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Europa Dievą tiki, bet Velnio — ne 
Galuppo tyrimai duoda pagrindą susimąstyti, kiek Eu
ropos gyventojų masė tebėra krikščioniškos dvasios

Gallupo instituto tyrinėjimų 
apytikrį teisingumą akivaiz
džiai rodė lapkričio 5 rinkimų 
duomenys. To patikimumo ska
tinami, sustojame ir prie kitos 
Gallupo anketos — apie žmo
nių religinę galvoseną bei mo-

mingesni, nei buvo anksčiau, 
— tik graikai ir prancūzai lin
ko atsakyti taip. Pusė šveicarų 
negalėjo to nė suvokti, o šve
dai drauge su suomiais gal
vojo, kad laimingųjų sutikti da
ros vis sunkiau.

Europoj du didieji rūpesčiai - dėl pinigų, dėl vandenų
Stengiasi gelbėti franką. Jaudinasi dėl sovietinės jūry žvalgy
bos, kuri gali kontroliuoti JAV-iy laivų judėjimą Gibraltare

Bonnoje lapkričio 20 susiti- bilijoną dol.) vienu procentu— 
ko dešimties valstybių finansi- apie 400 milijonų. Tačiau biu- 
ninkai gelbėti Prancūzijos fran
ko ir Anglijos svaro. Didžiau
sioje grėsmėj frankas. Jo ver
tė krito, ir pinigų savininkai 
skuba frankais pirkti Vokieti
jos markes, kurios lig šiol tvir
čiausia pasauly valiuta. Per vie
ną savaitę į Vokietiją plūstelė
jo svetimos valiutos už 1,77 
bilijonus dol.

Franko krizės priežastis ne
aiški. Kalbama apie sąmoningą 
spekuliaciją .frankui pakirstu 
Vyriausybė nurodė, kad gegu
žės mėnesio riaušės ir streikai 
sustabdė gamybos eigą, suma
žino eksporto pajamas, davė 
deficitus. Viena iš priemonių 
frankui gelbėti galėtų būti jo 
nuvertinimas. Prezidentas de 
Gaulle griežtai tam pasiprieši
no. Kita priemonė, kurias 
ėmėsi vyriausybė, biudžete iš
laidų mažinimas. Min. pirm. 
Couve de Murville pasiūlė ir 
parlamentas lapkričio 20 tyliai 
pritarė sumažinti biudžetą (31

dietas vis tiek tebelieka su po
ros bilijonų deficitu. Dar ki
tos priemonės, kurių žadėjo im
tis vyriausybė — siaurinti Įmo-

nės kreditus. Bet tada siaurėja 
ir gamyba.

Vokietija atskubėjo į pagal
bą frankui, numatydama muitų

kėlimu ar mažinimu pasun- 
kint Prancūzijos valiutos plau
kimą į Vokietiją. Nuo markės 
vertės pakėlimo, kurio norėjo 
prancūzai Vokietijos vyriausy 
bė griežtai atsisakė. Londone 
kai kurie viešbučiai nenori im
ti frankų.

Kokių receptų sugalvos de
šimties valstybių finansų iš
minčiai, posėdžiaudami ir antrą 
dieną, dar nepaskelbta. Bet pri
pažįstama, kad franko ir svaro 
krizė yra tarptautinės reikš
mės krizė ir dėl to tarptautiniu 
mastu taisytina.

Couve de Murville — Prancūzijos 
ministeris pirmininkas

Amerika ir jos sąjunginin-

Amerika ir Anglija atsisakė dalyvauti
— Amerikos ir Anglijos at- — J. Tautose lapkričio 19 

stovai lapkričio 19 atsisakė da- kom. Kinijos priėmimą rėmė 
lyvaufi Sovietų atstovo Jungti- 44 valstybės (pernai 45, už- 
nėse Tautose surengtame pri- pernai 46), prieš buvo 58 ir 

. ėmime revoHuciįos sukakčiai susilaikė 23. šiemet kom. Kini- 
pagerbti. Bet jie dalyvavo če- niją gynė ne Sovietų Sąjunga, 
koslovakijos priėmime parla- bet Albanija.
mentui pagerbti. ■— ■ ■■ ----- --------—— . __-

SOVIETAI galės kontroliuoti Amerikos laivus Gibraltare?
Nato konferencija kalbėjo 

apie Sovietų laivyno įsitvirtini- kai tegalėjo nutarti Neapoly į-
mą Viduržemio jūroje. Dabar steigti žvalgybos bazę ir stebė- 
Amerikos strategai konkre- ti sovietinio laivyno judėjimą, 
čiau apibūdino tą įsitvirtinimą. 
Nuo rugsėjo mėn. Vidurže
mio jūroje yrą Sovietų laivas 
“Moskva” su 30 helikopterių, 
kurie medžioja povandeninius 
laivus. Jie turi visus įtaisus nu
statyti povandeninių laivų vie
tai, gyliui ir rūšiai, nes kiek
vienas laivas turi savotišką gar
są. Dabar “Moskva” stovi Vi
duržemio jūros rytuose, bet 
ekspertai mano, kad “Moskva” 
(ir tokis pat laivas “Lenin- 
grad”) gali pajudėti per visą 
Viduržemio jūrą ir Gibraltaro 
sąsmaukoj (8 mylios pločio) ga
li nutiesti dugnu įtaisus, ku
rie kontroliuos Amerikos po
vandeninių laivų atplaukimą ir 
išplaukimą. .

Sovietų laivyno jėga Vidur
žemio jūroje dabar esanti 45- 
55 laivai, tarp jų 10 povande
ninių. Be to, aviacijos nuolati
nė bazė su 200 lėktuvų yra 
Aleksandrijoje — su Egipto 
ženklais, bet sovietiniais lakū
nais.

duoti tik tada, kai bazės buvo 
įrengtos ir iš jų ėmė šaudyti 
Amerikos lėktuvus. Sovietinė 
taktika kita — Sovietai nelau
kė, ką Amerikos laivai darysTaktika panaši kaip š. Vietna

me — lėktuvai: stebėjo, kaip prie s. Korėjos krantų. Pačiupo atsakymai: 
Sovietai statė raketų bazes, ir Pueblo pačioje jo žvalgybos ei- 
Amerika jas pradėjo bombar- goję.

ratinę padėtį Europoje.

Gallupo anketos tyrė dešim
tį kraštų: Angliją, Olandiją, Šve
diją, Šveicariją, vakarų Vokie
tiją, Norvegiją, Prancūziją, 
Suomiją, Austriją ir Graikiją. 
Anketos bendrosios išvados to
kios: - -

— 1. Religinė sąmonė, tikė- mos padėties palikimą, 26 proc.
jimas smunka. 2. Moralė taip 
pat šlyja. 3. Garbingumas nyks
ta. 4. Laimingų surasti daros 
vis sunkiau. 4. Minties, dvasios 
ramybė yra retenybė. 6. Maža- 
kas tiki Velnią.

Bet:
— daugumas tebetiki Dievą 

ir taria, kad inteligencijos, pa
žinimo ir sveikatos standartai 
gerėja, auga.

Atskirais klausimais anketos

— Dėl divorsų: ar divorsai 
turėtų būti lengvinami ar pa
sunkinti? švedų dauguma ma
no, kad esamos padėties keis
ti nereikia (62 proc.). Taip ma
nančių Graikijoje tėra tik 10 
proc. Anglijoje 30 proc. pasi
sakė už lengvinimą, 29 už esą-

DEL SAIGONO — tyčios ar netyčios ne
susipratimai Paryžiaus derybose?

tai paskaitytumėt, prieš toliau 
mums kalbantis”. Paskaitęs ir 
nustebintas Bunkeris atsakė: 
“Lam bus nesupratęs Harrima- 
no. Jūsų atstovo anglų kalbos 
mokėjimas nėra iš geriausių”. 
“Pasikalbėjimas tarp jų vyko 
prancūziškai”, atkirto Thieu,

N.Y. Post staiga ėmė aiš
kinti, kad būtų didelė “gėda”, 
jei Nixono vyriausybė pakeistų 
Amerikos delegacijos vadovy
bę Paryžiaus derybose. Kitos 
dienos, lapkričio 20, Daily Co- 
lumn bendradarbis Paul Scott 
pateikė informacijų, iš kurių
aiškėjo tas susirūpinimas dėl “Abu tie džentelmenai prancū- 
delegacijos vadovybės Scott 
nurodė tokius^ pokalbius tarp 
Amerikos ir P. Vietnamo at
stovų dėl tų Paryžiaus derybų:

1. Saigone atstovas Bunkeris 
pranešė prezidentui Thieu, kad Thieu paskelbė, kad delegacijos

— Dėl to Velnio: devyniuo
se kraštuose daugumas velnio 
buvimu netiki, pažymėtinai 
Prancūzijoje. Tik Graikijoje ti
ki dauguma (67 proc.) — tiki, 
kad jis realiai yra. Graikai taip 
•pat yra išskirtinė dauguma, ku
rie tiki, kad yra pragaras (62 
proc.). Kad yra dangus, tokių 
yra daugiau visur; maža tikin
čių reinkarnacija.

Tarp kraštų, kurie labiausiai 
tiki Dievo buvimą, yra Graiki
ja (96 proc.), ir mažiausias Die
vą tikinčių skaičius yra Švedi
joje (60 proc.). Anglija yra vi-

už pasunkinimą. Tik 7 proc., 
pasisakė už tai, kad divorsai iš 
viso nebūtų leidžiami. Prancū
zijoje 37 proc. norėjo lengves
nių divorso įstatymų, 27 pasi
sakė už griežtesnius, 22 už esa
mą padėtį.

Vienas iš paskutinių klausi
mų buvo:

— Ar gera ar bloga idėja 
yra padidinti mokesčius alsi- 
likusiem kraštam paremti? At
sakymas iš visų kraštų, išsky
rus vieną, — “idėja bloga”. 
Tik graikai manė, kad gera. 
Anglai iš viso prieš mokesčių 
kėlimą (86 proc.). vos 8 pro
centai tesusirado už.

Galima žiūrėti į tas anketas 
kaip į žaidimą. Galima sakyti, 
kad jose iškreiptas tikrovės vei
das. Bet kad iškreiptas, įrody
ti tegalėtų tokia pat kitų da
roma anketa. Kol tokios ki
tos ir priešingos nepaskelbta, 
belieka ties Gallupo išvadom 
susimąstyti. Būtent:

Viena, jei Europa tebeturi
ziškai moka gerai. Vienas ki
to jie negalėjo nesuprasti. Ar 
nereiktų išaiškinti reikalą, prieš 
kalbantis toliau?”

Ir lapkričio 2 prezidentas

dury — 77 proc. Anglijoje tarp pretenzijų vadintis krikščionis- 
tų, kurie pasisakė esą katalikai, ^os civilizacijos atrama, tai. pa- 
Dievą tikinčių esą 90 proc., ~~ —
kurie pasisakė esą anglikonų 
bažnyčios nariai, Dievą tikinčių civilizacija dabar masėje 

virtusi likučiais.

grindas tom pretenzijom silps
ta: praeityje buvusi kriksčioniš-

skaičius mažesnis — 78 proc.

— P. Vietname komunistai 
lapkričio 17 apšaudė 10 mies
tų ir 30 raketų pasiuntė į Ame
rikos bazes prie Danango.

— Paryžiaus derybose P. 
Vietnamo delegacijai vadovau
siąs viceprezidentas Ky.

— Izraelis lapkričio 19 pa
skelbė sutinkąs priimti 7,0 0 0 
arabų, kurie pernai karo metu 
buvo pabėgę į Jordaniją.

Sovietai gali aplenkti Ameriką?
— Amerikos ekspertai tei

gia, kad Sovietai gali savo kos
monautus pasiųsti apie mėnu
lį gruodžio 8 — dviem savaitėm 
anksčiau už Ameriką.

— Atominės sutarties Izrae- 
kol ne- 
tento-

lis nesutinka pasirašyti, 
gauna garantijų, kad jo 
rija bus ginama.

— Mali respublikoje 
čio 19 kariuomenė be

Prancūzai grįžta
— Prancūzija grįžta į karinį 

bendradarbiavimą su Nato — 
jos laivai dalyvavo Viduržemio 
jūroje kariniuose Nato prati
muose.

lapkri- 
kraujo 

praliejimo nuvertė prezidentą 
Modibo Keitą, socialistą.

— Prancūzija iššovė pirmą 
savo balistinę raketą iš pani
rusio povandeninio laivo.

š. Vietnamas priėmė P. Viet
namo siūlymą trijų konferenci
jai Paryžiuje — Hanoi, Wash- 
ingtono, Saigono.

2. Paryžiuje atstovas Harri
manas kalbėjosi su P. Vietna
mo stebėtoju Pham Dang La m. 
Harrimanas pareiškė, kad bus 
ne trijų šalių konferencija, bet 
keturių. Išlaisvinimo frontas 
dalyvausiąs kaip ketvirtoji ša
lis. Į Lam pareiškimą, kad Ha
noi sutiko su P. Vietnamo siū
loma trijų šalių konferencija, 
Harrimanas atsakęs: “Hanoi 
jūsų siūlymo nepriėmė, ir mes 
net neprašėme, kad jį priimtų. 
Jūsų vyriausybė visam Pietų 
Vietnamui neatstovauja, pone 
atstove, ir jūs turėtumėt tai at
siminti”,

Spalio 29 pranešimas apie

— Washingtonas ir Bonna 
lapkričio 19 išsiskyrė dėl Vo
kietijos plano prekybai su 
Anglija. Planui pritarė Prancū
zija ir kitos europinės bendruo
menės valstybės, o Washingto- 
nas planą pavadino “diskrimi
naciniu”.

— Ispanijos sutartis su Ame
rika dėl bazių baigiasi kovo 
mėn. Vyriausybė grasina sutar
ties neatnaujinsianti, nes jos 
politika reikalaujanti pereiti į 
“neutraliąsias” valstybes. Prieš 
piestu stoja kariuomenė.

— Gub. Rockefelleris, kaip šį pokalbi pasiekė Saigoną.

— J. Valstybių kunigų semi
narijose šiemet yra 43,500 klie
rikų. 1958-60 buvo 49,100.

— Italijos vyriausybė lapkri- j 
čio 19 pasitraukė. Krašte strei
kai. Krizė galinti būti labai 
rimta.

— Čekoslovakijos vyriausy
bė lapkričio 20 įspėjo nepasi
duoti provokacijom, kurios ga
li kilti ryšium su streikuojan
čiais studentais, juos remian
čiais fabrikų darbininkais, laik
raštininkais — jie visi protes
tuoja prieš Maskvos primestą 
laisvių varžymą.

— Bolognijos arkivyskupas 1 
kardinolas Giacomo Lercaro I 
sausio mėn. atsisakė iš parei-I 
gų. Dabar pasirodė knyga, ra-1 
šyta kun. Bedeschi,. kuris nori 
skaitytojus įtikinti, kad kardi
nolas buvo priverstas atsisaky
ti, nes jis kritikavo.. .Vietna
mo bombardavimą.
— Tavas 68 kunigai kreipėsi 

į popiežių, kad nušalintų arki
vyskupą R. E. Lucey, kuris yra 
77 metų.

dabar išaiškėjo, demokratų bu- 3. Vėl Saigonas. Prezidentas
— Paryžiuje derybos tarp vo kalbinamas būti jų kandi- Thieu, nuvykęs pas atstovą 

Amerikos ir š. Vietnamo su- datų į viceprezidentus. Tas siū- Bunkerį, perdavė jam T .am 
stojusios jau trečia savaitė. lymo nepriėmė. pranešimą, tardamas: “Gal jūs

į Paryžių jis nesiunčia.
4. Iš Saigono Bunkeris tele

grafavo į Washingtoną dėl pa
sikalbėjimų katastrofiškų vai
sių. Po poros valandų Bunke
ris jau buvo vėl pas Thieu. Per
davė prezidento Johnsono pa
reiškimą: Bunkeris kalba pre
zidento pavestas ir kad Bunke
rio pareiškimas yra tikras. Ke
lis kartus perskaitęs pranešimą, 
Thieu kalbėjo Bunkeriui: “Mes 
į Paryžių nevyksime, kol išsi
aiškinsime, kas atstovauja am
basadoriui Harrimanui. Aš tu
riu jums priminti, kad jis ve
da derybas 
riausybės vardu”.

“Tokia yra derybų maiša
tis, kurią išrinktasis preziden
tas Nixonas paveldi iš John
sono vyriausybės”, baigia infor
maciją Scott.

— Moralės reikalu: visuose 
kraštuose reiškiama nuomonė, 
kad garbingumo standartai to
li nuo gerėjimo. Anglijoje pu
sė apklaustųjų mano, kad pa
saulis daros vis mažiau garbin
gas. Švedai mažiausiai tuo gar
bingumu tiki — net 
centai mano blogėjant.

— Dėl laimės: kai 
buvo klausiami, ar jie

54 pro-

žmonės 
yra lai-

ūkiniu gyvenimu di- 
žmogaus reikalavimai, 
patenkinti daros vis 
— kaip tos žvejo 

kuriai tarnavo stebuk-

i (čia tenka prisiminti, kad A.
i Harrimanas buvo vienas iš tų 

dviejų valstybės departamento 
aukštųjų pareigūnų, kurie pasi
rašė telegramą atstovui Lodge 

r Saigone su pritarimu pervers
mui prieš prezidentą Diemą).

Anglies kasyklose 
užgriuvo 78

— Farmington, W. Va., ang
lių kasyklose lapkričio 20 spro
gimas užgriovė 78 angliakasius 
600 pėdų gylyje. Lig šiol su jais 
nesusisiekta.

Mrs. Walter Varncy Magee, Gene
ral Federation of Women’s Clubs 
pirmininkė. Lietuvių Moterų Klu
bų Federacijos suvažiavime lap
kričio 30 New Yorke Waldorff As- 
toria pasakys pagrindinę kalbų.

Antra, ūkinio progreso eiga 
(Švedija) toli gražu nėra pa
tenkinusi žmogaus ir nėra pa
dariusi jo laimingesnio negu 
ten, kur didesni nepritekliai 
(Graikija). Tai ženklas, kad su 
geresniu 
deja ir 
kuriuos 
sunkiau 
žmonos,
lingoji aukso žuvelė. Su ūkinės 
pažangos augimu nebūtinai au
ga artimo meile (tik graikai pa
sisakė už atsilikusių rėmimą!). 
O kur žmogus viso ko centre 
pastato save, ten jis jaučiasi 
dar nelaimingesnis.

Trečia, jei sakoma, kad euro
pinis žmogus “emancipuojasi 
nuo Dievo ir nuo Velnio” ir 
tampa “sau žmogus”, tai šitas 
“emancipacijos” kelias gresia
akligatviu. Tai kelias į susi
naikinimą, po kurio turi ateiti 
nauja era — po egoizmo turi 
ateiti era, reikalaujanti aukos; 
po netikėjimo turi ateiti tikė
jimo era, kurianti savus mitus 
ir savus dievus. Ji gali ateiti ne 
būtinai gera valia, gali ateiti 
mažumos pavartota daugumai 
prievarta. Jaunosios genera
cijos revoltas prieš dabarties 
generacijos žmogų gali iš dalies 
rodytis pirmais žingsniais į nau-

Čia atmintyje kyla vysk. F. 
Sheeno priminimas apie Kry
žiaus ir Kristaus neišskiriamu- 
mą. Esą dabar pasauly Kris
tus ir Kryžius yra perskirti. Va-

VAIKAI KENČIA už tėvu nuo- karuose yra Kristus, bet be Kry- 
dmes. žiaus. Rytuose yra Kryžius, bet

New Yorko vaikai kenčia dėl be Kristaus. Sheenas sako, kad 
New Yorko “miesto tėvų” kai- Kristų lengviau gali prieiti tas. 
tės — dėl jų laiku nehkviduo- kuris neša Kryžių, nors be 
to streiko. Vaikai dabar turės 
eiti į mokyklas tom dienom , 
kurios normaliai būdavo jiem 
laisvos — lapkričio 29, gruo
džio 26, ^27, 30, 31, vasario 12 
ir 4 dienas iš Velykų įprastinių

KIEK PASAULY ŽYDŲ
Pagal žydų paskelbtą statisti

ką žydų pasauly yra 13,628, 
^000. Daugiau kaip pusė jų gy
vena Amerikos kontinente. J. 
Valstybėse jų yra 5,8 mil., So 
vietuose 2,6 mil., Izraely 2.4 
mil. Europoje daugiausia yra 
Prancūzijoje. New Yorko v- 
tija yra žydingiausia — 2,5 
mil., iš jų 2,3 mil. gyvena pa
čiame mieste ar priemiesčiuo- 7. kasdien turės pamokose iš- gi čia ne taip* kaip Gallupas ro- 
se. būti 45 minutes ilgiau. do Europoje?

Kristaus, negu tas, kuris ta
rias nešąs Kristų, bet be Kry
žiaus ...

Buvo kalbama anketoje apie 
Europą. Tas pačias mintis tar- 

. „ damas apie Ameriką, rizikuo-
atostogų. Be to. per 14 savai- tum pažeisti jos tradicinį nusi- 
čių. nuo lapkričio 25 iki kovo teikimą “keep smiling". Gal
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Laisves kovos tebesitęsia
ir taikai užtikrinti. Su tuo vi
suotiniu siekimu sutapo lietu
vių tautos troškimas išsiva
duoti iš nacinės vokiečių oku
pacijos. Kaune to paties lap
kričio mėnesio 25 d. įsisteigė 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas — Vlikas.

Vliko pastangos, nors pir
miausiai siekė Lietuvos išvada
vimo, atitiko Vakaru sąjungi
ninkų pagrindinį siekimą: išva
duoti pasaulį nuo nesaugumo, 
baimės, teroro ir prievartavi
mo. Nebuvo, rodos, ’ abejonės, 
kad po Hitlerio pralaimėjimo 
nebegalės grįžti nei žiauri dik
tatūra, nei vergiška okupaci
ja. Deja, bolševikinė diktatūra 
tą idealą, klastingai ir įžūliai 
sutrypė. O sutrypė dėl to, kad 
Vakarų demokratijos netesėjo

* savo įsipareigojimų Atlanto 
chartoje. Bolševikinio fašizmo 

. ir imperializmo smurto vaisiai 
. buvo toleruojami.

Lietuva yra antrojo pasauli
nio karo auka, ši nelaimė yra 
juo skaudesnė, kad buvo kovo
ta tautų išlaisvinimo šūkiu, gi 
užbaigta dar didesne vergija. 
Po antrojo pasaulinio karo Eu
ropoje liko pavergtos ne tik
tai Baltijos valstybės, Lenkija 
ir Čekoslovakija, išsivadavu
sios iš seno caristinės Rusijos 
ir kaizerinės Vokietijos jungo, 
bet ir Rumunija, Bulgarija, Ven
grija bei žymi dalis Vokietijos. 
Vargu kas galėjo tikėtis to
kios pabaigos, kai buvo taip 
griežtai pasmerkta diktatūra bei 
svetimų žemių grobimas ir iš
kilmingai paskelbta visų tautų 
laisvė.

Atlanto charta, paskelbta 
.1941-rugpiūčįo 14, dar tik įsi-, 
liepsnojus karui, žadėjo kiek- 

c vienam kraštui teisę pasirinkti
c tokį valdymą, kokio norės, ir

kiekvienai tautai užtikrinti sau
gų gyvenimą tarp savo sienų. 
Prie šios deklaracijos 1942 
sausio 1 prisijungė 25 valsty
bės drauge su diktatūrine So
vietų Sąjunga.

Dar daugiau vilties paverg
tiesiem buvo suteikta, kai At
lanto chartos principai buvo 
padėti Jungtinių Tautų pagrin
dam Jungtinių Tautų charta, 
pakartojusi ir dar tvirčiau pa
brėžusi visų tautų lygybę bei 
laisvę, buvo priimta tuoj po 
karo paliaubų — 1945 birželio 
26 San Francisco mieste. Ta
čiau visi tie kilnūs pažadai at
nešė skaudų nusivylimą. Oku
pacija, diktatūra ir vergija te
betveria.

Lietuvos moteris -
Šiais sukaktuviniais metais, 

minint Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo auksinį jubiliejų, ne
galima praeiti tylomis, nepami
nėjus lietuvės moters įnašo 
lemtingais 1918-1920 kovų me
tais.
Žiloj* praeityje:

Lietuvė moteris, iš gilios se
novės laikų, niekuomet nebu
vo vyro vergė. Ji talkino jam, 
kaip lygi su lygiu. Sutemų lai
kuose, priešams Lietuvą puo
lant, ji kartais su ginklu ran
kose stodavo savo šalies ginti. 
Taip susidarė padavimai apie 
Gražiną, Živilę ir kitas legenda- 
rines moteris.

1831-1863 m. sukilėlių tarpe 
sutinkame moteris, tiek iš 
dvarų, tiek iš paprastų valstie
čių bei miestiečių: Emilija 
Pliaterytė, Teodora Mončiuns- 
kienė, Karolina Gouvaitienė ir kalbėti apie moteris. Tačiau, 
daugelis kitų buvo kovotojos, 
talkininkės ir sukilimo organi
zatorės.
Rusijoj*:

1918, naujajai Lietuvai be 
atsikuriant, matome lietuvę mo
terį ne tik visuose valstybinio 
gyvenimo baruose, bet ir greta 
vyro-kario. Kaip žinome, Lietu
vos kariuomenės užuomazga 
prasidėjo 1917, Rusijoje carą 
nuvertus. Iš rusų kariuomenės

kariuomenes talkininke
dalinių išsiskyrė lietuviai ka
riai, suformuodami savosius te- 
taljonus. Pagrindinis tikslas bu
vo — grįžti organizuotai į Lie
tuvą, net su ginklais. Deja, taip 
neįvyko — teko grįžti paskirai.

Vienas didžiausių vienetų bu
vo Atskiras lietuvių bataljo- 
nas. Vitebske (apie 1500 karių), 
tvarkingai išsilaikęs bolševiki
nėje suirutėje iki 1918 pavasa
rio. Negausios Vitebsko koloni
jos jaunos lietuvės moterys sa
vajam bataljonui talkino. Jos 
ruošdavo vaidinimus, koncer
tus, kai kurios dėstė švietimo 
Laisvės Draugijos Įsteigtame 
liaudies universitete. Kai 1918 
pavasarį prasidėjo tremtinių 
grįžimas į Lietuvą, jiem rei
kėjo peržengti rusų-vokiečių 
frontą. Tas perėjimas net vy
rams buvo nesaugus; o ką be-

misija veikė nelegaliai Vienas 
jos rūpesčių buvo registruoti 
karius, grįžtančius iš Rusijos, 
kad laikui atėjus būtų galima 
panaudoti juos būsimai kariuo
menei. Tą registraciją vedė ke
lios jaunos studentės, irgi grį
žusios iš Rusijos.

Vyriausybei susikūrus, buvo 
sudaryta Karo Taryba. Būrelis 
moterų sumanė prisidėti prie 
kariuomenės kūrimo. Jos suda
rė “Moterų Komitetą Lietuvos 
Kariuomenei Remti”, sutrum
pintai vadinamą “Moterų Karo 
Komitetu” (įsteigtas 1918 spa
lio mėn ). šio Komiteto narių 
pareiga buvo raginti vyrus sto
ti į Lietuvos kariuomenę, agi
tuojant namuose, susirinkimuo
se, kavinėse ir kitose viešose 
vietose, ir registruoti juos, šio 
Komiteto pirmininkė buvo 
energingoji moterų teisių gynė
ja Ona Mašiotienė, narės agita
torės buvo M. Kubiliutė, B. 
Grigaitytė, A. Čameckaitė, K. 
Kudirkaitė, J. Markevičiūtė, 
B. Girienė, A. Nezabitauskaitė, 
V. Čiurlionytė, E. Jacevičaitė ir 
kt. šis komitetas kreipėsi į

racijos metu pasižymėjo M.
Mkfonė.

ūkininkės 
r K o s** 
s kulka* 
lešė mūsų

nepaisydama pavojaus, viena 
mergaitė atvežė Vitebsko batal- 
jono vėliavą, apsijuosusi ją po 
viršutiniais drabužiais, o kita— 
bataljono įsakymus ir net kele
tą revolverių.

Vilniuje: „ . -
Tais pat 1918 metais prie Karo Tarybą, prašydamas neati- 

Valstybės Tarybos, Vilniuje, 
buvo sudaryta apsaugos komisi
ja. Kadangi okupantai-vokiečiai 
dar kietai laikė kraštą, — ko

Juozėnaitė, atėmusios 
svaidį iš priešo, pranešė 
kariuomenei, kur priešas 
giasi pulti. Prie 
moterų priskaitoma 
ji sesuo Ona 
na Kaušinytė ir Liba 
nė.

I ypatingą kategoriją 
įtraukti žinomą rašytoją 
Čiurlionienę. Ji dirbo 1919 
denį kariuomenės švietimo 
tyje. Skaitė kariams 
pafrontėje ir priešakinėse 
jose (požemiuose); važinėjo 
visą Lietuvą, žadindama 
tizmą ir rinkdama 
aukas; rašė “Karyj” ir 
vių Laiškuose’7 
čiau išvardintos moterys buvo 
apdovanotos Vyčio Kryžium. IŠ 
viso turėjome 9 moteris, Vyčio 
Kryžiaus kavalierius.

1919 pradžioje, Vyriausybei 
pradėjus kurtis Kaune, visas 
kraštas buvo ištisas karo lau
kas. Lietuva priešų iš visų pu
sių apsupta. Tuo laiku lietuvė

gailestingo* 
lyti, Malvi- 
■ Mednikie-

kariuomenei 
yj” ir “Karei- 
Visos arik.<»

Ona Mašiotienė, Moterų komiteto 
Lietuvos kariuomenei remti pir
mininkė

Seserys:
To meto moterys buvo be 

kompromisų. Pavyzdžiui, mer-
(nukelta į 4 psl.)

dėliojant steigti gailestingųjų 
seserų kursus. Be to, buvo pra
šyta, kad Moterų Kare Komite
to atstovė dalyvautų Karo Ta
rybos posėdžiuose. Gailestin 
gųjų seserų kursai buvo įsteig
ti, bet Karo Taryba nesutiko 
įsileisti jų į savo posėdžius.

Lenkų legionieriams pradė
jus švaistytis Vilniaus gatvėse, 
mūsų komendatūros karininkai 
užmiestyje mokė aukščiau pa
minėto Komiteto mergaites 
šaudyti ir granatas mėtyti.

moteris parodė didžiausią pa-
KomunistŲ partija

(atkelta iš 2 psl.) 
džios atsidūrę, nepriskaičiavo 
savųjų nė iki pusantro tūkstan
čio... (Lietuvoj, be Vilniaus, 
tas skaičius nepajėgė prašokti 
tų “pirmųjų aštuonių šimtų” .). 
Todėl lengviau patikėti, kad 
1918 metų “sąrašas” buvo tik 
įsivaizdavimas.

Būdinga ir tai, kad istorikai, 
sakydami, kad "pirmajame su
važiavime buvo 34 delegatai 
(ir šeši svečiai)”, mini jų ne 
daugiau kaip 11 pavardžių, ku
rios aiškiai ar bent maždaug 
lietuviškos. Kas buvo kiti du 
trečdaliai “atstovų”: juk dabar 
tą atskleisti nebepavojinga gi? 
Ar gal tai dar labiau išsklaidy-

sišventimą. M. Sleževičiaus vy
riausybei savanorius pašaukus, 
— motinos, žmonos ir seserys 
siuntė savuosius į savanorių ei
les, aprūpindamos šiltais 
bužiais ir maistu, ragino 
kovoti už Lietuvos ir jos 
nių laisvę.

Maitinimo punktuose:
Spontaniškai susiorganizavo 

moterų būreliai, kai kur komi- 
Lietuvos Vyriausybei 1919 tetais vadinami. Ypač pasizy- 

sausio 2 persikėlus į Kauną, da
lis moterų, dirbusių valdžios įs
taigose, persikėlė drauge. Kitos 
pasiliko sotinėje.

1919 m. Vilniuje Marcelė 
Kubiliutė buvo atsakomuoju re
daktorium laikraščio “Nepri - 
klausomos Lietuvos”. Per ją ir 
kitas buvo palaikomi glaudūs 
ryšiai tarp lenkų okupuotos Vil- 

vyriausybės
Tų moterų pasišventi

mo dėka demaskuotas ruošia
mas P0W (Polska Organi- 
zacja Wojskowa) sukilimas Kau
ne, kurio tikslas buvo užgrob
ti visos Lietuvos valdžią. Suki
limo organizatoriai buvo suim
ti ir nubausti. Nusipelniusios 
moterys šioje byloje buvo A. 
Čameckaitė ir M. Kubiliutė.Pik. Emilija Platerytė, žymi 1831 sukilimo kovotoja

9&3®

Lietuvių tauta tebekenčia 
sunkią bolševikinę okupaciją, 
karčiai nusivylusi pokarine po
litika, bet nenustodama vilties 
susilaukt laisvės dienų. Paverg
tiem lietuviam yra didelė pa
guoda, kad laisvame pasaulyje 
dar veikia nepriklausomos Lie
tuvos diplomatinės atstovybės, 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas ir kitos laisvini
mo organizacijos. Vienas tė
ra pageidavimas, kad jos sklan
džiai sutartų ir atkakliai prie
šintųsi bet kokiai 
cijos dvasiai
panto užmačiom.

Vlikui, kovojančiam jau dvi- 
Kovoje už Lietuvos laisvę ver- dešimt penkerius metus už 
ta prisiminti vienas gana reikš- Lietuvos nepriklausomybės at- 
mingas sutapimas. Keturi didie-

Valstybės, Didžioji Britanija, 
Kinija ir Sovietų Rusija 1943 
lapkričio 1 Maskvoje sutarė 
steigti Jungtines Tautas visų 
tautų laisvei saugoti bei ginti

statymą, linkime ir toliau sėk-, 
mės, dėkojame JAV vyriau
sybei už paramą ir kviečiame 
visus lietuvius išsilaikyti vieny
bėje, kovojančioje dvasioje, pa
tvarume, remiant vadovaujan
čių veiksnių pastangas.

PIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOI^^^

dra- 
juos 
žmo-

mėjo kėdainietės; jų buvo 90 
moterų. Į tą ratelį įėjo mote
rys įvairaus išsilavinimo, tiky
bos bei tautybės. Tuo metu dėl 
transporto sunkumo pristaty
mas laiku kariuomenei maisto 
buvo beveik neįmanomas. Kė
dainių ratelio moterys stoty į- 
steigė maitinimo punktą, teik- tų mitą, tvirtinantį, kad “Vil
damos pravažiuojantiem šilto niuje buvo įkurta Lietuvos ko- 
viralo, duonos,- mėsos. Joms nuliūstų partija”, 
tekdavo stotyje budėti ištisas 
paras, bet tas pakeldavo karei- ir 1918 metų dokumentai pa- 
vių nuotaiką, nes jie pajusda
vo, kad jais visuomenė rūpina
si. Apytikrėmis žiniomis, šis 
punktas suteikė maistą 14,000 
pravažiuojančių kareivių ir pa
gerino maistą 1,20-0 -ligonių. 
Analoginiai punktai buvo įsteig
ti Kaišiadoryse, Vilkaviškyje ir 
kitose didesnėse vietovėse.

Kaip dabartiniai faktai, taip

tvirtina tik tai, ką Sniečkus pa
reiškė, būtent, kad tai, kas te
bevadinama “Lietuvos komunis
tų partija”, buvo ir yra ne kas 
kita, kaip "būrys, kuris veikia 
rusę kompartijos centro komi
teto vadovaujamas" — Rusijos 
įrankis Lietuvai pasiglemžti.

(Elta)

JONAS JAŠKAUSKAS

LENTINGOS
DIENOS

APYSAKA

5)
— širdingai ačiū. Tik nepamiršk... Nuvažiavęs 

greit parašyk. Labai lauksiu. O dabar, manau, laikas 
skirtus. Bekalbant uždarys paštą, o tau sutems, kol pa
reisi.

Jaunuoliai nuoširdžiai paspaudė viens kitam ra
kąs ir išsiskyrė.

Rytojaus dieną prieš traukinio išėjimą Elenutė su 
savo drauge Elze dar atskubėjo jo išlydėti. Jonas jas su
pažindino su savo draugu Stasium, atvežusiu jį į stotį. 
Trumpai pasikalbėjus, teko greit atsisveikinti.

Važiuojant traukiniu, kažko buvo gaila, tarsi ką nesu
grąžinamai būtų praradęs. Gal gaila buvo paliekamų tė
viškės laukų, bet buvo ir kitas, tada nesuprastas jaus
mas.

Lygiai ir dabar, pamačius ant koplyčios sienos tas 
dvi raides, panašus jausmas užgulė širdį, ir vėl darėsi 
kažko gaila..

Iš pradžių su Sienute dažnai susirašinėdavo. Ji rašy
davo ilgus ir šiltus laiškus; daugiausia apie mokyklą, 
draugus, mokytojus. Bet, laikui bėgant, laiškai pradėjo 
retėti ir trumpėti, pasidarė labiau šabloniški. Baigiantis 
mokslo metams, Jonas parašė jai ilgą laišką leisda
mas suprasti, jog reikalui esant, galėtų jai padėti susi
rasti darbą. Bet negavo jokio atsakymo.

Praėjo dveji metai. Apie Sienutę Jonas jokių fi- 
nių nebeturėjo. Ką ji veikia ir kur gyvena — nežinojo.

Kartą, lankydamasis Petrapily su savo pusbroliu Ado
mu Audriu nuvažiavo į lietuvišką parengimą ir labai ne
tikėtai ją ten pamatė. Iš karto abu lyg nudžiugo, bet po 
trumpo pokalbio kalte nebesimezgė Jonas iš jos tiek te
sužinojo, kad į Petrapilį atvažiavusi prieš keturis mė
nesius dabar gyvenanti pas brolį ir dirbanti vienoj pre
kybos kontoroj. Minėjo kontoros pavadinimą, kvietė ap
lankyti, bet adreso taip ir nepasakė. Pasiteiravus, ko
dėl nustojo rašyti laiškus, pasiteisino adreso pametimu, 
bet naujai jį gauti nepareiškė noro.

Besikalbant orkestras pradėjo groti, ties ja atsira
do jaunas vaikinas ir pakvietė šokti. Jonas, nebūdamas 
didelis šokėjas, kitam šokiui jos nepakvietė. Vėliau ma
tė, kaip, publikai besiskirstant, Elenutė su tuo pačiu 
vaikinu, su kuriuo daugiausia šoko, drauge išėjo. Greit 
iš salės išėjo ir Jonas. Jau buvo vėlus laikas. Pasišaukęs 
pro šalį važiuojantį vežiką, nuvažiavo į geležinkelio sto
ti ir grįžo namo.

Elenutė dabar atrodė smarkiai pasikeitusi. Dėvėjo 
tamsią suknelę. Kitokia buvo ir plaukų šukuosena.

Nuo to vakaro daugiau jos niekur nesutiko. Tik 
daug vėliau, kai jau buvo grįžęs iš karo fronto, iš savo 
pusbrolio sužinojo, kad ji Petrapily nebegyvenanti, o 
esanti kažkur išvykusi

Sėdėdamas kapinėse, Jonas pergalvojo savo anks
tesnius išgyvenimus, o jų prisiminimo akstinu buvo tos 
dvi raidės koplyčios sienoj. Jis žinojo tų raidžių auto
rių ir kam jos skirtos: “M” buvo labai panaši į tą, kurią 
jo draugas mėgdavo piešti ant savo sąsiuvinių virše
lių, o ‘E” reiškė Elenytės vardą. Jie vienas antram sim
patizavo, nors Elenutė ir gindavos.

Tik dabar Jonas suprato, kad Elenutė jam buvo 
brangi jau tada, kai išvažiuodamas buvo užėjęs atsi- 
sveikinti.

Atsikėlęs nuo suolo, kur taip ilgai sėdėjo ir mąstė, 
staiga nusprendė aplankyti Sienutės tėvus.

Priėjęs prie namų, kieme susitiko Elenutės motiną. 
Seterių metų tarpas ir išgyventi vargai žymėjo mo
tinos pabalusiuose plaukuose ir veido raukšlėse. Motina 
Joną greit pažino ir labai apsidžiaugė pamačiusi. Neapsi

ėjo ir be ašarų: prisiminusi išsisklaidžiusius po .pasau
lį savo vaikus, susijaudino.

Nuo Elenutės ji jau turėjo žinią. Parodė jos ranka 
rašytą atviruką. Ji rašė, jog gyvenanti Ukrainoj. Brolis 
Jurgis esąs jau vedęs ir su žmona išvažiavęs į Rusijos 
gilumą, kur šiuo metu lengviau su maistu. Sesuo te
begyvenanti Petrapily, o apie vyresnįjį brolį, buvusį ka
re, žinių neturinti. Toliau rašė, kad kai tik bus galima, 
tuojau važiuosianti Lietuvon.

NETIKĖTAS SUSITIKIMAS
Atsisveikinęs su Elenutės motina, Jonas keliavo na

mo. Kaušas, tur būt, jau seniai išvažiavo, tai į malūną 
nė nebeužsuko. Veikiamas pirmos dienos įspūdžių, pa
tirtų aplankius tas vietas, kur praleido pačią gražiau
sią savo gyvenimo dalį, ėjo gerai nusiteikęs. Buvo pa
tenkintas apsilankęs pas Elenutės motiną ir patyręs 
naujų žinių apie Elenutę.

Eidamas švilpavo nuotaikingą melodiją ir visai ne
pastebėjo, kaip iš paskos jį prisivijo sartu arkliu pa
kinkytas vežimas. Sunkiame brike pirmoje sėdynėje 
sėdėjo nelietuviškos išvaizdos vežėjas, prie vežimo 
dunksojo pririšti trys dideli kelionės lagaminai, o ve
žime — kelionės drabužiais apsirengęs jaunas ponas. 
Žvilgterėjęs į pono veidą, Jonas kiek nustebo, nenorė
damas tikėti savo akimis. Tuo pačiu momentu ponas pa
liepė vežikui sustabdyti arklį, o pats vikriai iššoko iš 
vežimo.

— Jonas?!
— Adomas?!!... Taip netikėtai...
Abu apsikabino.
— Kaip džiaugiuosi radęs tave jau parvažiavusį...

Kada parsiradai? Kaip laikaisi? — bėrė Adomas savo 
klausimus, neduodamas laiko į juos atsakyti. — Bet ko 
mes vidury kelio stovim? Sėdam į vežimą ir važiuoda
mi pasikalbėsime.

Abu pusbroliai ir ištikimi draugai labai apsidžiau
gė taip netikėtai susitikę. Adomas klausinėjo apie savo 
motiną, ar jau buvo su ja Jonas susitikęs, ir bendrai 
apie čionykštį gyvenimą. Jonas, ką žinodamas,' jam pa
pasakojo. Pasakė, kad motina vakar buvusi pas jį

ir teiravosi apie sūnų, o jis pasakęs, kad Adomas pakan
kamai turtingas ir sumanus, todėl, jei panorės, greit 
galės parvažiuoti.

Adomas tikrai buvo labai sumanus ir energingas. 
Jis, kaip sakoma, galėjo pereiti per ugnį ir per van
denį neapdegdamas ir nenuskęsdamas. Gražiai nuaugęs 
tamsių plaukų, rusvomis tvirtomis, tartum viską kiau
rai permatančiomis akimis. Vidutinio ūgio .bet petingas, 
raumeningas. Turėjo jis tvirtą būdą ir tiko visur vado
vauti. Taip pat turėjo gerą iškalbą, daug sąmojo ir net 
šiek tiek žiaurumo, kurį neretais atvejais panaudodavo 
pravesti savo nuomonei. Pyktis su juo visi vengdavo. Sti
go jam tik išsimokslinimo. Baigęs pradžios mokyklą, to
liau mokytis nepanorėjo. Kiek paaugęs, išvažiavo i Rygą 
ir ten, dirbdamas įvairius darbus, vertėsi. Tačiau nie
kas nepasakytų, kad jam trūko bendro išsilavinimo.

Kadangi tokiuose fabrikuose darbininkam gerai mo
kėjo, jis visada būdavo prie pinigo. Karo metu, o dar la
biau po revoliucijos Petrapilyje buvo nemažas maisto 
produktų trūkumas. Bet Adomas to trūkumo nejuto.

Nežiūrint į būdo priešingumus, Adomas su Jonu 
labai sutikdavo. Nors buvo tik antros eilės pusbroliai, 
bet sugyveno kaip tikri broliai. Kai Jonas, būdamas 
kariuomenėj, gaudavo atostogų, visada jas praleisdavo 
pas Adomą.

Adomas, pastebėjęs, kad Jonas atidžiai peržvelgė jo 
didelius lagaminus, paklausė:

— Nori žinoti kas juose yra?
— Kodėl tu taip manai?
— Aš tikiu, jog tu tiek turto neparsivežei.
— Aš iš stoties parėjau pėsčias. Daug nebūčiau ga

lėjęs parsinešti, — šypsodamasis pasakė Jonas.
— Ar neturėjai pinigų vežėjui?

— Turiu prisipažinti, kad taip ir buvo.
— žinoma, tu buvai visai kitokiose sąlygose, netu

rėjai galimybės užsidirbti
Tu pameni Olę?

— Kur nepaminsiu. Kaip jai sekasi?
— Aš su ja susižiedavau.

(Bus daugiau)
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Tėvynės sargyboje, dail. Jurgio Juodžio paveikslas, paaukotas Tautos Fon
do loterijai. Nuotr. V. Maželio

Lietuvos moteris—kariuomenes 
talkininkė

(atkelta iš 3 psl.)
gaitės atsisakydavo bendrauti 
su tais vyrais, kurie vengdavo 
kariuomenės. Kai kurios pa
čios veržėsi į karių eiles. Ra
šanti šias eilutes 1919 sausio 
pirmomis dienomis kreipėsi i 
tuometini krašto apsaugos mi- 
nisterį M. Velykį, prašydama 
priimti ją į kariuomenę. Jis at
sakė: “Eik i gailestingąsias se
seris"’. — O seserim ji neno
rėjo būti... Taip ir pasiliko 
Valstybės Taryboje, vėliau sei
muose dirbti. Kalbant apie gai
lestingąsias seseris, — jų orga
nizuotas veikimas prasidėjo 
Vilniuje. Kovų metu visa jų ei
lė dirbo fronte su neapsakomu 
pasišventimu. Daugelis jų ap
dovanotos pasižymėjimo ženk
lais. Visų vardų nesuminėsi. 
Tačiau tenka paminėti savano
rę gailestingąją seserį S. Pran- 
culytę, Statkevičienę. Ji buvo 
viena iš pirmų, išgelbėjusi ne 
vieną gyvybę. Gailestingoji se
suo Rozalija Tamošiūnaitė-Vaič- 
kienė apdovanota Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus “Florence 
Nightingale” medaliu už pasi
žymėjimą Nepriklausomos Lie
tuvos kūrimosi metu sužeistų
jų slaugymo darbe.

Tais pat 1919 metais atski
ros jaunos mergaitės, prieša
kyje su Sofija Lukauskaite ir 
Eugenija Čepul.yie, pasižymė
jo kaip partizanės kovojant su 
bermontininkais, užplūdusiais 
mūsų kraštą.

Subatietė Vincė Jonuškaitė, 
mokytojaudama savo tėviškėje, 
pateko tarp dviejų ugnių. Jos 
apylinkė buvo atpie penkis mė
nesius užimta sovietų kariuo
menės; ji buvo nuteista ir kali
nama už talkinimą Lietuvos ka
riuomenei.
Kaune ir kt.:

Tuo metu Kaune, virtusiamc 
laikinąja sostine, organizuotos 
moterys pasireiškė jau 1919 
pradžioje. Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos centro valdy
ba kreipėsi j savo skyrius, ra
gindama juos kariuomenę rem
ti. Žiema buvo šalta. Apdaro ir 
maisto stoka. Net pirštinių ka
riai neturėjo. Netrukus draugi
jos narės atsiliepė labai jaut
riai ir užvertė centro būstinę 
Kaune maišais gėrybių, kurios 
buvo siunčiamos i frontą. LK 
M Draugijos Panevėžio skyrius 
išsiuvinėjo vėliavą, kurią įtei
kė Panevėžio bataljonui, išvi
jusiam priešą. Taip pat Telšių 
skyrius įteikė vėliavą 7-am Že

maičių Butegeidžio pulkui. Vė
liau tos vėliavos buvo saugoja
mos Karo Muziejuje.

1919 liepos mėn. Kaune bu
vo įsteigtas “Lietuvių Moterų 
Globos Komitetas", kurio tiks
las buvo globoti karo našlai
čius, ypač tėvų, žuvusių Lietuvą 
ginant. Visuomenė ir čia gau
siomis aukomis prisidėjo prie 
vaikų namų ir amatų dirbtuvių 
išlaikymo.

JAV moterys lietuvės savo 
aukomis iš už Atlanto gražiai 
parėmė karo našlaičių šalpos 
darbą.
Želigovskio laikais:

Didžiausias sujudimas tarp 
moterų išsivystė 1920, kai Že
ligovskis užgrobė Vilnių. Gim
nazistės, metusios mokslą, ver
žėsi į frontą. Pavyzdys; Kaune 
Saulės seminarijos mokinės M. 
Jasiukonytė, J. Andriulytė, A. 
Mockaitė ir Jakaitė išvyko iš 
mokyklos į Alytaus frontą, kaip 
partizanės. Išbuvo fronto linijo
se apie keturias savaites.

Jau tuomet buvo įsisteigusi 
Saulių Sąjunga, ir visa eilė mo
terų įsirašė į ją. Lenkų antpuo
lio metu, pavaduodamos vyrus 
budėjo naktimis ir patruliavo 
gatvėse.
Moterų komitetas:.

Lenkų įsiveržimo metu mū
sų tautoje dar kartą išryškėjo 
didelis patriotizmas ir vienin
gumas. Pasipriešinimo banga 
užliejo visą kraštą. Susikūrė Vy
riausias Lietuvos Gynimo Ko
mitetas. Neatsiliko ir moterys. 
Aukščiau paminėtų dviejų or
ganizacijų: Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos ir Lietuvių 
Moterų Globos Komiteto inicia
tyva susiorganizavo “Lietuvos 
Moterų Komitetas Tėvynei Gin
ti"’.

1920 spalio 3 d. Kaune, Ro
tušėje. buvo sušauktas didelis 
mitingas šūkiu: '‘Lietuvos Mo
terys! Tėvynė Pavojuje!"’

Susirinko moterys be tauty
bės, tikybos ir pažiūrų skirtu
mo. Dalyvavo: Steigiamojo Sei
mo narės, visuomeninių organi
zacijų atstovės ir visa eilė mo
terų, atvykusių iš pakaunės ir 
net tolimesnių Lietuvos vieto
vių. Pirmininkavo O. Stulgins- 
kienė, sekretoriavo B. Grigai- 
tytė. Pastaroji pasakė ugningą 
kalbą. Štai ištraukos iš jos: 
“Nežiūrint mūsų taikingumo, 
lenkai vis gilyn ir gilyn veržia
si į mūsų kraštą; kuomet mū
sų broliai guldo galvas už Tė
vynę, mes, moterys, negalime

Jaunimas įsitraukia į darbą
Jūros Gailiušytės-Viesulienės pranešimas LFB suvažiavime 
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Po Vytauto Volerto buvo 
pristatyta Jūra Gailiušytė-Vie- 
sulienė kalbėti apie jaunimą, 
jo veiklą per ateinančius 5 me
tus.

Jūra Gailiušytė - Viesulienė 
buvo PLB valdyboje, kai buvo 
rengiamas pirmas pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresas, ak
tyviai dalyvavo jo parengia
muosiuose darbuose, aplankė 
Vokietiją ir Argentiną, kur da

Man labai džiugu, kad p. Vo
lertas paminėjo jaunimą ir 
kreipė tiek daug dėmesio. Ir 
aš norėsiu čia pabrėžti jauni
mo reikalus.

Apžvalga
Pirmiausia — apžvalga nuo 

PLB II iki III seimo. Noriu būti 
drąsi ir pasakyti, kad svarbiau
sias praeitų penkerių metų į- 
vykis buvo pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas. Jis buvo 
svarbus ne tik jaunimui, bet 
ir visai išeivijai, taip pat ir 
Lietuvoje likusiem lietuviam. 
Ir štai dėl ko.

Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas aname penkerių me
tų laikotarpyje buvo pagrindi
nis įvykis, kuris Amerikos, Ka
nados ir viso pasaulio lietuviš
ką jaunimą įjungė į aktyvų dar
bą.

Noriu pacituoti II seimo nu
tarimą, kuris tai įgalino. 
1963 spalio 20 PLB valdyba 
pareiškė; jaunimas laiko tėk
mėje perims vyresniųjų dirba- 

ir neturime teisės žiūrėti į tai 
sudėjusios rankas” ... “. .Rem
damos juos, stiprindamos jų 
dvasią, mes bent dalinai gin
sime Lietuvą nuo priešo ant
puolio . . .” “Kareiviai tik tąsyk 
yra tvirtos dvasios, kuomet jie 
fiziškai nekenčia ...”

Susirinkimas čia pat priėmė 
įstatus ir išrinko centro valdy
bą: O. Stulginskienė (pirminin
kė), D. Šleževičienė, M. Galdi
kienė, B. Grigaitytė, E. Janu
laitienė, S. Rabinavičienė (žy
de), M. Esmanaitė (vokietė), S. 
Ladigienė ir M. Šumnauskai- 
tė.

Moterų Komiteto tikslai bu
vo šie: moralinis ir medžiaginis 
kovojančių karių palaikymas, 
fronto aprūpinimas šiltais dra
bužiais ir maistu (tais laikais tų 
gėrybių ištekliai buvo menki), 
sužeistųjų globojimas, propa
gandos už Lietuvos gynimąsi 
po visą kraštą skleidimas. Bu
vo įsteigta daugybė skyrių pro
vincijoje. vien moterų ir mišrių. 
Kai kur į juos buvo įsirašiusios 
ištisos mokyklos. Ir vėl dosnu
mu pasižymėjo kaimietės, au
kodamos geriausia, ką išlaikė 
savo skryniose. Komiteto na
rės išvežiodavo dovanas į fron
tą; sutikdavo ir globodavo su
žeistuosius ir iš nelaisvės grįž
tančius karius. Sužeistiems ka
riams buvo rengiami geriausi 
to meto meno jėgų koncertai.

Nepriklausomybės kovoms 
užsibaigus, Lietuvos Moterų Ko
mitetas Tėvynei Ginti dar pa
sireiškė politinėj veikloj, protes 
tuodamas prieš Hymanso pro
jekto priėmimą. (Pagal tą pro
jektą — Lietuva būtų atsidū
rusi vasalo padėtyje Lenkijos 
atžvilgiu).

Komitetas likvidavosi kartu 
su Vyriausiu Lietuvos Gyni
mo Komitetu, karo veiksmam 
prieš lenkus pasibaigus.

Taikos meto kariuomenei 
moterų talka, kaip kad 1918- 
1920 m., nebebuvo reikalin
ga. Tačiau moterų ryšys su ka
riuomene nenutrūko: į darbą 
atėjo naujos energingos pajė
gos kultūrinėje ir fraternalinė- 
je srityje, būtent. Kunigaikštie
nės Birutės Draugija, o taip pat 
kovingosios Saulių Sąjungos 
moterys, pradėjusios savo dar
bą dar 1919 m.

Birutė Novickienė 

lyvavo jaunimo sąskrydžiuose, 
jaunimo stovyklose.

Į šį simpoziumą buvo specia
liai atvykusi iš Philadelphiįos, 
kur dėsto universitete. Gi jos 
vyras, dailininkas Rcmas Vie
sulas, taip pat dėsto meno da
lykus universitete.

Simpoziumas PLB klausimais 
buvo surengtas lapkričio 9 Mas- 
petho lietuvių parapijos salėje. 
Rengė Lietuvių Fronto Bičiu

mus darbus. Veikti išmoksta
ma tik veikiant. Todėl PLB v- 
bai rūpės, kad jaunimas įsigy
tų bendruomenės darbui reika
lingų nusiteikimų ir įgūdžių. 
LB valdyba kreips reikiamą 
dėmesį jaunimo organizacijom 
ir šauks laisvojo pasaulio lietu
vių jaunimo kongresą.

Taip 1966 metai ir buvo pa
skelbti jaunimo metais. Tais 
1966 metais, kaip žinote. Įvy
ko pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas.

Ko siekė kongresas
Svarbiausias to kongreso 

tikslas buvo išjudinti ne tik 
jaunimą, bet ir senimą. Pasau
lio lietuvių jaunimo kongresas 
buvo vienas tokių įvykių, ku
riam ruošti įsijungė visi — se
nieji ir jaunieji.

Ypač svarbų vaidmenį atliko 
jaunimo įsijungimas į darbą, 
nes bedirbant išmokstama veik
los ir užtikrinama ateitis. Gi 
ateitimi reikia labai rūpintis, 
nes iš mūsų tarpo traukiasi vy
resnieji, palikdami visuomeni
nį darbą kitiems.

Jaunimą reikia išmokyti pa
prastos veiklos ir technikos. 
Kongresas davė progos, kur 
drauge turėjo dirbti vyresnieji 
ir jaunesnieji. Gi drauge dirb
dami, išmoko pagerbti vienas 
kito nuomonę. Be to, į lietu
višką veiklą buvo įvestas demo
kratinis procesas.

Taip pat pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas parodė, kad 
Liet. Bendruomenė yra už
tenkamai stipri organizacija su
organizuoti tokio masto įvykį. 

Jūra Gailiuiytė-Viesulienė kalba LFB surengtame simpoziume apie PLB 
veiklu. Simpoziumas buvo lapkričio 9 Maspetho lietuvių parapijos salėje.

Nuotr. V. Maželio

liai. Moderatoriumi buvo Vy
tautas Vaitiekūnas, atskirus 
pranešimus padarė Vy
tautas Volertas — apie darbą 
Lietuvos labui, Gailiušytė—apie 
jaunimo veiklą, Antanas Saba
lis — kaip išgelbėti lietuviškas 
parapijos Amerikoje. Iš to sim
poziumo jau spausdinome Vy
tauto Vaitiekūno įvedamąsias 
pastabas ir Vytauto Volerto 
pranešimą. Dabar pradedame 
Viesulienės pranešimą.

Kongresas ir buvo pirmas 
toks įvykis, kuriame dalyvavo 
viso laisvo pasaulio lietuviai. 
Buvo tokių vyresniųjų, kurie 
manė, kad neįmanoma sukvies
ti iš viso pasaulio kraštų šimtą 
ar daugiau jaunimo. Gi atvažia
vo iš visų kraštų 124 atstovai, 
ii PLB valdyba surinko pakan
kamai pinigų, kad visiem bent 
dalinai sumokėjo kelionę.

Dabar iš eilės, ko pasiekė 
pasaulio lietuviu jaunimo kon
gresas?

Pirmiausia — pasauliniu 
mastu išjudino viso pasaulio 
lietuvius. Man atrodo, kad lie
tuviai. prieš kongresą išblaškyti 
po visą pasauli, nesijautė vie-

Tarptautine teisė ir organizacija
International Law and Or 

ganization — tokia antrašte ži
nomas nepriklausomos Lietu
vos advokatas Jokūbas Robin
zonas parašė didelės apimties, 
560 puslapių, knygą, kurią iš
leido A.W. Sijthoff leidykla 
Leydene, Olandijoj. Knygoje 
nepaprastai kruopščiai ir tiks
liai surinkti visi šaltiniai ir vi
sos informacijos, liečiančios 
tarptautinę teisę ir organizaci
ją . .

Knygos įžangoje nusakomas 
leidinio tikslas ir apimtis ra- 
tione materiae ir ratione per- 
sonae. Pirmuoju požiūriu Ro
binzono studija ribojasi tarp
tautine teise, viešąja ir priva
tine, o antruoju — asmeni
mis, kurie gali ta studija pasi
naudoti. 

nos bendruomenės dalis. Jie 
tik retkarčiais parašydavo laiš
ką PLB valdybai, ko nors klaus
dami.

Kai prasidėjo jaunimo kong
reso parengiamieji darbai, išju
dėjo visi lietuviai ir Vokietijo
je, ir Australijoje, ir N. Zelan
dijoje. Distancijos nepaprastai 
tolimos, bet visiems buvo labai 
įdomu, ypač jaunimui, kad ga
lės susitikti su kitų kraštų jau
nimu.

Pirmą kartą, atrodo, išeivi
ja pasijuto vieninga — viena 
išeivija, kuri tarnauja tam pa
čiam tikslui, tik kartais skirtin
gomis priemonėmis.

Kiek daug į darbą įtraukė
įsivaizduokime, kad kiekvie

noje kolonijoje reikėjo suorga
nizuoti jaunimo metų komite- 
tus. Amerikoje tokie komitetai 
buvo kiekviename didesniame 
mieste, — kiekviename krašte 
— prie krašto valdybos, kai ku
riuos kraštuose. — prie kiek
vienos apylinkės. Pagalvokite 
kiek žmonių reikėjo įjungti į 
darbą — vyresniųjų ir kiek 
daug jaunimo kiekvienam ko
mitetui.

Kiekvienas komitetas turėjo 
finansinę, kelionės, nakvynės 
(Amerikoje) ir kitokias komi
sijas. Taip į tą organizacinį dar
bą buvo įjungta nepaprastai 
didelis skaičius jaunimo ir vy
resniųjų. Tai ir buvo labai nau
dinga.

(Bus daugiau)

Be įžangos, knyga turi šešis 
skyrius. Pirmajame sumini
mos specialios enciklopedijos, 
taip pat terminologijos žody
nai ir veikalai apie tarptauti
nės teisės ir diplomatijos kal
bą. Antrajame — sutartys, va
dovėliai ir tarptautinės teisės 
klasikai. Trečiajame —■ tarp
tautinės teisės bibliografija. 
Ketvirtajame — bio-bibliografi- 
ja (autoriai). Penktajame — se
rijiniai žurnalai ir metraščiai. 
Pagaliau šeštajame — tarptau
tinės teisės dėstymas ir tyrinė
jimai.

Knyga baigiama išvardinimu 
universitetų, institutų, akade
mijų, tarptautinių centrų, re
gionalinių institucijų, mokslo 
d-gijų ir organizacijų įvairiuo
se kraštuose, kuriuose studijuo-
jama tarptautinė teisė ir or
ganizacija ar atliekami tų sri
čių tyrinėjimai. Po to seka au
toriaus baigiamosios pastabos.

Stebina nepaprasta autoriaus 
erudicija, panaudotos medžia
gos gausumas ir įvairumas ir 
kalbų mokėjimas. Knyga yra la
bai naudinga visiem tiem, ku
rie ir teoriškai ir praktiškai tu
ri reikalo su tarptautine teise 
ir organizacija, atseit diploma
tams, tarptautinės teisės ir or
ganizacijos dėstytojams univer
sitetuose ir institutuose. Ji pa
tarnaus ir tiems mūsų 
kurie savo veikloje atstatyti 
Lietuvos nepriklausomybe ir 
laisvę susiduriame su tarptauti
ne teise ir tarptautinėmis or
ganizacijomis.

Autoriaus biografinėj apy
braižoj knygos leidėjai pastebi, 
kad Jokūbas Robinzonas turi il
gą teisės ir diplomatijos kar
jerą. Jis buvo savo gimtosios 
Lietuvos užsienių reikalų mi
nisterijos ir Izraelio delegaci
jos Jungtinėse Tautose juris
konsultas, taip pat Jungtinių 
Tautų Žmogaus Teisių Komisi
jos ir Nuernbergo Tribunolo 
karo nusikaltėliams teisti kon
sultantas. Jis parašė knygas 
apie žmogaus teises ir pagrin
dines laisves Jungtinių Tautų 
chartoje, apie Jungtinių Tautų 
metamorfozę, ir kt.

Lietuviams skaitytojams no
rėčiau priminti, kad Jokūbas 
Robinzonas buvo taip pat pa
tarėju Lietuvos advokato Nuo
latiniame Tarptautinio Teisin
gumo Teisme Hagoje Klaipėdos 
byloje ir yra parašęs išsamų 
Klaipėdos Statuto komentarą

Vaclovas Sidzikauskas

Plokštelės
NAUJOS ILGO GROJIMO 

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES

Lietuvos Nepriklausomy
bės 50ues metų paminėjimui 
prisiminti: Pulkim ant kelių; 
Marija, Marija; Šventas, Šven
tas; Malda už tėvynę; Lietuvos 
himnas; Graži tu mano tėvynė; 
Mano malda; Palikta šalis; Kur 
gina žaliuoja; Nemunas. Išpil
do solistai ir parapijų chorai. 
Kalbos prel. Kemėžio, vysk. V. 
Bnzgio, St. Bačkio, vysk. Bo- 
land, W. Rodino ir kit. Stereo, 
bet galima naudoti ir mono, 
kaina 5 dol. Išleido Dr. J. Stu- 
kas per Eurotone Int. Ltd.

. Lietuviškos Giesmės. Gies
mė į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad bučiau, Tėve mūsų, Sv. 
Kazimierai, Sveika Marija, Gai
lestingoji Marija, Sveika Mari
ja, Mouna Dievo, Mano malda, 
iš šios mūs žemės, Skaisčiausio
ji Marija, Kad širdį tau skaus
mas, Jėzau pas mane ateiki. Iš
pildo sol. A. Brazis, L. Stukas 
su Žibuoklių moterų oktetu, 
aKomponuojant A. Kačanaus- 
kui. Stereo, bet galima naudo
ti ir mono, kaina 5 dol. Išlei
do Dr. J. Stukas per Eurotone 
Int. Ltd.

Mano Gimtinė. Lietuviš
kos lengvos muzikos rinkinys. 
Tėvynė Lietuva, Auksinis ru
duo, Sningant, Rudens pasaka, 
Smalsuoliai, Du miestai, Kai tik 
vyšnios bals, Užuomarša, Lietu
viškas letkis, Suk, suk ratelį, 
Vilniaus stogai, Trio baloje, 
Miško takais, Mano gimtinė. Iš
pildo sol. V. Noreika, D. Ma
žeikaitė, D. Cibulskytė, J. Ba- 
raanauskaitė, E. Kuodis ir ki
ti, orkestrui palydint. Išleido 
Montrealio liet, radijo vai. ve
dėjas .L. Stankevičius. Kaina 5 
dol.

Aukuras: Kalėdos Lietu
voje, Tau brangi tėvyne, Lietu
vos paukštelių daina, Tekėjo 
saulelė, Lopšinė lėlytei, Grįšim 
grįšim, Daina apie avižą, Dai
nuojanti jaunystė, Pavasaris, 
Rudenėlis, Žiema ir Vasarėlė: 
deklamacijos ir dainos su solis
tais. Vysk. Valančiaus lituanis
tinės mokyklos mokinių choras, 
dirig. A. Mikulskio. Kanklinin
kam vadovauja O. Mikulskienė. 
Išleido Fine Music Records, Cle- 
veland, Ohio. Stereo, bet gali
ma naudoti ir mono. Kaina 5 
dol.

Lietuviškos Vestuvės. Ku
piškėnų vyresniosios kartos me
no kolektyvo etnografinis vaidi
nimas, piršlybos, mergvakaris, 
užgėrų rytas, piršlio korimas, 
sodo pirkimas ir pačios vestu
vės, atliekamos dainom, dek
lamacijomis ir pašnekesiais. Iš
leido Montrealio Mažosios Lie - 
tuvos Bičiulių draugija. Kaina 
5 dol.

Sol. Janina Liustikaitė įdai
navo operų arijas ir dainas; 
Adriana Lecouvreur — muz. F. 
Cilea; Mefistofele — A. Boito, 
Perlų ieškotojai — G. Bizet, La 
Boheme — G. Puccini ir La 
Wally — A. Catalani. Mergaitės 
troškimas ir lietuviška daina— 
abi Fr. Chopin; Kur prapuolė 
tas kelelis ir Abejonės — Al. 
Kačanausko, Ne margi sakalė
liai — J. Tallat Kelpšos, Ty
kiai, tykiai, viena liaudies dai
na, harmonizuota Br. Budriu- 
no, ir Dobilėlis — A. Vanagai
čio — V. Jakubėno. Mono, kai
na 6 dol.

Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmu lietuviška opera. 
Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokštelių. Dainuoja Vilniaus 
operos solistai ir choras. Kašta
vo 12 dol., dabar su persiunti
mu — 6 doL Graži dovana Ka
lėdų proga. Teliko tik keliolika 
albumų. Gaunama Darbininko 
administracijoje.

Šios bei kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske. 910 
U'illoughby Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221. (Siuntimui pridedama 
50 c., Kanadoje 1 dol ).



DARBININKAS

KARIUOMENE, PRANCIŠKONAI IR KULTŪROS ŽIDINYS kratyti atsinešto grubumo.
Išeivijoje lietuviškus vienuo

lijos taip pat rūpinasi palaiky
ti gyvą lietuvybės ugnelę ir

Atrodo, ką čia bendro turi 
kariuomenė, pranciškonai ir 
kultūros- židinys? Labai daug.

Visai kitaip būdavo laisvoje 
tėvynėje. Kariuomenė ir visuo
menė sudarė vienalytį kūną. 
Visuomenė jautėsi saugi už ke

šventė bus mūsų visų Šventė.

ję kariuomenės, vargu šian
dien statytame kultūros židinį, nuomonės pečių. Kariuomenė 
Jei neturėtame pranciškonų— buvo tikra, kad ji bus visuo

menės neapvilta. Kariuomenės 
šventėse dalyvaudavo ne tik ka

židinio statyba būtų tik gra-

Mūsų kariai tarnavo tėvynei 
ir nepamiršdavo Dievo, pran
ciškonai tarnauja Dievui ir 
nepamiršta tėvynės. Kultūros 
židinys išaugs Dievui ir tėvy-židinys išaugs Dievui ir 
nei abiejų tarnybos dėka.

šiandien kariuomenės 
turime, bet turime jos 
vus: karius, savanorius, 
zanus, šaulius. Be kariuome
nės laisvės neišsikovosime. Ko
ki bebūtų ginklai, be karių prie
šo neįstengs nugalėti.

Tiesa, šiandien gyvendami 
laisvoje ir turtingoje Amerikos 
žemėje, apie tai pradedame pa
miršti. Ir kariuomenės šventė 
liko pamiršta šventė. Kiekvie
nais metais ji kukliai prisime
nama tik pačių karių, gi visų

nebe- 
atsto- 
parti-

leiviai, studentai ir visa visuo
menė. Ir nežinome kareivio ka
pas būdavo pagerbiamas ne tik 
karių, bet visos tautos, nes 
jis — sūnus tėvynės, o tėvynė 
visų viena ir ta pati. Nebuvo 
skirtumo tarp kariuomenės ir 
visuomenės — vieni kitiem bu
vo reikalingi ir vieni kitus rė
mė ir padėjo.

Nors šiandien esam išsi
sklaidę po visą pasaulį, bet vi
sų mūsų turėtų būti vienas 
bendras troškimas ir ryžtas — 
mūsų visų laisvės kova paverg
tai tėvynei išlaisvinti. Supras
kime daugiau vieni kitus ir pa
dėkime daugiau vieni kitiem. 
Tada nebeliks nei vargstančių

BALTIMOBE. M D.
šytojas Antanas Gustaitis iš 
Bostono.
aktorius Jonas
solistam akomponuos muzikė 
Helen Bush. Po koncerto bus

Bingo žaidimus sodalietės 
rengė lapkričio 14. Susirinio 
nemaža žmonių. Visas pelnas 
skiriamas dovanom, kurios Ka
lėdų švenčių metų bus išda
lytos prieglaudose esantiem se- šokiai, kuriem- gros- geras or- 
neliam.

Liotuvię postas 154 lapkri
čio 16 lietuvių svetainės didžio
joje salėje minėjo savo veiklos 
25 metų sukaktį. Iškilminga
me bankete dalyvavo daug Ma- 
rylando Legionierių Organizaci
jos atstovų ir svečių. Invoka- 
ciją sukalbėjo prel. L. Mende- 
lis. Vakaro vedėju buvo kun. 
Antanas Dranginis. Šokiam 
grojo orkestras. Salę skonin
gai išpuošė Vytautas Siauru- 
saitis.

Vakarui vadovaus
Kazlauskas,

Malonu stebėti, kad lietuviai

Dievo kariai, bet jie puikiai su
pranta ir mūsų tautos reika
lus ir nepamiršta mūsų karių. 
“Karys”, vienintelis lietuvių ka
rių žurnalas, kuriam vadovauja 
ir jį gražiai tvarko kap. Zigmas

prieglobstį pas lietuvius pran
ciškonus — spausdinamas jų 
spaustuvėj Brooklyne.

Baudžiavos laikais mūsų mo
čiutės prie ratelio su dideliu pa
sišventimu stengėsi perduoti 
jauniesiem lietuvišką kalbą ir 
raštą bei gimtojo krašto meilę. 
Jų dėka išaugo tokie tautos mil
žinai, kaip dr. J. Basanavičius, 
dr. V. Kudirka, prel. J. Mairo
nis, kan. J. Tumas-Vaižgantas 
ir visa eilė mūsų tautos prana
šų, kovotojų, savanorių, parti
zanų ...

Nepriklausomybės laikais 
mūsų kariuomenė irgi prisidėjo 
prie jaunimo auklėjimo. Juk 
daugelis kaip tik kariuomenėj

kestras. Bilietai — 3 dol" stu
dentam —1.50 dol.

Alfonsas šilanskis, pirmos 
kartos lietuvis, gimęs ir augęs 
Baltimorėje, širdies priepuoliu 
staiga mirė lapkričio 7. Velio
nis dirbo siuvyklose, buvo ant
rojo karo veteranas, dalyvavo 
lietuvių poste 154 ir įvairiuose 
lietuviškuose parengimuose. Ge
dulingos mišios už jo vėlę bu
vo aukotos šv. Alfonso bažny
čioje lapkričio 11. Palaidotas
Gaidens of Faith kapinėse. Li- vysk. J. Wright, preL J. Balkū- 

Suaugusię klubas lapkričio ko nuliūdusi žmona Elena ir nas ir kiti žymūs svečiai. Po 
23 rengia austrių balių šv. Al- sūnūs . Donald ir Tomas, brolis banketo šokiai, 
fonso mokyklos salėje. Šokiam Matas.

PITTSBURGH, PA.

Lietuvių šv. Kazimiero pa
rapijos 75 m. sukakties minė
jimas įvyksta sekmadienį, lap
kričio 24.

Iškilmingas mišias 4 vai. po
piet laikys vysk. John Wright, 
pamokslą pasakys prel. Jonas 
Balkūnas iš Maspeth, N.Y.

Vakare 7 vai. banketas Wil- 
liam Penn Hotel, kur dalyvaus

gros orkestras. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti.

štai New Yorke su Dievo pa
laima ir dosnių lietuvių para
ma lietuviai pranciškonai ryž
tasi pastatyti kultūros židinį,
šis jų žygis yra visų mūsų rem
tinas. Iš savo pusės tam tikslui 
dabar skiriu 100 albumų “Tau
tos keliu”.

Tepadeda jiem Dievas ir te
laimina iu darbus Dievo ir tė-J * Pasodinus ąžuoliuką gimnazijos kieme, E. Simonaitį (d.) sveikina dr. P.
vynės garbei. Jurgis Juodis Karvelis (k.)

— Dr, Albertas Gorutis, Lie
tuvos pasiuntinybės patarėjas 
Šveicarijoje, lankėsi Vakarų Vo
kietijos užsienių reikalų minis
terijoje ir tarėsi dėl Vokietijos 
archyvuose esančios medžiagos 
apie Lietuvą. Jo suredaguota ir 
Lietuvos nepriklausomybės fon
do leidžiama knyga anglų kal
ba apie Lietuvą atiduota spaus
dinti Manyland Books leidyklai 
New Yorke.

— Julius Kakarieku, istori
jos profesorius Conception Uni
versitete Čilėje, išrinktas isto
rijos fakulteto dekanu. Jo fa
kultete profesūroj dirba jau 
penki jo buvę mokiniai.Meninę dalį atliko Vasario 

16 gimnazijos mokiniai, pade
klamuodami eilių ir padainuo
dami dainų.

Padėkos žodį tarė ir pats 
sukaktuvininkas. Pasibaigus 
akademijai, Romuvos parke 
prieš pilį buvo pasodintas su
kaktuvininko vardo ąžuoliukas. 
Ten kalbą pasakė dr. P. Karve-

Sukaktuvių vaišės įvyko 
Hemsbache, kur gyvena pats 
E. Simonaitis. Vaišės buvo res- 

■BpSp i dalyvavo 30 žmo-
nių. Jų metų buvo perduota 
iš juostelės J. Kardelio sveiki- 
nimas.

...................................... ................. Erdmonas Simonaitis visa sa- 
Mr<,met7SSuSkrkOt?ait,S’ ŽymUS K,aiped0S kraSto vcikėja<’ spa,io 30 ativentė vo amžių kovojo už lietuvybę, 

, po pirmojo pasaulinio karo or
ganizavo sukilimą, prisidėjo 
prie jo vadovybės, paskui, .ėjo 
atsakingas pareigas Klaipėdos 
krašto administravime. Buvo 
apdovanotas Gedimino ir 
Vytauto Didžiojo ordinais bei 
Šaulių žvaigžde. Nacių laikais 
pakliuvo į koncentracijos lage
rius, buvo Mauthausen ir Da
chai! kacetuose. Būdamas Vo
kietijoje, aktyviai dirbo įvai
riose organizacijose, eidamas 
aukštas pareigas.

PAGERBTAS EROM. SIMONAITIS 
80 METŲ

Vokietijoje gyvena Erdmo- 
nas Simonaitis. Klaipėdos kraš
to didelis darbuotojas, buvęs 
Klaipėdos sukilėlių direktorijos 
pirmininkas, ėjęs įvairias atsa
kingas pareigas Klaipėdos 
mieste. Tam žymiam veikėjui 
ir nusipelniusiam lietuviui spa-

Pirmadienį, lapkričio 25, pra- Uo 30 suėjo 80 metų.
Jonas Obelinis sideda 40 vai. atlaidai. A.Ž.

PROGA
kitų kraštų, ypač daug sveikini
mų gauta iš Amerikos. Į na
mus dar atėjo 75 sveikinimai.

Akademijos metu sveikinimo 
kalbas pasakė: PLB krašto -val
dybos pirmininkas J. K.- Va
liūnas, Vasario 16 gimnazijos 
direktorius ir kuratorijos pir
mininkas V. Natkevičius, Lietu-

Ta proga jam pagerbimo iš- Vos diplomatijos vardu dr. A. 
kilmės buvo surengtos Vasario Gerutis, Vokietijos katalikų ku-

— Jonė Gabrielė Brazaus
kaitė lapkričio 12 susituokė su 
Hans J. Ashboume ir išskri
do apsigyventi į Ženevą Šveica
rijoje. J. G. Brazauskaitė, iš 
Waterburio, buvo germanistė, 
baigusi Columbijos universite
tą. Ashboume baigė Bonnos 
u-tetą ir gavo teisių dak
taro laipsnį, ir taip pat daktaro 
laipsniu baigė ir Columbijos 
universitetą. Susituokė Cohim- 
bijos universiteto šv. Povilo 
koplyčioje.

— Dail. Henrikas Šalkaus
kas Robin Hood grupinėje dai-r 
lės parodoje Sidnėjuje, Austra
lijoje- buvo atžymėtas dviem 
premijom. Pirmą premiją ga
vo už specialiame skyriuje iš
statytą savo kūrinį, o kitas jo 
paveikslas, kaip geriausias vi
soje parodoje, susilaukė vertin
tojų komisijos simbolinės 
premijos.

— Leonas Ramanauskas, 
1934-1940 Šventosios uosto ad
ministratorius, sulaukęs 67 m. 
amžiaus, po ilgos ir sunkios li
gos mirė Kaune lapkričio 11. 
Sibiro tremty išvargęs 25 me
tus, be sveikatos 1966 grįžo į

. Lietuvą.

BOCHESTEB* N.Y. 16 gimnazijoje ir jo gyve- nigų vardu tėv. Alfonsas Bema-
kricio 23 lietuvių svetaines di- , 7- - narnoje vietoje Hemsbache.
tižiojoje saleje rengia koncer- Frank Jurfen-Jurgelioms, bu ranų dienos proga iškilmingus

BOCHESTEB, N.Y.

tą. Pradžia 7 v.v. Programoje vęs JAV veteranų J. Gudyno mirusių veteranų minėjimus, Vasario 16 gimnazijoje iš- 
dalyvauja solistas Vacys Veri- posto ir legiono vadas, lapkri- pats buvo palaidotas Veteranų kilmės buvo lapkričio 2. Pager

bimo iškilmėse dalyvavo apie 
100 asmenų. Jas pradėjo Fr. 
Skėrys, pasveikindamas rengi
mo komiteto vardu jubiliatą ir 
visus svečius. Iš Šveicarijos bu
vo atvažiavęs diplomatinės 
tarnybos atstovas dr. A. Geru
tis ir iš Kanados — A. Lyman- 
tas, kuris pasakė ir pagrindinę 
kalbą iškilmėse.

Raštu bei telegramomis svei
kino visa eilė žymių žmonių: 
diplomatų, draugijų. Sveikini
mų buvo ir iš Vokietijos ir iš

kaitis iš Toronto, solistė Dai- čio 7 mirė nuo širdies smūgio, dieną — lapkričio 11.
va Mongirdaįtė iš Bostono, ra- Velionis, anksčiau ruošęs Vete- Velionis buvo pašarvotas 

J. Morkūno laidojimo įstaigoje. 
Velionies palaikus aplankė 
daug jo draugų ir pažįstamų, 
užprašė mišias, padėjo gėlių. 
Amerikos vėliava pridengtą 
karstą prie šv. Jurgio bažny
čios pasitiko J. Gudyno posto 
išsirikiavę veteranai. Gedulin
gas mišias aukojo iš Chicagas 
atvykęs velionies pusbrolis ku
nigas Karvelis. Pamaldų metu 
visa bažnyčia buvo perpildyta

Lietuvis amerikiečių klubo vadovas
HARTFORD, CONN.

Gal kam bus nuostabu, kaip tus invokacija, kurią atliko ku-
lietuvis, buvęs DP stovyklos gy
ventojas, vėliau gyvenęs Aust
ralijoj, vadovauja amerikie
čiam. Maždaug prieš dvide
šimtmetį Antanas Ustjanaus- 
kas apsigyveno Hartforde, tapo 
pramonininku, reiškėsi vietos 
lietuvių gyvenime, buvo Hart
fordo LB apylinkės pirminiu- šykštėjo šiltų žodžių A. Ustja- 
ku. Bet gyvenimas lietuvių nauskui, vertindami jį kaip šio 
bendruomenėje A. Ustjanaus- klubo kūrėją, sekretorių ir ad-

tonis, darbo kuopos vardu kpt. 
Venckus, labdaros draugijos 
vardu J. Glemža, Mainco lietu
vių vardu kpt. Matulaitis, Huet- 
tenfeldo apylinkės pirmininkas 
mokytojas Antanaitis, mokyto
jas St. Vykintas, A. Lyman- 
tas, J. Kairys iš Muencheno.

Daugelis sveikintojų atsiun
tė ir įvairių dovanų. Sukaktu
vinis komitetas gavo ir įteikė 
jubiliatui per 2000 DM, Kana
dos Maž. Lietuvos bičiuliai įtei
kė 100 dol. ir pažadėjo, kad 
kas mėnesį atsiųs po 25 dol. 
Vokietijoje įsteigtas Ed. Simo
naičiui paremti fondas.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Long Play - Stereo - Hi-Fi - Lithuanian Records

Linksmą Kalėdą, 12 religinių giesmių
Lietuve* seno* ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 2.00
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų Įdainuota ...__  5.00
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir dūk. 15 liet, dainų. Stereo 4.50 350
ėiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai ... 
Ar žinai tą šalį, R. Mastienės, 13 lietuviškų dainų solo
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po 85.00 10.00 
Aurelia, PaukšteKenės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 5.00 
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2____ __ Stereo 5.00
pigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 450 3.50
Dainos Lietuvai, S. Cerienės komp. Įdainuota 12 liet dainų 3.50 
Dainą ir ariją rečitalis, sol. J. Vaznelio ............ .......................
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos............... Stereo 87-00
Dainos, B Valterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos...... .....
Dainuojame su Lione, 16 liet, dainų, įdainuotų L,. Juodytės 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 liet, dainų. Stereo 4.50 
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. d. Stereo 4.50 3.50
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. St. 4.50 350
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Sterėo 86.00 5.00
Kur banguoja Nemunėlis, Al. Brazio 9 dainos, 9 giesmės .....
Lietuvos prisiminimai, L,. Juodis, 14 liet, dainų akomp. gitara 
Lietuvių Tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija ........................
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 tautinių šokių .....
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šok. Stereo 4.50 
Lietuvos kanklės, 14 L kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 4.50 
Glaudžia Trimitai, Br. Jonušo Įgrota 12 1. patriotinių maršų 
Liaudie* giesmė, Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų ...........
Lietuviškos kamerinė* muziko* 2 pi Iz. Vyt. Vasiliūno........ 5.00
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pL 2 žod.)----------- 3.00
Lietuviško* dainos ir šokiai, Monitor Co., 16 1. dainų ir šokių 
Lietuvių dainos ir šokiai: 5 polkos, 4 valsai ir dainos. St.5 
Lietuvos Atsiminimą 25 m. jubiliejus dainose. Stereo 4.50 
Me* padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų .......
Opšrų Arijos, Sol SL Baro .......................   Stereo 87.00
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių ........
Pavergtos Tėvynė* muzika Nr. 2, 12 Net. dainų-šokių............
Pilėnai, Liet, opera iš pavergtos Lietuvos (3 plokštelės; ..... ..

Stereo 4.50 350

5.00 
5.00

5.00

5.00 
6.00 
400 
4*00 
3.50

3.00 
4.00 
4.50 
2.00 
2.00 
2.00 
7.00
5.00

nigas V. Cukuras. Perskai
tyti JAV viceprezidento H. H. 
Humphrey, FBI šefo J. Edgar 
Hooverio, gubernatoriaus J. 
Dempsey ir kitų sveikinimai.

Mano dėmesį atkreipė ameri- žmonių. Į kapines palydėjo la
bai daug žmonių ilgoje automo- 
bilių vilkstinėje. Kapinėse, ku- ► 
nigui Karveliui atlikus pasku- ► 
tinęs religines apeigas, Ameri- ► 
kos ir J. Gudyno veteranų pos- J

kiečių aukštųjų sferų vyrų pa
sisakymai. Beveik visi jie ne-

kui buvo maža dirva. Jis įsijun- ministratorių. Kai kurie kalbė- to vėliavom plevėsuojant, vete- ► 
gė į amerikiečių veiklą, tapo tojai pasisakė, kad A. Ustja- ranai trimis šūvių salvėmis at- ►gė į amerikiečių veiklą, tapo tojai pasisakė, kad A. Ustja- 
artimu senatoriam Dodd ir Ri- nauskas turėtų būti vadinamas

Mr. Hartford!. . Jų žodžius pa
lydėjo plojimai, taikomi taip 
pat ir lietuviam, kurie iš savo

sisveikino su savo mylimu va- r 
du. r

Našlės vardu laidotuvių di- r 
rektorius padėkojo visiem da- E 

Jis sumanė įkurti vadinamą- bendruomenės davė tokį žmo- lyviam už parodytą paskutinę t 
jį “100 klubą”, kurio tikslas gų šiam klubui.

bicoff ir gubernatoriui John 
Dempsey. Tačiau ir ši dirva ne
buvo jam pakankama.

pagarbą, užprašytas mišias bei t
teikti pašalpą Conn. valstijoj Amerikiečių spauda apie A. gėles ir visus pakvietė pusryčių 
pareigose žuvusių policininkų Ustjanauską plačiai rašė ir dė- į parapijos salę, 
ir gaisrininkų našlėm ir našlai
čiam. šis A. Ustjanausko ini
ciatyva įkurtas klubas šiais me
tais jau yra išdavęs pašalpo
mis našlėm ir našlaičiam virš mitetą statyti paminklui Lietu- 
10,000 dolerių! Klubo nario me- r-------------- ------- ------------------------------, r---------------  .
tinis mokestis 250 dolerių. Stulginskiui ir dr. Griniui. Tuo tuviškos parapijos, dalyvavo lie- ►

Lapkr. 12 teko man dalyvau- tikslu gruodžio 8 Hartforde, tuvių chore, lietuvių organizaci- ►
ti šio klubo pietuose Hotel liet, klubo auditorijoj, rengia- jose, buvo Alto Rochesterio ►
America, Hartforde, ir stebė- mas koncertas, kurio programą
ti, kaip šis mūsų tautietis va- atliks prez. Smetonos vai-
dovauja amerikiečiam, industri- kaitis pianistas A. Smetona ir
jos, pramonės, finansų ir politi- vokalistas Benediktas Povilavi-
nių sferų “kapitonam”. Susirin- čius.

jo jo nuotraukas. Velionis visų buvo labai my- t įlT AlVTANfl PIMIV A7IIA
Pasaulio Liet. Bendruomenės limas ir gerbiamas. Kilęs iš ► ov« /Vi." 1./liąV lylivllNAAlJA.

seimo New Yorke proga A. ankstesnių ateivių šeimos ir pa- I KeimebllIlkDOrte Maine
Ustjanauskas suorganizavo ko- siekęs aukštą vietą Kodak fil- > . - 77
____ j ___ _______________ __ • mų įmonėje, pasitiko su savo » su visom Amerikos gimnazijų teisėm 
vos prezidentam — Smetonai, tautos žmonėmis, prie savo lie- t ’£‘nam“ f*1?”« Elegija* paruotiamąją gimnaziją kursą*.

r — - r - - - * Oficialiai dėstoma lietuvių kalba. Savaitėje pamoką tiek pat, kiek
anglą kalbos. Duodami kreditai.
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama lietu
viška gyvenimo pasaulėžvalga. Mokiniams ėvi**ti kvieėiami lietu
viai rašytojai, muzikai, solistai, dailininkai. 
Dėsto 20 mokytoją bei instruktorių. Pati gimnazija padeda moki
niams įstoti j kolegijas. 
Mokiniai gyvena bendrabuty. 
Atlyginimas visiems prieinama* — atsižvelgiama į kiekvienos tei-

skyriaus ir Radijo klubo na- i 
rys. Jis uoliai prisidėdavo prie 
lietuviškų švenčių rengimo ir 
pravedimo. Atvykus naujie
siem ateiviam, jis daugeliui pa- i

4.00 
4.00 
2.00 
650 
6.00 
6.00 
6.00 
3.00 
6.00

Poezija, A. Gustaiti* ir Stasys Santvaras..................................  5,00
Ar pameni, V. Stankus, 19 šokių muzika solo .. .... Stereo 86 5.00
Rožė* ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 lengvos muz. šokiai 5.00 
Sutemą garsai, V. Stankus, 16 muzikos šokių — Stereo 86.00 5.00 
Tėvynei auksam, Dainavos ansamblio, 14 liet, dainų. St. 86 5.00 
Trifiį metą Irutė, Ir. Giečiūtia 8 lieL patriotinės vaikų dainos 3.00 
Tėvynė* meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ..... 2.00
Tsk* mūsą likimas, V. Bendžtūtės moderni muzika — stereo 5.00 
Werseet4Ne Mėgėją rateli*, 16 lietuviškų dainų .................... 3.50
Varpus, Toronto choro 8 HeL dslnos ir 6 liet operos, st. 86.00 J5.00 
7 Kristau* hsUM, 6v. Kastmiero parapijos choras ............ 4.00
46 H*L 4aing muzika, TButtato orkestro Icid. Stereo 85.00 4.00
Lietuva* r LatvIJ** ’ Himnai
Uatuvua Himną* Ir *tmf*nija .......................-......-....................... 2.00
Mtie Cmmtri** Nattenal Antkeliu <33lįRPM> .—.............. 1.00

2.00

National Anthėm *f ths U-8. (83’,i RPM) . ..............................
žibuoklė*, L. Stuko moterų seksteto 14 1. dainos. Stereo 4.50 
Lietuviško* vestuvės, piršlybos'ir vedybos ... 
Mano gimtini, 14 lengvos muzikos kūrinėlių 
Operų arijo*,' J. Ltustikaitės 12 kūrinių

ko “100 klubo” nariai ir pa
kviesti svečiai, kurių tarpe bu
vo ir trys lietuviai: kun. dr. V. 
Cukuras, Walter M. Chase ir 
inž. Kapeskas.

Geo. B. Kinsella, buvęs Hart
fordo burmistras, pradėjo pie-

A. Smetona, neseniai grįžęs dėjo surasti darbą ir įsikurti. ► 
iš Europos, pirmą kartą pasi- Tiek ankstieji, tiek naujieji ► 
rodys koncerte Hartforde. Yra ateiviai liūdi kartu su velio- | 
vilčių, kad daug lietuvių ir nies žmona, šeima ir giminė- ? 
amerikiečių dalyvaus šiame mis, reikšdami jiem visiem gi- į 
koncerte.

rnos padėtį.
Anksti registruokite mokinius 1969-1670 m.
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

Lietuviai tėvai, branginki! šią gimnaziją, kol ji yra. 
Jos ateitis jūsų rankose!

Informacijos ir registracijos rcikąjais rašykit:
Rev. Rector

1.00 
2.00 
5.00 
5.00 
6.00

New Vorks LKL Vyrą Choro 16 liet, dainos..............Sterco35 4.00
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 lietuviškų d. Stereo 4.50 
Me* langiam* su daina. N.Y. vyrų okteto 17 d. Stereo 4.50 
Aukurą*, valkų įdainuota 14 liet, dainų ................ Stereo 5.00
ListuvMkO* glssmės, 12 liet, giesmių.......
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmė*. .

Stereo 5.00
Stereo 5.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA

VMK. lią užuojautą.
St. Anthony High Softool 
Kennebunkport, Maine 04046 (Pentuntimo išlaidom prašom pridėti 50<;Į Kanadą |1.00)
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10 Įstatų, skautų himnas, 
rimo ir specialybių 
paaiškintas darbas skautų 
nete ir kt 1920 m. Jono 
kevičiaus pastangomis “Švytu
rio” b-vė išleido antrą knyge
lę “Piliečių auklėjimo mokyk
la — skautybė”. Abu leidiniai 
buvo labai greit išpirkti,

1925 m. LSRD išleido propa
gandinę knygelę apie skauty- 
bę “Lietuvos ateitis”. 1927 iš
ėjo vadovėlis “Skautystė”, ku
ris pradėtas spausdinti 1925. 
ŠĮ vadovėlĮ išleido knygų leidė
jas J. Raupis, dr. J. Aleknos 
prašomas ir skatinamas. “Skau
tų tarnavimas tėvynei” 1927 
mano išleista. “Skautų va
dovo” pirmąją dalį 1929 mielai 
išleido S. Jackevičius.

1922 gegužės 3 pradėta leis-

durtuvo veiksmų. Savo kliniko
je dr. D. Alseika mokė tikras 
žaizdas tvarstyti. Minėti asme
nys buvo Vilniaus tunto ir kar- ti Lietuvos Skautų Asociacijos 
tu pirmieji mūsų skautijos rė
mėjai.

Skautams remti draugija
Kaune 1919 įsteigtos Lietu

vos Skautams Remti Draugijos 
centro valdybą sudarė: pirm, 
dr. J. Alekna, vicepirm. kun. 
prof. M. Merkelis, sekr. S. Lo
zoraitis (dabartinis Lietuvos 
diplomatijos šefas), nariai: P. 
Jurgėla, V. Senbergas, K. Vait
kus ir A. Valusis. 1920 vasarą 
Informacijų Biuro direktorius

Lietuvių jaunimo masėse 
skautybė greit prigijo. Pradžio
je skautus rėmė paskiri peda
gogai ir kiti šviesuoliai, kurie 
susižavėjo skautybės idėja. 
Rėmėjų skaičius nuolat augo.

1918 rudenj skautų vienetą 
Vytauto gimnazijoje Vilniuje 
steigti man leido ir net skati
no gimnazijos direktorius My
kolas Biržiška. Netrukus jis ta
po ir pirmojo lietuvių skauti
jos tunto globėju. Gimnazija 
turėjo mažą patalpą. Todėl 
skautų sueigos vykdavo kun. 
V. Liegaus išlaikomam mokslei
vių bendrabutyj-prieglaudoje.
šiame bendrabutyje skautų d- ~dr; Juozas Eretas mano paruoš- 
vę aplankė karininkas Antanas tą informaciją apie veikiančią 
Juozapavičius. Draugininko su- Lietuvos skautų organizaciją bei 
tiktas su raportu ir susižavėjęs 
išrikiuotais skautais, jis pasa
kė patriotinę kalbą ir Įteikė d- 
vei 100 vokiškų markių. Tai vi
sa padarė skautams gilų Įspūdi.

Nuo 1918 gruodžio mėn. Bi
rutės ir Vytauto draugovės su
eigas darydavo naujuose, erd
viuose gimnazijos rūmuose. 
Tunto dvasios vadovu buvo 
kun. Kristupas Čibiras. Didis 
kalbininkas Jonas . Jablonskis 
padėjo nustatyti lietuviškus 
skautybės Įvardus (terminus!. 
Buvęs karininkas mokytojas 
Stasys Kairiūkštis vyresniuo
sius skautus mokė šaudymo ir spausdino sukaktuviniame Atei-

LSRD išsiuntinėjo Lietuvos ir 
užsienio spaudai. Vėliau dr. 
Eretas skautams padėdavo kaip 
instruktorius.

Pirmieji leidiniai
Sunku buvo leidėjų rasti pir-: 

miesiems mano paruoštiems 
skautinės literatūros laidiniams. 
Girdi, “naujos idėjos — per- 
didelė rizika”) ... Ačiū Dievui, 
atsirado entuziastų, kurie skau
tų idealus brangino, štai tie 
skautybės rėmėjai ir skleidė
jai: 1920 m. Ateities redakto
rius Juozas Leimonas “Pirmuo
sius skauto žingsnelius” iš-

LSS TARYBOS PIRMININKAS 
LANKĖSI KALIFORNIJOJE

naudingai su jais 
pasitarti, isklausy-

rajono vadijos ir

. Akad. Sk. Sąjūdžio Vadijos 
pirmininko ir JAV Ramiojo 
Vandenyno Rajono vadijos pa
kviestas, LSS Tarybos pirminin
kas v.s. Antanas Saulaitis lap
kričio 1-5 viešėjo Kalifornijoj.

Los Angeles mieste susitiko 
su daugeliu skautininkų-ių, va
dovų-ių bei rėmėjų ir turėjo 
daug progų 
pasikalbėti, 
ti.

Dalyvavo
Los Angeles sk. stovyklavietės 
komiteto posėdyje. Stovyklavie
tė kalnuose nupirkta LSS-gos 
vardu; atlikta labai daug dar
bų — išlygintos aikštės, pasta
tytas pagrindinis pastatas, pra
vesta kanalizacija, išgręžtas 
šulinys, pastatyti vandens re
zervuarai — dideli bakai ir t.t. 
Yra dar kitų, skubiai atliktii 
darbų, kuriems reikia ir da 
giau lėšų. Su rajono vadu 
R. Dabšiu ir LSS Tarybos n 
riu s. dr. A. Avižienių aplanl 
minėtą stovyklavietę ir apta 
įvairius programinius reikah

Dalyvavo Los Angeles bei 
pylinkių skautininkų-ių ir i 
dovų-jų posėdyje, kur prane 
aktualiausius LSS veikimo r 
kalus, plačiai išsikalbėjo su c 
lyviais ir paskleidė special 
anketą visų skautininkų-ių l 
vadovų-ių nuomonėms, siū 
mams, patarimams raštu si 
rinkti.

Taip pat dalyvavo Los A 
gėlos skautų-Čių šventėje — j 
maldose bažnyčioje ir sukaki 
vi nėję sueigoje parapijos sa 
je. kur buvo užbaigti LSS i 
kaktuviniai metai. Sueigoje | 

. sveikino dalyvius, padėjo j 
gerbti apdovanotuosius ir | 
keltuosius, kartu su vis; 
džiaugėsi gera šventės prog 
ma.

ių tarpe. Jie visi buvo susirin
kę Tautinės Sąjungos namuo
se pietums. Su vadovais-ėmis 
dar susitiko Mažeikų, Barmų, 
Vilkų ir kt. namuose.

Los Angeles skautai-ės vei
kia gerai, vadovai-ės dirba at
sidėję, tėvai remia, visuomenė 
pritaria, ir veikimo sąlygos ge
ros, o atsidėjusių vadovų-ių ir 
darbo vaisiai ryškūs.

Galima sakyti, kad Los An
geles mieste dabar yra ir visas 
Ak Sk. sąjūdžio centras, kai Į 
ten persikėlė jų pirmininkas v. 
s. E. Vilkas.

Si Tarybos pirmininko kelio
nė Kalifornijoje buvo pirmo
ji, ligi šiol dar nei vienas Ta
rybos pirmininkas nebuvo ten 
skautų-čių vizitavęs.

organas SKAUTAS. Iš Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Banko 
išrūpintą auką 5,0 0 0 auksinų 
(vok. markių) dr. J. Alekna pa
skyrė Skautui. Tai buvo sunkus 
metas. Prieš Lietuvos pinigo į- 
vedimą vok. markių vertė kas
dien krisdavo. Už Amerikos do
leri buvo mokama iki milijono 
markių. 1923 pradžioje Ūkio 
Bankas, jo tarybos pirm. kun. 
J. Vailokaičio pastangomis, 
šiam skautų laikraščiui paau
kojo 1,000^ litu. 1922 Skautą re
dagavo s. Kostas Jurgėla, 
1923 aukščiau pasirašęs. Abu 
pridėjom ir savo pinigo. Vė
liau LSA organu tapo šiauliškis 
Skautų Aidas, taip pat eilę me
tų vargingai ėjęs.

Atseit, pirmieji mūsų skau
tų literatūros ir spaudos leidi
niai turėjo daug vargo ir sun
kumu. Tačiau ju skelbiamoji 
skautybės idėja sklido po visą 
Lietuvos kraštą, skatindama 
jaunuomenę tapti skautais, 
skautėmis, steigti savo viene
tus ir ruoštis tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui, šių leidi
nių rėmėjai bei leidėjai daug 
nusipelnė skautiškajam lietu
vių sąjūdžiui ir jo plėtimui. Lie
tuvos vyriausybė skirdavo lėšų 
Lietuvos skautų stovykloms 
rengti, dalyvauti tarptautiniuo
se skautų vadų suvažiavimuose, 
skautų sąskrydžiuose ir kt.

Labai svarbų vaidmenj atli
ko LSRD su savo skyriais pro
vincijoje. Į šiuos skyrius stojo 
skautų tėvai, mokytojai, kuni
gai, visuomenininkai, karinin
kai. LSRD Centro Taryba bu
vo
bės organas. Jos pirm, buvo: 
1919-24 dr. J. Alekna, 1924-25 
ministeris V. Čarneckis, 1925- 
27 kan. prof. J. Meškauskas 
dviem atvejais. L. Gira, 1927- 
29 gen. T. Daukantas, nuo 
1929 dr. J. Alekna. LSRD C. 
Tarybos sekretoriai: 1919-23 
St. Lozoraitis, 1923-24 Birutė 
Novickienė, 1924-25 dr. J. Sa
kalauskas, 1925-29 P. Dielinin- 
kaitis, po to s. V. Civinskas.

Išleistu Įstatymu Lietuvos 
Skautų Sąjunga nuo 1930 spa
lio 1 buvo švietimo Ministeri
jos globojama ir šelpiama.

aukščiausias LSA vadovv-

Nuotr. P. Bivainioštai jauJc aš. paukštytė

Lapkričio 17 New Yorko 
skautai-ės sušaukė iškilmingą 
Neringos ir Tauro tuntų suei
gą, užbaigdami sukaktuvinius 
metus.

Gražiai išsirikiavo uniformuo
ti skautai prieš Apreiškimo baž
nyčios altorių su savo vėliavo
mis išklausyti 11 v. mišių. Pro
gai pritaikytą pamokslą pasa
kė kun. A. Račkauskas.

Po pamaldų žemutinėje Ap
reiškimo par. salėje įvyko bend
ri su tėveliais pusryčiai. Pasi
stiprinę visi sugūžėjo į didžią
ją salę sueigai.

Sueiga pradėta vėliavų įne
šimu. Nuaidėjus Lietuvos him
nui, praėjus raportams, per
skaityti Vyriausių LSS-jos ir 
LSB-jos Skautininkų Įsakymai.

Abu tuntai nuo šios sueigos 
perėjo į naujų vadovų rankas. 
Tauro tuntą iš ps. Kęstučio Bi- 
lerio perėmė s. Vytautas Kido
lis, gi Neringos tuntą iš ps. Ire
nos Vilgalienės perėmė ps. Ire
na Jankauskienė.

Apdovanoti
Apdovanoti trys newyorkie- 

čiai Liet. Skautų Sąjungos gar
bės ženklais: ps. Irena Vilga- 
lienė — Tėvynės Dukros žy
meniu, vyr. sk. si. Eugenija Ga- 
runkštytė — Pažangumo žyme-

Putnamo skaučių sukaktuvinių 
metų sueiga

Putnamo Aušros draugovė 
lapkričio 16 sušaukė iškilmin
gą sueigą, Į kurią atsilankė sve
čių iš artimesnių ir tolimesnių 
vietovių.

Bendrabučio svetainėje išsi
rikiavo Putnamo sesės ir sve
čiai. Tai Worcesterio sesių skil
tis, newyorkiečiai ir garbės sve
čiai: LSS-gos tarybos pirm. v. 
s. A. Saulaitis, v.s. O. Saulaitie- 
nė, v.s. kun. S. Yla, v.s. M. 
Avietėnaitė, N.Y. tuntininkas 
V. Kidolis, LSB spaudos ir inf. 
skyriaus vedėja ps. B. Kidolie- 
nė, Nek. Prad. Marijos seserys 
skautės — sės. Jurgita, sės. Ce
cilija. sės. Viktorija, sės. Paulė 
ir motina Aloyza.

V. s. M. Avietėnaitė trumpu 
žodžiu pasveikino skautes ir 
prisiminė savo įspūdžius iš 
ankstesnių laikų praleistų lietu
vių skautų-čių tarpe, taip pat 
pareiškė kokius gražius atsilie
pimus aoie lietuvius skautus te
ko išgirsti užsienyje.

V. s. A. Saulaitis savo žodyje 
apėmė skautų sąjungos įsikūri-

mą, paminėjo pirmuosius skau
tų rėmėjus, Lietuvoje suruoš
tas tautines stovyklas, prisimi
nė skautus pogrindžio veikloje 
bolševikų okupacijos metu, 
skautų veiklą tremtyje ir JV.

50 jubiliejaus metais pasigė
rėjo gražiai gyvuojančia skau
tų sąjunga, skautų tėvų duos- 
nia parama ir geru savo vaikų 
auklėjimu, kad juos išlaikytų 
lietuviais išeivijoje ir juose iš
laikytų skautišką dvasią.

Prisiminė neseniai praėjusią 
V-ją tautinę stovyklą ir joje pa
tirtus Įspūdžius. Ragino ir to
liau skautus-es būti tokiais pat 
darbščiais, kaip ir praeityje, 
kad skautų sąjunga ateityje dar 
gražiau klestėtų.

Trumpą sveikinimo žodi ta
rė ir sesuo Paulė.

Toliau draugininkei vyr. sk. 
si. Rasai šilėnaitei pakvietus, 
svečiai uždegė žvakelę, simbo
lizuojančią praėjusius 50 metų, 
o skautės uždegė kitą žvakelę, 
simbolizuojanjią ateinančius 
50 metų.

Pasibaigus oficialiai sueigos 
daliai, išnešus vėliavas, Putna
mo sesės perdavė lietuviškos 
poezijos pynę.

Galop visi sueigos dalyviai, 
bendrame rate sugiedojo Lie
tuva brangi ir tradicinę — Atei
na naktis.

Po sueigos visi dalyviai pasi
vaišino kavute. Putnamo d-vės 
vėliavos krikšto motina ps. B. 
Kidoiienė visus pavaišino net 
iš paties New Yorko atvežtu py
ragu, kurį pjaustė kartu su vė
liavos krikšto tėvu v.s. A. Sau
laičių.

Taip jaukioje šeimyniškoje 
nuotaikoje praėjo Putnamo se
sių iškilminga sueiga.

Iki pasimatymo kitais me - 
tais! B.K.

niu ir M. Jankauskas — Ordi
nu už nuopelnus su rėmėjo kas
pinu. Medalius Įteikė s. L Mi- 
lukienė, LSS A. R. vadeivė. Su
kaktuvinių metų rėmėjo ženk
lai suteikti: kun. J. Aleksiūnui, 
prel. J. Balkūnui ir praėjusių 
metų S-tams Remt K-to na
riam — E. Butkienei, O. Rau- 
bienei, L Pilienei, V. Katinui 
ir G. Biknevičienei. Tai buvo 
abiejų tuntų padėkos ženklas 
už Įdėtą darbą.

Taip pat Atlanto rajono var
du įteikti S. M. Rėmėjo ženk
lai trims laikraščio Darbininko 
redaktoriams už jų nuoširdžią 
paramą skautams Darbininke. 
LSB AR spaudos ir inf. sky
riaus vedėja ps. B. Kidoiienė 
ženklus Įteikė tėvui Kornelijui 
Bučmiui, OFM., o per jį ir ki
tiem redaktoriam: prof. Juozui 
Brazaičiui ir rašytojui Pauliui 
Jurkui. Tėvas Kornelijus per
davė ir J. Brazaičio laiškelį, ku
riame jis prisiminė bendradar
biavimą su skautais ankstes
niais laikais.

P. Jurgėlos sveikinimas
Taip pat New Yorko skautus 

raštu sveikino ir dėl susilpnė- 
jusios sveikatos negalėjęs daly
vauti LSS-gos pirmūnas v. s. 
Petras Jurgėla. Jis sveikino to
kiais žodžiais:

“Baigiant Liet. Skautų Sąjun
gos 50 metų sukaktį, Į naująjį 
dešimtmetį reikia žengti su nau
ju pasiryžimu.

Mūsų Sąjunga yra lietuviško 
jaunimo organizacija. Dėl to ji 
turi būti gyva ir judri. Tačiau 
mūsų Sąjunga yra kartu ir auk
lėjimo mokykla. Čia jaunuo
menė privalo ugdytis pagal 
skautybės sistemą ir išeiti pla
tų skautamokslį. Skautiškas ug
dymasis Įkvepia idėjinių polė
kių ir energijos kilniam veiki
mui. Tėvai ir lietuvių visuome
nė įvertina tokias jaunuome
nės pastangas ugdytis skautais- 
skautėmis ir idealistinį dar
bą. Tik dėl to skautija susilau
kia medžiaginės ir kitokios pa
ramos ar net labai reikšmingos 
pagalbos.

Pirmasis mūsų skautijos tun
tas Vilniuje veikė okupacijų 
metu — slaptai. Skautai ir skau
tės dirbo auklėjimosi darbą sa
vo sueigose ir kartu dalyvavo 
pasipriešinimo kovoj prieš dku-

( nukelta j 8 psl.)

LSA-LSS nuolat augo ir ša
kojosi. Auklėdama jaunuome
nę pagal skautybės sistemą, ši 
organizacija daug nusipelnė 
mūsų tautai bei Lietuves res
publikai. O minėti rėmėjai daug 
padėjo skautybės idėją skelbti 
ir besikuriantiems skautijos vie
netams duoti reikalingų skau- 
tinių vadovėlių. Jiem priklauso 
nuoširdi visu mūsų pagarba!

po ItodUo. Kairyje kalba ApreHklmo parapijos klebo- 
y ■ Nuotr. P. BivainioBuvo nemažo būrio vadovų- na* kun. J. AtekstūnM.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ-DOVANAS į LIETUVĄ
ir Įvairius USSR kraštus

naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,

{Licensed byVnesposyltorg)

Ine.

VYRIAUSIA ĮSTAIGA
Tel. (212) 581-6590

(212) 581-7729

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų Įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
Įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street ...........................    HE 5-1654
• BALTI MORE, MO. — 1900 Fteet Street .........    ...................Dl 2-4240
• BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue ........................... ..... IN 7-6465 K
• BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue................... -..... .............TX 5-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ..... ............................. .........HU 6-2818
o CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilvrorth Avenue ----------- -------- ;---------  PR 1-0696
o OETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue ........ ............................... 365-6780
o FARMINGDALE, NJ. — Freewood Acres  —.  ..—...........  363-0494
o HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue ...........     345-4740
o HARTFORD, CONN. — 122-126 Hlllside Avė............................................  249-6216
o JERSEY CITY, NJ. — 219 Montgomery Street ........................ ............. HE 5-6369
o LOS ANGELES. CAL. —159 So. Vermont Avenue ........ ........... .............DU 5-4550
o NEWARK, NJ. — 250 Market Street ..........—......... ....................... .—.. Mt 2-2452
o NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue ------------------- ...;----_--------------- OR 4-1540
e PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Glrard Avenue ------- --- ----- ----------------- PO 9-4507
o RAHWAY, NJ. — 717 W. Grand Avenue .........................  381-8997
o ROCHESTER, N.Y. — 558 Hudson Avenue ...................      232-2942
o SO. BOSTON, M A SS. — 396 W. Broadway .. .................................... .........AN 8-1120
o SOUTH RIVER, NJ. — 46 WhitetMSd Avenue ............................. .......— CL 7-6320
o SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Mareellus Street —............................ ...... 475-9746
o TRENTON. NJ. — 1152 Deutz Avenue .......................................... .......... EX 2-0306
o UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street .........    ,....... RE 2-7476



Lietuvos Seuoc ir Naujos SHERMAN FOODS

SERVICE

ANNE PARNISI INC

po langelio, Oi berneli riente*
MEISTERIŠKA IR KULTŪRINGA NAMŲ APYVOKA

Original designs we also do altera- 
tions and redesigning — 150 Wood- 
bury Road in VVoodbury 

Call 516-692-2975

BELLE CREST • 
A DU LT HOME

Home Away from Home 
beautiful shelter island excel-

ml, IgkriBe 22 A, ar. 77

LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ

cnoro 11 liet, dainą: Mergužėle 
. brangi, Metai, Pavasario links

mybes, Barbute ik Pilypas, Šią

Užstalės daina. Tinginė bobu
te, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve
lį, Sukiiukelis.

_ Suk, buk Ratelį, Vilniaus 
tautinio choro ir solistų Įdai
nuota 14 net. aainų: buk, suk 
ratelį, Stok ant akmenėlio, Pa- 
lau&.ej, t»erneiis ungmeus, Mer
gaičių daina, Nida, Fesuvaiims 
vaisas, bėriau, šenau sau žir
gelį, žaliojoj tanketėj, Melžeje- 
ies ir meistreliai, Dainele apie 
tūtą, Per šileų jojau, Naktigo
niai ir Ramunėlės.

Kur Banguoja Nemunėlis, 
SoL Algirdo urazio, įdainuota 
16 liet kūrinių: Kur banguo
ja Nemunėlis, Suvlitas, Pate
kėk aušrine, Siuntė mane mo
tinėlė, Pilu stiklelį, Kur bakū
žė samanota, Ilgesys, Kur tas 
šaltinėlis, Aria iš op. “Graži
na”, Tėve Mūsų, Sveika Mari
ją ir Šventa Nakus.

■ Lietuvos Kanklės: O? Mi
kulskienei vadovaujant įgrota: 
Pas močiutę augau, Suktinis, 

" Supinsiu dainužę, Pas motulę, 
Rugučiai, Lenciūgėlis, Naujie
nos, Sėjau rūtą, Siuntė mane 
motinėlė, Kepurinė, Per girią, 
girelę ir Sveikas Jėzau.

- Težydi Vėliai Lietuva, Lie
tuvos Vyčių choro, vadovau
jant muz. Faustui Stroliai, įdai
nuota 17 lietuviškų damų: Ei
sim girion, Beauštant! aušre
lė, Vištos, Oi, motinėle, Mergai
tė, Kas tas miežio grūdas, Gie
da gaideliai, Per Klausučių uly- 
tėlę, Laisvųjų daina, Man liūd
na, Daina, daina, Vežė mane

"kvarteto 14 bet šoką: Ažtao- 
sytas, Landote, Lariūgėbs,

nius Skrabtdis laimėjo atidėta par
tija ir P*dėtį iSlygb»o ibi 2:2. Kitoj 
nebaigtoj partijoj Kęstutis Makai- 
tis turi pėstininką viršaus. Aj penk-

4ABBIIUNKAS

MMtOO

TO PLA.CE
YOUB AD

CANCEL OB CHANGE
Tol.: GL2-2923

rų seksteto įdainuota 14 liet 
dainų: Ruduo, Gėlių daina, Vėl 
gegužės naktis, Avietėlė, Man 
ne vistiek, Joninių daina, Daina 
apie tiltą, O, ramunėle, pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 
Myliu tave, Plaukia sau laive
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. 
“Birutė” Sesutėlės - lelijėlės 
ir iš op. “Dana” moterų cho
ras.

"Lietuvos Atsiminimu" 
25 m. Jubiliejaus koncertas: 
su solistais ir choru įdainuota: 
Tėviškės namai, O, ramybe, Oi 
berneli vienturį, Avietėlė, My
liu tave, Man ne vistiek, Pa
likta šalis, iš op. “Eglė žalčių 
karalienė”, Lietuva, iš op.“Gra- 
žina”. Taip pat “Dominikas ir 
Motiejus, ir jų draugas Timo
tiejus”.

šios 4 lietuviškos muzikos il
go grojimo plokštelės gauna
mos už penkis dol. Paskiros 
plokštelės kaina 1.50 doL šių 
plokštelių yra nedidelis kiekis 
(anksčiau buvo parduodamos 
po 4 dol.). Norį įsigyti prašomi 
kreiptis: Darbininkas, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.
Persiuntimui pridedama 50 c.

Fernschach, 11/68, talpina I. But
kaus laimėtą partiją iš Europos 
taurės korespondencinių varžybų.

Baltieji: E. Bruch DDR (R.Vok.). 

Juodieji: I. Butkus

PK4 - PQB4 
NKB3 - PQ3 
PQ4 -PxP 
NxP - NKB3 
NQB3-PQR3 
BKN5 - PK3 
PKB4 - QN3 
NN3 - BK2 
QKB3 - QNQ2 
0-0-0 - QB2

11 BR4 - PQN4 
BKB2 - BN2 
BQ3-NB4 
KRK1 - RQB1 
HK2-0-0 
KN1 - KRQ1 
PQR3-NxN

baltieji pasidavė

2
3
4
5
6

8
9

10

12
13
14
15
16
17

UdSSR/Litauen.

PxN -PQN5 
NR4 - NQ2 
RB2 - QR4 
RIB1 - RxR 
RxR-PQ4

18 
19 
20 
21 
22 
23
24 QR3 - PN3
25 PxP - QxP
26 BB4 - BK5
27 BQ3 - NN3 

BB5 - QxP 
BxB - RQ8ch 
RQB1 - QxN 
BB2 - RxRch 
KxR-QR8ch 
BN1 -BxB

34 QB3 - NR5

28
29
30
31
32
33

H. W. FEMALE

NEW YORK

OISPLAY

METAL CONrrRUCTION CO. 
General CootMctoe^ apedaMTtog in 
•H UBd8 of verk. HoHywood kit- 
chena, finifihed tonaements aiter- 
atioa work — firee erti matos Call 

665-4738

PAULMAX WIGS 
Wig8 - Fatts - Wig^>ets 

Custom and Ready-Made 
166 West 72nd Street N. Y. C. 

Tele 799-4030 — Spėriai Prices

PATS AUTO BODY 
COLLISION SPECIALISTS

Top ąuality Body and Fender work 
on foreign and domestic cars 

You Can’t Beat Pat’s 
For Quality and Service

YE 2-7542
. ' 61-15 32 Avenue, W«odside 

90% of our customers are 
recommended

H. W. MALĖ

EXP DINING ROOM CAPTAIN 
and EXP WAITERS 

Nice working conditions 
LARCHMONT LODGE 

1890 Palmer Avenue 
Call 914 - 834-0100

CABINET MAKERS Woodworkers 
- Maciūne Men - Draftsmen - Bench 
Men - Wood Finishers - Helpers - 
Apprentices. — steady job, lots of 
©vertime, good working conditions 
Pilot Woodworking Co. 105 Amor 
Avė. Carlstadt, NJ. (201) 438-0200

Work in country-like surroundings 
in near Norvvalk, Conn., where you 
may swimm and fish! Shank Metai 
Products Co has^three openings for 
Punch press set-up man, Sheet Met
ai mechanic, Maintenance man good 
saiary and benefitš. Call (collect): 
(203) 838-4747 ask for Gobei, Katz.

INSPECTORS: Electrical & Mecha- 
nical, Sheet metai, Wire men, As- 
semblers, Machinists Millers, Drill 
press, Power press and Tool crib 
attendants with some experience — 
TAULER &. COOPER INC. Div. 
LITTON INDUSTRIES, 75 Front 
St., Brooklyn (212) 858-0500

JEWELRY MEN
Modem Shop — Excellent working 
conditions 40 hours plūs overtime 
fringe benefitš TOWN & COUN- 
TRY JEVVELRY MFG Ine. — 36 
Crystal Street Malden Mass call 
for appointment 617 - 321-1282

MachhHst and Production Workers 
day shift no defense work steady 
permanent work manufacturer of 
eye glass frames liberal fringe ben- 
efits profit sharing MARINE OP
TICAL MFG CO 28 Mahler Road 
Roslindale, Mass 617 - 524-5100 — 
M.B.T.A.

TRUCK MECHANICS
Ebcperienced — fidl beenfits hospi- 
tahzatiou and pension plan — Fair 
employment practice $3.85 per hour 
REA EXPRESS 39th St. & North
ern Blvd. Long Island City, 784-0378

RESTAURANT

On 
lent food, care and accomodations 
24 hour supervision, Catholic church 
witMn the area. N.Y. certification. 
State Road Shelter Island — Phone 

516 - 749-0541

THUNDER STANG 
TRAVEL AGENCY 

FREE Consultation Delivery 
AIRLINE TICKETS 

PRIVATE CAR RENTAL 
GROUP TOURS - CRUISES 
CHARTER BUS - HOTELS 

Open Eves. and Saturdays

122-25A New York Blvd. 
Cor. Baisley & N.Y. 
Jamaica, N.Y. 11434 

723-4300
Name It We’ll Arrange It

Pilnas namų apstatymas arba pavienis pasirinkimas papuošimui bet 
kuris baldas. — . šie ir daug kitų iš Vokietijos importuotų baldų 
miegamųjų apstatymui.

Vokiški importuoti baldai išimtinai gaunami

ADOLF SCHRAGER’S FURNITURE
336 East 86fh Street —- Tel. TR 9-0400

(Tarpe 1-mos ir 2-ros gatvių)
Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

GARFIELD CUSTOM 
WOODWORKING 

Cabinets for Stores Homes and Of- 
fices ceiling wall paneling formica 
work furniture repair & polishing 
418 CJ?.W. (Corner 102nd Street) 

------- 866-4420 -------

RANDAZZO RUG CLEANING
Floor polishing upholstery cleaning 
all work done at reasonable rates 
we guarantee all our work — 3026 
Avenue U, Brooklyn, N. Y. Call: 

DE 2-5281 or 769-4249

RECOLOR CARPETlNG 
SOFA—DOG STAINS 
Your Home Clean Glow 
Ali Work Guarantėed 
------- Call MU 9-1910 -------

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
Seniausia firma JAV-se oficialiai autorizuota 

V/O Vneshposyltorgo 
priimti

DOVANŲ SIUNTINIUS
į Lietuvą ir USSR iš anksto apmokant muitą. Mūsų pri
tyrusių tarnautojų štabas garantuoja klijentams:

TIKSLŲ IR NEKLAIDINGĄ PATARNAVIMĄ.
GREITĄ IR SAVO LAIKU SIUNTINIŲ 
IŠSIUNTIMĄ.
VISI SIUNTINIAI APDRAUDŽIAMI PAGAL 
VISĄ SIUNTINIO VERTŲ.
IŠRŪPINAME GAVĖJO PARAŠĄ APIE 
SIUNTINIO GAVIMĄ.

> Lietuvos Aidai. Charles

H. W. FEMALE

"ProyiM Hands"

GLOBĖ PARCEL SERVICEį INC.
716 VValnut St., Philadelphia, Pa. 19106; Tel. 215-925-3455

HELP WANTED889-7433 betwėen 10 and 4.

910 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

Many opportunities are available 
if you are either a High School

Ray KerteHs, t>ir.
PL 3-5300

Deal with the Public
Ūse your initiative
Are eocposed to a variety 
of activities

EXCITING OPPORTUNTTY 
CMS Corp. needs THREE GIRLS. 
sizes 3-10 for SPRING FASHIONS.

ders catering for an types of parties 
under the personai supervision of 
Tommy Yuen 1556 Myrtle Avė cor. 
Wyco£f Avė Ridgewood — 456-8673

Has several career 
positions available as:

CUSTOMER

Fufl Honp formerfy The New World 
Inn for finest of Chinese food spė
riai family dhmers open 7 days a

Unlversal šermeninėje . 
laidotuvės yra tikėjuao

PLANNING 
A PARTY or A DANCE

uninrsal
P FUMERAL CHJV0.INCU • 

52nd Street et Lexrn|ton Avenue

reikalais kreipkitės į gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są
žiningai atliks visus darbus.

At your Service 
Band and Entertainment 

Call AT 9-10Z7 ask for Mr. Dailey

COLLEGE STUDENT...
WE ARE SEEKING POISED, 
ALERT INDIVIDUALS WHO 
WANT PRESTIGE AND WILL

3-Girl Office 
PIONEER MOSS INC. 

460 W. 34th Street 
Mr. Rothman — LO 4-2640

SWITCHBOARD TYPIST 
Pleasant Air-Condttioned

BOOKKEEPER F/C 

MANHATTAN 

Close to afl Sabvvays

35 Hr. Wk. Paid Vacation 
CA 6-2344

tą, Sėdžiu po langeliu ir Vyčių

TR 9-3047

Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palankėj, Laisvės varpo dai
na, Dzundzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū-

munėlis, Mųnšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos.

40 Lietuvišky Meliodiję įgro
ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
vėnų maršas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčiu tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, Šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę.

Iš šio sąrašo išsirinkus tris il
go grojimo plokšteles, moka
ma tik penki doleriai. Atskira 
plokštelė kainuoja 2 dol. (anks
čiau buvo parduodamos po 4 
dol. 'Norį įsigyti .papigintų 
plokštelių, prašomi rašyti: Dar
bininkas, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Prisiuntimui pridedama 50 
centų.

F'HTH

GIRLS - WOMEN Warehouse Help 
no experience necessary Day Shift 
8:30 AM to 5PM excellent benefitš 
MERCO ENTERPRISES 536 Broad 
Hollow Road Melville, L.I. off LJ. 
Expressway on Route 110 — Call: 

516 - 694-8990

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDAŽYMO

Man+el & Doren, Ine. 
83-12 Cooper Avenue 

Glendale, N. Y. 111227

Tel. 894-4188

Jei planuojate lą pirkti ar 
dovanoti — pirma gaukite ka- 
talogėlius apie rašomas, skaičia
vimo mašinėles, radio, TV,
magnetofonus ir kit vokiečių ir 
vietinių firmų gaminius su la
bai sumažinta kaina. Klauski
te: J. L. Giedraitis, 1O Barry 
Dr., E. Northport, N. Y. 11731. 
TeL (516) 757-0055.

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nuUrpimo ir skaudėjimo jau gaunanti. Tad 
Deksnio.mostia. dabar vadinama "Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3 <SoL, 
8 uncijų 5 dol. Persiuntimui pridedama 50f. Kreiptis: Royal Products, North

PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir oftU PWM žtaoai na
tai bei moHtis nuo reumatizmo. Labai pelninga įmonė. RiijU: P. DriMO, 
Nartu Sta^ PO. Bok 0112, N t muk, NJ. 07104.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

yra autorizuota firmos PODAROGIFTS, INC. priimti do
vanų užsakymus. Sovietų gamybos prekėms ir piniginiams 
certificatams.

UŽSAKYMAI PAGAL PASIRINKIMĄ.
' : ĮSITIKINKITE PATYS!

Aplankykite bet kurį mūsų skyrių JAV didesniuose mies
tuose, kur jūsų patogumui yra didelis prekių pasirinkimas.

SALARY IS 
EXCELLENT! 
and rangės up to: 

$128.50 per week! 
with unMmited opportunities 
to movė on to management 

positions paying 
$10,000 PER YEAR

or more!
FOR ADDmONAL 

INFORMATION 
or to arrange for 
an interview call: 

Mr. J. larmone 
Between 9 AM and 3 PM

212 - 889-9994

NEW YORK 
Telephone

EXP OPERATORS
on dresses section or piece vvork 
steady nice working conditions — 
vvork near home A 4 J DRESS CO. 
3525 Edgemere Avenue Far Rock- 
avvay — call 327-9719

Alfa Jeweler
Garantuotas laikrodžių taisymas 

Aukso, platinos Mtdat su deimantais o Viso pasaulio įvairūs lalk 
rodIM o Puikte Importuoti Indai o Įvairūs papuošalai moterim.

Chano Beauty Shoppe

CLERK TYPIST
Steady permanent work - liberal 
fringe benefitš - profit sharing 

MARINE OPTICAL MFG. CO
28 Mahler Road Roslindale, Mass.

617 - 524-5100

WOMEN
WILL TRAIN LIGHT FACTORY 
work 7 AM - 3:30 PM & 3:30 PM to 
midnight, premium pay for evenfrig 
shifts Cosmetic Pirm air-cond’nd. 
Liberal benefitš, near 241st St. sub- 
way Nice Pak Products, Ine. 150 N. 
MacQuestin Pkway Mt. Vernon, NY

STENO-TYPIST
Varied Diversified Work 

Good Skills, Lite Experience 
Excellent Company Benefitš

WONDER BREAD
3362 Park Avenue

Near E. 166th Street 
Brome, N.Y.

Egual Opportunity Employer

SKYRIAI:
PHILADELPHIA, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall St. 
BALTI MORE, Md. 21224 — 3206 Eastern Avė. 
SO. BOSTON, Mass. 02127 — 390 West Broadvvay 
CHICAGO, III. 60632 — 4102 Archer Avė. 
CHICAGO, III. 60622 — 2242 W. Chicago Avė. 
CLEVELAND, Ohio 44119 — 787 E. 185th Street 
DETROIT, Mich. 48210 — 6460 Michigan Avė. 
ELIZABETH, N.J. 07206 — 956 Elizabeth Avė. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212 — 11415 Jos. Campau Avė. 
KANSAS CITY, Kan. 66102 — 18 So. Bethany 
LOS ANGELES, Cal. 90026 — 2841 Sunset Blvd. 
MIAMI, Fla. 33138 — 6405 Biscayne Blvd. 
MINNEAPOLIS, Minn. 55414 — 217 E Hennepin Avė. 
NEW BRITAIN, Conn. 06052 — 97 Shuttle Meadovv Avė. 
OMAHA, Nebr. 68107 — 5524 So. 32nd Street 
PARMA, Ohio 44134 — 5432 State Road 
PITTSBURGH, Pa. 15222 —346 Third Avenue 
ROCHESTER, N.Y. 14621 — 683 Hudson Avenue 
NEW YORK, N.Y. 10003 — 101 First Avenue 
SAN FRANCI SCO, Cal. 94122 — 1236 9th Avenue 
SEATTLE, Wash. 98103 — 1512 N. 39th Street 
SOUTH RIVER, NJ. 06882 - 
SPRINGFIELD, Mass. (11103 ■ 
VVORCHESTER, Mass. 01604 
TRENTON, N J. 08611 - 
VINELAND, NJ. 08360 •

WA 5-8878 
Dl 2-2374 

AN 8-8764 
FR 6-6399 
BE 5-7788 

486-1836 
TA 5-7560 

354-7608 
365-6350 

AT 1-1757 
382-1568 

FR 9-8712 
FE 2-4908 

224-0829 
731-8577 
749-3033 

GR 1-3712 
B A 5-5923 
OR 4-3930 
LO 4-7981 
M E 3-1853 

168 VVhitehead Avė. 257-2113
-1840 Main St. 736-9636 /RE 4-8354 
- 82 Harrison St. 798-3347

730 Liberty Street L Y 9-9163
Parish Hali, West Landis Avė. 691-8423

CENTRINĖ IŠTAIGA NEW YORKE 
220 PARK AVENUE SOUTH, cor. »8th STREET 

NEW YORK, N. Y. 10003 Tel. 212-982-8410

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
kumpiai, įvairiausios mėses, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite — įsitik^uite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9

Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7V68 
Arterijoje: SMmtay Street — AS 4-3210
Florai Park, L.I.: 259-17 HlllsMe Avė. — 343-6116 
E. Northport, UI.: 250-A Lark FMd Rd. 515-757-0601

Franklin Sq, UI.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

FhnMnge: 41-06 Main Street — Hl 5-2552 

Jackaon Meights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

Povohkeepsie, N.Y.: 450 Main St — 914-454-9070
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bės lietuvių parapijos blynų ba
lius bus lapkričio 24, sekma
dienį. Pradžia 4 v. popiet Nuo 
5:30 gros Gutauskų oricestras 
iš Lindeno. Bus įvairių laimėji
mų.

Naują altoriy padarė daiL Jo
nas Subačius. Altoriaus pa-

Tėv. dr. Leonardas Andrio- «e«tro valdyba posė- šventinimas bus lapkričio 24 d.
km, OFM. lietuviu pranciško.-'. “į"' 10:30 v. Tuoj po pašventint
nu provinciolas, Amerikos Poe- kalbėta »e *- »... > »-»- -1
tį draugijos (The Poetry So- l“MtejinĮ Bąl/o sėtiną, tams 
ciety of America) pakviestas mėn. Chicagoje. Ta proga iš

leidžiamas ir jubiliejinis leidi
nys. \

Praiu aukoti drabužius Pa
dėkos dienos savaitgalį ir juos 
pristatyti į Balfo centrą. Dra- 

‘ bužii£ ypač prašoma iš New 
' Yorfco, New Jersey, Conn. lie

tuvių.
Dr. Damas Jasaitis perėmė 

skaitys Patricia Pirdon. Laukia-- “Tėvynės Sargo* redagavimą.
Dabar rengiamasi išleisti dide
lį numerį Lietuvos nepriklauso
mybės sukakčiai atžymėti.

Prano kambario poezijos 
knyga spausdinama pranciško
nų spaustuvėje Brooklyne. Poe
tas Pranas Lembertas - mirė 
prieš metus Los Angeles. Ve- 
lionies šeima ir draugai mir
ties metinių proga išleidžią jo 
visą poeziją.

Naujai išrinktas Naw Yorko 
Skautams Remti Komitetas 
1968-69 metam: A. Bulotienė 
— pirm., L Pilienė — vice- 
pirm., V. Baliūnienė —- ižd., V. 
Vebeliūnienė ir V. Katinas — 
nariai.

Suinteresuotieji dėl siunti
nių nepristatymo /Lietuvoje te
skambina Gr. Mažeikienei tel. 
VI 5-6722 (naujas ųųmeris).

1969 metam Darbininko 
spalvotas kalendorius — 1 dol. 
Nidos kasdien nuplėšiamas —

mėnesiniame draugijos susirin
kime kalbėti apie lietuvių poe
ziją. Pakvietimo proga — jo 
verstinių eilių rinkinio “Ameris 
in Amber” pasirodymas anglų 
kalba. Paskaita įvyks lapkričio 
27, trečiadienį, 8 v.v. Ame
rikos Poetų draugijos auditori
joje, 122 E. 58th St, New 
Yorke. L. Andriekaus poeziją

ma ir lietuvių visuomenė, ku
riai įėjimas laisvas.

Pašto ženklų paroda ASDA 
ruošiama lapkričio 22-24 New 
Yorke, naujose Madison Squa- 
re Garden patalpose. Įėjimas 
iš 8 Avenue. Valandos: penkt 
šešt 10-10, sekm. 1-8. Šioje 
parodoje savo stalą turės ir 
New Yorko Lietuvių Filatelis
tų draugija, čia budės draugi
jos nariai, pas kuriuos bus ga
lima įsigyti, draugijos išleistų 
vokų bei leidinių. Parodos me
tu veiks specialūs US ir UN 
pašto skyriai, čia bus parduo
dami pirmos dienos vokai ir 
antspauduojami specialiu ant
spaudu. Draugija savo dalyva
vimu paminės 50 metų sukak
tį nuo pirmojo Lietuvos 
to ženklo pasirodymo 
gruodžio 27.

Rudens Lapų šokiuose
modemus 5 asmenų orkestras 
“Back Door Man”, kuriame 
vargonais groja Algis Urbaitis.

paš-
1918

gros

mo bus laikomos koncelebraci- 
jos būdu iškilmingos mišios. 
Mišias aukos: kun. Jonas Schar- 
nus, kum Juozas Barkus, O.S. 
B. ir kun. Petras Totoraitis. Al
torius padarytas lietuviškame 
stiliuje, jį aukojo dr. Jokū
bas ir Loreta Stukai ir Kazimie
ras šipaila.

už žuvusius dėl Lietuvos lais
vės mišias užprašė karių ramo
vė. Mišios bus lapkričio 24 d. 
10:30 v.

Balto vajus Newarko apylin
kėje jau prasidėjo. Komitetas 
ir parapijos kunigai prašo vi
sus prie vajaus prisidėti.

Darbininkas kutą savaitę dėl 
Padėkos dienos šventės išeis 
tik vieną kartą — antradieni.

Milda Kvederienč prie savo audinių .tautodailės parodoje lapkričio 17 d. Kolumbo vyčių salėje. Parodą rengė 
pedagoginių lituanistinių kursų studentai.

TAUTODAILĖS PARODA JAUNIMUI PAREMTI
Praėjusį sekmadienį, lapkri

čio 17, Kolumbo vyčių salėje 
Woodhavene buvo surengta 
tautodailės paroda, kurioje bu
vo išstatyta bent keliolika sta- parodoj buvo daugelio rankų, 
lų su įvairiausiais tautodailės 
eksponatais. Galėjai ir apžiūrė
ti ir daug ką nusipirkti.

Parodą rengė lituanistinių 
pedagoginių kursų studentai. 
Praeitais metais New Yorke 
veikė tokie kursai, čia turėjo 
savo paskaitas. Šiemet dėl įvai
rių aplinkybių studentai nebe
gali susirinkti. Jie visi įsijungė 
į Chicagoje veikiantį Pedagogi
nį Institutą, įsirašė į neakivaiz
dinį kursą. Visom išlaidom pa
dengti ir buvo surengta ši pa- ’ Ir čia sukūrė tikrai daug gražių 
rodą. Patys kursų klausytojai 
ir jų tėvai visa suorganizavo.

Kai audžiama 10 vai. per dieną priekaištų. Tiksliai naudojamos 
Juostų audimas yra veik uni- įvairios medžio rūšys, panaudo- 

versalus lietuvaičių tarpe. Re
ta kuri nemoka austi. Ir šioje

daugelio nuotaku darbai išsta
tyti.

Į akis krito vienas stalas ir 
viena audėja. Tai Milda Kve
darienė. Jį yra profesionalė 
audėja. Audimui skiria kasdie
ną 10-12 valandų. Tokios dar
bo valandos jau įgalina pasiek
ti švarios technikos, subti
lumo deriniuose, spalvų parin
kime. Ji, atrodo, neaudžia dide
lių dalykų — tautinių kostiu
mų. Labiausiai mėgsta juostas.

Woodhavene North parduo
damas atskiras dviejų šeimų 
namas, kiekvienas butas —5 
kambarių, yra garažas, elektros 
laidai 220 W., gazo apšildymas, 
visi kambariai iškloti kilimais, 
kaina 33,000 dol. Teirautis Pie- 
per Agency, 102-21 Jamaica 
Avė., Richmond Hill, N. Y. Tel. 
VI 7-2242.

Cypress Hills rajone parduo
damas pusiau atskiras 3 šei
nių mūrinis namas, • antram 
aukšte du butai po 3 kamba
rius, pirmam aukšte — 6 kam
bariai. Yra du garažai, naujai
įvestas gazo apšildymas. Vieno Paroda buvo atidaryta 2 v. 

__ ________________ ______ ____buto nuoma apmoką visas iš- popiet, uždaryta vakare 7 v.v. 
ministracijoįe,į .9joį, Wfllošgh - laidas, •'teirautis telefonu TA Buvo pasakytos ir atidarymo 

kalbos. Pradžioje kursų studen
tas Algis šimukonis . pristatė 
mokytoją Alfonsą Samušį, ku
ris supažindino su kursų darbo 
ir dabartiniu planu. Sveikini

r ... I I .r thory ir kunige. Dievo Motinos parapijos -va- ">° J”* k Lietuvos 8en- atlilltos 1)6 tienž-
a” *" ' * s ° solistas atliks' koncerto progra- dovė H. Mazur, Keamy, N. J., konsulas A. Simutis,

vandens parduodamas 6 kam- T ._ ..w ~ .., . . ma. Jau tik 2 savaites iki di- Operetės Choras — vadovasbanų gerai įrengtas namas. ‘ . . . „__ .. „ . „’eiri ~ ♦ j- • džiojo koncerto Brooklyne. Ta M. Cibas. Great Neck, N. Y.,Sklypas apsodintas medžiais, , , __ « i- j- < wi- j a* v.................... įvyksta gruodžio 8, sekmadie- Rūtos Ansamblis — vadovas A.dekoratyviniais bei vaisiniais . , __ T - - =, „ , WT T
krūmais bei sėlėmis Ideali vie- 4 Frankb^ K Kačanauskas, Newark, NJ., Ži-

g no mnirvki/kc caioio lamutM tr hnnktin sekstetas ' —r' vadovas
L. Stukas, Hillside, N.J. Kun. 
Kęstutis Balčys, Amsterdam, 
N. Y., atliks solo programą. v 

Atvyksta ekskursijos iš Wa- 
terburio, Hartfordo, Philądel- 
phijos ir-New Jersey. Tai bus 
ne paprastas koncertas, o tikra 
giesmės ir dainos šventė.

Koncerto pelnas skiriamas 
LKR. šalpai. Aukas, sveikini
mus, ir skelbimus į programą 
prašome siųsti LKRš 6409 56 
Rd., Maspeth, N.Y. 11378 ar 
dr. A. Radzivanienei, 84-’6 
110 St., Richmond Hilį N. Y. 
11418.

Mankštos ir plaukymo gru
pės pradeda praktikuotis nuo by Avė., Brooklyn. N. Y. 11221. 7-6355. 
sekančio antradienio, lapkričio

jamos jų skirtingos natūralios 
spalvos, jų pluoštai.

Dėl lietuviškų lėliu
Beveik ant visų stalų buvo 

lietuviškų lėlių. Daug kas da
ro, įvairiai siuvinėja, puošia. 
Tai tikrai kruopštus miniatiū
rinis darbas. Tai daugiausia po
ilsio darbas. Iš tokio daug ko 
reikalauti ir nebūtų. Bet vieno 
norėtųsi, kad ir ten būtų išlai
kytas lietuvių tautinių drabužių 
charakteris. Dabar lėlė maža, o 
ornamentai dideli. Žinia, sun
ku smulkiai ornamentuoti, bet 
čia ir glūdi visa lėlės paslap
tis, kad miniatiūroje sutelki 
lietuviško kostiumo atributai.

Parodą aplankė gana daug

LAK:SCHWABEN 
SC 1:2(1:2)

Pereitą sekmadienį Lietuvių 
Atletų Klubo pirmoji futbolo 
komanda pralaimėjo pirmeny
bių rungtynes prieš švabus pa
sekme 1:2. LAK žaidė šios su
dėties: Jankauskas; Bandžiukas 
(H kėl. Malinauskas I), Malinaus
kas L Budraitis, Kreicas; Vai
nius II, Vainius III, Ma
linauskas II, Mrozinskas, Mar- 
ket, Šileikis (Jurkuvėnas).

Pirmas pralaimėjimas savoje 
East NY aikštėje šį sezoną. 
Be Klivečkos ir Remezos žaidė 
mūsiškiai, pasirodė labai blan
kiai ir pralaimėjo visai pelny
tai. Vargai prasidėjo nuo varti
ninko Jankausko, tą savaitę ta-. 
pusio trečią kartą tėvu. Prie 
sveikinimo reikia jungti ir pa
peikimą — abu įvarčiai leng- 

. vai laikomi. Gynime vyrukai 
rodos iš stuomens ir liemens, 
bet kamuolio nepajėgdavo net 
per vidurio liniją permesti. Vi
durio aikštėje visišku kamuolio 
nevaldymu pasižymėjo Mro
zinskas. Kraštinių puolikų visai 
nesimatė. Rungtynių pradžioje 
mūsiškiai Market įvarčiu vedė 
1:0. Po šio pralaimėjimo teko 
smukti iš 6 vietos į devintąją.

šeštadienį jaunučiai į rungty
nes prieš NY Botai visai nesto
jo. Turima sunkumų su sudėti
mi ir susisiekimo priemonėm. 
Mažučiai tuo tarpu pelnė perga
lę pasekme 2:0 prieš Colom- 
bia. Mūsiškių sudėtis: Katinas; 
Šilbajoris, Beleckas, Kerekes 
I; Strazdas, Blaževičius; Birutis 
II, Galinis, Labutis, Birutis I, 
Kerekes II (Bobelis). Beje, šios 
komandos
sužeistas anksčiau, jau grįžo iš 
ligoninės namo, ir savo koman
dos draugų nekantriai laukia

žaidikas Petrikas.
pavyzdžių.

Medžio drožiniai
Medžio drožinių buvo surink

ta iš visur. Daryta * * ’. 
meistrų. Iš jų labiausiai išsisky- ti Vinco Krėvės raštai — lai- Ateinantį šeštadienį mažu - 
rė Vlado Kulpavičiaus droži- mėjo Marija Budraitienė-Ąžuo- ėjai žaidžia 1:45 vai. prieš BW 
niai. .i laite, 3 Čiurlionio reprodukci-

įvairių žmonių. Laimėjimam buvo leis- mas grįžtant aikštėn.
‘ ......................... ’• Ateinantį šeštadienį mažu

Gottschee, o jaunučiai (jei su-A ...

Seniai jis mėgsta drožinėti, jos — laimėjo p. Kulikauskie- gebės pasirodyti) 3 vaLtaip pat 
daro lietuviškus kryžius, koply- nė, didelė lietuviška lėlė — prieš Gottschee. Abejos rungty- 
tėles, rūpintojėlius; Darbas šva- laimėjo V. Jonuškaitė-Leskai- nės įvyksta Kissena parke Flu- 

(p-jJ shing, LL
1 Pirmoji komanda turi pirme

nybių rungtynes prieš Ameri- A can —Czekoslovaks, Central 
parke Manhattane, 2:30 vai. • 

(atkelta iš 6 psl.) perėmė vyr. sk. si. Gražina Sie- 
* j* • • • maškaitė. Iš Ūkio Vedėjos pa-pantus. 1919 pradžioje visi .. . . „ 5., . .f . reigų pasitraukė ps. B. Kidolie-skautų vadovai ir vyresnio am- . r r

žiaus skautai buvo sudarę akty
vistų buri ir vykdė pavojingus 
uždavinius. Vėliau Lietuvos ka
riuomenės vadovybė išreiškė 
padėką už tokį skautišką tar
navimą Tėvynei.

Mielos Sesės ir Broliai! Kvie
čiu jus visus iš pirmųjų Lie
tuvos skautų ir skaučių semtis 
dvasinės stiprybės. Į naują Są
jungos dešimtmetį ženkite su 
tokiu pasiryžimu skautėti savo 
dvasioje, kad kiekvieno jūsų 

ta iš ŪetuvosV'Tąi baugiau- skautavimas ir tolimesnis gy- 
sia dovanos įvairiem žmonėm. venimas paliktų gilių pėdsakų, 

'į - - ' Tie pėdsakai tegu atžymi ke-
. . rengėjus prie įėjimo. Įėjimo au- B? I Lietuvos laisvę.
Waterbury, Conn., Sopulingos ka 3 ir 2 dot Jauniesiems 50 c. Lietuviškų kalėdinių kortelių Tad skautiškai budėkime lie- 

Pripildykime salę, įvertinki- galima gauti Darbininko admi- tuvių tautos idealų sargyboje!” 
me choristq dideų pasiaukoji- nistradjoje. Dėžutė iš 15 kor- Padėkos žodžiai
mą parengti repertuarą be jo- kainuoja 1.25 dol. Prašo- Beinančioji tuntininkė ps. L 
kio atlyginimo. g anksto lai. Vilgalienė tarė padėkos žodį vi-
_ ___ .. ... .. soms su ja kartu dirbusioms LKM4.VMM.KMKD ku galėtumėte i&msb. ™dOTėms ir risoms sesėms,

gražiai reprezentavusioms New 
Yorką V-je tautinėje stovykloje. 
Taip pat šiltą žodį skautams ta
rė ir parapijos klebonas kun. 
J. Aleksiūnas.

26, Franklin K. Lane mokvk- ____
loję, 7 vai. vak. Registruotis KONCERTE DALYVAUS M CHORŲ 
bus galima vietoje. ' • '

ne mokyklos salėje, Jamaica ir 
Dežter Court, Brooklyn, NY. 

Koncerte trumpai bus pami
nėta Lietuvos kankiniai bei 
persekiojamieji ir Lietuvos 
Laisvės Kovos Mėtų užbaiga, 

lietuvis, išmokęs šio amato Lietuvių giesmių ir dainų py- 
Šveicarijoje, taiso įvairių rūšių nę atliks šie lietuvių chorai: 
ir firmų laikrodžius. Darbas at- Angelų Karalienės parapijos^— 
liekamas naujausiais metodais vadovas M, Liuberskis, Brook- 
ir pačiom naujausiom priemo- lyn, N.Y., Apreiškimo parapi
nėm. Sureguliavimas veltui. Pa- jos \
siteiraukit prieš pirkdami nau- kas, Brooklyn, N.Y., Atsimainy- 
jus ir apsisaugokit nuo nesą-

ta žūvavimur, poilsiui, pensinin
kam. Prašoma 21,000 doL Tei
rautis vakarais ir savaitgaliais 
739-4233.

Laikrodininkas specialistes.

vadovas Alg. Kačanaus-

j mo parapijos — . vadovas. V. 
žiningų pardavėjų. Adresas: Jo-. Kerbelis, Maspeth, N. Y., šv. 
no Pašukonio knygynas, 94- Petro ir Povilo parapijos — va- 
17 Jamaica Avė., Woodhaven, doyas V. Mamaitis, Eliza-
N. Y. (Woodhaven Blvd. sto- beth, NJ., šv. Juozapo para- Bilietus galima įsigyti pas
tis). Darbo vai. nuo 9 ryto iki pijos — vadovas Ą. ’ Aleksis, 
6 v.v. Tel. HI1-7747.

LIETUVOS VETERANŲ S-GOS RAMOVE:

Savanoriam-Kūrėjam ir A. L. Legijoateriam, 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 58 metų 
sukakties proga ruošia

| lapkričio 30 d.
7:00 v.v.
COLUMBUS CLUB of Woodhavee
86-22 85th Street, Woodhavea, N.Y. je

| MINĖJIMĄ
£ Programoje: atidarymo žodis — V. Alksninis, sk. pirm.

paskaita — inž. A. Novickis; *
montažas: Ąžuolai prie Nemuno — J. Rūtenis;

g deklamacija — V. Česna
invokacija — prel. J. BalkūnasH vakarienė, šokiai (4 asm. orkestras)

| Gruodžio 1 d. 11:00 vsL pamaldos Msspetho Betavią pb*
" rapijos bažnysioje.
■ Stalai ir pavieniai kvietimai (po $10 asm.), atsakomi pas V. Ocsns, 
C 550 Leonard St., Brooklyn, N.Y., tel. EV 3 $HS iki lapkričio M d.
■ --------  Salės dekoracijos dali. J. Juodtto---------

Skyrimu valdyba

Kas buvo išstatyta?
Pasieniais buvo išdėstyti sta

lai, kuriais pasinaudojo atskiri 
tautodailės meisteriai, tautodai
lės rinkėjai, prekybininkai.

Buvo išsatyta labai daug 
juostų, juostelių, kurių paskir
tis įvairiausia: Audinius papil
dė: takeliai, priejuostės, pagal
vėliai, tautiniai drabužiai, kili
mėliai Labai didelė gintaro ko
lekcija pasižymėjo daugiausia 
karoliais, įvairiais gintariniais 
dekoratyviais mozaikiniais pa
veikslais; įvairūs odos išdirbi
niai, medžio drožiniai, kur su
radai koplytėlių, rūpintojėlių, 
vyčių ir Lt

Dalis eksponatų buvo atsiųs-

Atletas

NEW YORKO ir NEW JERSEY JAUNIMAS

PADĖKOS DIENOS ŠOKIUS
lapkričio 29, penktadieni

CLUB 880 SALĖJE
880 Jamaica Avė., Cypress Hills, Brooklyn, N. Y. 

Gros naujas moderniškas orkestras

Prieš išrikiuotą vėliavų ei
lę išsirikiavo visa eilė paukš
tyčių kandidačių duoti jaun. 
skautės įžodį. Įžodį davė Al
dona Bulotaitė, Jolita Gudaity
tė, Viktutė Jonynaitė, Rima Va
laitytė ir Birutė Bivainytė. 
Skautės-įžodį davė Aura Ošla- 
paitė. Davusioms įžodį gerojo 
darbelio ir Tėvynės mazgelius 
užrišo s. kun. J. Pakalniškis ir 
visų mamytės.

Iš paukšt “Pušelės” d-vės į 
skaučių Birutės d-vę kandida
tėmis perkeltos: R. Blažaitytė, 
R. Vilgalytė ir K Jonynaitė. 
Taip pat negalime pamiršri ir 
mūsų naujųjų vyr. skaučių, da
vusių vyr. skautės įžodį Tauti
nėje Stovykloje, kurios pirmą 
kartą pasirodė New Yorko su
eigoje dėvinčios mėlynus kak- 
laraikščius, būtent: psl. D. Bag- 
džiūnaitė, psl. L. Erciūtė, si. 
G. Siemaškaitė, si. K. Garunkš- 
tytė, si. A. Kidolytė, si. M. Ma
tulaitytė.

Daugelis skautų-čių iš Gele- 
Pakelti žinio Vilko, Šarūno ir Birutės

Eilė skautų-čių pakelti į vy- draugovių įsigijo visą eilę spe- 
resniškumo laipsnius. Į vyr. cialybių ir aukštesnius patyri- 
skiltin. vyr. sk. si. Danutė Le- mo laipsnius tautmėje stovyk- 
veckytė, vyr. sk. si. Aldona Ma- )oje. Sveikintini jie už tokį 
rijošienė ir vyr. sk. sL Aldona darbštumą.
Samušytė. Į skiltim Yolanda Išnešus * vėliavas ir pasibai- 
Ivašauskaitė, Marytė Matulaity- guS oficialiai sueigos daliai, s. 
tė ir Joana Strazdytė. Į paskilti- kun. J. Pakalniškis parodė sa- 
ninkoės Rasa Milukaitė, Ginta- vo filmus iš skautišku stovyk
las Miklas ir Saulius Siemaška. ]ų? pradedant 1953 m. jubilie- 

Pasikeitimai jine stovykla ir baigiant 1968
Taip pat įvyko visa eilė pa- V-ja tautine stovykla. Daugelis 

sikeitimų tunto vadijoje. Auš- jau suaugusių ir vedusių skau- 
ros d-vės draugininkei vyr. sk. tų pamatė save dar su raudonu 
sL Audronei Skobeikaitei pasi- vilkiuko ar paukštytės kakla- 
traukus, jos pareigas perėmė raikščiu. Visi buvo dėkingi kun. 
vyr. sk v. si. Aldona Samušytė. Pakalniškiui už tikrai įdomius 
Paukštyty d-vę iš vyr. sk. si. filmus. B.K.

Pranešama Darbininko skai
tytojam, kad šiomis dienomis 
pasiųstas 1969 metų spalvotas 
Darbininko kalendorius, kurį 
piešė P. Jurkus. Kalendorius 
patrauklus ir skaitytojai labai 
prašomi aukoti bent 1 dol. iš
laidom padengti. Yra skaityto
jų, kurie paaukoja net keletą 
dolerių spaudos reikalam, bet 
daugelis per eilę metų nepri- 
siunčia jokios aukos spaudai 
paremti. Todėl šiais metais 
kviečiame visus skaitytojus 
prisidėti nors maža auka. Kas 
norėtų gauti daugiau 1969 me
tų kalendorių, prašom kreiptis 
į Darbininko administraciją pri
dedant 1 dol. išlaidoms.

Visi padėkime

LIETUVOS
KANKINIŲ
VARDA
įamžinti paminklinėje 
lietuvių koplyčioje 
iv. Petro bazilikoje Romoje. 
Laiko jau nedaug. 
Neatidėliokite jraiyti save 
ir savuosius koplyčios 
kūrėjų tarpe.

Aukoms adresas:

LITHUANIAN MARTYRS 
CHAPEL FUND

2701 West 68th Street 
Chicago. III. 60629


