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didelis triukšmas
protestą, nes manoma, kad Ira
nas įsikūrė tose salose su Ang
lijos žinia. Keršydama už a- 
rabiško Irako nuskriaudimą, 
Libija nusavino jos teritorijo
je naftą tvarkančią Anglijos 
Petroleum Co. ir išėmė Lon-

Teheranas. — Iranas išlaipi
no savo karius trijose mažose 
saliukėse Persijos įlankoje ir 
tame regione sukėlė naują 
krizę. Dėl dviejų saliukių tuo- 

10 CENTŲ jau pareiškė protestą Ras ai 
trečio-Khaima šeichas, dėl

ARABAS APIE BALTIJOS VALSTYBIŲ LAISVĘ PER J. TAUTAS
sios Iranas geruoju susitarė 
su Sharjah šeichu. Ras ai 
Khaima šeichas su protestu pa
siekė ir Londoną, kuris dar ke-

dono bankų savo ten turimus re
zervinius indėlius.

Iš Arabijos pusiasaly prie 
Persijos įlankos esančių Angli-

Jungt. Tautos. — Nuo Tautų 
S-gos laikų į Jungt. Tautas yra 
perėjęs ir čia ikšiol tebėra 
S. Arabijos atstovas Jamil Ba
roody. Jis yra mokytas arabas 
juristas, garsinasi gerai žinąs 
Palestinos ir jos gyventojų is
toriją nuo patriarchų laikų, la
bai nemėgsta dabartinių Izrae
lio vadų ir naujai atvykusių iŠ 
Europos žydų, šiaip jau labai 
plepus, net labai karingai savo 
tą plepumo teisę ginąs (pereitą 
savaitę dėl tos teisės beko
vodamas, posėdžių salėje prie 
kalbėtojo pulto apstumdė JT 
sekretariato juriskonsultą).

Tarptautinėje teisėje jis 
dažnai tvirtas, geromis įkvėpi
mo valandomis išdrįsta tiesos 
žodžiu net Sovietų atstovus tie
sos pamokyti, bet kartais po to
kio proto ir sąžinės pragie
drėjimo jis įkrenta į “juodą 
duobę”. Taip jam atsitiko gruo
džio 6 naktį Saugumo Taryboje 
svarstant Indijos-Pakistano ka
ro sustabdymą.

Nors S. Arabija nėra dabar 
S. Tarybos narys, tačiau Ja
mil Baroody dažnai įsiprašo į 
jos posėdžius su teise kalbėti, 
bet be teisės balsuoti. Pirmą 
kartą žodžio pasiprašęs, apie 
Indijos suktą kelią apiplėšti 
Pakistaną jis taip kalbėjo: 
“Nors pabėgėliai Indijos že
mėje yra jai našta, tačiau

INDIJA LAIMI —
RUSIJA LAIMI

Indijos-Pakistano karas
dar tebesmilksta, bet šią savai
tę jis turėtii baigtis Indijos-Ru-. 
sijos ginklo pergale. J. Tautų 
Saugumo Taryba jo negalėjo 

•sustabdyti, nes savo ir tariamų 
Indijos interesų žiūrėdama Ru
sija vetavo visas karo sustab
dymą rekomenduojančias re
zoliucijas.

Indija pareiškė, kad niekas 
negali jos sustabdyti nuo Bang
ia Desh įkūrimo R. Pakistane. 
Toks yra ir veto remiamas Ru
sijos žodis šiame tragiškame 
Rusijos galybės stiprinimo žy
gyje. Naujoji valstybė (Bang
ia Desk) de facto bus Indijos 
protektoratas, kurio geru uostu 
prie Indijos vandenyno krantų 
tuojau galės naudotis Rusijos 
laivynas Indijos vandenyne.

Maskva daro viską, kad In
dija su Bangia Desh įkūrimu ne
sustotų pusiaukelėje. Kad taip 
neatsitiktų, Indijoje jau sėdi 
pirmasis Gromyko pavaduoto
jas A. Kuznecovas, kuris siun
tinėjamas į užsienius tik nepa
prastai svarbių reikalų nešva
riomis priemonėmis tvarkyti. 
Tuo pačiu laiku buvo iškvies
ta Maskvon neskelbiamo sąsta
to Indijos misija. Jos tikslas 
greičiausiai yra pabūti įkaitu 
Kuznecovo misijai paremti.

Už padlaižavimą Baroody pavaišintas vakariene
negali būti pateisintas separa
tistų globojimas Pakistano val
stybėje. Jei S. Tarybai nepa
vyks geruoju įtikinti Indijos 
pasitraukti iš Pakistano, tai 
kas galės sutrukdyti kitas vals
tybes nuo panašių progų pa
naudojimo savo naudai”.

Už šitos tiesos priminimą ga
lim paspausti Baroody" ranką. 
Bet vos tik ją pasakęs, jis tuo
jau įkrito į savo “juodąją duo
bę” ir pradėjo- pasakoti kiek
vieną žmogų, ne tik diplomatą, 
žeminantį plepalą. Štai iš ste
nogramos paimtas tekstas: “Aš 
turiu šį tą tylomis pasakyti sa
vo geram draugui amb. Mali- 
kui. Esu tikras, kad iam ūpo ne
pagadinsi v. incidentai, apie 
kuriuos čia noriu papasakoti, 
vyksta kelinti metai, bet aš ik-

Čilės moterys — 
prieš valdžią
Santiago. — Čilė turi apie 3 

bil. dol. skolos užsienio valsty
bėms, daugiausiai Amerikai, 
bet nebeturi užsienio valiutos 
nė dar šįmet išpuolančiai 300 
mil. dol. sumai apmokėti. Prez. 
Allende jau paskelliė, kad Čilė 
tos sumos numatytu laiku ne
gali sumokėti, todėl prašysian
ti kreditorių tartis dėl naujų 
mokėjimo terminų nustatymo 
ir skolos atmokėjimo išdėsty mo 
mažesnėmis sumomis ir per il
gesnį laiką. Ta proga skundžia
masi, kad dabar jau kreditai A- 
merikoje sunkiai gaunami, ir 
sąlygos esančios sunkesnės.

Čilė šįmet užsienio valiutos 
tesurinko daug mažiau, nes dėl 

.naujų reformų vario kasyklų 
darbininkai daugiau mitingavo 
negu dirbo, todėl žymiai ma
žiau vario teiškasta eksportui. 
Gi varis yra vienintelis Čilės 
eksporto produktas, duodąs 
kraštui kietosios užsienio valiu
tos. Ir dar, užsienio bankai su
varžė Čilei kreditus po to, kai 
ji nusavino Amerikos bendro
vių investavimus vario kasyklo
se ir paskelbė nieko už tai ne
mokėsianti.

šiol jam nieko nesakiau. Mat, 
kasmet po kelis kartus mane 
aplanko tariamieji trijų Balti
jos valstybių atstovai. Aš sa
kau “tariamieji”, nes aš jų 
“atstovais” nelaikau — N. Y 
ar kitur esančių. Jie mane 
nusekė net iki Paryžiaus. Jie 
prašo, kad aš kovočiau J. Tau
tose už tų valstybių apsispren
dimo teisę. Jie man sako: ‘JQs 
vadinamas Mr. Self-Determina
tion. Per aštuonerius metus jūs 
su savo draugais šitą principą 
pavertėt įstatymu. Padėkit ir 
mums’. Gerasis drauge Malik, 
aš visada jiems atsakydavau,

— Sen. Javits pradėjo kam
paniją už formalų dolerio nu
vertinimą. Jis norėtų, kad vi
si senatoriai taip pasisakytų ju
ridiškai prezidento neįpareigo-

jančia trumpa rezoliucija.
— Jordano karalius Hus- 

seinas skelbia, kad arabai dar 
nėra, pasirengę laimėti karo 
su Izraeliu, todėl Jordanas į 
karo avantiūrą neįsivels. Jis pa
sitiki, kad taika bus gauta be 
karo. Premjero nužudymo kalti
ninkais karalius laiko vadina
mus Palestinos arabus teroris
tus, todėl su jais niekad jo
kių pasitarimų nebeturės.

— Prancūzijoj veikianti miru
sio lietuvių rašytojo O.V. Mi
lašiaus Bičiulių;, draugija išlei
do jau. penktoji metrašti rų są
siuvinį, liečiantį Milašiaus vei
kalus ir kūrybą. Šiame leidiny 
paskelbti prancūzų kalba rašy
ti Milašiaus laiškai, prancūzes 
Lamboley studija apie Mila
šiaus “Dainas” ir 26 dainų ver
timai į prancūzų kalbą bei kiti 
Milašiaus veikalus lie
čiantys straipsniai.

— JAV LB švietimo taryba 
skatina lituanistines mokyklas 
tinkamai prisiminti ir pagerb
ti lietuvius rašytojus, minin
čius # 50 metų sukaktį nuo pir
mojo rašytojų susibūrimo Kau
ne ir 25 metų sukaktį nuo Lie
tuvių Rašytojų Draugijos atsi
kūrimo tremtyje.

kad už save turi teisę kalbėti 
tik Baltijos valstybėse gyveną 
žmonės, bet ne tokie, kaip jie, 
emigrantai, gyveną už Sovietų 
S-gos 16 respublikų ribų”.

Už kelių minučių amb. Ma
likas “paglostė” Baroody to-

Čilė nepaj’ėgia 
skolos mokėti

Santiago. — Kubos diktatoriui" 
Castro sakant sporto stadione 
paskutinę propagandinę kalbą 
prieš išvykstant namo, Čilės 

sostinės moterys su puodais ir 
keptuvėmis išsipylė į gatves 
protestuoti uėl maisto trūkumo. 
Proga pasinaudojo studentai ir 
prasidėjo stiprios marksistų 
muštynės su anti marksistais. 
Buvo sužeistų.

Prez. Allende skubiai sušau
kė posėdžio saugumo tarybą 
ir gavo leidimą tuojau paskelbti 
nepaprastą stovį, kad, reikalui 
atsiradus, būtų galima panaudo
ti kariuomenę riaušėms tram
dyti.

Vidaus reikalų ministeris per 
radiją paskelbė, kad organizuo
jamas maištas vyriausybei nu-

kiais žodžiais: “Jis informavo 
Tarybą apie savo susitikimus 
su Baltijos valstybių atstovais. 
Netikėk, Baroody, jie nėra 
jokie Baltijos respublikų atsto
vai, tai tų respublikų kvislin- 
gai ir išdavikai. Jie tarnavo 
Hitleriui, dabar jie tarnauja 
tiems, kurie brangiau moka. Jie 
aptarnauja įvairias imperialistų 
žvalgybines agentūras. Jie nau
dojami kaip darbo jėga atlikti 
nešvariausiems darbams prieš 
S. S-gą ir Baltijos respublikas. 
Todėl, Mr. Baroody, nutrauk 
su jais draugystę. Jie yra atma
tos”.

Jis pasiūlė jam susitikti su 
“tikru” Baltijos respublikos at
stovu, su Lietuvos užsienio rei
kalų ministerio pavaduotoju V. 
Zenkevičium, kuris šįmet yra 
atsivežtas Sovietų delegacijos 
sąstate. Mano žiniomis, Baroo
dy pasiūlymą priėmė, su Zen
kevičium susitiko ir suvalgė 
nemokamai vakarienę.

lias dienas bus atsakingas už jo 
valdų apsaugą.

Shaija saloje gyvenantieji 
pasilieka šeicho jurisdikcijoje. 
Irano kariuomenė apsistos tik 
sutartose vietose, gi iš saloje 
esančios naftos gaunamos pa
jamos dalinamos tarp Shaija ir 
Irano sutartu santykiu.

Iranas įrodo, kad prieš 150 
metų (prieš anglų atėjimą) 
tos salos priklausė Persijai. Vi
sa l>ėda su jomis ta, kad jos gu
li strateginėj vietoj — pradžio
je sąsiaurio-kanalo, jungiančio 
Persijos įlanką su Omano įlan
ka ir Arabų jūra. Per tą vietą 
išvežama į plačiuosius vande
nis Irano ir kitame krante esan
čių šeichų bei emirų valdose 
esanti nafta. Iranas panorėjo 
tas saliukės kontroliuoti, nes 
esama baimės, kad jose gali 
įsikurti Maskvos įgulos.

Šitoji vieta yra vienintelė, 
per kurią Irakas gali pasiekti 
jūrinius vandenis, todėl Irako 
vyriausybė įteikė Londonui

VOKIETIJOS SUSITARĖ
Bonna. — Abi Vokietijos ir V. 

Berlynas susitarė visais jiems 
sutvarkyti paliktais klausimais, 
kurie sudarys dalį JAV, Angli
jos, Prancūzijos ir Sovietų su
sitarimo dėl naujo V. Berlyno 
statuto ir V. Berlyno susisie
kimo su abiem Vokietijom. Jų 
susitarimai jau pasirašyti.

Keturi Didieji dabar turi su
sitarti dėl Berlyno sutartie'

J. Tautų teisinis patarėjas C. Stavropoulos (kairėje) ir 
Europos Tarybos gen. sekretorius Toncic-Sorinj pasikeičia 
laiškais dėl abiejų organizacijų sekretariatų bendradarbia
vimo kai kuriais klausimais. United Nations nuotr.

pasirašymo . laiko. Manoma, 
kad dar reikėsią laukti 3—4 
mėnesius.

Tik po šito pasirašymo tega
lima laukti V. Vokietijos vy
riausybės ėjimo į parlamentą 
prašyti sutarčių su Maskva ir 
Varšuva ratifikavimo. Žmonių 
ir prekių judėjimas tarp V. 
Berlyno ir R. Vokietijos prasi
dės, manoma, neilgtrukus, bet 
tik dar ne šių Kalėdų proga.

— Eksporto-Importo bankui 
duotas prez. Nixono leidimas su
teikti Rumunijai kreditų už A- 
merikoje perkamas prekes ap
mokėti. Tai vis pastangos plės
ti prekybą su Sovietų orbitoje 
esančiais kraštais.

— Žemės ūkio sekretoriumi 
senatas patvirtino dr. Butz, 
Purdue univ. profesorių. Demo
kratų liberalai daug prakaito 
išliejo , kad jis nepraeitų, bet 
jų argumentai rasti nepatikimi.

_L. Powell ir W. Rehnquist, 
žymūs teisininkai praktikai ir 
teoretikai, senato patvirtinti V. 
Teismo nariais. Daugiau kaip 
du mėnesius kovojo politiniai 
hipiai, kad jie nebūtų patvirtin
ti, nes abu yra už konstituci
jos interpretavimą, bet ne už 
jos keitimą Vyr. Teismo nuta
rimais.

versti. Tą pačią pasaką tuojau 
pakartojo Castro, tuo įsikiš
damas į Čilės vidaus reikalus. 
Uždarytos neribotam laikui 
dvi opozicijos paikiai,i-
sančios radijo stotys. Uždrausta 
buriuotis gatvėse. Castro pasku
tinei revoliucinei kalbai išklau
syti kompartija suvarė į stadio
ną 40,000 asmenų.

Automašinų c 
prekyba
rekordinė

Detroit. — Naujų automobilių 
pardavimas lapkričio mėne
sį tebebuvo veik rekordi
nis — parduota 847,602 viene
tai. Pirkimo paskata buvo kon
greso nutarimas panaikinti spe
cialų 10 proc. mokestį, kuris 4 
buvo sumokamas perkant auto
mobilį. Dabar maždaug po 200 
dol. atgaus atgal visi, kurie pir
ko automobilį po rugpiūčio 15.

Prieš metus per tą laiką bu
vo parduota tik 435,149 viene
tai. Per šių metų 11 mėnesių 
visi keturi automobilių gamin
tojai pardavė 8,027,791 vie
netą, per tą pat laiką pernai 
tik 6,690,185 vienetus. Suma
žėjimo laukiama gruodžio, sau
sio ir vasario mėnesiais.

Vilniaus universitete lapkri
čio 2 Antanui Buračui pripa
žintas ekonomikos mokslų dak
taro laipsnis. Oponentais buvo 
E. Cepirkinas, prof. J. Maimi- 
nas ir daktarė, einanti profeso
rės pareigas, S. Ginaitė. (E)

- Išleista Jono Dovydaičio tre
čioji biografinio atsiminimų po
būdžio knyga “Žmogaus spar
nai”. (Pirmos dvi buvo “Skam
bi šviesa”, “Aerodromo apysa
kos”). Paskutinėj pasakojama 
apie Lietuvos sklandymo tėvą, 
konstruktorių Bronių Oškinį, 
nušviečiama sklandymo Lietu
voj istorija. (E)

— J. Matulaitienė, patyrusi 
tautinių šokių mokytoja ir cho
reografė, m Tautinių šokių 
šventės Amerikoj vadovė, pa
kviesta į JAV LB švietimo tary
bą tautinių šokių reikalam.

Dr. R. Bunche, J. Tautų ad
ministracijoje nuo pat įsi- 

I kūrimo dienos buvęs gen. 
| sekr. pavaduotoju specialiem 

politiniam reikalam, mirė 
sulaukęs 67 m. Negras, in
telektualas, aukščiausią pos
tą toje organizacijoje turė
jęs amerikietis, Nobelio tai
kos premijos laureatas, pa
grindinis J. Tautų diplomatas 
sunkiausius konfliktus tvar
kant. Jų tarpe daug jo išmin
ties ir energijos pareikala
vo pirmasis Izraelio susirė
mimas su arabais ir Kongo 
gelbėjimas nuo komunistų 
užgrobimo.

GRAIKIJA IR ALBANIJA 
PADARĖ TAIKĄ

Atėnai. — Nuo to laiko, kai 
Mussolini užpuolė Albaniją ir 
vėliau per ją nužygiavo į Grai
kiją, abudu kraštai formaliai 
tebėra karo stovy. Bet dabar 
jau. sąlygoms pasikeitus, nors 
ir be formalios sutarties, Alba
nija su Graikija padarė taiką ir 
pradėjo kaimyniškai bendradar
biauti. Prieš porą metų Graiki
ja ir Albanija pirmiausiai pada
rė prekybos susitarimą, dabar 
sutarė užmegzti diplomajtinius 
santykius ir jau pasikeitė am
basadoriais. Toliau seks forma
li ir platesnio masto prekybos 
sutartis, konsularinė konvenci
ja, susitarimas dėl susisiekimo 
žemės keliais ir bendradarbiavi
mo sutartis turizmui plėsti.

Palaidotas ir senas teritori
nis ginčas — Graikija, irgi be 
sutarties, palaidojo pretenzijas 
dėl šiaurinės Epiro provincijos 
dalies (maždaug 1930 k v. my
lių žemės gabalas), kuri jau vi
sas Šimtmetis yra Albanijos pu
sėje. Po karo vėl buvo reika
lauta tą žemę grąžinti, bet Al
banija tada turėjo Maskvos glo
bą, todėl į Graikijos reikala
vimą nekreipė’dėmesio. Dabar 
Albanija yra netekusi Maskvos 
globos. Maskvos laivynas plau
kioja prie Graikijos krantų, to
dėl saugumas reikalavo tą seną 
ginčą pamiršti ir taiką pada
ryti. Graikija turi daug ką par
duoti Albanijai, kuri dar tel>ė- 
ra ūkiškai atsilikęs kraštas.

jos ikšiol globotų šeichų-emi- 
rų valdų, Bahrain, Omanas ir 
Qataras šį rudenį pasiskelbė 
nepriklausomomis valstybėmis 
ir jau priimtos į J. Tautas. Li
kę šeši emi ratai sudarė fe
deraciją, paskelbė ją nepri
klausoma ir suverenine valsty
be vardu Jungtiniai Arabų Emi- 
ratai. Senosios sutartys su 
Anglija panaikintos, paskelbta 
naujosios valstybės konstituci
ja ir ji jau prieš kelias dienas 
buvo priimta į Jungt. Tautas. 
Emiratai taip vadinasi: Abu 
Dhabi, Dubai, Sharjah, Uinm 
al Quwain, Ąjman ir Fujairah. 
Anglai bandė visus į vieną 
federaciją sutalpinti, bet Bah
rain, Omanas ir Qataras nepa
norėjo būti tos federacijos na
riais ir pasiskelbė nepriklau
somomis valstyliėmis kiekvie
na atskirai.

Prez. Nixonas
Azorų salose
— Prez. Nixonas Azorų salose 

šį pirmadienį ir antradienį tarėsi 
su Prancūzijos prez. Pompidou. 
Pasitarimų temos — prez. Nixo
no kelionxs į Pekiną ir Maskvą, 
tarpt. monetarinės krizės 
tvarkymas ir Amerikos prekei 
kelio į Bendrąją Rinką pagerini
mas .

Prez. Nixonas ta proga ma
tėsi ir su Portugalijos prem
jeru Caetano, kuris, kaip .salų 
šeimininkas, svečius oficialiai 
pasveikino ir surengė pietus. 
Portugalas turėjo pasitari nu i 
su kiekvienu prezidentu atski
rai.

Iš Pompidou jis prašė už
tarimo suteikti Portugalijai su
siaurintų teisių statusą Bendro
joj Rinkoj. Su prez. Nixonu di
desnių problemų neturėta, nes 
Portugalijos-Amerikos sutarties 

dėl aviacijos bazės pratęsi
mas jau sutvarkytas ir šią sa
vaitę bus pasirašytas. Be abe
jo, portugalas norėjo sužinoti 
ir apie dolerio likimą, nes jo 
bankuose yra susitelkusių daug 
Amerikos dolerių. Šituos reika
lus tvarkė su prezidentu ke
liaująs iždo sekr. Connallv

— Iš Lenkijos kompartijos po- 
litbiuro pašalintos Gomulkos 
liekanos, jų vietos užpildytos 
naujų reformų šalininkais. Iš
krito Jedrychowski, Cyrankie- 

i wicz, buv. vidaus reikalų min.
ir kagėbistas Moczaras. Atjau
nintas centro komitetas ir sek
retoriatas.

JAV LB politinių studijų savaitgalio dalis dalyvių gruodžio 11—12 Philadelphijoje. Iš k.: 
JAV LB c. v. pirm. V. Vol ertas, JAV valstybės departamento rytų Europos reikalu 
pareigūnas Martin Doyle, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, dr. P. Vileišis. Nuotr. K. Cikoto
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“O JŪS TIKRAI PARAGAUKITE ŠIO OBUOLINIO PYRAGO ..
< Melais komunizmo tarnai nori

nuslopinti šauksmus iš Lietuvos
apie tikėjimo ir tikinčiųjų
persekiojimus iiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Pirmoje dalyje papasakota 
apie Lietuvoje 1971 išleistą 
knygelę “Religion in Lithua
nia”: kaip joje rausvom spal
vom rodoma Bažnyčios ir ti
kinčiųjų laisvė; kaip tiesą už— 
gožia melas, tik dalį tiesos pa-’ 
sakant, kitą dalį nutylint.

• -(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Gyvenimo tikrovei falsifikuo
ti kitas mėgstamas triukas yra 
šauktis į liudininkus vyskupus 
kunigus, kurių žodžiai apie reli
gijos padėti galėtų sukelti dau
giau pasitikėjimo tarp tų, ku
rie nežino, kokiose sąlygose tie 
žodžiai išgauti.

\ yskupas Ramanauskas, kun. 
Rudžionis, kun. Ylius čia turi

“O prašau, imkite kavos, — 
sako jis šypsodamasis, kai aš 
jį vėl klausiu, kiek jaunų porų 
jis suvesdino savo bažnyčiose. 
Ir kai aš jį klausių, kaip reika
lai su ganytoju prieaugliu, jis 
atsako: “Jūs būtinai turite pa
ragauti šio obuolinio pyrago“ — 
beprasmis, slegiantis pokalbis 
ištisą valandą, tik mūsų paly
dovai ta valanda patenkinti” 
(Stern 1971 balandžio 25, 91 
p.).

Ir korespondentas dėl tokių 
pokalbių taria: “Tiesos apie So
vietų Sąjungą nesurasi pokal
byje su Kosyginu Kremliuje, 
tiesos apie Dievą Latvijoje ne
surasi pokalbyje su vyskupu 
Janiu Matuliu Rygoje. Greičiau 
dalį tiesos apie Dievą Rusijo
je surasi laiške, kuris atėjo iš

Sibiro baudžiamojo lagerio ir 
dabar kartu su kitais laiškais 
Kosyginui eina pogrindžio 
spaudoje. “Jūs galite mus baus
ti — rašoma laiške — jūs galite 
mus nužudyti, bet jūs negalite 
mūsų atskirti nuo Dievo mei
lės . . . Kili mus nužudysite, kils 
nauji ir nauji broliai”. Tiesos 
apie Dievą Lietuvoje galima 
rasti daugiau ir tų 40 Lietuvos 
kunigų laiške Kosyginui, kurį 
ana sovietinė knygelė nutylėjo, 
bet kurio nenutylėjo anas vo
kiečių žurnalo korespondentas, 
rašydamas:

“Keturiasdešimt katalikų ku
nigų dabartinėje sovietų (val
domoje) Lietuvoje formulavo: 
“Tie įstatymai, kurie saugoja pi
liečių teises, laužomi be atodai
ros. Katalikų Bažnyčia Lietuvo
je pasmerkta mirti’.”

Tiesos apie Lietuvos bažnyčią 
neslepia ir tas vokiečių žurnalas, 
kai ją slepia sovietinė knygelė. 
Žurnalas rašo:

“Kun. Fabijanskas įkaitintas, 
nes jis mokė vaikus. Sesuo 
Paškevičiūtė mirė kalėjime, į 
kurį buvo įmesta už vaikų ruo

šimą pirmajai išpažinčiai. Ir 
Vilniuje, Utenoje, Pasvaly įnirš— 
ta katalikai, prie kurių 
neprileidžianti paskutiniai kata
likų tikėjimo patarnavimai”.

Sovietinė knygelė apie tikė
jimą Lietuvoje nori nuslėpti tie
są. Ar ilgam nuslėps? Anas vo
kiečių žurnalas atsiliepia:

“Tačiau ir keturiasdešimt 
Lietuvos katalikų (kunigų) pro
testo laiškas eina per Sovietų 
Sąjungą, eina slaptai ir yra pa
vojingas — viskas, kas spausdin
ta ir neturi vyriausios cenzūros 
įstaigos "Glavlit” antspaudo, 
Sovietų .Sąjungoje yra pavojin
ga. Bet dieną iš dienos auga skai
čius tų, kurie laišką iš Lietu
vos skaito ir plečia sistemai 
pavojingą gaisrą, kurio pagal 
komunistinę doktriną jau prieš 
dešimtis metų neturėjo bū
ti”.

Kai tuos žodžius vokiečių žur
nalas rašė, dar nebuvo naujų 
sovietinių nusikaltimų prieš 
sąžinės laisvę ir prieš tikin-

liudyti. kaip jie veikė prieš so
vietinę tvarką, norėdami “at
gauti savo pri\ilegijuotą padėtį 
ir materialinę valstybės para
mą. turėtą buržuazinio režimo 
lai kais" ( 1 1 p.).

\yt\ lėta betgi, kad tie žodžiai 
yra ne iš vyskupo Ramanausko 
“laiško“, o iš enkavedistų tardy
tojų protokolo, kurį suredaguo
ja. surašo ne tardomasis, o tar
dytojai.

Liudininkais šaukiasi ir kuni
gus dabarties padėčiai “suruža- 
vinti — kun. Telksnį, kun. Ba
rauską. kun. Lapę. kun. Gajaus
ką.

Kiek jie tiem "koresponden
tam“ yra laisvi savo nuomones 
pasakyti, vaizdžiai papasakojo 
Vokietijos žurnalo "Stern” ko
respondentas. apsilankęs Rygo
je p is Jani Matulį, evangelikų 
liuteronų vyskupą. Korespon
dentas pasakoja:

"\ v skupas y ra draugiškas, 
vaišingas, ‘nuoširdus ir mielai 
Fhj visai atvirai kaTba^aj^iy. prą,

rl’: ,.i .’ <Lę-t tik ne apie savo bažnyčios 
gyvenimą. Jis siūlo kavos ir ke
piniu. turi net gero vyno, bet 
jis nusišy pso reikšmingai ir pa
suka kalbą i nereikšmingus da
lykus. paklaustas apie sąlygas, 
kuriose jo bendruomenė turi 
praktikuoti savo tikėjimą. Jis 
negali skustis — sako jis — tikrai 
negali, nes sov ietinė valdžia lo
jali. — ir tuo metu mūsų valdi
niai palydovai patenkinti nusi
šypso.

L. Tamošaičio

Lafūanistinių mokyklų demonstracijose gruodžio ’4'?Mew Yorke mokiAiaf fie* plakatas ii 
siuntinukus Simui Kudirkai. Demonstracijos vyko prie Sovietų pasiuntinybės. Deja, pa 
siuntinybė nepriėmė S. Kudirkai skirtų siuntinių nei laiškų

----- •---------- 7—Z—Z—Lietuviai ir
amerikiečiu *

Mesa Tribune, Mesa, Arizona 
(gautas J. M. dėka) gruodžio 
3 įdėjo Ralph de Toledano ra
šinį per visą skiltį, vardu “Bal- i 
tic Acts Still Blot on Russia”.

apie lietuvius
spaudoje------
Jame yra santrauka kongr. E.J. 
Dervvinskio kalbos J. Tautose 
apie Sovietų pavergtas tautas, 
specialiai apie Baltijos valsty
bes.

tai sulaužė 22 sutartis tik su 
Lietuva, ją okupuodami, o kiek 
sutarčių sulaužė su Amerika — 
Jaltoje, Teherane, Berlyne ir k. 
Esą kaip galima sulyginti Ame-

čiuosius — nebuvo dar teismų 
kun. Šeškevičiui, kun. Debs- 
kiui, kun. Bubniui; nebuvo Ku
dirkos teismo. O šie sovietinės 
priespaudos veiksmai nuskam- 
l>ėjo naujai per visą pasaulį. Ir 
dėl to komunistų knygelė apie 
tikėjimo laisvę Lietuvoje pasau
lio opinijai klaidinti atrodo, 
kaip skylėtas skėtis,kuris negali 
sulaikyti ašarom, kančiom ir 
krauju paliudytos tiesos srovės. 
Bet jeigu net tokia “skylėta” 
knygele mėgina pridengti plin
tančią į Vakarus tiesą apie ti

kinčiųjų persekiojimą, matyt, 
kaip toji tiesa komunizmo val
dovus deginte degina.

P. S. Kodėl knygelėje Mairo
nis vadinamas “kanauninku”, 
ne prelatu; kodėl sakoma, kad 
vysk. Slatkevičius buvo konse
kruotas 1956, kai iš tikrųjų jis 
buvo konsekruotas 1957.XII.25, 
— nežinia.

Importinės ir 
eksportinės 
prekės

SPARTA. — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
rlal, iv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055. 

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; 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. BALS AKUOTO J AS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue. Brooklyn. N.Y. 11211; EV 8-9770.

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

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, N.J. 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 siuntiniu Įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas j Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712 

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namu 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave.. Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477

Ford Meyers New Press dien
raštis (gautas V.B. dėka) įdė
jo du Viliaus Bražėno laiškus. 
Rugsėjo 21 laiške reagavo į ra
dijo pamokslą, kuriame pamoks
lininkas minėjo indėnų patarlę: 
reikia kito žmogaus mokasinais 
porą savaičių paavėti, kad ga
lėtum apie jį spręsti. Taip rei
kia elgtis sprendžiant apie “ko
munistinę Rusiją’7.

Bražėnas atsakė, kad jis tu
rėjo progą 1940-41 ne dvi savai
tes, bet visus metus “avėti sovie
tiniais mokasinais“ ir gali paliu
dyti, kad pamokslininkas nesi- 
žinąs ką kalbąs, jei jis manąs, 
kad rusų tauta apsisprendusi bū
ti komunistiška. Toliau išdėsto: 
rusų tautai primesta komunisti
nė diktatūra tik agresijoje prieš 
Lietuvą iš 3 mil. gyventojų su
naikinusi 700,000. “Kodėl, dėl | 
Dievo meilės, dar po 54 m. ko
munistinio žvėriškumo . . . ame
rikiečiai turi ‘panešioti paverg
tųjų mokasinais’, prieš spręsda
mi apie komunistinę diktatūrą? 
Dieve,pasigailėk Amerikos žmo-•mų .

riką su Sovietais, kurie dėl sa
vo tarptautinių kriminalinių 
nusikaltimų turėtų būti išmesti 
iš J.T. O jei jie paliekami ten, 
tai koks skirtumas tada šalia jų 
pasodinti kom. Kiniją ir nacinę 
Vokietiją.

Lituanistinių mokyklų demonstracijos prie sovietų pasiunti
nybės New Yorke. Mokiniai nešė siuntinukus į pasiunti- 
nybę, kad juos perduotų įkalintam jūrininkui Simui Kudirkai. 

z!* Pasiuntinybė nepriėmė nei siuntinių, nei laiškų.
- Nuotr. Lino Vytuvio

Tame pat laikrašty antrame 
laiške lapkričio 3 Bražėnas atsi
liepė į dienraščio vedamojo su
lyginimą: esą JV. atsistoja šalia 
Sovietų Sąjungos kaip sutarčių 
laužytoja, jeigu Kongresas nu
traukia pinigus J.T. Bražėnas 
atmeta tokį sulyginimą su So
vietais, primindamas, kad Sovie

Nauji puolimai 
prieš Vakarų įtaką 
Lietuvoje
Stebim ne naują, bet laikas 

nuo laiko pastebimą reiškinį 
— okupuotos Lietuvos spauda vi
su įniršiu puola Vakarus, jų 
ideologiją ir kviečia su ja bei 
aplamai su Vakarų įtaka dar 
griežčiau kovoti. Ta prasme šių 
metų ruduo, ypač spalio mėnuo, 
buvo būdingas.

Režimas, partija pripažįsta, 
kad Vakarų įtaka bei propagan
da tebėra veiksminga, paveiki, 
stipri. Komunistai vėl teigia, 
kad Vakarai ar vadinamieji bur
žuaziniai nacionalistai puolą ne 
tik komunizmą, bet ir skatiną 
nacionalistines nuotaikas, kelią 
religijos reikšmę ir t.t.

Partinių kalbėtojų pyktis Vil
niuj sukviestuose susirinkimuo
se, straipsniai spaudoj liudija 
kad ir šiandien partija įžiūri 
Vakarų poveikį okupuoto kraš
to gyventojam.

Pyktis ant Vakaru išeivių “už 
okeano” ir jų veiklos spalio 
mėn. pirmiausia išryškėjo Strum- 
skio straipsny “Sovietskaja Lit- 
va” dienrašty. Vėliau ėjo A.

Plano komisijos pirmininkas 
A. Drobnis pasikalbėjime su 
vilniškės Eltos atstovu pasako
jo, iš kur Lietuvos gabenamos 
prekės: pernai net 15 proc. ava
lynės apyvartos buvo atvežta 
iš Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Lenkijos, R. Vokietijos ir Ru
munijos. Audinių 12% apyvartos 
importuoti iš Čekoslovakijos, 
Lenkijos, Vengrijos ir R. Vo
kietijos, panašiai su drabužiais 
(įvežama 8 proc. visos apyvar
tos).

Be to, tuose komunistinio re
žimo kraštuose Lietuva perka 
nemaža trikotažo ir kailių ga
minių, motociklus, baldus, kili
mus, muzikos instrumentus, ga
lanteriją ir kt. Lietuva iš Len
kijos importuoja drabužius, au
dinius, kosmetiką, o į Lenki
ją išveža medvilnės audinius, ki
limus, baldus, konditerijos ir 
kitus gaminius.

Lietuvos gamybos daugiau
sia įsigyja Rytų Vokietija ir 
Čekoslovakija. Pirmoji įsiveža 
apie 36, antroji — beveik 19 pre. 
visų į komunistinį pasaulį iš
vežamų Lietuvos pramonės pre
kių. Lietuva tom šalim duoda 
metalo piovimo stakles, skaičia
vimo ir statybos apdailos maši
nas, suvirinimo įrengimus, mais
to pramonės automatus, cemen
tą, mineralines trąšas, dirbtinį 
pluoštą, maisto produktus ir 
kitus gaminius.

Lietuvos gaminiai parodomi 
ir tarptautinėse parodose. Lietu
voj paga ninti pramonės dirbi
niai ypač gausiai eksponuoja
mi Leipcigo ir Brno tarptauti
nėse mugėse. (Elta)

Eismo nelaimių skaičius Lie
tuvoje kelia rimtą susirūpini
mą. “Tiesa“ skelbė, kad nuo 

i 1966 iki 1969 metų eismo ne- 
j laimių skaičius augo sparčiau, 

negu transporto priemonių. Štai 
Vilniuj eismo nelaimių pagausė
jo 60, Kaune — 25 ir Klaipėdoj— 
40 proc. Tuo tarpu transporto 
priemonių skaičius padidėjo ati
tinkamai 34 proc., 17 proc. ir 
30 proc.

Pati didžiausia auto nelaimių 
dalis tai pėsčiųjų patekimas po 
ratais. Vilniuj tokių nelaimių 
skaičius siekia 67 proc. visų 
avarijų, Kaune — 73 proc., Klai
pėdoj —62 proc. Daugiausia ne
laimingų atsitikimų įvyksta 
dėl pėsčiųjų kaltės. (E)

Per Kultūros Židinį — 

lietuvybę didini

Sniečkaus ir kitų puolimai Vil
niuj įvykusiame komunistų par
tijos plenume, žurnalistų suva
žiavime ir kitur. Komunistai 
Vakarų poveikį įžiūri skleidžia
mą įvairiais kanalais. Kaip 
matyti iš “Sov. Litva” laikraš
čio, jiem nerimą kelia ir lietu
viškos radijo transliacijos. (E)

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

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

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

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 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 
\L 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—geriausio-' 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietur ? 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

K ■ ■ Ul ‘ 1
x Lietuviškam rajone — - t
| LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ £

I Alice’s 'Florist Shop |
g 107-0i Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y. g
& ---------  Gėlės įvairiom progom -------- X
$ Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius x, 
$ atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va-
£ kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTŪRA
TRAVELER’S VILLAGE

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

2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 — Tel. 769-3300
• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose: 
LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises) 
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
. (ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS.
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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Šalkauskis
Dienos rūpesčius momentui 

pastumiam į šalį, grąžindami dė
mesį į gruodžio 4 dieną. Tai die
na, kuria netekome dviejų pa
čių didžiųjų nepriklausomos 
Lietuvos kūrėjų. Gruodžio 4 
mirė valstybinės organizaci
jos viena^T^ didžiausių kūrė
jų — prel. Mykolas Krupavi
čius. Gruodžio 4 mirė vienas 
iš didžiausių tautinės minties 
kūrėjų Stasys Šalkauskis.

M. Krupavičius ir St. Šal
kauskis vienas antrą papildė 
ir pratęsė. Neužteko sukurti ir 
išlaikyti valstybinį gyvenimą, 
kuriam aukojosi M. Krupavi
čius. Reikėjo jį pripildyti tau-, 
tinio turinio, tautinės kūrybi- ‘ 
nės minties, kuri įprasmintų 
valstybės buvimą, įrikiuotų 
Lietuvą į europinės kultūros 
pažangą su savu lietuvišku 
veidu. St. Šalkauskis ir buvo 
didžiausias nepriklausomos Lie- ’ 
tuvos mąstytojas, tos tauti
nės minties kūrėjas, ugdyto
jas, daugiausia įtakos palikęs 
Lietuvoje augančiai generaci
jai.

M. Krupavičius mirė gruo
džio 4 prieš metus. Jo vaizdas 
ir darbai tebėra dar prieš 
akis. Nuo prof. St. Šalkauskio 
mirties gruodžio 4 suėjo 
30 metų. Kai laiko nuotolis ap
nešė jo vaizdą kiek dulkėm, 
reikia jas nupūsti ir momentui 
pamatyti Šalkauskį, prašnekan
tį šiandienai.

Lietuvon 1920 grįžo Šalkaus
kis iš Šveicarijos Friburgo su 
pasiryžimu rodyti tautai teisin
gą kelią jos valstybinėje ir 
kultūrinėje pažangoje. Ryš
kiausia jo rodomo kelio gairė 
buvo jo išreikšta kaip “Rytų ir 
Vakarų sintezė”. Tai Šalkaus
kis buvo svarstęs jau savo diser
tacijoje 1919 m.; tai pakarto
jo lietuviškam skaitytojui sa
vo žurnale “Romuvoje”, išleis
tame kaip tik prieš 50 metų.

Tačiau tuo metu Šalkauskio 
žurnalas nerado pakankamos

BROOKLYN, N. Y. 11221 
910 WILLOUGHBY AVE.

šiandien
atramos. Po dviejų nr. turėjo 
sustoti. Nerado atramos, tik
riau supratimo, ir jo Rytų—Va
karų kultūros sintezės idė
ja. Ji buvo ir paskiau kritikuo
jama. Tik jau vėliau, jau trem
ties metais, imta suprasti anos 
idėjos tikrąją prasmę: lietu
vių tauta, būdama tarp Rytų 
ir Vakarų, neturi pasiduoti vie
nai ar antrai dvasiai; turi iš
silaikyti savarankiška; bet ji 
neturi izoliuotis nei nuo Rytų 
nei nuo Vakarų; prisiimdama 
iš vienų ir antrų, kas yra po
zityvu, turi išlaikyti pusiausvy
rą.

Tos minties laikydamasis, 
Šalkauskis buvo priešingas lie
tuvių intelektualų prisiimtai ir 
parsineštai iš rytų, Lietuvos 
liaudžiai svetimai antireliginei 
dvasiai. Paskiau buvo priešin
gas iš Vakarų atnešamai to- 
talistinei (fašistinei, nacisti
nei) antidemokratinei*

Ko nepasisekė per “Romu
vos” žurnalą padaryti, Šal
kauskis padarė per ilgus me-, 
tus auditorijoje, paskaitose, at
sišaukimuose Ateitininkų Fe
deracijos nariam (Federacijos 
pirmininku buvo (1927-30). 
Jaunoji generacija buvo pa
veikta Šalkauskio galvojimo ir 
tauraus pavyzdžio.

Kritiškai sutikta kultūrinės 
pusiausvyros idėja, išreikšta 
“sintezės” vardu, ilgainiui bu
vo visuotinai prisiimta, kai bu
vo išreikšta kitu Šalkauskio 
vardu — “pilnutinio žmogaus” 
vardu. Tas terminas tebėra 
prigijęs ir dabar.

Prigijus bei aktuali tebėra 
dabar ir pati Šalkauskio dvasi-, 
nės pusiausvyros idėja. Pasi-’ 
keitė aplinkybės, lyg scenos 

- dekoracijos, bet ir lietuviui, 
esančiam Vakaruose, verdan

čiam Vakarų aplinkoje, aktualu 
sutikti tą aplinką kritiškai, 
prisiimti iš jos tai, kas sutin
ka su jo tautinės dvasios in
dividualybe.

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto metinis seimas šiais 
metais įvyko Detroite gruodžio 
4 ir 5, Lietuvių Namuose.

Seimą atidarė Vliko pirminin
kas dr. Juozas-Kęstutis Valiū
nas, nurodęs, kad Detroito lie
tuviai buvo pageidavę Vliko 
metinį suvažiavimą kviesti De
troite. Prel. J. Balkūnas, Vliko 
Tautos Fondo pirmininkas, su
kalbėjo maldą. Dr. Valiūnui pa
siūlius, vienos minutės tyla bei 
atsistojimu pagerbtas lygiai 
prieš metus 1970 gruodžio 4 
miręs ilgametis Vliko pirmi
ninkas prel. M. Krupavičius, 
taip pat ir neseniai mirę buvęs 
nepr. Lietuvos min. pirminin
kas dr. L. Bistras ir Lietuvos 
gen. konsulas Chicagoje dr. P. 
Daužvardis.

PREZIDIUMAS, KOMISIJOS
Vliko valdybai pasiūlius, į 

prezidiumą pakviesti —-pifm- 
ku — detroitiškis prof. dr. Adol
fas Damušis, buvęs 1941 m. 
laikinosios Lietuvos vyriausy
bės narys, vicepirmininku — 
Kazys Veikutis, taip pat iš 
Detroito, sekretoriais pakviesti 
Detroito Alb. Misiūnas ir Jonas 
Urbonas.

Nutarimų (rezoliucijų) komi
siją sudrė šie pakviestieji: B. 
Bieliukas, T. Blinstrubas, J. 
Daugėla, dr. C. Kuras, J. Sko- 
rubskas ir dr. K. Šidlauskas. 
Mandatų komisijos nariais bu
vo dr. V. Šimaitis (pirm.), M. 
Mackevičius ir J. Pažemėnas.

SEIMO NARIAI

-■ Mandatų komisijai paskelbus, 
šiame seime dalyvavo, šie-atsto
vai: Liet. Fronto Bičiulių prof. 
Adolfas Damušis, dr. Cesius 
Kuras ir Jonas Urbonas, Rytų 
Lietuvos rezistencinio sąjūdžio 
Albertas Misiūnas, Viktoras Per- 
monas ir Kazys Veikutis, L. 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gos Bernardas Brizgys, dr. Ka
zys Šidlauskas ir Jonas Ta- 
mulionis, Liet. Rezistencijos 
Santarvės Bronius Bieliukas, 
Pranas Stanionis ir Vincas Ta
mošiūnas, Liet. Valstiečių Liau-. 
dininkų Sąjungos Jonas Daugė
la, dr. Kazys Karvelis ir Mečys 
Mackevičius, Liet. Ūkininkų 
Sąjungos kun. Adolfas Stašys, 
dr. Juozas-Kęstutis Valiūnas ir 
prof. Balys Vitkus, Liet. Tauti
nio Sąjūdžio Teodoras Blinstru
bas, Jonas Gaižutis ir Vincas 
Šarka. L. V-bės S-džio Zenonas 
Jurys, Juozas Pažemėnas, Anta
nas Skirtus, Lt. Atgimimo Są-
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jūdžio dr. Vincas Misiulis ir Al
fonsas Žiedas, Liet. Laisvės Ko
votojų Sąjungos Matas Naujo
kas, Vladas Pauža ir Justinas 
Preibys, Liet. Darbo Federaci
jos Vytautas Cižauskas, Vladas 
Bublys ir dr. Vladas Šimaitis, 
Liet. Krikščionių Darbininkų 
Sąjungos Balys Baleišis ir Vyt. 
Petrulis, Liet. Socialdemokratų 
Sąjungos Juozas Skorubskas ir 
Jurgis Valaitis. Vliko Seime da
lyvavo 36 atstovai.

SEIMAS PRADĖTAS 
A. DAMUŠIO ŽODŽIU

Seimo pirmininko pareigas 
pradėjęs prof. A. Damušis pa
žymėjo, jog Vliko uždaviniai, 
prisiminus ir ligšiolinius metus, 
nėra pasikeitę. Jis priminė bu
vusią Vliko veiklą, taip pat iš
ryškino ir sukilimo Lietuvoje 
30 m. sukaktį. Damušis pakvie
tė pagerbti prel. Joną Balkūną, 
neseniai Šv. Sosto pakeltą į 
protonotarus.

Ateitininkų ideologas prof. Stasys Šalkauskis 
(Julijos Šalkauskienės nutapytas portretas)

I Pirmininkui perskaičius, sei
mas priėmė v-bos numatytą dar-

l botvarkę. r

GAUSUS SVEIKINIMAI

Raštu seimą sveikino vysk. 
V. Brizgys, Lietuvos diplomati
jos šefas S. Lozoraitis, Lietuvos 
atstovas Washingtone J. Kajec- 
kas, Lietuvos pasiuntinybės pa
tarėjas dr. S. Bačkis, Lietuvos 
atstovai: Londone — Vincas Ba- 
lickas, prie Šv. Sosto — St. Lo
zoraitis, Jr., Paryžiuje — prof. J. 

' Baltrušaitis, Urugvajuj—A. Gri- 
šonas, Lietuvos generalinis 
konsulas New Yorke A. Simutis, 
Lietuvos gen. konsulas Kanadoj 
J. Žmuidzinas, Lietuvos garbės 
gen. konsulė Chicagoj J. Dauž- 
vardienė, JAV Liet. Bendruo
menės Tarybos pirmininkas V. 
Kamantas, JAV Liet. Bendruo
menės valdybos pirmininkas V. 
Volertas. Dar sveikino R. Kat. 
Susivienijimo Amerikoje vardu 
L. Šimutis, Pasaulio Lietuvių

Krikščionių Dem. S-gos vardu 
A. Venskus (Paryžiuj), Liet. 
Žurnalistų Sąjungos Detroito 
sk. vardu — V. Selenis, L. Stu
dentų Sąjungos Detroito sk. var
du R. Selenis. Seimą telegrama 
pasveikino Ukrainiečių tautinė 
vyriausybė išeivijoj Seimą 
taip pat sveikino (banketo me
tu) visa eilė Detroito lietuvių 
organizacijų.

Žodžiu sveikino Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės valdybos 
vardu jos vicepirmininkas dr. 
H. Brazaitis. ALT-bos vardu 
sveikino vicepirmininkas T. 
Blinstrubas.

Prel. J. Balkonas sveikino 
BATUN vardu, V. Tamošiūnas 
— šaulių Sąjungos išeivijoje var
du. Sveikino dar buv. ministeris 
pirmininkas ats. gen. J. Černius 
ir iš Kanados atvykęs J. Sima
navičius, Kanados Liet. Bend
ruomenės bei Kanados Baltų 
Federacijos atstovas.

APYSKAITOS
Apie Vliko tarybos veiklą 

pranešė Juozas 
Vliko taryba per 
šešis posėdžius;
s i r e n k a kas
šiai ir nuosekliai seka Vliko val
dybos veiklą.

Pažemėnas; 
metus turėjo 

taryba su- 
du m ė n e -

Audėnas pateikė išsamų VKko^li,n,inko Prel; M Krupavičiaus 
valdybos metų veiklos praneši- . Pa ikimo" velionies testamentą 
mą. i vykdant-

Tautos Fondo pirmininkas
prel. Jonas Balkonas pranešė 
apie Tautos Fondą, o T. Fondo
Kanados atstovybės vardu kal
bėjo jos pirmininkas Stasys Ba
nelis.

Prel. Balkūnas teigė, kad 
Bendruomenė—didelė talkinin
kė. Šiuo metu veikia 34 T. 
Fondo įgaliotiniai.

1971 metai buvo pradėti su 
24.482 dol. ir 94 et. suma. 
ALT-ba savo pažadus ištesėjo ir 

įmokėjo 15,000 dol. sumą, iš 
Kanados TF atstovybės buvo 
gauta 8,074 dol. suma, iš Aust- 
ralijos T. Fondo atstovybės — 
2,242.64 dol., iš JAV lietuvių 
— 4,287.87 dol., Bražinskų by
lai buvo gauta 2,237.73 dol., S. 
Kudirkos akcijai — 276 dol., iš 
viso, iš JAV lietuvių T. Fon
das buvo gavęs 18,492.94 dol. 
Taigi, su JAV ir kitų kontinen-

tų lietuvių aukomis, T. Fondo 
pajamos sudarė 45,851.27 dol. 
Tuo būdu T. Fondo apyvarta, 
įskaitant metų pradžioje turė
tus 24,482.94 dol., per 11 mė
nesių (1971 m. sausio 1 d. — 
lapkričio 30 d.) sudarė 70,334. 
21 dol.

Po 11 mėnesių Tautos Fondo 
finansinė padėtis *buvo tokia:
bankuose ir kitur jo lėšos siekė

į 22,421.15 dol.
Vlikas savo piniginėj apyskai

toj pažymėjo: nuo 1971 sau
sio 1 iki lapkričio 30 išlaidos sie
kė 44,919.67 dol. (iš jų: spau
dai — 17,518 dol., radijo valan-

, dom — 9,044.90 dol., P. ir A. Bra
žinskų bylai — 12,580.68 dol., 
S. Kudirkos reikalui — 649.84 

' dol.).
i. r

Kanados lietuvių auka
— 10,000 dol.

Tautos Fondo atstovybės Ka- 
I nadoj pirmininkas Stasys Bane- 
' lis pažymėjo, kad Tautos Fon
das Kanadoj pradėjo veikti 

į 1948 pabaigoj. Jei pradžioj 
metinis aukų vidurkis Tautos 
Fondui siekė 4,500 dol., tai da
bar jis jau yra pasiekęs apie 
8,500 dol.

St. Banelis nurodė: “Kana
dos lietuviai kasmetinėmis ir vis 
didėjančiomis aukomis įverti
na Tautos Fondo svarbą ir 
Vliko atliekamą laisvinimo dar-
bą”. Pateikęs savo pranešimą, 
S. Banelis įteikė Tautos Fondo 
pirmininkui prel. J. Balkonui 
10,000 dol. čekį. Kanados lietu
vių parama seime buvo nuošir
džiai įvertinta keliais atvejais. 
Dr. K. Šidlauskas, iš Chicagos,

ANTROJO IR TRECIOJO 
POSĖDŽIO PRANEŠIMAI

Antrame posėdyje, gruodžio 
4, buvo du pranešimai: Algir
do Kasulaičio apie “Dabartinį 
lietuvių tautos pasipriešinimą 
sovietinei okupacijai ir jo reikš
mę Lietuvos suverenumui at
statyti” ir Vliko pirmininko dr. 
J. K. Valiūno “Lietuvos laisvės 
byla dabartinėje tarptautinėje 
politikoje”. Vėliau dar buvo Vli
ko valdybos pasikalbėjimas 
su spaudos atstovais bei radijo
veikėjais. Tos pačios dienos va
kare Detroito lietuviai surengė 

. įspūdingą banketą su meno da- 
- limi. Dalyvavo S. Sližio vado

vaujamas jaunimo choras su so- 
liste-deklamatore Zarankaite.

(nukelta į 4 psl.)
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Mat, tėvai, atiduodami vaiką į mokyklą, 

registravo jį lietuviu, bet savivaldybės švietimo skyriaus 
tarnautojai ėmė kvestionuoti šito įregistravimo tei
singumą ir jsileido su tėvais į diskusijas, įrodinė
dami, kad šveicariečio sūnus negali būti lietuvis. Šitie 
abejotojai nesuprato nei tikros dr. Ereto padėties Lietu
voje, nei jo nusistatymo tautiniu klausimu.

Jis sugel>ėjo įsijungti su visu atsidėjimu ir nuošir
dumu į pilietinį, kultūrinį ir tautinį savo naujos tėvy
nės gyvenimą. Kitaip jis nesupranta pilnaverčio ir pilna
teisio piliečio padėties visuomenėje, kurioje ir kuriai jis 
gyvena ir veikia. Kaip toks, jis registruoja savo šeimą 
ir tame skaičiuje patį save lietuvių tautybės nariais. 
Kai jam minėtieji švietėjai norėjo įrodyti tokio registra
vimo netikriimą, jis galėjo teisėtai pamanyti: keisti šitie 
žmonės; duodi jiems lietuviškai suformuotą inteligentiš
kąją šeimą, o jie šitos dovanos tinkamai priimti nesu
geba ...

Iki šiol nieko nesu pasakęs apie dr. Eretą, kaip apie 
profesorių. Tuo tarpu akademinis pašaukimas yra reikš
mingiausias jo gyvenime ir veikime. Sulig tuo, kaip jis 

traukėsi iš politikos ir kaip darėsi vis mažiau aktyvus 
net visuomeninio kultūrinio veikimo srityje, jis atitin
kamai vis daugiau laiko ir energijos skyrė akademiniam 
pašaukimui. Išeikvojęs daug jėgų ir sveikatos praktiniam 
veikimui, kai to gyvenimas iŠ jo reikalavo, jis, pagaliau, 
galėjo atsidėti savo mylimiausiam visados svajotam dar
bui. Produktyviame susitelkime jis čia rado geriausią 
pritaikymą savo gabumams ir kuriamajai iniciatyvai. To
dėl paskutinieji penkeri metai sudaro jo gyvenime labai 
vaisingos ir intensyvios mokslinės kūrybos laikotarpį. 
Dabar jau negalima pagrįstu būdu abejoti apie jo, kaip 
mokslininko, vertingumą. Toliau ir ketu nušviesti jo aka
deminį pašaukimą ir padaryti trumpą apžvalgą jo moks
lo darbų, kad jo kultūrinė tarnyba Lietuvoje galėtų būti 
įvertinta tikroje šviesoje.

AKADEMINIS PASAUKIMAS IR
\ MOKSLO DARBAI

Aukštųjų kursų lektorius
Dar būdamas studentas, dr. Eretas svajojo apie 

akademinę karjerą, juo labiau, kad kartais jam tekdavo 
išgirsti atitinkamų paraginimų iš savo profesorių. Susi
dėjęs su lietuviais ir atvykęs Lietuvon kultūrinio darbo 
dirbti, jis anaiptol neturėjo reikalo atsisakyti nuo savo 
aspiracijų, surištų su akademiniu pašaukimu. Atvirkš
čiai, labai greit jam pasitaikė proga padaryti pirmus 
žingsnius šį pašaukimą realizuojant.

Atvykęs į Kauną, kaip žinome, 1919 m. rudenį, jis 
dar tais pačiais metais gavo pakvietimą įeiti į organi
zuotų tuomet Aukštųjų kursų humanitarinio skyriaus 
branduolį, kuriame jam teko dirbti organizacinį darbą 
drauge su prof. E. Volteriu, J. Vabalu-Gudaičiu ir k. 
Aukštiesiems kursams atsidarius 1920 m. sausio 27 d., dr. 
Eretas ėmė juose dėstyti vokiečių kalbą ir literatūrą. 
Tą darbą jis dirbo ištisus dvejus metus, iki Aukštųjų 
kursų likvidavimo 1922 m.

Maždaug vienu laiku (nuo 1920 m. rudens iki vė
lyvo 1922 m. rudens) dr. Eretas dėstė visuotinę literatū
rą ir teatro istoriją dramos studijoje. Čia jam padėjo 
jaustis savo vietoje jo disertacija apie jėzuitų teatrą,

kuri davė jam progos įsigilinti į teatro istoriją.
Tačiau Aukštųjų kursų laikotarpyje akademinis dar

bas nestovėjo dr. Ereto veikime pirmajame plane. Iš 
vienos pusės Aukštųjų kursų provizorinis pobūdis ir ne
tikra materialinė jų būklė, o iš antros pusės įvairūs 
darbai informacijos departamente ir nuolatinės propagan
dinės kelionės neleido susidaryti aplinkybėms, kurios pa
darytų galimą visišką atsidėjimą akademiniam darbui. 
Tiesa, tokios aplinkybės jam susidarė ne išsyk ir tada, kai 
jis buvo pakviestas į Lietuvos universitetą. Bet šiaip ar 
taip šitas naujas pakvietimas žymiai giliau jį įtraukė 
į akademinį veikimą ir labiau susiejo jį su jo paties 
pašaukimu.

Lietuvių universiteto ekstraordinarinis profesorius 

"• Dr. Eretas pateko į Lietuvos universitetą per dvily
pį Teologijos-Filosofijos fakultetą, kuris savo posėdyje, 
įvykusiame 1922. VI. 9 d., nutarė pakviesti jį ekstraor- 
dinariuniu profesorium prie visuotinės literatūros kated- 

' ros nuo tų metų rugsėjo 1 d. Tuo laiku dr. Eretas turėjo 
daktaro laipsnį už disertaciją apie jėzuitų teatrą, buvo 
parašęs platesnį veikalą apie Lietuvą (“Lietuva praeity
je, dabartyje ir ateityje”) ir išėjęs dvejų metų dėstymo 
staža Aukštuosiuose kursuose. Kitaip tariant, jis turėjo 
tą minimumą, kurio reikalavo ekstraordinariniam pro
fesoriui Steigiamojo Seimo universiteto statutas.

Kad dr. Eretas buvo pakviestas į Teologijos-filoso
fijos fakultetą, nėra atsitiktinis dalykas. Kaip Friburgo 
universiteto mokytinis ir todėl taip pat katalikų pasaulė
žiūrinio susipratimo ir kultūrinio suaktyvėjimo šalinin
kas, jis visai gerai tiko tai katalikiškojo atgimimo link
mei, kurią iš pat pradžios buvo pasirinkęs mokslo sri
tyje Teologijos-filosofijos fakultetas. Bet įstojimas į 
šito fakulteto profesūros eiles ne tik nesumažino dr. 
Eretui priešininkų skaičiaus, bet įtraukė jį į naują ko
vą už savo fakulteto būvį, — fakulteto, lygiai nepopulia
raus tiek radikaliai laisvamaniškosiose, tiek tautiškai 
konservatyviose sferose.

Savo steigėjų supratimu, Teologijos-filosofijos fakul
tetas turėjo laiduoti katalikams bent minimumą to au
tonominio susitvarkymo mokslo srityje, nuo kurio katali
kai, suinteresuoti savo doktrinaline pasaulėžiūra, niekur 

ir niekados atsisakyti negali. Sis minimalinis laidavimas 
rodėsi juo labiau reikalingas akivaizdoje to liberališkai 
nihilistiško nusiteikimo, kuriuo yra užsikrėtusi žymi 
šių rusų universitetų neigiamojoje nuotaikoje.
dalis mūsų vyresniųjų inteligentų, intelektualiai susi
formavusių rusų universitetų neigiamojoje nuotaikoje.

Tuo tarpu katalikai, pretenduoją į autonominį susi
tvarkymą mokslo srityje, vadinasi, ir tuo pačiu Teologi
jos-Filosofijos fakultetas, susilaukia dažniausiai dviejų 
priekaištų: pirma, kad jie įnešą į mokslą svetimas jam 
heterogenines tendencijas, ir, antra, kad jie panaudoją 
mokslo priemones savo partiniams tikslams. Kad būtų aiš
kiau, kokioje atmosferoje ir kokia linkme teko ir tenka 
dirbti prof. Eretui, teesie man leista paaiškinti trumpai 
principinį šitų priekaištų silpnumą.

Reikalaudami sau ir apskritai savarankiškoms kon
fesinėms ideologinėms grupėms autonominio susitvarky
mo mokslo ir švietimo srityje, katalikai anaiptol netei
gia, kaip kad norėtų manyti jų priešininkai, kad mokslas 
gali būti skirstomas į katalikiškąjį ir nekatalikiškąjį. 
Katalikai tegali kalbėti vien apie katalikiškąją teologiją, 
kuri, kaip pagrįsta Apreiškimu, yra mokslas kitokia 
prasme, kaip specialieji mokslai, arba net filosofija, ta
sai bendrasis ir visuotinis mokslas. Tiksliai tariant, ne
gali būti nė katalikiškosios filosofijos, nors gali būti 
neantikatalikiškoji filosofija, ir tik tokia yra priimtina 
katalikams. Dar didesnė nesąmonė yra “katalikiškoji 
geografija”, “katalikiškoji biologija”, “katalikiškoji ast
ronomija” ir t.t. Susipratę katalikai tokios nesąmonės 
niekados sau nereikalauja, nes jie lygiai neigiamai verti
na mokslo atžvilgiu tiek katalikiškąją geografiją, tiek ir 
antikatalikiškąją geografiją; tiek katalikiškąją istori
ją, tiek ir antikatalikiškąją istoriją; tiek katalikiškąją fi
losofiją, tiek ir antikatalikiškąją filosofiją ir t.t. Jie tik tei
gia, kad katalikai turi teisę apsidrausti nuo antikatali- 
kiškosios filosofijos, antikatalikiškosios istorijos, antika- 
talikiškosios geografijos, antikatalikiško gamta
mokslio ir t.t., ir kad šitas apsidraudimas geriausiai 
gali įvykti autonominio susitvarkymo priemonėmis

* mokslo ir švietimo srityje.

(Bus daugiau)
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(Tęsinys iš praeito nr.)

Jėzuitų globoj

Tėvai Jėzuitai Sao Paulo 
žinojo. Dėl to jiem padariau 
daug rūpesčio. Kadangi mano 
telegrama iš Montevideo labai 
suvėlavo, tai jie nežinojo, į 
kurį aerodromą aš atvykstu. 
Tėvas j. Kidykas važiavo į už 
90 kilometrų esantį aerodromą, 
o tėvas A. Saulaitis išskubė
jo į artimiausią. Deja, prasilen
kėm, ir aš pirmasis atvykau 
į jų vienuolyną.

Tėvų jėzuitų rūpesčiu, tal
kinant ^ir tėvam saleziečiam, 
šv. Juozapo saleziečių kleboni
joj buvo suruoštos gražios su
tiktuvės, kuriose dalyvavo be- 

, veik visi mieste gyvenantieji 
lietuviai kunigai. Po ilgesnio 

. laiko tikrai buvo malonu pabū
ti savųjų tarpe.

Sao Paulo mieste yra dvi lie
tuvių parapijos: jėzuitų tau
tinė ir saleziečių teritorinė. 
Laikau dideliu dalyku, kad prel. 

, P. Ragažinskas, sveikatai pasil- 
pus, pakvietė į šį miestą sa- 

|. leziečius ir jiem perleido savo 
parapiją su puikia bažnyčia. 
Esu tikras, kad, abiem parapi
jom bendradarbiaujant, ši ko
lonija taps stipria lietuvybės 

• tvirtove. Dabar Sao Paulo dir
ba 8 aktyvūs lietuviai kunigai. 

. Viešėdamas pas tėvus jė-

4
Rio de Janeiro

Kai atvykau į Rio de Janeiro, 
lijo dyi dienas ir dvi naktis. Bū
tų gaila, — galvojau, — išvykti 
nepamačius gražiojo miesto ir 
garsiosios Kristaus statulos kal
ne. Jau buvau bepradedąs mels
tis ir į šv. Antaną, kuris čia 
ypatingai yra garbinamas. Pran
ciškonai tvirtino, kad dar nerei
kia nusiminti, nes čia neįpras
ta, kad taip ilgai lytų. Mano 
džiaugsmui, trečią dieną lietus 
tikrai liovėsi, dangus išsiblai
vė, ir buvo puiki proga ne tik 
pamatyti miestą, bet ir pasiek
ti kalno viršūnę. Nepaprastas 
šio miesto vaizdas ilgai liks at
minty.

Rio mieste belaukdamas gied
ros, aplankiau prel. dr. Z. Igna
tavičių. Mačiau jo neseniai į- 
steigtos lietuviškos parapijos 
prie katedros puikią koplyčią. 
Su prelatu aplankėm lietuvį 
pranciškoną Vladą Šatą, gyve
nantį tolimesnėj miesto daly. 
Vieną vakarą užsukom pas kun. 
J. Janilionį, buvusį parapijos kle
boną. Su kitais lietuviais šioj 
kolonijoj neteko susitikti, nors, 
prelato tvirtinimu, jų esą apie 
500. Naujuoju klebonu paskir- 

i tas prel. P. Ragažinskas iš Sao 
Paulo.

Prel. Z. Ignatavičius rausiasi 
po miesto archyvus, rasdamas 
daug medžiagos Lietuvos istori

jai. .

j progą, nes lėktuvas vis tiek 
skrenda ta kryptimi. Tikrai ne- 

' apsivyliau ją pamatęs. Vien 
| dėl katedros ir naujųjų vals
tybinių pastatų verta šį mies
tą pamatyti. Pietų Amerikoj 
yra toks ypatingas reiškinys: 
kai miesto centre statoma pre
zidentūra su parlamento rūmais, 
ten būtinai turi būti ir kated
ra. Tai galima užtikti visose 

i šalyse. Statant naująją Brazili
jos sostinę, prisilaikyta tos pa
čios tradicijos. Dar daugiau, 
prie prezidento gyvenamųjų na
mų, kurie yra kiek toliau nuo 
pačios prezidentūros, yra jam 
pastatyta puiki, moderni asme
niška koplyčia.

Naujoji sostinė, vardu Brasi
lia, jau turi virš 600 tūkstan
čių gyventojų. Ten viešėjau 
pas New Yorko provincijos 
pranciškonus, kurie Brazilijoj 
turi plačią misiją.

Meksikoj lipdamas į lėktuvą, 
skrendantį į Bostoną, labai džiau
giaus, kad jau šį vakarą būsiu 
Kennebunkporte. Džiaugiaus ir 
dėl to, kad visa kelionė bu
vo tokia sėkminga. Medellino 
pranciškonų kapituloj išgir
dau ir išmokau daug naujų da
lykų, sutikau naujų draugų iš 
viso pasaulio. Ypač buvo sma
gu, kad nors kartą radosi pro
ga pamatyti tokius gražius ir 
įdomius Pietų Amerikos kraš
tus.

Kai lėktuvas vis labiau ar
tėjo prie namų, aštuonių sa
vaičių įspūdžiai darniai plaukė 
mano mintyse, ir iš jų forma
vosi šie paskutiniai žodžiai:

1. Kaip gera yra priklausyti 
tokiam ordinui, kuris visame 
pasauly gyvenančius savo na
rius pajėgia sujungti broliš
kos meilės ryšiais. Būdamas 
pranciškonu, kur tik važiuoji, 
kur besustoki,, visur esi kaip sa
vo namuose.

2. Tik dalyvaudamas šiame 
visuotiniame pranciškonų su
važiavime, pilnai supratau, kad

• didžiausias Lietuvos pranciško
nų viso šimtmečio laimėji
mas buvo pasiektas šiais me
tais, kai buvom pakelti į provin
ciją su pilna teise dalyvauti vi
suose ordino sprendimuose. 
Šios kapitulos metu visas ordi
nas džiaugėsi, kad po šimto 
metų Lietuvos pranciškonai 
grįžo į jiem prideramą vietą, ne
žiūrint visų carinės ir komu
nistinės Rusijos persekiojimų 
ir žiaurumų.

3. Seniai mus sjegia mintis, 
jog kiekvienoj emigracijoj, be
sirūpinant geresne duona ir pa- . 
stoge, prarandamas pats di
džiausias turtas — ateities kar
tos. Grįžtant iš šios kelionės, 
šis nerimas tapo dar gilesniu, 
o gyvenimo tikrovė yra daug 
skaudesnė.

4. Mes labai mėgstam ke
liauti į Europos kraštus gal dėl 
to, kad jie mum labiau pažįsta
mi. Gal ir dėl to, kad jie ar
čiau mūsų gimtosios šalies 
Lietuvos. Mano būtų labai nuo
širdus linkėjimas visiem —

(nukelia į 5 pslj
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P. E. FLETCHER CORP
Nashua’s Largest Appliance Dealer

228 Main Street, Nashua, N. H. 
Tel. 889-4146
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• pranciškiečių vedamas kolegi
jas, vaikų darželį ir kun. J. Šeš
kevičiaus misiją indėnam. 
Abiejose parapijose aukojau mi
šias ir sakiau pamokslus.

Brazilija yra tokia plati ir di
delė, jog truko apie 10 valan
dų, kol pasiekėm paskutinę 
mano stotį — Mexico City. Per- 
skridom plačiąją Amazonę, 
naujai iš aukšto matėm Me- 
delliną, Panamos kanalą, Nika
ragvą, Salvadoro ir Gvatemalos 
žiburius. Jau buvo 8 vai. vaka
ro, kai Pan American nusileido 
Mexico City.

Kaip visuose kraštuose, taip 
ir šiame mieste pranciškonai

Naujoj Brazilijos sostinėj buvo nuo§irdžiausi mūsų ordi- 
' no broliai. Su vietos provincio- 

lu kapitulos metu užmegzta 
draugystė čia pasidarė dar 
artimesnė. Visi vaišino, rodė 
miestą. Pasiekėm atkastas se
novės piramides, indėnų gyve
namas vietas, lankė m muzie
jus ir bažnyčias, neišskiriant 
nė garsiųjų, pietiečių tarpe 
labai populiarių bulių rungty- 
nil.

Kaip visa Piety. Amerika, 
taip ir šis kraštas paliko neiš
dildomą įspūdį.

.Artėjant į Kennebunkportą

: Mano kelionės planuose ne
buvo pramatyta sustoti naujoj 
Brazilijos sostinėj. Bet visi 
tvirtino, jog reikia panaudoti

SUSIŽEIDIMAS 
DARBOVIETĖJ

Klausimas

Sveikina visus Kalėdų ir Naujųjų Metų proga

DE LUXE RADIO TELEVISION 
SALES, Inc.

67 East Pearl Street, Nashua, N. H.

ers Sound, Intercom. Systems, Maytag W'ashcrs-Drycrs ir kitokių 
daiktų krautuvė. Dabar prieš Kalėdas turi didelį pasirinkimą. Už
eikite ir pamatykite ka galite pirkti. Zenith Color TV prieinama kaina.

——— Tel. 883-5722 ----------

SEASON’S GREETINGS TO ALL

FIRST FEDERAL SAVINGS
& Loan Association of Nashua

223 Main Street, Nashua, New Hampshire 03060 
Telephone: (603) 839-2123

i
5
I

Tąv. Jurgis Gailiušis, O.F.M., pranciškonų, provincijolas, 
grįžta iš Pietų Amerikos.
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Nepraleiskite negrįžtančios progos!
Atlankiusieji Romą visi patvirtina, kad LIETUVOS 

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

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

Rašykite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL

2*01 West 68th Street
Chicago, DI. 60629

r 

►

Antrą seimo _posėdžių die
ną pranešimai lietė Lietuvos va
davimo pastangų derinimą ir 
plėtimą, Vliko pagrindų prapla- 
tą ir jaunosios kartos dėmesį 
bei talką. Pranešimus pateikė 
Vliko valdybos narys prof. Jo
nas Puzinas ir jaunimo atstovas 
— Gintaras Karosas.

Apie jaunimo kongresą kaL 
bėjo komiteto pirmininkas Ro- i 
mas Sakadolskis.* Pranešimai su
kėlė gyvą dalyvių dėmesį.

Seimo sesija baigta pirminin
ko dr. J. K. Valiūno žodžiu: 
miela, kad visų kraštų lietuviai 
remia Vliko darbą ir čia ypatin
gai išskirtini Kanados lietuviai: i 
Kanados T. Fondo atstovybės 
pirmininkas St. Banelis yra pa
skirtas Tautos Fondo vicepirmi
ninku.

i Dėl jaunimo — dr. Valiūnas 
pabrėžė: dėsime pastangų,
kad jaunimo kongresas 1972 m. 
būtų sėkmingas. Svarbu, kad 
kongresas vyks lietuviška dva- ' 
šia ir kels Lietuvos laisvės by
lą. Padėkojo seimo rengėjam, 
ypatingai Kaziui Veikučiui (Vil
niečių atstovui); dėkojo ir prel. 
Balkūnui, Tautos Fondo pirmi
ninkui, taip pat ir spaudos bei 
radijo valandų atstovam.

Seimą apibūdindamas, Valiū
nas teigė, kad jame dalyvavo 
trys lietuvių kartos ir visos jos 
reiškė savo ryžtą dirbti Lietu
vos laisvinimui.

Sėkmingas, be jokių nesklan
dumų praėjęs, Vliko seimas 
baigtas himnu.

Vlikas šiuo seimu (ir pernai 
įvykusiu Chicagoje) liudijo: jis 
pasiryžęs bendrauti su visais 

’ I lietuviais ir išklausyti visų tau- 
J tiečių balso, (Elta)

<

<

<

«

Prieš šešerius ir pusę metų 
dirbdamas nukritau nuo trijų 
pėdų kopėčių. Susižeidžiau nu
garą. Labai skaudėjo. Kartais 
negalėjau paeiti. Bendrovė ma
ne nusiuntė į Medical Center. 
Teta padarė rentgeno nuotrau
kas. Pasirodė, kad kaulai tvar
koj.-“Gydė ir šildymo aparatu. 
Davė nešioti korsetą (back sup
port). Iš darbo neprisiėjo pasi
traukti nė vienos dienos. Prieš 
keturis mėnesius, gavau naują 
“back support”, nes senas suiro. 
Taip pat apžiūrėjo mane ir nu-

Jau daugiau kaip penkerius 
metus prašau savo bosą patai
syti darbe vieną dalyką. Kol pa
taisys, reikės vartoti 2 colių 
skersmens ir 10 pėdų ilgio ge
ležį, sveriančią 100 svarų. Bosas 
sako, kad netaisys. Dirbkit, sa
ko, kaip dirbot.

Vieną naktį, prieš du mėne
sius vartodamas tą geležį, už
sigavau nugarą. Bendrovė tik 
po penkių dienų nusiun
tė mane į Medical Center. Vėl 
padarė rentgeno nuotrauką, ir 
vėl pasirodė, kad kaulai tvarkoj. 
Daktaras sakė, kad gali būti mus
kulų spazmos (musele spasms). 
Labai man skauda nugarą, šo
ną, galvą, ir tirpsta dešinė ko
ja. Daktaras duoda piliulių nuo - 
skausmo ir šildo nugarą.

Savaitę išsirgus namie, bend
rovės paskirtas nugaros specia
listas pasakė, kad galiu eiti į 
darbą, bet kad nieko sunkaus 
nedirbčiau; apie tai nusiuntė 
laišką bendrovei. Nuėjau į dar
bą. Tik prižiūrėjau mašinas. 
Viskas ėjo gerai tris savaites. 
Tuo laiku ėjau pas darbovie
tės daktarą tris kartus per sa
vaitę nugaros šildyti.

Vieną dieną sugedo 110 svarų 
oro mašina. Pašaukiau bosą. Ne 
mano kaltė. Jau metai, kaip ža
dėjo pataisyti. Jis pradėjo ant 
manęs šaukti, kad reikia už
dėti kitas mašinas, bet ir jos 
nepataisytos, kad reikia atida
ryti 5 colių vožtuvą (valve), sve
riantį 110 svarų. Pasakiau, kad 
negaliu 
skauda, 
sunkaus 
ko: Tau 
darbininkam, tai ir atidaryk. 
Bandžiau, bet negalėjau. Ban
dė ir jis, bet irgi nepasisekė. 
Pašaukė rš kito skyriaus 250 sva
rų vyrą, ir jam su įrankiu vos 
pasisekė atidaryti. 

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L 
Šveikauskas — Attomey-at-Law, Co
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

Dabar man vis Jabiau ir x«- 
biau skauda nugarą, šoną ir ko- « 
ją. Taip pat ir galvą pradėjo - 
smarkiai skaudėti. Daktarai tik 
duoda piliulių ir šildo. Nervų 
specialistas patarė padaryti to
kį tyrimą, kur daktarai įlei
džia dažų į nugarą ir padaro 
rentgeno nuotrauką, bet bend
rovė neleidžia. Jau daugiau 
kaip dvi savaites vėl nedirbu.

Noriu .žinoti,-.ar galima ap
skųsti, bendrovę dėl rnaao syei- 
katos *r t.t., taip pat^Ąr s,dėl 
prarastos algos. Mano darbas 
yra valandinis. Sunkaus darbo 
jau niekada nepajėgsiu dirbti. 
Turiu nešioti korsetą. Jokių pi
nigų iš niekur negaunu.

Ar galiu eiti pas kitą dakta
rą? Bendrovė sakė neiti. Jei ei
čiau, tai ar ji turės sumokėti 
daktaro sąskaitą?

Bijau, kad tos piliulės nuo 
skausmo man nesugadintų šir
dies. Ar galiu važiuoti į šiltą 
kraštą ir ten pas daktarą gydy
tis? Ar bendrovė turės už tai 
apmokėti?

Būsiu labai 
rimą.

Atsakymas

la-

dėkingas už pata-

S.H.B., Michigan

Sveikina visus ir linki liamingų Naujų Metų
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atidaryti, nes nugarą 
ir kad negaliu dirbti 
darbo. Bosas man sa- 
mokam kaip ir kitiem

Teisėjas Leonardas G. Velishka
ir

Adv. Lucille Kozlowski
1 E. Hollis Street, Nashua, N. H.

Kalėdų švenčių proga sveikina visus ir linki
laimingų Naujų Metų

NASHUA FEDERAL SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION

157 Main.Street>> uC.i 1
NEW HAMPSHIREe
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fNors yra žymių skirtumų tarp 

atskirų valstijų “Workmen’s 
Compensation” įstatymų, ta
čiau jie visi paremti tais pa- § 
čiais dėsniais.

Tamsta susižeidei 
darbe, ir bendrovė 
sakinga už Tamstos sveikatos 
stovį, jei tas stovis, daktarų 
nuomone, yra surištas su susi- 
žeidimu. Tamsta turi pilną tei
sę pasirinkti savo gydytoją, ir 
bendrovė už tai turi sumokėti. 
Bendrovės daktaras, jei ir yra 
sąžiningas žmogus, vis tiek dir
ba bendrovei, o ne Tamstai.

Aš Tamstai labai patarčiau 
nueiti pas vietinį advokatą ir J 
su juo pasitarti. Jis parekomen- Į 
duos ir daktarą, jei nežinai, 
ką kreiptis ir jei Tamsta jį to 
paprašysi, bet svarbiausia — jis 
apgins Tamstos reikalą, ir Tams- j 
ta gausi tai, kas Tamstai pri
klauso.

Bendrovės turi savo advoka
tus specialistus ir draudimo 
specialistus. Aišku, kad, turint 
reikalo su specialistais, Tamstai | 
irgi reikia žmogaus, kuris tuose 
reikaluose nusimano.

Jei Tamsta dabar esi tik da- j 
linai darbingas, bendrovė turės 
sumokėti skirtumą tarp tos 
sumos, kurią Tamsta dabar gali 
uždirbti, ir tos sumos, kurią bū
tum galėjęs uždirbti,- jei ne
būtum sužeidęs savo nugaros.

nugarą 
yra at- J

SEASON’S GREETINGS

MODERN RESTAURANT
DINING ROOM & LOUNGE

116 West Pearl Street, Nashua, N.H.
---- Christmas Day will be closed ----
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Linksmų Kalėdų ir laimingų 

Naujų Metų visiems savo

klijentams linki šis bankas. i
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Indian Head 

National 
Bank

HAPPY HOLIDAYS

Nashua, New Hampshire
r Ėst. 1851

į
i

Seasons Greetings from
Nashua Loomfixers Club

21 High St. Nashua, New Hampshire

Kalėdų šventės čia pat. Pirkite kalėdines dovanas

Wingate’s Pharmacy
131 Main Strėct, Nashua, New Hampshire

" Nupirktas kalėdines doyanas įriša (apvynioja) gražiai nemokamai.
\ Dearborn Wingate, Reg. Ph. — Tel. 2-9733

Sveikina visus ir linki linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujų Metų.
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PO CHICAGOS DANGUM
Namų savininkai

Cicero, Marquette Parke, 
Brighton Parke, Bridgeporte 
veikia lietuvių namų savininkų 
draugijos. Didesnė veikla iš
vystyta Marquette Parke. 
Čia paskutiniam susirinkime, 
įvykusiam lapkričio 19 parapi
jos salėj, 8 distrikto policijos 
nuovados vadas padarė prane
šimą, kaip žmonės turi elgtis 
vykstant apylinkėj negerovėm. 
Jei kas pastebi kokius apiplėši
mus, žudymus, narkotikų parda
vinėjimus ar kitokius blogus 
reiškinius, turi tuoj skambinti 
policijai: PO 5-1313. Nereikia 
pasisakyti pavardės, tik reikia 
nusakyti įvykį ir nurodyti vie-

Illinois valstijoj vėl žadama ve
žioti moksleivius iš vienos mo
kyklos į kitą, o mokytojam nė
ra iš ko algų mokėti. Žmonės 
rengiasi pastoti tam žygiui ke
lią.

Pastebėtina, kad Marquette 
Parko LNDSr-jos susirinkimuo
se duodama daugiau laiko žmo
nėm pasisakyti įvairiais klausi
mais, o ne tik klausoma valdy
bos pranešimų.

Gerai, kad veikia namų savi
ninkų draugijos, nes reikia bu
dėti.

Lietuviai Amerikos spaudoj

Sunki nelaimė

Marquette Parko LNSDr-ja 
pareiškė protestą prieš telefono 
bendrovės norą pakelti mokes
tį. Jei darbininkam užšaldytos 
algos, tai ir mokestis už telefo
ną neturi būti keliamas.

Atkreiptas dėmesys į tai, kad

Ar tiktai pranciškonai stato 
Kultūros Židinį? Ne, ne tik 
jie, bet visi mes, New Yorko 
lietuviai, sau ir savo vaikam jį 
statome.

mum nerūpi Kultūros 
pastatymas, tai mum 
nerūpi mūsų vaikų a-

Židinio 
taip pat 
teitis. Ar tei.syliė?

“O, kad taip turėtume vie
ną gerą vietą New Yorke, kur 
mūsų jaunimas galėtų bend
rauti, draugauti, sportuoti, šok
ti, įsimylėti, gal lietuviškas 
šeimas sukurti ...” — Svajo
nė? Taip. Tačiau Kultūros 
Židinys duoda mum progą 
svajonę įvykdyti.

Daug šaunių jaunuolių 
nuėjo “svetimais

. . Kiti gal labai artimi 
ne vieno mūsų širdžiai ir krau
jui ... Ar mes ir toliau sėdė
sim ir dėl to tiktai dejuosim?. 
O gal š^šim visi U r pastaty
sim tam visam užtvanką — Kul-

merginų 
liais

ir 
ke-

Chicagos amerikiečių spauda 
įvairiom progom parašo apie lie
tuvius.

Neseniai paskelbta, kad sen. 
Percy remia, jog Marquette Par
ko 69 gatvė (nuo Western iki 
Kolmar) būtų pavadinta Simo 
Kudirkos vardu. Lapkričio 29 
tuo reikalu kalbėjo 13 apylin
kės seniūnas. Kadangi 69 gat
vė prasideda 15 apylinkėj, bū
tų gražu, kad prisidėtų prie šio 
reikalo ir kun. Lawlor.

Southtown Economist pir
mam puslapy išspausdino nuo
trauką E. Zapolienės, laikan
čios lietuviškus kalėdinius pa
puošalus. Tas pats laikraštis 
plačiai parašė ir apie negrų te
rorizuojamą Bartkų šeimą, kuri 
po mėnesio galės palikti tą ra
joną, nes čia jai gyventi be poli-, 
cijos apsaugos neįmanoma. !

S. W. Herald lapkričio 18 ra
šė apie baisią nelaimę lietuvio 
šeimoj: 16 m. amžiaus mokslei
vis Paulius Kurpis peršovė savo 
tėvą ir pats nusišovė. Tėvas su
siginčijo su sūnum, kam sūnus 
turi revolverį. Tėvas sunkioj 
padėty gydomas Šv. Kryžiaus 
ligoninėj, o sūnus palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se. . .

Kai kurie didieji Chicągos 
laikraščiai pamini ir Dariaus ir. 
Girėno bei Don Varnas postų, 
veiklą, taip pat ir Marquette 
Parko narni; savininkų organi
zaciją, kovojančią, kad nebūtų 
pakelta telefono kaina.

Automobilių mechanikas Juo
zas Juraitis Marquette Parke tu
rėjo savo dirbtuvę. Bet štai ne
laimė: taisė garažo duris ir nuo 
lubų krito žemyn, sunkiai su
žeisdamas galvą ir pečius. Be 
sąmonės buvo nuvežtas į ligo
ninę. Tik gerų gydymo pastan
gų dėka dabar jau atsigavo. Už
darė savo garažą. Dabar prade
da po kiek dirbti namie, 6816 
So. Maplewood, Chicago.

Žinom, kiek ligoninė atsieina. 
Leiskim jam atsigauti, jį pasi
kviesdami ar pas jį nuvykdami 
taisyti mašinų.

Kodėl tik tiek?

Eglutės laikraštėlio 20 metų 
-sukaktis Chicagoj buvo ypatin
gai gerai atžymėta, su- gražiu 
Rudnosiuko vaidinimu. Kai ku
rie žmonės turėjo grįžti namo, 
nes netilpo didžiojoj salėj.

• Bet štai skaitom seselių lei
dėjų žinias, kad Eglutė teturi 
tik 1500prenumeratorių! Vien tik 
Chicagoj galėtų būti tiek, o kur 
visa Amerika, Kanada ir kiti 
kraštai! Kodėl savo mokyklose 
ir namuose nepropaguojam Eg
lutės? Įduokim ją į rankas jau
nimui iš mažens.

Talentai ir menininkai

Džiugu, kad 
reiškiasi savo 
jaunutė Aušra 
lyvavo dainavimo

mūsų jaunimas 
talentais. Štai 

Baronaitytė da- 
varžybose

lytė pasirodo kartas nuo karto. 
Rimantas Genčius jau kuris lai
kas talkina radijo programai, 
rašo ir Amerikos spaudoj ak
tualiais kla imais. Mikas Meš- 
kauskas-M. >ot nuolat dirba ra
dijo stoty į. anešėju, o Jūratė 
Jašaitytė veikli organizacijose

£if> ‘gražiai“' rdšo' ‘ lietuviškus 
straipsnius. Yra ir menininkų.

Lietuvos kariuomenės šventė ir Simo Kudirkos prisiminimas Jaunimo centre Chicagoje 
lapkričio 21 d. Scenoje — prezidiumas, organizacijų vėliavos.

KANDIDATAI PREMIJOMS
Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademija skiria mokslo 
ir žurnalistikos premiją

ži-

IS v
— Prof. St. Šalkauskio minė

jimas ryšium su 30 metų mir
ties sukaktimi buvo surengtas 
Miunchene gruodžio 4. Suren
gė Vokietijos ateitininkai sen
draugiai. Atidarė sendraugių 
pirmininkas dr. J. Norkaitis. 
Kalbėjo prof. J. Eretas tema 
“Šalkauskis be legendos”. Pas
kui buvo Lilijos Šukytės dainų 
ir arijų koncertas, akompanuo
jant W. Schmidt. Dainavo J. 
Gruodžio, K. V. Banaičio, V. 
Jakubėno, V. Klovos, S. Gai- 

į levičiaus, Puccini kompozicijas. 
‘ Praėjo pakilia nuotaika, dide
liu meniniu pasisekimu.

“Ką ten, nevvyorkiečiai visi 
labai išsiblaškę, nevieningi, 
kiekvienas į savo pusę trau
kia . . .” Ne tik kiti apie mus, 
bet ir mes patys apie save taip 
kalbam.

O kas tie “newyorkiečiai”? 
Tai nėra “jie ir jos”. Tai mes. 
Todėl mes visi ir susiburkim, 
susivienykim, patraukim visi į 
vieną pusę ir pasistatytam sau 
namus, kuriuose lietuvyliės ži
dinys nuolatos žėrėtų.

“Kad nesupelytume ir neitu
me į kapą be likusio ženklo, kad 
žmonėmis buvę” ...”

Kokį “ženklą” mes paliksim? 
Savanaudiškumą? As meni nes ar
ba politines ambicijas? Name
lius kur paežerėj ar prie van
denyno, kuriuose bala žino, kas 
po mūsų gyvens?

Ką mes, naujieji ateiviai, iki 
šiol New Yorke pastatėm? 
Bažnyčias, mokyklas, sales, or
ganizacijų centrus?— Nieko ne
pastatė m. Absoliučiai nieko. 
Nejaugi ir eisim į kapą be liku-

Jaunimo tautinis ansamblis

Kun. dr. Juozas Prunskis, 
nomas* kultūrininkas, visuome
nininkas ir žurnalistas, jau Lie
tuvoj pasižymėjo savo veikla: 
redagavo Mūsų Laikraštį ir XX 
Amžių, bendradarbiavo savait
raščiuose ir žurnaluose, parašė 
keletą knygų. Ta pačia kryp
timi jo pastangos reiškėsi ir 
tremtyje: išleido keliolika kny
gų, skyrė vienkartines romano, 
literatūros, įvairių laikraščių 
konkursines premijas, nuo 1948 
Draugo redaktorius.

Prie Lietuvių Katalikų Moks
lo Akadetnijos jis įkūrė pasto
vų savo vardo fondą teikti kas
metinėm premijom. Šiuo metu 
yra užtikrintos dvi kasmetinės 
premijos:' mokslo’ ir žurnalisti
kos. Planuojamos atitinkamos 
premijos ir kitom 
gyvenimo sritim.

Pats
premijų fundatorius 
atidavė žurnalistikos premijai. 
Tad jau nuo šių 1971 meti; bus 
skiriama kasmetinė 500 dolerių 
premija žurnalistikai, o nuo 
ateinančių 1972 metų kasmeti-

vuotų kandidatų pasiūlymų slap
tu balsavimu išrenka premijos 
laureatą.

Tokie motyvuoti kandidatų 
premijai gauti pasiūlymai gali 
būti siunčiami iki šių metų gruo
džio 31. Pasiūlymai, gauti po

gruodžio 31, nebus svarstomi.
Pasiūlymus šių metų žurna

listikos premijai gauti siųsti 
šiuo adresu: Rev.- L. Andriekus, 
OFM, 680 Bushwick Ave., Broo-

ir jo pagerbimas įvyks LKM 
Akademijos New Yorko židinio 
susirinkime, pagal aplinkybes, 
vasario arba kovo mėnesį.

kultūrinio

Pedagoginis lituanistikos 
institutas

ši mokslo institucija turi 
daug darbo: ruošia mokytojus, 
siunčia pamokas negalintiem in
stituto lankyti, o nuo sausio vi
durio pradės lituanistinį kursą 
savaitės vakarais. Studentų re
gistracijos ir visais kitais reika
lais prašoma kreiptis: D. Ve
lička, 5941 So. Maplewood Av., 
Chicago, Ill. 60629. Tel. 737- 
9134.

VOKIETIJOS

Teisyliė, daugelis įsigijom 
sau namus, automobilius, lai
vus, vasarnamius. Pavasarojam 
kurortuose, pavažinėjam po

Šimuose retkarčiais (!?) pa- 
uliojam. Veikiam visuose fron
tuose!

Pasidarėm slidininkais, tenisi
ninkais, žuvautojais, puikiai su
lotam bridžą. Puikūs užsiėmi
mai. Bet — ką mes duodam vie
ni kitiem? Ką duodam vaikų 
ateičiai? Kaip rūpinamės iš
likti ne tik visų rūšių sporti
ninkais. bet ir lietuviais?

Atsakomyliė yra ant mūsų 
pečių. Be mūsų pagallios nie
kas mum židinio nepastatys. Pa
gelbėti turim dabar. Padė
kim jaunimui, padėkim pran
ciškonam, padėkim patys sau.

Kai ateis pas mus aukų rin
kėjai ir pasibels į mūsų duris 
ir į mūsų sąžines, neatstumtam 
jų tuščia ranka. Aukotam taip, 
kad mūsų auka būtų svari ir 
prasminga. ValenHnas

LB Vid. Vakarų apygardos 
valdybos rūpesčiu organizuoja
mas Ch cagos jaunimo tautinis 
ansamblis. Čia yra daug tauti
nių šokių grupių, chorų, keletas 
teatrų, įvairių meno sekcijų, bet 
bendro junginio nėra. Gal prie 
naujo ansamblio organizavimo 
reiktų pasitelkti ir esamus vie
netus, nes tada drąsiau būtų 
žengti su naujais talentais ar 
grupėm.

Jaunimas, norįs dalyvauti an
sambly, prašomas skambinti: A. 
Juškevičiaus OL 2-8546, K. 
Radvila RE 7-5436 ar J. Vai-

čiūnas WA 5-6979; jie suteiks 
visas informacijas.

Žurnalistų centre

būdamas žurnalistas, 
pirmenybę

1971 lapkričio 23 išrinkta 
nauja Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės taryba. Balsai buvo 
suskaičiuoti gruodžio 4. Rasta, 
kad rinkimų teise pasinaudojo 
666 VLB nariai, kas sudaro 
maždaug 80% visų turinčiųjų 
teisę rinkti. Pagal balsų daugu
mą į tarybą išrinkti šie 15 as
menų: 1. kun. Vaclovas Šar
ka (.440), 2. dir. Vincas Natke
vičius (385), 3. kun. Broniui. 
Liubinas (379), 4. inž. Jonas K.. 
Valiūnas (372), 
sas Bernatonis 
kyt. Vincas 
(326), 7. kun.
ta (306), 8. dr. Jonas Grinius 
(300), 9. Arvydas Lingė (299), 
10. dipl. teis. Justinas Lukošius 
(285), 11. Jurgis Barasas (282), 
12. mokyt. Ričardas Baliulis 
(280), 13. gyd. Vytautas By- 
laitis (276), 14. mokyt. Fricas 
Skėrys (271) ir 15. mokyt. 
Algirdas Palavinskas (270).

Naujosios tarybos narių am-

5. kun. Alfon- 
(350), 6. mo- 

Bartusevičius 
Antanas Bun-

Poetė Gražina Tulauskaitė- 
Babrauskienė (k.) ir iMari- 
ja Kraučiūnienė, Balzeko 
kultūros muziejaus pagelbi- 
nio moterų vieneto preziden
tė, praėjusią vasarą mu
ziejaus sodelyje.

Iš Medellino
(atkelta» ii 4 pslj. 

skirti daugiau dėmesio 
Amerikos kraštam. Tie 
tai yra labai gražūs, įdomūs ir

Pietų 
kraš-

Naujoji lietuvių žurnalistų 
centro valdyba, perėmus iš se
nosios valdybos pareigas, išvys
tė veiklą. Bet jau galima būtų 
padiskutuoti, ar toji veikla kiek , 
neneša skaldymo. Juk Chicągos 
skyrius veikia netoli 15 metų. 
Jis ir toliau veiks. O centro val
dyba šiuo metu Chicagoj, kitą 
kartą gal bus Los Angeles, New 
Yorke ar kitur. Prie jos yra į- 
steigtas centrinis skyrius, prie 
kurio gali priklausyti nariai to
kių vietovių, kur nėra skyrių. 
O štai Drauge skaitom, kad 
Chicagoj gyveną C. Butkys, B. 
Chomskis, P. Petrutis ir VI. Vi- 
jeikis priimti į centrinį skyrių. 
Kodėl jie ten priimti, kai čia 
pat veikia Chicągos skyrius?

Nereikėtų toliau taip 
daryti. Gal naujoji centro val
dyba nori likti be skyrių? Čia 
jau negerai. Sueikim kartu ir 
pasitarkim.

Bal. Brazdžionis

nė 1000 dolerių premija moks
liniam veikalui.

Šių metų žurnalistikos premi
jai skirti jury komisija sudary
ta New Yorke. Jon įeina kun. 
dr. Leonardas Andriekus, OFM, 
dr. Domas Jasaitis, prof. dr. Jo
kūbas Stukas, dr. Bronius Ra- 
dzivanas ir dr. Vytautas Vygan
tas.

Fundatoriaus pageidavimu, 
premijai kandidatus parenka ne 
tik patys jury komisijos nariai, 
bet juos gali motyvuotu raštu 
komisijai siūlyti ir kiti asmenys. * 
Jury komisijos nariai iš savo 
pasirinktų ir kitų asmenų moty-

LB TARYBA
žiaus vidurkis yra 49 metai. 
Vyriausias amžiumi dr. Jonas 
Grinius yra 69, o jauniausiasis, 
mokyt. Ričardas Baliulis, 30 
metų amžiaus. Taryba renka
ma trejieriT metam. Savo pir
mojo posėdžio susirinks kada 
nors sausio — kovo mėn., nes 
nuostatai reikalauja, kad tai bū
tų atlikta pirmajame metų ket
virtyje. Kadangi taryboje yra 
i2 narių, priklausiusių jai iki 
šiol, tai jokių nelauktų pasikei
timų nebus.

B.L.

— Dail. Vytautas Viesulas, kar
tu su aštuoniais amerikiečiais 
dailininkais, dalyvavo Ameri
kos grafikos parodoj “Venice- 
70 USA”, kuri vyko USIS me
no galerijoj, Romoj. Parodos 
proga dail. R. Viesulas skaitė 
paskaitą USIS bibliotekos rū
muose tema: Amerikos grafikos 
vystymasis ir jos dabartis.

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniui, Tėvy pranciškomj vie
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskiry aukotoju pageidavimus) aukojo:

— Antrasis teatro festivalis, 
Padėkos dienos savaitgalį vy
kęs Chicagoj, buvo skirtas Lie
tuvos dramos profesinio teatro 
50 m. sukakčiai. Pastatymus 
vertino žymenų . komisija: D. 
Kučėnienė (pirm.), Ž. num- 
gaudaitė, P. Gaučys,* J. Daug- 
vila, P. Žumbakis, Iškiliausio 
dramos sambūrio vardas pripa
žintas Los Angeles dramos sam
būriui už pastatytą A. Lands
bergio veikalą “Paskutinis pik
nikas”, kurį režisavo Dalila Mac- 
kialienė. Žymenis už geriau
sius teatrinius rūbus paskirtas 
Hamiltono Aukurui už jo pasta
tytą ir E. Dauguvietytės-Kuda- 
bienės režisuotą J. Jankaus 
dramą “Audronę”. Žymenis už 
iškiliausias dekoracijas, scenos 
papuošimus ir sukurtą vaizdų 
pasaulį atiteko Chicągos L.B. 
jaunimo teatrui, pastačiusiam 
K. Ostrausko “Metus”, Mari
jai Smilgaitei režisuojant. LB 
Kultūros fondas ta proga iš
leido iliustruotą ir išsamią pro
gramą, kurią redagavo Br. Nai
nys. Šio teatro festivalio komi
tetą sudarė: A. Kairys (pir- 
min.), Br. Nainys, M. Reinie
nė, M. Grėbliūnienė, St. 
Petersonienė, J. Bobinienė,- J. 
Šlajus, Pr. Beinora.s.

— Jaunimo Žygio Už Tikėji
mo Laisvę komitetas platina lie
tuvišką sagę “AŠ KRIS— 
TAUS”. Tai įdomi sagė, skirta 
jaunimui.

— Lietuviška eglutė, papuoš
ta tikro šiaudo ornamentais, 
žvaigždutėm, bumbulais ir į- 
vairiom grandinėlėm, stovi 
Hartford, Conn., Public Libra
ry patalpose, 500 Main St. Šia 
dar čia nematyta lietuviška 
reprezentante susidomėjo vie
tinė spauda ir žmonės. Tiki
mės, kad ir lietuviai ją aplan
kys. Eglutės papuošimu ir vie
ta knygyne pasirūpino Mote n; 
Federacijos Hartfordo Klubas.

PATERSON, N.J.

HARTFORD, CONN.

Šeštadieninės mokyklos 
eglutė

kymu mes daug daugiau nuvež
tume 
tiem 
negu 
mum

džiaugsmo ten gyvenan- 
niūsų broliam ir sesėm, 
mes parsi vežam patys iš 
įprasti; Europos kraštų.

— Detroito kultūros klubas 
Antano Musteikio iniciatyva į- 
steigė fotografų sekciją. Sekci
jos valdybą sudaro: pirm. Ed
vardas Vasiliauskas, vicepirm. 
Kazys Ražauskas, sekr. Vladas 
Staškus.

Hartfordo lietuvių šeštadie
ninės mokyklos “Švyturio” 
mokiniai šiuo metu stropiai 
ruošiasi metinei Kalėdų Eglu
tei, kuri bus gruodžio 19, sek
madienį, 3:30 v. popiet Lietuvių 
Klube, 227 Lawrence St.,-Hart
forde.

Jaunimas pasirodys su vaidi
nimu, šokiais, dainomis ir eilė
raščiais. Prie papuoštos eglu
tės visi pasilinksmins ir pasi
vaišins nuotaikingoj kalėdi
nėj nuotaikoj. Tikimasi, kad 
atsilankys ir Kalėdų senelis.

Tėvų komitetas kartu su 
mokytojom nuoširdžiai kviečia 
Hartfordo apylinkės lietuvius 
gausiai dalyvauti šiame mūsų 
jaunimo pasirodyme. Kviečia
mi ne tik mokinių tėveliai,

vybės išlaikymu, nors ir ne
turi vaikų, lankančių mokyk-

S. Augulis 4.
J. Augulis 5.
J. Balsis 5.
J. Boublis 5.
C. Beal 5.
R. V. Čižiūnai 100.
W. Clemis 18.
A. Contini 10.
H. Fuchs 8.
G. Gruzdytė 10.
A. Gruzdis 5.

V. Janulionis 10.
J. Keratis 20.
G. Link 30.

Martz 4.
Mandara 4.
Mockus 20.

O. Plečkauskienė 4.
L. Pruden 5.
A. J. Ruccione 5.
J. Rakauskas 10.
G. Slepakovienė 30.
S. Sabaliauskas 15.
O. Stankaitienė 10.

S.

Siųsti:

J. Stankaitis 20, pažad. 100.
F. Stone-2.
M. Senulis 50.
A. Staniulis 5.
Pr. Vilimas 5.
J. Valiūnas 15.
J. Yurkšaitis 50.

— Skulptorius Petras Vaškys 
dalyvauja “Objects of Art” pa
rodoj, kuri Civic Center patal
pose, Philadelphijoj, prasidėjo 
gruodžio 10 ir tęsis visą mėne
sį. Skulptorius dar dalyvauja 
trijų menininkų parodoj, kuri 
vyksta 1607 Summer St. Ši pa
roda truks iki Naujųjų Metų.

VYKDO PAŽADUS

10.
A. Krauss, Bronx, N. Y., 10.
J. Mac ūkas, N. Bellmore, N.Y.

10.
J. Wiezas, Rahway, N. J. 10.
V. Krako, Rahway, N. J. 10.
A. Dargis, Keamy, N. J., 100.
Ch. Pietronis 50.
V. Pietaris, Keamy, N. J., 75.
A. Yudd, Elizabeth, N. J., 10.
M. Venskus, Haventown, Pa.,

J. Brucas, Union, N. J. 75.
K. A. Bagdonas, Newark, N. J.,

— Studentų Ateitininkų Sąjun
gos rengiami žiemos kursai į- 
vyks gruodžio 18—22 Dainavoj. 
Kursų programa sudaryta vado
vaujantis sąjungos metine te
ma: tauta ir tautinė ištikimy
bė. Studentai ateitininkai ir 
kandidatai registruojasi pas A. 
Razmą, 1125 Davis, Evanston, 
Ill. 60201.

WORCESTER, MASS.

Artėja Kalėdos
Žemiau išvardyti Worceste- 

rio lietuviai sveikina savo gi
mines, draugus ir pažįstamus su 
šventom Kalėdom ir Naujai
siais Metais. Užuot siuntinėję 
šventinius atvirukus,’ Tautos 
Fondui aukoja:

25 dol. K. Adomavičius; po 
15 dol.: J. ir Br. Tamašauskai, 
VI. ir M. Židžiūnai; po 10 dol. 
K. ir M. Cesnai, J. ir O. Ma- 
tusaičiai, K. ir M. Podolskiai, 
Z. ir D. Snarskiai, P. ir S. Šta- 
neliai; 5 dol. J. ir M. Pipirai.

P.S.
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PASTOGĖJE
Globoja: Lietuvių Skautų Sąjunga

Redaguoja:
pa. Birutė Kidolienė, 94-08 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 

Tel. HI 1-3894 (Area code Ž12)

IŠKILMINGA SKAUTŲ 
SUEIGA NEW YORKE

Lapkričio 14 New Yorko Ne
ringos ir Tauro tuntų skautai 
iškilminga abiejų tuntų sueiga 
pradėjo naujus skautiškos 

'veiklos metus.
Skautai-ės organizuotai daly

vavo 11 vai. pamaldose Apreiš
kimo parapijos bažnyčioj, kur 
.mišias aukojo ir progai pritai
kytą pamokslą pasakė kun. A. 
Račkauskas.

Po pamaldų įvyko abiejų tun
tų sueiga, tos pačios parapijos

Po raportų ir vėliavų įneši
mo perskaityti tuntų ir draugo
vių įsakymai. Neringos tunto 
tuntininkė pavaduotoja ps. G. 
■Stankūnienė, jai pačiai pra
šant, atleista iš pavaduotojos 
pareigų. Pasikeitė ir paukšty
čių d-vės draugininke Vyr. 
sk. v. si. Dalia Bagdžiūnaitė 

“Pušelės” draugovę 
si. Marytei Matulaity- 
adjutantė — vyr. sk. 
Rasa Milukaitė. Vyr. 
“Aušros” draugovę 

perdavė 
vyr. sk. v. 
tei. d-vės 
kand. si. 
Skaučių
perėmė vyr. sk. v. si. Felda 
Nemickienė. Sesė Nemickie- 
nė lapkričio I-sios proga pa
kelta į vyr. skiltininkės laipsnį.

“Birutės” skaučių d-vės se
sės, išlaikiusios I-mojo patyri
mo laipsnį, perkeltos kandida
tėmis į vyr. skaučių draugo
vę. Naujomis vyr. sk. kandida
tėmis tapo — Ramona AšėbČT- 
gaitė, Ligija Birutytė, Dai
va Jurytė, Rūta Gerulaitytė, 
Onutė Matulaitytė, Danutė 
Saldaitytė, Rasa Milukaitė ir 
Laura Cerkeliūnaitė.

Neatsiliko ir paukštytės.

laikė Daiva Bobelytė ir Rūta 
Kidolytė, II-jo: Lina Alksniny- 
tė, Audronė Cesnavičiūtė, 
Danutė Gvildytė, Laura Na- 
ronytė, Rima Reventaitė, Ra
munė Šidlauskaitė ir Rima 
Vebeliūnaitė. Taip pat praneš
ta, kad visa eilė paukštyčių 
šių metų “Simo Kudirkos” sto
vykloj įsigijo iškylautojos, dai
lininkės, gail. sesutės ir 
tės specialybes.

Vyr. sk. v. si. Aldona 
lyte paskirta skaučių

artis-

Kido- 
d-vės

Brolių įsakymuose pasveikin
ti rajoninėj , sporto šventėj 
jau antri metai iš eilės I-ją vie
tą laimėję skautai sportinin
kai ir Ąžuolų skiltis, kurie “Si

New Yorko skautai ir vilkiukai sueigos metu. S. v. v. si. G. Mikalauskas raportuoja 
tuntininkui s. v. si. K. Nemickui.

Nuotr. Lino Vytuvio

mo Kudirkos” stovykloj skilčių 
varžybose laimėjo II vietą.

Malonu buvo išgirsti, kad 
“senieji” skautai vyčiai vėl 
sugrįžta į aktyvių skautų eiles. 
Trys jų tapo draugovių globė
jais. S. v.v. si. Viktoras Kirky- 
la — skautų “Šarūno” d-vės, 
s. v. v. si. Evaldas Remėza — 
skautų “Geležinio Vilko” ir s. 
v.v.si. Kęstutis Šetikas — vilkiu
kų draugovės.

Po įsakymų sekė paukšty
čių įžodis, kurio- metu pasipuo
šė pirmą kartą raudonais kak
laraiščiais Daiva Bobelytė ir 
Rūta Kidolytė. Naujosioms 
paukštytėms kaklaraiščius 
užrišo, ps. I. Jankauskienė, tė
vynės mazgelį — Tėvų Komi
teto atstovė p. D. Šilbajorie- 
nė, gerojo darbelio — naujųjų 
sesių mamytės — G. Bobelienė 
ir ps. B. Kidolienė.

Sueigai pasibaigus, Lietuvos 
kariuomenės šventės progai pri 
taikintą žodį tarė buvęs nepr. 
Lietuvos karininkas Aleksand
ras Vakselis, kuris paminėjo ir 
skautų įnašą į Lietuvos kariuo
menę, taip pat ir žuvusius skau
tus partizanų eilėse.

Po pašnekesio visi sueigos 
dalyviai buvo pavaišinti prieš
piečiais, kuriuos, kaip ir visa
da, paruošė tėvų komitetas.

B.K.

GINTARŲ PARODA

Yorko vyr. skaučių ži- 
16 Kul- 

y patingą

išstatyta 
papuoša-

,\ew
dinys “Vilija” sausio 
tūros Židinyje rengia 
parodą.

Šioj parodoj bus 
ginfcfTo išdirbiniai — 
lai, statulėlės, paveikslai. Bus 
proga norintiem ir minėtų iš
dirbinių įsigyti.

Tą pačią dieną bus rodomos 
skaidrės iš prof. Stepono Ko
lupailos kelionių po nepriklau- 

bus vaišinami kavute.
Parodos pelnas skiriamas 

išleidimo 
tik malo-fondui. Atsilankę ne 

niai praleis sekmadienio popie
tę, galės pasigrožėti “Lietu
vos aukso” lobynu, bet tuo pa
čiu parems ir skautus, nes jų 
auka padės išleisti taip reika 
lingus skautiškus vadovėlius.

Paukštyčių įžodis iškilmingos sueigos metu. Stovi M. Matulaitytė, prie vėliavos R. • 
Kidolytė, toliau D. Bobelytė, R. Milukaitė ir dešinėje — sesių rikiuotė.

Nuotr. Lino Vytuvio Linksmų Kalėdų ir laii

ATLANTO RAJONO VADOVŲ 
SUVA5IAVIMAS NEW YORKE

Lapkričio 13 Kultūros Ži
dinyje New Yorke įvyko Atlan
to Rajono Seserijos ir Brolijos 
vadovų suvažiavimas.

Suvažiavime dalyvavo va
dovai iš viso Atlanto pakraš
čio.

I Pradžioj vyko atskiri Seseri
jos ir Brolijos posėdžiai. Sesių

Siemaškienė pateikė savo 
pranešimą, apžvelgta darbo 

i planas 1971—72 metam ir supa- 
į.žindinta su numatomais atei
nančių metų įvykiais skautų

Sesės numato suruošti M. 
Jankausko drožinių parodą atei
nančių metų pavasary, 
žiemai numatyta ir vėl 
ruošti
skautėm

gi 
su- 

slidinėjimo iškylą vyr. 
ir vyčiam. Numato-

ŠV. KALĖDAS ir NAUJUS METUS
S

Miami Lietuviy Piliečiai Klubas 
3655 No. West 34th Street, Miami, Florida 

sveikina visus lietuvius ir linki sulaukti sveikiems

MERRY CHRISTMAS

u &
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SEASON'S GREETINGS —
to all our Lithuanian Customers and Friends

Poetė Juozė Augustaitytė - Vaičiūnienė išlaido naują poezijos rinkinį “Rūpes
tis’ . Chicagoje surengtoje kultūrinėje popietėje buvo tas rinkinys pristatytas. 
Poetė priima skautininkių draugovės sveikinimą. Kairėje — poetės marti Laima, 
sūnus Jonas, šalia jos — LS Seserijos vyr. skautininkė s. Lilė Milukienė, s. Bi- 

, ; eilėje — v. s. V. Tallat Kelpša, v. s. H. Plaušinaitienė 
Nuotr. J. Kažemėko

rutė Vindašienė, antroje 
ir k.

ma suruošti ir skautų-čių su
važiavimas pavasary, gegužės 
mėn. taip pat ir paukštytėm 
suvažiavimą-iškylą, kur, tiki
masi, prisidės ir vilkiukai. Jau 
planuojamas vyr. skaučių ir sk. 
vyčių suvažiavimas, kuris į- 
vyks 1972 Memorial Day savait
galy Clevelande. Sporto šven
tė įvyks birželio mėn. Wor- 
cestery.

Ateinančiais metais Atlanto 
Rajono seserijos stovyklos vir
šininke pakviesta s. D. Marcin
kevičiūtė.

Bačkaitienė, sesių 
“Simo Kudirkos” 

padarė išsamų pra-

Ps. A. 
viršininkė 
stovykloj, 
nešimą apie stovyklą. Ji taip 
pat įteikė, yadeixei ir sesių sto- 
vykldjf pagamintą dovanėlę.

SKAUTAI AKADEMIKAI
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Ambasadoriaus Bush kvieti
mu, “Foreign Policy” organiza
cija pasiuntė kvietimą Ak. 
Skautų Sąjūdžiui dalyvauti mi
nėtos organizacijos seminare 
Jungtinėse Tautose.

Lapkričio 19 trys New Yor
ko akademikai buvo ambasado
riaus Bush svečiais kartu su 
amerikiečių organizacijų atsto
vais, kolegijų ir kitų aukštųjų 
mokslo įstaigų delegatais.

T. n. Aldona Kidolytė, Korp. 
“Vytis” senj. Kęstutis Nemic- 
kas ir junj. Rimas Balkus at
stovavo akademikam ir pralei
do visą dieną Jungtinėse Tau
tose, klausydami “Foreign Poli
cy Ass’n.” atstovų kalbų, kurių 
tarpe kalbėjo ir pats ambasa
dorius bei astronautas Alan 
Shepard ir kiti. Jie taip pat tu
rėjo progos pasiklausyti Gen
eral Assembly buvusių diskusi
ją
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Po pietų pertraukos buvo 
liau tęsiamas suvažiavimas, 

sesių
U

Raj-' 21
a1

antroj daly buvo bendras 
ir brolių vadovų posėdis.

Posėdį atidarė Atl. 
Vadas s. M. Subatis.

Pirmiausia diskutuota ir pa
sisakyta dėl “Skautų Aido”, 
“Skautijos”. Toliau pateikta bu
vusios vasaros stovyklos apy
skaita. Pasirodo, kad stovyklos 
išlaidas apmokėjus, vis vien 
liko graži suma, kuri padalinta 
per pusę broliam ir sesėm. 
Pinigai įnešti į rajono Brolijos ir 
Seserijos iždą. Stovyklavo 374 
skautai, tuo padarydami šią 
stovyklą bene didžiausią Atlan
to Rajone.

Pavasario suvažiavimas — 
šventė numatoma suruošti 
balandžio mėn. Connecticut 
valstijoje. Sporto šventė į- 
vyks birželio 24-25 Worceste- 
ryje. S. R. Jakubauskas paruoš 
tolimesnius pranešimus sporto 
šventės reikalu.

Vasaros stovyklai
(nukelta į 7 psl.)

I

ateinan-

1 
J
L

International Trefoil
i : 

_____  Circle i i 
sueigoj lapkričio 15 be kitų ; ; 
tautybių skaučių dalyvavo ir L 
ten priklausančios lietuvės, i 
Šioje sueigoje vyr. sk. v. si. š i 
Aldona Kidolytė papasakojo 
susirinkusiom savo įspūdžius iš " 
kelionės po Europą praėjusią J 
vasarą, kur ji buvo nuvykus su ? 
skautų ekskursija, bei jubilieji- J 
nės stovyklos Schwetzingene, V

LSV Jamborės Fondas iš
leido kalėdinius atvirukus, ku
riem piešinius sukūrė Pau
lius Jurkus. Šiuos gražius atvi
rukus galima įsigyti pas New 
Yorko skautiškų vienetų vado
vus, o taip pat ir* lietuviškos 
spaudos kioskuose.

Artėjant šventėm, Darbi
ninko puslapiuose vieta ribota, 
nes atėjo metas talpinti kalė
dinius sveikinimus. Todėl kai 
kurie rašiniai, kuriuos reikėjo 
patalpinti gruodžio mėn., ati
dedami iki 1972 sausio mėn.

STANLEY P. ZIS 
Funeral Director

formerly
Michealonis Funeral Home

26 Kinsley Street, Nashua, N. H. 
Tel. 882-3501

■ Svekina savo klijentus Kalėdų ir Naujų Metų proga

Degasis Insurance Agency, Inc.
Complete INSURANCE Service

Olive Street, Nashua, N.H. Telefonas: 882-4641

Merry Christmas and a Happy New Year 
to all our members

Canadien Club
NASHUA. N. H.

1
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Taveru Hotel

9 Clinton St., Nashua, N.H. 
Rooms by day or week S. Docos, Mgr.

«

4
i
H

a
McArdle Insurance Agencv, Ine. ® C? J ~ ĮĮJa 

(J. B. Crowley Ins. Agency) - g
15 High Street Nashua, N.H. 03060 §

|
J

Is Lietuvis graborius— Funeral Chapel

i
T ____ ______
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LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems
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ALBERT J. SAVOLSKIS

e?

£
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Private parking — Air conditioned

- 3501 Main Street Homestead Park, Munhal, Pa. 
Phone: 462-2288
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JOSEPH A. PROKOPOVITSH 
Funeral Home 

DAVID WASIK — Assistant
431 Ninth Avenue Munhall, Pa. u

Phone: 461-2267 £o
„ J

2

First Federal Savings & Loan Ass’n 
of Homestead

4 convenient offices to serve you 
homestead—McKeesport - 

BRADDOCK — CLAIRTON
Home Office — 300 E. 8+h Avenue, Homes+ead, Pa.

Insured Savings Home Loans

u u

2

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų a

AL Lutheran j
Radio Dispatched Servic^ j

Distributor of all Local and Premium Beers į
461-3133 2007 Whitaker Way, Munhal, Pa. ,

Džiugių šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Iron City Clock Hospital 
EXPERT WATCHMAKERS

&IMQN ALELIO N AB
2120 Forbes SL Phone 281-7399 Pittsburgh 19, Pa.
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Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiem mūsų kostumeriam ir draugams

ALEXANDER’S
SUPER MARKETS

Čia galima gauti gerų dešrų ir kumpių 
HOMESTEAD BRADDOCK
31 (TE. 8th Avenue 714 Braddock Ave.

i LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

KAUNAS BAKING COMPANY
U

‘ 304 Olivia Street

H 
••
U

Dail. Juozas Bagdonas gruo
džio 11 atšventė 60 metų gy
venimo sukaktį. Platesnis jo 
veiklos aprašymas, pailiustruo
tas darbų nuotraukomis, bus 
paskelbtas Darbininke vėliau.

Hamiltono mergaičių choras 
“Aidas” atvyksta koncertuoti į 
New Yorką. Jų koncertas bus 
balandžio 15, šeštadienį, Rich
mond Hill aukštesniosios mo
kyklos salėj. Chorui vadovau
ja solistas Vaclovas Verikaitis. 
Chorą pakvietė Liet. Bendruo
menės New Yorko apygarda. 
Pelnas skiriamas Maironio litua
nistinei mokyklai paremti.

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

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

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

CURRENT DIVIDEND RAITĖS

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

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

DISPLAYOna Kubilienė iš Brook-
N. Y., vietoj kalėdi

nių kortelių siuntinėjimo pa- 
I aukojo Kultūros Židiniui 25 
dol. ir per spaudą sveikina savo 

Įdraugus ir pažįstamus.
* Živilė ir Zenonas Jūriai 

r vietoj kalėdinių sveikinimų
* kortelių siuntinėjimo per spau- 

dą sveikina savo bičiulius. Ta
* proga skiria 20 dol. auką Kul

tūros Židinio statybai ir 5 dol. 
spaudai paremti.

- !lyn>

r

RETIRING?
The Salvation Army 

Williams Memorial Residence 
Offers furnished apartments 

for retired people 
past age 60

For information write to: 
720 West End Avenue 
New York, N. Y. 10025 

or call 749-4374

DUONA ir KEKSAI
Wedding and Birthday Cakes

McKees Rocks, Pa.
Phone: 331 - 4455

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

PAUL H. KRAW
FUNERAL HOME

SKAUTAI . .
Darbininko skaitytojai, gavę 

1972 m. menišką laikraščio 
kelendorių, prisiuntė spaudai 
paremti aukų: P. Rusas, Pt. Wa
shington, N. Y., 8 dol., A. Zno- 
tinas, Keamy, N. J., ir A. Stul
pinas, Waterbury, Conn., po 7 
dol., A. Hintendorf, Brockton, 
Mass., 6 dol., A. Šetikas, Old 
Saybrook, Conn., A. Gylys, O- 
lympia, Wash., B. Ashmont, 
Linden, N. J., A. Harast, Pgh., 
Pa., ir M. B. Scharf, Crowley, 

, Texas, po 5 dol., A. Mažeika,
f Ozone Pk.,‘ N. Y., J. Matusai- 
f tis, Worcester, Mass., ir M. Ma-

1

Norwood, Massachusetts ■ f. 1248 Washington Street
‘f Namas pastatytas specialiai šermeninis
f Patarnavimas dieną ir naktį
t Tel. 762-0482

[Kristaus Gimimo ir Naujų Metų švenčių proga sveikina 
ir-linki Kūdikėlio Jėzaus palaimos

Advokatas Antanas J. Young
315 E Street, South Boston, Mass. — Tel. 268-8491

f G. Stančius, Mt. Vemon, N. Y., 
visus f Z. Prūsas, Chillicothe, Ohio, G.

f Stuopis, Sharon, Mass, ir J. Bra- 
F zauskienė, Yonkers, N. Y., po 
e 3 dol. Visiems spaudos rėmė- 

■ £ jams dėkoja Darbininko admi- 
I nistracija.
F

May the Season bring health and good cheer to all i £
. from ' ; £

A. J. NAMAKSY 1
REAL ESTATE & INSURANCE

321 Country Club Rd., Newton Centre, Mass. • DE 2-2645 
1

Tvp
Lithuanian and English

sale at reasonable r—5ces, also 
____ t calculators, mimeos, com
plete line of office machines and 
equipment. Rentals. Repairs. ALL 
■LANGUAGES TYPEWRITER, CO., 
INC. 119 W. 23rd Street, New York, 

i X.Y. — CHelsea 3-8086.

for 
adders,

11 Linksmų Švenčių ir džiaugsmingų Naujų Metų
■

t
South Boston Cafe

(atkelta it 6 psl.) 
metam reikalinga gautitiem 

patogi stovyklavietė. Nuodug
niai išdiskutavus keletos pa
siūlytų stovyklaviečių geres
nes ir blogesnes sąlygas, numa
tyta stovyklai samdyti estų jau
nimo stovyklavietę New Jer
sey . valstijoj. Stovykla numa
tyta rugpiūčio pradžioj.

Tuo pačiu metu vyks ir 
“Gintaro” bei “Ąžuolo” mo
kyklų 1972 m. stovykla, kartu 
su rajonine stovykla, tačiau ji 
bus atskira ir turės savo va
dovybę. Jos vadovais sutiko bū
ti s. R. Cesnavičienė ir v.s. 
M. Manomaitis.

Artimiausias vadovų suva
žiavimas numatytas sušaukti 
vasario 27 Waterbury, Conn.

Buvo iškeltas ir nuosavos At
lanto Rajono stovyklavietės 
klausimas. Buvo daug pasiūly
mų, diskusijų, tačiau neprieita 
prie jokio konkretaus nutari
mo.

Po klausimų ir sumanymų 
užbaigta suvažiavimo dienotvar
kė. Vadovai išsiskirstė iki 
kito suvažiavimo Waterbury, 
kur bus toliau tariamasi apie 
Atlanto Rajono skautų-čių 
veiklą.

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

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 Iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. Skirtinga progran.a Sek
madieniais, nuo 3 iki 4 vai. p.p., 97.9 meg. FM bangomis. Direktorius dr. 
Jok. J. Stukas, 14Q7 Forde -Df., Mountainside, N. J. 07092; tel. 201—232-5565

New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05 - 9:00 vai. vak 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotj 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.

SERVICE

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių Ir anglų kalbomis sekmadieniai!1 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288 
62-15 69th Pi., Middle Village, N.Y. 11379.

B.K.

KAROL KAILIAI
'ei jūs galvojat, kad jūsų brangius 
—"2_ ; geriau pirkti pas tokį par-

kurio patirtis tęsiasi per 
šimtmetį, tai jūs gudriai galvojat. 
.. visokių kailių: “Po

kokteilių valandai, laivų 
savaitgalio mados ir pan.

krautuvės. Garden State 
Paramus. Kasdien iki 8:30.

kailius 
davėją, 
r*
KAROL
penktos”, 
kelionėm, _
KAROL — valstybėj puikiausios spe
cialios krautuvės. Carden 
Plaza ________  ______
Šeštadieniais iki 6 vai. vak.

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Baisas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:36 - 2:30 p.p. 1203 Green St, Philadelphia, Pa. 19123: 
PO 5-0932.

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

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

H. W. MALE

Spanish Speaking Salesman — your 
future is with highly progressive 

Co. Interviews Mon. - Fri. Dec. 6-13 
11 A. M. — 4. P.M. Mr. Chaves 

C. T. ENTERPRISES 
1697 Broadway, N. Y. Suite 304

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

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

Construction Trainee 
BUILDCOT INC.

A general Construction Company 
has a Training Program for those 
who wish to learn a trade such as:

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.

Carpentry 
Electrical 
Masonry

Plumbing
Drafting

Interior Decorating and others

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M inkus, WLYN '360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Froadway, South 
Boston, Mass. 02127

Veda Kazys Merkis LOŠ ANGELES, CALI K. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 -12:45 vai. p.p. Liet Ra
dijo klubo pirm. Ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford St. 
Santa Monica, Calif. 90403. TeL 828-3779.

JONAS ir VINCAS BALUKONIAI, 
savininkai

£ 260 W. Broadway * So; Boston, Mass. f
Č

260 W. Broadway So: Boston, Mass.
Amerikietis Bobby Fischer 

stovi pirmuoju žymiausių pa
saulio didmeistrių sąraše, kurį 
paskelbė FIDE

NAUJOS. KNYGOS

Edmundas Ketvirtis, savininkas, sveikina visus Kalėdų švenčių proga
(Tarpt. šach-

t Ketvirtis Jewellers
Watches —Diamonds — Jewelry

379 West Broadway, South Boston, Mass. 
Tel. 268-4649

PIRKITE KALĖDINĖS DOVANAS PAS KETVIRTĮ

£
Fischer 2760,

Korčnoj 2670,
2690,
2660, 

Botvink

Sveikinimai Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
- &

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
390 W. Broadway — 268-8764 

Boston, Massachusetts

i 
i
i
i

i 
i

Spassky- 
Larsen

Polugajevskij 2640, 
2630, Portiš 2630, Smyslov
2620, Tai 2620, toliau Geier, 
Keres, Hort, Stein, Gligorič, 
Taimanov, Broštein, Huebner, 
Giplis, Kruogius.

Robert Byme 
kovoja Maskvoj, 

atminimo turnyre.

I
I Merry Christmas and a Happy New Year

MAPLE HILL CHAPELS
II

Funeral Home
2? 380 Maple Avenue
| Tel. 246-2525

Hartford 6,
Area Code 203

IConn, ir

Amerikietis 
sėkmingai 
Aliochino
Po 6 ratų pirmavo T. Petro
sian su 4 tš. (jis įveikė pa
saulio čempioną B. Spaskį), ant
rą vietą dalijosi Spasky, Brom- 
štein ir Robert Byme po 3 su 
puse tš. Pabrėžtina, kad R. 
Byrne įveikė Čekoslovakijos 
didmeistrį Hortą šeštame rate 
ir Balašovą — pirmame. Su 
Spaskiu, Uhlmanu ir Karpovu 
sulošė lygiomis. Pralaimėjo 
tik prieš Talį.

It will be Class ’ Room Instruction 
and on the Job Training. As a 
Crainee you will receive a Salary 

while you are working on your jobs.
English speaking

For special interview call:

(201) 539-0238

Help wanted male — Assistant. I 
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 
Greenwich Conn 203—869-4600

Pray Auto Corp.

A research organization concerned with the prevention 
and elimination of street assaults on night workers.

MENPAC
Maintenance Employees Night Protection Alert Corporation

“A Homeward Bound Night-Worker Needs Two Heads” 
ALBERT E. PERRY, President

139 East 36th Street. Suite 8, New York, N.Y. 10016. Tel. 725-1576

NIGHT PROTECTION ALERT QUESTIONNAIRE
Union Affiliation, if any

Name

2 dol.

1
i 
i

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ 1971 METŲ 

linkime visiems geros valios lietuviams j

Chicagos lietuvių šachmatų 
klubas įveikė Gary komandą 
4-2. Taškus mum laimėjo R. 
Fabijonas pusę, A. Šalkauskas 
1, A. Litvinas 0, A. Juška pu
sę, M. Rimkus ir N. Binderis 
gavo po tašką be žaidimo,.

&. 
b

aIi
r

Frank Zogas, President

MIDLAND SAVINGS
and Loan Association

4040 Archer Avenue Chicago, III. 60632 — Phone 254-4470

Passbook Savings. All accounts .compounded daily — paid quarterly

2 Years Savings Certificate (Minimum $5,000)

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

I

Waitkus Funeral Home
PRANAS VAITKUS, 

laidotuvių direktorius, patarnauja dieną ir naktį.
Notary Public

197 Webster Avenue, Cambridge, Mass. — Tel. TR 6-6-13*1

f Bostono tarpklubinėse gruo
džio 3 Boylstono klubas išsi
vežė gana sunkiai pelnytą per
galę prieš lietuvius 3-2. Mūsų 
Algis Makaitis ir Algirdas 
Leonavičius • pralaimėjo savo 
partijas atsidūrę “zeitnote”. 
Taškus laimėjo Kazys Merkis 
1 ir Jurgis Zoza 1. Taigi, nedaug 
trūko, kad būtume laimėję 
prieš stiprų Boylstono klubą.

Užteko 50 proc., kad Curdo, 
Peters ir Lukowiak laimėtų 
Bostono meistų-ekspertų turny
rą, pasidalydami pirmą vietą vi
si trys surinkę po du su puse 
— du su puse taško. Curdo įvei- 

į kė Lukowiaką, bet pralaimė- 
F jo prieš Petersą, Peters įveikė 
Į> Curdo, liet suklupo prieš Lu- 
i kowiaką. Buvo tik 6 dalyviai.

e 
i
i

1 i
r

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

Book ±

MALE - FEMALE

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

E. Čekiėnė, Kad ji būtų gy
va. 5 dol.

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

J. Žilevičius, Lietuvis vargo- 
niniDkas išeivijoj. 5 dol.

L. šimutis, Amerikos Lietu
vių Taryba. Kietais viršeliais, į 
didelio formato. 10 dol.

L. Dovydėnas, Mes valdysim 
pasaulį. I ir II tomas. Abu 8

; dol.
A. Baronas, Vėjas lekia lygu-

rr. 4 dol.
A. Maceina, Bažnyčia ir pa

saulis, 2 dol.
J. Strolia, Lietuvos Vyčio 

pėdsakais. Atsiminimai.
B. Sruoga, Radvila Perkū

nas. 4 dol.
A. Gintneris, Lietuva caro ir 

kaizerio naguose. 5 dol.
; Dr. K. Jurgėla, Lietuvos su- 
i kilimas 1862-64 m. 10 dol.

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

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

Dr. prel. J. Končius, Vytau
tas Di lysis. Angliškai. 1 dol.

A. Kučas, Amerikos Lietuvių j IN MEMORIAM 
Istorija. 10 dol.

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

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

J. Karys, Numizmatika. 15 
dol.

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

Address ...................... .......

Where do you work?
Going home, what street or station do you get on?

Subway  ........   Bus......................  What time?
What street or station do you get Off?

Subway................................Bus........

Does someone travel with you?
Describe any unlighted areas or vacant lots on your way home:

Zip

... What time?

Foreman or Forelady experienced 
in sewing machine operation. Sal- 
ary open. Call for appt. 201—462- 
16S0 Lintex Co. Inc. 40 Jacksen St. 
Freehold. NJ.

Sewing machine operators experi
enced on zig-zag and overlock ma
chines. Call for appt. 201—462-1680 
Lintex Co. Inc. 40 Jackson St. Free
hold, N.J.

May MENPAC give your name to other night workers in your block or who 
may be travelling at the same time as you, or getting off at your station ? 
In return you would get their name. YES *□ NO □
Would you allow MENPAC to give your name and address and the time 
you are on your way home from the subway or bus to the police precinct 
in your neighborhood ? YES □ NO F7
Do you pay someone for transportation other than bus or subway?

YES □ NO □ 
If so, how much?..................

Ralph Johnson Bunche 
1904 — 1971

The National State Bank 
Union and Middlesex 

Counties

Šios ir kitos naujos knygos 
bei lietuviškos plokštelės gali 
būti graži dovana Kalėdų šven
čių ar kitom progom. Gauna- 
ivi Darbininko administracijoj, 
910 V/iiloughby Ave., Brook- 

: lyn, N. Y. 11221.

Kas norėtų skalbti Darbininke 
praiomas skambinti:

GL 2-2923

DARBININKO KALENDORIUS
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.

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 ----------

DEXTER PARK rsįj 
ffį PHARMACY lįS! 

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA A\Er.UE 

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

1
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5*7068 
2-6916 
5-7281 
2-2922

827-9865Kultūros Židinys

dol.

Kun. Pranas Geisčiūnas, 
Balfo reikalų vedėjas, po dvie- 

tjų operacijų dar tebeguli Me
morial ligoninėj (68 St. ir 1 
Ave., New York, N. Y. 10021). 
Sveikata stiprėja labai parna- 

* žu. Ligonis visiem dėkoja už 
maldas ir prašo ir toliau ne
pamiršti.

Genė ir Antanas Šetikai, 
vietoj kalėdinių atvirukų 
siuntinėjimo, aukoja Kultūros 
Židinio statybai 25
ir per spaudą sveikina savo 
draugus ir pažįstamus.

Petras Palys, Richmond Hill, 
N. Y., draugus ir pažįstamus 
sveikina Kalėdų proga per 
spaudą ir ta proga Darbininkui 
paaukojo 10 dol.

Adolfas ir Jadvyga Kregž- 
džiai vietoj kalėdinių sveikini
mų Kultūros Židiniui aukoja 
10 dol. ir spaudai paremti 2 dol.

Dr. B. ir A. Radzivanai Ka
lėdų ir Naujųjų Metų proga 
sveikina vis.us savo 
pažįstamus. Vietoj 
mo kortelių aukoja 
ginei Šalpai 25 dol.

Liet. Tautinės Sąjungos I 
skyriaus prieššventinis susibū
rimas ir pobūvis įvyks gruodžio 
18, šeštadienį, 7:30 v. v. (Le
kavičiaus (buv. Diržienės) 
restorano svetainėj, 94—25 Ja
maica Ave., Woodhavene, N.Y., 
Valdyba prašo visus narius ir 
bičiulius atvykti su šeimomis 
ir pažįstamais.

Už Adomo Galdiko sielą ant
rųjų mirties metinių proga, gruo
džio 7, pranciškonų koplyčio
je aukotos mišios. Užprašė 
Čepulių šeima.

draugus ir 
siuntinėįi- 
Liet. Reli-

Liet. Fronto bičiulių rytų apy
gardos suvažiavime išrinktoji 
valdyba pasiskirstė pareigomis 

; taip: dr. Bronius Radzivanas 
— pirmininkas, inž. Juozas Ar
dys — sekretorius, Antanas Bal
sys — iždininkas, Antanas Po
cius — narys. Valdybos adresas: 
84-16 110 St., Richmond Hill, 
N. Y., 11418.

Maironio mokyklos mokinių 
kalėdinė eglutė bus gruo
džio 18 Holy Child mokyklos 
patalpose. Vaikučiai renkasi 9 
vai. ryto. Bus 3 pamokos. Prieš
piečiai 12:15 vai. Priešpiečių 
metu prie šventiškai papuoš
tų stalų vaikučiai bus pavai
šinti saldumynais. Po priešpie
čių prie eglutės bus speciali 
programa, kurią atliks moki4 
niaf. Po to Kalėdų senelis da
lins dovanėles visiem vaikam. 
Porgrama baigsis maždaug apie 
2 vai.

Antanas Skirias, Lietuvių 
Dienų leidėjas iš Los Angeles, 
Calif., buvo atvykęs į New Yor- 
ką ir gruodžio 1, palydėtas V. 
Belecko, pas kurį buvo susto
jęs, lankėsi Darbininko redak
cijoj. Jis taip pat aplankė vi
sus prekybininkus, kurie skel
biasi jo leidžiamame žurnale . 
Iš čia išvyko į Detroitą, kur da
lyvavo Vliko seime.

Antano Rugio 70 metų sukaktuviniame minėjime Patersone šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos salėje prie iškilmingo stalo iš k. sėdi J. Simutienė, Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis, sukaktuvininko dukrelė Marytė Rūgytė, sesuo Ona Babušienė, va
karo vedėjas Jokūbas Stukas, Loreta Stukienė, antroje eilėje stovi sūnus Vytautas Ru
gys, sūnus Algimantas Rugys, sukaktuvininko brolis Jonas Rugys, solistė Ona Zubavi- 
čienė, solistas Liudas Stukas, Irena Veblaitienė, muzikas Algirdas Kačanauskas.

Nuotr.-V. Maželio

SU PAGARBA
ANTANUI RUGIUI

jo septyniasdešimtmečio proga

BALYS RAUGAS

Vietoj kalėdiniu sveikinimų

ras Vainiai aukoja 50 dol. Kul
tūros Židiniui ir tuo per spau-

mus Kalėdii ir Naujų Metu proga.

Užgavėnių kaukių balių ren
gia New Yorko ateitininkai — 
sendraugiai, studentai ir moks
leiviai. Balius bus vasario 12 d., 
o v.v. Šv. Stanislovo Kostkos 
mokyklos salėj, du blokai nuo 
lietuvių bažnyčios Maspethe. 
Šio kaukių baliaus pelnas ski
riamas Kultūros Židinio staty
bai.

Juozas Petrėnas, žinomas 
rašytojas ir “Tėvynės“ laik
raščio redaktorius, nuo sausio 
1 pasitraukia iš laikraščio re
dagavimo pareigu.

Patersone nepailstamai kartu dir
bęs su A. Rugiu, bet turėjęs 
progą pažinti A. Rugį iš arti

bei apy-

su dide-

klebonas

Kristaus Karaliaus šventė
ALRK Federacijos New Yor-

dyba lapkričio 21 suruošė Kris
taus Karaliaus garbei minėjimą-

deracijos pirm. dr. Antanas 
Skėrys. pakviesdamas dvasios 
vadą kun. V. Pikturną sukalbėti

Lietuvos vyčiai organizuoja 
ekskursiją į P Ameriką

Lietuvos vyčiai rengia ekskur-

penki* kraštus; Kolumbiją, Ar
gentiną, Urugvajų, Braziliją, 
Venecuelą, kur gyvena daugiau

ketvirtadienį. Visi išskrenda 
AVIANCA — Kolumbijos linija 
iš New Yorko. Ekskursija bai-

pai New Yorke.
Keliaujant bus surengti susi

pažinimo vakarai-koncertai su 
vietos lietuviais, bus apžiūri
mos to krašto įdomesnės vie-
tos.
Bilieto kaina, įskaitant pusry-

Minėjimas pradėtas Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčioj 
mišiomis. Jas aukojo ir dienai 
pritaikytą pamokslą pasakė aps
krities dvasios vadas kun. V. 
Pikturna. Mišių metu gražiai

vaujamas muziko Albino Priž- 
ginto. Solo įspūdingai pagiedojo 
solistė Lionė Juodytė - Mathews. 
Ji atliko B. Budriūno — Marija,

tą, kruopščiai paruoštą paskai
tą skaitė sesuo Palmyra, specia
liai atvykusi iš Putnamo. Dar 
kalinėjo jaunosios kartos veiklus 
studentų- ateitininkų atstovas 
Jurgis Oniūnas.

Meninę dalį atliko jaunieji: 
Jolita Gudaitytė pagrojo akor
deonu ir Danutė Miklaitė padek
lamavo eilėraščių.

Programai pasibaigus, visi mi
nėjimo dalyviai buvo pakviesti 
kuklių vaišių, kurias parūpino 
tos parapijos klebonas kun. A. 
Petrauskas.Po mišių parapijos salėje į- 

ko minėjimas — akademija.

Nedidelė Patersono lietuvių 
kolonija yra viena gyvesniųjų 
Amerikos lietuvių bendruome
nės telkinių. Gal dėl to ,čia 
trijų metų laikotarpyje yra į- 
vykę net du JAV LB centro 
valdybos organizuoti rytinio pa
kraščio LB apygardų 
linkių suvažiavimai.

Neperseniausiai čia 
lėm iškilmėm buvo 
tas naujasis parapijos
kun. V. Dabušis, o lapkričio 13 
su dėmesį patraukusiu iškil
mingumu buvo atšvęsta vietos 
nenuilstamo visuomenininko 
Antano Rugio 70 metų amžiaus 
sukaktis.

Paskutiniųjų dviejų dešimt
mečių bėgyje Antanas Rugys 
buvo vienas ryškesniųjų šios 
kolonijos “spiritus movens”, sa
vo energija, ryžtu, darbu ir pa
sišventimu jis ne tik reiškėsi 
vietoj, bet stipriai spinduliavo 
ir į kaimynines New Jersey 
lietuvių kolonijas bei LB apy
linkes. Todėl nenuostabu, kad 
šalia patersoniečių, susirinku
sių lapkričio 13 pagerbti An
tano Rugio, iškilmingoj vaka
rienėj gausiai prisijungė ei
lės LB apylinkių bei kitų įvai
rių organizacijų atstovų. Tuo 
buvo pademonstruota, kad lie
tuvių visuomenės pagarba ir 
darbų įvertinimas įgyjamas pa
stovia ir nuoširdžia veikla. A. 
Rugys čia yra gražus pavyzdys. 
Bet tuo pačiu ir patersoniškiai 
prasmingai pademonstravo pla
tesnio dėmesio vertą ne tik 
dėkingumą, bet parodė ir di
delį respektą ir pačiam visuo
meniniam darbui.

Banketą pradėjęs JAV LB 
N. Jersey apygardos pirminin- 

’ kas ir kartu Antanui Rugiui pa
gerbti komiteto pirmininkas K. 

'Jankūnas pastebėjo, kad An
tanas Rugys savo pasišventimu 

> visuomeniniam darbam įverti
nimo yra susilaukęs jau senai 
ir jau gerokai anksčiau norė
ta surengti jam pagerbimą, 
jis nuo tokio pagerbimo 
griežčiausiai atsisakinėjęs. 
Jankūnas džiaugėsi, kad šį
karą pavykę čia susirinkti ir 
pagarbos vertą Antaną Rugį jo 
70 metų amžiaus proga pasvei- 

. kinti.
į Po tradicinės tokiais atve- 
ijais maldos, kurią atkalbėjo pa- 
• rapijos klebonas kun. J. Kinta, 
' banketui vykusiai vadovavo 
prof. dr. J. Stukas, savo guviu 
sąmojum bei gyvu žodžiu mar
gą ir ilgai nusitęsusią vakarie
nės programą sugebėjo su- 
jungtr"'t—darnią pynę taip, kad 
banketo 4 valandos nevirto nuo
boduliu, bet gražiu ir mielu aki
mirksniu.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
mokyt. A. Masionis, ne tiktai

stojo į Karo Mokyklą ir 
pirmo bolševikmečio tarna- 
Lietuvos kariuomenės 1- 

Gedimino pulke. Kariuome- 
nebuvo užsidaręs kareivi-

bet 
vis 
K. 

va

Mergaitės, dalyvavusios Kristaus Karaliaus šventės minėjime, 
kuris buvo lapkričio 27 d. Angelų Karalienės parapijos sa
lėje Brooklyne. Iš k. jaunoji dainininkė Janina Mathews, ži
nomos solistės Lionės Juodytės-Mathews dukra, toliau su 
akordeonu Jolita Gudaitytė. Danutė Miklaitė.

N»H<r. P. Ąžuolo

kruopščiai paruoštoj apybrai
žoj įspūdingai perbėgo Anta
no Rugio gyvenimą nuo gimti
nės iki vėliausių Patersono die
nų, paryškindamas ir vertin
damas jo gyvenimo atskirus 
momentus bei darbus.

A. Rugys, gimęs 1901 spalio 
13 Rugių kaime, Šakių aps., 
1920 iš Marijampolės 7-sios kla
sės 
iki 
vo 
me 
nėj
nėse: jau tada jis ieškojo pro
gų išeiti į visuomenę: dirbo 
su šauliais, dalyvavo sporto klu
buose, rašinėjo spaudai ir eilę 
metų vadovavo 1 pulko radijo 
kariuomenės pusvalandžiam. 
Jam teko paruošti ir pirmąją 
Lietuvos kariuomenės radijo 
valandos programą Vilniuj, kai 
Lietuvos kariuomenė į jį įžy
giavo.

Vokiečių okupacijos laiko
tarpyje jis buvo Lazdijų - Sei
nų apskr. viršininku. Visiem 
žinoma, kaip sunkios ir labai at
sakingos prieš savo tautą oku
pacijos metais buvo adminis
tracinės pareigos. Jose galėjo 
ne vienas pasimesti ir nusikals
ti prieš savo kraštą, prieš sa
vo žmones. Tose pareigose iš
ryškėjo ano meto kvislingai ir 
tautos kovotojai - rezistentai, 
herojai. Savo kalboje A. Masio
nis savo asmenišku išgyveni
mu stipriai paliudiję?, kad An
tano Rugio būta idealaus rezis
tento, kovotojo už lietuvių tau
tos interesus, už kuriuos jis ne 
kartą savo asmens likimu yra 
stipriai rizikavęs. Kai Masioniui 
esant gimnazijos direktoriumi, 
buvę išlipinti antivokiški prie 
gimnazijos lapeliai, raginę jo- 

; kiu būdu jaunimui nestoti į vo
kiečių kariuomenę, A. Masionis 
buvęs Gestapo tardomas, ir jam 

’ grėsė koncentracijos stovykla. 
Jis išsiprašęs Gestapo, kad jie 
tuo reikalu pasikalbėtų su ap
skrities viršininku. Tai jie ir 
padarė. Po to pokalbio Gesta
pas gimnazijos direktorių pali

kęs ramybėje. Vėliau tik pa
aiškėjo, kad apskrities virši
ninkas išprašęs iš Gestapo, kad 
jie dar reikalą patyrinėtų, o 
jei jie ras, kad gimnazijos di
rektoriaus esama kalto, jis, aps
krities viršininkas, sutinkąs bū
ti areštuojamas. Reikalas bai
gėsi laimingai. Teliko gražus 
lietuviškos rezistencijos pavyz
dys.

Antanas Rugys Amerikoje kū
rėsi nelengvai. Niekad jis ir 
negyveno Čia taip gerai ir ra
miai, kaip daugelis atvykėlių. 
Tačiau ne daug yra tokių, kaip 
Antanas Rugys, tiek daug ati
duodančių asmeninio laiko ir 
energijos bendriesiem lietuvių 
reikalam. Vien tik Patersono L. 
B. apylinkėje iš 19 metų A. 
Rugio būta 16-kos valdybų su
dėty, iš kurių 13 metų jis bu
vo valdybos pirmininku. O pa
vartant JAV LB centro valdy
bos aplinkraščius, matosi, kad 
Patersono LB apylinkė yra vie-

< Bendruomenėje.
i Be Lietuvių Bendruomenės 
jo darbo rankas stipriai juto ir 
Vlikas, Altas, Balfas, LF ir TF.

Visa tai buvo patvirtinta bei 
paryškinta gausaus sveikintojų 
būrio.

Banketą labai gražiai paįvai
rino I. Veblaitienės dailusis 
žodis ir O. Zubavičienės bei 
L., Stuko solo, kuriem akompo- 
navo A. Kačanauskas.

Pabaigoje 
tuvininkas.

i damas jam 
šviesdamas
tingai žvelgdamas į rytojų, ku
rio darbus jis pažadėjo visomis 
jo turimomis jėgomis dirbti. 
Jis taip išsitarė: “pavargęs 
nesijaučiu, darbų yra daug, ži
nau, kad jų visų neįveiksiu, 
bet stengtis reikės. . .”

. Verta nuoširdžiai palinkėti 
> Antanui Rugiui ilgiausių metų! 
i

žodį tarė sukak- 
Jis kalbėjo žais- 

įprastu humoru, 
optimizmu ir vil-

llgiausiai 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.

A-1 A.
Liudvikai Ma Šukienei

mirus, jos vyrui dr. Antanui Matukui, jo sūnums ir dukroms 
gilią užuojautą reiškia

Aniceta ir Bronius KriSčiūnai
Augenija ir Petras Minkdnai

som 16 dienom, taip pat nakvy
nes viešbučiuose ir visą aptar
navimą, — tik 850 dol. asme
niui. Kas nori važiuoti, iki gruo
džio pabaigos turi įmokėti 100 
dol.

Papildomų informacijų su
teiks: Pleasant Travel Service 
6 Sea Girt Crossroads, Sea Girt,

vadinta. Ji rūpinosi vyčh] eks
kursija praeitais metais į Ro
mą, kai ten buvo šventinama 
lietuvių koplyčia. Ekskursija

BROCKTON, MASS
Iš L.B. apylinkės veiklos

Į paskutinį L. Bendruomenės 
Brocktono apylinkės posėdį, į- 
vykusį lapkričio 17 pirmininko 
bute, buvo pakviesti ir jauni
me atstovai.

Dalia Bielkevičiūtė ir Dovilė 
Eivaitė padarė pranešimą iš su
važiavimo, įvykusio Clevelande 
jaunimo metų reikalu.

Šie jaunuoliai buvo pasiūlyti 
ir sutiko įeiti į prie Brocktono 
apylinkės sudaromą 
metų komitetą:

Dalia Bielkevičiūtė, 
Bielkevičius, Dovilė Eivaitė, Ra- 
faelis Beržinskas, Antanas Raz- 
gaitis, Remigijus Sužiedėlis.

Pareigomis jie dar nepasi-

jaunimo

Jonas

skirstę, 
dus ir 
lėšom sutelkti.

Džiugu matyti, kad jaunimas 
taip entuziastingai imasi darbo, 
todėl ir mūsų — vyresniųjų pa
reiga yra jiem padėti ir, jei 
kreipsis prašydami paramos, 
jų tuščiom rankom neišleisti. 
Mūsų visų noras, kad jaunimo 
kongresas ateinančiais metais 
gerai pasisektų, apjungdamas 
visam pasauly išsiblaškiusius 
lietuvius jaunuolius bendram 
darbui, puoselėjant tautines 
tradicijas, kalbą ir kultūrą.

P. Jančauskas

bet jau diskutuoja bū- 
priemones reikalingom

Brooklyn© botanikos sode 
stiklinėj konservatorijoj spe- 
cialiai šventėm išauginta 14 
šimtų ponsecijų, kurių rau
doni, balti ir ružavi žiedai tro- 
pikalinių augalų lapų fone su
daro gražų reginį. Ten dirbąs 
Petras Rasimas praneša, kad 
tai galima pamatyti nemokamai 
nuo pirmadienio iki penktadie
nio (10 vai. ryto — 4 vai. popiet) 
arba už 10 c. mokestį savaitga
liais ir šventadieniais (11 vai. 
ryto — 4 vai. popiet). Išaugin
tos net 3 naujos gėlių rūšysT

Kun. Mykolo Vembrės mir
ties proga Lietuvių Fondui au
kojo: LB Bostono apylinkės v- 
ba 25 dol.; inž. J. Kuodis, B. 
Paliulis, A. Mažiulis, K. Mer
kis ir inž. A. Škudzinskas po 
10 dol.; St. Cibienė ir D. Iz- 
bickienė po 5 dol.

Šių metų liepos 4 automo
bilio katastrofoj žuvus mūsų 
mylimai dukrelei ir sesutei

a. a. Nidai Gureckaitei, 
‘ mūsų giminės, draugai, pažįs
tami, organizacijos ir visi Wa
shington© lietuviai parodė daug 
užuojautos, rūpesčio ir pagal
bos mūsų skausme.

Nuoširdžiai dėkojame visiem, 
kurie atvyko su Nida atsisvei
kinti, dalyvavo laidotuvėse, už
prašė mišias, atsiuntė . gė
lių, reiškė užuojautą žodžiu, 
laiškais ar spaudoje, ir tiem, 
kurie jai skyrė straipsnius. Dė
kojame mūsų mielam kun. Fe
liksui Gureckui už dalyvavimą 
laidotuvių apeigose, Arvydui 
Barzdukui ir Joanai Vaičiulai- 
tytei už jautrius atsisveikinimo 
žodžius, Arvydui Dailidei, An
tanui Dambriūnui, Kęstučiui ir 
Linui Vaitkams, nešusiems jos 
karstą.

Ypatinga padėka Lietuvos 
atstovui J. Kajeckui ir poniai 

- už mūsų sužeistųjų lankymą li
goninėj. Dėkojame visiem už 
jautrų rūpestį, nuoširdžią ir 
didelę paramą mūsų nelaimėje.

Darbininko skaitytojai, apmo
kėdami metinę prenumeratą, 
spaudos palaikymui aukojo: J. 
Vencius, Eastlake, Ohio, 12 dol., 
A. Tylius, Washington, D. C., ir 
W. Mazuraitis, Pittsburgh, Pa., 
po 8 dol., V. Prižgintas, Los 
Angeles, Cal., P. Pūkas, No. Chi
cago, Ill., ir J. Krištolaitis, Cle
veland, Ohio po 7 dol., B. Kon- 
dratas, Quaker Hill, Conn., 6 
dol., Z. Jurys, Richm. Hill. N. 
Y., J. Ruškys, New Britain, 
Conn., R. Vaičaitis, Palisades 
Pk., N. J., S. Stanaitis, Chica
go, III., po 5 dol., J. Batus, Ju
piter, Fla., P. Karaliūnas, St. Pe
tersburg, Fla., A. Galchus, L. I. 
City, N. Y., J. Vilpišauskas, 
Brooklyn, N. Y., ir J. Bakšys, 
S. Boston, Mass., po 4 dol., J. 
Grybauskas, Hot Springs, Ark., 
J. Pakštienė, Miami, Fla. K. 
Gimžauskas, Cicero, Ill., G. Sta
čiokas, Athol, Mass., J. Šaulys, 
Branford, Conn., H. Miklas, Gt. 
Neck, N. Y., ir Ig. Serapinas, 
Chicago, Ill., po 3 dol. Visiem 
aukotojam ir spaudos 
jam dėkoja Darbininko 
nistracija.

Aidai 
žurnalas.
Kalėdom* Užsakyk savo drau
gui. Metinė prenumerata 10 
dol. Aidai, 680 Bushwick Ave., 

‘ Brooklyn, N. Y, 11221.
Taisom radijo ir televizijos 

aparatus spalvotus ir paprastus. 
Pilnas 
naujas 
Queens 
Naujų
Kreiptis tel. 847-0887. Adresas: 

• Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle 
Ave., Glendale, N. Y. 11227. 
(2 blokai nuo Woodhaven Blvd.)

■ kultūros ir 
Geriausia' <

rėmė- 
admi-

• meno 
dovana

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

Tėvai Algimantas ir Vir
ginija, brolis Vytenis ir se
suo Nerija

A., t A. 
Konstantinui Petrikui

Į?*.™5.’. imonai H. Petrikienei, dukrai Violetai, seseriai 
Valerijai, broliui Karoliui ir kitiems artimiesiems liūdesio 
valandose nuoširdžią užuojautą reiškia

Antanas DlCMONAS


