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DARBININKAS Eismo taisyklės JAV - Sovietų laivynams
Visose pasaulio jūrose susi

tinka Rusijos ir JAV karo lai
vynai, nes iie vienas kita seka 
diena ir naktį. Kartais laivai ir 
lėktuvai taip arti vienas prie 
kito prisiartina, kad ir šonus

Iš amerikiečių sužinota, kad 
pirmiausiai abi šalys pripažino 
viena kitos laivynui teisę ope
ruoti tarptautiniuose vandeny
se ir tuo pačiu vienas kitą sek- 
ti iš arti. Kiek tas “arti” turi
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apsibraižo. Yra jau buvę rimtų 
susidūrimų, bet be žmonių au 
kų.

būti, kad susidūrimų neįvyktų 
kokių taisyklių laikytis, to rei 
kalo ir buvo susirinkę aptarti

Prieš keliolika mėnesių \Va- Ko ieškoma vienas kitą se-

Atmetant bonus, pasmerkta New Yorko administracija
Gubernatorius norėjo pinigy plentams, be kuriy dar galima gyventi

Pereitą savaitę krašte vykę 
vietinių pareigūnų, o kai kur ir 
valstijų seimelių rinkimai sen
sacijų niekur neatnešė. Parti
nės kombinacijos niekur svar
biau nepareiškė. Jei kur išėjo 
šiek tiek kitaip, negu norėta ar 
manyta, lėmė pačių kandidatų 
ir jų pasiūlymų populiarumas' 
bei vietiniai reikalai. Iš šių rin
kimų duomenų niekur nerasta 
medžiagos spėlioti, kurlink 
kryps rinkikų nuotaikos kitą 
rudenį prezidentą .ir dalį kon
greso renkant.

Tik labai nemaloni staigme
na ištiko New Yorko guberna
torių Rockefeller! merą Lind
say ir visą apie tą ašį besisu
kančią partinių biurokratų kli
ką — milžiniška dauguma at
mestas pasiūlymas leisti vals
tijos 'Vardu išparduoti du su

Kinai New Yorke
Kinijos liaudies respublika 

jau pranešė J. Tautų sekreta- 
riatui, kad jos delegacija šiai 
sesijai atvyksta šį trečiadienį 
ar ketvirtadienį. Trim dienom 
anksčiau atvyko šešetas žmo
nių delegacijai Įsikurti vietos 
parengti. Taip pat pranešta, 
kad Pekino atstovai norės būti 
visose Jungt. Tautoms priklau
sančiose agentūrose, kuriose 
gali būti tik J. Tautų nariai. Iš
eina, kad Kinijos respublikai 
pasilikti nedaug vietos teatsi- 
ras, nes tokių agentūrų, kurios 
prieinamos ir ne J. Tautų na
riams, nedaug tėra. UNESCO 
vadovybė jau nutarė, kad Tai- 
wano atstovas turi užleisti save 
vietą Pekino atstovui.

Apie Iraną
Londonas. — Iranas ka tik 

atšventė pustrečio tūkstančio 
metų nuo Persijos imperijos į- 
kūrimo jubiliejų. Biedniokiškai 
nusiteikusioj užsienio spaudoj 
dejuota, kad tam reikalui iš
leista per daug pinigų, bet ša
chas pats tokiems priminė, 
kad jų kalbos ateina dėl neži
nojimo, kur tie pinigai buvo iš-

Huang Hua

Kinai J. Tautose. — Pekino 
delegacija jau atvyko dalyvauti 
J. Tautų gen. asamblėjos sesi
joje. Jos vadovu paskirtas Hu
ang Hua, dabar Kinijos amba
sadorius Kanadoje. Jis paskir
tas ir nuolatiniu atstovu prie J. 
Tautų, šioje sesijoje dalyvaus 
ir užsienio reik, viceministeris 
Chiao Kuan-hua. Sakoma, kad 
visi vyresnieji delegacijos na
riai yra turėję atsakingų pa
reigų užsieniuose ir kalba ang
liškai ar prancūziškai.

puse bilijono dolerių bonų 
transportacijos reikalams finan
suoti.

Paskutinę savaitę prieš rin
kimus ir gubernatorius su Lind
say atsirado New Yorko mieste 
už bonus agituoti. Tačiau abie
jų elgesys miesto transportaci
jos priemonėm besivažinėjant 
buvo tik pusbernių pasilinksmi
nimas, o ne atsakingų miesto 
ir valstijos administratorių 
rimtas darbas.

Visa agitacija buvo remiama 
tvirtinimu, kad balsuojant už 
bonus bus išgelbėtas 30 centų 
bilietas naudojantis New Yor
ko miesto susisiekimo prieo- 
nėmis — autobusais ir trauki- 
niukais. Tuo nesusidomėjo ne 
tik New Yorko valstijos gyven
tojai, bet ir patys New Yorko 
miesto gyventojai, kurių nau
dai tie bonai labiausiai turėjo 
pasitarnauti. Už bonus labai 
mažos daugumos buvo surink
tos tik Manhattane ir Bronxe, 
bet Brooklyne, Queens ir Sta
ten Island pasiūlymas atmestas. 
Už New Yorko miesto ribų pa
siūlymas atmestas su pasigar
džiavimu.

Kodėl? Kokios atmetimo pa
sekmės?

Rockefellerio atsakymas bu
vo nudėvėtas tvirtinimas, kad 
krašte dabar tokios nuotaikos 
— niekas nenori mokėti mo
kesčių. Bet kada ir kur toks 
noras yra. buvęs? Jei piliečiai 
gali pasirinkti mokėti ar nemo
kėti, tai jie visada pasirinks ne
mokėti. 'Kad jie balsuotų mo
kesčių naudai, reikia juos įti
kinti, kad reikalas rimtas. Šį 
kartą bonų reikalu niekas to

jubiliejaus
leisti. Ir čia pat paskelbė trum
pą išlaidų apyskaitą, iš ku
rios matyti, kad ta proga nu
tiesti nauji ar suremontuoti ke
liai, iškasti šuliniai, pastatyti 
tiltai, sudrėkinti laukai, beže
miams padalinta žemė ir duoti 
įrankiai sudarė 95 proc. iškil
mėms surengti skirtų pinigų. 
Vienintelė “nenaudinga” išlai
dą buvusi užsienio svečių’ pri
ėmimas ir pavaišinimas.

Londono laikraštis The Eco
nomist į reikalą kitaip pažiū
rėjo: “Visas ta proga matytas 
reikalas rodė, kad Iranas yra 
pakeliui į stipriausią Vid. Ry
tų ūkinę ir karinę galybę. 
Blanksta Egiptas, Izraelis. Tur. 
kija. Ūkinio vystymosi tempu 
stovintis tuojau po Japonijos, 
pramonės vystymui ir žemės re
formai pradedant nešti pirmuo
sius vaisius, karinių pajėgų 
modernizacijai įsibėgėjus, Ira
nas niekad nebebus kieno nors 
vasalas”.

Ir iškilmei laikas, anot Eco
nomist, buvęs parinktas sąmo
ningai — trys mėnesiai prieš 
anglų globos atitraukimą nuo 
antroj pusėj Persijos įlankos 
esančių sultonų valdų. Tuo rei
kalu Irano vyriausybė juk yra 
aiškiausiai pasakiusi, kad ji pa
ti viena pasiima atsakomybę ga
rantuoti įlankos ir jon vedan
čių kelių saugumą britams pa
sitraukus. Tai labai nudžiugino 
JAV ir Angliją, kurios duoda 
visą karinį inventorių Iranui 
tinkamai kariškai pasiruošti. 
Dabar Iranas turi kaip nors iš
vengti vienos klaidos — nesu
sipykti su arabais. Tik tokiu 
būdu abeji gali išvengti Mask
vos įsikūrimo jų erdvėje.

nepadarė. Priešingai, New Yor
ko gyventojai liko neįtikinti, 
kad balsuodami už bonus pasi
liks su 30 centu autobuso ar 
traukinėlio bilietu. Gi už mfes- 
to ribų gyveną žinojo, kad da
lis pinigų teks New Yorko 
miesto iždo vagims, o kita da
lis bus išleista tiesti naujiems 
plentams, be kurių dar galima 
gyventi bent dešimt metų jo
kių nuostolių nesusilaukiant.

Airių maištininkam 
Sovietų ginklai?

Londonas. — Olandijoj bu
vo pačiuptas laivas su ginklų 
kontrabanda, skirta, manoma, 
airių maištininkams Ulstery 
(Airijoj). Britų užsienio reika
lų ministeris pranešė, kad 
ginklai yra kilę iš Čekoslovaki
jos, bet Čekoslovakija užtikri
nusi. kad ji tikrai tuo laivu jų 
nesiuntusi. Kadangi Čekoslova
kija savo iniciatyva tokio žygic 
nesiims be Maskvos sutikimo, 
kadangi jos ginklų yra kiek no
ri Bulgarijoj, Lenkijoj ir kitur 
jūrų pakraščiais, tai britai lin
kę manyti, kad viso reikale 
centre maišosi Maskvos ranka. 
Jeigu pasisektų- tai įrodyti, ši
tai reikštų anglų-sovietų santy
kiams dideli smūgi, nes tai tuo 
pačiu reikštų, kad Sovietų diri
guojami agentai vienoje Angli
jos dalyje prisideda prie civi
linio karo organizavimo.

The Daily Telegraph skatina 
Anglijos vyriausybę patikėti 
jau jos žinioje esančioms -ži
nioms, kad i riaušių ir kasdie
niniu teroristinių veiksmų orga; 
nizavimą Ulstery jau yra įsi
maišę ir tarptautiniai teroris
tai, gi dauguma ginklų, amuni. 
cijos ir sprogmenų į Belfastą ir 
Londonderį patenka per Dubli
ną. Čekoslovakijos vyriausybė 
greičiausiai tuo reikalu nieke 
nežino, bet Irish Republican 
Army (slapta teroristinė orga
nizacija) yra visos aferos diri
gentas.

Sovietų tolimo skraidymo mio jūroje, kur jis neseniai kas dedasi tariamo priešo pu- Sąjungą. Daugiau žinių tuo rei-
bombonešis 100 pėdų aukštyje pradėjo tarnybą. Ir taip diena
skrenda per Amerikos lėktuv- ir naktį, jei ne svetimas lėktų- s^e Tokia žvalgyba užsiima kalu rasite čia pat pirmame
neši John F. Kennedy Vidurže- vas, tai svetimas laivas žvalgo, abidvi pusės — JAV ir Sovietų psl.

Be to, visam reikalui paken
kė Rockefellerio-Lindsay riete
nos dėl pinigų New Yorkui ne
davimo, New Yorko miesto ad
ministracijoj viešpataujanti ne
įsivaizduojama netvarka pinigus 
tvarkant, veik kasdien spaudoj 
telpančios žinios apie New Yor
ko miesto iždo apvoginėjimą, 
apie dideles algas gaunančių pa
reigūnų nemokėjimą pasiimto 
darbo dirbti, apie tarnautojų 
perteklių, darbo kvalifikacijų 
neturėjimą ir visokius kitokius 
trūkumus, kurių negali būti dir-

— Katalikų Bažnyčios vysku
pų sinodas lapkričio 5 baigė 
sesiją, kurios svarbiausias nuta
rimas liečia bažnyčios vaidme
nį šių laikų socialines proble
mas tvarkant. Nutarimas reiš
kia, kad pasiketinta katalikų so
cialinę doktriną pradėti gyven
dinti praktikoj kiekvieno kraš
to sąlygose. Celibatas iš naujo 
įtvirtintas kaip organiška kuni
gystės funkcijos dalis.

— Spalio revoliucijos šven
tės proga Maskvoje vyko dide
lis karinis paradas, bet nau
jų ginklų nerodyta. Tai nereiš
kia, kad jų šiais metais neatsi
rado, bet dabar toks laikas, 
kad jų rodymas* politiškai būtų 
kenksmingas. Ir maršalo Greč- 
kos trumpoj kalboj trūko “prie
šui” skirtų grasinimų..

Atominis 
bombonešis?

Sovietai bandą bombonešį, 
kurio motorai varomi atomine 
energija. Žinią skelbia senat. 
Buckley, bet krašto apsaugos 
departamentas sakosi nieke 
apie tai nežinąs. Toks bombo
nešis galįs skraidyti 90 dienų 
be nusileidimo. Amerikoj toks 
projektas buvo pradėtas vys
tyti, bet 1961 jo buvo atsisaky
ta. Senatorius bando įtaigoti, 
kad JAV naujų ginklų vysty
mas kritęs taip žemai, kad esą 
galima susilaukti technologinio 
Pearl Harbor. ~ 

bant tokį atsakomingą darbą, 
kaip New Yorko miesto admi
nistravimą.

Nėra abejonės, kad šį kartą 
piliečiai gerai atliko savo pa
reigą — nebepanorėjo savo pi
nigų patikėti tiems, kurie ikšiol 
labai nerimtai su jais elgėsi. 
Būtų didelis laimėjimas mies
tui ir jo gyventojams, jei ren
kant naują merą gyventojai pa
rodytų. panašų susipratimą — 
prieš balsavimą ištirtų, ką no
rintis išrinktu būti kandidatas 
moka dirbti, ir koks jo sąži
ningumo nugarkaulis. Juokda
riai ir partinės balerinos New 
Yorko miesto negali tvarkyti.

— Aleutų salų grandinėj esan
čioje Amčitkos saloje JAV A- 
tominės Energijos komisija pra
eitą šeštadienį giliai žemėje su
sprogdino penkių megatonų a- 
temini užtaisą. Žemė sudrebė
jo 200 mylių spinduliu,-bet ra
dioaktyvios medžiagos iš pože
minės šachtos niekur neprasi
veržė. Bandymas laikomas Įvai
riais atžvilgiais pavykusiu. Ban
dytas atominis užtaisas yra da
lis Spartano raketos, skirtos 
priešo atominiams sviediniams 
gaudyti.

Ūkines žinios
£

Washington's. — Kongresas 
įteisino prez. Nixono pasiūly - 
mą, kad pramonės Įmonėms 
būtu duotas nuo mokesčiu 7 
proc. kreditas už pirktas savo 
krašto gamybos mašinas. Tuo 
norima paskatinti pirkti savo 
pramonės gaminius, mažinti 
importą ir kelti savosios pra
monės išdirbį. Priemonė yra 
laikina — ji turėtų būti at
šaukta Amerikos užsienio pre
kybos balansui pagerėjus.

— Pirmą kartą per 6 mėne- 
sius JAV užsienio prekybos ba
lansas rugsėjo mėn. buvo su 
264.4 mil. dol. pertekliaus. 
Spalio mėn. duomenų dar nė
ra, todėl dar nebuvo galima nu
statyti ką eksporto padidėjimas 
reiškia — atsitiktinis reiškinys 
ar pastovaus pagerėjimo ženk
las.

shingtonas pasiūlė Maskvai pa
sitarti dėl jau esamų navigaci
jos taisyklių vykdymo ar papil
dymų sutarimo, nes jų nevyk
dant dideliu katastrofų ateitv 
nebūsią galima išvengti. Dau
giau kaip metus tylėjusi Mask
va sutiko, pasitarimai jau įvy
ko Maskvoje, šis tas sutarta, 
bet turinys neskelbiamas, 'nes 
susitarimas dar nesąs pilnas ir 
taš pats vyriausybių nepatvir
tintas.

Amerikiečiai užsiminė, kad 
“pasiektas susipratimas dėl 
priemonių susidūrimams ir ki
toms nelaimėms išvengti”. Vis
kas surašyta ir perduota vy
riausybėm. Rusai pridėjo, kad 
šitas pasikalbėjimas neturėtų 
būti paskutinis.

Tilo vizitas abiem
Jugoslavijos prez. Tito išbu

vo Amerikoje visa savaitę be 
pompos, be paradų, be tuščiažo
džiaujančių komunikatų, bet 
susitikimas buvo naudingas 
abiem pusėm.

Prieš atvykdamas Amerikon, 
Tito pusiau privačiai buvo nu
vykęs Egiptan, greičiausiai pre
zidento Nixono prašomas. Ame
rikos planu dėl Suezo kanalo 
atidarymo paremti. Amerikai 
čia rūpi ne pats kanalo atida
rymas. bet už šito reikalo užsi
kabinus manoma prie arabų-žy- 
du taikos prieiti. Tas jo tarpi- 
ninkavifnas. atrodo, vyks ir to
liau. nes Tito vra dabar veik 
vienintelis abiem pusėm pri
imtinas asmuo.

Tito taipgi suinteresuotas.

Indijos-Pakistano ginčų tvarkymas 
Pekino iniciatyva sali atsirasti

Saugumo
New Delhi. — Sovietų aukš

ti pareigūnai vienas po kito 
lankosi Indijoje. Ką tik išvy
ko vienas*iš Gromykos pa
vaduotoju, dabar atvyko Sovie
tų aviacijos maršalas. Spėjama, 
kad vyksta Indijos spaudimas 
dėl ginklų gavimo, bet de fac
to Maskva' tebesėdi ant dviejų 
kėdžių — su ginklais neskuba, 
nes nenori, kad Indija karą iš
provokuotu. Maskvos būsimai 
politikai geriau išeitų, kad Pa

klojant? Sekami pratimai, ieš
koma naujų ginklų pasirody-. 
mo. stebima taktika ir daugybė 
kitų smulkmenų, kuriomis visa
da domisi žvalgyba.

Abudu laivynai jau yra buvę 
susidūrę labai pavojingose pa
dėtyse daugiau kaip šimtą kar
tų, bet apie juos pasitarimuose 
nė viena pusė neužsiminusi. 
Kalbėta kaip ateity elgtis, del 
praeities priekaištų nedaryta. 
Kalbų objektu buvo ne tiktai 
laivai, bet ir lėktuvai, kurių 
daugiausia naudoja amerikie
čiai, nes jų laivyno grupėse vi
sada yra milžiniški lėktuvne ■ 
šiai. Jie visada yra Vidurže
mio jūroje, kur abiejų laivynų 
grupės plaukioja šalia viena 
kitos.

pusėm naudingas 
kad Maskva visom keturiom 
neisikurtu Vid. Rvtuose, todėl 
Brežnevo vizito metu jis išga
vo jo pažadą, kad Maskva ka
riškai pasitrauks iš Egipto tuo
jau, kai tik žydų-arabų krizė 
bus sutvarkyta. Žinia buvo pa
skelbta Titui esant Ameriko
je, nurodant ir žinios šaltinį.

Tito buvo taipgi pats turtin
giausias asmuo žiniomis pain
formuoti prez. Nixona apie Pe
kino ir Maskvos valdančią vir
šūnę prieš jam keliaujant ten 
pasitarimams.

Turėjo čia Tito ir prekybi
nių reikalų, kurie buvo tylomis 
jo palydovų sutvarkyti. Jis pats 
susitik# su didžiaisiais jam nau
dingais biznieriais jų įmonių ir 
įstaigų nuvvkęs aplankyti.

T aryboj
kistanas karą pradėtų, jeigu jau 
jis iš viso neišvengiamas. Tuo 
atveju Maskvai liktų daugiau 
progų ką nors ir sau laimėti.

Indijos premjerė Gandhi jau 
sugrįžo namo iš Washington©, 
kur susitarimo su prez. Nixo- 
nu nepasiekė. Jai buvo patarta 
priimti Pakistano pasiūlymą a- 
titraukti nuo sienų Pakistane 
ir Indijos kariuomenes ir pra
dėti pasitarimus su Pakistane 
prezidentu. To pasiūlymo ji 
negalėjo bent dabar priimti 
nes jos vyriausi patarėjai tebe
nori ne taikos, bet R. Pakista
no Indijos protektorate. Bet 
šiaip jau prez. Nixonas gavęs 
užtikrinimą, kad Indija karo 
nepradės.

Bet Indijos premjerei dar A- 
merikoje tebesant, atsirado 
naujas pavaikščiojimas, kuris 
manoma, sukurs Indijos pla
nams nepalankų klimatą. Neti 
ketai pereitą šeštadienį aplėkė 
pasaulį žinia, kad buv. Pakis 
tano užs. reikalų ministeris But- 
to su patarėjų palyda atsirado 
Pakistane su savo planais gin
čui su Indija sutvarkyti. Spėja 
ma, kad visą bylą norima per
kelti į J. Tautų Saugumo Tary
bą, kur dabar jau su veto tei 
se sėdės Kinijos atstovas. Pe
kino Kinijos ir Pakistano san 
tykiai pasidarė draugiški nuc 
to laiko, kada J. Tautų Saugu
mo Taryba sustabdė paskutinį
jį Indijos-Pakistano susikibi
mą dėl Kašmiro. Pakistano pu
sėje yra ir Persijos vyriausybė 
kurią Pakistano prezidentas 
neseniai lankė savo planams iš
laikyti nesuskaldytą Pakistaną 
paramos prašydamas. Jeigu 
bus pasirinktas skubos kelias 
tai jau šią savaitę Pakistane 
planai galės atsirasti Saugume 
Taryboje, nes posėdy jau galės 
dalyvauti ir Pekino atstovas.
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Ar tai paskatins glaudesniu vieningumu kovoti? SPARTA — Raitomos mašinėlės iv. kalbomis, radio, spalv. TV, complute- 
riai, įv. biznio mašinos — pigiausiai Praneškite kuo interesuojate* ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11781. TeL (516) 757-0055.

Pirmoje rašinio daly buvo 
suminėti Amerikos Lietuvių Ta
rybos kūrėjai — pionieriai, Ta
rybos tarpusavio sugyvenimas, 
pirmieji santykiai su min. P. 
Žadeikių. Toliau: kurie Alto žy
giai laikytini svarbiausiais?

Leonardo Šimučio knyga “Amerikos Lietuvių Taryba” (2)

tebuvo žodžiai, 
dienai žodžiai, 
žodžiais, pasa- 

prezidentas ne- 
žodžius, tartus

Knygos autorius Alto rūpes
čius ir darbus apibūdino 1954 
metais šiais žodžiais suvažiavi
me: “Visoje 13 metų Ameri
kos Lietuvių Tarybos veikloje 
yra 3 ryškūs periodai: 1) budė
jimas, kad JAV nepripažintų 
Lietuvos aneksijos, 2) kova 
prieš Sovietų Rusijos pretenzi
jas ir melus, 3) žygiai, išplau
kia iš JAV paskelbtos laisvini
mo politikos” (190 p.).

Tuos “žygius” galima su
skirstyti į dvejopus: “užsieni
nius” — kai teko veikti Ame
rikos valdžios įstaigas; “vi
daus” — kai teko veikti lietu
vių visuomenę. Tarp vienų ir ki
tų yra žymesnių ir mažiau žy
mių, laimėtų ir nelaimėtų.
Laimėta Lietuvai:

Nors knygoje susilaikyta nuo 
. vertinimo, kurie svarbesni ir 

kurie ne tokie, bet skaitytojui 
nesunku suvokti pačius svar
biuosius.

Pirmas iš pačių svarbiųjų — 
1940 spalio 15 vizitas preziden
tui Rooseveltui. Nors prezi
dento pareiškimas, kad Lietu
vos nepriklausomybė tik laiki
nai sustabdyta, 
teisingi tik tai 
nes paskesniais 
kytais Stalinui, 
angažavosi už
Amerikos Lietuvių Tarybos at
stovam, tačiau anas vizitas ir 
prezidento pareiškimas buvo 
tada kovos priemonė už Lietu
vą. buvo padrąsinimas kovoto
jam; jie padėjo pačiai tarybai 
greičiau susiklijuoti ir įkvėpė 
veikti energingai. Tokio padrą
sinimo paskiau iš naujo davė 
Eisenhowerio “Liberation” šū
kis. Tai buvo taip pat apgaulin
gi žodžiai; kad jie be vertės, pa
aiškėjo 1955, kada Eisenhowe
ris su /‘Ženevos dvasia” pasu
ko jau f koegzistenciją su Krem
lium. Bet tada kovos ratas jau 
buvo įsisukęs, ir patys nusivy
limai Eisenhowerio politiką jau 
nebekėlė depresijos, darbų ne- 
paralyžavo. Nepalaužė toliau 
n<ei Kennedy, Johnsono, Nixo- 
no tęsinys tos politikos, kurią 
buvo pradėjęs Eisenhoweris, 
nors kai ką gal labiausiai bus 
apvylęs Nixonas, kurio bent 
“politiką pietrytinėj Azijoj”, 
kaip sako knygos autorius, rė
mė “beveik visi Amerikos lie
tuviai” (385 p.).

Ypatingai pažymėtinas ir 
svarbus Alto laimėjimas Lietu
vai yra 1953 (Eisenhowerio lai
kais) Kersteno komisijos tyrinė
jimai apie sovietų agresiją Bal
tijos kraštuose.

Nors ne tokios reikšmės, bet 
naudingi Lietuvai buvo Alto 
žygiai išgauti lietuviškas trans-

liacijas Amerikos Balse, lietu- 
vių atstovam dalyvauti Laisvo
sios Europos tautiniuose komi
tetuose ir visą eilė neišskaičiuo
jamų intervencijų.

Daug pastangų' darė genoci
do konvencijai priimti ir tvir
tinti. Bet šis reikalas gali būti 
laikomas kontroversiniu: iš vie
nos pusės Altas nuoširdžiai ti
kėjo, kad tokia konvencija už- 
kirs kelią sovietiniam genoci
dui — tuo pačiu pratęs, Kerste- 
no komisijos veiklą; iš kitos 
pusės pasirodė, kad konvenci-- 
jos tekstas gali labiau pasitar
nauti veržliem sovietam, laisvi
nimo akciją siekiantiem už
gniaužti, negu nuolaidiem ame
rikiečiam, kad inftųsi sovieti
nes aukas gelbėti.
Kovota, nors nelaimėta:

Kai kurios pastangos buvo be 
vaisių: nebuvo išklausytas tary
bos pasipriešinimas konsulatų 
mainam; nebuvo išklausytas 
prašymas Kongrese sudaryti 
nuolatinę komisiją pavergtų 
tautų reikalu; net gi prašymas 
išleist atitinkamą pašto ženklą; 
o paskutiniu metu be atgarsio 
liko Lietuvos atstovybių išlaiky
mo prašymas.
Nusistatymai nesutampa:

Tarybos eilė prašymų liko be 
atgarsio, nes tarybos nusistaty
mas Lietuvos reikalu buvo be 
kompromisų, o JAV valdžios po. 
litika pokario metais buvo iš
tisai kompromisų su Sovietais 
politika. Ir čia galima pastebėti, 
kad oficialiose kalbose Lietu
vos vardu sakomi žodžiai, jog 
Lietuvos ir Amerikos valdžios 
interesai sutampa, tebuvo gra
žūs norai, pasiguodimai. Be a- 
bejo, autorius tai matė ir at
sargiai, santūriai pareiškia kri
tiką Amerikos vyriausybės po
litikai, kur ji netarnavo ne tik 
Lietuvos, bet ir Amerikos inte
resui. Antai, autorius laiko 
“klaida ir nuolaida” Korėjos 
karo “paliaubas”, neišvadavus 
visos Korėjos (136 p.). Nebu
vę tuo pat metu pažengta ir Eu
ropos plote, nes “naujų nuolai
dų siūlymai Maskvos nesujau
dino, nė nepaveikė” (142 p.). 
Kersteno komisijos išvadom vy
riausybė nedavė eigos. Jos 
“deja, ir dabar dar tebelaukia
ma” (186 p.). Eisenhowerio pa
reiškimai “rodė šiokių tokių 
ryškesnių prošvaisčių, paverg
tųjų tautų išlaisvinimo reika
lais nebuvo padaryta nei vieno 
konkretaus žygio” (201 p.).
Kennedy laikais Kuba galėjo 
būti išlaisvinta: “Bet... Wash- 
ingtonui trūko drąsos” (288 
p.).

Daugiausia pritarimo auto
rius rodo Foster Dulles, Eisen
howerio valstybės sekretoriui, 
kuris “reikalavo, kad į partijos 
platformą būtų Įrašyti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vardai” 
(159 p.). “Jo laikysena su ko-

munistiniais režimais, ypač su 
Sovietų Rusija buvo teisinga ir 
tiesi. Jis ir lietuvių pastangom 
kovoje dėl Lietuvos išlaisvini
mo buvo palankus ir net drau
giškas” (263 p.).

Tenka betgi ir čia pridėti, 
kad Dulles dar tebebuvo gyvas, 
kai Eisenhoweris 1955 organi
zavo “Ženevos dvasią”; kai 
1956 Eisenhowerio vyriausybė 
griežtai reagavo į Britanijos,

Leonardas šimutis Nuotr. V. Maželio

Prancūzijos, Izraelio ginkluotą 
konfliktą su Egiptu dėl Sueso 
kanalo, tom pačiam dienom ji 
pasiskelbė nesikišianti, kai 
Chruščiovo tankai triuškino 
Vengriją. Galimas daiktas, kad 
tam tikros jėgos jau tada buvo 
galingesnės nei Dulles ir dikta
vo Eisenhoweriui tokią ‘dviejų 
matų’ politiką. Dulles ir dabar 
“liberalų” spaudoje minimas 
su nepakantumu.

Seki knygoje su dėmesiu tas 
atsargias veterano kovotojo pa
stabas dėl Amerikos politikos, 
nors nežinai, ar tos pastabos 
išreiškė ano meto autoriaus 
galvojimą, ar tas galvojimas tė
ra šiandieninis jau iš perspek
tyvos.

(Bus daugiau)

sisakyti, nes su Maiskiu Lon
done buvo abu kartu ir V. Si
dzikauskas Maiskio atstovybėje 
1933 liepos 5 pasirašė su So
vietų užsienių reikalų komisa
ru Litvinovu sutartį dėl agre
sijos aptarimo ir ją, žinoma, 
aplaistė šampanu.
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PUSĘ PASAKĘ, KIT j NUTYLĖJO - 
Prieš Europos saugumo konferenciją So-

aptepe baltais .dažais
Viename amerikiečių laikraš

ty N. Y. Times buvo pavadin
tas New Yorko Pravda, o Wa
shington Post — Potomako Iz- 
vestijos. Šiom dienom toks pa
vadinimas gavo ir savotiško 
pagrindo, kada N. Y. Times . 
virto sovietų propagandos tri
būna. Per tris numerius N. Y. 
Times skelbė Ivan Maiskio, bu
vusio Sovietų ambasadoriaus 
Londone, straipsnius-“Kaip pra
sidėjo antras pasaulinis ka
ras”. Aiškino taip, kad patei
sintų Stalino ir Hitlerio susi
tarimą 1939.

Kodėl Kremliui prireikė siųs
ti Maiskio raštus N. Y. Times 
apie Įvykius 1939 metais?

Tur būt, tam, kad nuolati
niai priminimai Vakarų spau
doje ir Kongreso kalbose apie 
Stalino ir Hitlerio susitarimą 
pasidalyti Baltijos valstybes, 
Lenkiją, Rumuniją, sovietus 
jaudino. Juo labiau jaudina da
bar, kai Sovietai stengiasi pri
kalbinti europiečius daryti Eu
ropos saugumo konferenciją. 
Toje konferencijoje svarbu pa
sirodyti taikingiem ir baltiem,

baltutėlaičiam: pasirodyti, kad 
jų tik vėliava kruvina, ne ran
kos.

Tai rolei pasirinko N. Y. Ti
mes, kuris jau ne kartą pana
šias pareigas atliko (pvz. dėl 
Kinijos, dėl Kubos). N. Y. Ti
mes įsidėjo Maiskio raštus. O 
kai atėjo laiškas iš šalies su nu
rodymu apie Maisko iškraipy
tus faktus, tokiam laiškui vie
tos N. Y. Times nebuvo.

Kitaip pažiūrėjo
The Christian Science 
kuris spalio 28 įdėjo 
kausko, kaip buvusio 
ministerio Londone,
Laiške autorius juo labiau bu
vo kvalifikuotas dėl Maiskio pa-

Bostono 
Monitor, 
V. Sidzi- 
Lietuvos 

laiška. 
4.

Kokias Maiskio netiesas iškėlė 
aikštėn V. Sidzikauskas?

V. Sidzikauskas nurodė i So
vietų, Britanijos, Prancūzijos 
1939 metų derybas, kuriose 
“vardan taikos” nuo Baltijos 
iki Viduržemio Sovietai siūlė: 
(1) laisvai praleisti Sovietų ka
riuomenę per Lenkiją ir Rumu
niją, (2) palikti laisvas rankas 
Sovietam Baltijos valstybėse, 
pridengiant tai šių valstybių ta
riama apsauga nuo tiesioginės 
ar netiesioginės agresijos.

Pirmą siūlymą — rašo V. S. 
— atmetė Lenkija ir Rumuni
ja. Abi sąlygos, ypačiai dėl Bal
tijos valstybių, ■ buVo nepriim
tinos Britanijai ir^Prancūzi j ai.

V. S. pastebi, kad Maiskis 
dabar savo rašiny sumini tik 
pirmą siūlymą, o antrą sąmo
ningai nutylėjo.

Sovietų dviveidiškumas —ra
šo V. S. — viršūnę pasiekė, 
kai, derėdamiesi su Britanija ir 
Prancūzija, tuo pat metu ėmė
si derybų su nacine Vokietija, 
kuri priėmė Sovietų reikalavi
mus.

Maiskis sako, kad sutartis su- 
naciais užtikrinusi beveik dve
jiem metam taiką Sovietų Są
jungai. Bet V. S. primena, kad 
Maiskis nutyli, jog tuo buvo i- 
galintas Hitleris pradėti antrą 
pasaulinį karą su visais jo bai
sumais ir kentėjimais.
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Esame Vatikano diplomatijos aukos
The Tablet spalio 28 prane

šė, kad kardinolas Josif Slipyj, 
Ukrainos arkivyskupas primas, 
praleidęs 18 metų sovietų ka
lėjimuose ir lageriuose, dabar 
vyskupų sinode, dalyvaujant 
pop. Pauliui, kaltino Vatikaną 
neparėmus Ukrainos tikinčių
jų, “kurie yra persekiojami dėl 
tikėjimo”. Slipyj, 79 metų, kal
bėjo apie save ir apie Ukrai
nos Bažnyčią kaip apie “Vati
kano diplomatijos aukas”. 
“Nes dėl diplomatinių derybų 
— sakė kardinolas — Ukrai
nos katalikai, kurie buvo kan
kiniai už tikėjimo išpažinimą, 
buvo nustumti į šalį, kaip nepa
geidaujami liudininkai apie bu
vusias piktybes. Mes tapome 
kliūtim Bažnyčios diplomat! 
jai”.

The Tablet pastebėjo, kad 
Ukrainos arkivyskupas pirmas 
pirmusyk viešai prabilo apie 
jo tėvynės sąlygas nuo to lai
ko, kai 1963 jis buvo Sovietų 
(Chruščiovo) išleistas, norint 
padaryti gestą popiežiui Jonui 
XXIII. Vatikano šaltiniai aiški
na, kad pop. Paulius prašęs jį 
susilaikyti nuo komentarų apie 
padėtį Ukrainoje ir nepakenk
ti Vatikano derybom su Sovie
tų Sąjunga ir kitų kraštų ko
munistiniais režimais.

N. Y. Times lapkričio 2 in
formuoja taip pat apie ukrainie-

čių katalikų nepasitenkinimą 
Vatikanu, kad apleidęs juos, no
rėdamas išsiderėti iš Sovietų Są 
jungos nuolaidų Lietuvos ir Lat
vijos vakarų apeigų katalikam.

Antra nepasitenkinimo prie
žastis: rytų apeigų ukrainie
čiai katalikai nori turėti savo 
patriarchatą, kuriame vyskupai 
ukrainiečiai būtų patriarchato 
žinioje. Vatikanas su tuo neno
rįs sutikti. Oficialiai aiškina, 
kad patriarchatas turįs turėti 
pastovias teritorijas, o ukrainie
čiai egzilai teritorijos negali tu
rėti. (Faktiškai diplomatija ne
nori įsipykti Maskvai, kuri vi
sus ukrainiečius katalikus ir or
todoksus nori turėti Maskvos 
bažnytinėje kontrolėje).

Lapkričio 1 Romoje kardino- . 
las Slipyj paskelbęs ukrainie
čių rytų apeigų vyskupų sino
dą. Sinodui paprašęs popie
žiaus palaiminimo. Bet Vatika
ne dar aiškinama, kad tokis si
nodas esąs nelegalus. Ukrainie
čiai ir su tuo nesutinka, rem
damiesi Vatikano II susirinki
mo nutarimais.

Tuos pranešimus skaitant, iš
vada viena: ar Vatikano dip
lomatija ką laimėjo ar nelaimė
jo — neaišku dar. Bet aišku 
jau, kad dėl tos diplomatijos 
ukrainiečiai rytų apeigų katali
kai tolsta nuo Romos. O .to Mas
kva kaip tik. ir nori. *
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Nixono “doktrina” ir Lietuva

Židinio statyba priklauso nuo musų visų

“Nauja Nixono doktrina" — 
tokio vardo straipsniu Paul 
Scott The Wanderer laikrašty 
spalio 28 rašė apie Nixono po
litiką santykiuose su komunis
tinėm valstybėm.

“Ta doktrina remiasi prezi
dento sprendimu legalizuoti ko
munistų kontrolę visose tauto
se ir valstybėse, kurias jie pa
grobė antrojo pasaulinio karo 
metu ar po karo”.

“Nors prezidentas niekad 
viešai to nepaskelbė, bet ši po
litika, nurašanti Europos ir Azi 
jos pavergtąsias tautas, prieš 
keletą mėnesių, tuojau po apsi
sprendimo. slaptai buvo pra
nešta Sovietam ir Kinam”.

Viešai apie tokią politiką da
vęs suprasti valstybės sekr.. Ro
gers, kalbėdamas J. Tautose: 
“Tėra realistiška pripažinti pa
dėtį, kuri yra patverusi daugiau 
kaip dvidešimt metų”.

Nors tie žodžiai — sako au
torius — buvo taikomi Kinijai, 
bet jie išreiškia prezidento 
“naujos doktrinos” nusistaty
mą ir kitų pavergtų valstybių 
atžvilgiu.

★

Ženklais, kuriais jau reiškiasi 
naujoji “doktrina”, autorius 
laiko tokius faktus:

1. Kom. Kinijos Įvedimas i 
J. Tautas ir jai saugumo tary
bos vietos perdavimas.

2. Keturių susitarimas dėl 
Berlyno. Susitarimas faktiškai 
legalizuoja komunistų valdžią 
rytų Vokietijoje ir rytų Berly
ne. Iš čia bus naujas žingsnis 
— įvesti i J. Tautas abidvi Vo
kietijas ateinančiais metais.

3. Jau įvykęs faktas — pasi
keitimas konsulatais San Fran
cisco ir Leningrade' “Susitari
mas dėl konsulatų ... faktiškai 
reiškia antrojo karo metu pa
grobtų Baltijos valstybių pripa
žinimą Rusijai, šių pavergtų 
valstybių žmonės turi būti A- 
merikos konsulato traktuojami 
kaip Sovietų piliečiai emigraci
jos bei kelionių reikalais”.

4. J. V. parems šiaurės Viet
namo ir šiaurės Korėjos priė

mimą į Jungt. Tautas mainais 
už Maskvos bei Pekingo pažadą 
nevetuoti pietų Korėjos ir pie
tų Vietnamo priėmimo.

★
Tikisi prezidentas ir jo pata

rėjai, kad šiai “doktrinai” bus 
maža opozicijos Kongrese ir vi
same krašte. Taip spėja iš fak
to, kad/'nei spauda nei parti
jos nekėlė balso prieš preziden
to ligšiolines nuolaidas Mask
vai ir Pekingui.

Autorius mano, kad vyriau
sybę tikisi su nauja “doktri
na” sumažėsiant įtampą; tikisi 
sutarčių su Maskva ir Pekingu 
dėl apsiginklavimo kontrolės.

Kariniai prezidento patarė
jai vertina, kad prezidento vil
tys tesančios didelės iliuzijos. 
Vienas iš tų karinių patarėjų 
(gen. Bruce K. Holloway, stra
teginės oro komandos viršinin
kas) parašė memorandumą, 
kad karinė grėsmė Amerikai 
dabar (1970) esanti didesnė bei 
bet kada nuo 1770 metų. “US 
SR pralenkia mus visom di
džiųjų ofenzyvinių ir defenzy- 
vinių ginklų sistemom, išsky
rus povandeninių laivų rake
tas”.

(Chr. Sc. Monitor taip pat 
pranešė, kad panašų įspėjimą 
yra įteikę buvę jungtinio štabe 
viršininkai ir eilė kitų. Tarp 
pasirašiusių esąs ir dabartinis 
prezidento kandidatas į vyr. 
teismą L. F. Powell).

★

Darbininke spalio 13 šioje 
vietoje buvo pranešta Monitor 
žinia, kad Leningrado konsu
lato veiklos teritorijon įeina 
Ryga, Talinas ir Vilnius. Buvo 
reikšta vilčių, kad “atitinkami 
veiksniai išsiaiškins, ar žinia 
tiksli”, nes ji reiškianti “nepri
pažinimo politikos” atsisaky
mą. Bet nei paskutiniuose Al
to, Vliko, L.B. t-bos posėdžių ap
rašymuose nerandam žinios, 
kad tas klausimas būtų ten 
svarstytas.

Kai faktas bus ne tik įvykęs, 
bet ir paskelbtas, bus per vėlu 
raginti žmones, kad protestuo
tų-

Mieli Lietuviai,
Stovime prieš didįjį apsi

sprendimą — ateinančią savai
tę Kultūros Židinio statybos 
komiteto pradedamas aukų tel
kimo vajus galutinai spręs: sta
tome Kultūros Židinį, ar ne; o 
jei statome — tai kada prade
damas?

Noriu painformuoti, kas jau 
atlikta ir ką turime greitu lai
ku, per 2-3 mėnesius atlikti, 
kad statybą galima būtų pradė
ti.
ATLIKTA TIEK:

Viena. Tėvai pranciškonai iš 
savo pusės padarė, ką galėjo, 
ir atidavė visas savo 20 metų 
santaupas bei šiam tikslui gau
tas iš Amerikos lietuvių aukas, 
kad New Yorke būtų Kultūros 
Židinys: nupirktas sklypas; su
tvarkyti teisiniai reikalai, su-, 
telkta statybos fondui 350,000 
dol.

Antra. Gražus būrelis New 
Yorko ir New Jersey apylin
kės lietuvių atėjo su gan dide
lėm aukom; kai kurie net pasi
skolindami iš banko, kad tik 
Kultūros Židinio statyba grei
čiau būtų pradėta.

Trečia. 1971 kovo 29 įvyku
sio New Yorke lietuviškų or
ganizacijų ir visuomenės atsto
vų susirinkimo išrinktas Kultū-

Kultūros židinio maketo nuotrauka. Dešinėje — dabartinis K2 pastatas, toliau — salė, koplyčia, vienuolynas, senam name — Darbininko 
redakcija ir spaustuvės administracija, už jo — spaustuvė. Architektas Adolfas Tylius iš Washingtono, D.C. Nuotr. V. Maželio

Kas padaryta ir ką reikia skubiai padaryti?
ros Židinio statybos komitetas, 
pasiskirstęs į atskiras sekcijas, 
atliko visus paruošiamuosius 
darbus. Būtent:

Architektę-inžinierię sekcija 
susipažino su arch. A. Tyliaus 
paruoštais planais ir pateikė ke
letą pageidavimų, kad Kultū
ros Židinys geriau atitiktų N. 
Y. lietuvių reikalavimam. Pla
nai galutinai baigti ir įteikti 
N. Y. miestui tvirtinti bei pa
duoti statybos kontraktoriam 
įkainoti.

Vajaus sekcija surinko New 
Yorko ir New Jersey apylin
kėse gyvenančių lietuvių adre
sus, sužymėjo jų įnašus Kul
tūros Židinio- statybai ir su
skirstė pagal pašto rajonus.

Teisinių reikalų sekcija ruo
šia inkorporacijos projektą, 
kad Kultūros Židinys visuomet 
išliktų lietuvių rankose ir tar
nautų tiem tikslam.

Informacijos sekcija paruošė 
Kultūros Židinio informacini 
leidinį, kuri gausite "kiekvienas 
su atitinkamu lydraščiu. Bū
tent:

kurie jau įteikė rimtą, pagal 
savo išgales, auką Kultūros Ži
dinio statybai, gausite leidinį 
su padėkos laišku;

Statybos komiteto pirminin
ko Tėv. Pauliaus Baltakio, O. 
F. M., kalba, pasakyta per Lie
tuvos Atsiminimų radiją lapkri
čio 6.

kurie pasižadėjote aukoti, bet 
iki šiol dar negalėjote prisiųsti 
savo įnašo, gausite leidinį su 
priminimu apie likusį balansą 
ir prašymu kiek galint greičiau 
tai padaryti;

kurie delsiate, laukdami, iki 
bus pradėta statyba, tiem lei
dinys ateis su pranešimu, kad 
greitu laiku pas jus atsilankys 
komiteto įgaliotiniai dar kartą 
paprašyti realios aukos — au
kos, kuri įgalintų pradėti ir 
vykdyti statybos darbus.

• o
Ką turime greitu laiku pada

ryti, kad Kultūros Židinio sta
tybą būtų galima pradėti ir i- 
vykdyti?

Pirmiausia — išsklaidyti abe
jojimus ir svyravimus. Kai kas 
skelbia abejojimus dėl vietos 
tinkamumo Kultūros Židiniui. 
Paaiškiname:

Viena, mes esame priversti 
ribotis Brooklyno vyskupija. Jo
kių galimybių nusikelti į Rock

ville Center ar kitą kaimyninę 
vyskupiją nebuvo ir nėra.

Antra, Brooklyno vyskupijos 
ribose vietos buvo ieškota dve
jus metus per daugelį real es
tate įstaigų. Iš nurodytų 83 vie
tų dabartinė Highland Blvd, 
buvo rasta tinkamiausia, nes 
ji yra iš trijų pusių atvira, ap

supta parko; daugiausia lietu
vių gyvenamoje vietoje, prie 
Interboro greitkelio, taigi pa
siekiama ir toliau gyvenantiem 
lietuviam.

Jei kurie žinote geresnę vi
siems lietuviams priimtiną vie
tą Brooklyno vyskupijoje 
maloniai prašom mums praneš
ti.

•
Bazuojantis dabartine vieta, 

Kultūros Židinio statybai pradė
ti ir vykdyti konkrečiai štai ko 
reikia:

Visų pirma — reikia aukų 
rinkėjų, kad iki Kalędų galima 
būtų aplankyti kiekvieną lietu
višką šeimą. Mes kreipiamės 
į visas organizacijas ir asme
nis, nuoširdžiai prašydami — 
ateikit vajaus sekcijai į talką. 
Ypatingai prašome tuos, kurie 
jau naudojasi dabartinėm Kul
tūros Židinio patalpom.

Antra,
kad galėtume pasirašyti su

tartį su statybos kontraktoriais, 
yra reikalinga tuoj pat surink
ti 200,000 dol. ir atitinkamą su
mą pažadais statybai įvykdyti 
iki galo.

Trečia, New Yorko lietuvių 
reikalavimai yra dideli: reikia 
salės koncertam, pobūviam, 
sportui; reikia kavinės; reikia 
patalpų organizacijom ir šešta
dieninei mokyklai; reikia biblio
tekos ir skaityklos. Iš dabarti
nių planų nieko nebegalime iš
braukti, nepakenkdami tiem rei. 
kalam. Tie mūsų minimaliniai 
reikalavimai, dabartinėm kai
nom, atsieis gerokai per milijo
ną dolerių.

30,000
Tėv. Jurgis Gailrušis, O.F.M., 

pranciškonų provincijolas, per 
vasarą Brooklyno vienuolyno 
ir Kultūros Židinio koplyčios 
statybai iš įvairių Amerikos 
vietų surinko 30,000 dol.

Mes nenorime primesti, kiek 
kuris turi aukoti, bet viena yra 
aišku: su 5 ar 10 dolerių auka 
Kultūros Židinio nepastatysim.

New Yorko ateitininkai sen
draugiai pasiryžo iš savo narių 
surinkti 75,000 dol. Jei ir kitos 
organizacijos ar paskiri lietu
viai padarys panašų pasiryži - 
mą, Kultūros Židinys greitu lai
ku taps realybe.

Tad dar kartą lietuvių pran
ciškonų ir Kultūros Židinio sta
tybos komiteto vardu dėkoju vi
siem, kurie nuoširdžiai auka ir 
nenuilstamu darbu stengiatės 
pastatyti Kultūros Židinį ir pra
šau, kartodamas mūsų didžiojo 
patrioto prelato Jono Balkūno 
žodžius: savo rimta auka paro
dykime mūsų jaunimui, ..kad 
dėl lietuvybės mokame aukotis.

•

Mieli Lietuviai, paskutiniu 
šios kalbos žodžiu tiesiai sakau: 
dabar jūsų rankose yra Kultū
ros Židinio likimas; jei šis jūsų 
išrinktų atstovų organizuoja
mas vajus pateisins viltis Kul
tūros Židinio statybos darbai 
tuojau pradedami, jei reikiamų 
rezultatų neduos — mes būsi
me priversti Kultūros Židinio 
statybą persvarstyti iš naujo. 
Bet einame į vajų su pasitikėji
mu Jumis.
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(5)
DIDYSIS GYVENIMO 

NUOTYKIS
Šis rašinys yra prof. Stasio 

Šalkauskio, pirmu kartu pa
skelbtas “Židiny” 1934 Nr. 
7 ir 8-9. Jis parašytas 15 me
tų nuo prof. J. Ereto atvykimo 
į Lietuvą proga; dėl to ir buvo 
pavadintas “15 metų kultūrinė
je Lietuvos tarnyboje”, čia 
tas vardas pakeistas paties 
prof. J. Ereto žodžiais, kuriais 
jis apibūdina savo atvykimą ir 
veikimą Lietuvoje: “didysis 
mano gyvenimo nuotykis”.

Prof. St. Šalkauskio rašinys 
yra išsamiausia informacija 
apie prof. J. Ereto darbus, į- 
žvalgus ir visapusiškas vertini
mas, o sykiu ir balsas už ob
jektyvią kritišką opiniją apie 
prof. J. Ereto veiklą Lietuvai.

PRIE RUBIKONO. 1919 me
tų rudenį, grįždamas iš Lietu
vos į Šveicariją doktorato eg
zaminų laikyti, turėjau sustoti 
trumpam laikui Berlyne. Čia 
prie Kaiser Wilhelmo-Gedaecht- 
nis-Kirche ant susikirtimo gat
vių Tauentzinstrasse ir Kur 
fuersten-Damm sutikau save 
kolegą iš Friburgo universiteto 
jauną daktarą, vos tik 23 me
tų, Juozą Eretą. Po ilgesnio 
ruošimosi ir įvairių paraginimų 
iš pažįstamų lietuvių, gyvenu
sių užsienyje ir Lietuvoje, jis, 
pagaliau, gavo galimybę įvyk
dyti savo pasiryžimą vykti į 
Lietuvą, kuri buvo tada jam eg
zotiškas kraštas, mažai pažįsta
mas iš realiosios savo pusės.

Apie Lietuvą jis buvo girdė
jęs dažniausiai iš lietuvių pa

triotų, kurie, pasiilgę savo tė
vynės ir svajodami apie jos ne
priklausomumą, aišku savaime, 
negalėjo jos jam atvaizduoti 
su realiu objektyvumu. Tiesa, 
dirbdamas arti dvejų metų in
formaciniuose lietuvių biuruo
se Lozanoje, Berne ir Berlyne, 
jis buvo jau gerai apsipažinęs 
su istoriniais, geografiniais ir 
visuomeniniais daviniais, lie
čiančiais Lietuvos kraštą ir gy
ventojus, ir net buvo para
šęs apie Lietuvą stambų veika 
lą (“Lietuva praeityje, dabarty, 
je ir ateityje”). Tačiau jo ži
nios apie Lietuvą buvo gero
kai paspalvintos tos romanti
nės kovų už nepriklausomumą 
nuotaikos, kurią jam sugestio
navo lietuviai patriotai, jį vilio
jusieji į Lietuvą, ir kuri taip 
gerai tiko jo paties lūkesčiams, 
surištiems su jo ateitimi nau
jame krašte. Deja, šita nuotai
ka mažai atitiko realią tų laikų 
Lietuvos padėtį.

Išgyvenęs tada beveik mėne
sį Lietuvoje, turėjau progos įsi
tikinti, kokiame laipsnyje Lie
tuva buvo per karą išalinta ir 
suniokiota. Karinė išarda buvo 
dar visur jaučiama. Materiali
nis ir kultūrinis gyvenimo ly
gis buvo nukritęs iki nežino
mo anksčiau laipsnio. Apie mi- 
nimalinius kultūrinius patogu
mus dažnai nė svajoti nebuvo 
galima. Krašto gyventojams tai 
buvo neišvengiama blogybė, su 
kuria noroms ar nenoroms rei

kėjo taikytis; bet žmogui, išau
gusiam kultūringoje Šveicarijo
je, kur nebuvo patirta karo bai
senybių, nors buvo jaučiama 
kylančių iš jo nepatogumų, gy
venimas ir veikimas tokiame 
krašte, kokis tuo laiku buvo 
Lietuva, galėjo būti nebent 
pasiaukojimo arba didelės sim
patijos ir meilės apraiška.

Be to, bermontiados avantiū
ra nebuvo dar Lietuvoje likvi
duota. Buvo dar neaišku, į ką 
ji būtų galėjusi išsivystyti. Su 
Rusijos bolševikais karas, kad 
ir buvo faktiškai baigtas, bet 
taikos sutarties dar nebuvo pa
sirašyta, ir nebuvo jokių lai
dų, kad jis nekiltų su nauju 
smarkumu. Lietuvos sostinėje 
Vilniuje, tuo tarpu šeimininka
vo lenkai. Ją atėmę tų metų 
pavasarį iš bolševikų, jie rei
kalavo nelygstamosios jos a- 
neksijos prie Lenkijos ir slin
ko vis gilyn į Lietuvos teritori- 
ją tuo pačiu metu, kai lietuvių 
tauta vedė žūtbūtinę kovą su 
bolševikais. Buvo aišku, kad 
kruvina kova ir su lenkais neiš
vengiama, ir ji net jau vyko at
skirais ruožais.

Tokiose istorinėse aplinkybė
se jaunam lietuvių bičiuliui te 
ko važiuoti į laikinąją Lietuvos 
sostinę, Kauną. Gerai žinoda 
mas ano laiko Lietuvos gyveni
mo sunkenybes, bijojau, kad 
jo kelionė į Lietuvą labai greit 
nebūtų pasibaigusi visišku apsi
vylimu. Todėl draugiškai jam

tariau:
“Ar ne per anksti Jūs vyksta

te į Lietuvą? Bijau, kad neap- 
siviltumėte!” Jaunasis dakta
ras tik ranka pamojo, nė klau
syti nenorėdamas apie kokias 
nors abejones savo kelionės 
klausimu. Supratau, kad netiks
linga yra jis sulaikinėti, bet 
baimė dėl jo ateities mano tė
vynėje nuo to laiko giliai įstri
go į mano sielą. Ar pakels jis 
mūsų sunkaus gyvenimo aplin
kybes? Ar apsivylęs neišvyks 
kartais iš Lietuvos apkartęs ir 
pilnas apmaudo? Ar sugebės 
mūsų žmonės tinkamai jį įver
tinti ir dorai su juo apsieiti?

— štai klausimai, kurie savai
me skverbėsi į mano sąmonę 
išvakarėse jo kelionės į Lietu
va.

Ateitis parodė, kad jis visas 
Lietuvos gyvenimo sunkeny
bes ir visus likimo bandymus 
garbingai pakėlė, kartais su 
stoišku tiesiog tvirtumu. Vėliau 
tad turėjau įsitikinti, kad iš 
pradžias nepakankamai buvau 
savo kolegą įvertinęs ir juo pa
sitikėjęs. Tačiau atvirumo va
landomis jis pats neslėpė sun 
kūmo visų bandymų, kurie jam 
teko Lietuvoje išgyventi.

Atvykęs į Kauną 1919 m. 
spalių 15 d. jis iš tikro greit 
pasijuto nukritęs iš dangaus 
ant žemės. Viename savo laiš
ke jis net prasitarė šiuo reikš
mingu posakiu: “Kaunas ist 
ein hartes Erwachen”. Taip, kie 

tas buvo pabudimas Kaune, bet. 
deja, nelengvesnis taip pat bu
vo 15 metų budėjimas kultūri
nėje Lietuvos tarnyboje ...

šiai reikšmingai sukakčiai 
aš skiriu savo rašinį, kuris, pa
gal mano karščiausią norą'tu
rėtų būti ne panegiriko, bet 
teisingumo reiškėjas. Prof. J. 
Ereto 15 metų veiklos Lietuvo
je balansas nereikalauja malo
nių, kad jis galėtų būti suves 
tas su aktyvų persvara. Čia rei
kalingas tėra vien teisingas

• skaičiavimas. Šitoje veikloje
buvo teisingų žygių ir paklydi
mų ir nepasisekimų; bet tas, 
kas panorės pakilti aukščiau už 
pasaulėžiūrinius ir partinius 
skirtumus, prie grynai žmogiš
kojo teisingumo, lengvai galės 
įsitikinti, kad prof. Ereto asme
nyje ir veikime teigiamieji, sta
tomieji, kuriamieji pradai vi
suomet turėjo ir tebeturi aiš
kios ir pastovios persvaros. Ma
no tad karščiausias linkėjimas 
gerb. kolegai prof. J. Eretui 
yra tas, kad šių metų (1934 
Red.) spalių 15 d. būtų jam 
teisingumo laimėjimo iškilmė. 
O tuo, tarpu su atvira akimi ir 
teisingumo jausmu pereikime 
jo gyvenimo ir kultūrinės akci
jos etapus.

GYVENIMAS IR PRAKTINIS 
VEIKIMAS

Jaunatvė ir mokykla
Juozas Eretas gimė iš netur

tingų tėvų katalikų Bazelyje 

1896 m. spalių 18 d. Tėvas mi
rė jam labai anksti; jis ėjo tuo
met vos ketvirtus metus. Mo
tina, palikusi be lėšų su dviem 
vaikais, sunkiai vertėsi fiziniu 
darbu. Tokiose aplinkybėse 
jaunam Eretui sunku buvo eiti 
mokyklą ir gauti aukštesnįjį 
mokslą. Bet veržimasis prie 
šviesos ir pasiryžimas pergalėti 
sunkenybes kad ir didžiausio
mis pastangmis pasiekė savo 
tikslą: 1915 m. rudenį jis pa
baigė Bazelyje realinę mokyk
la-

Šitame pirmame stambesnia
me savo gyvenimo laikotarpy
je jaunas Eretas įgavo du pa
raginimu, būtent: pirma, kovo
ti su socialinio nelygumo ne
teisybėmis, ir, antra, ginti sa
vo tikybinę pasaulėžiūrą. Maty
damas savo motiną sunkiai ko
vojant už duonos kąsnį ir daž
nai kenčiant skriaudas iŠ darb
davių, jis buvo realiai patyręs 
sunkų socialiai nuskriaustųjų 
likimą. Ogi eidamas mokyklą, 
kur katalikai sudarė nežymų 
nuošimtį tarp dominuojančio 
gaivalo protestantų, kurie ne
darė ceremonijų su katalikais, 
jis savo pavyzdžiu įsitikino, 
kaip yra svarbu respektuoti sve
timą pasaulėžiūrą ir būti pilna
teisiam katalikui piliečiui, šitie 
patyrimai predisponavo Eretą į 
socialinį aKtyvumą ir katalikiš
kąjį susipratimą.

(Bus daugiau)
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Skautininkių suvažiavimas Clevelande
Spalio 30-31 Clevelande susi

rinko netoli 80 skautininkių iš 
artimesnių ir tolimesnių Seseri
jos vienetų, šį suvažiavimą su
rengė LSS-jos Skautininkių 
Skyrius, vadovaujant s. Saulei. 
Šatienei. Jį globojo Cleveland© 
skautininkių skyrius.

Daugelis sesių Clevelande at
sirado jau penktadienio vaka
rą, kur buvo gražiai priimtos 
ir apgyvendintos St. Stanislaus 
Jesuit Retreat namuose. Pats 
suvažiavimo atidarymas Įvyko 
šeštadienį, 10 vai.‘ryto. S. fil. 
S. Gedgaudienė pasveikino su
sirinkusias. Įneštos Lietuvos, 
Amerikos ir Seserijos vėliavos. 
Sesė Gedgaudienė pakvietė 
LSS-gos dvasios vadą v. s. kun. 
J. Vaišių, S.J., sukalbėti invo- 
kaciją. Toliau tylos minute pa
gerbtos mirusios skautininkės. 
Tolimesnis suvažiavimo vedi
mas buvo perduotas skautinin
kių skyriaus vedėjai s. S. Šatie
nei, sekretoriaujant s. fil. D. 
Dundzilienei. Vėliavų išnešimu 
užbaigtas oficialus suvažiavimo 
atidarymas.

Padėkojo, atžymėjo
Buvo pagerbta buvusioji LS 

S-jos VS- v.s. Malvina Jonikie
nė. jai dabartinė VS s. L. Mi
lukienė prisegė iš Lietuvos gau
tą gintarinę rūtelę. Taip pat bu
vo atžymėtos ir buvusios bet 
kuriuo metu Seserijos Vadijos 
narės — v.s. O. Rozniekienė, 
I. Jonaitienė, s. Z. Juškevičie
nė, s. B. Vindašienė, s. M. But
kienė, v. s. Šenbergienė, s. I. 
Regienė, joms įteikiant po su
važiavimo suvenyrą — kakla
raiščio žiedą. Padėkota Cleve
land© skautininkėm — šio su
važiavimo šeimininkėm. Jų var
du žodi tarė s. M. Brizgienė.

Suvažiavimą raštu sveikino: 
LSB VS v. s. P. Molis, s. Tan
ner iš Kanados, s. I. Vilkienė 
iš Los Angeles. Taip pat buvo 
perduotas ir LSS-gos tarybos 
pirmininko v. s. A. Saulaičio 
sveikinimas.

Prasidėjo paskaitos
Toliau buvo griebtasi suva

žiavimo dienotvarkės. Pirmiau
sia suvažiavimo dalyvės išklau
sė v. s. kun. J. Vaišnio, S. J., 
paskaitos, tema: “Ar klausyti 
sąžinės ar įsakymo?” Po pa
skaitos prelegentas atsakė j 
klausimus, jam pateiktus dis
kusijose.

Pietų metui atėjus, buvo 
trumpam nutrauktos paskaitos, 
tačiau vos pavalgius, jau ėjo
me klausytis kitos paskaitos. 
Šią paskaitą skaitė LSS-jos- VS 
s. L. Milukienė. Jos pasirinkta 
tema buvo: “Seserija šian
dien”. Ji palietė opų klausimą— 
šių dienų sesės ieškojimą sa
vęs. Taip pat buvo palįstas ir

Sesės akademikės, naujai pakeltos j tikrąsias nares. Iš k. sėdi t.n. Nijolė 
Bazikaitė, t.n. Eugenija Garunkštytė, t.n. Gražina Siemaškaitė, t.n. Aldona 
Kidolytė ir t.n. Lina čerkeliūnaitė. Nuotr. A. Glodo

Per skautybę — lietuvybei!

Vyr. Sk. Židinių klausimas. VS 
paskelbė 1972 jaunimo metais, 
ragindama skautes vietovėse 
rengti parodas, skautoramas ir 
tt, taip pat nepamiršti daly
vauti ir jaunimo kongrese.

Po VS paskaitos vyko gyvos 
diskusijos, kurių moderatore 
buvo s. M. Vasiliauskienė iš 
Toronto. Čia buvo daug pasi
sakyta ir svarstyta, ypač židi
nių klausimu.

Po trumpos pertraukos kitoj 
salėj vėl sesės rinkosi paskai
tai. Ši paskaita labai daug kuo 
skyrėsi nuo įprastinių paskai
tų panašiuose suvažiavimuose. 
Paskaita skaitė G. Sužiedelie- 
nė, pasirinkusi šiais laikais ak
tualią temą: “Vyro pasaulis, 
moters vieta”. Po paskaitos bu
vo klausimų ir pasisakymų.

Vakaras prie laužo
Bematant atėjo ir vakaras ir 

vakarienės laikas. Vakarienė 
buvo skubiai pavalgyta, nes vi- 
šiem rūpėjo pamatyti Clevelan- 
do “Neringos” ir “Pilėnų” tun
tų skautų-člų pasirodymą-lauže- 
lį. Lauželį nuotaikingai pravedė 
ps. Jūratė Petraitytė. Pasirodė 
visokio amžiaus broliai ir sesės, 
mažosios paukštytės, skautės, 
vyr. skautės ir s. vyčiai. Ypač 
puikų įspūdį padarė paukšty
tės, su dideliu nuoširdumu atli- 
kusios savo pasirodymus, gi 
skautai vyčiai visus prajuokino v 
iki ašarų. Jie įcenizavo dainą 
“a la Vanda” — “Kas iš to^ 
kad žydi pievų gėlės”, čia pui
kiai pasirodė s. v. si. Arūnas 
Čiuberkis, jog reikėjo gerai žiū
rėti, kad "čia tikrai nedainuoja 
Vanda Stankus.

Daug pagyrimo priklauso 
abiem tuntininkam, s-kam 
Staškui ir Kersnauskaitei, suge- 
bantiem taip puikiai auklėti 
skautiškąjį jaunimą.

Literatūros vakaras
Po lauželio buvo literatūros 

vakaras su įdomiai paruošta 
programa. Pirmiausiai buvo 
dr. R. Šilbajorio paskaita — 
“Judita Vaičiūnaitė pokarinės 
Lietuvos poezijos perspektyvo
je”. Prelegentas puikiai apibūdi 
no poetę ir jos poeziją. Vaičiū
naitės eilėraščius skaitė akt. S. 
Kielaitė-Kelečienė.

Po paskaitos buvo pristatyta 
s. N. Užubalienė pravesti toli
mesnę programą. Aktoriai L. 
Barauskas ir J. Kelečius atliko 
ištrauką rš J. Marcinkevičiaus 
dramos “Mindaugas”, o A. Vai
čiulaičio “Uodu” linksmai nu
teikė žiūroves. Pasakotoja-nara- 
torė buvo s. N. Užubalienė, ku
ri literatūros vakarą užbaigė su 
v.s. J. Vaičiūnienės posmu iš 
eilėraščio “Žaliuojančiam me
džiui”.

Vakaronė
Literatūros vakarui pasibai

gus, Clevelando skautininkių ra
movės sesės pakvietė visas da
lyves naktipiečiam, kur visos 
buvo vaišinamas jų skaniai pa
gamintais užkandžiais. Pasivai
šinus, buvo skautininkių vaka
ronė su linksma programėle. 
LSS-jos VS-kė pradėjo vakaro
nę pravesdama dainą, s. B. Va- 
riakojienė paskaitė savo para
šytą feljetoną, Chicagos skauti
ninkės padainavo keletą dainų, 
o taip pat pasirodė ir skauti
ninkių būreliai su kupletais ir 
įscenizavimu. Vakaronę prave- 
s. J. Mikutaitienė. Po vaka
ronės dauguma jau skubėjo 
poilsio, tačiau VS-kė dar pa
kvietė savo vadijos nares posė
džiauti. - ,

Sekmadienio rytą koplytėlėj 
visos išklausė mišių, kurias au
kojo ir pamokslą pasakė v.s. 
kun. J. Vaišnys, S. J. Jis prisi
minė mirusią v.s. D. Kesiūnai- 
tę. Apt jos kapo vėliau buvo 
padėtas vainikas.

Tęsiamas suvažiavimas
Mišių išklausius, netrukus 

buvo toliau tęsiamas suvažiavi
mas. Sekmadieniui buvo numa
tytos diskusijos, kurias prave
dė s. L. Luneckienė iš Chica
gos. Diskusijų temos buvo 
“Lietuviškumo bruožas skau
tiškame jaunime šiandieną” ir 
“Vyr. skaučių būrelių veikla 
tuntuose”. Šiose diskusijose sa
vo mintis pareiškė s. Saplienė 
iš Toronto, ps. A. Bačkaitienė 
iš Washingtono, s. J. Miškinie
nė iš Cleveland, - s. D. Siemaš-

Dar žiupsnelis įspūdžių iš LSB VS keliones į Jamboree
Palydėtas šeimos ir LSV VS 

Pav. v.s. Č. Kiliulio į Logan 
aerodromą Bostone, liepos 30 
pradėjau tolimą kelionę. Su
trumpu sustojimu San Louis 
pro San Francisco pasie
kiau Hawajus. Hawajuose te
ko sutikti Bolivijos skautų ir 
skaučių grupę, kurie važiavo į 
Jamboree, bet tiktai kitu lėk
tuvu. Kelionė iš Hawaju ilga ir 
nuobodi, 8 ir pusė vai. Patar
navimas puikus, maistas geras. 
Lėktuve teko išsikalbėti su Ja
ponijos sveikatos departamen
to delegacija, kuri grįžo į na
mus, pasirašiusi sutartį su JAV 
vyriausybe. Labai įdomūs dele
gacijos nariai, ir per kelias va
landas teko daug ką išgirsti iš 
jų apie Japoniją. Buvo labai ge
ra proga papasakoti jiem apie 
Lietuvą ir mūsų vargus. Kai 
kurie iš jų žinojo šiek tiek apie 
mūsų kraštą, o kiti tiktai tiek, 
kad jis yra prie Vokietijos. 
Skautiškas leidinys jų buvo pri
imtas su malonumu ir, manau, 
nors šiek tiek jiem padės pla
čiau susipažinti su Lietuva.

Tokyo mieste
Atvykus į Tokyo, aerodrome 

buvome sutikti japonų skautų 
vadovų, kurie davė mum nuro
dymus, kur kaip nuvykti, o taip 
pat padėjo praeiti pro muitų 
kontrolę, kuri yra gana griež
ta, bet skautų ir vadovų netik
rino, taigi mano vežtas didelis 
skaičius leidinėlio laimingai pa
siekė Japoniją.

Keletą dienų teko pabūti To
kyo Prince Hotel moderniška
me viešbuty, kur buvo apsisto
jusi vyriausia amerikiečių skau
tų vadovybė, o taip pat kitame 
aukšte Tarptautinis Skautų Biu
ras su štabu, šiame viešbuty vy
ko ir tarptautinė skautų vado
vų konferencija. Į ją buvo su
važiavę labai daug vadovų iš į- 
vairių kraštų, ir teko užmegzti 
ryšius su daugelio valstybių 
skautų vadovais. Kai kurie iš 
jų lietuvių ir kitų baltiečių pa
dėtį labai gerai žino, o kai ku
rie visai nežino ir nesupranta 
ar visiškai nenori suprasti. Kai 
kurių kraštų atstovai buvo la
bai malonūs, kaip — filipinų, 
amerikiečių, prancūzų, brazilų, 
graikų, australų ir kt. Filipinų 
ir graikų atstovai prisiminė, 
kad buvo sutikę lietuvių atsto 
viis jų kraštuose, kai vyko Jam
boree pas juos. Prašė perduoti 
linkėjimus, bet negalėjo prisi
minti pavardžių.

ASS šventės Waterbury garbės svečiai. Iš k. fil. ps. D. Korzonienė — ASS 
CV vicepirm., s. L. Milukienė — LSS-jos VS, fil. s. S. Gedgaudienė ASO 
CV pirm., t.n. s. D. Marcinkevičiūtė, fil. v.s. P. Molis — LSB VS ir fil. 
prof. dr. I. Užgirienė. . Nuotr. A. Glodo

kienė iš New Yorko, s-kės M. 
Jonikienė, J. Mikutaitienė, B. 
Kožicienė ir M. Butkienė, visos 
iš Chicagos. Į šias diskusijas į- 
sijungė ir visos suvažiavimo da
lyvės.

Suvažisvimo uždarymas
Sekmadienį po pietų, 3 vai., 

įvyko suvažiavimo uždarymas. 
LSS-jos VS s. L. Milukienė pa
dėkojo šeimininkėm bei Skauti- 
-ninkių Skyriaus vedėjai s. S. 
Šatienei. Jai buvo įteiktas raš
tuotas lietuviškas rankšluostis. 
S. V. Bacevičiui, per abi die
nas nenuilstamai fotografavu
siam suvažiavimo dalyves, į- 
teiktas lietuviškas kaklaraištis. 
Uždarymo metu “Skautybės Ke
lio” “Draugo” skautų s k y - 
riaus redaktorei S.I. Regienei

Rašo v.s. PETRAS MILIS

Vadovam, kurte buvo su vie
netais, transportacija į Jambo
ree buvo parūpinta japonų, o 
kurie buvo atskirai, turėjo rū
pintis patys, ir atstovai, suva
žiavę iš daugelio kraštų, ypa
tingai vyresnio amžiaus, netu
rėjo progos nuvykti į pačią Jam 
boree ir buvo nepatenkinti. Pa
siekti Jamboree prie Fuji kal
no yra gana keblu. Reikia va
žiuoti greituoju traukiniu iš To
kyo, paskui važiuoti kitu trau
kiniu, o nuo jo dar pusę valan
dos autobusu. Visa kelionė už
trunka maždaug 3 vai., bet at
sižvelgiant į kalbos sunkumus, 
kartais ji gali užtrukti ir daug 
ilgiau, jeigu persėsi ne į tą 
traukinį, ypač kai nėra ko pa
klausti, o tie, kurie moka siek 
tiek angliškai, atsako taip, kad 
rodos, ir planuotum važiuoti į 
priešingą pusę.

Jamboree
Stovyklavietė didinga, vėliavų 

eilė didžiulėj aikštėj, bet deja, 
jų tarpe nesimato Lietuvos 
vėliavos. Stovyklavietė suskirs
tyta į rajonus, ir įvairių tautų 
skautai paskirstyti stovyklavie
tėse kartu su kitų tautų skau
tais. Norint surasti kokia ku
rios tautos grupę, lengva rasti 
pažiūrint į tos tautos plevėsuo
jančią vėliavą. Žinoma, leng
viau galima rasti rajonų štabe 
patikrinus sąrašus, ar rajonuo
se pažiūrėjus į žemėlapį, kuria
me pažymėta, kokios grupės 

LSB VS v_s. P. Molis kalbasi su 
ps. V. Stasiliūnu Australijoje. Jų 
kalbos klausosi štrauskas.

prisegtas “Ordinas už Nuopel
nus”. Sesei Šatienei padėkojus 
visom dalyvėm už tokį gausų 
jų dalyvavimą, suvažiavimas 
baigtas giesme “Sutelk mus, 
Viešpatie, būrin”.

Suvažiavime buvo net dvi 
parodos, — rankdarbių, pritai
komų Kaziuko mugėm, taip 
pat ir skautininkių dailininkių 
paveikslų paroda, kurioje savo 
darbus buvo išstatę s. V. Alek
nienė, s. M. Kižienė, s. I. Ne- 
nortienė ir s. I?Treinienė.

Greitai ištuštėjo jėzuitų sody
ba, suvažiavimo dalyvės išsi
skirstė lėktuvais, autobusais, 
automobiliais į namus, tačiau 
dar kurį laiką sodybos medžiuo
se tebeaidės balsai ir dainų ai
dai. B. K.

ten yra. Stovyklavietėj visą 
laiką kursavo autobusas, jis tu
rėjo 7 stotis. Taip buvo leng
viau pasiekti atskirus rajonus, 
nes pėsčiam keliauti buvo be
veik neįmanoma..

Vienoj pastovyklėj tarp kitų 
tautų skautų buvo ir amerikie
čių grupė ir jų tarpe s. V. Jo
kūbaitis ir jo sūnūs Linas, ku
rių dėka ten buvo iškelta ir Lie
tuvos vėliava, lygiai taip, 
kaip ir kitų valstybių. Dauge
lis klausinėjo apie ją, ir, žino
ma, leidinys buvo geriausias at
sakymas susipažinti su lietu
viais skautais ir Lietuva, jau 
neskaitant žodinės informaci
jos. Šioj stovykloj lietuviai tu
rėjo labai gerą vardą ir buvo 
kitų vadovų mėgiami.

Stovyklai įpusėjus, užėjo tai
fūnas, kuris labai daug ką su
griovė, jau nekalbant apie gra
žiuosius stovyklos vartus ir at
skirų tautų papuošimus. Visi 
broliai turėjo progos pasinaudo
ti savo sugebėjimais, atstatant 
palapines ar prisitaikant prie 
esamų sąlygų. Maistas buvo ge
ras, įvairus, nors kai kuriem ne
įprastas. Nuotaika gera, ir 
audra jos nepakeitė.

Nakvdti teko netoli Jambo
ree esančiame viešbuty kartu 
su kitais amerikiečių ir kitų 
tautų vadovais, kurie tiesiogi
niai neturėjo pareigų su viene
tais. Tuo pačiu me^ĮLi buvo

Hartford, Conn.
Hartforde Šatrijos vieti- 

ninkijoj susikūrė skaučių židi
nys. Pirmas židinio susirinki
mas įvyko spalio 22 sesės Ire
nos Jalinskienės bute. Susirin 
kime dalyvavo 13 sesių. Židi
niui vadovauti buvo išrinktos 
sesės: vyr. sk. Irena Jalinskie- 
nė ir vyr. sk. v. si. Birutė Ne- 
nortienė.

šiam vienetui priklauso 
apie 30 moterų, kurios jaunys
tėj skautavo ir norėtų aktyviau 
įsijungti į skautų veiklą. Kvie
čiame visas neaktyvias seses 
vėl sugrįžti į skaučių eiles ir į- 
sijungti į židinį. Židinio susirin
kimai vyksta kiekvieno mėne
sio pirmą penktadienį. Pirmas 
židinio uždavinys bus papuošti 
Švč. Trejybės bažnyčioje Kalė
dų eglutę lietuviškais šiaudinu
kais. Kaip šiaudinukus daryti, 
sutiko pamokyti sesė Aldona 
Saimininkienė.

Regina Lišauskienė

WORCESTERIO ASS METINE ŠVENTE
Spalio 9-10 Maironio Parke 

Shrewsbury, Mass., įvyko meti, 
nė skautų akademikų šventė. 
Joje dalyvavo akademikai iš 
viso Atlanto pakraščio, o taip 
pat ir akademikės skautės, ku
rios buvo suvažiavę iš tolimes
nių vietovių į ASD suvažiavi
mą.

Popietinėj programoj akade
mikam ir svečiam fil. prof. dr. 
Ina Užgirienė skaitė paskaitą 
— “Žmogaus vystymasis ir ap
linkos kaita”. Po sueigos buvo 
iškilmingas tikrųjų narių pasi
žadėjimas, kurio metu 5 kandi
datės davė tikrosios narės pa
sižadėjimą. Jį pravedė ASD CV 
pirmininkė fil. s. S. Gedgaudie
nė iš Clevelando. Pasižadėjimą 
davė: Nijolė Bazikaitė iš Wor- 
cesterio, Eugenija Garunkštytė, 
Lina Čerkeliūnaitė, Aldona Ki
dolytė ir Gražina Siemaškaitė 
iš New Yorko.

Šventės dalyvius žodžiu svei

daug progos pasikalbėti apie 
lietuvius skautus ir mūsųpadė- 
tį. Teko susitikti ir reporterių, 
anglų kalboj leidžiamo laikraš
čio “Tokyo Mainichi Daily 
News”, kuriame įdėjo mano 
nuotrauką su amerikiečių skau
tų vadovu ir plačiau parašė 
apie lietuvius skautus.

Hong Konge
Po daugelio gražių įspūdžių 

ir pamatęs Japonijos. Eifelio 
bokštą, skautų vadovų kviečia
mas, nuvykau į Hong Kongą. 
Čia skautai gražiai įsikūrę, 
veikla stipri, labai mandagūs 
ir draugiški. Jų pagalba teko 
aplankyti ir plačiau pamatyti 
patį Hong Kongą.

Palikęs skautiškų leidinių 
Hong Kongo skautam ir iš jų 
gavęs įvairių suvenyrų, atsi
sveikinau su gražiu ir įdomiu 
miestu, kuriame turėjau pro
gos sutikti labai daug žmonių 
iš Azijos kraštų ir labai daug 
iš Europos, kurie čia atvažiuo
ja praleisti atostogas ir apsi
pirkti.

Filipinuose
Kitas sustojimas Filipinai— 

Manila. Kadangi važiuoju su u- 
niforma, tai jokios kontrolės 
nėra. Filipinai skautai jau ma
nęs laukė ir nusivežė pas save 
į vyriausią štabą. Didžiuliai 3 
aukštų pastatai, kuriuose įsikū
rė jų skautų vadovybė su įvai
riais skyriais. Viską planuoja ir 
daro panašiai kaip mes, jų skau
tų skaičius — virš 760 tūkstan
čių, nors prieš porą metų bu
vo beveik ! milijonas. Skai
čius mažėja, nes neranda pa
kankamai vadovų, kurie norėtų 
dirbti.

Čia buvau priimtas nuošir
džiausiai, atsibodo pasakoti 
apie lietuvius ir Lietuvą. Jie 
apie mus labai daug žino ir mus 
užjaučia, o taip pat labai ne
kenčia komunistų, kurie jiem 
ir jų krašte ir dabar kai kurio
se vietovėse pridaro įvairių bė
dų.

Palikęs jiem lietuviškų skau
tiškų ženklų ir didesnį skaičių 
leidinių, atsisveikinau su malo
niais šeimininkais. Sudiev, ma
lonūs Filipinai! Saulei nusilei
dus, australų lėktuvu vėl ilga 
kelionė į Australiją, į Sydne- 
jų-

(Pabaiga kitame skautų pus
lapy)

Ištrauka iš "Mainichi 
Daily News"

“Speaking of scouting, had 
the opportunity to meet two 
fine Americans who are pret
ty well involved in Scout work: 
Peter P. Molis, Chief Scouter 
of Lithuanian Scouts Associa
tion, who accompanied three 
Lithuanian scouts representa
tives from Shrewsbury, Massa
chusetts, and Al Moe, Council 
Chairman, whose son Karl is 
with Troop 313, National Capi
tal Area Council, Washington, 
D.C.

Received a booklet on “Li
thuanian Scouting”, whose his
tory began in 1918, “from the 
past — through the present — 

kino šventėj dalyvavę aukštie
ji Sąjungos pareigūnai: s. L. 
Milukienė — LSS-jos VS, fil. 
s. D. Korzonienė — ASS CV 
vicepirm., fil. s. S. Gedgaudie
nė — ASD CV pirm, ir fil. v.s. 
P. Molis — LSB VS.,

Vakare buvo koncertas ir va
karienė. Koncerto programą at
liko iš London, Ont., atvykęs 
skaučių studenčių kvartetas 
“Rasa”. Kvartetas visus vakaro 
dalyvius žavėjo savo dainomis.

ASD visuotinis suvažiavimas 
tęsėsi dvi dienas, ir jame daly
vavo sesės skautės akademikės 
iš Chicagos, Detroito, Clevelan
do, New Yorko, New Jersey, 
Bostono ir Worcesterio. Suva
žiavimą atidarė ASD CV pirmi
ninkė fil. s. Gedgaudienė, jam 
pirmininkavo fil. s. R. 'Molie
nė, sekretoriavo t.n. ps. A. 
Dabrilaitė. Suvažiavimas buvo 
darbingas, ir visos sesės tik ne
noromis skirstėsi į namus.

Naujas ąžuolietis
S. v.v. si. Algis Kidolis iš 

New Yorko, 1970 m. Ąžuolo mo 
kyklos dalyvis, sėkmingai pa
baigė Ąžuolo mokyklos kursą 
— pirmutinis tų metų sesijoje 
visoj Brolijoj ir vienintelis vi
same Atlanto rajone. Jam įteik
ta Ąžuolo mokyklos ženklas ir 
baigimo pažymėjimas. Algis yra 
New Yorko sk. vyčių “Perkū
no” draugovės nariu, anks
čiau buvęs New Yorko Vilkiu
kų d-vės draugininku.

Tikimės ir linkime, kad bro
lis Algis įgytas žinias ir paty- 
imą atieityje sumaniai panau
dos jauniesiems broliams lavin
ti.

Spalio 15 LSB VS v.s. Pet
ras Molis lankėsi Montfealy ir 
turėjo platų pasitarimą su “Ge
ležinio Vilko” tunto tuntinin- 
ku ps. V. Piečaičiu ir visa tun
to vadija.

Spalio 16, 17 ir 18 buvo To
ronte, dalyvavo pamaldose už 
buv. LSB VS a.a. v. s. Stepą 
Kairį ir jo paminklo šventini
me kapuose. Paminklą pašven
tinus, pasakė kalbą ir Seserijos, 
Brolijos ir ASS vardu, padeda
mas uniformuotų skautų-čių, pa 
dėjo vainiką prie paminklo.

Ta pačia proga buvo susiti
kęs su Kanados rajono vadu 
s. K. Batūra, LSB Jūrų Skau
tų skyriaus vedėju j. ps. A. 
Empakeriu, Rajono vadeiva ps. 
A. Baziliausku, “Rambyno” tun
to tuntininku j. ps. P. Būtėnu 
ir kitais tunto vadijos nariais.

•
NY-NJ skyriaus ASS valdyba 

yra tokios sudėties: Korp! “Vy
tis” atstovauja senj. Jurgis Ne- 
mickas, ASD — t.n. Jūratė Ne- 
mickienė, sekretoriauja naujai 
pakeltoji t.n. Aldona Kidolytė.

S.v. v.sl. Algis Kidolis

towards the future”. During the 
years of Lithuania’s independ
ence, the scouts crested their 
own unique traditions, based 
on the old Lithuanian cultural 
heritage, composed many songs 
and started many customs. Al
though Lithuania is no longer 
independent, thet Lithuanian 
scouts of the free* world have 
kept Lithuania alive in their 
hearts and in their homes”.— 
Taip rašė japonų laikraštis, lei
džiamas Tokyo ir Osakoje rug- 
piūčio 10.
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JAV LB Tarybos ketvirtasis korespondentinis posėdis
JAV Lietuvių Bendruome

nės taryba spalio 30 pradėjo 
savp ketvirtąjį korespondenci- 
nį posėdį. Tarybos prezidiumas 
savo bendralaiškyje (Nr. 8) pa
informuoja tarybos narius apie 
trečiojo korespondentinio po
sėdžio dalyvius ir nutarimus, 
posėdžių svarbą, LB įstatų kei
timo komisijos darbą, II-jį teat
ro festivalį, šios tarybos viene- 
rių metų veiklą, JAV LB dvi
dešimtmetį, tarybos komisijas 
ir pasikeitimus centro valdybo
je.

Daugumos nutarimu (90 pre. 
balsų pasisakius už) JAV LB 
tarybos nauja sesija bus šau
kiama 1972 balandžio 29-30, sa
vaitgalį. Sesijai vieta parinkta 
Dainavos stovyklavietė Michiga- 
ne (prie Detroito), už ją pasi
sakius 80 proc. balsų. Tarybos 
narių balsai pasidalino pusiau, 
balsuojant už 3-jų ar 2-jų die
nų sesiją. Sesijos ilgumo klau
simas dar bus sprendžiamas, 
kai bus sudaryta detali darbo
tvarkė iš gautų tarybos narių 
pasisakymų.

JAV LB 'įstatų keitimo komi
sijai (pirm. dr. K. Keblys, 
16349 Addison, Southfield, Mi
chigan 48075) iki spalio 15 sa
vo nuomones Įstatų keitimo 
klausimais prisiuntė 28 tarybos 
nariai, 32 apylinkės ir 15 priva
čių asmenų. Komisija ruošia 
pirmą naujų JAV LB Įstatų pro
jektą, kurį turėtų netrukus pa
teikti tarybos nariam ir apylin
kėm. Galutinis projektas turė
tų būti paruoštas iki 1972 sau
sio 15, o naujų JAV LB Įstatų

Iš PLB valdybos veiklos
Nariams ne vienoj vietoj gy

venant, PLB valdybai posėdžių 
susirinkti nėra lengva. Tačiau 
kliūtys nugalimos, ir valdyba 
po spalio 2 d. posėdžio vėl nau
jai posėdžiavo spalio 30, vėl 
Clevelande. Buvo svarstyti šie 
klausimai.

Jaunimo kongreso sąmata, 
kurią pagal nuostatus priima 
šio kongreso finansų komisija 
ir komitetas, bet tvirtina PLB 
valdyba. Reikalai dideli — jau
nimo atstovų suvažiavimas ir 
jų globojimas, studijų savaitė, 
vakarinės kongreso programos, 
stovykla, spaudiniai, parodos, 
Įvairiausi organizaciniai bei ad
ministraciniai reikalai, tad ir iš
laidos didelės. Juk kongresas 
apima viso pasaulio lietuvių 
jaunimą. Normaliai reikėtų 
apie pusantro šimto tūkstan
čių dol. Finansų komisija juos 
įsipareigoja surinkti. Tačiau 
bus spaudžiamasi, kiek Įmano
ma. Bet ir susispaudimas turi 
ribą, norint, kad kongresas tu
rėtų reikiamą apimtį ir lygi. 
Dėl to be minimalios šimto 
tūkstančių dol. sumos nebus 
galima išsiversti, o daugiau — 
juo geriau. PLB valdyba i pa
teiktą jaunimo kongreso sąma
tos projektą pažiūrėjo su rei
kiamu dėmesiu ir jį patvirtino, 
kartu linkėdama jaunimo kon
greso darbuotojams ko geriau
sios darbų sėkmės. Lietuvių 
jaunimo tautinis judėjimas vi
so pasaulio mastu iš tikrųjų yra 
didelės prasmės bei reikšmės 
lietuviškas darbas, nusipelnąs 
visų dėmesio, supratimo ir pa
ramos. Sąmatos klausima refe
ravo jaunimo vicep. M. Len
kauskienė.

Bendruomenės finansų orga
nizavimas buvo antrasis klau
simas, kuriam PLB valdyba sky
rė daugiau laiko. Ref. dr. V. 
Majauskas prie klausimo priėjo 
iš Philadelphijos gegužės 22 su
sitarimų: “Konstatavusi, kad fi
nansų stoka stabdo Bendruo
menės tikslų ir uždavinių vyk
dymą, konferencija išreiškia pa
geidavimą a)išbaigti organizavi
mą veikiančių lietuvių fondų, 
kurių pelnas yra skiriamas lie
tuvių kultūros — mokslo 
meno, švietimo ir kt. reikalams, 
b) populiarinti lietuvio tautinio 
solidarumo metinių įnašų idėją 
ir sugyvinti jų išrinkimą, c) 
bendruomenių administracinei 

riSTL

priėmimas bus ateinančio] tary
bos sesijoj Dainavoj.

Tarybos nariai kviečiami da
lyvauti ir visaip paremti II-jį 
teatro festivalį š.m. lapkričio 
25-28 Chicago j. Jo rengimui pir: 
mininkauja tarybos narys ir 
JAV LB kultūros fondo pirm. 
Anatolijus Kairys.

•
Bendralaiškyje tarybos komi

sijos yra skatinamos aktyviai 
dirbti. Pateikiami komisijų pir
mininkų adresai. Komisijų pir
mininkai yra: švietimo — Jo
nas Kavaliūnas, kultūrinių rei
kalų — Bernardas Brazdžionis, 
ekonominių ir finansinių — 
Džiugas Staniškis, jaunimo — 
pasitraukus dr. V. Klemui, ko
misija rinks naują pirmininką, 
politinių ir informacinių —dr. 
Petras Vileišis, organizacinių 
ir administracinių — Aleksand
ras Vakselis.

•
JAV LB centro valdybos pir- 

min. Vytautas Volertas prane
šė, kad iš centro valdybos pasi- 
traukė dr. V. Klemas (persikė
lė gyventi toliau nuo Philadel- 
phijos) ir M. Vaišnys (dėl įvai
rių Įsipareigojimų darbovietėj). 
Naujais LB centro valdybos 
nariais pirm. V. Volertas tary
bai pristatė Petrą Mitalą (finan
sų tvarkytoju) ir Vytautą Ma
ciūną (administratorium). Da
bar tarybos nariai slapto bal
savimo būdu pristatytus nau
jus C V narius turės patvirtinti.

Šis, 4-tasis, JAV LB tary
bos posėdis baigsis lapkričio 
15.

bei visuomeninei veiklai organi
zuoti lėšų telkimą aukų ir tau
tinio solidarumo inašu amžinų
jų narių įmokų principais”. 
PLB valdybos posėdy buvo pa
brėžta, kad aktualu baigti JAV 
ir Kanados kultūrinių lietuvių 
fondų organizavimą, bet nuo 
naujų fondų steigimo atsisaky
ti. Apskritai būtų naudinga pri
eiti prie vieno visuomeninio 
fondo, kuris būtų administruo
jamas tarpveiksniniu susitari
mu. Visų kraštų lietuvių bend
ruomenės daug daugiau dėme
sio turėtų skirti tautiniam lie
tuvio solidarumo Įnašui ir jam 
išrinkti organizuoti efektyves
nį administracinį aparatą, tra
dicinių valdybų iždininkų šiam 
reikalui nebepakanka. PLB val
dyba, be kraštų lietuvių bend
ruomenių atsiunčiamų konstitu
cinių Įnašų, savo darbui lėšų 
pasidaryti turi per “Pasaulio 
Lietuvį” ir intensyviau platin
dama automobilių lipinukus ir 
lietuvio ženkliukus.

Pasaulinė baltų federacija— 
klausimas, keliamas Australijos 
LB valdybos. Posėdy buvo kon
statuota, kad New Yorke nuo 
1954 veikia Pavergtosios Jung
tinės Tautos, vadinamos taip 
pat Pavergtųjų Europos Vals
tybių Seimu, kurį sudaro'Alba
nijos, Bulgarijos, Čekoslovaki
jos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, 
Lietuvos, Rumunijos ir Vengri
jos demokratinių institucijų at
stovai, nuo 1965 taip pat New 
Yorke veikia vien trijų Balti
jos tautų išeivijos institucija 
Batūras, su kitomis Baltijos tau
tomis ryšius turi Vlikas ir kt. 
Todėl reikia aiškintis, ar Pa
saulinės Baltų Federacijos or
ganizavimas nebus paralelinis 
darbas, ir tai pavesta PLB v- 
bos visuomeninių reikalų vicep. 
dr. H. Brazaičiui.

Kiti klausimai ir reikalai. 
PLB valdybos nariai padarė 
veiklos pranešimus, buvo susi
pažinta su gautaisiais bei išsiųs
taisiais raštais, patvirtintos są
skaitos, aptarti įvairūs einamie
ji reikalai. Posėdy dalyvavo šie 
PLB valdybos nariai: St. Barz- 
dukas, dr. H. Brazaitis, A. Gai- 
liušis, A. Laikūnas, M. Lenkaus
kienė, dr. V. Majauskas, Kult, 
t-bos pirm. dr. Alg. Nasvytis, 
Švietimo t-bos pirm. A. Rinku- 
nas. PLB v-bos inf.

JAV Lietuvių Bendruomenė 
jau darbuojasi 20 metų. 1951 
lapkričio 18 New Yorke buvo 
paskelbtas ir iškilmingai pasira
šytas jos įsteigimo aktas, pa
ruoštas prel. Jono Balkono pir
mininkaujamo Laikinojo Orga
nizacinio Komiteto. Įregistruo
ta (inkorporuota) ji buvo Con
necticut© valstijoj 1952 vasario 
14 (dokumentus pasirašė prel. 
John Balkūnas, Peter J. Vilei
šis, Walter M. Chase, Frank J. 
Monchun ir Antanas K. Saulai- 
tis). Du iš inkorporuotojų yra 
dabartinės JAV LB tarybos na
riai — tai prel. Jonas Balkūnas 
ir dr. Petras Vileišis.

LBT Inf.

Lawrence, Mass.
Iš Šv. Pranciškaus parapijos 

gyvenimo
Mirė šios bažnyčios vikaras 

kun. Mykolas Vembrė. Į laidotu, 
vių pamaldas lapkričio 2 į šv. 
Petro bažnyčią So. Bostone su
važiavo keliolika kunigų, 4 pre
latai ir Bostono vyskupas pagel- 
bininkas. Žmonių prisirinko 
pilna bažnyčia. Mišias aukojo 
prel. dr. Vytautas Balčiūnas, 
kunigai-klebonai: Petras Šaka
lys, Antanas Baltrušiūnas, Al
fonsas Jansonis ir kun. prof. 
Stasys Yla. Po mišių kun. Yla 
pasakė pamokslą, supažindino 
su velionies gyvenimu, su jc 
kaip kunigo gerais privalu- 
lumais. Išlydėjimo maldas at
skaitė vyskupas.

Parapijos mokykloj, nors mo
kestis už mokslą šiais metais 
pakeltas, tačiau mokinių yra 
283, nedaug mažiau negu per-
nai. Mokytojų darbą dirba 8 
seselės ir viena samdoma mo
kytoja. 6 seselės šiem metam 
pakeistos, liko tik pernykščia 
vedėja sesuo Andrea ir jos pa
dėjėja.

Darbščios parapijos mote
rys — Stratson, Rimas, Hobitz 
ir Unick, prisikalėdojusios var
totų rūbų, spalio 19-20 juos 
pardavinėjo. Uždirbo 76 dol. 
parapijos naudai.

Zakristijoj išmontuota sena 
_ medinė spintutė su stalčiukais 

šonuose ir jos vietoj Įtaisyta 
nauja, taip pat su stalčiukais. 
Padarytos 4 lentynos prie sie
nos. Palangė, karnizai padeng
ti nauju baltu linoleumu, pa
keistas apšvietimas.

J. Sk.

PLB v-ba skelbia 
jaunimo metus
Pasaulio lietuvių jaunimas, 

antrojo savo kongreso šūkiu pa
sirinkęs mintį “Jaunimo dar
bas ir širdis — lietuvių tautos 
ateitis”, įsipareigoja dirbti sa
vo tautai, ją mylėti ir brangin
ti jos didžiuosius laisvės bei 
tautinės gyvybės idealus.

PLB valdyba, pozityviai ver
tindama lietuvių jaunimo tau
tinės kultūros ir Lietuvos vals
tybingumo pastangas, ryšium 
su 1972 įvykstančiu D-jų Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongresu, 
šiuos metus skelbia

Jaunimo metais
ir pasaulyje pasklidusius lietu
vius kviečia savo dėmesį bei rū- 
pęstį skirti:

1. jaunimo ryžtui jungtis Į 
Lietuvos laisvės kovą nepri
klausomai demokratinei Lietu
vos respublikai atkurti,

2. tautiniam jaunimo ugdy
mui mokyklose ir šeimose,

3. lietuvių jaunimo organiza
cijų stiprėjimui, darbui bei 
tarpusavio bendradarbiavimui,

4. lietuvių jaunimo kultūri
nei veiklai dainos, žodžio, tau
tinių šokių, scenas, sporto ir 
kituose vienetuose,

5. lietuvių spaudos skleidi
mui ir skaitymui jaunimo tar
pe,

6. pasaulio lietuvių jaunimo 
mastu rengiamos IV-sios tauti
nių šokių šventės pasisekimui,

7. II-jo pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso sėkmingam į- 
vykdymui.

DARBININKAS

Dail. Onos Paškevįčienės parodos atidaryme. Pirmoje eilėje iš k. dail. O. Paškevičienė, R. Simutienė, B. Si- 
dzikauskienė, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, V. Cečetienė, V. Sidzikauskas. Nuotr. R. Kisieliaus

Dėl vyskupo V. Brizgio laiško ir tikinčiųjų kovos
Šių metų spalio 19 Darbinin

ke buvo išspausdintas vyskupo 
V. Brizgio atviras laiškas apie 
praeito pavasario Įvykius ir de
monstracijas Chicagoje, ryšium 
su tikinčiųjų pastangomis at
gauti tautines ir religines apei
gas savose kapinėse. Pasiteisi
nęs savo atsilikimu dėl lietu
viškos spaudos neskaitymo, vys
kupas sukūrė tokį kreivą jau 
seniai čikagiečių išgyventų Įvy
kių vaizdą, kad pasipiktinusi 
visuomenė reikalauja faktų pa
ryškinimo, nes padėtis gali iš
šaukti naujų įvykių audrą. To
dėl gerbiamą Redakciją, prašau 
neatsisakyti išspausdinti ši pa
reiškimą.

Užuot užjautęs religingų žmo
nių jautriai pažeistus jausmus 
dėl arkidiecezijos nutautinimo 
politikos per religiją, vyskupas 
išeina jų dar labiau užgauti, 
viską nukreipdamas svetimie
siems pataikavimo linkme. 
Ypač apgailėtina, kad jis imasi 
su šiais Įvykiais susieti garbin
gus asmenis, kurie per jo mi
nėtą .ilgą laikraščių neskaitymo 
laikotarpį jau mirė ir negali 
už save kalbėti...

Grįždamas prie seniai prabė
gusių Įvykių, vyskupas pareiš
kia: “Išsamiau pasitarus ir su 
generaliniu konsulu, ir su lietu
viais klebonais, ir su lietuvių 
organizacijų valdybų žmonėm, 
buvo sukviestas pasitarimas, 
kuriame buvo priimtas mano 
ir kitų pasirašytas pareiški
mas.”

Jeigu tokie žmonės vysk. 
Brizgio pastangomis buvo su
kviesti, tai jam, kaip lietuvių 
vyskupui, nederėjo šių žmonių 
panaudoti prieš lietuvišką vi
suomenę savo asmeniško Įsitei
kimo arkidiecezijai tikslais. 
Gausus Chicagos lietuvių visuo
menės susirinkimas, Įvykęs bir
želio 14, apsvarstė ir viešai pa
smerkė tokį vyskupo prieš sa
vuosius nukreiptą elgesį. Pro
testo susirinkime pasisakė visi: 
mažai žinomi eiliniai lietuviai 
krikščionys ir mūsų veiksniam 
vadovaują didžiai nusipelnę as
menys. Spauda labai plačiai in
formavo visuomenę ir pati pa
sisakė vedamaisiais.

Kaip į tokį vyskupo Brizgio 
elgesį žiūri gerai žinomos ir 
gerbiamos lietuvių katalikų or
ganizacijos, teparyškina jų pa
čių pareiškimas. Chicagos S.A. 
S. draugovės valdyba š. m. lie
pos 21 Dirvoj išėjo su tokio 
turinio viešu pareiškimu:

Tai darbai, kuriems reikia 
mūsų visų pastangų ir talkos, 
mūsų visų moralinės ir materia
linės paramos. Be jaunimo be
galima tautinė išeivijos ateitis, 
tad padėkim jam* jo siekimuo
se bei darbuose.

Tebūnie Jaunimo metai .pras
mingi, darbingi ir kūrybingi!
Pasaulio Lietuvių

Bendruomenės Valdyba

P. S. šis pranešimas redak
cijoj gautas tik lapkričio 5.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

“Dabartinių įvykių eigoje 
randame reikalą pareikšti savo 
organizacijos nusistatymą.

‘Įvykiai Šv. Kazimiero kapi
nių reikalu byloja faktą, kad 
Chicagoje Bažnyčioje glūdi sie
na tarp dvasiškuos ir tikinčių
jų. Šios sienos dėka, hierarchi
ja nepaiso savo tikinčiųjų ir 
vykdo viską monarchine tvar - 
ka. Dėka neaiškių nusistatymų, 
ši tvarka trukdo ne tik para
pijų lietuviškumui, bet ir jų ka
talikiškumui.

“Malonu, kad atsirado LB 
Komitetas Pasauliečių teisėms 
apsaugoti Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse ir tų kapinių skly
pų savininkų draugija, kurie 
ryžtasi išlaikyti ir apsaugoti lie
tuvių ir katalikų tradicijas. Fak
tai mums rodo, kad šios dvi or
ganizacijos, o ne kas kitas, šiuo 
reikalu atstovauja tikinčiųjų lie
tuvių katalikų balsą. Tikimės, 
kad šių sąjūdžių dėka pas mus 
atsiras didesnis dialogas tarp 
tikinčiųjų ir Bažnyčios.”

Vysk. Brizgys nusiskundžia: 
“Kurį laiką vis laukėme, tikė
damiesi kokio nors žodžio iš 
Lietuvių Bendruomenės, nes 
jos vardas ten buvo painioja
mas”. Čia vėl tenka apgailes
tauti vyskupo neskaitymą lie
tuvių spaudos, nes Lietuvių 
Bendruomenės oficialus orga
nas Pasaulio Lietuvis kuone 
kiekviename numeryje yra šiuo 
reikalu pasisakęs. Pavyzdžiui, 
12/48 numeryje, tarp kitko, sa
koma: “Lietuvių reikalus ener

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniui, Tėvų pranciškonų vie
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskirų aukotojų pageidavimus) aukojo:
NEWARK, N. J.
A. Lelešienė 5.
M. Martin 5, pažad. 100.
M. Maldeikis 5.
M. Martin 5, pažad. 100.
M. Maldeikis 5.
Ig. Matulis 100, įrašo Matulių 
ir Kazakevičių mirusius.
K. Miknevičius 10.
A. Miknevičius 10.
Ann Montvydas 10.
A. Mikeonis 5.
M. Naujokas 10.
M. Nausėdas 5.
J. Petchalonis 5.
J. Peldonas 5.
A. Pridotkas 1.
N. Piegaro 2.
A. Pliskaitis 50, pažad. 100.
A. Paseckis 5.
A. Pocienė 25.
M. Reskow 5. £ 

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

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

Kitnose laikraščio numeriuose skelbsime kitų vietovių au
kotojų pavardes.

gingai gina JAV LB Čikagos a- 
pygardos sudarytas Komitetas 
pasauliečių teisėms Šv. Kazimie
ro Lietuvių Kapinėse saugoti.” 
Bet nereikėjo vyskupui taip il
gai lūkuriuoti dėl Bendruome
nės pasisakymo. Mūsų katali
kiška spauda, ne tik Ameriko
je, bet ir užsieniuose kalbėjo 
apie tai ištisais vedamaisiais. 
Kanadoje ir už jos populia
rūs Tėviškės Žiburiai rugpiū- 
čio 5 dienos vedamajame štai 
ką sako: “Čikagos lietuvių ko
vojančios grupės atveju reikia 
pasakyti, kad jie reikalauja tei
sėtų dalykų. Lietuviška institu
cija yra Įsteigta ne airiams ar 
anglam, bet lietuviam. Jos Įstei
gimo pagrindas yra lietuvybė. 
Be jos nebūtų nei vienos religi
nės institucijos.”

Amerikos lietuvių visuome
nės nustebimas dėl šitokių vys
kupo Brizgio nuotaikų nesiribo
ja vien katalikiškos spaudos 
pasisakymais, jis yra visuotinis. 
Naujienos birželio 5 dienos ve
damajame “Viešpatie, atleisk 
jiems, jie nežino ką rašo” dėl 
vysk. Brizgio “pasirašymo” sa
ko: “Būtų buvę geriau nieko 
nerašyti, negu skelbti netiks
lius tvirtinimus.” Sėja š. m. 
3/114 numeryje ilgą straipsni 
“Pažeistos lietuvių teisės” bai
gia taip: “Vis tat teisiniai klau-
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— New York Times spalio 
28 paskelbė Lietuvos gen. kon. 
sulato New Yorke pateiktas in
formacijas ’“apie dr. L. Bistrą, 
jo veiklą ir mirti. (E)

J. Simanavičienė 20.
J. Sereika 10.
J. Saldko 5, anksč. 3.
W. Swatak 25.
B. Sarkenis 75, anksč. 25.
K. Stanevičiūtė 5.
B. Stankus 20.
Ch. Saltanis 1.
Ch. Strolis 5.
J. Simanavičius 5, pažad. 100 
Br. Sužinskas 100.
Ann Taleiša 100.
M. Tankūnienė 3.
V. Tankūnaitė 5, pažad. 100.
M. Teireira, Jr. 10.
P. Vuleikis 1.
N. -N. 10.
P. Zaluba 5.
I. Žilienė 10.
EAST NEWARK, N.J.
£h. Bubėnas 5.
G. Sinkevičienė 10.

5

- — Kun. Mykolas Vembrė 
spalio 30 rytą mirė Bostono 
ligoninėj. Po pamaldų Šv. Pet
ro liet, parap. bažnyčioj Bosto
ne palaidotas lapkričio 2 sese
lių kapinėse Putnam, Conn. 
Jis sunkiai sirgo jau nuo 
rugsėjo pradžios. Velionis bu
vo gimęs 1904 sausio 5 Kolyčių 
km., Šiaulių apskr. Mokėsi 
Šiauliuose. Voroneže. Kauno 
kun. seminarijoj. Kunigų Įšven
tintas 1927. Buvo vikaru Krinči
ne, klebonu Sidabrave, kapelio
nu Mildoro stovykloj Vokieti
joj. Į JAV atvyko 1949. Vikara
vo Stoughtone, Mass., Brockton, 
Mass., Lawrence, Mass. Rašė 
Darbininkui, Draugui, Rytui.

— Vysk. A. Deksnys su tėv 
dr. K. Žalaliu, OFM, aplankė 
Pforzheimo ir Rastatto lietuvių 
(atvykusių 1958-64) kolonijas. 
Spalio 30 dalyvavo kariuome
nės šventės minėjime Koelno 
apylinkėj ir per pamaldas su
teikė sutvirtinimo sakramentą. 
Spalio 31 pasakė pamokslą per 
kun. Br. Liubino 25 m. kuni
gystės jubiliejų Kaiserslauterne.

— Vokietijos LB tarybos rin
kimai Įvyks lapkričio 23. Rinki
mų komisijos pirmininkas — 
dr. Jurgis Gurklevičius.

— Tėvynės Gsrsų radijas 
rengia lietuviškos dainos ir 
grožinės kūrybos vakarą lap
kričio 14, sekmadienį, 4 vai. 
popiet Clevelande. Muzikos In
stituto Le Pavilion salėj. Pro-

• gramą atliks solistė Aldona 
Stempužienė, dramaturgas Kos
tas Ostrauskas, poetai Kazys 
Bradūnas ir Rimas Vėžys.

— Hamburgan, Vokietijon, 
lapkričio 4 atvyko rš JAV 4 
lietuviai kunigai: prel. J. Kara
lius, prel. J. Balkūnas, prof. La
das Budreckas ir klebonas Jur
gis Gurinskas. Atostogaudami 

- aplankys ke’etą Europos valsty
bių.

— “Tautinis auklėjimas ..ir 
šeima“ teina bus svarstoma lap
kričio 21 Detroite, Lietuvių na
muose, St. Butkaus šaulių kuo
pos kultūros sekcijos iniciatyva. 
Bus pristatyta pedagogo Vaclo
vo Čižiūno knyga “Šeima tauti
nėje bendruomenėje”. Svarsty
mus praves Pranas Turūta iš 
Grand Rapids, Mich., referen
tė S. Kaunelienė ir jko-referen- 
tė Liuda Rugienienė.

— Ona Saulaifienė, gyv. 
Oakville, Conn., grįžo iš New 
Haveno Šv. Rafaelio ligoninės, 
kur jai rugsėjo 9 buvo padary. 
ta atviroji širdies operacija: i 
širdį Įdėtas plastikinis prietai
sas — dirbtiniai širdies vožtu
vėliai. Ligoninėj išbuvo 2 mė
nesius, namie turėsianti sveik
ti ir stiprėti dar 5-6 mėnesius
O. Saulaitienė, dar negalinti pa
ti rašyti, labai nuoširdžiai dė
koja visiem, kurie jos ligos me
tu ją prisiminė, meldėsi, lankė, 
laiškais ar kitaip parodė nuo
širdžių jausmų.

— M. K. Čiurlionio mirimo 
vietoj, Pustelnike, • Varšuvoj, 
prie buvusio ligoninės namo, 
spalio 14 prikalta paminklinė 
lenta 1 metro aukščio ir 75 cm 
pločio. Projektą sukūrė ir pa
gaminimu rūpinosi dailės aka
demijos prof. Kazimieras Zie 
linskis. Lenta pagaminta iš 
marmuro, o dailininko portre
tas ir įrašinės raidės iš bron
zos. Buv. ligoninės name dabar 
yra mokykla. Siūloma ją pava
dinti Čiurlionio vardu.

— K m ados Lietuvių Bend
ruomenės tarybos suvažiavime 
spalio 23 Toronte i na£pZ 
krašto valdybą išrinkti: J. R. Si-

• manavičius, L. Tamošauskas, J 
Čeponkutė. G. Breichmanas, E. 
Čiuplinskas, V. Gruodis. A. 
Kuolienė, J. Pleinys, kun. A. 
Žilinskas, L. Gvildienė. Revi
zijos komisijon išrinkti: V. 
Krištolaitis. K. Mileris. J. Mik
šys. Į garbės teismą išrinkti: 
A: Lapinas.. A. J. Išganaitis. dr. 
V. Pavilanis, A. Gražys. J. Ado
maitis.
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N. Y. Alfos posėdis įvykc 
spalio 29, penktadienj, buvu
siam Diržienės, dabar Čekavi- 
čiaus restorane. Kalbėta apie 
ateinančių metų Lietuvos ne
priklausomybės šventės minėji
mą. Kadangi vasario 16 bus tre- 
čiadienį, tai minėjimas bus su
rengtas vasario 20. Numatoma 
Richmond Hill aukštesniosios 
mokyklos salė, nes ji švaresnė, 
patogesnė už kitas sales. Ji tu 
ri ir geresnę sceną bei apšvie
timą. Norima ir šiemet minė
jimo programą padaryti įdo
mią ir patrauklią. I ją numato
ma įtraukti kuo daugiau jauni
mo. Bus studijuojamos galimy
bės pasikviesti koki amerikie
tį kalbėtoją, pavergtųjų tautų 
bičiuli ar žurnalistą. «. *■

Antenas Rugys, Patersonc 
lietuvių kolonijos vienas iš pa
grindinių veikėjų, Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės pirmi
ninkas, sulaukė 70 metų. Susi
daręs komitetas lapkričio 13 
rengia jam pagerbimą Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos sa
lėj. Pradžia 6:30 v.v.
Domo Peniko artėjančiai dve
jų metų mirties "sukakčiai pa
minėti už jo vėlę bus aukoja
mos gedulingos mišios lapkri
čio 13, šeštadienį, 10 v.r. tėvų 
pranciškonų koplyčioj, 680 
Bushwick Ave. Po pamaldų 
bus šventinamas paminklas Cy
press Hills kapinėse. Seimą 
draugus ir pažįstamus nuošir
džiai kviečia dalyvauti.

Vladas Jankevičius, gyvenęs 
Woodhavene, mirė spalio 8 d. 
10:30 v.r. Liuteronų ligoninėj. 
Palaidotas iš Apreiškimo para
pijos bažnyčios Šv. Jono kapi
nėse. Velionis buvo Darbinin
ko skaitytojas.

c

SĖKMINGA DAIL ONOS PAŠKEVIČIENES PARODA
Spalio 30-31 Kultūros Židi-

ny buvo surengta graži dail. 
Onos Paškevičienės .. paroda. 
Nors kataloge buvo įrašyta, 
kad išstatyta 47 paveikslai, bet 
jų buvo 49 (du buvo į katalogą 
ranka įrašyti). Paroda užėmė 
visą pirmą aukštą.

Atidarymas buvo spalio 30. 
šeštadienį, 5 v. popiet Pradė
jo LMK Federacijos vicepirmi
ninkė V. čečetienė trumpu žo
džiu, pasveikindama susirinku
sius ir pačią dailininkę. Ji pa
kvietė žodį tarti Lietuvos gen. 
konsulą A. Simuti. Konsulas to
kiom progom suranda tinkamų 
sąmojų. Ir dabar, pasigavęs vie
ną paveikslą,’ visus linksmai 
nuteikė.

Susirgus dail. V. K. Jonynui, 
programos vedėja pakvietė 
Paulių Jurkų apibūdinti daili
ninkės kūrybą. Kalbėtojas iš
ryškino jos kūrybos pradus, — 
jos realizmą, paveldėtą iš mo
kyklos, impresionizmo pomėgį, 
modernų laisvėjimą. Tą visą su
jungusi, dailininkė suformavo 
dabartinę savo individualybę. 
Dar atskirai buvo išryškinta jos

Dail. Ona Paškevičienė parodoje prie savo nutapyto paveikslo. Nuotr. R. Kisieliaus

Dr. B. Radzivanas, vienas iš pir
mųjų paaukojęs 1OOO dol. Kultūros 
židinio statybai 1964 m. spalio 11.

Dail. Juozas Bagdonas, dr. A. 
Skėrys ir kun. P. Geisčiūnas 
dalyvavo Clevelande Balfo di
rektorių suvažiavime spalio 23. 
Taip pat jie dalyvavo Lietuvai 
daug nusipelniusio Kazio Kar- 
piaus paskutinio atsisveikinimo 
valandoje.

Anicetas Simutis, Lietuvos 
generalinis konsulas, spalio 21 
su žmona New Yorko miesto 
burmistro pakviesti dalyvavo 
Jungtinių Tautų delegacijų va
dam ir konsulam pagerbti pri
ėmime.

Pranciška Ražickienė, gyv. 
Ridgewoode, šiomis dienomis 
grižo iš ligoninės, kur buvo pa
guldyta lūžus dešiniajai rankai. 
Ji ir jos vyras Antanas abu ne- 
sveikuoja. Jų draugai linki, 
abiem sveikatos.

Dail. Onai Paškevičienei nuo
širdi padėka už padovanojimą 
Kultūros Židiniui vieno iš savo 
gražiausių paveikslų bei 10 0 
dol. auką patalpų išlaikymui.

gamtovaizdis, ■ portretas ir jos 
kūrybos optimistinis bruožas.

Kalba užsitęsė kokia 12 mi
nučių. Ji buvo perduota per 
garsiakalbių sistemą, tai leng
vai buvo girdima ir, kituose 
kambariuose.

Programos vedėja V. čeče
tienė pristatė ir pačią dail. Ci
ną Paškevičienę. Pagauta mo
mento, ji buvo susijaudinusi. 
Padėkojo rengėjom, kalbėto
jam, svečiam. Toliau visi turė
jo progos apžiūrėti parodą, pa. 
sibuvoti. Rengėjos buvo su
rengusios labai gražias vaišes 
su puikiu punšu, puikiais pyra
gaičiais. Stalai buvo papuošti 
žvakėm. Paroda buvo gana gau
siai lankoma ir kita diena. Vi
so parduota 11 paveikslų.

—o—
Parodoje buvo išstatyta 28 

gamtovaizdžiai, 1 1 portretų, 
10 naturmortu. Gvvendama 
gamtoj, dailininkė labiausiai 
pamėgusi tapyti gamtą, bet ly
giai mėgsta ir. naturmortą ir 
portretą.

Kai paroda išdėstoma per ke
letą salių ar kambarių, gaunasi 
pilnesnis ir atviresnis dailinin-

KAS TIE, KURIE PIRMIEJI AUKOJO TŪKSTANTINES
Šio didelio vajaus proga pri

siminkime tuos, kurie patys 
pirmieji, vos paskelbus suma
nymą statyti Kultūros Židinį, 
atskubėjo su savo auka —po 
1000 dol. Tai jau yra istorija. 
Per tą laiką užaugo net barz
dota generacija ir daug kitų da- 
lykų nutiko.

Tai buvo prieš septynetą me
tų. Taip! Neįtikėtina, bet laikas 
bėga greičiau, nei manome. 
Pirmosios aukos po ..tūkstanti 
dolerių buvo sudėtos 1964 spa
lio 11 d. Darbininko metinia
me koncerte, Šv. Tomo salėj.

•

Septynetas metų, kaip toje 
pasakoje, kalbėta ir kalbėta. 
Šiandien štai skubame rinkti 
aukas, kad kaip nors pradėtu
me statyti. Šia proga tikrai 
norim dirstelti atgalios ir iš 
ten pasisemti stiprybės. Tegu 
tai paskatina mus kuo greičiau 
statyti ir pastatyti. Juk ir anie 
pirmūnai atskubėjo ne su žo
džiu, bet su auka — su tūks
tančiu doleriu.

Paskelbė, kad statys 
Kultūros Židinį

Tame Darbininko metinia
me koncerte Šv. Tomo salėj 
dainavo solistė Lilija Mernikai- 
tė ir Kazys Jakutis, abu iš Wor- 
cesterio. Pertraukos metu į 
sceną užkopė Tėv. Leonardas 
Andriekus. OFM, kuris tą vasa
rą buvo • išrinktas provincijolu. 
Jis ir paskelbė, kad pranciško
nų vadovybė nutarė New Yor
ke statyti Kultūros Židinį, kur 
būtų patalpos lietuviškiem su
ėjimam, mokyklai, organizaci
jom. Apie tai ir anksčiau buvo 
kalbėta, daryti vienoki ar kito
kį bandymai. Jau tuo klausi
mu buvo kalbėjusi Kunigų Vie

ko vaizdas. Matai, kur daili
ninkas yra tikresnis, jautres
nis, kūrybingesnis. Ir nūnai dai
lininkė geriausiai dirba ten, kur 
ji nėra suinteresuota, kur ne
sistengia. Tas ypač žymu port
retuose. Iš jų bene geriausias 
buvo jos kaimynės portretas 
(su stiklu)—labai ištaigus, jaut
riai nutapytas. Portretuose la
biausiai akcentuoja akis, ir iš- 
jų išsuka visą charakterį.

Gamtovaizdžius tapydama, 
dailininkė mėgsta pakelti hori
zontą arba visai jį išjungti. Ta
da gamtovaizdis gauna sunkes
nį charakterį. Geriausi jos gam
tovaizdžiai, kur buvo dangaus 
horizonto, kur buvo staiga su- 
kontrastuotos spalvos, šilti, šal
ti tonai.

Atžymėtini ir natųrmortai 
— gėlių vazos, vaisiai. Jie pa
daryti labai laisvai, pilni virpė
jimo ir oro.

Visai jos kūrybai charakte
ringas optimistinis nusiteiki
mas. Ir gamtovaizdžiai, ir port
retai, ir natųrmortai žėri skai
driom šviesiom spalvom, visa 
juda ir virpa, trykšte trykšta 
įvairumu ir žaismu, (p.j.) 

nybė (spalio 8 susirinkime). Ku
nigų Vienybė irgi pritarė, kad 
pranciškonai imtųsi iniciatyvos 
ir atatytų kultūros centrą —ži
dinį.

Po koncerto dar ugningai 
kalbėjo prel. J. Balkūnas, kvies
damas išlaikyti ir išsaugoti lie
tuvišką kultūrą ateities kar
tom, pažadėdamas visokerio
pą paramą, skatindamas visus 
prisidėti ir paremti.

Tada pasirodė tie pirmūnai
Petraukos metu salėje jau 

vyko kuždėjimas, pasitarimas 
kiek duoti. Vienas sakė, kad 
500, kitas — tūkstantį. Tūkstan
tis atrodė kur kas įspūdingiau. 
Geresnė pradžia. Tą vakarą bu
vo paskelbt? pirmieji, davę po 
tūkstantį. Jie buvo:

Už a.a. Juozą Valaką mišios 
bus lapkričio 13, šeštadienį, 
9:30 v. Angelų Karalienės para
pijos bažnyčioj. Tuoj po mišių 
Cypress Hills kapinėse šventi
namas paminklas. Draugai, pa
žįstami ir giminės kviečiami da
ly vautk. Metinės nuo J. Valako 
mirties suėjo š.m. gegužės mė
nesį.

Dail. V. K. Jonynas, po sėk
mingos operacijos ligoninėj, 
jau grįžo į namus ir čia toliau 
gydosi rūpestingoj dukters glo
boj.

Julita Venckuvienė išvykę 
dviejų savaičių atostogų pas sa
vo dukrą Sigutę Eidukonienę, 
kuri šiuo metu gyvena Stuttgar- 
de, Vokietijoj.

Jurgis Krušinskas, ilgą lai
ką dirbęs prie namų remonto 
darbų, New Yorke lankė spe
cialią mokyklą, kurią baigė spa
lio mėnesi. Išlaikęs privalomus 
egzaminus, gavo namų prižiū
rėtojo mechaniko diplomą.

Dail. Vytautas Ignas, parda
vęs savo namą, persikėlė į nau
ją butą. Dabar jo adresas: 88- 
15 168 Street, Apt. 1-C, Jamai- 
ca, N. Y. 11432. Telef. (212) 
739-2307.

Padėka
»

Gegužės 2 automobilio kata
strofoj buvom sunkiai sužeisti 
mano vyras Jurgis Bublaitis ir 
aš. Buvom paguldyti į ligoninę.

Mano vyras mirė birželio 14 
po keletos sunkių operacijų. 
Man pačiai esant ligoninėj, ne
teko dalyvauti nei jo laidotuvė
se.

Visos šios didelės nelaimės 
metu patyriau labai daug nuo
širdumo ir bičiulystės. Mus ser
gančius ligoninėj daug kas lan
kė, tvarkė ir globojo paliktus 
namus, vienokiu ar kitokiu bū
du atėjo į pagalbą.

Mirus mano vyrui, atsiuntė 
gėlių prie karsto, sakė atsisvei
kinimo kalbas, užprašė mišias.

Negalėdama čia suminėti, 
kas ką gero padarė mano mi
rusiam vyrui ir man, .suminė
siu tik jų pavardes. Šiem asme
nim esu labai ir labai dėkinga:

Kun. P. Dagiui, kun. P. Rau
galui, kun. P. Baltakiui, O.F.M., 
kun. A. Račkauskui, solistui 
St. Citvarui,4 Bronei Reventie- 
nei, Vytui Gerulaičiui, A. Kon- 
cei, J. Ceiliui, Operetės chorui 
ir jo dirigentui Mykolui Cibui 
(jie sugiedojo koplyčioj Marija, 
Marija ir Lietuvos himną), Lidi
jai Moruzienei, Antaninai To- 
r-ienei, Jurgiui Tonui, Onutei 
Brazlauskaitei, Jonui Brazlaus- 
kui (mano broliui, kuris specia
liai atvyko iš Kanados), S. Ja
saitienei, E. Urbelienei, Jonui 
Andrulaičiui, Endrulaičiams, Jol 
hanai Danielevičienei, Ditricht, 
P. E. Gavėnams, Johanai De- 
mor, Oniūnienei, Lipšienei, O. 
Kreivėnams, Janei Jasins- 
kas, Delicatessen Manor, dr. 
Noakaitei; Leonui Danisevičiui, 
N. Savin, Calitis, J. Andriušiui, 
M. Diržienei, M. šalinskienei 
už gražų patarnavimą, Lukui, 
šeputienei, Garsonienei, šavels- 
kiams.

Visiem jum nuoširdžiausia 
padėka!

Elena Bublaitiani

Kun. J. Aleksiūnes, tuomet 
buvęs Angelų Karalienės para
pijos klebonas, davęs auką dar 
prieš koncertą, prel. J. Balkū
nas, dr. Br. Radzivanas, Anta
nas ir Eugenija Vainiai, Mary
tė šalinskienė, Valteris Turulis, 
Petras Montvila, E. Galčiuvie • 
nė. Visi buvo pakviesti į sce
ną, bet ten nepasirodė kun. 
J. Aleksiūnas, P. Montvila ir 
E. Galčiuvienė.

Visų pirmūnų vardu ugnin
gą žodį tarė dr. B. Radzivanas,

Lietuvių Fronto Bičiulių ry
tų apygardos suvažiavimas šau
kiamas lapkričio 13 New Yor
ke Angelų Karalienės lietuvių 
parapijos salėj, 213 So. 4th St., 
Brooklyn. Pradžia 1 v. popiet. 
Pagrindiniu kalbėtoju pakvies
tas prof. dr. Antanas Klimas iš 
Rochesterio. Kalbos tema — 
“į ketvirtąjį rezistencijos de
šimtmetį žengiant”. Vakare 7 
vai. dalyvaujama Kolumbo Vy
čių salėj, 86-22 85th St., Wood- 
haven (visai arti prie Jamaica 
Ave.), LFB rytų apygardos ir 
LB Woodhaveno apylinkės 
jungtiniame parengime. Pro
gramoj: 1. Aloyzo Barono kny
gos “Vėjas lekia lyguma” pri
statymas. Pristato Bronius Bal
čiūnas. Ištraukas iš knygos 
skaito jaunimas. 2. LB Wood
haveno apylinkės valdybos 
skelbto konkurso rašinių prista 
tymas ir premijavimas. Prista
tys ir premijas įteiks iš jauni
mo atstovų sudaryta komisija. 
3. Pasilinksminimas ir šokiai, 
grojant Gutauskų orkestrui. 
Veiks bufetas. LFB rytų apy
gardos valdyba nuoširdžiai 
kviečia visus Šiaurės New 
Jersey Julijono Būtėno vardo, 
New Yorko, Philadelphijos ir 
Waterburio sambūrius ir pavie
niui gyvenančius bičiulius, ju 
draugus ir pažįstamus šiame su
važiavime dalyvauti.

AKTORIUS J. BULEVIČIUS PRISTATO PUTINI
Dramos aktorius Juozas Bu- 

levičius-Boley spalio 31, sek
madienį, 4 v. popiet Finch kole
gijos teatro salėj Manhattane 
surengė tikrai gražią ir nuo
taikingą popietę, skirtą pami
nėti ir pagerbti Putiną. Popie
tėj buvo parodyta daug skonio, 
teatrališkumo, ir visa tai žiūro
vam paliko gražius įspūdžius.

Aktorius Juozas Bulevičius- 
Boley laisvai vartoja lietuvių ir 
anglų kalbas. Vaidinti tenka 
daugiausia angliškai. Dažnai jis 
įjungiamas į atskirus pastaty
mus, važinėja su grupėmis po 
visa krašta.

Jis mėgsta Putino kūrybą, 
mėgsta jo romaną “Altorių še
šėlyje”. Taip ir atėjo mintis— 
padaryti iš jo savitą interpre
taciją ir parodyti scenoj.

Pirmoji popietės dalis ir bu
vo skirta “Altorių šešėlyje” ro
manui. Tai buvo savotiška ro
mano santrauka, čia autoriaus 
— naratoriaus vaidmenį atli

Popietės su Putinu dalyviai. 1$ k. B. Balčiūnas, M. Sa ndanavičiūtė, Pr. Naujokaitis, I. Veblaitienė, aktorius 
Juozas Boley-Bulevičius, aktorė ir solistė Elena Blandytė, muz. A. Kačanauskas, S. Vaškys, V. Kidolis.

Nuotr. L. Tamošaičio

KŽ STATYBAI?
gyvai tikėdamas pačia idėja 
kuo greičiau pasistatyti savus 
namus — Kultūros Židinį.

Tokiu pirmūnu — judintoju 
ir propaguotoju daktaras išli
ko visą laiką. I darbą įsijungė 
visi jo namai, visur propagavo 
Židinio idėją. Kai dabar reikė
jo tvarkyti kartoteką, sudaryti 
New Yorko lietuvių sąrašus, A- 
polonija Radzivanienė net ke
turis mėnesius beveik kasdien 
atvykdavo į Kultūros Židinį ir 
ten triūsdavo. Atsivesdavo ir 
savo marčia Birute Radzivanie- 
nę. Ji kiekvieną penktadienį ei
na ir į bingo žaidimus, kad sa
vo darbu priartintų statybą.

Antanas Vainius, žuvęs 
1968 metais eismo nelaimėj, ta
da net pasiskolino iš banko pi
nigų, kad galėtų ateiti ir pa
remti naują ir gražų projektą 
Ir jo namai yra tie idealistų 
namai, kurie nieko nesigaili 
šiai uždegančiai-idėjai — pasi
statyti Židinį. Dabar marti — 
Loreta. Vainienė, sūnaus. Petro 
žmona, ir dirba, ir studijuoja, 
ir talkina vajaus komitetui, pa
sižadėjusi eiti net aukų rinkti. 
Dar to negana — visas jų na
mas — našlė su sūnumi Jonu
ku, sūnus Petras su žmo
na Loreta — šio vajaus proga 
aukoja kitą tūkstantį dolerių!

— Tegu tai būna pavyzdžiai 
šiam vajui! (Kitam numeryj— 
kiti aukoję po 1000 dol.)

Patiksliname. Aprašant ma
žąją dainų šventę, įsibrovė ne
tikslumas — buvo sumaišyti 
dirigentai. V. Mamaitis diriga
vo — Einu per kiemą — Br. 
Jonušo, Oi lekia, lekia — M. 
K. Čiurlionio ir Atsisveikini
mas su giria — St. Šimkaus. 
Pirmąją dalį baigė Leonas Kau
linis diriguodamas: Oi toli, toli 
— St. Gailevičiaus, Nei vėjas 
pučia- — K. V. Banaičio ir Jau 
nystės maršas — J. Stankūno.

ko pats J. Boley. Toliau buvo 
išvesta į sceną visa eilė žmo
nių, kurie skaitė-interpretavc 
atskiras ištraukas, dialogus. Fo
nui ir nuotaikai buvo panaudo
ta ir truputis muzikos. Roma
no skaityman buvo įjungta: 
Irena Veblaitienė, Marija San- 
danavičiūtė ir viešnia iš Chica- 
gos — aktorė ir dainininkė — 
Elena Blandytė. Iš vyrų be J. 
Boley dar skaitė: Bronius Bal
čiūnas, Vytautas Kidolis, Pra
nas Naujokaitis, Stasys Vaškys.

Po pertraukos buvo antroji 
dalis. Ją pradėjo dainininkė 
Elena Blandytė. Akomponuo- 
jant Algirdui Kačanauskui, vieš, 
nia padainavo: Putinėli, — liet, 
liaudies daina, harmonizuota 
D. Lapinsko, Kedras ir palmė 
— D. Lapinsko, Rossi —Oi su
grįžk, bisui — Kairiūkščio Aš 
viską užmiršau.

Dainininkė pirmoj dalyj turė
jo du išėjimus ir ten turėjo 
skaityti nemažus tekstus. Tai

Antanas Vainius, vienas iš pirmų
jų paaukojęs Kultūros Židinio sta
tybai 1000 dol. 1964 m. spalio 11. 
Vėliau 1968 m. A. Vainius žuvo 
eismo nelaimėje.

Laiškas redakcijai
(atkelta iš 5 psl.)

simai. Bet jie rimti ir kyla šiuo 
metu, kada Čikagos R. Katali
kų arkivyskupija nedaug krei
pia dėmesio į lietuvių tikinčių
jų gražiausius norus tinkamai 
laidoti mirusiuosius ir vysk. V. 
Brizgys su kitais viešai be jo
kios atodairos pateisina ir pa
laiko, o dėl savo teisių kovo
jančius lietuvius visaip žemi
na.”

Tai tik keli pavyzdžiai, kaip 
visų pakraipų lietuviškoji visuo
menė žiūri į vysk. Brizgio vaid
menį tikinčiųjų pastangose ap
ginti savo tautines ir religines 
teises savose religinėse insti
tucijose.

Algis A. Regis,
Bendruomenės komiteto 

pasauliečių teisėms apsaugoti 
pirmininkas

nuovargis šiek tiek jautėsi, bet 
ji buvo nuotaikinga ir tiko vi
sai popietei. Noris pažymėti, 
kad jos drabužiai buvo pačios 
pasigaminti. Abi suknelės buvo 
papuoštos labai skoningais lie
tuviškais ornamentais.

Po jos J. Boley skaitė Puti
no eilėraščius. Fone irgi buvo 
įpinta muzikos.

Aktorius yra atėjęs iš šio 
krašto mokyklos, kuri pasižy
mi realizmu. Visa jo padaryta 
poezija yra paprasta, atrodo, 
net nesudėtinga. Kalba be jo
kio patoso, be jokio iškilmingu
mo. Kalba taip paprastai, lyg 
būtų ėjęs ir sustojęs, bet ta
me paprastume yra paliktos d/C\ 
dėlės gelmės, kurios pra
skleidžia poezijos grožį ir paro
do žmogaus tragiką.

Visa programa užtruko apie 
dvi su puse valandos. Teatro 
salė maža, bet šiam reikalui la
bai tinkama, žmonių buvo apie 
80, ir salė buvo veik pilnutėlė.
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— Toronto Prisikėlimo pa
rapijos Liet. Katalikių Moterų 
skyrius spalio 24 paminėjo 15 
metų veiklos sukaktį. Paskaitą 
minėjime apie rašytoją Pearl 
S. Buck skaitė A. Sungailienė. 
Meninėj daly pasirodė Detroi
to tautinių šokių grupė Šilainė, 
torontietis solistas Jonas Vaš
kevičius, akomponuojamas Jo
no Govėdo.

— Aktorė Zita Kevalaitytė- 
Visockienė jau kuris laikas in
tensyviai režisuoja komp. Bro
niaus Budriūno operetę “Sida
brinė Diena”, kuriai tekstą pa
rašė Anatolijus Kairys. Operetė 
statoma gruodžio x 11-12 Mari
jos aukštesniosios mokyklos sa
lėj, Chicagoj.

— Skulp. Prano Baltuonic 
• medžio kūrinių paroda Detroi

te ruošiama lapkričio 25-28. Pa-1 
rodą rengia Detroito lietuviai 
studentai.

— Juozas Šlajus yra antrojo 
jaunimo kongreso spaudos-in- 
formacijos komisijos pirmi
ninkas. Spaudos komisiją suda
ro Petras Petrutis (radijo ir 
LTV informacijai), dr. Kastytis 
Jučas, Eglė Juodvalkytė (biule
teniui), Jonas Šoliūnas, Ramu
nė Kviklytė, Aleksandras Pa
kalniškis, Dalia Jasaitytė, Rūta 
Giedraitytė, Marija Eivaitė (at
stovė Europoj), Kęstutis Gir
nius ir Vytas Paukštys.

— “Laiko", Argentinos lietu
viu kataliku laikraščio 500 nu
meris išeis lapkričio viduryje. 
Specialus pagerbimo pobūvis 
rengiamas lapkričio 14.

— Vladas Sidoravičius, pulki
ninkas, ilgametis Kauno apskri
ties viršininkas, spalio 8 mirė 
Venecueloj. Palaidotas Carera 
kapinėse.

— “Draugo“ romano konkur
so vertinimo komisija šiemet 
sudaryta iš Toronto lietuvių ra
šytojų ir kritikų. Į komisiją į- 
eina Antanas Gurevičius, Van
da Kralikauskienė, Angelika 
Sungailienė, Vladas Šaltmiras 
ir Vytautas Tamulaitis.

0 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

• 24 partijų matčas, tarp ameri
kiečio Bobby Fischer ir pasaulio 
Čempiono Boris Spasky, tebėra ne
paskirtas. Galima tik spėti, kad į- 
vyks Argentinoje, balandžio ar ge
gužės mėn. Į lošimo vietą preten
duoja per 20 valstybių. Sprendimą 
padarys FIDE.

Dabar visus intriguoja klausimas, 
kas laimės: Bobby Fischer ar Boris 
Spaski? Mes linkę teigti, kad lai
mės amerikietis, nes Fischerio pas
tarieji laimėjimai labai įtikiną. B. 
Spasky prieš porą mėnesių lankėsi 
Kanadoje, bet ypatingo įspūdžio ne
paliko. Kanados atvirose pasidalijo 
jis pirmą vietą su olandu Ree, su
tašęs keturias partijas lygiomis; To
ronto turnyre Spasky pasidalijo 
trečią vietą su kanadiečiu L. Witt. 
Turnyrą laimėjo amerikiečiai Ro
bert Byrne ir Paul Benko. Jei pa
nagrinėti pastaruoju metu suloštas 
Petrosiano ir Spasky partijas, būtų 
sunku tarti, kuris stipresnis.

• Bostono tarpklubinėse North
eastern universitetas įveikė Lietu
vių komandą 3 *4-1 %. Mūsų vyrai 
dar neįsilošę, lyg futbolininkai pa
vasarį. Po dviejų rungtynių taškų 
pelnyta nedaug: Algis Makaitis 0, 
Aleksis Klinovas %, Kazys Merkis 
1, Algis Leonavičius 1, Jurgis Zoza 
1, Bronius Skrabulis 0.

Sekančios rungtynės bus lapkri
čio 19, prieš C.T.M. iš Prudential 
Center; gruodžio 3 Boylston klubas 
atvyks į South Bostoną, gruodžio 
10 atvyks Harvardo klubas. Toles
nės rungtynės tik sausio 7.

įflp SPORTAS
APYGARDINĖS LAUKO 
TENISO PIRMENYBĖS

Rytų sporto apygardos teni
so pirmenybės Įvyko spalio 30 
ir 31, Union, New Jersey. Orui 
esant palankiam, buvo var
žomasi vyrų vienetų ir jaunių 
klasėse. Visi dalyviai buvo iš 
New Jersey arba iš New Yor- 
ko.

Vyrų vienetai buvo pravesti 
dviejų minusų sistema, rungty
nėm susidedant iš vieno aštuo- 
nių žaidimų seto su “sudden 
death” pabaiga.

Pirmenybes laimėjo P. V. 
Gvildys, dukart per vargus į- 
veikęs A. Cenfeldą 9:8 9:8.
Trečia vieta teko D. Slavinskui, 
iš Morristown', New Jersey. Ki

ti dalyviai — Z. Bungarda (N. 
J.), dr. A. Šlepetys (N.J.), A. 
Ratas (N.Y.), Labutis (N.Y.), Vi
limas (N.J.), P. Vainius (N.Y.).

Jaunių klasėj trys dalyviai 
žaidė kiekvienas su kiekvienu. 
Pirmą vietą laimėjo K. Bungar
da, iš Berkeley Heights, įveikęs 
R. Labutį 6:2; 3:6; 6:1.

Pirmenybes gerai pravedė A. 
Cenfeldas. Padėka priklauso ir 
poniai Cenfeldienei, kuri teni
sininkus savo namuose priėmė 
ir pavaišino. P.V.G.

Lietuvių Katalikių Moterų Or
ganizacijų Pasaulinės Sąjungos 
tarybos suvažiavimas įvyks lap
kričio 14, sekmadienį, Kultūros 
Židinio patalpose. Suvažiavimo 
proga tose pačiose patalpose 
tą pačią popietę rengia
mas viešas pokalbis “Lie
tuvės — vyresniosios ir jaunes
niosios kartos skirtumai lietu
vių visuomenėje”. Po to trum
pa meninė dalis ir pabendravi
mas prie vaišių. Pokalbyje da
lyvauja trijų kartų atstovės. 
New Yorko ir apylinkės lietu
vių visuomenė — vyrai ir mo
terys, jaunesni ir vyresni, — 
maloniai kviečiami dalyvauti ir 
jau iš anksto pasiruošti disku
sijom šiuo klausimu. Posėdis 
2 vai. Viešas pokalbis 4 vai. 
popiet.

Korporacija Neo-Lithuania 
New Yorke ruošia lapkričio 13, 
šeštadieni, 8 vai. vak. Kultū
ros Židinio patalpose, 361 High
land Blvd., Brooklyn, N. Y., va
karojimą — pusvalandis Tėvų 
Žemės prisiminimų (filmas). Po 
to pasilinksminimas. Į šį kultū
rini vakarojimą yra kviečia
mas visas akademinis jaunimas. 
Šokių metu gros Algis Reivytis. 
Įėjimas — auka. Visas pelnas 
skiriamas Kultūros Židinio sta
tybai.

Kultūros židinio — Jaunimo 
centro statybos fondo popietės 
vyksta kiekvieną’ penktadienį 
12:30 vai. popiet Richmond 
Hill salėj, 117-07 Hillside Ave., 
(Myrtle ir Jamaica Ave. kam
pas). Informacijai skambinti 
668-1774.

Parengimai New Yorke
Lapkričio 13, šeštadienį — Liet. 

Fronto Bičiulių rytų apygardos su
važiavimas, Al. Barono knygos “Vė
jas lekia lyguma” pristatymas ir 
po to kartu su LB Woodhaveno apy
linke rengiamas jaunimui pasilinks
minimas ir konkursinio rašinio pri
statymas ir premijos įteikimas.

Lapkričio 13, šeštadienį — Korp! 
Neo-Lithuania New Yorke rengia
mas jaunimo vakarojimas ir šokiai 
Kultūros židiny, 361 Highland Blvd. 
Brooklyn, N.Y.

Lapkričio 14, sekmadienį — Lie
tuvių Katalikių Moterų Pas. Sąjun
gos Tarybos suvažiavimas Kultūros 
židinio patalpose 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y.

Lapkričio 20, šeštadienį — Dar
bininko metinis koncertas. Dainuos 
solistė Gina Capkauskienė ir Mont- 
realio vyrų oktetas. Koncertas ski
riamas Simo Kudirkos tragiško iš
davimo metinėm paminėti.

Lapkričio 21, sekmadienį — Lie
tuvių R. K. Susivienijimo 75 metų 
sukakties minėjimas 3 vai. popiet 
Kultūros židinio patalpose.

Lapkričio 27, šeštadienį — Lietu
vos. kariuomenės šventės minėjimas 
Knights of Columbus salėje, 86-22 
85th Street, Woodhaven, N.Y. Ren
gia karių ramovė.

Gruodžio 5, sekmadienį — Kon
certas Tyliajai Bažnyčiai Lietuvoje 
paminėti. Rengia Liet. Katalikų Re
liginė šalpa ir Liet. Katalikių Kul
tūros Draugija.

Gruodžio 11-12-13-14 — dail. A. 
Galdiko paroda Kultūros židinio pa
talpose,. 361 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y.

Sausio 16, sekmadienį — Nepri
klausomos Lietuvos vaizdai skaid
rėse iš prof. S. Kolupailos kelionių. 
Demonstuos A. Bulotienė. Greta 
gintarų paroda. Rengia Vyr. skau
čių židinys Kultūros Židiny. Pradžia 
4 vai. popiet.

Sausio 29, šeštadienį — Ralfo va
jaus koncertas.

Vasario 26, šeštadienį — Hamilto
no šokėjų grupės “Gyvataro” šokių 
koncertas Richmond Hill gimnazijos 
salėje 7 vai. vakaro. Rengia Lietu
vių Religinė šalpa.

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

DISPLAY
*•
SMALL INVESTMENT necessary, 
excellent opportunity for men with 
sales ability, the most advanced type 
electronic equipment to improve tele
phone efficiency. Exclusive territo
ries available.

Call (212) WE 9-5300

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

MTG MONEY AVAILABLE 
‘ ALL BOROS

For all types of dwellings
Great Eastern Mort. Corp. 

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

BEAUTIFUL POCONO 
MOUNTAINS 
HOME SITE

85x200, lake, ski slope, 
club house, 

all fully developed 
An excellent buy 

CALL 
(201) 333-6838

KNYGOS ANGLŲ KALBA

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

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

Šio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regular a/c — 5%%
• Special Notice a/c — 5%

• 1 year Term Deposit — 5% %
• 2 year Term Deposit — 6%

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

H. W. MALE MALE - FEMALE

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

CHEFF excellent opportunity for 
experienced top man. Italian-French 

1st Class Restaurant — continental 
cuisine. Good salary. (Bridgeport 
Conn, resident preferred) CAPPY’S 
196 Middle St. Bridgeport, Conn. 
(203)-333-8979

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

SUPERINTENDENT
Riverdale area. Middle aged couple.
3 rooms free. Work out job. Retired 
couple preferred. No major repairs.

CALL KI 8-0455

KOSCOT
INTERPLANATORY INC.

Exciting and glamarous career op
portunity unlimited earnings poten
tial. No exp. necessary. Complete 
training program' flexible working 
schedule. Call 822-6749 — Kosmetics 
for the Communities Tomorrow

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

JEWELRY SETTERS 
Colored Stone, 1-2 yr. exp. 
Diamond Setters, expd. for 

production setting 
JEWELRY INSPECTORS 

Exp. only. No layoffs 
Call 212-239-6941

— Lietuviai veterinarijos gy
dytojai iš JAV: dr. V. Bagdo
nas, dr. R. Gini'otis, dr. P. Ja
ras ir dr. P. Švarcas su žmo
nomis buvo nuvykę į Prancūzi
ją ir dalyvavo Rivieroj, Juan 
les Pins kurorte vykstančiame 
tarptautiniame veterinarijos 
gydytojų simpoziume.

— "Ateitis", Argentinos lie
tuviu tautiniu šokiu ansamblis, 
spalio 30 paminėjo dviejų me
tų veiklos sukaktį. Šventė vy-’ 
ko lietuvių salėj Avellanedoj, 
Buenos Aires. Programoj vai
dinimas, tautiniai šokiai, už
kandžiai- ir bendri šokiai prie 
orkestro muzikos.

— Vasario 16 gimnazijon 
šiais mokslo metais įstojo 25 
nauji mokiniai: 13 iš Vokieti
jos, 10 iš JAV, 1 iš Kanados ir 
1 iš Kolumbijos. Vienas moki
nys iš JAV įstojo jau pereitais 
metais. Taip dabar gimnazijoj 
yra 12 mokinių iš Šiauririės A- 
merikos. Iš viso šiuo metu gim
nazijoj mokosi 83 mokiniai, 10 
daugiau negu praėjusiais me
tais.

— Henriko Radausko kūry
bos vakarą — koncertą rengia 
meno draugija “Šatrija”. Vaka
ras įvyks Chicagoj, Jaunimo 
centre, lapkričio 20. Programoj 
dalyvaus solistė Violeta Balčiu 
nienė, aktoriai Laima Lapins
kienė ir Jonas Kelečius, poe
tas K. Bradūnas ir pianistas M. 
Motekaitis.

— Kun. M. Tamošiūno rūpes
čiu A. Shub straipsnis apie Si
mą Kudirką, tilpęs JAV dien
raščiuose, buvo išverstas į ispa
nų kalbą ir išspausdintas Ko
lumbijos laikrašty “El Colom- 
biano”. Paskirtas beveik ištisas 
puslapis. Kun. M. Tamošiūnas 
lapkričio 25 švenčia sidabrinę 
kunigystės sukaktį. Jis kitais 
metais su jaunimo delegacija 
atvyksta į jaunimo kongresą.

Introduction to Modern Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika, aiškinama 
anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruošė 
L. Dambriūnas, A. Klimas ir W. Schmalstieg. $8.00.

Timeless Lithuania by Owen J. C. Norem, B.D., L.L.D. $4.00.
Lithuania and Lithuanians, compiled by J. Balys. Bibliography. $5.00.
The Balts, by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places. 286 psi. $8.50.
Cultural Wellsprings of Folktales, by Rev. V. Bagdanavičius. $6.00
Lithuania under the Soviets, by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, 

300 psi., kietais viršeliais. $10.00.
Vytautas the Great—Grand Duke of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. $1.00. 
The War Against God in Lithuania, by Dr. J.-Savasis. $1.25.
Guerrilla Warfare on the Amber Coast, by K. V. Tauras. $3.00.
Tannenberg, by C. R. Jurgėla. The Battle of Tannenberg. $2.00.
The Refugee, by K. C. Girtautas. $3.50
Crosses, Ly V. Ramonas, romanas. Kietais viršeliais. $4.00.
Selected Lithuanian Short Stories. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.
Lithuanian Quartet. Barono, Katiliškio, Landsbergio, šeiniaus kūriniai. $5.00.
Lithuanian Folk Tales. $4.50.
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00.
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
The Ordeal of Assad Pasha, by I. šeinius. Satyra. $2.00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
The Maker of Gods, by St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00.
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00.
Bobby Wishingmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių- 

anglų kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.
Popular Lithuanian Recipes, by J. Daužvardis. $3.00 
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $1.25. 
Art Collection of the Lithuanian Franciscan Fathers, $5.00.
Lithuania, by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00.
Our Lady of Šiluva, by Rev. John C. JutL 50f.
Thaddeus Kosciuszko the Champion of Freedom, by A. D. Yuknis. 50<. 
English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas (ca. 30,000 žodžių). $6.00. 
Lithuanian-English, by B. Piesarskas, B. Svesevičius (ca. 27,000 Ž.) $5.00. 
Lithuanian-English, V. Peteraitis, 602 psi. Kietais viršeliais. $7.00.
Awakening Lithuania, by Dr. Jack J. Stukas. $2.00; kietais virš. $4.00 
Footbridges and Abysses, a novel by A. Baronas. $5.00.
Rejuvenation of Siegfried Immerselbe, a .novel by Ig. šeinius $5.00.
Noon at a Country Inn, by A. Vaičiulaitis. $4.00.
Nimblefoot the Ant and Her Adventures, by V. Tamulatis. $4.00.
The Deluge, a Love Story of Ancient Times, by M. Vaitkus. $4.00.
The Mountain Doves and other African Folktales, N. M. Zobarskas. $3.50.
Amens in Amber, Leonardo Andriekaus poezija anglų kalba. $3.00.
Eleven Lithuanian Artists in Australia. Kieti virš. Albumo formatas. $5.00. 
The Way of the Nation, by J. Juodis (paveikslų albumas). $7.00.
History of Lithuania, by Dr. V. Vaitekūnas. $1.00.
The Battle of Grunwald, an Historical Novel. $3.00.
Lithuania, Land of Heroes, by L. Valiukas. $4.75.
The Seasons, by K. Donelaitis. $3.00 (kietais $4.00).
Ambarita, by J. Narūnė, pasaka. $1.00.
Sonata of Icarus, by Jurgis Gliaudą. $5.00.
Essays in Greek Politics, by R. Sealey. $6.00.
Tundra Tales, Nola M. Zobarskas,ed. 5.00.
The Winnowing Winds, by Bailey. $4.00.

The Lithuanian National Revolt of 1941, by Dr. A. M. Budreckis. $4.00.
The Cemetery of Nations in the Siberian Tundra, by H. Tautvaiša. $1.75.
The Green Oak, by Algirdas Landsbergis, Selected Lithuanian poetry, $5.00 
The Green Linden, by A. Landsbergis, Selected Lithuanian Folksongs, $6.00 
Mariar. Shrines of Americas, by Titas Narbutas, illustrated $3.50 
The Slavs, by M. Gimbutas. $10.00.
Curriculum vitae, by A. Kairys. $3.00.
Lithuanian Scouting. Reprezentacinis leidinėlis. $1.00.
Sin on Easter, by Tumas-Vaižgantas. $6.00.
Lithuania 700 Years, red. A. Geručio. $12.00.
The Lithuanian Woman, ed. B. Novickienė. $3.00.
Spheric and Linear Laws of Geometry, by A. Stelingis. $2.00.

šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunama:

DARBININKO ADMINISTRACIJA

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

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

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

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

Gintaras iš Kretingos gauna
mas ir New Yorke. “Alsa” ga
ve^ Kretingos Studijos “Dailė” 
gintarą siuntą: karolius: “Dan
guolė”, “Barbarisas”, “Eilinė” 
ir “Neringa”; sagių “Trejetas”. 
Teirautis ar užsakyti: “Alsa”, 
P. O. Box 172, Great Neck, N. 
Y. 11023.

"SPARTA" savininkas J. Gie
draitis (10 Barry Dr., E. North
port, N. Y.) informuoja, kad 
Vokietijoj jo užsakytos elektri
nės rašomos mašinėlės tebėra 
New Yorko uoste ir atsiprašo 
savo klijentų, kad galės jas 
pristatyti tik krovikų streikui 
pasibaigus.

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

3*4 hrs from G. Washington bridge 
238 acres price $38,000 4 bedroom 
home, barn for over 70 head stream 
thru property, land fronts both sides 

of county hwy, make a nice farm 
for beef or heifers, farm and land 
agey lie real estate broker RD #3 
East River Rd Norwich, N.Y. 13815 
call (607) 334-5768

OPEN HOUSE come see renova
tions new materials and equipment 
for the children St. Catherine of 
fSiena School 420 East 69th Street 
(between 1st and York Aves.) Nov. 
4th & 5th, 9 AM to 9 PM. Nov. 6th 
and 7th, 1 PM to 9 PM. — All are 
welcome.

SERVICE -

Harvey tire repair shop open 7 days 
a week, new & used tires sold, flats 
fixed, tires recapped 208 W. Bigelow 
St. Newark, N.J. Call (201) 242-7176

The Health Nut — Fort Lee’s own 
Health ■& Diet Center a complete line 
of organic foods, vitamins, minerals, 
candy, cosmetics. Call 201—944-1135

APT. SHARE

PIOUS LADIES’ OPPTY.: sharing 
devout home for estate, doing part 
time, or more with all personal ex
penses paid! location-option!

856-2452

DEXTER PARK

77-01 JAMAICA A\EnUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE. 
Brooklyn, N. Y. 11208 

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

Typewriters
Lithuanian and English 

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

Kas norėtų skelbti Darbininke 
prašomas skambinti:

GL 2-2923

CHILD WORLD IS
OPENING IN PARAMUS

Child World; New England’s largest and fastest growing 
chain of juvenile and toy stores is opening its first New 
Jersey location in Paramus, at the Garden State Plaza, 
Rtes. 4 and 17.
Applicants will be interviewed for the following positions, 
at the Garden State Plaza Office:

MANAGERS
ASST. MANAGERS 
DEPT. MANAGERS 
CASHIERS 
STOCK HELP 
SALES PERSONNEL

For Juvenile Furniture, Wheel Goods and Toys.
Interviews will be held — Friday Nov. 5th 10:00 AM to 7:00 PM.

CHILD WORLD, INC
GARDEN STATE PLAZA 
PARAMUS, NEW JERSEY

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

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis 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 iki 12:30 p.p 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754

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

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

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur SL, Brockton, Mass., teL JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. 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 SL Rochester, N.Y 1462L

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M|nkus, 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. Liet Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienlenė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. TeL 828-3779.
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New Yorko, New Jersey ir 
Mass, daugiau žinių šiame nu
mery spausdinama 6-7 pusla
piuose.

Naujasis New Yorko skau
tam remti komitetas pasiskirs 
tė pareigomis taip: Jonas Vil- 
galys — pirmininkas, Aldona 
Klivečkienė — vicępirm., Da
nutė Šilbajorienė — iždininkė, 
sekretoriaus ir koresponden
to pareigas atlieka Pranas Gvil
dys ir Regina Ridikienė.

I

KORP! NEO LITHUANIA
š.m. lapkričio 13, 
šeštadienį, 8 v.v.
kviečia visą akademini
jaunimą į
Kultūros Židinyje
įvykstanti

vakarojimą
su sakiais
A. ReivyČio muzika.

Pelnas skiriamas
Kultūros Židinio 
statybai.

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

APREIŠKIMO PARAPIJOS
ŽINIOS

v
Kat. Moterų Sąjungos 29

kuopa savo metinę šventę turė
jo spalio 17. Buvo gražiai pa
puošti stalai. Žmonių atsilankė 
apie 150. Naujas klebonas ku
nigas Pr. Raugalas visus pasvei
kino ir pareiškė, kad šioj para
pijoj yra daug lietuviško krau
jo ir kad ils bus panaudotas pa
rapijai sustiprinti. Tėv. "“Pijus 
parodė skaidres iš misijų darbo 
Naujojoj Gvinėjoj. Padainuota 
ir linksmai praleistas laikas. Iš 
gauto pelno 100 dol. paskirta 
parapijai.

Naujasis klebonas atremonta
vo bažnyčios stogą ir bokštą. 
Darbas atsiėjo keletą tūkstan
čių dol.

Mokykloj mokinių skaičius 
mažėja. Dabar yra mažiau nei 
trys šimtai, o lietuvių mokinių 
beliko vos keliolika. Mokytojos 
yra keturios domininkonės se
selės ir keturios pasaulietės. 
Neseniai Garden Pot laikrašty
je buvo parašyta, kad kitais 
metais Apreiškimas užsidarys . 
Prieš kiek laiko Daily News kas 
tai parašė, kad Apreiškimo pa
rapija jau nebe lietuviška ir 
jaunasis vikaras paskelbtas 
klebonu. Tai yra neteisingos ir 
provokuojančius žinios, šiai 
parapijai dar priklauso -apie 
800 lietuviškų šeimų.

Po Visų šventų prasidėjo pa- 
rapiečių lankymas — kalėdoji

mas. Klebonas pareiškė, kad 
turime palaikyti lietuviškus pa
pročius. Per trejus metus bus 
aplankyti visi parapieeiai.

Parapiečiai, pajutę savo para
pijos atgimimą, pradėjo dau
giau lankytis pamaldose. Spa
lio 10 žmonių buvo pilna baž
nyčia. Chorui dirigavo Taikos 
karalienės mišių autorius kun. 
G. Šukys.

Spalio 24 suma buvo skirta 
muzikų ir choristų intencija. 
Pritaikytą pamokslą pasakė kle
bonas. Solo giedojo solistas V.
Verikstitis iš Toronto, atvykęs 
specialiai į mažąją dainų šven
tę-

Lapkričio 28 sudarytas komi- 
tetas rengia pagerbimą abiem 
klebonam — buvusiam kun. J. 
Aleksiūnui ir dabartiniam kle
bonui kun. Pr. Raugalui. Bilie
tų jau galima gauti parapijos 
raštinėj ir pas komiteto narius. 
Galima užsisakyti ir visą stalą 
dešimčiai žmonių.

Domininkonių vienuolyno pa
talpas miestas išnuomojo klini
kom. Kada pradės veikti, dar 
neaišku. Parapietis

Balto vajus didžiajame New 
Yorke, kaip jau buvo skelbta, 
prasideda lapkričio 15. Seni ir 
nauji Balfo rėmėjai gaus va
jaus komiteto laiškus-atsišauki- 
mus. Pašalpos prašymai i Balfo 
centrą vis tebeplaukia iš įvai
rių šalių. Mes čia, Amerikoj, tai 
labai gerai žinome, todėl jau 
daug metų kaip siunčiame ir 
siunčiame savo giminėm ar pa
žįstamiem siuntinius. Bet yra 
ir daug tokių, kurie čia gimi
nių neturi. Tų vargas yra di
džiausias. Vienintelis jų šelpė
jas yra Balfas. New Yorko lie
tuvi, gavęs Balfo vajaus komi
teto laišką, nedelsk, Įdėk savo 
auką ir grąžink Balfui.

Kultūrinis subatvakaris vyks
ta lapkričio 13 d. 7:30 v. Tau
tinės Sąjungos namuose So. 
Bostone. Kalbės dail. Antanas 
Tamošaitis apie liaudies me
ną. Dalyvaus taip pat ir daili
ninkė Anastazija Tamošaitienė. 
Šiuo metu Bostone vyksta jų 
paroda miesto valdybos rūmuo
se.

Balfo banketas bus lapkričio 
14 Lietuvių piliečių draugijos 
salėj So. Bostone. Programą at
liks solistė Violeta Balčiūnie
nė.

Simo Kudirkos tragedijos 
metinė sukaktis bus prisiminta 
lapkričio 21 drauge su Lietu
vos kariuomenės atkūrimo mi
nėjimu. Jurgis Jašinskas pagal 
Bernardo Brazdžionio parašytą 
eilėraštį — poemą ruošia spe
cialią programą. Lietuvos vy
čiai tą dieną vyksta į Martha’s 
Vineyard salą. Lapkričio 23 
Simo Kudirkos reikalam komi
tetas organizuoja Išvyką į tą pa
čią salą ir Į išdavimo vietą. 
Vykti galės visi, kas tik norės. 
Smulkesnių informacijų galima 
gaut Keleivio redakcijoj, Lietu
vių Enciklopedijos leidykloj. 
Komitetas daro visus žygius, 
kad sukaktis būtų prisiminta ir 
amerikiečių televizijoj ir spau
doj.

Aukštesniosios mokyklos vy
resniųjų klasių mokiniam reli
gijos pamokos būna trečiadie
niais 7 v.v. šv. Petro mokyklos 
patalpose. Yra bent keli moky
tojai tam reikalui. Jiem vado
vauja kun. Svirskas. Po pamo
kų būna bendras pasilinksmini
mas.

JUNGTINIS PARENGIMAS
LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ
RYTŲ APYGARDA
suvažiavimo proga rengia Aloyzo Barono 
knygos VEJAS LEKIA LYGUMA pristatymą. > 
Pristatys Bronius Balčiūnas; ištraukas skaitys 
jaunimas

LIETUVIŲ BENDRUOMENES
Woodhaveno apylinkės valdyba
rengia skelbtojo konkurso

RAŠINIŲ PRISTATYMU ir PREMIJAVIMU.
Pristatys ir premijuos iš jaunimo atstovą suda
ryta komisija. Rašinius skaitys jaunimas.

BENDRAS PASILINKSMINIMAS
grojant moderniam Gutauską orkestrui.
Veiks turtingas baras ir užkandine.

VIETA: Kolumbo Vyčiu sale —- 86-22 85th Street, ' 
Woodhaven. DATA IR LAIKAS: š.m. lapkričio 
13, šeštadienį 7 vai. vakare.

Įėjimo auka 3.00 dol.
jaunimui — 1.50 dol.

LFB Rytii Apygardos ir LB Woodhaveno Apylinkės 
valdybos nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti.
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Ar jau įsijungei į Kultūros Židinio statytojus?

ARBININKO KONCERTAS
SIMO KUDIRKOS IŠDAVIMO 

MĖTINĖMS PAMINĖTI

Įeinant aukojama 5, 4 ar 3 dol.

Koncerto bilietai iš anksto gaunami DARBININKO 
administracijoj, 910 Willoughby Ave. Brooklyn, N.Y., 
telef. GL 2-2923;

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

Marytė Shalins, 84-02 Jamaica Ave., Woodhaven, 
N.Y.
Rengėjai kviečia laiku įsigyti bilietus ir j koncertą at
vykti punktualiai.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI!

SIMAS KUDIRKA

MONTREALIO AUŠROS VARTŲ OKTETAS. Ii k. sėdi: V. Kačergius, H. Celtorius, dirigentė-akomponuotoja 
Mme Madaleine D. Roch ir okteto vadovas solistas A. Keblys. Stovi A. Gudas, R. Bulota, A. Rusinas, A. Ur
bonas, P. Žukauskas ir A. Jankus.

Koncertas-minejimas įvyks lapkričio 20, šeštadienį, 6 v. v. 
Richmond Hill aukštesniosios mokyklos saleje, 89-30 114th 
Street, Richmond Hill, N.Y. (Įėjimas iš 113 St.)

Solistė GINA ČAPKAUSKIENĖ

s

Dainuoja:

Solistė GINA ČAPKAUSKIENĖ

Montrealio Aušros Vartų
VYRŲ OKTETAS




