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SAIGONE PALIKS DAR 70,000 KARIŲ
Nemaloni žinia Hanojaus vadams

Prezidentas vėl paskelbė apie 
70,000 Amerikos karių ištrauki- • 
mą iš Vietnamo per tris atei
nančius mėnesius, tai yra iki ge
gužės 1 d. Kitas panašus prane
šimas bus padarytas prieš tam 
laikui baigiantis. Koks skaičius 
tada bus praneštas, iš anksto ne
sakoma. Kai šitas dabar paskelb
tas kontingentas bus išvežtas, 
Vietname bus likę tik nepilni 
69,000 JAV karių. Kai prez. Nix- 
onas pradėjo eiti pareigas prieš 
trejus metus, Vietname buvo 
543,400 Amerikos karių.

Prezidento pranešimas supuo
lė su nauja banga politinių tuš
čiažodžiavimų “busimųjų prezi
dentų” McGovern, Humphrey, 
Muskie ir McCloskey, kad Nix- 
onas vistiek karo nebaigia, nors 
Amerikos karius iš Vietnamo ir 
išveža. Tie politikieriai užmirš
ta ar tyčia nenori apie tai kal

bėti, kad ne Amerika Vietnamo 
karą pradėjo, ne ji turės jį už
baigti. Amerika nuėjo ten prašo
ma padėti nuo Š. Vietnamo 
komunistų užpuolimo apsiginti, 
ji pati savo apsisprendimu iš ten 
išeis tada, kada pietų vietnamie
čiai bus pasiruošę visas naštas 
iš Amerikos karių perimti. Ir 
tai atsitiks greičiau, negu dabar 
linkstama manyti.

Ir dabar pakartota, kad mažas 
Amerikos karių kontingentas pa
siliks Vietname tol, kol nebus su
tvarkytas karo belaisvių paleidi
mo klausimas. Vietnamiečiai esą 
parengti patys visas karines pro
blemas apvaldyti, todėl ameri
kiečiai gali išeiti tuojau, kai tik 
belaisviai bus sugrąžinti.

Kai šis dabar paskelbtas 
kontingentas karių bus išvežtas, 
gegužės 1 dieną bus likę Vietna
me armijos personalo apie 48,

000 vyrų, laivyno 4,500 ir avi
acijos 16,000 vyrų, taigi nepilni 
69,000 karių. Marinai jau se
nokai išvežti.

Krašto aps. sek r. Laird prie 
prezidento pranešimo pridė
jo, kad priešo pozicijų ir kelių 
bombardavimas vyks ir toliau, 
nes jis sustiprintomis jėgomis, 
prie kurių jau pridėtos ir Sovie-

Aklas ir kurčias 
senatorius

Sen. Fulbright ką tik paskel
bė New Yorker žurnale ilgą 
straipsnį, kuriame bando įtikin
ti amerikiečius, kad visų Ameri
kos užsienio politikos nepasise
kimų priežastis po karo buvusi 
aklas vykdymas antikomunisti
nės Trumano doktrinos. Jis ska
tina amerikiečius sugrįžti prie 
“Jungt. Tautų chartos praktiš-

tų raketos, bando įsibrauti į P. 
Vietnamą ir dar kartą pabandy
ti pasiekti tai, ko ikšiol nepajė
gė padaryti.

Paryžiaus vadinamose taikos 
derybose komunistai vėl pradėjo 
reikalauti ne tik amerikiečių pa
sitraukimo, bet ir Saigono vy
riausybės pašalinimo. Bet .šį kar
tą jie sužinojo, kad tais reika
lais jie turi kalbėtis su Saigono 
vyriausybe. Hanojaus delegaci
jai tokia kalba labai nepatiko, 
bet jie turėjo iš anksto žinoti, 
kad tokia valanda ateis. Jei
gu jie būtų bent prieš metus 
ta kryptimi pasukę, jų padėtis 
šiandien būtų buvusi daug geres
nė.

Stasys Lozoraitis Lietuvos at
stovas prie šv. Sosto, sausio 10 
kartu su visu diplomatiniu kor
pusu buvo priimtas iškilmingo
je audiencijoje popiežiaus Pau
liaus VI.

Šia proga S. Lozoraitis Jr. 
Lietuvos vardu palinkėjo šv. 
Tėvui pačios didžiausios sėkmės. 
Jo sunkioje ir kilnioje užduoty
je valdant visos Bažny
čios reikalus ir išreiškė labai 
gilaus dėkingumo jausmus už 
nuolat rodomą tėvišką palan
kumą lietuvių tautai. S. Lozo
raitis Jr. pabrėžė, kad lietuviai 
katalikai visuomet buvo ir palie-

ka ištikimi Šv. Sostui.
Popiežius labai nuoširdžiai pa

dėkojo už Jam išreikštus linkė
jimus ir pažymėjo, kad Jis nie
kad neužmiršta Lietuvos reika
lų, kuriuos gerai pažįsta. Melsi
mės už Lietuvą į Aušros Vartų 
švenčiausią Panelę, pridūrė 

| šv. Tėvas.
Audiencijos metu Popiežius 

pasakė kalbą, kurioje dar kartą 
primygtinai pabrėžta, kad pasau
lyje taika bus tik tada galima, 

! kada bus įgyvendinti tikro tei
singumo principai. Jei nori tai
kos, siek teisingumo — pasa
kė Paulius VI.

Lietuviai istorikai pas Šv. Tėvą

Sun Yat-sen našlės straipsnis kojo idealizmo”. Nejaugi senato
rius ikšiol nesuvokė, kad be

apie Nixono kelionę Kinijon
Pekinas. — Kinijos respubli

kos kūrėjo dr. Sun Yat-sen naš
lė tebėra gyva, gyvena Pekine ir 
aktyviai reiškiasi spaudoje bei 
politinėj virtuvėj. Šioj pastaro
joj, tur būt, tik tiek, kiek jos

iš to straipsnio sužinom, kad 
prez. Nixono kelionė Kinijon jos 
dabartinei vyriausybei yra bran
gus faktas. Paskutiniai įvykiai 
Indostano pusiasaly paliudijo, 
kad dabartinė Pekino vadovybė

Trumano doktrinos tada nebū
tų išgelbėta nuo Stalino užgro
bimo nė Graikija, nė Turkija, 
nė Iranas. Kas gi tas J. Tautų 
chartos praktiškasis idealiz- 

j mas? Jeigu jis praktišku idealiz
mu laiko veto teisę Saugumo 
taryboje, tai toje praktikoje ne

PRANCIŠKONAI KURIASI 
ROCHESTER, N.Y.

Kun. J. Valiukevičiui susir
gus, Rochesterio Šv. Jurgio lie
tuvių parapiją perima lietuviai 
pranciškonai. Visi teisiniai doku-
mentai su vietos vyskupija jau 
yra sutvarkyti. Pranciškonai ne
tik parapiją perima, bet ten tu
rės ir savo vienuolyną. Šioje pa
rapijoje jie jau talkina nuo lap
kričio mėnesio, tačiau galuti
nai jie ten parapiją perims va
sario mėnesį.

vardas reikalingas kam nors ge
ruoju nuraminti ar sutramdyti.

Šiuo metu jai buvo patikėtas 
uždavinys įtikinti kinus (o gal 
ir. amerikiečius?), kad. prez. R. 
Nixprjo planas apsilankyti Kini
joje buvo sutiktas pasaulyje su 
dėmesiu ir pritarimu. Straipsnis 
“Naujos gadynės pradžia” at
spausdintas žurnale “China Re
constructs”, leidžiamas penkio
mis kalbomis ir patenka į tų 
penkių kalbų zonas. Anot jos, 
prez. Nixono kelionę Kinijon 
nulėmusi per 20 metų susiforma
vusi Kinijos “realybė”. Kas tą 
“realybę” sudaro, straipsnio au
torė neaiškina. Ji kalba smulkiai

į pavojingas avantiūras nėra pa
sinešusi. Tramdantis veiksnys

ra nė idealizmo, ne praktišku
mo, bet tiktai duota proga Ru-

yra, be abejo, Maskvos poslin- sijai praktikuoti diktatūrinį im-

Trumpai 
pasaulyje

Grąžina pabėgėlius. — Vos tik 
karą nutraukus, Indija savo ini
ciatyva pradėjo vežti atgal Ben
galijos pabėgėlius visomis turi
momis priemonėmis. Išvežant 
kiekvienai šeimai duodama 2 
savaitėm ryžių, kvietinių miltų, 
lęšių, valgomo aliejaus, anglių 
ir 50 amerikietiškų centų vertės 
pinigų. Bangladesh vyriausybė 
tuo reikalu dar nieko nedaro.

Princai tapo misteriais. — In
dijos princai ir maharadžos nuo

tik apie Kinijos ūkinį progresą 
komunistams valdžią paėmus, 
bet abejotina, ar ji tik apie vie
ną ūkinį aspektą tegalvoja. Bet

Istorinės Kinijos moterys. — 
Turtingos kinų Soong šeimos dvi 
dukros ištekėjo už Kinijos istori
joj pėdsakus palikusių dviejų ne-

Pažeista sovietinė
“garbė”

— Viešoji istorijos dalis pra
sidėjo labai paprastai, bet vėliau 
vienam jos dalyviui vienos sa
vaitės bėgy ji pasikeitė į trage
diją. Bent taip atrodo logiškon 
eilėn surikiavus iš spaudos iš
graibytus pasakojimus.

Istorijos herojus buvo perei
tą rudenį iš Rusijos pagal kul
tūrinių mainų programą Ameri
kon atvykęs 36 metų civilinis 
inžinierius Merab Kurašvili, 
kuris laisvoms studijoms buvo į- 
registruotas Berkeley universite
te Kalifornijoj. Pagal pavardę 
jis gruzinas, jau dirl>ęs mokomą
jį darlxj Gruzijos Politechnikos 
Institute Tiflise. Su juo kartu

Rabbi Kahane 
persekios Lindsay
Jewish Defense League vadas 

rabinas Kahane keičia kovos ol> 
jektą — vietoj persekiojęs New 
Yffrko mieste Sovietų pareigū
nus, organizuoja kohortas nepri
leisti mero Lindsay prie prezi
dentūros. Jis skelbia, kad per 
šešis metus Lindsay naudojo 
miestą tik savo reikalams ir jo 
administraciją s ude moralizavo 
iki pagrindų. Taip jis padarysiąs 
ir su Amerika, jeigu patektų į 
prezidentūrą. Kahane kampani
jos liksiąs — papasakoti visame 
krašte, ką Lindsay per šešis me
tus padarė su New Yorku. Tai 
būsiąs sėkmingiausias Lindsay 
politinių ambicijų sužlugdymo 
ginklas.

gyveno ir mokėsi tokio pat am
žiaus ir profesijos Dniepropet- 
rovsko (Ukraina) univ. lekto
rius Grigory Smiely.

Sausio 5 d. vienoje Berkeley 
maisto krautuvėje juodu apsivo
gė — buvo pagauti prisikišę ki
šenes maisto produktų dėžučių. 
Atsidūrė policijos rankose, apie 
juos buvo pranešta ir Sovietų 
konsulatui. Greit spėjo į bylą į- 
simaišyti ir kiti Amerikos pa
reigūnai lx?i valstybės departa
mento valdininkai. Jiems greit 
iš Amerikos pusės buvo pasaky
ta, kad bausmė dovanojama, kad 
jie gali pasilikti ir mokytis. Bet 
taip, atrodo, nepanorėjo reikalo 
užbaigti Sovietų ambasada, nes 
buvo pažeista sovietinė “garinė”.

Jie buvo atvežti į New Yorką 
kelionei į Maskvą, l>et čia ame
rikiečiai sutrukdė jų išvykimą, ( 
nes pirma norėjo patikrinti, ar i 
jie išvyksta laisva valia. Dėl to 
patikrinimo vyko ilgokas tampy- 
masis tarp rusų ir amerikiečių, 
kur tas patikrinimas turi įvykti, 
imigracijos įstaigoje ar kur nors 
aerodrome. Neaišku kuriam mo
mente atsirado žinia, kad Ku- j 
rašvili yra susižeidęs kaklą ir ' 
riešą, bandydamas, tur būt, nu- ■ 
sižudyti. Amerikos policija jį nu- j 
vežė ligoninėn, amerikiečiai tu- j 
rėjo progos su juo kalbėtis. Jei 
ne toji vagystė, būtų galima rim
čiau ir apie Kurašvili egzilio 
intencijas pagalvoti, bet dal>ar 
greičiausiai kokios kitos nelai
mingos aplinkybės jų mokslus 
Amerikoje bus taip netikėtai 
užbaigusios.

turtingų vyrų ir tuo būdu pa
čios tapo istorinėmis asmenybė
mis, Abidvi turėjo progos pa
žinti Europą ir Amriką, abid
vi prisidėjo prie savo vyrų veik
los suformavimo vedant Kiniją 
į moderniuosius laikus. Iš kairės 
dešinėn žiūrint, pirmoji, yra 
Chiang Kai-sheko žmona, kurios 
rankos įsikibęs tebesilaiko Kini
jos respublikos prezidentas, ant
roji, gyvenanti Kinijoje ir savo 
likimą surišusi su Mao Tse-tun- 
go režimu, yra Kinijos respubli
kos kūrėjo Sun-Yat-sen našlė.

Hong Kongo uoste sudegė 
britų statytas laivas Queen Eli
zabeth, kuris buvo parduotas biz
nierių grupei, kad jame įrengtų 
plaukiojantį universitetą. Pasta
tymo laiku tai buvo didžiausias 
ir puošniausias pasaulio keleivi
nis laivas, karo metu pervežęs 
per Atlantą į Europą apie mili
joną karių.

sausio 1 dienos nebeteko titulų 
ir valstybinių pensijų, kurias In
dija buvo įsipareigojusi mokėti 
už jų prieš nepriklausomybę tu
rėtų valstybėlių nusavinimą.

Nobelio premijos diplomas ir 
medalis Solženycinui bus įteik
ti Maskvoje privačiame bute be 
jokios reklamos. Data neskelbia
ma, nes ir to, matyt, Sovietų vy
riausybė neleido daryti. Premi
jos pinigai, apie 83,000 dol. A- 
merikos pinigais, seniai padėti 
Solženycino vardu viename 
Šveicarijos banke.

Rašytoju vadinamas Bukovs
ky, priklausąs sovietų disidentų 
sąjūdžiui, nuteistas 7 metus ka
lėti, o paskui dar 5 metus ištrė
mimo. Disidentų vadas akade
mikas Sacharovas protestavo 
prieš tokią didelę bausmę, bet 
nebuvo įleistas į teismo salę 
Bukovskio bylos nagrinėjimo 
sekti.

Užkliuvo derybos dėl atominio 
raketinio ginklo apribojimo

Viena. — Sovietų-Amerikos 
pasitarimai dėl raketinio atomi
nio ginklo apribojimo, nusitęsę 
ilgiau negu manyta, pereitos va
saros vidury buvo visai užlūžę 
dėl Sovietų apsisprendimo pir
ma susitarti, tik dėl tos rūšies ap- 
siginamų ginklų. Amerikos pre
zidentas nusileido, nors pasita
rimai buvo pradėti su sąlyga, 
kad bus kartu kall>ama apie 
abi rūšis — puolamuosius ir ap
siginamuosius. Ir ta proga abi 
pusės įsipareigojo pasistengti, 
kad sutartis dėl apsiginamųjų 
raketų apribojimo būtų pareng
ta iki 1971 m. galo.

Tas įsipareigojimas negalėjo 
būti įvykdytas, nes Sovietų de
legacija surado naują priekal>ę

dariams uždelsti — prijungė kal
bas apie raketas, kuriomis gink
luoti abiejų kraštų povandeni
niai laivai plaukioja po pasaulio 
jūras. Tas reikalas irgi kompli
kuotas, todėl derybų rezultatas 
gali būti toks, kad nuvykus į 
Maskvą prez. Nixonui bus pa
siūlyta pasirašyti tik puolamų
jų raketų apribojimo sutartį, vi
sa kita paliekant tolimesniam lai
kui. Būtų gerai, kad šituo atve
ju prezidentas sugrįžtų prie pir
mojo susitarimo — sutartys dėl 
puolamųjų ir apsiginamųjų ra
ketų apribojimo turi būti pasi
rašytos kartu. Kitaip pasielgus, 
rusai žodžio gali nete sėti ir su
rasti įtikinantį argumentą nuo
monės pakeitimui pateisinti.

Popiežius Paulius VI specia
lioj audiencijoj sausio 5 priėmė 
Lietuvių Katalikų mokslo akade
mijos istorijos sekcijos Romoj 
gyvenančius narius: prof. kun. 
Paulių Rabikauską, prel. dr. Pau
lių Jatulį, prel. dr. Joną Bičiū
ną, kun. dr. Juozą Vaišnorą ir 
kun. Rapolą Krasauską.

Ta proga istorijos mokslų sek
cijos pirm. prof. P. Rabikaus
kas, Grigaliaus popiežiško uni
versiteto Romoj istorijos fakul
teto dekanas, įteikė popiežiui ne
seniai išleistą Lietuvos Bažny
čios dokumentų rinkinį “Relatio- 
nes dioecesium Saogitiensi et 
Vilnensi”.

Popiežius, susipažinęs su do

kumentinės knygos turiniu, 
linkėjo lietuviam istorikam ir 
toliau tęsti tą svarbų dąrbą, nes 
tai yra Lietuvos vardo kėlimas, 
parodant jos garbingą praeitį. 
Popiežius laimino patį darbą ir 
darbininkus-istorikus, kurie prie 
šio darbo yra prisidėję.

Pakalbėjęs su kiekvienu at
skirai, Šv. Tėvas prašė pranešti 
visiem lietuviam krašte ir iš
eivijoj, kad jis meldžiasi už juos, 
iš širdies laimina ir linki laimin
gos ateities.

Audiencijos pabaigoj popie
žius nusifotografavo su lietu
viais svečiais ir kiekvieną ap
dovanojo Pasaulinės Taikos die
nai paminėti išleistu medaliu.

Gazos arabai pradeda trauktis 
nuo savųjų melo politikos

Tel Avivas. — Didžiausia Iz
raelio bėda — arabų teroristai. 
Didžiausi puldinėjimai ikšiol 
vyko iš Jordano, kur daugiau
siai tų vadinamų Izraelio arabų 
pabėgėlių yra sutelktų J. Tau- j 
tų globojamose stovyklose. Bet Į 
karalius Husseinas pereitais me
tais visas karines grupes sunai
kino ar išblaškė, liekanos iš
bėgiojo Sirijon, kiti pasiekė 
Libaną. Į Egiptą jiems eiti ne
leidžiama.

Kita jų veiklos vieta buvo 
biblinė Gazos juosta Vidurže
mio pakrašty, kur buvo ir te
bėra pabėgėlių stovyklos. Iš 
ten verbuojami teroristinei veik
lai reikalingi vyrai. Čia veikla i 
reiškėsi pačiame mieste — au- 1 
tobusų sprogdinimas, bom
bų dėstymas masiškai žmonių 
lankomose vietose, kontraban
dinė prekyba ir kitos nedory- 

i bės.
Miesto valdyba, Izraelio vy- 

i riausybės remiama pinigais, 
! pradėjo statyti įmones ir ve r- ’ 

buoti stovyklų gyventojus atei- į 
ti dirbti už tokį pat atlyginimą, * 
kokis mokamas ir žydams. Il
gai reikėjo laukti jų atėjimo, 
nes buvo teroristinių agentų 
spaudžiami neiti, bet pajutę ge
rą uždarbį ir geresnio gyveni
mo viltį, stovyklų arabai palū
žo ir pradėjo Izraelio įmonėse 
dirbti.

Dabar jau, nežiūrint spaudi
mo “neišduoti idėjos”, tokia 
žydų-arabų kooperacija pradė
jo plėstis. Šalia gaunamo uždar

bio didelį paskatos darbą atlie
ka Izraelio suteikiamos gyve
nimo sąlygos, nes gyvenimas 
stovyklose gaunant tik trupi
nius yra daugiau negu vargas- 

j tai yra ir žmogiškos savigarbos 
į praradimas. Tų vadinamų pabė

gėlių laikymas stovyklose ir 
priešinimasis jų įkurdinimo su
tvarkymui - tarnauja ne pabėgė
lių, bet politinių grupių tiks
lams. Tai yra ne nelaimėn pate
kusių žmonių šeipimas; bet tų 
žmonių kankinimas siekiant į- 
vykdymo tik' vieno tikslo — 
Izraelio valstybės sugriovimo.

Dauguma pabėgėlių jau su
prato, kad jie yra politikierių 

i aukos, todėl jau sustiprėjo įsi- 
1 jungimas į Izraelio bendruome

nę, nežiūrint grasinimo, kad 
už tai juos pasieks keršto ran
ka. Bet kai bus pasiektas dides
nis bendradarbiavimas tarp no
rinčių išeiti iš stovyklų ir Iz
raelio įstaigų, teroristinė veik
la Gazos juostoje turės visai su- 

1 žlugti.
Už arabų priėmimą į darbus 

1 Izraelio įmonėse paskutinėje J. 
Tautų gen. asamblėjos sesijoje 

. buvo pasakyta piktų kalbų, Iz
raelis pasmerktas už bandymą 
nuarabinti arabus, bet toji re
zoliucija yra klasiškas žmogaus 
teisių laužymas, jeigu ji būtų 

'Gazoje ar kitoje Izraelio daly
je vykdoma. Gera žinoti, kad 
ji nebuvo vykdoma. Nors ir 
skaudu žinoti, kad kai kurie 
JT nariai taip pigiai pardavinė
ja savo balsus.

Dr. Kofi A. Busią, Ghanos 
premjeras, karininkų grupės pa
šalintas nuo valdžios, paleistas 
parlamentas, suspenduota kons
titucija. Sukilėliai teigia, kad Bu
sią nepajėgęs krašto teisingai 
valdyti, nes grįžusi tokia pat ne
tvarka ir korupcija, kurią buvo 
užveisęs 1969 m. nuverstas pir
masis Ghanos diktatorius Kwa- 
me Nkrumah. Sukilimas praves
tas be pasipriešinimo, Busią 
esant Londone pas gydytoją. Su
darytas krašto gelbėjimo komi
tetas.

Welfare įstaigose 
didelė netvarka

Washingtonas. — Patikrinus 
apie pusę welfare administravi
mo įstaigų valstijose ir miestuo
se, rasta, kad per metus išleista 
daugiau negu reikėjo virš 500 
mil. dol. Jeigu pridėti kitą pusę, 
kurion įeina daug didesniųjų 
miestų, tai Im? reikalo išleista su
ma viršys visą bilijoną.

Dalis pinigų pavogta, bet di
džiausia dalis klaidų padaryta 
dėl nemokšiško programos ad
ministravimo. Dalis gavo pašal
pas, kurios jiems nepriklauso. 
Dideliam skaičiui išmokėta dau
giau, negu jiems priklauso. Maž
daug 4 procentams asmenų ne- 
damokėta iki reikiamos sumos.

New Yorkas į patikrinimą bu
vo įtrauktas, bet iškrito, nes 
negalėjo pristatyti prašytų duo
menų dėl toje agentūroje vieš
pataujančios didelės netvarkos. 
Jos vadovas Sugarman visai ne
sidomi savo pareigomis, nes da
bar jis užimtas Lindsay rinkimi
ne kampanija.
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“KAI DĖL SIMO 
KUDIRKOS”

Jo išdavimu laimėtas vienas taškas 
marksistinei teorijai. Reikalas, ku — j 
rio nekėlė senatoriai, bet kurį iš — I 
kėlė Kudirka----- —---- -------- ■ ■■ ----- *

“Keisčiausia, kad apie Baž
nyčios persekiojimą okupuotoje 
Lietuvoje mažiausiai rašo Ame
rikos katalikų spauda”, pastebė
jo dr. R., rašydamas apie kali
namus Lietuvos kunigus (Į 
Laisvę 1971 gruodžio nr.).

Tai iš dalies tiesa, iš dalies 
ir ne. Kiek teko tos spaudos ste
bėti, susidarė įspūdis, kad dau
giau parašo vadinama (ar pati 
vadinasi) “konservatyvioji”, o 
mažiau ’ ar visai nutyli vadina
ma katalikų “liberalų” spauda. 
Tarp pirmųjų platesnes santrau
kas iš “N. Y. Times” apie kuni- 

• gų nuteisimus davė “The Wan
derer”, “Twin Circle”, “N. Cath. 
Register”. O “konservatyvusis” 
“Triumph” 1971 lapkričio nr. 
(jį gavom N. M. dėka) įdėjo vi-

Deja, viskas dėjosi kitokiu 
būdu, ir kitokį ryšiai buvo su 
Maskva.

Buvo surengtas teismas ir su
tartas sprendimas. Jungtinės 
Valstybės būtų dėkingos, jei 
sprendimas nebūtų mirtis. Eko
nominis bendradarbiavimas žve
jybos ir kitais reikalais būtų 
lengvesnis, jeigu sprendimas ne
būtų kalėjimas iki gyvos galvos. 
Ir taip buvo padaryta.

Simas Kudirka taip antru kar
tu Jungtinių Amerikos Valsty
bių buvo išduotas. Pirmas išda
vimas, galimas daiktas, buvo iš
aiškinamas kaip biurokratinis 
apsižiopsojimas. Antrasis teiš- 
aiškinamas tik kaip dalis bendro 
žmoniškumo bei garbės prara
dimo (...).

(KUDIRKOS ROLĖ ŽMOGIŠ
KŲJŲ IR DIEVIŠKŲJŲ VER
TYBIŲ PASIRINKIME):

Simas Kudirka — tęsia laik
raštis — išaugęs iš kieto kelmo. 
Jo giminės atsisakė patvirtin
ti bet kada manę apie jį kaip 
nepastovų, ekscentrišką, linkusį 
į nereikalingus kraštutinumus. 
Ir tikrai, jie pareiškė, jeigu jis 
pasirinktų mirti dėl Lietuvos, 
tai jau būtų nereikalingas kraš
tutinumas.

Tardomi komunistų pareigū
nų, kurie turėjo galią atimti iš 
jų visas žemiškas gėrybes, jų 
vaikus, jų ateities viltis, jų pas
kutinį duonos kriaukšlį, — jie 
atsisakė meluoti.

so puslapio rašinį “Concerning 
Simas Kudirka”, kurio autorius 
Julius Harmon originaliai ir 
įspūdingai grįžta prie Simo Ku
dirkos iš filosofinės bei religinės 
pusės. Pakartojam rašinio di
džiąją dalį.

(AMERIKOS ROLĖ KUDIR
KOS LIKIME):

Jis mėgino pabėgti, — prade
da rašinys. — Jam buvo atsa
kyta laisvė, nes Pakrančių sar
gyba nenorėjo Statyti4 į ’pavojų 

'^žvejybrifs pramonės-'pblrid. Tai 
reikisę -įskaityti kaip vieną taš
ką, laimątą marksistinei doktri
nai apie ekonominių veiksnių 
pirmumą visuose žmonių reika
luose.

Amerikos žmonėm buvo pa-

BAŽNYČIOJE IR ŠALIA JOS

daryta gėda Kudirkos grąžini-

Kas nėra taika 
ir kas taika yra — 
kalbėjo Paulius VI

Naujų Metų diena yra skirta 
Taikos reikalui. Popiežius Pau
lius naujų metų kalboje aiškiau 
nei bet kada nužymėjo, kas nė- ’ 
'ra laika Ir kas TaikaTfyra?
sPagai tos kalbos -.santrauką 
N. Cath. Register, popiežius pa
smerkė visas Uranijos formas, 
smurtą, prievartą, “organizuotą 
religijų persekiojimą ištisose 
tautose”; pasmerkė taip pat

noje, Lietuvoje ir “kitur US
SR”.

Savo ruoštu sekančiam Va
tikano diplomatinius ryšius su 
komunistiniais režimais popie
žiaus kalba gali rodytis kaip nu* 
sivylimas tom su komunistais de
rybom, iš kurių komunistai nori 
gauti šį tą, už tai neduodami nie
ko. - '■

w sfi *■»*' ■’’V”*- *r »

Vatikano spaudos ?efas Fj 
Alessandrini^peHreiškė, kad Va
tikanas visada esąs pasiryžęs 
dialogui su kom. Kinija. Tokius 
pasiryžimus Vatikanas pareiš
kęs prieš penketą metų, bet lig 
šiol negavęs jokio ženklo, kad

“propagandą už suklastotą tai- komunistai to nori.

Kas padarė indą, kuriame Pi
lotas nusiplovė rankas? Ar tai 
buvo romėnas, ar tai buvo žy
das? Ar jis buvo vedęs ar vien- 
guntis? Kaip ilgai jis darbavosi, 
iki padarė? Kokia kaina jis ver
tino savo darbą? Tokius klausi
mus keltų, jei dabar amerikie
tis Žurnalistas rašytų reportažą 
apie Kristaus Kančią. Tie, kurie 
pranešinėjo apie Simo Kudirkos 
teismą, buvo ištikimi tai pačiai 
tradicijai.

Jie buvo žmonės, kurie ste
bėjo didžias tiesas, o praneši
nėjo menkniekius.

Amerikos žurnalistų praneši
muose apie jo teismą tik atsitik
tinai užsiminta apie Kudirkos 
pareiškimą teismui, kada jis gal
vojo būsiąs nuteistas mirti. Jis 
prašė, kad jam leistų priimti Ka
talikų Bažnyčios paskutinius sak
ramentus. Teisėjas sakė nesu
prantąs, apie ką teisiamasis 
kalbąs. Amerikos žurnalistai pa
sirinko nesakyti Amerikos žmo
nėm, kad komunistų valdomuo
se kraštuose kaliniam negalima 
mirti su malda (...).

(KO NEPADARĖ AMERIKOS 
SENATORIAI):

Senatorius Kennedy niekad
nebuvo Rusijoje ar Kinijoje nei 
nerašė laiškų, nei neprašė savo 
valstijos gerus žmones (rašyti), 
kad tokia paguoda būtų leista 
mirties valandą amerikiečiam

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

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

J. B. 8HALIN8-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avc. 
(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-BaltrQnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette 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 j Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712 - *

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

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

■ SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir
belaisviam Rusijoje ar Kinijo- europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai, 
je, ar šiaurės Korėjoje bei šiau- ?,aod?,\n/S’ sav' ~ 43-04 Junction Blvd- Corona- Queens’
rėš Vietname. Nei senatorius -— ---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------—
Hart, nei senatorius McGovern.
Tebus leista pridėti, kad nei se
natorius Javits ar senatorius 
Fulbright. Tuo reikalu nepakėlė
balso nei senatorius Goldwater.

Jį pakėlė Simas Kudirka.
Senatoriai Kennedy, Hart, 

McGovern, ir Javits, ir Fulbright, 
ir Goldwater yra tokio vardo, 
kad jis bus prisimenamas ir ta
da, kai jų kadencija baigsis. Tik, 
reikia manyti, neilgam (...).

Simo Kudirkos vardas išliks il
gai ir po to, kai jo dešimties*me- 
tų bausmė pasibaigs. Reikia ti
kėti, daugelis norės jį (vardą) 
nešioti ir nešioti garbingai, kad 
šio gyvenimo tamsoje jie pasijus
tų sustiprinti ir suraminti spin
dulių, einančių iš jo garbės.

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

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatėm i namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St. New York, N.Y. 10002 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinė? 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinė? 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio.-' 
’•ūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietu?

i Europą. Užeikite ir įsitikinsite! .

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

mu. Mr. Nixon pasakė, kad tas 
veiksmas buvo nedoras. Čia 
mes turime kai ką pastebėti.

Pastebėti, kad Richard Nixon 
nėra žmogus, kuris užstoja savo 
pareigūną, nelemtai suklydusį 
savo sprendime. Tikrai, jei Pa
krančių sargyba būtų pasiprie
šinusi rusam; jei kiti trys ar ke
turi jūrininkai iš Rusijos ar iš 
pavergtų kraštų, toki kaip Lietu
vos Simas Kudirka, būtų turėję 
drąsos pabėgti; jei Pakrančių 
sargyba būtų-primušusi kai ku
riuos rusus, užuot leidusi jiem 
Simą Kudirką mušti, — tai A- 
merikos žmonės būtų aplodis
mentais sutikę. Tada Mr. Nixon 
būti) galėjęs užstoti savo parei
gūnus. Jis būtų galėjęs kai ku
riuos Pakrančių sargybos pa
reigūnus pasikviesti penketą mi
nučių pasivaikščioti po rožių so
dą ir dvidešimt minučių pozuoti 
su jais ir su išgelbėtaisiais jū
rininkais.

Ar bereikia pridėti, kad kiti 
pareigūnai būtų tada atsidūrę 
Rusijos ambasadoje reikalo už
glostyti.

ką, primestą karinėm priemo
nėm.”

Kalbėjo klausimu: “Ar ji (tai
ka) reiškia tai, kad ištisom gy
ventojų masėm nebūtų duoda
ma laisvo ir normalaus (savo 
nuomonės) pareiškimo, tos su 
didžiausiu pavydumu saugoja
mos žmogaus dvasinės teisės— 
teisės gyventi ir praktikuoti sa
vo religiją?”

“Ar nėra integrali nė teisin
gumo dalis leisti kiekvienam 
kraštui plėtoti pačiam savo rai
dą bendradarbiavimo rėmuo
se, laisvai nuo bet kokių ekono
minių ar politinių užmačių do
minuoti kitų kraštų daliai?”

Tikroji taika tegali būti grįs
ta tik pagarba žmogui, o tai 
reiškia teisingumo vykdymą.

“Jei jūs norite taikos, vykdy
kite visame pasauly teisingu
mą”.

Laikraštis aiškina, kad Vati
kano stebėtojai šiuose popie- I 
žiaus žodžiuose matė nurody- i 
mą į žydų, katalikų ir kitų i 
krikščionių persekiojimą Ukrai-

Amerikos katalikų mokyklose 
1971 mokinių buvo beveik 300,. 
000 mažiau kaip 1970. Iš 11,350 
mokyklų per metus 800 užsida
rė.

Chicagos arkivyskupijoje per 
paskutinius 7 metus 123 kuni
gai metė kunigystę. Arkivysku
pijoje viso kunigų dabar yra 
1,105, prieš 7 metus buvo 1,221.

Parapijų Chicagos arkivysku
pijoje (Tablet pranešimu) esą 
456. Jos per metus turėjo pa
jamų 64.3 mil. dol., kiekvienos 
šeimos įnašas vidutiniškai buvo 
121 dol.; parapijos pajamos per 
metus vidutiniškai buvo 141,000.

Mokyklom išleista 61.5 mil. 
Pajamos iš tėvų už mokinių 
mokslą tesudarė tik 27.4 mil., 
taigi nuostolių 34 mil.

Amerikos automobiliuose nuo 
1972 naujoj gamyboj bus reika
laujama įtaisyti tokius saugumo 
diržus, kurie imtų blykčioti ir 
birbti, motorą įjungus, jeigu vai
ruotojas nebus diržo prisise
gęs-

Dail. Adomo Galdiko parodoje iš k. Virginija Butienė ir Vida Penikienė.
Nuotr. V. Maželio

KOKS ŽVĖRIS LABIAUSIAI 
NEPASOTINAMAS?

Vyriausybei artimas Urug
vajaus Montevideo dienraštis 
“La Manana” (Rytas) 1971 
gruodžio 17 vedamųjų puslapy 
paskelbė savo bendradarbio C. 
Verax straipsnį apie religinį 
persekiojimą Lietuvoj. Atpa
sakojama Prienų ir Alytaus 
katalikų kreipimasis į Brež
nevą, kunigų suėmimai bei 
apžvelgiama bendroji kataliky
bės padėtis dabartinėj Lietu
voj, ją palyginus su religijos 
klestėjimu nepriklausomybės 
laikais. Atkreiptas dėmesys į 
prarają tarp sovietinės konsti
tucijos “garantuojamų laisvių” 
ir gyvenimo tikrovės.

Dienraštis, laikas nuo laiko 
skelbdamas komentarus apie lie
tuvių laisvės kovų įvykius, bu
vo paminėjęs Simo Kudirkos 
tragediją ir jo kalbą teisme. 
Rinkimų proga dienraštis stam
biomis raidėmis pateikė tokią 
“mįslę”: koks žvėris labiausiai 
nepasotinamas? Atsakymas: 
rusiškoji meška, bevirškinanti 
Lietuvą, Latviją, Estiją ir eilę 
kitų kraštų. (Elta)

i

AIŽIAJAI, KAP...

Hamiltone anglikonų pa
mokslininkas norėjo prisidėti 
prie sovietų Kosygino ir arkivys
kupo Ramsey, atvykusių į Ka
nadą, pagerbimo ir per pamoks
lą pasakė žodžius, kurių pats iš
sigando: “Mes sveikiname į mū
sų kraštą atsilankiusius arkivys
kupą Kosyginą ir premjerą 
Ramsey” . . .

Izraelis tiki, kad 1972 Sovie
tai išleis 30,000 žydų. Triukšmas 
apsimokėjo.

Amerikoje 1971 m. buvo 40 
mėginimų pagrobti lėktuvus. Pa
sisekė grobikam mažiau kaip pu-
siau. Nuo 1930 iki 1967 m. pasi
sekė jiem 76 proc.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. Skirtinga programa Sek- 
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. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof, dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079._________________ ■
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288. 
62-15 69th Pl., Middle Village, N.Y. 11379. ____________________________  -
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860. kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123;
PO 5-0932._____________________________ ___ ___________________________________
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

HARTFORDO LIETUVIU TĖVYNĖS GARSU 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 mc., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244.____________________________________________
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur SL, Brockton, Mass., teL JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. wmL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.______________________
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621. _______________________________________
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 - 12:45 vaL p.p. LieL Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. TeL 828-3779. “

Lietuviška
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

Tel. 769-3300

TRAVELER’S VILLAGE 
(“VYTIS” INTERNATIONAL TRAVEL) 

Romas Kezys, Pres.
2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus

- • Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose: 
LĖKTUVAI 
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises) '
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)
GRUPĖMS 
JAUNIMUI 
ŠEIMOMS
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Simo Kudirkos dėka
Pagarsintas gan plačiai Sovie

tų Sąjungos studento Merab Ku
rashvili, 34 metų, inžinieriaus, 
nuotykis Amerikoje. Neatsispy
ręs pagundai nusisavinti kai ku
rias prekes krautuvėje, buvo 
sulaikytas. Nors valstybės de
partamentas išaiškino, kad tai 
nekliudo jam ir toliau studijuo
ti, bet Sovietų atstovybė nu
sprendė jį išvežti “namo”. Ken
nedy aerodrome, vedamas j lėk
tuvą, persipiovė gerklę ir ran
kas. Valstybės departamento įsa
kymu, jo išvykimas buvo sulai- ' 
kytas, iki Amerikos pareigūnas 
patirs iš jo paties, ar jis nori 
išvykti. Atsakė norįs “namo”. Iš
vežtas.

Su šiuo nuotykiu spauda tuo
jau siejo Simo Kudirkos iš
davimą.

N. Y. Times (sausio 11) in
formaciją apie Kurashvili bai
gė: “Pereitais metais (valsty
bės) departamentą kongresinė 
pakomisė pasmerkė už elgesį su 
mėginusiu pabėgti lietuviu jūri
ninku, kuris nušoko nuo sovie
tinio žvejų laivo prie Martha s 
Vineyard ir prašė azylio Jungtie 
nėse Valstybėse 1970 lapkričio 
23.

“Pakrančių sargybos vyriau
sios būstinės įsakymu, jūrinin
kas Simas Kudirka buvo grąžin-

* tas į jo laivą ~‘įr 'Vas-^į>fėjYdt2rlSs~ 
sukėlė protestuš'visame.krašte’^

Daily News (sausio 12) prie 
informacijos apie Sovietų stu
dentą ir valstybės departamento 
atsargų šiuo kartu elgesį pridė
jo, kad sausio 11 valstybės de
partamentas paskelbė taisykles, 
kaip reikia elgtis su azylio pra
šančiais. Dėl šių taisyklių laik
raštis rašė: “Jei jos būtų veiku
sios prieš 14 mėnesių, jos būtų 
užkirtusios kelią Sovietii jū
rininkam ištempti lietuvių jūri
ninką Simą Kudirką iš J. V. Pa
krančių sargybos laivo Vigilant 
prie Martha’s Vineyard, Mass.,

po to, kai jis mėgino ištrūkti 
Jungtines Valstybes.

“Naujos taisyklės kilo tie
siogiai iš atsitikimo su Kudirka 
1970 lapkričio mėn. (...) Pre
zidentas Nixonas įsakė valstybės 
departamentui surašyti aiškią 
politiką, kad būtų tikra, jog jo
kiu atveju azylio ar laikinės prie
glaudos prašymas negali būti 
atmestas J. V. pareigūnų. Jung
tinėse Valstybėse ar kitur, vie
tose, kurios nepriklauso kitų 
valstybių jurisdikcijai, — kaip 
J. V. laivai jūrose — tarp prie
monių, kuriom užtikrinamas sau
gumas, gali būti pavar
tota jėga prieš mėginimą jėga 
repatrijuoti”.

Tas pats laikraštis kitos die
nos vedamajame pakartojo, kad 
šių taisyklių prezidentas parei
kalavo po “negarbingo epizodo 
su lietuviu jūrininku Simu Ku
dirka”. Dabar — sako laikraštis 
— tegul taisyklių žodžiai nueina 
iki apačių, kad nebebūtų įmano
mas pakrikimas ateity.

-o-

Metam praėjus nuo Kudirkos 
įvykio, ima aiškėti jo kančios 
prasmė — ji buvo reikalinga ki- 

^tieJU-^bėgantiem į laisvę apsau
goti nuo išdavimo.

"Bė "Kudirkos kančios nebūtų 
minėtų taisyklių, kurios užker
ta kelią pareigūnam savivališkai 
laužyti žmoniškumo teisę ir pa
žeisti Amerikos garbę.

Kudirkos dėka laimėtos taisyk
lės betgi jam padarytos skriau
dos neatities. O nesugadinta są
žinė reikalauja atsiteisti su tuo, 
kuriam buvo padaryta skriauda. 
Kudirkai tai buvo skriauda vi
sam jo ir jo šeimos gyvenimui.

Taisyklės moraliai neatpalai
duoja vyriausybės, kurios var
du buvo padaryta skriauda, nuo 
pastangų, kad ir Kudirkai būtų 
parodyta žmoniškumo.

KALBAMA APIE BĖGLIUS 
ENKAVEDISTUS

Ryšium su pernykščiu Olego 
Lialino perbėgimu į Vakarus ir 
pasilikimu Londone “The Phila
delphia Inquirer” (gautas V.M. 
dėka) gruodžio 12 paskelbė Ca
rol Dunlop rašinį apie Liali
no ir jo pirmatakų likimą.

Oleg Lialin buvo 34 metų.
Oficialiai buvo Sovietų preky
bos delegacijos Londone narys. 
Neoficialiai — KGB kapitonas. 
Perbėgęs Londone jis davė 105 
pavardes sovietinių pareigūnų, 
kurių uždavinys buvo šnipinėti. 
Nurodė šnipus, įsikūrusius ne- 
tik Anglijoje, bet ir Belgijoje, 
labiausiai prie Nato būstinės. 
Anglija išvarė 105 sovietinius 
agentus (tarp jų ir lietuvį Ri
čardą Vaigauską, nuo 1960 iki 
1963 dirbusį J. Tautų sekreto
riate, palaikiusį New Yorke san
tykius su kai kuriais lietuviais, 
paskiau perkeltą į Londoną, į 
Sovietų konsulatą). Kiek išvarė 
Belgija, skaičius nepaskelbtas.

KAS NUTIKS SU LIAUNU?

Toks korespondento klausi
mas tinka tiek Lialinui, tiek ir 
kitiem KGB bėgliam. Korespon
dentas mano: Lialiną iškaman- 
tinės anglų saugumas; perduos 
kamantinėti Amerikos ČIA; už 
bendradarbiavimą jam atlygins 
pinigais, pasiūlys padaryti plas
tinę veido operaciją, jei jis no
rėtų; pasiūlys įsikurti Kanado
je, Australijoje ar N. Zelan
dijoje — kitu vardu, kita pavar
de.

Bet visas bėglio rūpestis pra

Operetės choro valdyba ir dalis narių, įteikę Tėv. Pauliui Baltakiui, Kultūros Židinio sta
tybos pirmininkui, 400 dol. Iš k. I-je eilėje M. Klivečkienė, B. Labutienė, Tėv. P. Baltakis, 
dr. M. Žukauskienė, choro vadovas muzikas M. Cibas, A. Katinienė, Il-je eilėje E. Bublai- 
tienė, E. Dėdinienė, V. Jankauskienė, E. Cibienė, R. Ceiliutė ir E. Vizbarienė.

KOKIĄ KAINĄ VISAM
SAVO GYVENIMUI JIE 
MOKA UŽ PASIRINKTĄ 
LAISVĘ _______________

sidės, kada reikės prisiderinti 
prie naujo gyvenimo stiliaus; ka
da reikės jausti nuolatinę so
vietinio KGB keršto grėsmę.

To negalėjo pergyventi bėg
lys Anatole Barzov.

BARZOV PATIKĖJO PANIUŠ- 
KINO ŽODŽIAIS

Anatole Barzov buvo pabėgęs 
lėktuvu į Austriją. Po kurio lai
ko jis atsidūrė Amerikoje. Čia 
jis buvo surastas Sovietų amba
sadoriaus A. Paniuškino agentų. 
Davėsi kalbamas ir prikalba
mas, kai Paniuškinas jį užtikri
no: bus viskas užmiršta ir at
leista; jis galės gyventi su žmo
na ir sūnum.

Grįžo į Maskvą. Žmonos nei 
sūnaus nė pamatyti neteko. Per 
aštuonis mėnesius kalėjime iš
čiulpė iš jo visa, ką patyrė iš 
bendradarbiavimo su amerikie
čiais, ir paskui — nušovė.

NESUSIGUNDĘ PASILIEKA 
NUOLATINĖJE BAIMĖJE

Tokiai pagundai daugumas 
bėglių nepasiduoda. J. Rastorov, 
Sovietų atstovybės Japonijoje 
antrasis sekretorius; P. Deria

bin, KGB viršininkas Vienoje, 
N. Chochlov Berlyne, V. Pet
rov Sidnėjuje negrįžo ir tebesi
naudoja azyliu. Bet niekas iš jų 
nesijaučia tikras, kad jų nepa
sieks KGB teroristų ranka.

L. Trockis, Rusijos revoliuci
jos architektas ir šnipų tinklo 
organizatorius, pabėgo nuo Sta
lino 1929. Vienuolika metų Troc
kis išgyveno, saugodamasis Sta
lino keršto, nes žinojo, kad ko
munistai nieko ir niekam neuž
miršta ir jokio pasigailėjimo 
nepripažįsta. Neišsisaugojo: 
1940 m. speciali teroristų sekci
ja (Spetsburo) Tockį nudobė 
Meksikoje.

Metus vėliau teroristai nužu
dė generolą V. Krivitskį, buvu
sį karinės žvalgybos viršininką 
vakarų Europoje. Kaip sovieti
nis agentas jis buvo užsimaska
vęs Ženevoje šalpos organizaci
jos “Centrale Sanitaire Suisse” 
firma. Firma vertėsi siuntimu 
siuntinių pasilikusiom pabėgė
lių šeimom. Tokiu būdu sudari
nėjo sąrašą tų, kurie palaiko ry
šius su užsieniu.

Tai buvo dar prieš karą. Bet 
1937 Stalino vykdomų valymų 
metu generolas pabūgo, kad ir 
jis gali būti likviduotas. Perbė- 

go į Vakarus. Atsidūrė Ameriko
je. Po ketvertų metų Washone 
viešbuty, savo kambary, buvo 
teroristų nužudytas.

Tarp visų bėglių labiausiai 
pagarsėjo Igor Guzenko, Sovie
tų ambasados Ottawoje tarnau
tojas. Jis “pabėgo” 1945 rugsėjo 
5. Kanados vyriausybei jis per
davė 130 slaptų dokumentų. Pa
gal juos buvo suimti 26 sovie
tų agentai. Iš tų dokumentų 
paaiškėjo, kad mokslininkas A- 
lan Nunn May išdavinėjo sovie
tam žinias apie Amerikos atomi
nius bandymus; pateikė net ura- 
nijaus pavyzdžius. Kas Ameriko
je buvo laikoma didžiausioje pa
slaptyje — buvo slepiama net 
nuo viceprezidento Trumano, tą 
jau seniai žinojo Stalinas.

Guzenko likimas? Jis parašė 
autobiografinį “The Iron Cur
tain”, kuris virto bestselleriu 
ir paskiau patraukliu filmu. Bet 
savo pajamas investavo į nepa
sisekusį biznį ir viską prarado.

■ Dabar tebegyvena kažkuriam 
Į Ontario miestely, saugojamas 

specialios sargybos, remiamas 
į Kanados vyriausybės po 50 dol. 
I mėnesiui ir dar kažkurių gera- 
1 darių po šimtinę.

Tačiau ir jis nėra saugus nuo 
KGB grėsmės. Ypačiai saugu- 

1 mo jausmas dingo, kai prieš ke
letą metų Amerikoje teisiamas 
sovietų šnipas prisipažino ga
vęs uždavinį vykti į Kanadą ir 
ištirti, kur yra Guzenko.

O BĖGO JIE NUO BAIMĖS

V. Petrov, KGB agentas,, pa
bėgęs Australijoje 1954, gyve
na izoliavęsis Melbourne, nuola
tinėje represijų grėsmėje. Kas 
sovietiniame režime yra pagy
venęs, tam represijų jausmas re
tai kada praeina.

Ironiškas žmogaus likimas — 
jaučia dabar baimę, o juk buvo 
bėgęs nuo baimės. Bėgo Petro
vas, nes matė, kad negalės vyk
dyti jam numatytų uždavinių, o 
jei nevykdys, žinojo, kad atšauk
tas į Maskvą nebus ten paglos
tytas. Bėgo iš baimės.

Tas pats Lialinas bėgo iš ki
tokios baimės. Jis buvęs sulai
kytas anglų policijos girtas vai
ravęs automobilį. Buvęs įsivė
lęs į istorijas su moterim. Žino
jo, jo viršininkai jam to neat
leis. Bijojo atsakomybės Mask
voje.

Chochlovas nepakėlė uždė
tos pareigos — žudyti žmones 
Vokietijoje. O atsisakyti — jis 
žinojo, ką tai reiškia.

Garsusis pulkininkas Oleg Pet- 
rovski, sušaudytas Maskvoje 
1963, buvo žmogus be baimės. 
Jis per 16 mėnesių perdavinėjo 
dokumentus anglų agentui. Per-

(nukelta į 5 psl.)

JUOZAS
ERETAS

TARNYBOJE LIETUVAI

1 Jei prieš šitą
garbės pajautimą pas mus ne kartą nusižengta, tai yra 
būtina, kad kas nors atseikėtų moralinį patenkinimą ir 
principui ir paliestam asmeniui. Tai daryti jaučiuos tu
rįs pakankamai teisių ir be oficialinio kieno nors įga
liojimo, nes, mano įsitikinimu, turime prieš akis atsitiki
mą, kur individualinės sąžinės įstatymas yra aukštesnis 
už bet kurio kolektyvo sprendimą.

Žinau gerai, kad daug kas savo neigiamą nusista
tymą prof. Ereto atžvilgiu pateisina tais jo paklydimais, 
kurių nė aš nesu nutylėjęs. Jei man neteko jų ypatin
gai pabrėžti, tai buvo tam dvi priežastys: pirma, prof. 
Ereto paklydimai tiek buvo perdedami, kad visai nėra 
reikalo dar daugiau dėti kūralo į ugnį; antra, šis rašinys 
vis dėlto skiriamas sukaktiniam reikalui. Bet šiaip ar 
taip prof. Ereto padarytos politinėje ir šiaip visuome
ninėje plotmėje paklaidos, kurių esmė buvo anksčiau 
trumpai nusakyta, sudaro palyginant su jo nuopelnais 
tautinėje, valstybinėje ir kultūrinėje srityje, tokią quan- 
tite negligeable, kad negali pateisinti to neigiamojo 
nusistatymo, kuris ne kartą jam yra taikomas.

Šiame savo rašinyje neliečiu tų gandų ir įtarimų, 
kurie neviešai inkriminuoja prof. Eretui nelojalumą Lie
tuvos vyriausybei netolimoje praeityje. Blogiausia šiuo 
atveju yra tai, kad jie savo darbą padaro, nebūdami net 
oficialiai ir dokumentaliai įrodyti. Minėdamas tuos gan
dus ir įtarimus, nesigilinu į jų turinio nagrinėjimą, nes 
tai būtų netikslingas ir bergždžias darbas.

Koks gi galų gale susidaro vaizdas iš prof. Ereto gy
venimo ir veikimo Lietuvoje?

Jaunas daktaras, simpatijos atgimstančiai lietuvių 
tautai ir sentimentalaus pažado savo mirštančiam drau
gui vedamas, apsisprendžia dirbti kultūrinį darbą sveti
mam krašte svetimos tautos naudai. Tuo pačiu jis tikisi 
ten rasti tinkamą savo gabumams ir pajėgoms pritai
kymą. Jis atiduoda naujajai savo tėvynei 15 geriausių 
savo amžiaus metų ir pritaiko savo jėgas ten, kur to 
reikalauja iš jo visuomenės gyvenimas. Bet jis tam tik
ros pasaulėžiūros žmogus ir vieną laiką tam tikros par
tijos narys, ir to pakanka, kad priešingij šitai pasaulė
žiūrai ir šitai partijai žmonių nusistatymas, motyvuoja
mas apskritai nereikšmingais jo paklydimais, duotų nei
giamą toną bendram jo darbų vertinimui net tada, kai jis 
per 15 metų yra praaugęs savo partikuliarumą ir tin
kamai susipratęs savo pašaukimo ir elgimosi linijos at
žvilgiu.

Gabūs profesorius su tikru akademiniu pašaukimu, 
perėjęs visus kilimo laipsnius iki ordinatūros slenksčio ir 
praturtinęs mokslinę lietuvių literatūrą tokiu laipsniu, 
kad labai nedaug iš ordinarinių mūsų universiteto pro
fesorių galėtų su juo lygintis, dirba akademinį darbą 
vyresniojo asistento teisėmis, kurios neduoda jam nė 
galimumo tinkamai išlaikyti savo šeimą.

štai du faktu, kuriuodu šiuo metu, kai yra atkritęs 
tikras pagrindas kaltinti jį partyvumu ar akademiniu 
nekompetentingumu, atrodo kažkokiu anachronizmu, ne
pateisinamu džentelmeniškumo ir teisingumo reikalavi
mais. Jie galėtų rodytis normaliais nebent tiems, kam 
yra nusižengimas pats katalikiškumas su visomis jo 
moralinėmis ir intelektualinėmis konsekvencijomis. ši
tiems žmonėms prof. Eretas ne tik ne tapo per 15 metų 
labiau priimtinas, bet jis jiems bus vis labiau odiozinis 

sulig tuo, kaip jis dar labiau tobulės katalikiškumo at
žvilgiu. Bet tokių žmonių aš ir nesitikiu įtikinsiąs. Aš 
kreipiuos tik į džentelmenus ir sakau: štai garbinga 15 
metų kultūrinės tarnybos sukaktis (1919 — X.15 — 
1934)! Ar nereikėtų jąja uoliau susidomėti?

Ii:
AUDITORIJOJE IR UŽ JOS

Lietuvos ankstosiose mokyklose prot. 
J. Eretas dirbo nuo 1919 iki 1940 su devy
nių mėnesių pertrauka 1931-32 metais.

Jo akademinio darbo pobūdį bei. eigą 
apraSė bei įvertino prof. St. Šalkauskio ra
šinys. IS kitos pusės į prof. J. Ereto veik-, 
lą akademiniame darbe žvelgia buvę jo 
studentai — žvelgia į jo santykius su 
studentais auditorijoje ir už jos.

IS tos pusės prof. J. Eretą vaizduoja A. 
PETRAUSKAITĖ SKRUPSKELIENĖ 
(Chicago, Ill.), talkinama eilės kitų buv. 
prof. J. Ereto klausytojų, kurie suminė
ti pačiame raSiny.

• BUVO 1919 metai — pirmieji nepriklausomos Lie 
tuvos gyvenimo ir mano gimnazijos metai . . .

Vieną rytą, vos įžengus į klasę, Aldona V. sutiko 
mane klausimu: “Ar tu pažįsti dr. Eretą, žinai, tą iš 
Šveicarijos?” Turėjau pasakyti, kad ne, nes dar nebuvau 
jo sutikusi.

“Na, tu ir ateitininkė!” nustebo Aldona. “Tai ne
žinai, ar tiesa, kad dr. Eretas ypatingai gražiai šoka?*’ 
Aš ir to nežinojau, nes profesorių šokant mačiau žymiai 
vėliau — viename linksmame studentų baliuje ano meto 
gražiausioje Kaune Rotušės salėje, šoko tada su stu
dente Ona Jakaityte, kuri tą vakarą išskirtinai gražiai 
atrodė.

Mes, gimnazistai, žinojom, kad dr. Eretas atvykęs 
iš kito krašto; kad dirba informacijos darbą Eltoje, dės
to aukštuosiuos kursuos, veikia įvairiose organizacijo-

-
(Bus daugiau)
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Organizuojama antroji baltų 
informacijos konferencija

Pirmoji baltų informacijos kon
ferencija įvyko 1971 kovo 27- 
28 New Yorke. Dabar jau pra
dėta rūpintis antros konferen
cijos ruošimu.

Gruodžio 7 Baltimorėj, Es- , 
tų salėj, buvo sušauktas pir
masis organizacinio komiteto 
susirinkimas. Jame dalyvavo 
šeši atstovai: po du iš lietu
vių, latvių ir estų. Lietuviam 
atstovavo dr. Jonas Genys (A- 
merikos Lietuvių Tarybos įga
liotinis) ir Julius Šilgalis 
(JAV Lietuvių Bendruomenės 
įgaliotinis); latviam atstovavo 
Amerikos Latvių Draugijos į- 
galiotiniai dr. Ilgvars Spilners 
ir dr. Talivaldis Šmits; estam 
— Estų Amerikos Tautinės Ta
rybos įgaliotiniai Juhan Simon
son ir Kaljo Popp.

Susirinkimui vadovauti buvo 
išrinktas dr. J. Genys, o sek
retoriauti — J. Simonson.

Pasitarimai praėjo labai 
draugiškoj nuotaikoj. Buvo su
sitarta visais svarbiausiais klau
simais.

Konferencijos vardas bus 
“Antroji Šiaurės Amerikos
Baltų Informacijos Konferenci
ja“. Ji įvyks Washingtone, D.C., 
1972 balandžio 15 (parinktos ir 
dvi kitos datos, jei ši data bū
tų pakeista). Konferencijai pa
ruošti išrinktas vietinis paruo
šimų komitetas; J. Šilgalis, 
dr. T. Šmits, K. Popp, Madis 
Valgė (estas) ir dr. J. Genys, 
kuris i šį komitetą dar pakvies- 
vieną Washingtono lietuvį. Rei-

KOKIĄ
KAINĄ ...

(atkelta iš 3 psl.)

davinėjo idealistiniais sumeti
mais, kad padėtų sugriauti tą 
sistemą, kuri naikina rusų tau
tą. Tai buvo vieno žmogaus ko
va prieš sistemą, užsimojusią 
sugriauti visą žmoniją.

SKAITANČIO IŠVADOS

Jie, tie bėgliai, nelaimingi 
žmonės. Bet jie gelbsti Ameri
ką nuo sovietinės grėsmės. Ar 
ne Guzenko atidarė akis Ameri
kai, kad sovietinio voro tinklu 
yra aptrauktas atominis tyrinė
jimas; kariniai įrengimai?

Ar ne pulk. Petrovskio dėka 
patirta apie sovietų atgabentas 
raketas į Kubą?

Gelbėjo jie Ameriką nuo so
vietinės grėsmės tada, kai Ame
rikos kai kurie politikai, kai ku
rie profesoriai, kai kurie žurna
listai, kai kurie multimilionie- 
riai, kai kurie aukštieji dvasi
ninkai padėjo stiprintis Sovie
tam ir silpninti Ameriką.

Paradoksas:
jei ne Amerikos kapitalistinės 

sistemos išauginti Sovietų rė
mėjai, Sovietų galybė nebūtų 
pasiekusi tokio lygio, kad virto 
grėsme visam pasauliui;

jei ne komunistiniame terore 
išauginti sovietiniai bėgliai, A- 
merika nebūtų praregėjusi grės
mės ir pabudusi iš naivumo.

Dainavos ansamblio 25 metų sukaktuvių proga pastatyta operetė “Sidabrinė diena* gruo
džio 11-12. Nuotraukoje po premjeros choras ir solistai. Iš k. Vytas Radys, sol. Roma 
Mastienė. sol. Dalia Kučienienė, Algis Grigas, Janina Salnienė, Julius Saurimas, 
Margarita Momkienė ir aktorius Antanas Gelažius. Nuotr. Z. Degučio

kalui esant, visas komitetas bus 
žymiai padidintas.

te

Galutinė programa nebuvo 
nustatyta, bet buvo sutarti pa
tys principai, šalia iškilmin
gos pradinės sesijos ir iškil
mingos vakarienės, konferen
cija bus suskirstyta į tris sesi
jas. Pirma sesija vadinsis “Baltų 
informacijos ir dokumentacijos 
šaltiniai ir veiksniai“. Jai va
dovaus Juhan Simonson (16 
Central Ave., Lakewood, N. J. 
08701). Antra sesija — “Baltų in
formacijos paskleidimo metodų 
pagerinimo galimybės“. Jai va
dovaus dr. I. Spilners (940 Gar
den City Drive, Monroeville, Pa. 
15146). Trečia sesija — “Nau
jausios informacijos apie Balti
jos tautų reikalus”. Jai vado
vaus dr. Jonas Genys. Šios se
sijos ir visais kitais reikalais 
rašyti adresu: Dr. J. Genys, 
8908 Orbit Lane, Seabrook, Md. 
Organizacijos, norinčios atsiųs
ti savo oficialius atstovus ir pa
skaitininkus, prašomos regist
ruotis iš anksto. Taip pat lau
kiama patarimų, kaip šį svarbų

Audronė Toronte
Tėvynės Prisiminimų radijo 

vedėjo J. R. Simanavičiaus dė
ka turėjom malonumą pamatyti 
ir išgirsti paskutinį Aukuro pa
statymą. Buvo vaidinama Jurgio 
Jankaus Audronė. Šia proga 
džiugu atžymėti Elenos Daugu
vietytės-Kudabienės nenuilsta
mą veiklą teatro pasauly.

J. Jankaus Audronė parašyta 
gyvai. Dialogai paprasti. Žmo
nės nedirbtiniai. Autoriui gali
ma pritaikyti A. Ostrovskio, 19 
šimtmečio žinomo rusų drama
turgo, žodžius: “Dramaturgas ne
turi išgalvoti, kas pasidarė. Jo 
reikalas yra parašyti, kas atsi
tiko ir kaip galėjo atsitikti. Tuo
met tik gims gyvi žmonės ir pa
tys pradės kalbėti.”

Audronės tematika yra labai 
sena. Dėl to sena, kad yra gy
veni mišką. Dėl nelaimingos mei
lės daug mergaičių atima sau 
gyvybę. Užtat nenuostabu, kad 
šita tema kartojasi pas įvairių 
tautų rašytojus.

Bendras įspūdis buvo, be abe
jo, geras. Visas vaidinimas publi
kos šiltai buvo priimtas.

Dramos užuomazga prasidėjo 
kaimiečio troboj, pro kurios at
viras duris buvo matomas Ne
munas. Jau pirmame veiksme su
sipažinom su visais veikėjais. 
Pilko kaimo gyvenimą pagyvino 
keliaująs prekybininkas And
rius, gražus vengras, su savo la
gaminėliu po pažastim. Jis apsu
ko mergaitėm galveles, o bernai, 
pilni pavydo ir nedraugiškumo, 
buvo pasiryžę jį iš kaimo išvyti. 
Iš Audronės elgimosi ir kalbų 
žiūrovui aiškėjo mergaitės dra
ma. Jos ilgametis garbintojas
Alminas, nors ir suprato, kad jo 
kely pasimaišė Andrius, bet tik
ros dramos nesuvokė iki vaidini
mo galo. Tėvai klausėsi And
riaus kalbos apie projektuoja
mą krautuvę, ir jiem vaidenosi 
jų dukters laimė. Tik jautri te

darbų atlikti kuo geriausiai.
Trys organizacijos, sudaran

čios Jungtinį Baltų Komitetą, 
rems šią konferenciją finansiš
kai. Lietuvių Bendruomenė ir 
kitos baltų organizacijos bus 
lygiagreitės šios konferencijos 
ruošėjos, jei įneš pradinį 200 
dol. įnašą ir įsipareigos finansiš
kai bendradarbiauti (tai, žino
ma, bus padaryta). Organizaci
jos, užsiregistravusios atsiųsti 
gavo atstovus, bus laikomos tal
kininkėmis.

f Konferencijos metu numato
ma pravesti mažiausia tris ofi
cialias rezoliucijas, sušaukti A- 
Ibnerikos spaudos konferenciją ir 
turėti plačiai žinomus kalbė
tojus. Bus bandoma pakviesti 
bent vieną žymų Amerikos žur
nalistą ir bent vieną žinomą po
litiką (gal iš valstybės depar
tamento). Antrą konferencijos 
dieną bus padėti vainikai prie 
kapų žymių Amerikos vadų, rė
musių Baltijos tautų pripažini
mą suvereninėmis valstybė
mis prieš 50 metų.

Tikimės, kad visam šiam 
darbui bus jungtinis ir visuoti
nis lietuvių pritarimas. Šis pir
mas susirinkimas buvo darnus 
dėka mūsų vadovaujančių or
ganizacijų pirmininkų susitari
mo.

Dr. Jonas Genys

tulė orientavosi bręstančioj si
tuacijoj. Bet jos įsimaišymas 
Audronės tėvam nebuvo mielas. 

: Pagaliau, Skirmutei išgirdus sa
vo sesers ginčą su Andrium, jai 

' paaiškėjo, kad“ Audronė laukia 
Andriaus kūdikio. Skirmutė at
skleidė paslaptį saviškiam. Tė
vus ta žinia sukrėtė. Skirmutė 
nujautė sesers sielos stovį ir pir
moji davė tėvam mintį apie Ne- 

! muną. Visi bėgo prie upės, bet 
jau buvo per vėlu. Audronė jau 
buvo nusiskandinusi.

Tai labai suglaustas veikalo 
turinys.

— Moterys, kilusios iš vidu
rinės ir rytų Europos, dalyvau
jančios jungtinėse moterų orga
nizacijose, kreipėsi su memoran
dumu į Jungt. Tautų narius. At
kreiptas dėmesys į tragišką pa
bėgėlių šeimų likimą — dauge
lio šeimų nariai liko jų kilimo 
kraštuose ir jiem neleidžiama 
išvykti į tuos kraštus, kur jų 
artimieji rado globą. Laukiama, 
kad Jungtinės Tautos “išry škins 
savo tikėjimą pagrindinėmis 
žmogaus teisėmis, nurodytomis 
Visuotinės žmogaus teisių dek
laracijos chartoje”. Prašoma 
vykdyti šios organizacijos pa
siūlymus dėl šeimų apjungimo, 
nes, pagaliau, turi būti baigta 
neteisybė ir laikomasi deklara
cijos dėsnių. Memorandumą pa
sirašė -11 jungtinių moterų or
ganizacijų, apjungiančių mote
ris šių kraštų: Albanijos, Bulga
rijos, Čekoslovakijos, Estijos, 
Gudijos, Gruzijos, Jugoslavijos, 
Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Ru
munijos, Ukrainos ir Vengrijos. 
Iš lietuvių moterų memorandu
mą pasirašė Lietuvių Moterų 
Klubų Federacija ir Lietuvių Ka
talikių Moterų organizacijų pa
saulinė Sąjunga. (E)

Pjesės pastatymas, vartojant 
teatralinį išsireiškimą, buvo šva
rus. Iš mėgėjų, ir dar iš jaunų, 
daug reikalauti negalima. Tėvai 

■— A. Enskaitis ir A. Kalvaitie- 
nė — savo roles atliko įtikina
mai. Tik motinos klyksmas kai 
kuriose vietose, ypač paskuti
nėj scenoj, buvo dirbtinis ir į- 
nešė disonansą. Pagyrimo vertas 
yra Vargūnas (A. Ulbinas). Jis 
tiesiog įaugo į savo rolę vaidy
ba ir išvaizda. Almis (B. Juode
lis) buvo nuoširdus lengvatikys 
ir žadino publikos simpatiją sa
vo naivumu. Andrius (A. Stane
vičius), keliaująs donžuanas, 
buvo geros išvaizdos, bet neuž- 
tektinai ryškus. Skirmutė (L. 
Verbickaitė), gerai mūsų pub
likai pažįstama iš ankstyves
nių rolių, buvo labai gyva, šel
miška, pilna niuansų ir žavin
gai grakšti. Išgirdus apie savo 
sesers dramą, ji parodė tikrus 
dramatinius gabumus. Audronė 
(Žilvitienė) yra subrendusi 
scenos veikėja. Kadangi jos as
muo jau iš pradžių yra tragiš
kas, jai neduodama daug kon-
trastų. Bet vis dėlto jos trys di
delės scenos su meilužiu, su tė
vais ir atsisveikinimas su gyve
nimu paskutiniame veiksme da
vė jai galimybės iškilti virš mo
notoniškos linijos.

Savo kritikos gale palieku ryš
kiausią asmenį — tetulę (E. Ku
dabienę). Ji yra nepasiekiama. 
Niekas geriau tetulės nesuvai
dintų, nors ir Kauno teatre. E. 
Kudabienės pavaizduota tetulė 
yra mūsų kaimo gyvybė. Jos gi
lus įsijautimas į rolę pasireiškė 
ir tame, kad niekur ir niekuo
met savo vaidyba ir laikysena ji 
nenukrypo nuo linijos.

Reikia pažymėti, kad dekora
cijos ir kostiumai buvo padaryti 
labai tinkamai ir rūpestingai.

Vaidinimui pasibaigus, žiūro
vai ilgu plojimu dėkojo akto
riam ir jų vadovei už suteiktą 
malonumą. Paskutinį žodį ta
rė J. R. Simanavičius. Jauna 
mergaitė vadovei įteikė gėlių 
puokštę.

V. A.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

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

SUTARTIS IR JOS KEITIMAS

Klausimas

Mūsų duktė ir žentas turi 
dviejų šeimų namus. Tie na
mai beveik išmokėti. Bėra tik 
trys tūkstančiai “mortgage”. 
Dabar jie sumanė tuos namus 
parduoti ir nutarė pirkt kitus— 
vienos šeimos. Mes tam planui 
buvom labai priešingi. Kam par
duoti namus, iš kurių gauni 
pajamų, ir apsigyventi tokiuo
se namuose, kuriuose už viską 
teks patiem susimokėti? Bet jie 
neklauso ir daro, kaip nori, o 
kai įklimpsta į !>ėdą, tai šaukia
si tėvų.

Vienos šeimos namus jie nu
sipirko iš statybos kontrakto 
riaus. Pirko per agentą. Tas 
agentas jiem pasiūlė ir jų pa
čių dviejų šeimų namus par
duoti. Vaikai sakė: gal mes pa
tys parduosim, tai neturėsim 
agentui mokėti. Bet agentas 
jiem sako: duokit man teisę 
parduoti, jei jum patiem nepa
siseks parduoti. Jei jūs patys 
parduosit, man nieko neturėsit
mokėti.

Jie pasirašė raštą ir patys 
pradėjo ieškoti pirkėjo savo na
mams. Agentas vis jiem sako: 
jei patiems pasiseks parduoti, 
aš tą raštą suplėšysiu. Bet raš
te to neįrašė. Mūsų žentas — 
mokytas žmogus, čia mokslus 
ėjęs. Parsinešęs raštą namo ir 
perskaitęs daug sykių, suprato, 
kad blogai. Nuėjo vėl pas agen
tą ir prašė ištaisyti raštą pagal

Rio de Janeiro, Brazilijoje, lietuvių vakarėlyje šoka iš Sao 
Paulo atvykęs sambūris Žilvytis, vadovaujamas mokytojos
M. Vinkšnaitienės.

Mintys

Prie garbingų pavardžių — 
negarbingas nulis

Kaip vyksta N. Y. Kultūros 
Židinio statybos vajus? Atsa
kymo į šį klausimą neieškokim 
pranciškonų pastogėj ar aukų 
rinkėjų sąrašuose. Važiuoda
mi Highland Boulevardu, neties- 
kim kaklų, ieškodami bekylan- 

| čių rūmų, nes jų dar nėra. Jei 
taip aukosim, kaip aukojom iki 
šiol, tai tų rūmų gal nė nebus. 
Atsakymo į klausimą “kaip 
vyksta vajus?“ geriau paieško
kim patys savo sąžinėse.

-o-
Iki šiol aukų rinkimo vajus 

nepateisino į jį sudėtų vilčių. 
Priešingai, šis vajus ima žlug
dyti net ir entuziastų viltis bei 
nuotaikas. New Yorko visuo
menė turi progą parodyti savo 
tikrąjį veidą, kurio bruožuose 
ryškėja stiprus savanaudišku
mas. Savo malonumam (slidi
nėjimam, pakeliavimam, pau- 
liojimam) išleisdami šimtus do
lerių, bendram tikslui atkišam 
dolerį kitą arba, gražiai atsi-. 
prašę, visiškai atsisakom duo
ti .. .

-o-
Kodėl tik New Yorke taio ,ne-

tai, ką jiem žadėjo. Tas atsi
sakė.

Vaikai atbėgo pas mus tartis. 
Pasirodo jie agentui davė “ex
clusive”.

Vaikai turi savo pirkėją, bet 
bijo parduoti. Ką mums dabar 
daryti?

Skaitytojas, Connecticut

Atsakymas

Tamstų vaikai pasirašė su
tartį, kuri agentui suteikia tei
sę per tam tikrą laikotarpį ir 
paprastai tam tikra kaina par
duoti namus “išimtinai” (ex
clusively). Tai reiškia, kad, jei 
namai yra parduodami per šį 
laikotarpį, agentas turi teisę 
gauti savo komisiją.

Žinoma, tokios sutartys, kaip 
ir kiekviena kita sutartis, gali 
būti keičiamos (modified) abie
jų pusių sutarimu. Pvz. agentas 
gali sutikti, ir tai turi būti pa
daroma raštu, su tokia modifi
kacija: jei savininkai parduo
da namus per šį laikotarpį to
kiam pirkėjui, kurį jie patys, 
o ne agentas surado, agentas
sutinka nereikalauti iš jų ko
misijos. Tamstų atveju jis, ma
tyti, atsisakė tai padaryti raš
tu.

Jei sutarčiai sudaryti agen
tas vartojo paprastai vartoja
mą “exclusive” sutarties formą, 
Tamstų vaikai dabar priklauso 
nuo jo malonės: jis gali pasi
rodyti “gentleman” ir išlaikyti 
savo duotą žodį. Kitu atveju 
raštu padaryta sutartis vyrauja.

Xuoti. A. Saulaičių

siseka ką nors naujo pastatyti 
arba bent išlaikyti tai, ką turė
jom? Kodėl Toronte, Hamilto
ne, Chicagoj, Worcestery, Mont- 
realy, Detroite, Clevelande, Los 
Angeles yra lietuvių centrai, sa
lės, bibliotekos, muziejai, orga
nizacijų būstinės? Ar kad New 
Yorke mūsų tarpe tiek daug po
nų? O gal todėl, kad mes ser- 
gam dvasinio skurdo — sava
naudiškumo liga?

-o-
Ilgas yra sąrašas N. Y. lietu

vių organizacijų, kurios mielai 
naudojasi jau dabartinėmis 
Židinio patalpomis ir dar mie
liau naudosis ateity. Yra organi
zacijų politinių, religinių, profe
sinių, kultūrinių, sportinių, vi
suomeninių, jaunimo, senimo, 
praeities garbintojų ir ateities 
planuotjų. Yra visokių tarybų, 
valdybų, komitetų, rėmėjų ir 
šelpėjų. Tame knibždėlyne 
trūksta tik vieno dalyko —vie
ningo susipratimo bendrai rūpi
mam tikslui. ‘ ‘ '

Panagrinėję tas visas, xsorga- 
nizacijas, rasim, kad didžiulė 
jų narių dauguma visiškai iki 
šiol aukomis nėra prisidėję 
prie Židinio statybos. Matyti, 
kad iš pavienių individų labai 
sunku išprašyti dolerį. Kodėl 
tada negalėtų tos gausingos or
ganizacijos papurtyti savo na
rius, rėmėjus bei veikėjus ir 
atverti savo iždus statybai. lie
tuviško centro, kuris jiem vi
siem taip reikalingas?

-o-

Di dės nes sumas aukojusieji 
pagrįstai ima rūpintis, kada čia 
tas Židinys bus pradėtas staty
ti. Tačiau ironiška, kad ir tie 
ponai, kurie vos penkinę iki 
šiol sukrapštė, taip pat prie
kaištauja. “Ką jie daro su mū
sų pinigais? Kodėl dar neprade
da statyti? Kai statyba prasi
dės, tada ir mes duosim . . .” 
O atsakymas, deja, yra toks: Ka- 

- da jūs visi pakankamai suau- 
1 kosit, tada tik ir bus įmano- 
Į ma pradėti statybą.

Yra spėliojančių, kad jau 
esą užtektinai surinkta Židinio 
statybai. Deja, tie spėliojimai 
yra klaidingi. Galima suminėti 
eilę svarbiausių Židinio staty
bos kliūčių. Pirma — daugybė 
anksčiau pasižadėjusių aukoti 
jau savo pažadus patogiai užmir
šo. Gal tik koks trečdalis juos 
vykdo. Antra — dauguma orga
nizacijų visai nepasijudino Ži
diniui aukoti, o kitos tik pa
viršutiniškai atliko savo parei
gą. Trečia — šiuo metu vyks
tąs aukų vajus neša labai men
kus rezultatus. Vieni aukoja po 
pusę dolerio, kiti po dolerį, treti 
visai neįsileidžia arba įvairiais 
būdais atsikalbinėja. Aukų rin
kėjai gali apie tai paliudyti.

Gerbiamieji, su šitokiais re
zultatais nieko nepasieksim. Au
kos turėtų plaukte plaukti. At
likim savo pareigą sąžiningai. 
Atlikim ją tuoj pat, nieko ne
laukdami, nes toliau bus per 
vėlu gailėtis ir priekaištauti. 
Atsisakykim nors truputį savo 
asmeninio gyvenimo pramogų 
ir naujus metus pradėkim ryž
tingais pažadais ir dar ryžtin
gesnių tų pažadų tesėjimu.

Sėkmingų Naujų Metų!
Valentinas

t
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Cleveland, Ohio
Lithuanian Village statyba

Lithuanian Village Inc. direk
cija gavo iš architekto galuti
nius naujųjų namų statybos pla
nus ir pavedė planavimo komisi
jos pirmininkui mž. V. Vinclo- 
vui atiduoti statybą kontrakto- 
rių varžytynėm. Statybos plane 
numatyta pirmiausia iškasti rū
sį, pastatyti sienas, uždengti 
stogą, sudėti grindis, įvesti ka
nalizaciją ir įrengti šildymo ir 
vėsinimo sistemą. Vidaus įren
gimo darbus bus stengiamasi a- 
tiduoti lietuviam, atitinkamų 
sričių specialistam. Taip pat ir 
pirmojo plano varžytynėse nu
matoma, kad dalyvaus keturi lie
tuviai statybos kontraktoriai.

Statybos darbai galės būti 
pradėti pagal numatytą planą 
tik tuo atveju, jei Clevelando 
lietuviai pirks statybos akcijas 
ir įmokės pažadėtas sumas. Lith
uanian Village Inc., raštinė yra 
877 E. 185 St., Cleveland, Ohio 
44119. Prašom visus įnašus, pa
sižadėjimus ir pasiteiravimus 
siųsti tuo adresu. Telefonu gali-
ma teirautis kiekvieną dieną 
nuo 5 vai. vak. iki 8 vai. vak., 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 12 vai. Telef. 513-2131.

Kor.

NEW BRITAIN, CONN.
Įvestos lietuviškos pamaldos

Šv. Andriejaus lietuvių para
pijos bažnyčioj nuo 1972 sausio 
2 įvestos lietuviškos pamaldos. 
Tai seniai laukta lietuviam do
vana, dėl kurios lietuviai para- 
piečiai seniai sielojosi. Ir iš tik
rųjų: iš penkerių mišių sek
madieniais ar šeštadieniais vie
nas mišias lietuviai savoj bažny
čioj tikrai turi turėti.

Lietuviam lietuviij kalba sek
madieniais ar šventadieniais mi
šios paskirtos 10:30 vai. ryto. 
Anksčiau šioj bažnyčioj lietu
viai mišias lankydavo 11 vai. 
ryto, nors ir nelietuvių kalba 
laikomos. Dabar pusė valandos 
anksčiau. Tai labai patogus 
laikas.

Atidarydamas šias lietuviam 
skirtas pamaldas, vikaras kuni
gas Jonas Rikteraitis tarė įžan
gos žodį, pareikšdamas pasiten
kinimą šitokiu dalyvaujančiųjų 
pamaldose skaičiumi. Mišias au
kojo ir Evangeliją paskaitė gra
žia ir taisyklinga kalba klebo
nas kun. Edvardas Gradeckas. 
Jo lietuvių kalbos ir akcentas 
tikrai taisyklingas, nors kun. 
klebonas gimęs ir augęs šiame 
krašte. Pamokslą pasakė taip 
pat gražia lietuvių kalba vika
ras kun. J. Rikteraitis. Choras, 
vadovaujamas ir diriguojamas 
vargonininko muz. Jono Beino
rto, kaip visada, giesmes giedo
jo lietuviškai, tik su didesniu en
tuziazmu. Lektorium šiose mi
šiose buvo Juozas Liūdžius.

Žmonių į šias mišias susirin
ko gana daug. Tačiau ir patys

Inž. Antano Novickio laidotuvės Cypress Hills kapinėse. Palydėjusių tarpe matyt Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis, sūnus Sigitas, duktė Živilė. Kun. J. Pakalniškis kalba maldas, 
toliau kun. V. Pikturna, Vliko atstovas J. Audėnas.

Prieškalėdinis ateitininkų 
susirinkimas

Clevelando moksleivių ateiti
ninkų Maironio kuopos prieška
lėdinis gausus susirinkimas į- 
vyko jaukioj Mikoliūnų rezi
dencijoj. Nuotaika buvo šven
tiška.

Susirinkimo pradžioj perskai
tė m, kas buvo parašyta S v. Raš
te apie Kristaus užgimimą ir 
kaip pildėsi pranašystės. Mūsų 
mintys skrido į Judėjos žemę, 
kur beveik prieš 2000 metų vy
ko dideli stebuklai. Po to mūsų 
mintys persikėlė į brangiąją 
Lietuvą. Onutė ir Živilė Kliory- 
tės pamokė, kaip Lietuvoj dary
davo šiaudinukus, o Rita B. pa- 
papasakojo apie kalėdinius pa
pročius.

Pasvarstėm, pasitarėm apie 
studijų dienas Dainavoj, apie 
mūsų planuojamą literatūros va
karą sausio pabaigoj ir apie bū
simas mūsų kuopos studijų die
nas. Visi vieningai nutarėm 
prieš Kūčias lankyti lietuvių na
mus su kalėdinėmis giesmėmis.

Kiekvienas iš susirinkusių ga
vo kuopos laikraščio OMEGA 
šių metų leidinį. P. Mikoliūnie- 
nė mus skaniai pavaišino. Prieš
užbaigdami susirinkimą, visi, 
gavom dovanų. Išsiskirstėm vie
ni kitiem palinkėję džiaugsmo 
ir laimės švenčių proga.

R. Balytė

parapiečiai lietuviai turėtų šią 
valandą įsidėmėti ir lietuvių kal
ba mišiose kiekvieną sekmadie
nį ar šventadienį gausiai da
lyvauti.

Choro koncertas
Šv. Andriejaus lietuvių para

pijos choras, vadovaujamas ir 
diriguojamas muz. Jono Beino- 
riaus, lapkričio 27 vakarą pa
rapijos salėj (po bažnyčia) su- 

. rengė įdomų rudeninį koncertą.
Pirmiausia dvi dainas solo pa

dainavo Richardas Plukas ir dvi 
.taip pat solo — Jonas Volun- 

(nukelta į 7 psl.)

Sioux City, Iowa
Dosnūs parapiečiai

I Šv. Kazimiero parapija yra 
' vienintelė lietuvių parapija vi
soj lovvos valstijoj. Prie jos 
priklauso 76 šeimos. Parapie
čiai — paprasti darbininkai,

I daugiausia pensininkai.
Klebonas kun. Simonas Mor

kūnas paruošė metinę aukotojų 
apyskaitą,-spausdintą knygą su 
bažnyčios nuotrauka, kurioj ma
tyti Nekalčiausios Marijos Šir
dies paminklas ir klebonijos pa
statas. Už spausdinimą sumo
kėjo J. Rutledge laidotuvių na
mai .

Praėjusiais metais parapijoj 
buvo 17 krikštų (įskaitant ir 
4 konvertitus), 8 jungtuvės (vi
sos katalikiškos), 25 sutvirtini
mai (6 konvertitai), 7 mirimai.

1971 pajamų turėta 45,217.65 
dol., išlaidų — 30,146.99. Sau-

(nukelta į 7 psl.)

Maironio lituanistinėje mokykloje prieš Kalėdas buvo surengta Eglutė,, kurios programą 
atliko patys mokiniai. Nuotraukoje — mokiniai laukia Kalėdų senelio, uotr. em o

PO CHICAGOS DANGUM
Jaunimo kongresas

Jaunimo darbas ir širdis — 
lietuvių tautos ateitis! Toks jau
nimo kongreso šūkis. Būtų gerai, 
kad kur nors tilptų ir šūkis 
apie Simą Kudirką!

Chicagos visuomenė trokšta 
ir linki, kad jaunimo kongre
sas būtų ne vien tik pasivažinėji
mas, bet ir kokia nors nauda 
ateičiai.

Kongreso žiniaraštis Nr. 4 
suteikia daug linksmų žinių: vi
so pasaulio lietuviškas jauni
mas jau sparčiai ruošiasi kong- 

, resui. Chicagoj kongreso ruošai 
atidaryta būstinė: 5620 So. Cla
remont Ave,, Chicago, Ill. 60636. 
Tel. (312) 737-3300. Veikia pir
madieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 5 vai. popiet 
iki 9 vai.

Registracija ir pašto ženklai
Kiekvienais metais sausio mė

nuo skiriamas registracijai tų 
asmenų, kurie nėra JAV pilie
čiai. Registracijos blankus gali
ma gauti visose pašto. įstaigose 
ir agentūrose. Nors agentūrom 
tas darbas neprivalomas, bet 
patarnaujama, sakysim, Ma
quette Parke, kur daug lietu
vių, ypač senesniųjų. Blankus 
užpildžius, reikia juos pristatyti 
paštui; negalima jų siųsti, įdė
jus į voką.

Pasitaiko, kad mūsų žmonės 
mažai žino apie pašto ženklus. 
Sakysim, pusės uncijos laiškui 
į Lietuvą už oro pašto ženklą 
reikia mokėti 21 centą. Kai įduo
di tokį ženklą, tai kai kurie 
bando su tarnautoju ginčytis. 
Savo įstaigoj dirbąs žmogus ži
no visas kainas.

Nuo sausio pabaigos buvo pa
kelta kaina trečios klasės siunti
niam.

Yra naujų pašto ženklų seri
jos, kaip Drugs, Carre, Eike, S. 
Sloan. Gaila, kad nėra S. Ku- 

I dirkos ženklo, kurio buvo prašy- 
I ta.

Pasitraukiantieji ir 
iškeliaujantieji

Vieni mūsų tautiečiai iške
liauja negrįžtamai, kiti pasitrau
kia iš veiklos.

Dainavos ansamblio dirigen
tas muz. P. Armonas nuo šių 
metų pradžios yra pasitraukęs 
iš pareigų. O kiek jis triūso ir 
pastangų įdėjo ruošdamas ket- 

I virtąją dainų šventę, dabar “Si
dabrinę dieną’’! Lietuviškoji vi- 

( suomenė jam- dėkinga už viską 
ir linki sveikatos!

Gruodžio 31 Chicagoj išsisky
rė iš gyvųjų tarpo veikėjas pre
kybininkas Julius Kuzas, tesu
laukęs 61 m. amžiaus. Savo dar
bais ir aukomis jis daug padėjo 
radijui ir spaudai. Rašydavo 
kronikas ar įvykius iš lietu
vių gyvenimo.

Pastebimas ir kitų veikėjų pa
sitraukimas iš įvairių organizaci
jų bei klubų.

Pasižymėję lietuviai
Chicagos pašto įstaiga pager

bė Albiną Kavaliūną už tai, kad 
visą gruodžio mėnesį jis buvo 
geriausias siuntinių išvežiotojas 
Roselando apylinkėj.

Racine Journal Time rašo, kad 
Wisconsino universitete spaudos 
ir fotografų konkurse pirmą ir

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniui, Tevy pranciškony vie* 
nuolynūi, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal
atskiry aukoto j ųl
HAWTHORNE, N. J.
J. Augustinas 20.
J. Cilincevičius 5.
A. Cilincevičius 5.
V. Povilionis 6.
Alg. Rugys 10.
A. Shukis 5.
P. Trucilauskas 15.
B. Vasiliauskas 5.

LITTLE FALLS, N.J.

A. Abaknavičius 5.
M. Bellatoni 8.
J. Graham 3.
St. Kvederis 6.

FAIR LAWN, N.J.

F. Banghardt 4.
G. Bogden 5.
A. Bell 1.
Ch. Evaskas 25.
D. Franco 4.
A. Glentz 20.
R. Mečionis 5.
V. Sala 2.
J. Jacobus 5.
J. Dvolynski 10.
T. Swierczewaki 10.
J. P. Tamašauskas 60, pažad 

100.
Laukiama aukų ne tik grynais pinigais, pasižadėjimais, bet 

ir užrašais testamentuose.
Siųsti:

BUILDING FUND
Franciscan Monastery
680 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. F1221

Kituose laikraščio numeriuose skelbsime kitų vietovių au
kotojų pavardes.

antrą vietą laimėjo Vincas Liz
das iš Racine.

Inž. Jonas Stankus, gerai ži
nomas Chicagos lietuviam, per
sikėlęs gyventi į Oak Park, ša
lia Chicagos, ilgai kovojo, kol 
gavo teisę statyti 2 milijonų ar 
didesnės vertės pastatą Oak 
Parke. Apie jį rašė didžioji Chi
cagos spauda.

Veikli profesorė
Ilgus metus dirbusi Aurora 

kolegijoj prof. Vanda Sruogie
nė, dabar esanti pensijoj, dirba 
įvairų darbą: skaito paskaitas, 
rašo knygas. Jos didžiausias rū
pestis — išleisti atsiminimų 
knygą apie savo vyrą Balį Sruo- 

jgą. Ji prašo rašyti visus, kas 
turi kokių atsiminimų ar faktų 
iš jo gyvenimo. Dramaturgas 

j ir poetas prof. Balys Sruoga, 
Įkilęs iš Biržų apskr., Vabalnin- 
jko valsč., buvo kalinys nacių 
koncentracijos stovykloj Vokie
tijoj. Mirė grįžęs į Lietuvą. Jo 
kūryba ir darbai tebėra gyvi 
išeivijoj ir Lietuvoj.

Politikai grumiasi
Chicagoj tarp politikų yra iš

kilusios kovos. Nukentėjo demo
kratų prestižas, kai buvo išsta
tytas adv. Berg. Spaudoj iškelta 
Kemerio veikla, Paul Powell 
paslėpti milijonai, taip pat ir J. 
Henson sąskaitų klaidingumas.

Bal. Brazdžionis

pageidavimus) aukojo:
J. Misiūnas 6.
R. Proot 5.
P. Dutkus 20.
J. Litvaitis 10.

H. Tahinos 15.
K. -Ulinski 3.

NO. HALEDON, N.J.

St. Adomaitis 10, pažad. 100 
W. Clarkson 5.
E. Logmans 10, pažad. 100.
Mrs. Misiūnas 10.
D. Oblek 2.
A. Rubonis 10.
J. Urbonavičius 5.
D. Zeglen 10.
J. Žilius 8.

WYCKOFF, N. J.

O. Boguminskas 25.
H. E. Churco 3.
M. Didžiulis 5.
H. Hammond 5.
A. Lapinskas 2.

PROSPECT PARK, N.J.

M. Van Der Slugs 4.
Vai. Vengelis 6.

ISUR
— Vyriausias Lietuvos Išlais

vinimo Komitetas nuoširdžiai 
dėkoja visiem jį sveikinusiem 
Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių 
proga. (E)

— Artinantis Vasario Šešio- 
liktajai Vlikas paruošė nutari
mo pavyzdį, kuriuo, kas tik no
rėtų, galėtų pasinaudoti, šven
tės minėjimo proga daug kas 
gali susitikti su svetimų tauty
bių žmonėmis, kurie domisi Lie
tuva ir jos padėtimi sovietinėj 
okupacijoj. Kas norėtų gauti li
teratūros, prašoma rašyti: Vli
kas, 29 W. 57 St., New York, 
N. Y. 10019. (E)

— Sol. Aldona Stempužienė 
dalyvaus meninėj programoj 
Chicagoj minint Vasario 16. Mi
nėjimą rengia Amerikos Lietu
vių Tarybos skyrius.

— Prel. Mykolo Krupavičiaus 
mirties metinių minėjimas Cle- 
velande įvyks sausio 23. Iškil
mingos pamaldos už velionį Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioj, lie
tuvių pamaldų metu. Po pamal
dų tos pačios parapijos salėj LK 
DS centro komiteto pirm. Algio 
Kasulaičio paskaita. Velionio 
raštų skaitymą atliks jaunimas. 
Minėjimą rengia Ateities klu
bo ir LKDS Clevelando sky
riaus valdybos.

— Neturį JAV pilietybės imi
grantai iki sausio 31 turi už
pildyti registracijos kortelę, ku
ri gaunama asmeniškai pašto įs
taigose ar imigracijos tarnyboj. 
Kortelės įteikiamos asmeniš
kai.

Lietuvių-amerikiečių konser
vatorių klubas Clevelande sau
sio 21, penktadienį, 8:30 vai. va
kare rengia A. J. Garofoli pa
skaitą “Politics of Expediency or 
Politics of Principle”. Paskaita 
įvyks Union Savings and Loan 
Association salėj.

— Kun. prof. Stasys Yla, šir
džiai sunegalavus, buvo pagul
dytas ligoninėj. Sveikatai pasi
taisius, grįžo į namus.

— Pedagoginiame Lituanisti
kos Institute Chicagoje iš Kana
dos šiuo metu studijuoja ko- 
respondenciniu būdu 9 jaunuo
liai: Kęstutis Šeštokas, Danguo
lė Juozapavičiūtė, Dalia Gra- 
jauskaitė, Vaidote Riekutė, Ai
da Kezytė, Rita Urbonavičiūtė 
(visi 6 iš Hamiltono), Lydija Ke- 
raitė iš Londono, Ramūnė Sa
kalauskaitė iš Toronto ir Daiva 
Kerbelytė iš Montrealio. Kris
tina Parėštytė iš Hamiltono P. 
L. Institutą baigė šiais metais.

— Dr. J. K. Valiūnas, Vliko 
pirmininkas, kviečiamas Kana
dos LB krašto valdybos ir To
ronto apylinkės valdybos, To
ronte sausio 23 padarys viešą 
pranešimą lietuvių visuomenei 
apie Lietuvos laisvinimo nau
juosius žygius ir ateities per
spektyvas.

— LB Cicero apylinkės Lie
tuvos reikalų komisiją sudaro 
jaunimas: A. Arštikytė, J. Ki
sieliūtė, S. Kuprys, R. Skorubs- 
kaitė, E. Šumanas. Pastarasis 
yra šios komisijos laikinasis pir
mininkas.

— Dr. Martynas Anysas, da
bar gyvenąs Toronte, Kanadoj, 
turi parašęs 300 psl. veikalą apie 
Lietuvos kovą su hitlerinės Vo
kietijos politika Klaipėdos kraš
te. Veikalas dokumentuotas. Au
torius įvykius gerai pažįsta, nes 
daugelyje pats dalyvavo tarnau
damas nepriklausomos Lietu
vos diplomatinėj tarnyboj. Vei
kalas ruošiamas spaudai. Išleidi
mui tikimasi sulaukti .visuome
nės paramos — laukiama rė
mėjų ir garbės prenumeratorių.

— Marijonas Dambrauskas 
yra veiklus LB Phoenix apylin
kės pirmininkas. Jis daug prisi
dėjo prie lietuviško gyvenimo 
šiame Arizonos mieste pagyvini
mo.

— Alina Grinienė Miunchene 
dėsto lituanistinėj mokykloj. 
Pamokos vyksta šeštadieniais. 
Trys vaikai į pamokas važiuoja 
net 70 kilometrų. Mokiniai pa
tys pasigamino iliustruotą dai- 
noiėlį.
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Skautas neša Lietuvos 
trispalvę Washingtone

1971 spalio 19 atsirado neti
kėta proga ir vėl iškelti Lietu
vos vardą. Tą dieną buvo ne
paprastos iškilmės, kurių dalis 
buvo vėliavų paradas, kur dau
gelio tautybių vėliavas nešė u- 
nifbrmuoti skautai.

Lietuviui skautui pakvieti
mas gautas per LSB Vyr. Skau
tininką v.s. Petrą Molį. Koman
dos keliu per rajono vadeivą ir 
New Yorko “Tauro” tunto tun- 
tininką ši pareiga teko skau
tui Rytui Vilgaliui, kuris tuoj 
pat išvyko į Washingtoną su sa
vo tėveliu. Sužinota, kad ban- 
kete-koncerte, kuris buvo ren
giamas Jungtinių Tautų ir 
Amerikos draugų, bus pagerbia
mas kompozitorius Irving Ber
lin. Tarptautinis vėliavų para
das bus kaip iškilmingas finalas.

Išpildant Berlin sukurtą dai
ną apie Jungtines Tautas, įneš
tos vėliavos, nešamos unifor
muotų amerikiečii| skautų bei

Kūčių vakaras Philadelphia oje
Philadelphijos skautės ir skau

tai, vykdydami savo veiklos 
planus, kasmet labai gražiai 
ir su dideliu pasisekimu suruo
šia tradicinę Kūčių vakarienę 
su atitinkama momentui pritai
kyta programa. Kūčios buvo ir 
tebėra lietuvio kataliko šeimo
je pati reikšmingiausia šventė, 
perpinta įvairiais papročiais ir 
apgaubta paslaptinga mistika. 
Būti Kūčiose savųjų tarpe pas lie
tuvius visada buvo privaloma 
pareiga. Šia prasme ir Phila
delphijos skaučių-tų rengiamos 
Kūčios paskatinančiai veikia vie
tos lietuvius kratų su skautais- 
ėm praleisti Kūčių vakarą. Jų 
pradėtoji tradicija organizuoti 
kasmetines Kūčias ir prie bend
ro stalo pagyventi kalėdinėm 
nuotaikom Philadelphijos lietu
viam yra tapusi gražiu ir pra
smingu gyvenimo paįvairinimu.

Didžioji puošmena

Šįmet Kūčios buvo sureng
tos gruodžio 19 Šv. Andriejaus 
parapijos salėje. Šalia skaučių 
bei skautų dalyvavo gražus bū
rys ir Philadelphijos bei jos a- 
pylinkių lietuvių, atėjusių įsi
jungti į mistišką Kūčių tradici
ją, pasivaišinti gausiai ir skaniai 
paruoštais pasninkiniais valgiais 

Philadelphijos skautai-ės gieda Kūčių metu prie šiaudinėliais papuoštos eglutės. Nuotr.
V. Gruzdžio

kitų tautybių skautų, daugumo
je Washingtone esančių užsie
nio diplomatų vaikų.

Lietuvių, latvių ir estų vėlia
vos buvo vienintelės sovietų už
imtų kraštų vėliavos, dalyvau
jančios parade.

Rytas Vilgalys prieš parodą 
dalyvavo jo repeticijose. Taip 
pat buvo skautų susipažinime- 
bendravime, kur visi parado da
lyviai buvo pavaišinti ir jiem 
buvo rodomi filmai.

Alfabetinės tvarkos atsitikti
numu Lietuvos trispalvė buvo 
pačioje apšviestoje scenoje, kur 
jos negalėjo nepastebėti.

Tad dar kartą iškilo Lietuvos 
vardas ir tuo pačiu dar kartą 
viešumon iškilo lietuvis skau
tas.

Esame dėkingi Rytui, nepabi
jojusiam kelionės ir gražia lie
tuvio skauto uniforma šauniai 
reprezentavusiam mūsų tautą ir 
Lietuvių Skautų Sąjungą.

B.K.

ir pasigrožėti Kūčių vakarui pa
rengta menine programa, atlik
ta šalia didžiulės tautine orna
mentika papuoštos eglutės, kuri 
šįmet buvo Kūčių vakaro di- *. 
džioji puošmena.

Prie žvakių apšviestų stalų 
gausiai susėdusius svečius ir 
skautes bei skautus rengėjų var
du trumpu žodžiu pasveikino vy
resnioji skautė A. Mašalaitienė. 
Kūčių vakaro programai vado
vauti ji pakvietė paskautininką 
G. Dragūną.

Oi toli toli . . .

Programos pradžiai iš magne-

Su valgių įvairumu
Šv. Andriejaus parapijos vika-

Pakelti ir apdovanoti skautu vadovai Atlanto rajone
Praėjusių metų gruodžio 15 

LSS-gos Tarybos Pirmijos nuta
rimu buvo pakelta į aukštes
nius laipsnius bei apdovanota Są
jungos ordinais visa eilė skautų- 
skaučių vadovų-ių jų tarpe ne
maža ir iš Atlanto rajono.

Iš mūsų rajono į vyr. skauti- 
ninkės laipsn pakeltos — S. L. 
Milukienė ir s. S. Subatienė, į 
skautininko-ės —- ps. A. Bač- 
kaitienė, ps. A. Glodas, ps. I. 
Jankauskienė, ps. A. Paliulienė, 
ps. G. Stankūnienė, ps. J. Sta
šaitis, ps. G. Surdėnas, į paskau-

SKAUTŲ 
KŪČIOS
NEW YORKE
Kaip ir kiekvienais metais, 

taip ir 1971 metų gruodžio mė
nesį New Yorkas laukė tradi
cinių, bendrų skautiškų Kūčių.

Ir štai gruodžio 19 Masonų 
salėn Woodhavene rinkosi uni
formuoti skautai, vadovai ir tė
veliai. Salėje prie baltai deng
tų puošnių stalų užteko vietos 
visiem, užteko ir gausių Kūčių 
tradicinių valgių, kuriuos, kaip 
ir kiekvienais metais, pagamino 
židinietės, padedamos skautų- 
čių mamyčių.

Šventiška nuotaika buvo jau
čiama visur, mažieji džiaugėsi 
eglute, papuošta lietuviškais or
namentais — šiaudinukais, eg
lišakių puokštėmis papuošti sta
lai ir net sienos suteikė jauku
mo.

“Neringos" tunto t-kei pakvie
tus prie stalo, visi susėdo. Už- 
gesinamos šviesos. Eglutės įvai
riaspalvėje šviesoje . mažosios 
paukštytės atliko kalėdinį vaiz
delį — Kristaus gimimą. Paukš
tytės vaidino su įsijautimu, iš 
tikros širdies. Po vaizdelio buvo 
perskaityta Kūčių Evangelija, 
taip pat sukalbėta malda, kurią 
sukalbėjo LSB dvasios vadas, 
v.s. kun. J. Pakalniškis. Bendrai 
sugiedotos kalėdinės giesmės !

Tada buvo atnešta Kalėdų 
žvakė, papuošta eglišakėmis. Ją 
nešė tautiniais drabužiais apsi
rengusi sesė, lydima uniformuo
tų skautų-čių. Žvakė buvo padė
ta centrinio stalo viduryje ir iš 
jos uždegtos žvakės ant visu sta
lų.

tofono juostelės pasigirdo sve
čių nuotaikas pagavusi "Oi, 
toli toli” meliodija, sukurta mu
ziko Gailevičiaus (žodžiai Mi- 
kuckio). Šios meliodijos paly
doje vyr. Skautė V. Majauskie- 
nė vykusia melodeklamacija 
klausytojų mintis nukėlė į Lie
tuvą . . .

Po to buvo skaučių bei skau
tų specialiai Kūčiom skirti įsce- 
nizuoti montažai: Šventosios 
šeimos kelionė į Betliejų ir Jė
zaus pasveikinimas prakartąlė- 
Je- 

tininkio-ės — v. si. B. Banaitis, 
v. si. N. Baškytė, v. si. T. Juš
kaitė ir v. si. A. Valančiūnas.

Lelijos Ordinu apdovanotos— 
v.s. K. Marijošienė ir s. R. Mo
lienė, Ordinu už Nuopelnus — 
ps. B. Kidolienė.

Matant tokį kiekį pakeltų ir 
apdovanotų skautų vadovų mū
sų rajone, netenka abejoti, kad 
skautai šiame pakraštyje tebėra 
veiklūs ir-darbštūs. Tas mum 
užtikrina dar ilgą skautų organi
zacijos gyvavimą ir klestėjimą.
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Philadelphijos skautai-ės vaizdely “Betliejus” Kūčių metu. Nuotr. V. Gruzdžio

Uždegus vėl šviesas, buvo 
1 laužoma plotkelė ir ragaujama 

visų gausių tradicinių Kūčių val
gių. Pasijutome kaip senais lai
kais tėvynėje prie Kūčių stalo.

Buvo malonu šiose bendrose 
j Kūčiose matyt visą eilę ir skau
tų vadovų, taip pat atsilankė 
ir LSS-jos V. Skautininke, v.s.
L. Milukienė, be to, mūsų sve
čiais buvo ir tėvai pranciškonai 
T. Paulius Baltakis, OFM, ir T. 
Viktoras Gidžiūnas, OFM.

Kūčios netrukus baigėsi, ta
čiau jų įspūdis ir šventiška nuo
taika dar ilgai liks ne vieno new- 
yorkiečio atmintyje.

B.K.

ro paruoštas žodis vaizdžiai ir 
- prasmingai nusakė Kalėdų paplo
tėlio reikšmę bei prasmę.

Parapijos klebonui sukalbėjus 
maldą ir pašventinus valgiais 
apkrautus stalus, sulaužius pa
plotėlius, buvo suvalgyta vaka
rienė, kuri šiom Kūčiom, atro
do, buvo paruošta su didesniu 
valgių įvairumu, kaip kitais me
tais.

Valgiam pasibaigus, vyr. skau
tės O. Pliuškonienės vadovauja
mi skautai-tės pradėjo kalėdi
nes giesmes, į kurias įsijungė ir 
suaugusieji svečiai.

Maisto buvo pagaminta dau
giau, kad žmonės galėtų už ma
žą kainą nusipirkti ir parsinešti 
savo šeimų stalų paįvairinimui.

Šios Kūčios paliko neabejoti
ną įspūdį, kad Philadelphijos 
skautės skautai su šios tradici
jos gražiu pratęsimu nusipelno 
ne tik padėkos, bet ir prašymo: 
ir ateityje jų rengimą laikykite 
būtinu darbu.

M.R.

i MOTERS REIKŠMĖ 
ISTORIJOJE

Lapkričio 18 New Yorko vyr. 
skaučių židinio “Vilija” suei
ga buvo ne eilinė. Šioje su
eigoje turėjome tikrai retą 
svečią — _ Tėvą Viktorą 
Gidžiūną, OFM, kuris, kaip is
torikas, pateikė įdomią pa
skaitą “Moters reikšmė istori
joje”.

Prelegentas vaizdžiai apibū
dino žymias moteris, pradedant 
Senojo Testamento laikais, įvai
rių dinastijų laikotarpiais, ypa
tingai pabrėždamas istorines

Jaunos ir vyresnės sesės laukia, kol poetė Juozė Augustaitytė - Vaičiūnienė, 
buvusi Seserijos VS, pasirašys naują poezijos rinkinį Rūpestis . Iš k. — v. s. S. 
Statkienė, poetė J. Vaičiūnienė, vyr. skautė Vilija Kerelytė, v. s. Ona Zails- 
kienė, v. s. Ona Siliūnienė. - - Nuotr. J. Kažemėko

JOS R U
J. Augustaitytės- 

Vaičiūnienės jubiliejinio 
poezijos rinkinio pristatymas

Skaučių seserijos vadovybė 
lapkričio 14 Draugo patalpose 
surengė Juozės Augaitvtės- 
Vaičiūnienės naujo poezijos 
rinkinio “Rūpestis” pristaty
mą.

J. Augustaitytė-Vaičiūnie
nė išleido penkis poezijos rin
kinius: “Su baltu nuometu” 
(1931), “Skeveldros” (Vokieti
joj), “Žvaigždėtos naktys”, 
“Ant aukuro laiptų” ir “Rū
pestis” (paskutinis rinkinys iš
leistas jos 75 metų amžiaus 
sukakties proga). Kiti trys poe
zijos rinkiniai rankraščiuose. 
Taip pat rankrašty yra didžio
ji dalis Marijampolės gimnazi
jos monografijos —• apie- carinės’ 
Rusijos laikotarpį gimnazijoj. — 
! - Be šių darbų Naujienos išlei
do jos knygą “Tautinių šokių 
švenčių takais” ir mažą kny
gelę apie lietuvio mokytojo dar
bo sąlygas nepriklausomoj Lie
tuvoj .

Skautės .gražiai ir lietuviš
kai suruošė J. Augustaity- 
tės-Vaičiūnienės kūrybos pa
rodą. Buvo išstatyti trys dideli 
aplankai jos rašinių, spausdin
tų Naujienose, vienas aplankas 
— spausdintų Dirvoj, vienas — 
Drauge.

Popietę pradėjo Irena Kere- 
lienė, pakviesdama Nijolę Užu- 
balienę pristatyti J. Augustai- 
tytės-Vaičiūnienės kūrybą.
N. Užubalienė ypač pa
brėžė didelį poetės lietuviš
kumą, patriotizmą, atsispindintį 
visuose jos veikaluose. Jaunos 

senosios Lietuvos moteris, — 
kunigaikštienes, didvyres.

Židinietėm buvo tikrai įdo
mu sugrįžti mintimis į istorijos, 
laikus, už ką židinietės jam li
ko dėkingos.

Šioj sueigoj buvo pasveikin
ta ps. G. Budreckienė, laukian
ti prieauglio. Jai buvo įteikta 
visų židiniečių bendra dovana.

Po sueigos visos buvo pa
vaišintos šeimininkės sesės 
Rimos Gudaitienės.

P E S T I S
skautės padeklamavo ištrau
kas iš jos poezijos rinkinių.

S. Jelionienė kalbėjo apie 
solenizantės bendrą veiklą. Pa
sakojo apie jos, kaip mokytojos, 
darbą, paaišdindama, kad ji bu
vusi lietuvių kalbos ir kūno 
kultūros mokytoja. Jos darbo 
pradžia buvo Marijampolės 
Rygiškių Jono gimnazijoj, vė
liau mokytojavo Kauno šešto
joj ir dešimtojoj gimnazijoj. 
Priminė, kad tremtyje, būdama 
vyriausia skautininke, dėjo vi
sas pastangas vesti skautes tik
ru lietuvišku keliu, išauginti 
tvirto lietuviško nusistatymo 
lietuvaites.

Marijampolietė H. Plauši- 
naitienė papasakojo kelis at
siminimus iš tų laikų, kada J. 
Augustaitytė-Vaičiūnienė bu
vo kūno kultūros mokytoja. Iš
kėlė jos’ griežtumą, ypač.ruo- 

~:§fa¥it,T,kdho " kultūros šventes, 
jos didelį par^Tgos jausmą. Dėl 
to ir tos šventės pavykdavo, 
sutraukdamos svečių ne tik iš 
miesto, bet ir apylinkių, net iš 
kitų vietovių.

Janina Mikutaitienė plačiai 
nušvietė jos kelią, tautinius 
šokius organizuojant. J. Augus- 
taitytė-Vaičiūnienė buvo tau
tinių šokių pirmoji atgaivinto
ja. Jau prieš tautinių šokių įve
dimą ji rūpinosi kūno kultūros 
pamokose lietuviškomis unifor
momis. Tik kažin, ar tiksliai pre
legentės buvo nurodytas pir
mųjų liaudies šokių įvedimas. 
Prelegentė ieškojo pradžios 
apie 1926 metus. Atrodo, kad 
tautiniai šokiai, tikra to žodžio 
prasme, jos buvo sudaryti 1934 
ar 1935 metais. Anksčiau nie
kur jų nebuvo.

Marijampolės gimnazijos 
mergaičių šokių grupė pasi
rodė kūno kultūros rūmų aikš
tėj, sukeldama didelį susido
mėjimą. Prieita prie to, kad 
švietimo ministerija, rodos, 
1938 metais, įvedė tautinius šo
kius gimnazijose, kaip privalo
mą dalyką.

Pabaigoj žodį tarė pati J. 
Augustaitytė-Vaičiūnienė. Ji 
pareiškė, kad jos pagrindinis 
rūpestis būtij grąžinti skolą 
savo tautai. Dėl to ji būtų pa-
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sportas:
FUTBOLAS SALĖJ

šį šeštadienį pradedamas jau 
10 kartą futbolo turnyras salėj. 
Westchester Community Cen
ter, White Plains, N. Y., 6 v'.v. 
prasideda 16 rungtynių eilė. Lie
tuvių Atletų Klubas žaidžia 
6:32 vai. prieš Hajduk. Mūsiš
kiai pernai panašiame turnyre 
pasirodė gerai, net pasiekdami 
savo grupėj baigmę. Šiais me
tais varžybos pravedamos ki
taip. Pradžioj žaidžiama vieno 
minuso sistema. Pirmąsias rung
tynes laimėję, mūsiškiai toliau 
žaistų prieš aukštesnėj klasėj 
esančią Austria FC, tą patį va
karą 8:40 vai. Jei pavyktų lai
mėti ir šį susitikimą, nauju prie
šininku būtų sekmadienį 1:48 v. 
profesionalų vienetas ir keletą 
kartų buvęs Amerikos meisteris 
Greek-Americans. Salėj žai
džiant du kėliniu po 7 su puse 
minutės, galimybės visiem at
viros. Beje, šeštadienį be kitų 
rungtynių apie 7:50 vai. gali
ma bus matyti moterų futbolo 
rungtynes ten pat.

Į aikštę mūsiškiam dar šiais 
metais išeiti neteko. Pereito sek
madienio rungtynės Yonkerse 
atšauktos dėl blogos aikštės. Tai 
jau trečią kartą LAK veltui ke
liauja. Stamforde, beje, taškai 
užskaityti mums. Užpereitą sek
madienį be reikalo vykta' į 
Throgs Neck, N. Y., prieš Sch- 
waben, o dabar ir vėl Yonkers. 
Pirmenybių lentelė rodo “Lith
uanians” pirmoj vietoj iš 12 
rungtynių; taškų santykis 18:6, 
įvarčių santykis — 25:11. Antro
je vietoje (ant kulnų mum li
pa) Bavarians, po 10 rungtynių 
turintis 17:3 taškų santykį ir 
22:9 įvarčių. Trečioj — Hajduk 
po 12 rungtynių taškai — 16:8, 
įvarčiai — 43:25. Ketvirtoj — 
Yonkers SC — 11 rungtynių, 
taškai — .13:9, įvarčiai 29:26. 
Kaip jau anksčiau minėjom— 
šio sezono pabaiga bus įdomi ir 
įtempta. Tikėkimės, kad lietu
viai išlaikys.

Atletas

NEW BRITAIN, CONN.
t

(atkelta iŠ 5 psl.)

• gevičius. Paskui buvo duetas 
/“Čigonai”, kurį atliko^ Birijo- ’ 
na Liudžiuvienė ir Jonas Beino 
ris.

Po to šv. Andriejaus liet, pa
rapijos choras davė dainų py
nę, pritariant muz. Jonui Bei
nortui akordeonu, ši dainų py
nė buvo siejama ir su vaidyba, 
juokais, pokštais, todėl išėjo • 
puikiai. Scenai dekoracijas bu
vo nupiešęs Jonas Matulis.

Po koncerto buvo šokiai, ku
riem grojo Butrimo orkestras. 
Veikė gražus bufetas. Koncer-’ 
te ir pobūvyje dalyvavo ir para
pijos klebonas kun. Edvardas 
Gradeckas ir vikaras kun. Jonas

■ Rikte raids.
, Koncertas praėjo gana gra- 
. žiai, ir būtų gera, kad tokių pa
sirodymų būtų dažniau.

Jonas Bernotas

JOS RŪPESTIS

(atkelta iš 6 psl.) 

tenkinta, jei kas jos minčių 
būtų paklausęs. Ji stengėsi, 
kiek galėjo, bet ir dabar dar
bas ir skola nėra baigti. Jeigu 
jėgos leis, dirbs ir toliau.

Dideli aplodismentai palydė
jo šolenizantės kalbą.

Po programos skambėjo lie
tuviškos dainos. Jose dalyvavo 
ir popietės kaltininkė. Prie 
puoduko kavos su poete ir visuo
menininke buvo pasišnekėta 
artimiau.

Mažokoj vietoj, kur paprastai 
vykstą rašytojų knygų prista
tymai, svečiai sunkiai tilpo. 

L“Rūpesčio” buvo parduota pen- 
Ikios dešimtys. Autorė visiem 
mielai pasirašė.

Gražu buvo žiūrėti, kada so- 
įlenizantė išėjo į ratelį kartu 
i su jaunaisiais. Kun. A. Kezys, 
j S. J. pobūvį filmuodamas, be a- 
- bejonės, tai užfiksavo.

Kaip-.: j ir reikėjo tikėtis, į 
šį gražiai surengtą pobūvį J. 
Augustaitytę-Vaičiūnienę atly
dėjo sūnus Jonas, besireiškiąs 
žurnalistinėj ir visuomeninėj 
veikloj, neatitrūkstąs nuo moti- 

j nos skelbiamų minčių, ir marti 
’ Laima.

Darbai Kultūros Židinyje. Pertvarkomas visas apatinis aukš
tas, įrengiama nauja salė, remontuojama salė kur vyksta 
vyrų choro repeticijos. Linksmai nusiteikęs dirba R. Reven- 
tas.

Grabnickų šeima iš Longpavidus, Centerville, Mass., J. 
Pawlowski, Middleboro, Mass., 
J. Šaukimas, Lawrence, Mass., 
V. Žiaugra, Roslindale, Mass., 
A. Šimkus, Brighton, Mass., J. 
Bakūnas, Randolph, Mass., O. 
Piešina, Westwood, Mass., J. A- 
nelauskas, Somerville, Mass., J. 
Petkus, Hudson, Mass., V. Bu
kauskas, Hyde Pk., Mass.

Laukiame paramos ir iš kitų 
skaitytojų. Visiem rėmėjam 
nuoširdžiai dėkoja Darbininko

dą, Lake Wales, kur įsigijo “Ho
liday” -motelį, kuris yra Į pietus

1 tuoj pravažiavus 60 kelią. Ši vie
ta yra 29 mylios nuo Disney 
World, 12 mylių nuo Cypress

vietų, kurios daugelio pravažiuo
jančių yra lankomos. Grabnic- 
kų šeima su malonumu patar-

— Darbininko vienas nume
ris nuo šių metų pradžios kai
nuoja 15 centų, ne 10 centų, 
kaip buvo iki šiol.

Nuotraukų klišių gaminimas 
naujuoju ofiseto metodu atsiei
na žymiai brangiau, negu anks
čiau. Organizacijos ar pavieniai 
asmenys, suinteresuoti Darbi
ninke patalpinti savo nuotrau
ką, už klišės pagaminimą pra
šomi pridėti 5 dol.

Kitataučiui geriausia dovana 
— dvi knygos už du dol.: Vy
tautas the Great, Grand Duke 
of Lithuania by Dr. J. Končius; 
Awakening Lithuania by Dr. 
Jack J. Stukas. Gavęs bus gra
žiai supažindintas su Lietuvos 
praeitim. Rašykite: Darbinin
kas, 910 Willoughby Ave., Broo
klyn, N. Y. 11221.

77-01 JAMAICA AYEtillE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Loors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE. 
Brooklyn, N. Y. 11208 

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

r MALE - FEMALE

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

DISPLAY

į HELLO FROM GOYA

■Catholic families throughout Bklyn 
know their only one Brand that 
stands out from all the rest. The one 
they hear about, the one thats best 
Goya and remember! If it’s Goya, 
it’s got to be good! Ask for Goya at 
your Grocer, 25-12 St. Bklyn 15, 

N.Y. TELEF. HY 9-4000

KAROL KAILIAI
Jei jQs galvojat, kad jūsų brangius 
kailius geriau pirkti pas tokį par
davėją, kurio patirtis tęsiasi per 
šimtmetį, tai jas gudriai galvojat. 
KAROL turi visokių kailių: “Po 
penktos**, kokteilių valandai, laivų 
kelionėm, savaitgalio mados ir pan. 
KAROL — valstybėj puikiausios spe
cialios krautuvės. Garden State 
Plaza -— Paramus. Kasdien iki 8:30. 
Šeštadieniais iki 6 vai. vak.

Pharmacist — Part-time for 71 bed 
hospital. N.Y.S. license required. Call 
Mr. Gallagher, St. Francis Hospital. 
160 E. Main St., Port Jervis, N.Y. 
12771 914-856-5351. All Replies con
fidential.

X—Ray Technician. N.Y.S. license.
Excel, benefits and workin:
tions. Apply 1________
Francis Hospital, 160 E. Main St.
Bort Jervis. N.Y. 12771. 914-856-5351.

and working condi- 
Personnel Office, st.

Attention Fund Raisers

All Groups — Clubs — 
Organizations

A New Fund Raising Idea

COMMUNICATIONS 
RESEARCH CLINIC

204 Bellevue Avenue 
Upper Montclair, N. J.

We will donate $125.00 to your 
group or organization, if you 
bring a group of 45 women to 
our market research clinic. The 
women must be between 21& 
50 years of age and new to the 
clinic. We will provide a bus to 
transport the group.

For Reservations & Information 
Call Collect

201— 746-1633

Monday thru Friday 
Between 9 a.m. & 5 p.m.

GLEN FALLS, N.Y.
Building with 2 Apartments 
6 and 4, plus fully equipped 
Meat and Grocery store for Sale. 
Volume over S 125,000 annually. 
Total Price $60,000. For Details 
write or call Young’s Market, 
113 Bay St., Glen Falls, N. Y. 
(518( 792-6034.

SERVICE

SIOUX CITY, IOWA

(atkelta iš 5 psl.)

šio 1 parapijos pinigų bankuo
se būta 193,046.18 dol., iš jų 
parapijos centro fonde — 190, 
000.

Didesnės išlaidos: 9,081.40 
dol. centrinei vietos katalikų 
aukštesnei mokyklai išlaikyti 
(ją lanko 9 parapijos moki
niai), 4,827.79 dol. parapijos 
nuosavybei pagerinti, 2,300 dol. 
kunigų seminarijai ir diecezijos 
reikalam.

Praėjusiais metais stambes
nes sumas aukojo: G. O’Day —
I, 000 dol., J. Pirog — 930 dol., 
R. Hamilton (neturtinga naš
lė) — 700 dol., M. Balčiūnaitė 
(jauna mergaitė) — 437 dol., 
B. Žybas (sargas) — 400 dol.,
J. Strawn (4 vaikai lanko mo
kyklą, dirba tik vienas tėvas, 
nekatalikas) — 386 dol., L. O. 
Haefs (7 asmenų šeima, vienas 
dirbantis, 5 vaikai lanko mo
kyklą) 320 dol., M. Kuncienė
— 320 dol., kun. S. Morkūnas
— 575 dol.j be to, Lietuvių Re
liginei Šalpai—450 dol., Altai— 
100 dol. Parapiečiai dosniai pa
rėmė Lietuvių Katalikų Reli
ginę Šalpą ir Vasario 16 gim
naziją. Nemaža dalis parapie- 
čių siunčia daug siuntinių į pa
vergtą Lietuvą, Sibirą ir ki
tur.

Dauguma didelių, turtingų 
Sioux City diecezijos parapijų 
praėjusiais metais turėjo nema
žą deficitą, kai tuo tarpu ma
žytė lietuvių šv. Kazimiero pa
rapija sutaupė stambią sumą bū- 
simam parapijos centrui; jis bus ( 
pradėtas statyti ateinančiais ■ 
metais, turint visą reikiamą su
mą — 200,000 dol. grynais.

Vietos klebonui talkina ko
miteto direktoriai H. De Marest 
ir B. Žybas bei kolektorių pir
mininkas S. Ostinas su 46 ko
lektoriais.

Korespondentas

Darbininko skaitytojai, prisiųs- 
dami metinę prenumeratą, pri
dėjo ir aukų kalendoriaus išlai
dom padengti ir dar laisvų au
kų spaudai paremti:

20 dol. — V. Remėza, Jamai
ca, N. Y.

12 dol. — A. Petkevičius, N. 
Washington, Pa.

7 dol. — P. Bielskus, Brook
lyn, N. Y.

6 dol. — P. Rokas, Mineola, 
N. Y.

5 dol. — T. Liveckis, B’klyn, 
N. Y.

Po 4 dol. — G. Rugys, N.Y., 
J. Bružas, Brooklyn, N. Y., J. 
Juozapavičius, Woodhaven, N. 
Y., O. Misevičius, Ozone Park, 
N. Y., S. Augulis, Paterson, N.J., 
A. Shatas, Colonia, N. J., A. Sta- 
nis, Jersey City, N. J., P. Molis, 
Shrewsbury, Mass., A. Valan
čius, Brighton, Mass., A. Matus, 
Shaker Hgts., Ohio.

Po 3 dol. — J. Sirutis, T. A- 
linskas, B’klyn, N. Y., J. Lands
bergis, Rich. Hill, N. Y., kun.
J. Baltrūnas, Esperance, N. Y.,
A. Valys, Latham, N. Y., B. 
Šarkenis, Newark, N. J., J. Gai
la, Cherry Hill, N. J., L. Davido- 
nis, Athol, Mass., J. Vėbra, 
New Haven, Conn., V. Kazlaus
kas, E. Repšys, Chicago, Ill., msg. 
L. Gižinskas, Detroit, Mich.

2.50 dol. — B. Vilčinskas, 
New Britain, Conn.

Po 2 dol. — A. Giniotis, P. 
Masiukas, A. Skrupskelis, J. 
Mačėnas, A. Čepėnas, S. Džiu
gas, M. Krasauskas, K. Petraus
kas, A. Kraučeliūnas, B. Mi- 
niataitė, V. Binkis, P. Žumba- 
kis, C. Ramanauskas, A. Rėk
laitis, B. Masiokas, V. Sinkevi
čius, dr. J. Kižys, J. Vaineikis,
K. Kuzas, A. Kareiva, Chicago, 
Ill., A. Grabauskas, Sutton, 
Mass., J. Kuodis, Arlington, 
Mass., K. Baronas, Hingham, 
Mass., J. Stepanovich, Lowell,
B. Kozlowski, Lynn, Mass., A. 
Plaskus, Montello, Mass.,S. Goš
tautas, Wellesley, Mass., O. Sle-

Taisom radijo ir televizijos 
aparatus spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant nau
jas dalis. Aptarnaujam Queens 
ir apylinkės lietuvius. Naujų 
aparatų neparduodam. Kreiptis 
tel. 847-0887. Adresas: Mr. Joe 
Kazlas, 87-15 Mvrtle Avenue. 
Glendale, N. Y. 11227 (2 blo
kai nuo Woodhaven Blvd.).

Juozas Giedraitis, Spartos sa
vininkas, praneša, kad jau ga
vo iš V. Vokietijos Olympijos 
elektrines ’mašinėles su lietu
viškais ženklais. Mašinėlės 
seniai buvo išsiųstos, bet labai 
ilgai prastovėjo New Yorko 

. uoste, kai čia vyko uosto dar
bininkų streikas. Dabar jos 
siunčiamos visiem, kurie buvo 
užsisakę. J. Giedraičio adresas 
yra: 10 Barry Dr., E. Northport, 
N. Y., 11731.

ja jų “Holiday” motely.
Dviejų šeimų mūrinis namas 

parduodamas Ozone Park, 
Queens. 5-6 kambarių — abu 
butai paliuosuojami pirkimo 
metu. 2 automobilių garažas. Ar
ti požeminis traukinys ir autobu
sai. 30.500 dol. Skambinti vaka
rais ir sekmadieniais 827-8455.

Išnuomojamas kambarys su 
baldais ir virtuve Richmond 
Hill sekcijoj, 91 Avenue, arti 
Jamaica linijos 102 stoties. 
Skambinti tel. VI 7-3681 po 6 
vai. vak., o šeštadieniais ir sek
madieniais visa diena.

Miami Beach nėra žiemos.

žiemą, vis pasimaudant jūroj. 
Išnuomojami butai ir kamba
riai su visais patogumais. 8210 
Harding Ave., Miami Beach, 
Florida, 33141. Tel. (305) 864- 
3586.

Pranešu giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad Lie
tuvoje, Tryškiuose, mirė mano du broliai:

Stepas ir Kazys Bukniai
Stepas mirė 

žmoną Juliją.
Kazys mirė

2 sūnus: Antaną
šeima.

Liūdintis

1970 m. rugpjūčio 14 d. Paliko liūdinčią

1971 m. lapkričio 8 d. Paliko liūdinčius 
ir Kazį su šeimomis, ir dukrą Elvyrą su

Antanas Buknys 
1819 Reyburn Rd., 
Cleveland, Ohio 44112

DVIEJŲ SAVAIČIŲ EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

Vyksta: birželio* 8, liepos 13, rugpiūčio 17 ir gruodčio 21. 
Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų.

— Norintieji pratęsti savo atostogas ilgiau, galės aplankyti 
kitus jų pasirinktus Europos miestus.

— Ekskursijos išvyksta iš Bostono, New Yorko ir Montrealio.

— Grupėse dalyvių skaičius ribotas — nesivėluokite!

— Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764 

Savininkė Aldona Adomonienė
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Mario’s Auto Inspection & Repair 
service headlights adjustment, wheel 
alignment, motor tune-up and brake 
service. All minor adjustments and 
repairs done while you wait. Shell 
Bay Ave. Mayville, N.J. Cape May 
Court House, opp. State Inspection 
Station. Open Mon. thru Fri. 8 AM 

zto 5PM. Owned & operated by Mario 
DeSantis “If you really want your 
car to go see Mario”, 609—465-5607

eonu

JAMES SIMPSON and SONS
Moving and Hauling is our Business

We do “Big Jobs” and “Small Jobs” 
Attics, Basements, Yards

Call 201 824-1679 or 201 248-2553 
Ask tor Jimmy or Eddie 

100 Milford Ave, Newark, N. J.

parari - •
•stnx nt. no Fee. Contact: Susan Riilh- 

Tel. WO4-M00

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GELIŲ PARDUOTUVE

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 paį^arnąvijną.

THE FERRY OFFICE BUILDING 
8 mtisUTES FRCM *0tiMiA 

609-964-1800- 215-922-4644 
BORDERING WOODLYNNE- 

COLLINGSWOOD & CAMDEN ADJACTNT TO HIGH SME LIMA STATION 

ALL UTILITIES INCLUDED. ALSO CARPETING 
PROFESSIONAL BUSINESS

DOCTORS
IMMEDIATE OCCUPANCY

IttICTNMS: 8«r frsrtdm &<lge SoJh «■ Rt 130 to CoBmpwood Orel*, nįrt of* 
btock to Ferry avt left one btock to office Wt> WMnwi Brrige North on 
At 130 to Coimgswood O»de & tolio* o»«»or* »tx>e (

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

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

t

dio banko direktorių taryboje yra adv. Jobas J. Grf£aTtik Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai b Turtas—Assets 
virt $213,000,000.

CURRENT DIVTUteND KALTES

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

----------  All Acdbttrits Compounded Dally ----------
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Balfo centro įstaiga veikia 
nuo 8:30 v. r. iki 4:30 v. po
piet. Šeštadieniais uždaryta.

Romuvos leidykla pagal suda
rytą sutartį su rašytoju Liudu 
Dovydėnu išspausdino angliš
kai “Mes valdysime pasaulį”. 
Knyga pasirodys vasario mėne
sį.

Prof. dr. Julius Kakarieka, 
praleidęs šventes New Yorke ir 
pasisvečiavęs K. Norvilos šei
moj, išvyko į Chicagą pas savo 
bičiulius. Į Argentiną grįžta už 
poros mėnesių.

Už a.a. Petro Andriušio vėlę 
mirties metinės mišios bus sau
sio 23 d. 11:30 v. St. Michael’s 
Catholic Church, 217 Spring 
Garden Street, Easton, Pa. Gi
minės ir pažįstami prašomi da
lyvauti metinėse mišiose.

Lapinas ateina — The Fox is 
coming! — Šeštadienį, sausio 
29 d. 7 v.v. Masonic Hall Wood- 
havene jaunimas rengia šo
kius. Groti pasiruošę du orkest
rai. Įėjimas 1.50 dol. Kviečia
mas visas jaunimas.

Smuikininko Izidoriaus Vasy- 
liūno koncertas bus kovo 26 Jor
dan Hall Bostone. Pianu pa
lydės Vytenis Vasyliūnas.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas šiemet rengiamas va
sario 20. Kalbės Algirdas Bud- 
reckis iš New Yorko.

N. Y. Alto posėdis buvo sausio 
7 Cekavičiaus restorane. Aptarti 
reikalai, susiję su Lietuvos ne
priklausomybės minėjimu. Altui 
šiemet pirmininkauja Albertas 
Ošlapas.

AUKOS TAUTOS FONDUI

Inž. Antanui Novickiui mirus, 
vietoje gėlių prie karsto Tau
tos Fondui aukojo: po 25 dol. 
A. Mačionis, Ona ir Fr. Parra- 
vicini, dr. J. Valiūnas, Ą. ir 
E. Žukauskai; po 20 dol. Liet. 
Moterų Klubų Federacija, E. 
Urbaitytė, B. Žukauskas, V. 
Šimėnas-Grayson; po 10 dol. — 
M. ir V. Bioševai, K. Grigai
tis, dr. D. Jasaičiai, T. ir D. Jo
naičiai, Ž. ir Z. Jūriai, B. ir V, 
Kidoliai, A. ir J. Kizlauskai, J. 
Miklovas, M. ir L. Noreikos, 
J. Petrulis, L. ir A. Spėraus kai, 
G. K. Siliūnas, A. Varnas; po 5 
dol. K. Brazauskas, E. Jurevi
čiūtė.

Aukos iš Washington©

Inž. A. Novickiui mirus, reikš
dami tikrą užuojautą žmonai Bi
rutei ir šeimai, siunčia auką Tau
tos Fondui šie bičiuliai iš Wa
shington©, D. C., ir apylinkės: 
po 10 dol. E. ir L. Kačinskai, N. 
ir B. Paramskiai, Elena Stanka, 
J. Vaičiulaitienė, po 5 dol. G. ir 
D. Krivickai, K. Škirpa; po 2.50 
dol. Nina Svenson ir J. Žilius.

MAIRONIO LITUANISTIĖ MOKYKLA New Yorke 
kviečia visus vaikus, mažus ir didelius, į

KAUKIŲ 
BALIŲ,

kuris įvyks sausio 23 d. 3:30 v. popiet Apreiškimo parapijos 
salėje, 259 No. 5 St., Brooklyn, N. Y.

Popietę paįvairins kaukių paradas, premijos už gražiau
sius kostiumus, šokiai, bendri žaidimai, loterijos vaikam ir 
suaugusiem ir kitos staigmenos.

Apatinėje salėje — “kavinėje” — visi galės paragauti 
namuose gamintų pyragų ir užkandžių ir atsigaivinti prie 
baro.

Prašome vaikus, tėvelius ir senelius iš New Yorko ir 
apylinkės gausiai dalyvauti ir tuo paremti mūsų mokyklą.

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

Darbininko redakcijos meti
nėj šventėj, kuri rengiama sau
sio 29, šeštadienį, Kultūros Ži- 

J dinyje, bus padarytos praeitų 
metų apžvalgos ir bus paskai
tyta iš praėjusių metų premijuo
tų knygų. Ištraukas iš tų knygų 

i skaitys: dramos aktoriai Juo
zas Boley, Vitalis Žukauskas, 
Vanda Galbuogytė, Marytė San
dą na vičiūtė.

Užgavėnių kaukių balius, kurį 
rengia ateitininkai vasario 12 
d., 8 vai. vak., žada būti ypatin

gai šaunus ir įdomus. Jau gau- 
; tas Joe Thomas 5 žmonių or
kestras. Bus namie gaminti val
giai ir tortai, veiks bufetas. Vi
sus dar linksmins du akordeo
nistai: Rimas Juzaitis iš Phila- 
delphijos ir Antanas Razgaitis 
iš Brocktono. Gauta graži, dide
lė ir patogi Šv. Stanislovo Kost- 
ka salė, 61-15 Grand Ave., Mas- 
pethe (2 blokai nuo V. Atsimai
nymo lietuvių parapijos). Yra 
didžiulis kiemas automobiliams 
pastatyti. Rengėjai prašo bilie
tus įsigyti iš anksto skambinant: 
S. Bobelienei — MI 7-6637; J. 
Norvilienei — 827-2629; Loretai 
Vainienei — 296-8607. Įėjimas 
asmeniui 10 dol., studentams ir 
moksleiviams — 5 dol. Pelnas 
skiriamas Kultūros Židinio
statybai.

Muziko Albino Prižginto, 
Angelų Karalienės parapijos var
gonininko, Šv. Patriko katedroj 
vargonų koncertas bus sausio 
23, šį sekmadienį, 4:30 vai. po
piet. A. Prižgintas vargonais at
liks šiuos kūrinius: “Grande 
Piece” Symphonique, sukurtą 
Cesar Franck, “Alleluia” — Se
reins, “Transports de joie” — 
meditacijos Dangun Žengimo 
šventės proga, sukurtos Olivier 
Messiaen, “Preliudas ir guga B. 
A.C.H.“ — Franz Liszt. Koncer
tas užtruks apie valandą laiko. 
Įėjimas laisvas. Visi kviečiami 
ateiti ir pasiklausyti lietuvio mu
ziko koncerto gerais New Yor
ko katedros vargonais.

Prel. M. Krupavičiaus viene- 
rių metų mirties minėjimas ren
giamas sausio 23, sekmadie
nį, 3:30 v. popiet Kultūros Ži
dinio patalpose, 361 Highland 
Blvd. Apie velionį kalbės prel. J. 
Balkūnas, taip pat bus parody
tas filmas, kurį pagamino Tėv. 
A. Kezys, S.J. Minėjimą rengia 
New Yorko krikščionys demo
kratai, kuriem vadovauja dr. D. 
Jasaitis. Lietuvių visuomenė 
maloniai kviečiama dalyvauti.

Janina Mathews vaikų kaukių 
baliuje padainuos ir pašoks. Vai
kų kaukių balius rengiamas sau
sio 23, sekmadienį, 3:30 v. po
piet Apreiškimo parapijos mo
kyklos salėj. Rengia Maironio 
mokyklos tėvų komitetas.

Irena ir Jurgis Okuniai vie
toj gėlių prie inž. A. Novickio 
karsto Balfui paaukojo 25 dol.

Vytautas Strolia, Perkūno 
choro dirigentas, su šeima jau 
grįžo iš Vokietijos, kur praleido 
visą mėnesį.

A. a. Vincui Minsawitch at
minti - penktadienio popiečių 
bendradarbiai aukojo 25 dol. 
Kultūros Židinio statybai.

Guoda ir Sigitas Bobeliai a.a. 
Antanui Novickiui prisiminti pa
skyrė 25 dol. Kultūros Židinio 
statybos fondui.

Bronė Pusnikaitė-Citvarienė 
gruodžio 23 mirė okupuotoj Lie
tuvoj, Baisogalos par., Lopų kai
me. Nuliūdime liko vyras Julius, 
trys dukros, trys sūnūs, aštuoni 
anūkai, brolisPetras Pusnikas 
Amerikoj ir kijti artimieji. Už 
velionės sielą mišios bus aukoja
mos sausio 22, šeštadienį, 8 vai. 
ryto pranciškonų koplyčioj, 680 
Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

Kun. Pranas Raugalas, Ap
reiškimo parapijos klebonas, su
kalbės invokaciją Vasario 16 
minėjime, kuris bus vasario 20 
Richmond Hill aukštesniosios 
mokyklos salėj.

Gyvataro garsioji lietuviš
kų tautinių šokių grupė iš Ha
miltono su solistais atvyksta į 
JAV. Vasario 26, šeštadienį, 
programą atliks Philadelphijoj, 
o vasario 27, sekmadienį, New 
Yorke, Richmond Hill aukštes
niosios mokyklos salėj. Philadel
phijoj jau sudarytas platus ren
gėjų komitetas. Bilietai platina
mi iš anksto. New Yorko ren
gėjai taip pat veikia. Abu kon
certus rengia LK Religinė Šal
pa.

LINDEN, N.J.
I Lindeno Lietuvių Bendruo

menės apylinkės valdyba savo 
.1972 m. planuose yra užsibrė
žusi apylinkėj išsiblaškiusius 
lietuvius sujungt į bendrą lietu
višką veiklą. Valdybą sudaro: 
pirm. J. Zubavičius, vicepirm. 
V. Tursa, Sekr.M. Vameckas, 
mokesčių ir aukų rinkėjas J. 
Kasauskas, spaudos ir švietimo 
reikalam S. Vaičiūnas, ižd. J. 
Prapuolenis.

Vietoj buvusių susirinkimų 
valdyba rengia lietuviškas po
pietes, kur prie kavutės ir už
kandžių pasidalijama mintimis 
ir aptariami- einamieji reikalai. 
Popietes numatoma k v i e«s - 
ti kas 2 mėnesiai: žiemą po sto
gu, o pavasario ir rudens laiku 
— iškylų formoj gamtoj. Toks 
bendravimas susilaukė pritari
mo. Popiečių paįvairinimui nu
matoma skirti laiko ir saviveik
los pasirodymam, kultūriniams 
filmams ir rašiniam.

Tokią kultūrinę popietę LB 
Lindeno apylinkės valdyba ren
gia sausio 29, šeštadienį, 7 vai. 
vak., Lindene, Lietuvių Laisvės 
Parko salėj, 340 Mitchell Ave. 
Programoj: solistė Ona Zubavi- 
čienė, akomponuos muz. Juo
zas Stankūnas, lindeniškiai links
mieji broliai, vadovaujami Ju
liaus Veblaičio, V. Tursa pri
statys aktualų humoristinį kū
rinį. Po meninės dalies ir pietų 
pobūvis bus tęsiamas grojant 
šokių muzikai.

Lindeno Lietuvių Laisvės Par
ko, Ine. klubui jau daug metų 
sėkmingai vadovauja čia gimęs 
susipratęs lietuvis J. Ašmontas. 
Nors šis klubas daugiausia išsi
laiko iš kitataučių įplaukų, bet 
lietuviškos organizacijos posė
džiam ir susirinkimam sale nau
dojasi nemokamai. Salė nemo
kamai duodama ir Vasario 16 
minėjimam. Šio lietuviško klu
bo nuoširdumu yra pas i - 
dojusi ir LB New Jersey apy- ] 
garda, kai 1971 vasarą, rengda
ma Lietuvių dieną^ galėjo ne
mokamai naudotis klubo erdviu 
kiemu, sale ir indais.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas Lindene į- 
vyks vasario 27, sekmadienį, 
3 vai. popiet Lietuvių Laisvės 
Parko klube. Minėjimą ruošia 
Amerikos Lietuvių Tarybos Lin
deno skyriaus valdyba, kuriai 
vadovauja energingas ir darbš
tus Vladas Tursa. Minėjimo pro
gramą atliks Irena Stankūnaitė- 
Silva, jai akomponuos jos tėve
lis muz. Juozas Stankūnas. Pro
gramoj pasirodys ir Elizabetho 
Vinco Kudirkos lituanistinės

Jonas Klivečka, uolus visuomenininkas, sportininkų nuoširdus 
globėjas, su žmona Malvina Kultūros Židinio statybai paau
kojo 2000 dol.

NORIU, KAD JAUNIMAS 
TURĖTŲ KUR SUSIRINKTI

Jonas Klivečka — K. Židinio statytojas

Jonas Klivečka ir jo žmona 
Malvina yra vieni iš populiariau
sių New Yorko lietuvių. Jie 
visur eina, visur dalyvauja, vi
siem nešdami malonią šypseną 
ir gerą nuotaiką.

Jie lanko rie tik lietuviškus 
parengimus, bet aktyviai reiš
kiasi įvairiose organizacijose — 
Malvina daug metų dainavo Ope
retės chore, gi Jonas Klivečka 
veikia su sportininkais, pirmi
ninkauja Karių Ramovės Sąjun
gos New Yorko skyriui, priklau
so dar visai eilei organizacijų.

Pirmoji tūkstantinė
Kai pradėjo garsinti, kad sta

tys Kultūros Židinį, kai pradė
jo plaukti pirmosios stambios 
aukos, tarp pirmųjų buvo ir Jo
nas Klivečka. Jis davė 1000 dol. 
Davė, išsimokėdamas kas mėne
sį. Ir tą pirmąjį tūkstantį baigė 
1970 gruodžio mėnesį.

Antroji tūkstantinė

Praėjusių metų rudenį, pa
skelbus naują vajų, Jonas Kli
večka tuoj atsiliepė ir vėl davė 
1000 dol.

Paklaustas, kodėl jis taip dos
niai remia Kultūros Židinio sta
tybą, atsakė: '

“Jaučiu, mum reikia turėti pa
talpas, kur galėtų susirinkti vi
sos organizacijos, ypač jauni
mas. Jaunimas čia neturi kur 
pasidėti. Kitos lietuviškos kolo
nijos turi savo namus, savo sa
les, New Yorkas — nieko neturi. 
Todėl ir turime ateiti su savo 
auka ir padėti kuo greičiau 
pastatyti Kultūros Židinį.

Čia jis prisiminė, kad yra lie
tuvių, kurie galėtų duoti kur

mokyklos mokinių choras, vado
vaujamas dr. Dariaus Slavins
ko, bei New Jersey beky
lanti jauna akordeonistė Rūta 
Raudytė.

Lindeno Balfo skyriui vado
vauja Juozas Prapuolenis, o Lie
tuvių Katalikių Moterų Sąjun
gos kuopai — ilgametė ir ne
nuilstanti lietuviškos visuome
nės veikėja A. Liudvinaitienė, 
kuriai talkina M. Balčiūnienė ir 
A. Dovydauskienė.

Lindene veikiančios visos lie
tuviškos organizacijos ne tik ge
rai sugyvena, bet stengiasi vie
na kitai padėti. Tikimasi, kad 
vieningumas duos rezultatų ir 
lietuvybės išlaikymo bei Lietu
vos laisvinimo veikloj

J.Z. 

kas daugiau nei 1000 dol., bet 
jie išvažiuoja į Europą ir ten iš
leidžia žymiai daugiau. To nebū
tų gaila, bet, kai prašo Židiniui 
aukos, jie atsisako duoti.

Darbas su sportuojančiu 
jaunimu

Jonas Klivečka yra radęs glau
dų ryšį su jaunimu — su sporti
ninkais — futbolistais. Į šią ša- 

I ką, gal, atvedė jo du sūnūs, ku
riuos jis gražiai išauklėjo, iš
leido mokslus. Abu jie ir futbo- 

; listai.
Į futbolo sritį įsitraukė nuo 

1955 metų, organizavo jaunu
čius futbolistus, nuo 12 iki 15 
metų. Europietinį futbolą pasi
rinko todėl, kad jis tuo metu 
dar nebuvo populiarus Ameriko
je. Čia galėjo aktyviai reikštis 
lietuviška komanda ir susidary
ti sau vardą. Kai būtų nuėję į ki
tas sporto šakas, būtų buvę leng
va susimaišyti ir ištirpti kitų 
tautų tarpe. Dabar lietuviai fut- 
bolistai išsilaikė kuo gražiau
siai ir yra pasiekę labai gerų 
rezultatų.

Su tuo sportuojančiu jauni
mu dirbo visą laiką. Pasitrau
kė vos prieš keletą metų, bet 
ir dabar nueina į mankštas, ir 
padeda bei pataria. Į šią sritį J. 
Klivečka įdėjo daug nuoširdaus 
darbo. Ir jei dabar futbolo 
komanda iškopė į pirmąją vie

Šauliai rengia kultūrinę 
savaitę Kennebunkporte

Bostono Jono Vanagaičio šau
lių kuopos biuletenis “Trimitu- 
kas” gruodžio 20 numery prane
ša, kad trečioji šaulių kultūrinė 
savaitė rengiama liepos 8-15 die
nomis Kennebunkporte, Maine.

Iki šiol tokios kultūrinės sa
vaitės buvo rengiamos Daina
voj, prie Detroito. Ši- savaitė 
yra pirmoji, rengiama rytuo
se. Tuo norima daugiau sutrauk
ti šaulių iš rytinio pakraščio, 
išpopuliarinti ir pačią šaulių i- 
dėją.

Kennebunkporto pranciško
nų vasarvietė yra gražioj pato
gioj vietoj. Ji labai gerai žino
ma visiem lietuviam, lietuvių 
mielai lankoma. Čia yra sąly
gos net didesnio pobūdžio su
rinkimam, suvažiavimam. Tė
vai pranciškonai, sutikdami, 
kad čia bus šaulių kultūrinė sa
vaitė, tikisi ir svečių sulaukti. Jau

Liet. Bendruomenės apylinkės 
valdyba dabar išsiuntinėjo vi
siem laiškus, prašydama solida
rumo mokesčio. Nenumeskime 
to laiško. Greitai atsiliepkime 
čekiu.

Lituanistinės mokyklos vai
kų eglutė buvo surengta Liet. 
Piliečių draugijos salėj. Progra
mą atliko patys mokiniai. Cho
rą parengė mokytojas Myko
las Drunga. Regina Petrikonytė 
parengė vaidinimus ir deklama
cijas. Atsilankė ir Kalėdų sene
lis. Eglutės proga A. Bartašiū- 
nas mokyklai paaukojo 10 dol., 
kiti aukojo po mažiau.

Naujų metų sutikimas pats 
didžiausias buvo Liet. Piliečių 
draugijos salėj. Ten buvo apie 
200 žmonių. Tautinės Sąjungos 
namuoose buvo apie kelios de
šimtys. Programą atliko solistas 
Benediktas Povilavičius, akom- 

" ponavo Julius Gaidelis. Grupelė 
buvo išvykusi slidinėti į New 
Hampshire kalnus, o dar kiti 
buvo išvykę į Elenos ir Juozo 
Ambrozaičių vilą Cape Code.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugija savo namų didumu ir 
įrengimu bei narių skaičiumi yra 
viena stipriausių lietuvių orga
nizacijų Naujojoj Anglijoj. Sau
sio 20, ketvirtadienį, 8 vai. vak. 
įvyks mėnesinis narių susirinki
mas. Bus prisaikdinta nauja val
dyba ir direktoriai 1972 metam. 
Visi nariai kviečiami gausiai da
lyvauti. Po susirinkimo kavutė.

tą, tai yra ir jo didelis nuopel
nas, nes toj komandoj žaidžia 
kadaise buvę jo jaunučiai.

Jis pats yra Lietuvos kariuo
menės karininkas, karo mokyk
lą baigęs 1930, tarnavęs 4-tame 
pulke Panevėžyje. Kariuomenė
je buvo iki 1941.

• . \ t i

Darbo talka židiniui

Jo rūpestis ir entuziazmas Ži
diniui yra tikrai didelis. Kai pra
eitais metais prasidėjo įvairūs 
remontai, jis buvo suorganiza
vęs darbo talką. Toji komanda 
atliko įvairius paruošiamuosius 
darbus, — ūkio būdu ardė sie
nas ir parengė didesnei staty
bai.

Kai statyba prasidės, 
daugiau aukos

J. Klivečka nuolat seka visą 
vajų. Į aukų rinkėjas yra įsi
traukusi ir jo žmona ir rinkusi 
labai sėkmingai, surinkusi per 
1000 dol. J. Klivečka mano, kai 
prasidės statyba, žmonės duos 
kur kas daugiau. Duos ir tie, 
kurie yra davę. Vieni duos iš 
entuziazmo, o kitų reikia pa
prašyti ir pasakyti, kad nebūtų 
juokdariai — prie milijoninės 
statybos turi prisidėti ne su 10 
dol., bet su kur kas didesne au
ka.

Židinio statybos komitetas ir 
visi rėmėjai nuoširdžiai dėkoja 
Jonui ir Malvinai Klivečkams, 
kurie taip uoliai įsijungė į staty
bą — ir auka ir savo darbu!

dabar nustatė, kaip ir kas ga
lės ten atvykti, kaip gyventi. 
Vieni galės gyventi vasarviečių 
kambariuose, kiti ir savo atsi
vežtuose treileriuose, palapinė
se. Visi šauliai kviečiami atvyk
ti, drauge praleisti atostogas 
ir paklausyti visos eilės paskai
tų.

Iki šiol jau yra sutikę pa
skaitas skaityti dr. Juozas Gir
nius, autorius knygos “Tauta ir 
tautinė ištikimybė”, Aidų žur
nalo redaktorius; Vliko pirmi
ninkas dr. K. Valiūnas, prof. dr.

i Vaidevutis A. Mantautas. Pa- 
kviesta prof. E. Pūtvytė ir k.

Paskaitos niekeno neapsun
kins ir nesutrukdys atostogavi
mo. Jos bus rytmečiais tuoj po 
pusryčių ir vakare. Vakarais 
taip pat bus ir kitos kultūrinės 
programos, bus rodomi Rimal, 
bus ir susipažinimo vakaras su • 
šokiais.




