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Sekant įvykius tarp Lietu
vos ir Sovietų Sąjungos intelek
tualų, dėmesio vertas Baltimo- 
rės laikraščio The Sun (gauto 
Liet. gen. konsulato dėka) ko
respondento Dean Mills prane
šimas iš Maskvos lapkričio 20.

karą, trukusį 10 metų prieš so
vietinę okupaciją po antro pa
saulinio karo. Nuo 1944 iki 
1953 — sakoma laiške —100, 
000 lietuvių žuvo. Pusė to skai
čiaus žuvo kqvose; kiti kalėji
muose ir Sibiro ištrėmime, i

— Aštriame antisovietinia- kurį buvo išgabenta 350.0 0 0

Už katekizaciją Lietuvoje du kunigai nuteisti kalėti
New York Times vėl gavo iš 

Maskvos ir atspausdino prane
šimą, kad Sovietų aneksuotoje 
Lietuvoje nuteisti kalėti du ka
talikų kunigai už vaikų moky
mą religinių tiesų prieš pirmą
ją komuniją. Paskirta bausmė 
— kiekvienam vieneri metai 
kalėjimo. Nuteisti ta bausme 
yra Prienų parapijos kun. Juo-

Po metus kalėti pasmerkti Prieny kun. Zdebskis ir Raseiniij kun. Bubnis
zas Zdebskis ir Raseinių para
pijos kun. P. Bubnis.

Prieš tai per tuos pačius šal
tinius Vakarus pasiekusi žinia 
pranešė, kad kun. Zdebskis 
areštuotas ir kalėjime laukia 
teismo, gi Prienų parapijos 
žmonės įteikė pačiai Sovietų

Prez. Nixonas pradeda kelionių ruošą
Matysis privačiai

Washingtonsa. — Prieš vyk
damas i Pekiną ir Maskvą, pre
zidentas Nixonas, kaip žadėjo, 
susitiks pasitarti su svarbiau
siais sąjungininkais.

Pirmasis susitikimas skirtas 
Prancūzijos prez. Pompidou A- 
zorų salose gruodžio 13-14. 
Tuo pačiu išvažiavimu prez. 
Nixonas susitiks ir su Portu
galijos premjeru M. Caetano.

Su prez. Pompidou bus ap
žvelgta tarptautinė padėtis ir 
abiem kraštam opūs reikalai, 
kurių tarpe dabar svarbiausias 
yrą nedraugiška Prancūzijos 
laikysena tais klausimais, ku
rie atsirado ryšium su naująja 
Amerikos ūkine politika ne
žmoniškai padidėjus Amerikos 
užsienio prekybos deficitui. 
Prancūzija ikšiol tebesilaiko 
nuomonės, kad taip atsitiko dėl 
pačios Amerikos kaltės, todėl 
ji pati viena turi ir susitvarky-

su sąjungininkais
ti be kitų pagalbos. Bet kai A- 
merika pradėjo taip daryti, vi
si ją apkaltino tarptautinės pre
kybos ardymu.

Prez. Nixona i Azorų salas 
lydės valstybės sekr. Rogers, 
iždo sekr. Connally ir patarėjas 
dr. Kissinger.

Gruodžio 20-21 prezidentas 
susitiks su Anglijos premjeru 
Heath Bermudų salose. Bus ap
tarti planai ryšium su kelio
nėm i Pekiną ir Maskva. Pre^- 
zidentą lydės tie patys asmens, 
kurie keliaus kartu su juo į A- 
zorų salas. Ir čia bus paliesti 
monetariniai klausimai, Indijos 
ir Pakistano krizė, jeigu iktol 
ji nebus sutvarkyta.

Gruodžio 28-29 tais pat rei
kalais prez. Nixonas susitiks su 
V. Vokietijos kancleriu Brandt 
Floridoje savo rezidencijoje. 
Su Japonijos premjeru Šato 
pasitarimai vyks Kalifornijoj 
sausio 6 ir 7 jau 1972.

valdžios viršūnei su 2,000 pa
rašų prašymą sustabdyti religi
jos praktikavimo varžymą ir 
netrukdyti kunigams savo pa
reigų atlikti. Kaip dabar jau 
žinom, tas prašymas nebuvo 
patenkintas, nes kun. Zdebskis 
nuteistas vienerius metus kalė
ti.

Jis buvo areštuotas rugpiū- 
čio 26, teistas ir nubaustas lap
kričio 11. Kaip tie patys po
grindžio šaltiniai praneša, kun. 
Zdebskis kalėjime buvęs taip 
žiauriai muštas, kad net moti
na sunkiai tegalėjusi jį atpažin
ti vėliau kalėjime aplankiusi.

Teisme kun. Zdebskis pareiš
kęs, kad jo pareiga yra moky
ti vaikus tikėjimo tiesų, jeigu 
jų tėvai to prašo. Zdebskio

bylą nagrinėjant, liudininkais į 
teismą buvę atvesti apie 10 
vaikų, bet jie nieko nekalbėję 
— tik veękę ir tylėję.

Raseinių kun. Bubnis buvęs 
areštuotas vietinės komparti
jos pareigūnams su talka atė
jus, kai jų šnipai radę bažnyčio
je 30 vaikų, laukiančių ateinant 
kunigo patikrinti jų žinių prieš 
pirmąją komuniją. Visi vaikai 
buvę nuvaryti į Raseinių gais
rininkų daržinę tardyti, paskui 
liepta jiems rašyti padiktuętą 
kunigo apkaltinimą. Tie patys 
šaltiniai teigia, kad toks nežmo
niškas ir kartu nusikalsiantis 
kompartijos pareigūnų “pasi
darbavimas” vaikus tiek išgąs
dinęs ir sujaudinęs, kad kai 
kurie net apsirgę.

Ši ir kitos panašios bylos 
duoda progos ieškoti atsakymo 
į klausimą: Ką gi Sovietų įsta
tymai religijos praktikos srity
je leidžia ir ką draudžia? Kon
stitucija duoda piliečiams “lais
vę atlikti religini veiksmą”. Bet 
baudžiamasis kodeksas tą kon
stitucijos nuostatą susiaurina 
iki jo panaikinimo, nes laiko 
nusikaltimu veiksmą, kurio 
tikslas sukelti “religini prieta
rą”. Šiaip reikalą surežisavus, 

kiekvienas religinis 
norint, bus galima 
“prietaru”, kadangi 
nėra nusakyta, koks
laikomas prietaru. Todėl bau
džiamasis kodeksas visai panai
kina aną konstitucijos nuosta
tą. Du dekretai dar toliau eina: 
1966 m. dekretas draudžia ma
žamečius mokyti religijos tie
sų, o 1968 m. Vedybų ir šei
mos kodeksas draudžia net tė
vams savo vaikus mokyti religi
jos tiesų.

Todėl Sovietijos konstituci
joj užsilikęs religinės laisvės 
pažadas šiuo metu yra tik ap
gaulė.

aktas, to 
vadinti 

kodekse 
reiškinys

me laiške — rašo koresponden
tas — lietuviai reikalauja tarp
tautinės investigacijos Sovietų 
psichiatrinėm prkatikom.

Laiškas eąs anoniminis, pasi
rašytas • Lietuvių intelektualų 
grupės”. Adresuotas tarptauti
niam 
Prašo 
muoti 
vietų 
vykdomas tiem, kurie neprita
ria režimui. Reikalauja^ kad J. 
Tautos imtųsi -tas praktikas iš
tirti.

Kongresas šaukiamas š. m. 
lapkričio 28—gruodžio 4 Mek
sikoje. Sovietai į jį siunčia 15 
savo psichiatrų.

Laiško autoriai — rašo’ ko
respondentas — ta proga skel
bia ir apie lietuvių partizaninį

lietuviu — kas šeštas lietuvis.

psichiatrijos kongresui, 
kongreso dalyvius infor- 
pasaulio opiniją apie So- 
psichiatrines praktikas .

Kalbėdamas apie psichiatri
nes ligonines, laiškas sako, kad 
kaliniai retai kuris iš tikrųjų 
gydomas. "Dažnai jie yra pa
siutusio šuns padėtyje — likvi
duojami kulka už nukrypimus 
nuo režimo". . ,

Ypatingai didelis skaičius pa
versta bepročiais 1956, kai po 
keleto metų didesnės laisvės, 
suteiktos amnestija po Stalino 
1000 lietuvių vėl buvo pasiųs
ti į Sibirą. .Naujoji bausmė bu
vo skirta už demonstracijas Vil
niuje ir Kaune paremiant Ven
grijos sukilimą..

Korespondentas 
na kaip augančio 
čių pasipriešinimo 
navimui ženklą.

laišką verti- 
tarp baltie- 
rusų domi-

Rusijoj persekioja ne tik žydus. . .
Paskelbta medžiaga žydams nepaliks

Washingtonas. — Einant prie 
santykių gerinimo su Maskva, 
valstybės dep. parūpino arčiau 
tiesos esančią Rusijos žydų gy
venimo sąlygų apžvalgą, su ku
ria supažindinti ir kongreso 
abiejų rūmų užsienio reikalų 
komitetai. Naujai paruošto do
kumento tikslas, kaip skelbia
ma, yra paneigti tai, ko iš tik
ro nėra, ir patvirtinti tai, kaip 
iš tikrųjų yra diskriminuojami 
ne tik žydai, bet visi Rusijos 
gyventojai.

Kai kurios žydų organizaci
jos Amerikoje dieną ir naktį 
skelbia, kad Sovietu žydai ken
čia didžiausia terorą. Doku
mente gi tvirtinama, kad žydų 
padėtis paskutiniais metais nė
ra pasikeitusi, kad visos kalbos 
apie terorą yra perdėtos, kad 
visų Rusijos piliečių, ne vien 
tik žydų, emigracijos ar išvyki
mo į užsienius teisės yra suvar
žytos, kad visų, ne vien tik žy
dų, religijos praktikavimo lais
vė yra varžoma, nes prieš vi
sas religijas kovojantis Sovie
tų ateizmas vienodai skriau
džia ir persekioja visus, kurie 
savo religiją norėtų viešai išpa
žinti. Jei žydai negali, kaip tvir
tinama, turėti Rusijoje savo 
hebrajiškų mokyklų, tai tuo pa
čiu botagu yra plakami ir Si
bire priversti gyventi lietuviai 
— ir jiems neleidžiama savo 
vaikų viešai mokyti lietuviškai, 
jiems net spaudos iš Lietuvos 
nesą galima nusiųsti.

JAV vyriausybė šito klausi
mo ikšiol oficialiai nėra judi
nusi, nors yra buvę pareikšta 
neigiamų nuomonių dėl žydų 
neleidimo emigruoti Izraelin. 
Artinantis prez. Nixono kelio
nei į Maskvą ir žinant, kad bus 
didelis Amerikos žydų spaudi-

se užtarti ir žydų reikalus, pa
norėta dabar atsiriboti nuo 
žydu skelbiamu ekstremistiniu 
nuomonių ir • pasmerkti New 
Yorko žydų praktikuojamus te
roristinius veiksmus prieš So
vietų atstovybės prie J. Tautų 
pareigūnus. Stipriausias liudi
ninkas valstybės departamento 
pusėje buvo žydas Sol Polans- 
ky, JAV užsienio tarnybos pa
reigūnas, dirbęs trejus metus 
JAV ambasadoje Maskvoje. 
Smerkiama Jewish Defense 
League už Sovietų personalo ir 
jų šeimų terorizavimą New- 
Yorke.

Britų užsienio reik. min. 
Douglas-Home, ką tik susitaręs 
su Rodezijos baltaisiais 
laipsniško krašto valdžios 
leidimo negrų daugumai, 
lias ilgas, bet negrai gali
mėti, jei bus pakankamai kant-

dėl 
per- 
Ke- 
lai-

mas Į prezidentą pasitarimu©- rus.

Vėl diskutuos arabų-žydų ginčus
Šį kartą Izraelis gali pralaimėti

Jungt. Tautos. — Diskusijos 
Vid. Rytų taikos reikalu jau 
ar ne ketvirtą kartą vėl prasi
dės ši penktadieni gen. asamb
lėjoj. Jų nori Egiptas, pirma į- 
vairiais pareiškimais ir veiks
mais bandęs Įtikinti pasaulį, 
kad Izraelis taikos susitarimo 
nenori, t^dėl Egiptas turi vėl 
pradėti Kariauti. Kad kas nors 
ta propaganda nepatikėtų,žy
miausias Egipto laikraštinin
kas ir paskutiniųjų dviejų pre
zidentų patarėjas vis surasda
vo būdą savo laikrašty pasaky
ti. kad prez. Sadatas blefuo
ja-

Šių diskusijų proga norima 
štai ko pasiekti: kad Izraelis da
bar pasižadėtų grąžinti Egip
tui visą Sinajaus pusiasalį. Jei
gu nepasižadėtų, tai kad Sau
gumo Taryba būtų prašoma į- 
vesti prieš Izraelį ūkines sank
cijas ir uždraustų jam parduo
ti ginklus bei kitokį karinį in
ventorių. . •

Kai paskutini kartą buvo su
sitikę tartis Izraelis ir arabai 
J. Tautose jų tarpininkui dr. 
Jarringui pirmininkaujant, pa
našaus tikslo bandė pasiekti 
pats Jarringas. per visiems pa
siųstą klausimų lapą. Arabai at
sakė Į visus klausimus teigia
mai vienaip ar kitaip kiek pa
sikraipydami, bet Izraelis dėl 
teritorijos grąžinimo teigia
mo atsakymo nedavė, tik pa
reiškė, kad per tiesiogines de
rybas visi klausimai bus dery
bų objektu, teritorijos neišski
riant. Atsakymas iš anksto į 
šitą klausimą jau būtų sąlyga, 
kad taikos derybas arabai pra
dės. Iš tikrųjų gi, derybos turi 
prasidėti be jokių sąlygų. Dr. 
Jarringas su ta anketa 
apkaltintas peržengęs
kompetencijos ribas. Taip de
rybos ir nutrūko.

Tad JAV valstybės sekret.

Rogers bandė atidaryti Suezo 
kanalą, kad išgautų Izraelio su
tikimą nors kiek atitraukti sa
vo pozicijas nuo kanalo kran
to. Nė šitos meškerės Izraelis 
nepanorėjo apžioti. Dabar vėl 
bus bandoma sugrįžti atgal ten. 
kur derybos per tarpininką nu
trūko. Diskusij^e^.dalyvaus Iz
raelio ir Egipto užsienio reik, 
ministerial. Spėliojama, kad 
Egiptas dabar galįs laimėti pa
geidaujamą rezoliuciją, bet
gen. asamblėjos rezoliucijos 
niekam neprivalomos. Nors ir 
taip, tai būtų visgi pradžia Iz
raelio pozicijų silpnėjimo.

— Egipto sostinėj Kaire per
eitą sekmadieni nužudytas Jor
dano premjeras, atvykęs daly
vauk Arabų Lygos pasitarimuo
se. Žudikus pasiuntė Palesti
nos arabų teroristai, keršydami 
už jų organizacijų sunaikini
mą Jordane.

Prez. Nixonas kelionę į Peki
ną pradeda vasario 21.

LIETUVIUKU DOBRYNIN NEPRIĖMĖ
Iš Philadelphijos telefonu re

dakcijai pranešta, kad lapkri - 
čio 27. pereitą šeštadienį, Wa
shingtone Lietuvių Bendruome
nės pastangomis įvykdytas jau
nimo žygis už Simą Kudirka. 
Žygis ruoštas JAV LB centro 
valdybos iniciatyva, talkinant 
LB pietryčių apygardai priklau- 
sančiom Philadelphijos. Wash- 
ingtono ir Pietryčių New Jer
sey apylinkėm bei šiose vieto
vėse veikiančiom lituanistinėm 
mokyklom. Tą dieną lituanisti
nių mokyklų mokiniai, nešda
mi kalėdinius siuntinėlius, skir
tus kalėjime esančiam Simui 
Kudirkai, demonstravo prie 
Sovietų ambasados Washingto
ne.

Mokinių tikslas palengvinti 
nekaltai kalinamo Simo dienas 
nepavyko. Sovietų ambasados 
durys liko užtrenktos mokinių

buvo
savo

Sustabdė streiką
— Laivų aptarnautojai uos

te (dokeriai) Atlanto ir Meksi
kos įlankos pakrančių uostuose 
teismo sprendimu sugrąžinti 
prie darbo. Streikas tęsėsi du 
mėnesius, bet ikšiol nesugebė
ta susitarti. Dabar darbdaviai 
ir darbininkai turės 80 dienų 
ginčams sutvarkyti ir kartu 
dirbti. Šitas streikas buvo di
džiausias kaltininkas, kad už
sienio prekybos deficitas už 
spalio mėn. vėl pakilo, nes iš
vežimui į užsienius skirtos pro

Philadelphijos, Baltimorės ir Washington© lituanistinių mokyklų mokiniai Washingtone žygiuoja už Simą 
Kudirką. Jų kalėdinių dovanų Sovietų ambasada nepriėmė.

prašymui perduoti Kudirkai ka
lėdines dovanas. Durys neat- 
sivėrė nei ambasados durų 
skambutį spaudusiai trijų mo
kinių delegacijai, norėjusiai 
ambasadoriui Dobryninui įteik
ti jų pačių parašytą laišką, pra
šantį dovanas priimti ir reika
laujantį Simui Kudirkai lais
vės. “Mes išgalime suprasti,— 
rašė mokiniai laiške, — kaip 
jūs — sovietai galite gyventi 
su savimi, žinodami, kiek mir
ties ir kančios jūs atnešėt ne
kaltiem lietuviam, pavergdami 
jų kraštą. Mes reikalaujame Si
mui Kudirkai laisvės”.

Sovietų ambasadai siuntinio 
‘ nepriėmus, buvo nuvykta į A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
centrinę būstinę. Ir čia atsisa
kyta siuntinius priimti, patei
kiant biurokratiškus pasiteisini
mus.

Mokinių žygis ir jo nesėk
mė įteikti kalėdines dovanas su
silaukė dėmesio amerikiečių tai 
pe. Washington Star. Washing
ton Post, Philadelphia Inquirer. 
Philadelphia Sunday Bulletin 
bei telegramų agentūra Associa
ted Press ši jaunimo žygį pla
čiai apskelbė. Ypač plataus te- , 
levizijos ir radijo dėmesio su
laukta Philadelphijoj, kur per 
dvi dienas mokiniu išvvkos 
pasiruošimui ir pačiai išvykai 
buvo rodomas didelis dėmesys. 
Keliais atvejais išvyka pristaty
ta kaip svarbiausia dienos ži
nia.

Jaunimo žygis už Simą Ku
dirką gruodžio 4. ši šeštadienį, 
bus tęsiamas New Yorke, kur 
Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko ir New Jersey apygardos 
drauge su lituanistinių mokyk
lų vadovybėmis bei visuomenės 
talka darbuosis Simo Kudirkos 
labui prie Sovietų JT misijos.

kės tebera nepakrautos. ryžiuje.

valstybių finansų 
ir centrinių bankų

Yorko valstijoje ci-

— Romoje ši pirmadieni pra
sidėjo naujas pasitarimas dėl 
tarptautinės* monetarinės siste
mos stabilizavimo. Dalyvauja 
dešimties pasaulio ..didžiausių 
industrinių 
ministerial 
valdytojai.

— New
vii service tarnybos negali gau
ti Amerikos pilietybės neturin
tis svetimšalis. Įstatymas bu
vo apskųstas federaciniam teis
mui, kurs rado ji prieštaraujan
čiu konstitucijos 14-jam pakei
timui. Jo veikimas sustabdy
tas.

— Amerikos belaisviams š. 
Vietname Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga galima siųsti po 
vieną 11-kos svarų siuntinj ir 
po vieną sveikinimo kortelę. 
Tas reikalas sutvarkytas per š. 
Vietnamo taikos delegaciją Pa-

PRASIDĖJO TREČIASIS INDIJOS-PAKISTANO KARAS 
Atrodo, kad Indija turi Maskvos paramą

Indija ir Pakistanas gimė 
kraujo upeliams tekant, nes ta 
proga brolžudiškose kovose žu
vo šimtai tūkstančiu indu ir 
musulmonų. Dabar vėl, pama
žu ir apgalvotai, prasidėjo tre
tysis Indijos-Pakistano karas, 
nors oficialiai ir nepaskelbtas.

Jis jau savaitės senumo, bet 
Indija vis nieko apie jį nežino, 
nors jos artilerija, aviacija ir 
kariuomenė veikia visame R. 
Pakistano pasienyje Pakistano 
pusėje. Toliau nuo sienos vei
kia Indijos pinigais ir ginklais 
parengta daugiau kaip 100,000 
R. Pakistano Bangla( Desh su
kilėlių, Indijos samdinių, ku
riems paramą per sieną duoda
Indijos artilerija ir lėktuvai.

visa diplomatinė pagalba eina 
iš Delhi, Bangia Desh vyriausy
bė Įsikūrusi Kalkutoje ir lau
kia patogių sąlygų persikelti i 
R. Pakistana. t

Vienas prez. Nixonas bandė 
Įtikinti Indiją ir Pakistaną ati
traukti kariuomnes nuo sienų, 
Rusija prašyta prie top misijos 
prisidėti, bet tuo tarpu Indija 
nenori to patarimo klausyti, 
nes viskas rodo, kad šį kartą 
ji nelinkusi praleisti progos 
pasiimti iš Pakistano jo rytinę 
dalį ir tokiu būdu jį visaip su
menkinti.

Tuo tarpu viso veiksmo ei
gos dar nematyti, bet Indijos 
kariuąmenė veikli Pakistano pa 
sienyje, jos premjerė Indira

rius ir sako prakalbas, jos dip
lomatai daro viską, kad toji by
la nepatektų į JT Saugumo Ta
rybą, nes ten Indija teisybės 
nerasianti. Tą jos nusistatymą 
parėmė ir Maskva. Tai yra 
ženklas, kad Indija nenori su
stabdyti pradėto karinio proce
so, ką reikėtų pirmiausia pa
daryti klausimui į Saugumo Ta 
rybą patekus. Ir tai taip pat 
reiškia, kad Maskva neoficialiai 
remia Indijos planus, nors pasi
lieka sau teisę pasakyti, kad ji 
nieko toje byloje nežino ir ne
žinos.

Apie Pakistano vyriausybę 
reikia pasakyti, kad ji pasime
tusi iki neatpažinimo. Tyli dar 
ir Kinija, nors jos draugas Pa-

Gandhi lanko pafrontėje ka- kistanas įklimpęs iki kaklo.
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Jaunieji sujudo prieš sovietinę propagandą Amerikos spaudoje SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, complute- 
riai, jv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. TeL (516) 757-0055.

SAKĖ — ATSAKĖ
Lietuvos reikalų komisijos 

daug kur įsitraukė jaunimą, 
čia augusį, čia išsimokiusį, čia 
gyvenimo stilių pasisavinusį ir 
dėl to mokantį tiksliau pra
šnekti į amerikiečius. Kai ku
rie jų pašnekesiai, jų atsaky
mai į tai, ką pasakė sovietai ar 
sovietų įtakoje esą amerikie
čiai, pasiekė redakciją.
Apie Kremliaus "taikos ofen
zyvą":

Los Angeles Times (spalio 
24) paskelbė Gennadi Gerasi- 
movo, “Novosti press” agen
tūros korespondento Maskvoj, 
rašinį, kuriame jis tikina, kad 
Sovietai suaktyvinę diplomati
nę akciją, “nuoširdžiai” norė
dami taikos. Savo tvirtinimą 
paremia ištraukom iš Toronto, 
Michigano, Colorado profeso
rių knygų. Tokia “taikos ofen
zyva” nesanti vakarykščias iš
radimas; ji gimusi su sovieti
nės valstybės gimimu.

I Gerasimovo raštą tas pats 
laikraštis spalio 31 paskelbė 
tris laiškus. Linas J. Kojelis, 
studentas, priminė sovietinės 
“taikos ofenzyvos” pavyzdi — 

-Čekoslovakijos invaziją prieš 
trejis metus. Priminė, kad to
kia politika tikrai vykdoma 
jau ne nuo vakar, ir tai gali 
patvirtinti tie, kurie gyvena Iz
raely ir žino, kad Izraelis yra 
sovietinių raketų taikinys.

Kitame laiške Ron Urbonas 
pastebėjo, kad carai buvo tik 
mėgėjai savo pastangom išplės
ti Rusijos imperijos ribas, pa
lyginti su Kremliaus “taiką 
mylinčiais” veidmainiais.
Apie nuoširdumą:

N. G. Nyerges, Santa Moni
ca, priminė, kad sovietinės po
litikos “nuoširdumas” reiškėsi 
tuo, kad jie tikrai ^“nuošir
džiai” 1939-40 ėmėsi invazijos 
į Suomiją; toliau smurtu prisi
jungė Lietuvą, Latviją ir Esti
ją. Toliau nuslopino Lenkijoje 
Poznanės darbininkų sukilimą. 
Toliau brutaliai nuslopino Ven
grijos revoliuciją 1956. Paga
liau Čekoslovakija. O dabar 
nuoširdžiai, slopina- žydus, ku
rie nori laisvės ir tuo tikslu sie
kia išvykti i Izraelį.

Hitleris — sako autorius — 
taip pat buvo- nuoširdus na
cizmo vykdytojas.
Apie tikėjimo laisvę:

Santa Monica Evening Out
look dienraštis buvo paskelbęs 
Rev. Ralph A bernathy įspū
džius iš kelionės po Sovietų 
Sąjungą. Juose tvirtino, kad 
ten radęs “visišką tikėjime 
laisvę”; dalyvavęs katedroje 
pamaldose, kur buvę 7,000 da
lyvių ir visi su maldaknygėm.

Linas J. Kojelis atsiliepė į 
tai, nurodydamas Asso. Press 
bendradarbio James R. Peipert 
paskelbtus duomenis apie Lie
tuvoje tikėjimo padėtį: “1940 
Lietuvoje buvo keturios kuni
gų seminarijos. 37 vienuolijos.-

85 jų namai, 72 privatinės ka
talikų mokyklos, 32 laikraš
čiai. Iš viso to šiandien telikę 
tik viena seminarija Kaune, 
kuriai valdžia leidžia per me
tus priimti 10 kandidatų”. Nuo 
savęs autorius prideda paskuti
nę Lietuves religinio gyveni
mo žinią: 2000 Prienų katali
kų skundą, kuriame sakoma, 
kad neleidžiama spausdinti ti
kėjimo turinio knygų, neturi-

ma net katekizmų ir kad pas
kutinis šios rūšies spaudinys 
buvo 1940, prieš rusų okupa
ciją.

Tiesos — sako L. J. Koje
lis — Abernathy nemato pro 
taikos medalius, kuriuos jam 
dovanojo raudonoji vyriausy
bė... “Ar už tokią laisvę ko
voja Abernathy šiame krašte, 
kurį jis vadina imperializmu ir 
rasizmu?” — klausia Kojelis.

Apie atsakomybę tę, kurie yra 
laisvėje:

The Christian Science Moni
tor lapkričio 15 Elona Vaišnie- 
nė atsiliepė dėl korespondenci
jų apie Kosygino priėmimą 
Kanadoje. Nepatenkintiem, 
kad vengrai ir kiti rytų bei vi
durio Europos kilimo kanadie
čiai Kosyginą sutiko priešiš
kom demonstracijom, E. Vaiš- 
nienė atsakė:

LB Woodhaveno apylinkės premijų Įteikime iš k. i d. apyl. pirm. A. Balsys, premiją Įteikia ižd. B. Bobelis, 
laimėję premijas A. Pumputis, Birutė Lukoševičienė; toliau jury komisijos nariai — Philip Skabeikis, Daiva 
Kezienė, Algis šimukonis ir pirmininkas Vytautas Alseika. ' Nuotr. R. Kisieliaus

TOKIOS ŠVENTES NERASI NIEKUR PASAULYJE
Ją pradeda burmistras, išgerdamas alaus bokalą (2)
Kulinarijos sektorius

Šių metų statistika dar ne- 
suvesta, tačiau -kiek per tą šven- 
tę suvalgoma (ne tik išgeria
ma), rodo pereitų metų duome
nys, kada buvo suryta 487,570 
keptų vištų, 795,358 poros deš
relių, 29,489 kiaulės karkos. 
1000 kvintalu žuvu ir 35 ant 
iešmo iškepti jaučiai.

''"'"CTreikia dar pridėti barakai, 
kur parduodama duona, pyra
gaičiai, saldumynai, ledai, deš
ros įvairiausių skonių ir pava
dinimų, vaisiai, medus, kepti 
migdolai ir t.t. Be gomuriui 
tenkinti vietų, yra daugybė ki
tų “malonumų” palapinių, į ku
rias per garsiakalbius šaukia
mi žiūrovai, kur gali pamatyti 
dvasias, velnius, gyvas sirenas 
ir kitas baisenybes. Neapsiei
nama ir be “meno” — tai teat
rai, kur vaidina arba eina im
tynių liliputai, dresiruoti šu- 
nes, delfinai rodo savo sugebė
jimus; yra net blusų teatras, 
žodžiu — visko, ko tik akys ir 
'Širdis trokšta.

“Oktoberfest” organizuoto- 
jai pažįsta išgėrusius bavarus, 
kurie po vieno kito “Mašso” 
pasijunta labai stiprūs ir galin. 
gi. Tada savo jėgas gali išban-

dyti sunkenybes kilnodami, į 
taikinius šaudydami ir Įpan. O 
ką jau bekalbėti • apie visokius 
ratus, kur dėžėse arba orlai
viuose iškeliama į padanges, 
sukama ir mėtoma tol, kol gal
va apsvaigsta ir išlipę “padan
gių keliauninkai” gerokai išsi- 
vemia ir vėl eina ko nors solid- 
nesnio užkąsti. Šių metų nau
jovė ir sensacija buvo balionas 
Apollo 14, kuriame buvo gali
ma pasivažinėti, nors ir ne 
tarpplanetinėje aukštumoje. 
Vaikams yra arkliukai, automo
biliai ir kitos linksmybės. Ir 
viskas ne veltui, bet už mar
kes, kurios tokia proga lengvai 
krinta iš dideliu ir mažu kiše
nių.

Tačiau būtų klaida manyti, 
kad Miuncheno šventėje links
minasi vien tik bavarai ar 
bendrai vokiečiai. “Oktoberfes- 
te” rasite turistų iš viso pasau- 
lic, kuriuos viliojo įvairūs kelio 
niu biurai, orlaiviu bendrovės, 
plakatai viso pasaulio geležin
kelių stotyse. Todėl “Oktober
fest” metu gauti vietą viešbu
čiuose tiesiog neįmanoma. Kar
tais kelionių biuras nusiunčia 
atvykusius iš svetur ir nerezer
vavusius sau kambario iš anks-

N.Y. lietuvių tautiniu Šokiu grupė, vadovaujama J. Matulaitienės Šoka Rankšluostėlį vengrų revoliucijos mi
nėjime spalio 24 d. Roosevelt viešbutyje. Nuotr. Charles Binkins

to keliasdešimt kilometrų už 
Miuncheno.

Specialios palapinės
Linksma ir iš pažiūros ne

rūpestinga “Oktoberfest” at - 
mosfera turi ir savo problemų. 
Nepaisant viso to triukšmo ir 
sąmyšio, žmonių stumdymosi, 
viskas vyksta tvarkingai dėka 
vokiečiams įgimto “Ordnung” 
(tvarka) ir specialaus persona
lo, kuris visą laiką budi aliar
mo padėty. Tai patarnautojai, 
valytojai, ugniagesiai, policinin
kai, gydytojai, sanitarai, vaikų 
globėjos. Niekas nesistebi, kai 
pamato palapinę su užrašu: “Pa
mesti vaikai”. Pereitais metais 
apie 500 vaikų, berniukų ir 
mergaičių, buvo grąžinti tė
vams, kurie iš didelės linksmy
bės pamiršo, kur padėję savo 
nuosavus vaikus.

Kai kurį vakarą šimtinė daly
vių turi šauktis gydytojo pagal
bos po to, kai besilinksminda
mi ima pyktis ir į darbą pa
leidžia kumščius ar lazdas. Prie 
didesnių karinių veiksmų pa
prastai neprileidžia visur .bu
dinti policija.

Bet įdomiausia palapinė yra 
vadinama “Bierleichen” (alaus 
lavonai), kitaip tariant, jau vi
siškai nusigėrusieji iki sąmo
nės netekimo. Apskritai kas 
vakaras keliolika tokiu “lavo
nų” atgyja toje specialioje pa
lapinėje, kurios grindys yra iš
klotos ledu, apdengtu šiaudų 
sluogsniu. Į tokį patalą pagul
dytas “lavonas”, sakoma, gana 
greitai atsipeiksti. Pasitaiko, 
kad net ir vaikų atgabenama 
į tą “lavoninę”. Šiemet, kaip 
laikraščiai rašė, viena 15 metų 
mergaitė turėjo gana ilgai pa
gulėti, kol išgaravo keturių 
“Massų” kiekis. O mergaitės tė
vas nekalta mina paaiškino: 
“Vargšelė turi pamažu pripras
ti prie “Oktoberfest".

Visuose kraštuose prieš įvai
rius kapitalistinio gyvenimo 
reiškinius protestuoja, demon
struoja ilgaplaukiai “kontesta- 
toriai”. Atrodo, kad bavariško
ji Spalio mėn. šventė kaip tik 
turėtų būti jų taikinys. Bet ne. 
Vietoj protesto, pasipiktinimo 
ir jie stengiasi įsijungti į bend
rą liniją ir išmaukti kokį nors 
“Massą” gero alaus.

— Ar tai, kas dedasi Sovie
tų viduje, Kanadai nerūpi? ... 
Ar Mr. Anable bei Mr. Tru
deau norėtų, kad kas nors, 
kam pasisekė pasiekti laisvę, 
nuskęstų į patogų gyvenimą, 
rastą svetingoje Kanadoje, ir 
nejaustų atsakomybės už sąly
gas, kuriose tebegyvena palikę 
jo artimieji ir draugai? Tuos, 
kurie ištrūko, sąžinė skatina 
priminti pasauliui, kad tada: 
kai Sovietų vadai šypsosi ir kal
ba apie taiką bei teisingumą. 
Kanados vyriausybė turėtų pa
klausti, ką jie tokiais žodžiais 
supranta.

Reiktų iš naujo pasiskaityti 
šio laikraščio antrame puslapy
je buvusį Paul Wohl rašinį 
“Stalino eros lageriai tebekles
ti”.

Nutildyta Bažnyčia 
nebetyli

“Tylioji Bažnyčia vis dar ty
li” — tokios antraštės straips
nį, parašytą Emilio Cavater- 
ra, įdėjo Romoje leidžiamas 
“11 Cavour” žurnalas (nr. 11, 
lapkritis). Ištiso puslapio 
straipsnis, iliustruotas su
gniaužto kumščio brėžiniu, lie
čia religijos persekiojimą ne 
tik Lietuvoj, bet Vengrijoj, Če
koslovakijoj ir kituose kraš
tuose. Lietuvos katalikų padė
čiai žurnalas skyrė netoli pu
sės straipsnio ir ypatingai pa
brėžė Prienų 2,000 parapiečių 
skundą Maskvos įstaigom . ir 
kun. Juozo Zdebskio suėmimą.

“11 Cavour” pažymi, kad 
šių metų rugsėjo 19-sios data 
būsianti atmintina ilgiem lai
kam — tą dieną Prienų para- 
piečiai savo atviru laišku pasi
skundė Kremliui dėl Lietuvoj 
vykdomų .religinių suvaržymų, 
religinės laisvės stokos.

Autorius teigia* kad atviras 
laiškas buvo pasiųstas Sovietų 
Sąjungos kom. partijos cent
ro komitetui, aukščiausiajai 
tarybai ir ministrų tarybai Mas
kvoj. Nurodyta visa eilė atve
jų, kai varžoma religija, ir pra
šyta paleisti rugpjūčio 26 su
imtąjį kun. Juozą Zdebskį.

Italų žurnalas, trumpai pri
minęs Bažnyčios padėtį Veng
rijoj ir Čekoslovakijoj, klausia: 
“Ar yra kas pasikeitę Bažny
čioj Rytuose? Iš esmės nie
ko. Pati gi tylioji Bažnyčia, liu
dydama savo kankinių hero- 
jizmu, dar įrodo, kad krikščio
nybė ir komunizmas tai visiš
kai nesuderinami dalykai.”

(Elta)

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Išleista Donato Saukos mo

ANTANAS J. ŠAVELSK1S — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8HALI NS-ŠALI N8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

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

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434
RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712

- JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

nografija “Tautosakos savitu
mas ir vertė”. Šią temą yra ma- ! 
žai tyrinėję ne tik lietuviai folk- ' 
loristai, bet ir užsienio specia- ' 
listai. Monografijos skyriai lie- ! 
čia: dainas, pasakas, smulkią- ! 
sias pasakas, patarles, prie- < 
žodžius, groteskus, satyrą, hu- < 
morą. (E.) <

Vilniuje, Vingio parke, buvo < 
jojikų tarptautinės varžybos. < 
Jos buvo surengtos aštuntą kar- j 
tą, ir, kaip įprasta, jose daly- <
vavo tik komunistų valdomi 
kraštai (nesivaržoma tokias var- 
žybas vadinti tarptautinėmis). 
Laimėjo vienas rusas jojikas, ir 
prizas atiteko Rytų Vokietijai. 
Dalyvavo astuonios komandos. 
Svečiai buvo iš Lenkijos, Če
koslovakijos, Vengrijos ir Ry
tų Vokietijos. (E)

Kai šiandien, pradedant po
piežium ir baigiant U th an t u, vi
si ššukia. kad reikia gelbėti 
nuo bado šmėklos milijonus 
Pakistano pabėgėlių, bavarai 
ramiai sau sudeda duoklę Epi
kūrui ir Bachui. Tačiau jie su
meta nemažas sumas ir badau
jančių pagalbai. Taigi “Cuique 
suum” — kiekvienam atiduoda- 
m asava duoklė. O artimo mei
lė. jo alkano pavalgydinimas, 
prasideda nuo savęs.

J. Sav.

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

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

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietu* | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

TRAVELER’S VILLAGE
(“VYTIS” INTERNATIONAL TRAVEL)

Romas Kezys, Pres.
2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 — Tel. 769-3300

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

Specialios nuolaidos:
INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)
GRUPĖMS 
JAUNIMUI 
ŠEIMOMS

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

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

------ — Gėlės įvairiom progom --------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

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

LITAS TRAVEL SERVICE
Naujas adresas:

87-18 LEFFERTS BLVD.
Richmond Hill, N.Y. 11418

Tel. (212) 846-1650
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Alto pirmininkas ir Darbininkas
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininko dr. K. Bobelio kal
ba, pasakyta tarybos konferen
cijoje lapkričio 15, buvo pa
skelbta Naujienose.

Toje kalboje pirmininkas 
reiškė pasitenkinimą pirmiau
sia Naujienom, paskiausiai 
Draugu. O apie Darbininką taip 
atsiliepė:

“Gi Darbininkas nukrypo 
nuo savo ankstesnės Altą re
miančios linijos ir kiekviena 
proga Altos veiklą ir jos vado
vus tendencingai kritikavo.”

“Pav. šių metu kovo mėn. 
2 d. Darbininke tilpo vedama
sis “Du sparnai’, kur sulygina 
.Altos pirmininko kalbą Cleve- 
lande, kalbėjusio tūkstančių 
lietuvių vardu, su tūlu kalbė
toju iš New Jersey, kalbėjusiu 
tik savo vardu ...”

“Taip pat Antano Mažeikos 
parašytą neatitinkantį tikreny
bės memorandumą apie Altos 
vedamą politinę liniją Darbi
ninkas irgi rado reikalinga sa
vo vedamajame diskutuoti, vi
sai nepatikrinęs šaltinio teisin
gumo”.

“Tokie ir panašūs, gyliau (gi
liau!) nepastudijavus komenta
rai niekam garbės nedaro, o 
svarbiausia Lietuvos reikalui 
nepatarnauja”..

2. Alto pirmininkas dėl re
zoliucijos kalbėjo: “Amerikos 
Lietuvių Taryba niekada nebu
vo ir nėra nusistačiusi prieš 
Lietuvos reikalų rezoliuciją iš 
principo, bet turi aiškiai sufor
muluotą nuomonę ir apsispren
dimą, kada ir kokiams aplinky
bėms šią rezoliuciją bandys 
stumti į Jungtines Tautas”. To
liau: “ironiškai šiandien’ atro
do ... rezoliucija šešėlyje Tau
tinės Kinijos, tik prieš kelioli
ka dienų išmestos iš Jungtinių 
Tautų./.”

Šie advokatiškai susukti žo
džiai galima laikyti autentišku 
patvirtinimu, kad Darbininkas 
informavo ne tendencingai apie 
“du sparnus”, katrų vienas pa
sisako už rezoliucijos “stūmi
mą” dabar: Alto tame sparne, 
deja, nėra.

Alto pirmininko kalbamą “i- 
roniją” faktai nukreipė 
ne prieš argumentus tų, kurie 
siūlo kelti, bet prieš Alto argu
mentus — tylėti. Tylėjimo ar
gumentam tenka ironija, kada 
kongresmanas E.J. Derwins- 
nki lapkričio 15-16 Jungti
nėse Tautose Baltijos vals
tybių reikalą kėlė. Ir kėlė sėk
mingai, nes Baltijos reikalą su- 
gyvino. Tik toki gyvinimai vie
nas po 
singas 
bamos 
tikslui.
Alto vadovybei, priklauso gar
bė už tylos sulaužymą.

3. Alto pirmininkas gali pik
tintis, kad Darbininko vedama
jame buvo lyginamos mintys 
Alto pirmininko, “kalbėjusio 
tūkstančiu lietuviu vardu, su 
tūlo kalbėtojo, kalbėjusio tik 
savo vardu ...” (Tūlas lietuviu 
kalboje reiškia dažnas, ne vie
nas, daug kas; pirmininkas tuo 
tarpu čia bus norėjęs pasakyti 
priešingai: tik vienas. Red.).

Tokis pasipiktinimas atrody

Susirėmimo proga:
Jungtinių Tautų vad. “trečia

jam komitete” (socialiniam, hu
manitariniam ir kultūriniam 
reikalam) lapk. 15 buvo svars
tomas klausimas “Tautų apsi
sprendimo visuotinio vykdymo 
svarba ir skubumas suteikti ko
lonijiniam kraštam bei tautom 
nepriklausomybę, kad būtų pa
veikiai garantuotos žmogaus 
teisės”.
Sovietinė agresija:

Diskusijas pradėjo Sovietų 
atstovas V. S. Safrončiuk, ag
resyviai kaltindamas JV, Angli
ją, Portugaliją, šiaurės Atlan
to pakto (NATO) narius, Izrae
lį ir kt. Tonas priminė senąjį 
Gromyko toną.
Amerikos kontrakcija:

Amerikos delegacijos narys 
Edward J. Derwinski, smerkda
mas kolonializmą, atkreipė dė
mesį: neturi būti paleistos iš 
akių ir kolonializmo naujos for
mos. To naujo kolonializmo pa
vyzdžiu nurodė Baltijos valsty
bes, Lietuvą, Latviją ir Estiją, 
kurios prievarta yra įjungtos į 
Sovietų Sąjungą, o jų gyvento
jų žymi dalis deportuoti i Sibi
rą ar Rusijos šiaurę.

“Sovietų Sąjunga praktikuo
ja klasinį imperializmą”’, ne
duodama ir kitom tautom apsi
sprendimo teisės. Suabejojo 
taip pat, ar apsisprendimo tei

Kongresmano Derwinskio susirėmimas su Soviety 
--------------- Safrončiuku ir Zenkevičium---------------

se gali naudotis rytų Vokieti
jos gyventojai. (Derwinskio kal
bos tekstas — skyrium).
Kaltinimai Amerikai dėl globos 
Baltijos valsty, bėm:

Sovietų kalbėtojas, naudoda
masis atsakymo teise, jau kal
tino Amerikos delegaciją, kad 
ji “flagrantiškai klastoja istori
jos faktus”, ir kad .Amerika 
duodanti globą “pusiau fašisti
nių Baltijos valstybių vyriau- 
bių nariam”, pabėgusiem į A- 
meriką. Apie “tiesą” pasaky
siąs “Sovietų delegacijos narys 
lietuvis”.

Gudijos, Ukrainos ir Kubos 
atstovai pritarė Safrončiukui. 
O jau rytojaus dieną, lapkričio 
16, buvo išleistas kalbėti tas 
“delegacijos narys lietuvis” V. 
M. Zenkevičius. Pasisakęs esąs 
“Lietuvos užsieniu reikalu
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ministerio pavaduotojas”, dėstė 
faktus Safrončiuko mintim pa
remti. Bet per naktį, matyt, ne
spėjo parengti kalbos taip, kad 
ji būtų patikima, ir ėmė pai
niotis su datom ir skaičiais: sa
kė, kad Baltijos valstybės savo 
nepriklausomybę paskelbusios 
1917; kad tik “vietiniai konlre-. 
voliucionieriai”. padedami JV 
ir Anglijos, atskyrę šias valsty-

bes nuo Sovietų Sąjungos; kad 
Lietuvoje prieš karą buvę 40 
proc. beraščių, pusė gyvento
jų bedarbių; kad tik “socialis
tiniame kelyje” atėjusi pažan
ga. Pratęsdamas Safrončiuko 
kaltinimus Amerikai, Zenkevi
čius aiškino, kad Sovietai rei
kalavę išduoti “fašistus” (sumi
nėjo mirusio Impulevičiaus pa
vardę), bet Amerika atsisakiu
si. Kad efektas būtų didesnis, 
pasikartodamas pabrėžė: jokia 
valstybė (tur būt, išskyrus So
vietus! Red.) neturi teisės kiš
tis į kitos valstybės vidaus rei
kalus, ir “kas įgaliojęs kalbėti 
JV Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos vardu?”
Prrbilo ir kiti:

Kubos atstovas puolė Der- 
wir.ski asmeniškai: esą jis su
interesuotas savo distrikto bal
suotojais, dėl to taip kalbąs. 
Irako atstovas sveikino Der- 
winski, kad stoja už mažų tau
tų teises, siūlydamas, kad gin
tų ir Palestinos arabus. Ukrai
nos — kartojo ruso teigimus. 
Čekoslovakijos — prislėgtu 
balsu apgailestavo, kad Ameri
ka kišantis į svetimos valsty
bės reikalus. Gudijos — nukry
po Į Aziją: ten esą Amerika

agresorius. Khmer (buv. Cam
bodia) — skundėsi vienintele 
savo krašte agresija — Viet- 
kongo ir šiaurės Vietnamo. Af
ganistanas pasisakė už apsi
sprendimo teisę visom tautom. 
Panama — prieš visokį tradi
cinio ir naujos formos kolonia
lizmo kišimąsi, pridurdama, 
kad naujos formos yra suktes- 
nės ir dėl to pavojingesnės tai
kai. Austrija—reiktų išdisku
tuoti skirtumą tarp kolonijinio 
ir svetimųjų valdymo.
Vėl Derwinskis:

Derwinskis per tas dvi die
nas kalbėjo tris kartus. Nuro
dė, kad jo oponentai kalbose 
faktus falsifikavo, ir tai ilius
travo vėl Baltijos valstybių į-

vykiais; nurodė, kad Sovietų ar
gumentai, jog prezidento Nixo- 
no pramatomas vykimas į Mas
kvą turėtų reikšti pradžią ne 
susirėmimo bei šaltojo karo, o 
susipratimo, — klaidingas, nes 
prieš pradėdami derėtis partne
riai turi išsiaiškinti pagrindi
nius faktus, kaip juos supran
ta. Vargas su Sovietais, kad 
jų “faktai” — net istorijos fak
tai — nuolat kaitaliojasi —bu
vo didelis faktas, kad Sovietų 
vadas prieš 10 metų lankėsi J. 
Tautose ir čia pagarsėjo, o da
bar tas faktas su vado vardu 
yra dingęs iš Sovietų istorijos 
vadovėlių. O dėl Baltijos vals
tybių pakartotinai nurodė į ko
lektyvizaciją, tikėjimo persekio
jimą, deportacijas, kurias turi 
pakeisti gyventojų sudėtį. To
kios Sovietų politikos J. Tau
tos negali pateisinti.

BAŽNYČIOJE IR ŠALIA JOS:

Misijonieriai ateis iš Afrikos?

kito yra būtinas ir tei- 
dirvos paruošimas kal- 
rezoliucijos galutiniam 
Derwinskiui, deja, ne

Alto pirmininkas turi laisvę 
reikšti savo nuomones, girti 
Naujienas, smerkti Darbininką. 
Savo ruožtu Darbininkas turi 
laisvę ir net pareigą atkreipti 
skaitytojų dėmesį į tai. kur Al
to pirmininkas kalbėjo netiesą.

1. Netiesa, kad Darbininkas 
“nukrypo nuo Altą remiančios 
linijos”. Nuo tos linijos nen-u- 
krypo, o tik kritikavo tokius 
dabartinės Alto vadovybės 
veiksmus, kuriais Altas nukry
po nuo savo tiesioginio tikslo 
— kelti viešumon Lietuvos rei
kalą ir jį ginti. Tokis nukrypi
mas, Darbininko įsitikinimu, tų linksmas, jei jis nebūtų liūd- 
buvo Alto susilaikymas nuo pa- nas. Liūdnas dėl neįprasto są
ramos Kongreso rezoliucijai vęs pervertinimo ir kito nuver- 
416. (nukelta į 6 psl.)
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a) Bažnyčia
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vienos priežasties, kad tai, 
yra leidžiama ar dovanoja- 
išvidinėje piliečių kovoje, 
neleidžiama ir nedovanoja- 
pagreitintu tempu Įsinatū-JUOZASERETASTARNYBOJE LIETUVAI

ti 0) binis darbas ir visuomeninė ak-
Politinė akcija cija išsivystė seimų laikais, kai
Išėjęs iš valstybinės tarnybos, visuotinis įsipolitikavimas eg- 

dr. Eretas anaiptol nesumaži
no savo aktyvumo: jis tik atsi
palaidavo nuo pastovaus inka
ro, kuris jį laikė pririštą prie 
aiškiai aprėžtos pareigos. Šiaip
jau jo tuometinis veikimas ėjc 
plačiai išsišakojusios upės pa
vidalu: akademinis darbas iš 
pradžios aukštuosiuose kursuo
se, paskui universitete, visuo
meninis kultūrinis veikimas ir 
politinė akcija, — štai pagrin
dinės linkmės, kuriomis reiš
kėsi jo veikla. Iš šitų linkmių
poeltinio periodo pradžioje be- tik sutikimas pastatyti save 
ne bus reikšmingiausia politinė kandidatūrą į seimą buvo aiš- 
akcija, kurios fatališki atgarsiai 
dar iki šiolei nėra visai išgy
venti dr. Ereto gyvenime.

Norint suprasti jauno dakta 
ro psichologiją, reik skaitytis 
su ta aplinkybe, kad jo tarny-

zaltavo visuomenėj pasitikėji
mą išganomąja politinės akci - 
jos reikšme. Neatsiliko nuo 
bendros nuotaikos ir dr. Eretas 
ir ėmė linkti į tą politinę gru
pę, kuri labiausiai atitiko jo so
cialinę ir religinę pasaulėžiū
rą, būtent, į krikščionių demo
kratų partiją. Į ją jis, aplinky
bių paragintas, įstojo ir praėjc 
į Seimą.

Dabar negali būti abejonės, 
kad dr. Ereto įstojimas į poli
tinę partiją ir pastatymas ar

ki taktinė klaida. Politinė akci
ja neišvengiamai yra susijusi 
su politine įvairių grupių kova 
Dr. Eretui einant į šitą kovą, 
galima buvo spėti, kad jo padė- 
tis šitoje kovoje buvo visados

pašlijusi į pralaimėjimą jau dėl 
tos 
kas 
ma 
yra 
ma
ralizavusiam piliečiui, kuris idė
jinių priešininkų akyse yra vi
sų pirma neprašytu įsiveržėliu.

Kai kildavo anksčiau jo kvie
timo į Lietuvą klausimas, be
veik kiekvienas nesvyruoda 
mas šitą kvietimą palaikydavo 
nes kiekvienas savo širdies gi
lumoje turėjo vilties, kad šis 
gabus ir veiklus jaunuolis ga
lės būti naudingas jo grupės 
reikalam. Net tada, kai dr. Ere
tas, spręsdamas stojimo į par
tiją klausimą, teiravosi nuomo
nės pas vieną kitą savo drau
gą, neatsirado nė vieno, kas 
pažiūrėtų į šitą klausimą ne vie
nos kurios, savos ar tik sim
patizuojamos, partijos akimis 
bet visos lietuvių visuomenės 
atžvilgiu. Nestebėtina, kad ši
tuo klausimu nesusiorientavo 
ir jis pats.

Būdamas iš esmės idėjinio 
nusistatymo ir veiklaus nusitei
kimo žmogus, dr. Eretas pažiū
rėjo į politiką ir į partiją, kaip 
Į priemones savo pasaulėžiūri
nei programai realizuoti. Tuo 
tarpu šita idėjinė akcija, sie
kianti politinėmis priemonėmis 
katalikų visuomenės susiprati
mo ir suaktyvėjimo, katalikiš
kos akcijos arba visuomenės 
rechristianizacijos linkme, dar 
labiau pasunkino jo poziciją

politinėje plotmėje. Prieš jį 
griežtai apsisprendė visa laisva
maniškoji lietuvių visuomenės 
dalis ir dargi tie tautiškai nu
sistatę katalikai konservatoriai, 
kuriems propagavimas katali
kiškosios akcijos ir radikales
nės socialinės programos yra 
kažkokie nesuprantami naujo 
vės padarai. Tuo būdu prieš dr. 
Ereto politinę veiklą stojo pies
tu du sparnu: radikaliai lais
vamaniškas ir konservatyviai 
tautiškas.

Eidamas į politiką audrin
gais laikais, dr. Eretas, žinoma 
nenumatė visų laukiančių jį 
šioje srityje sunkenybių ir ne- 
malonybių. čia suvaidino, ša
lia idėjinių įsitikinimų, ir kitos 
visai dar jauno žmogaus ypaty
bės. Paskatintas žymaus pasi
sekimo kitose veikimo srityse. 
— pasisekimo, kuris tiek kar
čiai buvo stebimas jo idėjinių 
priešininkų, jis kiek pasidavė 
ir jaunai bravūros nuotaikai, 
kuri stumia jaunus žmones, 
kartais visai nenugalimai, į 
naujus savo jėgų bandymus ir 
pritaikymus. Žinoma, suvaidi 
no čia rolę ir ambicijos jaus
mas, kuris nebuvo svetimas ši
tam naujam Lietuvos piliečiui.

Bet bene didžiausią rolę dr. 
Ereto apsisprendime politikos 
srityje bus suvaidinusi impo
nuojanti kun. M. Krupavičiaus 
asmenybė. Mano įsitikinimu, a- 
teities istorikas turės konsta
tuoti, kad kun. Krupavičius bu- 
vo seimų laikais žymiausias Lie-

tuvos politikas ir visuomeninis 
veikėjas. Šitas valingas, veik
lus, ryžtingas ir materialiai 
švarus žmogus, jau dabar aišku, 
įrašė neišdildomomis raidėmis 
savo vardą politinėje ir socia
linėje Lietuvos istorijoje: juk 
jis savo tiesiog titaniškomis pa
stangomis padėjo pagrindą so
cialinei mūsų visuomenės pu
siausvyrai (agrarinė reforma) ir 
tuo pačiu suredukavo nepropor- 
cionaliai įsigalėjusį mūsų kraš
te lenkiškąjį gaivalą.

(Bus daugiau)

Vyskupų antras sinodas dar 
tebevertinamas, nors nevieno
dai. Didžiųji dauguma sinodo 
dalyvių ar stebėtojų pripažino 
jo didelę reikšmę Bažnyčios 
tom dviem problemom išaiš
kinti: kunigų celibatui ir “pa
saulio teisingumui”. Mažuma 
vertino, kad sinodas neturėjo 
drąsos pasisakyti atvirai ir tie
siai, tenkindamasis, ypačiai 
antruoju klausimu, tuščiažo
džiavimu.

Įdomiausios pastabos, kurias 
teko aptikti spaudoje, yra kun. 
Kenneth Baker, S.J., National 
Catholic Register 
21). Po sinodo jis 
dviem teigimais:
Vakaruose blėsta; b) Bažnyčia 
suklesti juodojoje Afrikoje. Jis 
rašo:

“Katalikybės centras nusike
lia į Afriką. Tuo metu, kai 
Bažnyčia vakarų Europoje ir 
lotynų Amerikoje merdi; tuo 
metu, kai kunigai ir vienuolės 
gausiai traukiasi nuo apžadų: 
tuo metu, kai daugelis suaugu
sių katalikų prarado tikėjimą 
ar tapo indiferentais, — kata
likų Bažnyčia juodojoj Afrikoj 
suklesti”.

“Afrikoje yra beveik pen
kiasdešimt milijonų katalikų— 
ir skaičius ten auga. Daugely 
vietų kunigų seminarijos taip 
perpildytos, kad negali visų 
kandidatų priimti. Romoje 
spaudos konferencijoge arki
vyskupas Francis A. Arinze (iš 
Onitsha, Nigerijoj) šaukėsi į 
brolius, turtingesnių kraš
tų vyskupus, paramos jo semi
narijai. ‘Mes desperatiškai rei
kalingi pagalbos — sakė jis — 
kad galėtume priimti daugiau 
kandidatų. Vienas būdas pagel
bėti — tegul Europos ir Ame
rikos seminarijos priimtų mū
sų klierikų dalį toliau mokytis 
ir auklėtis”.

Arkivyskupas Arinze pasiūlė 
už tokią pagalbą: jei Vakarų 
vyskupai padėtų jam išmokyti

jo klierikus,"tai jis mielai at
siųstų jų kunigauti i tas Euro
pos vietas, kur kunigų trūksta.

Korespondentas sakosi bu
vęs paveiktas Afrikos vyskupų 
tvirto tikėjimo, ištikimybės po
piežiui, daugelio juodųjų gany
tojų gyvenimo paprastumo bei 
neturto ten Romoje, kad jam 
atėjusi mintis, jog katalikybės 
centras aiškiai nukyla i Afriką, 
katalikų Bažnyčia diena iš die
nos vis labiau daros juodoji 
Bažnyčia.

Ir tai nieko nuostabaus. Žiū
rėdamas į Bažnyčios istoriją, 
korespondentas sako^ jog Baž
nyčia prasidėjo rytiniuose Vi
duržemio jūros pakraščiuose. 
Paskui ji išsiplėtė Mažojoj Azi
joje, Graikijoje, Romoje. Įleido 
tvirtai šaknis šiaurinėje Afriko
je ir klestėjo iki septinto šimt
mečio. Paskui augimo centras 
atsidūrė šiaurinėje Europoje, 
plisdamas Į rytus Rusijos link. 
Naujaisiais laikais augo šiaurės 
ir pietų Amerikoje. “Kai dabar 
Bažnyčia rodosi silpstanti Ame
rikoje, man rodosi, jos veiklos 
ir aktyvumo centras grįžta į 
Afriką — šiuo tarpu juodąją 
Afriką, į pietus nuo Saharos. 
Didelio masto ekspansija toli
muose rytuose dar turės atei
ti”.

Sinodo metu Afrikos vysku
pai, kaip grupė, neabejodama 
stovėjo popiežiaus pusėje, pasi
priešindama tikėjimo ir draus
mės silpninimui. Kaip grupė, 
buvo stipriausia privalomo ku
nigų celibato atrama. Ir tai 
daugelį stebino. Daugumas jų 
taip pat buvo prieš siūlymą 
šventint į kunigus vedusius as
menis. Upper Volta kardino
las -Paul Zoungrana kalbėjo, 
kad vyskupai neturi leisti at
skirų teologų nuomonių painio
ti su Bažnyčios doktrina. 
Kai daugelis Vakarų vyskupų 
rodėsi paveikti žurnalistų ir

(nukelta į 4 psl.)
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IDĖJA TAPO TIKROVE
vių Kultūros Institutas prelato 
P. Juro lūpomis tarė: — “Rei
kia mažiesiems lietuviško 
spausdinto žodžio”. Ir išdygo 
EGLUTĖ. Išaugo ir sulaukė dvi
dešimt metų. Per visą dvide
šimtmetį EGLUTĖ turėjo 1500 
skaitytųjų, tai nedaug, palygin
ti su šeimom, turinčiom jauną 
prieauglį. Bet kai paskaičiuoji, 
kiek lūpų skaitė Eglutę per tą 
dvidešimtmetį, tai susidaro ke
lios dešimtys tūkstančių. Tas 
skaitymas vaikui buvo lyg laip
tai kopti aukštyn.

Kas apskaičiuos, kiek per tą 
laiką iš to pasėto grūdo paskli
do gėrio?-Kiek jaunose sielose 
pažadinta kūrybiškumo! Kiek 
jaunieji skaitytojai dėjo pa
stangų, kad pajėgtų perskaityti 
ir suprasti, kas ten parašyta! 
Kiek lūpų juoku pražydo be
skaitant visokius PUPUČIO 
nuotykius, mįsles, spren
džiant uždavinius. Gal tai smul
kučiai reiškiniai, bet jie skai
tantį vaiką kreipė tautinio, re
liginio ir dorinio gėrio link. 
Mums reikia tokių “keltuvų 
ir žadintuvų”, kad apsaugotų 
nuo nepageidaujamų nuosmu
kių. Jei jau toks keltuvas į-

PRANA PŪKĄ AMŽINYBĖN PALYDĖJUS
(Tęsinys iš praeito nr.)

Gyvenimas ir darbai 
Philadelphijoje

Atlikęs pavestą darbą New 
Yorke, P. Pūkas grįžo į Phila- 
delphiją ir kartu su adv. M. 
Šliku dirbo Nekilnojamojo tur
to pardavimo įstaigoje (2433 E. 
Allegheny Ave.). Vėliau, išmo
kęs laikrcdininkystės, nuo 
1922 apie 40 metų vertėsi laik
rodžių taisymo amatu ir bran
genybių pardavinėjimu. Pasto
viai įsikūręs Philadelphijoje, 
1926 vedė Pauliną Staniškytę,' 
Philadelphijos lietuvių spaustu
vininko ir Šv. Andriejaus para
pijos vargonininko Petro Sta- 
niškio seserį. . Jaunavedžius su
tuokė Staniškių giminaitis 
naujausios lietuvių katalikų 
Šv. Andriejaus parapijos klebo
nas kun. Juozapas Čepukaitis. 
Pūkai išaugino dvi dukteris: 
Ameliją ir Florenciją. Kad 
išlaikvtu lietuvybe, abi dukte
ris leido mokytis į seserų ka- 
zimieriečių vadovaujamą Villa 
Joseph Marie aukštesniąją mo
kyklą Newtowne, Pa.

Philadelphijoje P. Pūkas bu
vo gyvai įsijungęs į lietuvišką 
veiklą. Kaip gražiai ir taisyk
lingai rašąs lietuviškai, P. Pū
kas daugelio organizacijų buvo 
renkamas sekretoriumi. Jis ne 
tik rašė protokolūs, bet nuo
lat informavo spaudą apie 
svarbesnius organizacijų dar
būs. Štai svarbesnės organiza
cijos, kuriose rūpestingai dir
bo.

Lietuvos atstovybės štabo nariai 1921 m. Washingtone, D.C. Iš k.: Lietuvos 
atstovas Jonas Vileišis, adv. Richard de Wolf, sekr. M. J. Vinikas; stovi 
Tarnas Shamis, adv. M. M. Slikas, Pranas Pūkas ir Pranas Rimkus.

bėgių, 
Negai- 

kad

Prieš dvidešimt metų Lietu- kurtas ir užvestas ant 
neleiskime, kad nyktų. 
lėkime cento nei darbo, 
reikalas eitų pirmyn.

Kaip gražu, kad N. P. Mari
jus Seserų Rėmėjų skyrius Bos
tone ėmėsi iniciatyvos paminė
ti Eglutės dvidešimtmetį. Bū
relis žmonių darbščias rankas 
sudėjo kartu ir paruošė Eglu
tės šventę, su parodėle nuo 
pirmojo numerio iki paskuti
nio įrištais metų komplektais, 
su knygelėmis vaikams, ku
rias išleido Eglutė. Buvo įdo
mu, kad eilė skaitytojų susine
šė parodėlėn rūpestingai išsau
gotus Eglutės komplektus.

į šventės programą įsijungė 
buvusieji ir esamieji bostoniš
kiai skaitytojai, suvaidino “Či
činską”, pašoko tautinių šokių, 
netrūko ir eilėraščių, išmoktų 
iš Eglutės puslapių. Saulius Ci
bas davė puikios muzikos. Visa 
tai jie atliko globojami ponių 
Ambraziejienės, O. Ivaškienės 
ir kitų globėjų.

Po skanių pietų, už kuriuos' 
ačiū mielom poniom šeiminin
kėm, buvo malonu pasidžiaug
ti tais sutelktinio darbo vai
siais. °

Buvo įdomu ir naudinga iš-

Jonas Puzinas

P h i I a d e I p h i j o s Lie
tuviu Krikščioniu Sąryšis —or 
ganizacija, kuri rūpinosi ne tik 
lietuvybės puoselėjimu Phila- 
delphijoje. bet ir nepriklauso
mos Lietuvos reikalais. Šios or
ganizacijos garbės pirminin
kais buvo kun. Juozas J. Kau- 
lakis, kun. Ignas Zimblys, kun. 
Juozapas Čepukaitis, Clinton 
Rc<gers Woodruff ir bankinin
kas Hubert J. Horan, Jr. Sąry
šio pirmininku buvo A. Užu- 
meckis, iždininku J. Bekeris 
ir ilgamečiu sekretorium P. 
Pūkas. 1924 P. Pūkas, būda
mas to sąryšio sekretorium, 
per Lietuvos atstovą Washing
tone ministrą K. Bizauską pa
siuntė Lietuvos Respublikos 
prezidentui 150 dol., kad tie 
pinigai būtų paskirti Vilniaus 
vadavimo reikalams. Už auka 
gavo padėką ir iš ministro K. ' 
Bizausko, ir iš Respublikos pre
zidentų kanceliarijos viršinin
ko kun. Pijaus Bielskaus, ku
ris 1924 spalio 28 laiške P. 
Pūkui tarp kita ko rašė: “Po
nas Respublikos Prezidentas 
nuoširdžiai dėkoja visiems au
kotojams Broliams Lietuviams 
už pareikštą aukomis karštą 
prisirišimą prie savo Tėvynės 
ir už susirūpinimą Lietuvos 
sostinės atvadavimu ir linki 
krikščionių Sąryšiui sėkmingai 
darbuotis Tėvynės ir savo ge
rovei”.

1925 rugpiūčių 11-13 Ameri
kos Lietuviu Romos Kataliku c c 

klausyti dr. E. Vaišnienės kal
bos, kurią ji taip vaizdžiai ir 
gyvai perteikė, nuolat papildy
dama praktiška patirtimi, kaip 
pritaikinti Eglutės skaitymą 
šeimoj ir mokykloj. Dr. E. 
Vaišnienės patarimu sekdami, 
gal mokytojai įsivestų Eglutę 
kaip privalomą skaitymą klasė
se. — “Vadovėliai paruošti vie
no žmogaus, vienu stiliumi, vai
kui greitai nusibosta. Jų tiks
las perteikti žinias. Tas žinių 
perteikimas yra patrauklesnis, 
jei pąruoštas kelių žmonių ir 
keleriopu stiliumi. Čia vaikui 
nereikia iškalti žinias, o tik 
priimti jam suprantamu stiliu
mi ir tai, kas jam įdomu. O 
jam įdomiau tai, kas perduoda
ma gyva, pagaunančia forma.” 
Už šią kalbą dr. E. Vaišnienei 
nuoširdus ačiū. Manau, būtų 
naudinga ir prasminga tas min
tis ir idėjas, iškeltas to pokal
bio metu, pakartoti spaudoje.

• Ruošėjam, programos atli
kėjam ir visiem atsilankiusiem 
nuoširdi padėka. Žinome, kad 
bostoniškiai galvoja eiti pir
myn ir bandyti sutelkti lėšų 
vienam Eglutės numeriui išleis
ti. Tai didelis užsimojimas. 
Taip pat dedamos pastangos 
pakelti prenumeratų skaičių— 
tai puiki dovana Eglutės dvi
dešimtmečio proga. Kiekvienas 
naujas skaitytojas “Eglutei” la
bai svarbus.

Savo dvidešimtmečio proga 
EGLUTĖ dėkoja mielam prela
tui P. Jurui — Eglutės Tėvui 
už išdaiginimą. Tai nebuvo be 
dieviškos šviesos ir įkvėpimo. 
Prelato Juro pastangų ir dos
numo dėka, graži idėj atapo 
tikrove. “EGLUTĖ“

Federacijos XV kongrese Phila- 
delphijoje P. Pūkas pasveikino 
raštu suvažiavimo dalyvius są
ryšio vardu.

1935 sąryšis suruošė Vasa
rio 16-tosios minėjimą, kur pa
grindiniu kalbėtoju buvo pa
kviestas vysk. Teofilis Matulio
nis. prieš keliolika mėnesių 
grįžęs iš sovietų kalėjimo.

Vėliau Philadelphijos Lietu
vių Krikščionių Sąryšis tapo 
Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Federacijos Philadelphi
jos skyriumi, kuriam pirmi
ninkavo P. Pūkas.

Philadelphijos Lietuvių Vers
lininku, Amatininku ir Profe
sionalų Sąryšis (Lithuanian 
Merchants’ Association), ši or
ganizacija, įsikūrusi 1937 rug
sėjo 'mėnesį, pasižymėjo labai 
gyva veikla. 1938 sausio 6 iš
rinkta nauja valdyba, kurios 
pirmininku buvo Antanas Ka- 
r.iušis (Kanin), vicepirmininku 
P. Gelžinis, iždininku Klemen
sas Dalbukas (Dalbok), finansų rius, K. žemaitis — iždininkas 
sekretoriumi S. Buivydas, pa
tarėju adv. Kazys čeledinas 
(Cheleden) ir P. Pūkas — pro
tokolų sekretoriumi. Šioje orga
nizacijoje, trumpiau vad. Lie
tuvių Biznierių Sąryšiu, P. Pū
ko įdėta labai daug darbo.
1938 Lietuvos vyriausybei ruo
šiant Pirmąją lietuvių tautinę 
olimpiada Kaune ir Lietuvos 
atstovybei Washingtone oficia
liai kreipiantis į sąryšį talkos, 
kad ir iš Philadelphijos būtų
nusiųsta olimpiadon sportinin-, delphijoje, čia veikė Raudono- 
ku, sarvšis surado keturis 
jaunuolius: Vladą Sidabrą 
(Walter H. Silver) — 'šokėją į 
aukštį, Leoną J. Mačionį ir Val
terį Dalbuką (Dalbok) —plau
kikus ir Joną Nojūną — bok
sininką. V. Dalbuko kelionę 
Lietuvon apmokėjo jo tėvas, o 
kitų trijų kelionės išlaidas pa
dengė Philadelphijos lietuvių 
organizacijąs, atskiri asmenys 
lietuviai ir net kitataučiai. Vi
si philadelphiečiai sportinin - 
kai gražiai pasirodė olimpiado
je ir parsivežė medalių: V. Dal
bukas du aukso medalius, L.
Mačionis 5 pirmuosius prizus.

1938 lapkričio 10 ir 1939 lie
pos 16 sąryšis suorganizavo 
Philadelphijoje Lietuvos spal
votų paveikslų demonstravimą.
1939 liepos 16 sąryšis surengė 
gegužinę paremti Lietuvių Die-

Roch akomponuoja oktetui Darbininko koncerte
Nuotr. R. Kisieliaus

Aušros Vartų parapijos okteto dirigentė Mme Madelei ne 
lapkričio 20 Richmond Hill aukštesniosios mokyklos salėje.

nai, ruošiamai pasaulinės paro
dos metu New Yorke. Be to, 
sąryšis parėmė ir lietuvių pa
viljono išlaikymą. 1939 naci
nei Vokietijai užėmus Klaipė
dą, sąryšis parėmė nuo nacių 
nukentėjusius lietuvius.

1940 P. Pūkas ir Petras Sta- 
niškis paruošė Philadelphijos 
lietuvių biznio vadovą — Li
thuanian Merchants’ Associa
tion (Lietuvių Verslininkų, A- 
matininkų ir Profesionalų Są
ryšio) Vadovas. Philadelphia, 
Pa. 1939-1940, 58 psl. Vado- 
van buvo įtraukti Philadelphi
jos lietuviai biznieriai, amati
ninkai, pramonininkai, versli
ninkai. profesionalai ir visos 
lietuviškos įstaigos. Be to, va
dove duota įvairių žinių ir in
formacijų. 1940-1941 P. Pūkas 
buvo sąryšio direktoriumi. Są
ryšis planavo įsigyti už miesto 
ribų ūkį ir ten įrengti lietuvių 
klubą.

Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
(League for the Liberation of 
Lithuania). 1941 birželio mėn. 
įsisteigus tai sąjungai ir netru
kus sudarius Philadelphijos VII 
skvriu, P. Pūkas išrinktas to 
skvriaus sekretorium. Pirmi- 
minku buvo Wm. M. Paschall 
(Poška), vicepirm. A. Tvarana- 
vičius, iždininku — K. Žemai
tis. 1942 lapkričio 27-30 Phila- 
delphijoje lankantis Lietuves 
Respublikos prezidentui Anta
nui Smetonai, daug prisidėjo 
prie tos viešnagės sėkmės ir 
P. Pūkas, kuris įėjo į Komite
tą A. Smetonai priimti. Tą ko
mitetą sudarė: J. Kavaliauskas 
— komiteto vadas, Wm. Pas
chall (Poška) — pirmininkas , 
K. Žadeikis — vicepirminin - 
kas, Juozas Gustis — sekreto- 

ir P. Pūkas — narys. Preziden
tą A. Smetoną priėmė Philadel- 
phijos burmistras B. Samu
els, kuris net atvyko į Lietu
vių Muzikinio Klubo salę ir pa
sakė ilgą kalbą. Pagerbė A. 
Smetoną ir diecezijos kardino
las D. Dougherty katedroje ir 
privačioje audiencijoje.

Bendrasis Amerikos Lietu
viu Fondas (United Lithuanian 
Relief Fund of America). Prieš 
įsisteigiant Balfo skyriui Phila- 

jo Kryžiaus ir Karo Pergalės 
Komitetas, sudarytas iš katali
kų, sącialistų ir komunistų 
draugijų, klubų, parapijų ir su
sivienijimu kuopų atstovų. Iš 
viso tai organizacijai priklausė 
apie l00 žmonių. Į Philadelphi- 
jos komitetą įėjo taip pat Cam- 
deno ir Chesterio lietuvių at
stovai. Ir kitos tautybės turė
jo panašius komitetus, kurių 
tikslas buvo karo metu parda
vinėti Amerikos Karo Benus ir 
rinkti aukas Amerikos Raudo
najam Kryžiui. Lietuvių komi
tetas pasižymėjo gražia veikla 
ir kitų tautybių komitetų tar
pe stovėjo pirmoje eilėje. Phi 
ladelphijos lietuvių garbei bu
vo pakrikštytas karinis lėktu
vas “Flying Fortress B-17” var
du “The Knights of Lithua
nia”. Tos lėktuvo krikštynos į-

APIE VERONIKĄ ALSEIKIENĘ
<

Kaune rugsėjį 26 mirė dr. 
Veronika Alseikienė-Janulaity
tė, sulaukusi 88 metų amžiaus. 
Buvo palaidota rugsėjo 28 Pet
rašiūnuose. Velionė buvo žino
ma'akių gydytoja, viena iš pir
mųjų lietuvių moterų, baigusių 
mokslus užsienyje, dalyvavusi 
visuomeniniame gyvenime, pla
čiai pasireiškusi pirmojo pasau
linio karo metu, veikusi Vilniu
je sunkiais okupacijų laikais.

Ji buvo gimusi 1883 gegu
žės 18 Malavėnų kaime, netoli 
Šiaulių. Janulaičių šeima buvo 
didelė. Viso buvo net trylika 
vaikų. Keturi iš jų mirė vai
kystėje. Likusieji prasiveržė į 
mokslus ir į žymius žmones.

Vienas jos brolis buvo žy
mus teisininkas, istorikas prof. 
Augustinas Janulaitis, miręs 
Kaune 1950, kitas brolis, Pran
ciškus, buvo kunigas, Betyga
los kanauninkas, miręs 1952.

Sesuo Julija, dantų gydyto
ja. buvo ištekėjusi už žymaus 
rašytojo Jono Biliūno. Šiam 
anksti mirus džiova, vėliau ište
kėjo už St. Matjošaičio. Ji dar 
tebėra gyva, turi 92 metus ir 
gyvena Kaune.

Mirus tėvui, motina nenorė
jo savo dukterų leisti į moks
lus, tačiau jos abi veržėsi.

Velionė Veronika mokėsi 
Šiauliuose. Už lietuviška veikla 
pašalinus iš gimnazijos, mokė
si privačiai ir 1903 Mintautoj 
baigė gimnaziją.

Mediciną studijavo Berne, 
Šveicarijoje, Vienoje, Berlyne. 
Berlyne dalyvavo lietuvių drau
gijos veikloj, Vydūno rengia
muose vaidinimuose, važinėjo į 
Lietuvą su draudžiama literatū
ra. Savo daktaro laipsniui įsi
gyti parašė dizertaciją apie 
trachomą. Daktaro laipsnį ga
vo 1908 Berlyno universitete, 
būdama 27 metų amžiaus. Pet
rapilyje vėl išlaikė visus priva
lomus egzaminus, nes Rusijoje 
negaliojo užsienio diplomai.

vyko 1943 lapkričio 26. Krikš
tynose dalyvavo dalis komiteto 
su kun. V. Martusevičiumi.

Kai tik sužinota iš Balfo 
centro New Yorke apie reika
lą šelpti dėl karo ir okupaci
jų nukentėjusius lietuvius, 
prie bendro komiteto įsteig
tas Balfo skyrius. Tatai nepa
tiko komunistams, ir jie pradė
jo trukdyti Balfo skyriaus stei
gimo darbą. 1944 rugsėjo 13 
susirinkime kilo net muštynės. 
Komunistai, nebegalėdami su
trukdyti Balfo skyriaus steigi
mo, pasitraukė iš susirinkimo. 
Pirmąją Balfo skyriaus valdy
ba sudarė: J. Kavaliauskas — 
pirmininkas, K. žadeikis ir Jo
nas Grinius 
kai, raštininkas P. Pūkas, iž
dininkas Wm. Paschall ir finan
sų raštininkė G. Romanauskie- 
nė (Roman). Ir Balfo skyriuje 
daug įdėta P. Pūko sumanumo 
ir energijos.

(Bus daugiau)

vicepirminin-

Dr. Veronika Alseikienė

Trumpai dirbo Dorpate, pa
kui buvo pakviesta į Simbirs- 
ką. Ten net keturiose guberni
jose gydė akies ligas. Susitau
piusi pinigų, išvyko specializuo
tis į Berlyną. Jai buvo pasiūly
ta dirbti klinikose, bet ji grižo 
i Lietuvą. 1910 apsigyveno Uk
mergėj, ištekėjo už daktaro Da
nieliaus Alseikos, ir abu gy
dytojo praktika vertėsi Ukmer
gėj.

Pirmojo karo metu buvo nu
blokšta į Voronežą, kur dirbo 
kaip gydystoja lietuvių komite-

Daiva Kezienė kalba Simo Kudirkos prisiminime lapkričio 20 Richmond 
Hill mokyklos salėje. Nuotr. R. Kisieliaus

Bažnyčioje. . .
ča t kelta iš 3 psl.) 

pseudoteologų ir savo kalbose
• vengė atvirai kalbėti apie Baž

nyčios misiją, afrikiečiai, ku
riuos teko girdėti koresponden
tui, daugumas buvo tiesūs ir 
tvirti savo pareiškimuose. Net 
vienas Amerikos delegacijos 
narys (Minneapolis —St. Paul 
arkivyskupas) pasisakė grupei 
amerikiečių kunigų, kurie stu
dijuoja Romoje, kad jis buvęs 
paveiktas Afrikos' vyskupų lai
kysenos.
AMERIKOS KATALIKŲ 
MOKYKLOS

Daniel Lyons, S.J., rašo, kad 
Detroito arkivyskupijoje šiais 
mokslo metais uždaryta 25 pre. 
katalikų mokyklų. Vienos vidu
rinės mokyklos pastatus Det
roite pardavė už 1,800,000.

Pueblo, Colorado, vyskupija 
uždarė visas savo 10 pradinių 
mokyklų ir abidvi vidurines. O 
pusė Pueblo gyventojų yra ka
talikai. Abidvi vidurinės mo
kyklos davė 1967 nuqstolio 
72,000, jau 1970 nuostolis pa
kilo ikr 122,000. Abiejų užda
rytų mokyklų pastatus išnuo
mojo miestui už 170,000 me
tam.

“Atrodo, katalikybė Pueblo 
žengia į kapą”.

— Kardinolas Mindszenty iš 
Romos pasitraukė ir apsigyve
no Vienoje, kur yra vengrų in
stitutas.

te. Paskui išvyko i Minską ir 
ten lietuviam pabėgėliam Įstei
gė net 25 .lovų ligoninę. Lietu-, 
vai nepriklausomybę paskelbus, 
ji 1918 m. pavasarį įkūrė Lie
tuvių Sanitarinės Pagalbos 
Draugiją ir ligoninę pergabeno 
į Vilnių.

Kai lenkai okupavo Vilnių, 
buvo manyta ligoninę perkelti 
i Kauną, bet V. Alseikienė pro
testavo, ji turi būti Vilniuj. 
Taip ji ir paliko. Ligoninė bu
vo išgarsėjusi, veikė iki 1939.

Po pirmojo pasaulinio karo 
ji Vilniuj dar steigė mergaitėm 
siuvimo, mezgimo, audimo kur
sus, dirbo lietuvių 
“Ryto” ir “Kultūros” 
se.

Į Kauną su vaikais 
1931. Vyras dar liko 
Ten jis irmirė 1936.

Kaune ji dirbo ligonių kaso
je ir vertėsi privačia akių gy
dytojos praktika. Ligonių kaso
je dirbo iki 1943.

Jos abu vaikai gyvena Ame
rikoj, sūnus Vytautas, žurnalis
tas, New Yorke, dukra Marija- 
Birutė yra mokslininkė —ar
cheologė ir dirba Kalifornijos 
universitete.

švietimo 
draugijo-

persikėlė 
Vilniuje!

r
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Po Chicagos dangum
Lietuviu Fondas

Ateinančių metų kovo 12 
Lietuvių Fondas švęs savo veik
los dešimtmetį. Dabar turįs 
700,000 dolerių. Jo nuošimčiai 
skirstomi švietimo ir kultūros 
reikalam.

Fondo įstaiga išsiuntinėjo na
riam laiškus, kviesdama vėl au
koti. Gerai yra aukoti, bet da
bar, svirduliuojant ekonomi
nei padėčiai, su aukomis yra 
sunkiau. Jautrieji tautiečiai ži
no, ką reikia paremti. Užgulė 
Altą, Vilkas, Bendruomenė 
Kultūros Fondas, Balfas, Jauni- 
mo centras, mokyklos ir organi
zacijos.

Spaudoj buvo skelbta, kad 
reiksią aukotojų paramos ir 
tautinių šokių šventei. Kodėl? 
Juk praėjusi šventė davė daug 
pelno; tegu tas pelnas dengia 
ir šios šventės išlaidas. Jauni
mo kongresui taip pat reikia 
aukų; gerai, kad dr. J. Kazic
kas su ponia tokie darbštūs, 
kad pajėgė Chięagoje per va
karą sutelkti 35 tūkstančius.

Chicagos lietuviam nepatin
ka, kam Lietuviu Fondas ren- 7 i.

gia parengimus, kurių netrūks
ta, rengiamų Įvairių organizaci
jų. Tačiau jis nori savo 10 me
tų sukakčiai surinkti milijoną. 
Jo adresas: 2422 W. Marquet
te Rd., Chicago, Ill. 60629.

Sėkmės visiem fondam ir au- 
kotojam-

Mirtys mūsų tarpe
Beverly Shores, Ind., mirė 

Kotryna Masiulienė, žymi lietu
vių moterų organizacijų veikė
ja.

Spalio 31, širdies smūgio iš-

ROCHESTER, N.Y.
Lietuvių radijas vėl 

pradėjo veikti
Lapkričio 21, sekmadienio ry

ta, nuo 8 iki 8:30 vai. iš WVR 
— 100.5 radijo stoties FM vėl 
girdėjom lietuvių radijo pro
gramą, kuri apie mėnesi laiko 
buvo nutraukta dėl buvusios ra
dijo stoties nesutikimo atnau
jinti sutarti. Programa veiks 
kiekvieną sekmadieni, tuo pa
čiu laiku.

Lietuvių Bendruomenės 
biuletenis

Neveikiant lietuvių . radijui, 
vietos Lietuvių Bendruomenės 
valdyba pradėjo leisti vieno la
po sekmadienini biuleteni, pa 
vadinta Rochesterio Lietuviu 
Bendruomenės Žinios. Buvo 
spausdinamos vietos organiza
cijų, ypatingai Bendruomenės 
veiklos aktualijos. Tai buvo vi
sai gražus sumanymas. Tik gai
la, kad nebuvo kreipiama dė
mesio nei Į lietuvių kalbos gra
matiką. nei i sintaksę. Redaga
vo vietos lituanistinės mokyk
los vedėjas ir Bendruomenės 
pirmininkas Br. Krokys.

Iš biuletenyje spausdinamų 
pranešimų aiškėjo, kad šiuo 
metu valdybai daugiausia rū
pesčio kelia pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas ir vietos jau
nimo susiorganizavimas.

Nrujų metų sutikimas
Naujų metų sutikimas įvyks 

Šv. Jurgio lietuvių katalikų pa
rapijos salėse.

Rengia vietos Lietuvių Bend
ruomenės valdyba. Tokiu būdu 
žadama pradėti jaunimo metus.

Susiorganizavo Gintarinio 
Kranto bendrovė

Spalio 20 pradėjo veikti 
Gintarinio (kodėl ne Ginta - 
ro?> Kranto bendrovė, kuri tą 
dieną New Yorko valstijos nu
tariate buvo Įregistruota. Bend- 
ruomenės biuletenyje rašoma 
kad “sekantys darbai būtų kon
stitucijos suformulavimas ir pa
skolos lakštų spausdinimas”. 
Tai ne pelno organizacija. Tiks
las — lietuviu centro namu sta
tymo ir išlaikymo reikalai. Tie 
namai tarnautu lietuviu kultū
riniam ir tautiniam reikalam.

Laikinąją bendrovės tarybą 
sudaro R. Bliudnikas. Br. Kro
kys, Kęstutis Lapinas. Geraldas 
Talandis ir R. Tamošiūnas. Tai 

tiktas, mirė Chicagos lietuvių 
operos narys Kazys Slavinskas, 
vos 49 m. Paliko tris vaikus, ku-. 
rių jauniausias — 12 m.

Liūdime ir dėl Zitos Litvinai
tės mirties.

Mirusiųjų artimiesiem reiš
kiame gilią užuojautą..

Gyva žurnalistų c.v. veikla
Nors dar neseniai žurnalis

tų sąjungos centro val
dyba perėmė pareigas, tačiau 
jos vyrai dirba smarkiai. Lap
kričio 3 posėdy nutarė spau
dos veteranus L. Šimutį ir M. 
Vaidylą pakelti į garbės na
rius. Redaktorius M. Vaidyla 
jau kelinti metai serga, nors 
dar dirba Sandaros laikrašty.
L. Šimutis, buvęs Draugo re
daktorius, poilsiauja. Kitas to 
posėdžio reikšmingas nutari
mas — tai Įsteigimas stipen
dijų fondo, pavadinto dr. P. 
Daužvardžio vardu. Fonde su
telktos lėšos bus skiriamos lie
tuviam studentam, studijuojam 
tiem žurnalistiką.

Gaila, kad Chicagos žurna
listų skyrius nerodo gyvesnės 
veiklos. Jau pusė metų nėra su
sirinkimo. Valdyba rašo kažin 
kokius ten skundus, nariam 
nieko nežinant. Skyrius turėtų 
veikti tvirčiau, nes darbų pil
na. Kurie jaučiasi jau pavargę, 
tegu užleidžia vietą kitiem. Ju
dresnis. visur pasirodąs su pa
skaitom yra Povilas Dirkis. Jis 
net parašė knygą apie Vol
demarą; išleisiąs Lietuvos poli
cijos atsiminimus. Antanas 
Gintneris ruošias spaudai ant
rąjį tomą knygos apie Lietuvos 
paštininkus.

energingi ir patikimi vidurinio
sios kartos vyrai. Dauguma iš 
jų jau čia subrendę ir Įsigiję 
aukštojo mokslo laipsnius.

— Jaunimo suvažiavime Cle- 
veląnde dalyvavo Kornelijus 
Cieminis ir Dana Staskevičiūtė. 
Dabar jie pasiryžę iki lapkričio 
25 suorganizuoti jaunimo me
tam remti komitetą.
—Vis dar nesulaukia Šv. Jur

gio lietuvių katalikų parapija 
lietuvio kunigo, kuris sutiktų 
perimti vikaro, o vėliau ir kle
bono pareigas, nes klebonas 
kun. Pr. Valiukevičius dėl svei
katos greičiausiu laiku nori iš 
eitų pareigų pasitraukti. šv. 
Jurgio parapija Rochestery yra 
viena iš lietuviškiausių Ameri
kos lietuvių katalikų parapijų. 
Dar šiandien jos sąrašuose ne
matyti kitatautiškos pavardės.

Susiorganizavo jaunimas
Spalio 31 steigiamajame su- 

surinkime vietos lietuvių jauni, 
mo valdybon išrinkti: Korneli
jus Cieminis. Jūratė Krokytė, 
Dana Staškevičiūtė ir Daina Ko- 
jelytė. Patarėjas ■— mokyt. A- 
leksas Gečas.

— Moksleivių .. ateitininkų 
valdybon išrinkti: pirm. Tadas 
Klimas, vicepirm. Juozas Lau
kaitis. sekr. Danutė Krokytė ir 
ižd. Vytautas Butrimas. Dalis 
moksleivių yra pasiryžę daly
vauti moksleivių ateitininkų i- 
deologiniuose kursuose, kurie 
Įvyks Padėkos dienos savait
galį Putname, Conn.

— Lietuvių Fondan yra Įsto
ję 114 narių. Fondo Įgaliotinis 
— Br. Krokys. '
Knygos ir kalėdiniai atvirukai

Šiuo metu labiausiai perka
mos šios knygos: A. Barono 
“Vėjas lekia lyguma”, B. Ke- 
mėžaitės “Sudiev. Aš išeinu!” 
A. Kairio “Ištikimoji žolė”, A. 
Vaičiulaičio “Mūsų mažoji se
suo”.

Vertos dėmesio ir kitos kny
gos: profesoriaus dr. J. Ereto 
“K. Pakštas”, Didžiosios Lietu
vos kunigaikštijos 1529 statu
tas. A. Kučo “Amerikos lietu
vių istorija”, L. Simučio “Ame. 
rikos Lietuvių Taryba”.

Jau gauti Tėviškės Žiburių. 
Draugo ir kitų spausdinti Ka 
ledu ir Naujųjų Metų sveikini
mo atvirukai. -$b.

Mūsų Chicagoj nėra saugu
Nėra gero įstatymo, kad ne

patikimiem paaugliam ir nusi
kaltėliam nebūtų leidžiama 
pirkti ginklų. Namų savininkai 
ir prekybininkai dabar gali 
juos turėti išsiėmę leidimą. Po
licijos apsauga yra ribota.

Juozą Lapinską, gyvenantį 
East Chicagoj, vidurnaktį grįž
tantį iš darbo, iš užpakalio už
puolė trys negrai, su pagaliais 
sudaužė jo galvą. 72 valandas 
jis kovojo su mirtimi. Greito
sios pagalbos dėka jau sveiks 
ta.

Marquette Parke, netoli ma
nęs, vieną vakarą negras įlindo 
pro atdarą prausyklos langą 
pas vieną našlę, ją sunkiai su
daužė ir apiplėšė, nors viršuj 
gyveno žmonės.

Namų savininkai turėtų or
ganizuoti savisaugą, kuri budė
tų apylinkėj, perspėtų žmones 
ir praneštų viską policijai.

Mūsų daktarai ir gydytojai
Chicagoj šių žmonių yra 

daug. Labai miela, kad dauge
lis nuoširdžiai dirba savo srity, 
kai kurie aukštai iškilę. Noriu 
čia paminėti tik porą.

Dr. Milda Budrienė yra pake] 
ta i “assistant professor” laips
ni Illinois universitete. Ji yra 
patyrusi alergistė, tos srities 
draugijos sekretorė ir iždinin
kė. Dalyvavo alergistų suvažia
vime Floridoj.

Dr. Jonas Adomavičius Drau
go ir Naujienų dienraščiuose 
veda sveikatos skyrius. Jau 
daugeli metų reiškiasi Alvudo 
veikloj. Rūpinasi jaunimo teat
ru, skaito paskaitas radijo pro
gramose ir klausytojam salėj. 
Tai neišsemiamos energijos ir 
pasiaukojęs mūsų visuomenei 
daktaras. Ačiū jam!

Įdomus plakatų konkursas
Lapkričio 6 Concord banko 

patalpose, Evergreen Plazoj, i- 
vyko apylinkių aukštesniųjų 
mokyklų taupymo plakatų kon- 
kursas. Jų buvo pilna salė. 
Speciali menininkų žinovų gru
pė juos Įvertino. Pirmąją 50 
dol. premiją laimėjo lietuvaitė 
L Lukas fiš Richards aukštes
niosios mokyklos), antrąją 30 
dol. premiją laimėjo Kazė Braz- 
džionytė (iš Marijos aukštesnio
sios mokyklos). Eksponatai eis 
į apskrities varžybas. Džiugu, 
kad lietuvaitės už savo meniš
kus darbus laimi premijas.

Yra priaugančio lietuviško 
jaunimo, talentingo meno sri
tyje. Štai Rimos Valiulytės, Gi-
mimo parapijos pradžios mo- mery.

Rasa Navickaitė praveda programą Darbininko koncerte lapkričio 20 d. 
Richmond Hill aukštesniosios mokyklos salėje. Nuotr. R. Kisieliaus

DARBININKAS

Dail. Vytautas Kasiulis (viduryje) kalbasi su skulptoriumi Petru Alekna ir žurnalistu Baliu Brazdžioniu 
parodos atidarymo metu lapkričio 13 d. Čiurlionio galerijoje Chicagoje. Nuotr. Z. Degučio

XV orcesteryje paminėta Liet.
• Lapkričio 7 vietos LB apy

linkės valdyba Maironio parke 
surengė tradicinius pietus ir 
jų metu paminėjo Lietuvių 
Bendruomenės Įsikūrimo Ame
rikoj 20 metų sukakti, žmonių 
prisirinko pilna salė.

Maldą sukalbėjo Aušros Var
tų parapijos klebonas kun. A. 
Volungis. Atidaromąjį žodi ta
rė pirmininkas A. Stanelis. Jis 
prisiminė, kodėl buvo Įkurta 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė. kaip ji buvo suorganizuota 
JAV-se. Lietuvių Bendruomenė 
per tuos 20 metų atliko labai 
daug visokiu darbų, kurie stip
rino mūsų lietuvybę. Jis ir kvie
tė visus jungtis i Lietuvių Ben
druomenę, kad mūsų kova dėl 
Lietuvos laisvės būtų dar sėk
mingesnė.

Kalbėtojas prisiminė ir Si
mą Kudirką, kuris prieš metus 
šoko iš Sovietų laivo, ieškoda
mas prieglobsčio Amerikoj, bet 

kyklos mokinės, paveikslai yra 
net spausdinami Draugo dien
rašty. Kultūros Fondas ar me
no organizacijos turėtų jauni
mui padėti savo talentus ug
dyti.

Bal. Brazdžionis

Rasa Navickaitė perėmė “A 
teities Aušros” skyriaus reda
gavimą iš Jurgio Oniūno. Sky
rius apžvelgia ateitininkų veik
lą. Pirmas jos redaguotas pus
lapis buvo Darbininko 73 nu-

Bendruomenes 20
Amerika jį išdavė. Teisme jis 
Vilniuje viešai pareikalavo, 
kad Lietuvai būtų suteikta lais
vė, nesibijodamas jokių baus
mių.

Baigdamas savo kalbą, pirmi
ninkas P. Stanelis paprašė pub
liką atsistojimu pagerbti Simą 
Kudirka.

Apie Lietuvių Bendruomenės 
Įsikūrimą Wircesteryje išsa
miai papasakojo apylinkės vice
pirmininkas K. Čėsna.

Sveikinimai
Bostono LB apygardos vardu 

sveikino inž. A. škudzinskas. 
Sveikino ir vyriausias skautų 
vadovas P. Molis, skatindamas 
ir toliau kovoti už Lietuvos iš
laisvinimą ir lietuvybės išlaiky
mą. Moterų Sąjungos 5-tos kuo
pos pirm. M. Watkins linkėjo ir 
toliau visiem vieningai dirbti. 
Dar sveikino: Lietuvių piliečių 
klubo pirmininkas J. Tribandis, 
Maironio parko draugijos pirm.
K. Adomavičius, Laisvės Varpo 
radijo vedėjas P. Viščinis.

Minėjime buvo visa eilė žy
mių svečių: Moterų Sąjungos 
centro valdybos pirmininkė A. 
Wackell su vyru, inž. A. Vage
lių su žmona daktare, rašytojas 
A. Giedraitis ir k.

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniui, Tėvu pranciškonui vie
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal
atskiriu aukotoju pageidavimus) aukoj
PATERSON, N. J.
J. Bushnauskas 10.

B. Bushnąuskienė 10.
A. Kasperauskienė 5.
A. Kungys 30, pažad. 200.
M. Kulikaitienė 10, pažad. 100.
M. Latvienė 5.
J. Norkūnas 5.
J. Rugys 10.
A. Sapčikienė 10.
O. šepetauskienė 10.
D. Stanaitienė 5.
O. Sprainaitienė 1.50.
J. Sprainaitfs 10.
A. Sprainaitis 25.
P. Truciliauskas 5.
E. Walent 5.
J. Zelenis 3.
IŠ VISUR
J. Bolev, N.Y.C., 15, anksč. 100.
A. Bendarienė, N.Y.C., 5 anks

čiau 145.
J. Bagdonas, Rego, Park, 500, 

anksč. 600.
A. Mažeika, Ozone Park, 10, 

anksč. 100.
M. Ceslauskaitė, Brooklyn, N.

Y.. 5, anksč. 100.
M. Dawyof, N.Y.C., 5, anksč. 3.
V. Dabulis. Brooklyn, N. Y. 50, 

anksč. 310.
Laukiama aukų ne tik grynais pinigais, pasižadėjimais, bet 

ir užrašais testamentuose.
Siųsti:

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

Kituose laikraščio numeriuose skelbsime kitų vietovių au
kotojų pavardes.

=

m. sukaktis
Meninė programa

Meninę programą atliko New 
Britain lietuvių moterų sekste
tas “Svajonė”, vadovaujamas 
muziko J. Bendoriaus. Jis padai 
navo visą eilę dainų. Vedėjas 
padainavo net solo dvi dainas. 
Mielos dainininkės nepagailėjo 
dainų ir net padainavo bisui. 
Jom buvo Įteikta po rožę. 
O vedėjui Į atlapą Įsegta chri 
zantema.

Pabaigoje P. Stanelis padė
kojo visiem už gausų atsilanky
mą, Maironio parko šeiminin
kei p. Kauševičienei ir talkinu- 
siom: židžiūnienei, Stanelienei. 
Podolskienei, Statkienei ir. čės- 
nienei už puikius pietus, vi
som, kurios nešė Į stalus. Vir
tuvės reikalus tvarkė LB sek 
retorius V. židžiūnas, finansais 
rūpinosi kasininkas V. Dobrila. 
o menine dalimi rūpinosi P. 
Račiukaitis.-

Daug triūso Įdeda pirminin
kas P. Stanelis. Jis pirminin
kauja jau eilę metų. Jo rūpes
čiu ši kolonija pasiekia gražių 
rezultatų.

Šis gražus minėjimas baigtas 
Lietuvos himnu.

J.M.

o:
R. Ingelevičius, Great Neck, 5, 

anksč. 20.
L. Jankauskaitė, Brooklyn, N.

Y. 10, anksč. 10.
E. Kavaliauskienė, Brooklyn,

N. Y., 200, anksč. 200.
N. N., Great Neck, 25.
E. Rossolino, Brooklyn, N. Y., 

1.
Ch. P. Swedish, Westhamp

ton, N. Y., 10, anksč. 120.
M. Urbano. Forest Hill, N. Y., 

3.
A. M. Walker, Middle Village,

N. Y., 3, anksč. 53.
Emilija Sandanavičienė, Brook

lyn, N. Y. 100, anksč. 100.
Juozas Markalonis, DuBois, Pa..

1000 dol. (Įamžina savo sū
nų a.a. Juozą Markaloni).

N. N., Brooklyn. N. Y. 100.
M. Pelekienė, Woodhaven, N.

Y., 100.
A.F.R. Ignaičiai. Brooklyn, N.

Y., 200, anksč. 100.
Atitaisymas

Kultūros Židinio statybai 
100 dol. aukojo Jurgis ir Ane
lė Balbatai iš Newark. N. J., 
bet ne Balbai, kaip buvo anks
čiau čia skelbta.

— Tėv. Jurgis Gailiušis, O.
F.M., lietuvių pranciškonų pro- 
vinciolas, lapkričio 29 išv\ ko i 
Washingtona, kur kelias dienas 
vyks Amerikos, Kanados ir An
glijos pranciškonų provinciolų 
suvažiavimas. Iš Washingte.no 
Tėv. Jurgis lankys Pittsburghą. 
kur Bridgevilles Šv. Antano pa
rapijoje yra statoma nauja 
pranciškonų bažnyčia. Po to pa
sieks ir Kanadoj esančius vie
nuolynus. Gruodžio 7 Kenne- 
bunkporte yra šaukiamas lietu
vių pranciškonų vadovybės po
sėdis aptarti svarbiem šio me
to provincijos reikalam.
‘— Kanados Lietuvių Bend

ruomenės naują Švieaimo tary
bą sudaro: pirm. Liudas Tarno 
šauskas, v.pirm. Regina Ulbie- 
nė, ižd. Stefa Bubelienė, proto
kolų sekr. Algis Šukys ir bend- 
raraščių sekr. Vytautas Tascc- 
kas. Posėdy nutarta 1972 m. 
kovo mėnesį paskelbti tėvų mė
nesiu. Tėvai bus skatinami 
siųsti vaikus į , šeštadienines 
mokyklas ir namuose su vai
kais kalbėti lietuviškai. Nutar
ta skatinti, kad mokyklų tėvu 
komitetai glaudžiau bendra
darbiautų su tėvais jų vaikų lie
tuviško auklėjimo bei mokymo 
klausimuose.

— Spaudos rėmėjam prela
tam L. J. Mendeliui iš Baltimo- 
rės, Md., ir J. A. Kučingiui iš 
Los Angeles, Calif., aukojusiam 
po 25 dol., ir dr. V. Paproc- 
kui aukojusiam 20 dol.. nuošir
džiai už Įvertinimą dėkoja Dar
bininko a d m i n ist r a c i j a.

— Vienos universitete, Aus
trijoj. Leonas Šulas dėsto lie
tuvių kalbą ir kartu studijuoja 
mediciną. Ten pat studijuoja ir 
Marija Eivaitė bei Saulius Vai- 
čekonis, kurie kartu lanko ir 
Pedagoginę akademiją. Jie ten 
pasiųsti Illinois universiteto. 
Meno akademijoj studijuoja 
Kęstutis Lapšys. Jie visi Vienoj 
sudarė lietuvių studentų grupę. 
Stengiasi surasti ir pritraukti ir 
daugiau lietuviško jaunimo, 
esančio Vienoj ar apylinkėse. 
Ten gyvai puųselėjama Jau
nimo kongreso idėja.

— Vytautas Volertas. JAV 
LB centro valdybos pirminin
kas. lapkričio 21 lankėsi Cleve- 
lande. kur dalyvavo 'LB apylin
kių susirinkime. Taip pat susiti
ko ir tarėsi su PLB valdybos 
pirm. Stasiu Barzduku. JAV 
LB tarybos vicepirmininkais dr. 
Edmundu Lenkausku ir dr. Ste
pu Matu ir kitais LB darbuo
tojais.

— Chicagos arkivyskupijoj 
lapkričio 13 pasibaigė kunigų 
senato rinkimai. Demokratiš
kuose rinkimuose lietuviai ku
nigai sudarė tris rinkiminius 
sąrašus: parapijose dirbančių 
diecezinių kunigų, vienuolių ir 
naujųjų ateivių. Taip iš lietu
viu i senata išrinkti: kun. Pet
ras Paurazas. kun. Antanas M i- 
ciūnas, MIC, kun. Antanas Za
karauskas ir kun. Juozas Pruns- 
kis. Pirma senato sesija Įvyko 
gruodžio 13-14 Mundelein semi
narijos rūmuose.

—- JAV LB centro valdyba 
lapkričio 6 aplinkraštyje nr. 13 
prašė LB apylinkes, apygardas 
ir Lietuvos reikalų komisijas 
minėti tragiško Simo Kudirkos 
žygio metines, rengiant minėji
mus bei demonstracijas, infor
muojant amerikiečių spauda 
apie Kudirkas Įkalinimą ir pa
vergtos Lietuvos padėti, orga
nizuojant laiškų rašymą redak
cijom. Prie aplinkraščio buvo 
pridėtas ir pavyzdinis laiškas 
redakcijom bei patarimai, kaip 
tokius laiškus efektingai ra
šyti. Aplinkrašti paruošė JAV 
LB c.v. vicepirm. Algis Gečys.

— Kanadoje Hamiltono lie
tuvių teatras “Aukuras" gruo
džio 4 Toronto Prisikėlimo pa
rapijos salėj vaidins Jurgio 
Jankaus 3 veiksmų dramą “Au
dronė”. Kviečia radijo progra
ma “Tėvynės prisiminimai".
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Parama Kultūros Židinio statybai 
ir paskolom

Provincijolo T. J

Išleistas Darbininko sieninis kalendorius

Kai šiuo metu vyksta New 
Ycrko apylinkėse Kultūros Ži
dinio statybos vajus, pranciško
nų provinciolas T. Jurgis Gai- 
liušis, OFM, laiškais paskelbė 
platų tos rūšies vaių tolimes
nėse lietuvių kolonijose.

Gerbiami ir malonūs pranciš
konų Rėmėjai,

Noriu jums pranešti, kad ir 
šiemet Kennebunkporto vie
nuolyne bus laikoma pranciško
nų Rėmėjų intencijomis Kalė
dų ir Naujų Metų Šv. Mišių No
vena. Novena prasidės gruo
džio 25 ir baigsis 1972 Naujų 
Metų dieną. Šiomis maldomis 
bei mišiomis norime Dievui dė
koti už 1971 metų malones ir 
kartu taip pat prašysime palai
mintų ateinančių 1972 metų. 
Kalėdų Kristui sakysime savo 
rūpesčius, ypač tuos, kurie 
daugiausia mus slegia ir kelia 
gilesni nerimą.

Artėjančių Švenčių proga 
drįstu ir šiemet, mielieji lietu
viai, kalbėti apie pranciškonų 
šio laikų svarbiausius planus ii 
rūpesčius. Jau pernai tuo pa
čiu laiku jums rašiau, jog mū
sų didžiausias dabartinis dėme
sys yra skiriamas naujojo Broo
klyn© vienuolyno ir Kultūros 
Židinio statybai. Tas pats rū
pestis ir įsipareigojimas tebė
ra ir šiemet.

Per 1971 metus mes galuti
nai paruošėm statybos planus, 
nesustodami telkėm aukas ir 
pasiryžom ateinantį pavasarį 
pradėti statybą. Turėdami 
prieš akis jau netolimus savo

"Lietuvos Atsiminimų" radi
jo valanda, plečiant veiklą, nuo 
gruodžių 4 bus transliuoja
ma iš N. Y. galingos WEVD 
stoties 'šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. vak. dviem bangom: AM- 
1330 kil. ir FM-97.9 meg. Sek
madieniais iš tos pačios stoties 
nuo 3 iki 4 vai. popiet bus duo
dama skirtinga programa tik 
FM banga. Programų vedėjas 
prof. dr. Jokūbas Stukas paruo
šia ir trečią programą, kuri 
kiekvieną pirmadienį nuo 8:05 
iki 9 vai. y ak. transliuojama iš 
Setai' Hali universiteto radijc 
stoties, 89.5 meg. FM banga. 
Ši programa, pavadinta Music 
of Lithuania, propaguoja lietu
viška muzika bei lietuviu kul
tūrines vertybes. Kadangi ši 
programa skiriama ‘daugiau 
kitataučiam, transliuojama tik 
anglų kalba.

Prof. Jokūbas Stukas prie savo aparatų, j kuriuos užr 
ašo radijo valandėlės programą. Nuo gruodžio 4 bus 
duodamos dvi skirtingos programos. Nuotr. R. Kisieliaus

Gailinčio laiškas
darbus, norime dar labiau stip
rinti aukų telkimą, nes iki šiol 
nepajėgėm nei pusės sumos su
rinkti norimai statybai praves
ti. Nesistebėkite, jog dar kartą 
kreipiuos į jus, prašydamas jū
sų aukos. Tik jūsų pagalba ir 
aukomis mes galėsime šią sta
tybą pradėti ir ją užbaigti. Ne
norėtume, kad statyba vyktų 
tik dalimis, bet būtų pradėta 
visa tuo pačiu metu.

Kurie esate jau šiam pran
ciškonų statomam pastatui pa
gal išteklius aukoję, širdingai 
jum dėkojame. Kurie gi dar ga
lėtumėt prie šios svarbios sta
tybos prisidėti, labai nuolan
kiai prašome jūsų paramos. 
Tapkite šio Kultūros Židinio 
Fundatoriai ir Rėmėjais, įam
žindami jame save, savo šei
ma ir savo mirusiuosius.

Kčip jau kartą rašėme, pa
kartojame, jog jūs daug mum 
padėtumėt, jei galėtumėt sva- 
vo paskola prie šios statybos 
prisidėti. Mokėtume jums ban
ko nuošimčius, išduotume pa
skolos raštą, visad nerimu lai
ku gautumėt atgal savo pasko
lą.

Baigdamas šį kvietimą Kalė
dų ir Naujų Metų maldos žy
giui ir išsakęs jums pranciško
nų šio laiko planus ir rūpės1 
čius, pasilieku su nuoširdžia 
jums pagarba ir dėkingumu.

Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, 
Pranciškonų Provinciolas

"žibuoklių" moterų sekste 
tas, kuriam jau eilė metų sėk
mingai vadovauja jaunas muz. 
ir solistas Liudas Stukas. iš 
New Jersey nuvyko į Baltimo
re ir lapkričio 27 atliko prog
ramą Baltimorės LB apylinkės 
ruoštame koncerte. Žibuoklės 
turi paruošusios naują reper
tuarą ir netrukus išleis antrą 
ilgo grojimo plokštelę. .

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.

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.)

New Yorko mergaitės neša gėles Montrealio viešniom. Iš k. Ridikaitė, V. Jurytė ir seserys Rygelytės.
Nuotr. R. Kisieliaus

SVEČIAI IŠ MONTREALIO DARBININKO KONCERTE
Darbininko koncertas, įvy

kęs lapkričio 20, šeštadienį, 6 
v.v., buvo vienas iš pakiliųjų, 
pasižymėjęs savo stiliumi ir 
lygiu. Koncertas paliko kuo 
geriausius prisiminimus.

» f «
Pradėta buvo Simo Kudirkos 

pagerbimu. Ši programos dalis 
užtruko tik 22 minutes. Ati
traukus uždangą, iš pritemdy
tos scenos pamažu ryškėjo iš
duotojo Simo portretas. Tai bu
vo fotografija, paimta iš laik
raščio ir padidinta, aprėminta. 
Buvo pastatyta ant molperto.

Prie 'šono iš kairės buvo 
•padėta puokštė galių, perriš
ta lietuvišku kaspinu (Alice’s 
gėlių krautuvės dovana'). Foto
grafijos apačioje buvc\ -įrašas 
— Simo Kudirkos žodžiai, pa
sakyti teisme:

Aš prašau suteikti mano tė
vynei Lietuvai nepriklausomy
be!

Atitraukiant uždangą, iš toli 
atskambėjo daina — “Lietuva 
brangi”. Pasibaigus pirmam 
posmui, scena jau buvo pilnai 
apšviesta. /Ant galinės draperi
jos spindėjo sidabrinė tulpių 
rozetė su “D” (Darbininkas) rai
de, centre. Tada į scenų įžengė 
redaktorius Paulius Jurkus ir 
pradėjo programą.

Peržvelgta visa Kudirkos is
torija, atgarsiai spaudoj. Prista
tyta Daiva Kezienė, kuri dau
giausia pasižymėjo New Yorke 
organizuojant demonstracijas.

Alto pirmininkas...
(atkelta iš 3 psl.) 

tinimo. Lyg nuo to fakto, kad 
dr. Bobelis yra Alto pirminin
kas, jo išmintis būtų padidėju
si. Lyg anas faktas, kad tas “tū
las” kalbėjo savo vardu, to kal
bėjusio išmintį padarytų men
kesnę ...

Darbininko įsitikinimu, Alto 
pirmininkas, tardamasis kalbąs 
tūkstančių vardu, gauna ne pa
didintą išmintį, bet padidintą 
pareigą laikytis atsargumo, ko
rektiškumo žodžiuose bei veiks
muose. nes kai vienas kompro 
mituojasi — kenkia tik sau; 
kai kompromituoja instituciją 
— jau kenkia ir Lietuvos rei
kalui.

4. Po šio pasisakvmo Darbi
ninko linija pasilieka ta pati: 
vertinti kritiškai (teigiamai ar 
neigiamai) tiek Alto, tiek Ben
druomenės, tiek kitų veiksnių 
bei asmenų atskirus veiksmus, 
kiek jie, Darbininko suprati
mu, tarnauja Lietuvos reikalui. 

Lietuvoje mirus
A + A

Elenai Januškienei,
jos broliui ALFONSUI VOLODKEVIČIUI reiškiame gilią 
užuojautą.

Eugenija, Rita ir Vytautas Norkai, 
Jonas Telksnys

Aktorius Vitalis Žukauskas pa
skaitė du Romualdo Kisieliaus 
eilėraščius ir viena Birutės Ke- 
mėžaitės. Prisiminta Kudirkos 
teismas ir išryškinta viso įvy
kio prasmė. Baigta Lietuves 
himnu. (Pilnas kalbų tekstas 
paskelbtas praeitame Darbinin
ko numery).

Svečiai iš Montrealio
Pertvarkius sceną, pradėtas 

koncertas. Jo visą programą at
liko svečiai iš Montrealio: so
listė Gina Čapkauskienė, Auš
ros Vartų parapijos vyrų okte
tas ir jo vadovas solistas Anta
nas Keblys; akqmponavo diri
gentė Mme Madeleine Roch.

Visą koncertą pravedė Dar
bininko redakcinio štabo jau- 
miausia narė — Rasa Navickai
tė, kuri dabar redaguoja “Atei
ties aušra” — ateitininkų pus
lapį.

Žodžiai apie Giną
Solistė Gina Čapkauskienė 

spaudos jau buvo plačiai iš
garsinta, su visom liaupsėm pri
statyta. Ne daug ką galėtume 
pridėti. Ji visiem padarė įspū
dį, kaip rimta ir gera daininin
kė. Turi stiprų balsą, mėgsta 
aukštas gaidas ir koloratūri
nius trelius. dainuoja kultūrin
gai ir patraukliai. Tad nenuo
stabu, kad New Yorko šiaip jau 
gana šaltą ir rezervuqta publi
ką ji gana greit pagavo ir su
šildė.

Solistė Gina Čapkauskienė 
koncertą pradėjo S. Gailevi- 
čiaus Klajūnu. Toliau buvo V. 
Jakubėno — Gėlės iš šieno, B. 
Budriūno — arija iš kantatos 
“Tėviškės namai”.

Antrąją dalį pradėjo ilgoka 
arija iš G. Donizetti operos 
Lucia di Lammermoor. Arija 
sudėtinga, bet solistė čia ir pa 
rodė savo puikaus dainavimo 
stilių. Tai buvo jos dainavimo 
viršūnė. Bisui padainavo ariją 
iš Mozarto “Die Zauberfloete”.

Dar keletą dainų ji atliko su 
oktetu. Okteto fone jos bal
sas skraidžiojo ir žaidė labai pa
traukliai.

Okteto vyrai
Oktetan suburti žmonės nė

ra muzikai, bet tik dainos mė
gėjai.

§ie vyrai yra: pirmi tenorai 
— Alfonsas Gudas ir Rytis Bu
lota, antri tenorai — Albertas 
Rusinas ir Albinas Urbonas, 
baritonai — Heroldą Celto- 
rius ir Alfonsas Jankus, bosai 
—Vincas Kačergius ir Petras 
Žukauskas.

Jie į savo dainavimą pažiūrė
jo rimtai, nemaža dirbo, tad ir 

jų rezultatai visai puikūs. Bene 
bus vienas iškiliausių lietu
viškųjų oktetų. Jie turi gana 
platų repertuarą ir moka pa
justi publikos poreikius. Okte
tas susilaukė puikaus publikos 
pritarimo.

Vyrai pradėjo J. Gaidelio— 
Mes žengiam, B. Budriūno — 
Tėviškėlė, M. Petrausko —Gau
džia trimitai, partizanų daina 
Aras, S. Gailevičiaus — Ramo- 
venų maršas, B. Budriūno — 
Mano protėvių žemė — su so
liste Gina Čapkauskienė.

Antroje dalyje buvo šios dai
nos: L. Andriuli o— Mintimis 
takelį, T. Makačino — Kur tas 
kelelis, J. švedo — Baltos gė
lės — su solistu Antanu Keb
liu, V. Paltanavičiaus — Vai ty
lūs ramūs vakarai — su so
liste Gina Čapkauskienė. J. 
Strausso — Mėlynasis Dunojus 
—Su soliste Gina Čapkauskie- 
ne. Bisui padainavo Offenbach 
— Barkarolę iš Hofmanno pa
sakų ir Lietuva brangi — ok
tetas ir abu solistai.

Ši paskutinioji daina buvo 
jų vainikas, geriausiai išėjusi, 
susilaukusi publikos ovacijų. 
Daina pasidarė lyg ir prasmin
gi programos rėmai — ja pra
dėta programa ir ja baigta.

Solistas Antanas Keblys, ok
teto vadovas, turi malonaus 
tembro balsą ir puikiai įsideri- 
na i visa ansamblį.

Žodžiai apie Mme Madeleine
Visų simpatijas laimėjo nuo

stabioji ponia, okteto visa sie
la, kurstytąja, mokytoja, Auš
ros Vartų parapijos vargoni
ninkė Mme Madeleine Roch 
Tai Montrealio prancūzė, su 
prancūziškos kultūros polėkiu, 
pamilusi lietuviškas dainas ir 
jom atidavusi savo sielą. Ji la
bai subtiliai jaučia muzika 
ir lietuvišką dainą. Ji gerai ži
no, ką dainuoja, ž:no kiekvie
ną žodį, jo prasmę, sakinio 
slinktį, tad, pridėjusi savo mu
zikinį jautrumą, savo stilių, ji 
tikrai puikiai vadovavo — diri
gavo ir akomponavo. Ji ypatin
gai pasireiškė pabaigoje, dai
nuojant Lietuva brangi, kur vi
sais niuansais pagavo dainos 
prasmę. Nuostabi ta Mme Ma
deleine Roch!

I sceną įžengė keturios ma
žos mergaitės, nešdamos di
džiules gėlių puokštes. Gėlės 
buvo solistei ir dirigentei, o 
audringi olojimai buvo visiem. 
Tėv. Petras Baniūnas, Darbi
ninko administratorius, padėko
jo visiem programos dalyviam, 
ir uždanga užsitraukė, baigda
ma pakilų, neeilinį koncertą 
Richmond Hill aukštesniosios 
mokyklos salėj.

» * «
Po konncerto Darbininko ad

ministracija su savo artimai
siais bičiuliais surengė progra
mos dalyviam ir svečiam vai
šes Kultūros Židinyje. Žmonių 
atsilankė apie 40-50. Ten pasi
žmonėta iki vidurnakčio, sudė
ta dainos posmai ir Montrealio 
mieliem svečiam palinkėta to
liau sėkmės! (p. j.)

Lapkričio 11-16 Darbininko 
skaitytojam išsiuntinėtas atei
nančių metų sieninis kalendo
rius.

Ir kuo jis Įdomus, kuo jis pa
trauks dėmesį* kabėdamas ant 
sienos, kuo bu$ naudingas?

Šių metų kalendorius labai 
skiriasi nuo praėjusių eilės me
tų kalendorių. Paieškota būdų, 
kaip sutalpinti visa, kas reika
linga kiekvienam žmogui.

Pilna vardu
Daug keblumų sudarydavo 

vardai. Spausdinant juos po nu
meriais, kartais nebeišsitekda
vo ir taip nubyrėdavo.

Dabar vardai iškelti šalia mė
nesio dienų ir sudėti dviem 
stulpeliais. Kaip žinia, paskuti
niu metu buvo visokiausių re
formų, daug vardų buvo iš
imta iš kalendoriaus, pakeista. 
Kam yra tekę matyti naują ka
lendorių. išleistą amerikiečių ir 
dalijamą bažnyčiose, tas gerai 
žino, kokia ten tuštuma pasi
darė.

Šitame kalendoriuj grįžta i 
senąją tradiciją. Kiek buvo ga
lima, vardai vėl surašyti kaip 
buvo anksčiau švenčiama. Vi
sos vardinės yra virtusios mūsų 
tautinėm šeimos šventėm, nuc 
seno įsigalėjusios, nusistovėju
sios. Tie populiariausi vardai ir 
surašyti tokia tvarka, kaip jie 
buvo anksčiau švenčiami.
O kaip su lietuviškais vardais?

Lietuviškų vardų reikalas nė
ra toks paprastas. Jo niekas iš 
esmės netvarkė. Iki šiol daryta 
mėgėjiškai, paprastai, nesiskai
tant su įsigalėjusia tradicija.

Šitame kalendoriuj lietuviš
kų vardų surinkta kiek galint 
daugiausia, pasinaudojant bent 
keliais kalendoriais, prisilai
kant tradicijos.

Vardyno talkininkai
Jei anksčiau buvo nusiskun

dimų, kad Darbininko kalendo
riui trūko vardų, tai dabar pa
daryta, kas galėta. Vardyną su
darant, čia daug pasidarbavo 
Gražina Šimukonienė, Ona Ži
lienė. Jus abi buvo parengu
sias savo kalendorius. Iš jų re
dakcijos sudarytas bendras.

PADĖKA
Darbininko metinis koncer

tas įvyko lapkričio 20. Padėka 
šio koncerto-minėjimo progra
mos dalyviam: svečiam iš Ka
nados — sol. G. čapkauskie- 
nei, Montrealio Aušros Vartų 
oktetui su sol. A. Kebliu, akom- 
paniatorei pianistei Mme Made
leine Roch, Daivai Kezienei, 
akt. V. Žukauskui, P. Jurkui ir 
R. Navickaitei bei šviesų tvar
kytojui V. Kidoliui.

Gerb. Klebonam už paskelbi
mą biuleteniuose: Angelų Ka
ralienės, Apreiškimo, Šv. Jur
gio ir Maspetho. Radijo vedė
jam: Dr. J. Stukui ir R. Keziui. 
Darbu prisidėjusiem: M. šalins- 
kienei, Simonaičiam, M. Dudu- 
tienei, M. Paskočimaitei, Viš- 
niauskam, H. Rupeikienei, Jū
riam, Galminienei, E. Vaičiu
liui, Dėdinienei, Žukauskam, E. 
Barčiauskienei, Poderiam, čer- 
keliūnam, V. Kerbeliui, Cei- 
liam, Drangauskui, A. Uknęvi- 
čiui ir kitiem nakvynių davė
jam. Ypač gili padėka M. ša- 
linskienei, kuri šia proga Kul
tūros Židinio vaišėm ne tik pa
aukojo maisto, bet ir stiklus ir 
lėkščių rinkinį. G. šimukonie 
nei už gražius tortus bei sau
sainius. V. Beleckui už valgius, 
ir visiem neišvardytiem spau
dos bei pranciškonų rėmėjam, 
atvykusiem į koncertą, kuriuo 
tyliai buvo paminėta ir 20 m. 
sukaktis kaip Darbininkas įsi
kūrė Brooklyne.

Darbininko administracija

Lito kelionių * biuras nuo 
gruodžio 1 persikelia į naujas 
patalpas. Tada jo adresas bus: 
87-18 Lefferts Blvd., Rich
mond Hill, N. Y., 11418, tel. 
(212) 846-1650. Apdraudos sky
rius lieka toj pačioj vieaoj — 
94-10 Jamaica Ave., Woodha
ven, N. Y.

Kalendorius mėnesinis, taip 
pat turi mažus langelius su 
praėjusiu ir su ateinančiu mė
nesiu.

Kiekvienas mėnuo papuoš
tas grafiškais piešiniais, ku
riuos padarė P. Jurkus. Pieši
niuose išreikšta svarbiausia mė
nesio mintis.

Lentelėj yra įdėtas spalvo
tas dail. J. Juodžio paveikslas, 
sukurtas prisimenant išduoto 
jūrininko Simo Kudirkos trage
diją. čia iš įvairių šviesos lan
kų ryškėja veidas, apačioje ma
toma jūra, laivai, šviesų rucpai. 
Paveikslas sukurtas būdingu 
Juodžio stihumi.

Toks kalendorius — gražus 
ir linksmas — kabės kur nors 
skaitytojų namuose, dažniau
siai virtuvėj, darbo kambary, 
kabės ir primins Darbininką. 
Prisiminkite ir jūs Darbininką. 
Už kalendorių skaitytojai pra
šomi atsiųsti bent pų vieną'Mol. 
spaudos išlaidom padengti ir 
spaudai paremti. Už paramą 
Darbininko administracija dė
koja.

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

CAMBRIDGE ŽINIOS

Sąjungiečių Kūčios
Gruodžio 12 d. 2 v. popiet 

Nekalto Prasidėjimo lietuvių 
parapijos salėj Cambridge. 
Mass., Windsor gatvėj, įvyks 
bendros lietuviškos kūčios. Jas" 
rengia Moterų Sąjungos 4 kuo
pa ir kviečia visus dalyvauti. 
Už maisto parengimą imama 
2.50 dol.

Mirė Aleksandras 
Potembergas

Lapkričio 23 iš Nekalto Pra
sidėjimo lietuvių parapijos 
bažnyčios buvo palaidotas Alek
sandras Potembergas, šios baž
nyčios zakristijonas. Gimęs 
Lietuvoje ir ten pradėjęs zak- 
ristijonauti, Aleksandras visą 
savo amžių buvo zakristijonu. 

. Mirė turėdamas 85 metus., Jo 
laikais lietuviai kovojo, norė
dami įsigyti savo bažnyčią. Ga
vę lietuvį kleboną, džiaugėsi ir 
kūrė savo parapiją Cambridge, 
Mass. Klebonas Krasnickas ir 
klebonas Jaškaitis jau yr ami- 
rę. čia klebonavo ir kun. A. 
Baltrušūnas, o dabar klebonau
ja kun. Simeonas Saulėnas. 
Aleksandras Potembergas bu
vo užsidaręs ir tylus žmogus, lė
tai ėjo varpais skambinti, lėtai 
slinko prie stalelio pinigų rink
ti. Jis buvo palaidojęs dvi žmo
nas, sūnų išleidęs į mokslus ir 
gyveno vienui vienas.

Iš Lietuvos vyčiii 
veiklos
Lietuvos vyčių N. Anglijos 

apskrities valdyba 1971-72 me
tam išrinkta: dvasios vadas ku
nigas Albinas Janiūnas iš So. 
Bostono, pirmininkas —Laury
nas Švelnys; Jonas A. Alanskas 
iš Waterburio, Conn., — I-sis vi
cepirmininkas; Marijona Jan
kauskienė iš Worcesterio — II- 
ji vicepirmininkė; Aleksand
ras Akule iš Saugus, Mass., — 
III-sis vicepirmininkas. Sekreto
rėj Silvia Šukytė, koresponden
tė. Adelė Martus iš So. Bostono. 
Knygų prižiūrėtojai — Leonas 
Shakaiis iš Cambridge ir Elena 
Supranavičiūtė iš Hyde Park, 
įvairių komitetų pirmininkais 
išrinkti: Antanas Miner iš Wor 
cesterio — Lietuvos reikalų. 
Elena Gilienė iš Worcesterio— 
ritualo komisijos, Veronika Bi- 
zinkauskienė iš Brocktono — 
kultūros reikalų. Atgaivinta 
Cambridge parapijos Lietuvos 
vyčių kuopa.

Gintarų paroda rengiama 
sausio 16 Kultūros Židinyje. 
Taip pat bus išstatyta ir kito
kių rankdarbių, bus parodyta 
prof. S. Kolupailos skaidrės. 
Rengia N. Y. skaučių židinys.
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PADĖKA
A. a. dr. Alfonsui Kalvaičiui 

rugsėjo 24 mirus, reiškiame 
nuoširdžią padėką visiem gimi
nėm, draugam ir pažįstamiem 
už pareikštas užuojautas, pri
siųstas gėles, užprašytas mi
šias, įnašą jo vardu Lietuvių 
Fondui, Bostono lietuviam už 
atsilankymą į J. W. Casper šer
meninę, dalyvavimą gedulin
gose pamaldose ir rugsėjo 27 
palydėjusiem į amžinojo poil
sio vietą.

Dėkojame lietuviam pran
ciškonam už mišias, o ypač tėv. 
Justinui Vaškiui.

Dėkojame Šv. Petro para
pijos klebonui kun. A. Baltru- 
šūnui ir kunigam Aloyzui ir 
Jonui Klimams už paaukotas 
gedulingas mišias it palydėji
mą į kapines.
. Dėkojame dr. Antanui Va- 

liuškiui už jautrią atsisveikini
mo kalbą, pasakytą Amerikos 
Lietuvių Veterinarijos Gydyto
jų draugijos tremtyje valdybos 
vardu.

Nuliūdę: žmona Marija, sū
nus Algis ir giminės.

Dr. A, Kalvaitis

A.A, ALFONSAS KALVAITIS
Alfonsas Kalvaitis gimė Tri- 

čių k., Linkuvos valse., Šiau
lių apskr. 1907 birželio 16. Vi
durinį mokslą baigė Linkuvos 
gimnazijoj, o aukštąjį — Vie
nos Aukštojoj Vet. Mokykloj, 
1934 įsigydamas vet. med. dak
taro laipsnį. Baigęs mokslą, bu
vo paskirtas į Valst. Vet. Bak
teriologijos Instituto tarnybą 
kovai su galvijų tuberkulioze 
ir brucelioze, o po to pusant
rų metų ėjo Plungės rajono 
vet. gydytojo ir skerdyklas ve
dėjo pareigas.

Laikinajai Vet. . Akademijos 
tarnybai numačius jį skirti Į 
Veterinarijos Akademijos t-bą, 
1938 jis buvo keletai mėne
sių pasiųstas i Šveicariją Ber
no Universitete Vet. fakultete 
pagilinti žinias farmakologijos 
ir vidaus ligų srity. Nuo 1938 
rugsėjo 1 jis buvo paskirtas

Veterinarijos Ak-jos Vidaus li
gų klinikos vyr. asistentu, bet 
faktinai buvo Vet. Akademijos 
Vaistinės vedėju ir lektoriaus 
teisėm dėstė klinikinės farma- 
logijos kursą ir vedė vaistų ga
minimo pratybos darbus. Nuo 
1940 spalių 1 buvo paskirtas 
Vet. Akad. Farmakologijos In
stituto direktorium ir docen
tu.

1947 dr. A. Kalvaitis atvyko 
į JAV. 1948 įstojo į Maino Stei- 
to Žemės Ūkio Departamento 
tarnybą ir buvo paskirtas vet.

■ gydytoju kovai su galvijų tu
berkulioze ir brucelioze. Nuo 
1956 dirbo kaip vadovaujantis
vet. gydytojas (Veterinari- 

an-in-charge) kovai su paukš
čių ligomis.

Priklausė profesinėm organi
zacijom: Lietuvių Veterinarijos 
Draugija, Maine Veterinarijos 
Gydytojų Draugija, Amerikos 
Veterinarijas Gydytojų Draugi
ja, Amerikos Paukščių Patolo- 
gistų Draugija. .

Nuliūdusi šeima a.a. dr. Al
fonsui Kalvaičiui Kultūros Židi
ny įamžinti statybos fondui 
skyrė 100 dol.

Darbininko administraciįa 
praneša, kad laikraštis leidžia
mas tvarkingai ir laiku prista
tomas į paštą, čia tik pašto ne- 
susitvarkymo kaltė, jei laikraš
čio laiku nepristato skaityto
jam. Ypač laikraščio pristaty
mas vėlinamas Woodhavenoi ir 
Richmond Hill rajonuose ir Ka
nadoj. Gauti skaitytojų nusi
skundimai dėl laikraščio pavė
luoto pristatymo perduoti paš
to vadovybei.

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.

JERSEY CITY, N. J.
Nauji metai

Jersey City LB apylinkė ir 
šiais metais rengia naujų me
tų sutikimo banketą 1971 gruo
džio 31 jaukioj Švč. Trejybės 
lietuvių parapijas salėj, 207 
Adams St., Newark, N. J. Nau
jų metų sutikimo banketas jau 
bus ketvirtas apylinkės rengia
mas banketas, tapęs apylinkės 
tradiciniu parengimu. Trys pas
kutiniai buvo sėkmingi, sutrau
kė nemaža apylinkės lietuvių, 
kurie turėjo progos šį įspūdin
gą vakarą praleisti ne kitatau
čių parengimuose, bet lietuvių 
salėj, kur viešpatavo lietuviš
ka, linksma nuotaika, kur sve
čiai buvo vaišinami skaniais

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.

Kitataučiui geriausia dovana 
Kalėdų ar kita proga — dvi 
knygos už 2 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.

SPORTAS
LIETUVIAI PIRMAUJA!

Tokia antrašte vokiečių dien
raščio sporto skyrius. Pereitą 
sekmadienį pasekme 1:0, nu
ėmus du taškus Kolpingui, Lie
tuvių Atletų Klubo pirmoji fut
bolo komanda atsidūrė lente
lės viršūnėj. Reiktų versti mū
sų N.Y. lietuvių futbolo istori
jos lapus bent 15 metų atgal, 
nes gal tik tada turėjom ko
mandą, kuri viduryje sezono 
užėmė pirmą vietą. Žinoma, tai 
pasiekta šį kartą kiek laimin
gai susidėjus aplinkybėm. Haj- 
duk komanda diskvalifikuota, 
ir, atrodo, iš lygos bus pašalin
ta. Neaiškus ir bavarų likimas. 
Laimėjimas prieš Kolpingą pa
siektas, laimei mūsiškiam pla
čiai nusišypsojus.

Pirmoji vieta, kurią kažin 
kiek ilgai išlaikysime, pasiekta 
betgi mūsų žaidikų bendrų pa
stangų dėka. Sąžiningas treni
ruočių pravedimas, susiklausy
mas ir pasiryžimas davė teigia
mų pasekmių. Visą komandą 
galima tiktai sveikinti ir linkė
ti toliau būti No. 1. Prieš Kol
pingą LAK žaidė šios sudėties: 
Žadvydas; Bileckis, Bagdžiūnas, 
Remėza, Vainius II; Vainius IV, 
Market, Kreicas; Šileikis, Bud- 
reckas, Rauba I (Klivečka). 
Rungtynės žemiau vidutinišku
mo. Kolpingas nieko gero ne
parodė, o mūsiškiai derinosi 
prie jų. Pasigesta viduryje 
aikštės Budraičio. Eilę rungty
nių nežaidęs Market, kurio ta
da visai nepasigesta, ir vėl toks 
pat. Nebūtų ir šį kartą niekas 
jo pasigedęs. Prisitaikė prie 
jo ir Vainius IV, veik nei vie
no kamuolio tiksliai neatiduo
damas. Tokiu būdu visai atkri
to mūsiškių vidurio aikštės žai
dimas. Puolime pavojingiausias 
Šileikis. Klivečka po sužeidi - 
mo-' saugojosi, • bet- - gerai, kad 
antrą kėlinį išėjo žaist. Geriau
si šį kartą—vartuose užtikrin
tas daug darbo neturėjo Žad
vydas ir Bagdžiūnas, kuris jau 
atrodo visai gerai susigyvęnęs 

- su “valytojo” darbu. Visai tvar
kingai sužaidė ir Bileckis. Pir
mą kėlinį mūsiškiai paleido 
vos vieną kamuolį, kurio net 
šūviu negalima pavadinti, į 
priešininko vartus. Kolpingas 
savo ruožtu irgi mum per daug 
negrąsino. Pavojingiausias 
mūsų vartams buvo Kreicas, 
žaidęs ne savo vietoje ir sukė
lęs eilę negudrių padėčių.

Laimėjimas pasiektas pasku
tinėse minutėse. Kolpingo gyni- 
ka į savo baudos aikštelę nu
kreiptą kamuolį Šileikis su gal
va pasiunčia į vartus. Priešinin
ko vartininkas sugautą šlapią 
apgaulingą kamuolį visų nu
stebimui įsimeta į vartus. Rung
tynės baigiamos IX). Du taš
kai keliauja Lietuvių Atletų 
Klubo pastogėn ir... mes esa-

NAUJOS KNYGOS

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

E. čekienė, Kad ji būtų gy
va. 5 dot

F. Jucevičius, Tauta tikrovės 
ir mito žaisme. 3 doL

J. Žilevičius, Lietuvis vargo
nininkas išeivijoj. 5 dol.

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

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

A. Baronas, Vėjas lekia lygu- 
ma. 4 dol.

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

J. Stroliax Lietuvos Vyčio 
pėdsakais. Atsiminimai. 2 dol.

B. Sruoga, Radvila Perkū
nas. 4 dol.

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

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

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

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

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

A. Kučas, Amerikos Lietuvių 
Istorija. 10 dol.

J. Karys, Numizmatika. 15 
dol.

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

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

Šios ir kitos naujos knygos 
bei lietuviškos plokštelės gali 
būti graži dovana Kalėdų šven
čių ar kitom progom. Gauna
ma Darbininko administracijoj, 
910 Willoughby Ave., Brook
lyn, N. Y. 11221.

me numeris pirms. Rezervinė 
priešžaismyje gavo 0:3. Jau
nučiai šeštadienį prakišo Sport 
Foundation 0:4.

Atletas

lietuviškais valgiais ir * gėri
mais.

Rengėjai tikisi, kad šį kartą 
atsilankys dar daugiau svečių, 
nes banketo pelnas, kaip ir 
kiekvienais metais, skiriamas 
besimokančiam lietuviškam
jaunimui remti ir kitiem lietu
viškiem reikalam. .as .as

0 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

• Povilas Tautvaišas pradžiugino 
ne vieną mūsų šachmatų puoselėto
ją, laimėdamas atvirą ILLOWA 
turnyrą, įvykusį lapkričio 13-14, 
Moline, III., kuriame jis pasidalijo 
pirmą vietą su D. Harderiu; abu su
rinko po 41/į-tš tš. Po keturių ratų 
abu turėjo po 4-0. Paskutiniame ra
te Tautvaišas sulošė lygiomis su D. 
Harderiu ir užsitikrino turnyro lai
mėjimą. Laukiame smulkesnių ži
nių iš Chicagos apie P. Tautvaišo 
gražų laimėjimą.

• Chicagos Liet, šachmatų klubas 
dalyvauja South Suburban Chess 
League varžybose. Lapkričio 4 tu
rėjo pasiduoti prieš stiprų Park 
Forest klubą 3-7. Komandoje po 10 
žaidėjų, žaidė tokioje eilėje: Kar-
puška 1, Fabijonas 0, J. Kaunas 0,
A. Šalkauskas %, Litvinas 0, Rim
kus 0, Juška 0, Binderis 1, Maraus- 
kas 0, Mikutėnas *4-

• So. Bostono Lietuvių Pil. d-jos 
šachmatininkai gana tvirtai sudoro
jo C.T. Main komandą praeito penk
tadienio tarpklubinėse rungtynėse, 
santykiu 4-1. Po patirtų dviejų pra
laimėjimų, šis laimėjimas pataiso 
mūsų vyrų nuotaikas, žaidė ir taš
kus laimėjo: A. Makaitis %, A. Kli- 
novas 1, K. Merkis M, J. Zoza 1 ir
B. Skrabulis 1. Gruodžio 3 Lietuviai 
žaidžia prieš Boylstono klubą.

• Nuotrupos iš Argentinos. Vie
nai jaunai ir gražiai Argentinos 
žurnalistei pavyko keliom minutėm 
nučiupti garsų amerikietį Bobby 
Fischerį, apie kurį ji rašo žurnale 
Gente, kad Bobby atsisakė šokti su 
Miss Vokietija, tardamas: "Gal už
sibaigus turnyrui".

— Ar Jūs tikras, kad nugalėsite 
Petrosianą ?

— Taip!
— Kodėl Jūs nevedęs iki šiol?
— Į tokius klausimus neatsakau.
— žmonės kalba, kad Jūs esate 

lyg vaikas...
— Tas manęs nejaudina. Aš tik 

norėčiau būti pasaulio čempionu.
Ir po kelių klausimų interview 

pasibaigė. Daugiau tai gražiai žur
nalistei nepavyko pagauti Fischerio. 
Rašiniuose jį apibūdino, kaip "com
pletely egocentric.”

• Anglijos Chess lapkričio nr., 
komentuodamas Fischerio laimėji
mą prieš buv. pasaulio čempioną 
Petrosianą, rašo kad jis stropus ti
kinčiųjų sektos “Church of the Air” 
dalyvis, laikosi Sabato papročių. Iki 
saulės nusileidimo šeštadienį jis 
stropiai medituoja užsidaręs savo 
kambaryje.

• Sovietų šachmatininkai įveikė 
Jugoslaviją "35-19. Tai keturioliktas 
Sovietų laimėjimas prieš Jugoslavi
ją-

• L. Portisch septintą kartą lai
mėjo Vengrijos šachmatų titulą, su
rinkęs 11 tš. iš 17; Z. Ribl 10, I. 
Bilek 9 M tš.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
v •

Inkorporuotas 1863

^460 West Broadway, South Boston Massachus«*H>
'Kur tūkstančiai taupo nmijonu*

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
I

• Regular a/c — 5}£ % • 1 year Term Deposit — 5-\ %
• Special Notice a/c — 5^2 • 2 year Term Deposit — 6%

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

DISPLAY

Vermont

STOWE
FULL HOUSEKEEPING 

CHALETS and 
CONDOMINIUMS

(Long and short term rentals) 
Lodging Reservations and 

SKI WEEK Info.
DIAL DIRECT 
(802) 253-8964

Stowe Chamber & Tourist Bureau

»• PLACt
I OUR AD

< ANCEL OR CHANG!
Tel : GL2-2923

H. W. MALE

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

Typewriters
Lithuanian and English

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

g
DEXTER PARK
PHARMACY

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

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 1142;

WE DELIVER
Michigan 2-4130

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY

COMPANY .i
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N. Y. 11208 
------ Allen R. Shipley ----

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

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

MALE - FEMALE

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

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

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

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

MENPAC
Maintenance Employees Night Protection Alert Corporation

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

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

NIGHT PROTECTION ALERT QUESTIONNAIRE

Union Affiliation, if any ...................................

Name .................................................................... Book #...... . ....
Address ................................................................ Zip r..........
Where do you work? ..................... .................................................
Going home, what street or station do you get on?
Subway..............  Bus............... ............What time?..........
What street or station do you get off?
Subway.......................... Bus.............. . ...........What time?..........
Does someone travel with you? ...................... ............................
Describe any unlighted areas or vacant lots on your way home:

AMERICA’S LARGEST PROGRAMMED LEARNING SERVICF I 

STAFFED BY STATE CERTIFIED TEACHERS

Now is The ideal time fo dramatically 
raise your child's grades.

• Individualized Instruction
• Student Learns At His Own Pace
• Name The Hours That Suit Your 

Activities
• FREE Learning Ability Analysis 

HUNDREDS OF STUDENTS from over ‘ 
local schools are now benefiting

Shouldn’t You Investigate?

We re as near 
as your telephone!

•n
3

HEAD OF MAIN LIBRARY
Opening of national significance for well-qualified, experienced ad
ministrator. Includes direction of all subject areas and Audio-Visual 

partment. Unexcelled opportunity to shape reference, information 
sind research facilities of substantial library serving as major re
source for local, regional and statewide reference networks. Profes
sional librarian with demonstrated ability to lead large staff through 
dynamic period of evaluation and development. Salary range $16,S66 
- $20,555. Send resume to: Walter W. Curley, Director

CLEVELAND PUBLIC LIBRARY
325 Superior Ave. Cleveland, Ohio 44114 

An Equal Opportunity Employer

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 ito 
6 vai. WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. Skirtinga programa Sek
madieniais, nuo 3 iki 4 vai. p.p.. 97.9 meg. FM bangomis. Direktorius dr. 
Jok. 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. — angių kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotj 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniai! 
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 kilocycle* 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123 
PO 5-0932.

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 1k1 12:30 p.p 
Vedėjas V. A. Yuciut, 52 Shady St 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, 17: 
Arthur St., Brockton, Mass., tel JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHD 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid

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

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

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

Learning Foundations
XVfe make it easier to learn.

■■■■■■ Contact Howard Belasco

111 Fisher Ave. , 
Uttdmtar, M.Y. I914) 793-2800

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

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



DARBININkAS 1971 m., lapkričio 30d., no. 76

DARBININKAS
o mJdfc 
NAUJIENOS-

New Yorko, New Jersey ir- 
Mass, daugiau žinių šiame nu
meryje yra ir 6-7 puslapiuose.

Jaunimo pamaldos bus šį 
sekmadienį, gruodžio 5 d., 11 
vai. Kultūros Židiny. Visas jau
nimas kviečiamas atsilankyti.

KM S-gos kuopa gruodžio 5 
švenčia savo metinę kuopos 
šventę, šia tvaria: 11 vai. mi
šios už gyvas ir mirusias na
res Angelų Karalienės parapi
jos bažnyčioj. Tuoj po mišių 
parapijos salėj vaišės ir meti
nis kuopos susirinkimas. Visos 
narės prašomos dalyvauti kuo
pos šventėj.

A. A. Reventas iš Ironia, N.
J. , Darbininko spaudos reika
lam paaukojo 20 dol. Admi
nistracija dėkoja.

' Darbininko skaitytojai su 
metinės prenumeratos mokes
čiu prisiuntė spaudai aukų: VI. 
Kalytis, Great Neck, N. Y. 12 
dol., J. Tamašauskas, Fair 
Lawn, N. J. 8 dol., M. Slabok, 
St. Petersburg, Fla., 7 dol., J.
K. Karys, Bridgeport, Conn. 5 
dol. Visiem spaudos rėmėjam 
reiškia padėką Darbininko ad
min.

BILIETAI j PASAULINĘ 
OLIMPIJADĄ

1972 metų olimpiada Įvyks 
rugpiūčio 25 — rugsėjo 10 
Miunchene Vokietijoj. Bilietus 
i Įvairias sportines rungtynes 
ir vietą viešbučiuose galima už
sakyti Traveler’s Village (R. 
Kezio) kelionių agentūroje, tel. 
769-3300. Užsakymai priimami 
tik iki gruodžio 8 .

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

Vincė Jonuškaitė-Leskaitie- 
nė gruodžio 1 išskrenda ke
liem mėnesiam Į Kaliforniją. 
Ten jos adresas bus: 1315 La
guna St., Santa Barbara, Calif. 
93101, tel. (805) 966-6042. Ji 
čia buvo Lietuvių Moterų Klu
bų Federacijos pirmininkė. Iš
vykus, jos pareigas eis Alek
sandra Kazickienė ir Viktorija 
čečetienė. LMK Federacijos ad
resas: V. čečetienė, 29 W. 57 
St., 9 Floor, New York, 10019, 
N. Y.

Už a.a. Teofilės Pundzevičie- 
nės vėlę, mirties metinių su
kakties proga, gruodžio 5, sek
madienį 1 vai. Great Neckc 
bažnyčioj bus aukojamos mi
šios, o gruodžių 18, 9 vai. ry
to Maspetho bažnyčioj — mi
šios su egzekvijom.

Darbininko spaudos kioskas 
su naujom knygom, muzikos 
plokštelėm ir kalėdiniais atvi
rukais pakviestas į persekioja
mai Lietuvos Bažnyčiai prisi
minti skirtą koncertą, kuris į- 
vyks Šv. Tomo salėj gruodžio 
5. Prieškalėdiniam laikotarpy 
tai gera proga Įsigyti dova
nom lietuvišką knygą ar 
plokštelę. Bus galima užsimo
kėti ir Darbininko prenumera
ta.

Ar aš tau, sese, nesakiau, 
kad įsijungtume veikiau 
Kultūros Židinio statybon?

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

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

Šv. Kazimiero Himnas Mari
jai, verstas A. Tyruolio, pran
ciškonų išleistas atskira knygu
te. 32 psl. Kaina 1 dol. Platin
tojam nuolaida. Gaunama Dar
bininko spaudos kioske, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221.

Cypress Hills apylinkėj iš
nuomojamas butas iš 6 kamba. 
rių trečiam aukšte. Pageidau
tina suaugę žmonės. Skambinti 
telef. MI 77394.

Rengiama didžioji vasario niėn. paroda
New Yorko Lietuvių Bend

ruomenės apygardos valdyba 
posėdžiavo lapkričio 23 ir nu
tarė — rengti didžiąją vasario 
mėnesio parodą.

Tekia paroda jau buvo ren
giama dvejus metus iš eilės. 
Paroda buvo jungiama su Lie
tuvos nepriklausomybės šven
te, kad parodytume savo kū
rybines pastangas ir kad stip
rintume savo lietuvišką bend
ruomenę.

Šių metų vasario 16 bus tre
čiadienį. Visos iškilmės New 
Yorke nukeliamos į sekmadie
nį po trečiadienio. Taip paroda 
bus iškilmingai atidaryta vasa
rio 19, šeštadienio vakarą. Tę
sis visą savaitę ir bus uždaryta 
vasario 27, sekmadienio vaka- 
ra.

Į parodą kviečiami ne tik 

DAIL. ADOMO GALDIKO 
TAPYBOS KŪRINIŲ

PARODA
1971 m.

Gruodžio 11-14 d. d.
KULTŪROS ŽIDINYJE

' 361 Highland Blvd.
Brooklyn, N. Y.

PARODA ATIDARA: šeštadienį (gruodžio 11 d.) nuo 12 iki 9 v.v.;
Sekmadienį nuo 10 iki 8 v.v.; Pirmadienį ir antradienį nuo 4 iki 8 v.v.
OFICIALUS ATIDARYMAS: šeštadienį 4 v. Kalbės dail. V. Vizgirda

'Paroda — apžvalginio pobūdžio, apimanti dail. A.
Galdiko įvairių laikotarpių kūrinius. Pajamos už 
parduotus paveikslus — A. Galdiko monografijai 
leisti. Parodą rengia ir visus atsilankyti kviečia

/Lietuviu Katalikių Moterų Kultūros Draugija

šios apylinkės, bet ir kiti dai
lininkai. Smulkesnės informaci
jos bus paskelbtos vėliau, kur 
ir kaip registruotis.

Šių metų parodą norima su
rengti skirtingą nuo kitų me
tų. Pirmiausia — visą savaitę 
vakarais Kultūros Židinyje bus 
paskaitos apie lietuvių dailę 
Čia bus prisiminti senesnieji, 
jau mirę lietuviai dailininkai. 
Bus supažindinta ir su dabarti
niu menu Lietuvoj.

Numatoma ir kitų naujų da
lykų, kurie sukeltų didesnį su
sidomėjimą lietuviu kūrėju, pa
trauktų daugiau lietuviškos vi
suomenės.

Ingeborga Tomas-Obuolėnas, 
gyvenanti Peekskill, N. Y., vie
toje kalėdinių sveikinimų Bal
fui atsiuntė 50 dol. auką. -

Liet, piliečių draugijos rinki
mai bus gruodžio 12 d. nuo 2 
iki 6 v.v. Ši draugija turi daug 
narių ir yra ekonomomiškai 
stipri, bet ir joje atsiranda sve
timų vėjų. Visi nariai privalo 
šiuose rinkimuose balsuoti, nes 
nuo to priklausys ir draugijos 
veikla. Kviečiami balsuoti už ži
nomus gerus kandidatus.

Antanas Vileniškis, širdies 
smūgio ištiktas, mirė lapkričio 
22 d. 5:15 v. popiet. Jis buvo 
Lietuvos kariuomenės karinin
kas., Palaidotas iš Šv. Petro 
bažnyčios Forest Hills kapinė
se. Jis buvo visų mėgiamas ir 
visur laukiamas. Dirbo Alte, 
Balfe, Lietuvių Bendruomenėj, 
Tautinėj s-goj, Kultūros Klubų 
subatvakariuose, neolituanuose, 
ramovėnuose, dramos sambūry
je ir veik visose lietuviškose or
ganizacijose. Su žmona Ona 
globojo lietuvius ligonius, ku
rių nebuvo kam . globoti. Atsi
sveikinimas buvo padėkos die- 
nąs vakarą. Lubino laidotuvių 
namai prisirinko pilni žmonių. 
Rožančių sukalbėjo kun. Titas 
Narbutas. Atsisveikinimui vado
vavo inž. Dačys. Jis pirmas kal
bėjo Tautinės sąjungos vardu. 
Toliau kalbėjo A. Matjoška — 
Lietuvių Bendruomenės vardu, 
V. Izbickas — neolituanų, St. 
Griežė-Jurgelevičius — ramo
vėm!, R. Veitas — kultūrinių 
subatvakarių, Pr. Mučinskas— 
Balfo. Susirinkusiem giminių 
vardu padėkojo brciio sūnus 
Ignas Vileniškis. Nuliūdime li
ko žmona Ona, daugybė gimi
nių ir dar daugiau draugų.

Muz. Jeronimas Kačinskas, 
kuris profesoriauja Barklee 
muzikos kolegijoj Bostone, tos 
kolegijos pakviestas dėstyti 
aukštąjį kompozicijos kursą.

Balfo bankete, kuris buvo 
lapkričio 14, Lietuvos garbės 
konsulo A. Shallnos našlė Zu
zana Shallnienė įteikė Balfui iš 
savo vyro testamento 500 dol. 
auką. Bankete meninę progra
mą atliko solistė Vienetą Bal
čiūnienė, akompanavo muz. Je
ronimas Kačinskas. Ji padaina
vo V. K. Banaičio, V. Jakubė- 
no ir J. Gruodžio dainų ir ope
rų arijų iš Jūratė ir Kastytis, 
Toskos. Madama Butterfly. 
Bankete dalyvavo ir Balfo cent
ro valdybos pirmininkas kun. 
V. Martinkus. Banketui vado
vavo ilgametis Balfo skyriaus 
pirmininkas ir- dabartinis val
dybos narys Antanas Andriulio
nis. Bankete taip pat dalyvavo 
ir Balfo skyriaus pirmininkas 
Antanas Mučinskas, kuris šią 
vasarą sunkiai sirgo ir turėjo 
bent kelias operacijas.

Feliksas Zaleckas, vyresnio
sios kartos veikėjas, nors jau 
sulaukęs gražaus amžiaus, ne
pavargsta ir nenustoja dirbęs ir 
rūpinęsis lietuviškais reikalais. 
Ir prieš keletą savaičių vykusi 
lietuvių radijo' valandos — 
Laisvės Varpo popietė nepra
ėjo be Felikso paramos. Be ki
tų darbų, jis gavo loterijai iš 
So. Boston Savings Banko šim
to dolerių piniginę dovaną, o 
iš Eliot baldų ir Ketvirčio 
brangenybių krautuvių kitas do. 
vanas. Zaleckas visą laiką rūpi
nasi ir sielojasi lietuviškais rei
kalais. Ir šį korespondentą ke
letą kartų apibarė, kodėl ko
respondencijose iš Bostono kar. 
tais ši radijo programa pavadi
nama tik Laisvės Varpo var
du. Juk ši radijo valanda esan
ti dviejų radijo valandų —Lie
tuvių radijo valandos ir Lais
vės Varpo junginys, kuriom ■ 
dabar vadovauja Petras Višči
nis. Ankstesnės kartos lietu
viam pirmasis jos pavadinimas 
esąs brangus, nes tai buvusi jų 
programa. Todėl visada reikią 
minėti abu vardu: Lietuvių ra
dijo valanda — Laisvės Var
pas .

Vg „VILTIES” CHORAS
i IS PHILADELPHUOS • Vadovas LEONAS KAULINIS

Nuotr. K. Cikoto

DALYVAUJA
KONCERTE

PERSEKIOJAMAI BAŽNYČIAI LIETUVOJE
PAMINĖTI

Koncertas bus gruodžio 5, sekmadienį, 4 vai. popiet
' /

Šv. Tomo salėje —88 Street & Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y.
SČIŲ

Solistai: V. MATONIS 
O. ŠALČIŪNIENĖ 
O. PLIUŠKONIENĖ

Visus atsilankyti maloniai kviečia
RENGĖJAI:

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 
Liet. Kat. Moterų Kultūros Draugija

“Vilties" choro vadovas Leonas Kaulinis diriguoja jungtiniam chorui mažo
joje dainų šventėje spalio 24 Elizabethe, N.J. Nuotr. R. Kisieliaus




