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Paulius VI raginęs Groiyko išrūpin 
daugiau laisves Lietuvi katalikam:

Lenkai - vokiečiai susitarė del santykių Lnainio
Varšuva. — Lenkija ir V. 

Vokietija' jau baigė derybas 
dėl normalių santykių atnauji- 

/ nimo — buvo pasiektas pilnas 
susitarimas. Abi pusės padarė 
nuolaidų, bet kitokio sprendi
mo niekas ir negalėjo tikėtis. 
V. Vokietija padarė nuolaidų 
dėl Lenkijoje užsilikusių vokie
čių emigracinių reikalų, Lenki
ja negavo formalaus ir galuti
nio Oderio-Neisės sienos pri
pažinimo, nes tas reikalas ga
lutinai išspręsti paliktas su Vo
kietija taiką darant. Bet de 
facto 40,000 kvd. mylių terito
rija, prieš karą buvusi Vokie
tijos dalis, lieka Lenkijos sie
nose- ,

Abi šalys atsisako nuo jėgos 
panaudojimo ginčams spręsti ir 
sutaria atnaujinti normalius dip
lomatinius santykius, kurie nu
trūko 1939 rugsėjo 1 dieną 
Hitleriui užpuolus Lenkiją.

Abi puses padare nuolaidų; sutarties pasirasynprieš

— Demokratu partijos sko
los siekia 9,3 mil. dol., bet vis 
dar nežinoma, kaip jų atsikra
tyti. Gal paskutinių rinkimų lai
mėjimai pagerins ūpą ir atsi
ras daugiau aukojančių.

— Mrs. Shirley Temple 
Black, garsioji mažoji kino fil
mų artistė, dabar jau suaugu
si dama ir respublikonų parti
jos aktyvi veikėja, nuvyko Ru
munijon susitikti su kultūros 
ir meno veikėjais bei susipa
žinti su krašto kultūriniais tur
tais ir institucijomis-

— Taxi vairuotojų streiko 
būsią išvengta, nes meras Lind
say sutiko išgauti iš New Yor- 
ko miesto tarybos sutikimą ta
rifams uz važinėjimą pakelti. 
Taigi keleiviams keliavimas 
bus brangesnis.

— 75 keleiviai žuvo sekma
dienio rytą lėktuvui įsipainio - 
jus į medžių viršūnes, nukritus 
ir sudegus. Tai įvyko West Vir
ginijoje prie pat vieno aerodro
mo.

— Charles de Gaulle vardu 
pavadinta Paryžiuje Etoile aikš
tė, kurioje yra triumfo arka ir 
Nežinomojo kario kapas bei 
jo garbei deganti amžina ugnis.

Nepavyko rusam 
įsigyti salą
Londonas. — Britai skelbia, 

kad Maskva prašė išnuomoti 
jai South Georgia salą pasta
tyti ten stotį jų banginių 
gaudymo laivams prisiglausti. 
Toji sala, britų karūnos koloni
ja, yra pietinėje Atlanto van
denyno dalyje ant tos pačios 
linijos, ant kurios yra Falk- 
landų salos ir Lotynų Ameri
kos žemyno pietinis smaigalys. 
Dabar toji sala yra išnuomota 
vienam Argentinos biznieriui, 
tik nepasakyta, ką jis ten vei
kia.

Sovietų prašymas buvo at
mestas, nes nebūta abejonės 
kad sala turėjo būti panaudo
ta kaip atramos taškas, kurių 
Sovietų laivynas bando įsigyti 
visuose pasaulio vandenynuose. 
Kai susirandi salą žemėlapyje, 
tai nebėra abejonės, kad tam 
reikalui sala labai tinkama.

Likusių dar už Oderio-Neisės 
upių vokiečių reikalus Bonna 
norėjo sutvarkyti ta pačia su
tartimi, bet Lenkija apgynė sa
vo tezę, kad tai jau yra Len
kijos vidaus reikalas, todėl ne
galįs būti tarptautinės sutarties 
objektu. Bet tą klausimą sutar
ta tuojau pradėti tvarkyti ki
tais pasitarimais, kurie jau yra 
Bonnoje prasidėję. Apie jį pri
mins tik atskiras dokumentas- 
nota, kuri bus prijungta prie 
pagrindinės sutarties. Nemano
ma, kad Bonna ratifikuotų tą 
sutartį pirmiau, negu bus su
tvarkytas galutinai tų vokiečių 
emigracijos reikalas.

Sienų reikalu sutartyje esan
ti formulė viešai dar nežinoma, 
bet manoma, kad Potsdamo su
tartis joje nebus minima. Tik 
būsianti prisegta nota, kurią 
V. Vokietijos vyriausybė pa
siųs JAV, Anglijai ir Prancūzi
jai, pranešant, kad naujoji su-

Amalriką nuteisė 
sunkiai dirbti
Sverdlovsko. teismas nuteisė 

rašytoją Amalriką uždaryti į 
sunkiųjų darbų stovyklą tre
jiems metams. Su juo kartu 
teistas studentas Ubožko irgi 
gavo trejis metus, bet šis bus 
patalpintas lengvesnio režimo 
stovykloje. Jis teistas Sverd - 
lovske, bet ne Maskvoje, prie 
kurios sienų jis gyvena, nes 
norėta išvengti plačios rekla
mos. .Sovietinis gestapas gerai 
žinojo, kad Amalrikas pripasa
kos tokių dalykų, kurių sklidi
mas labai nepageidaujamas.
. •Amalrikas yra žinomas sovie
tinis rašytojas ir istorikas, ku
rio rėžimui nepalankių raštų 
atspausdinta Vakaruose. 2ino- 
dama§, kad ilgai laisvas ne
vaikščios, Amalrikas pastaruo
ju laiku masiniai susitikinėjęs 
su užsieniečiais.

.Savaime suprantama, kad 
prokuroras jį kaltino sovietinio 
rėžimo šmeižimu, bet jis teis
me tikrai netylėjęs, sistematiš- 
kai įrodinėjęs kad Rusijoj pra
sidėjęs ideologinės emancipaci
jos procesas jau nebesulaiko
mas.

Prisiminkim, kad savo kny
goje “Ar U.S.S.R. išgyvens iki 
1984 metų” jis pranašauja, 
kad sovietinis režimas žlugs dėl 
netvarkos ir karo su Kinija.

tartis nepažeidžia jiems Pots
damo sutartimi rezervuotų tei
sių. Su Maskva tas reikalas jau 
sutvarkytas prie Maskvos sutar
ties pridėtu panašiu priedu.

Potsdamo susitarimas, įvy
kęs tame Vokietijos mieste 
1945 m. vasara, laikinai nustą- 
tė Oderio-Neisės liniją vakari
ne Lenkijos siena, gi galutinį 
to reikalo sutvarkymą paliko 
tam laikui, kada prieš Hitlerio 
Vokietiją kovojusi koalicija da
rys su Vokietija taikos sutartį. 
Rusija ikšiol pajėgė sutrukdy
ti tos taikos sutarties sudary-

Izraelis derybas 
atnaujinsiąs?
Egipto Al Ahram laikraštis 

skelbia, kad. Izraelis greit su
grįš prie taikos derybų stalo 
JT tarpininkui dr. Jarringui 
vadovaujant. Netiesioginių už
uominų tuo reikalu jau būta ir 
iš Izraelio pusės. Al. Ahram vi
sada atstovauja Egipto vyriau
sybės nuomonei.

Juozas Mobutu

Kongo respublikos prez. Juo
zas Mobutu, ką tik perrinktas 
prezidentu naujam terminui.

- Jis neflirtuoja su komunisti
niais kraštais, ūkinės ir tech
nikinės pagalbos ieško tik Va
karų kraštuose. Jis geras admi
nistratorius, ir jam tuo tarpu 
gerai sekasi. Jo didžioji atra
ma yra V. Vokietija. Kongo va
rio kasyklų tvarkymą dabar pa
vedė kelių Vakarų valstybių 
bendrovių junginiui, kuriame 
savo kontroliuojamąjį žodį tu
rės ir Kongo vyriausybė. Kon
go respublika yra buvusi Bel
gijos kolonija

— Daug žmonių žuvo Pakis
tane, kai ciklono įsiūbuotos In
dijos vandenyno bangos staiga 
užliejo didelius pakrančių plo
tus. Kalbama, kad galėjo žūti 
iki 300,000 gyventojų, bet dau
gumos jų lavonų niekas nepa
matys, nes grįždamos bangos 
juos nusitraukė į vandenyno 
gilumas.

mą, todėl V. Vokietijoj 
bartinė vyriausybė nutar 
prie santykių normaliniu 
kaimynais kitu keliu. Be 
kaltę dėl tokio reikalų su 
tymo vokiečiai, privačiai 
darni, priskiria Amerikai, 
galėjo, bet nemokėjo ar 
rėjo reikalų kitaip pasukti 

Kai Maskva įkūrė R.
tijos valstybę, tai Neisės-( 
linija pasidarė Lenkijos 
Vokietijos siena, kurią F

— Pskove (Baltarusija] 
rinėtoj byloj penki iš B 
respublikų kilę asmens r 
ti mirties bausme sušaudo 
bendradarbiavimą su voki 
karo metu. Jie dalyvavę 
džiamose ekspedicijose 
Sovietų partizanus. Pa> 
neminimos.

kietijoj pripažino 
esant .enkijos — 
R. Vok

Ant alai bus pa
dėti šį pasirašymo 
data dta. Sakoma, 
kada Kalėdas.

— ė diplomati
nius s.<uba- Sosti
nėje j.* Che Gue- 
varos ityti. Prezi
dento ie dalyvavo 
Kubos ir tada bu
vę sutis atnaujin
ti. Tilpaskelbimas 
buvo a kartui, 
kad rši sutirštini- 
mo.

— Zlgija atnau
jino < santykius. 
Rusijoūkotuojama, 
kom. Iba sunkiai
pasiekilbanijai ne
beliko aip suglaus
ti savdus sparnus

— Sovietų Luna 17 v 
leista Mėnulio link. Ji ja 
siekė orbitą. Spėliojama 
ir ji bus nukelta ant M< ir sugturopos sau-
naujų žemių ir uolėnų pai gų prii

Rusų atom, ginlnebusierikoj
Tik pažadas laštišk'imo

Washington^—Čia bes^grįLbūsią lai- 
cialiai informuojama, kad korha Maskva pa-
tynias savaites tarp Mask sirengvti. Bet tai 
Washington© trukę slapti vis spėtys, bet nie- 
tarimai dėl Maskvos susi ko tiknalto.
mo nuo atominių ginklų < 
mo ir atominių povandi 
laivų bazių turėjimo vaks 
me pusrutulyje, tur būt, 
tini pavykusiais. Bet til 
būt, nes tuo reikalu nėr; 
malaus raštiško Maskvos 
reigojimo.

Maskva įspėta, kad 
nors su atominiais ginklą 
rištas nuolatinis'įtaisas 
j e ar kur nors kitur Loty 
menkoje bus laikomas 
rimtu Sovietų-Amerikos 
kių pabloginimu. Tokiai 
jektais laikomi patys ato 
ginklai, atomine energija 
mi ir atominius ginklus a 
vo denių turį povandi 
laivai, laivai vilkikai, kur 
prastai vežasi atominių 
atsargas, galingi kranai, 
tojami atominiams gir 
ant povandeninių laivų p; 
ti.

Vienas tos rūšies Jaivų 
tą savaitę vėl sugrįžo į 
Cienfuegos uostą. Jeigu 
greit iš ten pasitrauksiąs

Chi 
api

Lif<u pirmu 
Chrušdncijų gaba
lu išei20 d. data. 
Redakkad pasako
jimas ajo asmens 
vardu, rs kitas pa
sakoja nintis. Kar
tu de Ghruščevo 
pareišl

“Nods ir nema
lonios, jasakoju to
dėl, kiadėti mūsų 
partija

Kas ama, nėra 
nė šmtas prasima- 
nymasaip žmogus, 
kuris įtovėjo prie 
Staline

Kaipdininkas, aš 
kalbu meracijoms, 
pasitik jos išvengs 
praeiti

Tim tą medžia
gą nur nesutinka 
apie j(ūdą kalbėti.

Washingtonas, Londonas, Ber
lynas, Maskva ir po kelių die
nų vėl Europon į Romą —toks 
yra Sovietų Gromykos pasku
tinio pusantro mėnesio kelias 
kažin kokių žinių beieškant.

Su Italijos vyriausybės na
riais Gromyko daugiausiai kal
bėjęs apie Vid. Rytus ir Viet
namą. Jis įtikinėjęs italus, kad 
Maskva tikrai nori taikos Vid. 
Rytuose, bet šį kartą negalinti 
paremti Italijos ir Prancūzijos 
pasiūlymo, kad tarpininkavimo 
pareigas perimtų kelios valsty
bės, vietoj dabar be jokios pa
ramos vargstančio švedo Jar- 
ringo. Tas jo atsisakinėjimas 
yra klastingai nenuoširdus, nes 
visiems matomi Maskvos tiks

lai — lėk galima ilgiau »- 
kva ni ten viena pati i- 
likti.

Nauna buvo Gromykci- 
zitas p Paulių VI, su ku>- 
mi polbis trukęs 80 mini. 
Ir teroiršęs kai kurias o 
probleas, bet labiausiai to
pos sgumo konferencij

Vatino oficiozo red)- 
rius pf. Alessandrini pair- 
mavęs>paudą, kad popas 
primir Maskvos pareigi 
sunkiBažnyčios padėtį Se
tų valioje. Jis prašęs Giy- 
kos pirūpinti, kad LieDs 
bažnyts kunigai ir vad:ų 
vietų, ur yra stambūs ki- 
kų vietai, galėtų laisvaiū- 
siektii Vatikanu. Groms 
atsakjas neskelbiamas-

Sirijos valdžią paėmė ddnesnč gni]
Tikimasi nuosaikesnes žs.

Pakistano griuvėsiai po audros, žuvusių Jau yra 55,000. Gali pakilti iki 300,000 aukų. Tai viena 45 stambia 
Isterijoj gamtinių nelaimių.

Bet Fenraščio Pa- 
ryžiujerre Lazaref 
skelbiaedžiaga yra 
Chrušė į juos - 
teles- rgi nusipir
ko teieminiscenci- 
jų savi atspausdin
ti.

Deipie
Ch
“Ašuo nebuvau 

susitiki, kai vyko 
pasįkast atbodo, 
kad jbolitikierius. 
Jis nėnogus, kaip 
pavyzd. Jis yra 
mažas turis kalbas 
sako. > yra geros, 
kaip i politikierių 
kalbos

(Iš rgerio kny
gos “Ihe Giants”, 
čia milbėjimas su 
de G11957 liepos 
19).

Civilinis karas Jordane tarp 
kariuomenės ir ten esančių te
roristinių grupių supurtė Siri
jos ir Irako vyriausybes.

Abiejų režimai yra pusiau 
karinės diktatūros su didesniu 
ar mažesniu vienos valdančios 
partijos priemaišų. Vienur ir 
kitur toji partija turi du pa
grindinius bruožus: kraštutinį 
nacionalizmą vidaus reikaluo
se, socialistinį atspalvį santy
kiuose su svetimaisiais, ypač 
tuo atveju, kai nacionalizmas 
diktuoja nusavinti svetimša - 
liams priklausantį turtą.

Abiejų valstybių vyriausy
bės yra kraštutinio panarabiz- 
mo evangelijos išpažinėjos, 
bet atskirais klausimais atsi
randa tarp jų skirtingų nuo
monių ir elgesių . Paskutinis 
toks išsiskyrimas buvo dėl ara
bų teroristinių grupių rėmimo 
ar nerėmimo Jordano civilinio 
karo metu.

Irako Baath partijos civili
nis sparnas pareiškė papeiki
mą kariškiams, kad jie pramie
goję gerą progą, neparemdami 
Palestinos arabų teroristinių 
grupių jų kovoje su Jordano 
kariuomene. To ginčo auka tuo 
tarpu buvo tik vienas kariškis 
Harlan Takriti, kuris turėjo 
trauktis iš viceprezidento vie
tos.

Bet Sirijoje rūgimas buvo 
didesnis, nes ten ir reikalai 
buvo komplikuotesni. Sirija į- 
simaišė i Jordano civilini kara 
pasiųsdama per sieną į Jorda
ną stiprų tankų dalinį, kurį Jor
dano tankai ir aviacija labai su
malė. Likę nesužaloti tankai 
skubiai buvo ištraukti atgal ir 
daugiau nebesugrįžo. Sirijos 
tankai buvo pasiųsti į Jordaną 
Baath partijos civilinio sparno 
reikalavimu. Po pralaimėjimo 
kariuomenės vadovybė uždū- 
ko, tvirtindama, kad ji buvo 
civilių apgauta ir turėjo su gė
da pasitraukti. Mat, niekas ne
buvo numatęs, kad Sirijos tan
kus turėtų paremti ir aviacija-

Užgauta kariškių ambicija 
išsiveržė audringai, bet civiliai 
išsikovojo laiko sušaukti visą 
Baath partijos vadovybę ginčui 
išspręsti. Jos posėdžiai vyko 
Damaske paskutines dvi sa
vaites su pertraukomis, bet 
paskutinių 3 dienų įvykiai Da
maske sakytų, kad sprendimai, 
jei tokių buvo pasiekta, nepa
tenkino nė vienos nė kitos pu
sės. Atomazgą padarė krašto 
apsaugos ministeris gen. Ha
fez al-Asad, be šūvio nušalinęs 
Sirijos vyriausybės viršūnę 
(prezidentą ir premjerą) ir par
tijos gen. sekretoriaus pava* 
duotoją gen. Salah Al- Judin, 
kuris seniai norįs gauti Asado 
vietą. Krašte įvesta griežta 
cenzūra spaudai ir kitoms ko
munikacijos priemonėms.

Partijos praplėstos vadovy
bės nutarimai nežinomi, bet 
spėtina, kad jie nebuvo palan
kūs kariškiam, todėl jie ir pa. 
sirūpino civilinės vyriausybės

politiko 
galvosiukirtimu. Tai jaie 
naujie — prieš metusu 
truput buvo panašiai pay- 
ta. Ta buvo padaryta <a 
ir paja vėl priimta lto 
tvarkj

Sirš globotos ir ter>i- 
kūrus arabų teroristinėsu- 
pės ASaiqa stovyklos pria- 
maskesančios apstatytosn- 
kais, noji jų vadovybė ;r- 
nuota' pakeista Sirijos u- 
jos k.ninkais.

Arros vadovybė vise 
reikalse esanti dešinesuž 
buvus, vyriausybės vay- 
bę ir irįjį partijos sparr.o- 
dėl Ixtina, kad gen. Alo 
grupėjeigu įsitvirtins, prš 
panarizmo kraštutiniųjųai- 
čiojire ir pasuks gyveiš- 
kesneryptimi. Pirmas ros 
politis krypties ženkląra- 
lėtų ti atsisakymas mlz- 
raelioinaikinimo ginklu u- 
tikim; prisijungti prie Ito 
ir Joano siekti taikos Iz- 
raeliurie taikos derybia- 
lo. T būtų naujas rimiio 
pobūo veiksnys Vid. us 
dabarlominuojančioj kas- 
tikoj.

Natas būdas reti 
priičias moky^s

Ne1 Yorko valstijos ite 
Boarcof Regents nutare- 
komeuoti pakeisti atka- 
mus atymus ta prasmead 
privat mokyklų mokiniaa- 
rapin: mokyklų neišskiit, 
galėtiužsiregistruoti į kiš
kas myklas gamtos mok ir 
profeiių dalykų mokytinai 
būtų ikoma tik 10, 11 12 
skyris mokiniams. Ir bū
tų pžma privačioms nrk- 
loms,:urios dabar ganan- 
kiai fmsiškai verčiasi.

Betas reikalas taip eit 
nesusarkys, nes bus tu- 
manyo priešų, kurie eis iš
muš i skundais, kad ūa 
prakta pažeidžia valstytat- 
skyri) nuo religinių beno- 
meniprincipą.

Sciety laivym 
bae Egipte
Viržemio jūros nno 

erdvė esančių valstybiūp- 
lomatai šaltiniai tvia, 
kad dietai stato Egipte ių- 
jų vdenų karinio laivyoa- 
zę ta Aleksandrijos uo ir 
Libiji sienos. Ji statomrie 
vietos kuri kartais via- 
ma Vsa Matrum ir kwra 
labai Ii nuo tirščiau appn- 
tų Egto vietovių.

Ikš jau tiek padarytiad 
gali tarnauti laivus nato- 
jus. inoma, kad čia na
mas stas aptarnaus S<tų 
Viduimio jūros laio 
grupę

— enaral Motor* irlja 
susite dėl naujos darbu- 
tartie Posėdžiauta užstous 
dieną: naktį. Streiko pry- 
ti labdideli nuostoliai.
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Lietuvos politiniai veiksniai neužkibo ant meškeres SPARTA — Rašomos mašinėlės iv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, jv. biznio mašinas — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

M. Meškauskienė Luvos 
kompartijos organe “Kanis- 
te”, papasakojusi, kaip i se
kėsi įtraukti į “Litenros” 
žurnalo leidimą bei remi kai 
kuriuos profesorius beikitus 
intelektualus; kaip orgzavo 
peticiją už politinių kalį pa-, 
leidimą, — pasakoja d; apie 
vieną savo žygį — derrrati- 
nių partijų veikėjų trauną į 
komunistų tinklą.

•
Centre ir vietose — ta M. 

Meškauskienė — plėtėsuau- 
dies Fronto kūrimo rbas. 
1936-7 m. organizuojanpara- 
mą kovojančiai Ispanijcliau- 
džiai, nesvyruodami dsnes 
pinigines sumas Ispani ati
davė Sofija Čiurlionieniprof. 
V._ Mykolaitis-Putinas, {f. M. 
Riomeris, prof. P. Leonaprof. 
V. Kuzma ir daug kitųymių 
ir eilinių Lietuvos intgen - 
tų.-.

1939 metais buvo pietas 
leisti Liaudies Fronto aptas 
laikraštis “Už liaudies sės”, 
kuriame bendradarbiavę Pa
leckis, V. Niunka, prof. Krė
vė Mickevičius, M. Gvilas, 
A. Guzevičius, J. Vaišnts, aš 
(redaktorius) ir kiti... \į tri
jų “Už liaudies teises”ume- 
rių spausdinimą fiisavo 
prof. V. Krėvė Mickevič.

•
Tuo metu — dar tęs Meš

kauskienė — buvo dary
tas dar vienas oficialu.nėgi- 
nimas tartis dėl bendi anti
fašistiniu veiksmu su Ituvos 
socialdemokratų partij( lyde
riais L. Purėniene ir ! Kai
riu, taip pat su liaviinkų 
partijos lyderiais — F- »rtke- 
vičiene ir M. Sleževičh. Be 
to, buvo tartasi su hlikių 
moterų organizacijų Jungos 
pirmininke , Karvelienešioms 
deryboms vadovavo Chekre- 
torius drg. A. Sniečkušetar- 
piškai pasitarimus vespave-
dė man. Tačiau šių gr.ų ly
deriai, po ilgų delsimų ilges
nių kalbų, atsisakė imtbend- 
ru veiksmu net kai kur; kon
krečiais klausimais ...

•
M. Meškauskienės ‘tiksli

nimai”, skirti “Lietuviiitera- 
tūros istorijos” infoacijai 
apie “Literatūros” žurią, tu
ri būti sutikti kritiškai.

1. Kritiškai — atssnant, 
kad komunistai siekia istori
nės tiesos, o partinės tos. Ir 
Lietuvos komunistai, kak ra
šo apie Lietuvą, visada visur 
stengiasi išpūsti komunų par
tijos, komunistų veiki rolę 
bendroje visuomenės valsty
bės raidoje; išpūsti kunistų 
rašytojų bei menininktalen
tus, nors kritikas neinunis- 
tas jų su žiburiu ture ieško
ti.

Netenka abejoti, k; M. 
Meškauskienės vaizdumą į- 
taka Lietuvos inteligerai yra 
išpūsta, stipriai paraudinta-

Kuri dalis jos apranuose 
konkrečiuose įvykiuosera tik
rovė, kuri dalis rodomiro di
dinamąjį raudoną stik šian
dien nelengva patikri, nes 
jos suminėtieji unirsiteto 
profesoriai nebegali j teigi
mų nei patvirtinti neianeig- 
ti — jie vra jau kapui, o jei 
ir būtų dar gyvi Lietije, tai 
turėtų taip pat tylėti tip ir 
tie kapuose.

(Vienas iš jos miną pro
fesorių — B. Sruoga- grį
žęs į Lietuvą iš Stutlfo ka- 
ceto parašė “Dievų ške”— 
kaceto pergyvenimusVienas 
iš jo artimų žmonių, lis bu
vo pasiekęs Vakarusliudijo, 
kad B. Sruoga Vilnė jam 
skundęsis, jog partijaeikala- 
vusi veikalą papildyti- para
šyti, kaip rusai belais^ Stutt- 
hofe organizavę pindinę 
veiklą. Veltui B. Sru( aiški
nęs, kad tokios veikknebuvo 
ir negalėjo būti. Jam ko kar
tojama: jei ir nebuvo,! ji tu
rėjo būti... Kitaip sant, rei-

M. Meškauskienės pasakojimai ir kaip į juos reikia žiūrėti (3)

kia rašyti ne istorinę tiesą, bet 
partinę tiesą! Kai autorius ne
galėjo papildyti taip, kaip parti
jos cenzoriai norėjo, jo veikalo 
išleidimas ilgam buvo uždels
tas).

1. Tačiau yra tiesa, kad tarp 
Lietuvos intelektualų, ypačiai 
tų, kurie buvo ėję mokslus Ru
sijoje ir susigyvenę su rusų kul
tūra, komunistai ieškojo para
mos. Ir jos tarp kai kurių ra
do. Tuo abejoti netenka. Ra
do ne dėl to, kad tie intelek
tualai būtų buvę komunizmo 
šalininkai, bet dėl to, kad jiem 
buvo artima rusų kultūra ir jie 
buvo įsivaizdavę komunizmą ki

iė, S'

, jam pagerbti surengęs škilmingą 
dabartinis Rūtos dirigentas, kyn. J.

■an

Rūtos ansamblis, atsisveikindamas su ilgamečiu savo dirigentu, muziku Algirdu Kadanausku, 
vakarienę su plačia koncertine programa. Sėtais k. į^k)un. L. Budreckas, L. Stukas— < 
nūs, -E- Sinušienė — Rūtos pirm., Gt KąčąnĄiskas^^lg^rdas Kačanau^kas, prpl^X\Stukas, Ę,

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

PANEVĖŽIO VEIDAS
Panevėžio miesto vykd. ko

miteto pirmininkas Br- Kačkus 
(“Tiesa, rugs. 2) iškėlė kai ku
rias ir kitiems miestams būdin
gas klaidas.

Viena jų — tai nesugebėji
mas sukurti savito miesto vei
do. Pvz. to paties tipo namais 
užstatyti kvartalai Panevėžy 
labai panašūs į kvartalus Šiau
liuose, Klaipėdoje. Plečiama 
kooperatinių namų statyba, ta
čiau niekas neskiria medžiagų 
namų remontui, nekaupiamos 
lėšos būsimiems namų remon
tams ir pan.

Per pastaruosius 5 metus Pa
nevėžio gatvėms tvarkyti bu
vo išleista septyni milijonai

VARGAS SU TELEFONAIS
Vilniečius kamuoja naujas 

rūpestis: jaunuoliai vis dažniau 
vagia telefonų ragelius, grobia 
mikrofonus savo elektrinėms 
gitaroms ir tranzistoriams ra
dijo imtuvams, nors tie mikro
fonai visai netinka jų vartoja
moms elektrinėms gitaroms. 
Paaugliai krapšto telefonu au
tomatų taupykles, ir čia tikslas 
aiškus: reikia pinigų.

Vilniaus spauda apie tokius 
veiksmus rašė jau ne kartą. 
“Komj. Tiesa” (rugp. 25) pa
žymi, kad vadinamieji chuliga
nai telefonų automatus gadina 
ne tik Vilniuje, bet ir kituose 
miestuose. Praėjusiais metais 
dėl tų jaunuolių kaltės kiek
vieną automatą Vilniuje teko 
taisyti tris kartus.

Vilniaus telefono stoty tai
sant sugadintus telefonus, tai 
atliekama .. .rankomis, bet. „•. 
stinga detalių, nes,tariama, me
tinis “limitas” jau seniai pasi
baigęs. Todėl vilniečiai ir skun
džiasi: mieste neveikia dauge
lis telefonų automatų. Gyven- 
tojai su ašaromis akyse skun
džiasi: norime iškviesti greitą
ją pagalbą ir.. .negalime.

(Elta) 

tokį — jau pasikeitusį, pa
dariusį evoliuciją, suhumanis- 
tėjusį. V. Krėvė Mickevičius 
atsiminimuose tai liudija:

“Aš, kaip ir daugel kitų, kly
dau, manydamas, kad bolševi
kai jau yra pamatę savo klai
das, kurias padarė pirmaisiais 
valdymo metais- Išorinius pa
keitimus, daromus tik forma
liai, laikiau tikros evoliucijos 
požymiais.

“Taip manydamas, neabejo
jau, kad nebus kartojamos klai
dos kituose kraštuose, kuriuose 
jiems pasiseks įsitvirtinti nors 
laikinai, išgyventos jau pačioje 

rublių. Apie pusė visų gatvių 
yra asfaltuotos. Tačiau, kadan
gi asfalto danga išsilaiko dau
giausia 4-5 metus, po to gatves 
reikia remontuot ar ištisai keis
ti dangą.

Per penkerius metus Pane
vėžy pastatyta 1,000 garažų, ta
čiau jų reikia dvigubai tiek, čia 
atmintina, kad per pastarąjį 
dešimtmetį Panevėžio pramo
nės gamybos apimtis padidėjo 
3 kartus, gi gyventojų skai
čius išaugo beveik dvigubai.

Rudens vaisiai. Nuotr.-V. Kisieliaus

Rusijoje” (cit. jo str. “Kaip bu
vo sudaryta Liaudies vyriausy
bė”, Lietuvių Dienos, 1970 
spalio nr.).

Komunistai kibo į tuos žmo
nes, kurie visuomenėje buvo 
populiarūs savo moksline ar li
teratūrine, menine veikla, bet 
buvo naivūs politikoje.

Būdingas M. Meškauskienės 
pasakojimas, kad bendradar
biaut sekės su profesoriais, me
nininkais, bet griežtai atsisakė 
politiškoje srityje brendę žmo 
nės — demokratinių partijų va
dai.

(Dėl to jie paskui bus suimti 
ir deportuoti, o minėti inte

Panevėžiečiai apskaičiavo, 
kiek gyventojai išleidžia įvai
riems reikalams. Kultūrinės 
reikšmės reikalams jie išleidžia 
apie 2 proc. šeimos pajamų, o 
alkoholiniams gėrimams —apie 
6,5 procentę^Pareigūnas pa
baigoje pabrėžia: “kol kas mes 
nerandame vaistų prieš šį vi
suomenės vėžį.. •” (Elta)

Panevėžio teatras
Panevėžio teatras prieš se

zoną pradėdamas vyko gastro
lių- Jis Šiauliuose ir Skuode 
parodė Antano Vienuolio dra
mą “Prieblandoje” ir V. Miliū
no pjesę “Karuselę”. Kita teat- 

lektualai kuriam laikui panau
doti propagandai).

Ąr ne tas pats reiškinys da
bar Amerikoje? Ir čia komu
nistai nesurado atramos dar
bininkų masėje, bet meškerę 
metė tarp Hollywoodo žvaigž
džių, tarp universitetų profe
sorių, ypačiai tarp tų, kurie tu
rėjo bėgti iš Rusijos ar Vokie
tijos. Tarp jų komunistų meš
kerė turėjo daug didesnį gro
bį nei Lietuvoje.

Tai, ką Lietuva mažu mas
tu išgyveno prieš 30-40 metų, 
kartoja didesniu mastu Ameri
ka.

Keičias vietos ir žmonės, bet 
komunistiniai metodai pasilie
ka tie patys.

(Bus daugiau)

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30*4 Jamaica Ave.. 
Woodhaven, N.Y. 11421; telef. 296-2060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

X B. SKALI NS-t ALI NSKA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava 
(prie Forest P'way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

STEPHEN AROMISK1S (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

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

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ii 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortaL 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938._________________ __________________

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatėm į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special prie* 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
at, 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos k ošti n m a m a, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio! 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietua J 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

ro grupė lankėsi • Pasvalyje, 
Prienuose ir Alytuje.

Teatras lapkričio mėn. sta
tysiąs naują premjerą — V. 
Plačinskaitės pasaką “Juodano- 
sė prasižiojo”, gi prieš Naujus 
Metus J. Miltinis pastatysiąs 
jau seniau įteiktą JAV gyve
nančio žurnalisto A. Laurinčiu- 
ko pjesę “Vidutinę moterį”, 
kur su komunistams įprasta 
tendencija pasakojama apie A- 
merikos lietuvių gyvenimą.

(Elta)
MERGINŲ PAŽANGUMAS
Dėmesys moterų ir vyrų ly

gybei kreipiamas ir Lietuvoje. 
Būdingi kai kurie C. Remeikos 
“Komj.. Tiesoje” (rugs. 2) pa
skelbti duomenys. Pasirodo, 
kad mokyklose merginos len
kia vaikinus: jos esančios 
kruopštesnės, pareigingesnės, 
ir todėl tarp mergaičių pastebi
ma daugiau mokslo pirmūnių, 
be to, komjaunimo ar pionie
rių aktyvisčių. Mergaitės daug 
atkakliau siekia ne tik vidurio, 
bet ir aukštojo mokslo.

Tos teisių lygybės atžvilgiu 
įdomiausia apraiška tai lietu
vaičių moterų vyraujantis vaid
muo švietimo sistemoje ir me
dicinoje. Tų kolektyvų narių 
tarpe—keturi penktadaliai mo
terų.

Vis dėlto nusiskundžiama ir 
jnoksleivių tarpe pastebimu 
moraliniu palaidumu ar jaus
mų nepastovumu. Mados? Dėl 
jų per daug nesisielojama, nes 
esą, anot Remeikos, “daugelis 
pedagogų įsitikino, kad madas 
koreguoti nėra taip jau lengva. 
Nieko nepadarysi, kad viena 
pagrindinių šiuolaikinės mados 
tendencijų — suniveliuoti vyrą 
ir moterį. Panašios šukuosenos, 
tos pačios ‘bitlovkės’, tik gal 
merginų kelnės kitokių raštų”. 
Pagaliau, moterys kviečiamos 
ugdyti tikrą moteriškumą .

‘ (Elta) 
Lenkai paskelbė, kad iš jų 
rašytojų užsienyje populiariau
sias — Henrikas Sienkevi- 
čius. (E.)

NEW YORK — Lietuvos atsiminimu radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565

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

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

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

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

HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavįčius, WBMI-FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.

DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v. v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-H550.

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

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621. •

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

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

X ‘ X
$ Lietuviškam rajone — g
| LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ £

$ Alice’s Florist Shop į
107-01, Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y. <£

c --------  Gėlės įvairiom progom --------- $
y* Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius $ 
X atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- $ 
$ kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. %

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

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

TeL 212-847-5522



1970 m., lapkričio 17 d., no. 75 DARBININKAS 3

BROOKLYN, N. Y. 11221 T • J ’ 1 • —
darbininkas ~ "* Lietuvos kariuomenes šventę minint

Editorial Office GL 5-7281 • Business Office GL 2-2923
THE WORKER by Franciscan fathers

Eina nuo 1915 metų.
1951 sujungi AMERIKĄ, LD8 organą DARBININKĄ Ir LIET. ŽINIAS

Second-cItM postage paid at Brooklyn Post Office 
Published seml-Weekly except holiday weeks and July and First week In August 
when published weekly.

Prenumeratos kaina $8.00 — Subscription per year $8.00 
Laikrafttj tvarko REDAKCINE KOMISIJA.

Straipsnius Ir korespondencllas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straipsniai 
saugomi Ir grąžinami autoriams prašant. Pavarde paslralytl straipsniai nebūtinai 
iireltk’a redakcijos nuomone. Už skelbimų turini Ir kalbą redakcija neatsako.

DAVIMO MENUO
Duoti aukų paprašė Balfas— 

toli toli esančių mūsų artimųjų 
paramai. Paprašė Vlikas — 
Bražinskų laisvei ginti.. Papra
šė Vasario 16 dienos gimnazi
jai — jaunosios kartos lietuvy
bei išlaikyti. Paprašė salezie
čiai Italijoje esančiam lietuvių 
jaunimui. Paprašė ir vietinis 
Kultūros židinys — New Yor- 
ko visuomenės reikalam ten
kinti.

Paprašė (ir lapkričio 22 baž
nyčios rinks aukas) Amerikos 
vyskupai — kovai su skurdu 
pačioje Amerikoje. Paprašė 
50 mil. dolerių per visą Ame
rika.

★

Kovai su skurdu reikia priva
čios paramos pačioje Ameriko
je? Ar to negali padaryti valsty
bė? Gali — tikriau, turėtų ga
lėti. Vyriausybė gi paskyrė mi
lijonus kovai su skurdu. Bet 
taip jau nutinka, kad vyriausy
bės paskirtos sumos yra kaip 
tas palietas pienas, į kurį puo
lasi apsukriausios katės. Nepa- 
slaptis, kad iš to vyriausybės 
palieto pieno atsilakė iki soties 
New Yorko katinai — išleido 
didžiules sumas biurokratijai, 
to plano vykdytojų valdinin
kų algom; o tie sušelpė net pro
komunistinius spektaklius ... 
Pritrūko protingos ir sąžiningos 
organizacijos, kuri paremtų 
kaip tik skurde esančius žmo
nes. Žiūrim į tokią nevykusią 
kovą atvirom akim. Turim tei
sę, gal net ir pareigą apie tai 
garsiai šaukti kaip piliečiai, ku
rie sudeda tuos pinigus ir turi 
teisę žiūrėti, kam jie leidžiami.

Tačiau ta teisė ir pareiga ne
atleidžia nuo kitos pareigos — 
atsiliepti, kai privati iniciatyva 
šaukiasi pagalbos.

Atsiliepti ir duoti — reikia. 
Duoti ir Balfui, ir Vlikui, ir 
Vasario gimnazijai, ir salezie
čiam, ir. Kultūros židiniui. Ir 
Amerikos vyskupų rinkliavai.

Reikia pastarajai duoti ir 
dėl to, kad nemaža iš Amerikos 

vyskupų (per Balfą) gavom, kai 
dalis buvome skurde Vokieti
jos lageriuose. Duoti apskritai 
ir dėl to, kad tas, kuris duoda, 
jaučiasi ir gaunąs. Gaunąs pa-, 
sitenkinimą, kad padarė gerą 
darbą, nelaukdamas nei padė
kos, nei garbės. O jei peržvelg- 
sim savo praeitį, rasim, kad ir 
ne vienas esam susilaukę pa
galbos iš ten, iš kur jos visai 
nebuvom laukę.

Nėra iš ko duoti? Yra. Ne? 
galim dešimtinėm, bet galim 
našlės skatikais.

Šie žodžiai yra skirti ne skai
tytojui įtikinti, o tik jam pri
minti ...

O gal ir knygai?
New Yorko rudens sezonas 

spėjo pasižymėti meno paro
dom. Ir sėkmingai. Daugelis 
paveikslų nupirkti.

Paveikslą nupirkti vienu sy
kiu reikia didesnės sumos (ne
didelės palyginti su amerikie
čių parodom)- Bet paveikslas 
papuošia butą, reprezentuoja 
šeimininko skonį ir savos kul
tūros rėmimą. Bet daugiau nie
ku neangažuoja.

Daugiau angažuoja knyga: 
nors ji pigi (dukart pigesnė nei 
amerikinės), ji neduoda tokios 
reprezentacijos) ir reikalauja 
laiko bei įtampos perskaityti. 
Bet ji reikalinga savai dvasiai 
praturtinti.

Parodom rengti susidaro ko
mitetai. Gal ir knygai populia
rinti imtųsi jaunesni, energin
gi kolektyviai?

O populiarinti yra jau sąlygų 
ir būdų: jaunųjų talentų vaka
rai, klasinės literatūros recitavi- 
mas, metuose pasirodžiusios 
poezijos ar beletristikos prista
tymas — kiekvienam vakarui 
kitokia tema su stilinga forma, 
pasiekiančia klausytoją,.

Tegul toki vakarai turėtų 
keliasdešimt klausytojų, bet jie 
būtų druska visai vietos bend
ruomenei.

Detroit, Mich., jūros šaulių 
kuopa, vadovaujama Mykolo 
Vitkaus, Lietuvių namucse su
ruošė Lietuvos laisvės kovų sa
vanorių pagerbimą. Paskaitą 
skaitė Lietuvos kariuomenės 
generalinio štabo pulkin. Jo
nas Šepetys. Kariuomenės
šventės proga čia atpasakoja
mos tos paskaitos mintys.

•

Savanoriai kalbomis apkalbė
ti, dainomis apdainuoti, jų nuo
pelnai įvertinti, aprašyti, jau 
pateko istorijon. Kai kas sava
norystę pabandė net komerci
niu būdu įvertinti; girdi, sava
noriais išeiti “apsimokėję”, 
nes už tai buvo žadėta gerai 
atlyginti — duoti nemokamai 
žemės ir t.t. Taip ima atrodyti 
nutolusiųjų generacijų nesava- 

Nežinomo Kareivio kapas Kaune nepriklausomybės laikais. Jis buvo pastatytas iš akmenų surinktų kauty
nių laukuose. Okupantai paminklą nugriovė ir kapą panaikino. Nųotr. V. Augustino

noriam, kurie visai jau ne- 
beįsivaizduoja nepriklausomy
bės kovų pavojaus gyvybei.

Išeidami Lietuvos kariuome
nėn, jaunuoliai visiškai nieko 
nelaukė ir nežinojo, ką jie lai
mės. Anais sunkiais metais jie 
negaudavo pakankamai apavo 
nei drabužių, o ir valgio labai 
trūko. Jų ryžtas tebuvo jau
nuoliškas idealizmas ir tėvų į- 
kalbėtoji nepriklausomos Lietu
vos (savo valstybės) vizija Juos 
žavėjo suvereninės lietuviškos 
valstybės idėja: sava valdžia, 
sava kariuomenė, sava lietu
viška kalba- Vargiai kuris tų 
jaunuolių įsivaizdavo, kaip Lie
tuva atrodys, kai ji bus suve
reninė ir laisva valstybė. Juo 
labiau jie negalėjo iš anksto 
tikėtis, kad jiem bus atlyginta.

V. MINGĖLA

Priešingai, pavojų buvo daug. 
Epideminės ligos ir mirtis nuo 
priešo kulkų bei durklų juos 
nuolat sekiojo. Daug šimtų jau
nuolių neteko gyvybės.

Tautos šviesuoliai žadino tau
tą nepriklausomam gyvenimui. 
Tam jų žygiui paremti jauni vy
rai buvo šaukiami prie ginklo. 
Kurie tą balsą išgirdo, buvo sa
vanoriai kūrėjai.

Tautos nepriklausomybę ap
sprendžia trys veiksniai: kultū
rinis, politinis ir karinis. Nepri
klausomybės kūrėjai, anų lai
kų politikai bei laikraštininkai, 
suprato, kad be ginkluotos pa
jėgos, be savanorių nebus lais
vos Lietuvos. Buvo trys prie
šai: rusai bolševikai, lenkai ir 

vokiečiai bermontininkai. Nei 
ginklų, nei pinigų nebuvo. Bet 
buvo karšta tėvynės meilė. Bu
vo ir pasiaukojimas.

Nepriklausomybės pradžia
Nepriklausomybės atstatymo 

pradžią pulk. Šepetys suskirs
to į du laikotarpius:

I — nuo nepriklausomybės 
paskelbimo, 1918 vasario 16, 
iki tų pat metų lapkričio 11;

II — nuo 1918 lapkričio 11 
iki 1919 vasario 16-

1918 metų laikotarpis netik
rumo ženkle; neatsikratyta vo
kiečių, o vėliau Bermonto-Ava- 
lovo valdžios; visur lygia gre
ta maišėsi ginkluoti vokiečiai, 
kurie, atrodė, buvo stipresni 
už mus. Tuo metu buvo regist
ruojami mūsų savanoriai (nuo 
balandžio iki spalio). Trukdant 
vokiečiam, savanorių registra
cija buvo nevieša, lyg ir pogrin
dyje. Iki 1918 spalio užsiregist
ravo tik 39 karininkai ir 2 ka
reiviai. pirmūnai. 1918 spalio 
16 į Vilnių atvyko pirmieji sa
vanoriai. Spalio 17 Įvyko pir
mas patikrinimas. Valstybės 
Taryba sudarė apsaugos komi
siją, kuri ir rinko savanorius.

Pirmuoju užsiregistravo kari
ninkas Kazys Škirpa; p i r - 
muoju kareiviu užsiregistravo 
Stasys Butkus.

1918 lapkričio 1 pradėtas 
steigti 1 pėstininkų pulkas. Lap
kričio 11 sudarytas pirmasis 
Lietuves ministerių kabinetas. 
Lapkričio 13 Valstybės Ta
ryba paskelbė I laikinąją Lietu
vos konstituciją. O jau lapkri
čio 23 išleistas pirmasis Įsaky
mas kariuomenei (tai kariuo
menės isisteigimo diena). Gruo
džio 24 įsteigta Vilniaus ko
mendantūra.

1918 gruodžio 29 priimtas sa
vanorių šaukimas. Kaune min. 
M. Sleževičius ta atsišaukima 
paskelbė 1919 sausio 3. Sausio 
15 Sleževičius paskelbė kari
ninkų ir puskarininkių pirmą
ją mobilizaciją.

Atsišaukime bylojama:
“Nelaukdami toliau nei va

landos, kas myli Lietuvą, kas 
trokšta laisvės, kas pajėgia val
dyti ginklą, stokime visi i Lie
tuvos Krašto Apsaugą. Būrių 
būriais eikime iš kaimų, 
viensėdžių, miestų ir mieste
lių, eikime iš visų Lietuvos 
kraštų laisvės ir tėvynės ginti. 
Stokime drąsiai pirmyn į kovą.

Drąsiai be baimės, kaip mū
sų tėvai sentėviai, užstokim 

priešams kelią, pakelkim žygi 
už Motiną Tėvynę, už Lietu
vos Valstybę.“

Šio atsišaukimo projektą su
darė (1918 spalio mėn.) Kazys 
Škirpa ir įteikė jį Lietuvos Ta
rybos apsaugos komisijai (teks
tas buvo paskelbtas 1926 Karo 
Archyve, III, Nr. 56).

Vokietijos vyriausybė, 1918 
kovo 23 pripažinusi Lietuvą de 
facto ir de jure, iš dalies ėmė 
vykdyti I pasaulinio karo užbai
gimo paliaubų sutarties reika
lavimus. Tuo būdu Lietuva ga
vo ginklų ir kitokių karo reik
menų. 1919 sausio 10 buvo 
gautas iš Berlyno pranešimas, 
kad vokiečiai duoda paskolą ir 
pasižada remti Lietuvą kaip 
laisvą valstybę.

1919 sausio 16 Kaune įvyko 
konferencija: min. Sleževičius 
pranešė, kad tuo metu jau bu
vo suorganizuota 3000 vyrų 
kariuomenė.

Sausio gale raudonosios ar
mijos daliniai įsiveržė Į Šiau
lius. Vasario 2-5 bolševikai pa
ėmė Skuodą, Telšius, Seda ir 
Mažeikius. Pavojus Lietuvos ne
priklausomybei didėjo, o ne 
mažėjo- Vasario 8 įvyko pirmo
sios Lietuvos kariuomenės kau
tynės su bolševikais ties Kė
dainiais, kur žuvo pirmasis 
kareivis Povilas Lukšys, o va
sario 13 kovose dėl Lietuvos 
laisvės žuvo pirmasis Lietuvos 
karininkas Antanas Juozapavi
čius. Vasario 16 paskelbiamas 
karo stovis visoje Lietuvos te
ritorijoje. Pagaliau 1919 mūsų 
kariuomenėje buvo 12,000 sa
vanorių.

Savanorių atėjimas ir pasiau
kojimas kritiškiausiu tautai 
momentu buvo svarbus, ir jie 
laimėjo Lietuvai laisvę. Niekas 
negalės jų vardų ištrinti iš Lie
tuvos nepriklausomybės istori
jos puslapių. Tauta amžinai su 
didžiu dėkingumu minės juos. 
Jie tarnaus nemirtingu pavyz
džiu ateities laisvės kovotojam.

AFRIKOS ŽVĖRYS KAUNE

Kauno zoologijos sodas pra
ėjusią vasarą pasipildė Afrikos 
prerijos gyventojais — gepar
dais, primenančiais leopardus. 
Jie laikomi greičiausiais žvėri
mis pasaulyje. Kita to sodo gy
ventoja, Bengalijos tigrė Rica, 
neseniai antra karta susi
laukė prieauglio. Sode esama 
ir daugiau Afrikos bei kitų 
kontinentų gyvūnų. (Elta)
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(41)
— Kad ne tas smuikas, galė

jo būti, kad visas bakanas bū
tų prie jūsų atlikęs, — sako 
vienas svečias.

— Gal būtų ir atlikęs, bet 
taip Dievas davė, kad mus su
gavo.

— Taip tankiai atsitinka, 
kad žmogus dėl niekų papuola,
— ėmė sakyti vienas svečių.— 
Jau bus gerokai metų, gyveno 
Pušušvy vokietis Škobaras, puo
dus lipė ir krosnis mūrijo. Ar 
jis vokietis, ar jis kitas koks
— kas jį žino, tik nekatalikas- 
O buvo pavasaris, gavėnios lai
kas. Rytą einu aš per kiemą, 
ką tik kėlęs, žiūriu — vidury 
kiemo pamesta skarelė; tos 
skarelės vieta klėtyje. Einu į 
grūdinę klėtį ir pamačiau, kad 
čia vagies būta. Sujudome visi 
žiūrėti po trobas. Viskas kaip 
buvę, niekas nepajudinta. Tik 
klėtyje vagies būta, daugiau 
niekur. Kas čia dabar pražuvo? 
Gi žirniai nusemti, penki iš- 
dibti kailiukai kabėjo — tų nė
ra. Daugiau šeimynos skryne
lės buvo darinėtos, bet nieko 

neimta. Kubile stovėjo pienas, 
nuo kačių lentomis uždangsty
tas; čia lentos numėtytos, vie
nos puodynės nėra. Tai tiek ir 
viso nuostolio. Žiūrime —kie
me pėdos žymu: batuoto ateita 
ir nueita. Pėdos eina iš kaimos 
vieškeliu. Paskui ir pėdos jau 
pranyko. Noriu grįžti namo, tik 
toliau pamačiau ant kelio puo
dynę; prieinu — ta pati mūsų 
puodynė buvusi su pienu, da
bar pienas išvalgytas.

Parėjau su puodyne namo. 
Na, tai ką, šnekame: vogė, pa
vogė, jam pasisekė, ir tiek. Te
gul bus Dievui ant garbės. O 
vagis, kad jis neturi,tegul var
toja: matyti, padarė iš neturto. 
O buvo pas mus už piemenę 
Magdė Pranevičiukė (dabar ji 
ištekėjusi už kažko į Pyplius). 
Ta ir sako: “Tik čia nekatalikas 
vogė. Katalikas nevalgys gavė
nioje pieno”.

Nuo jos pasakymo ir man 
dingtelėjo į galvą, kad taip gali 
būti. Kas čia dabar nekatali
kas? Gi puodžius Škobaras. Pa
ėmiau du vyru — ir nuėjome 
pas škobarą. Įėjome į gryčią: 

“Škobarai, tu šiandien mano 
klėty buvai. Atiduok geruoju! 
Jei ne, tai iškratysime, ir kai 
surasme, surišme ir kliučvai- 
čiui pristatysme ” Nusigando 
žmogelis ir puolė persiprašinė- 
ti: “Dovanokite! Taip padariau 
pirmą ir paskutinį sykį. Darbo 
netekau — neturiu ko valgyti.”

Atnešė kailiukus ir žirnius. 
Tų žirnių nuo sieko meto, ma
no ir maišas. Ką gi, žmogus per
sigandęs, su ašaromis persipra- 
sinėja. Kailius ir maišą pasi
ėmiau, o žirnius jam ir pali
kau. Kad tu neturi, tai valgyk 
sveikas, tai tau už darbą. Mat, 
jis pas mus rudenį krosnis dir
bo ir pastebėjo, kad mes tą 
klėtį kada rakiname, kada ne; 
pritrūkęs duonos, ir atėjo.

— Žinai gi, kad taip. Juk ir 
Dievo prilikta neturinčiam duo
ti, — pritarė kuris svečias.

Taip šnekėjo svečiai, susėdę 
už stalų, užkandaudami ir ger
dami alų, atsimindami giminys
tes, išmirusius tėvus, jų dar
bus, žygius, šnekas: būta dide
lių artojų, piovėjų, didelių dar
bų darbininkų. Taip žmonėjosi 
sveteliai, šeimininkų raginami 
valgyti ir gerti, sėdėdami už ap- 
dėtų stalų.

— Musėt, mūsų nemylite, 
kad taip nieko nevalgote? — 
dejavo Šeimininkė.

— Valgome, kaipgi neval
gome! Sėdime juk prie Dievo 
dovanų, valgome ir valgome vi
są dieną, — teisinosi svečiai.

Galų gale atsimintas įprotis, 
kuris reikalauja, kad, antrą die
ną puotaujant, reikia išvažiuo
ti su šviesa, nelaukti sutemos. 
Tam laikui atėjus, svečiai ėmė 
nerimauti.

— Gi varykite namo- Jau 
tat vakaras netoli. Kas dabar 
ne diena! — šnekėjo vienas ki
tas.

— Ko taip skubinate? Parva
žiuosite. Dar laiko yra. Štai 
karštimo išvirėme, — stabdo 
svečius šeimininkė.

Sulig pašnekėjimu mergaitė 
atnešė tą patį rėtį šaukštų, kaip 
ir vakar, ir padėliojo prie kiek
vieno svečio, potam atnešė 
tris bliūdus kopūstų, virtų su 
prielaidiena. Senesniems žmo
nėms šeimininkė patarė įsipilti 
į lėkštes, kad greičiau atauštų.

— Visi turime po nosimis vė
jo — a taupysime! — aiškinosi 
svečiai ir pasiėmė lėkštes tik 
tam, kad neaplaistytų stal
dengtės. Po kopūstų atnešė 
prielaidienos, smulkiai supiaus- 
tytos ir sudėtos kupinose lėkš
tėse. Kelioms moterims paduo
tos šakelės, kitas prašė imti su 
“piršteliais”.

— Su savo šakėm geriausiai.
— Dievo duotos šakės ge

riausiai. Ką su jomis suimsi, 
neištrūks! — juokavo svečiai

Pavalgę ir atsigėrę, rūpinosi 
arklius kinkyti, ieškoti divonų, 
rimbų, kamanų, pakinktų. Kas 
nors ko nors visada neranda, 
tankiausiai kepurės.

Išleidę svečius, šeimininkai 
pasijuto labai nuvargę.

39- ELGETOS
Kieme pagavo dikčiai loti 

šuo. Lojimas didėdamas artino
si prie priengio durų; jau pri- 
engyje. Nuo lojimo net troba 
skamba. Štai plačiai prasiveria 
durys — ir, lazdomis barškin
damas ir nuo šunies gindama
sis, įžengia į gryčią elgeta. Pa
sako pagarbinimą. Išvaizda jo 
savotiška — tam tikros elge
tų padermės: su dviem lazdom 
— viena lazda kaip lazda, su 
kriukiu, o antroji lazda turi ant 
galo storą rimbą nuo šunų gin
tis. Ant abiejų pečių po pakul- 
ninę tarbą, abiejose pridėta 
duonos. Jo sermėga lopas ant 
lopo, ir dar vieno lopo reikia; 
nuardžius visus lopus, pasiro
dytų sermėga gera, nereikia 
nė vieno lopo. Kepurė tokia, 
kaip diedelio, statomo į kana
pes žvirbliams baidyti. Plaukai 
apie bumą karpomi, veidas 
nuo seniai neprausiamas.

Įėjo į gryčią, įnešė šalčio ir 
ant kojų sniego, atsisėdo ant 
suolo prie durų, persižegnojo ir 
kalba poterius. Gryčioje buvu
sios kalbos nutilo, mažiukai į- 
smeigę akis į senį; jie atsimi
nė gąsdinimą, kaip juos žadė
davo atiduoti elgetai, o tas į- 
kišiąs į tarbą. Pakalbėjo “Tėve 
mūsų”, “Sveika, Marija” ir 
“Amžiną atilsį”; toliau eina 
“Apieravonė”: “Apieravoju pa- 
liecavoju tuos poterėlius ant 

didesnės garbės Viešpačiui 
Dievui už sveikatą mūsų gera- 
dėjų, kad jiems Dievas padėtų 
kur einant, kur žengiant, pa
tiems ir gyvulėliams; už dū
šias čysčių kentančias, kurios 
iš tų namų išsiskyrė, šaukia pa
galbos, iš niekur ratunko ne
turi. Kad' Dievas duotų atpildą 
visuose reikaluose, laukams der 
lių, gyvulėliams sveikatą. Ak 
Pone Dieve, suteik suteik savo 
šventą mylistą, attolink ligas 
ir nelaimes per mūsų prašy
mus, ant amžių amžinųjų a- 
men. Vardan Dievo Tėvo •..”

Bekalbant ilgą “apieravonę” 
■šeimininkė atnešė griežiniuką 
duonos ir paduodama paklau
sė: “Ar iš tolo elgetėlė?” Elge
ta pasakė, iš kur esąs, pabu
čiavo duoną, kišo į tarbą ir dė
kojo ko gražiausiais žodžiais. 
Atsikėlęs nuo suolo ir eidamas 
prie durų, vėl kalba “Sveika 
Marija”.

Priengyje šuo laukia elge
tos. Siam išėjus, šuo ėmė loti, 
kiek turėdamas sveikatos, ly
dėjo kiemu ir gatve, kolaik ati
davė kitam šuniui. Elgeta dėl 
šunies lojimo nei suskubo, nei 
sutrukdė žingsnius, eina vie
naip ir iš lėto... Su rimbu 
veikdamas, nekerta iš aukšto, 
kaip daro piemenys, bet siau
čia pažemiu, sukdamas rimbą 
ratu taip, kad šuo, per daug 
prisiartinęs, visada gaus rimbo 
galu per koją, šuo, dar mažas 
būdamas, dėl savo kvailumo 

tiek arti prilenda prie elgetos, 
kad gauna paragauti jo rimbo, 
ir daugiau jau visada žino, ko
kio atstumo ta riba, kurios ne
reikia peržengti.

Raulas (tokia minimo elge
tos pavardė) iš mažo sargino 
savo motiną ligonį, rinkdamas 
po žmones jai maistą, tuo pa
čiu ir pats misdamas. Užaugęs 
bernavo pas ūkininkus, o pačią 
ir vaikus laikė čia pat ūkinin
ko grytelėje. Sakydavo: “Aš 
senatvės nebijau. Kai negalė
siu dirbti, užsikabinu tarbą — 
ir einu per žmones.” Dar jam 
nepasenus, paaugo vaikai. Rau
las, diktas būdamas, nestojo 
bernauti, apsiėmė daboti kai
mos pievas ir apsigyveno kai
mos pievose ten pat esančioje 
grytelėje, pamiškėje- Vaikai, 
marti ir žmona gerai dabojo pie 
vas, kaimiškiai, duodami pylia
vą, nešykštėjo. Iš miško gauda
vo uogų, kremblių, obuolių, rie
šutų, gilių. Duonos užtekdavo 
visiems iš pyliavos ir iš tarbos, 
— senis atsiminė mažystės die
nas ir,turėdamas dabar laiko, 
griebės tarbos. Eidamas per 
žmones, parnešdavo duonos ir 
pinigų. Pripildęs tarbas grieži
nių, apsinakvoja pas tokį pat, 
kaip jis, grytelninką, parduoda 
duoną už dešimtį grašių, o tar
bos netrunka vėl pripildyti. Ei- 
damas ratuotas namo, pats sau 
sako: “Ne kvailam duoną val
gyti: ubago vardas — poniška 
duona.” (Bus daugiau]
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“Melskis, berželi, ir aš pa
simelsiu, laisvas belaisvis dau
sų”.

Dažnai sukaktis palydima 
praeities įvertinimu ir su viltin
gu žvilgsniu ateitin.

Minint lietuviškosios skauti- 
jos 52-jį gimtadienį, prasmin
ga pagerbti mirusius brolius, 
užgirti skaūtybės kūrėjus, va
dovus ir paspausti kairę visiem 
— sesėms, broliams; ilgiausių 
metų skautiškoje tarnyboje.

Kai tarptautinis skautų są
jūdis buvo išsiplėtęs jau 31 
valstybėje, turėdamas per 1 mi
lijoną skautų, lietuviai skautai 
žengė. pirmuosius žingsnius. 
Lietuvių skautų veiklos pradžia 
Vilniuje 1918 lapkričio 1. Pir
mosios skautų skilties kūrėjas 
ir visos mūsų skautijos tėvas 

—v.s. Petras Jurgelevičius — 
Jurgėla. Jis ne tik suorganiza
vo pirmuosius vienetus, bet 
taip pat atkūrė ir pritaikė sk. 
sistemą lietuvių jaunimui, pa
rašė pirmuosius pagrindinius 
skautavimo vadovus. Nuo skau- 
tavimo jis neatitrūko iki šių 
dienų ir paskutiniais metais už
baigė didžiulį veikalą “Lietu - 
viškoji skautija”.

Kas charakte.ringa pirmuo
siuose skautų žingsniuose?

Pirmuosiuose skautuose bu
vo ideologinis sąmoningumas, 
tryško nepaprastas entuzias- 
mas, nuoširdus pasisavinimas 
skautiškųjų tradicijų: būti iš
skirtiniu savo pavyzdžiu na
muose, mokykloj ir bendruo
menėj. Tokiais pagrindais suor
ganizuotieji pirmieji vienetai 
darė visam lietuvių jaunimui 
įspūdį išviršine ir vidine discip
lina. Ideologinis elementas 
“Tarnauti” pritiko to meto ap
linkybėms, nes Lietuva buvo 
laisvės kovų pačiam įkarštyje.

Per kelis metus skautai taip 
gerai susiorganizavo ir išsiplė
tė, kad 1924 sausio 1 jau bu
vo įpilietinti tarptautiniame 
skautų biure. Atsivėrė plates
nės durys į tarptautinį skautiš
ka bendradarbiavima. Atstovau
jamas Lietuvos vardas ir pra
plečiamas skaūtybės pažinimas.

Kita didelė paskata — skau- 
tybės kūrėjo R. Baden-Powell 
su skaučių šefe ir 600 Ang
lijos skautų apsilankymas lie

tuvių skautų sąskrydyje Palan
goje. B. P. savo atsisveikinime 
išreiškė nepaprastą pasitenkini
mą lietuvių skautų šeima.

Lietuviai skautai gausiai da
lyvaudavo tarptautiniuose su
važiavimuose, vadovų kursuose 
ir stovyklose. Tarptautinis 
bendradarbiavimaas mūsų są
jungą gaivino ir jaunino. Mū
sų sąjunga, išsiplėtusi iki 
16,000, buvo efektinga Lietu
voje. Jai talkino Skautams Re 
ti D-ja. Skautai žaibiškai atsi
kūrė tremtyje ir iki dabar tę
sia prasmingą jaunimo lavini
mo darba. v

Dabarties sąlygose
Bet šalia visų kitų judėjimo 

datų, vardų būtų prasminga 
prisiminti, kas galėtų būti ge
riau lietuviškajai skautijai da
barties sąlygose.

1. Reiktų mėginti viską, kad 
kai kur atgaivintų pirmykštį 
idealizmą. O tai reiktų pradėti 
ne nuo pamokslavimo, bet nuo 
skauto kandidato paruošimo 
priesaikai- Jei skautas kandida
tas, iš šalies įvilktas į unifor
ma, duodamas ižodi, labai ma
žai tą prasmę išgyvena ar ne
supranta, tai labai gaila visų 
kitų pastangų. Ne skautų skai
čius kelia įspūdį, bet kokybė.

2. Pati jauniausioji karta ne 
visada aktyvi, nes dažnai pa
mirštama, kad skautybė 
yra progresyvi auklėjimo savi
veiklos mokykla. Kai tik nėra 
sistemoj ir metode kūrybos, ža
dinančių jaunystę akstinų, nau
jų planų, o tik kartojimas tų 
pačių įvykių, apima sustingu
sios žiemos snaudulys ir... se
natvė. Taip pat, kol skautas, 
ruošdamasis tarnauti, neturi 
progos pats veikti, pajusti, kas 
yra skausmas ir džiaugsmas, 
kas yra gera ir bloga — jis 
skautybei tik bereikšmis nume
ris.

3. Dažnai reikalaujama iš jau
nimo, ko jis negali suprasti ir 
nesugeba pats nieko duoti kuo 
nors pasireikšti ar apreikšti 
save. O dažnas vadovo oficialu
mas. biurokratiškumas, per 
aukštas tonas niekad nežadino 
jaunose širdyse vidaus šilumos, 
draugiškumo ir pagarbos auto
ritetui.

4. Savomis tradicijomis išsi
skyrimas iš kitų. Sakysim, pas 

mus ir kitur buvo: esu geresnis 
namuose, mokykloje, bendruo
menėje; paslaugus, mandages
nis, padedantis kitiems, links
mos nuotaikos , nevartoju s vai- 
galų, nerūkau, nes esu skautas 
— sukeldavo naujumą ir pa
trauklumą kituose. Skautą vi
sad puošė ir puošia geri dar
beliai, ant kurių ir pagrįstas vi
sas skautavimas. Visas skautiš
kas išsilavinimas yra tik pra
džia ar visai menkas skautavi- 
mo elementas-

5. Šių dienų skautas reika
lingas ne vien įsakymo, bet ir 
draugiškos šilumos, kad jis bū
tų taip pat paklaustas ir išklau
sytas ir suprastas. Mūsų skau
tuose nėra kartos skirtumo. 
Tik mūsų skautiškumo suprati
mas mus išskiria.

6. Šiais laikais nereiktų ieš
koti principų pakaitos, bet mė
ginti naujoje šviesoje save pri
taikyti skautybei.

Šių metų sukaktuvių išvaka
rėse Clevelande buvo graži pra
džia vadovų pokalbio, kas mus 
skiria ir jungia, kas mūsų skau
tiškąjį gyvenimą ugdo ir ap
temdo, koki nauji keliai atei- 
tin, kaip mūsų sąjungą atnau
jinti ir įjungti tėvus į kūrybi
ni darba.

Sujungtomis rankomis ir 
mintimis ženkime ant naujos 
pakopos ir gerais darbais įro. 
dykime, kad mylime skautybę.

Liet. Skaučių Seserijos ruo
šiama dail. Antano Petrikonio 
paveikslų paroda įvyko lapkri
čio 14-15 New Yorko Kultūros 
Židinyje. Apie šią parodą pla
tesnis aprašymas bus patalpin
tas kitame skautų skyriuje.

Studijinis skautų vadovų suvažiavimas Clevelande
Spalių 31 — lapkričio 1 Je

suit Retreat namuose Cleve
lande įvyko Lietuvių Skautų 
Sąjungos vadovų ir vadovių stu
dijinis suvažiavimas, kuris LSS 
Tarybos pirmininko v.s. A. Sau- 
laičio rūpesčiu buvo sušauktas, 
kad išstudijuotų naujus* ir to- 
bulesnius asmenybės ugdymo 
kelius, tiksliau prisiderintų 
prie esamojo laiko sąlygų ir 
gyvenamosios aplinkos. Todėl 
visų svarstymų dėmesys ir bu
vo skiriamas rūpesčiams, kaip 
mūsų jaunimas turėtų būti ug
domas, kad jis būtų sąmonin
gai lietuviškas ir tikrai skautiš
kas.

Po ruošimo komiteto pirmi
ninko ps. fil. dr. S- Mato ati
darymo ir sveikinimo žodžiu 
suvažiavimo posėdžiams vado
vauti perėmė: bendriesiems— 
LSS Tarybos pirmininkas v.s. 
A. Saulaitis; Skaučių Seserijos 
— VS Lilė Milukienė; Skautų 
Brolijos — VS Petras Molis.

Akademinis Skautų Sąjūdis 
bendram labui atskirų posė - 
džių atsisakė, o įsijungė į Sese
rijos ir Brolijos pasitarimus.

Klausimai, liečia visą Skau
tų Sąjungą, buvo svarstomi 
bendriniuose posėdžiuose. Fi

Skautas. • Nuotr. G. Peniko

nansiniais ir atskaitomybės rei
kalais kalbėjo Tarybos vicepir
mininkė v.s. F. Kurgonienė, 
ypatingai pabrėždama vienetų 
iždų vedimo suvienodinimą ir 
atskaitomybės pateikimą laiku. 
Sąjungos vadovų ir stovykla
viečių apdraudos reikalu išsa
mią studiją pateikė Tarybos se- 
kret. s. A. Bobelis. Šio re
ferato nuorašai buvo išdalinti 
dalyviams, o pats tolimesnis 
svarstymas perduotas LSS Ta
rybos žiniai.

Bendriniam pasikalbėjimui 
pagrindine suvažiavimo tema 
“Žvilgsnis į ateitį” v.s. A. Sau
laitis parinko keletą vadovų ir 
vadovių, kurie jiems pavestų 
klausimų nagrinėjimą prave
dė taip:

I. Pagrindinių ideologinių 
klausimų prasmė: a. Dievui— 
v.s. kun- J. Vaišnys, S. J.; b. 
Tėvynei — v.s. č Senkevičius; 
c. Artimui — s. A. J. Gudaitis.

II. Metodų gyvendinimo 
klausimai: a. Sistemos proble
mos — v.s. M. Jonikienė; b 
LSS šakų bendradarbiavimas 
—s. fil. S. Gedgaudienė.

III. Konkretūs pageidavimai 
ateičiai: Minčių patiekė ps. V. 
Baukytė ir ps. G. Plačas.

Visas šių principinių klausi
mų nagrinėjimas sudarė tikrai 
gražią puokštę įdomių ir svar
bių minčių, paryškinusių atei
ties kryptį mūsų skautiškojo 
ugdymo veikloje. Tobulesnio 
kelio ateitin buvo ieškota visu 
sutartiniu būdu.

Nutarimai
Suvažiavimo išrinkta nutari

mų komisija uoliai dirbo, koor
dinuodama daug klausimų iš 
suvažiavimo dalyvių ir nedaly
vavusių, kurie klausimus at
siuntė raštu. Klausimai, pasiū
lymai bei pageidavimai lietė Są
jungos vidaus tvarką, tarpusa
vio bendradarbiavimą, vadovų 
lavinimą ir praktiškąjį skauta- 
vimą- Sukoordinuotoji medžia
ga buvo perduota LSS Tarybai.

Grėsmė jaunimui
Ypatingai gyvas diskusijas ir 

susirūpinimą kėlė šių dienų o- 
piausioji problema, virstanti 
grėsme, dėl narkotikų ir Alko
holio vartojimo jaunuolių tar- los 20-ties metų sukaktį lap- 
pe. Kad šiai grėsmei užkirstų kričių 6-7. Sveikiname!

kelią mūsų jaunimo tarpe, Ta
rybos pirmininkas ir visa Tary
ba įsipareigojo ieškoti griež
tesnių būdų per tampresnį 
bendradarbiavima su skautu tė
vais. i

Sveikino (
Suvažiavimą sveikino ir ak

tyviai jame reiškėsi: LSS’Tary- 
bcs pirmininkas v.s. A. Saulai
tis, Seserijos ir Brolijos VS: s. 
L. Milukienė ir v.s. P. Molis, 
LSS Pirmūnas v.s. P. Jurgėla, 
pirmasis LSS VS v.s. V- šen- 
bergas, buvusieji VS Ameriko
je: v.s. O. Zailskienė, v.s. M. 
Jonikienė, v.s. V. Vijeikis, LSS 
Kat. sk. kapelionas v.s. kun. J- 
Vaišnys, S. J., suvažiavimo pa
rengimų šeimininkas ps. fil. dr. 
Matas ir kiti.

Raštu sveikinimai gauti iš 
Lietuvos atstovo Washingtone 
J. Kajecko, iš korp. Vyties, LB 
Tarybos, evangelikų dvasios 
vado v.s- kun. A. Trakio ir Ta
rybos narių v.s. O. Sauiaitienės 
ir s. kun. A. V. Saulaičio, S.J-

Dalyvavo
Pagal rajonus suvažiavimo 

dalyviai pasiskirstė taip: 71 iš 
vidurio raj., 27 iš Atlanto raj. 
ir 15 iš Kanados raj. Pagal ei
namas pareigas: LSS Tarybos 
narių — 10, iš LSS Seserijos 
ir Brolijos vadijų — 24, tun- 
tininkų-ių bei vietininkų-ių— 
37 ir draugininkų-ių ir tuntų 
narių — 42.

Iš šių visų dalyvių, tikiu, ne
buvo nė vieno, kuris nebūtų 
nustebintas tokiu nuoširdžiu ir 
rūpestingu clevelandiečių pri
ėmimu, kuriuo rūpinosi: ps. fil. 
dr S. Matas, v.s. A. šenbergie- 
nė, s. fil. N. Kersnauskaitė, s. 
fil. S. Gedgaudienė, si. R. Ta- 
tarūnienė, t.n. M. Gruzdytė, A. 
Meilus, v.s. P. Karalius ir senj. 
G Lazdinis.

Skaučių Seserijos ir Skautų 
Brolijos vadovai šalia bendri
nių turė jo ir .savo atskirus pasi
tarimus. Tikėdama, kad įspū
džius iš Brolijos posėdžių apra
šys vienas iš ten dalyvavusių, 
šiuo aprašymu ribosiuos įspū
džiais iš Seserijos posėdžių sa
lės.

Lq» Angel**, Calif., sesių Pa
langos tuntas minėjo savo veik-

Geriau uždegti vieną žvakę ,..
čia kiekviena Vadijos sky

riaus vedėja, šalia savo veiklos 
raporto, pateikė savo siūlymus 
ir pageidavimus, kuriems su
važiavimas po diskusijų davė 
tolimesnę eigą. Daugiausia lai
ko ir dėmesio buvo skirta va
dovių lavinimo ir vyr. skaučių 
veiklos klausimams. Vyr. skau
čių simpoziumas, vad. Vyr. sk. 
skyriaus ved. ps. A. Bačkaitie- 
nei, ir po to ėjusios diskusijos 
davė daug naujų ir pamokan
čių minčių.

Visi pasitarimai vyko labai 
draugiškoje ir darbingoje nuo
taikoje, kurią, be abejo, suda
rė posėdžių pradžioje įspūdin
gai Skaučių sk- vedėjos s. N. 
Kersnauskaitės pravesta susi
mąstymo valandėlė.

Buvo jaudinančių momentų. 
Pačioj pradžioj Vyriausia 
Skautininke Lilė Milukienė už
degė didžiulę žvakę, kaip sim
bolį bendros suvažiavimo min
ties: “Geriau uždegti vieną žva
kę, negu keikti tamsą ...” To
liau nuo šics žvakės po žvaku
tę uždegė -kiekviena Seserijos 
Vadijos narė, tyliai pasižadėda- 
mos tą skaūtybės šviesą nešti 
lietuviškojo jaunimo ir tautos 
gerovei. Po to, dviem Clevelan- 
do vyr. sk. gitaristėms paly
dint, buvo sudainuota “Pražy
do jazminai” ir “Soviu aš pa
rimus”.

Lietuvos žemelė
Pačių posėdžių koordinavi

mą Vyriausioji Skautininke pa
vedė Vadovių Lavinimo Sk. ve
dėjai ps. L. Kiliulienei. Visa 
programa pravesta sklandžiai ir 
gražiai. Pasibaigus nesinorėjo 
skirstytis. O ypač vėl po tokio 
jausmingo s. N- Kersnauskaitės 
pravesto atsisveikinimo. Ji po 
perskaitytų pritaikytų minčių 
Vyriausiai Skautininkei s. L. 
Milukienei iteikė maža dova
nėlę — žiupsnelį Lietuvos že
mės sidabro dėželėje, perjuos
toje tautiška juostele. Dovanė
lę perleido per visų vadovių 
rankas ir tuomet perdavė VS. 
Šią visą ceremoniją palydėjo 
“Lietuva brangi” ir “Vakarinės 
giesmės” aidai.

Taigi, geriau uždegti vieną 
žvakę, negu keikti tamsą... te
gu tas būna motto kiekvienai 
vadovei.

v. si. Rima Gudaitienė

Kviečiame talkon!
DARBININKO administracija daro visa, kad nereikėtų 

laikraščio kainos kelti. Tuo tarpu DARBININKO skaitytojai 
gauna laikraštį už 8 dol. Tai pigiausias mūsų laikraštis.

Norint ir toliau už tą kainą mūsų laikraštį išlaikyti, 
reikia naujų skaitytojų. Jų galima rasti; tik reikia pasiūlyti 
savo draugams DARBININKĄ užsisakyti.

Kas prisius 1 dol. su nauju adresu gaus susipažinimui 
iki siu metų pabaigos. Kas prisiris 6 dol., gaus vienerius me
tus; už 7 dol. Darbininką gauna šiuos ir 1971 metus.

Kviečiame pasinaudoti šiuo laikinu metų pabaigos papi- 
ginimu ir užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba artimie
siems. Paraginkite draugus bei pažįstamus arba prisidėkite 
auka, kad galėtume siuntinėti tiem, kurie nori skaityti, bet 
nepajėgia užsimokėti.

DARBININKO skaitytojų talka surasti naujų prenume
ratorių padės administracijai ilgiau išsilaikyti nepakeliant 
laikraščio kainos. Administracija taip pat prašo nedelsti atsi
lyginti už 1970 ir 1971 metus. Raginimas sudaro nereikalin
gų išlaidų.

Palengvinti išsiųsti prenumeratą dedama ši atkarpa. 
Prašome ją užpildyti ir pasiųsti adresu: DARBININKAS, 
910 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 11221.

Užsakau naują DARBININKO prenumeratą kaip kalėdinę 
dovaną. Laikraštį siuntinėti:

Vardas ir pavardė ......................................................... ...........

Adresas -.... ................. ............. . .................................. ............

Laikrašti užsakė .' • - —————— — — .

Siunčiu už prenumeratą $...... .........

(Panto)

GRAŽUS A.S.S. POBŪVIS
Lapkričio 7 d- A.S.S. New 

Yorko skyrius surengė literatū
ros vakarėlį pranciškonų na
muose. Evaldas Remeza, New 
Yorko A.S.S. pirmininkas, pri
statė tris prelegentus, kurie 
skaitė savo kūrybą.

T. n. Marytė Saulaitytė pra
dėjo programą, skaitydama vi
są pluoštą trumpų eilėraščių, 
kurie skatina žmogų pagalvot. 
Ji paaiškino kai kuriuos eilė
raščius ir kokia proga jie buvo 
sukurti. Jos parašyta eilėraš
čių knyga netrukus pasirodys 
rinkoje.

Dramaturgas Algirdas Lands
bergis palinksmino publiką, 
skaitydamas ištraukas iš trijų 
vaidinimų: “Barzda”, “Paskuti
nis piknikas” ir “Gluosniai vė
juje”.

Jaunas poetas Rolandas Gry
bauskas skaitė eilėraščius iš sa
vo kūrybos lietuvių kalba. Jis 
paminėjo, kad jo eilėraščiuose 
vyrauja sapnų tema ir beveik 
visi jo eilėraščiai tą temą išvys
tė.

Po programos buvo pasivai
šinta, jaunimas turėjo progos 
ir pašokti. Džiugu, kad litera
tūrinis vakarėlis sutraukė tiek 
daug jaunimo (apie 60), kuris 
turėjo progos pasiklausyti da
bartinės lietuviškos kūrybos.

A.S.D-

TRUMPAI...
Spalvotas, garsinis V-sios tau

tinės stovyklos filmas bus ro
domas Elizabeth, N. J., šv. Pet
ro ir Povilo parapijos salėje, 
Ripley Place, lapkričio 21 
šeštadienį. Įėjimo auka — 1 
dol. šį filmo vakarą ruošia ir 
visus maloniai kviečia dalyvau
ti Elizabetho skautės ir skau
tai.

New Yorko vyr. skaučių ži
dinio “Vilija” sueiga įvyks, lap
kričio 18, trečiadienį, sesės 
Danutės Sirutienės namuose, 
28 Ashford St., Brooklyn, N.Y. 
Sueigos pradžia 7:30 vai. vaka
re- Sueigoje dalyvaus prele
gentė dr. Anastazija Goeldne- 
rienė, kuri sesėms skaitys pa
skaita.

Europos skautu vasaros sto
vykla įvyks kitų metų liepos 
mėn. Vokietijoje. Iš JAV jau 
dabar pramatoma išsiųsti rep
rezentacinius vienetus. Taip 
pat kviečiami ir pavieniai 
skautai, kurie galėtų vykti į mi
nėtą stovyklą.
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Lietuviškos knygos Kanados bibliotekai
Kanados valstybinio univer

siteto bibliotekoje Ottawoje 
spalio 24 vyko tikrai retos iš
kilmės: bibliotekai įteikta 1300 
lietuviškų knygų ir tuo įkur
tas lituanistinis skyrius. Šios 
Kanados sostinėj įvykusios iš
kilmės buvo plačiai paminėtos 
spaudoje, per radiją, televizi
ją. Surengta ir dail. A. Tamo
šaitienės kilimų paroda.

Knygų įteikimo iškilmėse iš k. į d. sėdi senatorius Paul Yusyk, dr. S. 
Čepas — Kanados Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, dr. Guy Sylvestre 
— bibliotekos direktorius prof. A. Ramūnas.

VLIKO ATSIŠAUKIMAS
Lietuviai,
Bražinskų pabėgimas iš bol

ševikinio tautų kalėjimo yra 
dalis didžiosios lietuvių laisvės 
kovos. Jų žygis yra Įrodymas, 
kad pavergtųjų sovietų tautų 
laisvės kova įgyja naujas for
mas. Bražinskai yra tos kovos 
pirmūnai. Tačiau jų likimas dar 
nėra išspręstas. Jų byla dar te
bėra Turkijos teisme.

Sovietų Sąjunga, nelaimėju
sį Bražinskų sugrąžinimo poli
tiniu spaudimu i Turkijos vy
riausybę, dabar bando paveik
ti jos teismą, pristatydama ne
va juos inkriminuojančius Įro
dymus.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas jau yra susita
ręs su Turkijos advokatais ir 
pavedęs jiems Bražinskų bylą 
ginti. Jei bus reikalo, vėl bus 
pasiųstas i Turkiją lietuvis ry
šininkas.

Lietuviai! Bražinskų byla 
mums Įsakmiai primena, kad 
turime būti pasiruošę dides
niems ir nenumatytiems įvy
kiams. Todėl visi laisvojo pa
saulio lietuviai turi sutelkti jė
gas ir be svyravimų moraliai 
ir materialiai remti Vliko vyk-

HARTFORD, CONN.
Leono Urbono kūriniu paroda

Lapkričio 20-22 Hartfordo ir 
apylinkių visuomenė turės retą 
progą susipažinti su australie
čių menininku — Leonu Ur
bonu ir jo kūriniais. Jo meno 
kūrinių paroda ruošiama tą 
savaitgali Amerikos Lietuvių 
Klube, 227 Lawrence St., Hart
ford, Conn., tokia tvarka: ati
darymas: penktadienį, 7 v.v.; 
parodos valandos: šeštadienį— 
11 v. ryto iki 11 v.v., sekma-
dieni — 12 v. ryto iki 8 v.v.

Leonas Urbonas, studijavęs 
meną po antro pasaulinio ka
ro Stuttgarto valstybinėje aka
demijoje, -dabar gyvena Syd
nejuje, Australijoje. Jis yra na
rys Australijos Contempora
ry Art Society, aktyviai daly
vauja Australijos meno pasau
lyje, išstatydamas savo kūri
nius grupinėse parodose ir me
no konkursuose. Atžymėtas 
eile premijų bei pagyrimo la
pų už meno kūrinius aliejaus, 
plastikos, pastelės ir grafikos 
technika. 1967 pakviestas da
lyvavo iškiliųjų dailininkų paro
doje (“The Thirty Five”, Palm 
Springs, Calif.)

Leono Urbono drabų įsigi
jo Australijos valstybinė kolek
cija ir daugelis viešų bei pri
vačių meno rinkėjų Australi- - 
joje, Naujojoje Zelandijoje, Be 
gijoje, Vokietijoje, Ameriko- Dail. Leono Urbono paveikslas — Iškyla.

Bibliotekai paaukota 1300 knygų
Atžymėta Vilniaus universiteto 

bibliotekos sukaktis
šia dovana buvo atkreiptas 

dėmesys į labai svarbią lietu
viams sukaktį — 400 metų nuo 
Vilniaus akademijos bibliotekos 
Įkūrimo. Kartu buvo priminta 
ir pačios akademijos įsteigimas

domus darbus- Turime labai 
skubiai sutelkti B r a z i n s- 
kų laisvei ginti stambią pinigų 
sumą. O ir kitiems ateities Į- 
vykiams turime būti pasiruo
šę.

Tad šiuo rimtu momentu Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas prašo visus lietu
vius specialiai Bražinskų lais
vei ginti tuojau pat paaukoti 
bent vienos dienos uždarbi, ar
ba atsisakyti kalėdinių sveiki
nimo laiškelių ir jiems numaty
tas išlaidas skirti šiam tikslui. 
Visi gi, kas tik gali, yra kvie- 

, čiami aukoti ir stambesnėmis 
sumomis. Vlikas taip pat pra
šo kolonijose sudaryti šioms 
aukoms rinkti komitetus.

Visas aukas siųsti betarpiš
kai Tautos Fondui, 64-14 56th 
Rd., Maspeth, N. Y. 11378.

Lietuviai! Pasaulio viešoji 
nuomonė seka Bražinskų bylos 
eigą. Jie savo šuoliu mus suar
tino su pavergta ir laisvės sie
kiančia tauta. Aukokime sku
biai ir gausiai jų laisvės žy
giui sėkmingai užbaigti.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

je ir Kanadoje. Jo parodos bu
vo Sydnejuje, Canberra ir Mel
bourne Australijoje; New Yor
ke, Chicagoje, Clevelande, 
Bostone ir Palm Springs Ame
rikoje; be to, Kanadoje ir ki
tuose kraštuose.

Hartfordo ir apylinkių lietu
viai kviečiami atvykti Į šią ne
paprastą Leono Urbono meno 
kūrinių parodą lapkričio 20-22. 
Parodą rengia Lietuvių Bend
ruomenės Hartfordo apylinkė. 

ir pirmos lietuviškos knygos iš
leidimas.

Visus šiuos momentus pažy
mėjo ir spauda ir televizija bei 
radijas.

Pradžia lietuviškom studijom
Iki šiol Kanados universite

tuose nebuvo didesnio lietuviš
ko skyriaus. O tai sudarydavo 
sunkumų, kas norėdavo susipa
žinti su lietuvių literatūra, kal
ba, menu, istorija ir t.t. Dabar
tinė kolekcija padėjo gerus pa
grindus lituanistiniam skyriui. 
Kas norės, galės čia rasti gana 
daug apie Lietuvą.

Kolekcijoje pažymėtina
Prisimenant senąją literatū

rą, čia yra ir Mažvydo Kate
kizmo faksimilinė laida (1547) 
ir Daukšos postilės (1595) to
kia pat laida ir kiti senovės raš
tai. Yra surinkta nemaža kny
gų, kurios vaizduoja lietuvių 
liaudies mena, lietuviu daile 
apskritai, tautosaką, dabarties 
poetus, rašytojus. Užbaigiama 
ši didelė kolekcija stambiau
siais leidiniais — Lietuvių En
ciklopedijos 36 tomais ir En
cyclopedia Lituanica I-ju tomu- 
Kai bus išleisti kiti tomai, jie 
bus čia priglausti.

Kolekcijos organizatorė
Šios kolekcijos tikroji orga

nizatorė yra Kanados Lietuvių 
Bendruomenės kultūros komi
sijos pirmininkė dr. Marija Ru- 
mūnienė. Ji ėmėsi iniciatyvos 
ir ji pati rinko knygas ne tik 
Kanadoje, bet ir Amerikoje. 
Knygos gautos iš leidėjų, auto
rių ir iš privačių žmonių.

WORCESTER, MASS.
Meno kūrinių paroda

Lapkričio 7-8 Maironio Par
ke Įvyko dailininko J. Juodžio, 
gyvenančio New Yorke, me
no kūrinių-paroda.

Šeštadienio vakarą, parodą 
atidarant, LB apylinkės pirmi
ninkas P. Stanelis tarė atida
romąjį žodį. Programai vesti 
buvo pakviestas kultūrinių pa
rengimų vadovas P. Račiukai- 
tis. Jis supažindino publiką su 
dailininko gyvenimu ir jo dar
bais-

Ne vienam mūsų kolonijos 
gyventojui dail. J. Juodis yra 
labai artimas. Daugelis su juo 
kartu leido tremties dienas Vo
kietijos stovyklose. Kiti lais
vos Lietuvos laikais buvo su 
juo artimi draugai husarų pul
ke. Todėl galima sakyti, kad 
dail. Juodis su savo dideliu 
kraičiu atvyko kaip savas pas 
savuosius. Pažymėtina, kad 
pragyvenimą jis užsidirba gele
žies fabrike, o atsidėti meno 
kūrybai laisvu laiku reikia žmo
gaus, turinčio geležinę valią ir 
kantrybę.

Pagerbdamos menininką, dvi 
tautiniais drabužiais pasipuo
šusios lietuvaitės prisegė jam 
prie peties gėlytę, kuri, kaip P. 
Račiukaitis paminėjo, nors ir 
neauginta Lietuvos daržely, bet

Dr. Marija Ramūnienė kalba knygų 
Įteikimo iškilmėse.

Dr. M. Ramūnienė ir Įteikė 
knygas Kanados LB kultūrinės 
komisijos vardu.

Lietuviška reklama
Pačios iškilmės vyko spalio 

24 d. 8 v-v. bibliotekos salėje. 
Į jas buvo atvykęs pats bib
liotekos direktorius — dr. Guy 
Sylvestre, kuris yra ir vicemi- 
nisteris kultūros reikalam ir žy
mus rašytojas. Jis suorgani
zavo skelbimus laikraščiuose, 
per radiją ir televizijoje buvo 
net septynių minučių pasikal
bėjimas su dr. M. Ramūniene.

Iškilmėse taip pat dalyvavo 
senatorius Paul Yuzyk, dr. S. 
Čepas—Kanados Liet. Bend- 

prisegama su lietuviškų širdžių 
meile.

Paroda buvo lankoma ir vi
są sekmadienį. Ypatingai daug 
lankytojų prisirinko po tradici
nių Bendruomenės pietų, vy
kusių didžiojoje šio parko sa
lėje.

Vakarienė Laisvės Varpui 
paremti

Laisvės Varpo radijo progra
mos rėmėjų būrelis lapkričio 
28, šeštadienį, 7 vai. vakaro 
Maironio Parke ren - 
gia šiai radijo programai 
paremti puikią vakarienę su i- 
domia menine dalimi, kuria at
liks smuikininkas ir solistas 
kun. V- Valkavičius iš Brock- 
tono ir Dainuojančios Rūtos iš 
Waterburio.

Neapsivilsime nė vienas, at
silankę Į šią vakarienę. Suma
nios šeimininkės visus skaniai 
pavaišins. O meninė programa 
bus pasigėrėtina.

Arti ir toli gyvenantieji lie
tuviai kviečiami kuo gausiau
siai dalyvauti ir tuo būdu pa
remti daugelio mūsų kiekvie
ną savaitę klausomą Laisvės 
Varpo radijo programą, veda
ma P. Viščinio.

Pakvieskime ir kitus atsilan
kyti.

J. M.

Iš k. — sen. Paul Yusyk, dr. M. Ramūnienė ir Ottavvos bibliotekos direk
torius apžiūri knygas.

ruomenės pirmininkas, val
džios atstovai, profesoriai ir k. 
Kalbėjo ir prof. A. Ramūnas.

Paroda
Bibliotekos salėje buvo ati

daryta senųjų lietuviškų knygų 
ir dail. Anastazijos Tamošaitie
nės kilimų paroda, kuri tęsėsi 
iki spalio 30.

Atgarsiai spaudoje
Visas šis kultūrinis Įvykis 

buvo plačiai paminėtas Otta- 
wos spaudoje, apie ji rašė ir 
anglų ir prancūzų laikraščiai, Į- 
dėdami ir nuotraukų.

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Prez. A. Stulginskio minėjimas

Spalio 25 Philadelphijoje gra
žiai buvo paminėtas Vasario 
16-sios akto signataras, antra
sis nepriklausomos Lietuvos 
prezidentas a.a. Aleksandras 
Stulginskis

Minėjimas pradėtas Šv. And
riejaus parapijos bažnyčioje, 
kur buvo aukojamos mišios už 
velionies vėlę, gausiai dalyvau
jant visuomenei ir organizaci-. 
jom su vėliavomis. Tuoj po mb 
šių parapijos salėje Įvyko iškil
minga akademija su programa.

Apie prez. A. Stulginskio as
menybę, jo mintis, darbus ir 
nuopelnus Lietuvai paskaitą 
skaitė Lietuvos atstovybės Wa
shingtone patarėjas dr. Stasys 
Bačkis. Muzikinę programos da
li atliko mūsų iškilioji pianistė 
Aldona Kepalaitė iš New Yor- 
ko. Adolfas Gaigalas vaizdžiai 
perskaitė A. Stulginskio kalbą, 
pasakytą prieš 50 metų, Lietu- 
vos Steigiamojo Seimo metu. 
Keletą velionies laiškų, rašytų 
savo artimiesiems laisvajame 
pasaulyje, dailiai paskaitė Vir
ginija Mikėnienė. Moksleivė 
Aušra Kananavičiūtė jautriai 
perdavė A. Stulginskio dukrai
tės Įspūdžius, susitikus su savo 
seneliu okupuotoje Lietuvoje.

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 

kojoJaunimo centrui au
300 dol.: N. N.
120 dol.: V- Scarbeau, Wor

cester, Mass.
Po 100 dol.: T.- Bisignano, 

Glen Oaks, N. Y., V. Povidis, 
Smithtown, N. Y., S. Will
worth, Brooklyn, N. Y., M. Bal- 
chunas, Brockton, Mass.

90 dol.: V. Butkys, Great 
Great Neck, N- Y.

60 dol.: V. Kulbokienė, So. 
Boston, Mass.

Po 50 dol.: G. Leliukevicz, 
Glen Oaks, N. Y , A. Šmitas, 
Richmond Hill, N. Y., V. Vas- 
kūnas, Brooklyn, N. Y., J. Ka- 
zas, Woodhaven, N. Y, A. 
Chaplick, Brooklyn, N. Y.

Po 25 dol.: H. Miklas, 
Great Neck, N. Y., J. Zarins- 
kas, Port Washington, N. Y., 
M. Murphy, Bellmore, N. Y., J

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!
Įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 

Dievo garbei ir Tėvynės laimi. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Šia proga biblioteka išleido 
“Press Release” pranešimą, ku
riame, tarp kitko, parašyta, 
kad knygų Įteikimu atžymima 
Vilniaus universiteto moksli
nės bibliotekos 400 metų su
kaktis, taip pat prisimenamas ir 
senasis Vilniaus universitetas, 
įkurtas 1579 ir buvęs didžiuo
ju kultūros centru visai Rytų 
Europai. Šis “press release”, 
kaip federacinės įstaigos pra
nešimas, dar tą pačią dieną bu
vo paskelbtas per stiprią Otta- 
wos radijo stotį-

Šį minėjimą, kurį visuome
nei surengė Philadelphijos atei
tininkai, sklandžiai pravedė 
pirmininkas Algimantas Gečys.

Po minėjimo buvo kavutė. 
Veikė maža parodėlė, kurioje 
buvo išstatyta velionies laiškai 
ir šeimos nuotraukos-

Kariuomenės šventė
Lietuvos kariuomenės atkū

rimo 52 metų sukakties proga 
Philadelphijos ramovėnai ruo
šia tradicinę šventę — minėji
mą.

Mišios už karius, savanorius 
kūrėjus, šaulius, knygnešius, 
partizanus, laisvės kovotojus 
buvo aukojamos Šv. Andrie
jaus parapijos bažnyčioje, lap
kričio 15 d., 10:30 vai. ryto. Mi
nėjimas su programa ir pasi
linksminimu Įvyks lapkričio 21 
d., 6:30 vai. vakaro, Lithuani
an Music Hall, 2715 East Alle
gheny Avenue.

Minėjime kalbą pasakys tei
sininkas dr- Jonas Stiklorius. 
Meninę programą atliks solistė 
Ona Pliuškonienė ir deklama- 
torė Virginija Majauskienė.

Philadelphijos ir jos apylin
kių lietuviai yra maloniai kvie
čiami dalyvauti šioje šventėje.

S. M. J.

Boga, Baldwin, N. Y., J- Ba
lys, Silver Spring, Md.

Po 20 dol.: O. Balčiūnienė, 
Albertson, N. Y., P. Aleksejū- 
nas, Glen Cove, N. Y., M. Pe
ters, Brooklyn, N. Y., A. Pa
vilionis, Oceanside, N. Y , K. 
Pavilonienė, Wantagh, N. Y., 
J. Macukas, N. Bellmore, N. 
Y., A. James, Wantagh, N.Y., 
N. Petkevičius, Wantagh, N. 
Y., G. Andrela, Valley Stream, 
N. Y-

Po 10 dol.: J. Johnson, 
Brooklyn, N. Y., E. Žilinskas, 
Springfield, Ill., A. Belies, Val
ley Stream, N. Y., A. Bukaus
kas, Merrick, N. Y., V. Sautku- 
lis, Glen Cove, N. Y., S. Ku- 
chibskas, Oceanside, N.Y., S. 
Smith, Maspeth, N.Y., L. Be- 
nevich, Wantagh, N. Y., BL Ur- 
baitienė, Wantagh, N. Y., A. 
Reikis, Baldwin, N. Y.

— Dail. Adomo Galdi- 
ko paveikslų paroda, su dide
liu pasisekimu praėjus Bosto
ne, perkeliama i Waterburi. Ji 
čia Įvyks gruodžio 5-6 Šv. Juo
zapo mokyklos salėje, 29 John 
Street. Parodą bus galima lan
kyti šeštadienį nuo 2 vai. p.p. 
iki 9 vai vak., sekmadieni nuo 
9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 
Šeštadienio vakarą 7:30 vai. į- 
vyks oficialus parodos atidary
mas — akademija. Parodą or
ganizuoja N. P. Marijos Sese
rų rėmėjai Waterburyje.

— Chicagos lietuvių opera 
išsirinko naują valdybą: pirmi
ninkas Gediminas Kazėnas, vi
cepirmininkai — Sofija Džiu- 
gienė, Vytautas Radžius, Jur
gis Vidžiūnas, sekretorė Graži
na Bičiūnaitė, iždininkas Vac
lovas Momkus, turto globė
jas Vytas Marčiukaitis. Visais 
operos reikalais prašoma kreip
tis šiuo adresu: Chicagos Lie
tuvių Opera, 7118 South Paul
ding Avenue, Chicago, Illinois, 
60629. Telefonas HE 4-7165.

— Kun. Bronius Šukys, Ne
munėlio Radviliškio klebonas, 
staiga mirė liepos mėnesį. Da
bar jo vietoj laikinai dirba vys
kupas Vincentas Sladkevičius.

— Studentų ateitininkų są
jungos metinis suvažiavimas 
įvyko spalio 24-25 Toronte. Iš
rinkta nauja centro valdyba. Į 
ją išrinkti iš New Yorko: pirm- 
Jurgis Oniūnas, vicepirmininkė 
Loreta Vainienė, užsienio 
reikalų vedėja Marytė Sanda- 
navičiūtė, sekretorės Al
dona Giedraitytė, Eglė Juškai
tė, Bernadeta Tutinaitė, valdy
bos narys Jonas Vainius. Iš To
ronto išrinkti: iždininkas Algis 
Jazukonis ir iždininko sekreto
rė Laima Gustainytė. Gaudea- 
mus žurnalą tvarko Vytautas 
Kliorys ir Gabija Juozapavičiū
tė.

— Washington© I i e t u v ių 
.Technikos ir Gamtos Mokslų d- 
ja ruošia lapkričio 21, šeštadie
ni, 8 vai. vak. L. ir E. Kačins
kų namuose, 5023 Altą Vista 
Road, Bethesda, Md., dr. V. Kle
mo (iš Philadelphijos) paskaitą 
tania Žmogus prieš .gamtą: 
ekologinės problemos ir jų 
sprendimas.

— Inž. Jurgis Šablauskas, 
montrealietis, E. Bartkaus 
firmos pakviestas, Įsijungė į 
tos firmos darbus ir buvo iš
siųstas i EI Salvadorą. Dirbs 
prie firmos vykdomų greitkelio 
tiesimo darbu, v

Darbininko menišką kalen
dorių 1971 metam skaitytojai 
gavo šiomis dienomis. Kas nori 
kalendorių gauti didesni kiekį, 
prašom kreiptis i Darbininko 
administraciją. Už kalendorių 
visi skaitytojai prašomi spau
dai paremti prisiųsti bent po 1 
dol. Už paramą Darbininko ad
ministracija iš anksto dėkoja. 
Ta pačia proga visi kviečiami 
surasti naujų skaitytojų, ku
riem duodamas didelis papigi- 
nimas- Žiūrėkit skelbimą -r- 
Kviečiam talkon!

DAIL. A. GALDIKO 
PAVEIKSLU SAVININKAM 
Dail. Adomo Galdiko anglų 

kalba leidžiama monografija 
apims galimai visą jo kūrybą 
tiek iš Lietuvos, tiek iš trem
ties laikotarpio. Tuo tikslu 
kreipiamasi Į visus asmenis, 
kurie turi dail. A. Galdiko pa
veikslų, nuoširdžiai prašant at
siųsti jų nuotraukas (kokios 
kam Įmanomos), pažymint pa
veikslo dydį, pavadinimą, kada 
ir kur jis pirktas, savininko 
vardą, pavardę, adresą Dalis 
paveikslų, juos perfotografa
vus, įeis į monografiją. Taip 
pat monografijoje bus paskelb
ta visų Galdiko paveikslus įsi
gijusių asmenų pavardės, kaip 
kolektorių. Nuoširdžiausiai pra
šoma Į ši reikalą atkreipti dė
mesį ir atsiliepti. Monografijos 
išleidimas yra skubus. Informa
cijai siųsti adresas: Galdiko Mo
nografija, 110 Ridgewood A v., 
Brooklyn, N. Y. 11208.
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ROMANO'S 
AUTO BODY

Shop open 5 days a week 
All work guaranteed 

Collision experts. Insurance problems

58 Horseneck Road 
Fairfield, New Jersey 
CALL: 201-227-2589

HAPPY THANKSGIVING DAY
TRACY 

REFRIGERATION 
HOUSEHOLD 

REFRIGERATION

CY 2-5900 
If We Can’t Fix It 

Nobody Can!

SANTANA’S
PASSAIC ELECTRONIC

163 Passaic St., Passaic, N.J.
(201) 471-2793

MARTOM SERVICE
Repairs of Trucks — Gas 

We take pride in our work.

291 Fulton Place
PATERSON, N.J.

OUR LADY OF SOLACE 
RECTORY

2866 West 17th Street 
Brooklyn, New York 

Tel. CO 6-1612

JAMES RICCIARDI 
AND SONS•

203 FILMORE STREET
Statin Island, New York

ARNIE'S 
TAVERN

Where Good Friends Meet

Hamburg Turnpike 
Preakness, N.J. 

Near Shopping Center 
201-694-4564

HAPPY 
THANKSGIVING!

UNION' 
CAMP

(Nevins Division)
800 State Highway #3 

CLIFTON, 
New Jersey

(201) 779-1700

LIBERTY
HARBOR
MARINA

Wet and Dry Storage 
OMC Sales 
and Service

Washington & Liberty Sts. 
WARETOWN, 

New Jersey 
Dial: 609-698-2161

A-l
Custom Cabinets

All Formica Cabinets
Our Specialty

47 Flint Road 
SOUTH TOMS RIVER, 

New Jersey
Call: 201-341-0375

Hedges
• Liquor Store

For the Finest 
Wines and Liquors

7817 Ventnor Avenue 
MARGATE, N.J. 
Call 609-822-6900

We Deliver

Braun 
Sanitation 

Inc.

BRASS CASTLE

R. D. 1. — Box 202 
Washington, N. J. 
Call 201-689-0294

SUNNYSIDE 
BRAU-HALL, 

Inc.
41-06 Queens Blvd. Sunnyside. L.I.

(212) 786-9992 
Also — 

STEINWAY BRAU-HALL 
28-26 Steinway Street 

Astoria, L.I.
-(212) RA 8-9780

Australian Pub
Complete Dinners from

3.95 - 8.75
Enjoy our Kangaroo tail soup, 

Perth Golden Eggs, 
Australian Filet Steak,' 

Lobster Tails, etc.
Australian Beer, Wine 

and Whiskey.
100 W. Nicholai St., Hicksville

The
JOLLY SVVAGMAN INN

Every Mon. Australian Fun 
Night; every Thursday Night 
complimentary buffet. Dance 
and dine to our Barbara Lynn 
Trio. No cover. No minimum.

— Free Parking —
681-8866 ' '

DANKO
and

DAVITO
We Take Pride 
In Our Work!

82-06 Astoria Boulevard 
JACKSON HEIGHTS, 

New York 
212-651-5252

Happy and Joyous 
Thanksgiving!

East Islip 
Paint & Wallpaper

Company
64 West Main Street 

EAST ISLIP, 
Long Island 

516 JU 1-7575

Happy and Joyous 
Thanksgiving — 
to all our friends 
and customers!

VENABLE
FUEL CORP.

1629 Fulton Street 
Brooklyn, N.Y. 
Tele. IN 7-3333' 

Spencer Vepable, Pres.

FOUR STAR
DINER

Wishing our Patrons 
and Friends 

a happy Thanksgiving

543 32nd Street 
UNION CITY, 

New Jersey 
Call: 

201-867-9779

RIDGEWOOD
CHEVRON
CENTER

Open 6 Days a Week 
AUTOMOTIVE 
SPECIALISTS 

For that Something Extra 
in Car Care.

75 Franklin Avenue 
RIDGEWOOD, 

New Jersey 
Call: 

201-652-1225

SERV-ALL UNIFORM 
RENTAL CORP.

Sales — Service 
Personalized uniforms for shop 

to front office.
Firm and name embroidered.

Individually fitted. 
Executive service dust control. 

Acid resistant uniforms available. 
Wiper, fender cover service. 

Special cleaning service.

8 Drayton Avenue 
North Bay Shore 

516-666-3550

JERSEY 
TESTING 

LABORATORIES 
Inc.

CONCRETE 
TESTING 

154-156 Wright Street 
NEWARK, 
New Jersey

HERCULES
CONCRETE

PILE
COMPANY
845 Broad Avenue 

RIDGEFIELD, 
New Jersey 

No Job too Big 
ox' too Small!

Call:
201-943-1150

MERRY CHRISTMAS 
to all our friends, 

neighbors, and customers!

LARISON
Turkey Farm

Inn
Exquisite Steaks, 

Turkey, 
and Sea Food 

“Tasting is Believing”
Rts. 206 & 24 

Chester, New Jersey 
201-879-5521

KAPMAG 
Heating and 

Pl unibins 
Corp.

326 East 91st Street 
New York City 

Call:
212 AT 9-8847

THE
ABBEY

INN
Open 7 Days a Week 

Where Good Friends Meet

1145 McBride Avenue 
WEST PATERSON, 

New Jersey
Call:

201-256-4203 >

KTL
CORPORATION 

Hospital 
Equipment 

Leasing
310 Northern Blvd. 

GREAT NECK, 
Long Island

516—482-0044

MASCALI 
CONSTRUCTION 

COMPANY 
Inc.

FINE GRADING 
AND PAVING

120th Street and 
31st Avenue 

FLUSHING, N.Y. 
11354 
Call: 

(212) IN 3-1500

COMMERCIAL
INDUSTRIAL 

REFRIGERATION 
Inc.

Featuring 
CARRIER 

Air Conditioning

41 South Jefferson Road 
WHIPPANY, 
New Jersey 

Call: 
201-386-1700 

Ask for Mr. Don Ross

Happy and Joyous 
THANKSGIVING * 
to all our friends 
and customers!

CUDDIHY, 
HEUBNER, 

LAMPARTER
Concrete Work

295 Merrit Avenue 
WYANDANCH, 

Long Island
Call: 516-643-6464

CHINA CHEF 
RESTAURANT 

Open 7 Days a Week 
We specialize in 

Take Out Orders. 
Special 

Thanksgiving Dinner 
75-21 31st Avenue 

JACKSON HEIGHTS, 
Long Island 

Call: 
212-335-3415

THANKSGIVING DAY 
GREETINGS 

from

UNION CAMP
CORP.

(Nevins Div.)
800 State H ghway #3 

CLIFTON, ’ 
New Jersey

(201) 779-1700

CHARCOAL
NOOK

Restaurant
Open 7 Days 

Good Food and
Excellent Service
A Family Place

356 Kinderkamack Road 
Emerson, New Jersey 
Jerry <2? Elaine Blitzer 

201-261-2144

SPANISH
UNLIMITED

The Finest in 
Spanish Accessories 
Open 6 Days a Week.

123 West Route 4 
PARAMUS, 
New Jersey 

Call: 
201-843-7650

FIORES
GOURMET
For the Finest 
of Italian Food.

743 Anderson Ave. 
CLIFFSIDE PARK, 

New Jersey 
Call: 

201-943-7006

SOME’S
WORLD OF

O’ROURKES 
MATAWAH 

HESS 
SERVICE 
STATION

Open 24 Hours a Day 
7 Days a Week 

General Auto Repair 
and Towing Service.

DAMMA
OIL

COMPANY
INC.

501 Burnside Avenue 
INWOOD, N.Y.

Licensed and Bonded 
Established 1932 

Call:
516 CE 9-2655 

or
212 FA 7-4459

TRAVEL
Inc.

Travel Is Our Only Business 
PREAKNESS

SHOPPING CENTER

Wayne, New Jersey
Call:

201—696-5555

State Highway No. 35 
MATAWAH, 
New Jersey

KING YUM
CHINESE

RESTAURANT
Rare and Exotic 

Cantonese D shes 
Hors D’oeuvres & Delicacies 

Tropical Cocktails.

183 Old Tappam Road 
Old Tappam, N.J. 

Your genial hosts — 
Check Faitom & Frank Quon 

201-767-0650 - 0651

WARREN’S
Esso

Service Station
Open 7 Days a Week 

Brake work our specialty 
in addition to 

general auto repairs, 
tires, batteries, accessories.

555 Riverside Avenue 
LYNDHURST, 

New Jersey 
201-438-9528

BAYONNE
BARREL
& DRUM

CO.
U.S. Highway #1 

Raymond Boulevard
NEWARK, 
New Jersey 

Call: 201-589-0110

MONMOUTH 
Stereo Center

Auto and Home 
Entertainment Svstems 

Hours Mon Thur and Fri 10-9 
Wed and Sat 10-6 

Great Buys on Great Music 
in Tapes — Tape Players 

Radio - T.V. - Stereo

273 Broadway 
Long Branch, N.J. 
Call 201-229-9879

“Let a professional do 
a professioYial job” 

Independently owned and 
operated by Paul La Marca, 

proud possessor of over 
20 years experience

AUTOMATIC 
TRANSMISSION

SPECIALISTS
Open Saturdays till 1 pm. 
No charge for road test.

ROCKET
TRANSMISSIONS

Inc.
------ES 5-3333-----  

2319 McDonald Ave. Brooklyn 
(bet. Ave. U & Neck Rd.)

Happy and Joyous 
Thanksgiving — 

to all our friends and 
customers

THOS. DE PAOLI
Custom Builders

and
Contractors

Masonry - Alterations 
Complete Bulding Specialists 

Builders of Homes 
with a Future.

Mahopac Avenue 
Croton Falls, N. Y. 

914-277-3339

i
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0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

• Tarpzoninės šachmatų p-bės pra
sidėjo lapkričio 8 d., Palma de Mal
lorca, Ispanijoje. Į jas suvažiavo 24 
varžovai iš viso pasaulio, jų tarpe 
garsusis JAV didmeistris B. Fischer. 
Pastarajam savo vietą užleido kitas 
JAV didmeistris Paul Benko, kuris 
draug su S. Reshevsky ir W. Addi- 
sonu buvo Amerikos zonos laimėto
jai (jose Fischer nedalyvavo). Ben
ko nevažiavo, kad galėtų dalyvauti 
Bobby Fischer. Iš tarpzoninių p-bių 
6 pirmieji pateks draug su buv. pa
saulio čempionu T. Petrosianu ir 
Korčnojum į 1971 m. pasaulio kan
didatų varžybas, o pastarųjų nuga
lėtojas — 1972 m. rungsis dėl pa
saulio karūnos su pasaulio čempio
nu B. Spaski. Tarpzoninėse dalyvau
ja: Argentinos — Najdorf, Brazilijos 
— Mecking, Čekoslovakijos — Hort 
ir Filip, Danijos — Larsen, Jugosla
vijos — Gligorič, Ivkov, Matulovič, 
Minič, JAV — Fischeris, Reshevsky, 
Addison, Kanados — Suttles, Veng
rijos — Portisch, Ryty Vokietijos — 
Uhlmann, Vak. Vokietijos — Hueb
ner, Sovietų S. — Geller, Taimanov, 
Smyslov ir Polugajevskij. Tarpzoni
nėse pasaulio pirmenybėse iš lietu
vių tėra dalyvavęs Kanados čempio
nas Povilas Vaitonis, būtent, 1952 
m. Švedijoje.

• Mūsų meistras Paulius Tautvaišas 
prieš keliolika metų rungėsi su B. 
Fischer, 1957 m. Milwaukee turny
re. Partija baigėsi lygiomis. Tuo 
metu Bobby Fischer buvo 14 metų 
ir buvo ką tik laimėjęs U.S. Open 
pirmenybes; tai buvo jo karjeros 
pradžia. Po metų Bobby Fischer jau 
buvo didmeistris.

• Bostono tarpklubinėse. Lietuvių I 
rungtynės su Cambridge komanda 
nukeltos tolesniam laikui. Lietuvių 
II sausai pralaimėjo prieš Boylston 
A. šį savaitgalį Lietuvių I rungsis 
su Harvardu ir Lietuvių II su Cam
bridge.

Kas norėtų skelbti Darbininke 
prašomas skambinti:

G L 2-2923

Virginia 9-4496
- A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N. Y. 11208 

--------- Allen R. Shipley -------—

JUOKELIAI
Apsirikimas

Naujas mokyklos vedėjas pir
momis dienomis niekaip nega
lėjo priprasti prie mokinių 
triukšmo. Kartą, nebepakelda
mas triukšmo klasėje už sie
nos, jis atėjo raminti. Pamatęs, 
kad vienas augalotas vyrukas 
garsiau kalba, čiupo jį už spran
do išvedė į koridorių ir pasta
tė į kampą. Netrukus į vedėjo 
raštinę įėjo keli mokiniai “de
legatai” paklausti, ar klasė ga
li eiti namo.

— Kodėl namo nelaiku? — 
nustebo vedėjas.

— Kad pamokos nebus, nes 
mūsų mokytojas kampe stovi, 
— atsakė mokiniai.

Geriausios knygos
Vienas laikraštis išsiuntinėjo 

savo skaitytojam anketą su 
klausimais. Tarp įvairių klausi
mų buvo ir toks: “Kokia knyga 
jum labiausiai patinka?”

Tarp atsakymų buvo ir toks: 
“Mario motinos virimo knyga ir 
mano tėvo čekių knygelė”.

Pravertos burnos
Meškeriotojas tupi ant upės 

kranto ir laukia. Eina pro šalį 
senutė ir sako jam:

— Man atrodo nežmoniškai 
žiauru, kad vargšę žuvelę kab
liuku už burnos traukiat. Jai 
skauda ...

Pyktelėjęs meškeriotojas at
kerta: •

— Nieko jai neatsitiktų, jei 
mokėtų laikyti užčiauptą bur
ną.

Taupo
Skotas krautuvėj nusipirkęs 

lagaminą paprašo pardavėją:
— Į popierių galite jo nevy- 

nioti, bet popierių ir virvę įdė
kite į vidų.

Neišsipildęs troškimas
Modernaus paauglio motina 

guodžiasi savo draugei:
— O, taip, aš visuomet norė

jau turėti vaiką su švelniais il
gais šviesiais plaukais, garbano
mis krintančiais per pečius. Bet 
aš visą -laiką galvodavau, kad 
tai bus mergaitė ...

Statybos greičio rekordai

Nuvažiavo Texas gyventojas 
aplankyti draugo Izraelyje. 
Draugas vedžioja ir vis aiškina:

— štai šį didžiulį 20 aukštų 
apartamentinį namą mūsų žmo
nės pastatė labai greit — ne
truko nė pilnų metų.

Svečias tik šypteli:
— O pas mus, Texas valstijo

je, tokį namą pastato per tris 
mėnesius.

Toliau beeinant priartėjo prie 
naujos elektros jėgainės. Vado
vas bando irgi pagudrauti:

— Štai tą jėgainę pastatė 
per nepilnas tris savaties.

Texas gyventojas nepasiduo
da:

— O pas mus būtų užtekę 
ir savaitės.

Kai pagaliau pasiekė daugia
aukštį Diamond Center pastatą, 
kurs yra pats moderniausias 
pastatas Izraelyje, svečias už
klausia:

— O kas čia per pastatas?
Vadovas nustemba:

— Nežinau! Jo dar čia ne
buvo šį rytą!

TO PLACE
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

H. W. MALE

$$$ $$$
AUTO RADIO TECHNICIANS

Experienced men will get a good 
salary. Work 5 or 6 days, 40 hrs. 
week. Good conditions — benefits.

Call (516) 249-8834
$$$

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK

$$$

DISPLAY

West Brighton 3 bdrms, brk ranch, 
gar, bths, central air, carpeting, 
rec rm, cnv trans, owner. SA 7-0930 
eves Sat. & Sun. — Firm $44,000.

TURN HALL Restaurant & Caterers 
fine restaurant and catering at rea
sonable prices for all occasions — 
weddings, showers, meetings, etc. 
Dining daily — inviting atmosphere 
delicious food sensible prices. 44-01 
Broadway, Astoria, Qns. 932-9274

Music Instruction — LILLI LeNAY 
Classical and Jazz Piano, all grades 
KI 6-2084

MALE - FEMALE.

GENERAL FACTORY HELP 
Steady jobs Salaries $74-$100. Good 
working conditions — ALL STATE 
EMPLOYMENT AGENCY 400 E. 
148thSt. N.Y.C. Call 635-9818

HAIR STYLIST preferably Europe
an trained, must be clever and ex
perienced. Elegant salon, Syracuse, 
N.Y. Joseph Hair Stylist, Presiden
tial Plaza, Syracuse, N.Y. Call 315 
—422-3195 - 3194.

EXPERIENCED OPERATORS
On Merrow and Singer Machines 

Complete on Dresses
1157 Southern Boulevard. Bronx 

Ask for PANCHO 
Tele. 212-842-6220

Dressmaker and Tailor must be ex
perienced in making alterations and 
doing custom made garments. Must 
speak some English. Apply: MAL 
The Tailor, 50 W. 72 St. N.Y. N.Y.

What makes a man leave 
the people he knows, the home 
he made, even the language 
he speaks, to come here?

SHIPPING CLERK—full charge— 
Furniture experience necessary. In
dustrial factory, steady position — 
Stanbuilt Upholstery 376 President 
St., Brooklyn, N.Y. Call UL 8-0560 
Mr. Bob Stoll.

POLISHER - LAPPER experienced 
on School Jewelry — permanent — 
SCHILLING MFG. 251 Washington 
Street, Jersey City, N.J.

Cabinet makers, wood finishers and 
foreman for finishing dept, for desk 
factory in Irving, N.J. Arnold Fur
niture Mfg. Inc. Call 201-399-0505

We are opening NOV. 12, 1970

328 Broadway Avenue 
Palisades Park, New Jersey

DELI INTERNATIONAL
A new Delicatessen with Domestic 
and Imported Delicacies including 
Hungarian Goulash, Chicken Papri
ka with Spaetzel.

Open every day 8 to 8
- except Sunday.

We speak your language —
We welcome your patronage.

Gracious large Colonial House 19 
rms plus apartment can be used for 
any business nursing home & health 
spa or selling antiques. Landscaped, 
bam for 2 cars, small building in 
rear. Asking 840,000. 518-925-8113

Northville (Foot Hills of Adirondack 
Mts.) Gracious older home, remod
eled, everything new. 3 bedrms, 2 
baths, fam rm-, laundry rm, garage. 
Ready to move in. Corner lot-r extra 
cor bldg lot. $30,000.(518) 925-2931 
or 9475.. ' ’

Outstanding buy—Dongan Hills all 
brick 2 new 2 family attached 4 rms, 
each apartment excellent location 
near transportation, schools, shop
ping. Immediate occupancy. Call — 
356-3000 8 to 4:30 PM; nites — 
442-4265 5 tp I^M.

H. W. FEMALE

EXP. OPERATORS
on safety stitch and blind stich and 
bar tack machine. Piece or section. 
Union shop—MAURICE SILVERA, 
INC., 418 Lafayette St. (5th floor), 
New York City — AL 4-8638

GIRLS! LMtotiS! $6 AN HOUR 
(No behind counter sales) Cosmetic 
field mink oil products 1 day, no 
charge training — choose your own 
hours (as many as you want). No 
territorial restrictions, must have 
car. — Mr. Bob Beyer, Tel. (212) 
884-7195

MEN’S HAIR 
STYLIST

Must be experienced. Top salary — 
AUGIES MEN SALON, 200 E. 9th 
Street Rockaway, New Jersey, Mor
ris County (New Jersey area). For 
information call days 201—627-9656 
after 7 PM 201-625-1265

Plumbing Supply Stockman. Com
pany needs good man with or with
out driver’s license. Must read and 
write English. — Call MO 5-8103

DIE MAKERS
1st and 2nd Class

Up to $4.50 per hour for qualified 
men, overtime, benefits incl Life & 
Health Insur, dental plan, liberal 
pension and paid vacation. Air-con
ditioned factory. Also looking for

MACHINIST
1st and 2nd Class

Apply in person Monday - Saturday

Stewart Stamping Corp.
630 Central Park Avenue 

(2 blocks North of Raceway) 
Yonkers, New York

AUTO PAINTER
MUST BE $200.00 

PER WEEK 
OR OVER CALIBER.

CALL (212)
658-5900

Campus Safety Officers — Career 
minded men join the staff of Tem
ple University exp. is not required. 
Diplomatic, energetic, alert, H.S. 
Grads are needed for career oppor
tunities. Receive 15 College credits 
upon completion of 30 days of the 
job training course. Liberal benefits. 
$2.95 to start: $3.10 per hour after 
30 days training; 2 mo. later—$3.34 
per hour and after 18 months of 
service $3.75 per hour. Call: (215) 
787-7174.

An Equal Opportunity Employer

Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts
"Kur tūkstančiai taupo milijonus*

ALFRED W. ARCHIBALD, President

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
Shallna ir adv. Jonas J. Grigaitis. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets virš $213,000,000.

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

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

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome ij iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221 

Prašau pratęsti prenumeratų 1970 metams.

Vardas ir pavardė

* Adresas ___________ ____________ ____-...........................
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $8.00.

Už kalendorių

Siunčiu už prenumeratą

Spaudai paremti

Siunčiu skolą už____ m.

$

$•

$-

$.

ST. FRANCIS 
COLLEGE

GROWING!
Nestled on the rockbourid coast of Maine and yet just 90 
miles from Boston. Saint Francis College has more than 

doubled its enrollment in the past four years. This year’s 
addition: new college library and women’s residence hall. 
We are proud of our College and our 800 students. And 
we are proud of our matchless location on the coast of 
Maine. Our College community offers the kind of inti
mate student-faculty relationship - we feel essential to 
achieving the Franciscan goals on which the College has 
been built. We are a fully accredited, co-educational insti
tution, emphasizing the liberal arts and teacher education. 
Think about Saint Francis College if you seek academic 
excellence in an atmosphere of community responsibility. 
If you do, we will be happy to talk to you about the pos
sibility of becoming a part of our College.

SAINT FRANCIS COLLEGE
Office of Admissions
605 Pool Road, Biddeford, Maine 04005

/ A better way to live. 
/ Where an ordinary i 
do the things he thought were 
just for others.

Where a man can own his
own home. Maybe with a back 
yard and a fence. t

Where a man can give his 
children an education. A good 

' one at that »

f Anct there are. waiting lists, 
ten feet tall, of immigrant

* families waiting to come here. 
Most of us know about the

Although sometimes we [ 
forget. '
i • So what are we supposed 
to do?

[ invest in our country. Not $ 
everyone can boast thaL 
k Invest in US. Savings Bonds. 
) They help make America 

'economically strong.
there’s nothing wrong

\Take stock in America
Buy US, Savings Bonds

with a little old American 
pride. '

• For another thing, Bonds 
help you.^ '

They grow at a guaranteed 
rate, so you’ll have a nice bundle 
for some rainy day.

What’s more, Savings Bonds 
are easy to buy.

You can pick them up where 
you work in a Payroll Savings 
Plan. (Someone else does the 
paper work.)

Or you can buy Bonds where 
you bank.

When a family leaves behind 
an old familiar way of life >■ 
to start a new one, there are 
some reasons.

Reasons you 
might like to 
invest in.

SEWING MACHINE OPERATOR 
Experienced with all types of ma
chines to do duplicate sampler for 
large lingerie manufacturer. Bene
fits, good working conditions. Call: 

Mr. S. — 686-5625

R.N. NURSES — New York State 
license required. 3-11 shift full and 
part time for Nursing Home. Nyack 
Manor Nursing Home — Call: week
days 914-268-6861

Woman, mature, exp for divėrsfd 
office duties. .Take dictation, type 
45-50 words/min.; well versed in 
filing, billing, good at figures and 
record keeping. Good start, salary. 
For appointment call Mr. Lagowicz 
201-621-9144, LIGHT ELECTRIC 
CORP. Newark, N.J.

MACHINE OPERATORS
Full or part time—optical work 

Some mechanical ability required. 
Full fenefits 40 hours incentive pay 

PHILIPS LENS
700 Cedar Ave. Middlesex Borough, 

New Jersey — 201-356-1461

GIRLS! Are you the Right Girl do
ing the Wrong Job? If you are or 
were selling cosmetics, detergents, 
jewelry etc. and find difficulty 
making $200-$400 each week, call 
us! We have the greatest ground 
floor, high earnings opportunity for 
girls in 10 years. We will train and 
pay you weekly to call on retailers 
for repeat orders. No competition. 
NJ. area only. Call (201) 264-0030

0 DEXTER PARK
PHARMACY JHI

Wm. Anastasi, B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUK 

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

OPERATORS, EXP.
ON SINGER MACHINES

Complete Garment on Dresses 
ASK FOR PANCHCO 

(212) 842-6220 BEECH NUT, INC

MAINTENANCE
SUPERVISOR—CLEANING

Good oppty. Car helpful. Hrs. Mon. 
thru Thurs. 6am-2:30pm; Fri. 6am- 
9pm; Sat. 6am-ll:30am. — Salary 
about $175 week. Fringe benefits, 
hospitalization. Call 889-6194.

“DRIVER” for Parts
to drive around Hicksville, Hunting
ton, Plainview, and Westbury areas. 
Salary, plus benefits. Union shop.
5 days, 40 hr week, 8-5 PM Monday 
thru Friday. Call Al Krug (Parts 
Dept.) (516) IV 3-1285

Is expanding operations at Canajoharie
If you are looking for:

Good Wages — Opportunity for Advancement
Full Benefits — Steady Employment, apply at 

BEECH-NUT EMPLOYMENT OFFICE 
Church St., Canajoharie, N.J. 13317

Monday - Friday — 8:00 AM to 5:00 PM. 
OR WRITE TO EMPLOYMENT OFFICE 

"An Equal Opportunity Employer”

STOCK CLERK 
To Work in Parts Dept.

— For incoming automotive parts. 
Salary plus fringe benefits in Union 
shop, 5 days, 40 hr week. 8-5 PM 
Mon. thru Fri. Call Al Krug (Parts 
Dept.) (516) IV 3-1285

“BUTCHER S HELPER” 
wanted with some experience 

Call — 384-1853

PPG has excellent opportunities for
Industries ^°d“Cti0n W°^ ,

2.88 per hour to start-J-shift differential 
No experience necessary, excellent opportunity for advancement, 
permanent positions, rotating shifts, excellent fringe benefits, hos
pitalization, life insurance, pension planand ten (10) paid holidays. 
High School diploma preferred, but net required. Apply in person 
or call Personnel Office — (201) 748-9400

PPG INDUSTRIES INC. — Adhesive Products 
225 BELLEVILLE AVE. BLOOMFIELD, N. J. 

An Equal Opportunity Employer

SERVICE

MARIO’S Auto Inspection Repair 
Station headlighLs adjustment wheel 
alignment, motor tune-up 4 brake 
service. Shell Bay Ave Mayville. NJ 
Cape May Court House opp. State 
Inspection Dep. Sta. 8 AM - 5 PM 
Closed Sun-Mon. Owned A operated 
by Mario De Santis. If you want to 
go ’ See MARIO”. Call 609 465-5607

Nostrand Beauty and Wig Center 
Hair straightening, cold wave perm. 
1280 Nostrand Ave. Bklyn. No ap
pointment. IN 2-9751 / BU 4-9450

Career Opportunities in CIVIL ENGINEERING
HIGHWAYS (Design. Construction. Maintenance); MATERIALS; 
SOILS; PHYSICAL RESEARCH: TRAFFIC; STRUCTURES; and 
TRANSPORTATION PLANNING. NY State residency not required. 
U.S. Citizenship required.$13,528 - $16^43 (6% increase effective 
4/1/71). ORAL TEST ONLY. Requirements: Bachelors degree in 
Engineering, Professional Engineer's license, 1 year of satisfactory, 
engineering experience in the specialty for which the candidate is 
applying. Write to: Director of Personnel. Box A

New York State Department of Transportation 
Bldg. #5. State Office Campus. Albany. N.Y. 12226 
New York State is an Equal Opportunity Employer
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Balfo valdybos posėdis buvo 
lapkričio 11 Balfo centre- 
Svarstyta einamieji reikalai, 
surišti su šalpa, Balfo seimas 
Bostone, Balfo jubiliejinis lei
dinys ir k. Posėdyje taip pat 
dalyvavo ir Lietuvos gen. kon
sulas A. Simutis.

Kun. Pranas Geisčiūhas, Bal
fo reikalų vedėjas, kuris buvo 
išvykęs į Putnamą pailsėti po 
operacijos, jau grižo į savo dar
bą Balfo centre.

Dail. Juozas Bagdonas savo 
tapybos kūrinių parodą buvo 
surengęs Detroite. Buvo išsta
tęs 60 paveikslų. Pardavė 15. 
Paroda tęsėsi nuo spalio 17 iki 
spalio 25.

- V. Mamaitis, Amerikos Lie
tuvių Vargonininkų ir Muzikų 
Sąjungos centro valdybos pir
mininkas, spalio 21-22 lankėsi 
Chicagoje, kur turėjo pasitari
mą su IV-sios dainų šventės 
muzikine komisija. Pasitarime 
buvo parinkti tos šventės diri
gentai ir aptarti kiti su švente 
susiję muzikiniai reikalai.

Maironio lituanistinė mokyk
la New Yorke susilaukė ne
tikėtos paramos. Visas Giedrės 
Žumbakienės meno parodos 
pelnas — 352 dol. buvo paau
kotas mokyklai. Maironio mo
kykla nuoširdžiai dėkoja šios 
parodos rengėjom — ateitinin
kių būreliui ir iniciatorėm — 
Renatai Alinskienei ir Aušrai 
Sabalienei. Tai yra bene pir
mas kartas, kad parengimo pel
nas New Yorke būtų paskirtas 
lietuviškai mokyklai-

Liet. Katalikių Moterų Kul
tūros draugija prisideda prie 
Religinės Šalpos ir drauge 
rengia koncertą persekiojamai 
Bažnyčiai prisiminti. Koncer
tas bus gruodžio 6 d. Franklin 
K. Lane mokyklos salėje 
Broooklyne. Viena draugija pa
vasari rengia abiturientu pri
statymą, į kuri bus sukviesti vi
si New Yorko apylinkėje baigę 
aukštesniąsias mokyklas, c *

Liet. Fronto Bičiulių New 
Yorko sambūrio susirinkimas 
šaukiamas lapkričio 21, šešta
dieni, 7 v.v. Kultūros Židinyje. 
Kun. V. Budreckas pasapakos 
savo Įspūdžius iš kelionės po 
Lenkiją, Vokietiją, Prancūziją, 
Italiją ir kitus kraštus, kuriuos 
aplankė šių metų rugsėjo mė
nesi. Po susirinkimo — ka
vutė.

Liudo Dovydėno atsimini
mu du tomus išleido Romuvos 
leidykla, kuriai vadovauja Jo
nas Galminas- Atsiminimai pa
vadinti “Mes valdysime pasau
lį”. Abu tomai turi 517 psl., 
kaina 8 dol.

Moteris ieško darbo šeimoj, 
gali šeimininkauti ir namų dar
bus atlikti. Pageidautina gy
venti vietoj. Skambinti (201) 
387-0362.

Vienuolynas______GL 5-7068
Spaustuvė —.--------  GL 2-6916
Redakcija ________ GL 5-7281
Administracija------GL 2-2923

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
draugijos centro valdyba posė
džiavo lapkričio 14 dr. Br. 
Radzivano bute. Daugiausia 
kalbėjo apie gydytojų suvažia
vimą, kuris rengiamas kitais 
metais New Yorke, apie drau
gijos biuletenio pagerinimą 
bei padidinimą. Gydytojų drau
gijos centro valdybą sudaro: 
pirm. dr. V. Paprockas, vice- 
pirm. dr. V- Avižonis, sekreto
rius ir iždininkas dr. Br. Radzi- 
vanas. Toji valdyba kartu va
dovauja ir Amerikos Lietuvių 
Gydytojų Draugijai.

Antelų Karalienės parapijos 
bažnyčia iš lauko aptverta nau
ja tvora, išlietas cementu tar
pas tarp tvoros ir bažnyčios 
sienos, padaryti nauji laiptai j 
bažnyčią.

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo minėjimas rengiamas ra- 
movėnų, bus lapkričio 28, šeš
tadienį, Maspetho lietuvių para
pijos salėje. Pritaikytą žodį 
tars svečias iš Philadelphijos— 
Balys Raugas/ meninę progra
mą atliks solistė Irena Stankū
naitė, kuriai akomponuos jos 
tėvas Juozas Stankūnas, dai
nuos Žibuoklių sekstetas, vado
vaujamas Liudo Stuko- Scenos 
papuošimu rūpinasi dail. Jurgis 
Juodis. Po programos — šo
kiai.

Newark© LB v-ba lapkričio 
21, šeštadienį, 7 v.v. lietuvių 
parapijos salėje parodys skaid
res, kurios buvo padarytos iš 
Chicagoje Alto surengtos geno
cido parodos. Skaidrėse bus pa
vaizduotas Lietuvos pavergi
mas ir kt. Visuomenė kviečia
ma atsilankyti.

MIŠIOS UŽ 
STEFANIJĄ STANKŪNIENĘ

Lapkričio mėnesį katalikų 
Bažnyčia prisimena savo miru
sius narius, ir mes, gyvieji, už
prašome mišias, pasimeldžia- 
me už juos. Tai vienintelis ir 
geriausias būdas savo artimie
siem padėti. Gal ne vienas jų 
yra labai reikalingas maldos.

Mirties apsilankymas Stan
kūnų šeimoje padarė didelę 
skriauda ir atvėrė skaudžia, ne
užgydomą žaizdą, nes mirė tos 
šeimos motina — Stefanija 
Stankūnienė. Todėl likusieji 
šeimos nariai — dukra solistė 
Irena Stankūnaitė su savo vy
ru dr. J. Silva, sūnus Kazys 
Stankūnas su savo žmona Ag
nes Dulkyte, savo motinos bei 
uošvės prisiminimui, užprašė 
dvejas mišias, kurios buvo lai
komos lapkričio 22 d. 5 v- po
piet šv. Antano bažnyčioje 
Elizabethe, N. J. ir lietuvių 
pranciškonų koplyčioje Brook- 
lyne. Prieteliai ir artimieji 
prašomi, jei galimybės leidžia, 
atsilankyti į šias pamaldas ir 
prisidėti prie bendros maldos 
už Stefanijos vėlę.

New Yorko lietuvių vyrų choro dalis repeticijų metu. Diriguoja Vytautas Strolia. Choras neseniai gastroliavo 
Baltimorėje, gruodžio 5 dainuoja Philadelphijoje. Kviečiami j chorą įsijungti visi vyrai, kurie mėgsta dainuo
ti. Repeticijos vyksta antradieniais Kultūros židinyje. Nuotr. R. Kisieliaus

NEEILINIS LMKF N. Y. KLUBO SUSIRINKIMAS
Susirinkimas neeilinis todėl, 

kad Įvyko ištaigingoje dr. J.K. 
ir E. Valiūnų rezidencijoje, 
New Rochelle, N. Y., lapkri
čio 7.

Ši rezidencija turi Įdomią 
praeiti. Joje gyvenęs garsus ra
šytojas, filosofas, Amerikos 
nepriklausomybės kovų inspira
torius T. Paine. Sode tebėra 
istorinis akmuo, ant kurio sė
dėdamas jis mėgęs mąstyti ir 
rašyti- Vėliau čia gyveno ir mi-

Solistė Irena Stankūnaitė dainuoja 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
šventės minėjime lapkričio 28 Mas
petho lietuvių parapijos salėje. 
Akomponuoja jos tėvelis kompozi
torius Juozas Stankūnas.

Dėmesio visiem! Ateina šven
tės, ir ta proga turiu šveicariš
kų laikrodėlių, vyriškų ir mo
teriškų, visiem skoniam. Taip 
pat labai prieinamos kainos, yra 
net už 16 dol. Visi garantuoti 
ir peržiūrėti. Taip pat priimu 
laikrodžius pataisyti. Kreiptis Į 
laikrodininką Stasį Citvara: tel. 
846-3648.

Senesnei moteriai reikalin - 
ga senesnio amžiaus moteris, 
kuri sutiktų kartu gyventi ir 
pagelbėti. Atskiras didelis 
kambarys. Gali būti ir pora— 
vyras ir žmona. Skambinti va
karais telef.: RE 9-2795 arba 
TW 8-9269.

Lietuviškų kalėdinių korte
lių galima gauti Darbininko ad
ministracijoje. Dėžutė 12 reli
ginių kortelių su lietuviškais pa
sveikinimais su persiuntimu 1 
dol. Prašoma iš anksto užsisa
kyti, kad laiku galėtumėt iš
siųsti.

Vienintelė Amerikoje religi
nių insignijų, Dievo Motinos 
statulėlių, medalikėlių, Fatimos 
šaltinio vandens — Fatimos gė
neralinė atstovybė. Taip pat 
šventėms įvairios dovanos, ku
rias galite užsisakyti per mus, 
ir mes pasiųsime jums ar jū
sų nurodytam asmeniui. Prašy
kite katalogų. K. Klastauskas, 
390 So. 4 St., Brooklyn, N.Y. 
11211- 

rė Chapman Cat, žinoma ame
rikiečių feministė. Ji pati čia 
užvedusi sodą, rožių krūmus. 
1920 ji dalyvavo tarptautinėje 
moterų konferencijoje Genevo- 
je, kurioje Lietuvos moterim 
atstovavo rašytoja Bitė —Gab
rielė Petkevičaitė.

Susirinkimą pradėjo klubo 
pirm. P. Ivašauskienė. Pasvei
kinusi LMKF pirm. Vincę Jo- 
nuškaitę-Leskaitienę, prelegen^ 
tę S. Jasaitienę, E. Valiūnie- 
nę, kuriai išreiškė padėką už 
jaukią viešnagę jos elegantiš
kuose kambariuose, pakvietė 
LMKF pirmininkę pristatyti 
gerbiamą prelegentę S. Jasaitie
nę.

Sofija Lukauskaitė - Jasaitie
nė, dar būdama moksleive, pa-' 
sižymėjo kaip Lietuvos nepri
klausomybės kovotoja, partiza
nų štabo narė. Užsieniuose yra 
baigusi agronomijos mokslus. 
Gera bičiulė Marijos Nemeik- 
šaitės, kuries atminimui ji pa
ruošė šiam vakarui paskaitą.

Prisiminta šviesioji pedagogė
Prelegentė pradėjo M. Ne- 

meikšaitės kreipiniu: “Mielos 
mergaitės ” Taip ji visada pra
dėdavo pokalbius su lietuvaitė
mis, kurias ruošė kultūriniam 
darbui. M. Nemeikšaitė buvo 
pristatyta kaip pedagogė, švie
si kultūrininkė, nenuilstama vi
suomenininke. Dar spaudos 
draudimo laikais ji entuziastin
gai talkininkavusi lietuviškos 
spaudos platintojam. Pirmuo
sius žingsnius kaip peda
gogė ji pradėjo 1916 bajo
riškoje Putvių šeimoje, kaip 
vaikų auklėtoja. Su ta šeima ji 
buvo artimai susigyvenusi, bu
vo jos gyvenimo smūgių daly
vė. Ten Marytė spinduliavo kai
mo žmoneliam, jiem patarda
ma bei paguosdama. Mūsų klu
bo narė Giedrė Tercijonaitė- 
Kulpienė yra jos krikšto duk
ra.

•-
Lietuvos nepriklausomy

bei kuriantis, M. Nemeikšaitė 
pasišventė priešmokyklinio am
žiaus vaikų auklėjimui. Ją ga
lime drąsiai vadinti šios srities 
pioniere. Ji buvo vaikų darže
lių, vaikų vasaros aikštelių 
steigėja. Ji įkūrė Lietuvos Vai
ko draugiją 1924. šios draugi
jos tikslas buvo rūpintis vaikų 
moraliniu ir fiziniu auklėjimu. 
Nors M. Nemeikšaitė nėra su
kūrusi kokių auklėjimo siste
mų bei teorijų, neparašė 
knygų, tačiau mokėjo išrinkti 
iš visų pasaulio vaikų auklėji
mo sistemų visa, kas geriausia 
ir tinkamiausia Lietuvos vaiko 
auklėjimui. Pati būdama gili 
patriotė, humanistė šiom ver
tybėm meilę ji stengėsi per
duoti naujom kartom- Jos su
manymu buvo organizuojamos 
vaikam skaityklos, auklėtojų 
kursai, kurių buvo išleista, 4 
laidos. Lietuvos darželių auklė- 
jimo lygis buvo aukštas; lygi
nant su vokiečių darželiais, bu
vo žymiai pedagogiškesnis.

Prelegentė pasakojo, kaip vi-

si mėgę Marytę. B. Sruoga, pa
rašęs jos pagerbimui adresą, 
kreipėsi tiesiai: “Maryte, širde
le”. Daugelis ją prisimena kaip 
sugebančią kiekvieną suramin
ti, paguosti, padrąsinti. Daž
nai yra parėmusi Lietuvos teat
ro darbuotojus A. Kučingį, 
Grincevičiūtę, Mironaitę, kurie 
vėliau tapo Lietuvos teatro pa
žibomis. Visą amžių besidar
buodama, ji pasimirė sulaukusi 
84 metų amžiaus.

Įrašyta i Fondą
S. Jasaitienė, baigdama pa

skaitą, pasiūlė Įamžinti M. Ne- 
meikšaitės vardą Lietuvių Fon
de. Tam tikslui dalyvės suau
kojo 150 dol.

Paskaita buvo nuoširdi, ge
rai paruošta. Prelegentė ją su
maniai perpynė Brazdžionio ir 
Sruogos poezijos posmais.

P. Ivašauskienė, klubo pirm-, 
padėkojo už vertingą paskaitą, 
jaunesnėms atkūrusią taurios 
lietuvės veiklos vaizdą, o vyres
nes sugrąžinusią į praeitį, ka
da lietuvė moteris kūrė nepri
klausomą Lietuvą.

Kitų prisiminimai
Apie M. Nemeikšaitę pabėrė 

keletą prisiminimų ir V. Jo- 
nuškaitė-Leskaitienė, pažinoju
si ją prieš 50 metų. Ji prisi
minė, kaip Alytuje buvo ku
riamas vaikų darželis. Nebuvę 
lėšų. Sumani Marytė turgaus 
dienomis organizavusi bazarus, 
tokiu būdu surinkusi 2000 mar
kių. Tai buvus gera pradžia. 
Dar ji priminė M. Nemeikšai- 
tės veikla Lietuvos Motinoms ir 
Vaikams Globos Sąjungoje, ku
ri Įkurta 1928. Sąjungos tiks
las — globoti ir remti vargan I. Banaitienė

Dail A. Petrlkonio parodoje, kuri buvo surengta lapkričio 14-15 Kultūros židinyje. Parodą rengė Skaučių Se* 
serija ir praėjo labai sėkmingai, parduota 21 paveikslas. Plačiau — kitam nr.

Ilgai išliekanti ir atmintina dovana Kalėdom
ENCYCLOPEDIA LITUANICA

361 W. Broadway, So. Boston, Mass. 02127 • Tel. (617) 268-7730, Vakare — 282-2759

Vieneri metai be
Praeitais metais lapkrityje iš 

gyvųjų tarpo atsiskyrė kuklus 
visuomenininkas, didelę savo 
gyvenimo dalį atidavęs lietu
viškajai veiklai įvairiose orga
nizacijose. Nebūdamas ugnin
gu kalbėtoju, jis nevedė minių, 
bet savo taikingu ir ramiu žo
džiu dažnai sugebėdavo išlygin
ti kilusius nesusipratimus ir at
vėsinti pasikarščiavusius. O vi
suomeninio darbo jis niekada 
ir niekad nevengė. Ji galėjai 
sutikti visur — ir Lietuvių 
Bendruomenėje, ir Balfe, ir N. 
J. Amerikos Lietuvių Tarybo
je, ir Alte, inžinieriuose, ir ei
lėje kitų mūsų organizacijų. 
Neieškodamas vadovaujančių 
postų, jis- dažnai buvo renka
mas į organizacijų valdybas, 
nes organizacinio darbo nieka
da nedrįso atsisakyti. šiam 
darbui jis skyrė ne tik savo 
laisvalaikį, bet dažnai dėl to 
palikdavo ir savo profesini dar- 

patekusias motinas ir vaikus. 
Ši Sąjunga susidėjo iš 23 kitų 
šalpos organizacijų ir priklausė 
tarptautinei organizacijai — 
Union International de Se- 
cours aux Enfants, taipogi bu
vo nariu Pabaltijo Unijos.

Anot prelegenčių, Lietuvoje 
labdaros veikla buvo šakota ir 
gerai organizuota. Sovietam 
okupavus Lietuvą, nutrūko bet 
kokia veikla, užgeso visos per 
20 metų įkurtos organizacijos. 
Tačiau M. Nemeikšaitė veikė 
kitaip- Ji atsidavusiai globojo 
grįžtančius iš Sibiro paliegusius 
lietuvius, užleisdama jiems sa
vo kuklų gyvenamą kampe
lį, parūpindama šiokio tokio 
maisto. Nieks nenuvokė kur 
ji pati atremdavo galvelę nak
tiniam poilsiui.

Baigiant susirinkimą
I pabaigą P. Ivašauskienė 

dar kartą padėkojo kalbėtojom 
ir E. Valiūnienei. Dar pristatė 
naują klubo narę J. Gerdvilie- 
nę, pranešė, kad klubas pa
skyrė 50 dol. Tautos Fondui 
Bražinskų bylai ginti, 25 dol. 
Balfui ir 25 dol. Darbininkui 
paremti. Dar susirinkusios 
suaukojo Kalėdų dovanom Vo
kietijoje pasilikusiem seneliam 
bei ligoniam. G. Kulpienė per
skaitė angliškai rašytą Vliko 
pirm. J. K. Valiūno laišką New 
York Times, aiškinant Bražins
kų žygi, kuri galima suprasti 
tik žinant, kas vyksta okupuoto
je Lietuvoje-

Po oficialios dalies buvo vai
šinamasi kavute ir skanumy
nais. Buvo jauku, nekasdieniš
ka. Visu dėmėsi traukė vertin
gi meno paveikslai bei dekora
tyvūs kambarių papuošalai.

a.a. Vlado Dilio

bą, kur jis buvo pats sau vir
šininkas. Velionis buvo lyg es
minė susirinkimų, suvažiavimų 
ar parengimų dalis, nes jis 
visur spėdavo atvykti-

Tačiau giliausią žymę velio
nis paliko Lietuvių Bendruo
menėje. Jis nuo pat bendruo
meninio darbo pradžios šitame 
krašte Įtikėjo LB ateitimi ir ati
davė jai visą savo širdį. Jo 
aktyvus dalyvavimas LB veik
loje buvo ryškus pavyzdys ir 
kitiem ankstesnės emigracijos 
lietuviam. Velionis daugiau 
kaip dešimti metų išbuvo LB 
NJ apygardos pirmininku, o 
nuo 1968 buvo išrinktas gar
bės pirmininku.

A. a. V. Dilis buvo gimęs 
1895 Panevėžio apskr. Į JAV 
atvyko 1914. 1927-35 vėl bu
vo grįžęs i Lietuvą ir mokyto
javo Panevėžio gimnazijoje. 
Nuo 1935 vėl apsigyveno Ame
rikoje ir likusi gyvenimą pra
leido Newark, N. J., dirbdamas 
inžinieriaus darbą.

Minint jo mirties metines 
lapkričio 28 d. 9 vai. ryto Švč- 
Trejybės parapijos bažnyčioje 
(207 Adams St., Newark, N.J.) 
velionies intencija bus paauko
tos mišios, o po pamaldų ant 
velionies kapo N. Arlington ka-. 
pinėse bus pašventintas pa
minklas.

Velionį pažinojusieji, o ypač 
LB nariai, kviečiami savo da
lyvavimu a.a. Vladą Dilį pa
gerbti. K.J.

Milijonai laukia paveldėtojų. 
Lietuvi, drausk savo gyvybę 
Lietuvių R. Katalikų Susivieni
jime, kame yra įvesti moder
niški apdraudos planai suaugu
siom ir jaunamečiam.

Nariai gauna palengvintomis 
sąlygomis namų pirkimui pa
skolas.

Dabar yra geriausia proga ap
sidrausti.

Savi pas savuosius.
Telefonas MI 7-6637.
Direktorius Bronius Bobelis.




