliui, kad okupuotoj Lie
tuvoj nebėra nė vienos tų lais
vių, kurias Kudirka šiandien 
turėtų, jei jo kraštas būtų ne
priklausomas.

“Aš nelaikau savęs kaltu”, 
Kudirka pasakė teisme, “ka
dangi aš neišdaviau savo tėvy
nės — Lietuvos. Aš nelaikau sa
vo tėvyne Rusijos, šiandien vadi
namos Sovietų Sąjunga”. Tokia 
jos nelaiko nė lietuviai, latviai 
ir estai, vis dar kenčią sovietų 
priespaudoj.

Sovietų Sąjunga jos įkyriai 
siūlomos vadinamos Saugumo 

! konferencijos keliu siekia iš
vengti grąžinti visas tas žemes, 
kurias ji prievarta ir neteisėtai 
okupavo po antrojo pasaulinio 
karo.

Mes reikalaujame, kad rusai 
liautųsi vykdę nuolatinę prie

spaudą Baltijos valstybėse ir 
kad jose būtų atstatyta nepri
klausomybė.

Mes reikalaujame, kad Simas 
Kudirka būtų parodytas pasau
liui, įrodant, jog jis gyvas ir 
sveikas. Mes reikalaujame, kad 
jis būtų paleistas į laisvę pa
gal Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos straipsnius.

Simai Kudirka, jei šiandien 
esi gyvas, žinok, jog mes žino
me, kad kenti sovietų brutalu
mą. Mes gerbiame Tave ir už 
tai, ką esi padaręs laisvės idea
lui pasauly.

Man tenka garbė, visų lietu
vių vardu, nuleisti šj ąžuolo la
pų vainiką j vandenis, kuriuose 
Simas Kudirka savo asmens tra
gedija mum visiem įrodė lais
vės vertę..

Ąžuolas lietuvių tautosako
je simbolizuoja jėgą, drąsą ir 
išlikimą audrų akivaizdoj.

(nukelta į 4 psl.)
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Vienu laiku su susirūpinimu blaivybine akcija dr. 
Eretas prisidėjo ir prie sporto propagavimo ir kėlimo 
Lietuvoje. 1921 met. jis kviečiamas nariu į Lietuvos Fi
zinio Lavinimo Sąjungos (LFLS) centro valdybą ir sy
kiu su kitais centro valdybos nariais organizuoja plates
nę sporto šventę ir kuria su jais laikraštį “Sportą”. Vė
liau. negalėdamas sutarti su LFLS-o vadovybe dėl racio
nalios kūno kultūros supratimo, jis kuria 1922 met. drau
ge su K. Dineika Lietuvos Gimnastikos ir Sporto Federa
ciją (LGSF) ir padeda jam įsteigti kūno kultūros laik
raštį “Jėga ir Grožis”.

1923 m., atsiradus dar daugiau sporto organizacijų, 
jis dalyvauja drauge su kitais Lietuvos Sporto Lygos or

ganizavime ir tampa jos centro komiteto nariu; toje po
zicijoje jis pasilieka keletą metų, šita lyga turėjo savo 
uždaviniu koordinavimą visos Lietuvos sporto reikalų 
federaciniais pagrindais ir centralizuotą kovą už geresnę 
kūno kultūros ateitį. Tokiu būdu ilgą laiką dr. Eretas bu
vo aktyvi figūra sporto gyvenime, dalyvaudamas asme
niškai, be kita ko sporto šventėse, olimpiadose, lenkty
nėse ir t.t. Sporto aikštėje dažnai galima buvo matyti 

prakaitu rasojančią jo kaktą ir girdėti skardų jo 
komandos balsą.

Bet svarbiausia visuomeninės kultūrinės akcijos sri
tis buvo dr. Eretui jaunuomenės organizavimas, ypač 
pavasarininkų, žymiai mažiau ateitininkų. Šitoje srityje 
darbas jam geriausiai sekėsi; čia jis parodė daug ne 
kasdien sutinkamų sugebėjimų ir užsimojimų. Bet kadan
gi šitas darbas ėjo lietuvių katalikų visuomenės susi
pratimo ir suakty vėjimo linkme ir katalikiškosios akcijos 
prasme, tai jis labai nepalankiai buvo matomas radika
liai laisvamaniškosiose ir tautiškai konservatyviose sfe
rose, kurios buvo linkusios kartais dėl neišmanymo, kar
tais dėl tendencingumo laikyti šitą darbą 
integraline krikščioniškai demokratiškos politikos dali
mi. Šitas dr. Ereto priešininkų nusistatymas šiuo atve
ju buvo jau nepateisinamas, nes, jei galėjo būti supran
tamas reikalavimas, kad jis nesikištij aktyviai į politines 
lietuvių visuomenės kovas, tai reikalavimas atsisakyti 
šitoje visuomenėje nuo visuomeninės kultūrinės akcijos 
savo pasaulėžiūros linkme būtų visai nepateisinamas in
dividualinio reiškimosi teisių aprėžimas. šiaip ar taip dr. 
Ereto visuomeninis kultūrinis veikimas palaikydavo jo 
priešininkus agresyvumo stovyje net ir tada, kai jis buvo, 
jau išėjęs akcijos ir apsiribodavo visuomenine kultūri
ne sritimi.

Dr. Eretas nepraleisdavo progos aktyviau pasireikšti 
ateitininkuose ar tai paskaitomis, ar tai organizaciniais 
paraginimais. Su studentų menininkų draugija “Šatri
ja” jis buvo dar arčiau suėjęs, kaip jų garbės narys. Bet 
visa jo energija buvo nukreipta į liaudišką lietuvių kata
likų jaunuomenę, susispietusią “Pavasario” sąjungoje. 
Čia jo organizacinis ir vadovaujamasis talentas pasirodė 
visoje savo pilnumoje po to, kai metinėje sąjungos kon
ferencijoje 1922 m. jis buvo išrinktas sąjungos pirminin
ku, kuriuo išbuvo iki 1928 m. pabaigos.

Dr. Ereto pirmininkavimo laikotarpyje “Pavasario” 
sąjunga, virtusi ilgainiui federacija, yra padariusi milži
nišką žingsnį pirmyn, palyginti su tuo, kas ji buvo pir
ma. Amorfiška ir dar mažai veikli organizacija, vargais 
negalais išriedėjusi iš rusų jungo, vokiečių okupacijos ir 
valstybinio Lietuvos formavimosi sūkurio, virto draus
minga organizacija ir tvarkingai surikiuota su plus mi
nus 600kuopų ir keliomis dešimtimis tūkstančių narių. Tai 
iš tikro buvo “ekspansijos ir viešumon savo pajėgų 

pareiškimo etapas”, kaip paskui buvo teisingai išsireiš
kęs dr. Ereto įpėdininkas dr. J.- Leimonas (ž. “Pavasario” 
Sąjungos istoriniai bruožai, Kaunas 1931 m. 34 p.).

Pats dalyvavęs katalikų jaunuomenės organizacijose 
Šveicarijoje, paskui turėjęs nemaža progų stebėti per 
savo gausias keliones po Vakarų Europą kitų kraštų jau- 
nuomonės gyvenimą, dr. Eretas turėjo galimybių žy
miai reformuoti organizacinio jaunuomenės gyvenimo bei 
veikimo formas Lietuvoje. “Pavasario” Sąjunga pajuto 
jau tai kitais jo pirmininkavimo metais, t. y. 1923 
m., kai metinė konferencija ėjo visai kitokia nuotaika 
ir kitokiom pasireiškimo lytim. Negaliu čia kiek smul
kiau aprašinėti visą “Pavasario” reorganizacijos ir au
gimo eigą; tesuininėsiu vien kelius stambesnius etapus.

1923-1924 metais “Pavasario” Sąjunga persitvarko 
jierarchiniu būdu į rajonus, suskirstytus į 4 regijonus. 

. 1924 m. liepos mėnesyje buvo surengtas Šiauliuose pir
mas didžiulis pavasarininkų kongresas, kuriame dalyvavo 
apie7,000pavasarininkųsuvėliavomis,orkestrais,choraisir 
t.t. Tai buvo pirmas tos rūšies kongresas, labai ryškiu 
būdu apvaldęs lietuviškųjų masių amorfiškumą. 1925 m. 
buvo įkurtas “Pavasario” liaudies universitetas, paskui 
pavadintas Vyskupo Valančiaus vardu. 1926 met. per
tvarkomas anksčiau (1923 m.) įkurtas “Pavasarininkų 
Vadas” į "Jaunimo Vadą”, kuriam dalvar skiriama dau
giau dėmesio, kaip vadovaujamųjų kadrų organui.

1926 m. dr. Eretas vyksta, kaip Lietuvos katalikiš
kosios jaunuomenės atstovas. į Eucharistinį kongresą 
į Chicago ir po to važinėja su prakallximis po lietuvių 
kolonijas ir lanko giminiškų pavasarininkams “Vyčių” 
kuopas. Šita kelionė buvo stambiausia grandis užmez
gant santykių grandinę su kitų kraštų lietuviškų ir nelie
tuvišku jaunimu.

1927 m. įvyksta Kaune jubiliejinis “Pavasario” Są
jungos 15 metų kongresas, kuris sutraukė į Kauną apie 
11 tūkstančių gerai suorganizuotų pavasarininkų su yi- 
somis savo pasireiškimo lytimis. Į kongresą, be kitų 
svečių iš užsienio, gausiai buvo atvykę lietuvių vyčiai iš 
šiaurės Amerikos. Kongresas, neskaitant vieno kito ne
numatyto debesėlio, praėjo su pakelta nuotaika ir pa
liko neišdildomų įspūdžių mačiusiems jį ir jame daly
vavusiems žmonėms. Tai buvo paskutinis stambesnis dr. 
Ereto pirmininkavimo pavasarininkams laikų įvykis. Ki

tais 1928 m. per metinę Sąjungos konferenciją, įvyku
sią gruodžio mėnesyje, jis atsisakė dėl susilpnėjusios 
sveikatos nuo centro valdybos pirmininko pareigų ir, per
leidęs jas naujai išrinktam pirmininkui dr. Leimonui, 
dalyvavo toliau atspėdamas sąjungos gyvenime, kaip jos 
garbės pirmininkas, parinktas šiai garbingai pareigai 
jau Šiaulių kongrese.

1932 m. turėjo įvykti jubiliejinis kongresas Kaune, 
skiriamas “Pavasario” federacijos 20 metų sukakčiai pa
minėti. Dr. Eretas buvo paskirtas to kongreso šefu; visi 
organizaciniai darbai jau buvo atlikti, buvo jau laukia
ma atvykstant 15 tūkstančių pavasarininkų, bet, negavus 
reikiamo leidimo, nuo kongreso teko atsisakyti. Jo vieto
je buvo suorganizuota visa eilė rajoninių kongresėlių. Už 
pasakytą viename tokiame kongresėlyje (Marijampolėje) 
kalbą dr. Eretas, policijos liudijimu ir komendanto nuta
rimu, buvo nubaustas sykiu su prof. Pr. Dovydaičiu ir dr. 
J. Leimonu trimis mėnesiais kalėjimo, inkriminuojant 
jam “kurstymą vienos visuomenės dalies prieš kitą ir 
prieš vyriausybę” (Marijampolės Apskrities Karo Ko
mendanto nutarimas 75 Nr. iš 1932.VII. 13 d.).

Suimtas Kaune liepos 14 d. jis buvo kalinamas sy
kiu su dr. Leimonu, o paskui ir su prof. Dovydaičiu Ma
rijampolės kalėjime iki rugsėjo 7 d. Ir šitą savo likimo 
bandymą jis priėmė su stojišku tvirtumu. Iš kalėjimo 
jis išėjo su ta pačia giedra nuotaika, kuri jį niekados ne
palieka, nežiūrint to, kad jis nesitarė esąs kaltas. Vė
liau jis yra man taręs šiuos reikšmingus žodžius: “Tada 
tai tikrai nesu buvęs kaltas, bet kadangi anksčiau teko 
daryti klaidų, tai labai neprotestuoju prieš šitą likimo 
bausmę”.

Turint galvoje opų pas mus inteligentiškos šeimos 
klausimą, bus ne pro šalį pažymėjus dr. Ereto visuo
meninio kultūrinio veikimo paraštėse šeiminę jo pa
dėtį. Jau 1925 m. jis sudarė šeimą, kuri galėtų eiti pavyz
džiu toms dažnokoms mūsų inteligentų šeimoms, ku
rios yra neomaltuzianiškai nusistačiusios. Vedęs p-lę 
Oną Jakaitytę, dabar gimnazijos mokytoją, yra sulaukės 
su ja gana gausios šeimelės.

Vyriausias jo vaikas jau eina mūsų pradžios mokyklą; 
deja, jau ir jam teko patirti jo tėvui daromų nemalony- 
bių kartumą.. Kartais grįždamas iš mokyklos, jis su aša
romis nusiskundžia, kad ten draugai nenori pripažinti 
jį esant, lietuvį.^
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minis
Ar kas skaito

LITU ANUS? įmini
Redaktoriai, administratoriai, 

kultūrinės institucijos, remian
čios žurnalo leidimų, lietuviš
koji visuomenė gal ne kartų 
statė sau klausimų: Kokia kon
kreti nauda iš Lituanus? Kas jį 
skaito?

Paskutiniuoju metu čia ra
šantysis yra gavęs du laiškus 
iš nepažįstamų asmenų, kurie 
ryžosi į jj kreiptis paskaitę Li
tuanus 1970 metų 4 nr., kur yra 
straipsnis apie mokslinę pažan
gų Vilniaus akademijoj, kartu 
ir žinutė apie straipsnio auto
rių ir jo darbo vietų.

Pirmasis laiškas atėjo iš J.A. 
Valstybėse gyvenančios jau ant
ros ar trečios kartos lietuvių 
šeimos, kaip atrodo, nebemo
kančios lietuviškai. Kadangi, 
— sau sakė, — straipsnio autorius 
redaguoja Lietuvos vyskupų re- 
liacijų leidinį, gal jis žino kų 
nors ir apie pereitame amžiuje 
gyvenusį jų giminaitį vysku
pų. Nesunku buvo nurodyti į 
“Lietuvių Enciklopedijoje” 
esantį netrumpų straipsnį apie 
vysk. K. Ruškevičių (Ruškį). 
Koks buvo visos tos šeimos 
džiaugsmas, gavus iš karto tiek 
žinių apie garsųjį “prodėdę”, 
apie kurį iki tol jiem tebuvo 
išlikęs tiktai vardas! Atgijo do
mėjimasis. visu tuo, kas lietu
viška; nutarta užsisakyti “En
cyclopedia Lituanica” ir 1.1.

Antrasis laiškas atėjo iš

tūra. Darydami svetimiem pri
einamus mūsų mokslo, meno 
ir kultūros darbo vaisius, mes 
tarnaujame savo tautai ir sy
kiu, kad ir netiesiogiai, atkrei
piame kitų dėmesį į mūsų ak
tualiuosius dienos klausimus. 
Šis kelias gal nėra iš karto 
toks akivaizdus, bet jis yra tik
ras; juo pasiekti rezultatai yra 
patvaresni už bet kokius kito
kius.

Žinoma, tai reikalauja iš re
daktorių ir leidėjų aiškumo, pla
ningumo, apdairumo, ištesėji
mo. Kartais vis dėlto pasitaiko 
nesuprantamo neapsižiūrėjimo. 
Štai Lituanus 1969 m. 4 nu
meryje, išleidžiant Gedimino 
laiškų vertimų į anglų kalbų, 
padaryta panaši klaida, dėl ku
rios darome priekaištus prieš 
kiek laiko Lietuvoj Mokslo A- 
kademijos išleistam leidiniui; 
Užuot išvertus kritiškai ištaisy
tų tekstų (čia eina kalba apie 
popiežiaus Jono XXII laiškus 
Gediminui), vertimas į anglų 
kalbų atliktas iš prof. V. Pašu
to nekritiškai parinkto teksto, 
o į kritines, remiantis Vatika
no archyve esančių tų pačių do
kumentų nuorašais, padarytas 
pastabas atsižvelgta tik šen bei 
ten išnašose ir tokia forma, tar
si tai būtų tik jas dariusio pri
vati nuomonė. Ištikimai ir ne
prašomas pagerbtas nemoksliš
kai pasielgęs rusas (jis pats

Patersone, N. J., šv. Kazimiero lietuvių parapijos kieme 
prie lietuviško kryžiaus stovi išk. prel. J. Scharnus, vysk. 
L. B. Casey, kun. V. Dabušis — naujasis parapijos klebonas ir 
kun. Fr. Reilly. Xuotr. V. Maželio
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T. Jurgis Gailiušis, OFM,
Pranciškonų provinciolas

mokslo įstaigos, iš Liuveno ka
talikų -universitete veikiančio 
humanistinės filologijos semi-

šiandien tikriausiai gailisi to
kiu būdu skubotai paskelbęs se
nus dokumentus), ir nepakan- SIMAS KUDIRKA . . .

naro. Seminaro vedėjas prof. J. 
IJsewijn išreiškė pageidavimų 
gauti straipsnio apie 
Vilniaus akademijų atspaudų. 
Lituanus esųs gaunamas ten u- 
niversiteto bibliotekoj, bet jie 
norėtų turėti pačioj seminaro 
būstinėj kų nors iš humanisti
nės filologijos Lietuvoj istori
jos.'Gaila, nebuvo galima šio 
prašymo patenkinti, nes net 
straipsnio autoriui niekas ne
atsiuntė to Lituanus numerio .

Ta proga seminaro vedėjas 
pranešė apie Liuvene įvykusį 

suvažiavimų, skirtų humanisti
nei lotynų kalbai ir jos istorijai 
nušviesti. Teiravosi, ar kas iš 
lietuvių negalėtų parašyti lo
tynų kalbos vartojimo, studija
vimo, tyrinėjimo Lietuvoje 
(14-20 amžiais) istorijų. Mat, 
jie Liuvene planuoja išleisti 
naujesniųjų laikų lotynystės 
(latinitatis) istorijų, kurių pa
ruoštų įvairių kraštų specialis
tai.

Tai tik du atvejai. Į kitus as
menis, kurie yra kų nors pa
skelbę Lituanus žurnale, bus ir
gi kas nors panašiai kreipęsis. 
Lituanus turi savo reikšmę; jis 
įeina. į tarptautinį forumų, pa
siekia lietuvius, kurie nebemo
ka lietuviškai, atgaivina juose 
domėjimąsi savo tautos reika
lais. Atrodo, kad jame daugiau 
vertinami moksliniai straips
niai, mažiau publicistinė litera-

kamai atsižvelgta į lietuvio pa
darytus nurodymus, nors jų tei
singumų istorikai ir pačioj Lie
tuvoj jau seniai (kad ir per vė
lai) yra pastebėję. Niekas neno
ri čia matyti blogos valios, bet 
vis dėlto jaučiama, kad aky- 
lęsnė mokslinio darbo metodi
ka būtų tokios klaidos išvengu
si.

Norint nepadaryti jokių klai
dų. dažnai tektų atsisakyti bet 
kokio darbo. Tie, kurie šalia ne
lengvo savo tiesioginio užsiėmi
mo dar randa laiko paruošti kas
met po keturis Lituanus sąsiu
vinius. sudarančius iš viso arti 
400 psl.. verti visų mūsų nuo
širdžios padėkos. Todėl tebūna 
džiugu jiem ir mum visiem pa
tirti, kad visas darbas ir pas
tangos nėra veltui.

Paulius Rabikauskas

Pagal Amerikos žydų išleis
tą metraštį 1971 visame pa
sauly žydu yra 13,951,000. Dau- 
giausia Amerikoje — 5,870, 
000, Izraely 2,560,0 0 0, Sovie
tuose 2,260,000, Prancūzijoj 
550,000, Argentinoj 500,00 0 . 
Anglijoj 410,000, Kanadoj 280. 
000. Amerikoje nuo 1930-1970 
bendras gyventojų skaičius pa
didėjo 70 proc.; žydų skaičius 
per tą laiką padidėjo 40 proc.

(atkelta iš 3 psl.)
Lietuvių tauta išliks ir vėl 

susilauks laisvės.“
Dar apie S. Kudirką spaudoj
“Associated Press“ spaudos 

agentūra lapkričio 24 paskleidė 
žinių iš Martha’s Vineyard sa
los, kad “Amerikos lietuviai va
kar (lapkr. 23) nuleido vaini
kų (Atlanto) vandenyse, pažy
mėdami metines nesėkmingo lie
tuvių jūrininko bandymo pabėg
ti iš sovietų laivo. Apie 100 as
menų, “Piliečių susirūpinusių Si
mo likimu", laivu nuplaukė į 
tų vietų, kur 1970 lapkr. 23 Si
mas Kudirka buvo pasitraukęs 
nuo sovietų laivo į pakraščių 
sargybos laivų. Jis buvo sugrų- 
žintas į rusų laivų“.

“The Washington Post” lap
kričio 25 įdėjo didelę per tris 
skiltis nuotraukų. Joje matyti 
Vliko pirmininkas dr. J. K. Va
liūnas, laikus rankoje Kudirkos 
žygiui prisiminti vainikų. Įta
kingas Washington© dienraštis 
dar priminz8 ir S. Kudirkos žy
gio, prieš metus toj vietoj įvy
kusio, aplinkybes — rusų elgesį, 
lietuvio sugrąžinimų sovietam 
ir kt.

UPI spaudos agentūra JAV-se 
lapkričio 25 paskleidė žinių apie 
elgesį su Simu Kudirka stovyk
loj, kurioj jis atlieka bausmę. 
Nurodyta, kad žinia apie S. Ku
dirkų gauta iš Maskvos, kur ji 
buvusi paskelbta “Paskutinių

Lietuvos kariuomenės šventė New Yorke paminėta lapkričio 27 Kolumbo vyčių salėje 
VVoodhavene. Iš k. J. Klivečka — ramovėnų pirmininkas, himnus gieda solistė Lionė Juo
dytė - Mathews, prie j>ianino — Algirdas,KaČanauskas. Nuotr. Lino Vytuvio

įvykių kronikoje”, pogrindžio 
spaudoje (Samizdat).

Žinia apie S. Kudirkų buvo 
skelbta JAV radijų, televizijos. 
Jų skelbė ir tolimųjų vietų spau
da, pvz. Kalifornijoje, Pomono- 
je leidžiamas “Progress-Bulle
tin” (lapkr. 26).

Pagal' iš Maskvos gautų ži
nia. Simas Kudirka laikomas 
priverčiamųjų darbų stovykloj, 
esančioj Mordovijos autonomi
nėj sovietų respublikoj.

Kudirka atsisakas lankyti sto
vykloj rengiamus politinius kur
sus, ir už tai jam draudžiama 
stovyklos krautuvėj nusipirkti 
maistų, rūkalus ir kt.

Kudirka gi nelankųs kursų to
dėl, kad jis neprisipažįsta esųs 
kaltas. Priešingu atveju, jis ma
nus, jog savo namuose tėvynėj 
jis būtų laikomas nenormaliu 
žmogum.

Dar nurodyta, kad keli asme
nys iš Lietuvos buvo pas Kudir
kų apsilankę ir patarę jam lan
kyti tuos politinius kursus, nes 
jis galėti] įsigyti geresnio mais
to. Pagal vakariečių šaltinius, 
Kudirka, maitindamasis tik sto
vyklos tiekiamu maisto daviniu, 
negalėtų išlikti gyvas.

S. Kudirkos pareiškimai Vil
niaus spaudoje plačiai išgarsin
ti įvairių kontinentų ir įvairių 
tautybių spaudoj. Buenos Ai
res, Argentinoj leidžiamas lenkų 
savaitraštis “Glos Polski” spa
lio 8 (Nr. 40) atpasakojo praėj- 
metų įvykį su Kudirka ir pa
kartojo jo žodžius, ypač tuos, 
kur jis pabrėžė nelaikąs savęs 
sovietų piliečiu. Tokio paties tu
rinio plačius straipsnius skelbė 
Sydney, Australijoj lenkų laik
raštis “Wiadomosci Polskie” 
(spalio 10) ir kiti laikraščiai.

JAV spauda, radijai bei te
levizijos siųstuvai lapkričio 24 
pradedant kelias dienas skelbė 
žinias apie Lietuvą, įvykius jo
je, Bažnyčią, dvasininkus. Tuo 
būdu vėl plačiai išgarsintas Lie 
tuvos vardas. Tie įvykiai tai S. 
Kudirkos žygio metinės, minėji
mas Atlante, kita žinia tai el
gesys su Kudirka stovykloj, jam 
atsisakius lankyti politinius kur
sus, pagaliau paskutinioji žinia, 
nuaidėjusi visame krašte per 
spaudą ar radijus — kunigų Juo
zo Zdebskio ir Prospero Bubnio 
nuteisimas kalėjimo bausme už 
vaikų mokymą katekizmo. Ku
nigai buvo teismų nubausti lap
kričio 11 ir 12. (Elta)

Kolumoijoj užsibaigus pran
ciškonų ordino generalinei ka
pitulai, 200 susirinkimo dalyvių 
ėmė tuojau skirstytis į visas 
pasaulio šalis. Vieni vyko tie
siog į savo namus, kiti panoro 
dar pamatyti kitus kraštus. 
Dauguma provinciolų į Siau
rės Ameriką, kiek mažesnė jų 
dalis pasirinko Pietų Amerikos 
valstybes. Prie paskutiniųjų gru
pės prisijungiau ir aš.

Atsisveikinimas Medelline
Medellino lietuvių kolonija 

nedidelė. Ir geriausius norus tu
rint, gal nepavyktų jų priskaity- 
ti pilno šimto. Tai išimtinai 
naujieji, po paskutinio karo čia 
įsikūrę ateiviai.

Saleziečio tėvo M. Tamošiū
no rūpesčiu kolonija turi naujai 
statytą puikią bažnytėlę, sa
lę ir kitas sueigom reikalingas 
patalpas. Čia ir vyksta visas lie
tuviškas judėjimas, į kurį gal 
kiek su pavydu žiūri didesnė Be
gotos lietuvių kolonija, nes ji 
tokių pastatų neturi.

Prieš man išvykstant, kun.
M. Tamošiūnas sukvietė lietu
vius šeštadienio vakaro pamal
dom, sudarydamas man progą 
aukoti jiem mišias ir pasakyti 
atsisveikinimo pamokslą. Vai
šėse dalyvavo ne tik būrelis lie
tuvių, bet taip pat ir ten rezi
duoją kunigai: M. Tamošiūnas,
N. Saldukas ir dr. K. Gečys. 
Tai buvo mano paskutinis vaka
ras šiame gražiame mieste ir 
tokioj jaukioj lietuvių kolonijoj. 
Ankstyvą sekmadienio rytą jau 
pakilom Peru valstybės link.

Limos mieste
Kelionė iš Medellino į Limą 

buvo labai graži, nes diena pasi
taikė nepaprasta. Bogotoj pa
keistas lėktuvas perskrido pu
siaują ir, dešinėj palikęs Ekva
doro valstybę, įskrido į Peru 
valstybės padanges. Kadangi 
mes laikėmės arčiau jūros, dėl 
to tik iš tolo buvo matomi am
žinu sniegu kloti aukštieji An
ri ų kalnai. Po trijų valandų pa
siekėm Limos miestą, Peru vals
tybės sostinę.

Aerodrome mus sutiko ir vi
są laiką labai nuoširdžiai globo
jo Limos pranciškonų provin
ciolas.

Per paskutinį žemės drebėji
mą labai nukentėjo vakarinė 
miesto dalis; dėl to, važiuo
jant į miestą, buvo matyti daug 
sugriautų namų, daug vargo ir 
skurdo. Pats miestas buvo ma
žiau paliestas.

Provinciolas tuojau pradėjo 
rodyti auksu ir sidabru klotus 
16 šimtmečio bažnyčių altorius, 
menu ir daile išpuoštus didžiu
lius pranciškonų, domininkonų 
ir jėzuitų vienuolynus.

Lima turi net tris garsius sa
vo šventuosius: Rožę, Martyną

ir Pranciškų Solaną. Šventovės 
jų garbei kas dieną pilnos tikin
čiųjų.

Mieste daug modernių pasta
tų, didingų paminklų ir meno lo
biais pasižyminčių muziejų.

Pažymėtina, jog pirmieji 
krikščionybės skelbėjai Pietų 
Amerikoj buvo iš Ispanijos at
vykę pranciškonai. Dėl to vi
suose miesto centruose yra jiem 
pastatyti vienuolynai su pui
kiomis bažnyčiomis. Pranciško
nai savo populiarumą ten išlai
kė iki šių dienų.

Peru valstybės tikrai nepa
žinsi, jei napamatysi garsiojo 
Cuzco miesto, esančio Andų 
kalnuose, — taip kalba Limos 
gyventojai. Vietos provinciolo 
paskatinti, pasileidom lėktuvu 
500 kil'ometrų į tą senąjį pramo
nės ir aukso kasyklų miestą. 
Buvo tikrai nepaprasta kelionė: 
visą laiką skridom per ledynais 
ir sniego pusnimis pasipuo
šusias aukštų kalnų viršūnes.

Tą dieną mieste lankėsi vals
tybės prezidentas. Dėl to mies
tas ir iš kalnų susirinkę indė
nai buvo gražiai pasipuošę. Dai
nos ir muzika skarribz8jo visą 
dieną, o mes daugiau lindom į 
muziejus ir kitus tautiniais lo
biais pasižyminčius pastatus.

Kai skridom j Argentiną, la
bai apgailėjom, jog Peru vals
tybėj negalėjom dar kiek il
giau pasilikti.

Viešnagė Argentinoj
Limoj įsėdom į Amerikos 

Braniff linijos lėktuvą, atskri- 
dusį iš Kalifornijos ir skren-

- dantį į Buenos Aires. Keleiviai 
daugiausia buvo amerikiečiai. 
Vos tik .pakilęs lėktuvas tuojau 
pasuko į Pacifiko vandenis ir 
tik retkarčiais teužgriebė Čilės 
valstybės krantus. Kai po 5 va
landų pasiekėm Čilės sostinę 
Santiago, mūsų Medellino gru
pė visai sumažėjo. Didelė dalis 
sustojo pažiūrėti tos valstybės 
sostinės, nes ji esanti labai įdo
mi ir graži. Palikę dviese su 
kroatų provinciolų, vėliau gai
lėjomės, kad ir mes ten neiš- 
lipom, nes tokia proga gal jau 
niekad nebepasikartos.

Iš Santiago į Buenos Aires 
jau netoli. Reikia tik nuo Pa
cifiko perskristi skersai žemy
ną, ir jau atsiduri milžiniškoj 
7 milijonų Argentinos sostinėj.

Palyginant su Kolumbija ir 
Peru, Buenos Aires mieste jau 
visai kitoks vaizdas. Miesto 
centras — europietiškas; gyven
tojai suvažiavę iš viso pasaulio, 
gražiai apsirengę; krautuvės pil
nos gėrybių. Yra didelis skirtu
mas tarp Buenos Aires ir Siau
rės Amerikos miestų: čia visai 
nėra spalvotų veidų, gatvės šva
rios, nėra barzdotų ir kasotų

vyrų, t>e baimės galima vaka
rais vaikščioti gatvėmis.

Atvykęs į Buenos Aires, pra
džioj buvau pranciškonų glo
boj. Jie gyvena pačiame mies
to centre. Dėl to jie ne tik nuo 
širdžiai mane priėmė, bet ir pa
gelbėjo pažinti šį nuostabų ir 
puikų miestą. Vėliau nuvykau 
pas lietuvius tėvus marijonus. 
Marijonai šiame mieste turi te
ritorinę parapiją, prie kurios 
priklauso ispanai ir lietuviai. 
Jie turi savo spaustuvę, leidžia 
lietuvišką laikraštį “Laiką”. 
Prie parapijos yra mokykla, ku
riai vadovauja seselės kazimie- 
rietės.

Lietuviai yra išsiskirstę po vi
są didmiestį; dėl to jiem sek
madieniais mišios aukojamos 
net keliose vietose. Kolonijoj 
esą apie 25 tūkstančius lietu
vių, tėra tik trys kunigai ir vie
nas broliukas. Tėvai marijonai 
turi atlikti labai sunkią ir dide
lę misiją. Būtų gera, kad jų skai
čius būti] žymiai didesnis.

Būdamas pas tėvus mari
jonus, dalyvavau tautinių šo
kių šventėj, lietuvių klubo ju
biliejuj, aplankiau seseles kazi- 
mierietes, aukojau lietuviam 
mišias ir pasakiau du pamoks
lus.

Urugvajaus sostinėj
Aplankęs tėvus marijonus 

Buenos Aires, išskubėjau pas 
tėvus jėzuitus, besidarbuojan
čius net dviejose valstybėse — U- 
rugvajuj ir Brazilijoj.

Iš Argentinos sostinės nėra to
li Montevideo. Reikia tik per
skristi didelę įlanką, ir jau at
siduri Urugvajaus žemėj.

Kadangi jėzuitai gyvena toli 
nuo Montevideo aerodromo, o 
svetimame didmiesty nėra leng
va susigaudyti, tai mano pirma
sis sustojimas ir šiame mieste 
buvo pas pranciškonus. Patai
kiau pas juos geru laiku, šven
to Pranciškaus šventėje. Puikus 
ir nuoširdus vienuolyno gyardi- 
jonas ne tik nuoširdčiai priėmė 
ir šventės proga vaišino, bet, 
nieko nelaukdamas, tuojau ve
žė į miestą parodyti įdomybių.

Montevideo miestas auga ir 
puošiasi naujais moderniais pa
statais. Tačiau yra dar nemaža 
sunkiais akmenimis grįstų gat
vių, kuriomis važiuojant, reikia 
sėdėti sukandus dantis, kad kas 
nors nenukentėtų.

Tą pačią dieną man parodė 
didelę miesto dalį ir dar nuga
beno pas lietuvius jėzuitus. Gra
žiai jie ten darbuojasi tėvo J. 
Bružiko statytoj bažnyčioj. 
Dauguma lietuvių gyvena ap
link juos.

Būdamas Montevideo, aplan
kiau savo seną pažįstamą apaš
tališką nuncijų arkivyskupą Au
gustiną Sepinkį, viešėjau pas 
Lietuvos atstovą A. Grišoną, ap 
lankiau K. Čibirą, kalbėjau

LIETUVIŲ ARCHYVAS AUGA
Pasaulio Lietuvių archyvo- 

pradžia buvo 1946 Vokietijoj, 
kai Vincentas Liulevičius pra
dėjo rinkti lietuvių istorinę me
džiagą. Pradžioj archyvu rūpi
nosi Vlikas, paskyręs V. Liule- 
vičių jo direktorium ir iki 1955 
mokėjęs sąskaitas. Nuo 1956 
PLA globą perėmė JAV Lie
tuvių Bendruomenė; ji ir da
bar juo rūpinasi.

Prieš dvidešimtį metų PLA 
buvo įsikūręs seserų kazimie- 
riečių namuose Chicagoje, vė
liau kelėriem metam jam buvo 
parūpintos patalpos privačiuo
se namuose, o nuo 1964 jis 
persikėlė į lietuvių jėzuitų pa
talpas, kuriose tebėra ir dabar.

Per 25-rius metus PLA smar
kiai padidėjo ir netelpa turi
mose kukliose patalpose. Nau
jus jėzuitų Jaunimo centro prie
stato statybos planus dėl dide
lės lėšų stokos sumažinus, ta
me priestate PLA neturės anks
čiau jam planuotos geresnės 
vietos. Sutarta bendrai rūpin
tis turimų dabartinių PLA pa
talpų praplėtimu jėzuitų globoj.

Ateičiai pasiūlyta jėzuitų ir 
LB vadovybėm pasirašyti ilga
laikę sutartį, pagal kurią lie

tuviai jėzuitai visą laiką duo
tų PLA reikalingas patalpas, o 
JAV Lietuvių Bendruomenė 
rūpintųsi finansine parama ir 
globa, kuri leistų patalpas plės
ti, jas gerinti ir apmokėtų vi
sas administracines išlaidas. 

•
Lietuviam jėzuitam išreiškia

ma didelė padėka už patalpų 
atidavimą PLA be jokio, net ir 
minimalinio, atlyginimo, o 
darbščiam ir rūpestingam PLA 
direktoriui Vincentui Liulevi- 
čiui dėkojama už jo 25-rių me
tą dideliu idealizmu paremtą 
visiem lietuviam reikšmingą 
darbą.

Visų bendromis jėgomis Pa
saulio Lietuvių Archyvas (5620 
So. Claremont Ave., Chicago, 
Illinois 60636) didės ir laikys 
ateičiai istorinės vertės doku
mentus ir turtą, kuriuo daug 
kas galės pasinaudoti. Dosni 
lietuvių visuomenė gal galėtų 
dar daugiau paremti lietuvių 
jėzuitų, Lietuvių Bendruome
nės ir Pasaulio Lietuvių Archyvo 
darbus. Kiekvienas įdėtas cen
tas ir doleris atneš didelius 
procentus.

Koresp.

per lietuvių radiją. Tėvo J. Gied
rio, S.J., vežiojamas, aplankiau 
daug lietuvių, rasdamas draugų 
ir pažįstamų. Kitą dieną, tė
vo J. Giedrio ir kun. S. Griga
liūno palydėtas, išvykau į ant
rą jėzuitų pastoracinį miestą— 
Sao Paulo, Brazilijoj.

f Rus daugiau)
šypsniai iš anapus sienof

Kartą atėjo į partijos būstinę 
bulvė, ridikas, kukurūzas ir ko
pūstas. Visi norėjo įstoti į par
tiją. Sėdi visi laukiamajam ir 
laukia, kol pašauks.

Pašaukė bulvę. Sugrįžo nusi
minusi: nepriėmė į partiją, nes 
amerikietiškos kilmės.

Nuėjo ridikėlis. Ir jo nepri
ėmė.

— Tu, — sako, — mūsų ne
apgausi: tik iš viršaus esi rau
donas, o viduje baltas.

Pašaukė kukurūzą. Jam pra
nešė, kad nesurinkęs rekomen
dacijų — tik vienas Chruščio
vas už jį tebalsavęs.

Pagaliau, beviltiškai nusitei
kęs, nueina kopūstas. Netru
kus ateina patenkintas, nes pri
imtas į partiją. Priėmę moty
vuodami tuo, kad jis turįs daug 
odų, tai bus galima lupti ir lup
ti.
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’BENDRABUČIO SIENOS »
'Vokietijoje pašventintas Vasario 16 
gimnazijos naujo bendrabučio 
kertinis akmuo ---------------------------

Lapkričio 13 įvyko iškil
mingas Vasario 16 gimnazijos 
naujo bendrabučio kertinio ak
mens dėjimas ir šventinimas.

Prie jau gerokai paūgėjusių 
mūro sienų susirinko būrys sve
čių bei mokiniai su mokytojais.

Gimnazijos direktorius V. 
Natkevičius pasveikino sve
čius, iškėlė bendrabučio svar
bą lietuviškam jaunimui, dėko
jo ligšioliniam rėmėjam ir pra
šė, ypatingai tuos, kurie dar ne
siryžo nieko duoti šiam reika
lui, paramos, kad pradėta ben
drabučio statyba būtų sėkmingai 
užbaigta.

Į kertinio akmens varinę ro
lę buvo įdėta: dienos vietinis 
laikraštis Mannheimer Morgen, 
paskutinis VLB Informacijų nu
meris, paskutinis Pasaulio Lie
tuvio numeris, Vasario 16 gim
nazijos kuratorijos statutas, ga
liojančių monetų ir bendrabučio 
šventinimo aktas.

Kertinį akmenį padėjo direk
torius V. Natkevičius, vokiečių 
vyriausybės atstovas ininis- 
terijos tarėjas dr. Wottge ir pi
niginio vajaus vedėjas tėvas A. 
Bernatonis, OFM, Cap. šventini-
mo apeigas atliko Europos lie
tuvių vyskupas A.L. Deksnys ir 
evangelikų kunigas J. Urdzė.

Dabar pradėta statyti tik pir
moji bendrabučio dalis, nes vo
kiečių vyriausybės, nenorėda-
ma perdaug apsunkinti savo paremti pradėtą darbą.

Pradedama Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje bendrabučio 
statyba. Kertinį akmeni deda: vokiečių vyriausybės atsto
vas ministerijos tarėjas dr. Wottge. Šalia stovi gimnazijos 
direktorius V. Natkevičius, piniginio vajaus vedėjas Tėv. A. 
Bernatonis, vysk. A. L. Deksnys ir evangelikų kunigas J.
Urdzė.

MAŽOSIOS LIETUVOS
APGYVENDINIMAS

L. K. M. Akademijos N. Ang
lijos Židinio metinis susirinki
mas įvyko lapkričio 27 dr. P. 
Kaladės bute. Susirinkimą pra
dėjo prof. J. Navickas, pakvies
damas prel. V. Balčiūną sukal
bėti maldą. Po to pirmininkas 
pranešė, kad dr. Petras ir p- 
nia Pranė Kaladės per Židinį 
skiria dr. J. Jakštui 500 dol. 
premiją už Lietuvos ribų moks
linį tyrinėjimą. Mecenatas dr. 
Kaladė savo kalboj pabrėžė^ 
kad lietuviai intelektualai ko
vą už Lietuvos išlaisvinimą ■ 
svarbiausia gali vesti mokslo 
priemonėmis, atremdami rusų 
melus ir klaidas, stengdamiesi 
ištirti etnografines Lietuvos 
sienas, išaiškindami baltų kal
bų ir slavų skirtingumą. Dėl 
to jis sveikina dr. Jakštą, dir
bantį šioj srity ir linki sėk
mės. Dr. J. Jakštas prisipažįs
ta esąs staigiai užkluptas ir ne-

- pasiruošęs šiuo reikalu kalbė
ti. Jis dėkoja dr. Kaladei už 
išjudinimą šiuos klausimus ty
rinėti ir sudarymą sąlygų tam 
darbui.

Eidamas prie savos temos 
“Mažosios Lietuvos apgyvendi
nimas ir Mortensen teorijos kri
tika“, pasisako ne tiek tą .teo
riją griausiąs, kiek stengsiąsis 
objektyviai aiškintis, kaip Ma
žojoj Lietuvoj gyventojai am
žių būvyje keitęsi. Tuo klausi
mu jau buvęs susidomėjęs stu
dijuodamas Lietuvos universi
tete, kai paskaitęs Heinrichai- 

biudžeto, pinigus skiria irgi da
limis.

Pirmoji bendrabučio dalis tu
rės 55 lovas ir visus reikalin
gus įrengimus: prausyklas, du
šus, kambarius bendram nau
dojimui ir kt. Bendrabutis yra 
taip suplanuotas.kad jį būtų 
gal i ma dalimis i ^apgyventi.

Šventinant keAinį akmenį, 
jau pusė pirmosios dalies\sienų 
buvo išmūryta. Jeigu orąs leis, 
dar šiais metais turėtų būti 
baigti visi mūrijimo darbai. 
Vėliausiai birželio mėnesį nau
ju bendrabučiu jau bus galima 
naudotis.

Šios pirmosios dalies kaina 
yra 537,000 markių, iš kurių 400, 
OOOmarkiųduodavokiečiųvyriau- 
sybė. Visas bendTrabutis, pagal 
dabartinius apskaičiavimus tu- 
rėtųatsieiti 1,300,000markių(400, 
000 dol.). Pabaigus pirmąją dalį, 
bus pradėta statyti antroji, kuri 
turės 60 lovų.

Vasario 16 gimnazija labai
džiaugiasi, kad į jos paramos 
prašymą jau atsiliepė didelis 
skaičius tautiečių iš visų pasau-
lio kraštų. Tai rodo, kad jos 
svarba yra suprantama ir reika
lingumas jaučiamas. Tačiau 
sėkmingam statybos užbaieimui 
dar trūksta pinigų. Todėl ir da
bar visi yra prašomi savo auka

tės disertacijos šiuo klausimu 
komentarus. Trumpai suglaudus 
Heinrichaitės ir jos vyro Mor- 
tensenų pažiūra buvo ta, kad 
lietuviai Mažojoj Lietuvoj ne 
autochtonai, bet vėlesni imi
grantai iš Lietuvos, ėmę čia 
keltis 15 amžiuje, kai senieji 
prūsai dėl įvairių istorinių prie
žasčių išnykę. Vėliau lygia 
dalimi atsiradę ir vokiečiai ko
lonistai. Abi tautybės sumišu- 
sios. Ilgainiui vokiečiai persvė- 
rę, ir kraštas pasidaręs vokiš
kas.

Iš tikrųjų Mažoji Lietuva iš 
seno buvo pirmykštė giria, se
nuosiuose istoriniuose šaltiniuo
se vadinama solitudo, Wild- 
niss, lietuviškai — dykra. Nuo 
senovės čia daugiausia gyveno 
dvi baltų kiltys: nadruviai ir 
skalviai. Jie nebuvo sėslūs 
žemdirbiai, bet keliaujantieji 
medžiotojai, bitininkai, žvejai, 
kariai ir nekartą plėšikai. Di
džiulė dykra buvo labai retai 
tegyvenama. Juos nugalėjo nuo 
Vyslos besiskverbią kryžiuo
čiai. Bet senieji gyventojai iš
liko. Tik vakariniu pakraščiu 
kūrėsi vokiečių germanų kolo
nistai, maišėsi su vietiniais gy
ventojais prūsais, kuriais buvo 
pavadintos visos baltų kiltys 
tarp Vyslos ir Nemuno. Tas 
kraštas, kryžiuočių valdomas, 
tapo Lietuvos ir kryžiuočių ko
vų arena. Tai trukdė gyvento
jams tapti sėsliais žemdirbiais. 
Gyventojų iš viso buvo mažai.

KYLA --
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

BENDRABUČIO KERTINIO 
AKMENS PAŠVENTINIMO 

--------------  AKTAS ---------------

Tūkstantis devyni šimtai sep
tyniasdešimt pirmųjų metų lap
kričio 13 lietuvių sodyboje Ro
muvoje, esančioje prie Huetten- 
feldo, Mannheimo apskrityje, 
Federalinėje Vokietijoje, daly
vaujant daugeliui lietuvių iš 
Federalinės Vokietijos, vokiečių 
vyriausybės atstovams, yra 
šventinamas Lietuvių Vasario 
16 gimnazijos bendrabučio ker
tinis akmuo.

Lietuva yra šiuo metu oku
puota Sovietų Sąjungas, jos mo
kyklose nėra mokymo ir auklė
jimo laisvės. Šia laisve 
naudojasi tik vienintelė lietu
viška gimnazija Vakarų pasau
ly. įkurta 1951 Diepholze Vo
kietijos Lietuvių Bendruome
nės pastangomis, 1954 perkelta 
į šią vietą, įgytą laisvojo pa
saulio lietuvių aukomis, ji yra 
išlaikoma Vakarų lietuvių ir 
Federalinės Vokietijos bei Ba
den- Wuerttembergo vyriausy
bių.

Lėšos šiam bendrabučiui, ku
ris atsieis apie vieną milijoną 
tris šimtus tūkstančių markių, 
duodamos lygiomis dalimis Fe
deralinės vyriausybės Bonnoje, 
Baden- Wuerttembergo vyriau
sybės Stuttgarte ir laisvojo pa
saulio lietuvių. Statybą vykdo 
Vasario 16 gimnazijos Kurato- 
rija, kuri už gimnaziją yra at
sakinga nuo 1968 metų liepos 1.

Tebūnie šis bendrabutis 
mėgstama ir malonia vieta lie
tuvių jaunimui, siekiančiam tė
vynės laisvės ir mokslo. Telai
mina Dievas auklėtojus ir auk
lėtinius.

Pasirašė:

Vasario 16 gimnazijos kura
torijos. .nariai, Vokiečių vyriau- 
.Syfcė#,^atstovas,.„Šyęntinę dva
siškiai, Vasario 16 gimnazijos 
mokytojai, Mokinių atstovai ir 
Architektas

Huettenfeld, Romuva 
1971 lapkričio 13

Prie pradėto Vasario 16 gimnazijos bandrabučio statybos 
būrys svečių ir mokiniai. Pirmoje eilėje matosi Tėv. A. 
Bernatonis. J. K. Valiūnas. V. Banaitis, dr. Wottge. evangelikų 
kun. J. Urdzė. vysk. A. Deksnys. k»n. P. Celiešius. kun. B. 
Liubinas.

Tyrinėtojai laikė, kad kovų me
tu daug vietinių gyventojų žu
vo, o į jų vietas traukė lietu
viai. Čia remtasi vadinamaisiais 
“Wegeberichte” — keliaraš- 
čiais į Lietuvą plėšti, kur nu
rodoma gyvenamosios vietos 
jau Lietuvoj, pažymint, kad to
se žemėse “yra ko plėšti“. At
seit, plotai ligi Lietuvos turėję 
būti anuomet tušti. Betgi kry
žiuočiai, mano dr. Jakštas, sa- 
vindamiesi visas žemes nuo Vys
los iki Nemuno, “savo krašto”, 
juoba neturtingų, nelietė, tad 
jų vietovės “Keliaraščiuose“ ir 
nežymėta. Ir pats Mortense- 
nas, neigdamas pastovių gyven
viečių toje dykroje buvimą, ne
paneigė gyventojų buvimo. Po 
Žalgirio mūšio, Melno taikos ir 
ypač kryžiuočių karų su Len
kija, kryžiuočių valdomi plo
tai sumažėjo. Paskutiniai didie
ji magistrai, įsisėdę Karaliau
čiuje, rūpindamiesi pajamomis, 
turėjo klajojančius dykros gy
ventojus versti sėsliais ūkinin
kais, kad turėtų iš to daugiau 
pajamų. Vokiečių plūdimas ts

Kristaus Karaliaus šventėje lapkričio 21 d. Angelų Karalienės parapijos salėje. Iš k. į d.: 
vargonininkas Albinas Prižgintas, Julija Gudelytė, Janina Mathews. Danutė Miklaitė, Jurgis 
Oniūnas, Lionė Juodytė - Mathews, antroje eilėje: dr. A. Skėrys, sesuo Palmyra, sesuo 
Augusta. ______________________________________

PO CHICAGOS DANGUM
Simas Kudirka Chicagoj

Čia lietuviai Simą Kudirką 
paminėjo įvairiai.

Margučio radijas perdavė Ku
dirkos istoriją, teismą ir jo li
kimą. Spauda jo tragediją atžy
mėjo tinkamai. Lapkričio 21 
Jaunimo centre įvyko Lietuvos 
kariuomenės ir S. Kudirkos mi
nėjimas, į kurį gausiai atsilan
kė publika. Lapkričio 27 
miešto centre prie Picasso pa
minklo buvo demonstracijos, 
kuriose kalbėjo žymūs ameri
kiečiai.

Kudirka gyvas! Jis yra šių 
laikų laisvės simbolis!

Derliaus šventė '
Navy Pier tarptautinėj paro

doj lapkričio 20-21 pasirodė mū
sų šokių grupė Grandis, veda
ma L. Brazdienės. Lietuviai sa
vo skyriuj turėjo medžio droži
nių. rankdarbiu ir įvairių lietu
višku dirbiniu. Pasirodo rna su
rengė LB apygarda.

Antras teatro festivalis
LB Kultūros Fondas įvykdė 

savo sunkų darbą. Keturias die-

Vakarti liovėsi, o kolonizacij 
buvo vidinė. Lietuvos pusėje ir 
gi ėjo gyventojų kurdinimas 
karalių dvaruose. Pasienyje gy
ventojai kolonistai maišėsi.

Kad Mažosios Lietuvos buvo 
gyventa lietuvių kilties žmo
nių, rodo ir žemėvardžiai, ypač 
upių vardai, kuriuos, vokiečių 
mokslininkų teigimu, žinoję 
lietuviai, o nežinoję vokiečių 
kolonistai. Šie pastarieji klau- 
siantiem tų vardų patardavę jų 
ieškoti senuose dokumentuose, o 
patys jie nežiną. Gyventojų 
ypač padaugino Fridrichas 
Wilhelmas. įsakęs kolonizuoti 
girias vadinamaisiais šinšinin- 
kais, kurie mokėjo mokesčius 
į valstybės iždą. Tie kolonistai 
buvo susėsiinti vietiniai, bet ne 
kolonistai iš Lietuvos. Lietuvių 
gyventojų persvara, lietuviškai 
skelbiamas protestantizmas, lie
tuvių kalinis pakėlimas į lite
ratūrinės kalbos rangą davė 
ir visam kraštui Lietuvos var
dą. Tik 1709 - 10 metų didy
sis maras, išskynęs apie treč- 

nas Jaunimo centre vakarais ir 
sekmadienį po pietų ėjo trys vai
dinimai. Tai K. Ostrausko “Me
tai“, J. Jankaus “Audronė” ir 
A. Landsbergio “Paskutinis pik
nikas". Režisoriai: M. Smilgai- 
tė, E. Kudabienė ir D. Mackia- 
lienė. Pastatymai buvo premi
juoti.

Kai viskas jau praėję, norisi 
paklausti rengėjų, kodėl į festi
valį nebuvo įtraukti du jau se
niai žinomi teatrai: Šaulių ir 
Alvudo. Šauliai per 15 metų 
yra statę įvairių vaidinimų, o 
Alvudas jaunimui net kelis kar
tus statė tuos pačius, ir publi
kos buvo. Dr. J. Adomavičiaus 
paskaitoj per S. Barčus šeimos 
valandą nuskambėjo nemalonus 
priminimas, kad reikia visiem 
jungtis, kiek tik sąlygos leidžia, 
užimant jaunimą visokiais dar
bais, kad jis neturėtų laiko nuo
dyti s- ir žudytis.

dalį senųjų gyventojų, plačiai 
atvėrė kelią kolonizacijai iš 
Vakarų — Donelaičio minimiem 
zaleburgcriam, šveisteriam ir 
kitiem. Dabar ir prasidėjo 
krašto tikrasis vokietinimas. 
Vokiškojo elemento persvarą 
didino vokiečių kalbos vis di
desnis įsigalėjimas bažnyčioj, 
mokykloj.

Turininga paskaita įnešė ne
maža naujos šviesos į tą ne
aiškų Mažosios Lietuvos gyve
nimo periodą. Po paskaitos dar 
kalbėjo dr. J. Girnius, A. Ma
žiulis, V. Kulbokas ir kiti. Dar 
ilgai dalyviai dalijosi tik ką 
girdėtomis mintimis prie gau
saus vaišingos šeimininkės P. 
Kaladienės stalo.

V. K.

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniai, Tevij pranciškonu vie
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskiry aukotoja pageidavimus) aukojo:

Dr. B. Radzivanas, Richmond 
Hill. NY., 1000. anksč. 1225.

M. Šalinskienė, Woodhaven,
N. Y., 525, anksč. 2235.

V. Vaškūnas, Brooklyn. N. Y. 
100, anksč. 151.

V. M insawitch, Richmond Hill.
N. Y., 50,anksč. 100,pažad.200.

P. Bielskus, Brooklyn, N. Y., 
300, anksč. 250.

B. Lukoševičienė, Richmond 
Hill, N. Y., 2, anksč. 108, pa- 
žad. 200.

A. Rimydis, Brooklyn, N.Y. 10, 
anksč. 10.

H. Butkienė, Woodhaven, N.Y. 
100, anksč. 100.

P. Zuyus, Maspeth, N. Y., 10, 
pažad. 100.

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

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

Kituose laikraščio numeriuose skelbsime kitų vietovių au
kotojų pavardes.

Ar nebuvo galima vietoj kar
tojamo vieno vaidinimo sureng
ti lietuviškų filmų vakarą? 
Chicagos lietuviai turi prisisu
kę labai įdomių filmų. Tai isto
rinė ir kultūrinė medžiaga.

Tiek daug išsiskyrė iš mūsų!

Nuo sausio iki lapkričio Chi
cagoj yra mirę 660 lietuvių. Bai
su net pagalvoti, kas bus po 10 
metų: vadinamojoj mūsų “sosti
nėj” liks tik jaunoji karta, o iš 
atkeliavusiųjų po II pasaulinio 
karo maža kas beliks.

Paskutiniu metu mirtys kiek 
sumažėjo.

Į Chicagą iš Kalifornijos bu
vo atvežta spalio 29 mirusi Po
lą Tendžiulytė-Lukas, profesio
nalinio lietuvių teatro pirmojo 
spektaklio aktorė. Su ja atsi
sveikino būrelis artimųjų.

Lietuvių Fronto 
bičiulių susirinkimas

Pakšto salėj lapkričio 17 į- 
vyko metinis Lietinių Fronto 
Bičiulių susirinkimas. Jį atida
rė L. Prapuolenis. Pirmininką-, 
vo inž. V. Naudžius.

Iš valdybos pranešimų paaiš
kėjo, kad per metus buvo su
rengtos keturios turiningos pa
skaitos su diskusijom ir Lietu
vos sukilimo trisdešimtmečio 
minėjimas. “Rudens šventė”, 
rengta paremti Jaunimo kong
resui, davė nedaug pelno.

Sambūrio kasininkas Br. Liš- 
kus pranešė apie kasos stovį, 
kuris rodė didesnį deficitą. Po 
pranešimų vyko diskusijos. De-

(nukelta į 6 psl.)

A. J. Smith, Jerico, N.Y., 100.
Ei. Mickeliūnienė, Richmond 

Hill, N. Y. 50.
Jonas Strazdas, Woodhaven, N.

Y. 100, anksč. 100.
V. A. Gobužas, Flushing, N. Y., 

25, anksč. 205, pažad. 300.
V. Radzivanaš, Richmond Hill, 

N. Y. 10.
į
Kat. Moterų Sąjungos 30 kuopa, 

Maspeth, N. Y., 10.
L. Žitkevičius, Brooklyn, N.

Y., 10, anksč. 10, pažad. 50.
LAS New Yorko skyrius 20.
V. Tamošiūnas, Detroit, Mich., 

50.
J. P. Tamašauskai, Fair Lawn, 

N. J., 50.

— Vliko seimas šiais metais 
vyko gruodžio 4-5 Detroite, 
Lietuvių namuose. Dalyvavo 36 
atstovai, su svečiais — apie 100 
asmenų. Gauta daug sveikini
mų žodžiu ir raštu. Priimta 
eilė nutarimų. Seimą Detroito 
lietuvių visuomenė priėmė nuo
širdžiai. Banketo metu dainavo 
jaunimo choras. Seimui pirmi
ninkavo prof. dr. Adolfas Da- 
mušis, vicepirm. Kazys Veiku
tis. Pačiau kitame numery.

— Amerikos Lietuvių Taryba 
prašo visų lietuvių pasirašyti 
protesto peticiją ir taip pat rink
ti parašus iš lietuvių draugų. 
Šią peticiją Altą yra nusistačiu
si įteikti prez. R. Nixonui ir 
J. Tautom. Norima surinkti ma
žiausia 100,000 parašų. Vi
si vieningai ir skubiai rinkime 
parašus. Visais klausimais kreip
tis į ALT centrą: 2606 West 63 
St., Chicago, Ill. 60629. Tel. 778- 
6900 arba 778-6901.

— Siaurės Amerikos Lietu
vių fizinio auklėjimo ir sporto 
sąjungos metinis atstovų suva
žiavimas įvyks gruodžio 11-12 
Detroite, Continental Congress 
Inn viešbuty.

— Kanados Lietuvių Dienos 
pelno likutį skirstant, atsidėko
dami už paramą per spaudą, ren
gėjai per J. Šarapnicką Dar
bininkui paremti paskyrė 15 
dol. Ačiū už įvertinimą.

— Aidai, mėnesinis kultūros 
žurnalas, JAV LB dvidešimtme
čio proga paskyrė visą numerį 
Lietuvių Bendruomenės reika
lam. Toks numeris išeis 1972 
sausio mėn.

— A. a. prel. Mykolo Krupavi
čiaus mirties metinės sukako 
gruodžio 4. Dėl įvairių prie
žasčių velionio viešas minėji
mas nukeliamas į 1972 sausio 
16. Jis įvyks Chicagoj, Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos salėj.

— Dail. Vytauto Remeikos, iš 
Montrealio, paroda ruošiama 
Detroito Lietuvių namuose gruo
džio 12, 18 ir 19. Parodą ruo
šia Detroito LB apylinkės val
dyba.

— Studentų Ateitininkų Sąjun
gos naują centro valdybą suda
ro: dvasios vadas kun. Gedimi
nas Kijauskas, pirm. Jūratė Ja
sai tytė, vicepirm. Antanas Raz
ma, vidaus reikalų sekr. Augus
ta Šaulytė, užsn. reikalų sekr. 
Lina KriauČiūnaitė, specialių 
reikalų sekr. Dalia Jasaitytė, 
centro draugovės reikalam Joli
ta Kisieliūtė, ižd. Rimas Čepulis 
ir Pijus Stončius, spaudos-in- 
formacijos centr. Saulius Kup
rys ir Roma Olšauskaitė, koresp. 
Danguolė Stončiūtė, nariai Jur
gis Bradūnas, Algis Šimaitis ir 
Antanas Razgaitis. Centro val
dybos adresas: 6922 So. Oakley 
Ave., Chicago, Ill. 60636. Tel. 
(312) 434-2165.

— Petras Mitalas ir Vytautas 
Maciūnas buvo vieningai patvir
tinti JAV LB centro valdybos 
nariais JAV LB tarybos kores
pondentinio posėdžio metu. Po
sėdis vyko nuo spalio 30 iki lap 
kričio 15. Slapto balsavimo re
zultatus lapkričio 23 suskaičia
vo JAV LB tarybos prezidiumo 
nariai sekretoriaus Vaclovo 
Kleizos namuose, dalyvaujant 
JAV LB garbės teismo pirmi
ninkui teisininkui Jonui Naš- 
liūnui.
— JAV LB centro valdyba dė

koja visiem, prisidėjusiem prie 
LB rugsėjo mėnesio vajaus. Iki 
šiol savo aukas yra atsiuntusios 
šios apylinkės: Bostono, Brock- 
tono, Beverly Shores, Cicero, 
Hot Springs, Kenosha-Racine, 
Lemonto, Milwaukee, Melrose 
Parko, New Britain, New Have- 
no, Omahos, Pietinės New Jer
sey, Providence, Phoenix, Rose- 
lando ir Worcesterio. Laukiama 
atsiliepimo su aukomis ir iš ki
tų apylinkių. Aukas prašoma 
siųsti naujam centro valdybos 
finansų tvarkytojui Petrui Mi
talui, 7322 Oak Avenue, Phila
delphia, Pa. 19126.
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LKMOPS TARYBOS
SUVAŽIAVIMAS NEW YORKE
NEW YORKE________________

Kun. Aloyzas Klimas, miręs 
lapkričio 11 d. Paskutiniu 
laiku jis buvo-vikaru Nor- 
woodo. Mass., lietuvių par.

MIRĖ kunigas
ALOYZAS KLIMAS

Lapkričio 11 širdies smūgio 
ištiktas mirė kun. Aloyzas Kli
mas. Jis buvo rastas miręs sa
vo namelyje Wareham. Tą na
melį jis buvo įsigijęs su savo 
broliu kunigu Jonu.

Velionis buvo gimęs 1907 ge
gužės 20. Kunigu įšventintas 
1932 gegužės 21. Nuo 1944 iki 
1950 buvo tremtinių kapelionu 
Vokietijoj.

I Ameriką atvyko 1950, buvo 
vikaru Šv. Kazimiero parapi
joj Brocktone. Nekalto Prasi dė- 

' jimo parapijoj Cambridge ir 
Šv. Pranciškaus parapijoj Law
rence. Nuo 1964 buvo paskir
tas kapelionu Nukryžiuoto Jė
zaus seselių vienuolyne Brock- 
tone, kitais metais — senelių na
mų kapelionu Brocktone.

Palaidotas iš Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčios Norwoo- 
de. Mišias koncelebravo vysk. 
Jeremiah F. Miniham, kun. Jo
nas Klimas, kun. Albinas F. Ja
niūnas, kun. Simeonas Saulė- 
nas- ir kun. Albertas Abračins; 
kas. Palaidotas Jėzaus Nukly- 
žiuotojo.seselių kapinėse Brock- 
tone.

Lapkričio
“A IDA I”_____

Straipsniai: K. Trimakas — 
Vyresnioji ir jaunesnioji kar
ta; Dr. J. Grinius — Meilė, džia
zas ir velnias (Grušo dramos); 
V. Bagdanavičius — M. Bubnerio 
žvilgis j krikščionišką ir žydiš
ką religiją.

Iš grožinės literatūros: A. 
Vaičiulaitis — Juozo Grušo no
velė; J. Grušas — Karalaitė ne
buvo protinga (novelė); Pietų 
Amerikos poezija.

Apžvalgoj: R. Ramelis — Dėl 
ko reikėtų susimąstyti kulto mi
nistrui Bugieniui; J. Girnių:----
Prof. J. Eretas 75 metų viršū
nėj; J. P. — Dailininkas E. M. 
Budrys; D. Matu lion ytė—“ Aidu- 
čių” ir Šalčių lengvosios muzi
kos koncertai; A. Gailiušis — 
Apie LB. išeivių partijas ir ki
tus dalykus; Pr. Skardžius — 
Bedarbė ir nedarbas; Ispaniškos 
Amerikos poezija; Mūsų buityje.

Recenzijos: T. Alga — Trys ro
manai rezistencinėmis temomis; 
J. Girnius — Angliškoji lituanis
tinė enciklopedija; I. Malėnas 
— Šeima tautinėje bendruome
nėje (V. Cižiūno).

Viršelyje A. Tamošaitienės 
gobelinų nuotraukos: 1 p Prie
saika. 4 psl. Atsisveikinimas.

Šis numeris iliustruotas E. 
M. Budrio tapylx>s darini nuo
traukomis (Studio Fuchs ab 
Visby).

Redaguoja dr. Juozas Gir
nius. 27 Juliette St.. Boston, 
Mass.02122; leidžiaT. Pranciško
nai; leidėjų atstovas T. dr. Ix*o- 
nardas Andriekus, OFM; admi
nistruoja T. Benvenutas Rama
nauskas, OFM. 680 Bushwick 
Ave.. Brooklyn, N. Y. 11221.

xx xxxxxxxxx>
Grįšim, grįšim, kvarteto “Vil

tis” 15 lietuviškų dainų plokš
telė: 8 duetų ir 7 kvarteto. 
Kaina 5 dol. .

Lapkričio 14 Kultūros Židi
nyje Brooklyne įvyko Lietuvių 
Katalikių Moterų Organizacijų 
Tarybos suvažiavimas. Atsto
vių posėdis prasidėjo 2 v. po
piet. Po valdybos pirmininkės 

-dr. A. Šlepetytės-Janačienės 
atidarymo žodžio ir Pasaulio 
Katalikių Unijos maldos, buvo 
išrinktas prezidiumas. Jį suda
rė: LKMOPS vicepimi. M. Lu- 
šienė, Kanados Lietuvių Katali
kių Moterų Draugijos pirmi
ninkė dr. O. Gustainienė ir N. 
Y. Lietuvių Katalikių Moterų 
Kultūros Draugijos atstovė dr. 
S. Bobelienė.

Po dr. A. Radzivanienės per
skaityto protokolo ir trumpų 
papildymų buyo padaryti LKM 
OPS pirmininkės dr. A. Jana- 
čienės ir iždininkės B. Reven- 
tienės pranešimai ir perskaity
ta B. Venskuvienės, lietuvių at 
stovės prie Pasaulio Katalikių 
Organizacijų Unijos, tarptauti
nės veiklos metinė apžvalga.

Pranešimai

N. Y. Lietuvių Kat. Moterų 
Kultūros Draugijos pirmininkė 
Dr. A. Radzivanienė p., larė pra-

PO CHICAGO DANGUM
(atkelta iš 5 psl.). 

ficitui išlyginti nariai sudėjo au
kų.

Išrinkta nauja valdyba: Kęs
tutis Girnius. Stasys Daunys. 
Adolfas Markelis, Rimantas Ru
dys ir Jonas Žadeikis.

Lietuvių televizija

Programos vedėjas T. Šlutas 
gavo žinią, kad Lietuvoj miręs 
jo tėvas. Lapkričio 21 jo net 
programoj nebuvo, nes liūdna 
žinia ji prislėgė. Mes, lietuviš
kos televizijos žiūrovai ir ben
dradarbiai. T. Siutui reiš
kiam giliausią užuojautą.

Tą dieną P. Petrutis šioj pro
gramoj turėjo pasikalbėjimą 
su rašytoju A. Kairiu; kalbėjo 
apie II teatro festivali. LB tary
bos prezidiumo pirmininkas V. 
Kamantus atsakinėjo i įvairius 
klausimus; jo žodžiais. Chica- 
gos ir kitų miestų lietuviai tu
rėti: labiau rūpintis teatrais, ta
da festivaliai būtų gausesni.

Lietuviškosios televizijos v- 
bos pirmininkas Ed. Vengians- 
kas galutinai pasitraukė iš val
dybos ir narių. Netekom gero ir 
sąžiningo darbuotojo. Kodėl? Ar 
dėl tų diskusinių filmų iš 
Lietuvos, ar įvyko koks spaudi
mas? Net ir bankete žmonių 
mažiau buvo.

Ed. Vengianskas, Ramovės Kartų skirtumai

Po sveikinimų buvo pokalbis
— vyresnės ir jaunesnės kartos

centro valdybos sekretorius, 
skautininkas, pasireiškęs GM

ma vienybės.
Bal. Brazdžionis

Newarke, N. J., Švč Trejybės parapija lapkričio 21 paminėjo 70 metų sukaktį. Mišias 
koncelebravo kunigai, gimę Newarke. Iš k.: kun. Raymond Thompson (Tomasunas), prel. 
Jonas J. Schamus, kun. Francis Ignaciunas, visi iš Newarko arkivyskupijos, stovi — kun. 
Peter Barauskis, MIC iš Thompson, Conn., kun. dr. Juozas Vaškas, MIC, iš Chicago, Ill.

nešimą apie savo organizacijos 
darbus, E. Vaišnoraitė — apie 
LKM S—gos 24 kuopos veiklą. 
M. Lušienė supažindino atsto
ves su Bostono lietuvių katali
kių moterų organizacijos padė— 
timi. Gi dr. O. Gustainienė pa
darė pranešimą apie Kanados 
lietuvių katalikių moterų veik
lą. “Giedros” korporacija Chica- 
goj raštu atsiuntė savo prane
šimą ir sveikinimus.

Posėdžio metu balsavimu bu
vo papildyta LKMOPS valdy
ba. Naujomis narėmis pakvies
tos P. Ąžuolienė, V. Lušytė—Pe- 
nikienė ir L. Vainienė.

Svarbesnieji darbai

Per paskutiniuos;us metus
LKMOPS valdyba stiprino ry
šį tarp lietuvių katalikių orga
nizacijų, leido biuletenį, telkė 
lėšas, atstovavo Sąjungai mi
nėjimuose, komisijose, suvažia
vimuose, prisidėjo prie protes
tų už Simą Kudirką. Bražins
kų bylos.

B Venskuvienė atstovavo Są
jungai Vokietijos katalikių mo
terų kongrese Freiburge, Euro
pos pasauliečių apaštalavimo 

ekonomijoj ir prekyboj, dabar 
įstojo dalininku į Olds mobilių 
centrą, 5370 So. Western, reda
guoja biuletenį ir parduoda ma
šinas. Linkini jam ne tik sėk
mės. bet ir nepamiršti lietuviš
ko gyvenimo, ypač kai visuo
menė mato, kad jo darbai ir 
veikla yra našūs.

Laisvosios Lietuvos sukaktis

Chicagoj kas antrą savaitę 
išeina sietuvos Atgimimo Są
jūdžio leikraštis Laisvoji Lietu
va Ją redaguoja redakcinė ko
legija iš 12 narių. Lapkričio
25 dieiyOsTTt’mery straipsniais ir 
paveikslais atžymėta laikraš
čio 25 metų sukaktis. Lapkričio
26 ši sukaktis buvo paminėta 
paroda ir vaišėm, o lapkričio 27 
— banketu ir šokiais Balio Bakš- 
to salėj.

Tenka pastebėti, kad Laisvoji 
Lietuva turi aiškią antikomu
nistinę liniją, kurioj savo 
straipsniais ypatingai reiškiasi 
V. Bražėnas ir kiti.

Lietuvių Radijo Forumas lap
kričio 21 Laisvajai Lietuvai 
skyrė visą valandą. Kalbėjo V. 
Šimkus, J. Voldemaras, A. 
Smilgys, K. Oželis ir vedėjas V. 
Kasniūnas. Jie iškėlė geras min
tis: kad mūsų spaudoj nebūtų 
pažeista asmeninė garbė, kad 
būtų laikomasi etikos ir siekia-

suvažiavime Innsburke, Austri
joj, Berlyno savaitėj, kuri bu
vo skirta užsienio organizacijų 
atstovėm, ir drauge su V. Že
maitiene dalyvavo Pasaulio Ka
talikių Moterų Organizacijų U- 
nijos suvažiavime Belgijoj.

Posėdžiui baigiantis, nutarta 
ir toliau stiprint Sąjungos in
formacinę tarnybą, jungti visas 
lietuvių katalikių moterų orga
nizacijas, kelti Lietuvos var
dą ir skelbti jos vargus kitų 
tautų tarpe.

Pasveikintos sukaktuvininkės

Antroji LKMOPS Tarybos su
važiavimo dalis prasidėjo 4 v. 
popiet. Čia jau dalyvavo ir vi
suomenė. Visus pasveikino prof.
dr. A. Janačienė. Po to buvo 
pagerbtos dvi nusipelniusios vi
suomenės veikėjos: M. Galdi
kienė ir dr. O. Labanauskaitė.

Šiais metais suėjo 60 metų, 
kaip visuomeninėj veikloj reiš
kiasi LKMOPS garbės pirmi
ninkė M. Galdikienė. Ji buvo 
Steigiamojo ir kitų seimų sekre
torė ir vicepirmininkė, ilgame
tė pedagogė, gimnazijos direk
torė, Moters žurnalo redaktorė, 
40 metų vadovavusi Liet. Kat. 
Moterų Organizacijų Sąjungai. 
M. Galdikienė visą savo intelek
tą ir jėgas sutelkė lietuviškam
darbui. Ji taip pat neseniai at
šventė 80 metų amžiaus sukak
tį-

Dr. Ona Labanauskaitė, teisi
ninkė ir socialinių bei politinių 
mokslų specialistė, Lietuvoj va
dovavo pavasarininkam ir atei
tininkam, buvo Moters žurnalo 
redaktorė, dabartinė Draugo ir 
Darbininko politinių . skyrių 
bendradarbė bei nuoširdi visuo
menininke. Ji4>uvo pasveikinta 
70 metų sukakties proga.

Po pagerbimo abiem sukaktu
vininkėm įteikta gėlių.

Šiemet taip pat sueina 20 me
tų kaip iš gyvųjų tarpo išsisky
rė katalikių moterų veikėja dr. 
V. Karvelienė, drauge su M. 
Galdikiene atgaivinusi LKMO 
Pasaulinę Sąjungą tremtyje. 
Jos prisiminimas pagerbtas at
sistojimu.

Sveikino
Suvažiavimą bei sukaktuvi

ninkes raštu ir telegramomis 
sveikino: vysk. V. Brizgys, Lie
tuvos gen. konsulas A. Simutis, 
Vliko pirmininkas dr. K. Va
liūnas, Giedros korporacija, G. 
Žilionienė ir kiti. Žodžiu svei
kino LB New Yorko apygardos 
pirmininkas A. Vakselis ir Lie
tuvių Moterų Klubų Federaci
jos pirmininkė V. Jonuškaitė- 
Leskaitienė.

LKMOPS suvažiavimo dalyvės. Iš k. I-je eilėje — dr. O. Labanauskaitė, O. Gustainienė, dr. 
A. šlepetytė - Janačienė, M. Galdikienė, A. Reventienė, stovi E. Vaišnoraitė, R. Kondro- 
tienė, A. Radzivanienė, M. Lušienė, P. Ąžuolienė, R. Navickaitė, V. Lušytė - Penikienė.

Nuotr. V. Maželio

skirtumai lietuvių visuomenėj.
Pradžioj šią temą panagri- 

nėjo M. Galdikienė. Ji pabrėžė, 
kad visada buvo ir bus skirtu
mai, bet dabar jie reiškiasi aud
ringai. To audringumo priežas
tys — tai technikos pažanga ir 
emigracija. Technikos laimėji
mai neina drauge su dvasine pa
žanga. Jie ir išvedė visuome
nę iš lygsvaros. Šiandien nė
ra respekto nei tėvam, nei vy
riausybei, nei santvarkai. Vai
kai nesulaukė patarimų iš tė— 

vų, nes jie užimti pragyveni
mo rūpesčiais. Taip vaikai eina 
pas savo draugus. Šeimos dva
sinis ryšys nutrūksta, atsiranda 
skirtingas galvojimas. Jauni
mas pastebi, kad vyresnieji ne
sugeba veikti naujose sąlygose, 
nes jie visą amžių pasilieka emi
grantais. Jaunimui atrodo, kad 
jis galėtų kur. kės geriau veik
ti. Kadangi šeimos nariai nepa
laiko dialogo tarp savęs, tai jau
nimas vienišas blaškosi. Abi 
kartos turėtu atrasti bendra 
kalbą apie tiesą, gėrį ir grožį. 
Tada atsinaujintų meilė ir pa
sitikėjimas vieni kitais, o tai 
jau yra generacijų susiklausy
mo pagrindas.

Kad taip įvyktų, suaugusieji 
turi tobulintis, kad pasidarytų 
jaunimui pavyzdžiu.

Dr. O. Labanauskaitė nurodė, 
kad jaunimas nesijungia į lie
tuviškas organizacijas todėl, 
kad vyresnieji nepajėgia surasti 
su jaunimu bendros kalbos. Juk 
yra faktas, kad jaunimas, kur 
jis dirba pats vienas, ten jam 
sekasi neblogai. Jaunimas nepa
jėgia pateisinti tokios daugy
bės organizacijų, todėl tiesus 
ir logiškas kelias būtų kreipti 
jaunimą tiesiai į Bendruome
nę. Bet Lietuvių Bendruomenė 
per 20 metų reikiamo veiklos 
tempo neišvystė. Iki šiol ji 
dirba su trim dideliais trūku
mais. Nepajėgia ar nenori su
daryti gyvo inventoriaus, nesu
rado būdų suteikti reikia
mos sumos pinigų kasdieninei 
veiklai finansuoti, niekada ne
turėjo kad ir penkmečiam pra
matytos veiklos plano, iš kurio 
būtų galima sudaryti metinius 
planus, paliekant laisvę rajo
nam įjungti savo vietinius rei
kalus.

V. Lušytė—Penikienė pareiš
kė, kad nevisuomet būtina jau
nesnę kartą jungti į kitas or
ganizacijas. Jaunimas mėgsta 
turėti ir savas organizacijas, o 
kai iškyla rimtesni klausimai, 
tai bendras dialogas savaime 
surandamas. Kai kurios mūsų or
ganizacijos nėra įdomios tuo, 
kad neturi vedamos minties, 
kuri išjudintų jaunimą. Pami
nėjo Simo Kudirkos atvejį, 
kada jaunimas spontaniškai iš
ėjo bendrai demonstruoti.

Studentų atstovė R. Navickai
tė išsireiškė, kad jai iš viso 
nekyla skirtumų klausimas. Ji 
pavyzdžiu pastatė studentų 
ir moksleivių ateitininkų sto
vyklas, suvažiavimus bei studi
jų dienas, kuriose darniai bend
radarbiauja kelios kartos. Ji pa

brėžė; kad jaunimui nenutilta 
prie kiekvienos organizacijos tu
rėti savo sekcijas, kad, reikalui 
esant, jaunimo organizacijos vi
sada gauna paramos iš vyres
niųjų.

į gyvas diskusijas įsijungė 
A. Vakselis, A. Balsys, Tėv. P. 
Baltakis, O.F.M., kun. S. Raila, 
M. Juškienė, dr. A. Radzivanie
nė, S. Lūšys, dail. J. Juodis ir- 
A. Mažeika.

Visas diskusijas susumavo ir 
išvadas padarė prof. dr. A. Ja
načienė. Bendra išvada būtu — 4.

Baltimorės žinios
Jonas Unitas (Jonaitis) rung

tynėse su Oakland Raiders pasi
žymėjo ypatingai geru žaidi
mu. Jonas Baltimorės Colts fut
bolo komandoj yra labai svar
bus asmuo. Nors jau turi 38 
metus, bet žaidžia labai gerai. 
Daug kartų spaudoj yra sulau
kęs pagyrimų. Baltimorės lietu
viai didžiuojasi Jonu ir linki 
jam sėkmės ir ateity!

Sodalietės gruodžio 5 turėjo 
paskutinį susirinkimą ir nutarė, 
kurios eis lankyti lietuvių, esan- 
čfų senelių prieglaudose. Prieš 
Kalėdas seneliai aplankomi ir 
apdovanojami.

Šv. Alfonso mokyklos vaiku
čiai kalėdinį vaidinimą stato 
gruodžio 12, sekmadienį, 3 vai. 
popiet Šv. Alfonso parapijos sa
lėj. Teatras baigsis montažu 
apie tris karalius.

Lietuvių Posto 154 Amerikos 
legionierių organizacijos nariai 
Kalėdų balių rengia gruodžio 
19, sekmadienį, 2 vai. popiet 
Lietuvių Svetainės Klevų kam-

WORCESTER, MASS
Steigiami šauliai

Daugelis prisimena, kaip lais
voj Lietuvoj veikė Šaulių Są
junga, kuriai priklausė labai 
daug žmonių. Toji Sąjunga oku
pantų buvo uždaryta.

Šaulių Sąjunga atgaivinta ir 
čia Amerikoj. Atsirado inicia
torių, kurie nori šaulius įkurti 
ir Worcestery. Toks steigiama
sis susirinkimas šaukiamas 
gruodžio 11, šeštadienį, 7 v.v. 
Šv. Kazimiero parapijos svetai
nėj.

Organizatoriai kviečia visus 
buvusius šaulius, šaules ir nau
jus narius atsilankyti į šį susi
rinkimą, kad būtų įkurta stipri 
šaulių kuopa.

Valdybos rinkimai
Lietuvių Labdaros Maironio 

parko draugijos naujos valdy
bos rinkimai bus gruodžio 19, 
sekmadienį, Šv. Kazimiero pa
rapijos salėj nuo 8 v. ryto.

Kalėdų eglutė ,
Aušros Vartų šeštadieninė 

mokykla Kalėdų eglutę rengia 
antrą Kalėdų dieną, sekmadie- 

padėkime jaunimui, o jaunimas 
tegu padeda mum.

Meninė dalis
Po visų diskusijų buvo ir 

trumpa meninė dalis. Ištraukas 
iš mūsų tautosakos skaitė V. 
Lušytė—Penikienė. čia buvo pa
liestas tikėjimas, legendos, mįs
lės, patarlės. Įvadą ir medžia
gą paruošė prof. dr. A. Jana
čienė.

Po visos programos buvo vai
šės, kuriom vadovavo S. Škė- 
rienė ir M. Vaitiekūnienė, tal
kino New Yorko Lietuvių Kata
likių Moterį] Kultūros Draugijos 
narės.

bary . Kalėdų senelis vaikam pa
dalins dovanų. Bus malonu ir 
vyresniesiem.

Lietuvių Respublikonų Balti
morės pirmininkas Vladas Ba- 
čanskas, Bernardas Karpavi
čius ir jo žmona Frances. Gor- 
donas Matulionis ir jo žmona 
Eleanore dalyvavo iškilmingoj 
respublikonų etninių grupių va
karienėj gruodžio 3 gražiame 
Villa Rose restorane Silver 
Springs, Maryland, netoli Wa
shingtono. Šios organizacijos 
vicepirmininkas yra Jonas Ge
nys iš Washingtono. Iškilmės 
pradėtos su invokacija, kurią 
sukalbėjo kun. A. Dranginis. Da
lyvavo žymūs respubliknų atsto
vai iš Washingtono ir Baltimo
rės.

Daina, Baltimorės vyrų cho
ras giedos Šv. Alfonso bažny
čioj gruodžio 12, sekmadienį, 
per 8:30 vai. mišias. Tai bus ka
lėdinių giesmių rinkinys.

Jonas Obelinis

nį. Pradžioje 1I;3O Aušros Var
tų bažnyčioj bus pamaldos lie
tuviškai. Mokiniai giedos kalė
dines giesmes. Po mišių 1 vai. 
salėj bus vaidinimas, šokiai, 
deklamacijos ir kiti mokinių pa
sirodymai. Atkeliaus ir Kalėdų 
senelis. Veiks bufetas, kur visi 
galės pavalgyti.

Bilietus prašom įsigyti iš 
anksto. Jie gaunami pas moki
nius, tėvų komiteto narius, mo
kytojus, platintojus.

Mokytojai ir tėvų komitetas 
kviečia visus į šią eglutę, kvie
čia tėvus atvesti ir tuos vaikus, 
kurie nelanko lietuviškos mo
kyklos.

Mokyklos vadovybė prašo su
mokėti už mokslą. Tas mokes
tis yra labai mažas, tik 15 dol. 
metam, už du mokinius — 25 
dol.

Aušros Vartų šeštadieninė mo
kykla gavo iš Lietuvių Bendruo
menės apylinkės 400 dol. auką, 
už kurią nuoširdžiai dėkoja.

J.M.

Kas norėtų skelbti Darbininke 
prašomas skambinti:

GL 2-2923
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Darbininko išleistas 1972 
metų kalendorius pasiekė skai
tytojus. Jis turi daug pakei
timų, patobulinimų. Surašyta 
daug krikščioniškų ir lietuviš
kų vardų, papuoštas spalvota 
dail. J. Juodžio reprodukcija, 
kuri vaizduoja Simo Kudirkos 
išdavimo tragediją.

Už kalendorių skaitytojai 
prašomi atsiųsti bent po vieną 
dolerį spaudai paremti. Už pa
ramą Darbininko administraci
ja dėkoja.

Kas norėtų gauti kalendorių 
daugiau, prašom kreiptis į Dar
bininko administraciją. Rašyti: 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

NAUJOS KNYGOS V. Gidžiūnas, Trečiasis šv.
Pranciškaus ordinas. 3 dol.

TRYS GARSIOS RŪŠYS ______
ihatenia MraĮkujsr 7a^z

Gaunamos dėžutėse 2 ir 12 svarų

SPORTAS
Pereitą sekmadienį gražiai 

saulei Šviečiant, Lietuvių Atle
tų Klubo pirmoji futbolo ko
manda įsitvirtino pirmoj vie
toj, pirmenybių rungtynėse į- 
veikdama Poughkeepsie ' — 
4:0 (1:0). LAK žaidė šios su
dėties: Žadvydas; Bileckis, Re- 
mėza, Bagdžiūna.s, Vainius II; 
Budraitis (Rauba II), Market, 
Kreicas; Klivečka, Budreckas, 
Šileikis. Tikrai permažas lietu
vių žiūrovų būrelis turėjo ma
lonią popietę. Svarbiausia, kad 
pergalė pasiekta visai pelnytai. 
Puolimas pagaliau pasirodė iš 
gerosios pusės. Nors ir kai-ka
da šlubavo padavimai, bet greiti 
deriniai, mūstf puolikam suma
niai keičiantis vietomis, sudary
davo priešininko -vartam nuo
latinį pavojui Budrėckas darbš
tus, kaip visada, neleido prieši
ninko gsnikam atsikvėpti. Pa
vojingiausias puolikas ir vėl 
Šileikis, šį kartą savo žaidimą 
apvainikavo visais 4 įvarčiais. 
Geras žaidimas be kamuolio 
(vietos pasirinkimas) bei ne- 
delsimas su šūviu į vartus davė 
mums sėkmingiausią puoliką. 
Vėl reiktų istorijos lapus varty
ti, idant radus žaidiką, pasieku
sį ketvertą įvarčių vienose rung
tynėse*. Klivečka antrą kėlinį 
pasitaisė, bet iš jo galime.dau
giau reikalauti. Maloni staigme
na buvo Market žaidimas. Tech

niškai geras, šį kartą pasižy
mėjo puikiais padavimais. Gali
me drąsiai tvirtinti, kad šį kar
tą Leo Market buvo geriausiu 
žaidiku aikštėje. Gynime Vai
nius II kiek neužtikrintas, vos 
nesusikombinavo įvarčių. Žad
vydas vartuose turėjo vieną 
kartą smarkiai temptis, norėda
mas išlaikyti nulinę pasekmę. 
Pagarba ir nuoširdi užuojauta 
Bileckiui, tą savaitę palaidoju
siam savo motiną. Rauba II pir
mai komandai dar per silpnas. 
Laimėti du taškai brangiai kai
navo. Budraitis su sulaužyta 
ranka nugabentas į ligoninę. 
Jo kitose rungtynėse tikrai pasi- 
gesime. Aplamai, mūsiškiai at
rodo pirmosios vietos greitai ne
užleis. Nematę šių rungtynių ga
li tikrai gailėtis, nes jos vieno 
dolerio už įėjimi tikrai vertos 
(tiesa, kai kas labai sunkiai su 
doleriu skiriasi). Komanda pa
galiau pradeda susirasti save. 
Šį kartą geras žaidimas dau
giausia Market dėka. Būtinai tai
sytini trumpi padavimai. Ilges
nio nuotolio padavimai, tuo tar
pu, buvo tikrai neblogi.

Rezervinė priešžaismyje lai
mėjo 3:2, o jauniai pirmąsias 
pirmenybių rungtynes pralai
mėjo 0:4.

Šį sekmadienį pirmoji ko
manda keliauja į Stamford, 
Conn., kur žaidžia Cunningham 
parke 2:30 vai.

Atletas

Kalėdų šventėm . artėjant, 
Darbininko administracija pra
neša, kad ir šiemet pažada ar
timiausiame numery paskelbti 
laikrašty tuos, kurie, užuot 
siuntę kalėdinius atvirukus sa
vo draugam ir pažįstamiem, pi
nigine auka paremia Darbinin
ko leidimą ir taip viešai išreiš
kia savo šventinius sveikini
mus. Jei kas šventinių sveiki
nimų vietoje norėtų skirti au
ką Kultūros Židinio statybai, 
Jaunime Kongresui, Lietuvių 
Fondui, Tautos Fondui, Balfui 
ar kuriam kitam tikslui, irgi pa
žadama paskelbti, tik tuo atve
ju prašom pridėti ir auką Dar
bininkui už patarnavimą pa
skelbiant laikrašty. Aukas ir 
sveik: rimus . siųsti: Darbinin
kas, 910 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11221.

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

E. Cekienė, 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. Simutis, Amerikos Lietu
vių Taryba. Kietais viršeliais, 
didelio formato. 10 dol.

L. Dovydėnas, Mes valdysim 
pasaulį. I ir H tomas. Abu 8 • 
dol.

A. Baronai, Vėjas lekia lygu, 
ma. 4 dol.’

A. Maceina, Bažnyčia ir pa
saulis, 2 dol.

J. Strolia, Lietuvos Vyčio 
pėdsakais. Atsiminimai. 2 dol.

B. Sruoga, Radvila Perkū
nas. 4 dol.

A. Gintneris, Lietuva caro ir 
kaizerio naguose. 5 dol.

Dr. K. Jurgėla, Lietuvos su
kilimas 1862-64 m. 10 dol.

Br. Raila, Versmės ir verpe
tai. 5 dol. .

J. Gliaudą, Simas Kudirka. 
Lietuviškai 3 del., angliškai, į- 
rištas, 5 dol.

Dr. prel. J. Končius, Vytau
tas Didysis. Angliškai. 1 dol.

A. Kučas, Amerikos Lietuvių 
Istorija. 10 dol.

D. Bindokienė, Mieste nesau
gu. Premijuota apysaka jauni
mui. 3 dol.

J. Karys, Numizmatika. 15 
dol.

A. Tyruolis, Šv. Kazimiero 
himnas Marijai. Vertimas. 1 
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.

TO PLACE YOUR AD CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

DISPLAY

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

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 Ud 
6 vaL WEVD 1330 kil. —-- AM tr9?.9 taeg. FM. Skirtinga programa Sek
madieniais, nuo 3 iki 4 vai. p.p., 97.9 meg. FM bangomis. Direktorius dr. 
Jok. J. Stukas, 14$7 Forde Df.» Mountainside, N.J. 07092; tel. 201—232-5565

New Jersey — "Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vaL vak 
W8OU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Unlv. radijo stot} 
Dlr. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.

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

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 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 SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754

HARTFORDO LIETUVIŲ TĖVYNES GARSŲ radijo valandėlė nauju lai
ku! WKSS—FM 95.7 sekmadieniais nuo 9-10 valandos vakaro. Vedėjas Al
gimantas Dragunevlčius, 273 Victoria Rd. Hartford, Conn. 06114; 249-45Q2

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

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

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:3C 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 58C 
Wilkins St. Rochester, N.Y 14621.

Ilgiausiai prisimenama dova
na Kalėdom bus Darbininkas, 
kuris lankys visus metus tik 
už 5 dol. Užsakyk dar neskai
tančiam Darbininką, 910 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N.Y- 
11221.

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.)

SPACE AVAILABLE
FOR COLLEGE GIRLS 
only at
ELBOW BEACH HOTEL 
BERMUDA — EASTER WEEK 
March 30 - April 6 
$280 including air fare
Call:
212-980-3649
MR. BLACK

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

LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KT Y M, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 -12:45 vai. p.p. LieL Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienlenė, 841 Stanford SL 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

Teresė ir Ričardas Prižgintai. susituokę lapkričio 6 d.
Nuotr. V. Maželio

Krepšinis ir tinklinis 
Philadelphijoj

Gruodžio -4-vPhiladelphijoj 
buvo .retas įvykis — krepšinio ir 
tinklinio turnyrai. Dalyvavo 
Baltimorės, New Yorko, Phila- 
delphijos ir Washingtono lietu
vių komandos.

Krepšinį težaidė jauniai. Ne
atvykus New Yorko LAK at
žalynui, tebuvo du penketukai 
ir Philadelphija įveikė Wash
ingtono atkakliuosius jaunuo
lius 24-18.

Vyrų tinklinyje dalyvavo Bal
timore, New Yorko LAK ir dvi 
Philadelphijos komandos. Deja, 
iš New Yorko pasirodė tik ke
turi šaidikai (Graudušis, Krei
cas, Vainius II, Vainius IV), o 
kiti du, nors ir pasiekę miestą, 
bet laiku nesurado žaidimų sa
lės . . . Teko durstyti komandą 
kitų miestų talkininkais. Taip 
sulipdytas New Yorko LAK 
šešetukas nugalėjo Philadelphi
jos II 3-1, bet pralaimėjo Bal
timore! 0-2. Baltimorės buvo 
brandžiausias šešetukas, baig
mėje supylęs Philadelphijos I 
komandą 3-0 (15-8, 16-14,
15-6). Tai buvo antrasis šių var
žovų susitikimas (dviejų minu
sų sistema) — pirmąjį Baltimore 
taip pat laimėjo 3-0, o Philadel
phijos I buvo įveikusi Philadel
phijos II 3-1.

Moterų tinklinyje (dvi 
komandos) New Yorko LAK nu
galėjo Philadelphiją (11-15, 
15-8, 15-12, 7-15, 15-9) ir gavo 
taurę. Pergalė nebuvo lengva, 
nes Philadelphijos moterys su- 
kovojo labai ryžtingai. New 
Yorko LAK sudėtis: Sirutienė 
III, Cerkeliflnaitė I, Garunkš-; 
tytė I, Ivašauskaitė, Sodaitytė, 
Šeibytė.

Žaidimus stebėjo ir ŠAL- 
FASS rytų apygardos vadovas 
Pranas Gvildys iš New Yorko. 
(k)

ŠACHMATAI
Veda • Kazys Merkis

RETWBNfi?
The Salvation Army 
Williams Memorial Residence 
Offęfs Furnished Apar^naęn&t’ 
For Retired Peojį? 
past age 60
’Write for infonžįftkriižtd:'-

720 West SMI Avenue

of MR 749<S4

SERVICE

PUIKI DOVANA KALĖDŲ PROGA
Mūsų tėvynės gražią istoriją primenantis trijų Lietuvos Prezidentų me

dalis, išleistas Lietuvių Fondo, yra vertingiausia dovana įvairiomis pro
gomis. Kaina $10.0Q, su dėžute — $12.50. Užsakant paštu, pridėti 50 c. 
pašto išlaidoms. Užsakymus siųsti: A. RĖKLAITIS, 6643 S. Maple
wood Avėo Chicago, Illinois 60629, telef. (312) 778-2858.

MEDALIO UŽSAKYMO LAPELIS

PATIKSLINAME
Darbininko 74 nr. aprašant 

Lietuvių Fronto Bičiulių rytų 
apygardos suvažiavimą, buvo 
paminėta, kad sekretoriavo J. 
Balsys iš Naugatuck, Conn. Taip 
pat ir 75 nr. po nuotrauka pa
rašyta J. Balsys. Jis yra ne J., 
bet A.(ntanas) Balsys. Už klai
dą atsiprašome.

Lietuviai laimi Chicagoj ir 
Bostone. Lapkričio 19 Chicagos 
Lietuvių šachmatų klubo ko
manda laimėjo prieš Blue Is
land klubą, . South Suburban 
Chess League varžybose įvei
kus. jį santykiu 6-2. Rungty
nės buvo Jaunimo centre. Lie
tuvių komandoje žaidė ir taš
kų laimėjo: Pr. Šalkauskas 1, 
V. Karpuška 1, R. Fabijonas 
1, J. Kaunas 0, Almis Šalkaus
kas, A. Juška 1, M. Rimkus 
0 ir A. Litvinas 1.

Tą pat dieną Bostone, So. 
Bostono Lietuvių pil. draugijos 
šachmatininkai sudorojo C. T. 
Main komandą santykiu 4-1.

Sovietų pirmenybes ir did- 
meisterio titulą iškovojo gana 
nelauktai tarpt, meistras V. Sa- 
vonas, 42 m. amžiaus, pralen
kęs Smyslovą ir M. Talį, pa
sidalijusius antrą vietą. 1970 
p-bėse Savonas dalijosi 5-7 vie
tas. Pabrėžtina, kad šių metų 
pirmenybėse žinomi didmeis
triai Taimanovas, Geleris bai
gė: vienas — devintu, kitas — 
keturioliktu, o abu dalyvavo 
pasaulio pirmenybių matčuose. 
Geleris suklupo prieš Korčnojų, 
Taimanovas — prieš Fischerį. 
JAV didmeistris Robert By me 
dalyvauja Maskvoj vykstančia
me Aliochino atminimo turny
re, kuriame rungiasi visas So
vietų elitas (Spaskis, Petrosia- 
nas, Smyslovas, Talis ir kt.) ir 
eilė garsių užsieniečių. Pirma
me rate R. Byrne įveikė Bala- 
šovą (Sov.), Petrosianas—Korč
nojų, islandas Olaffson — M. Ta
lį. Antrame rate Spaskis — ru
muną Georgijų. Šiam turnyrui 
vadovauja vyr. arbitras — did
meistris A. Kotovas, jo pava
duotojas — tarpt, meistras Vla
das Mikėnas, Vilnius.

Maskva įveikė Budapešto 
rinktinę 25 ir pusė—22 ir pusė.

Po dviejų ratų padėtis buve . 
išsilyginusi po 12-12.

Gruodžio 10 į So. Bostoną at
vyks Harvardo klubas. To
lesnės rungtynės jau bus sau
sio mėn.

Mario’s Auto Inspection & Repair 
service headlights adjustment, wheel 
alignment, motor tune-up and brake 
service. All minor adjustments and 
repairs done while you wait. Shell 
Bay Ave. Mayville, N.J. Cape May 

-Court House, opp. State Inspection 
Station. Open Mon. thru Fri. 8 AM 
to 5PM. Owned & operated by Mario 
DeSantis “If you really want your 
car to go see Mario”, 609—J65-5607

Recently Opened in Westchester

HOLLY HOUSE INN
A residence fcr 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

TYPEWRITERS 
ALL MAKES 

S19 up 
PARAMOUNT BUSINESS MACHINES 

6112 5th Avenue 
BROOKLYN 

HY 2-9075

H. W. MALE

Help wanted male — Assistant, 
service manager for audi must 
have experience with volks wagon 
duties consist of shop foreman 
and parts manager ideal opportu
nity to move ahead apply Mr... 
Millspaugh — Pray Auto Corp. 
Greenwich Conn 203—869-4600

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

MALE - FEMALE

Foreman or Forelady experienced 
in sewing machine operation. Sal
ary open. Call for appt. 201—462- 
1680 Untex Co. Inc. 40 Jackson SL 
Freehold, NJ.

Sewing machine operators expert- 
enced on zig-zag and overlock ma
chines Call for appt. 201—462-1680 
Lintex 'o. Inc. 40 Jackson St. Free
hold, NJ.

(Medalio užsakytojo vardas, pavardė ir adresas)

Meoalį prašoma pasiųsti____________ _____ ________________

(Vardds, pavardė ir adresas)
Siunčiama $ Data

Čekį rašyti LF vardu (Lithuanian Foundation)

REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-EOTION” 
— patented in Switzerland. Registered: USA, Canada and 
Europe. It cures: dundruff, falling hair, itching scalp, 
splitting ends, strengthening hair root growth, and restor
ing natural hair color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Blue-Book. JIB Med
icine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P.P.

J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, DI. 60650. 
Fill: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fill. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; Chicago: at Apotheke J&J, 
2557 W. 69th St.; 5000 W. 16th SL; 4754 So. Wood St.; 2923 N. 
Milwaukee Ave.; 1147 N. Ashland Ave.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wert Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai’ taupo milijonus 
ALFRED W. ARCHIBALD, Rfesfdent

filo banko direktorių taryboje yra adv. Jobas J. GrfgaTtft. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir fi tuvlškai b Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

CURRENT DIVID'END RAITĖS

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

—----- All Accbtuits Compounded Daily----------

s  1

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.

Dr. M. Anyso parašytos kny
gos: Seniprūsių kovos ir Žymios 
Dėtuvės 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.

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 ------------

0 DEXTER PARK
PHARMACY l|S|

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA A\£TtUE 

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130
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Dail. Vytautas Kasiulis atvy
ko pas savo gimines — pas svai
nį Vacį Steponį į Woodhave- 
ną. Čia jis išbus apie porą sa
vaičių. Iš Paryžiaus jis atskrido 
lapkričio pradžioje ir tiesiai 
nuvyko į Chicagą, kur buvo jo 
tapybos kūrinių paroda. Parodai 
pasibaigus, jis kurį laiką sve
čiavosi pas dr. J. Kazicką jo va
sarvietėj Bahamų salose.

LKMK Federac. New Yorko 
klubo susirinkimas šaukiamas 
gruodžio 12, sekmadienį, 4 vai. 
popiet pas klubo narę T. Peni- 
kienę, 85-23 87 St., Woodha
ven, N. Y. Visos narės kviečia
mos dalyvauti.

Algirdas ir Danutė Šilbajo- 
riai sveikina visus gimines, 
draugus ir pažįstamus Kalėdų 
ir Naujų Metų proga. Vietoj 
sveikinimo kortelių Kultūros 
Židiniui jie aukojo 25 dol.

Jonas ir Viktorija Galiniai 
siunčia giminėm, draugam ir 
pažįstamiem švenčių sveikini
mus, o vietoje sveikinimo kor
telių Kultūros Židiniui aukoja 
20 dol.

Konstantinas Petrik-Petrikas, 
gyv. Forest Hills, N. Y., mirė 
gruodžio 6. Laidojamas iš Atsi
mainymo bažnyčios, Maspethe, 
gruodž. 9 Cypress Hills kapinė
se. Nuliūdime paliko žmoną He
dy, dukrą ir sūnų bei kitus cimi- 
nes. Šermenim rūpinosi Šalins
kų šermeninė.

Gajos korporacija simpoziumą 
rengia sausio 30 Kultūros Židi
nyje. Pradžia 4 vai. popiet.

Birutei ir Vytautui Radziva- 
nam gruodžio 4 d. 6 v.v, gi
mė sūnus, kuriam duotas var
das Vytenis - Bronius.

Birutė ir dr. Vaclovas Paproc- 
kai vietoj Kalėdų atvirukų siun
tinėjimo paskyrė 25 dol. auką 
Darbininkui paremti ir tuo per 
laikraštį su Kalėdų ir Naujų Me
tų šventėm sveikina draugus ir 
pažįstamus..

Onai Galeckienei mirus, už 
jos sielą pranciškonų vienuoly
ne Gregorines mišias užprašė 
seserys — Petronėlė Dabulienė 
su vyru Vincu bei šeima ir Liud
vika Galaskienė su vyru Vincu 
bei šeima*.-Visi jie iš Brooklyn©. 
Gregorinės mišios vienuolyne 
bus laikomos visą sausio mėnesį.

Liucina ir Vytautas Vilkutai- 
čiai, Woodhaven, N. Y., svei
kindami visus su šventėm, vie
toj kalėdinių kortelių siuntimo, 
skiria 15 dol. Kultūros Židi
niui ir 2 dol. spaudai.

Įvertindami lietuviškos spau
dos darbus, Darbininko palaiky
mui prisiuntė aukų šie skaity
tojai: M. Šalinskienė, Wood
haven, N. Y., 25 dol., kun. kle
bonas A. E. Gradeckas, New 
Britain, Conn., 10 dol., kun. 
kleb. V. Karalevičius, Jersey Ci
ty, N. J., E. Baliūnas, Bethpage, 
N. Y., ir A. J. Pateckis, Hart
ford, Conn., po 7 doL, V. Sidzi- . 
kauskas, Flushing, N. Y. ir 
Ūselytė, Ridgewood, "N. Y., 
6 dol., K. Degutis, Linden, 
J., V. Mamaitis, Elizabeth, 
J., M. Starkus, Keamy, N. 
A. Diskėnas, Maywood, N.
E. Jankauskas, Arlington, Va., 
A. Degutis, Dearborn Hts., Mich., 
po 5 dol., J. K. Waitelis, E. Mon
ticello, N. Y. 4 dol. Visiem 
spaudos rėmėjam, prisidėjusiem 
prie kalendoriaus ir kitų išlai
dų padengimo. Darbininko admi
nistracija nuoširdžiai dėkoja.

E. 
po

Marija Andriukaitienė, gyv. 
Ozone Pk., N. Y., mirė gruodžio 
6. Laidojama gruodžio 10 d., 10 
vai. ryto iš Apreiškimo bažny
čios Brooklyne šv. Jono kapi
nėse. Nuliūdime paliko 2 duk
ras: Mary Telia ir Stella Viola 
ir sūnų Al bei 4 ariūkus. Šer
menimis rūpinasi Šalinskų įstai
ga.

Ieškoma senesnio amžiaus vy
ras su moterim, kurie mokėtų 
nors kiek angliškai ar vokiškai 
ir padėtų namų ruošoj priva
čiuose namuose Belleharbor 
Queens a. Duodama gyvenimui 
4 kambariai ir dar primokama 
algos. Ideali ir rami aplinka. 
Tel. NE 4 <2944.

New Yorko ir New Jersey lituanistinių mokyklų vaikai neša Simui Kudirkai skirtus 
siuntinukus į Sovietų atstovybę prie JT New Yorke.

Nuotr. L. TamoSaičio

150 lituanistinių mokyklų
vaiku demonstravo prie Sovietų
ambasados

Gruodžio 4, šeštadienį, 150

monstravo prie Sovietų amba
sados New Yorke, nešdami iš
duotajam jūrininkui Simui Ku
dirkai siuntinėlius, plakatus su 
įvairiais šūkiais ir Lietuvos bei 
Amerikos vėliavas. Ambasada 
atsisakė priimti siuntinius ir 
bet kokius laiškus. Neįsileido 
nei jokios delegacijos.

Vaikų demonstracijos buvo

planuotos LB centro valdybos. 
Jos vyko dviejuose miestuose 
— Washingtone lapkričio 27 ir 
New Yorke gruodžio 4. New 
Yorke dalyvavo Maironio 
kykla ir Elizabetho Vinco 
dirkos mokykla.

Mokinių 
didelis entuziazmas

mo-
Ku-

' INŽ. ROMAS BRIČKUS 
NAUJOSE PAREIGOSE

Polaroid firma per paskutinį 
dešimtmetį beveik kas metai 
skiria bostoniškį lietuvį inž. 
Romą, Bričkų naujom pareigom. 
Prieš tris metus inž. Bričkus 
vedė juodos-baltos filmos gamy
bą. Pastaruosius 18 mėnesių 
jam buvo skirtas naujos spalvo
tos filmos išvystymo projektas, 
o lapkričio 1 paskirtas administ
ratorium vedėju visų Polaroid 
“Pack” filmų (T—88, T-107 ir 
T-108) gamybai su 250 milijo
nų dolerių metine apyvarta.

Romas Bričkus gimęs dar Lie
tuvoj, mokslus baigė Amerikoj,

ŽINIOS__

Apreiškimo klebonų
pagerbimas
Praėjusį sekmadienį Apreiš

kimo parapijos žmonės buvo su
sirinkę į Polonaise Terrace sa
lę pagerbti savo klebonų — kun. 
Juozo Aleksiūno, kuris išėjo į 
pensiją, ir kun. Prano Raugalo, 
kuris atėjo klebonauti. Tai buvo 
tikrai vieningas ir jaukus para
pinis pobūvis, visiem palikęs ma
lonų prisiminimą.

Prieš vaišes Apreiškimo baž
nyčioj atlaikyta iškilminga su
ma, kurios metu Lietuvos gene
ralinis konsulas su žmona atne
šė prie altoriaus konsekracijai 
duona ir vvną. Vaišėse gi daly
vavo 300 pafapiečių bei svečių. 
Taip pat beveik visi apylinkės 
lietuviai kunigai. Prie iškilmės 
nuotaikų labai daug prisidėjo 
graži salė ir geras patarnavi
mas.

Prieš valgį atlikta dainų pro
grama. Dainavo solo dvi mažos 
mergaitės — Jan Savage ir Jani
na Mathews, kuri jau yra iš
garsėjusi New Yorko teatruose. 
Praėjusią vasarą mažoji daini
ninkė visą sezoną rodėsi žy
miausioj Vaikų rolėj vaidinant 
Sound of Music. Publika malo
niai įvertino ją, kaip augančią 
talentingą lietuvaitę artistę. Iš 
suaugusiųjų labai gražiai daina-

vo sol. Luise Senken ir Apreiš
kimo parapijos choras, kuriam 
vadovauja muz. Algirdas Kača-

nauskas. Jis buvo pagerbimo ko
miteto pirmininkas ir vadova
vo visai vaišių programai. Svei
kinimo kalbų nebuvo daug. Pa
grindinį žodį tarė Algirdas Ka- 
čanauskas. Ilgesnius sveikini
mus išreiškė prelatas Jonas 
Šamus ir prelatas Jonas Balko
nas, kuris ką tik buvo grįžęs iš 
Romos paaukštintas garbingiau
siu prelato laipsniu, vadinamu 
apaštalinis protonataras. Jis pa
sidalino savo įspūdžiais iš kelio
nės po Europą, pažymėdamas, 
jog tenai lietuvio kunigo asmuo 
susilaukia vis didesnės pagar
bos. Pabaigoj kalbėjo taip pat 
abu klebonai. Kun. Juozas Alek- 
siūnas, prisiminęs savo darbuo
tę Apreiškime, atsisveikino pa- 
rapiečius, o kun. Pranas Rauga
las, žvelgdamas į ateities dar
bo plotus, visus pasveikino.

Vaišėse abiem klebonam ir 
prel. Jonui Balkūnui su
giedota Ilgiausių metų. Pabai
gos maldą sukalbėjo T. Leo
nardas Andriekus, prašydamas 
Dievo pagalbos Apreiškimo pa
rapijai ir jos klebonam.

Demonstracijos mokinių tar
pe sukėlė didelį entuziazmą. Pa
tys mokiniai sudarė siuntinė
lius Simui Kudirkai ir patys 
nupiešė plakatus, kuriuose pra
šoma suteikti laisvę ir grąžinti 
į Ameriką.

Mokyklos vadovybė pravedė 
parengiamuosius darbus su vi
su kruopštumu. Visiem tėvam 
buvo išsiuntinėti laiškai, ar su
tinka savo vaikus leisti į de
monstracijas. "taip iš Maironio 
mokyklos susidarė .120 moki
nių, faktiškai važiavo visi, iš
skyrus pačius mažuosius iš vai
kų darželio it pirmųjų skyrių.

iŠ Maironio mokyklos važia
vo 2 autobusai. Dar prisijungė 
atvykę lengvom mašinom, 
prisijungė jaunuoliai, kurie kę 
tik baigę mokyklą. Prisidėję 
Elizabetho mokykla — taip vise 
buvo per 150 mokinių.

Šį laišką policija perskaitė 
demonstracijų vadovybei.

Visi mokiniai laikėsi labai 
drausmingai ir su dideliu entu
ziazmu reiškėsi, nešdami pla
katus, siuntinius, vėliavas, šauk
dami visais balsais. New Yorkui 
tai buvo keista, kad demonstruo
ja vaikai. Tai patraukė žurna
listų ir spaudos dėmesį. Buvo 
atvykę korespondentai iš Daily 
News, labai daug fotografavo, 
kalbėjosi su vaikais, bet. tos 
medžiag^snepanaudojo,nes Dai
ly News kuris laikas vengia 
prisiminti Simo Kudirkos rei
kalus.

Buvo korespondentai iš tele
vizijos vienuolikto kanalo, fil
mavo, kalbėjosi ir su mokyklos 
vedėja ir su vaikais. Bent ke
lios radijo stotys tą dieną pa
skelbė apie vaikų demonstraci
jas.

Penkiolika minučių po dvyli
kos baigėsi demonstracijos, ir 
mokiniai su dviem autobusais 
grįžo atgal į mokyklą. Visų 
mokinių nuotaika buvo pakilu
si, nes ir jie pasijuto esą rei
kalingi ir būtini bendroj kovoj 
dėl savo tėvynės laisvės, kovoj 
dėl išduotojo jūrininko likimo.

gėsi į lietuvišką veiklą. Buvo 
vadovas skautų organizacijoj, 
šoko tautinius šokius, priklau
sė chorui, teikė lietuvių spaudai 
nuotraukas, priklausė šv. Petro 
parapijai, Inžinierių ir Architek
tų sąjungai, Studentų sąjungai, 
Santarai ir visai eilei kitų lie
tuvių ir amerikiečių organizaci
jų. Per paskutinius metus akty
viai jungėsi ir į Simo Kudir
kos bylą.

Prieš septynerius metus ve
dė Rimą Steponaitytę iš Cam
bridge, Mass., ir apsigyveno 
Dorchestery. Dabar augina tris 
vaikučius: Lygiją 5, Rūtelę 3 ir 
Jonuką 2 metų.

Malonu šiais metais matyti 
inž. Romo Bričkaus vardą ir 
kandidatų sąraše į South Bos-

rektorius. Būtų naudinga, kad ir 
daugiau profesionalų, sugeban
čių su visais maloniai apsieiti 
ir sumaniai veikti; stotų į klubo 
vadovybę.

Apie Simą Kudirką vėl rašė 
Bostono spauda, kalbėjo per ra
diją ir teicviriin The Boston 
Globe lapkričio 27 įsidėjo Uni
ted Press International iš Mask
vos žinią: Simui Kudirkai, lie
tuviui jūrininkui, kuris norėjo 
pabėgti į laisvę šokdamas į 
Amerikos krantų apsaugos lai
vą praeitais metais, atimta mais
to prisipirkimo privilegija dėl 
to, kad jis atsisakęs dalyvauti 
politinio lavinimosi pamokose. 
Taip pranešęs sovietų pogrindis. 
Toliau sakoma, kad jo gyventoj 
vietoj jis būsiąs viešai apkaltin
tas, kaip “nemoralus asmuo”, 
jei jis neprisipažins esąs krimi
nalistas. Žinia buvo paskelbta 
pogrindžio laikraštėlyje Sam
izdat.

Dr. J. Jakštui įteikta Lietu
vių Katalikų Mokslo akademijos 
N. Anglijos židinio premija — 
500 dol. Pinigus paaukojo dr. 
Petras Kaladė. Premija'įteikta 
už jo studiją “Mažosios Lietu
vos apgyvenimas iki 17-jo am
žiaus pabaigos”. .Židinio nariai 
dr. Juozas Girnius, dr. Juozas 
Navickas ir Vladas Kulbokas yra 
paruošę spaudai po vieną nau
ją mokslo veikalą.

Skaučių Židinys gruodžio 19, 
8;30 v. ryto iki 12 vai. vidur
dienio Šv. Petro parapijos sa
lėje po bažnyčia rengia kalėdi
nę mugę.

Lituanistinės mokyklos Kalė
dų eglutė bus sausio 2 Lietuvių 
piliečių draugijos salėje So. Bos
tone.

Dail. Tamošaičių parodai
Bostone

Skaučių židinio pastangomis 
lapkričio 1-13 j Bostono City 
Hali galeriją su savo kilimų ir 
tapybos darbais buvo pakviesti 
dailininkai Anastazija ir Anta
nas Tamošaičiai. Erdviose gale
rijos patalpose parodą aplankė

Demonstracijos prie ambasa
dų New Yorke yra suvaržytos. 
Policija pirmiausia paskyrė vie
tą apie pusantro bloko nuo So
vietų pasiuntinybės. Ten buvo 
pagrindinis telkinys. Prie pa
čios ambasados iš kitos gatvės 
pusės leido prieiti po dvylika 
žmonių. Ten visą laiką buvo 
mokyklos vedėja Elvyra Oš la
pienė, ir kas dešimtį minučių 
vaikai pasikeisdavo.

Pradžioje priešais ambasadą 
nuėjo vaikai su siuntiniais ir 
su Lietuvos vėliava, pritvirtin
ta ant koto. Nusinešė ir šūkius. 
Vaikai visu entuziazmu šaukė 
už negalintį kalbėti išduotąjį 
ir nuteistąjį jūrininką Simą.

Policija paskui susigaudė, kad 
priešais ambasados duris negali 
būti jokio siuntinio ir negalima 
nešti vėliavos'su kotu, nes ko
tas gali būti ginklas. Taip atvy
ko policijos vyresnysis ir visa 
išaiškino. Nuo*“tada jau vaikai 
negalėjo pasiimti nei siuntinių, 
nei vėliavų, eidami demonstruo
ti prie ambasados durų.

Ambasados pareiškimas
Sovietų ambasada nieko neį

sileido, su nieku nesikalbėjo. Tik 
policijai įteikė antrojo sekreto
riaus laišką, kad ambasada 
esanti uždaryta, nei laiškai, nei 
siuntiniai nepriimami.

Norintieji Šventes praleisti 
besimaudant jūroj — tai tik Mia
mi Beach, Vainų resorte. Išnuo
mojami butai jr kambariai su

New Yorko ir New Jersey lituanistinių mokyklų vaikai demonstruoja už Simą Kudirką 
nešdami savo oagamintus plakatus New Yorke gruodžio 4.

Nuotr. L. Vytuvio

ros, 8210 Harding Ave., Miami 
Beach, Fla. 33141. Dėl rezerva
cijų skambinkit telef. (305) 
864-3586.

Kas bus su siuntinukais?
Mokinių sudėtas triūsas bai

gėsi tuo, kad siuntinukus par
sivežė. Niekas nepriėmė, nes 
šiais laikais niekam nebereika
lingi geri darbai.

Bet jie nenusiminė. Yra dar 
ir kitokių būdų ir mėginimų to-

Jei siuntinukų nepriėmė, mo
kiniai patys pamatė, kokį* yp 
sovietinio gyvenimo realybė, 
kad negalima pagelbėti vargs
tančiam žmogui. Bet šis žygis 
pakėlė mokyklos nuotaiką ir 
ją sustiprino.

Parodos metu audimą demonst
ravo dail. Tamošaitienė.

Parodoje buvo išstatyta 33 
kilimai ir 31 tapybos darbai. 
Parduota 13 paveikslų ir 4 ki
limai. ( <’
Antrą parodos savaitę skaučių 

židinys suruošė gobelenų audi
mo kursus, kurie vyko skautų 
būklo patalpose. Kursų atidary
mo proga dail. Tamošaitis skai
tė paskaitą apie įvairių kraš
tų šiuolaikinius kilimus, jų isto
riją, stilių bei audimo būdus, pa
žymėdamas lietuvių moterų au
dinių tradicijas, kurias reikėtų 
tęsti mūsų skautėm. Po paskai
tos buvo parodyta keletas šim
tų kilimų skaidrėse, kuriuos 
daugumoj buvo iš audus i dail. 
Tamošaitienė.

Kursus lankė su dideliu en
tuziazmu 34 moterys ir skau
tės. Kursančių tarpe buvo ne

DAIL. ADOMO GALDIKO 
TAPYBOS KŪRINIŲ 

PARODA
1971 m.

Gruodžio 11-14 d. d
KULTŪROS ŽIDINYJE 

361 Highland Blvd. 
Brooklyn, N. Y.

praėjus
tik bostoniečių, bet iš Brockto- 
no, Cohasset, Hingham ir net 
New Jersey. Židinio vadovybė 
padėjo audėjom pasirūpinti au
dimo įrankiais ir medžiaga. 
Dauguma audėjų pačios pasida
rė kilimų piešinius. Taip 3 vaka
rus dail. Tamošaitienė instrukta
vo gobelenų ir raštinių kilimų 
audimą. Dail. Tamošaičiųnuomo- 
ne, bostoniškės lietuvės parodė 
didelio stropumo ir darė geros 
pažangos kilimų audime.

Kursus lankė židinietės: D. 
Eikinienė, S.. Šatienė, V. Če
pienė, B. Banaitienė, R. Simo- 
naitienė, V. Margaitienė, G. Da- 
nasienė, T. Leveckienė, I Kal- 
vaitienė, D. Zikienė, D. Baltie- 
nė, B. Skabeikienė, I. Nenortie- 
nė, J. Aukštikalnienė; skautės; 
Vilija Eikinaitė, D. ir J. Venc
kutės, A. Dabrilaitė, kitos: E. 
Šikštėnaitė, Valiukonienė, I. 
Manomaitienė, R. Manomaitie- 
nė, Čereškienė, Rasienė, Šukie
nė, Alksninienė, Klabienė, Duls- 
kienė’, Šakenienė, Treinienė, 
Špakevičienė, Leveckaitė, Vai- 
čaitienė, Lendraitienė, Brazie- 
nė, Kvedarienė.

Audėjų entuziazmas buvo 
toks didelis, kad sutarta ateity 
rinktis kartą į mėnesį audi
mo praktikai. Reikia tikėtis, 
kad šis didelis būrys audėjų at
eity dar padidės. Yra pramato- 
ma ateinančią vasarą suorgani
zuoti savaitės kursus ir pasigi
linti audimo meno jau pačioj 
Tamošaičių sodyboj (R. R. No. 
1, Kingston, Ont. Canada), kur 
jie turi tam tikslui apie 10 stak
lių.

Kursantės yra dėkingos dail. 
Tamošaičiam už sudarytą ga
limybę daugiau pažinti audimo 
meną.

Dalyvė

PARODA ATIDARA: iettadienj (gruodžio 11 d.) huO 12 iki 9 v.v.; 
Sekmadienj nuo 10 iki 8 v. v.; Pirmadieni ir antradieni nuo 4 iki 8 v.v. 
OFICIALUS ATIDARYMAS: i ei tądien i 4 v. Kalbėt dail.-V. Vizgirda

Galdiko {vairių laikotarpių kūrinius. Pajamos už 
parduotus paveikslus — A. Galdiko monografijai 
leisti. Parodą rengia ir visus atsilankyti kviečia

Geriausia Kalėdų dovana— 
metinė Darbininko prenumera
ta. Jei Jūsų draugų ir pažįsta
mų tarpe kas nors dar neskaito 
Darbininko, tai kaip švenčių 
dovaną užprenumeruokit Dar- 
bininką. Naujiem skaitytojam * 
pirmų metų prenumerata tik 5 
dol. Jūsų pasirinktiem asme
nim bus pranešta, kad tai Jū
sų kalėdinė dovana.
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