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įvykiai

Libano prez. Elias Šarkis, Pa
lestinos išlaisv. org-jos vadas Ja- 
sir Arafat, Egipto prez. Anwar 
el-Sadat, Saudi Arabijos karalius 
Khalid ir Kuvaito valdovas šei- 
kas Sabah al-Salam al-Sabah 
pasirašė paktą, pagal kurį Li
bane turi būti nutraukti karo 
veiksmai, o kariaujančios pusės 
turi pasitraukti į jų 1975 balan
dy turėtas pozicijas. Taikos prie
žiūros pajėgos bus padidintos 
iki 30,000 karių, kuriem vado
vaus Libano prezidentas. Sirijos 
kariuomenė ir toliau pasiliks Li
bane. Bet ir dabar abejojama, 
ar šis susitarimas galės būti į- 
gyvendintas.

Keliolika Maskvos žydų, ne
gaudami vizų išvykti į Izraelį, 
kelias dienas iš eilės demonstra
vo Sov. S-gos aukšč. tarybos pa
state ir reikalavo, kad jiem būtų 
raštu paaiškinta, kodėl vizos at
sakomos. Policijos pareigūnai 
porą kartų juos susodino į 
autobusą ir išvežė į Maskvos 
priemiestį, kur jie buvo sumušti, 
tačiau jie vėl susirinkdavo, kol 
pagaliau vizas teikiantis v-kas 
gen. Nikolai A. Ščalochov pri
žadėjo su jais tartis dėl emigra
cijos.

P. Afrika savo rasines proble
mas nori išspręsti suteikdama 
nepriklausomybę atskirų juodų
jų genčių sritim. Šiomis dieno
mis tokia nepriklausomybė 
buvo suteikta Transkei sričiai, 
kur gyvena apie 1.7 mil. Xho- 
sas genties juodųjų . Bet apie 
1.3 mil. šios genties žmonių gy
vena pasklidę po visą P. Afriką 
ir nežinia, ar jie panorės keltis į 
Transkei. Bet šiaip ar taip, jie 
jau nebus P. Afrikos, bet Trans
kei piliečiai.

JAV ginkluotų pajėgų štabo v- 
kas gen. George S. Brown vie
nam žurnalistui pareiškė, kad 
Izraelis sudarąs naštą JAV, ir 
susilaukė didelės, ypač žydų re
akcijos. Kiek anksčiau jis buvo 
užrūstinęs žydus, pareikšdamas, 
kad žydai turi didelės įtakos JAV 
kongresui. Prez. Fordas jo atsi
statydinimo nereikalausiąs.

Britanijos vyriausybės pa
stangos sumažinti gynybos išlai
das labai sujaudino kitas Nato 
valstybes ir sukėlė abejojimų, 
ar Britanija galės vykdyti savo 
įsipareigojimus konflikto su 
Sov. S-ga atveju. Britanija yra 
pasižadėjusi ne tik laikyti dalį 
savo kariuomenės V. Vokietijoj, 
bet ir ginti pačią Britaniją ir ją 
supančius vandenis.

Danija ištrėmė Š. Korėjos am
basadorių ir 3 jo padėjėjus. Nor
vegija įsakė išvykti visam Š. 
Korėjos ambasados personalui, 
o Švedija sulaikė 4 savo pilie
čius ir Suomija pradėjo tardymą 
dėl to, kad Š. Korėjos diploma
tai pardavinėjo tose valstybėse 
neapmuitintas cigaretes, alko
holinius gėrimus ir net narkoti
kus. Š. Korėja, matyt, norėjo 
tvirtos valiutos savo agentų 
darbam vykdyti.

Š. m. skirtos visos Nobelio 
premijos atiteko amerikiečiam: 
ekonomijos — Chicagos univ. 
prof. dr.Milton Friedman, medi
cinos — Pennsylvanijos univ. 
prof. dr. Baruch S. Blumberg 
ir Marylando neurologinių ligų 
instituto dr. D. Carleton Gaj- 
dusek, chemijos — Harvardo 
univ. prof. VVilliam N. Lips- 
komb, fizikos — Stanfordo univ. 
prof? Burton Richter ir Massa
chusetts technologijos instituto 
prof. Samuel C.C. Ting ir lite
ratūros — rašytojui Saul Bellow. 
Nobelio taikos premija šiais me
tais nebuvo skiriama.

Jugoslavijos apygardos teismo 
teisėjas Franc Miklavcic buvo 
nubaustas 6 m. kalėjimo už žmo
gaus teisių gynimą.
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METAI PO HELSINKIO
KONFERENCIJOS
Radio Liberty speciali analizė

Sovietų disidentai L. Alekse- 
jeva, A. Ginzburg, P. Grigoren- 
ko, A. Korčak, M. Landa ir kiti 
sudarė grupę, kuri seka, kaip 
Sovietų Sąjunga vykdo Helsin
kio susitarimus per pirmuosius 
metus, t.y. nuo 1975 rugpiūčio 
1 iki 1976 rugpiūčio 5. Ši disi
dentų grupė atidžiai sekė pa
grindinių teisių įgyvendinimą 
Sov. Sąjungoj ir priėjo išvadą,

NYT korespondentas Chris- 
topher S. Wren spalio 20 apra
šė lietuvių architektų įvykdytus 
naujoviškus gyvenamųjų namų 
projektus Vilniaus priemiestyje 
Lazdynuose, už kuriuos jie 
buvo 1973 apdovanoti Lenino 
premija.

Netikrumas dėl Prancūzijos 
ginkluotų pajėgų kokybės, gink
lavimo ir strateginio išdėstymo 
Nato valstybėm sudaro nemaža 
rūpesčio.

Vadovaujantieji Indijos opozi
cijos partijų vadai sudarė liau
dies uniją pilietinėm laisvėm ir 
demokratinėm teisėm ginti. Jai 
vadovauja Jajaprakeš Narajan.

Egipto prez. Anwar el-Sadat 
buvo prisaikdintas antram 6 
metų terminui.

JAV prezidentas Gerald R. Ford audiencijoj Baltuose Rūmuose spalio 2 priėmė Ameri
kos tautinių grupių atstovus, kuriuos informavo įvairiais krašto ekonominį ir politinį 
gyvenimą liečiančiais klausimais. Nuotraukoje iš k.: advokatas Jurgis Ramonas, vado
vaująs Fordo kampanijos tautybių skyriui, respublikonų tautybių skyriaus įkūrėjas Lazlo 
rastor, prez. Ford, JAV LB Krašto valdybos vicepirm. dr. Antanas Novasitis ir Algi
mantas Gečys, JAV LB Krašto valdybos pirmininkas.

DEMONSTRACIJOS 
NEVY YORKE

Spalio 30, šeštadienį, 12 vai. 
dienos Manhattane, prie sovietų 
misijos, 67 St. ir 3 Avenue san
kryžos ruošiama su Gulago poli
tiniais kaliniais solidarumo de
monstracija. Visi Gulago politi
niai kaliniai tą dieną yra pa
skelbę bado streiką. Visų emi
grantų pareiga išreikšti solidaru
mą su šiais kovotojais už laisvę. 
Tai solidarumas kovoj už Lietu
vos, Latvijos, Estijos, Gudijos, 
Ukrainos, Baltarusijos, Armė
nijos ir kitų pavergtų tautų lais
vę. Tai solidarumo žygis už 
žmogaus pagrindines teises ir 
laisvą emigravimą.

Demonstracijas organizuoja 
The Committee to help people 
in the Soviet Union, 39-88 49th 
St., Apt. 6 d, L.I.C., N.Y. 11104. 
Tel. (212) 779-0459 arba (212) 
677-7058.

Visi lietuviai kviečiami prie 
šių demonstracijų prisidėti ir 
gausiai dalyvauti. 

kad sovietinė valdžia nė neke
tina vykdyti savo tarptautinių 
įsipareigojimų žmogaus teisių 
požiūriu. Niekas per tuos metus 
nepasikeitė į geresnę pusę, dar
gi priešingai, žmogaus teisių 
varžymas padidėjo. O 1976 ge
gužės 12, vos šiai grupei susi
darius, Maskvos gatve einantį 
jos pirmininką Jurij Orlovą su
laikė KGB agentai.

1975 buvo teisiami Vladimir 
Osipov, Sergej Kovaliov, o Esti
joj — keli Estijos demokratinio 
sąjūdžio nariai. Jie buvo suimti 
dar prieš Helsinkio konferenci
ją, o nuteisti jau po jos. Buvo 
dar daugiau teisiamųjų už viso
kius nusikaltimus. Grupė gavo 

žinių, kad eilė asmenų buvo 
nusiųsti į psichiatrinį institutą 
(Serbskij Institut) neva tyrinėji
mam, o po to uždaryti psichiat
rinėse ligoninėse.

Emigracijos srity reikalai taip 
pat pablogėję. Tuoj po konferen
cijos daug kas, ypač žydai, pra
dėjo rūpintis išvažiuoti. Jiem 
buvo atsakyta, kad Helsinkio su
sitarimai neliečia emigracijos į 
Izraelį, nes Izraelis jų nepasira
šė. Kai žmonės, kurie nori susi
jungti su savo šeimomis Vaka-

KATALIKŲ FEDERACIJAI 70
METŲ

Chicagoj spalio 22-24 įvyko 
Amerikos Lietuvių Romos Kata
likų Federacijos seimas.

Katalikų Federacija buvo į- 
steigta 1906. Šiemet jai sukan
ka 70 metų. Taigi ir visas sei
mas buvo persunktas jubiliejine 
nuotaika.

Neoficialiai seimas prasidėjo 
spalio 22 vakarą Jaunimo Centre 
kavute ir filmų rodymu. Fede
racijos pirmininkas dr. Juozas 
Meškauskas atidarė vakarą 
trumpa Federacijos istorija.

Vysk. V. Brizgys padarė įva
dus į filmus apie Šiluvos kop
lyčios Washingtone šventinimą 
ir Kankinių koplyčią Romoj. Da
lyvavo apie 40 asmenų. .

Spalio 23, šeštadienį, Brigh
ton Parko Mergelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos salėj 
kongresas buvo pradėtas kun. 
Fabijono Kireilio invokaciją. Į 
darbo prezidiumą buvo pakvies

ruošė, prašo leidimo išemigruo
ti iš Sov. Sąjungos, jiem atsa
koma, kad “valstybės interesus 
reikia statyti aukščiau už žmo-
gaus teises”.

Valdžia ypatingai kovoja prieš 
laisvą informacijų skleidimą. 
Tai labai apsunkina kovą dėl ci
vilinių teisių. Pastovūs telefoni
niai ryšiai, ypač su užsieniu, 
labai kietai varžomi. Žmonių su
ėjimai, susirinkimai, politinių 
kalinių lankymai dar labiau su
varžyti. Visai nebepaisoma ir 
sunkiai sergančių kalinių, ku
riem norima iš šalies padėti.

Gana ilgo pranešimo pabai
goj pareiškiama: “Remdamiesi 
savo paskutiniais patyrimais, so
vietų disidentai abejoja dėl Hel
sinkio konferencijos rezultatų, 
pagrįstai būkštaudami, kad val
džia konferenciją tepanaudos 
savo galiai konsoliduoti.”

Per paskutinius du mėnesius, 
metam nuo konferencijos bai
giantis, ši disidentų grupė pada
rė penkis pareiškimus: 1. dėl 
Mustafa Džemilevo (kovotojo už 
Krymo totorių teises) persekio
jimo; 2. dėl žmonių telefono ir 
pašto ryšių palaikymo su užsie
niu trukdymo; 3. dėl politinių 
kalinių laikymo sąlygų; 4. dėl 
pastangų šeimom susijungti; 5. 
dėl tikinčiųjų šeimų persekioji
mo. (Elta) 

ti: Stasys Rauckinas, kun. V. 
.Dabušis, Marija Rudienė ir An
tanas Masionis. Sekretoriavo A. 
Masionienė.

Po pirmininko dr. J. Meškaus
ko įžanginės kalbos buvo centro 
valdybos ir Chicagos apskrities 
pranešimai. Iš kitų skyrių pra
nešimų nebuvo. Po to A. Damu- 
šis padarė pranešimą apie Dai
navos stovyklą. Apie jaunimą 
kalbėjo Saulius Kuprys, apie 
Lietuvių Katalikų Tarnybą — 
kun. K. Pugevičius. Am. Liet. 
Kat. Susivienijimo pranešimą 
padarė Poškienė, vyčių — Pa
kalniškis, ateitininkų — Fede
racijos pirmininkas dr. P. Ki
sielius, Altos — dr. K. Bobelis. 
Pranešimai buvo priimti be dis
kusijų.

Vėliau vyko naujos valdybos 
rinkimai. Dėka Marijos Rudie
nės stipraus pirmininkavimo

Naujasis JAV LB krašto valdy
bos pirmininkas Algimantas Ge
čys ir LB įgaliotinis Washingto- 
ne Algimantas Gureckas rugsėjo 
29 Baltuosiuose Rūmuose turėjo 
platesnį pasitarimą su prez. 
Fordo patarėju tautybių reika
lam dr. Myron B. Kuropu. Lan
kytasi ir valstybės departamen
te, taip pat ir Polish-American 
Congress Washingtono būstinėj.

Pokalbis su dr. Kuropu tęsėsi 
pusantros valandos. Buvo pa
liesti šie klausimai: pasiruoši
mas 1977 Belgrado konferenci
jai, aukšti muitai siuntiniam į 
Sov. Sąjungą, etninių-tautinių 
grupių įstatymo paskirtų fondų 
tęstinumas ir netikslumai Lietu
vos žymėjime valstybės departa
mente.

Belgrado konferencija bus 
šaukiama apžvelgti, kiek Hel
sinkio Europos saugumo konfe
rencijos sutarimai yra vykdomi 
aktą pasirašiusiųjų valstybių. LB 
atstovai išreiškė baimę, kad JAV- 
ės nespės dokumentuoti sovietų 
nusikaltimų žmogaus teisių nuo
statam. Apgailestauta, kad JAV 
administracija delsianti paskirti 
atstovus į kongreso įstatymu 
įkurtą Europos saugumo ir koo
peracijos komisiją, kai tuo tarpu 
atstovų rūmai ir senatas savo na
rius į minėtą komisiją jau yra 
delegavę. Dr. Kuropas paaiški
no, jog administracijos atstovai 
nepaskirti grynai dėl susidariu
sių neaiškumų konstitucinėj tei
sėj — atskyrimo įstatymų lei
džiamosios ir vykdomosios val-

MINDAUGO TAMONIO 
MIRTIES METINĖS

Lapkričio 5 sueina vieneri 
metai nuo Mindaugo Tamonio, 
drąsaus ir tauraus lietuvio, mir
ties.

“Nebelinguos daugiau tarp 
Vilniaus mūrų aukšta jo stovy- 
la. . . Vienas pirmųjų iš mūsų 
kartos, — tos kartos, augintos po 
karo ir be Dievo. Be Dievo, 
kurį jis taip pat vienas iŠ pir
mųjų surado. Ir kaip tik tada, su
radęs, jo žodžiais, Tiesą, Gėrį 
ir Grožį, metė iššūkį sistemai, 
kurioje matė tiesioginį Blogio 
Įsikūnijimą.” (Žodžiai artimųjų 
draugų atsisveikinime.)

1974 pavasarį parašo pareiš
kimą, kuriuo atsisako prisidėti 
prie restauravimo paminklo so
vietinei armijai. Tuo užsitraukia 
okupanto nemalonę. Tų pačių 
metų vasarą uždaromas į psi
chiatrinę ligoninę, kur “gydo
mas” injekcijomis. Iš ligoninės 
išleistas 1975 vasarą, parašo ko
munistų centro komitetui laišką, 
kviečiantį į moralinį atgimimą ir 
maldaujantį religinės laisvės. 
Vėl uždaromas į ligoninę, vėl 
“gydomas”, kol tragiškai žūna.

Lietuvoj galvojama, kad Min
daugas Tamonis, negalėdamas 
pakelti dvasinės prievartos, 
vaistų paveiktas atsidūrė ant 
traukinio bėgių. Yra ir kita, tik

resnė, galimybė: buvo KGB nu
žudytas ir paliktas ant geležin
kelio bėgių.

Tai dar viena auka prie tų 
tūkstančių, kurie sušalo vago
nuose, buvo sušaudyti, pa
skandinti Nery ar susidegino.

buvo prieita prie sėkmingos rin
kimų pabaigos. Į naują valdybą 
buvo išrinkti: dr. Juozas Jerome, 
dr. Juozas Meškauskas, dr. Adol
fas Damušis, Saulius Kuprys, dr. 
Vytautas Vygantas, kun. Vikto

ras Rimšelis, MIC, Roma Ol- 
šauskaitė, Požerienė, sesuo Ona 
Marija.

Po rinkimų vyko simpoziu
mas “Esamos padėties analizė”. 
Trys pagrindiniai kalbėtojai—dr. 
J. Sungaila, dr. A. Damušis ir 
kun. K. Pugevičius—kalbėjo po 
15-20 minučių. Eilė atstovų iš 
publikos teikė klausimus ar pa
pildė kalbėtojų temas. Simpo
ziumui vadovavo J. Pabedinskas.

Suvažiavime dalyvavo 105 re
gistruoti atstovai.

Sekmadienį iškilmingos sei
mo pamaldos vyko Brighton Par
ko Šv. M. M. N.P. lietuvių pa
rapijos bažnyčioj. 

džios sistemos. Komisija tačiau 
veikianti, tarnautojų štabas su
daromas, ir jau esą turėta keli 
posėdžiai, administracijos parei
gūnam dalyvaujant stebėtojų 
teisėmis. Komisijai pirminin
kaująs kongresmanas Dante 
Fascell, ir štabo įstaiga esanti 
House Annex No. 2, kambary 
No. 3257, 2nd and “D” Streets, 
Washington, D.C. JAV LB vi
suomeninių reikalų atstovei 
specialiai pasiteiravus dėl admi
nistracijos kooperavimo su ko
misijos nariais, gautas atsakymas, 
jog informacija Baltųjų Rūmų 
pareigūnų dabartiniu metu yra 
gana reguliariai teikiama.

-o-
(Ruošiant spaudai Šį Darbi

ninko numerį, gauta žinia iš Bal
tųjų Rūmų, kad prez. Fordas pa
galiau apsisprendė spalio 12 
paskelbti 3 asmenis, kurie mi
nimoj komisijoj atstovaus Vals
tybės, Apsaugos ir Prekybos de
partamentam. Tai Monroe 
Leigh, Bethesda, Maryland, Le- 
gal Advisor, Department of Sta
tė; James G. Poor, Alexand- 
ria, Virginia, Principai Deputy 
Assistant Secretary of Defense; 
Mansfield Sprague, Washing- 
ton, D.C., Councellorto the Sec
retary of Commerce.)

-o-
Liečiant aukštus muitus siun

tiniam į Sov. Sąjungos paverg
tas valstybes, dr. Kuropas pami
nėjo, jog Robert L. Barry, Sov. 
Sąjungos skyriaus valstybės de
partamente vicedirektoriaus pa
vaduotojas, jam pranešęs, kad 
JAV-ės yra painformavusios so
vietų užsienio reikalų ministeri
ją Maskvoj ir Sov. Sąjungos am
basadą Washingtone dėl “JAV 
esančio plataus susirūpinimo” 
muitų padidinimo klausimu. 
Sov. Sąjunga buvo paprašyta pa
teikti paaiškinimą. Atsakymo 
negauta; matyt, sąmoningai del
siama. Daugiau nelabai ką ga
lima šiuo reikalu daryti, nes 
muitai yra kiekvienos suvereni
nės valstybės vidaus areikalas. 
Nei kongresas, nei administraci
ja šiuo metu nėra numatę ap
klausinėjimų muitų klausimu. 
Paklaustas, ar muitų pakėlimas 
gali tiesiogiai būti surištas su 
Vanik-Jackson įstatyminiu prie
du, atsisakiusiu Sov. Sąjungai 
suteikti prekybines lengvatas, 
dr. Kuropas sutiko, jog tai galin
ti būti viena iš muitų paaukš
tinimo priežasčių.

1977 biudžete turima 1,8 mili
jonų dolerių suma tautinių-etni- 
nių grupių studijom. Suma ta 
pati, kaip ir 1976 biudžete. LB 
atstovam nusiskundus, jog pagal 
ankstesnes taisykles veik visa 
biudžetuota suma nuėjusi aukš
tosiom mokslo institucijom, at
sakyta, jog taisyklės šiuo metu 
yra keičiamos ir, tikimasi, jos su
darys galimybę paramos sulauk
ti ir JAV-ių tautinėm grupėm, 
veikiančiom švietimo ir kultūros 
srityse.

Pokalbio metu atkreiptas dr. 
Kuropo dėmesys į esamus sun
kumus ištaisyti oficialiuose JAV 
žemėlapiuose esančias klaidas 
Lietuvos ir jos sienų žymėjimo 
atžvilgiu. Dr. Kuropas sutiko 
šiame reikale tarpininkauti ir su
darė sąlygas pasimatyti su atsa
kingais valstybės departamento 
pareigūnais.

Maloniai LB atstovų buvo pri
imta dr. Kuropo perduota infor
macija, kad prez. Fordas pa
skyręs JAV LB krašto valdybos 
vicepirmininkę Aušrą Mačiulai- 
tytę-Zerr į federalinę JAV gy
ventojų surašymo (cenzo) ko
misiją. Tai džiuginanti žinia, nes 
cenzo komisionieriai tvirtina 
klausimus, kurie bus pateikti su
rašymo metu. Lietuviam komisi
joj esant atstovaujamiem, susi
daro puiki galimybė reikalauti, 
kad lietuvių kilmės asmenys 
būtų atskirai registruojami, o ne 
jungiami į kokią gausią (pvz. 
rytų europiečių) grupę. Nuo ofi
cialaus lietuvių skaičiaus daug 
priklauso ir mūsų įtaka JAV gy
venimui.

LB Inf.
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Per skautybę — lietuvybei!

SKAUTŲ
PASTOGĖJE

Globoja: Lietuvių Skautų Sąjunga

Redaguoja:
s. Birutė Kidolienė, 94-08 Jamaica Avė. VVoodhaven, N.Y. 11421

Tel. Hl 1-3894 (Area code 212)

Mūsų žymieji sukaktuvininkai

v.s. PETRAS JURGĖLA (1901.IX.30)
Vyriausias Skautininkas S. Miknaitis, LSS pirmūnas P. Jur
gėla, Vyr. Skautininkė I. Kerelienė, v.s. Br. Kviklys, pri
statęs knygą “Lietuviškoji Skautija” ir jos autorių Chicagoj. 
Nuotr. Jono Tamulaičio

NEW YORK — Lietuvos atsimi
nimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. 
Music of Lithuania, pirmad. 
7:30-8:30 vai. vak. WSOU-FM

DOVANA — I. VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas išsiunti
mas, specialus įpakavimas, žemos kainos. Siuntiniai gali būti Įvai
raus dydžio (net ir vokuose — banderolėmis). Negalint atvykti, 
gavę užsakymą/ sudarome pageidaujamų daiktų siuntinį. Mūšų 
Įstaigoj gaunamos visos siuntiniam prekės žemomis kainomis. Darbo 
valandos nuo 12 iki 6, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 10 iki 0, 
šeštadieniais nuo 10 iki 5. Sekmadieniais ir pirmadieniais patarnau
jama Iš anksto susitarus telefonu. Tel. 296-5250. 80-14 Jamaica Avė., 
Woodhaver M Y. 11421. Namu tel. 296-5359.

89.5 anglų kalba. Dr. J.J. Stu
kas, 1467 Force Dr., Mountain- 
side, N.J. 07092. Tel. (201) 
232-5565.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų — vakarais — (516) 757- 
4296.

Kaip jau spaudoj skelbta, šiais 
metais, rudenį, keli vyresnieji 
švenčia gražias savo amžiaus 
sukaktuves: v.s. Ksavera Žilins
kienė (80 m.), v.s. Petras Jur- 
gėla ir v.s. Jonas Kuprionis (75 
m.), v.s. Antanas Saulaitis ir dail. 
Antanas Rūkštelė (70 m.).

Reikia manyti, kad to amžiaus 
sukaktuvininkų yra ir daugiau, 
tik ne taip arti, beveik tuo pa
čiu mėnesiu, sutapusių. Gražu 
ir prasminga, kad mūsų garbin
gi jubiliatai , daug nusipelnę 
lietuviškajai skautijai, nepa
mirštami ir paminimi.

-o-
v.s. Petras Jurgėla

Iš vikrių judesių, nuotaikin
gos kalbos ir linksmų veido 
bruožų gali atpažinti skautą, bet 
neatspėsi, kad lietuviškosios 
skautijos kūrėjas jau būtų pasie
kęs 75 m. amžiaus.

1920 Trimito Nr. 3 taip rašė 
“Lietuvos skautų gyvavimo ap
žvalgoje”:

“Pirmieji Lietuvių Skautai at
sirado Vilniuje. 1918 m. rudenį 
prie Vilniaus lietuvių gimnazi
jos pirmąją Lietuvių Skautų 
Draugovę (troop, kuopą) įkūrė 
jaunas skautininkas (scout- 
master) P. Jurgelevičius. Per 
porą mėnesių draugovė padidė
jo iki 70 narių (priimami jau
nuoliai nuo 12 iki 20 metų am
žiaus). Po kelių gyvavimo savai
čių įkurta ir mergaičių skau
čių draugovė iš 40 skaučių.

Kaip ir kiekvieno darbo pra
džia, darbuotė šioje srityje be 
galo sunki, ries neturėta skautų 
literatūros: nei vadovėlių, nei iš
dirbtų ir Lietuvos gyvenimui 
pritaikintų įstatų, programų, ter
minų ir t.t., nei instruktorių 
(skautininkų). Tas didžiausias 
kliūtis pašalino organizacijos 
įkūrėjas.”

Toliau tas pats koresponden
tas rašo, kad, nors Lietuva dar 
okupantų replėse, skąutiška idė
ja greit populiarėja ir skautų bū
riai greit steigiasi ne tik Vil
niuj, Kaune ir Vilkavišky, bet ir 
kituose miestuose.

Ir: “Š.m. gegužės pabaigoje 
išėjo pirmoji skautų knygelė: 
P. Jurgelevičiaus “Pirmieji 
skauto žingsneliai” (“Ateities” 
leidinys). Spaudoje yra P. Jur
gelevičiaus “Būdo auklėjimo 
mokykla” ir verstoji bei Lietu
vos gyvenimui pritaikintoji gen. 
Baden-Powell’io knyga “Skau- 
tybė” (vadovėlis, iliustruotas).”

Laikraščių kartais pranešamos 
trumpos žinutės iš Lietuvos 
skautų gyvenimo. Tarp kita ko 

' plačiau apie tai pažymi Lietu
vos Nr. 92. Platesnių žinių su 
iliustracijomis kartais pateikia ir 
Amerikos liet, jaunuomenės žur
nalas Vytis.

Taigi iš šios 1920 m. kores
pondencijos suprantam, kad po

LSS pirmūnas Petras Jur
gėla

vienerių metų labai nepalankio
se sąlygose ilgos okupacijos su
griautame krašte P. Jurgelevi
čiaus organizuotas skautiškasis 
sąjūdis pilnai įsiliepsnojo visuo
se frontuose. Ir visa vykdė jau
nas septyniolikmetis, svetur 
gimęs, be aukštesnio kalbinio li
tuanistinio ir pedagoginio paty
rimo skautininkas Petras Jurge
levičius, vėliau savo pavardę su
trumpinęs Jurgėla. Jis per metus 
šalia organizacinio darbo pa
rašė pirmuosius 3 skautavimo 
vadovėlius, pasirūpino jų iš
leidimu, užmezgė ryšius su pro
vincija, pats rašė straipsnius 
apie besikuriančius skautus, 
siuntė per kitus žinias užsienio 
skautam, pats mokėsi ir vadova
vo Vilniaus skautam.

v.s. Jonas Kuprionis, prisimi
nęs anuos laikus, organizuojant 
mūsų skautiją, taip rašė Mūsų 
Vyty, Nr. 4/58:

“P. Jurgėlai teko būti ne tik 
pradininku, bet ir faktinuoju lie
tuvių skautų organizacijos kūrė
ju. Baden-Povellis suformulavo 
šiai organizacijai principus ir 
davė jai specifinį pobūdį pagal 
anglų jaunimo ir tautos papro
čius. Kuriant liet, skautų or
ganizaciją, nepakako nukopijuo
ti įstatus, programas, ženklus. 
Kiekvieną smulkmeną reikėjo 
pergalvoti, pertvarkyti ir pritai
kyti lietuvių jaunimui, o kitus 
dalykus visai naujai sukurti. 
Šiandien sunku įsivaizduoti, 
kaip didelis darbas buvo atlik
tas. Ir tai vieno žmogaus rū
pesčiu.”

Paminėtas veiklos laikas tai 
tik viena nuotrupa jo pradinės 
skautiškos veiklos. Plačiau kiti 
darbai jau paminėti LE.

Šalia skautiškos veiklos jis 
plačiai reiškėsi Lietuvoj ir JAV

kitose kultūrinio gyvenimo sri
tyse. Būdamas Lietuvos karinin
kas, daug nusipelnė Švietimo 
skyriuj organizuodamas karinę 
spaudą.

Atvykęs į JAV, jis aktyviai 
reiškėsi kultūriniame gyvenime. 
1932-35 buvo veiksmingas na
rys Dariaus ir Girėno skridimo, 
o vėliau paminklo statymo komi
tete. Jo veikla aprašyta jo kny
goj “Sparnuoti lietuviai Darius 
ir Girėnas”. Taip pat bendra
darbiavo periodinėj spaudoj ir 
reiškėsi pagrindinių kultūrinių 
tautinių organizacijų valdybose. 
Pasibaigus II pasauliniam karui, 
labiau įsijungė į Amerikos legi- 
jono veiklą; 1951 buvojo vadas.

Jis yra kelių knygų vertėjas iš 
kitų kalbų. 1930 išvertė “Artile
rijos šaudymo vadovėlį”, o taip 
pat laisvu laiku H. Mnišek ro
maną “Raupsuotoji” ir W.T. 
Scanlono apysaką “Dieve, pasi
gailėk mūsų”. Keli vertimai 
skautinės literatūros iš anglų k.

Daug laiko yra paskyręs ir re
dakciniam darbui Karde, Drau
ge ir Vienybėj. Paskutiniam 
veikalui “Lietuviškoji skautija” 
paskyrė net keliolika metų.

Kai sudedi tuos skaičius, per
žvelgi tas datas ir įvykius, skai
čiuoji paskelbtus spaudoj 
straipsnius, išleistas knygas ir 
apimi tik apgraibomis visuo
meninę ir skautišką veiklą, tai 
sugrįžti prie v.s. Jono Kuprionio 
žodžių: “Šiandien sunku įsivaiz
duoti .. . ir tai vieno’žmogaus 
rūpesčiu”.

Spaudoj jis detalus faktais, do
kumentais, pavardėmis, vieto
mis, datomis, bet tiesus princi
puose, lyg nesuaižomas krista
las.

Jis pagerbtas ir apdovanotas 
žymiais Nepr. Lietuvos vyriau
sybės ir LSS ordinais, titulais, 
bet didžiausias jam paminklas 
jo 75 metų amžiaus proga — jo 
darbai: Tėvynei ir Žmonijai.

A.S.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alr- 
conditioned, A.J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 84-14 Jamaica Ava.,
VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. 296-1600, namų tel. TW 7-3061.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS soalvotus ir Daorastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., Nevvark, N. J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, insurance. Apdraudimas gyvybės, na
rni*, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y. 
11421; VI 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Beit Bakina Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Uueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

Chicagos skautininkai su LSS pirmūnu Petru Jurgėla gerai nu
siteikę. Nuotr. Tono Tamulaičio

VI TAUTINĖS 
STOVYKLOS KVIESLYS
z i
Šeštoji Tautinė Stovykla į- 

vyksta Australijoj 1978 sausio 2- 
14.

Praėjusį pavasarį J.A. Valsty
bėse lankėsi s. H. Antanaitis, 
TS Australijoj Ruošimo Komite
to pirmininkas, ir šia proga su 
juo susitikta (gegužės 27 Chica
goj) bei pasiinformuota stovyk
los reikalais. Pasitarime dalyva
vo Seserijos ir Brolijos VS, ASS 
vad. p-kas ir Vid. rajono vadas.

Taut. Stovyklos reikalu s. H. 
Antanaitis pateikė šį provizo
rinį planą, liečiantį Š. Amerikos 
žemyno dalyvius:

1. Kelionę į stovyklą ir atgal 
susimoka patys stovyklos daly
viai.

2. Stovyklos rengėjai (Austra
lijos lietuviai) dės pastangas pa
dengti užjūrio svečių vietines iš
laidas — ekskursijas, renginius, 
stovyklos mokestį, apgyvendini
mą pas privačius asmenis ir pan. 
VIEŠNAGĖS TVARKARAŠTIS

1977 gruodžio 25 atskrendama 
į Melbourną (Pan. Am.).

Nuo gruodžio 26 iki sausio 1

priešstovyklinė programa Mel- 
boume.

1978 sausio 2-14 tautinė sto
vykla prie Melbourno.

Sausio 15 išvyka į Sydnėjų 
sausio 15-19 postovyklinė pro
grama Sydnėjuj.

Sausio 20 išvyka į Can berrą 
(Australijos sostinę).

Sausio 21 (šešt.) grįžimas į 
Sydnėjų.

Sausio 22 išskrendama atgal į 
JAV; tą patį sekmadienį (dėl 
laiko skirtumo) nusileidžiama 
Amerikos žemyne.

KITI RENGĖJŲ SIŪLYMAI
Siūloma stovyklon nesiųsti 

jaunesnių kaip 14-mečių.
Tikimasi LSS finansinės para

mos P. Amerikos ir Vokietijos 
dalyviam.

Meninių grupių vykimas pa
dėtų stovyklai finansiškai.

Siūloma stovyklinėn ekskursi- 
jon kviesti tėvus bei kitus tau
tiečius.

Rengimo komitetas taip pat 
prašo vietovėse kelti stovyklinį 
entuziazmą, informuoti skautus 
bei visuomenę per spaudą, radi
ją ir kitais būdais.

Krivūlė Nr. 1

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO ŽINIOS
Vyties korporacijos scentro 

valdybą sudaro: pirmininkas — 
fil. Mindaugas Griauzdė, pava
duotojas — senj. Petras Šalčiū- 
nas, sekretorius — senj. Valde
maras Sadauskas, iždininkas — 
senj. Viktoras Štuopys, junjorų 
tėvūnas — senj. Gražutis Matu
tis. Visais reikaląis ir pageidavi
mais kreiptis į sekretorių Val
demarą Sadauską, 5608 S. Oak- 
ley, Apt. 3, Chicago, IL 60636, 
tel. (312) 925-8450.

-o-
Naujoji FSS centro valdyba 

pareigomis pasiskirstė šiaip: 
pirmininkas — fil. Jonas Dai- 
nauskas, vicepirmininkas — fil. 
Rimantas Dirvoms, vicepirmi
ninkas — fil. Tomas Remeikis, 
sekretorė — fil. Vitalija Ruiby- 
tė-Vasaitienė, iždininkė — fil. 
Irena Kleinaitienė, informacijos 
reikalam — fil. Danutė Silifi
nai tė.

-o-
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
atstovai dalyvavo Clevelando

skautų sukakties minėjime
Rugsėjo 18-19 Clevelando 

skautai-skautės minėjo savo 
veiklos 25 metų sukaktį. Į mi
nėjimo iškilmes, tarp kitų sve
čių, buvo pakviesti ir dalyvavo 
ASS vadijos nariai: ASS pirmi
ninkas fil. V. Statkus, ASD 
centro valdybos pirmininkė fil. 
Loreta Jasaitienė ir iždininkė 
t.n. Audronė Miglinaitė, FSS 
centro valdybos pirmininkas fil. 
Jonas Dainauskas ir Vyties korp. 
centro valdybai atstovavęs tos 
valdybos sekretorius senj. Val
demaras Sadauskas. Jie daly
vavo koncerte-bankete, pamal
dose ir iškilmingoj sueigoj, ku
rios metu trys ASD kandidatės 
davė tikrosios narės pasižadė

jimą ir gavo ASD spalvas. Iš
kilmėm pasibaigus, dar įvyko 
atskira ASS sueiga, kurios metu 
ASS pirmininkas fil. V. Statkus 
painformavo apie Sąjūdžio veik
lą bei aktualijas ir visi pasikal
bėjo rūpimais klausimais.

e.k.m.

MOVĖ D TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y, 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite! '-H

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEi, sav., “Friendly Splrits Wines A 
Liquors”, 146 E. Maln St., New Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4606. 
Didelis pasirinkimas vietinių Ir Importuotų gėrimų, mažais Ir di
deliais kiekiais įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal Ima* 
n»ą kiekį. Užsakymai priimami ir telefonu, reikalui esant prista
toma į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas malonus ir 
sąžiningas.

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

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdtor 
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsig|c 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa

sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fuiton St., Brooklyn, N.Y., 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

• ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149. 

*107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia Darbininko spau
dos kioskas.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven 
Hill Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 
11418; ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, 
N.Y. 11211. Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečią 
Gaszvos šeimos generacija yra New York Statė laidotuvių 
direktoriai ir balzamuotojal. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpi
namos šermeninės bet kurioj miesto daly.

. .. ..................................... ........... ....11 i ................... .......................................................................................................

, Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY

Agronomės Izabelės Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų 
valgių receptų knyga. Graži dovana draugėm amerlkie-? 
tėm. Knyga su plastikiniu aplanku, nugarėlė patogiai su
verta. 316 pusi. Kaina 7 dol. Persiuntimui pridedama 50 c. 
Užsakymus siųsti adresu: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 

i Brooklyn, N.Y. 11207. Užsakymam naudokite šią atkarpą:

Užsakau “Lithuanian Cookery”......... egz. už..........dol.
Persiuntimas..............

Vardas, pavardė......................................................................

Numeris, gatvė ....... ..............................................................

Miestas, valstija, Zip .............................................. . ............
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I

Rinkimai
Lapkričio 2 bus istorinė die

na. Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse vyks rinkimai, kuriuos ste
bės visas pasaulis. Amerika 
rinks prezidentą, viceprezidentą, 
dalį senatorių, kongresmanų, 
dalį gubernatorių, vietos įvai
rius pareigūnus.

Išsivysčius televizijai ir jos 
tarnybai, visas kraštas turės pro
gos stebėti įdomiai perduotus 
rinkimus. Kiek ten sumanumo, 
Įdek bus įdėta darbo, kad galė
tų rinkimus perduoti televizijos 
programoj. Rinkimų vakarą mili
jonai amerikiečių seks šių rin
kimų raidą iki vėlumos. Gi 
patys kandidatai su savo štabu 
paprastai susirenka savo rinki
minėse būstinėse ir ten laukia 
rezultatų.

-o-
Rinkimai — tai demokratinė 

teisė visiem balsuoti ir išrink
ti naują vyriausybę, rinkti tuos, 
kurie tau patinka. Išrinkti tuos, 
kurie vykdys vienokią ar kitokią 
programą.

Kadaise buvo kietas absoliu
tizmas, valdė vienas karalius. 
Norėjo jis, galėjo galvas kapoti, 
kišti į kalėjimą.

Laikui bėgant, absoliutizmas 
buvo tramdomas. Atsirado atsto
vų rūmai. Daug naujų pakeiti
mų atnešė prancūzų revoliucija, 
kuri nuvertė karalių ir iškėlė 
liaudį. Vėliau ir ten grįžo kara
liai, bet žmonėm buvo palikta 
nemaža teisių.

Tuo metu, kai Amerika kūrė
si ir rašė savo konstituciją, Pran
cūzijoj vyko gyvas judėjimas, 
intelektualai suvokė demo
kratines žmogaus teises, jo teisę 
balsavimo būdu pasisakyti už 
vieną ar kitą kandidatą į vyriau
sybės prezidentus.

Amerika tas teises ir surašė 
į savo konstituciją. Kai Europoj 
dar klestėte klestėjo monarchija, 
Amerika, sukūrusi savo valstybę, 
išrinko pirmąjį prezidentą Wa- 
shingtoną ir pirmąjį vicepre
zidentą Adams. Nuo to laiko per 
tuos dvejus šimtus metų buvo 
renkamas prezidentas. Išrinktas

KAS DĖJOSI PASAULY 

PRIEŠ 70 METŲ?

Pastabus žurnalistas C.W. 
Pratt rašo, kas pasauly atsitiko, 
Harriui Parcivaliui Prattui ei
nant į steigiamąjį Rotariečių po
sėdį, įvykusį prieš 70 metų 
Dearborn gatvėj Chicagoj.

Kalendorius žymėjo 1905 me
tų vasario 23, ketvirtadienį. Oras 
Chicagos padangėj buvo gied
ras. Vėjas iš pietų siekė 17 
mylių. Termometras pagal 
Fahrenheitą rodė 35 laipsnius. 
Saulė leidosi 5:33 p.p.

Tą vasario 23 Harris nešėsi 
po pažastim 2 centų laikraštį, 
kuriame buvo pranešimas apie 
anglų-rusų ginčą dėl žūklavimo 
teisių Šiaurės jūroj; Chicagoj 
buvo 75 areštai dėl tam tikrų 
taisyklių nesilaikymo prekyboj; 
Agro vardu pavadintas dei
mantas buvo iš varžytynių par
duotas Londone už 25,000 dole
rių; vokietis grafas Baudissin pa
bėgo su Berlyno krautuvės par
davėja. Laiško pasiuntimas į vie
ną iš 45 Amerikos valstijų tada 
atsiėjo 2 centus, į Europą — 
5 centus. Tą ketvirtadienį stori 
debesys dengė Tokijo miestą Ja
ponijoj. Termometras ten rodė 
38 laipsnius. Trys to miesto 
dienraščiai buvo pilni žinių bei 
komentarų apie Japonijos karą 
su Rusija. Sausio 1 Port Artu
ras, pagrindinis Rusijos uostas
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prezidentas nebandė valdžios 
užgrobti, paleisti kongresą ir 
vienas valdyti. Neatsirado ir ka
riškių diktatorių. Viskas tekėjo 
normaliai. Dėl to ir Amerika bu
vo pavyzdys kitiem. Dėl to ji pa
sidarė ir svajone kitiem paverg
tiem.

Atsiminkime, kiek yra paverg
tų, išprievartautų kraštų, kur ta 
rinkiminė teisė yra suklastota. 
Tokioj Sovietų Sąjungoj irgi 
vyksta rinkimai, bet kas iš to. 
Ten yra tik viena partija, kartais 
tik vienas kandidatas. Ar tu bal
suosi, ar nebalsuosi, vistiek bus 
valdžia išrinkta ir paskelbta, kad 
balsavo 120 procentų. '

-o-
Gyvename laisvame demo-; 

kratiniame krašte, tai ir pasinau
dokime pilietine teise —balsuo
kime. Nebūkime pasyvūs įvykio 
stebėtojai, bet aktyvūs — bal
suokime, dalyvaukime rinki
muose. Tokia teisė mum yra 
duota, tai ir pasinaudokime ja. 
Svarbu, kad kuo daugiau balsuo
tų. Čia nėra jokios prievartos, 
bet laisvas apsisprendimas.

Per televiziją, radiją ir taip pat 
spaudoj randame raginimų, kad 
žmonės neliktų pasyvūs. Bal
suokite. Juo daugiau balsuos, 
juo bus šis kraštas tvirtesnis ir 
galingesnis.

Už ką balsuoti? Paliekame 
kiekvienam apsispręsti. Balsuo
kime pagal savo sąžinę, kas 
mum labiau patinka, kas patrau
kia. Atsiminkim pirma tuos kan
didatus, kurie yra pasisakę pa
vergtų kraštų atžvilgiu, kurie sa
vo veiksmais ir darbais yra įro
dę, kad jiem tikrai rūpi paverg
tieji.

Čia rinkiminė sistema yra su- 
schematizuota, tad būkime ap
dairūs, mokėkime pasinaudoti 
balsavimo mašinomis, kad būtų 
tiksliai pabalsuota, kad balsas 
būtų užskaitytas pasirinktam 
kandidatui.

Visi, visi balsuokime lapkričio 
2. Tai mūsų pareiga ir privile
gija!

i

Pacifiko vandenyne pateko į ja
ponų rankas. Vasario mėnesį jau 
buvo aišku, kad karo svarstyklės 
nuslinko į japonų rankas. Ameri
kos prezidentas Theodor 
Roosevelt pasisiūlė būti tarpi
ninku kariaujančias valstybes 
sutaikant. Trumpas, aštrus ir 
kruvinas karas turėjo baigtis rug
sėjo 5.

Pagal taikos nuostatus Rusija 
turėjo atiduoti japonam Port 
Artūro uostą ir Korėjoj pripa
žinti laisvę japonų interesam.

Šis Rusijos praleimėjimas To
limuosiuose Rytuose sukėlė 
visoj Rusijoj nepasitenkini
mą, kuris iššaukė pirmą revo
liuciją prieš absoliutinį caro re
žimą. Spalio mėnesį transporto 
streikas sustingdė krašto gyve
nimą. Petersburge prasidėjo vi
suotinis streikas. Vyko bruzdėji
mai armijoj ir laivyne. Pagrin 
dinis rusų karo laivynas, vado
vaujamas admirolo Roždens- 
tvenskio, prie Čusima salos bu
vo japonų sunaikintas.

Nepatenkintiem piliečiam 
apraminti spalio 17 caras buvo mo teoriją. Tuomet eiliniai žmo- 
priverstas duoti žodžio ir susi
rinkimo laisvę, leido sušaukti į- 
statymam leisti parlamentą, pa
vadintą Valstybės Dūma. Tuo
met ir lietuviam buvo grąžin
ta teisė turėti spaudą lotynų kal
bos raidynu.

(tąsa iš praeito^nr.)

Ankstesniosios lietuvių atei- 
vij’os darbų ir veiklos apžval
ginė paroda, rengiama Apreiški
mo parapijos salėse, Brooklyne 
spalio 24-31, yra visų tų di
delių darbų veidrodis. Čia 
atsispindi lietuvių ateivių 
vargai ir džiaugsmai trijuo
se tūkstančiuose pavyzdžių, 
kruopščiai sugrupuotų, chro
nologiškai išstatytų didžiojoj sa
lėj ir kito aukšto trijose klasėse. 
Parodos lankytojai vaizdžiai 
matys pirmųjų ateivių veikėjų 
pasiaukojimą Lietuvai ir pastan
gas už jos ribų išlaikyti lietuvy
bei.

Parodos atsiradimo priežastim 
yra Draugo dienraščio redakto
rius Bronius Kviklys, 25 metus 
intensyviai rinkęs medžiagą. 
Pradėjus tą medžiagą skirstyti, 
susiformavo aktyvios ir šakotos 
lietuvių ateivijos veiklos Ameri
koj paroda, g ausi įdomiais eks
ponatais. Jos kompozicija yra 
plačios, sudėtingos apimties, 
bet kiekvienam suprantama.

Paroda pradedama pirmųjų 
lietuvių ateivių pėdsakų ieškoji
mu Amerikos kontinente.

1659-1661 New Yorke moky
tojavo lietuvis profesorius dr. 
Aleksandras Karolis Kuršius. Jis 
yra laikomas pirmuoju aukštes
niosios mokyklos mokytoju 
Amerikoj.

1776-1783 Tadas Kosciuška, 
save laikęs Lenkijos lie
tuviu, dalyvavo kovose dėl JAV 
nepriklausomybės, kaip artile
rijos pulkininkas, vėliau pakel
tas generolu.

Ligi 1831 lietuviai į Ameriką 
atvykdavo mažomis grupėmis. 
Atvykę susimaišydavo su kita
taučiais; todėl jų pėdsakų liko 
nedaug.

Nepasisekus 1831 metų suki
limui, į Ameriką pradėjo bėgti 
didesnėmis grupėmis sukilimo

Ankstesniosios išeivijos parodos eksponatų dalis

Apie 1905-uosius metus Ang
lijoj pasireiškė aštrus nedarbas. 
Londono miesto burmistras ir 
karalienė Aleksandra įsteigė be
darbiam ir badaujantiem šelpti 
fondą.

Prancūzijoj svarbiausias įvy
kis buvo Bažnyčios atskyrimas 
nuo valstybės.

Skandinavijoj po 91 metų uni
jos Norvegija atsiskyrė nuo 
Švedijos. Danijos sosto įpėdinis 
Karolis buvo pasirinktas Norve
gijos karalium Haakono VH-ojo 
vardu.

1905 rugsėjo 1 Albertos ir Sas- 
katchevvano provincijos prisi
jungė prie Kanados.

Vokietijos uostų darbininkai 
dirbo po 12 valandų per parą. 
Darbo partija kreipėsi į Reichs
tagą, prašydama darbo dienos 
laiką sumažinti iki 10 valandų. 
Reichstago atstovų didžiuma su
sidarė nuomonę, kad klausimas 
“nėra pilnai pribrendęs”, ir pra
šymas nebuvo patenkintas.

Mokslo srity, galimybių ir 
“pranašavimų” apimty, tuo 
metu, kai Marie Curie savo la
boratorijoj Paryžiuj tebedarė 
savo bandymus su radiumu ir 
uraniumu, Albertas Einšteinas 
paskelbė savo pirmą reliatyviz- 

nės nė nepastebėjo, kad “gimė” 
atominis ir erdvių tyrinėjimo 
amžius.

1905 visame pasauly buvo 
apie 10 tūkstančių motorinių 
vežimų savininkų, pasisavi
nusių prancūzišką automobilių

ANKSTESNIOSIOS LIETUVIŲ ATEIVIJOS 
DARBŲ PARODA .

dalyviai. Jų tarpe buvo ir vienas 
iš sukilimo vadų, Henrikas Kor- 
vinas Kulakauskas, atvykęs su 
žmona ir sūnum Vytautu.

Po nepasisekusio 1863 metų 
sukilimo į Ameriką atvyko gru
pė bajorų ir kunigų. Jų tarpe 
buvo ir sukilėlių kapelionas 
kun. Andrius Striupinskas. Jis 
apsigyveno vienuolyne West- 
chester, N.Y. Lietuviam pra
dėjus telktis anglių kasyklų rajo
ne, Pennsylvanijoj, ten persikė
lė ir jis. Kelerius metus jis bu- 
,vo Mount Carinei, Shamokin ir 
Shenandoah apylinkių kape
lionu. Greitai buvo vyskupo pa
skirtas Shenandoah lenkų — lie
tuvių klebonu. Lietuviškoji 
veikla suintensyvėjo ir, kaip 
gaisras, apėmė Pennsylvanijos 
lietuvių vietoves kasyklų ra
jone. Iš ten žaibo greitumu ji 
persimetė į kitus Amerikos in
dustrinius miestus. Kun. Striu
pinskas tuoj atsiskyrė nuo lenkų 
ir 1874 pastatė pirmąją lie
tuvių bažnyčią Amerikoj, She
nandoah mieste, pavadindamas 
ją Šv. Kazimiero vardu. Tada lie
tuviai jau pradėjo atvykti dides
nėmis grupėmis.

Tuo pačiu laiku Shamokin, 
Pa., apsigyveno atvykęs iš Su
valkų sukiĮėlis Mykolas Tva- 
rauskas. Jis tuoj įsteigė savo 
spaustuvę ir 1874 pradėjo leisti 
lietuvių kalba laikraštį, pavadin
tą Lietuwiszka Gazieta. Netru
kus išspausdino ir pirmąją lietu
višką knygą Amerikoj — “Tlu- 
moczius arba slownikas angiels- 
kai-lietuwyszkas”. Vėliau savo 
spaustuvę perkėlė į Brooklyną 
ir su ką tik atvykusiu dr. Jonu 
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vardą, pradėjusių gatvėse rung
tyniauti su arklių traukiamomis 
karietomis. Kadangi Londonas 
pirmas nusipirko tais metais su
sisiekimui autobusus, tai Lon
done buvo įsteigta automobilių 
sąjunga. Tais metais broliai 
Wright padarė pirmus bandy
mus pakilti nuo žemės sunkesne 
už orą mašina. Centrinėj Ameri
koj buvo toliau vykdomas milži
niškas inžinierių projektas, pa
vadintas Panamos kanalu.

Kasamo kanalo srity tuomet 
siautė geltonasis drugys. Dėl di
delių tropikinių liūčių daugeliu 
atvejų grėsė darbininkam dideli 
žemės slinkimai.

Norvegas tyrinėtojas Roald 
Amundsen laivu Gjoa pirmas 
praplaukė šiaurės vakarų kelią į 
ašigalį. Mažesnės reikšmės turė
jo tais metais neono atradimas.

Sporto srity — anglas bėgikas 
laimėjo Davis taurę prieš ameri
kietį, jachtų lenktynėse Ameri
kos jachta Atlanto vandenynu 
nuplaukė 3013 mylių į Angli
ją, gi beisbolo rungtynėse New 
Yorko rinktinė laimėjo prieš 
Philadelphiją.

Tie metai literatūros srity pa
sižymėjo Oscar Wilde paskelbtu 
veikalu De profundis, Bemard 
Shaw — Major Barbara, H.G. 
Wells — Modern Utopia, Mi- 
guel de Unamuno — Vida de 
Don Quijote y Sancho Pancha, 
Rainier Maria Rilke — Libre d’ 
heures, August Strindberg — 
Historical Miniatures. Romanų 
srity buvo laikas realizmo ir 

Šliūpu 1884 pradėjo laisti savait
raštį Unija.

Dr. J. Šliupas ir M. Tvaraus- 
kas, susirišę su A. Striupinsku, 
į savo trejetuką įtraukė ir ką tik 
atvykusį pirmąjį vienuolį pran
ciškoną brolį Augustiną Zaicą. 
Visi pradėjo organizuoti lietu
viškąją veiklą, kuri sutapo su 
lietuvybės atbudimo judėjimu ir 
dr. Jono Basanavičiaus Tilžėj lei
džiama Auszra. Po metų dr. J. 
Šliūpas Brooklyne pradėjo leisti 
kitą laikraštį, pavadintą Lietu- 
vviszkas Balsas, kuris ėjo ligi 
1889. Juozas Paukštys ir Antanas 
Pajaujis 1886 Plymouth, Pa. 
pradėjo leisti savaitraštį, pa
vadintą Wienibė Lietuwniku.

1886 Shenandoah, Pa., buvo į- 
steigtas Susiwienijimas Lietuw- 
ninku Amerikoje, dabar žinomas 
SLA vardu, Pirmininku buvo iš
rinktas Pijus Peseckas.

Tais pačiais metais Plymouth, 
Pa., mieste buvo įsteigta pa
naši organizacija — Susiwieniji- 
mas Katalikiszku Lietuwiszku 
Draugyscziu Amerikoje. Kun. A. 
Varnagiris buvo išrinktas pir
mininku, o J. Paukštys sekreto
rium.

1889 Mahanoy City, Pa., Do
mininkas Bačkauskas pradėjo 
leisti laikraštį Saulė, kuris išsi
laikė ligi 1959 ir visą laiką iš
laikė savo archaišką kalbą. Nuo 
1890 ligi 1905 Bačkauskas išlei
do 85 knygas.

Tais pačiais metais į Shenan
doah, Pal, atvyko kun. Aleksand
ras Burba ir iš karto įkūrė grynai 
lietuvišką parapiją. Jis ir dr. J. 
Šliūpas buvo laikomi ideologi
niais to meto Amerikos lietu
vių vadais ir turėjo visuomenės 
pasitikėjimą.

natūralizmo, kuriuos skrupulin
gai studijavo jaunieji rašytojai, 
kaip James Joyce, D.H. Law- 
rence ir Virginia Woolf. Buvo 
susilaukę populiarumo prancū
zų poetai Guillaume Apolinaire 
ir Paul Valery. Italijoj Luigi 
Pirandello rašė scenos veikalus 
ir trumpas istorijas.

Jaunas tapytojas Paryžiuj, ži
nomas Pablo Picasso vardu, darė 
bandymus ryškiomis spalvomis 
ir grubiomis formomis, kai tuo 
metu Paul Sezanne buvo susi
žavėjęs Provencalo gamtovaiz
džiu. Henri Matisse, Henri 
Rousseau ir John Singer Sar- 
gent buvo to meto subrendę 
menininkai. Skulptorius
Thomas Brook baigė karalienės 
Viktorijos paminklą prie 
Buckinghamo rūmų, o architek
tas Antoni Gaudi buvo pradėjęs 
savo kūrinį Casa Milą, Barcelo- 
noj, Ispanijoj.

Muzikos srity Claude Debus- 
sy sukomponavo La Mer, Fre- 
deric Delius baigė komponuoti 
Mass of Life, Franz Lehar pa
rašė operetę Gyvanašlė, Rich- 
ard Strauss baigė savo operą Sa
lome, medikas muzikas Al- 
bert Schvveitzer paskelbė veika
lą “J.S. Bach — muzikas poe- 

’ tas”.
Pittsburghe, Pennsylvanijos 

valstijoj, buvo pastatytas pirmas 
tylusis filmas, vardu Didysis 
traukinio apiplėšimas, sulaukęs 
nepaprasto pasisekimo Edwin 
Porterio pastatyme.

1905 metai daugeliu atžvil-

prieš

karo 
atsi-

Lietuviškos organizacijos 
kasdien gausėjo. Naujieji veikė
jai buvo kupini naujų idėjų. 
1890 Chicagoj jau gyveno 2,000 
lietuvių, o visoj Amerikoj buvo 
60 organizacijų. Prie kai kurių 
įsikūrė chorai ir vaidintojų rate
liai. 1894 Amerikoj jau buvo 15 
lietuviškų bažnyčių, 6 mokyklos, 
200 organizacijų, 5 chorai.

Tai tik nedaugelis pavyzdžių 
iš pirmatakų veiklos. Viskam 
suregistruoti reikėtų daugelio 
tomų.

Pirmieji ateiviai veikėjai se
niai nuėjo į amžinybę. Juos pa
sekė ir jų vaikai. Vaikaičiai iš
siskirstė ir nutautėjo. Kurie lai
kosi kiek arčiau lietuvių, tik su
minėjus vieną ar kitą faktą, įvy
kusį jų ar jų tėvų kilimo vieto
vėj, atsimena, kad tėtė ar “ma- 
mė” kažką panašaus yra kalbėję.

Garbingos praeities ir akty
vios lietuvių veiklos paminklai 
— pasididžiavimas, lietuvių 
bažnyčios, parapijos, o prie jų 
mokyklos likviduojasi sparčiau, 

negu jos buvo kuriamos 
70 ar 90 metų.

Po antrojo pasaulinio 
naujieji lietuviai ateiviai 
nešė skirtingus lietuviškos veik
los dėsnius, tikslus ir metodus. 
Jie taip pat nedaug dėme
sio kreipė į savo pirmatakų 
praeitį. Užsiėmę įsikūrimo rū
pesčiais, sakėsi neturį laiko to
kiem reikalam.

Kitaip galvojo Draugo redak
torius Bronius Kviklys. Jis ne tik 
pats rinko viską, kas lietė lietu
viškąją ateiviją, bet pasitelkė ir 
eilę talkininkų tose vietovėse, 
kur medžiagos turėjo būti apstu. 
Jo akcija buvo sėiminga. Ji būtų 
buvusi dar sėkmingesnė, jei 
asmenys, žinoję, kur medžiagą 
galima rasti, būtų supratę pačią 
rinkimo reikšmę.

Didelį supratimą pradėtam 
darbui parodė Draugo dienraš
čio vadovybė. Administratorius 
kun. Petras Cinikas, MIC, ir re
daktorius moderatorius kun. Pra
nas Garšva savo autoritetu rėmė 
ir teberemia šią parodą, o Chi
cagoj pasiėmė ir visą materiali
nę atsakomybę.

Aplankęs parodą, išėjęs pagal
voji, kiek daug meilės savo kraš
tui savai kalbai ir vienas kitam 
turėjo ankstesniosios ateivijos 
lietuviai. Tai patyrėm ir mes, 
tremtiniai. Kada, dešimtimis, 
kaip avys, suvaryti į vieną ka
reivinių kambarį, rausėmės savo 
mintyse, kaip pelų maiše ieško
dami grūdo, ar neatsiminsim 
kada nors į tą laimingą šalį 
išvykusio dėdės, tetos, pusbrolio 
ar kaimyno, atsiminę rašėm il
gus, malonius laiškus, kuriuos 
gavęs “giminaitis” neturėjo lai
ko jų perskaityti, o perskaitęs 
mažai ką tesuprato. Tačiau vie
ną reikalą jis iš karto suprato: 
kad, per Care ar kokiu kito
kiu būdu reikia pasiųsti siunti
nį. Viską metęs į šalį, tai pada
rydavo. Koks džiaugsmas būdavo 
siuntinį gavusiam!

Keistai atrodo dabar, kad apie 
tas džiaugsmo valandas, išplau
kusias iš ankstesniųjų ateivių, 
supratusių mūsų nedalią, yra 
vengiama kalbėti. Kodėl? Tai 
buvo artimo meilės jausmo pa
reiškimas sunkumuose atsidūru- 
siem tautiečiam. Nuoširdumas, 
kurio jie nebuvo patyrę.

Todėl, nors savo apsilankymu 
į jų nuveiktų darbų apžvalginę 
parodą pagerbkim juos už jų 
tokią gerą širdį.

Jonas P. Lenktaitis

gių buvo panašūs į kitus metus: 
dideli žmonės gimė ir mirė; 
įvairių kraštų vyriausybės susi
tverdavo ir sugriūdavo; mokslas 
kūrė savo stebuklus, kurie su
keldavo dideles tragedijas; vers- 
lai ir profesionalų veikla pelnė
si sau pragyvenimą; pagaliau ir 
Lietuvai tie metai atnešė spau
dos pragiedrulius su Didžiuoju 
Vilniaus Seimu . .. Tais metais 
Chicagoj susiorganizavo pirmas 
Rotariečių klubas.

Taip parodo pasaulį, septy
niom laiko dekadom praėjus, 
žurnalistas Charles W. Pratt.

DR. P. MAČIULIS
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BALFO PIRMININKĖ LANKO
SKYRIUS

BALFo nirmininkė Marija Ru
dienė grįžo į Chicagą, praleidu
si apie 10 dienų rytiniame JAV 
pakrašty, kur lankėsi įvairiais 
BALFo reikalais.

Spalio 2 dalyvavo Phila
delphijoj įvykusiame BALFo di
rektorių metiniame suvažia
vime, kuris, globojant vietiniam 
BALFo skyriui, pirmininkui 
Juozui Lukui ir direktoriui Fe
liksui Andriūnui, praėjo su gra
žiu pasisekimu.

Sekančią dieną po suvažiavi
mo Philadelphijos Lietuvių 
Tautiniuose Namuose padarė il
gesnį pranešimą lietuvių visuo
menei, kuriame išryškino BAL- 
Fo vaidmenį naujų pabėgėlių iš 
Lietuvos imigracinių reikalų 
tvarkyme. Taip pat plačiau pa
pasakojo apie BALFo pastangas 
bei atliktą darbą, išvežant Bra

Rašytoja — aktorė Birutė Pūkelevičiūtė skaito savo kūrybą 
vakare, kurį surengė birutietės spalio 23 Kultūros Židinyje. 
Nuotr. L. Tamošaičio

BALTIMORE, MD

Kepsnių balių rengia Lietuvių 
svetainės šėrininkai lapkričio 7, 
sekmadienį, lietuvių svetainės 
kambariuose. Be jautienos bus 
ir kitokių valgių ir gėrimų. Šo
kiam gros geras orkestras. Bus 
loterija. Bilietus galima gauti 
lietuvių svetainėj prie baro. Pra
džia 1 vai. po pietų, baigsis 6 v.v. 
Rengėjai kviečia visus į šį ma
lonų pobūvį.

Šv. Alfonso suaugusių klubas 
kviečia visus į jų rengiamą Hal- 
loween balių šeštadienį, spalio 
30, Šv. Alfonso mokyklos salėj. 
Pradžia 8 vai. Bus skanių val
gių ir gėrimų. Šokiam gros or
kestras. Premijos bus suteiktos 
tiem, kurie dėvės įdomiausius 
kostiumus ir kaukes.

Lietuvių Postas 154 ir jų pa
dėjėjos rengia vadinamas “atgal 
prie Dievo” pamaldas sekma
dienį, lapkričio 14, Šv. Alfonso 
bažnyčioj. Šias įspūdingas iškil
mes legijonieriai rengia kiekvie
nais metais su dideliu pasiseki
mu. Legijonieriai ir padėjėjos 
susirinks bažnyčios prieangyj 
prieš 8:30 vai. ryto mišias. Jų 
kapelionas kun. A. Dranginis ly
dės juos į bažnyčią. Giedos vyrų 
choras Daina.

Šv. Alfonso parapijos metiniai 
pietūs įvyks sekmadienį, lapkri
čio 14, Šv. Alfonso mokyklos sa
lėj. Pietūs prasidės 1 vai. popiet 
ir baigsis 6 v.v. Bilietus dabar 
galima įsigyti pas parapijos 
draugijos narius arba klebonijoj. 
Šokiam gros populiarus Music 
Makers orkestras. Pelnas skiria
mas Šv. Alfonso mokyklos nau
dai.

40 valandų atlaidai Šv. Alfon
so bažnyčioj gražiai pavyko. 
Maldininkai buvo sužavėti alto
riais, kurie buvo skoningai pa
puošti. Kunigai iš kitų parapijų, 
kurie dalyvavo atlaiduose, buvo 
sužavėti ne tik tradicinėm 40 va
landų pamaldom, bet ir Šv. Al
fonso mokyklos vaikučių elgesiu 
procesijoj. Lietuviai gali di
džiuotis, kad jų bažnyčia viena 
iš gražiausių Baltimorėj.

Open House įvyks Šv. Alfon
so mokykloj lapkričio 7, sek
madienį. Visi kviečiami tuoj po 
mišių aplankyti mokyklą, pama
tyti naujus atremontuotus klasės 
kambarius ir pasikalbėti su se
sutėm kazimierietėm, kurios per 
ilgus metus auklėja Baltimorės 
lietuvių vaikučius. Gaila, kad 
šiemet mažas skaičius lietuvių 
lanko Šv. Alfonso mokyklą.

Jonas Obelinis 

žinskus iš Turkijos ir juos apgy
vendinant Venezueloj.

Vėliau Maria Rudienė lankėsi 
Washingtone, kur tarėsi su Vals
tybės departamento ir Imigraci
jos skyriaus pareigūnais Bra
žinskų bei kitų pabėgėlių reika
lais. Šia proga susitiko su vie
tinio BALFo skyriaus valdyba, 
kuriai šiais metais pirmininkau
ja dr. Jonas Balys, pasitarti orga
nizacinės veiklos klausimais.

Keletai dienų buvo sustojusi 
New Yorke. Čia aplankė Darbi
ninko redakciją, dalyvavo Tarp
tautinės Šalpos Organizacijos 
narių suvažiavime, o vėliau 
vysk. Edward E. Svvanstrom, il
gamečio Amerikos Katalikų Šal
pos organizacijos pirmininko, 

pagerbime. Pagerbimas buvo 
surengtas įvairių Amerikos šal
pos organizacijų, taip pat ir 
BALFo, pastangomis, atsisveiki-

TORONTO, ONT.

Skautų šventė

Toronto skautai spalio 3 šau
niai pradėjo skautiškus darbo 
metus ir iškilmingai sutiko kny
gą “Lietuviškoji skautija”. Iškil
mėse dalyvavo ir knygos auto
rius, LSS pirmūnas Petras Jur- 
gėla, ir knygos leidėjai v.s. An
tanas Saulaitis ir v.s. Alfonsas 
Samušis.

Dviguba šventė buvo pradėta 
pamaldomis Prisikėlimo bažny
čioj. Tuoj po pamaldų parapijos 
salėj buvo tuntų iškilminga su
eiga.

4. vai. Lietuvių Namuose To
ronto skautininkų,-ių ramovė su
rengė knygai sutiktuves. Buvo 
nuotaikinga akademija ir sol. Gi- 
nosČapkauskienės smagus kon
certas.

Akademijoj jaunai ir ugningai 
kalbėjo “Lietuviškosios skau
tijos” autorius P. Jurgėlą. Vi
sose iškilmėse buvo gausu pub
likos. Autorius buvo gražiai su
tiktas ir pagerbtas. Daug knygų 
parduota su jo įrašu.

Torontiškiai entuziastingai* 
įsijungė į skautų šventę ir įpras
mino skautiškas pastangas.

A.S.

FLORIDOS LIETUVIAI
LB Palm Beach County 

apylinkės narių susirinkimas
Juno Beach, Fla., spalio 16 

Metodistų bažnyčios salėj įvyko 
metinis susirinkimas eilei svar
bių reikalų aptarti.

Jau pasiruošta surengti Vėli
nių minėjimą XI.2 Royal Palm 
Memorial Garden lietuvių sek
cijoj (šias kapines vietos lietu
viai bendromis jėgomis įsigijo 
prieš metus) savo mirusiem pa
gerbti.

Lapkričio 20 bus ruošiamas 
LB 25-rių metų JAV įsteigimo 
minėjimas. Su šiuo minėjimu 
bus suderintai prisiminta ir Lie
tuvos kariuomenės 58-rių metų 
įsteigimo šventė. Šio minėjimo 
metu įvyks pamaldos Švč. Šir
dies kat. bažnyčioj ir minėji
mas atliktas Madonna Hali, 
Lake Worth mieste. Šis minėji
mas bus plataus masto su meni
ne dalimi ir paskaita. Laukiama 
svečių iš St. Petersburgo ir Pom- 
pano Beach vietovių.

Susirinkimas taip pat vienin
gai pritarė LB apylinkės valdy
bos pasirengimam ruošti N. Me

nant ir išreiškiant padėką vysk. 
Swanstrom už jo nuopelnus pa
bėgėliam, pasibaigus antram pa
sauliniam karui. Ypatingai už jo 
rūpestį ir pastangas, kad to meto 
kongresas išleistų palankų įsta
tymą įleisti pabėgėlius į JAV. 
Pažymėtina, kad vysk. Swanst- 
rom tarpininkavimas Balfui pa
lengvino teikti gausią šalpą lie
tuvių pabėgėliam Europoj bei 
padėti jiem atvykti į šį kraštą.

New Yorko BALFo skyriaus 
pirmininkė Janina Gerdvilienė 
savo bute surengė Marijai Ru
dienei priėmimą, kurio metu 
centro valdybos pirmininkė 
turėjo progos pasidalinti kelio
mis mintimis BALFui rūpimais 
klausimais ir pabendrauti su 
Nevv Yorko skyriaus valdybos 
nariais ir direktoriais.

K.T.

BRIDGEPORT, CONN.
RENKAMA 
ALDONA 

RADZVVILLAS
Aldona Radzwillas, demokra

tė, 128 distrikto atstovė Corinec- 
ticut valstybės seimelyje, šiemet 
yra perrenkama naujam termi
nui. Ji yra aktyvi Lietuvos vyčių 
narė, visada domisi lietuviška 
veikla..Plačiai reiškiasi ir ameri
kiečių organizacijose.

Kviečiami tos apylinkės lietu
viai už ją balsuoti ateinan
čiuose rinkimuose lapkričio 2.

LOS ANGELES
Šv. Kazimiero parapijos at

naujintų salių atidarymas įvyks 
lapkričio 20-21. Lapkričio 20, 
šeštadienį, 6 vai. vak. apatinėj 
salėj vyks svečių priėmimas. 
7:30 vai. vak. viršutinėj salėj 
vyks iškilmingas banketas su 
menine programa. Programą at
liks buv. Metropolitan Operos 
solistas Algirdas Brazis iš Chi
cagos, solistės Birutė Dabšienė 
ir Janina Čekanauskienė, pianis
tė Raimonda Apeikytė, solistai 
Antanas Pavasaris ir Rimtautas 
Dabšys. Rezervuojant vietą ban
kete, aukojama bent 25 dol. 
Lapkričio 21, sekmadienį, 10:30 
vai. ryto padėkos mišias Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos baž
nyčioj aukos klebonas prel. J.A. 
Kučingis. Pamokslą pasakys 
Tėv. Bruno Markaitis, SJ. Per 
mišias giedos parapijos choras, 
vadovaujamas komp. Broniaus 
Budriūno. Po pamaldų 11:30 
vai. pietūs apatinėj salėj ir at
naujintos salės apžiūrėjimas 
(Open House).

Balfo Los Angeles skyrius 
spalio 15 pradėjo piniginį aukų 
rinkimo vajų pagelbėti varge 
esantiem lietuviam. Šių metų 
Balfo valdybą sudaro: pirm. Vla
das Pažiūra, vicepirm. R. Mu- 
lokas ir J. Rukšėnienė, sekr. R. 
Dabšys, ižd. A. Mitkevičius ir 
atitinkamų vietų įgaliotiniai: R. 
Bužėnas, J. Dzenkaitis, S. Goro- 
deckienė, S. Kvečas, A. Pažiū- 
rienė, B. Seliukas, M. Šimonie
nė ir A. Tumas. Aukas priima 
visi valdybos nariai.

tų sutikimą Hilton Inn pokylių 
salėj, esančioj Singer Island, 
3800 N. Ocean Blvd. Šis viešbu
tis yra ant pat Atlanto kranto.

Šiame susirinkime buvo iš
rinkti du atstovai: St. S labokas 
ir A. Šalkauskas dalyvauti LB 
Floridos apygardos suvažiavime, 
kuris netrukus įvyks rytinėj Flo
ridos pakrantėj.

Taip pat buvo nutarta sutelk
ti lėšų Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijoj paremti.

Susirinkusieji turėjo progos 
pasidalinti mintimis apie sėk
mingą ir damų visų lietuvių 
bendradarbiavimą šioj augančioj 
lietuvių kolonijoj.

Po susirinkimo nariai buvo 
pavaišinti kava bei skaniais už
kandžiais ir visi turėjo progą 
pasiklausyti įdomaus p. Budre- 
vičiaus pranešimo apie lietuvių 
gyvenimą Suvalkų trikampy. Jis 
tik nesenai grįžo iš kelionės 
po Lenkiją.

Visi dalyviai skirstėsi į na
mus patenkinti ir gavę progą 
sužinoti apie jų išrinktus valdy
bos svarbią veiklą lietuvybei iš
laikyti.

A.B.

Jurgis Ramonas ir Michel Sotirhos tautinių mažumų atsto
vų susirinkime Manhattane. J. Ramonas, lietuvis atvokatas 
iš Clevelando, yra prez. Fordo rinkimų komiteto tautinių 
mažumų (Heritage Groups) skyriaus vedėjas, M. Sotirhos 
yra New Yorko valstijos to skyriaus vedėjas. Nuotr. P. Ąžuolo

Jungtinio baltų komiteto nariai Santa Monicoje (Calif.) 
Baltijos valstybių klausimais kalbasi su Robert K. Dornan, 
kandidatu į JAV Kongresą; iš kairės — Robert K. Dornan, 
Amold Niitme (estas) — komiteto kopirm., Karlis Pet- 
rovskis (latvis), Juozas Kojelis — komit. kopirm. ir dr. An- 
sis Blakis (latvis) — pirm. Dornan formuoja patariamąją 
tarybą, su kuria jis kaip kongresmanas numato turėti pe
riodinius pasitarimus. Į šią tarybą yra pakviesti ir baltų 
atstovai.

Vaidilutės Butkytės ir Algi
manto Mikuckio sutuoktuvės 
įvyko spalio 2 Šv. Kazimiero 
bažnyčioj. Priėmimo vaišės 
buvo Nob Hill Banąuet Center 
salėj, Panorama City, Calif. Abu 
jaunavedžiai buvo aktyvūs skau
tai ir Jaunimo ansamblio šokių 
grupės nariai. Juodu yra baigę 
Šv. Kazimiero šeštadieninę li
tuanistinę mokyklą, o Vaidilutė 
toj mokykloj jau mokytojavo.

FLORIDOS LIETUVIAI, 
NEPADARYKIME KLAIDOS!

Dr. JOHN L. GRADY

Floridos lietuviai, LAPKRIČIO 2 balsuokime už kon 
servatyvų kandidatą į JAV Senatą

kuris yra susipažinęs su Lietuvos reikalu ir ateityje 
padės Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės įgyvendinimui.

Vasario 16 d. minėjimo kalboje Miami, Fla., Dr. J. 
GRADY pareiškė, kad jis NEPRIPAŽĮSTA HELSINKIO 
akto. D. J. GRADY yra vienas iš tų, kuris laikysis 
Amerikos konstitucijos principų, sieks stiprios Ame
rikos ir pavergtom tautom laisvės.

Informacijų apie jo politinę platformą galima gauti kiek
vienoje respublikonų partijos įstaigoje. Dr. J. GRADY 
yra daug kalbėjęs televizijos programose Floridos vals
tybėje ir daugeliui iš mūsų yra jau gerai pažįstamas.

Visi Floridos lietuviai, būkime vieningi ir 
balsuokime už tikrą konservatyvų Amerikos 

patriotą į JAV Senatą —

Juozo Venckaus ir Jūratės Pa
žėraitės sutuoktuvės įvyks lap
kričio 27 Šv. Kazimiero bažny
čioj.

Rimas Gurčinas veikia su nau
ja savo bendrove “Gurčinas As- 
sociates, Consulting Electrical 
Engineers '. R. Gurčinas nese
niai baigė mokslus ir vedė lietu
vaitę Safrončikaitę. Rimo tėvas 
Ignas irgi yra elektros įvedimų 
specialistas. —L.Ž.K.
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— Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto seimas šiemet į- 
vyks gruodžio 4-5 Washingtone, 
D.C. Programoj bus Vliko ir 
Tautos Fondo metinės veiklos 
apyskaitos, prof. dr. Domo Kri
vicko kalba apie tarptautinę po
litiką, Aušros ir Jono Jurašų 
pranešimas apie Lietuvos rusi
nimą ir simpoziumas apie Vliko 
sąrangą. (E)

— Hot Springs, Arkansas, pra
dėjo veikti lietuviška kultūrinė 
radijo valandėlė S PA. Jos motto 
— “Leiskit į tėvynę”. Programos 
vedėja ir pranešėja yra Salomė
ja Šmaižienė. Pirmoji valandėlė 
buvo perduota per KBHS stotį 
banga 590 AM spalio 10. Ji buvo 
skirta komp. Jono Zdaniaus mir
ties metinių ir poeto diplomato 
Oskaro Milašiaus 100 metų gi
mimo sukaktim paminėti. Kita 
lietuviška radijo valandėlė SPA 
bus girdima lapkričio 4 iš KBHS 
stoties, banga 590 AM 2:10 
vai. po pietų.

— Kun. Boleslovas Liu- 
bauskas spalio 18 d. 5 vai. ry
to mirė Hot Springs, Arkansas. 
Velionis buvo gimęs 1905 vasa
rio 8, kunigu įšventintas 1934 
gegužės 26 Kaune. Išeivijoj ilgą 
laiką ėjo vikaro pareigas New 
Yorko parapijose, vėliau išsikėlė 
į Pennsylvaniją, o paskutinius 
dvejus metus buvo apsigyvenęs 
Hot Springs , Arkansas.

— Lietuvių Fondo valdyba 
rengia tradicinius metinius ba
lius. Šiemetinis balius antrojo 
milijono vajaus proga vyks Chi
cagoj, Jaunimo Centro salėj, 
spalio 31. Juo rūpinasi LF val
dybos nariai M. Remienė ir S. 
Baras.

— Ignas Sakalas, buvęs ilga
metis Draugo ir kitų laikraščių 
redaktorius, spaudos bendradar
bis, didelis visuomenininkas, 
po ilgos ir sunkios ligos mirė 
spalio 19 Chicagoj. Velionis 
buvo gimęs 1892 lapkričio 7 
Knizlauskio km., Ukmergės ap
skrity. Į JAV atvyko 1913 ir ap
sistojo Clevelande. Nuo 1918 
iki mirties gyveno Chicagoj. 
Draugo redakcijoj dirbo nuo 
1918 iki 1962. Yra dar redaga
vęs Vytį ir Muzikos Žinias. Jo 
veikla ypač buvo ryški Lietuvos 
vyčiuose, Šv. Vardo draugijoj, 
Katalikų Federacijoj ir Vargo- 
ninkų sąjungoj.

— Prel. dr. Mykolui Urbonui 
rugsėjo 26 suėjo 90 metų am
žiaus. Prel. M. Urbonas yra pa
sižymėjęs savo darbais DuBois,. 
Pa., lietuvių ir amerikiečių tarpe. 
Nors šiuo metu jau yra klebo
nas emeritas, bet ir dabar ne
nustoja rūpintis sielovada ir 
žmonėmis. Jis yra išleidęs lietu
vių ir anglų kalba religinių eilė
raščių, bendradarbiavęs spau
doj, cha u g dirbęs organizacijose. 
Gimęs 1886 rugsėjo 26. Kunigu 
įšventintas 1915 gruodžio 18.

— Lietuvių Skautų-čių Broli
ja ir Seserija ’ ruošia jaunesnių
jų vadovų sąskrydį, kuris įvyks 
spalio 30-31 Dainavoj. Į sąskry
dį kviečiami visi draugininkai- 
ės, laivo vūdai-vės, jų pavaduo
tojai, adjutantai ir kiti tuntinin- 
kų rekomenduojami skautai-ės, 
nejaunesni 16 metų. Sąskrydį 
globoja Detroito skautai ir skau
tės. Dėl smulkesnių informaci
jų prašome kraiptis į tuntinin- 
kus-es.

— Dail. Vlado Vaičaičio dai
lės darbų paroda Chicagoj, Jau
nimo Centre, Čiurlionio galeri
joj, vyks gruodžio 10-19.

— Ieškomi vaikai Prano Kam- 
sicko, kilusio iš Kalensnykų km., 
Ūdrijos valsč., Alytaus apskr 
Manoma, kad jis gyveno New 
Yorke. Juos pačįus, arba apie 
juos žinančius prašom atsiliepti 
adresu: V. Juška, Brooks, Al
berta, Box 326, Canada TOJ 
OJO.

— St. Petersburg, Florida, 
86 metų amžiaus vyras našlys 
ieško moters, kuri norėtų pas jį 
gyventi ir, reikalui esant, jam pa
dėti. Siūlomas pilnas išlaikymas 
— butas ir maistas. Suinteresuo
tos prašomos kreiptis adresu: 
Kostas Dima, 52 45th Avenue, 
St. Petersburg, Fla. 33706.
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Tough, hard-headed 
experience is what 
counts in America’s 
foreign and defense 
policies.

Tokią patirtį turi prezidentas 
Fordas. Tai patirtis, kurios neturi 
Jimmy Carter.

Prezidentui Fordui užsienio po
litika ir gynybos politika yra neatski
riami dalykai. Jie turi būti svarstomi 
kartu, nes vienas dalykas liečia kitą.

Prezidentas smerkia tuos, kurie 
nori sumažinti bilijonais dolerių Ame
rikos gynybos biudžetą — kaip to 
norėtų Jimmy Carter. Susilpninta 
Amerikos gynyba pažeidžia mūsų 
pajėgumą veikti iš stiprių pozicijų.

Europoje tai reikštų susilpnėjimą 
mūsų įsipareigojimo NATO organiza
cijai — tai reikštų NATO susilpnė
jimą. Ar Jimmy Carter tikrai yra ap
svarstęs baisias susilpninto NATO 
pasekmes prieškornunistinių jėgų 
saugumui ir moralei kiekviename 
krašte — ypač narsiem ir laisvę my- 
lintiem Rytų Europos žmonėm?

Prezidentas Fordas tai yra 
apsvarstęs. Štai dėl ko jis skiria 
pinigus ten, kur jie reikalingi. Val
stybės gynybos biudžetui. NATO pa
laikymui. Mūsų laivynui Viduržemio 
jūroje. Amerikos Balsui. Laisvosios 
Europos radijui.

Jis yra prezidentas, kuris veikia 
pagal griežtą ir praktišką patirtį. Tai 
patirtis, kuri jį Įgalino išlaikyti 
Ameriką taikoje. Tai patirtis, kurią 
amerikiečiai prarastų, jei Jimmy 
Carter taptų prezidentu.

Palaikyk patyrusį prezidentą, 
dirbantį Amerikos taikai ir saugumui!

THE PRESIDENT FORD COMMITTEE. JAMES A.BAKER.III. CHAIRMAN, ROYSTON C. HUGHES, TREASURER
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komandą. Jeigu mus priešai ne
nugalės, tai mes patys save su- 
silikviduosim.

Rezervinė prieš daugumoj tą 
pačią turkų komandą pralaimėjo 
2:3. Savižudis įvartis nulėmė šių 
rungtynių pasekmę.

Kitą sekmadienį mūsiškiam 
rungtynių nepaskirta. Lapkričio 
7 abi komandos keliaus į Wayne, 
New Jersey, žaisti prieš Passaic 
Sportfriends futbolo klubą.

-o-
Šį sekmadienį, po jaunimo 

pamaldų, Kultūros Židiny bus 
draugiškos krepšinio rungtynės. 
Žais mūsų jaunučiai, jauniai ir 
vyresnieji jauniai prieš vietinių 
mokyklų amerikiečių komandas.

Paguoda
— Aš visuomet, po laidotuvių 

išeidamas iš kapinių, jaučiu tam 
tikrą paguodą.

— Ar pats išprotėjai? Kokia to
kiais atvejais tau gali būti pa
guoda?

— Jei iš kapinių išeinu, tai 
reiškia, kad dar nėra taip blo
gai tebesu gyvas . . .

nuNTEFt
800 aeres of piivate land. Deer hunting and 
small game. 3 meals daily, nightly entertain- 
ment All rooms T.V. and private bath. Every- 
thmg incl. in our reasonable rates. Write or call 
direct in N.Y.C. (212) 695-1757.

ARROVYHEAD LODGE
PARKSVILLE, N.Y. 12768
(Only 2 1/2 Hrs. N.Y.C.)

DEXTER PARK
PHARMACY l!£1l

Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELTVER 
TELEF. 296-4130

DOMENECH AGENCY
GENERAL INSURANCE FIRE, LIFE AND AUTO 

D.V. REAL ESTATE RENTALS, SALES, 
CONVENTIONAL FHA-GI MORTGAGES 
202 MAIN STREET HEMPSTEAD, N.Y.

CALL 516 483-8512

Kanados lietuvių studentų orkestras “Atspindžiai”, kuris šeš
tadienį, lapkričio 6, gros šokiam Laisvės Žiburio radijo 
rudens baliuj Kultūros Židiny. Iš k. Algis Villani, Mindau
gas Repšys, Marijus Chainauskas (vadovas), Leonardas Lukša 
ir Viktoras Jakubaitis.

fįfr SPORTAS
Futbolas — 3 iš eilės

Sekmadienį, spalio 24, LAK 
pirmoji futbolo komanda pasie
kė trečią laimėjimą iš eilės. 
Apylygėj kovoj prieš Turkish 
Americans mūsiškiai atsilaikė 
prieš įkyrų turkų puolimą iki pat 
pabaigos, išsinešdami 1:0 lai

mėjimą. Mūsų įvartį gražiu smū
giu pirmam puslaiky uždirbo 
Klivečka, bet tai ir buvo vie-

nintelis dėmesio vertas šių 
rungtynių momentas. Ar tai lai
mint, ar pralaimint, mūsų rung
tynės ima darytis lyg ir mo
notoniškos. Rodos, iš anksto jau 
galima numatyti, kad prieš pa
baigą, išblėsus puolimui, mūsiš
kiai iš paskutiniųjų kapstysis, 
kad apgintų savo kuklią persva
rą. Ir taip pat iš anksto matosi, 
kuris iftūsų žaidėjas bus šį kartą 
pašalintas iš aikštės. Sezonui ei
nant pirmyn, mūsų žaidikai vie
nas po kito rikiuojasi į žiū
rovų eiles, palikdami aikštėj 
darbuotis nuolat silpnėjančią

Pirmenybės Clevelande
Lapkričio 13-14 Clevelande į- 

vyks ŠALFAS Sąjungos stalo 
teniso, šachmatų ir plaukimo 
pirmenybės. Tuo pačiu metu 
bus ir tarptautinės pabaltiečių 
krepšinio varžybos. Visas rung
tynes organizuoja ir rengia Cle
velando sporto klubas Žaibas. 
Dėl informacijų kreiptis į klubo 
sekretorių A. Bielskų, 13813 
Othello Avė., Cleveland, Ohio 
44110. Tel. 216 681-9143.

RUSTIC STYLE RESTAURANT AND 
LOUNGE IN THE SCENIC NORTH COUNTRY 
LOCATED IN ORLEANS, VERMONT. SEATING 
CAPACITY 70 TO 80. NOW OPERATING AT A 
PROFIT WITH UNLIMITED GROWTH POTENTIAL. 
FULLY EOUIPPED KITCHEN AND LOUNGED, 
FURNISHED THROUGHOUT IN EARLY AMERI
CAN DINING TABLES AND CHAIRS. FOR 
FURTHER INFORMATION CALL 1-802-754-6925 
OR 1-802-525-6991. YEAR ROUND OPERATION. 
ASKING $27,000 OWNER MOVING TO WARMER 
CLIMATE.

Niek Mason Contractors
Chimney Specialists 

Fireplace 
Sriek Work 

Any Repairs
Free inspeefion - Free Ėst.

Call Anytime (212) 728-5212
34-11 30 Avė. L.l. City

Concrote Work 
Roofing 

Reasonable

—BEAUTY SALON —■
NEVERON SUNDAY — RE OPENS 

20% OFF ALL CUSTOMERS 
30% OFF SENIOR CITIZEMS 
(516) 872-3360

748 Franklin Avė. Fronklin Square

BROTHERS MERCEDES SERVICE 
& REPAIR 

MASTERMECHANICWITH18YEARSEXPERIENCE 
EUROPEAN FACTORY TRAINED FAST OUALITY 
WORKMANSHIP FULL GUARANTEE ON ALL

REPAIRS &SERVICES WE ALSO REPAIR BMW
46 WANAQUE AVĖ POMPTON LAKĘS, N.J. MON.-

SAT. 8-6 839-1480

RESTAURANT PIZZERIA
Partners opening larger operation. Selling lašt 
gold mine in Bklyn, aeross fr. King Plaza Shop- 
ing Ctr.. Newly decor. Irg. translt trade & delivery 
busn. & din. area for 26. Fui kiteh, ovene, 
dough mach., dough retarder, walk-ln box, 24 
counter, 10 yr. lease. Imm. takeover, $100,000. 
Mr. Mulvihill, 252-2990 for appt  . .

PANELING, SHEETROCK BATHROOMS 
& ALL OTHER HOME IMPROVEMENTS 

FULLY INSURED. LIC. H1820290000 
J. Green 

(516) 868-9396

COSTELLO ROOFING
WILL REPAIR ANY LEAK IN YOUR ROOF. 

SPECIALIZING IN FLAT ROOFS ONLY. 
FREE ESTIMATE NO OBLIGATION 

ALL W0RK GUARANTEED
CALL 7 DAYS A WEEK 9-9 (212) 424-9392

E & S CONSTRUCTION COMPANY 
84-50 Austin Street 

Kew Gardens
FIRE DAMAGE & WATER DAMAGE REPAIRS 
ALL BUILDING TRADES REASONABLE, PLŪS 
OFFICĖ PANELING FURNITURE REFINISHING 

CALL 847-2299

J

SKIERS 
SAVE MONEY BY MAIL!

Starting in October ELM SKI “CATALOG SALES” will mail out its first twenty- 
page color catalog featuring 1976 special bargains at discount prices plūs new 
1977 equipment from the world’s leading ski manufacturers.
Top makes likę Rossignol, Hart, Nordica, Lange, Look, Kneissi, Fischer, Salomon, 
Dynaster, T rezeta, Krystal, Hanson, Germont, K2, Hierling, Kastinger, Caber, 
Head, Olin, Hexel, Dolomite, Kestle, Scott, Raichie, Koflach plūs many more.

lt brings for the first time the oportunity and convenience to shop and save by 
ma ii with one of the oldest most widely known rel iable ski reta ii outlets in Nevv England 

VYRITE FOR CATALOG N0W ...
MAIL TO ELM SKI CATALOG SALES

969 WASHINGTON ST., BRAINTREE MA 02184

Spauda
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant dėl 
mūsų tautos laisvės. 
Paremk ją savo auka!

Manto Aukštuolio eiliuota
I knyga “Mūsų senolių žodžiai iš 

anapus” vaizduoja mūsų tautos 
būdą, žmoniškumą ir pasaulio 
sampratą. 306 psl. Kaina 5 dol. 
Apmokėtus užsakymus siųsti 
adresu: M. Aukštuolis, 4 Eliza- 
beth Avė., Springdale, Conn. 
06907. (Skelb.)

NEW ORDER FORMING
WOMEN OF ALL AGES, WID0WS, FORMER 
SISTERS NEEDED TO START ORDER. RELIGIOUS 
HABIT WORN. ALL TALENTS NEEDED ALSO. 
WHATEVER TALENT ONE HAS ITS NEEDED. 
MATURE SISTER NEEDS VOCAT1ONS TO START 
ORDER. ORDER WILL BE TRUE TO THE HOLY 
FATHER, AND HOLY MOTHER CHURCH. WON’T ‘ 
YOU JOIN ME SERVING GOD AS A PENITENT OF 

THE MOST MERCIFUL HEART OF JESUS.
Piease Wrlte:

SISTER M. RITA, PCCJ, 
2306 Telles Avenue, 

Alamogordo, New Mex. 88310

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END WORK ELECTRICAL W0RK 
TUNE UPS OUR SPECIALTY. AUTO REPAIRS 
SKILLED MECHANICS SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE OPP. EXIT OF STATĖ. INSPECTORS 
PHONE 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE

EXPERT REPAIR, remodeling, antioue, 
RESTORATION. ANY TYPE REFINISHING. CHAIR 
SEATS RECOVERED. VINYL.d FABRIC GLASS 
WORK. 828-1400.

APPLES.... CIDER
Pick your own apples at FISHKILL FARMS 
Southern Dutchess County, 60 miles from N.Y.C. 
FRESH PURE CIDER made at our own mill. 
Many varieties of apples and VEGETABLES. 
Take Taconic pr Thruway to 1-84 Exit 15, turn 

left and follow signs to
FISHKILL FARMS

East Hook Crossroad, Wlcoppee N.Y.
(914) 897-4377

MICRO COATINGS 
Painting, Interior & Exterior 
Also Tile Work 212 591-1623

V IE
Lietuviška

VYTIS

DEAR ĘLM SKICATALOG SALES ...
PLEASE SEND ME YOUR LATEST 20 PAGE SKI 
CATALOG AT NO CHARGE. Thls offer for limlted 
time only (Reg. $2.00)

NAME .....
ADDRESS
City ..... Statė
ZIP CODE .....

Veda Kazys Merkis

— Mūsų skaitytojam pateikia
me įdomią ir pamokančią parti
ją iš 1957 Leningrado pirmeny
bių, laimėtą dm Furmano.

NIMZ01NDIAN DEFENSE

I THE ORATORY
FOR ALMOST FORTY YEARS THE PRIESTS AND 
BROTHERS OF THE ORATORY OF ST. PHILIP 
NERI HAVE BEEN LIVING, WORKING, AND 
GROWING WITH THE PEOPLE OF SOUTH 
CAROLINA. WE ARE A COMMUNITY WITHOUT 
VOWS. FREELY LIVING THE EVANGELICAL 
COUNSELS IN A SPIRIT OF LOVE AND JOY. OUR 
WORKS ARE AS VARIED AS THE NEEDS OF THE 
PEOPLE OF GOD IN OUR AREA. HELP US TO 
GROW WRITE —FATHER JOSEPH CO. THE 
ORATORY, P.O. BOX 11586, ROCK HILL, S.C. 
29730.

l

HICKSVILLE 
MOTORLODGE

LOVY COMMERCIAL RATES 
SPECIAL DAY RATES 

VVEEKLY & MONTHLY RATES 
ROOMS VYITH REFRIGERATORS 

THERMOSOL STEAM BATHS

KELIONIŲ
AGENTŪRA

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

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose: Specialios nuolaidos:

EXPERT MOVING
from a plate to an estate. Bonded & ineured. 
Hourly or flat rates. Fast dependable & reasonable 
Lundell Moving & Trucking, 120 E. 56 St NYC 
Suite 610 Tel. 838-0313.

ALL COUNTY INSULAT1ON
RE-INSULATE 

CONSERVE FUEL 
Fiber Blown Insulation

KEEP VVINTER HEAT IN 
KEEP SUMMER HEAT OUT 

FREE ESTIMATES

1239 Hempstead Tpke., Eknorrt, N.Y.
(516)775-7945

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINTAI

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
Šeimoms

Furman Kondratiev
1. P-Q4 N-KB3
2. P-QB4 P-K3
3. N-QB3 B-N5
4. P-K3 P-B4
5. B-Q3 P-QN3
6. N-K2 B-N2
.7 0-0. PxP

Jį.PxP. P-KR3 (a)
37. P-QR3 B xN
10. N x B P-Q4
11. P X P N x P
12. Q-N4 N-KB3 (b)
13. Q-N3 (c) P-R3
14. P-Q5! P x P (d)
15. Q x P Resigns (e)
a) Juodieji negali delsti, kaip

toliau matoma, 
sinio.

dėl aštraus tę-

b) 12 . . . 0-0 
sektų 13.BxP.

būtų klaida, nes

c) Su grasinimu 14.N-N5, ne
leidžiančiu juodiem rakiruotis.

d) 14 . . . NxP būtų netikslu 
dėl 15. NxN QxN 16. QxP R-Bl 
17.BxKRP, o jei 14 . . . BxP, taip 
pat netiktų, nes sektų 15. NxB
QxN (bet ne 15... NxN 16.
QxP Q-B3 17. Q-N3 ir baltieji

KELIONES 
Į LIETUVĄ

t
su dviem rikiais atviroj partijoj 
lengvai laimėtų); 16. B-K2 su se
kamu QxP.

e) Jei 15 . .. R-NI? 16.R-Klch 
būtų mirtis.

LAPKRIČIO 24, $680.00

J
i Į

NAUJOS KNYGOS

grįžta gruodžio 2. Šešios dienos 
Lietuvoje.

įsigykite naujai išleistas 
knygas

■

GRUODŽIO 19, $880.00 
grįžta sausio 2. Šešios dienos 
Lietuvoje ir 7 Rygoje.
Kalėdos bus Rygoje. Nauji Metai sutinkami 
Vilniuje.

i
Į tas kainas įeina: visų sudarymas, viešbučiai, trys valgiai 
per dieną, bagažo pervežimas ir visi patarnavimai.

Keliones rengia

DOVANA
80-14 Jamaica Avė.

Woodhaven, N.Y. 11421
Tel. (212) 296-5250 

Namų tel. (212) 296-5359

Savininkė — Irena Velonskienė

I. Mero romanas — Striptizas, arba 
Paryžius-Roma-Paryžius — 8 dol., 
V.F. Vaitkevičienės—Du draugai— 
premijuota apysaka jaunimui
— 4 dol., J. Kralikausko premijuotas 
romanas — Mažvydas Vilniuje — 6 
dol., dr. V. Sruogienės — Steigiama
sis Lietuvos seimas — 6.50 dol., 
A. Vaičiulaičio pasakojimai jaunL 

įmul — Vakaras sargo namelyje —
4 dol., R. Spalio romanas — Mer
gaitė ii geto — 5 dol., L. Andrte
kaus poezijos knyga — Už vasaros 
vartų— 3 dol., A. Pakalniškio prisi
minimai — Metai praeityje — 5 dol., 
A. Pakalniškio dienoraštis — Mes 
grįžtame — 5 dol., Mūsų šokiai — ant
roji laida — 4 dol., dr. J. Girniaus
— Pranas Dovydaitis —15 dol., dr. A. 
Maceinos — Religijos filosofija — 5 
dol., A. Saudargienės—Tolimų kraš
tų miražai — 8.50 dol., K. Barėno— 
Devintoji pradalgė—8.50 dol. V. Augu
lytės Ir J. Plačo — Šimtas žaidimų 

'dideliems ir mažiems — 2 dol., Br.
Kasto — The Baltic Natlons — 
doi.

Persiuntimui pridedama 50 et.
Šios bei kitos knygos ir plokš

telės gaunamos: Darbininkas^ 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

DAVID LEVYIS ORTĄ AND 
GEORGE FLORES 

HAIRDRESSERS — UNISEX 
FOR DISABLED PERSONS IN HOSPITALS &

OTHERS FOR APPT. CALL 787-9089

RESTORED OLD FARM HOUSE
Eleven large rooms wlth 3 baths modern kitchen 
& hugefireplace, sėt well backfrom main road on 
80 acre Xmas Tree farm In Eastern Penna., 
minutes from both I 80 & 1-81, 3 car garage, 
big barn. Magnif icent vlew. Approx. 26,000 spruce 

pine & fir evergreens. 717-864-3228

DRIVING
LEARN TO DRIVE

WITH EMPIRE DRIVING SCHOOL
657-8373

87-53 167TH STREET
JAMAICA, N.Y. 11434

FRANK PADULA OWNER

MAKE PRAYER YOUR PROFESSION 
WE PRAISE YOUI WE BLESS YOU! WE THANK 

YOU!
WRITE

DOMINICAN NUNS 
802 COURT ST.

SYRACUSE, N.Y. 13208

72 LUXURIOUS ROOMS ADJACENTTO HOVVARD 
JOHNSON'S RESTAURANT MEETING ROOMS 
COLOR TV RADIO AIR CONDITIONING POOL 
ŠAME DAY VALET SERVICE FREE COFFEE ALL 
HOURS CABLE T.V. NEAR ROOSELVELT 

RACEVVAY & NASSAU COLISEUM

Old Country Road, Hicksville off 
VYantagh Statė Pkwy, Exit W-2 

516 433-3900

Roofing & Siding, New & Fl«t 
Shingles, All Types Siding, AR- 
piied Better to Lašt Longer. Re- 
pairs on Leaders & Gutterfe 
Aluminum & Copper Leadfcrs •- 
Gūtters Installed. Windows 
Checked, Chimney Repairs, 
Skylights & Attlc Ventilators.

FR££ ESTIMATES
(212)723-6478

4

NE W YORKR
H

-

E
magnificent 

Adirondack Mountains

FOR SALE — 30 ACRES RĘST., BAR, PVT. 
DINING ROOM, OUTING GROVE, HANDLE 2,000, 
small lake, PENNA LIOUOR LICENSE. 30 YEARS 
LOCATED 10 MIN FROM PUBLIC GOLD GOURSE, 
6 MIN. FROM ROUTE 84, 10 MIN FROM ROUTE 
80, N.E. PENNA, 2 1/2 HRS FROM N.Y.C. 
VERY SPECIAL VALUE AT $150,000. DOWN PAY- 
MENT REOUIRED $45,000. WILL FINANCE 
BALANCE. 6 ROOM APARTMENT ON TOP OF 
RĘST. CALL AFTER(3 PM DAILY. ASK FOR MR.
PHILLIPS (717) 937-4435

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI į VISAS KAPINES NEVY YORK, 
NEVY JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

Tcasolino 

A MEMORIALS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, QUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA 

įk. — GAUSI PARODŲ SALĖ

VĖL GAUNAMOS 
PLOKŠTELĖS 

Kokiais keliais aš keliausiu . . . 
Vyrų kvinteto BALTIJA, Dainų- 
op. arijų rinkinys, S. Citvaro, 
Linksmieji broliai, A. Dvariono, < 
D. Dolskio, A. Šabaniausko rin-, 
kiniai: X, XI, XVIII ir XXVI. 
Kiekvienos kaina 6 dol. Persiun
timui pridedama 50 c. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd. Brook
lyn, N.Y. 11207.

LARRY’S FASHIONS
THE HOME OF CUSTOM TAILORING FOR THE 
BEST DRESSED MEN. SPECIALISTS IN MEN'S 

LEISSURE SUITS MEN’S LEATHER COATS, 
PROFESSIONAL TAILORING & ALTERATION 

DONE ON PREMISES. 70 MAIN STREET 
HEMPSTEAD, L.l. PHONE (516)486-9100

J & G DECORATORS 
ANO FURNITURE

M-04 Jamaica Avė., VVoodhaven 
12-12 Asforia Blvd., A$torta

CUSTOM REUPHOLSTERY 
PLASTIC SLIPCOVERS 

Hvndreds of Domestic & Imported. 
Fobrics To Chaoso From 

WmmI FWsh 
REASONABUt PRICES

(212) 721-6329—847-8386"
i

KVECAS
JONAS

193 3 +197 6

Coui|ty

. .. an eaay half day’ė 
drive from New Yenrk 
City or Boston.

PEAK 
COLOR SEASON 
Sept. 24-Oct. 17

for FREE color brochures
□ VVinter

Martha’s Vineyard

VINEYARD 
HARBOR 
MOTEL

Enjoy our>private beach and 
magnificent view of harbor ac- 
tivities. Make your plans now 
for a fall vacation on lovely 
Martha’s Vjneyard.
SINGLE ROOMS, EFFICIENCIES 
AND MEETING ROOM AVAILA
BLE I

Coli or Write
Vineyard Harbor 

Motei
Beach Rd.. Vineyard Haven. Mass.

Tel. 817-693-3334
MSS L BLUEHSH DERBY Sept 15-Oct. 15 

OEER IfEEKIII NDVEMBER 
Monthly Rate^For Ftl & Wmter Reniais

□ Autumn
Name----------

Street----------

City ----------

Statė - --------
Mail to:

VVarren County 
Department of Tourism CW 
Lake George, N.Y. 12845

AVAILABLE DEALERSHIP 
KITCHEN & BATHROOM RESURFACING 

FULL TIME / PARTTIME
Be your own boss in a new and ex- 
citing business. Full training & all 
equipment supplied, Exclusive ter- 
ritory now available in this area. 
There is a great need for this service 
in private homes, apt. buildings, 
hotels, motels etc. No need to ra
move fixtures. Done on location. For 
more information call: MR. RAY- 
MOND 516 265-1246
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Maloniai Jus kviečiame atsilankyti į Lietuvių Pranciškonų 25 metų 
veiklos Nevv Yorke paminėjimą ir Kultūros Židinio metinį parengimą < 
š. m. lapkričio 20, Kultūros Židinio patalpose, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y.

7
8

/

AUKA MAIRONIO 
LITUANISTINEI 

MOKYKLAI

v.v.
v.v.

v.v.

— kokteiliai;
— Lietuvos generalinio konsulo A. Simučio žodis;

Solistų Vaclovo Verikaicio ir Rimo Strimaičio duetai ir 
solo, akomponuojant J. Govėdui;

— Vaišės ir šokiai, grojant Joe Thomas orkestrui.9
Vietas (prie 10 vietų stalų) prašome rezervuotis iki š. m. 

lapkričio 14 užpildant pridėtą lapuką arba paskambinant telefonu: Irenai 
Alksninienei — TU 6-5695, Elenai Andriušienei — VI 7-4477, Apolonijai 
Radzivanienei — 441-9720 arba Loretai Vainienei — 296-6860.

Įėjimas — 15 dol. auka Kultūros Židiniui (tax deduetible).

K. Ž. KOMITETAS

Kongresmanas Leo C. Zefretti, uolus lietuvių ir kitų pa
vergtų tautų reikalų užtarėjas, su veikėja Helen Kulber. Kong
resmanas siekia perrinkimo 15-tame distrikte. Nuotr. C. Binkins

r""1 ------------‘~’

Brooklyno botanikos sodas, 
kaip praneša jame dirbąs Per
kūno choro narys ir Darbinin
ko talkininkas P. Rasimas, ir 
šiemet atidarė chrizantemų pa
rodą, kuri veikia nuo 
spalio 23 iki lapkričio 21. 
Tūkstančiai įvairiausių spal
vų gėlių išstatyta žiūrovam pa
sigėrėti. Paroda atidaryta nuo 
10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų, 
nuo antradienio iki penktadie
nio, o nuo 11 vai. ryto iki 4 
vai. po pietų šeštadieniais ir 
sekmadieniais. Pirmadieniais 
uždaryta. Savaitės dienomis lan
koma nemokamai, o savaitga
liais ir šventadieniais mo
kama 10 centų už įėjimo bilie
tą. Pasiekiama tokiais požemi
niais traukiniais: IRT 7th Ave
nue Express iki Eastern Park- 
way arba D ir M traukiniais iki 
Prospect Park stoties. Informaci
jų reikalu skambinti 622-4433.

Apreiškimo parapijos salėj Jo
nas Mekas rodė filmą apie lie
tuvių gyvenimą Brooklyne prieš 
20-25 metus. Jis pageidavo, kad 
gautos aukos prie įėjimo būtų 
padalytos pusiau — Apreiškimo 
parapijai ir Maironio lituanis
tinei mokyklai. Dabar parapijos 
klebonas kun. Pr. Raugalas Mai
ronio lituanistinei mokyklai at
siuntė 150 dol. auką. Kun. Rau
galas, skirdamas auką, išreiškė 
mintį, kad būtų gražu, jei ir kitos 
lietuvių organizacijos surengtų 
savo parengimus ir skirtų pa
jamų dalį Maironio lituanistinei 
mokyklai. Tai būtų didelė para
ma. Vertėtų tai įvykdyti kiekvie
nai organizacijai.

Maironio lituanistinės mokyk
los tėvų komitetas dėkoja kleb. 
kun. Pr. Raugalui, Jonui Mekui 
ir visiem Apreiškimo parapie- 
čiam už šią 150 dol. auką 
mokyklai. Prašome ir kitas orga
nizacijas paremti vienintelę lie
tuvišką mokyklą Nevv Yorke.

t

LIETUVA LANKOMA 1977
su

UNION TOURS
ir

Maironio lituanistinės mo
kyklos eglutė bus sausio 9 Kul
tūros Židiny. Po vaidinimo bus 
vaišės ir veiks jaunimo bei su
augusių loterijos. Audronė Bar- 
tienė jau antrą kartą sutiko pra
vesti jaunimo loteriją. Loterijom 
reikia fantų — dovanų. Tėvų 
komitetas prašo visų tėvų ir mo
kyklos rėmėjų paaukoti žaislų, 
rašymo reikmenų bei kitokių do
vanų. Fantus galima palikti mo-’ 
kykloje kas šeštadienį arba per
duoti tėvų komiteto nariam.

11MOS_
Laisvės Varpo surengtame 

koncerte spalio 10 Lietuvių Pi
liečių D-jos salėj programą atli
ko smuikininkai Dana Pomeran- 
caitė ir Yuri Mazurkevičius. 
Jiem akomponavo pianistas Sau
lius Cibas. Programoj buvo at
likti G.P. Teleman, L. Spor, 
V. Klovos, C. Saint-Saens, A.

Honneger, B. Dvariono, H. 
Wieniavski, P. Sarasate, Mozar
to kūriniai. Smuikininkai grojo 
smuikų duetus arba solo su pia
nistu. Savo tobula technika ir 
įsijautimu virtuozai instru
mentalistai žavėjo publiką.

Lietuvos vyčių Naujosios 
Anglijos apskrities šventė vyko

VVashingtono-Baltimorės stu
dentų sambūris Malūnas atvyks
ta į New Yorką ir lapkričio 13, 
šeštadienį, 7 v.v. Kultūros Židi
nyje suvaidins trijų veiksmų 
muzikinę pjesę “Rugiapiūtė”. 
Ansamblį pasikvietė Lietuvos 
Atsiminimų radijas.

Dail. Nijolė Palubinskienė prie savo paveikslo — Mergai
tė su vamzdeliu. Jos kūrinių paroda rengiama spalio 30-31 
Kultūros Židinyje.

Išvykstama gegužės 12, gegužės 19, birželio 20, 
liepos 18, rugpiūčio 15, rugsėjo 22

Dėl informacijų kreiptis adresu:

UNION TOURS, INC. 
6 EAST 36TH STREET 

NEVV YORK, N.Y. 10016 
(212) 679-7878

Ankstesnės lietuvių ateivių 
veiklos paroda atidaryta spalio 
24, sekmadienį, Apreiškimo pa
rapijos salėj. Pradžioj buvo kon- 
celebracinės mišios Apreiškimo 
parapijos bažnyčioj. Po jų visi 
perėjo į salę. Atidarymo kalbą 
pasakė Lietuvos gen. konsu
las A. Simutis, apie ankstesnių
jų lietuvių gyvenimą Amerikoj 
ir jų veiklą kalbėjo dr. A. Ku
čas, sveikinimo kalbą pasakė ir 
marijonų provincijolas kun. J.

☆ Vadovauja kelionėm į Rytų Europą nuo 1931

A. A.
SIMONUI SIMONAIČIUI

Lietuvoje mirus, jo brolį MOTIEJŲ SIMONAITĮ, šeimą 
ir artimuotius nuoširdžiai užjaučia

Žumbakiai

«
Brangiam tėvui, uošviui, seneliui

A A
JUOZUI ŽEMAITAIČIUI

mirus, sūnui Gintui Žemaitaičiui, Maironio lituanistinės mo
kyklos tėvų komiteto iždininkui, marčiai Irenai, anūkams 
Jonui su Rūta reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Maironio lituanistinės mokyklos 
tėvų komitetas, mokytojai ir mokiniai

Brangiam vyrui ir tėveliui

A.A.
JUOZUI ŽEMAITAIČIUI

Los Angeles, Californijoj, mirus, giliam skausme pasiliku
sią žmoną Anelę, vaikus Aldutę, Dalytę, Gintą ir Algį, 
jų šeimas ir kitus gimines širdingai užjaučia ir drauge liūdi

Antanina ir Adas Deikiai
Monika Masalskienė

PADĖKA
Dėkoju visiem giminėm ir 

kaimynam už spalio 10 suruoštą 
man penkiasdešimtąjį gimtadie
nį, kuris buvo pradėtas pamal
domis.

Aplankius mano motinėlės 
kapą, visi giminės buvo pakvies
ti vaišėm į mano tėvo namus. 
Čia sveikinimo kalbą pasakė 
Justinas Liaukus, prisiminė, kad 
buvau gera savo šeimos auklė
toja, užauginau vieną dukrą ir Dambrauskas, MIC. Kalbėjo ir 

šios parodos rengėjas, padaręs 
visus parodos stendus, dr. Jonas 
Lenktaitis. Paroda užima didžią
ją salę, mokyklos antrojo aukšto 
tris klases. Po visų kalbų, kurios 
gana ilgai užtruko, publika ap
žiūrėjo parodą ir nusileido į 
žemutinę salę, kur buvo kavutė. 
Viso atsilankė apie 15C žmo
nių. Paroda pratęsta iki lap
kričio 14. (Žiūr. skelbimą).

Čiurlionio namuose Phila
delphijoj spalio 23 buvo litera
tūros vakaras — koncertas. Da
lyvavo šie rašytojai: A. Baronas, 
A. Gustaitis, P. Jurkus, A. Vai
čiulaitis. Koncertinę dalį atliko 
solistė O. Pliuškonienė.

3 sūnus. Dukra Marijona jau ei
na trečius metus į kolegiją.

Apdovanojo mane brangiomis 
dovanomis. Baigiant vaišes, po
nia Vaškienė atnešė didžiulį 
tortą su žibančiomis žvakėmis.

Nuoširdžiai dėkoju visiem, 
poniai Vaškienei už puošnų tor
tą, Justinui Liaukui už tartą žo
dį, vaišių rengėjom — poniai 
Norvilienei ir tetai Steponaitie
nei.

Teresė Montvilaitė-Belies

NEW YORK — Laisvės Žiburys, 
sekm. 9-10 vai. ryto WHB1105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., 
Bayside, N.Y. 11364. Tel. 212 
229-9134.

MIELAS LIETUVI,
Tautos Fondo tikslas yra Vyriausio Lietuvos Išlaisvi

nimo Komiteto išlaikymas ir Lietuvos laisvės bylos finansa
vimas. Aukos didelės ar mažos, sudėtos kartu sudaro sumą, 
kuri įgalina šią organizaciją atlikti savo paskirtį. Gavę 
auką, prisiusime kvitą. Aukos yra nurašomos nuo mokes
čių (tax exempt).

Tautos Fondo Valdyba

Lithuanian National Foundation, Ine.
(Tautos Fondas)
P.O. Box 21073, Woodhaven, N.Y. 11421

Lietuvos laisvės bylai remti siunčiu auką $

Vardas ir pavardė 

Adresas ..................

Data

i

Maironio Parke, Shrewsbury. 
Šventėj buvo apdovanotas bu
vęs “South Boston Tribūne” re
daktorius Allan Doherty spe
cialiu atžymėjimu už jo patar
navimus Lietuvos vyčiam ir 
bendrai lietuviam. Kadangi jis 
pats tuo metu buvo išvykęs į 
Airiją, už jį dovaną priėmė JAV 
aviacijos atsargos pulkininkas 
Edmundas Ketvirtis. Žymenį į- 
teikė vyčių buvęs apskrities 
pirm. Albertas G. Jaritis. Šven
tėj dalyvavo ir Feliksas Zales- 
kas, kuris yra vyčių 17 kuopos 
nariu jau 63 metus. Išrinkta nau
ją vyčių apskrities valdyba. Pir
mininke yra Joan Laframboise. 
Įteiktos vyčių stipendijos Donai 
Picari iš Holyoke ir Heide 
Kniupis iš West Roxbury.

Kun. Juozas C. Trinka, gimęs, 
augęs ir kunigu įšventintas So. 
Bostono lietuvių Šv. Petro para
pijoj, dirba pastoracijos darbą 
Wisconsine. Savo vasaros atosto
gas rugsėjo 12-30 praleido Bos
tone, kur turi giminių ir draugų.

Balfo banketas Brocktone 
įvyks spalio 30.

Naujosios Anglijos Baltų 
Draugijos koncertas įvyks lap
kričio 14.

Bostono vyrų seksteto vakaras 
įvyks lapkričio 20.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo minėjimas įvyks lapkričio 21.

Bostono lietuvių jaunimas 
ruošiasi priimti §. Amerikos Lie
tuvių Studentų S-gos narius Pa
dėkos dienos savaitgalį, lapkričio 
25-28. Suvažiavimas įvyks 
Sheraton viešbuty, Prudential 
Center, Bostone.

LAISVĖS VARPAS 
Sekm. 11-12 vai. 
WWEL, 1430 KC.
P. Viščinis
173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402 
Telef. 586-7209

BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. 
S. Minkus, 502 E. Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 02127. Tel. 
268-0489.

ŽIEMOS EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
iš BOSTONO — MONTREALIO — NEVV YORKO 
Dar yra laisvų vietų GRUODŽIO 22 d. grupėje 

Kaina $875.00
(kelionė lėktuvu, PIRMOS klasės viešbučiai, maistas, dviese 
kambaryje).
Lankysime: Leningradą, Vilnių, Kauną, Trakus, Rygą, 
Maskvą ir Helsinkį.

Prie šios grupės galima jungtis su papildomu mokesčiu 
iš New Yorko ir iš kitų miestų.
KELIONĖS Į LIETUVĄ 1977 m. PRASIDEDA BALANDŽIO 6 d. 

Registracijas priimame dabar 
TRANS—-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

393 W. Broadway, P.O. Box 116
South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 617 268-8764 
Savininkė: Aldona Adomonienė 

Air Fares Subject to Changes and Government Approval. 
Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
dokumentus.

LITO EKSKURSIJA į 
SAULĖTĄ PUERTO RICO SALĄ

Lapkričio 12-17
$300

— Skridimai su American Airlines
— Pervežimai tarp aerodromo ir viešbučio
— 6 dienos, 5 naktys gražiajame Americanos viešbutyje
— “Sightseeing” ekskursijos
— Kelios paskaitos ir seminarai ūkiškais klausimais
— Konferencijos užbaigimas — vakarienė

“Realus žvilgsnis į rytojaus ekonomiją”
Visi lietuviai nuoširdžiai kviečiami dalyvauti šioje 

ekskursijoje! Kasdienos aplinkoje nepastebime šių dienų 
dramatiško ūkinio pasikeitimo. Mūsų finansinius planus 
reikia keisti kartu su besikeičiančiu pasauliu.

Nelaukime, kol šiuos planavimus reikės keisti iš 
desperacijos. Planuokime dabar gražiame Atlanto pajūry
je, apsupti jaukios Karibų salų vasaros (vietoj namuose 
žvarbaus rudens), nuoširdžių draugų ratelyje.

Kaip vasarą prailginsime nuvykę į saulėtą salą, taip 
savo ūkiškąjį potencialą galime padidinti tiksliais sprendi
mais. Viliamės, kad galėsite būti mūsų svečiais!

Prašau skambinti man asmeniškai dėl rezervacijų:
212-441-6799

Vytautas Vebeliūnas
Lito pirmininkas
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BROOKLYN, N.Y. 11207 j

Kultūros Židinio rėmėjų vi
suotinis susirinkimas įvyks spa
lio 30, šeštadienį, 11 v. ryto 
didžiojoje K. Židinio salėje. 
Apie Kultūros Židinio ateitį šio 
numerio 3 puslapyje yra pasi
kalbėjimas su Tėv. Paulium Bal
takiu.

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židiny bus spalio 31, sekma
dienį, 12 vai. Giedos jaunimo 
chorelis. Mišios aukojamos už 
žuvusius ir mirusius Korp. Neo 
Lithuania narius. Visi Korp. Neo 
Lithuanios nariai kviečiami gau
siai pamaldose dalyvauti. Po pa
maldų bus kavutė ir krepšinio 
rungtynės. Pamaldomis rūpinasi 
jaunimo reikalų sekcija, o vai
šėmis — skautai.

Ankstesniosios lietuvių veik
los paroda, kuri atidaryta spalio 
24 Apreiškimo parapijos salėj, 
pratęsiama iki lapkričio 14. Pa
rodą šią savaitę galima lankyti ir 
vakarais nuo 4 iki 7 v.v, kitas 
dvi savaites — tik savaitgaliais. 
Kas norėtų aplankyti kitu metu, 
prašom susitarti su dr. J. Lenk- 
taičiu, skambinti į salę tel. 388- 
7163.

N. Y. tautinių šokių ansamb
lis Tryptinis, vadovaujamas Jad
vygos Matulaitienės, gavo iš 
New Yorko miesto Bicentennial 
komiteto padėkos pažymėjimą, 
kad ansamblis dalyvavo Ameri
kos 200 metų nepriklausomy
bės minėjime liepos 4. Pažymė
jimą pasirašė pirmininkas, vice
pirmininkas ir miesto majoras.

Primename, kad spalio 31, 
sekmadienį, 2 vai. ryto laikrodis 
vėl atsukamas 1 vai. atgal.

Tėv. Pranciškus Giedgaudas, 
OFM, lietuvių pranciškonų 
viceprovincijolas ir pranciškonų 
spaustuvės vedėjas, Brooklyn, 
N.Y., spalio 20-24 buvo išvykęs 
į Chicagą, kur dalyvavo Lietuvių 
Katalikų Federacijos sukaktuvi
niame seime ir naujos katalikų 
mokslo įstaigos — Catholic 
Theological Union — naujo pre
zidento Tėv. Alcuin Coyle, 
OFM, inauguracijoj. Tėvas 
Coyle, šiais metais buvęs lietu
vių pranciškonų vizitatorius, pa
skirtas prezidentu įstaigos, ku
rion savo studentus siunčia 
16 vienuolijų ordinų.

Bronė Oniūnienė iš Juno 
Beach, Fla., spalio 19 atvyko į 
New Yorką aplankyti savo drau
gų, bičiulių. Yra sustojusi pas 
Česę Sodaitienę Woodside, 
N.Y. Į Floridą išvyksta ateinantį 
šeštadienį. Bronė ir Bronius 
Oniūnai anksčiau gyveno New 
Yorke, į Floridą persikėlė prieš 
keletą mėnesių.

Juliaus Bagdono pirmųjų mir
ties metinių proga mišios bus 
atlaikytos spalio 30, šeštadienį, 
10 v.r. tėvų pranciškonų vie
nuolyno koplyčioj.

A. a. Jono Veršelio 20 metų 
mirties sukakties proga mišios 
bus spalio 30, šeštadienį, 10:30 
vai. ryto pranciškonų vienuoly
no koplyčioj. Giminės ir drau
gai prašomi mišiose dalyvauti 
ir pasimelsti už velionio sielą.

Pranciškonų veiklos N. Yorke 
25 metų sukaktis minima lap
kričio 20. Koncertinę programą 
atliks solistai iš Kanados V. Veri
kaitis ir R. Strimaitis. Po koncer
tinės dalies — banketas.

V. Verikaitis ir R. Strimaitis lapkričio 20 atvyksta dainuoti 
į Kultūros Židinį, kur bus minima lietuvių pranciškonų 
25 metų veikla New Yorke.

ATEINANTI ANTRADIENĮ,
LAPKRIČIO 2,

IŠRINKIME

DANIEL PATRICK 
MOYNIHAN 

U.S. SENATORIUMI

DAIL. NIJOLĖS VEDEGYTĖS 
PALUBINSKIENĖS

DAILĖS DARBŲ PARODA
spalio 30-31

Kultūros Židinyje

Paroda lankoma: šeštadienį nuo 1 iki 9 v.v., 
sekmadienį nuo 1 iki 5 v. popiet

Oficialus parodos atidarymas 7:30 v.v. šeštadienį

Parodą rengia ir visus atsilankyti kviečia

N.Y. vyr. skaučių židinys Vilija

LKM S-gos 29 kuopos bu
vusios pirm. O. Kubilienės už- 
užprašytos mišios- už vyrą Anta
ną Kubilių ir tėvus bus auko
jamos spalio 30 d. 8 ir 8:30 v. 
r. Apreiškimo parapijos bažny
čioj. Tuoj po mišių bus pusry
čiai parapijos salėj ir trumpas su
sirinkimas. Visos narės kviečia
mos dalyvauti.

Vaižganto Kultūros Klubo 
branduolys posėdžiavo spalio 21 
Kultūros Židiny. Apsvarstyta šių 
metų galima klubo veikla. Klu
bo pirmininku šiem metam iš
rinktas Jonas Rūtenis.

Lietuvos kariuomenės diena 
bus minima lapkričio 21, sekma
dienį. Apreiškimo parapijos baž
nyčioje 11 vai. bus koncelebra- 
cinės mišios, po mišių tos pačios 
parapijos salėj akademinė dalis. 
Po minėjimo užkandžiai ir kavu
tė žemutinėj salėj.

Woodhavene parduodamas 
vienos šeimos mūrinis namas, 
pusiau atskiras, šeši kambariai, 
pusantros vonios, garažas dviem 
mašinom, su terasa, ekonomiš
kas šildymas, mažai darbo, daug 
visokių ekstra. Prašoma kaina 
42,000 dol. Skambinti 296-1054 
po 6:30 vai. vak. arba savait
galiais.

Jamaica Estates išnuo
mojamas gražus butas iš 3 
kambarių. Tel. GL 4-0548.

Išnuomojamas butas iš gražiai 
įrengtų 5 kambarių antrame 
aukšte. Butas yra Kultūros Židi
nio kaimynystėj ir tuoj pat gali
ma užimti. Tel. 827-1351. Butą 
galima apžiūrėti šeštadieniais ir 
sekmadieniais.

Išnuomojamas butas iš 4 
kambarių, trečiame aukšte, prie 
gero susisiekimo. Nuoma 150 
dol. mėnesiui. Skambinti iš ryto 
tel. 336-1110.

— ST. PETERSBURG, FLO
RIDA ir apylinkėse perkant, 
parduodant ir nuomojant nuosa
vybes kreipkitės į ANGELĘ 
KARNIENĘ, Broker-Realtor, 
6900-10th Avė. North, St. Pe
tersburg, Fla. 33710. Telef. (813) 
345-2738.

Dr. Antanas Kučas, atvykęs 
į ankstesniųjų lietuvių ateivių 
parodą, buvo sustojęs pranciško
nų vienuolyne ir lankėsi Dar
bininko redakcijoj, apžiūrėjo A. 
Galdiko galeriją.

PRIMINIMAS
LB Queens apylinkės valdyba 

maloniai prašo tuos narius, kurie 
dar nesumokėjo tautinio solida
rumo įnašo, pasiskubinti sumo
kėti. Prisiuntusiem nuoširdus 
ačiū. Čekį rašyti ižd. Č. Sodai- 
tienės vardu ir siųsti adresu: 
37-14 62 St, Woodside, N.Y. 
11377. ' |

Įnašas šeimai — 5 dol, vie
nam dirbančiam asmeniui — 3 
dol. Kartu prašome skirti auką ir 
Lietuvos laisvinimo reikalui.

Valdyba

• Pat Moynihan kovos, kad 
būtų atstatyta New Yorko ekono
minė gerovė;

• Pat Moynihan rūpinsis, kad 
Amerika pasiliktų stipri ir pajėgtų 
sustabdyti sovietų agresiją;

• Pat Moynihan yra už bend
ruomenę, kurios piliečiai būtų 
saugūs;

• Pat Moynihan yra už šeimos 
stiprumo išlaikymą.

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJO

Pradžia 7 vai. punktualiai

Lietuvių komitetas išrinkti Pat Moynihan, 
Jūra Bendoriūtė-Vizbarienė pirmininkė

10 metų veiklai atžymėti rengiamas rudens

KONCERTAS — BALIUS 
šeštadienį, lapkričio 6 d. Kultūros Židiny 

361 Highland Blvd, Brooklyne

Pradžioje specialiu žymeniu ir medaliu bus pagerbtas iškilusis lengvaatletas Bill Jankunis. 
Šią dalį praves Lietuvių Atletų Klubas. Po to šokio, dainos ir vaidybos ansamblis 
“ATŽALYNAS” iš Toronto stato humoristo A. Gustaičio vieno veiksmo nuotaikingą 
kaimo gyvenimo vaizdelį.

“SEKMINIŲ VAINIKAS’’
Vadovė — SILVIJA LEPARSKIENĖ
Dainos — ŽIBUTĖ ŠILININKAITĖ
Akordeonistai — EDVARDAS LUKOŠIUŠ, ALDONA BISKYTĖ

Į

Po programos šokiai ir vaišės abiejose KŽ salėse. Šokiam groja Toronto jaunimo orkestras 
“ATSPINDŽIAI”, vad. DARIUS CHAINAUSKAS
Po programos pobūviui stalus rezervuoti pas B. Labutienę tel. VI 7-5550 

Auka 6 dol.
Vaikams iki 10 m. 4 dol. VISUOMENĘ KVIEČIA ATSILANKYTI

LAISVĖS ŽIBURIO
RADIJAS

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” RADIJAS
35 sukaktuvinių gyvavimo metų šauniam užbaigimui 

kviečia Jus Į linksmą, nuotaikingą

SENOSIOS LIETUVIŲ ATEIVIJOS AMERIKOJ 
NUVEIKTŲ DARBŲ APŽVALGINĖ

PARODA i

66 R U G I A P I Ū T Ę”
Šią 3 veiksmų muzikinę pjesę išpildys

VVASHINGTONO - BALTIMORĖS STUDENTŲ VYRESNIŲJŲ SAMBŪRIS

ĮVYKS 1976 SPALIO 24-31 DIENOMIS
APREIŠKIMO PARAPIJOS MOKYKLOS PATALPOSE, BROOKLYNE, 

kur bus išstatyta virš 3000 kruopščiai surinktų atitinkamai suskirstytų bei sugrupuotų 
eksponatų, negalinčių sutilpti didžiojoj parapijos salėj.

MALŪNAS
Įvyks: ŠEŠT., LAPKRIČIO 13 D., 1976 M.

KULTŪROS ŽIDINYJE, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

“R u g i a p i ū t ė” tiek savo turiniu, tiek muzika ir tautiniais šokiais
> reprezentuoja lietuviško kaimo buitį su jo darbymečio 

papročiais, dainomis ir tradicijomis.

PO PROGRAMOS — ŠOKIAI, GROJANT PHIL SMERDY ORKESTRUI 
iš Baltimorės

Šokiai 9 vai.
STUDIJUOJANČIAM JAUNIMUI $4.00

Vakaro pradžia: punktualiai 7 vai.
ĮĖJIMO KAINA $6.00

Laukiame mūsų mielųjų klausytojų, o ypačiai jaunimo 
Didžiojo Neto Yorko —Neto Jersey —Connecticut apylinkėje 

gausaus dalyvavimo.

PROF. DR. JOKŪBAS STUKAS
Direktorius

Visi kviečiami gausiai dalyvauti atidaryme ir savo atsilankymu pagerbti lietuvių 
ūkininkų sūnus ir dukteris ateivius, atsidūrusius svetimose sąlygose; daugumoje 
beraščius, nemokėjusius nei kalbos nei amato.

Jų reikšmingas įnašas lietuvybės išlaikymui per trumpą laiką virto milžiniška 
jėga ir akstinu, siekiant Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo.

į Paroda pratęsiama iki lapkričio 14. Nuo lapkričio 1 lankoma 
j savaitgaliais arba susitarus su rengėjais.

PARODOS GLOBĖJAI:
Kun. Pranas Raugalas, Apreiškimo parapijos klebonas 
Kun. Juozas Dambrauskas, MIC, Marijonų provincijolas 
Prelatas Juozas Karalius, Shenandoah, Pa.
Kun. Petras Cinikas, dienraščio “Draugas” administratorius

LANKYMO VALANDOS:
Sekmadieniais — po pamaldų ligi 6 vai. vak. 
Darbo dienomis — nuo 4 ligi 7 vai. vak. 
Šeštadienį — nuo 12 ligi 6 vai. vak.

I

Rengėjai
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