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16 DIENŲ KARO BALANSAS

Savaitės 
įvykiai

X.2S — XI.5
1,1 I

LIETUVIAI VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTO KONFERENCIJOJ

šauksmai, kad pasi
trauktų Ir prezidentas 
Nizonas

Tai daugiausia savaitėje 
triukšmo kėlęs klausimas. Pasi
tikėjimas prezidentu Nixonu nu
krito pagal Gallupą iki 27 proc. 
Mažiau už jį yra turėjęs tik pre
zidentas H. Trumanas — iki 24 
proc. (O Trumanas buvo vienas 
iš išmintingiausių pokario prezi
dentų!). —

Spaudos ir Kongreso narių 
šauksmam naujos medžiagos 
davė pats Nixonas nauja istorija 
apie įrašus. Sutikęs įrašus per
duoti teisėjui Siricai, antradienį 
pranešė, kad dviejų pokalbių, 
pokalbio su Mitchell ir pokalbio 
su Dean, įrašai esą dingę. Pa
dėtį dar labiau supainiojo pa
skesnis aiškinimas, kad jų visai 
ir nebuvę dėl aparato defekto. 
Apie tai Nixonas žinojęs prieš 
kelias savaites, bet nieko ne
skelbęs. Šis aiškinimas buvo 
naujas vanduo nepasitikėjimo 
malūnui ir šauksmam, kad prezi
dentas pasitrauktų.

Mėgino prezideptas iniciaty
vą vėl perimti, skirdamas naują 
vyr. valstybės gynėją — Wil- 
liam B. Saxbe, Ohio senatorių, 
kuris nevengdavo aštrių žodžių 
prezidentui, o Haldemaną ir 
Ehrlichmaną buvo išvadinęs 
“naciais”; paskirdino ir nahją 
vyr. tardytoją vietoje Cox —- 
Texas demokratą Leon Jawors- 
ki. Tačiau Kongreso nariai į 
tuos skyrimus žiūri nepalankiai, 
norėdami, kad vyr. tardytoją 
skirtų teismas, nepriklausomai 
nuo prezidento.

Kongreso komisija jau pradėjo 
darbus nepasitikėjimui pareikš- 

_ti. Kita komisija pradėjo apklau
sinėti nominuotą viceprezidentą 
Fordą, ir tame apklausinėjime 
Fordo pasisakymai, ką jis dary
tų, jei tektų eiti prezidento pa
reigas, yra priešingi Nixono 
veiksmam ir dėl įrašų ir dėl 
bendradarbiavimo su Kongresu.

Nixoną ginančių draugų ma
žai beliko. Kai kurie jų imasi 
tik aiškinti, kad Nixoną ištiko 
tragedija dėl jo ypatingo charak
terio. St. Alsop (Newswęek) pa
lygino Nixoną su italo Machia- 
velli aprašytu valdovu, kuris tu
rįs būti “liūtas”, bet turįs mokė
ti ir “lapę” vaidinti. Pasak Al- 
sopo, Nixonas pasirodė liūtas, 
aliarmuodamas kariuomenę ir 
suorganizuodamas greitą pabal- 
bą Izraeliui; jis mokėjęs suvai
dinti ir lapę, sutikdamas atiduoti 
teisėjui pokalbio įrašus. Tai visa 
gerai. Bet jei Nixonas atsidūrė 
dabartinėje padėty, tai dėl to, 

* anot Alsopo, kad jis turįs tokių 
žymių, kurios gali būti simboli
zuojamos kitu gyvuliu — asilu. 
Visa Watergate istorija esanti 
asilo ženklas. Įrašai — įrašus da
ręs ir Kennedy ir Johnsonas, bet 
jie tuiėjo mygtuką ir žinojo, ka
da paspausti, kada išjungti. O 
Nixonas tokio mygtuko neturė
jęs. Ir su pinigais — Nixono 
rolė Robozo istorijoje, Pieno ga
mintojų kompanijos kyšiai rinki
mam už palankias taisykles, ro
lė ITl’ istorijoje esą ženklai, kad 
Nixonas buvo pajėgus, kol buvo 
“liūtas” ir “lapė”, bet jis save 
pražudė, kai nusileido į “asilo” 
rolės veiksmus.

Kartą matuose Valstybės de
partamentas Washingtone su
ruošia Tautinę užsienio politi
kos konferenciją (National For- 
eign Policy Conference) ir ją 
skiria nevaldinių JAV organiza
cijų vadovam.

Konferencija paprastai trunka 
dvi dienas, vyksta Valstybės de
partamento patalpose, ir progra
moje dalyvauja svarbieji depar
tamento pareigūnai.

Konferencija siekia supažin
dinti organizacijų atstovus su 
JAV užsienio politikos sieki
mais, užsienio politikos linija ir 
įvertinti vykdomą politiką JAV 
interesų plotmėje, nebijant iš
kelti laimėjimus bei nepasiseki
mus.

Rengėjų vadovaujamasi po- Stoessel, Jr. pranešimas “JAV- 
žiūriu, kad gerai informuota 
JAV visuomenė yra svarbi amba
sadorė šių dienų pasaulio tarpi- 
dėjinėse varžybose.

Šiais metais konferencija įvy
ko rugsėjo 18-19. Konferencijo
je, šeštus metus iš eilės, daly
vauti buvo pakviesta JAV LB 
krašto valdyba. Jai per abi die
nas atstovavo valdybos ir LB 
Visuomeninių reikalų tarybos 
narė Aušra Mačiulaitytė-Zerr.

N esant atstovaujamom kitom 
JAV lietuvių organizacijom, įai 
taip pat teko pareiga atstovauti ir 
apskritai JAV lietuviam.

Teko išklausyti eilę praneši
mų. Temų įvairumas didelis: 
JAV politika Lotynų Amerikoje, 
Rytų Azijos problemos, JaV 
politika prekybos, finansų ir 
energijos klausimuose, narkoti
kų kontrolė, gyventojų prieaug
lis, moterys užsienio politikoje 
ir t.t.

Pagrindinį dėmesį teko tačiau 
nukreipti į pranešimus, artimiau 
susijusius su Lietuvos klausimu. 
Tarp šių išskirtini Valstybės sek
retoriaus padėjėjo VValter J.

Europos santykiai” ir simpo
ziumo būdu pokalbis “Besivys
tančios formos Europos tarptau
tiniuose santykiuose”, kuriam 
vadovavo dr. C. A. Bauman, In
stitute of World Affairs direkto
rius Wisconsin universitete.

Šio simpoziumo dalyvių tarpę 
buvo W. H. Luers, Sovietų Są
jungos skyriaus Valstybės de
partamente padėjėjas. Tiek 
Stoessel, tiek Luers pasirodė

diją. Bet ar atskleidė preziden- kijimą Amerikai, Europai, Ja- 
tas Kennedy istoriją, kurioje ponijai ir kt. Su šia misija Kis- 
tūkstančiai žuvo, pasiųsti į Kiau- singeris spalio 5 išvyko 10 dienų 
lių įlanką? Tada Fordas buvo to kelionei po arabų kraštus ir. iki 
reikalavęs, bet viskas buvo nu- Kinuos bei laooniios. 1
tildyta. . Ar atskleidė. ;.Ei&en= .. ^.7.-.-.;:
howerio planą, pagal kurį de- “EurOpOS metai”

v _ atšalę
Kissingeris taikos misiją pra

dėjo nuo Maroko. Europa palik
ta be pastangų pašalinti įtampą 
su Amerika. O įtampa atsirado 
dėl Izraelio-Arabų karo. Apsau
gos sekr. Schlesingeris ir prezi
dentas Nixonas viešai pakaltino 
Nato sąjungininkus, kad jie ne- 
parėmę Amerikos konflikte dėl 
Izraelio-Arabų karo. Schlesin
geris net pagrasinęs, kad reik
sią peržiūrėti Amerikos kariuo
menės palikimą Europoje. Vo
kietijos ministeris Scheel viešąjį, 
atsikirto, kad Amerika nieko ne-^ 

, informavo nei Anglijos, nei 
[ Prancūzijos, nei Vokietijos apie 

savo veiksmus, tiesiog paliko 
sąjungininkus nežinioje.

Pasitikėjimas nesugrąžintas, 
jis labai reikalingas einant dery
bom dėl kariuomenės sumaži
nimo ir Europos saugumo kon
ferencijos.

šimtys tūkstančių buvo išduota 
bolševikam sulikviduoti? Dr. J. 
Epsteino mėginimai per 
teismus gauti leidimą tuos doku
mentus patyrinėti nuėjo niekais. 
Ar atskleidė visuomenei doku
mentus apie prez. Kennedy nu
žudymą? Ir dabar Warreno ko
misijos tyrinėjimai yra nepriei
nami. Visuomenė apie tai neturi 
žinoti. Tai dvejopas matas, kurį 
diktuoja politika, ne tiesos mei
lė ir visuomenės teisė žinoti.

Respublikonai aiškina, kad 
demokratai siekia dabar perimti 
valdžią, priversdami Nixoną ar
ba pasitraukti arba pareikšti jam 
nepasitikėjimą. Kai kurie ąįūlo 
delsti Fordo patvirtinimą, kari 
tokiu atveju prezidento parei
gas galėtų perimti Atstovų rū
mų pirmininkas. Bet pirmi
ninkas Albert tokių pretenzijų 
nenorįs; tad imta garsiai siūlyti 
naujo prezidento rinkimus.

Karo gesinimas
Tai antras savo reikšme savai

tės reikalas . . . Izraelio-Arabų 
paliaubose pirmas Izraelio noras 
— pasikeisti belaisviais. Egiptas 
sutinka, jei Izraelis pasitrauks į 
tas ribas, kurios buvo paliaubas 
skelbiant spalio 22. Izraelis ne
sutinka. Izraelis sutinka trauktis 
iš vakarinio kanalo kranto, jei 
Egiptas pasitrauks iš rytinio. 
Egiptas nesutinka.

Su tokiom nuotaikom lankėsi 
pereitą savaitę Washingtone 
Egipto užs. ministeris, Izraelio 
min. pirmininkė, Syrijos vice- 
ministeris. Arabai žiūri į Ameri
ką kaip į tarpininką, nors ji 
buvo kare Izraelio rėmėja. Ara
bai betgi supranta, kad tik Ame
rika gali paspausti Izraelį.

Tarpininku nori būti ir Ameri
ka. Ji supranta, kad tik nuo sėk
mingo tarpininkavimo priklau
sys, kad nafta v|l imtų tekėti 
Amerikai, Europai, Japonijai. 
Pirmas Amerikos paspaudimas 
buvo reikalavimas, kad Izraelis 
praleistų maisto ir vaistų traris- 
portą apsuptai Egipto 3 armijai. '

Naftos ginklas jau 
veikia Sovietų naudai

Arabų 8 valstybės sustabdė 
naftą Izraelio sąjungininkam — 
Amerikai, Olandijai ir Pietų Af
rikai. Amerika gaudavo iš arabų 

(nukelta į 2 psl.)

Kova prieš Nixoną yra sykiu 
politinio oponento kova, kuri 
siekia ne teisybę parodyti, bet 
konkurentą sumurdyti. Tai į- 
sakmiai rodo dvejopas matas — 
vienas taikomas Nixonui, kitas Bet tai tik laikinis sprendimas, 
kitiem prezidentam. Nixonas 
kaltinamas neatskleidęs Water- 
gate istorijos, neatskleidęs ka- venti 3 mil. žydų su 100 mil. 
riuomenės siuntimo į Cambo- arabų ir kuris atidarytų naftos te-

Kissingeris siekia pagrindinio 
sprendimo, kuris leistų sugy-

puikiai susipažinę su Pabaltijo 
valstybių klausimu. Jų atsaky
mai į pabaltiečių atstovų užklau
simus buvo taiklūs ir nedvi
prasmiški. Latvių atstovui už
klausus, ar Ženevoje įvykstan
čiuose Europos saugumo kon
ferencijos pasitarimuose bus ke
liamas Pabaltijo klausimas, 
Stoessel nedvejodamas pareiš
kęs, kad tai nebus daroma.

Izraelio — Arabų ketvirtasis 
karas truko jau ne 6, bet 16 die
nų, nuo spalio 6 iki spalio 22, 
iki buvo nutrauktas Maskvos- 
Washingtono iniciatyva paliau
bom. Bet priėmęs paliaubas, Iz
raelis dar 24 valandas pratęsė 
ofenzyvą, užimdama naujas ara
bų teritorijas ir tuo išprovokuo
damas įtampą tarp Maskvos ir 
VVashingtono. Aprimo nuo spa
lio 25. Vadinas po 19 dienų.

Dabar prieš akis — derybos, 
užpakaly — nuostoliai, laimėji
mai, kuriem mėginama 
sudaryti balansą.

dabar

Privačiuose pokalbiuose su 
Valstybės sekretoriaus padėjėju 
W. J. Porter ir H. W. Luers, 
LB atstovei teko paliesti aukštus 
muitus siuntiniam į pavergtą 
Lietuvą, varžymus JAV pilie
čiam laisvai keliauti Sovietų Są
jungos teritorijoje, kultūrinių 
mainų klausimą. Prašyta pri
tarimo įvesti transliacijas Pabal
tijo tautų kalbomis per Radio 
Free Europe ir Radio liberty.

LB atstovei teko susipažinti 
su p. Katharine Donohue, Radio 
Liberty oficialia patarėja trans
liacijų praplėtimo klausimuose. 
Ji painformavo apie dedamas 
pastangas įvesti pabaltiečių 
transliacijas. Finansų trūkumas 
reikalą stabdo. Dabartiniu metu 
Radio Liberty rusų kalbai skir
tos programos laiku perduoda 
pranešimus lietuvių kalba. Daž
niausiai naudojamasi Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios 
esančia medžiaga.

Kodėl karas įvyko dabar:
Laikas rengė arabam nepaląre' 

kią atmosferą. Sovietai rengėsi 
atnaujinti diplomatinius santy
kius su Izraeliu. Tokiais san
tykiais siekė aptramdyti žydhs, 
kad jų šauksmai netrukdytų 
Sovietam gauti iš Amerikos kre
ditus. Tada Amerika ir Sovietai 
įšaldytų viduriniuose rytuose 
padėtį, palikdami arabus izo
liuotus. Arabai turėjo imtis ini
ciatyvos.

skrido karo lauką ir padarė nuo
traukas, o Sovietų sukosi šeši 
satelitai “šnipai”. (Iš 130 mylių 
aukščio satelito foto aparatai tiek 
tikslūs, kad atskiria karininko 
laipsnius!). Bet vienas satelitas 
atsieina 35 mil., o žvalgybai 
buvo sumažintas biudžetas.

Maskva tiksliau žinojo, kada 
reikia karo veiksmus nutraukti, 
kad nebūtų pažeistas Maskvos 
interesas. Kosyginas spalio 19 
jau įtikino Sadatą, kad derybom 
daugiau laimėsią nei karo veiks
mais. Rytojaus dieną į Maskvą 
buvo iškviestas Kissingeris, su
tarta paliaubų formulė, kurią 
skubiai, spalio 22, patvirtino 

^J&ugųmo Taryba. Tai paliaubų 
data. 7 \

kartu išgelbėtas

Kronikoje

A. Zerr aplankiusi 
ton Post” dienraščio įstaigas, 
kur susipažinusi su vadovaujan
čio štabo pareigūnu Steven S. 
Rosenfeld ir su juo plačiau iš
sikalbėjusi Lietuvos klausimu. 
Jam nusiskųsta dėl per mažo 
dienraščio skiriamo dėmesio 
Lietuvos reikalui ir lietuviam. 
Patikrinus jam “Lithuanian 
file”, teko su pakaltinimu sutik
ti. Paprašęs kaip galima daugiau 
informacijos šiandieninių aktua
lijų klausimu suteikti. Jo nuo
mone, įdomiausios problemos, 

diečiančios Lietuvą, yra muitų 
siuntiniam klausimas, varžymas 
laisvai keliauti, viešnagės Lietu
voje sutrumpinimas į penketą 
dienų, varžymai susijungti iš
skirtom šeimom, Katalikų Baž
nyčios persekiojimas. Dabarti
niu metu, plečiant prekybinius 
santykius su Sovietų Sąjunga, jis 
mielai norėtų minėtas proble
mas straipsnio forma iškelti.

Tenka pažymėti, kad, be lat
vių ir estų atstovų, konferen
cijoje dalyvavo laisvinimo darbe 
sėkmingai bepradedanti reikštis 
Regina Rūta Žymantaitė, atsto
vavusi Pabaltiečių Moterų Fe
deracijai.

“VVashing-

LB Inf.

Ar žinojo apie sumanytą karą 
Izraelis:

Izraelio žvalgyba buvo laiko
ma geriausia pasauly. Bet žval
gybos uždavinys pastebėti fak
tus ir iš tų faktų padaryti teisin
gas išvadas. Izraelio žvalgyba, 
glaudžiai bendradarbiaudama 
su Amerikos žvalgyba, faktus 
žinojo — žinojo Egipto ir Syri
jos kariuomenės telkinius. Iš 
trečios valstybės (spėjama, iš 
Jordanijos) įspėjimas apie tai pa
siekė Amerikos žvalgybą. Ta
čiau, kaip tvirtina Monitor kor. 
B. VVelles, Amerikos Pentagono 
kompiuteriai terodė, kad tie 
telkiniai tesą manevrai, ne pa
siruošimas ofenzyvai. Žvalgyba 
faktus išsiaiškino neteisingai. 
Dėl to pirmos karo dienos ėjo

raelio žvalgybos šeši aukštieji 
karininkai buvę atleisti. Time ti
kina, kad Sovietai žinoję tikslią 
puolimo datą, bet sumaniai pa
vartoję “disinformacijos” meto
dą, atšaukdami savo patarėjus iš 
Syrijos kelios dienos prieš įvy
kius.

Kaip ant 
Izraelis:

Kai Izraelis dar spalio 24 už
ėmė naujas Egipto teritorijas, 
Egiptas šaukėsi Sovietų ir Ame
rikos karinių jėgų intervencijos 
prieš paliaubų laužytoją. Ameri
ka atsisakė. Sovietai pranešė 
siusią parašiutininkus. Tada 
prezidentas Nixonas paskelbė 
kariuomenės aliarmą. Tai sulai
kė Sovietus. Išgelbėjo Izraelį. 
Išgelbėjo Ameriką ir Sovietus 
nuo konflikto.
Karo žaizdos:

Tiesioginiai kariautojai — 
Egiptas neteko apie 1000 kv. 
mylių vakariniame kanalo kran
te, atgavo apie 1200 kv. m. ry
tiniame krante (125 mylios ilgio 
iki 10 gilumo); Syrija neteko 
apie 300 kv. m.

Izraelis neteko apie 4100 už
muštų bei sužeistų, 107 lėktuvų, 
840 tankų. Egiptas bei Syrija 
14,800 vyrų, 420 lėktuvų, 1700 
tankų. Taip vertina amerikie
čiai.

Izraeliui padidėjo ir politinė 
izoliacija. Karo dienom nutraukė 
SUį

dar — Pietų

laimėjo dau-

kariau tojai —

Kas sustabdė karą:
Jau antrą karo dieną Nixonas 

susisiekė su Brežnevu. Bet karui 
sustabdyti nesurado bendros 
formulės per . . .10 dienų. O tuo 
tarpu karo medžiagą siuntė So
vietai, ėmė siųsti po kelių dienų 
ir Amerika. Amerika esą pasiun
tusi už 1 bil. dol., Sovietai 2-3 
kartus daigiau. (Skirtumas čia 
tas, kad Nixonas paprašė Kong
resą skirti Izraeliui 2.2 bil. para
mos, o Sovietai reikalavę iš ara
bų mokėti grynais; ir net turtin
gosios arabų valstybės turė
jusios ieškoti Europos bankuose 
paskolos!).

Karo eiga buvusi arabų naudai 
per 10 dienų — pareiškė Egip
to Sadatas. Bet nuo spalio 16 
Amerikos paramą pajuto sustip
rintu Izraelio aviacijos veikimu. 
Kautynių eigą labiau matė So
vietų žvalgyba nei Amerikos. 
VVelles teigimu, Amerikos tik 
vienas satelitas porą kartų per-

10 diplomatinius santykius
i juodosios valstybės — viso 

jau apie 20. Izraelio vieninte
lis sąjungininkas buvo Amerika. 
Tiesa, ir antras 
Afrika.

Ar ne Sovietai 
giausia:

Netiesioginiai
žibalo pilstytojai į gaisrą ir sykiu 
gaisro gesintojai — buvo Ameri
ka ir Sovietai.

Amerika pralaimėjo iš arabų 
valstybių naftą. Amerika atšal
dė savo santykius su Europos 
valstybėm, kai paskelbė prie
kaištus, kad Eiiropa Amerikos 
neparemia Izraelio reikalu. (O 
toks atšalimas džiugina Sovie
tus!). f

Sovietai laimėjo tiek, kad at
gavo arabų palankumą; Sovie
tam atgijo perspektyvos susigrą
žinti įtaką viduriniuose rytuose. 
Betgi Sovietai atšaldė savo san
tykius su Amerika, nors Kissin
geris visais būdais dengė Sovie
tų rolę karo konflikte, kad tik 
nesukliūttį jo kurstoma “deten- 
te”.

Vytauto Didžiojo Universiteto ou metų sukakus iškilmingai paminėta lapkričio 3 Camegie 
Endowment salėje Manhattane. Nuotraukoje — darbo prezidiumas. U k. Giedrė Kumpikaitė, 
vadovavusi programai, prof. dr. Jonas Purinas ir Aldona Augustinavičienė, abu skaitę paskai
ta, Paulius Jurkus, rodęs skaidres iš universiteto gyvenimo. Kalba dr. V. Paprockas, organi
zacinio komiteto pirmininkas. (Minėjimo aprašymas bus kitame Darbininko numeryje). 
Nuotr. L. Tamošaičio

Visuomeninės moralės žaizda:
Iškilo dar lig šiol paslėpta 

žaizda — viešosios opinijos fari- 
zejizmas. Pagal Time Port Said 
miestą 347 Izraelio lėktuvai 
bombardavo per -30 valandų; 
civilių žuvo 200, sužeistų .500. 
U. S. News rašė apie Port Said 
rezidencinėje sekcijoje ligo
ninės griuvėsius. “Port Said bu
vo kitados klestintis miestas . . . 
Dabar jis beveik vaiduoklių 
miestas”.

Buvo tikėta kad tie, kurie skel
bė protestus prieš civilinių gy
ventojų bombardavimą šiaurės 
Vietname, protestuoja vardan 
žmoniškumo. Dabar tylėjo Šve
dijos min. pirmininkas Palme, 
tylėjo kunigai Berriganai ir kiti 
“pacifistai”. Dabar aiškėta, kad 
žmoniškumas buvo tik farize- 
jiška kaukė.

Ketvirtasis karas jau praeitis. 
Dabartis imasi jo padarinius ir 
priežastis likviduoti: 1. sutaiky
ti Izraelį ir arabus, 2. taisy
ti santykius tarp JAV ir Europos, 
3. grąžinti ’atolydžio’ atmosferų 
su Sovietais, 4 padaryti, kad 
nafta vėl imtų tekėti iš arabų 
žemės. Tai jau diplomatijos 
uždaviniai.



r 2 • 1973 m. lapkričio 9, nr. 45 RIK^R B I N I N K A S

UETUVOS KATAUKŲ BAŽKYČIOS KROHIKA HR. 5

ELGESYS PATENKINAMAS, NES 
EINA Į BAŪNYČIĄ”.

11TSL TĄ

ANTANAS J. SAVELSKII— Uetavis advokatas — 88-08 Jamaica Avenue, 
Wootoavea, N.T. 11421; UI 441-1182, namų TW 7-8061 (nuo • r. iki S ▼.>

A . S----- M . - *

Už bažnyčios lankymą moki
niam ne kartą yra mažinami 
pažymiai, ypač elgesio pažymys. 
Ragelių aštuonmetės mokyklos 
(Rokiškio rajone) pirmos klasės 
mokinės Aurelijos Račinskaitės 
1972 m. II trimestre už visus da
lykus buvo penketai, o elgesys 
patenkinamas. Pažymėjimo apa
čioje prierašas: “Elgesys II tri
mestre patenkinamas, nes eina į 
bažnyčią”.

orientavimas tikėjimo ir moralės 
dalykuose, skaudi prievarta — 
esminės priežastys, kodėl moki
niai tikėjimo atžvilgiu parbdo 
daug abejingumo ir neišvengia 
nieku nepateisinamų ' klaidų. 
Dėl šios rūšies mokinių klaidų ir 
apsileidimo ypatinga atsako
mybė krinta ant tėvų sąžinės. 
Vieni iš jų yra apsileidę religi
niuose dalykuose, kiti bijo ginti 

__ t savo vaikus, kai jie prievartau- 
Mokytojai iš tikinčių mokinių įami tikėjimo dalykuose, treti 

net pataria klaidingai: “Įsirašyk,: 
vaikeli, į komjaunimą, tik Svar
bu, kad savo širdyje neišsižadė
tum Dievo!”

Dalis mokinių išdrįsta pasi
priešinti ir aktyviai gina savo į- 
sitikinimus.

1972/1973 m.m. pirmšųne 
pusmetyje Griškabūdžio vidu
rinėje mokykloje 9-11 klasių 
mokiniam buvo pateikti trys 
klausimai, tikslu susiorientuoti 
mokinių įsitikinimuose. 90 pro
centų moksleivių atsakė esą tiki 
Dievą.

Salininkų aštuonmetėje mo
kykloje 1970.IX.15. viena mo
kinė, rašydama ateistinį diktan
tą, parašė viską priešingai, negu

(Ateistų metodai):
~X; Ypatingai yra persekiojami tie 

fnbiih&ai, Kurie patarnauja Mi- 
šioms ir dalyvauja procesijose.

< (ŽrlKB Kronika Nr. Nr. 1, 2, 3, 
4). Mokytojai bara pačius moki- 
nius, kad nedalyvautų religi-

“ nėse apeigose, įtikinėja tėvus, 
kad neleistų vaikų prie alto-

*x riaus.o valdžios pareigūnai bau- 
gir.a kunigu s baudomis, perkėli

mais į nražesnę parapiją ir t.t.
Ateistai bijo, kad aktyvus da-

“ lyvaviinas religinėse apeigose 
neiSugdyti} sąmoningų katalikų,

9 o ypatingai, kad iš Mišioms pa- 
tamautjančiu berniukų neatsi-

’J rasti; leandidatų į kunigų semi-
'* naną-
*{ Karldėnų vidurinės mokyk- 

los mokinys E. patarnaudavo 
iniJidms. Pasišaukęs jį direkto-

° rius A.. Vilkas klausia:
c< -Akrtilcrai tarnauji mišioms?
'' -Tikrai taip.
'• - Ką tau kunigas už tai mo- 

ka?
- TMan iš aukščiau moka.
-Gausi tokią charakteristiką,

kad niekur neįstosi.
- O tie komjaunuoliai, kurie 

gilti 'vakarais apie kultūros na
mus šlaistosi, dvejetais apsi
krovę. tie tai gerą charakteristi- 
kįgaus ir įstos mokytis?
- Davatka!
kitas mokinys P. taip pat 

buvo persekiojamas už tikėjimą.
n Direktorius1 Vilkas, pasišaukęs jį 

į kibinėtą, klausė, ar jis eina į
** bažnyčią.
? - Aš ne tik einu į bažnyčią,
'* betir vargonais groju.

- Žinau, žinau tavo darbe- 
liūs.' AJ išdraskysiu fanatikų liz-

? dį-—- šaukė direktorius. . vąortą, mokiniai, ypač,vy^ei
rūšies’^l^šėsfe, ~ pfaAėfia _____ _ ujm ją - u.

'jimatikai. Aš tikiu į- Dievą; jūs^djfc vengia pasirodyti tikijičiaią; VuždzaMd^^tekiiiadieniaiš^^ 
’,f^iHilčite‘.' -t. O'kaš čia blogo?^W kurie tampa ateistais. Si& "nėti privačiom mašinom.-

3<

dažnai atima kryželius ir me
dali kėlius.

Pavyzdžiui, šiame darbe ypa
tingai turi patyrimo Kauno II 
vidurinės mokyklos direktorė 
Rimkienė. 1973 m. sausio mėn. 
nutraukusi vienai mergaitei nuo 
kaklo medalikėlį, direktorė pa
reiškė:

— Tokių gelžgalių pas mane 
pilnas stalčius.

Būna atvejų, kad už vaikų reli
gingumą net tėvai persekiojami 
darbovietėse. Susirinkimų metu 
jiems prikaišioja, kodėl žaloja 
tarybinį jaunimą, kliudydami 
tarybinei mokyklai išugdyti są
moningus komunizmo kūrėjus.

Tikinčiųjų mokinių rea
gavimas į diskriminaciją

Žymi mokinių dalis prisitaiko 
prie persekiojimo sąlygų ir, pa
taikaudami mokytojams bei ne
norėdami gyvenime turėti ne
malonumų, įsirašo į pionierių ir 
komjaunimo organizacijas ir 
vengia lankyti bažnyčią. Juos 
pavadinti ateistais negalima, nes 
ryšių su bažnyčia nėra visiškai 
nutraukę.

Dalis mokinių pasiduoda vie
našališkai ateistinei propagan
dai. Nepažindami tikėjimo, su
tikdami vien jo išjuokimą ir prie- 

snėse

rašė vienetą. ' *

Klaipėdos vidurinėje mo
kykloje 1972 m. vasario mėnesį 
įvyko toks pokalbis tarp moky
tojos ir VII klasės mokinės N.:

— Man gėda, kad tu gera mo
kinė irdarnepionierė.

— O man visabnegėda.
—- Kodėl tu nori skirtis viena 

iš visos klasės? ' ’
— Aš nenoriu vaidinti. Aš no- 

ritrbūti i tokia, •* kokia x esu iš 
tikrųjų. - - T

Mokytoja visą painoką aiškino 
apie pionierių organizaciją. 
Baigdama kalbėjo:

— Yra tokia organizacija. Lie
pia stoti — stok be jokių galvoji
mų. ? , ’ ?

Kai .pionierės norėjo jėga -už
rišti,' kaklaraištį, mokinė nepasi
davė. ’ . > ’

— Ant. savo kaklo aš pati esu 
šeimininkė. *

1971 m. “Lietuvos Pionie
riuje” buvo išspausdintas vienos 
mergaitės laiškas, kuriame mo
kinė rašo:

“Aš pati esu pionierė, bet pio
nieriaus kaklaraištį užsirišau tik 
dėl to, kad liepė auklėtoja.. 
lankau bažnyčią. Įr ne senelės, 
dieduko ar tėvelių spiriama, o 
savo noru.. Kaip ir beveik visi 
mūsų klasės mokiniai, einu ko
munijos. Esu tvirtai įsitikinusi, 
kad Dievas yra.”
, (Bus daugiau)

qavaITĖQ ĮVYKIAI nebuvo dviejų trečdalių balsų, 
oAV Al I EO Į V T Mnl prisakymas negaliojo. Da-

i. bar vėl būsią svarstoma. Taip
(atkelta t Ps •) pat konferencija išrinks keturis

atstovus ir du pavaduotojus į 
vyskupų sinodą.apie 11 proc. savo suvartojamos 

naftos. Iš kitur gaunama nafta — 
Persijos, Venezuelos, Nigerijos, 
Kanados-^— pabrango. Ameri
kai tai atsiliepia dvejopai — 
brangsta naftos gaminiai, ir siau
rinamas jų'vartojimas — jau-su
mažintas lėktuvų susisiekimas.

Europa gaudavo iš arabų apie 
70-80 proc. savo vartojamos nąf- 

„ tos. DąbaJ-iLĘuropoje sumaž^: 
" jo h "TjĮ jprrm ^Alandįjlį^S

N. Catholic Register spalio 
28 įsidėjo žinią, kad “kunigas 
Juozas Zdebskis buvo du kartu 
kalinamas. Liepos rriėn. buvo 
policijos sumuštas ir turėjo ligo
ninėje gulėti. Jo nusikaltimas 
tas, kad mokė vaikus tikėjimo

Gfand BUBtooklyn, KLUSU; ST 2-8043.

JOSSPH BARSZVA
feoMyšioa. m Bodtord Anom, Brooklyn, NT.USU; MV 8-9770.

TA'SOM RADIJO IR TILKVIgUO* APARATUS spalvotu* ir paprastu*. 
Pfa* patarnavimas įdedant nauja* dalia. Aptarnaujam Queen* ir spylin- 
JEs lietuviu*. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tek 847-0687. Adresas: 
W. Joe Karias, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.T. 11227 (2 blokai nuo 
KcodhavęnBivd.). ; ■ •. '■ :: !'

Kas norėtų įsigyti Hetuvijkų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
į Darbininko adminUtrącij|,9L0 Willoughby AveC, Brooklyn, N.Y. 11221.

•UYUS FUNKRAL NOMk. Mario Triorira, JT. laidotuvių direktorius. 429 
tateyett* SU N«wart,NJ. 07106; tri. MArkst 2-6172. ParaoMateM gar-

JTAITKU6 FUNCRAL HOME. Notaiy PobUc. 197 Weteter Aw. ComMto* 
w«s*. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Įfotoptfika 
koplyaa Šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6684.

RIMOS Ir JUOZO. BRUty siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimu* su
barant siuntiniu* ir ubakant kita* dovana* į Lietuvą. Didelis prekių pasi~ 
rinkimas. Sąžiningas ir greitam patarnavimas —94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.T. 11421. Telef. 441-4712

■ ' . ■ • ' ............... ' ui
JUOZO ANDRU4IO Nal Kstat*, Ineurano*. Apraudima* gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tsx ųlptl- 
dyzbas, Mutual Funds-pinlgų tavastacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaLftatte- 
diaiiiais iki g v. pp. 87-09 Jamaica Avo^ Woodhavun N.T. 11421;

VYTAUTAI MLKCKAI, osv. Wbxtor Garten Tavom. 1888 Madlsou BU 
IDdtiteood, N.T. 11237, EV 2-6M0. Salė vestuvėms ir kt pramogoms. Ba 
J o, duodami polaidotuviniai pieta*. Pirmo* rūiie* Uetuviika* maistas pstal 
ntmi iraino

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

MBAMINIO VARPO KBFVKLA — Mm B.II Baklng C«. UetuvUka ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Rataaa, sav. — 4364 Junction BlvdL, Corona, Queens, 
N.T. 11368. Telef. 77951J6.

’ Juk vTa sąžinės laisvė.
— Pažiūrėsim, kaip pačiaudė- 

? si, kai dėl blogos charakteristi- 
° Iros turėsi išvažiuoti į kariuome- 
c nę, — pagrasino direktorius. 
•' Ateistai mokytojai ir valdžios 

pareigūnai ypatingai sunerimsta 
' sužinoję, kad mokiniai lankosi 

pas kunigą ir skaito iš jo gau- 
1 naimą literatūrą.
1 Asmeniškas kunigo kontaktas 
1 su niokiniais yra draudžiamas 

net tary biniu įstatymu.
Mokytojai pamatę, kad moki- 

•’ nys gali stoti į kunigų semina
riją, stengiasi jį ypatingai pa- 

.. veikti, kad nukreiptų jo svajones 
kita. linkine. Ne kartą tokiam 

‘ mokiniui net pataikaujama, kad 
: tik būtų laimėtos jo simpatijos.

TačHau pasitaiko ir visai prie
šingų atvejų — tokį mokinį 

. stengiamasi ypatingai spausti 
[ mokslo metais ir per egzaminus.

rūšies mokiniuose pastebimas 
bendras bruožas — nesidomėji- 
mas ideologiniais dalykais: nei 
ateizmu, nei tikėjimu, o vien 
sportavimu, televizija, o vėliau 
— išgėrimu ir erotiniais daly
kais. Todėl nenuostabu, kai 
Lietuvos lageriuose didžiausias 
. . .kriminalistų yra jaunuo
liai . . .

Nemaža mokinių, stodami į 
pionierių ar komjaunimo organi
zacijas, nepastebi vieno blogio. 
Augdami melo ir nesąžiningu
mo persunktoje atmosferoje, 
kuri pokario metais atsirado Lie
tuvoje, mokiniai nepajėgia giliai 
suvokti veidmainystės ir neprin- 
cipingumo žalos.

N. Y. Times bendradarbis, tei
gia: “Sovietų Sąjunga savo ruož
tu numato išnaudoti naftą politi
niam tikslam — kaip ginklą, ku
ris gali suardyti Nato. Jis galėtų, 
taip pat izoliuoti Ameriką ne tik 
nuo Europos, bet ir nuo Japoni
jos, kuri visiškai priklauso nuo 
naftos importo”.

Daugelis mokinių, prievarta 
atsakinėju ateistines pamokas, 
rašą ateistines temas, tame ne
įžvelgia moralinio blogio. Nesi-

Amerikos vyskupų konferen
cija bus lapkričio 12-16 Wash- 
ingtone. Suvažiuosią 250 vysku
pų. Svarbieji klausimai: pirmoji 
komunija su išpažintim ar be iš
pažinties? Atsakymą Ameri
kai Vatikanas jau davė — laiky- ' 
tis tradicijos, su išpažintim. Ta
čiau kai kurie vyskupai siūlo 
prašyti Vatikaną, kad klausimas 
būtų persvarstytas. Kitas reika
las: komunija tradiciniu būdu 
ar į ranką? Konferencija 1970 
buvo nubalsavus į ranką. Bet

Demokratų' rūpestis.'Arneti
kos komunistų gen. sekretorius 
Gus Hali paskelbė, kad per 25 
metus pavykę insifiltruoti į de
mokratų liberalų sparną. Dėl to 
pareiškimo ilgametis demokra
tas Wilson C. Luępm kreipėsi 
į šen. Ervin, kad komitetas im
tųsi ištirti šią infiltraciją, kuri 
siejama su McGovem rinkimine 
veikla, ‘

Louis Harris anketos rodo, 
kad tarp balsuojančių Šiuo metu 
pasisako 53 proc. už demokra
tus, 31 už respublikonus.

OKUPUOTOJ 
LIETUVOJ

NIEKAD NESENSTANTI DOVANA

“TALINAS” IR “RYGA” 
VILNIUJE

Švytury Nr. 12 rašoma, kad 
keičiamasi parduotuvių vardais 
su kaimynais. Esą Vilniuje buvo 
atidarytos “Talino” ir “Rygos” 
parduotuvės.

Vestuvių, vardadienio, gimtadienio ir kitomis progomis vertingiausia, patvariausia ir pra
smingiausia dovana yra LF išlieti Lietuvos 3-jų Prezidentų ir Karaliaus Mindaugo 
sidabriniai medaliai. Taip pat tie medaliai — reikšminga dovana lietuviam bei kitatau
čiam, norint juos pagerbti — atžymėti už jų naudingus darbus mūsų tautai.

Karaliaus Mindaugo Modalia
Kaina $12.50, su reprezentacine dėžute 
$15.00
Pašto išlaidoms pridedama 70 c.

Lietuvos 3-jų Prezidentų medalis
Kaina $10.00, su reprezentacine dėžute
$12.50
Pašto išlaidoms pridedama 70 c.

Medalių užsakymus siųsti kartu su čekiais: Llthuanlan Foundation, 2422 Woat Marguotte 
Rd., Chicago, III. 60629. čekius rašyti Lietuvių Fondo vardu.

Dėl jų rašoma: “Tikėjomės, 
kad jau bent ten rasime estiškų 
ar latviškų maisto pramonės 
gaminių. Deja, neilgai besi
džiaugėme. Su latviais apskritai 
nepavyko užmegzti glaudesnių 
ryšių, estai, ilgą laiką betarpiš
kai bendravę su Vilniaus preky
bininkais, vėliau susidūrė su tar
pininkais — “Lietuvos bakalė
jos” darbuotojais, ir nežinia ko
dėl ankstesni gražūs tiesioginiai 
ryšiai bemaž nutrūko. Išskyrus 
estiškus gėrimus, “Taline” ne 
ką daugiau šiandien estiško ap
tiksi. Vietoj to nieko bendra su 
Talinu neturinčiose parduo
tuvėse kitąkart estiškų gaminių 
rasi dar daugiau.

“Abidvi Šias firmines (bent 
jau buvo galvojama tokias jas pa
daryti) parduotuves prisiminiau 
tada, kai sužinojau apie lenkty
niausiančių kolektyvų suma
nymą Baltarusijos sostinėj ati
daryti firminę “Vilniaus” par
duotuvę ir "Minsko” — Vilniu
je. .. .Tik ar neištiks “Minsko” 
parduotuvės “Rygos” ir "Tali
no” likimas!”

MOVED TO LARGER QUARTĘR8 — KORDOL FABRICS by — 
8UPERIOR PIECE GOOD8 CORP. 1M ORCHARD ST. New Yortc, N.T. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos Jūsų artimiesiems — impor
tuotos ir vietinės. Vilnonės, medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės meilytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
Salikai — geriausios rūjes pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas 
paruošiant paktetu* i £uTop<. .UžeikMei ir įtikinsite!

, T';"--'" ■ ■ "k ■'j'ž.'*.-', \ ■'
LIETUVIŠKOJ MUZIKOS PLOKŠTELES, -knygos, sveikinimų 
atvirukai, vėliavėlė, drožiniai, automobiliam lipinukai, suveny
rai gaunami Darbininko administracijoj (tel. GL 2-2923) ir 
ALICE’S Florist Shop, 107-04 Jamaica Avė., Richmond HilĮ, N. 
Y. 11418. Tel. 846-9527. Krautuvė atidara 7 dienas savaitėj.

;Lietuviikam rajone —
;; " LIETUVIŠKA GBLIŲ PARDUOTUVA

/ilice’s Florist Shop

1
107-04 Jamaica Ava. Bichmond HH1, N. Y.

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

r
Lietuviško stiliaus paminiu* 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New Yoric, 
New Jersey. ir Connectičut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO

1.

66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines) 
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3150

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

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

<►- Paskutinei informacijos apie žemiausias kainas
• Kelione į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų meta

kelionių reikilne*: 
LĖKTUVAI

‘ VIEŠBUČIAI 
LAIVAI (Cnilaa) 

.AUTOBUSAIS (domių,vietų 

.lankymas

INDIVIDAMS 
(ekskursiniai* bilietais)
GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS

■wr
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THE \VORKER . by fRANCTSCAN FATHERS

(Paskaita, skaityta rifešėjo ,23 
Nekaltai Pradėtosios Marijos Se
serų rėmėjų sąskrydžio metu 
Neringos stovyklųj^Vcpuontei

Šio sąskryęlžip rengėjai, prašy
dami mane Čia kaib^ti, man te
mos tiksliai nėnu lė, tik ’ uzsi-g- 
_ t— j— LJ-acT; k.su

910 willoughbyave’ 
BROOKLYN, N. Y. 11221 

Editorial Office CL 5-75»j2i Businesa^Office GL 2-2923

, Eina nuo 1915 įlietą ’
1951 .sujungė AMERIKĄ. LDS organą DARBININKĄ ir LIET..21N1AS

Prenumeratos kaina S8.00 — Subscription per year $8tD0 

LaikraStį tvarko REDAKCINE KOMISIJA
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuuJiftra. Nenaudoti straipsniai sauKmni

|ir ĮC^MNuni autoriams pra<ant. Pavarde pasirausti stiaipsųūp Mahatmai i<rci<kia redaUii-s

Dangoraižis be pamatų
/ ., Hož»ey Danielson, psicho- 

analitikė, persikėlusi iš Europos
• - —Ameriką, buvusi nustebinta, 

kad čia žmonės ištinka psichi
niai sutrikimai dėl kitokių prie
žasčių nei Europoje, nes veik
los akstinai čia kitoki. .

,\." '1(§ayo knygoje “The Neurotic 
*Personality of Our Time” auto- 
rė laiko čia pagrindiniu veiklos 
akstinu “pasisekimo” troškulį. 
Pasisekimas čia matuojamas “pi- 
nigu” ir “garbe”. Pinigas skina 

č kelią į “valdžią”, o būti valdžio
je yra didžiausia “garbė”.

Ar toki siekimai žmones pa
daro laimingu s ?

. 5? Atsako.autorė netiesiogiai: esą 
’ggįjasisėkimas” implikuoja ir 

^nepasisekimą”. “Nepasiseki
mo” ištiktas esti kamuojamas pa
vydo kitam ir neapsikentimo 
pačiam sau. Tačiau ir “pasise
kimą” laimėjęs nesijaučia sau
gus. Jis žino, kad rytoj gali ne
pasisekti. Žino, kad šiandien jis 
gerbiamas, bet ta pagarba yra 
sumišusi* su priešiškumu ...

Prie psichoanalitikės pastabų 
tektų dar pastebėti ypatingas ke
lias į “pasisekimą”. Kelias, ku- 

s riame visos priemonės esančios 
geros, jei jos tarnauja tikslui 
— tarnauja laimėti pinigui, val
džiai, garbei.

r. r Tai kelias svetimas tam, kurį 
i siūlo Dekalogas — Dešimt Die

vo Įsakymų. Kelias betgi labai , 
'“'artimas tam, kurį. yrą-,. pasi-.<: 
— rinkę komunistar (gera -tai, kas - 

tarnauja partijos interesui).^ & ■
Jei sutiksime, "kad siekimas 

pinigo, garbės, valdžios savaime 
yra teigiantis vertybės, to nepa- 
sakysim apie jom siekti priemo
nių supratimą. Tai neigiamas su
pratimas . . . Žalingas, kuris ir 
geriausius sumanymus galutinai

- palaidoja, nes ir geriausias pliu- 
A sas, dauginamas iš minuso, ne

duos pliuso. Ir gražiausio pavi
dalo dangoraižis, statomas ant 
biraus, kintančio smėlio pagrin
dų, negali būti patvarus.

Iš tokios perspektyvos tektų 
dabar žiūrėti į šių dienų Ameri
kos politinius sąmyšius. Vieni

stato ant smėlio, kiti barsto smė
liu statytojam į akis — kaip nie
kad ankščiau. Ir tame žaidime 
^aistringai rungiasi ne tie, kurie 
neša didžiąją valstybės naštą — 

-mokesčių mokėtojai; rungiasi 
. Baltųjų Rūmų, Kapitelio, viešo
sios opinijos superžvaigždės.

Sapnas
apieseimą

Lapkričio 10. Šiandien Cleve- 
lande Balfo seimas. Reikšmin
gas įvykis. Tiek reikšmingas, 
kad Kudirkos, Vinco Kudirkos, 
.publicistikos pavyzdžiu galima 
jį sapne susapnuoti...

Sapne tik iš neaiškios mig
los girdėti kalbėtojo lėti, ramūs 
žodžiai:

“Turiu seimo atstovam pra
nešti, kad prieš ateidami į čia, 

' atlikome rekolekcijas. Ilgas re
kolekcijas, tardamiesi su dvasios 

- vadais. -
“Įsitikinom, kad to, kas va

sarą buvo, galėjo nebūti. Ir būtų 
nebuvę, jei būtume paklausę 
mum gerą linkinčių saviškių, 
kurie siūlė šaukti nepaprastą 
seimą ir išsiaiškinti. Dabar tokį 
seimą turime svetimųjų globoje.

“Apgailestaujame, kad jūsų 
sudėtą pinigą investavome į 
advokatų lašenęs, ir ViėšMūatsi-R 
prašomeT tupš^Tcuriuos nųskriau- 
dėrii'ė piktais^tarimais. ‘

“Bet dabar esame kitokie. Da
bar nėra “mūsų” ir “jūsų”, o tik 
viena brolija-seserija vargstan
čio tautiečio globai...”

Kalba buvo pertraukta, kai at
stovai sukilo ir šypsodamiesi pa
davė vieni kitiem rankas ... 
Tuo metu rūkas prasiskleidė, ir 
rodės lyg tai būtų bažnyčioje 
mišių momentas — palinkėjimas 
vieni kitiem ramybės . ..

Iš sapno pažadino telefono 
skambutis. Pirmas impulsas — 
ar ne iš seimo?

RELIGINIS A 
ŠEIMOJE IR

Elmwood Pf

is seserų dėmesys 
jaunimui ^seserų rėmėjų programos rė-r tu 

muose ir kad būtų ^veniniišn* ’sKĮą tik esu minėjęs; kad 
ka. čia atvykęs, pairčiau, kad.i dtu visos savo paskaitos skirti 
mano paskaita'programoje pavalo, seselių veiklai jaunimo auklėji- 
dinta “Ką Neringa (įųoda lietusi mo’Srityje nušviesti, bet negaliu 
viškajam jaunimui”. Kadangi*/ praeiti -pro šalį nepaminėjęs jų 
šiai vietai it'‘joje neseniai į>- ypatingo dėmesio jaunimui. Vi- 
kurtai jaunimo ' stovyklai yrai; šiem mum gerai žinoma, kad se- 
duotas vardas’. Neringai, tai, su-ri. selėš, įskaitant jų veiklą Lie- 
prantama, rengėjai norėjo, kad. ; tuvoje. ir čia, išeivijoje, didžiau- 
pakalbėčiau, ką ši stovykla čtuo-j šią savo gyvenimo dalį yra paau- 
da jaunimui. ■' kojusios ir dabar dar tebeaukoja

S rj jaunimui,- pradedant nuo vaikų
Jeigu ir kalbėčiau šia tema, j lopšelio- ir darželio ir baigiant 

taijos tokios nepalikčiau, bet kolegijos studentėmis,; kurios 
praplėsčiau, būtent; kalbėčiau--Putname, einant jom aukštuo- 
ne apie tai, ką Neringa duoda,j sius mokslus, buvo seserų glo- 
bet ką visos seserų vestos ir ve- bojamos tam reikalui įsteigtame 
damos stovyklos yra davusios >,■.bendrabutyje. Sesuo Margarita 
lietuviškajam jaunimui per visąP1 šiandien savo atidaromoje kal
ių gyvavimo laiką, t. y., per iš-<; boję minėjo, kad vien tik šią 
tisą trisdešimt metų. Turiu pri- .praėjusią vasarą per jų stovyk- 
sipažinti, kad, ; rinkdamasis šiaiy(>las. jyra. praėję apie 300 jauni- 
paskaitai temą,' būviau apie tai, mot'Pagalvokime, kiek jo yra 
pagalvojęs, bet man atrodė, kad J praėję per Putnamą, Dainavą, 
kalbėti apie tai jums, visų sėse- Neringą ir per visas kitas jų veš
ių darbų rėmėjarti;‘nebūtų di--o.tas stovyklas per tuos 30 metų, 
delio reikalo, nes jtls visi, kurie-,, Tikslaus skaičiaus po ranka ne- 
čia šiandien taip gausiai susino--,, turiu, bet mum visiem gali būti 
kote, apie visa tai labai gerai ži-> aišku, kad jų buvo ne šimtai, o 
note. Jeigu to nežinotumėte, twL_keli tūkstančiai, 
būtumėte čia šiandien visai 
neatvykę. Atvykote juk vien1 tik 
dėl to, kad visi žinote,'su kokiu 
pasiaukojimu ir su kokia meile 
šios seserys į>er visą jau minėtą 
metų eilę yra dirbusios ne tik.^stovykloje. Žinome taip pat, 
savo, bet ir kitose stovy^įose ir—kad- būdavo daug piktumo, kai 
ko atsiekusios. Atvykote ,paro-.«pavėlavusiem tėvam būdavo at- 
dyti, kad visą tą jų'vėiklą aukš--h«akyta, kad jau nebėra vietos. Ir 
tai vertinate ir kad. norite čia,— kur nepyks. Juk tėvam būdavo 
gražioje Vermonto gamtoje, kar-b-rfikra. palaima turėti galimybę 
tu su jomis pasidalinti rriinti-uašvežti vaikus iš dulkino miesto 
mis ir pasidžiaugti tais ląimėji- >net keturiom savaitėm už, paly-

gražią gamtą, gryną orą, atiduoti jausmų už gražų dukrų auklė- 
globą ir, žinant, kad jų jimą išlieję, ir iŠ tų jų dukrų, 
a gerose jankose, ramiai kurios, kaip buvo matyti, parodė 

sau patiems be jokio vargo ir rū- tiek nuoširdaus ir nemeluoto rii- 
pesčio namie pailsėti arba atlik- sižavėjimo seselėmis ir piisiri- 
ti, vaikam netrukdant, 
šokio darbo.

O kas darydavosi tose ;

į seserų

Šimo prie jų, seselės tikėjosi 
iaug daugiau. Čia gi įvyko pana

šiai, kaip Evangėlįjoj, kur Kris- 
lose, kai reikėdavo mergaitėm iš tus, pagydęs dešimt raupsuotų-

vavę stovyklų užbaigtuose, 
esame savo akimis'matę. Esame 
matę, kaip mergaitės su ašaro
mis akyse skirdavosi nuo savo 
senų ir naujų draugių ir nuo pa
miltų seselių. Kai kurios tiesiog 
nenorėdavo važiuoti namo ir 
prašydavo jas palikti stovykloje 
ilgiau, kai tėvai norėdavo kai ku
rias dukras paimti namo po dvie
jų savaičių, stovyklai dar nepasi
baigus, bet tik įpusėjus.

Žinome taip pat labai gerai, 
l^d/'kol seserys-turėjo stovyklą 
tik Putname, kur nebuvo daug 
vietos, tėvai jau labai iš anksto 
užsakydavo savo dukrom vietas 

Žinome taip pat,

Vaikų ir tėvų ataveiksmis
Visa, ką esu paminėjęs, 

parodo, kaip dėkingi ir susiža
vėję seselių darbu su jaunimu 
buvo tėvai, ir kaip nuoširdžiai 
tai priėmė ir išgyveno jaunimas. 
Ir taip iš vasaros į vasarą jau
nimas vis sugrįždavo į stovyklą. 
Kai kurios mergaitės yra išbuvu
sios tose stovyklose po dešimt 
ir daugiau vasarų.

Ko tėvai, patikėdami savo 
dukras seselėm, iš jų, seselių, 
laukė ir tikėjosi, sulaukė ir gavo. 
Ir tėvai ir vaikai gavo apsčiai 
ir su dideliu kaupu, bet ko tikė
josi ir laukė seselės, mano giliu 
įsitikinimu, negavo, ir jų viltys 
bei lūkesčiai, toli gražu, neišsi
pildė.

Aišku, seserų vedamos sto
vyklos nėra kokia nors pašau
kimų į vienuolyną ugdymo mo
kykla, bet vis dėlto iš tų tėvų, 
kurie tiek gražių žodžių yra se-

Neringoje sąskrydžio metu. Iš k.: sesuo Paulė, kun. Ruokis, A. Masionis, kun. V. Puido
kas (paaukojęs stovyklai 2,000 d'ol.), I. Žmuidzinienė, atlikusi programą, sesuo M. Margarita
— kongregacijos vyr. vadovė, rašytojas Jurgis Jankus ir prel. V. Balčiūnas. Nnotr. J. Jankaus

jų, susilaukė padėkos tik iš vie
no. Jis nustebęs paklausė “o kur 
devyni”, nes tik vienas iš dešim
ties tepagalvojo, kad būtų sie- 
siog negražu ir nedėkinga imti 
sau ir nueiti, nė dėkui nepasa
kius už tokią nepaprastai didelę 
malonę.

Mes labai gerai jaučiame, kad 
šiandien irseselės ne tik nuste
busios, bet ir labai susirūpinu
sios klausia, kur yra šiandien tie 
šimtai, tie minėti keli tūkstan
čiai mergaičių, praėjusių per jų 
namus, per jų stovyklas? Ar su
grįžo ne bent viena iš dešim
ties, bet bent viena iš šimto 
įsijungti į veiklą tų seselių, iš 
kurių jos per eilę metų buvo 
patyrusios tiek draugiškumo, 
tiek meilės ir tiesiog motiniš
kos globos, taip, kad iš jų stovyk
los būdavo net sunku be ašarų 
išvažiuoti.

Iš tikro, negalima sakyti, kad 
nė viena nebuvo sugrįžusi. Bu
vo keletas sugrįžusių, bet jas vi
sas per tą trisdešimt metų būtų 
galima suskaičiuoti beveik ant 
vienos rankos pirštų. Šios buvo 
jau gražiai besireiškiančios sese
lių veikloje, gražiai jom betal- 
kinančios, bet, deja, ir tų pačių 
kai kurios neištesėjo, mat, visuo
met yra lengviau būti mylimam 
negu kitą mylėti, lengviau yra 
būti>globojamam negu kitą glo
boti ir lengviau yra priimti auką 
iš kitų negu pačiam aukoti ir au
kotis.

Dėl viso to, kas čia jau su
minėta, aš ir skirsiu didesnę 

.ftavo paskaitos dalį šitai antrajai 
.medalio pusei, būtent, ką jauni- 
.mas yra davęs (geriau sakant, 
nedavęs) seselėm per jau minė
tą laikotarpį. Čia skaitysiu būti
nu reikalu įjungti ir tėvus, nes 
jie yra atsakingi ypač už vaiko 
religinį auklėjimą ir už jo, kol jis 
nepilnametis, apsisprendimus.

Kas dėl viso to kaltas?
Kai kas dėl viso to kaltina ka

talikų Bažnyčios reformą, ku
rios pasekmėje kai kurie kunigai 
metė kunigystę, vienuoliai ir 
vienuolės atsisakė savo įžadų ir 
išėjo į pasaulį. Betgi jau ir prieš 
pirmąjį ir antrąjį ekumeninį su
sirinkimą turėjome labai maža

(nukelta į 6 psl.)
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Prie didžiųjų durų, kur pasto
gę remia rudos geležinės kolo
nos, kartą sėdi toks rimtas po
nas, su akiniais, plaukai žilste
lėję, į viršų suversti. Įdegęs sau
lėje. Rūko. Tai buvo Juozas 
Žilionis, atvykęs čia su žmona 
Ona iš Clevelando atostogauti.

Jis pedagogas, mokytojas, va? 
dovavęs Kaune pradžios mokyk
lai, dirbęs privačioje Pečkaus- 
kaitės vardo gimnazijoje. Įsikū
ręs Clevelande, jis išsaugojo vi
suomeninį budrumą, reiškėsi 
pozityviai organizacijose.' Triū
sė Lietuvių Bendruomenėje, va
dovavo vienai Clevelando apy
linkei, ėjo ir kitokias pareigas. 
Jis aktyviai reiškiasi Lietuvių 
Fronto Bičiuliuose, lanko jų sto
vyklas Dainavoje, atlieka orga
nizacijos pavestus darbus.

Mėgsta jis kalbėti apie litera
tūrą ir kultūrą, domisi lietuviška 
problematika. Ir čia prie vande
nų ar ant to paties suolo prie 
durų buvo miela pakalbėti. Ilgai 

" jis čia nesisveČiavo, vėl išvyko j

Clevelandą, kad galėtų laiku nu
keliauti į Fronto Bičiulių sto
vyklą Dainavoje.

Valgykloje stalai apskriti. Prie 
to paties stalo sėdi paprastai vi
są laiką. Išvažiavusių vietas tuoj 
užima naujai atvykę.

Ir prie mūsų stalo žmonės kei
tėsi. Kartą čia atsisėdo dr. Hen
rikas Lukaševičius, geras pažįs
tamas, kadaise gyvenęs mūsų 
mieste, prieš kokią porą metų iš
sikėlęs į New Haveną, Conn. 
Buvo jis susirgęs. Liga ir priver
tė išeiti į pensiją, parduoti na
mus Woodhavene ir išsikelti į 
ramų svetingą New Haveną. 
Ir ką jis ten veikia? ne kar
tą pagalvojau. Suradau ir atsaky
mą. Dr. H. Lukaševičius labai 
mėgsta tvarką. Galėtų būti ko
kio muziejaus prižiūrėtojas. Vis
kas surikiuota, sudėliota. Daik
tai ir baldai, rodos, nebetenka 
savo funkcijos ir virsta muzie
jaus parodomuoju objektu.

Kai jis taip rikiuoja ir tvarko

namus, tai ir ten turi pakan
kamai užsiėmitn^. Mėgsta dar ir 
raštą ir knygą. Tai kiek leidžia 
sveikata, tikiu, jis susidarė savi
tą įdomų gyvenimą." y

Visada jis paslaugus patar
nauti, pavėžinti: Mėgsta ir ant 
suolo pasėdėti ir pakalbėti su ar-j 
timaiSiais. Štai iš'New Yorko at4 
vyko Marija Jasėniėnė, rami,’ 
šviesių plaukų ponia, nuolat bej 
sišypsanti. Ji atsivežė daug prU
siminimų iš Kauno, nes tai jos! 
miestas, ji ir stiidijavo tuos pa-< 
čius mokslus kaip dr. H. LuJ 
kaševičius. Tai ir kalbėjosi abu 
apie gražųjį Kauną, bendrui 
pažįstamu?.

Prie mūsų stalo trumpam 
buvo atsisėdęs Simas Sužie2 
dėlis. Jis ilgai dirbo : Darbinin
ko redakcijoje, tai tikrai geras ir 
mielas pažįstamas. Užpuolė jį li
gos, griebė atraitas rankas ir ko
jas. Pasitraukė iŠ redakcijbs; 
išvyko į’ Brocktdną, kur nuolat 
gyvena jo šfeim^. Tėri nustūmė 
visas negandas į šalį ir įsitrau
kė į lituanistinės enciklopedijos 
redagavimą. Encikfopedija Įeit 
džiama anglų kalba, pirma para
šoma lietuviškai, paskui veri 
čiama.

Darbo daug. Mėgsta jis dirbJ 
ti, mėgsta rašyti mašinėle, mėgsį 
ta skaityti knygas. Bet'šį darbi 
sunkina liga. Į Kėnnė’buhkpor] 
tą atvažiavo atsikvėpti poiai tre-f 
jetai dienų. Draugė btlvo it’j< 
žmona Antanina, kuri nuola 
šypsosi irturi giedrą'tHdą!' '

Trumpam buvo čfa Atistojęs ir“ 

prof. Vytautas Vardys, kuris su 
šeima iškeliavo iš Oklahomos. 
Vasarą praleido kelionėje, lan
kydamas pažįstamus.

Jis yra iš Beržoro, prie Plate
lių, žemaitis, gyvenęs ilgai Pa
langoje. Ir dabar ar ne jūros pa
siilgimas atvedė jį iš Oklaho
mos į Kennebunkportą? Čia 
pasisvečiavo keletą dienų ir iš
vyko į Dorchester, Mass., aplan
kyti dr. Juozo Girniaus.

-o-
Iš Montrealio visada čia risi 

vieną ar dvi mašinas. Montrea- 
lis visai netoli. Į šiuos Maino 
kraštus atvyksta nemaža pran
cūzų. Atvyksta ir lietuvių!

Vienu laiku čia buvo du bro
liai Lukoševičiai su šeimomis. 
Jie" abu žemaičiai, aktyviai da
lyvauja visuomeniniame gy
venime. Bronė Lukoševičienė 
mokytoja, iš Mažeikių. Kai dar 
buvau gimnazijoje, buvau ją su
tikęs moksleivių stovykloje.

Iš Montrealio buvo dar Lietuv
ninkai, jų dukra Vida irgi mo
kytoja. Ji baigusi Kanadoje visus 
mokslus. Mėgsta žaisti tenisą, 
ir čia-vis ieškojo žaidimo draugų.

Buvo ir kita mokytoja — Genė 
Čėsnaitė. Jos tėvai gyvena Wor- 
cester, Mass., o ji pati dėsto ko
legijoje New Yorko valstybės 
viduryje. Dėsto kalbas, — pran
cūzų, italų.

Ją sutikau prie jūros. Žiūriu 
iš-tolo į knygą, kurią skaito mer
gina. Ta knyga turėjo spalvin
gą i r neįprastą viršelį. Už knygos 
lapų ir buvo ji — Genė. Ji skai

tė itališką knygą, išleistą labai 
skoningai.

Iš New Yorko čia dažnai atva
žiuoja Ann Zinkin — Ona Zinke
vičiūtė su savo seserimi. Kartais 
atvyksta ir jų draugė Eugenija 
Karpiutė. sinms; ir augusi 
Brooklyi'' labai gerai kalbanti 
lietuviškai. Ona gimusi Paje
vonyje. jauna atvyko į šį kraštą, 
gyveno Brooklyne. Šv. Jurgio 
parapijos ribose. Nuo senoji pa
mėgo teatrą, pati šioje srityje 
lavinosi, studijavo ir Šv. Jurgio 
parapijoje buvo išvysčiusi visą 
lietuvišką teatro veiklą. Ji yra 
pastačiusi keliasdešimt lietuviš
kų vaidinimų. Vėliau vaidinimai 
išblėso, atvyko naujųjų ateivių 
karta su savo artistais ir savo re
žisieriais. Taip jos kontaktai su 
lietuviškuoju teatru nutrūko.

Jos sesuo gyvena kažkur New 
Jersey, yra, berods, gailestingoji 
sesuo, daug keliavusi, buvusi 
net Čilėje. Abi jos tvarkingos ir 
drausmingos ir mielos.

Prie pat vienuolyno sodybos 
namus pasistatė Vitkai iš Wor- 
cesjterio. Vyras yra dantų gydy
tojas, žmona Ona čia vasaras 
praleidžia su paaugliais vaikais, 
kurie nuolat sportuoja, bėginėja, 
dalyvauja visame aplinkos gyve
nime. Jų namas atokiau nuo di
džiojo kelio, gražioje vietoje tai p 
medžių. Nelė Mazalaitė visada 
išragina tuos namus aplankyti 

»per Šv. Oną. Pas Oną \’aitkienę 
nuolat atsyksta ir jos sesuo 
Izabelė Žmuidzinienė iš Ro- 
chesterio su savo vyru Vytautu ir 

su vaikais. Jie gyvena palapinė
je, norėdami kuo daugiausi 
pasiimti iš gamtos.

Sunku iš čia iškeliauti, bet — 
reikia. Baigiasi atostogos. Ir vėl 
apeini tuos takelius, kuriuos 
lankei, čia atvykęs. Eini, nori į- 
siminti visa, pasiimti visa. Skubi 
ir į miestelį. Paglostai tilto atra
mas, sustoji prie vitrinų suveny
rų krautuvėlių, eini ir pasieki 
Įaugą, kur įstatyta bėganti kiau
lytė. Sudie tu, kiaulyte, su bal
nu, bėganti ir bėganti tame pa
čiame lange. Sudie, senienų na
mai, sudie sustoję laivai. Jūs 
miegate, bet greit vėl plauksite į 
bangas, į jūrą. Paskui ir jus už
mirš, nes ateis ruduo, žmonės 
iškeliaus iš čia. Jus ant kranto iš
vilks ir brezentu užklos.----------

Skubi ir kalbi tą patį — tą 
patį sudie! Visada liūdna yra 
palikti jūros pakrantes, akme
nis, žuvėdras. Stovėdamas prie 
tų vandenų, bijai miesto. Jis ta
ve pažeis, ir nesupras tavęs, 
ir nuskriaus, pažemins, apkraus 
darbu ir skuba. Todėl ir liūdna, 
kai turi palikti tą ramybe alsuo
jantį bičiulišką gamtovaizdį.

Grįžti ir susipakuoji. Pasiimi 
keletą pajūrio akmenėlių, iŠ van
dens išmestų medžio gabalų, 
nuolaužų. Tai suvenyrai iŠ va
saros. Jų užteks, kad prisi
mintum atostogas ir vasarą.

Geroji vasara, būk draugiška 
visiem ir tu, žiogeli, visiem mie
lai čirškėk!

k.su
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Šis Maino vėžys svėrė 24 svarus. Jo kūno ilgis 10.2 colių, 
nuo uodegos galo iki kojų galo — 42 coliai. Nuo 1934 veikia 
įstatymas, kuris nusako, kokio dydžio galima pagauti vėžį. 
Mažiausias dydis — 5 coliai. Dešinėje — venteriai, kuriais 
gaudomi vėžiai. Į juos įdedama sena žuvis, ir toks krep- 
šis įmetamas į jūrą. Vėžys įlenda prie žuvies ir išeiti nebe
moka, įsivelia į tinklą, kuris yra venterio viduje.

Iš venterio ištrauktą vėžį pirmiausia pamatuoja, ar jo ilgu
mas atitinka valdžios nuostatams. Jei vėžys didesnis už 
5 colius, tai tada jam į kojas įkišami pagaliukai, kad 
savo žnyplėm negalėtų suspausti.

HTHH m h* «

Kennebunkporto didieji vasarnamio rūmai 
ir gražioji pušis, apie kurią buvo daug rašy
ta vasaros prisiminimuose.

f WF'"'
Tokios žolės auga prie jūros pakeli Šią vasarą Kennebunk žvejys Dan Smart sugavo šią žuvį 

- tuną ir laimėjo Kennebunkporto miesto žuvininkavimo tau
rę. Žuvis aštuoni su puse pėdos ilgio, svėrė 720 svarų. Su
gauta su meškere. Užtruko dvi su puse valandos, kol ją pri
traukė prie laivo ir įvertė į vidų.

IKI PASIMATYMO

KENNEPJHOKPORTE!
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GINOS ČAPKAUSKIENĖS.
KONCERTAS
PHILADELPHIA, PA.

Gražusis rudenėlis jau įsibė
gėjo. Visa gamta alsuoja rimtimi,

kreipti savo polėkius į dvasinio,

Įsibėgėjo ir kultūrinis gyve
nimas, savaitgalius atžymė
damas vis naujais, ryškiais įvy
kiais.

Į šį kultūrinio darbo - srautą 
įsijungė ir Philadelphijos atei
tininkai^ spalio 20 suruošdami 
koloratūrinio soprano Ginos 
Čapkauskienės koncertą, kuris 
ilgai buvo lauktas.

Nors lietuviam solistės vardas 
jau pažįstamas (spauda, plokš
telė, koncertai), bet vis dėlto no
rėtųsi bent trumpai staptelėti 
ties tais jos žingsniais, kurie ją 
nuvedė į menines aukštumas.

Ji šiaurės Lietuvos dukra — 
joniškietė (Šaulių aps.). Tai ta 

• pati vietovė, iš kur, kilusi ir so- 
‘ listė D. S tankai tytė.

? Jos žodžiais tariant, “dainą pa
milau pačioje jaunystėje. Pir
muosius studijinius dainavimo 
žingsnius žengiau p. Kardelie
nės vadovybėje. Toliau dainavi
mo studijas tęsiau pas garsiąją 
dainavimo mokytoją profesorę 
P. Donaldo ir pas p. Liną Nar- 
ducci Montrealyje.”

Kad giliau pažintų vaidybos 
meną (o tai labai svarbu solis
tei, ypač tai, kuri ruošiasi operos 
karjerai) dvejų? metus lankė 
vaidybos studiją, kuri veikė prie 
Montrealio operos.

Intensyvios dainavimo studi
jos, ryžtas, meilė dainai ir, svar
biausia, Dievo dovana — talen
tas ją išvedė į sceną kaip rimtą, 
profesionalinio lygio vokalinę 
jėgą.

Su koncertais jau ji yra aplan
kiusi virš dešimt lietuviškų ko
lonijų. Sėkmingai dalyvavo ope
rų Carmen ir Traviatos lietu
viškuose pastatymuose, atlikda- 

Įma pagrindines roles.

, Koncertas Philadelphijoj su
sidėjo iš dviejų dalių.

Pirmoji dalis buvo skirta lie
tuvių kompozitorių kūriniam. Ji 
padainavo: Lakštingalėlė — A. 
Kačanausko, Apynėlis —G. Gu
dauskienės, Oi tu kregždute
G. Gudauskienės, Dainos gi
mimas — B. Budriūno, Nemu
nėlis — J. Stankūno, Gėlės iš 
šieno — V. Jakubėno, Joanos 
arija iš operetės “Sidabrinė die
na” — B. Budriūno, Jūratės arija 
iš op. “Jūratė ir Kastytis” —K. 
V. Banaičio, Lakštingalos gies
mė iš operetės “Paukščių kon
certas” — V. Kuprevičiaus.

Antrojoj daly, kuri buvo skir
ta nelietuvių kompozitorių kūri

Dr. Jokūbas Stukas, 
President

MOKA

Savings 
Cortlficate 

2 year* 
Minimom 
$10,000 

6Mr

Nuo Įdėjimo dienos kas ketvirtis metų prlskaltoml nuoiimčiai. Taupymo indėliai 
apdrausti ligi $20.000.00

t The FEDERAL SAVINGS and LOAN INSURANCE CORP.,
WASHINGTON, D.C.

DARBO VALANDOS: Pirmadlenis-ketvlrtadlenl* nuo 9 v. ryto Ilgi 3 v. p.p. 
Penktadienis — 9 vai. ryto Ilgi 7 vai. vak.

TURTAS (ASSETS) 8,000,000.00

Draugija lietuvių įkurta Ir veikla nuo 1924 metų. Joe vadovybė Ir dabar lietuvių rankose. 
Su tarnautojais galima susikalbėti Ir kitomis kalbomis

Direktoriai: Josepti M. Balza, Edmund Bennett, John A. Condon, George Katilus, 
Jr., Frank Oelenltls, E*q., Stephen A. Mlck*wlch, M.D., John D. Nakrosls, AJA., Walter 
Pllkaltls, John J. Salvest, Esq.

SAVI, PAS SAVUOSIUS

niam, ji padainavo: Vedrai, cari- 
no “Don Giovanni” — W. A. 
Mozarto, Der Hoelle Rache 
“Die Zauberfloete” — W. A. 
Mozarto, Entfuerung aus dem 
Serail — W. A. Mozarto, Lakš
tingala ir rožė — C. Saint- 
Saens, Vyturėlio daina —Bishop
H., Mėlynasis Dunojus — J. 
Strauss, arija iš op. “Romeo et 
Juliette” — C. Gounod, Caro no- 
me “Rigoletto” — G. Verdi. 
Su “La Traviata” arija koncertas 
buvo baigtas.

Akomponavo dažnas lietuvių 
svečias Marco Farneze.

Dvi jaunos mergytės įteikė so
listei gražių gyvų gėlių puokštę, 
kaip nuoširdžios padėkos ženk-

Klausytojų auditorija nerodė 
noro šį koncertą baigti ir susto
jusi su tokiu pietizmu plojo, kad 
solistei neliko nieko kito, kaip 
bisui pridėti dar dvi dainas.

Ypatingo įspūdžio padarė 
paskutinė daina, Lopšinė, kurią 
solistė atliko su tokia menine 
intuicija* lyrizmu, meile, kad, 
ją baigus dainuoti, reikėjo ne
mažos pauzės, kol klausytojai 
pradėjo ploti.

Tikrai, visas koncertas buvo 
ištisa dainos ir aplodismentų 
pynė. Koncertas buvo baigtas, 
bet klausytojų ir solistės išsi
skyrimas buvo sunkus. Ir tai 
duoda pagrindo manyti, kad Šio 
koncerto prisiminimai liks gyvi 
ilgai.

Rašančiojo manymu, dainuo
jant tas dainas, kurios turi dau
giau dramatinės įtampos, kaip 
Gėlės iš šieno, Jūratės arija arba 
Mėlynasis Dunojus, lyg ir reikė
jo daugiau vaidybinio elemento. 
Kartais atrodė lyg šaltu protu 
judesys būtų pristabdomas. Tie
sa, kad akademinio lygio reči
taliai vengia didesnės dozės vai
dybinio elemento, bet šiuo atve
ju vargu būtų buvę nusikalsta, 
juoba, kad ir programa sudaryta 
kiek apsilenkiant su akademinio 
rečitalio stilium, o antra, šiame 
krašte vaidybinis elementas sai
kingai vartojamas. Bet tai tik 
nuomonė be pretenzijų. 1

Po koncerto vyko šokiai ir vai
šės. Solistė atėjo į salę su klau
sytojais pabendrauti, bet čia ją 
vėl “užklupo” darbas. Daug 
buvo parduota jos įdainuotų 
plokštelių, ir visi norėjo gauti jos 
autografą.

Baigiant šią koncerto apybrai
žą, norisi painformuoti, kad so
listė netrukus išvyksta į Aust
raliją ir ten pasiliks iki kovo 
mėn. Ten jos laukia didelis dar
bas — dešimt koncertų. Palinkė
siu! jai geriausios sėkmės ir iš
tvermės.

Jau kelinti metai ateitininkai 
suruošia aukšto meninio lygio 

kultūrinius parengimus.

SCHUYLER SAVINGS
AND

Loan Association of
Kearny, New Jersey

24 Davis Avė., Kearny, N. J. 07032
Phone: 991-0001; 991-7260

posėdžio metu. Iš k. sėdi: Juozas Šlajus — sekreto- c" 
rius, Kostas Dočkus — finansų vicepirm., kun. Jonas Borevičius, SJ — vicepirm. ir 
Bronius Nainys — pirmininkas. Stovi: Stasys Džiugas — administracinių reikalų vicepirm., 
Rimas Kasparas — jaunimo vicepirm. ir Jonas Kavaliūnas — švietimo vicepirm. Nuotr. Foto 
Archyvo

Reikia džiaugtis, kad prade
dam suprasti jog kultūrinį gyve
nimą reikia matuoti kokybiniu 
matu. Kiekybė dažniausiai mus 
žlugdo, o kokybė ugdo.

Ateitininkam už šį parengimą 
priklauso padėka. Prie to jun
giam ir prašymą: ir ateityje kul
tūriniame darbe laikykitės ko
kybinio mato.

Balfo skyrius energingai 
ruošiasi dalyvauti seime

Šv. Andriejaus parapijos salėj 
spalio 13 įvyko vietinio Balfo 
skyriaus susirinkimas. Pagrindi
nis dienotvarkės punktas buvo 
pasiruošti seimui ir išrinkti at
stovus.

Šiuo tarpu Balfo skyrių sudaro 
152 nariai, o susirinkime daly
vavo 32 (berods, tai rekordinis 
skaičius).

Į seimą atstovais išrinkti: dr..
F. Andriūnas, J. Lukas, Y. Mato- 
nienė, B. Misliauskienė, V. Ma
tonis, A. Jonys, H. Misliauskas.

Buvo išrinkti ir kandidatai į 
Balfo direktorių tarybą: dr. F. 
Andriūnas, J. Lukas, A. Jonys, 
H. Misliauskas.

Šiuo metu Philadelphijos bal
fo skyriui vadovauja ši valdyba: 
pirmininkas — J. Lukas, vice
pirmininkai — kun. K. Sakalaus
kas ir K. Cikotas, sekretorė — 
Y. Matonienė, iždininkas H. 
Misliauskas.

Linkim sėkmingai seime 
atstovauti Philadelphijai ir pozi
tyviai reikštis seimo darbuose, 
neišleidžiant iš akių esamos rea
lybės, Balfo uždavinių ir susi
klausymo bei vienybės reikalo.

Ad. G.

Regula r 
Savings 
Account* 
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PO CHICAGOS 
DANGUM
“Grandis”, tautinių šokių an

samblis, rengiasi kelionei į Eu
ropą. Išlaidų padengimo vajaus 
proga rengiamas koncertas Ma
rijos aukštesniosios mokyklos 
salėj gruodžio 9, sekmadienį, 
3 vai. popiet. Tai “Motinos ir 
dukters” koncertas, kurio pro
gramą atliks Lionė Jodytė-Mat- 
hews ir jos dukrelė Janina, pa
garsėjusi New York Broadway 
muzikaliniuose vaidinimuose. 
Akomponuos Darius Lapinskas 
iš Chicagos. Koncertu rūpinasi 
“Grandies” globėjas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas.

Balys Brazdžionis, LTV vei
kėjas ir Darbininko, Kario bei 
kitų laikraščių ir žurnalų bend
radarbis, spalio 24 rytą vėl gavo 
širdies priepuolį. Greitosios pa- 
galbos buvo skubiai nuvežtas į 

~Šv. Kryžiaus ligoninę. Čia prof. 
dr. R. Nemicko priežiūroj jau 
sveiksta.

Lietuvių televizijoj Alvudas ir 
Brightono Parko lituanistinė 
mokykla atliko programą “Lie
tuvių šeima sekmadienio popie
tę”. Jaunimas dainavo, grojo 
dūdelėmis, buvo rodomos skaid
rės. Solo atliko akt. A. Kirvaitytė, 
o D. Ruminaitė kankliavo, dai
navo ir grojo gitara. Kankles ir 
gitarą padarė specialistas Rumi- 
nas. Programą vedė dr. J. Ado
mavičius. T. Siutas kvietė daly
vauti LTV bankete lapkričio 24 
Jaunimo Centre. Tenka svei
kinti Brightono Parko lituanisti
nės mokyklos jaunimą, kuris, 
vadovaujamas mokyt. Jonynie- 
nės, sudarė gražų dūdelių or
kestrą.

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI
1000 dol. — N. N., Amster- 

dam, N. Y.
500 dol. — Albinas ir Birutė 

Apanavičiai, Rochester, N. Y.
330 dol. — Joseph Rudis, 

Brooklyn, N. Y., anksč. 25, pa
žad. 500 (koplyčiai).

200 dol. — Petras ir Angelė 
Petraičiai, R. Hill, N. Y., anksč. 
480.

Po 150 dol. — Irena ir 
Aleksandras Vakseliai, anksč. 
500; dr. Antanas ir Janė Snieš- 
kai, Brooklyn, N. Y., anksč. 
1510; dr. Bronius ir Apolonija 
Radzivanai, R. Hill, N. Y., anksč. 
3006.

Po 100 dol. — I. Dilienė, 
Hillside, N. J., anksč. 100; U. 
Jotautienė, Hillside, N. J., 
anksč. 10; J. C. Laitušiai, Union, 
N. J., anksč. 10.

80 dol. — Ant. Sakaitis, Wood- 
haven, N. Y., anksč. 378.

Po 75 dol. — St. Nutautas, 
Woodhaven, N. Y., anksč. 1192: 
J. Galminienė, Woodhaven, N. 
Y., anksč. 1020.

50 dol. — J. Burdulis, Shirley, 
N. Y., anksč. 470, pažad. 1000.

Po 40 dol. — P. Maleckas, 
Hillside, N. J., anksč. 70; B. 
Smitke, Maspeth, N. .Y., anksč. 
62.

Marijos aukštesniojoj mo
kykloj vyko seselių kazimie- 
riečių metinė vakarienė. Vado
vavo M. Rudienė. Kalbėjo kun. 
Gaušas ir kiti. Žmonių buvo pil
na salė. Seselės kazimierietės ■ 
čia turi didelį užnugarį, kurio 
dėka iškilo vienuolynas ir di
džiulė mergaičių gimnazija, kuri ■ 
šiemet švenčia 20 metų sukaktį į 
nuo persikėlimo į naujas patai- į 
pas.

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo 55-jų metinių su
kaktuvių minėjimą savo patalpo
se rengia lapkričio 18, sekma
dienį, 4 vai. popiet. Programoj 
teis. P. Stravinsko paskaita “Ka
riuomenės vaidmuo valstybėje 
teisine prasme”. Padainuos I. 
Motekaitienės dainavimo stu- • 
dijos studentės Danutė Bajalytė I 
ir Zita Petkevičienė, akompo- ; 
nuos muz. Manigirdas Mote- 
kaitis. Deklamuos akt. Alfas 
Brinką. Visi kviečiami atsilan
kyti. Įėjimas laisvas.

Dr. Aliūnas-Aloyzas Baro
nas paruošė spaudai naują hu
moristinės poezijos rinkinį “Ali
jošiaus lapai”. Anksčiau buvo 
atspausdinti jo humoristinės 
poezijos rinkiniai “Valerijono 
lašai” ir “Trejos devynerios”. 
Naujoje knygoj bus šie skyriai: 
Kultūros krizė, Pagundų obuo
liai ir Balanos gadynė.

Balio Sruogos monografija 
yra spausdinama M. Morkūno 
spaustuvėj. Apie 500 puslapių 
veikalą redaguoja dr. Vanda 
Sruogienė.

— Lietuvos vyčių choro kon
certas “Laisvės Lietuvai” įvyks 
Chicagoj, Vyčių salėj, lapkričio 
17.

30 dol. — E. Gerulskienė, 
Catskill, N. Y., anksč. 20.

Po 25 dol. — St. Pundzevi
čius, Great Neck, N. Y., anksč. 
185; V. A. Jankauskai, VVoodha- 
ven, N. Y., anksč. 310, pažad. 
'500; K. M. S-gos Elizabeth 66 
kuopa.

Po 20 dol. — H. Baltrušai
tienė, Hillside, N. J., anksč. 
20, O. Giraitienė, Irvington, N. 
J., anksč. 50.

15 dol. — A. Cenfeldas, Uni
on, N. J,

Po 10 dol. — A. Thomas, Hill
side, N. J., anksč. 50; J. Vana
gas, Woodhaven, N. Y., anksč. 
170, pažad. 300; J. Antanovich, 
Brooklyn, N.Y., anksč. 35, pa
žad. 300; P. Ivaška, Elizabeth. 
N. J., anksč. 67; V. Jokūbaitis, 
Hillside, N. J., anksč. 10; VI. 
Audėnas, Hillside, N. J., anksč. 
195, pažad. 300.

3 dol. — Edv. Šišas, Union, 
N. J., anksč. 20.

Laukiama aukų na tik grynai* pk 
nigals, paalžadėįhnala, bet Ir užra
kai* tattamantuoaa. Auka* siųsti:

Frtnclscsn Fathar* 
Bullding Fund

341 Hlghland Btvd.
Brooklyn, N. 11221

Parašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
iliustravo Kazys Veselka —PE
LIUKAI IR PLAŠTAKĖS. Ei
liuota pasaka. Išleido Dama 
Chicagoje. 1973 m. 40 psl. Kai
na 1.50 dol.

Tai skaitytojam pažįstamos, 
kelis kartus premijuotos talen
tingos rašytojos kūrinėlis ma
žiesiem skaitytojam. Sklandų ir 
nuotaikingą jos eiliavimą pa
vaizduoja čia cituojamos eilutės:

Dobilėlis sušukuotas, 
Žemuogytė nuprausta; 
Ant kiekvieno grybo koto 
Dar kortelė prisegta. 
Ant kortelės užrašyta: 
“Atsargiai! Šviežiai dažyta!” 
Iliustracijos — dviejų spalvų, 

originalios, gražiai pritaikytos 
prie teksto.

Į knygutę yra įdėtos ir gaidos 
trim dainelėm. Sukomponavo 
Vik-Viltenis.

Juozas Švaistas — KARNAVA
LO AIKŠTĖJE. Novelės. Nidos 
knygų klubo leidinys Nr. 90. 
Išleista Anglijoj 1972. Standarti
nio klubo leidinių formato. 288 
psl. Kaina 5 dol. Kietais virše
liais — 75 c. daugiau.

Knygos autorius — žinomas, 
skaitytojų mėgstamas novelistas 
bei romanistas. Į knygą sudėta 
10 novelių ir vienas draminis 
vaizdelis.

M. Gudelis — POVILAS 
MILERIS. Biografijos bruožai. 
Lietuvių Literatūros Draugijos' 
leidinys. 1973. Iliustruota nuo- 

, traukomis.232 psl. Kaina 3 dol.
- Šiuo leidiniu šv»siai prisi
menamas Amerikos lietuvių 
visuomenės veikėjas Povilas 
Mileris (Maliorius), miręs 1966 
rugsėjo 28. Priedu prie biografi
jos prisimenama ir vėliau mirusi 
jo žmona.

P. Gudelis — BOLŠEVIKŲ 
VALDŽIOS ATSIRADIMAS 
LIETUVOJE 1918-1919 metais, 
jų pačių dokumentų Šviesoje. 
Su prof. dr. Z. Ivinskio įvadu. 
Londonas, 1972. Išleido Lietu
vių Veteranų Sąjunga Ramovė. 
162 psl. Kaina 2.50 dol. minkš
tu viršeliu ir 3 dol. kietu virše
liu.

Rašydamas apie autorių ir jo 
iškeltuosius klausimus, prof. dr 
Z. Ivinskis pažymi: “Lietuvos 
kariuomenės atsargos majoras 
Petras Gudelis pirmasis nuo
dugniai atsidėjo anam laikotar
piui, pasiryžęs kritiškai iš
gliaudyti Lietuvos bolševikų 
šaltinius ir išaiškinti, kaip jų 
valdžia buvo atsiradusi Lietuvo
je 1918-1919 metais. (...) Pats 
autorius yra kompetentingas kal
bėti apie eilę jo studijoje mini
mų faktų kaip gyvas liudi
ninkas.”

Magdal. Marija Slavėnienė — 
NEŽINOMI KELEIVIAI. Epas. 
Išleido ir spausdino Minties 
spaustuvė Australijoj 1973 m. 
88 psl. Kaina nepažymėta.

Autorė iš nepriklausomos Lie
tuvos periodikos buvo pažįsta
ma kaip nuotaikinga lyrikė (M. 
Mykolaitytė). Su lyrika ji rodėsi 
ir tremty. Ir šis leidinys, nors 
pavadintas epu, yra daugiau ly
rinis. Dviejuose skyriuose (Į ne
žinomą žemę atėjus ir Metams 
slenkant) išreiškiami tėviškės 
netekusio ir į nepažįstamą žemę 
nuklydusio lietuvio jausmai.

Vytautas Petraitis — PASA
KĖČIOS. Pagal Krylovą. Išleista 
Anglijoj 1973 m. 224 psl. Kaina 
3 dol.

Į knygą sudėta daug pasakė
čių. Autorius sakosi jas parašęs 
laisvai sekdamas Krylovu, daug 
ką pakeisdamas, pridėdamas ar . 
išleisdamas. Ar tai prasminga? 
Juo labiau, kad ir eiliavimas ’ 
šiuose laisvuose sekimuose nėr* ’ 
pavyzdinis.
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HARTFORD, CONN
Įspūdžiai ii antrojo tarptautinio 

' festivalio

Etninių grupių atstovai su vė- 
liavom U tautine apranga spalio 

' 15, pirmadienį, 6 v*, vak. žygiavo 
: nuo Bažnyčios gatvės kampo į 
[ C. F. & Co. Gentinei salę. Pir- 
; mieji ėjo marinai (Marine Color 

A^uard). Antrieji —- Tbe Putnam 
Phalanx kariai. Trečioj grupėj 

p. — lietuvių Sabonio posto vete
ranai. Už jų žingsniavo Kristina 
Šerkšnienė, apsirengusi puoš
niais tautiniais drabužiais. To
liau —jaunos lietuvaitės su kitu 
tautų atstovais. Eiseną lydėjo 
fotografas ir stebėtojai. Ilgaeilu- 

į tė paraduojančių nužygiavo į 
Main gatvę, G. F. & Co., ir per 

_________ ______ ’ priekines duris visi užsikėlė 
B k. kun. V. Paidakas. paaukojęs Netb«os stovyklai 8900 eleginiais lapais j 11 
dol, p. žematoMenTj. p. Dub2Xs, pa Cenbnel ^kus-us subko

aukoję 500 dol., ir sesuo M. Margarita. Nuotr. I. Jankaus

Viskas buvo gražu, bet vokalinė 
ir instrumentinė muzika — gra
žiausia. Gaila, kad lietuviai ne
dainavo ... Kodėl nepasirodė, 
kaip kiti? Tikėkim, gal ir mūsų 
jaunimas išeis į sceną su daina

Festivalis buvo ne tik puikus, 
bet ir sėkmingas. Jo eigą skelbė 
amerikiečių radijas. Televizijoj 
parodė stalus; buvo matyt ir lie
tuvių. Laikraščiai dėjo nuotrau
kas ir rašė. Lietuvių kepti gra
žiai papuošti grybukai ir jų paga
minimo apybraiža buvo įdėta 
The Hartford Courant. Laikraš-. 
čio fotografas fotografavo pro
gramos atlikėjus, neaplenkda
mas ir‘žiūrovų'. Jų buvo pilna!

Spalio 20, šeštadienį, buvo 10 
tautinių pasirodymų scenoj. 5 v. 
vak. vyko uždarymo ceremoni-

jos. Programos pranešėja vėl 
iškvietė į sceną 40 tautų atsto
vus, G. F. & Co. vedėją, bur
mistro sekretorę bei kitus dar
buotojus. Burmistras G. Athan
son pasakė uždarymo kalbą. ir 
paklausė: “ar kitąmet ruošim 
trečiąjį festivalį? Salėj visais bal
sais atsiliepė: taip! Kun. J. De- 
metriades perskaitė benedikci- 
ją. Tuo ir baigėsi antrasis festi
valis, palikdamas gražius ir ver
tingus įspūdžius. • -

LB valdyba ir rengimo komi
tetas nuoširdžiai dėkoja bur
mistrui G. Athanson, lietuvių 
organizacijom, Sabonio vetera
nam, Tėvynės Garsų radijo ved. 
A. Dragūnevičiui ir visiem ki
tiem talkininkam.

Mūsų skyriaus vadovas buvo 
Alfonsas Dzikas. LB posėdyje 
bus nutarta, kam skirti parengi
mo pelną. - ~

M.P.

RELIGINIS AUKLĖJIMAS
(atkelta ii 3 psl.)

pašaukimų į dvasinį luomą. Tik 
pasidairykime po savo parapijas 
ir paskaičiuokime, kiek mes per 
paskutinius 30 metų esame davę 
kunigų ir vienuolių. Pamaty
sime, kad visai nėra ko skai
čiuoti.

Turime Romoje Šv. Kazimiero 
kolegiją, kurios pagrindinis tiks
las ruošti kunigus Lietuvai, o kol 
ji nėra laisva, lietuvių parapijom 
išeivijoje. Žinome, kad tik pa
čioje pradžioje, kada ją dar lankė 
tife klierikai, kurie buvo nesu
spėję užbaigti mokslo Lietuvoje 
arba užsienio seminarijose, ku
nigų iš jos buvo išleidžiama 
kiek daugiau, bet per paskuti
nius aštuonerius metus buvo 
išleisti tik aštuoni kunigai, ir tai 
ne visi lietuviai, pvz., šiais 1973 
m. buvo įšventinti tik du kuni
gai, vienas iš jų vokietis, kitas 
italas. Jie, tiesa, y ra 'puikiai 'iš
mokę lietuviškai ir dirba šiuo • 
metu Amerikoje lietuviškose 
parapijose, bet kur yra mūsų 
lietuviškasis jaunimas, kąjis vei
kia?

Su vienuolynais, atrodo, yra 
dar blogiau, ir tai ne tik po 
ekumeninio susirinkimo, bet ir

prieš jį. Vienuolijos turi specia
lius pašaukimų reikalam direk
torius, kurie stengiasi verbuoti 
jaunimą, paskatinti jį stoti į vie
nuolynus, bet rezultatai, atrodo, 
nė kiek ne geresni.Jokios statis
tikos po ranka neturiu, bet ži
nau, kad į mūsų remiamų sese
rų vienuoliją nuo 1968 metų 
iki šios dienos yra įstojusi tik 
viena vienuolė. Kurie turime 
kontaktų su kitais motejų ir vy
rų vienuolynais, nujaučiame, 
kad ne didesnis, o gal net ir ma
žesnis prieauglis yra ir visur ki
tur.

Kitas kaltinimas yra metamas 
patiem kunigam ir vienuoliam, 
kad jie sava veikla neuždega jau
nimo, savo pavyzdžiu jo visai 
nepatraukia į dvasinį luomą, ir 
dėl to esanti pašaukimų krizė. 
Šis reikalas jau pradeda kelti ne
rimą, ir jis jau imamas svarstyti 
bei diskutuoti ir dvasininkų, ir 
pasauliečių susibūrimuose. 
Praėjusią vasarą Kunigų Vie
nybės seime Brooklyne kun. Ka
jetonas Sakalauskas iš Phila- 
delphijos skaitė tuo reikalu la
bai aktualią paskaitą, kuri su
kėlė gyvas diskusijas ir davė im
pulso sveikai savikritikai.

Buvo praėjusią vasarą pakal
tinta ir katalikiškoji inteligen
tija, ypač sendraugiai ateiti
ninkai (Kennebunkporte, vasa
ros stovyklos metu). Kun. Vytau
tas Zakaras, matyti, ką tik daly
vavęs Kunigų Vienybės seime, 
savo paskaitoje sendraugiam 
ateitininkam padarė priekaištą, 
kad jie, kaip katalikiškosios vi
suomenės dalies elitas, galėję 
duoti daugiau pašaukimų į dva
sinį luomą negu yra davę. Ši 
paskaita taip pat rado labai gyvą 
atgarsį klausytojų tarpe ir sukėlė 
gana karštas diskusijas.
—- (Bus daugiau)

SPALIO
AIDAI

Straipsniai: V. Vaitiekūnas — 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės IV seimas; Pokalbis su Vac
lovu Sidzikausku; dr. P. Rėklai
tis — Keistenybės Lietuvos iko
nografijos senovėje; kun. L. 
Budreckas — Jono Naujalio 
muzikinė veikla ir kūryba; A. 
Pakalniškis — Socialiniai skirtu
mai Žemaičių kaime.

Iš grožinės literatūros: L. 
Andriekus — Eilėraščiai.

Apžvalgoje: J. Girnius — Liet. 
Kat. Mokslo Akademijos IX su
važiavimas; V. K. Jonynas — 
Lietuviai dailininkai Corcoran 
dailės galerijoj; A. Rūgytė — 
Lietuvių Istorijos Draugijai 15 
metų; S.A. Girnius — “Revo
liucijos anatomijos” mintys; 
Mūsų buityje.

Recenzijos: dr. J. Grinius — 
Jurgio Jankaus pasakojimai prie 
užkandžio; G. Ivaškienė — Sek
lių knyga lietuviukams (N. Jan
kutės); K. Skr. — Baltų studijų 
žurnalas.

Viršelio 1 psl. — V. Vizgir
da: Pakelė (akrilis, 1972); 4 psl. venport, Iowa ir J. Vembrė, S.

Boston, Mass.
4 dol. L. Parzel, Florai Park, 

N. Y.
Po 2 dol. iš New Yorko valsti

jos: Albany: kun. M. Čyvas,kun. 
A. Gleveckas, No. Babylon: V. 
Kersulis, Bayside: dr. H. Mont
vila, Bronx: L. Novick.

Brooklyn: P. Bivainis, P. Ga- 
gienė, A. Gargles, J. Glušauskas, 
K. Krušinskas, K. Norvilą, V. Sa
dauskas, A. Sniečkus, R. Valins
kienė.

Commack: V. Biknevičius, 
Douglaston: F. Laurinaitienė,
E. Greenbush: P. Lalas, E. 
Northport: J. Birutis, Flushing:
F. Yasus, S. Jesaitis, J. Piliaus- 
kas, Jamaica: A. Mažeika, Mas- 
peth: kun. J. Pakalniškis, M. Ta-

Hartfordo burmistras G. Athan- 
son. Programos vedėja pakvietė 
į sceną visus atstovus ir bur

mistro sekretorę (daug pasidar
bavusią). G. Athanson atidarė 
festivalį padėkodamas ir pasi
džiaugdamas, kad pirmąją dieną 
atsilankė 2,000 žiūrovų. Savo 
kalboj paminėjo, jog 40 tautų 
dalyvauja su įvairiais pasirody
mais. Kun. D. McSheffery sukal
bėjo invokaciją. Miesto burmist
ras perkirpo amerikietiškų spal
vų kaspiną.

Paradas buvo įspūdingas. Fes
tivalis — tikrai šaunus! Įvairios 
tautos reprezentavo savo kultū
rą, meną, tradicijas ir kas tik 
vertinga. Salę lankiau kasdien, 
kartais dusyk per dieną, pradė
dama nuo lietuviško stalo, apei
dama visus kitus ir grįždama at
gal. Buvo ko pažiūrėti ir kuo pa
sigėrėti. Gintarai, medžio droži
niai, audiniai, margučiai, kera
mika, paveikslai, tautinė ap
ranga, valgiai ir t.t. viliojo kiek
vieną praeivį.

Ir meninės programos pritrau
kė gausiai žiūrovų. Jose rodėsi 
daug grupių, kai kurios po 2-3 
kartus.

Lietuvių šeštadieninėj ąpo- 
i kyklos 'šokiniai, vątįovaujarrik 

mokyt. D. Dzikienės pašoko 
tautinius šokius — šustą, kepu
rinę, oželį ir kitus. Buvo malonu 
ir gražu!

Kitose programose pasirodė 
lenkų katalikų mokyklos mer
gaičių choras, kuriam jaunuolis 
akomponavo pianinu ir šokėjai 
šoko. Buvo portugalų jaunimo 
šokiai su soliste ir vyrų kvarte
to instrumentine palyda. Afri
kiečių ir kitų tautų madų de
monstravimai. J am ai co s moterų 
choras su pianino ir solisto pa
įvairinimu. Armėnų ir graikų šo
kiai, dainos. Rusų trijų balalaikų 
ir vieno akordeonisto mišrus 
kvartetas, temperamentingas ir 
imponuojąs (protarpiais pagra
žintas dviem barškučiais ir vė
liau skambučiais). Filipinų tau
tiniai ir išraiškos šckiai. Ir t.t.

BALTIMORĖS ŽINIOS
SodaHetės dėkoja visiem, ku

rie lapkričio 2 dalyvavo bingo 
žaidimuose. Pelnas skiriamas 
dovanom, kurios Kalėdų metu 
bus išdalintos lietuviam sene
liam, ^esantiem prieglaudose. 
Sodalietės kviečia visus į ren
giamą “Rummage Sale”, kuris 
bus lapkričio 10 Šv. Alfonso mo
kyklos kieme.

Lietuvių namų bendrovės 
valdyba rengia vakarienę — 
banketą Kazimierui Duliui pa
gerbti. Jis ilgus metus buvo Lie
tuvių namų piniginės atskaito-

mybės vedėjas. Kviečiami daly
vauti visi namų šėrihinkai. Šo
kiam gros naujas lietuvių orkest
ras Aidas. Pagerbimas bus lap
kričio 10, šeštadienį.

Parapijos organizacijos lap
kričio 11 rengia metinius pietus 
Šv. Alfonso mokyklos salėje. Be 
skanių lietuviškų dešrų bus ir 
jautienos. Šokiam gros geras or
kestras, veiks loterija. Pradžia 1 
yal. popiet, baigsis 6 v.v.

Dainos choras lapkričio 4 gie
dojo per “Back to God” mišias. 
Tokias pamaldas kasmet ren-

Darbininkui 
paremti 
aukojo

pri-Darbininko skaitytojai, 
siųsdami savo prenumeratą, 
"kartu prideda auką už kalen
dorių ir šiaip spaudai paremti:

17 dol.: Dr. L. Kriaučeliūnas.
12 dol.: A. Raulinaitis, Wood- 

haven, N. Y.
Po 5 dol.: A. Grigalius, Da-

R.
E.
E.

— K. Žoromskis A.S. ir E.V. 
(aliejus 1971).

Sis numeris iliustruotas Wa- 
shingtono Corcoran dailės ga
lerijoj surengtos JAV lietuvių 
dailininkų parodos darbų nuo
traukomis. Be to, Lietuvos se
novės ikonografijos keistenybių 
iliustracijos.

Redaguoja — Dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122, leidžia T. Pranciš
konai; leidėjų atstovas — T. dr. 
Leonardas Andriekus, OFM, 
Franci sčan 
bunkport, Me. 04046; admi
nistruoja — T. Be n ve n u tas Ra
manauskas, OFM, 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.

Fathers, Kenne-

mašauskienė, Massapeąua Park: 
D. Bobelienė, Middle Village: 
A. Jonynas, A. Reivytienė, New 
Rochelle: dr. J. K. Valiūnas, 
New York: R. Sims, Ozone Park; 
V. Janušas, Plainview: K. Mik- 
las,Queens Village: H.Zeikus.

Richmond Hill: J. Krivickas, 
H. Petniūnienė, V. Radzivanas, 
A. Šimkukonis, V. Sumskis, J. 
Žukas, VVallkill: M. Laukus.

Woodhaven: K. Algenis, L. 
Dran gaus kas, R. Klivečka, 
Malinauskas, J. Marchus, 
Markevičius, J. Mikulskis, 
Purelienė, R. Reventas ir 
Treimanienė.

Įvairios valstijos: Los Ange
les, Calif.: E. Dubickienė, Anso- 
nia, Conn.: W. Winkis, Berlin, 
Conn.: T. Jennings, Chicago, 
111.: dr. Z. Smilga, Cambridge, 
Mass.: A. Dubauskas, Dorch- 
ester, Mass.: Mockapetris, No. 
Grafton, Mass.: prel. C. Vasys, 
So. Boston, Mass.: S. Griganavi- 
čius, Westfield, Mass.: M. Ze- 
ringienė, Westwood, Mass.: O. 
Piešina, Detroit, Mich.: O. And- 
riuskevičienė, V. Bagdonienė, 
Hudson, N. H.: ,A. Skliutas, 
Bound Brook, N. J.: Th. Prizgin- 
tas, Elizabeth, N. J.: J. Liubins- 
kas, Chester, Pa.: T. Bakanienė.

Padėka aukotojam už Įverti
nimą lietu vilkos spaudos darbų. 
Darbininko adm.

gia Lietuvių Postas 154 ir Jųf 
padėjėjos. Choro pirmininkas 
kun. A. Dranginis jkviečia į cho
rą Įsijungti visus vyrus, kurie 
mėgsta dainą. '

Lietuvių Bendruomenės JM- 
timoiės apylinkė lapkričio 17 
rengia koncertą Lietuvių svetai
nės didžiojoje salėje. Programą 
atliks Clevelando vyrų oktetas, 
vadovaujamas Ryto, Babicko, ir 
solistė Irena Grigaliūnaitė. Šo
kiam gros orkestras. Bus irvtilt 
gių stalas. Bilietų galima gauti' 
Lietuvių svetainėje. Visi kvie
čiami. - •• “ . • ■■ • >. ■'

Albertas Juškus paskirtas BalJ 
timorės miesto ugniagesių ’viifR* 
ninku. Sveikiname jį su nauju 
paskyrimu ir linkime kuo ge
riausio pasisekimo. Albertas 
Juškus yra Lietuvių melodijos 
radijo valandėlės iniciatorius 4r 
vedėjas, Lietuvių svetainės šėri- 
ninkas ir veiklus direktorius, 
dainuoja vyrų chore Dainoje, 
uoliai dalyvauja šv. Alfonso' pa
rapijos gyvenime.

Nauja vargonininkė —• Aliče 
Healey — nuo lapkričio 1 pradė
jo dirbti Šv. Alfonso parapijoj 
bažnyčioje. Ji groja mišiom ir v£? 
dovauja chorui. Kelis mėnesiais 
bažnyčia neturėjo vargonininkb.

•VE''

Juozas Baker-Bakerslds, Jyro 
choro Dainos narys, po Ištirt- 
kios operacijos sveiksta N'dfth 
Charles generalinėje ligbi^t- 
je. Jo žmona Lilė driguoja cho
rui. Choro nariai linki Juozui 
kuo greičiau pasveikti.

Jonas Obelinis

SALE
FAMOUS BRAND

PANTYHOSE
Made to

a pairi4

A PAIR
I LOTSOF3

It’s true! You can get these top quality 
pantyhose at a fraction of their retail 
price with no gimrnicks, no clubs to join, 
no obligation vvhatsoever! lt is our way 
of introducing you to the finest quality 
pantyhose available anywhere. These are 
exactly likę the pantyhose you’ve seen

for up to $1.49 a pair in Stores everywhere. Our low, low 
prices and competitive restrictions prevent us from reveal- 
ing the manufacturer’s famous name. We guarantee that 
these are the most comfortable and best fitting pantyhose 
you’ve ever worn ... if not, return them and we will rush you 
a Bank of America refund check for every penny paid.

SPECIALINTRODUCTORY SALE
OFFER EXPIRES NOVEMBER 25, 1973

3pairs$1.98|6PAIRS$3.90 PAIRS ONLY $7.56
A $4.17 Value An $8.34 Value 

CHOOSE FROM TW0 POPULAR STYLES:
New Style 101 — sheer with brief panty — nude heel vrith dėmi toe 
New Style 201 — all sheer all nude toe to waist

THREE SIZES FOR PERFECT FTT: 
ME-Medium

5'3’-5'6" 110-140 Ibs.
Available in the above ližes only.

If your weight exceeds that shown for height. order the next larger size.

SIX GLAMOROUS SHADES TO CHOOSE FROM:
CBCoffee Bean (Deep Brown) 
NB Navy Blue (True Navy) 
BM Black Magic (Off Black)

SM-Small 
4'10"-5'2" 90 120 Ibs.

A $16.68 Value!

LO-Long 
5'7'’-5'10" 130-160 Ibs.

• SU Sunglow (Pale Belge)
• RH-Rhapsody (Warm Beige)
• SP-Spice (Lively Cinnamon)
BE SURE TO SPECIFY SIZE AND COLOR WANTED ON THE ORDER FORM BY US4NG

THE LETTER CODE THAT PRECEDES THE SIZE 4 COLOR DESCRIPDON.
________ D»t*ch Order Form Here — CompIMe and M«il Today _ _v_ _______

O « M»d To: S>Hy P*lm 31» REOHILL AVt..
į^t^ir(jręgt ęf Caį/bnffa' costamėsa. cmif. 92s?s 00? 1A 000132
□ Mr*S ToAvoidDelay—PrintClearly

First Name Middte Jnitial 1i»t Name

STYlf 
NO. COOf

SMADf 
COOf 1

HOW 
MANY 
PAIRS

TOTAI 
ract

Address

City
State Zip

You May Mix Styles, Sizes 
and Shades.

SAtlSFACTION GUARANTEED 
OR YOUR MONEY BACK

CHARGE YOUR PURCHASE
Check One:
□ aaMiAman

$ 25<Postage & Handling 25<

Calif. re«id«nts add 5% sales tax 

Totai amount enclosed OR 
to be charged to my benk credit card

ZINTER8ANK 
NO.

• EXP. 
DATE

MNk YtA*

X__________________________________________________
Sign Your Name m it appMrt on your Bonh Crodit Cord
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WORCESTER
■ n Maldos diena už Lietuvą
. YVorcesterio Lietuvių Organi- 

zateftų < Taryba spalio 21 Wor- 
ceitery. surengė maldos dieną už 
Lietuvą ir persekiojamą jos Baž- 
ny®*

'Eisenoj nuo Lietuvių Pilie^ų 
Klubo į Šv. Povilo katedrą su vė
liavomis dalyvavo Dr. Vinco Ku
dirkos Saulių kuopa, St Šalkaus
kio moksleivių ateitininkų kuo
pa, skautai ir MoterųSąjungos 
5-oji kuopa, be vėliavos — Lie
tuvių Labdaros Maironio Parko 
Draugija. Tarp nemažo skai
čiaus vietos ir aplinkinių koloni
jų,*-lietuvių eisenoj dalyvavo ir, 
Šv, Kazimiero parapijo klebo
nas kun. A. Miciūnas, MIC, prof. 
kun. dr.; V, Cukuras iš Pomf- 
ret, Conn., ir dar vienas kunigas.

. Eiseną tvarkė Dr. Vinco Ku
dirkos Saulių kuopos pirm. A. 
Zenkus ir Worcesterio LB apy
linkės pirm. V. Židžiūnas. Orga
nizacijos Tarybos valdybos na
riai Tamašauskas ir K. Podols
kas nešė didžiulį plakatą su už- 
rąšu anglų kalba: God Help Suf- 
f^jing Lithuania. Kurie nepa
jėgė eiti pėsti, eisenos gale va
žiavo automobiliais.

3,vai. katedroj įvyko iškilmin
go^ pamaldos. Programai vado- 
Vpfffy Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. A. Miciūnas, 
MIC. Visus pasveikinęs, jis pri
statė kun. J. Bakaną, kuris tarė 
įžanginį žodį anglų ir lietuvių 
kalbomis.- Suskambėjo “The 
StarSpangled Banner”. Iš Seno
jo Testamento paskaitė Aušros 
^Vartų parapijos lektorius J. Pro-

Thisyęar give $9.50 gife 
that won’t break,won tivear out, 
won’t shrink,won’t rustivon’t be the 
wrt)ng size,and won’t reed batteries.

TAKING TURNS By Sheri Joseph Itfnter.
situation. portftyed in a tracteonal stUe

NATTVTTY
By Calvin Massey 
Fine art in its fuDest sense. 
A mood of ro$aky in a 
humbie setting. This is 
portraHist Masseys 
express»n of exaltat>on 
for the miracle m the 
manger Agiftof 
inspiratjon.

Bars shcwn dightiy targrr to shou> detav

BUILDING TOGETHER By Pierre Lefebvre 
These chikJren may think the goal is to rnake some 
thing. then say "Lcx>k what įve've done " Būt their 
real revvard is fun and companionship while doing 
it ScuJptor Lefebvre refleets his wn buoyant 
personalrty in this work. A gift of good fellowship.

The First Annual Mount Everest Mint Christmas Bars.
Fine art infine silver. New works byfive gifted American artists. Stmcfc in .999 fine silver. (contains 8% 
mare silverper ounce than sterimg.) Onfy one edition of thesebars will ever be minted.
^f^YOUHAVE UNTTL NOVEMBER 10,1973 TO SPREAD THEWARMTH. ACT I1MEDIATELY.
Each of these pure silver bars measūres 

approximately 2* by IMi*—an nnusually 
large display area for medallic art—and 
vveighs a full Troy ounce. The title and the 
artist’s signatare appear on the back of 
each bar, along with the issue date (1973), 
The Mount Everest Mint mintmark and the 
bars weight and purity.

To achieve that rich look of cameolike 
frosted seulpture sėt against a flawiess mirror 
likę background, each bar will be struck with 
Proof-polished dies. And struck again for 
extra sharpness of detail.

For beauty alone, any one of these works 
deserves your interest and admiration. Since 
the bars wiH be issued in limited edition, their 
rarity will tend to add to their value over the 
years.

Each bar will be packaged in a velour-lined 
presentation case. The bar and its case make 
a superb gift, or en enjoyable collector's item 
for yourseH. As works of art, their beauty will 
lašt forever.

This year, make it a silver Christmas for 
anyone who deserves an elegant gift Send 
us your gift giving list with your order. And 
we will make your Christmas mat ling for you 
—complete with your nameon an appro- 
priate card

Please be sure your order is postmarked by 
November 10, 1973. The limit of edition will 
be equal to the number of orders postmarked 
by that date.

My Name

Address

Totai Rermttance Eirkned $.

Totai Airount L
Pennsylvania reskkmts jdd 6SĮ> 

State StkTast $.

City-------  State___ ___Ztp Codc

THE MOUNT EVEREST MINT. INC 
141 Tervuood Road 
WiflcMz Grove. Pennsyfvania 19090 
{This order mušt be postmarked bįiHovenber 10. 1973.) 
Please send me. in tane for hdiday aing. The First Annual 
Mount Everest Mint Christmas Bars Ipecify bėkw I under 
stand that each bar will contain a fui Tro^i ounce of .999 
fine silver. and wiH be packaged in a«lo«jr lioed presenta
tion case.
_____ ‘BuildingTogether'ByPieiTel.ffebcjne

$950 eacn.................... $—-------------------
______“Nattoity” By CaUn Massey

^$950 each............ S------------
_____ "One \Worid-. One Wish" By Vrtx

Lasuchin <^'$950 each $—--------------------
_____ "Star of Wonder" By Marge Vijierję 

«S950each....................- ■
--------- TakingTums" BySheriJosepkWn«er 

$950 each............. - -

JOT
C F

MASS.
ko. Jausmingai sugiedota “Mari- 
ja Marija”.

Pamokslą pasakė kun. dr. V
Cukuras, švč. Trejybės parapi
jos klebonas, Pomfiret, Conn 
Trumpai, puikiai koncentruo 
tai kalbėdamas, jis iškėlė mūs\ 
tautos kančias ir faktais įrodė 
Lietuvos katalikų nepalaužiami 
dvasinį pasipriešinimą oku
pantui. Didingoj katedroj entu
ziastingai suskambėjo “O Kris
tau, pasaulio valdove”.

Iš Naujojo Testamento pa
skaitė Šv. Kazimiero parapijos 
lektorius A. Minikauskas. Mal 
das už Lietuvą ir viso pasaulk 
taiką kalbėjo kun. A. Jankauskas 
Šv. Pranciškaus Ksavero parapi 
jos, Bolton, Mass., klebonas.

Palaiminimą Švenčiausii 
Sakramentu suteikė vysk. T 
Harrington. Jam asistavo kated 
ros rektorius kun. J. Burke 
Aušros Vartų parapijos kleboną: 
kun. A. Volungis ir Šv. Kaži 
miero parapijos asistentas kun 
J, Budzeika, MIC.

Sugiedotas Lietuvos himnas.

Per pamaldas giedojo Šv. Ka
zimiero parapijos choras, vado
vaujamas Aušros Vartų parapijos 
vargonininko muz. V. Burdulio.

Pamaldose dalyvavo Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seselės iš 
Putnam, Conn., Šv. Kazimiero 
vienuolijos seselės, daug sve
čių kunigų, kongresmanas H. D. 
Donohue, senatorius D. J. Fo- 
ley, miesto burmistras J. M. 
Tinsley ir kiti.

Maldos dienos organizavimu

I
I

labiausiai rūpinosi Lietuvių Ore, ^/Gražiai apie Maldos dieną pa- 
ganizacijų Tarybos valdybos rašė inž. Matonis; jo strafps-
pirm. Pranas Stanelis. Talkino ir 
kiti valdybos nariai. Antanina 
Wackell rūpinosi, kadapic? šią 
Maldos dieną būtų nfoma ir 
angliškoj spaudoj. Jos pastango
mis buvo kelis kartūs iJspaus- 
dinti straipsniai laikraščiuose 
The Evening Gazette ir Catho- 
lic Free Press. Su atęitjainki ų 
A. Dabrilaitės, Teresės ir Ber
nadetos Miliauskaičių pagalba ji 
išsiuntė kelis šimtus laiškų 
anglų kalba kitų religiją para
pijų vadovam, taip pat ir kitu 
mūsų vyskupijos katalikų para
pijų klebonam nelietuviam, 
kviesdama visus jungtis bendrai 
maldai už Lietuvą. Padą Mal
dos dieną Antanina V'ackell ir 
tos pačios jaunos lietuvaitės, 
prie kurių dar prisijungi strad. L. 
Pauliukonytė, visos pasipuo
šusios tautiniais drabužiais , pri
iminėjo prie katedros durų į pa
maldas atvykusius svečius. Lie
tuvių kalba visūs laiškus išsiun
tė ir kitus spausdinimo darbus 
atliko B. Miliauskaitė. Valdybos 
vicepirm. A. Minikauslas atliko 
reikalingus vertimus į anglų kal
bą ir iš anglų į lietuvių. Inž. 
K. Podolskis apmokėdavo susi
dariusias sąskaitas. Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas ku n. A 
Miciūnas, MIC, ir Aušros Vartų 
parapijos klebonas kun. A.^ Vo
lungis rūpinosi pamaldomis ka
tedroj.

< Katedros parapijos biuleteny 
buvo plačiai rašoma apie Mal
dos dieną: buvo raginami katali
kai ir kitų religijų žmonės jung
tis su lietuviais bendroj na aid oj 
prieš persekiojimus. 

STAR OF WONDER By Margeliguen
A chidbke uristfulness and origmity make this 
work detightful. It takes a momento relate the 
words to the dešgn in each sguas. And then you 
find vourself sinona the nopularcaro! portrayed. 

sentimeit.

nis buvo išspausdintas The Evc- 
ning Gazette. Jis dažnai šiam 
laikraščiui parašo apie Lietuvą.

Katedros pamaldose dalyvavo 
apie 500 žmonių; jų galėjo būti 
daugiau, ries Worcesterio lietu
vius skaičiuojame ne šimtais, 
bet tūkstančiais. Gaila,.kad taip 
aktyviai, mūsų kolonijoj veikią 
skautei : Maldos dieną pasirodė 
silpniausiai, tik su keliais šios 
organizacijos nariais, o skaučių 
mergaičių visai nebuvo matyti.

Kitos dienos rytą AVorcester 
Telegram aprašė Maldos dieną; 
ji buvo paminėta ir per radiją.

Kun. Valdemaras Cukuras
Mūsų kolonijoj spalio 21 vyks

tant Maldos dienai, Šv. Povilo 
katedroj pamaldų metu pagrin
dinis kalbėtojas buvo prof. kun. 
dr. Valdemaras Cukuras.

• Jis augo ir mokėsi laisvoj Lie
tuvoj. 1933 baigė Biržų gimna
ziją. Vytauto Didžiojo universi
tete Kaune, teologijos-filosofijos 
fakultete, gavo mokslo laipsnį. 
Kaip nepaprastai gabus, buvo 
pasiųstas studijuoti į Romą, kur 
įsigijo filosofijos ir teologijos 
daktaro laipsnius.

Įšventintas į kunigus, nuo 
1939 iki 1944 ėjo kapeliono pa
reigas Lietuvos gimnazijose ir 
mokytojų seminarijose. Visų 
buvo mylimas ir gerbiamas.

1944, raudonajam marui ver
žiantis į Lietuvą, kun. V. Cu

kuras, kaip ir daugelis kitų, pa
sitraukė į Vokietiją. Čia gyven
damas, stengėsi padėti visiem 
dvasiškai ir fiziškai.; 1950 ąt- 
ku į Ameriką ir apsigyveno Con- 
neetieut valstijoj.

Nuo 1955 ir dabar“prof.'^un. 
dr. V. Cukuras Mėsttį filosofiją, 
lietuvių kalbą ir literatūrą Ąnn- 
hurst kolegijoj, Pomfiet, Conn: 
Nuo 1958 iki 1964 dėstė WeS- 
leyan universitete, Mfildletown, 
Conn., ir šv. Apaštalų*seminari
joj, Cromwell, Conn.lNuo 1936 
iki 1962 jis buvo lietuvių skautų 
vyriausias kapelionasr

sr *

Jam nėra svetimas ir katalikiš
kos spaudos darbas. Nuo 1936 
buvo Tiesos _Kęlio, Draugijos, 
Naujojo Gyvenimo, Lūx Christi 
ir kitų laikraščių bei žurnalų 
bendradarbis. Būdamas Kauno 
kunigų seminarijoj, ’ redagavo 
klierikų laikraštėlį Vita Nova; 
Romoj gyvendamas, buvo Lietu
vių Balso redakcijos narys. At
skirai išlaido brošiūrą apie A. 
Dambrauską-Jakštą. (1938).

Jau keletas metų kun. Cuku
ras šalia visų kitų pareigų yra 
Švč. Trejybės parapijos Pomf- 
ret, Conn., klebonas. Nors dirba 
nelietuvių parapijoj, bet visada 
palaiko su lietuviais labai arti
mus ryšius, o amerikiečiam skel
bia Lietuvos kančias ir prašo jų 
pagalbos Lietuvos išsilais
vinimo kovoj.

Džiaugiamės ir esame dė
kingi, kad savo tarpe turėjom 
prof. kun. dr. Valdemarą Cu- 
kurą. _

J.M.

ONE WORLD. ONE WISH 
By Victor Lasuchin.
A number of art erities could 
identify this work as a Lasuchin. 
vvithout seeing the signatare on 
the back. The man who "works 
uonders with calligraphy" has 
designed and seulptured some 
thing different. yet vvithin the 
’schoor of Lasuchin graphies 
An impressive <?ft for peopie 
with a Jot of styie

—• šių metų Vliko seimas 
įvyks gruodžio 1-2 Lietuvių 
Namuose, Toronte, Kanadoj. 
Apie Vliko veiklą kalbės^ pir
mininkas dr. J. K. Valiūnas, ^vi
cepirmininkai J. Valaitis ir A. 
Vakselis. Apie Tautos Fondą 
kalbės jo pirmininkas prel. J. 
Balkūuas ir Kanados atstovybės 
pirmininkas A. Kuolas. Atskiras 
problemas nagrinės: Lietuvos 
rusifikacija — Draugo redakto
rius B. Kviklys, žmogaus nutei
sinimas okupuotoj Lietuvoj — 
dr. K. Karvelis, Rytprūsių atei
ties problema — prof. M/ Bra- 
kas, Vlikas Lietuvos pogrindyje 
(minint jo 30 metų sukaktį) — 
per vakarienę kalbės vicepirmi
ninkas J. Audėnas. (E)

— Dr. Izidorius Rudaitis, 
kuris buvo Lietuvoje areštuotas 
už “antitarybinę” veiklą, gauto
mis patikimomis žiniomis, nu
teistas 3 metus kalėjimo.

— Baltų delegaciją Helsinky, 
jų areštą ir Švedijos baltų bei 
vengrų memorandumą laisvojo 
pasaulio vyriausybėm ryšium su 
Europos saugumo konferencija 
aprašo East-West žurnalas (Nr. 
16/73). (E)

— Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės garbės teismas pasi
skirstė pareigomis: pirmininkas
— Antanas Rinkūnas, sekre
torius — Balys Sakalas, nariai
— E. Sudikas, kun. A. Žilins
kas, A. Kuolas. Teismo adresas: 
53 Burrows Avė., Islington, 
Ont., Canada.

— Nekalto Prasidėjimo Mari
jos seserų 25 metų veiklos mi
nėjime lapkričio 25 Toronte, 
Prisikėlimo parapijos salėj, kun. 
dr. Antanas Paškus kalbės tema 
“Vienuolių vaidmuo moder
niame pasaulyje”. Šiuo metu 
kun. A. Paškus profesoriauja 
Ottawos universiteto psicho
logijos- fekultefe. Prcįgfąrnps 
leninę atliks;^solistė Aud;
ronė Simonaitytė is Cnicagps.

— Dail. A. Tamošaitienės dar
bų paroda rengiama lapkričio 
10-18 Prisikėlimo parapijos pa
rodų salėj. Kartu vyks ir audi
mo kursai. Pirmoji teorinė pa
moka bus lapkričio 9.

— Amerikos ir Kanados tauti
nių šokių mokytojų suvažiavi
mas įvyks Chicagoj lapkričio 
23-24. Suvažiavimo metu bus 
išrinkta nauja vadovybė, aptar
tas 5-tosios tautinių šokių šven
tės repertuaras ir kiti reika
lai. Visi tautinių šokių mokyto
jai kviečiami suvažiavime daly
vauti ir nedelsiant registruotis 
pas Ireną Šilingienę, 7222 S. 
VVhipple Avė., Chicago, III. 
60629. Telef. (312) HE 4-8444.

— Rita Karasiejienė, Gintaro 
ansamblio vadovė yra pakviesta 
į Community Folk Art Council 
of Metropolitan Toronto Board 
of Directors. Iš apylinkės valdy
bos į patariamąjį komitetą pa
kviesti: pirm. A. Puteris ir muz. 
V. Verikaitis.

— Petronėlė Laurinaitienė, 
VVaterbury, Conn., ilgametė 
Darbininko skaitytoja ir pranciš
konų didelė geradarė, mirė 
rugsėjo 15. Mirdama per savo 
dukrą J. Dubauskienę Darbinin
ko spaudos reikalam paliko 100 
dol. Tai gražus ir patrauklus pa
vyzdys kaip vertinama lietuviš
ka spauda, kad ji ir toliau 
galėtų išsilaikyti.

— Valius Merkevičius iš Han- 
noverio ieško Amerikoj savo gi
minių — Antano Degitčio; jo 
žmona (Rorerytė) kilusi iš Vil
kaviškio apskr., Pašilių kaimo. 
Pranešti tarpininkui T. J. Venc
kui, jėzuitui, adresu: 151 Rogers 
St., Lowell, Mass. 01852.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: Leo Bliskis, St. Peters- 
burg. Fla., A. Balkus. St. Peters- 
burg, Fla., B. Galinaitis, Lake 
Worth. Fla.. J. Shalins, Dėlray 
Beach, Fla. Užsakė kitiem: P. 
Lauraitytė, Yonkers, N. Y. — 
C. M. Johnson, Yonkers, N.Y. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 7 
dol. «
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<fe|»HAPPY THANKSGIVING DAY<|^ THE UPTOWN PET SHOP

.i

»• 1913 m. lapkričio 9, nr. 45 BDARBININKAS

POMANTE flr MINIERI 
CONTRACTORS 
945 McBride Avė. 

West Paterson, N. J. 
Gali 201 236-8335

SHANNON TRAVEL SERVICE INC. 
75-24 37fo Avenue Jackson Heights, 
N. Y. 11372 — Tel. 639-0667 — 639- 
7530 Call Us for Ali Your Travel by 

Land. Sea or Air. Expert Personalized 
Service

MORRISTOWN 
TRANSMISSION SERVICE

HAPPY h JOYOUS TO ALL OUR 
STUDENTS L AUUMNI 

myuRDkUE. 
ICE SKATINGAING 

5746Bro4dway 
New York City, N. Y. 

Call: 212-864-2700

A’ 
BRUSH 

HOLLOW 
HOMES

16 Endaligh Maca 
Martton, N J.

Call 609 983-2100 ,

73-04 Rooaevdt Avė. Jackson Heiriits, 
N.Y. 11373 —Tel, 890-9399 

Wrfte for ourGiant Iridi Record 
Catalogue. Over 400 Long Playing 
Albams to choose from. Over 100 Irish 

8 Track Tapęs and Casettes

For Mm HMM to Chtooee Cototoo CockM

THE ISLAND PUB

MOBAVIANFLORIST 4r GARDEN 
CENTER

WON TON RESTAURANT

Join your frionda In a Manant Atnoaphara
Dtocount Prios

PETE MILANOS WINES 
A LIOUORS ,

FLYNN’S SHARPENING SERVICE 
Morris Avė and Park Place 

Glen Cove, Long Island 
Te! 516 — 676-6504 Sales and Service 

’ on Ali Lawn Mdwers

MEYER & KRONKE 
SEA FOOD GRILL

4061 Austin Blvd. Island Park, L. I.N.Y. 
Tel. 516 432-9388

BRIGANTES DELICATESSEN 
Open 6 Days a Week 
We Have Submarines 

76 Marion Avenue 
New Providence, N. J.

READ’S SERVICE STATION

RiCHMOND APPUAMCE CENTER

NORTH JERSE Y__ 
LOCK&SAFECO. 
266SLOCUMWAY 

305 Main Street 
Fort Lee 

CaU 201 569-2444-5

MOBILE SERVICE CENTER 
Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs 

Road Service, T iręs, Batteries 
and Accessories -

544 Williaxn St, East Orange, N.J.

GENERAL 
ŠPICE 
INC.

23S St Nlchola* Ava. 
SOUTH PLAINF1ELD 

NJ.

OUAUTY NEIGHBORHOOD 
STORES

(Cor. of Bato Bridga AvoJ
PhOM M1-4146

AN KMb of tamtortohoa, Bears Heod 
Brand ProvUono. DolictoM Satods 
and Roaata, OaaMy Catering for all

TOWNE STEAK HOUSE
49 Front Street Rockville Center, N.Y.
Finest Cuisine Specializing in Steaks 

Chops A Wonderful atmosphere
Dining. For reservations call 

516 RO 6-9315

SYL’S CERAMIC STUDIO 
~ INSTRUCTIONS

Greenware, Firing, Supplies 
Gifts Made to Order 
9 East Pleasant Avė.

Maywood, N. J.
Call 201 845-9875

ZEU8 
SERVICE CENTER JEANN1E CAMPBELL^

LINDY CARS INC.
60-93 67 Avė. Ridgewood, N.Y. 11227

M&M 
SCRAP METAL RANERTS RESTAURANT

Free Plck up Suffolk Naasau 
County tel. 516 473-0635

LAM’S MANUFACTURER’S OUTLET 
New &’Used Office Equipment 

Highway 36&Poole Avė. Hazlet, N. J.
Call 201 739-9292

24 Hour Service Anywhcre, Anytime 
Fully Insured Cars. Prompt Courteous 

Service. GL 6-4108 — GL 6-7151

2323 Ratbuah Ava. 
Brooklyn, N. Y. 11234 

Tel. 951 — 8940 — 951-3549 
The Finost at Loarest Cost 

Complete Service 
Come in and ba Convinced

NearŽIM St N.Y.C. 
TM SC7-51M 

O’NHTa MubIc of Irotand Lorgosl

Itohod TerriOc Vetae et 11jM Mali

Mowopapera Rocords Tapo*

E & G TEXACO 
SERVICE STATION

Road Sarvlca, Tiras, Battarlaa RAGE LAUDROMAT, INC

BAYWOOD RESTAURANT
75 N. Station Plaza Great Neck, LJ.N.Y.

FRED W. JENKINS INC. 
REAL ESTATE INSURANCE 

. 550 Pompton Avenue
Cedar Grove, N. J. 
Call: 201-239-7200

YUEN PAGODA RESTAURANT
1760 Utica Avė. Brooklyn, N. Y. 11234 
Tel. 763-9300 — The Finest Chinese 
Food — Excellent Service. Take Out 
Orders. Come in and Dine with your 

Friends in a Pleasant Atmosphere

240 Eaaex St., Hackansack, N. J. 
CaB 201 848-9812

THE SCHOONER RESTAURANT

51* 37S-757S Suparb Saa Food Sgadattioa Opas 
Al Yoar 7 Days Watarvla* Lanchoon Dlnnera

VAN HOUTEN AVENEL 
WHOLESALE PLUMBING AND 

HEATING SUPPLIES 
Route 1 and Butler St.

Avenel, Nevv Jersey 
Call 201 636 7310-1-2

HOSEA MI DE COSTA 
12Bu£Ealo Avė. Brooklyn, N.Y. 11233 
Complete Boiler Repair Commercial 
Residential Staisfaction Guaranteed

HUGHES BROS. 
TRANSPORTATION CO. INC.

113 Metropolitan Avė., Brooklyn, N. Y.
11211

COLONIAL HOUSE RESTAURANT

JOE’S SERVICE CENTER 
Hillside Avė and Denton Avė. 

New Hyde Park, N. Y. Tel. 516-354-9455
Fine Auto Service U Haul Renting 

Service

JOHN McHALE
1650 3rd. Avė., N. Y. N. Y.

Tel. TR 6-1712 — Long Island 740- 
9134 Custom Made Slipcovers —All 

Washable Fabrics Free Estimate

CLR AUTO SERVICE
846 Fulton St. Brooklyn, N. Y. 11238
24 Hour Towing Quick Dependable 

Service 783-8510

Brtng tha Famty for Sunday Olrmer 
215 Waahington Street 

Hobokan, N. J. 
Cal 201 869-9207

THELAIR
1315 Second Avė. (Near 69th St.) Tel.
861-0262 For Your Qining ’|pasure 

Continental Dishes with a Flair.
Catering Facilities Available

BILTMORE LIQUORS INC.
943 — 2nd Avė., N. Y. N. Y. 10022 
Telef. 5-1585 Finest Selections of 

Liquors and Wines
All At Discount Prices

J & R SUNOCO SERVICE STATION 
Open 7 Days a Week, GeneraJ jįfcuto 
Repairs, Road Service,-Tires, Batfenes 
& Accessories. 618 Bergen St., Newark, 

N. J. Call 201 242-8952

JIMMY’S TOWING SERVICE
24 Hours a Day
7 Days a Week 
99 New Street 
Paterson, N. J.

Call 201 274-2726

JOHN’S SHOE SERVICE

TRINIDAD AND TOBAGO 
TOURIST BD 

400 Madison Avė. 
New York, N. Y. 10017 

Come to Trinidad Tobago for the 
Holidays. Phone or Write For 

Free Brochure

RENATO’S HAER STYLISTS
3155 Coney Island Avė.

Brooklyn, N. Y. 11235 TeL SH 3-9811
Complete Hair Beauty Care Wigs and 

Wiglets Artistically Styled

FLORENTINE ARTISTIC IRON 
WORKS

1512 63rd Street Brooklyn, N. Y. 11210 
331-4646 Interior - Exterior Work

Consult our Italian Craftsmen

LONG ISLAND 
RUBBISH REMOVAL

410 Livingston Avė W. Babylon, N. Y.
11704 Tel. 516 665-7555 

Container Service Quick Dependable

APEX AMBULANCE SERVICE 
K23 Fort Hamlton Padnvay, Brooklyn, N. Y. 11219 
Tol. 236-6500 Rantais HospHsl Bads Wheal Chalrs 

Wakors. Spaelal Attsotlon Ghran to Madleare 
Pstients. Prompt Service 24 Hr. Service

TOM S AUTO PARTS 
AND VVRECKING CO.

5601 Foster Avė., Brooklyn, N. Y. 11234 
Tel RN .131

CH 1-5760 — Lai_ Stock of U sėd 
Parts. We Pay Top Prices for Cars 

Trucks

SPEEDWAY TRAVEL, INC.
121 — 7th Avė. New York, N.Y. 10011 

Call 929-7740
For Your Business and Vacation Tours 
andCruises. Complete Travel Service 

No Group Too Large or Small

MARTVALET
■35 Great Neck Road Great Neck, N.Y. 

Tel. 516 HU 7-4588
Dry Cleaning at its Finest

RIVERSIDE ARCO SERVICE 
Foreign Car Work 
824 Riverside Avė. 

Lyndhurst, N. J.

LORI FRENCH DRY CLEANERS 
4irLefferts Avė.

Brooklyn, N.Y. 11225 
Tel. 778-9611 Reliable, Dependable 

Workmanship, Custom Tailoring 
Šame Day Service

TX)WNING SQUARE RESTAURANT 
500 Lexington Avė., New York City 

Tel. 826-9730
Famous for its Steaks Come in and 

Join Your friends in a Pleasant 
Atmosphere.

BOB’S DELICATESSEN 
Finest of Foods. We Do Catering for 

Small Parties
398 Davis Avė Keamy, N. J. 

Call: 201 998-1501

THE GROSS-CERY STORE
J. L. Gross, Bob Gross Proprietors 

803 N. Y. Road at Downtown 
Conovertown Absecon, N. J. 

Food Specialties Cateringand Groceries 
Phone 609 646-3645

ALEX SUMMERS PHOTOGRAPHY
700 Franklin Avė.

Brooklyn. N. Y. 11238 Tel. 638-8330 
Specialists in Weddings Portraits

LUCKY STAR 
LUNCHEONETTE 

1660 3rd Avė. 
New York, N. Y. 10026 

Open 7 Days — 6 AM to 11 PM

BROADWAY TELEVISION CENTER

Sarvlca

VILLA PENSĄ 
RESTAURANT 
198 Grand Street 

Finest of Italian Cuisine 
For Res. Call CA 6-8830

DI SARNO BROTHERS 
Draperies, Slip Covers, Carpeting,' 

Upholstered Fumiture Made to Order 
244 Main Street Madison, N.J.

Call 201 822-3866

RIE’S YARN & KNIT SHOP 
1472 Flatbush Avė.

Brooklyn, N. Y. Tel. 434-8168
T urge selection, Famous Brand Yarn in 

all Colors, Knitting Instructions, 
Needlepoint, Crewel Kits. Come in and 
Brouse Around. Hours Tues to Sat 10 to

6 —■ Fri. to 7:30

CREATIONS WALL COVERING

Around

FOUR GREEN FIELDS PUB
Cor. 47th St. and 48th Avė. VVoodside, 
N. Y. Tel. 729-9852 Parties Catered for 
Best in Entertainment your Hosts Frank 

Nolan Noel McPartland

BUONO BROS
7617 New Utrecht Avė.

Brooklyn, N.Y. Tel. BE 6-9636
1117 Hylan Blvd. Grasamvro. N. Y. Tai. GI 8-3229 
Spaclatizlng In Cakea tor ai Occaslons Come In 

and ba Convtncad.

MADERICH 
HORSE 

TRANSPORTATION 
INC.

U.S. HIGHWAY No. 130 
Florence, N. J.

FIRST NATIONAL
J. P. AUTO BODY 

Collision Repairs Refinishing 
Box No. 126 Route 202 Montville, N.J.

Call 201 263-9610

THE CYCLE SHOP
Formerly the Monroe Novelty Expert
Bike Repair Service Service on All 

Btkes We Sel!
946 Main Avė. Passaic, N.J. 

Call 201 773-973-9712. /

DBA INSTANT AUTO PARTS
228] Church Avė. Brooklyn, N.Y. 11226 

Large ^tock of U sėd Parts
We Pay Top Prices for Cars Tnicks BANK

POSITIVELY BUILT RITE KAUKARE CENTER 
80 Garden Street 

Hoboken, N. J. 
We Repair Ali American Cars

MARKELL'S SHOE SHOP
4715 — 13th Avė.

Brooklyn. N. Y. 11219 
Prescription Service Since 1914

OF HOPE

HPB HOME IMPROVEMENTS NashuaTrust Company Member of F.DJ.C.

Rtona: SB1 MS-M70

SI
FIVE

CONVENIENT
LOCATIONS

201 — 459-4121

HOPE, NEW JERSEY

2307 StilHvelI Avė.
Brooklyn, N.Y. 11223 

— (Opp. Bay 47th St) 
Tel. ES 2*9195

Open 7:30 A.M. to 8 P.M.
Mon. — Sat

yn
DETROIT AUTO 1
COLLISION CO.r 

639 Hudson St 
New York, N. Y. 10014

For tha Finest In Rody Work, 
VfeMing and Paintlng 

CaN CH 3-1117

ARAX CARPETS

1559 — 62nd St.
(Between 15th and 16 th Avė.) 

Brooklyn, N. Y. Tel. 232-6262
Large Selection of Broadlooms

PETE’S AUTO BODY

8909 Ditmas Avė. 
Brooklyn, N. Y. 
Tel. 342-8383 

Specialists Cdor Matching 
Body Work

GARDEN FORD 
INC. 

Sidney A. Ofshlag 
Presldent 

224 U.S. Hlghway 46 
Lodl, N. J. 

Call 201 473-0600

EOUIPMENT 
SANDBLASTING 

& 
FINISHING CORP. 
80 Doremus Avė., 

Nowark, N. J.

OLD S0D BAR & GRILL 
450 Soundview Avė. 
(off Bruckner Blvd.) 

Bronį, N. Y.
Come in and Joln your friends 

In a pleasant Atmoaphere 
Your Hoat Pat Burna

APRIL 
CARYN 
BEAUTY 
SALON

709 Lealngton Ava.
N. Y.C.

129 E. 56th Street

UNITBD 
ABSTRACT 

CO. 
Corner of Maple 

& Wlllis Ava. 
Pennaaukan, N. J. 
Call 609 663-1533

POPPY’S TAILORING

55 West 16th St
NewYork, N. Y. 10011

Custom Tallorlng, Mon's Sutts Madai
Order from tho Finost Materials. Ata 
AHerations. Call For Appointmont f<

Ladles Talloring

ANO 
READY MIXED 

CONCRETE

833 39th Street 
Brooklyn, N. Y. 
Call: GE 8-3900

MARY’S TRAVEL AGENCY 
5861 79th St 

Elmhurst, Oueens, N. Y. 
Phone 335-0281

Sea — Air — Land From Coa 
to Coast Everyone Travels wl 

Mary

LEON’S AUTO BODY 
SKOPS 

272 Beach 116th St, 
Rockavray Park, N. Y. 

Tai. 516 GR 4-9384
Come in for Quality Work 

and Expert Service

HAPPY AND JOYOUS
THANKSGIVING

UNIWEAVE 
CORP.

Paterson, NJ.
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LAISVĖS VARPO METINIS KONCERTAS
So. Bostono Lietuvių Piliečių žiamas ritmas. “Visą žemę pada- 

Klubo salėj spalio 21 įvyko meti- binsiu svajonėmis” ... Nors
* nis Laisvės Varpo radijo valan- programoj nebuvo, dainininkė 

dėlės koncertas. .. padainavo bisui B. Dvariono
Gerai suruoštas ir ilgai skelb- “Žvaigždutę”. Pradėjusi piano, 

i tas, šis koncertas buvo vadina-' jj parodė gražų crescendo ir 
mas jaunesniosios kartos pasiro- vėl grįžo prie piano.
dymo koncertu. DėL'jaunesnio- Liudas Stukas, turįs gražų, 
sios kartos^ sąvokos tenka pasi- skambų balsą, savo programos 

dalį pradėjo padainuodamas Br. 
Budriūno “Tykiai, tykiai Nemu
nėlis teka”. Nuo tylaus balso pa- 
laispniui ėjo prie garsesnio. 
Gražios viršūnės, balsas “šil
tas”, malonus klausytis. Šiam 
romantiniarn kūriniui daini
ninkas davė nuoširdaus jausmo. 
Nemažą vaidmenį čia vaidino ir 
akompanimentas — tirštas ir 
pianistinis, hahnoniškai pratur
tinąs dainą. A. Kačanausko “Pra
dalgiuos” taip pat traukė ir laikė 
klausytojų dėmesį. Dainuojant 
K. V. Banaičio “Atsiminimą”, 
balsas skambijo lygiai; baritoni- 
niy atspalvis, gera dikcija. “Ir 
paliko atminimas ir sapnų, sap
nų- naktis“... M. Petrausko 
“Bernužėli, nesvoliok” yra liau
dinio pobūdžio daina. Taip ji ir 
buvo atliekama. Stiprus ritmas, 
spalvingas forte, akompani
mentas, susiliejąs su dainininku. 
Klausytojam reikalaujant, daįiji- 
ninkas padainavo bisui V. Klo
vos “Dainuoti aš niekam nepa
vydžiu” (pasakojamojo pobū
džio veikalas, atskleidžiąs daini
ninko dalią ir vargus).

Pirmąją dalį dainininkai baigė 
duetu “Nesek sau rožės”. Daina 
komponuota paties dainininko. 
Ši kompozicija yra lengves
nio, operetinio turinio.

Programa buvo sudaryta tradi-

veju reiškia nė laisvojoj Lietuvoj 
augusį, bet kitos kultūros mo
kyklas ėjusį ir kitais metodais la
vintą asmenį. > . , -*

-Irena Stankūnai tė-Sil va yra 
gimusi Brazilijoj; iš ten septy- 
nerių metų atvežta į JAV. Jos tė- 

, velis yra profesionalas muzikas: 
vargonininkas, mokytojas ir 
kompozitorius. Ji pati mokslus 
ėjo JAV-se. Yra baigusi žymiąją 
Julliard muzikos mokyklą. Jos 
partneris Liudas Stukas yra gi- 

į męs JAV-ėse. Baigęs New Yorko 
į universiteto muzikos skyrių.

Muzikos mokytojas gimna
zijoj- 
4 J ’

5'Irenos Stankūnaitės balsas yra 
tarp, didelio ir vidutinio, dides
nis, už “vidutinį”, bet jis nėra 
milžiniškas. Gerai pastatytas, su 
lengvu kvėpavimu, laisvai val
domas, nedarąs dainininkei sun
kumų pereinant iš vieno registro 
į kitą.C

Dainininkė pradėjo programą 
padainuodama S. Čerienės- 
Mulks “Lietuvos laukus”. Dai
nuodama J. Tallat Kelpšos “Ma
no sieloj šiandien šventė”, ji 
davė savotišką tragizmo charak
terį, padarantį šią dainą origina
lią, palyginant su kitais daini
ninkais. Gražiai skambėjo viršu
tiniai tonai. Klausytojų dėmesys 
vis kaupėsi dainai. K. V. Banai
čio “Oi nėra niekur” interpre
tuota labai individualiai. Ypač 
gražiai skambėjo aidų imitacija, 
kompozitoriaus labai mėgta. 
Dainininkės tėvelio J. Stankū
no “Humoreskoj” buvo pabrė-

New Britain, Conn
' Puikus koncertas
LB New Britaino apylinkė 

spalio 13 Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos salėj surengė puikų 
koncertą, kurio programą 
atliko muz. Jono Beinoriaus diri
guojami vienetai — kvartetas 
Ramunėlė, sekstetas Svajonė ir 
vyrų choras.

Koncertą atidarė LB New Bri
taino apylinkės pirmininkas Al
girdas Dūda. Pasveikinęs pro
gramos dalyvius bei apsčiai su
sirinkusius svečius, koncerto va
dovavimą perdavė pranešėjai 
Irenai Leiberytei.

Ramunėlės kvartetas (Irena 
Leiberytė, Virginija Liudžiūtė, 
Teresė Stuart ir Patricija Kelly) 
padainavo šias dainas: Pražydo 
jazminai — harm. J. Beinoriaus, 
Ko liūdi, berželi — J. Beino
riaus, Ant melsvo ežero bangų
— J. Beinoriaus ir Aš mergytė 

1— A. Vanagaičio.
-Svajonės sekstetas (Elzbieta 

Liudžiuvienė, Nina Stasaitienė, 
Birutė Butrimienė, Darata Gu- 
žauskaitė, Ona Kelly ir Geraldi- 
ne Ganzer) padainavo: Devyn
balsė — M. Noviko, Oi, džium, 
džium — A. Pociaus, Humores
ka — J. Stankūno ir Vieversys
— N. Luboffo.

Balerina Cards pašoko tris ba
leto numerius.

Šv. Andriejaus lietuvių para
pijos vyrų choras'padainavo dvi 
dainas: Ežero krantai — Stepo 
Sodeikos ir Jūs, berneliai — taip 
pat St. Sodeikos.

Pabaigai mergaičių kvartetas, 
moterų sekstetas ir vyrų cho
ras drauge padainavo dvi dainas.

Visas dainas vienetai padaina
vo puikiai, tad(iš publikos susi
laukė daug aplodismentų.

Koncertą uždarydamas, apy
linkės pirmininkas padėkojo 
programos dalyviam ir publikai.

Svečių buvo daug ir iš Hart
fordo; Jonas Šaulys su žmona iš 
Branfordo-New Haveno; Zig
mas Delininkaitis ir kiti iš Wa- 
terburio.

Po koncerto, grojant Terry 
Martino orkestrui, visi smagiai 
pasišoko. Buvo ir lietuviškų me- 
liodijų: Noriu miego, Suktinis 
ir kitos.

Gražiai veikė ir bufetas. Buvo 
skanių valgių.

Jonas Bernotas
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ciniu būdu: po dainų ėjo arijos. 
Liudas Stukas atliko Lenskio 
ariją iš Čaikovskio operos “Eu
genijus Oneginas”. Čaikovskio 
muzika melancholinė, perpinta 
slavų melodijomis. Antra arija, 
kurią dainininkas atliko, buvo iš

tos operos “Eglė t- žalčių kara
lienė”. Tai įdomi arija, tirštai 
harmonizuota. Liudo Stuko bal
sas skambėjo pilnai ir stipriai. 
Irena Stankūnaitė-Silva atliko 
Vyt Klovos Eglės ariją iš “Pilė
nų” operos ir populiarią ariją iš 
C. Gounod “Fausto”. Pabaigai 
abu solistai atliko A. Aleksio 
duetą “Oi, berneli, vientury”, 
šis kūrinys parodė dainininkus 
turint temperamento ir vaidy
binių gabumų. Daina klausyto
jam labai patiko, todėl jos dalis 
dar buvo pakartota.

Koncertu žavėjosi beveik visi. 
Jis buvo puikus, naujas. Bostono 
klausytojam dainininkai, gyveną 
kaimyninėj New Jersey valstijoj, 
nėra dažnai girdimi, todėl ir ma
lonesni už dažniau girdimus.

Dainininkam akomponavo ir 
muzikaliai juos vedė pianistas 
Vytenis Vasyliūnas.

Elena Vasyliūnienė
— Richard Rudis (Rutkaus

kas), gimęs 1920 Chicagoj, arba 
jo tėvas Vladas Kazys Rutkaus
kas, šiuo metu galįs būti apie 80 
m. amž., gimęs Lietuvoj, anks
čiau, o gal ir dabar gyveną Chi
cagoj, yra ieškomi Balfo. Jei kas 
žino apie juos, arba jie patys, 
prašomi greitai atsiliepti į Bal
fo centrinę įstaigą: 2606 W. 63rd 
St., Chicago, III. 60629, telef. 
776-7582.

Would you likę to know h.ow much 
money you have invested in Sociaf 
Security ~rlght to the pėnny? Then 
would you likę to know how to get 
the most from that investment in- 
cluding all the brand new Sočiai 
Security benefits? Now you can do 
both by using the short easy coupon 
at the bottom of this page. Here is 
the way it works. The left half of 
the coupon will be sent to the 
propergovernment office. They will 
turi a check on your account and 
then send you a report i n a confi- 
dential sealed envelope. This report 
will tell you how much of your 
earnings have been recorded in your 
Sočiai Security account year by 
year. There is no charge for this 
Service, not even postage.

The right half of the coupon will 
be used as a shipping label to send 
you a copy of a new book entitled, 
"How to collect from Sočiai Se
curity at any age.” If you think that 
you have to wait until retirement 
age to start collecting your Sočiai 
Security benefits, this book will 
really open your eyes. Here are 
some of the little-known facts about 
Sočiai Security you will find out 
about in this book:
•How to increąse the amount of 

your payment if you are already on 
Sočiai Security.
♦ How to collect your share of the 

brand new Sočiai Security benefits 
just passed by Congress.
•How to ųualify for Sočiai Security 

disability pensions at any age.
•How to increąse your Sočiai Se

curity benefits.
•How to report your Farm income 

forSočiai Security.
•How to make your whole family

I JOJOSHORITESIUSTlSTOMTINIUD0VANAS1L1ETUVA1RIVAIR1US 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmor

IPACKAGE EXPRESS * TRAVEL AGENCY, INC
* ______________ _______________ ____ • • •*. • • 3. '

VYRIAUSIA ISIAIGAi 1778 BROADTFAY, NEW YORK, N. Y. 10019 TeL — 581-6S90; O1-77S9

garantuotas. Visi muitai apmokami mūsą įtaigose, įvijas NIEKO NEMOKA

Prie firmos skyrių yra krautuves, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausią anfintą 
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitą daiktą. q

PACKAGE ESPBE8S 4b TRAV1L AGENCY, INO.
AffOhM ,with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovaną pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, tdevizijoa 
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantieme 
giminAmą Papildomą žinią teiraukitės mūsą pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 
4 valandos popiet.

MOSI SKYRIAI

Baltimore 31, Md. — 1908 Fleet Street--------
Brookiyn, N. Y. 11218 — 488 McDooaid Av 
Baftalo 12. N. Y. — 781 FHknore Avemne „

Chicago, BL 86608 — 1858 Wert 47 Street 
Oeveland 13, OMo — 1828 Kenflworth An 
Detroit 12, Mkh. — 11881 3m Campan Avi

Hartford 6, Conn. — 122-128 HUlaide Avenoe ... 
Los Angeles 4, Caltf. —• 158 So. Vermont Avenoe 
Nevarią N. J. — 378 Market Street...........................
New York 3, N. Y. — 78 Secood Avenoe..............
New York 3, N. Y. — 141 Seeond Avenoe ......___
PMbdeiphia 23, Pa. — 831 W. Girard Avenoe ......
Rahway, N. J. — 47 East Mllton Avenoe ..............
South River, N. J. — 41 TOHtehead Avenoe..........
3yracnse, N. Y. 13204\ — 515 MarerfhM Street___
Trenton 10, N. J. — 1152 Deutz Avenoe_________
Utfca, N. Y. — 883 Bleeker Street_____________

How to collect 
from Sočiai Security

at any age!

© Copyright 1973
Good News Publishing Co.
Division of Master Psyche, Ine.

eligible for Sočiai Security benefits, 
even your youngest chrldren.
• How to replace a lošt Sočiai 

Security card.
• How to replace a lošt Sočiai 

Security check.
• How to get a refund if you have 

overpaid your Sočiai Security taxes. 
(Studies show that two out of three 
people overpay.)
• How to figure out what your 

Sočiai Security retirement payments 
should be.
• Should you tatoo your Sočiai 

Security number on your body?
• What papers do you need in order 

to file a Sočiai Security claim?
• How ten million people who are 

only 30 years old, on the average, 
collect Sočiai Security.

•Should you get a divorcc in order 
to get more Sočiai Security? (a lot 
of people already have.)
• Should you have two Sočiai Se

curity cards?
• How to get free Services which are 

available from Sočiai Security.
• How to make sure your employer 

is not cheating you on your Sočiai 
Security.
•How you may be cheating your- 

self out of your Sočiai Security 
benefits.
•When are the five times you 

should get in touch with your 
Sočiai Security office?
• How to work and štili get Sočiai 

Security benefits.
• How to cash in on Sočiai Security 

even if you’ve never paid a penny

.... 435-1884

4874488 
8884788

8254787 
3784788

8854788

3884748
2484218

.... 874-1548

.... 478-7438

.... 788-4867

4784748

732-7478

inu> it. į i ‘
• How to get hospital and medtcal £ 

Insurance for fhe aged?
• How students between the ages 

of 18 and 22 can get Sočiai Security 
cash benefits.
•How to get the special Sočiai 

Security benefits that are only for 
veterans.

Although this book can mean 
hundreds and perhaps thousands of 
dollars to you, it is priced at only 
$3.00. Remember, it is not enough 
to ųualify for your Sočiai Security 
benefits. To get your benefits you 
mušt know how to apply for them. 
The book telis you how to ųualify, 
who to contact—including all neces- 
sary addresses, and what to say. 
This is a 100% no risk offer. If you 
do ndt likę the book, return it and 
your $3.00 will be immediateiy re- 
funded. You will štili get the confi- 
dential report on your Sočiai Se
curity account.

If you do not take advantage of 
your new Sočiai Security benefits, 
you are only cheating yourself, after 
all, you have already paid for them. 
lt is easy to start getting your new 
Sočiai Security benefits. just fili 
out both parts of the coupon below. 
Mail the coupon and $3.00 in cash, 
check or money order to The Good 
News Publishing Co., 1818 Whipple 
Avė. N.W., Canton, Ohio, 44708. 
The book wi1l be sent to you im- 
mediately by return mail. Your 
confidential Sočiai Security report ’ 
will be mailed to you separately 
as soon as the government has .. 
finished cbecking on your account. 
Checks and money orders should be 
made payable to The Good News 
Publishing Company.

PltM» send a atatetnent of my Sočiai Security eamings to:

ana ««n

ttOUESTFOC 

STATCMfNT 

OF CA8MNG8

IfOMTH

NAME

ADORESS

CITY

Please send me__.copies of your report 9 $3.00 ewh 
”H0WT0 COLLECT FROM SOCIAL SECURITY 
AT ANY AGE” to the addres bdow:

Make check peyable to THE GOOD NEWS PUBLISHING COMPANY 
1818 Whipple Avonuo, N.W.
Canton, Ohio 44708

SHIPPING LABEL

Įip* o«n» name only. Under the liw, mfornution in your sodai security recoid 
nconMcntial and anyone who sįgns another penon's name can be prosecuted.
Kyou have changed your name from that sho*n on your sočiai security card. ptease 
<opy your name belo* eeactly as it appears on your card. C t l/f

STATE Z1P



' A 4^ •'2 - ' ' ‘ ' •’ w • ' "u. ■* . c < ’
MLjL 1^3 JąsM*’0 9’ M- 45, >D a R g JLjų IN KA S

^SPORTAS
i- ’-'.-'į

§ ALFAS S-GOS PIRMENYBIŲ 
VVASHINGTONE PASEKMĖS

**•-*'••* ’• ■ • * ■' -.'v.

Šių metų vasara baigėsi Dar- 
bcCdieiios savaitgalio' karščiais, 
kM Wa$hingtone vyko Pasauliu 
Lietuvių Behdniomenės . sei- 
rrtas,ri netoliese rungėsi mūsti 
sportininkai. • '-4 Tenisininkam 
svilo aikštėje padai, bėgikai gau- 
dė'karštą orą, o- saujelė žiūro
vų lihdėjo gailestingo pavėsio 
kampe.

Lengvosios atletikos progra- 
rriįjBųyo tolsti, bet dalyvių ne- 
dįugi Toįėl rungjėsi moterys 
kąrtu jsuijibrgaitėni ur vyrai su 
berniukais. Vieni laimėjo dvi 
pfripas.vi&as už vieną bėgimą, 
o kiti gavo pirmos viėtos meda
lius tik dėl to, kad kitų varžovų 
visai nebuvo., Clevelando Žai
bas surinko daugiausia taškų dė
ką moterų ir mergaičių gausaus 
nfedalių pėrtekliaus (iš 16 rung
čių— 14 ’ Clevelando I v. lai
mėjimų!). New Yorko LAK kaž
kokiu būdu pasiekė antrą vietą 
bendru taškų skaičiumi. Trečioj 
liko Toronto Aušra, IV -m Wa- 
shingtono Vėjas, V — Londono 
Tauras ir VI — New Jersey S.K.

Dktr ibutoro 
Parį Time or Fvlt Time

▲ repetabto oorpertoloa. with naUoawld» bestato* Internete. and' 
exceUeat banktaą amd treda retereocea. mv ettue averyllmlted 
ntimher et explatarė diatrtbūtorahlpa. to b»*aai«*ed ta*a»e*l*tely! •

OF

Oft VHTMG8FWXT11K INCOME. MUCH HKRBR EAKN- 
BKS POSSBU M FŪTU1E M0NTH5 ANO YIA1S, B ONE 
0F THE VOEUPS HOST STABU AND DUKABU BUSL 
NESSES.
y&et etato, btoinr traffle eeeoėnta aupplted by oonpeny; plos 
ItoS sver. rebeto oa totai inveeUBMtt; plua soUd buy beck

;Sp e či a I ū s 
siuntiniai į 
Lietuvą

■>Piinai čia užmokama — 
Gavėjas nieko nemoka. 
Greitas pristatymas.
Populiarūs siuntiniai

KAILIŲ IMITACIJA $ 115.00 
Didelė vertė—.
platus pasirinkimas: 
ūdra (lygi ar dryžuota), 
persiškas avinėlis ar avinas

10 SKARELIŲ s 60.00
5 vilnonės skarelės su

■ didelėm ar mažom gėlėm ar 
turkiškais piešiniais ir 5 
šilkįaės skarelės, visų

^spalvų.
ORO PAŠTU — S 69.70

SPECIALI KOMBINACIJA 
DIDELĖ VERTĖ $186.00
3 jardai vyriškos žieminio palto 
medžiagos 1007c vilna, 3 jardai 
moter. žiem, palto medžiagos 
100% vilna, 3 1/2 jardų vyr. 
kostiumui medžiagos 100% vil
na, 3 jardai moter. žiem. kos
tiumo medžiagos 100% vilna. 
2 paklodės dvigubo dydžio, 2 
priegalvio užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluoščiai.

Paskirų klasių taškus laimėjo 
čia suminėti klubai. Moterys: 
I — Clevelando Žaibas, II — 
Londono Tauras, III — New 
Jersey, Vyrai: I — Toronto Auš
ra; II — N. Y. LAK, III — Clev. 
Žaibas. Jauniai “B”: I — N. Y. 
LAK, II — Clev. Žaibas, III — 
Toronto Aušra. Mergaitės “C”: 
I — Clev. Žaibas, II — N. Y. 
LAK, III — Chicaga. Mergaitės 
“D”:I — N.Y. LAK, II — Wash. 
Vėjas. Jauniai “D”: I — Wash- 
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DEXTER PARK
ĮRi PHARMACY Kį

“ Wnu Anastasi, S.

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

Woodhaven, N.Y. 11431 
WBJ DELTVER

Mldvgan 2-4130

DEER HUNTERS
Our 440 Acrts Jota 
Tbousands of Acrej

State Land. Rm* W/Bath 
From S5.00 per nieht— 

Room-i-Board From S14.C4 per day 
Bar, Wkend Entorfainmeni. Write

HIGH CHAPARBAL RAMCH
E. Jewetf, N.Y. 12424 

Tel. 518-589-9830 or 9896

XoareeH eC penMMtl teetain* rtrht in your eraa, thea you’ll be 
riarty to esto ta on heevy f*U and Chriatmaa natioeal brand . 
ctft bvataeea. It yo« cen atart withOut detejr ajad caru invaat 
I5.Ž88 for hichly nacotiable Inyontory plua aooonnta. than pleaae 
eaU «to coUeet once. ____■w*a<mw v» nu. ura.

Pat Boone
How wocrid you Bke to become a distributor of children's bible 
story records and have Pat Boone do your seHng for you on 
TV? We are awarding one distributorship per 1.000,000 popula- 
tion througtiout the United States.

With our distributorship you—
1. Samce retai outMs in your arua
2. Invost bt imontory
3. Have company aastalance In establehing outiets.
4. Have knmediete income
5. Have a 90 day trtal option
6. Have an estabished market

M you—
1. Are bondabie
2. Have high Standard* ot ethics and merais
3. Are looking for stabHity in a produet
4. Desire higb income

Call or Write:

B & F Marketing
2000 E. Randof MHI Rd., Artlngton, Texas 70011 

(817) 481-8981

thara is an availabta dtatrtbutoraNp for your arto

šunlighting"
Lamp and Shade Center

SPECIALUS 1 $91.00
10 sy.JciaulČs taukų ’' .
10 sv. kvietinių miltų-.....
10 sv. ryžių
10 sv. cukraus

Dar ir daugiau specialių 
siuntinių.
REIKALAUKITE MŪSŲ 
NAUJO KATALOGO
Užsisakykite dabar — tik per
INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street 
(Penktas aukštas) . . .
New York, N. Y. 10010 
Tel. 982-1530

Labai s v a r b u 
’ Naudoti rūbai

Prašykite mūsų specialhj 
biuletenių.

Šioje prekyboje mes turime 
24- metų patirtį ir daug 
tūkstančių patenkintų 
klijentų! ____ .

JOSEPH CORRY ELECTRICIAN 
’For Commercial Industrial & Komes 

Quality VVorkmanship 
758 54th Street Brųoklyn, N.Y. 

Call 633-0486

J INTŽftNAtlONAtČARSERVICE 
LIMOUSINEAND CAR SERVICE i 

186-07 122 Avė. Springfield Gardens, 
Queens. Now Offers 24 Hour Private 

Car Service to all Boros. # 
Call 212 525-6655 276-9396

• Own your own store.
• A lighting specialty shop with one 
of the best seleetions of lamps, shades, 
fixtures and accessories in your city.
• A proven effective merchandising 

program. m operation for 20 years.
• Goob profit potential in a businėss 

which provides a permanent career.
• CompĮete training and continuous 

' long term service support.
• Investment reųuirement only $30,000 

with Jbalance financed as qualified.
• Good locations available.

BENNIE’S PROFESSIONAL 
FLOOR SERVICE

For Offlcea & Homti. Walinę Stalnlnę Sendinę 
Laylnę 24 Hour Service 

Phone 385-4934 Ca« Anytlme

A CONCEPT OF UVING 
HOUSING FOR THE BOERLY

Rayswift Foundation, a Public 
non-profit organization. is in 
need. of a donatipn of property, 
buildlrtKs or other assets to as- 
sist in the construction of "A 
Concept of Eiving: For The El- 
derly.”
HAYSIVIFT FOVSD.VTION, INC. 

1312 N. Wr»odward Avė.
Btoomfleld .Htlln, Mlchiaan 48013 

Pboae: (313) 354-8495

Call collect or arrite Sunllęhttaę Systems, Ine., 572 North Frederick Avė. 
for Iree inlomatron: Gaithersburg, Md. 20750, Attn. Frank Grant (301) 948-1700

Name ______ -

Address________

City ■ -----------

State Zip Phone ________

SunlIgMing Systems, Ine. is a sutoidiary of HamHton Cosco, Ine. 
American Stock Exchanęe Company.

ST 4-5*04 £st IMS 8T 4-9*75

RILEY BROS. - MONUMENTS
. AT CALVAirr CEMETnr

pHtoį A good Name in Monumentą and Mausoleums3 fRBSSS Lettering and Repair Work
« «-l« Urnsel all ShrtL (Coc.4* SL) MT

MEETLULU...the 
ineredible eleetrie 
lure with a motor 
for a heart and you 
for a brain!

I 
I

I

Mail check or monėy order for S6.5O to: I 

CAPTIVATED LURES, INC.
P. O. Drawer 16875
Jacksonville, Florida 32216

. Fla. resideht add 4% tax
Indicafe color or colors desired:
□ Black □ Red/VVhite □ Grey/Black
□ Yellow/Perch . ( J Green/Yellow
□ Blue/Black □ Black & Whi|e stripes
□ Green/Siiver U Black/Green

I

I
I Name__

Address
I

You’re not seeing things.. .that 
is a propeller on Lulu's nose. And 
betund it is a powerful little eleetrie 
motor in a special watertight 
compartment. Lulu doesn t sputter 
tmųdly on pelleted fuel. she zips 
through the water powered by 
electricity. Just pop in an ordinary 
penlight battesy and she’s off fot up 
to an hour. under your control.

Lulu can sidle up to a big one 300 
feet away. She avoids lily pads and 
weeds, skirts logs or swims under 
thęm—because a twitch of your rod- 
tip telis her where to go.

She flashes, splashes and swims 
likę a live minnow. The constant, 
high-pitehed whine from her eleetrie 
motor is a siren’s song to every fish 
around. They simply can't resist her. 
And neither can fishermen because 
pūtting Lulu through her paces is 
always fun.

fry her. Once you turn Lulu on 
you’ll never want to fish with an 
ordinary ture again.

State Z'P

TIME
How Much?

“Sevtntyyurstn ghnn
toeighty. But,..9oon 

(Ihtyttn)disfpp9ar, aidmangoM”
Ps. 90:10 - LS

Onės LIFE may be 70 years. Statistics show 

that s the average. Būt time could run out tomorrow... 
or today.

Before the sands in life’s hourglass finally run out 
and you are.-gpne to be with God, think for a momerrt. 
Do you have«ąny unfinished businėss with Him here on 
earth? Is your’stevvardship up to date? Have you made 
a legal Will. that assures all your earthly talents will 
accomplish the maximum in God’s NO. 1 JOB, reach- 
ing the world for Christ?

The diligent Christian W1LLS to provide for his fami- 
ly, and WILLS to extend his vvitness beyond the span 
of his years. VVrthout a legal WiH, the law in some areas 
wont distribute what you have according to your wish- 
es, WHhout a Will, a surviving husband or wife may not 
receive the right proportion of your estate. ANO you 
cannot designat* a beguest for God’s work that 
•stendą your *oulwinnlng teatimony untess you 
prepare your Will.

Before the sands of time run out, take the opportuni- 
ty N0W to have your WW prepared, or updated. Prove 
your love for your famify and your concerh for reaching 
the lošt. Our Stewardship Department can assist you.

For FREE Information — Writo to: 
STEWARDSHIP DIRECTOR 
or call 302 764-7877

"The New Life" Gospel Hour 
FIRST ASSEMBLY OF GOD 
Hawthorne Drive-Marlowe Road 
Wilmington. Delaware 19802

PAY/LESS CONSTRUCTION
COMPANY ;

Palminę, Ptaatertaę, Piumbta* Carpentry, Wal

¥0UBAD
CANCEL OR CHANGE 

L: GL2-2F23

UNOUSINE AND CAR SERVICE 
186-07 122 Avė; Springfield Gardeni, 
Queens, Now Offers 24 Hour Private 

Car Service to all Boros. 
Call 212 525-6655 276-9396

EDBn.ioy 
RESTAURANT & LOUNGE

NEIL CONGELLO
Ali Kinds of Carpentry — Doors : 

Floors, Windows, Finished Basement 
Kitchen Cabinets Call (212) 792-1203

you atntton tbie paper. Ca> 212 482-8183. Mr. 
Raiph Bruaebe.

>

BAKERY, 85% retail, Gross 3170,000 
Year. Estab. 50 Yrs. 320,000. Cašh 
Down, Balance on Tefms. Retiring. 
Broad River Bakery, 126 New Canaan 
Avė., Nonvalk, Conn. (203) 847-3052.

BOE’S LIGHT MOVING 
Reasonable Rates 
105 Nostrand Avė. 

852-8039
We Take Pride in our Work

HIGH POTENTIAL 
INCOME

FULL OR PART TIME
Tlny Tona Salas. Ine. now estabtlsh- 
ino Tlny Toęs Infant Products In rr- 
ta>i outiets throuęeout the United 
Statas. Guallty Infant wear manufac- 
turad by 25 year old flrm. AAInknum 
investment for ouallfied persais.

Your Investment

a

32 rateli outlete.......................... *ioxx»
we fvmish the outiets and comolate- 
ly sėt uo your businėss. 100% se- 
eurad ar dealar leve!. Easy and 
pMasmt work for Indlvtduals or cou- 
pi«. Wrlte today for datai Is. Pleasa 
Includt pnona numtor.

Tiny Togs Sales, Ine.
3415 W«st End Ava., Sultt 7 

Nashvlha, Tenn. 37203 
(41512084453 ,

AMERICAN DAY INC.

100 Franldin Tumpfce Mahwah, NJ. 
SALES — SERVICE PARTS 529-2054 
^Ambassador, J avelio Matador, Amx

Homet Gremlln

Largo Selection of Used Care 
Customer Protection Plan

SERVICE

;<REBWL1
CbevyFsoersfide 

*149.00
Wo robuU oi American 
transmisstons ‘ 
Asta* Tirs tentas C*ta< 
1UI Btefsrtf Avsibs

BENNIĘ’S PROFESSIONAL 
FLOOR SERVICE

Waxing, Staining, Sanding, Laying 24 
Hour Service. Phone 365-8934 

Call Anytime

McLaren construction
We Do Everything and Anything 

the Construction Field. Quality
Workmanship ' ,f , 

3239 Golden Avė. Bronx.
Call 231-3567 or 323-4763 -

BILL EONEY CARPENTER£I(k 
Rooflng — SMing — Outtorsę 

110 Lyon* Avenue, Nesvarią Ji. J.
CaH 201 923-1120 or *102

WYCHWOOD- 
TRANSPORTATION INC.

LknouslM* or Csrs
To all Airport Terminais

Exocutivo Transportation, Woddlne
Sorvlco 2S04 Pfalnf Md Avonuo, ScoSdi 

Plalns, N. J. 201 232-7*00

FOX’S CHEVRON STAT1ON

General Auto Repalra, Roto Service, Tlroe.

Cal 201 46S4706

RAT8 VILLAGE

Sandarichee to Go, M U"e ef Ofooertoe aed ’ 
Froceh'rbbda. CdtoHbtffo Mata1 MiUi Vaarel

Avenee Woe» Kenatom. N. J-

CATERING

• Bachetor Parties
e SHOWERS
• Office Parties
» Meetinge, eto.

COLLEGE INN
7103 Perk Ave_ Guttonberg, N. J.

201 8*9-9507
Ploaso cąH at>r 12 Noon

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radijo valanda šeštadir-niars nuo 4 m o vai 
U EVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. Direktorius dr. Jok. J. Stukas, 1467 Force 
Dt., Mountainside, N. J. 07092, TEL. (201) 232-5565.

wiou-nc, am*.

tais vai. ryto WBBI 10M banga." VjgdSja* Bomaa Kasys, TW 
*8-15 eMh PL, Mdffla Vmaga, N.T. 11S7*.

INVESTAVIMAS — TAUPYMAS
PASKOLOS — KELIONĖS
ŪKINIAI PATARIMAI
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI
TAKSŲ PILDYMAS
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAŠ

APDRAUDOS ,

Litas Investing Co. Ine.
86-01 114th Su Richmond Hill, N.Y. 11418

VADOVAUJA V. VEBEUŪNAS '

(212)441-6799

Litas Travel Service,
8718 Lefferts Blv., Richmond Hffl, N.Y. 11418

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVKIU3

(212)846-1650
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ingtono Vėjas, II — N. Y. LAK, 
UI — New Jersey.

Suaugusių (vyrų ir .moterų)

do Žaibas, o prieauglio — New 
Yorko L. A. Klubo jaunimas. 
Čia suminimi laimėtojai new- 
ybrkiėčiaf. Vyrų 400 m - R. Šil
bajoris, ieties metimo — R. Gry
bauskas. “Jaunių “B” 100 m— 
P. Šilbajoris, 200 m — A. Biru
tis, 400 m — A* Birutis, 1500 
m —Rajeckas, 110 m kliū
tinis įsĮCsPį. Šilbajoris, šuolis į 
tolį ~ 'P. Šilbajoris. A. Birutis, 
AĮ Rajeckas. P. Šilbajoris taip 
pat laimėjo keletą antrų vietų 
vyrų ir jaunių “B” klasėje. Jau
nių “C” 200 m I v. — R. Naro- 
nis. Jis taip pat laimėjo ir porą 
antrų vietų. Mergaičių “D” vi
sas pirmąsias vietas laimėjo 
newyorkietės. Keturias iš jų — 
Rima Reventaitė ir vieną — 
Laura Naronytė. Jaunių “D” 
Idasėj Paulius Gvildys laimėjo 
abu šuolius — į tolį ir į aukš- 
4*

B~visų pirmenybių geriausios 
pasekmės teko D. Valaitytei iš 
Londono, Kanados, 400 m (63.1) 
ir 800 m (2:27.1) bėgimuose. 
Vyrų klasėj — A. Barkausko 
(taip pat iš Londono) rutulio stū
mimas (49‘9”) ir Toronto Aušros 
A. Grigonio šuolis į aukšti 
(6’ 3”).

Lietuvių šalpos darbo nepailstančiam talkininkui, 
Balfo 35-jo skyriaus Newarke pirmininkui

Svč. Trejybės Newarko, N. J., lietuvių parapijos Šv. 
AZardo draugijos dvasios vaduj ir patarėjui

Malonūs Laisvės Žiburio radijo 
klausytojai, klausytojos.

Džiaugiuosi galėdamas jus 
šiandien pakviesti Lietuvių 
Bendruomenės New Yorko apy
gardos vardu į Kultūros Židinio 
atidarymo balių, kuris įvyks 
gruodžio 1 pusėtinai užbaig
tame, visų patriotiškai galvojan
čių ir aukojančių lietuvių pa
statytame Kultūros Židinyje.

Kultūros Židinio statybos ke
lias buvo sunkus tiem, kas arti 
to darbo stovėjo; lengvesnis 
tiem, kas aukojo tiek, kiek 
vienas savaitgalio pasisvečia
vimas atsiėjo, ir nieko nereiš
kiąs tiem, kas prie Šio projekto 
įgyvendinimo niekuo nepri
sidėjo.

Tačiau šiandien, žvelgdami į 
Kultūros Židinio minties ir idė
jos įgyvendinimo apvainika
vimą, kuris įvyks tik už ket
verto savaičių, siunčiame kvie
timą visiem be išimties, kuriem 
dar brangus lietuvybės i šiai k y-

Nežiūrint didelio karščio ir A. 
Bielskaus karščiavimosi, pirme
nybes gana gerai paruošė ir pra
vedė Washingtono Vėjas. Visų 
sportininkų padėka Elvyrai Va- 
dopolienei už rūpestį ir kantry
bę. Neužmirštini taip pat Vasai- 
čiai, kurių bute sportininkam 
ir vadovam buvo suruoštos vai
šės. Kazimierui ir Genei Vasai- 
čiam nuoširdus lietuviškas ačiū.

Alg-Š.

lietu

LB NEW YORKO APYGARDOS PAREIŠKIMAS
per Laisvės Žiburio radiją 1973.XI.3

mas, kuriem svarbus yra lietu
viuos kultūros puoselėjimas, 
kuriem dar rūpi Lietuva.

Mirusius lietuvybei sunku 
prikelti, tačiau tikime, kad Kul
tūros Židinys galės būti tuo 
veiksniu, kuris stebėtinai pasi
tarnaus kiekvienam 
vilkam reikalui.

Pradžioje pasakiau, kad kvie
čiame j “pusėtinai užbaigtą Kul
tūros Židinį”. Tai reiškia, kad 
darvisko nespėta įsigyti, nes ne
buvo ir nėra tam lėšų. Reikia 
stalų, kėdžių, virtuvei įrengimų, 
jau visai nekalbant apie bet 
kokius papuošimus ar praban
gą

Sutelkime šį paskutinį kartą 
(taip, paskutinį kartą) visas savo 
jėgas, kad Kultūros Židinį pada
rytume gyvenama patalpa. Kad 
tai pa«iarytume, reikia tik vie
nos, mažos, palyginti, aukos: 
75dol_ asmeniui, kad dalyvautu
me ši-ame pirmajame ir kartu 
New Torko ir apylinkių lietu
viam i storiniame baliuje.

Siųskime savo čekį Francis- 
canFathers Building Fund var
du ir -užsisakykime sau išskirti- 
nę >ie-tą Kultūros Židinio atida
rymo baliuje.

Visi Lietuvių Bendruomenės 
pajiniai, visos organizacijos, 
sudarykite bent po vieną stalą 
savo organizacijos vardu. Neor
ganizuota lietuvių visuome
nės dalis, kreipkitės tiesiog į 
tėvus pranciškonus.

ilsų 75 dol. auka Kultūros Ži

diniui padės įsigyti trūkstamus 
baldus ir įrengimus ir įgalins jus 
būti šio neeilinio įvykio New 
Yorke liudininkais.

Kai kas mėgina šias paskuti
nes Kultūros Židinio, statybos 
pastangas sumenkinti: mėgina 
aiškinti, lyg tėvų pranciškonų 
išleisti, Lito bendrovei talki
nant, “mortgage bonds” pa
dengsią visas dar neapmokėtas 
sąskaitas. Toks aiškinimas neati
tinka tikrenybės, nes minėta su
ma padengė tik paskutinius sta
tybos mokėjimus kontraktoriui 
ir finansinius įsipareigojimus 
architektui. Kitiem įrengimam 
pinigų neliko.

Pagal lietuvišką paprotį, ei
dami į įkurtuves, nešame do
vanas. Atneškime ir savo Kultū
ros Židiniui dovaną — savo 75 
dol. auką.

Salė pirmam 1974 metų 
pusmečiui lietuvių organizacijų 
jau beveik užsakyta, tačiau ir 
tai Kultūros Židinio išlaikymo ir 
.galutinio užbaigimo neišspren
džia, nes mokestis už salės nau
dojimą dėl visiem suprantamų 
priežasčių negalės būti -pa
kankamas.

Gruodžio 1 Kultūros Židinio 
atidarymo baliuje jokios aukos 
nebus renkamos.

Tai bus tik balius, su menine 
programa ir vaišėmis jūsų visų 
pasisvečiavimui savose, lietu
viškose patalpose.

Aleksandras Vekselis
LB NY apygardos valdybos

Mišios už Lietuvą bus trans
liuojamos lapkričio 11, sekma
dienį, 9:15 iki 10 v j. per tele
vizijos stotį WNAC, 7 kanalas. 
Mišias aukoja ir pamokslą sako 
kun. Albertas Kontautas, Lietu
vos vyčių vyriausias dvasios va
das ir šv. Margaritos parapijos 
klebonas iš Beverly Farms, 
Mass. Per mišias giedos Brock- 
tono šv. Kazimiero parapijos 
choras, kuriam vadovauja muzi
kas Julius Gaidelis. Koplyčioje 
dalyvaus Lietuvos vyčių val
dyba ir nariai, šias pamaldas už
prašė Lietuvos vyčių N. Angli
jos apskrities valdyba per dva
sios vadą kun. Albiną Janiūną. 
Prel. Walter Flaherty, progra
mos tvarkytojas, praneša, kad 
šios mišių transliacijos kas sek
madienį pasiekia klausytojus se
nelius ligonius visoje Anglijoje 
ir net Kanados pietuose bei ry
tinėse New Yorko valstybės 
dalyse.

Sutvirtinimo sakramentas 
suaugusiem bus teikiamas šv. 
Petro lietuvių parapijoje. Pasi
ruošimo pamokos vyksta antra
dienio vakarais 6:30 v. para-

Reta proga pensininkam 
pigiai gyventi už miesto ribų. 
Maple Shade, N. J., arti Phila- 
delphijos, išnuomojamas gra
žus paskiras su dideliu lotu 
namas iš 3 miegamųjų, virtuvės, 
valgomojo ir kitų kambarių, su 
alyvos apšildymu. Arti krau
tuvės, bažnyčia, mokykla ir au
tobusas. Mėnesiui nuoma tik 50 
dol. Interesuoti gali skambinti 
tel. (609) 667-1124.

; ■ : ’ • 
pijos salėje,492 East Seventh 
Street, So. Bostone. Pamokas 
praveda Nukryžiuotojo Jėzaus 
seselės mokytojos. Sutvirtinimo 
sakramentui pradeda . ruoštis 
nuo 6 skyriaus.

Prieškalėdinis bazaras rengia
mas lapkričio 25 nuo pirmos va
landos Šv. Petro parapijos, salė
je, 492 East Seventh St. So. 
Bostone. Bus gražių rankdarbių, 
dovanų Kalėdų šventėm. Rengia 
parapijos sodalietės, kuriom va
dovauja Esteįle Janus. Visas pel
nas skiriamas parapijai. Jau be
veik metai, kaip sodalietės ren
giasi šiam dideliam bazarui.

Prof. dr. Ignas Kęstutis 
Skrupskelis Lietuvių Bendruo
menės Kultūros klubo spalio 
mėn. susirinkime skaitė paskai
tą: “Ką Lietuvos filosofai randa 
Lenino raštuose”. Dr. Skrupske
lis filosofijos ir politinius moks
lus studijavo Fordhamo ir 
Toronto universitetuose. Dabar 
profesoriauja So. Carolinos uni
versitete.

Vasyliūnų — smuikininko Izi
doriaus ir jo sūnaus pianisto dr. 
Vytenio — koncertas įvyks gruo
džio 8, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Jordan Hali mažojoj salėj. Bus 
atliekami V. K. Banaičio veika
lai.

Juozui Vizbarui Camey ligo
ninėj buvo padaryta operacija. 
Ligonis jau paliko likoninę ir 
sveiksta namuose.

Irena Kamantauskienė,ilga- 
metė So. Bostono gyventoja, iš
sikėlė pastoviam apsigyvenimui 
į Washingtoną, kur jos sūnus su 
šeima jau seniau gyvena.

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo 56 metų sukakties minėji
mas bus lapkričio 25, sekmadie
nį, Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėj, So. Bostone.

-

a.a. kun. Petrui Totoraičiui

mirus, jo giminėm ir artimiesiem reiškia nuoširdžią 
‘i’/' užuojautą ir drauge liūdi

Balfo Netvarko, N. J. Skyriaus Valdyba

Uoliajam lietuviškumo puoselėtojui, Newarko, N. J., 
Lietuvių Bendruomenės vicepirmininkui

a.a. kun. Petrui Totoraičiui

mirus, jo artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

JAV LB Netvarko, N. J. Apylinkės Valdyba

Amerikos Lietuvių Katalikių Moterų Sąjungos 69- 
sios kuopos, Nevvark, N. J., dvasios vadui ir globėjui

kun. Petrui Totoraičiui

mirus, jo brolį ir sesutę Kanadoje, taip pat brolius ir 
sesutę okupuotoje Lietuvoje nuoširdžiai užjaučia

ALK Moterų S-gos Netvarko, N. J. Kuopa

Bažnyčios ir lietuvių tautos ištikimam sūnui

kun. Petrui Totoraičiui •

mirus, jo giminėm ir artimiesiem reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Amerikos Lietuvių Veteranų Netvarko, N. J., Postas 
ir Talkininkės Moterys

kui!. Petrui Totoraičiui

mirus, jo broliam, sesutėm ir artimiesiem reiškia gilią 
įHižuojautą ir jungiasi maldomis M* fį

Švč. Trejybės Lietuvių Parapijos 
Šv. Vardo Draugija

Lietuvos Vyčių Newarko, N. J., 29-sios kuopos dva
sios vadui ir patarėjui, savo tėvynę Lietuvą didžiai 
mylėjusiam

kun. Petrui Totoraičiui

mirus, jo artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Lietuvos Vyčių 29-oji Kuopa

UŽEIKITE IR PAMATYKITE 
SCHRAGER’S 

Moderniausius baldus! 
GERIAUSIA RŪŠIS 
ŽEMIAUSIOS KAINOS 

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SCHRAGER’S

Salionų ir Miegamųjų Komplektai, Dinetės, Bufetai, 
Atverčiamos Sofos, Foteliai, Atlošiami Foteliai, taip pat 
Kilimai, Lempos, Matracai, Vieniški Baldai.

SCHRAGER’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.), 

New York City Tai.: TR 9-0400
Atidarė kasdien iki 8 vai.
antrad. ir šeštad. iki 6 vai.

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam | Lietuvą.

(Polyeater-Kntta yardas 2.50,
Arnel Jersey jardas 89 c. )

AMERICAN FABRICS
55*35 MyrtJe Avė. (Putnam kampas) 

Rldgewood, N. Y. 11227 ToL 455-5048
(Traukinio stotis Wyckoff, Autobusas Putnam) 
Kam pirkti H svetimų, jai gaunam pas savus

Monika MacažInskaM, sav.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie dalyvavo mano 

vyro Thomas Cassano laidotuvėse, pareiškė man ir sū
nui užuojautą, užprašė šventąsias mišias ar gerais dar- 

---- bais pagerbė mirusįjį. ' *
Ypatingą padėką reiškiu laidotuvėse šventąsias mi

šias koncelebravusięms kunigams: Angelų Karalienės < 
parapijos klebonui kun. Antanui Petrauskui, parapi
jos vikarui kun. Vytautui Pikturnai, kun. Jonui Pakal
niškiui ir pranciškonui tėvui Benvenutui Ramanauskui.

Visiems nuoširdi padėka ir pagarba. Teatlygina 
Jums Visagalis Dievas.

Žmona Stefanija Cassano 
ir sūnus Donald Cassano

Žiemos Ekskursija į Lietuvą
Išvyksta 1973 m. gruodžio 21 dieną — grįžta 

1974 sausio 4 dieną

15 dienų (Vilniuje 5, Kaune 1, Rygoje 5, 
Leningrade 2. ir Helsinkyje 2)

Iš Bostono Ir New Yorko
Kaina tik $696.00

Vykstantiem iš Chicagos — $100.00 daugiau 
iš Clevelando — $74.00 daugiau

Grupėje dalyvių skaičius ribotas 
NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos 
reikalu kreipkitės į:

TRANS-ATLANT1C TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway 

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

Savininkė: Aldona Adomonienė

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
IMMc^omstM 1188

440 W«t Broadhėay, South Boston MėssndiuwWi 
"Kur tukstanBai taupo mmpnus 
auud Yr. AMctateAžD, Pmmmb

COMUBff DT d mm
e Raąutar a/e—tK« • lyusrTmaOtfM*—
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DARBININKAS

Lietuvos kariuomenės «tkū- „ 
rimo minėjimas įvyks lapkričio 
18, sekmadienį. Apreiškimo pa
rapijos salėje. Pirma 11 vai. bus 
pamaldos ApreiSkimo parapijos 
bažnyčioje. MiSios aukojamos 
už žuvusius karius bei laisvės 
kovotojus. Organizacijos kvie
čiamos dalyvauti su vėliavomis 
pamaldose? Tuoj po pamaldų, 
12:30 viršutinėje parapijos sa
lėje įvyksta šventės minėjimas 
— akademija. Paskaitą skaitys A. 
Budreckis — Kovos už laisvę. 
Bus pagerbti vyčio kryžiaus ka
valieriai, savanoriai kūrėjai. Me
ninėje dalyje karių dainos ir ei
lės. Įėjimas visiem laisvas. Po 
minėjimo apatinėje salėje kavu
tė, bufetas ir pabendravimas. 
Šventę rengia ir visus atsilankyti 
kviečia Liet. Veteranų S-gos Ra
movės New Yorko skyrius.

Kun. Pranciškui Raugalui, Ap
reiškimo parapijos klebonui, 
gruodžio 6 sueina 60 metų. Pa
rapijos choro vadovybės ini
ciatyva, dirigento A. Kačanausko 
ir choro pirmininkės L. Senken 
lapkričio 4 buvo sušauktas orga
nizacijų pasitarimas ir sudarytas 
pagerbimui rengti komitetas.

Dr. Domo Jasaičio pagerbi
mas, ryšium su jo 75 metų su
kaktimi, rengiamas šį sekma
dienį, lapkričio 11, Apreiškimo 
parapijos salėje. Pradžia 1 vai. 
Apie sukaktuvininką kalbės Sta
sys Lūšys iš Bostono ir Juozas 
Laučka iš Washingtono. Meninę 
dalį atliks pianistė Julija Rajaus- 
kaitė-Petrauskienė ir dramos 
aktorius Henrikas Kačinskas. Po 
programos žemutinėje salėje 
vaišės, kurias rengia klebonas 
kun. Pr. Raugalas'. * * * •••■

Pagerbimą rengia: Liet. Kat. 
Mokslo Akademijos New Yorko 
židinys, ateitininkų medikų 
Korp. Gaja, New Yorko ateiti
ninkai sendraugiai.

Darbininko ir spaustuvės per
sikėlimas dar nukeliamas maž
daug savaitei. Visoje naujoje sta
tyboje nėra įjungta elektra. Nau
jieji pastatai naudos daug elekt
ros energijos. Čia turi būti at
vesta speciali linija. Jos statyba 
dar nebaigta. Elektros energiją 
naudoja visos spaustuvės maši
nos. Kai kur elektra bus nau
dojama ir šildymui. Kai bus 
elektra įjungta į visą pastatų 
grupę, tik tada bus galima keltis.

Simo Kudirkos šaulių kuopa 
rezervavo vieną stalą Kultūros 
Židinio atidarymo baliuje 
gruodžio 1. Norį baliuje daly
vauti ir prie to stalo sėdėti kvie
čiami skambinti p. A. Radziva- 
nienei 441-9720.

J. V. Lindsay, New Yorko 
miesto burmistras, su ponia 
spalio 24 suruošė savo rezi
dencijoje Gracie Mansion priė
mimą svetimų valstybių am
basadorių prie Jungtinių Tautų 
ir generalinių konsulų garbei. 
Priėmime dalyvavo ir Lietuvos 
generalinis konsulas Anicetas 
Simutis su ponia.

Pianisto

ANDRIAUS KUPREVIČIAUS

KONCERTAS
šį šeštadienį, lapkričio 10 d., 5 v. popiet
Town Hali salėje, 
113 W. 43 St. Manhattane.

Bilietai — 3, 4, 5 dol.
Visi kviečiami!

Pslnss skiriamas Kultūros Židinio statybai
Koncertą globoja LMK Federacijos 

New Yorko Klubas.

__________ 455-7181
Administracija ~_.....45S-S9S3 
Spaustuvė _________ .452-6916
Vienuolynas .455-7068
Kultūros Židinys. .^...^27-9865

Religinis koncertas, ryšium su 
Kristaus Karaliaus švente, ren
giamas lapkričio 25, sekmadie
nį, 4 v. popiet Angelų Karalie
nės parapijos bažnyčioje. Ten 
vargonininkauja jaunas muzikas 
Albinas Prižgintas. Jis ir sudarė 
koncerto programą, į kurios atli
kimą įtraukė jaunus profesiona
lus muzikus, pasižymėjusius vi
same New Yorke. Visi bus savo 
rūšies specialistai muzikai.

Programoje bus atlikti šie kū
riniai: Tomaso Albinoni — Ada
gio vargonam ir styginiam in
strumentam, Olivier Messiaen 
— Laiko pabaiga, kvartetas; 
rečitatyvas ir arija iš J. S. Bacho 
kantatos Nr. 51 — Garbinkite 
Dievą visos tautos. Solistė Jūra
tė Veblaitytė-Litchfield.

Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti ir paremti jaunųjų 
muzikų pastangas populiarinti 
religinę muziką. Jei šis koncer
tas pasiseks ir jei visuomenė pa
geidaus, bus galima dažniau su
rengti panašius religinės muzi
kos koncertus.

Elena Kepalaitė, skulptorė, 
dalyvauja su keturiais savo kū
riniais kolektyvinėje parodoje, 
kurią surengė Metropolitan 
Painters and Sculptors. Daly
vauja kaip viešnia. Paroda vyks
ta Union Carbide Corporation 
parodų salėje, 270 Park Avė. 
prie 47 St. Atidaryta spalio 30 
ir tęsis dvi savaites. Išstatyta 
parodoje tapyba ir skulptūra. 
Skulptūra kur kas pakilesnė ir 
kūrybingesnė nei ten esanti ta
pyba. Elenos Kepalaitės kūri
niai gražiai atrodo. Jie matomi ir 
iš Park Avė.,.nes pastatyti prie 
pat didžiulių langų. Patalpos 
gražios ir pati paroda gražiai 
sutvarkyta.

KM S-gos 24 kuopa lapkri
čio (November) 11 d. 12 vai., 
tuoj po sumos, Angelų Karalie
nės parapijos mažojoje salėje 
šaukia narių susirinkimą.

Naujųjų Metų sutikimą rengia 
Apreiškimo parapijos choras pa
rapijos salėje. Bilietų galima į- 
sįgyti pas choristus ar kleboni
joje.

Darbininko kalendorių 1974 
metam skaitytojai gauna šiomis 
dienomis. Greičiau atsiliepiant 
su prenumeratos mokesčiu ir 
spaudai auka, galima siųsti dar. 
910 Willoughby Avė. Tuo pačiu 
panaudoti turimus vokelius, nes 
dar kurį laiką paštas administra
cijai patarnaus kaip iki šiol. Vė
liau administracijos adresas bus 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y.11207.

KITATAUČIUI GERIAUSIA 
KALĖDŲ DOVANA

History of Lithuania ir Vy
tautas the Great, Grand Duke of 
Lithuania, by Dr. J. Končius. 
Dvi knygos 3 dol. Gavęs bus 
gražiai supažindintas su Lietu
vos praeitim. Užsakykite: Dar
bininkas, 910 Willoughby 
.Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

KALAKUTAS IR KURSAI
Jau ne pirmi metai, kai vyres

nieji moksleiviai ateitininkai Pa
dėkos dienos savaitgalį praleisti 
susirenka Putnamo seserų so
dyboje. Susirenka jie čia ne pra
mogai, bet studijiniam darbui. 
Čia pasidalinama mintimis su 
kitais, čia daug sužinoma, iš
mokstama. Drauge tai yra proga 
pabendrauti su kitais kur sų da
lyviais.

Šių metų kursų tema yra “Pa- 
žiūrologija”. Bendrai bus nagri
nėjama ideologija, ateitininkų 
pažiūros į gyvenimą.

šiuo metu lektoriauti yra su
tikę: kun. Stasys Yla, sesuo Onu
tė Mikailaitė, Gabija Juozapavi
čiūtė ir Kęstutis Šeštokas. Prie 
kursų vadovybės taip pat prisi
dės Antanas Razgaitis ir Rasa 
Navickaitė.

Vyresnieji moksleiviai iš visų

N. Y. vyrų choras Perkūnas 
lapkričio 10 koncertuoja Cleve- 
lande Lietuvių Bendruomenės 
rengiamoje lietuvių dienoje. 
Koncertas bus naujosios para
pijos salėje. Choras vyksta pil
name j sąstate: 36 choro na
riai, dirigentas Vytautas Strolia, 
solistas Stasys Citvaras ir dailio
jo žodžio menininkė Irena Veb- 
laitienė. Chorui akomponuos 
klevelandietė muzikė Valentina 
Vaikšnoraitė-Fillinger. Choras 
autobusu išvyksta šeštadienį 6 
v.v., grįžta sekmadienį. Sėkmės 
perkūniečiam!

KVIEČIAME VISUS
Į KUPREVIČIAUS KONCERTĄ

Sį šeštadienį, lapkričio 10, 5 
v. popiet Town Hali salėje Man- 
hattane koncertuoja pianistas 
Andrius Kuprevičius, iš Cleve- 
lando, Ohio.

Seniai jis New Yorke besilan
kė. Jo čia rengti koncertai pra
ėjo su dideliu pasisekimu, su
traukė daug publikos. Ir dabar 
kyiečiamę visus atsilankyti į^šį 
iškilų koncertą.

-o-
Koncerto programoje girdėsi-

Lito grupė praneša, kad nupir
ko didelį apartamentų namą Far 
Rockaway pusiasalyje. Viso yra 
108 butai. Gyventojai mato 
atvirą jūrą ir įlanką, taip pat turi 
savo maudymosi baseiną. Jau 
keturi butai yra lietuvių apgy
vendinti- Geras traukiniu (sub- 
way) susisiekimas su New Yor- 
ku.

Laisvės Žiburio radijas pava
sario balių su menine programa 
ir vaišėmis rengia balandžio 20 
Kultūros Židinyje.

Marijos Žukauskienės ta
pybos darbų paroda rengiama 
lapkričio 17-18 Hartforde, Conn. 
Bus išstatyta apie 30 naujų dar
bų. Parodą rengia Hartfordo 
ramovėnų skyrius.

Pranciškonų spaustuvėje at
spausdinta Lituanistikos dar
bų III knyga. Knyga turi 307 
puslapius, rinkiniai labai sudė
tingi, panaudota įvairiausių 
šriftų, yra raidžių, kurių įvairiau
sius ženklus reikėjo atbaigti ran
komis. Keletą straipsnių at
spausta angliškai. Po kiekvieno 
straipsnio duodamos angliškos 
santraukos. Tomą redagavo Vin
cas Maciūnas. Dabar spaustu-
vėje spausdinimui paruošta 
Prano Naujokaičio Lietuvių lite
ratūros istorija ir pilnu tempu 
renkami K. Škirpos at
siminimai.

Woodhavene pardunda mas 
vienos šeimos namas, iš 9 kam
barių — modemiškai įrengtas su 
dviem garažais lietuvių gyv. ra
jone už labai prieinamą kainą. 
Tel. VI 7-6096. Parduoda pats 
savininkas be tarpininkų už pi
gesnę kainą.

Gražiame Bergen Beach rajo
ne arti jūros parduodamas ge
rame stovyje pusiau mūrinis 4 
miegamųjų namas (High 
Ranch). Šildymas karštu oru. Že
mės plotas 35x110 pėdų aptver
tas dažymo nereikalaujančia 
aliuminijaus tvora. Prašoma 
75,000 dol. Skambinti 471-5909 
arba 441-4712.

rytinio pakraščio vietovių bei 
jaunimas iš tolimesnių kuopų 
kviečiami atvažiuoti ir įsijungti į 
šiuos kursus. _

Kursai prasideda Padėkos 
dieną, lapkričio 22, su bendrais 
kalakutienos pietumis. Paskai
tos, pokalbiai, diskusijos, praly- 
biniai bei įvairūs užsiėmimai ir 
vakaro programos sudaro dienų 
programą. Visa riša gyva, entu
ziastiška nuotaika ir linksma, 
garsi daina. Kursai baigiasi sek
madienį, lapkričio 25 taip pat su 
pietumis.

Kviečiame visus kuo anksčiau 
užsiregistruoti į kursus, kad bū
tų garantuota vieta. Tai gali
ma padaryti užpildant registraci- 

Dr. Zigmas Kungys iš Kalifor
nijos buvo atvykęs į kun. Petro 
Totoraičio laidotuves. Į Kalifor-
niją grįžo sekmadienio vakarą.

Į Balfo seimą, kuris bus šį 
savaitgalį, lapkričio 10 Cle- 
velande, iš New Yorko skyriaus 
vyksta 10 atstovų.

Simas Veionskis su žmona 
Irena Dilyte ir dvejų metų sū
numi Edvinu iš Lietuvos atvyko 
į Ameriką ir apsigyveno Wood- 
havene. Iš Lietuvos pirmą išvy
ko į Austriją, paskui į Izraelį, 
iš kur jau galėjo emigruoti į 
Ameriką.

me: Robert Schumann — Inter- 
mezzi, op. 4, Alberto Ginastera
— Sonata (1952). Antroji dalis 
skiriama Frederic Chopino kū
rybai. Pianistas atliks: Barcarol- 
le, Op. 60, Keturis impromptus 
(A flat major op. 29, F Sharp 
major op. 36, F flat major op. 51, 
C sharp minor op. 66), pabaigai
— Scherzo ir B minor op. 20.

A. Kuprevičius yr koncerta
vęs Europos įvairiuose kraštuo
se, Pietų Amerikoje ir dabar pa
stoviai gyvena Clevelande, kur 
valstybinėje konservatorijoje 
yra piano departamento di
rektorius.

Kaip pianistas jis yra susilau
kęs didelio dėmesio ir įver
tinimo. Lietuviškajai visuome
nei jo nebereikia pristatyti, nes 
jis yra vienas iškiliausių mūsų 
pianistų.

Į koncerto rengimą įsijungė 
Liet. Moterų Klubų Federacijos 
New Yorko klubas, kuriam pir
mininkauja dr. Marija Žukaus
kienė. Klubas visur platina bi
lietus ir visus kviečia atsilanky
ti. Gautas pelnas iš koncerto ski
riamas Kultūros Židinio statybai.

Richmond Hill, N. Y., išnuo
mojamas mažas butas iš 3 kam
barių su baldais. Pageidaujama 
vienas asmuo. Tel. 846-6498. 

KULTŪROS ŽIDINIO ATIDARYMO BALIUS

K A D A? —
Gruodžio 1 cL, šeitadienj, 7 v.v.

KUR? —
Naujose Kultūros Židinio patalpose, 361 HięhlindMvd., Brooklyn, N.Y.

KAS GALĖS DALYVAUTI? —
Visi, paaukoję Kultūros Židinio vidaus įrengimui 75 dol. ar daugiau nuo i. m. 
spalio 4 d. Iki lapkričio 24 d.

KOKIU ADRESU SIŲSTI AUKAS? —
FRANCI8CAN FATHERS
BuRdlng Fund
361 HlgMand Blvd.
Brooklyn, N. Y. 11207

KOKIA PROGRAMA?—
7 v.v. kokteili,
8 v.v. puota su šampanu
trumpa oficiali dalis
linksma meninė programa

/šokiai, grojant puikiam orkestrui

VIETŲ SKAIČIUS RIIOTAS
VIETAS PRAŠOM REZERVUOS IŠ ANKSTO:

p. J. VYTUVIENĖ, M.H84SM
p. A. RADZIVANIENE, t» M1-«720 .

jos lapus, kurie gaunami per 
kuopų valdybas, globėjus ir va
dovus, ir pasiunčiant juos su re
gistracijos mokesčiu kursų orga
nizatorei: Irenai Eivienei, 137 
Bellevue, Brockton, Mass, 
02402. Tel. (617) 583-6492.

Kursų mokestis (maistas ir 
nakvynė) — 20 dol., registraci
ja — 5 dol.

Į kursus reikia atsivežti už
rašų knygutę, drabužių: kasdie
nius paskaitom, vienus geres
nius vakarui, šiltus išeiti laukas, 
žaidimams, sportui. Mergaites 
atsiveža uniformą (balta blius- 
kūtė ir mėlynas sijonas), kuopos 
vėliavą, juostelę ir ženkliu^ 
svarbiausia — šypseną su gera 
nuotaika.

Lauksime visų atvažiuojantį 
kursus ir pasimatysime prie 
Padėkos dienos stalo!

rasa

MIRĖ KUN. PETRAS TOTORAITIS

Spalio 30 d. 7:30 v.v. Netvar
ko, N. J., ligoninėje mirė Švč. 
Trejybės lietuvių parapijos vika
ras kun. Petras Totoraitis. Mite 
ištiktas širdies priepuolio. Pas
kutinius kelerius metus jis hite- 
jo bent kelis priepuolius, iš ku
rių pora buvo gana sunkių.

Laidotuvių pamaldos buvo 
šeštadienį Švč. Trejybės bažny-

APIE GRYBUS

Lapkričio 11, sekmadienį, 2 
vai. popiet šaukiamas Long Is
lando Liet. Klubo susirinkimas. 
Po trumpo susirinkimo bus pa
skaita apie grybus. Paskaitą skai
tys daktaras J, Gailiūnas iš Hart
fordo, didelis grybų žinovas, per 
savo gyvenimą domėjęsis ir 
studijavęs grybus.

Dr. J. Gailiūnas, čia gimęs ir 
augęs Amerikos lietuvis, pa
iliustruos savo paskaitą daugiau 
kaip šimtu nuotraukų spalvo
tose skaidrėse (slides), paaiškin
damas valgoirjus ir nuodingus 
grybus, taip pat mielai atsakas 
į klausimus.

Paskaita ir susirinkimas įvyks 
Steuben Hali, 6 Brightside Avė., 
East Northport. Patartina va
žiuoti gatve Larkfield Road. Ne
toli gelžkelio pervažos ir A. &P. 
krautuvės Brightside Avė. ir 
Steuben Hali salė. Visi nariai 
prašomi dalyvauti, prašomi ir 
svečiai praleisti gražų ir įdo
mų popietį. Po paskaitos kuklios 
vaišės. Įėjimas nemokamas.

Lietuvių Piliečių Klubo, Suffolk County, Ine., 
susirinkimas įvyks

lapkričio 11, sekmadienį, 2 vai. popiet
E. Northport, L.I.,N.Y. ■ p z
vokiečių salėj-Steuben Hali, 6 Brightside, '■ P

Specialų pranešimą apie grybus padarys dr. ■
J. Z. Gailun iš Hartford, Con.

Visi kviečiami •'

!

čioje, kur su mieluoju kunigu 
atsisveikinti susirinko labai 
daug žmonių. Laidoti išvežtaš į 
Torontą, kur gyvena velionies 
sesuo ir brolis. Toronte palaido
tas lapkričio 5, pirmadienį.

Kun. Petras Totoraitis buvo 
gimęs 1909 birželio 21, baigė 
marijonų gimnaziją Marijampo
lėje, lankė Vilkaviškio kunigų 
seminariją. Kunigu įšventintas 
1934 birželio 17.

Lietuvoje dirbo įvairiose Su-
valkijos parapijose, paskui, pa
sitraukęs į Vokietiją, gyveno 
anglų zonoje. Atvykęs į Ameri
ką, dirbo lietuvių Švč. Trejybės 
parapijoje Newarke, N. J.

Jis nesitenkino tik vikaro pa
reigom. Visą laiką dirbo įvairio
se organizacijose, veikė Balfe, 
paskutiniu laiku buvo Newarko 
Balfo skyriaus pirmininkas, 
buvo Liet. Bendruomenės Nėw- 
arko apylinkės vicepirmininkas. 
Kaip kunigui teko eiti dvasios 
vado pareigas įvairiose organi
zacijose: Lietuvos vyčių 29 kuo
poje, Amerikos Liet. Katalikių 
Moterų Sąjungos 69 kuopoje, 
Šv. Vardo draugijoje. Kai bažny
čioje įvairios organizacijos reng
davo savo pamaldas,* jis visada 
rasdavo jom gerą žodį, sakė pa
mokslus, lankė jų rengiamas 
šventes, minėjimus ir t.t.

Velionis buvo malonaus būdo 
ir mielas žmogus, visiem dary
davo gera ir visiem atsiteisdavo 
geru. (Apie jo laidotuves pla
čiau bus vėliau).


