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linos milicija paėmė iš jo ginti- žinoti, ką mūsų vaikai priveisti 
mo pažymėjimą, o mūsų klebo- rašo”, bet niekas tų raštelių tė- 
ną nubaudė pinigine bauda už' 
tai, kad mokinys be paso ir ne
prisiregistravęs gyvena. Bet 
kaip jis galėjo pasirūpinti pasą, 
jei milicija negrąžino metrikų?

Panašūs dalykai dedasi ir su 
kitais mokiniais, jei jie lanko 
bažnyčią ir nesirašo į komjauni
mą. 1971 m. vienas ceikiniškis, 
Ignalinos vidurinės mokyklos 
XI kl. mokinys, verčiamas stoti 
į komjaunimą,taip pasakė: “Sto
ti ar nestoti į komjaunimą yra 
laisvė. Be to, aš nematau pas 
komjaunuolius gero pavyzdžio.

(Ceikinių tNdntlBil toliau dės
tė savo skundus Brežnevui 
apie padėti): -

1964.V.10 ir 1965.III.Išrašė
me Religijų reikalų tarybos įga
liotiniui.^ .

1966.XII.19 ir 1967JV.16 ra
šėme LTSR Ministrų Tarybos 
Pirmininkui.

1968.111^5 prašėme Religijų 
reikalų tarybos įgaliotinį nuro
dyti, kokie įstatymai ar potvar
kiai draudžia vaikams mišioms 
tarnauti. Iki' šiol nieko nenu
rodė. . ’ _________ ____ „_______________

1969.III.3 rašėme švietimo Komjaunuoliai Ručenko, Der- 
ministerijai. * ’ ' z - - » 1 ’ 1 111

197LV.30 „1971 .XI 1.9 ir 1972. 
VI .20 — Religijų reikalų tary
bos įtaliotntiui.

1971.VI.30ir 1972.VI 1.27 — 
LTSR Ministrų Tarybai.

Dar daug kartų krėipėinės į 
rajono valdžią.' - •1 - • • ■1 ■

1968.VI.24 Religijų reikalų 
tarybos' įgaliotinis, išsikvietęs! 
bažnyčios komitetą,' sakė dau
giau pareiškimų ne rašinėti. Bet 
kam skauda, tas ir skundžiasi.

1971.VI.30 LTSR Ministrų 
Tarybai išdėstėme šiuos savo 
vargus: - •

1. Nuo 1940 m. mūsų1 bažny
čioje nė karto nebuvo teikiamas 
sutvirtinimo sakramentas, todėl 
prašėme, kad bent kartą leistų 
vyskupui Steponavičiui atva
žiuoti į Ceikinius konfirmuoti.

2. Rajono valdžia ilgą laiką ne
leido į bažnyčią įsivesti elekt
ros. 1965 m. rajono vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduoto
jas pasakė: “Šešios bobos pasi- 
švies su žvakėmis ir nereikės 
jums elektros.” O pernai rajoho 
valdžia atkirpo trifazę elektros 
srovę, kad nebesuktų vtffgenų 
motorėlio. Esą, reikia elektrą 
taupyti. Bet mes bažnyčioje ma
žai jos tesunaudojame — 1970 
m. viso tik 457 kw.

(“Jūs vyrai, o rūpinatės Bažny
čios reikalais”):

3. Mūsų šalyje labai dažnai 
būna organizuojamos talkos: 
talkininkai atvažiuoja iš miesto, 
net iš kitų respublikų. O mums 
draudžia į talką pasikviesti net 
kunigus — kaimynus. Kai 1965. 
III.14 tuo reikalu kreipėmės 
pas Religijų reikalų tarybos į- 
galiotinį, šis mus piktai išbarė: 
“Jūs — vyrai, o rūpinatės baž
nyčios reikalais! Kaip jums ne 
gėda!”

1966. VI. 8 prieš šv. Antano at
laidus su mumis panašiai pasi
elgė ir rajono vykdomojo komi
teto pirmininkė Gudukienė, 
kuri net mūsų pareiškimo ne
priėmė.

4. 1967.V.7 atvažiavęs rajono 
švietimo skyriaus vedėjas Jadze- 
vičius išsikvietė iš bažnyčios 
mūsų kleboną ir trukdė pamal
das, kamantinėdamas, kodėl be 
leidimo talkininkauja Švenčio
nių kunigas.

5. Ceikinių mokyklos mokyto
ja Šiaudinienė 1966 m. nubaudė 
VI kl. mokinį Martinkėną, liep
dama jam visą mėnesį plauti kla
sės grindis už tai, kad jis dviratį 
pasistatydavo prie šventoriaus.

6. 1968.XI 1.9 Ceikiniuose su 
bažnytinėmis apeigomis buvo 
laidojamas tragiškai žuvęs Cei
kinių mokyklos mokinys P. Jur
šėnas. Laidotuvės vyko pamo
koms pasibaigus, bet mokinių 
tyčia neišleido iš mokyklos. Net 
klasės draugai negalėjo mirusio
jo palydėti į kapines.

vinis už savo darbus net kalė
jime sėdi. Todėl aš ir nesi- 
rašau”. Kitą kartą tą patį jaunuo
lį užsidarė kambaryje komjauni
mo sekretorius Suminąs ir supy
kęs trenkė koja į grindis, reika
laudamas “vyresniųjų klausyti.”

8.‘ 197i.iy.9 vakare vienas Ig
nalinos taksi, veždamas Daugė
liškio kleboną, pavežė ; ir kelis 
Ignalinos I-oš vidurinės mokyk
loj mokinius' Tai pastebėjo 
š.viętimo skyriaus yedėjas jadze- 
vičius. Jam pasirodė “dideliu 
nusikaltimu” tai, kad vaikai va
žiavo kartu su kunigu. Tuojau jis 
visus sukėlė ant kojų. Mokyklo
je vąikfiš' privertė! rašyti “pasi
aiškinimus”. To negana. Kad 
galėtų apkaltinti kunigą, pats 
mokyklos direktorius, perskaitęs 
tuos raštelius, liepė moldniarns 
juos “ištaisyti”, įrašant melagin
gus davinius, būtent, jis sakė 
mokiniams rašyti, kad jie grįžo 
namo po 22 vai., o iš tikrųjų jie 
grįžo apie 21 vai.

9; 1971 m. gegužės pabaigo
je Ceikiniuose, mokytojai Dauk
šienei pažodžiui diktuojant, IV 
kl. mokinė D. Rukštelytė rašė 
“pareiškimų”, kad Ceikinių1 kle
bonas ruošiąs vaikus pirmai 
komunijai. Po to gąsdindama 
liepė mažiesiems (R. Miklaševi- 
čiui, Z. Maskoliūnui) tą raštelį 
nusirašyti ir po juo pasirašyti. 
Tada mokinių tėvai, nuėję į mo-

(Kai reikia bažnyčios stogą 
taisyti):

10. 1971.V.31 nuvažiavome į 
Vilnių pas Religijų reikalų tary
bos įgaliotinį ir prašėme, kad ū- 
kinio pastato remonto reikalą 
pavestų spręsti rajono architek
tams. Deja, nieko nelaimėjome. 
Mums nuostabu, kad nespecia- 
listai kišasi ir' tvarko aukštos 
kvalifikacijos specialistų darbą. 
Atrodo; lyg rajonų vykdomųjų 
komitetų pirmininkų pavaduo
tojai ir Religijų reikalų tarybos 
įgaliotiniai būtų kokie elektro
technikai, architektai, meninin
kai ir, galų gale, vyriausieji 
zakristijonai, tvarką visus su 
bažnyčia susijusius reikalus ir 
spaudžią tikinčiuosius. r '

1 l.jPradėjus taisyti kiaurą baž
nyčios stogą, 1971.VI .22 atva
žiavo. rajono atstovas. ir ėmė 
klausinėti, ar turime leidimą, 
kur gavome pirkti medžiagų, ka- 
binėjosi prie darbininkų, truk
dydamas jiems dirbti. Vienas 
talkininkas net turėjo mesti-dir
bęs dėl to, kad .. f jo žmona 
mokytoja.

SAVAITĖS ĮVYKIAI

12. Šv. Petro šventė yra viena 
didžiausių mūsų religinių šven- | 
čių, per kurias pamaldos laiko- i 
mos iškilmingai. Tam pritaria ir ’

1971 m. birželio 29 d. rytą Cei- ANTANAS J. ėAVBLBKIB — Itatavia advokatu — 88*08 Jamaiea Areną 
kinių kolūkio pirmininkas, gir
dint kolūkiečiams, ėmė visaip 
kalbėti ant mūsų klebono, įpy
kęs už tai, kad jis pamaldas baž
nyčioje laiko, ir išvadino jį ban
ditu, kurį reikia sušaudyti, sau
gumui pe

Viena 
jo, kad kol 
na rinko 
pareiširi 
kleboną. “Ten visokių nesą
monių prirašyta”, —atvirai dės
to ji. “Aš nepasirašiau. Nepasi
rašė ir N.N.” Bet, žinoma, vi
sada atsiras tokių, kurie, virši
ninkams pataikaudami, pasira
šys ir po netikrais dalykais.;

Kai kurie Ceikinių mokiniai, 
besimoką Ignalinos vidurinėje 
mokykloje, 1971 m. bėgyje net 
painokų metu būdavo iš klasės 
iškviečiami ir dėl tokių pareiš
kimų kamantinėjanti bei verčia
mi savo parašu patvirtinti to^ 
kius .prieš kleboną nukreiptus 
kaltinimus, apie kurių buvimą 
jie patys nė girdėt negirdėjo.

Šie dalykai, 1971 m. birželio 
30 d. išdėstyti mūsų rašte LTSR 
Ministrų tarybai, daug kur vėl 
kartojasi.

Todėl prašome visas šias ne
geroves pašalinti.

Ceikiniai. 1972.VIII.

tapiyCioa. 281 BedCccd loma, Brooklyn. N.Y. 11211; SV 8-9770.

TĄSOM RADIJO IR TELEVIZMOB APARATUS spalvotas ir ptpnutaM. 
PV patarnavimas Įdedant naujaa dalia. Aptarnaujam Qneena ir apylin- 
Jta lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Krešptta teL 847-0887. Adresas: 
Mk Joe Kasias, 87-15 Myrtle Avenue, Cūendale, N.Y. 11387 (8 Mokai 
•Jk'oodhaven Blvd.). f. •* ; , 'i . 1

Kas notėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietu vilkų knygų, prašomi kreiptis

VAITKUS FUNERAL Vmb. Pranas Vaitkus,

■RIMO8 ir JUOZO. BRUŽŲ siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus su
barant siuntinius ir utsakant kitas dovanas 1 Lietuvą. DHeBš preidų paai-’ 
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimu — 94-08 Jamaica Avenue» 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 4414712 t

JUOZO ANDRUŠIORsal Estata, Insurance. Apraudimu gyvybės,

VYTAUTAS BELECKAS, sav, Wtatar Gartsn Tkvern. 1888 Madlscn'BL,

(Bausmė, kad gyveno pat ku- 
nlgg):

7. 1964.IV. 16 Ignalinos švie
timo skyriaus vędėjas ir kiti as
menys išsikvietė iš klasės Ig
nalinos vidurinės mokyklos mo
kini Laugalį, gąsdino, kodėl 
jis pas Ceikinių kunigą gyve
nąs; žadėjo parašyti blogą cha
rakteristiką: **Tu niekur neįsto
si”; gąsdino iš mokyklos paša
linti; liepė pasirašyti prieš 
kunigą nukreiptą raštą, saky
dami: "Mes jj sutvarkysime.”

(Bus daugiau) »tam» Jrataa. . . ;
8 A G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 

' Woodhaven, N.Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774 ; 340 Grand St. Brooklya, 
N.Y. 11211, ST 24329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom J namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Wedcttngs and Parties. Home-made Bologna.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sflver Bell Sakino Go. Lietuviška lt 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queena, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5136. ■

Dr. V. Blukis, N direktorių tarybos narys JT rei
kalam, kalbasi su delegacijos prie JT nare
Ilze Švenne. Nuotr. Bruno Rozitis

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
8UPERIOR PIECE GOOD8 CORP. 194 ORCHARD ST. New York, NiT 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — impo»> 
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknetatna- 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros Br 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnaviraag 
paruošiant pakietųs j. Europą.,Užeikite ir įsitikinsite!

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PLOKŠTELES, knygos, sveikinimų 
atvirukai, vėliavėlės, drožiniai, automobiliam lipinukai, suveny
rai gaunami Darbininko administracijoj (tel. GL 2-2923) ir 
ALICE’S Florist Shop, 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N. 
Y. 11418. Tel. 846-9527. Krautuvė atidaro 7 dienas savaitėj.
'rtMOOOOėėėDėėėDėėėėOMDOėėėėėėėGė

(atkelta ii 1 psl.)

nuo balandžio, 4 nuo liepos 
pradžios. Manoma, senatas pri
tars.

Amerikos prekyba iš užsienių 
per trečią ketvirtį su pelnu — 
2.1 bil., antra ketvirtis su 400 
mil., o 1971 deficito buvo 30 
bil., 1972 — 10 bil.

Amerika suvartoja dienai 18 
mil. barelių gazolino (barelis ly
gu 42 galonai).

Atstovų Rūmai paskyrė 1 mil. 
teisių komisijai, kad galėtų pra
dėti prezidentui nepasitikėjimo 
bylą.

Senatas taupo — Lapkričio 
15 apklausinėdami nominuotą 
viceprezidentą Fordą, kai kurie 
komisijos nariai turėjo išsivilkti 
—tiek patalpa buvo prikūrenta.

Prieš Fordą labiausiai ko
voja radikalieji liberalai “Ame- 
ricans for Democratic Action”.

Aliaskos nafta galės būti nau
dojama nuo 1977. Per kalnus ir 
pelkes reikia nutiesti 789 my
lias 48 colių storumo vamzdžius.

Izraeliui x pagalbą Amerika 
tebegabena, tik dabar ne lėktu
vais, o laivais.

Nuo paliaubų iki 
taikos derybų

Egipto taktika: — spausti Iz
raelį per Amerikos jau atvykusį 
į Kairą atstovą, kad paliaubos 
būtų vykdomos tuojau ir taikos 
derybos paskubintos, kaip tai 
numatyta Saugumo Tarybos 
rezoliucijoje spalio 22. O Kis
singeris esąs Egiptui pažadėjęs 
taikos derybas Ženevoje pradėti 
gruodžio 10.

Izraelio taktika: — paliaubų 
vykdymą ir taikos konferenciją 
nudelsti. Delsė perduoti J Tau
tų kontrolei koridorių tarp Kai
ro ir apsupto Suezo miesto bei 
apsuptos egiptiečių trečios ar-

. - ■»- • - ?

mijos. Suomiam, kurie čia veikė 
JT vardu, teko ir kumščiom 
susiremti su Izraelio kariais. 
Tik trečiadienį Izraelis nusilei
do, kontrolę perdavė^ pasiliktu
mas sau teisę taip pat kontro
liuoti, kad nebūtų pristatoma 
nekarinė medžiaga, o egiptiečiai 
tada sutiko tuojau pat nuo. lap
kričio 15 keistis pirmaisiais be
laisviais. Belaisvių Izraelis turįs 
egiptiečių 8,400, Egiptas žydų 
238.

Dėl grįžimo į spalio 22 lini
jas ligi šiol taip ir nesutarta.

Sovietų ir Tito manevras: — 
Brežnevas ir Tito susitiko Rie
ve, pasisakė už palestiniečių 
dalyvavimą būsimoje taikos 
konferencijoje. Projektas: suda
ryti Palestinos naują valstybę 
Jordano vakariniame krante, 
kurį Izraelis paėmė iš Jordanijos 
1967. Arabų atstovai taip pat nu
vyko pas Tito. O Egipto bei 
Syrijos iniciatyva 18 arabų vals
tybių susirinks Alžire tolesnei 
taktikai aptarti.

Amerikos pozicija:—Kissinge- 
ris pasikalbėjime su Amerikos 
televizija Pekine kalbėjo, kad 
Izraelio sienos bus kitokios nei 
paliaubų metu, vykdant Saugu
mo Tarybos rezoliuciją 242. Se
nate pagal šen. Javits opinija nė
ra tokia, kokios pageidautų Iz
raelis. Didžioji dalis arabų že
mių, okupuotų 1967, turis būti 
grąžinta arabam. Šen. Mansfiel- 
das pasisakė balsuosiąs prieš vy
riausybės siūlomą 2.2 bil. para-, 
mą Izraeliui.

Europos pozicija: — europie
čiai tebėra sujaudinti, kad Ame
rika ir Sovietai ėmė vienos 
spręsti vidurinių rytų klausimą, 
anot Prancūzijos ministerio Jo- 
bert, pastumdamos Europą pa
žeminančiu būdu į šalį. Kritika
vo ir Brandtas. Devynių Euro
pos valstybių konferencija su
tarė, kad Izraelis turi grįžti į 
spalio 22 linijas ir taikos derybos 
turi eiti JT priežiūroje, ne dvie-

jų supervalstybių. Tolesnei ' 
bendrai Europos politikai gruo- Į 
džio 15-16 Kopenhagoje Euro- j 
pos valstybių galvos susirinks '] 
konferencijos. Amerikos pasiaiš- Į 
kirtimai lig šiol Europos ne- ] 
patenkino. Skilimas tarp Euro- Į 
pos ir Amerikos nepašalintas. Į

Ir Japonijai Kissingeris ne- ' 
galėjo nieko pažadėti naftos rei
kalu. O Japonijai tai svarbiausias 
reikalas.

Čekoslovakija nuo Vokietijos 
kanclerio Brandto vizito atsisa
kė. Turėjo būti pasirašyta dip
lomatinių santykių atnaujinimo 
sutartis.

OKUPUOTOJ 
LIETUVOJ

Gyventojai, butai, mašinos 
Vilniuje

Pagal Švyturį Nr. 11 Vilniuje 
yra 410,000 gyventojų. Pernai 
mieste padaugėjo 4,618 gyven
tojų. Vilniaus pramonės darbi
ninkų skaičius beveik nesikei
čia. Vykdomasis komitetas esą 
griežtai kontroliuoja naujų žmo
nių prisiregistravimą mieste. 
Nusiskundžiama tik, kad kai ku
rios ministerijos ar organizaci
jos perkelia masinių specialybių 
darbuotojus į Vilnių iš kitų vie
tų, ir čia komitetas esąs bejė
gis.

Kiekvienam piliečiui viduti
niškai tenka 8.5 kv. metrai gy
venamojo ploto. Švyturio N r. 12 
rašoma, kad kooperatiniuose bu
tuose kiekvienam šeimos na
riui tenka maždaug penki kv. 
metrai.

šiuo metu dirbančiųjų skai
čius Vilniuje siekia 257,000. 
Miesto komunistų partinėje or
ganizacijoje narių esą 28,000.

šių metų pradžiai Vilniuje bu
vo suregistruota 17,900 įvairios 
paskirties automobilių, iš jų 
7,338 lengvosios privatinės ma
šinos.

lAetuviikam rajone — 
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop 
107-Oi Jamaiea Av«. Rickmond Hill, N. Y.

-------- Gėlės įvairiom progom----------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; var- 
kare: 835r4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

1 JUOZAS 1- 
i h«o t un

Lietuviško stiliaus paminkle': 
sukuriami ir veltai pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey^ ir Connecticut 
valstijose

Fasolino

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

Memorials CO

Romas Kezys, Pres
2129 Knapp St, Brooklyn, N.Y. 11229 — Tai. 799-3300

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės } visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama vtaure 
kelionių ralkalaeeej
LĖKTUVAI
vtESBuerAt
LAIVAI (Crutoam
.AUTOBUSAM fctomių vistą
tankjinaa
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THE VOIKEB by FUTiCISCAN FATHEBS .
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. ? Eina wuo m nartų
1951 sujungė AMERIKĄ. oųgmįDA ir LIET. ŽINIAS
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•r artinami autoriams pratant. Pavardė pasira<^ >ts=aips«*iai įsehatinai HrcHkia rcdakcii... 
nuomonę. Vi skeHrūmji turini ir kalba rcd viųko.'

Tada ir dabar: 
sukakčių perspektyvoje
Prieš 40 metų

1933 m. lapkričio mėn. prez. 
Rooseveltas po savaitės derybų 

•su Sovietų užsienių komisaru 
Maksim Litvinovu paskelbė pri
pažinimą Sovietų Sąjungai, ir 
jau 1934 kovo mėn. Maskvoje 
sėdėjo pirmasis Amerikos amba
sadorius Wxlliam C.Bullitt

Dabar Monitor pakartojo isto
riko Herbert Feis tvirtinimą, ka
da tada Ameriką labiausiai ža
vėjo naujų plačių sovietinių rin- 

x kų viltys. Netrukus betgi paaiš
kėjo, kad tos viltys buvo tuščios. 
Reikėjo dar porą metų derėtis, 
iki 1935 Sovietai pažadėjo per 
12 mėnesių nupirkti iš Ameri
kos už .; .30 mil. doi.

Nusivilta ir politiniu sutarties 
pažadu. Litvinovas buvo paža
dėjęs, kas sustabdys veikimą 
organizacijų, kurios siekia nu
versti Amerikos santvarką. Am
basadorius Bullitt ir čia buvo 
nuviltas, kada septintasis ko- 
mintemo kongresas pakartojo 
įsipareigojimą pasikasti po kapi
talistinėm demokratijom. Bullitt 
tad 1936 savo vyriausybę įspėjo: 
kad gautume ką iš Sovietų Są
jungos, neturime to perdaug ti
kėtis nei dėl to nusivilti...

Dabar dėl Nixono-Brežnevo 
atolydžio (detente) vėl panašios 
kapitalo magnetų viltys — bus 
gausios Amerikos kapitalui rin
kos, bus garantija pasaulio tai
kai. - 1-. . >

Izraelio-Arabų karas nubluki
no politines taikos viltis, ir šen. 
Fulbright jau aiškino, kad de- 
tentę nereiškia Sovietų atsisaky
mo nuo ekspansijos; tereiškia 
sutikimą nevartoti atominių 
ginklų. O ekonominio bendra
darbiavimo pradžia tedavė nau
dos Sovietam (kviečiai) Ameri
kos vartotojų nenaudai.

Gal ir dabar teisingas Bullit- 
tas: nėra ko perdaug iš Sovietų 
tikėtis.

Prieš 25 metus
Gruodžio 10 sukanka J. Tautų

rių siekti įpareigoja mus lietu- 
. viška prigimtis bei tėvynės mei

lė ir nusako Lietuvių charta.
— Naujoji Pasaulio- Lietuvių 

Bendruomenės valdyba, kiek jos 
jėgos, sveikata ir materialiniai 
ištekliai leis, yra pasiryžusi visu 
nuoširdumu vykdyti jai IV PLB 
seimo patikėtas pareigas. Mes 
darysim viską, ką galėsim, kad 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė eitų stiprėjimo keliu, kad jos 
darbai neštų brendžius vaisius, 
kad pavergtai tautai priartėtų 
laisvės aušra ir kad visame pa
saulyje pasklidusių lietuvių tar
pe lietuvybė ne tik nenyktų, 
bet augtų ir klestėtų.

Esam realūs Žmonės, užtat ži
nom, kad tie uždaviniai yra di
deli ir juos atlikti mum nebus 
lengva. Vieni patys jų įvykdyti 
negalėsim. Todėl kreipiamės į 
jus, prašom jūsų pagalbos ir ti
kim, kad jos neatsisakysit. Iš sa
vo pusės pasižadam padėti ir 
jum. Rašykit mum ne tik apie sa
vo laimėjimus ir pasisekimus, 
bet taip pat informuokit ir apie 
savo vargus bei rūpesčius. Juo 
glaudesni bus mūsų ryšiai, juo 
dažnesnė ir išsamesnė jūsiškė 
informacija ateis pas mus, o 
mūsų pas jus, juo visiem mum 
bus lengviau spręsti problemas 
ir ieškoti veiklos rezultatų. Daž
niau vieni su kitais komuni- 
kuodami, arčiau vieni kitus pa
žinsim, daugiau vieni kitus su
prasim, tapsim'vieni kitiem at
viresni bei nuoširdesni, ir pa
lengvės mūsų darbai bei page
rės rezultatai.

Per siauri būtų šio bendra- 
raščio rėmai detaliai išdėstyti 
PLB valdybos veiklos planus.

paskelbtos Visuotinės žmogaus teisinį deklaracijos 25 metai. Su
kakties proga norėta deklaracijos principus pagilinti nauja 
deklaracija apie tikėjimo laisvę. 
Gen_ asamblėja pernai tam pritarė ir pavedė tai Socialinių, hu
manitarinių bei kultūrinių reikalu komitetui.

Komitete norėta vieningo 
deklaracijai pritarimo, tad jos šalininkai redagavo ją taip, kad ji 
neįpareigotų vyriausybių. Kaip rašė Tablet, komitete dalyvavęs 
Vatikano stebėtojas su tuo sutiko iitik pasiūlė paimti kai kurių sugestijų iš enciklikos Pacem in terris, kurios autorius Jonas 
XXIU pradėjo diplomatinius santykius su Maskva. Bet čia 
Maskvos patikėtinis Baltarusijos atstcrvas pasipriešino, nes Jono 
XXIII žodžiai reiškią “vienašališką * pasisakymą naudai katalikų Bažnyčios, kuri visada buvo 
milžiniška reakcinė jėga ir kuri 
sunaikino eilę didžiausių pasau
lio mintytojų”. Vatikano stebėtojas nesileidęs į polemiką. Bet atsakręs Alabamos kongresmanas John H. Buchanan. Esą Baltarusijos netolerantingas išpuolis parodė, kad netolerancija yra gyvas reikalas. Jis pats 
nesąs katalikas (jis yra baptistų kunigas!), bet “aš dėkoju Dievui ui žmonijos gerovei įnašą, kurį padarė šio tikėjimo žmonės”. •’»

Kai reikėjo balsuoti — komitetas vieningai reikalą . .. atidėjo ir perdavė medžiagą Žmogaus teisių komisijai — gal ji ką pasiūdys 1974 metų asamblėjai.Komitetas vardan “taikos” čia suvaidino seną Piloto rolę. 
OVatikano diplomatijai, kuri tebeturi vilčių derybom kovojantį 
komtmistą paversti tolerantingu 
humanistu, gali būti įspėjimu anie Bullitt žodžiai: nėra ko perdaug tikėtis.

☆
(nukelta į 4 psl.)

nuoširdžiai sveikinam Kraštų PASISAKO NAUJOJI PLB VALDYBA
> Bendruomenių ir LB funkcijas

atliekančių organizacijų valdy- , .
bas bei visus narius, dėkojam
uiat^ctus <^a]^us ir kviečiam To. daryti ir nebandyfim. Veik’ pirmininkam. Piniginius reika- dyba jau turėjo tris posėdžius, 
nepailstamai darbuotis lietuviš- los gaires paruošėm ir pa- . prašom tvarkyti su finansų įvairiais Bendruomenėsreika- 
kos veiklos baruose, siekiant tų teikėmlV PLB seimui Washing- vicepirmininku. lais tarėsi su Amerikos, Angii-
didžiųjų mūsų tautos tikslų, ku- tone, kandidatuodami į PLB 

valdybą. Laikom, kad seimo 
atstovai, mus išrinkdami, jom 
pritarė ir suteikė mum teisę jo
mis vadovautis. Todėl, mūsų 
veiklos kelrodžiu ir bus tos gai
rės, IV PLB seimo-nutarimai du narius — vicepirmininką Inil- 
ir mūsų paskelbti penki veiklos - tūriniam reikalam ir vicepir- 
principai: Lietuvos laisvės ir ne- mininką lietuviškai nekalban- 
priklausomybės siekimas, lietu- čių lietuvių reikalam. Kol šie pa- 
vybės išlaikymas, lietuviškos reigūnai pradės eiti parei

gas, jų funkcijom numatytais rei
kalais prašom kreiptis tiesiog į 
PLB valdybos pirmininką.

vybės išlaikymas, lietuviškos 
kultūros išeivijoj puoselėjimas, 
vienybės“ieškojimas veikloj ir 
darbas. Taip pat stengsimės at
likti nebaigtus ar užplanuotus 
prieš mus buvusios PLB valdy
bos darbus.

Padėkit jūs mum, padėsim 
mes junt u ir, nuoširdžiai bendra
darbiaudami, vieningai dirbkim 
pavergtai tautai, jos laisvei 
Lietuvių Bendruomenei.

ir

Pareigų pasiskirstymas ir 
adresai

1973 rugsėjo 2 Washingtone 
IV PLB seimo išrinkta valdy
ba pareigomis pasiskirstė tų pat 
metų rugsėjo 7, o iš senosios 
valdybos pareigas perėmė rug
sėjo 15. Todėl, pagal PLB kons
tituciją, 1973 rugsėjo 15-oji die
na yra naujosios PLB valdybos 
kadencijos pradžia.

Oficialus valdybos adresas: 
PLB Valdyba, 6804 So. Maple- 
wood Avė., Chicago, III. 60629, 
U.SA. Telef.: (312) 776-4028.

Angliškai: Lithuarrian World 
Community, Ine.

Visus oficialius PLB valdybai 
skirtus raštus ir koresponden
ciją prašom siųsti tuo adresu. 
Atskiras specifines sritis liečian
čiais reikalais prašom rašyti tų 
sričių reikalus tvarkantiem vice-

Per abiturientų balių Clevelande PLB garbės pirm. S. Barz- 
dukas įteikia stipendiją R. Čyvaitei kaip geriausiai — iški
liausiai mokinei. Nuotr. V. Bacevičiaus y

PLB valdyba dar nėra pilna.. jos, Argentinos, Australuos, Bel- 
Vieną narį, PLB seimo nutari- ~ 
mu, į ją paskirs Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjunga, o PLB 
konstitucijos nurodyta tvarka 
PLB valdyba ateity kooptuos dar

Ryšiai su Kraštų 'valdybomis
PLB valdyba su LB Kraštų 

valdybomis ir LB funkcijas at
liekančiomis organizacijomis 
ryšius palaikys ir apie savo dar
bus informuos bendraraščiais, 
atskirais raštais ir Pasaulio Lie
tuvyje. Be to, kiek sąlygos ir lė
šos leis, bus stengiamasi ir 
asmeniškai susisiekti. Kraštų suaktyvinimo reikalai. 
Bendruomenių ir kitų organiza
cijų valdybas prašom mum siųs
ti savo padaliniam rašytų bend- 
raraščių nuorašus, biuletenius 
ir visą kitą medžiagą, liečian
čią jūsų veiklą. Ypač svarbu, 
kad laiku PLB valdyba būtų 
painformuota apie valdybų 
bei jų adresų pasikeitimus. In
formacijos PLB valdybai siųsti 
negailėkite. Juo jos daugiau, juo 
bus visiem geriau.

Pasaulio Lietuvis
Naujoji PLB valdyba, 

vertindama Pasaulio
labai 

Lietu
vio atliekamą uždavinį tarpu
savio ryšių palaikymo ir infor- 
mavimosi srityje, nutarė Pasau
lio Lietuvį leisti ir toliau. Jo re
daktorium lieka PLB garbės 
pirmininkas Stasys Barzdukas. 
Platesnis PLB valdybos pasisa
kymas tuo reikalu bus išspaus
dintas kalėdiniame Pasaulio Lie
tuvio numeryje, todėl čia jo ne
kartajam. Prašom tik šį mūsų 
leidinį platinti, jį remti ir padėti 
PLB valdybai jį išlaikyti. Taip 
pat prašom Pasaulio Lietuvį in
formuoti apie savo veiklą. Pra
šom tą veiklą aprašyti trumpo
mis, kronikinio stiliaus, žinutė
mis ir informaciją siųsti tiesiog: 
Pasaulio Lietuvio redaktoriui.

Pasaulio Lietuvio administra
cija yra pasikeitusi. Administra
torium yra PLB valdybos vice- 
pirm. Stasys Džiugas, t

Kiti veiklos 'reikalai
Nuo savo kadencijos pradžios 

per pusantro mėnesio PLB val-

gįjos, Brazilijos, Kolumbijos, Ve-' 
necuelos' ir Vokietijos Bendruo
menių pirmininkais, valdybų ar
ba seimo atstovais, dalyvavo 
JAV Lietuvių. Bendruomenės ta
rybos sesijoj Detroite, tarėsi su 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos pirmininku ir Pasaulio 
Lietuvio redaktorium. Dideliu 
PLB valdybos rūpesčiu šiuo me
tu yra užsigulėjusios Jausmo 
peticijos įteikimas Jungtinėm 
Tautom. . __ .... ____  __

Iki gruodžio pradžios PLB 
valdyba detalizuos savo veiklos 
planus ir apie juos per spaudą 
painformuos visuomenę. .

Pirmoj eilėj bus svarstomi 
pasaulio lietuvių jaunimo III 
kongreso, pasaulio lietuvių išei
vijos kultūros kongreso, litua
nistinio švietimo ir jaunimo 
veiklos, ypač Pietų Amerikoj,

Sėkmingo ir vieningo darbo!
: j PLB Valdyba

— šv. Kazimiero Seserų 1974 
m. generalinės kapitulos tema 
bus dvilypis šūkis — “Atsinau
jinimas ir Susitaikymas” — pa
imtas iš popiežiaus Pauliaus VI 
paskelbtų Šventųjų Metų tikslų. 
Sesuo M. Lorenza, generalė vy
resnioji, paskelbė penktadienį, 
lapkričio 23, kaip oficialią kapi
tulos atidarymo dieną. Tą dieną 
vienuolyno koplyčioj Šv. Dva
sios mišias aukos kanonistas Tė
vas James J. O’Connor. Jis taip 
pat pasakys pamokslą. Atidary
mo kapitulos pirmoj sesijoj Tė
vas O’Connor pasakys pagrin
dinę kalbą delegatėm, kurios at
vyks trijų dienų sesijom, lapkr, - 
23-25. Generalinės kapitulos 
koordinatorė bus sesuo M. 
Eucharista, kuri kaip patarėja 
dalyvavo keliose kongregacijų 
generalinėse atsinaujinimo ka- 
pitujpfie. Jai; talkins sesuo,. M. 
Dorothea. z. ,4

— Skautų Aido, Skautų 
jungos žurnalo, 50-ties metų 
gyvavimo sukaktis atšvęsta lap
kričio 10 Chicagoj, Jaunimo 
centre. Prisiminti redaktoriai, 
žurnalo įtaka jaunimui, dabar
ties rūpesčiai. Paskutinius ket
verius metus žurnalą redagavo 
Juozas Toliušis. Nuo ateinančio 
numerio vyr. redaktore bus Alė 
Namikienė. Jai talkins redakci
nė kolegija. Minėjime dalyvavo 
LSS pirmijos pirm, ir buv. red. 
A. Saulaitis ir buv. red. C. Sin
kevičius iš Toronto.
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IŠ MANO ATSIMINIMŲ
PETRAS JOCYS

Buvau moksleivių ateitininkų 
tremtiniais rūpinimosi kuo
pelės pirmininkas ir tuojau pa
kviečiau visus kuopelės narius 
aplankyti savo rajonuose gyve
nančius lietuvius tremtinius ir 
pakviesti dalyvauti bolševikų 
šaukiamame susirinkime ir ginti 
suimtuosius nuo apkaltinimo.

šios kuopelės nariai dažnai 
aplankydavo tremtinius, nuneš
davo jiems lietuviškų laikraš
čių, pasikalbėdavo su jais, pa
rinkdavo maisto produktų ir nu
nešdavo vargingesnėms šei
moms. Be to, tremtinius Myko
las Krupavičius savo šventadie
niais surengtose paskaitose gi
liai supažindino su krikščio
niška tautiška pasaulėžiūra, su 
Bažnyčios tėvų socialinio klau
simo sprendimais ir marksizmo 
-socializmo kritika.

Tad į minėtą bolševikų ren
giamą susirinkimą buvusiuose 
gubernatoriaus rūmuose pilna 
salė prisirinko lietuvių tremti
nių, kurių tarpe nemažai buvo ir 
lietuvių kareivių. Rinkosi ir kai
rieji aušrininkai, jų tarpe buvo 
su kardu moksleivis komunistas 
Griškelis. Jis su moksleiviu kc - 

įmini stu Bendorium yra padarę kratą profesoriaus J. Jablonskio lute. Prof. Jablonskis buvo Yčo 
gimnazijos mokytojas ir apsiverkt dėl savo mokinių tokio 
veiksmo.

Susirinkime kairieji aušrininkai pasiūlė savo kandidatus į 
prezi«diumą, o ateitininkai pasiū
la pirmininku buvusį M. Krupa
vičiaus paskaitose pirmininką šiaulietį darbininką Vaišvilą, 
sekre-torium — moksleivį J. 
Z.bricką.

Pradžioje susirinkimui vadovavo Komunistų pastatytas lietuvį tremtinių komiteto pirmininkais Lukoševičius. Balsuojant 
į prezidiumą buvo išrinkti abu ateitininkų pasiūlyti kandidatai: ■Vaišvila ir J. Zubriekas.Po tokio nubalsavimo suimtų

jų kaltintojams ginklai iškrito iš 
rankų, ir jie dingo iš salės. Komiteto pirmininkas Lukoševičius paskelbė, kad bus svarsto
ma tiktai tremtiniams drabužių 
dalinimo klausimas. Tuojau po 
topirmininko Lukoševičiaus pa
skelbimo salės viduryje atsistojo 
paprasta tremtinė moterėlė ir 
paklausė: “Pasakykit, už ką areš- 

tavot mūsų žmones?” Salėj pa- 
klausėjai pritarimas. Lukoševi
čius atsakė, kad tai yra politi
nis klausimas ir nesvarstytinas. 
Tada paklausėja jam atsakė: 
“Areštuoti mūsų žmonės, ir mes 
turim žinoti, už ką jie areštuo
ti.” Salėje vėl pritarimas paklau- 
sėjai. Tada Lukoševičius pareiš
kė, kad jis nusiima atsakomy
bę už susirinkimą. Vaišvila atsi
sakė iš prezidiumo. Pirmininko 
vietą užėmė J. Zubriekas, o sek
retorium aš buvau pakviestas.

J. Petrušauskas, P. Jočys, A. 
Kubilius, Gražulis, Pašys savo 
kalbose smerkė areštus, lyginda
mi juos su caro žandarų veiks
mais. Visas susirinkimas kalbė
jusiems pritarė. Buvo pasiūlyta 
ręzoliucija siųsti telegramą. į 
Petrapilį areštuotųjų reikalu. Šią 
rezoliuciją susirinkimas vienu 
balsu priėmė. Rezoliucijos pa
siuntimo išlaidoms tuojau buvo 
gausiai suaukota pinigų.

Viršuj susirinkimo salės, ant
rame ankšte, buvo revoliucinio 
komiteto būstinė, gi komiteto, 
pirmininku buvo lietuvis Ple
pys. Tad visi moksleiviai ateiti
ninkai, pasireiškę susirinkime, 
nakčia Plepio su kovos būrio 
“načalniku” Varonkovu bendra
bučiuose buvo sugaudyti ir už
daryti buvusių gubernatoriaus 
rūmų rūsyje, kur jau buvo prof. 
Z. Žemaitis ir “Saulės” kursų 
vedėjas J. Vokietaitis.

Mane nuvedė į revoliucinį ko
mitetą, kur Varonkovas paklau

sė: “Ar žinai, už ką esi areštuo
tas?” Atsakiau: “Ne, nežinau”. 
Tada jis pareiškė: “Už tai, kad 
palaikai tautinį komitetą”. Aš 
jam atsakiau: “Visi lietuviai pa
laiko tautinį komitetą. Tą galėjo
te vakar matyti susirinkime”. — 
“Tai pasakyk pavardes tų, kurie 
palaiko tautinį komitetą,” sako 
jis man. — “Areštuosim”. Po to 
aš jam pasakiau: “Eikite į lietu
vių tremtinių komitetą, ten bus 
sąrašas visų lietuvių, ir visus 
areštuokit.”

Po tokio pasikalbėjimo mane 
grąžino į rūsį.

Dėl tų areštų buvo užaliar- 
muotas Petrapilyje Vincas Kap
sukas, kuris įsakė moksleivius 
tuojau paleisti. Po trijų savaičių 
kalėjimo mes, moksleiviai, bu
vome paleisti. Vėliau, po sa
vaitės, buvo paleisti ir vyres
nieji.

Kun. M. Krupavičiui pavyko 
slaptai pabėgti iš Voronežo. Jei
gu jį būtų sugavę, komunistai 
žadėjo jam “gyvam po gyslelę 
ištampyti”. Areštų iniciatoriai 

_buvo.Jietuviaį komunistai. Jie 
matė M. Krupavičiaus įtaką liau
džiai, kuri protestavo prieš įvyk
dytus areštus.

1918 metų balandžio mėn. 25 
d., kaip moksleivių ateitininkų 
tremtiniais rūpinimosi kuopelės 
pirmininkas, nuėjau su prašymu 
į administratyvinį skyrių, kad 
leistų kuopelei padaryti susirin
kimą. To skyriaus viršininkas 
pasirodė esąs tas pats Plepys,

kuris anksčiau vykdė mūsų 
areštus. Jis tuojau prisikabino 
dėl organizacijos ir perdavė 
mane kontražvalgybos virši
ninkui. Pastarasis pristatė rau
donarmietį, kuriam liepė eiti su 
manim į bendrabutį ir paimti or
ganizacijos dokumentus.

Įteikiau visai nekaltą kuo
pelės visuotinio susirinkimo 
protokolo nuorašą su išvykusių į 
Lietuvą narių parašais.

Grįžus mums atgal į įstaigą, 
raudonarmietis mane saugojo. 
Atbėgęs ateitininkas Pašys ragi
no mane pabėgti. Bet tai buvo 
neįmanoma.

Atėjo pietų laikas. Būsimieji 
mano tardytojai buvo išėję pie
tų. Ta proga aš užėjau pas kon
tražvalgybos viršininką ir papra
šiau paleisti mane pietų. Jis pa
leido, liepdamas rytojaus dieną 
10 vai. ateiti ir pagrasindamas, 
kad man bus blogai, jei neatei
siu.

Aš tą patį vakarą, apsirūpinęs 
“gimnazijos direktoriaus Arch
angelsko” asmens pažymėjimu, 
nes mano pasą atėmė, išvykau į 
Lietuvą.

-o-
Gegužės mėnesio 1 dieną su 

kitais pabėgėliais perėjau rusų- 
vokiečių demarkacijos liniją. 
Daug pabėgėlių vokiečiai grąži
no atgal. Norėjo ir mane grą
žinti, bet aš pasakiau, kad esu 
komunistų persekiojamas, tai 
mane paliko.

Kelionė namo truko daugiau 
kaip tris savaites ir buvo neleng

va. Dvi savaites buvau išlaiky
tas karantine Šiauliuose, Fren
kelio odų fabrike, kur apsčiai ap
spito parazitai... Grįžęs namo, 
sužinojau, kad 1917 m. buvo 
badmetis, nes žemkenčiai javai 
užaugę be grūdų. Be to, ispaniš
ka epidemija daug žmonių nu
varė į kapus.

Tėviškėje rūpėjo visuomeni
nis darbas. Prie vokiečių okupa
cijos tik parapijos klebono glo
boj galėjau sekmadieniais po 
pamaldų papasakoti jaunimui 
apie bolševizmą Rusijoje ir ret
karčiais nukeliauti į Vilnių ir iš 
ten parsineštus laikraščius pa
platinti žmonių tarpe.

Atėjo ruduo. Spalių mėnesį 
nuvykau į Vilnių, kur sutikau J. 
Petrušauską. Jis mane nusivedi 
į krikščionių demokratų veiki
mo centrą. Ten Vytautas Endziu- 
iaitis paskyrė mane vykti į Šven
čionėlių ir Švenčionių apskritis 
ir daryti pranešimus visuome
nei apie atsikuriančią Lietuvą, 
savos kariuomenės organizavi
mą ir organizavimą krikščionių 
demokratų partijos skyrių. Bu
vau aprūpintas atitinkamais atsi
šaukimais. Tų sričių žmonės bu
vo labai nukentėję nuo karo 
metu ilgai trukusių mūšių. Lau
kai buvo apkasais išraižyti ir 
spygliuotomis vielomis išraizgy
ti. Pas Melagėnų kleboną Za
rembą teko kartu su Juo maitin
tis šiek tiek pabalinta vikių 
sriuba ir pelų duona.

(Bus daugiau)
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MINTYS APIE ANDRIAUS KUPREVIČIAUS REČITALĮ

Jis pastatė kiekvieną veikalą 
kaip architektas, kuris supran
ta pagrindų svarbą ir tuo pačiu 
metu sugeba' matyti užbaigtą 
kūrinį. Jis žino savo instru
mentą, ir todėl jo instrumentas 
tarnauja jo muzikiniam tikslam. 
Jo atsidavimas muzikai ir jos su
pratimas reikalauja iš jo — ir jis 
tai duoda—tonalinįp įvairumo ir 
plačios dinaminės skalės; net 
crescendo ir forte buvo paremti 
vidiniu tikrumu. Jei reikėtų šį 
menininką trumpai apibūdinti 
išgirdus jo Chopino Fantasie- 
Impromptu pagrindinės temos 
interpretaciją, pakartotą gale 
veikalo kaire ranka, tai reikėtų 
pasakyti: tobulas muzikas, kuris 
neturi jokių pretenzijų; kuris 
lieką garbingas savo įsitikini
mam ir nesivaržo jų išreikšti sa
vo skambinimu; kuris, inter
pretuodamas tai, kas parašyta, 
taip tyrai, išlieja muzikines emo
cijas taip; kad klausytojui telieka 
tik stebėtis didingumu to, ką 
jis girdi; didingumu, gimusiu iš 
savęs ir iš muzikos pažinimo.

Kas jis? Kuprevičius!
Man atrodo, kad jis yra “the 

dean of Lithuanian pianists”. 
Aš žinau, kad jis gali be jokios 
baimės lygintis su pačiais ge
riausiais interpretatoriais muzi
kos pasauly.

Jo rečitalis Town Hali lapkri
čio 10, šeštadienį, prasidėjo 
retai girdima grupe — Schuman- 
no šešiais Intermezzi, parašytais 
ankstesnėj Schumanno karieroi. 
suvienytais pasikartojančių mu
zikinių idėjų.

Toliau ėjo Argentinos kompo
zitoriaus Ginastera sonata, para
šyta 1952. Keturių dalių kūri
nys — tos dalys (marcato, mis- 
terioso, appasionato, ruvido ed 
ostinato) padeda klausytojui su
prasti lotynų Amerikos sielos 
vidinį branduolį. Iki sonatos 
galo klausytojas buvo nuneštas į 
kitą kraštą, į jo ispanišką pulsą. 
Mes lyg. girdėjom “flamencp” 
šokėjo kojos smūgius, kurie jun
gė sonatą nuo pradžios ligi galo, 
ir mūsų kraujo spaudimas pakilo 
taip, kad neliko nieko kito, kaip 
tik šaukti “bravo” interpretato
riui.

Po pertraukos programą už
pildė Chopino kūriniai: Barca- 
rolle, Op. 60; 4 Impromptus; 
Scherzo B minor, Op. 20. Ne
perkrautos perdėtais rubato — 
nelašėdamos perdėtu senti
mentalumu — jo interpretacijos 
atnešė klausytojui šviežio vėjo 
padvelkimą; tai atsitinka visada, 
kai tikras menininkas interpre
tuoja net ir dažnai girdimus 
kūrinius. Leiskite man paminė
ti, kaip pavyzdžius, Barcarolle ir 
Fantasie- Impromptu. Leiskite 
man prisiminti tą kairę ranką, 
kuri taip turtingai dainavo G flat. 
major Impromptu vidurinėj da
ly. Leiskite man pasveikinti vi
sas omamentacijas, kurios buvo 

* atliktos kaip paprasti atsidusi
mai, nė karto nesutrukdę to pa
grindinio gyvybinio kvėpavimo, 
palaikančio kiekvienos frazės

GINTARAS DAMBRAVA
Gintaras Dambrava šiuo metu 

Buenos Aires, Argentinoje, Lin
coln© amerikiečių gimnazijoje 
dėsto anglų kalbą ir literatū
rą. Drauge jis yra ir dramos 
klubo vedėjas. Neseniai jis iš
rinktas profesorių ir studentų 
tarybos pirmininku.

Jis 1970 baigė Dartmouth uni
versitetą. Jis yra dr. Vytauto ir 
Aldonos Dambravų sūnus. Jo tė
vai maždaug prieš 20 metų gy
veno New Yorke. Dr. V. Damb
rava buvo korespondentu prie 
JT, rašė Draugui, dirbo Ameri
kos Balse. Įstaigą perkėlus į 
VVashingtoną, ten ir jis su šeima 
persikėlė. Amerikos Balse dirbo 
įvairius darbus, buvo korespon
dentu, redaktorių, programų va
dovu.

Išėjęs iš Amerikos Balso, pra
dėjo dirbti diplomatinėje tarny
boje. Šiuo metu yra JAV pasiun
tinybės Argentinoje vienas iš 
sekretorių.

Sūnus Gintaras šią vasar va
žinėjo po Europos įvairius kraš-

Šio straipsnio autorius yra so- kai, parašė tuoj po koncerto, 
lapkričio 11, ir jo rašinys Dari 
bininko redakciją pasiekė lapi 
kričio 13.Tuo metu redakcija 
jau buvo parašiusi savo koncer
to apibūdinimą. Ji išmetė lau
kan ir dabar spausdina K. Takui 
čio vertinimą, kuris pasižymi 
entuziazmu, įdomiu filoso
favimu. Ypač gražios ir įdomios 
jo pastabos dėl publikos. (Red.) J

listas R. Kazys Takutis, gimęs ir 
augęs Worcestery, Mass., studi
javęs muziką, dainavęs San 
Frandsco ir kitose operose, 
įvairiuose koncertuose, šiuo 
metu gyvena New Yorke. Jis yra 
baigęs ir meno istoriją. Dažnai 
pasirodo lietuviškuose paren
gimuose. Apie Kuprevičiaus 
koncertą jis parašė savanoriš-

Prie lietuvių vaikų namo Toronte sesuo Teresė Mieczkows- 
1d su vaikais.

PUTNAMO SESELĖS TORONTE

gyvumą, duodantį kiekvienai 
kompozicijai savitumą.

Koncertas užsibaigė “bisu”: 
dviem Čiurlionio preliudais — 
“jo muzikinės kalbos pavyz
džiu”, kaip Kuprevičius pasakė; 
ir mes galėjom minutei atsilošti 

. ir pagalvoti apie tos šaltos vėly
vos rudens popietės New Yorke 
stebuklus, jų tarpe ir apie* Kup
revičiaus rečitalį.

Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos New Yorko klubas yra 
sveikintinas už savo gerą skonį, jie, būtų pripildę Town Hali iš 
paremiant šį didelį menininką. 
Dėkinga kelių šimtų žmonių 
publika visuomet pasiliks jom 
skolinga už tos popietės dvasinį 
peną. Koks džiaugsmas buvo 
matyti grupę jaunimo ir kelis 
vaikus publikoj — ateities viltis

pagarbos Kuprevičiui, kaip me
nininkui. Jie būtų .pripildę 
Town Hali pagerbdami jo meną, 
kuriame jie nebuvo išsimoksli
nę. Jie būtų atėję, nes jis yra 
lietuvis; jie būtų atėję būti su - 

___ ________ ___________ _____ kitais lietuviais ir papuošti kas- 
tolimesniam lietuviško paliki- dieniško gyvenimo nekasdieniš- 
mo, lietuviškos kultūros gyvavi
mui!

Bet Town Hali talpina nedaug 
daugiau kaip 1200 žmonių. Ko
dėl tada nebuvo “standing- 
room-only” plakato prie salės 
durų?

TĖVAI TRUKDO VAIKAM APSISPRĘSTI
Religinis auklėjimas šeimoje ir pašaukimai (3)

A. MASIONIS
Elmwood Park, N. J.

Grįžtant atgai prie pašaukimų 
ir turint galvoje suminėtas nuo
taikas šeimoje, kurios nėra išim
tys, bet dažni reiškiniai, negali
me perdaug ir stebėtis, jei mes 
iki šiol esame turėję tiek maža

duobkasiai? Gal jų vaikai šian
dien būtų daug laimingesni, jei 
nebūtų išmušti iš vėžių, kurio
mis buvo pasukę į savo gyveni
mo tikslą? Pagaliau ar tokie tė
vai, nesirūpindami savo vaikų 

................... religiniu auklėjimu, užslopin- 
x ,. r Juk žinomi jr tokie atsitikimai ,f j^i juose besireiškiaritįforą

kad jaunu^is jaunuolė įstoja - eiti pašaukimo keliu, netalkina 
į. mūsų priešam tėvynėje, viso

kiem ateistam, kaip aničai ir Si
maičiai, kurie čia mum siunčia
muose savo laikraštpalaikiuose 
trina rankas iš džiaugsmo, kad, 
girdi, mūsų jaunimas jau visai 
nebesidomi religiniais reikalais, 
jau nustoja lankyti bažnyčią, jau 
niekas nebenori eiti į kunigus ar 
vienuolius, kad jau užsidarinėja 
parapinės mokyklos, baigia nyk
ti šeštadieninės ir t.t., ir Lt.

_ Visi- tėvai, kurie apleidžia savo 
pareigas, ypač religinio auklėji
mo srityje, pila religijos prie
šam mūsų tėvynėje aliejaus ant 
ugnies, leidžia jiem jau dabar 
triumfuoti ir laukti paskutinio 
kunigo galo.

mą reiškia tą dalyką mėgti, jo . 
siekti, jam aukotis. Kaip gali kas 
nors mėgti tai, ko visai nepažįs
ta arba apie ką turi tik menką 
nuovoką. Kaip gali vaikas turėti 
pašaukimą į tai, kas jo namuose 
ne tik nėra vertinama, bet daž
nai net kritikuojama ir niekina
ma.

Yra buvę ir tokių atvejų, 
kad, pvz., mergaitė, susižavėjusi 
seselėmis, pasiryžta stoti į vie
nuolyną. Kai ji užsimena apie tai 
tėvam, jie tiesiog piestu stoja 
prieš tokį dukters sumanymą. 
“Ką?” sako jie, “ar tu kvaila? 
Ar iš proto išėjai?” Kai tie patys 
tėvai leido savo vaiką į seselių 
vedamą stovyklą, tai seselės ta
da nebuvo kvailos jų vaiką glo
boti ir auklėti, jie už tai rodė net 
didelį dėkingumą seselėm, o 
dabar, kai jų dukra nori eiti tuo 
pat keliu, kur ji mano būsianti 
laiminga, ir kitiem kelią į laimę 
rodyti, jie ją, savo tikrą vaiką, vi
siškai sukvailina.

Teko taip pat nugirsti vieną 
pasikalbėjimą prie bažnyčios. 
Kada rekolekcijų vedėjas, vie
nuolis, išėjęs po pamokslo iš 
bažnyčios, kalbėjosi su rekolek
cijų lankytojais, pasakė tarp kit
ko vieniem tėvam, kad jų vai
kas labai gražiai ir rimtai patar
navęs mišiom ir kad iš jo būtų

u
Buenos Aires, Argentinoje, JAV pasiuntinybėje kaip pasiun
tinybės sekretorius dirba dr. V. Dambrava (d.),viduryje — jo 
žmona Aldona Dulskytė Dambravienė, kairėje sūnus Gintaras 
Dambrava. .

lietuviškoji inteligentija, išsi
lavinus lietuviškasis elitas. Kur 
jie buvo, kad 1200 žmonių ne
galėjo susirinkti ir pripildyti < 
Town Hali? Ar tie tėvai, kurie ' 
sunkiai dirbo fabrikuose, kad iš
lavini} saVb vaikus, išleido savo 
pinigus veltui? Ar mūsų inteli
gentija yra neinformuota; ar ji 
neužtenkamai išsilavinus?

Išsilavinimas reiškia dvasios 
apšvietimą, ne piniginės išpli
timą. Išsilavinę žmonės turtty 
bėgti iš savo virtuvės, miegamo
jo, kirpėjo ar “country-club"

* su savo šeima, su vaikais į kon- - 
Nuo to ankstaus laiko, kai aš certų salę, kai toks didelis Iš

buvau pąjėgus ramiai sėdėti, su lentas, kaip Kuprevičius, pasi- 
savo seserim ir broliu ėjau į vi- rodo bet kur.. .bet kurią šaltą 
sus svarbesnius lietuviškus kųl- J rudens popietę ... Jie turėtų fr 
tūrinius parengimus Joks di- noti; kad gautas dvasinis penas 
delis įvykis nebuvo užmirštas. Jiem padės jų kasdieniniuose 
Ponai ir ponios, — Kuprevičiaus uždaviniuose; kad parama meni-‘ 
koncertas yra didelis įvykis.

Žinoma, mano tėvai buvo lie-’ 
tuviškos žemės artojai, be mo
kyklinio išsilavinimo, be diplo
mų; bet jie ir kiti tokie, kaip

ku džiaugsmu; jie būtų atėję 
mokytis, vertinti, didžiuotis ir 
verkti iš džiaugsmo ir išdidumo.

Žemės artojų generacija jau 
pamažu dingsta. Daugumas jau 
nebegali išeiti iš namų, bet jų 
širdys eina į kiekvieną lietuviš
ką parengimą. Į jų vietą atėjo 

kada nors geras kunigas, tai mo
tina atsakė: “Tėveli, netvir- 
kinkit mano vaiko.” Gal tai buvo 
pasakyta tik juokais, bet dauge
lis tėvų parodo tokį savo nusi
statymą visu rimtumu, jiem tai 
nėra jokie juokai.

į vienuolyną. x Įstoja beveik 
prieš tėvų valią, nes tėvai savo 
sutikimą duoda labai nenoriai.' 
Duoda sutikimą su viltimi, kad 
gal gi vaikas pamėgins, jam ten 
nepatiks, ir jis, tėvų dar pakurs- 
tomas, sugrįš į tėvų namus. Ii 
atsitiko taip, kad vaikas pabuvo, 
jam ten patiko, ir jis apsisprendė 
ten pasilikti ir į tėvų namus ne
begrįžti. Tuomet tėvai ėmė nau
doti visokias priemones savo 
vaikui iš vienuolyno išvilioti. Ir 
išviliojo, beveik prievarta jį iš 
ten atsiėmė.

Čia drąsiai galime sušukti Ci
cerono žodžiais: “O tempora! O 
mores!” — “Kas per laikai! Kas 
per papročiai!” Kas atsitiko su 
mumis, kurie save dar vadiname 
rūpintojėlių, Marijos žemės, 
šventos Lietuvos ir net didvyrių 
žemės vaikais. Ar rūpi mum ta 
Marijos žemė, ta šventa Lietuva, 
jei mes trukdome savo vaikam 
tarnauti Dievui ir tėvynei? Se
niau tėvai laikydavo didele lai
me ir garbe turėti sūnų kunigą 
ar_dukterį vienuolę, o šiandien 
kai kurie tėvai, ir tai geri kata
likai, yra pasukę visai priešinga 
kryptimi. Ar laimingi šiandien 
tokie tėvai, sutrukdę savo vai
kam eiti pašaukimo keliu, ar nė
ra jie kartais savo vaikų laimės

Nauji namai
Visai šiai veiklai vystyti turi

mos patalpos pasidarė per ma
žos. Tad 1959 pardavė iš kotry- 
niečių nupirktą namą ir pirko 
žemės sklypą prie Sylvan Ave- 
nue. Jų planas buvo statyti naują 
namą. Šiam planui pritarė visuo
menė ir savo aukomis gausiai jį 
rėmė. Tokiu būdu pagal archi

tekto A. Kulpavičiaus planus bu
vo pastatytas naujas, stilingas, 
vaikų darželiui pritaikytas na
mas, kuris tebėra vienas iš mo
derniausių Toronto mieste. Pa
statas buvo pašventintas 1960 ir 
pavadintas Lietuvių Vaikų Na
mais.

1963 šių namų vadovavimo 
pareigas perėmė sesuo Paulė, 
vėliau sesuo Rita, sesuo Ignė, o 
nuo 1972 jiem vadovauja sesuo 
Teresė Mieczkowski. Jom tal
kino /Čilė kitų seselių: Liucija, 
Loreta, Jonė, Benigna, Michae- 
lė, Arkadija, Janina, Natalija, 
Magdalena, Teresė, Agnietė, 
Klementina, Terezina, Juozapa, 
Dalia, Konstancija ir kitos.'

Padėka ir linkėjimai
Šia dvidešimt penkerių metų 

sukakties proga norėtųsi pa
reikšti gilią ir nuoširdžią padė
ką Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seselėm — geriau žinomom

— Dail. Anastazijos Tamošai
tienės darbų paroda lapkričio 
10-18 vyko Prisikėlimo parapi

jos parodų salėj. Buvo išstatau 
kilimai, guošai ir aliejinė tapy
ba. Parodą rengė vyr, Toronto 
skautės.

ninkui reiškia paramą kultūrai; 
kad publika duoda kultūrai gy
vybę.

Ar tas publikos trūkumas šiam 
dideliam kultūriniam įvykiui 
pranašauja, kad mūsų naujai pa
statytas Kultūros Židinys jau yra 
tik negyvas paminklas, tik plytos 
ir cementas, užmirštas ir nelan
komas; be publikos, kuri dalin
tųsi mūsų didžiųjų menininkų 
kūryba, menininkų, kurių min
tys kiekviena forma turėtų inspi
ruoti renesansą mūsų sielose? 
Šie žodžiai taikomi lietuviam 
bet kur, ne tik New Yorke.

Jei mūsų inteligentija gali 
atsakyti į mano klausimus, pra
šau parašyti man. Bet prašau, 
labai prašau, rašykite be preten
zijų ir be pasiteisinimų.

Putnamo seselių vardu — už jų ., 
ilgų metų ryžtą, pasišventimąir ... 
aukas, sudėtas į šį kilnų krikš- , 
čionybės plėtimo ir lietuvybės 

Prasidėjo lygiai prieš dvide
šimt penkerius metus, kai 1948 
vasarą aštuonios Nekaltai Pradė
tosios Marijos seserys iš Vokie- . . . . , .. .
tijos atvyko tiesiai .į Torontą, išlaikymo darbą, šiemet lapkri- - 
Kanadoj. Jaunos, energingos, 
pasiruošusios dirbti prisistatė 
vietos arkivyskupui kardinolui, 
prašydamos jo globos ir direk
tyvų. Kardinolas pavedė jom va
dovauti pamestinukų vaikų lop
šeliui. Lopšelio patalpos ir visa 
nuosavybė priklausė Toronto 
vyskupijai. Šiam projektui vado
vauti buvo atsiųsta iš Putnarpo 
sesuo Apolinara, o po jos sesuo 
Konsolata. Šią prieglaudą sese
lės tvarkė iki 1956. Tuo pačiu 
metu jos pradėjo ieškoti galimy
bių įsigyti nuosavą namą. > • į

čio 25; Prisikėlimo salėj ši su- . 
kaktis bus oficialiai paminėta su <..• .■ 
specialia kun. dr. A. Paškaųs pa- •> ■ 
skaitą ir. solistės Ą^Simonaitytė$ 
koncertu. . f' >. U

Lietuvių Vaikų Namų kieme , 
stovi J. Matulaičio padovanotas .. 
lietuviškas-' kryžius,; kurio pa-. ♦ i 
pėdėj yra įrašyti šie žodžiai; r 
“Esu išrautas iš Lietuvos pake
lių, kur amžiaįs budėjau.” Nors i 
ir išrautas,.jis prigijo svetimoj-. , 
žemėj ir savo buvimu čia tą že
mės sklypelį ir visą aplinką pa- z 
darė sava, lietuviška. Panašiai, į 
yra ir, šfi Putnamo seselėm. Jos . 
taip pat buvo išrautos iš savo 
tėvų žemės, atplėštos nuo savojo 
kamieno. Benamės tremtinės 
atvyko į svetimą, nežinomą kraš
tą, bet nenudžiūvo ir neišblėso. . 
Toronte, prie Sylvan alėjos, savo 
darbu, ryžtu ir auka jos įkūrė 
mažutę Lietuvos dalelę. Jos gy-

Nuosavas lizdelis, 
platesni darbo barai

1955 Toronto misijai vadovau
ti buvo atsiųsta sesuo Margari
ta (dabartinė vyr. vadovė). Tais 
metais iš seserų kotryniečių bu
vo nupirktas namelis, kuris tapo 
lietuvių seselių nuosavybe. At
remontavusios iš jo padarė lie- vos, jos veiklios, jos optimistės. ( 
tuvių vaikų darželį. Tačiau ša- Jų darbas ir džiaugsmas.spindu
liu lietuviukų jos neatsisakė pri- liuoja visoj mūsų kolonijoj, ir 
imti į šį darželį ir kitataučių duok, Dieve, kad dar ilgai spin- 
vaikučių. Darželio durys buvo duliuotų. 
atviros visiem, tik su viena-są-!< 
lyga, kad visi vaikučiai bus mo
komi lietuvių kalbos. Taip gimė 
lietuvių vaikų darželis Toronte.

Bet seselių veikla nesiribojo 
vien tik darbu daržely. Jos įsi
jungė į platesnę veiklą Toronto 
lietuvių kolonijoj. 1955 perėmė 
katekizacijos darbus Prisikėlimo 
parapijoj, o po dvejų metų taip 
pat ir Šv. Jono parapijoj. Įsi
jungė taip pat į šeštadieninių 
mokyklų darbą ir ateitininkų or
ganizacijos veiklą ir vadova
vimą. Visa lietuvių kolonija greit 
pajuto seselių darbo įnašą. Ji yra 
pasiruošusi remti jų ateities 
planus.

Torontietis ,

Tildą ir dabar

Tylioji Bažnyčia garsiai 
šaukia pagalbos

Jau seniai esame įpratę Baž
nyčią už geležinės uždangos va
dinti tyliąja Bažnyčia, bet, iš tik
rųjų, ji garsiau ir drąsiau šaukia, 
negu mes čia, gyvendami lais
vėje, kur mum negresia jokie 
persekiojimai, jokie areštai ir 
kalinimai. Jie turi drąsos, rizi
kuodami net savo laisve, surink
ti dešimtis tūkstančių paraško 
mes nedrįstame jų prašymo, jiį 
šauksmo prieš okupanto siau
tėjimą ir natūraliausių žmogaus 
teisių mindžiojimą paremti savo 
dalyvavimu demonstracijose,
protesto susirinkimuose. Ten 
tėvai ne tik išmoko savo vaikus 
kasdieninių maldų, bet pilnai 
juos paruošia net pirmai komu
nijai, kaip visuomet mūsų tėvy
nėje būdavo paprotys, nors jie 
dabar gerai žino, kas gali už tai 
jų laukti: persekiojimai, tardy
mai, net kalinimai. Mes gi,tu
rėdami čia tokią religinę lais
vę, auginame savo vaikus pusiau 
pagoniškai: dažnai nė patys 
neduodame jiem gilesnio religi
nio auklėjimo, neduodame pro
gos nė kunigam tai padaryti,nes 
neturime savo šeimose pakanka
mai autoriteto paveikti savo vai
kus, kad jie lankytų prie parapi
jų organizuojamas religines pa
mokas. Čia jau ne vaikai mflsaj 
klauso, bet pasidarėme perdaug 
paklusnūs vaikam; kaip jie groja, 
talpines šokam. (Bus da^tts)

(atkelta iŠ 3 psl.)

Prieš 30 metų
1943 lapkričio 25 buvo su

jungtos Lietuvos rezistencinės 
jėgos bendrame organe, vardu 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas.

Nuo tada pasikeitė tame or-s.. -. 
ganė ne tik vadovaujantieji as
menys (trys pirmininkai: J. Ka
minskas, M. Krupavičius, A. Tri
makas — nuėjo į kapus!). Pasi
keitė iš dalies organą sudaran- 
čios grupės: iš 9 pradinių išaugo 
iki 15 ar 14.

Nepasikeitė betgi komiteto >. ] 
tikslas: organizuotom pastan- 
gom priešintis Lietuvos okupa
cijai; viešai reikšti tautos valią 
už valstybinę nepriklausomybę; 
jungti išeivijoje.esančias organi
zuotas ir individualinės jėgas 
bendram vieningam balsui už 
Lietuvos žmonijų teises.

Trisdešimt metų tarpas išaugi
no naują generaciją, sukūrė nau
jas organizuoto gyvenimo for
mas, pakeitė pačius kovos meto
dus, kurie ima rodytis paveikes
ni tam pačiam nepakitusiam 
tikslui siekti. ,

Negalima dėl to neatkreipti 
dėmesio į Aiduose (1973, spalis) 
paskelbtas p. V. Sidzikausko 
sugestijas: įvairias to paties 
idealo siekiančias organižuotas 
jėgas sujungti, sudarant “vienin
gą kepurę”, kurią galėtų sudary
ti “išeivijos globalinių organi- " 
zacijų pirmininkai ir Lietuvos 
teveikiančių diplomatų atsto
vai”.

Nesvarbu, ar tai bus pavadin
ta vienokiu ar kitokiu vardu; 
svarbu, kad pagrindinės išei
vijos mases apimančios jėgos ir 
intelektualiniai resursai būtų 
sutelkti, jų veikla bendru susita
rimu suderinta, suracionali- 
zuota.

Sugestija verta dėmesio Vilko • 
seimo, kuris prasideda gruodžio 
1. . -y ,

Gal čia galima Bullitto 
džius ir apversti: galima šio to ', 
tikėtis, nes tai priklauso nuo mū
sų. ......

I
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BALFQ174asl8 
SEIMAS 

(^EVELANDE

Lapkričio 10 Clevelande, nau
juosiuose Lietuvių namuose, 
įvyk® 17-tasis Balfo seimas. Jis

savimu išrinkti: kun. A. Baltru- 
šiūnas, A. Ke„-------,------- —
tulionis, V. Pažiūra, V. Baleišy- 
tė, V. Balčiūnas, A. Balionas, D. 
Bobelienė, K. Čepaitis, dr. Z. 
Danilevičius, Aldona Daukus, 
A. Dzirvonas, K. Januška, J. Ja-

dr. B. Ma-

V. Kasniūnas, j. Mackevičius, A.

lauktas New Yorko teismo pa
tvarkymu. ' /

Buvo kilę skundų dėl 16 sei
mo legaJumo.-New Yorko 100- 
sis Balfo skyrius buvo patraukęs 
naująją Balfo vadovybę į teismą. 
Teisme abi šalys buvo sutaikin
tos; teisihas pareikalavo, kad bū
tų sušauktas naujas seimas, lai
kantis visų formalumų. Dėl to ir 
buvo sukviestas šis nepaprastas 
17-tas seimas, kad baigtų dviejų 
laliij ginčus ir sutvirtintų pašli
jus! Balfo vardą. *i

Seimą atidarė Clevelando

čias vicepirm. Algirdas Pu
žauskas, IV-tas' vicepirm. Aldo
na Daukus.

Generaliniu sekretoriumi iš
rinktas Jonas Jasaitis, iždininku 
Kostas Čepaitis, protoko
lų sekret K. Kasakaitis.

Taryba išrinko specialią ko
misiją statuto jeikalam: V. Ba- 
leišytė, V. Kasniūnas, A. Baniū- 
nas ir A. Dzirvonas. Įstatuose 
numatomas ir garbės teisinas, 
kuris spręstų kilusius nesusipra-

cu Akelaitis. Kalbėjo Balfo di
rektorių tarybos pirm. V. Selenis, z 
trumpą žodį tarė ir Balfo pirm. 
Marija Rudienė. Visi kalbėjusie
ji kvietė klausimus spręsti tai
kiai ir vieningai ir Balfui sugrą
žinti gerą vardą.

Invokaciją sukalbėjo kun. A.. 
Zakarauskas, Balfo Marųuette 
Parko skyriaus delegatas iš Chi- 
"cagos. Amerikos ir Lietuvos 
himnus sugiedojo solistė Aldona 
Stempužienė.

Atsistojimu pagerbti mirusieji 
Balfo darbuotojai, perskaityti 
sveikinimai. Žodžiu sveikino 
devyni žmonės.

Mandatų komisija dirbo, lai
kydamasi visų formalumų. Ko
misijai pirmininkavo Vyt. Jaku- 
baitis. Jis ir paskelbė, kad sei
me dalyvauja 144 atstovai. Ko
misija nepripažino teisės atsto
vauti skyriam 17-kai atstovų. Jų 
įgaliojimo dokumentai pasirodė 
nepriimtini.

Seimui pirmininkauti buvo iš
rinkti Alena Devenienė iš Cali- 
fomijos, V. Akelaitis iš Cleve
lando ir I. Petrauskas iš Chica- 
gos. Sekretoriavo R. Rožaus- 
Idenė ir V. Staškus.

Priėmus darbotvarkę, išrinkus 
nominacijų ir rezoliucijų komi
sijas, prasidėjo centro valdybos 
pranešimai.

Pirmas kalbėjo buvęs ilga
metis Balfo centro valdybos 
pirm. kun. V. Martiniais. Marija 
Rudienė kvietė pamiršti skau
džią praeitį ir nukreipti visas jė
gas į Balfo ateitį.

Greit buvo priimti generali
nio sekretoriaus A. Dzirvono, iž
dininko K. Čepaičio, direktorių 
tarybos pirm. V. Selenio prane
šimai. Daugiausia diskusijų kilo 
dėl revizijos komisijos praneši-

reičikas, kun. A. kantaras, kun. 
A. Trakis, O. Zailskienė, kun. A. 
Zakarauskas, K. Gaižutis, O. Jo- 
kubaitienė, E. Paurazienė, S. 
Selenis, F. Andriūnas, J. Gerd- 
vilienė, V. Žukauskas. Viso — 
32 asmenys. (Iš New Yorko iš
rinkta Janė Gerdvilienė ir ak
torius Vitalis Žukauskas).

Revizijos komisijon išrinkti:
J. švedas, V. Žilinskas ir M., tunus.
Stonys. , ■ . Seimas buvo pats didžiausias

Seimo metu New Yorko Balfo istorijoje. Balfo aktualijos 
100 skyriaus pirmininkas dr. E. įjudino Gerai, kad suge- 
Noakas pareiškė, kad vienybės ^ta pravesti darbinga

nuotaika, kad nenueita į nerei
kalingus ginčus, kad užbaigtas 
kilęs nesusipratimas. Pats sei
mas ir naujoji valdyba turėtų 
prisidėti prie Balfo vardo at
statymo. čia neužteks vien žo
džių, reikės kieto ir sunkaus

dėlei į teismą jau nebeeis.
Svarstyti dar labdaros, socia

linės veiklos, organizaciniai bei 
juridiniai klausimai., Seimas 
baigtas kun. Anso Trakio sukal
bėta malda.

Balfo valdyba
Po seimo tuoj buvo išrinktos

mo. Komisiją sudarė J. Švedas, 
V. Žilinskas ir M. Stonys. Il
giau užtruko skyrių pranešimai.

Direktorių taryba
Direktorių tarybon slaptu bal

sas Trakis, II-ras vicepirm.

direktorių tarybos posėdis. Čia 
išrinkta nauja Balfo vadovybė: 
pirmininkė Marija Rudienė,

Balfo seime lapkričio10 Clevelande. Pirmoje eilėje matosi 
soL A. Stempužienė, M. Rudienė, D. Bobelienė, kun. A. 
Trakis ir kiti. Nuotr. V. Bacevičiaus

IšVlSUi

BALTIMORĖS ŽINIOS

Balfo seimas buvo lapkričio 10 Clevelande. Prezidiume sėdi 
iš k. E. Devenienė, J. Petrauskas ir V. Akelaitis.Nuotr. V. Bacevičiaus

NASHUA, N.H.
Lietuvis į aukštą vietą

Mokytoją Stasį Stončių mo
kyklų komisija išrinko bendruo
ju aukštesniosios mokyklos vir
šininko padėjėju. Jis pavyz
dingai darbuojasi vietinėse mo
kyklose nuo 1958. Šios didžiau
sios miesto mokyklos viršinin
ko (graiko Tomo Stylianos) 
bendrais padėjėjais dabar yra du 
lietuviai — Petras Murauckas ir 
Stasys Stončius. Abu gerai moka 
lietuvių kalbą.

Į Nashuą Stasys atvyko jaunas 
su tėvais kretingiškiais antrąja 
ateivių pokarine banga. Aukš- Stasys Stončius

Metinis drabužių vąjus, jun
giamas su Padėkos diena, šv. 
Alfonso parapijoj prasidėjo lap
kričio 18. Visi parapijos nariai 
raginami šiame drabužių rinki
mo vajuje dalyvauti ir naudoji
mui tinkamus drabužius prista
tyti į kleboniją. Ten jie bus su
dėti į dėžes ir pristatyti į centrą.

Clevelando vyrų oktetas, va
dovaujamas Ryto Babicko, ir so
listė Irena Grigaliūnaitė lankėsi

ELIZABETH, N.J.
Bankelio narių susirinkimas
Spalio 21 Lietuvių Laisvės sa

lėj vyko Elizabetho lietuvių 
bankelio narių susirinkimas. 
Bankelis įsteigtas 1913, tad šis 
susirinkimas buvo jubilėjinis — 
šešiasdešimtasis.

Apie bankelio veiklą pra
nešimus padarė bankelio pir
mininkas J. Akulionis, sekre
torius J. P. Camey ir kiti. Pra
eitų metų bankelio apyvarta 
buvo apie 700,000 dol. Taupy
tajam šiais metais buvo išmoks
ta 7% palūkanų.

Bankelio vadovybė kviečia vi
sus Elizabethe gyvenančius lie
tuvius taupyti ir savo santau
pas laikyti šiame bankely, kurio 
mokamos palūkanos viršija kitų 
mokamas palūkanas.

Bankelio labui reikėtų reko
menduoti, kad apie metinius 
susirinkimus nariams būtų pra
nešta bent prieš mėnesį; tokiu 
būdu susirinkimai būtų gauses
ni. Teko sutikti narių, kurie 
apie šį susirinkimą išgirdo tą 
pačią susirinkimo dieną. Neži
nia, kodėl bankelio vadovy
bė vengia laikytis tos susirinki
mam šaukti tvarkos, kuri buvo 
praktikuojama anksčiau.

Baltimorėj.-'Lapkričio 17 jų kon
certas Lietuvių Svetainės di
džiojoj salėj praėjo su dideliu 
pasisekimu.

Ateitininkai surengė įdomų li
teratūros vakarą lapkričio 18 
Lietuvių Svetainės didžiojoj sa
lėj. Kalbėjo žurnalistas Algis 
Rukšėnas apie Simo Kudirkos 
išdavimą, kurį vaizdžiai aprašė 
savo knygoj “Day of Shame”, 
Autorius mielai suteikė savo au
tografą knygos pirkėjam.

Padėkos dieną, lapkričio 22, 
ketvirtadienį, 9 vai. ryto Šv. Al
fonso bažnyčioj buvo aukojamos 
iškilmingos mišios. Giedojo mo
kyklos vaikučiai.

Šv. Alfonso suaugusių klubas 
lapkričio 24, šeštadienį, 8 v.v. 
rengia austrių balių Šv. Alfonso 
mokyklos salėj. Bus ir kitokių 
valgių. Šokiam gros geras or
kestras.

Vajus raupsuotiem paleng
vinti sunkų gyvenimą kiekvie
nais metais daromas Šv. Alfonso 
parapijoj Advento metu. To kil
naus gailestingumo darbo ini
ciatorius yra energingas Šv. Al
fonso parapijos klebonas prel. L. 
Mendelis. Ne tik parapiečiai, 
bet ir Novenos maldininkai — 
įvairių tautų žmonės, aukoja 
šiam kilniam tikslui. Vajus pra
sidės Advento pirmą sekmadie
nį, gruodžio 2.

Emilija Kudlienė, vėlesnės 
kartos ateivė, po'ilgos ir sunkios 
ligos lapkričio 13 mirė savo na
muose. Velionė buvo susipra
tusi lietuvė ir uoli parapietė. 
Už jos vėlę trys kunigai auko
jo mišias ŠV. Alfonso bažny
čioj lapkričio 17. Palaidota 
Loudon Park kapinėse. Nuliū
dime liko vyras Kazys ir dukra 
Stasė.

__ _____ Jonas Obelinis

tuosius mokslus išėjo Amerikoj. 
Cum Įaudė diplomą gavo An- 
selmo kolegijoj, Manchester, 
N. H., o pedagogikos magistro 
diplomą — Nashuos Rivier ko
legijoj. Šalia to išėjo pridėtinius

aukštesniuosius pedagogikos ir 
anglų kalbos dėstymo kursus 
Bostono ir New Hampshire uni
versitetuose. Dalyvavo keliuose 
ar ’dų kalbos seminaruose.

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI
1000 dol. — M. Šalinskienė, 

VVoodhaven, N. Y., anksč. 5250.
Po 500 dol. — N.N., Nevvark, 

N.J., anksč. 550; kun. J. Gu-

anksč. 20; Vladas Siultė, Rich- 
mond Hill, N. Y., anksč. 125; 
Emilija Jurevičiūtė, Linden, 
N. J., anksč. 245; dr. A. Noakai-
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Ypatingai pasireiškė jaunimo 
veikloj. Todėl Jaycee organiza
cija 1968 jį parinko iškiliausiu 
jaunu mokytoju, o 1969 — iš
kiliausiu jaunu vyru. 1970 jis bu
vo parinktas New Hampshire 
valstijos iškiliausiu jaunu vyru.

Pasižymėjo kaip puikus anglų 
kalbos mokytojas. Dėl to Fair- 
grounds mokykloj buvo pakeltas 
anglų kalbos skyriaus vedėju. 
Pernai anglų kalbos mokytojams 
vedė platų seminarą, padėjusį 
patobulinti šios kalbos dėstymą. 
Mielai patarnaudavo studentų 
organizacijom ar tarybom, ypač 
paredaguodamas jų leidžiamus 
leidinius.

Stasys Stončius yra veiklus 
Šv. Kazimiero parapijos narys. 
Priklauso prie Balfo. Dalyvauja 
visuose Vasario 16 parengimuo
se.

Nashuos lietuviai džiaugiasi 
Stasio Stončiaus paaukštinimu. 
Mokyklų komisijos pirmininkas 
Bemard Masse pareiškė: “Mes 
laimingi, Nashuoj turėdami to
kį išsimokslinusį ir tokį ištiki
mą mokyklinei tarnybai žmogų, 
kaip Stasys Stončius. Buvo keli 
geri puikių kvalifikacijų kandi
datai, todėl pasirinkti nebuvo 
lengva.”

Atrodo, išrinko geriausią — 
lietuvį Stasį Stončių.

Kor.

rinskas, NYC., anksč. 500. N.N., 
Kinnelon, N. J., anksč. 130.

400 dol. — A.A. Petronėlė 
Kirslienė, Elizabeth, N. J., 
anksč. 600 (persiuntė Dorothy 
Žemaitis).

Po 150 dol. — John Simen, 
Scarsdale, N.Y., anksč. 100; Jo
nas Pakalka, Woodhaven, N.Y., 
anksč. 70; Stasys ir Sofija Vaš- 
kiai, So. Ozone Park, anksč. 
675; J. C. Vilpišauskai, Brook- 
lyn, N. Y., anksč. 150; Jurgis ir 
Monika Juodžiai, Woodhaven, 
N. Y., anksč. 265; Antanas ir Jad
vyga Vytuviai, VVoodhaven, 
ąnksč. 663; dr. ir Juozas Gied
raičiai, E. North Port, N. Y., 
anksč. 1050: Petras ir Genė Šla
peliai, Commack, N. Y., anksč. 
250; Kazys Zauka, Woodhaven, 
N. Y., anksč. 175.

Po 100 dol. — Edvardas Balt
rūnas, Brooklyn, N. Y., anksč. 
320; Vacys ir Anelė Stepo- 
niai, Woodhaven, N. Y., anksč. 
200; N.N., Brooklyn, N.Y., ank. 
1085; D. Banaitis, Brooklyn, 
N.Y., anksč. 230; Ona Teleišie- 
nė, Newark, N. J., anksč. 100; 
kun. Alfonsas Gleveckas, Alba- 
ny, N. Y.; Kostas ir Juzė Norvi
lai, Brooklyn, N.Y., anksč. 443.

Po 75 dol. — Eleonora Lio- 
be, Woodhaven, N. Y., anksč. 
465; Prel. Vyt. Balčiūnas, 
Thompson, Conn., anksč. 175; 
Natalie Kulbok, Scarsdale, N.Y.; 
V. Nakutavičius, Fishkill, N. Y.,

tė — Dunajewski, Ozone Park, 
N. Y., anksč. 140. Po 50 dol. — 
F. Sprindys, Franklin Square. 
N. Y., anksč. 110, pažad. 300; 
Alice Zupko (Alice Flower 
Shop), anksč. 110; Danutė Ano- 
nis, Forest Hills, N.Y., anksč. 
315; A. Pliškaitis, Newark, N.j., 
anksč..135; N.N., Nevvark, N.J., 
anksč. 100; B. Sarkenis, Newark, 
N. J., anksč. 110.

Po 25 dol. — Nellie Kabasins- 
kienė, Middle Village, N.Y., 
anksč. 140; Bronius ir Stasė Bo
beliai, VVoodhaven, N. Y., anksč. 
223.

Po 20 dol. — K. Krumėnas, 
Newark, N. J., anksč. 20, pažad. 
100; B. Stankus, Newark, N. J., 
anksč. 110.

Po 10 dol. — H. Andruška, 
VVoodhaven, N. Y., anksč. 560; 
I. Kazlauskas, Greąt Neck, N.Y., 
anksč. 1000; Marcelė Garolis, 
Miami Beach, Fla., anksč. 1010; 
M. Nakrošiutė, Newark, N. J.; J. 
Mikevičienė, Newark, N. J., 
anksč. 10.

Po 5 dol.. — I. Matulis, New- 
ark, N. J., anksč. 100; P. Jes- 
montas, Newark, N. J., anksč. 
25, pažad. 300; J. Simanavičie- 
nė, Newark, N. J., 95.

Laukiama aukų na tik grynais pl- 
nlgala, pttlžadMbiMia, bet Ir Mžra- 
ialatoatamaetaoM.Aakaaalųotl:

Franclscan Fathars 
BuMIng Fund 

361 HlgMand Btvd.
Brooklyn, N. Y„ 11221

— Lietuvos atstovo Washing- 
tone J. Kąjecko lydimas, Vilko 
pirmininkas dr. K. J. Valiūnas 
lapkričio 8 turėjo pasikalbėjimą 
su Valstybės departamento Rytų 
Europos ir Pabaltijo skyriaus pa
reigūnu Edward Hurwitz. Pa
sikalbėjimas, užtrukęs pusantros 
valandos, buvo atviras ir nuo
širdus. Jame buvo paliesti įvai
rūs Lietuvos bylą liečią klausi
mai dabartinėj Europos politi
niųįyykių raidoje. (E)

— Dr. Kazys Bobelis, Altas 
pirmininkas, prieš kiek laiko 
pasiuntė naujam valstybės sek
retoriui Henry Kissingeriui laiš
ką sveikinant su naujomis parei
gomis. Sekretorius Kissinger 
atsiuntė dr. Bobeliui gražų laiš
ką, kuriame jis sako: “Mielas dr. 
Bobeli, Aš noriu Jum padėkoti 
už Jūsų nuoširdų sveikinimą są
ryšy su mano paskyrimu į vals
tybės sekretoriaus pareigas. 
Man yra didelė atsakomybė ir 
taip pat didelė garbė, ir aš giliai 
įvertinu Jūsų širdingus paramos 
žodžius. Jūs buvote labai malo
nus man parašyti.” Su geriau
siais linkėjimais, Henry A. Kis
singer.

— VVashington, D.C., Lietu
vių Bendruomenės apylinkė 
gruodžio 2, sekmadienį, 2 vai. 
popiet rengia Vilniaus įkūrimo 
minėjimą Maryland universi
teto, Tawes Fine Arts pastato 
kambary nr. 2102. Tam pastate 
PLB seimo metu vyko Čiurlio
nio ansamblio koncertas. Daug 
vietos pastatyti automobiliam. 
Programoj įžanginį žodį tars 
Lietuvos atstovas J. Kajeckas. 
V. Trumpa ir dr. D. Krivickas 
padarys Vilniaus istorijos ir poli
tinės raidos apžvalgą. O. Kajec- 
kienė papasakos savo atsimini
mus iš Vilniaus. Meninėj daly 
dalyvaus Daiva Puzinauskaitė 
su gitara, Dainą Pėnkiflnaitė ir 
Zita Kindurytė su kanklėmis, 
deklamuos lituanistinės mokyk
los mokiniai, studentai rodys 
skaidres.

— Lietuvių Fondo tarybos 
posėdy lapkričio 11 ateinantiem 
metam tarybos pirmininku iš
rinktas dr. Jonas Valaitis, o val
dybos pirm. — dr. Antanas Raz
ma. Ateinančių metų sausio pa
baigoj dr. J. Valaitis perims pa
reigas iš dabartinio tarybos 
pirm. dr. K. Ambrazaičio, o dr. 
A. Razma — iš dabartinio val
dybos pirm. dr. J. Valaičio. Tiki
masi ateinančiais metais pasiek
ti fonde milijono dol. kapitalą.

— Ohio lietuvių gydytojų 
draugijos metiniame susirinki
me lapkričio 3 išrinkta nauja val
dyba 1974-1975 metam. Ją suda
ro: dr. H. Brazaitis, dr. J. Bal
čiūnas, dr. D. Degėsys, dr. A. 
Aželis, dr. J. Stankaitis.

— Prof. St Dirmahtas pra
neša, kad Lietuvių Profesorių 
Draugijos Amerikoje valdyba 
sudaryta iš Chicagoj gyvenančių 
narių.

— Padėkos dieną Phoenix, 
Arizona, lietuviai planuoja švęs
ti kartu, išreikšdami padėką 
Dievui už palaimą ir globą. Tą 
dieną bendri pietūs bus kapelio
no kun. A. Valiuškos svetainėj.

— Edmundą Juškį, kelerius 
metus ėjusį Sovietų ambasado
je Washingtone antrojo sekreto
riaus ir konsuld^pareigas, pakei
tė Rimgaudas Mališauskas. Jis 
yra 35 m. amžiaus, baigęs Vil
niaus universitetą ir Maskvoj 
visuomenės mokslų akademiją.

— New Britain, Conn., Sv. 
Andriejaus lietuvių parapijos 
choras lapkričio 24, šeštadienį, 
7:30 v.v. parapijos salėj rengia 
tradicinį vakarą. Choro nariai 
suvaidins 2-jų veiksmų muziki
nę komediją "Viengungiai”, šo
kiam gros Terry Martin orkest
ras.

— Irenos Mickūnienės akva
relių ir Osvaldo Mickūno skulp
tūrų paroda vyksta Chicagoj, 
Čiurlionio galerijoj lapkričio 16- 
25.
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WHITE BLACK

PAINT1NG * DECORATING

Lietuvos taurės varžybas lai
mėjo šachmatų veteranas I. Vis- 
tanedds (Vilnius), įveikęs baig
mėje Šiaulietį A. Uogelę. T re- 
čioji vieta atiteko E. Siekiui 
(Biržai). ■

Ignas Žalys iš Montiealio lai
mėjo 4 taškus Quebeco atvirose. 
Jis pralaimėjo prieš meistrą L. 1<L M3 
Piasetskį ir L.* Tremblay. Pumas ™

Veda Kasys Merkia
■ : ■' •

Danijos didmeistris B. Larse- 
nas laimėjo tarptautinį Šachmatų 
turnyrą, Maniloje, surinkęs 
12 1/2^ taško; Jugoslavijos did
meistris Ljubojevič atsiliko pus- 
taškiu. Laimėtojoms prizus įtei
kė pats Filipinų prezidentas.

Sovietų moterys, kurios lai
mėjo moterų tarpzoninėse pir-

Paryžiuje, įveikė ’ Prancūzijos Pasitraukė iš turnyro. Čia toji 
partija. Baltieji — I. Žalys, juo
dieji — Coudari.

c3 — Nfg 
»5 — NdS 
d4 — cd

S. — •« 
Nf3 - Nc6 
Qo4 -r M
Bc4 —1 de 
N.*o5 — BdB

7.
8.

MfB

Wemstem ir Spragett. Žalys 14. n«4 
įveikė, be kitų, meistrą C. Cou- i£ Bg5uivjv vcuį>£on.iuc&c pir* * 9

mas Šešias vietas, grįždamos, kuris po šio pralaimėjimo
18. BM4

vyrų rinktinę 7:5.

įjį SPORTAS
LAK — BW GOTTSCHEE 

0:4 (0:3)
Galbūt neteisinga pagirt pra

laimėtojus, bet šį kartą mūsų 
futbolininkai ryžtingai sužaidė 
prieš daug stipresnį priešininką. 
Gottschee komanda pirmauja 
savo divizijoje, ir jos eilėse žai
džia net du N.Y. vokiečių lygos ' 
rinktinės žaidėjai. Vienas iš jų 
— Joe Fink, pereitą vasarą žai
dęs N. Y. Cosmos komandoje, 
nors ir labai stengėsi, bet nepa
jėgė sukrapštyti nei vieno įvar
čio. Deja, nesisekė ir mūsiš
kiam. Pirmam puslaiky su vėjo 
pagelba priešininkai taip už
spaudė mūsų vartus, jog po de
šimties minučių jau turėjome du 
įvarčius. Netrukus gavus dar 
vieną, atrodė, kad mūsų koman
dą ištiks tikra katastrofa. Ener
gingas pasipriešinimas ir ypač 
puikus Žadvydo gynimas tačiau 
sustabdė tolimesnes priešininko 
pastangas.

Antram puslaiky, neskaitant 
nereikalingai užtarnautos 11 m. 
baudos, žaidimas buvo apylygis. 
Prie geresnės laimės pasekmė 
galėjo būti sušvelninta arba net 
išlyginta. Ypač prieš baigmę 
mūsiškiai stebėtinai atsigavo, ta
čiau įvarčių šauliai nesurado tai
kinio ir tuo būdu turėjo priimti 
0:4 pralaimėjimą. Rezervinė ko
manda, suklaidinta netikėtai pa
keisto rungtynių tvarkaraščio, 
aikštėj nepasirodė, tuo užtarnau
dama pabaudą ir pralaimėjimą. 
Rungtynių laikas buvo net du 
kartus pakeistas, ir abiejų ko-

(nukelta į 8 psl.)

BUSINESS ASSOCIATE

Thsrs ars a tew Jobs that pa y $100,000 per 
year, būt there are many businesses that do. 
The person we select shoutd eam imme- 
dlate Income the first month w/continuing 
residual each month thereafter & wRl be

eschislve eres. Complete tralning wlth corv- 
tlnulng assistance provided for ąualified 
person. 1. No experiencs rsguired. 2. No 
franchlss tss. 3. Flnancing avaitable.
Minimom Investment reguired $5,625 to 
$22,500 with potential eamings ot 4 times 
the inltial investment the first year.
Ideal for absentee ownership or in con- 
junction wlth other business.
For add Ulonai Information, please cal! 
coilect, Mr. Wlson, (404) 435-2772. Other 
choice areas available.

RŪGS SHAMPOOED
In your horne or Ptace of BusineM. 
Endorsod by Laading Rug Cl«aner« 
throughout «he Wor1d. An work Guaran- 
taad. Frea Estimates.

Call: 212-657-7500

JOSEPH CORRY ELECTRICIAN 
For Commercial Industrial & Homes 

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

Call 633-0486

INTERNATIONAL CAR SERVICE 
LIMOUSINE AND CAR SERVICE 

186-67 122 Avė. Springfield Gardens, 
Queens. Now Offers 24 Hour Private 

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

Good New$ 
To Troub'ed People

Persons addicted to alcohol druj^ 
can les m to live today’s wond 
without the ūse of mood-changing 
d rūgs. Gateway Rehabilitation Cen- 
ter, a private non-profit Corpora
tion. provides a four-week therapy 
as the principai method of trest- 
ment. Transportation provided from 
Greater Pittsburgh International 
Airport. Write to:

Gateway Rehabilitation Center
R. D. #2. Box 95

Aliguippa, Peansylvania 15001 
Phone: (412) 378-4481

KM

Mail check or money order for $6.50 to:

r i

I

I

CAPTIVATED LURES, INC.
P. O. Drawer 16875
Jacksonville, Florida 32216
Ra. resident add 4% tax
Indicate color or colors desired:
□ Black □ Red/White □ Grey/Black
□ Yetlow/Perch □ Green/Yellovv
□ Blue/Black □ Black & White stripės
□ Green/Silver □ Black/Green

Name—
Address 
City—_ 
State__

Bostono tarpldubinėse So 
Bostono lietuvių^ pil.‘ ‘d-jos 
šachmatininkai pralaimėjo prieS 
Boston Chess Studio komandą 
4 1/2 — 1/2. Pusfaškį uždirbo 
tik vienas Jurgis Zoza. Koman
dos kapitonas Algis Makaitis ne
lošė. v

TO PLACK 
TOUĖAD

CANCEL OR CHANGK
T«l.: GL2-2923 V k

SE RVICC

Mlchigan 2-4130

DBCTER PARK įu 
S PHARMACY EI 

Wta. AnaatasL B.B.
JAMAICA AKSriUB

F.DRn.T.O'S 
BESTAVRANT fr LOUflGE

NEIL CONGELLO
Ali Kinds of Carpentry — Doors 

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

’ MEETLULU

I

i 
i 
i

I 
1 
I 
I 
I

lure vvith a motor 
fora heart and you 
forabrain!

You’re not seeing things.. .that 
iš a propeller on Lulu’s nose. And 
behind it is a powerful little eleetrie 
motor in a special watertight 
compartment. Lulu doesn t sputter 
timidly on pelleted fuel, she zips 
through the water powered by 
electncity. Just pop in an ordinary 
penlight battery and she's off for 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 
them—because a twitch of your rod- 
tip telis her where to go.

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

Try.her. Once you turn Lulu on 
you’ll never want to fish vvith an 
ordinary lure again.

Momy back cu>rs*tM.

—i
PAY/LESS CONSTRUCTION 

COMPANY

you leaation this paper. CM ZIS 442-S1S3. Mr. 
Itatoii Bruacba.

BAKER Y, 85% retai!, Gross $170,000 
Year. Estab. 50 Yrs. $20,000. Cash 
Down, Balance on Terms. Re tiri ng. 
Broad River Bakery, 126 New Canaan 
Avė., Norwalk, Conn. (203) 847-3052.

BOE’S LIGHT MOVING 
Reasonable Rates 
105 Nostrand Avė. 

852-8039
We Take Pride in our Work

E. JENKtNS

Trucklng V«n * 15 R.

TRANSMISSIONS 
REBUILT 

CbevyNvtrgHds 
$ 149.00

Wa robuitd afl American 
transmiMions 
AstM Tire Urvfoe Cerp. 
IMI BeMeN AvMse 

BmMya, 8T 4<7-—OS,

BENNIE’S PROFESSIONAL 
FLOOR SERVICE

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

Call Anytime

McLaren construction
We Do Everything and Anything in 

the Construction Field. Quality 
Workmanship 

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

LEI8URE PLACES

; ambulant Can walk ataka. Seml-priyete 
rms. Vary reasonable ratas which Inciudse 
rms, msat, * laundry. 201 276-2750.

REASONABLE PA1NTING 
* CARPENTRY 

Ouallty Workmanship 
785 Lyons Avemie 

Irvlngton, New Jeraey 
CaH: 201 926-2973 
Mr. Max Festinger

DO YOU OWN A P1ECE

JOHN MAMCO A SONS

Ship to:

Name___________________________________ ___________________

Add ress--------------------------------------------------------------------------------

C1 tv  c-i.t * c__________________7 i p.

The J.F.K. Publishen Corp. H not affiliated wilh the U.S. Mint or any other Govemmental or
private Agemy, Corporation or Foundation.

FOX’S CHEVRON 8TATION

CATERING

COLLEGE INN

silver bar

Bactotor Parties 
SH0WEM 
Office Parties 
Meetings, etc.

Numery. EacMent Opportunlty — Mušt See 
SacrNIce — SISJtOOCaS: 723-6043 — Anyttoe

RIDLEY PAINTERS 
Ina Ko * OutsMa

SNACK BAR A SOFT ICE CREAM 
Springf leki Garden, Jemaice 

EstaMIshed, excMent Ipase, rasi raoney maker.

CM For Free Estlmatas 
349-2232 \

201 869-9507 
Please caN after 12 Noon

denarai Auto Rapeirs, Roed Service, Tkee, 
larlaa and Accaaaorlea

SS Mato St, SougM Sound Brook, N. J. 
CM 291 44S-S7M

15 E 127» Street. N. Y.C. 
CM:534-M2»

CEILING & FLOOR
Exp«rt Cumnarclai RMlduntial

Dlrect A Savu Stop at Home 
Al Work Ooarantaad

CM: S34-9314

Zip.

r

First time offered. This limiled edition h.ir i< one <>un« e 
of .999 fine silver, purer than sterling. Minlcd in high re- 
lief, each bar vvill be consecutively numhered jn«i motrnlcd 
in an attraclive presentation display ca^e.

JOHN 
WHITE 

TRUCKING 
LOCAL AREA 
REASONABLE 

RATES
CALL 991-8078

J. F. K. Publishers Corp.-289 Third Avenue, New York, N. Y. 10010
Enclosed is check or tnoney order for $_______________ (
Please enter my order for__________at $10 each First Issue limited edition one ounce
silver JFK Commemorative Bar. (Price inciudes postage. Insurance and presentation case.)

(N.Y. State Residents add 7% Sales Tax)

N'EW YORK — Lietuvos atsiminimų radijo valanda^eštadienuus nuo 4 iki 5 vai. 
WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. Direktorius dr. Jok. J. Stukas, 1467 Force 
Dr., Mountainside, N. J. 07092, TEL. (201) 232-5565. _______________________

1O years ago.dcst we forget.
In memory of an inspiring leader

President
JOHN F. KENNEDY

Eternal 
Flame

This supetbly craftcd, precious mcl.il niaslcr- 
piece is a distinguishcd commcmoijtive of a 
great President. Your Eternal Siame Silver Bar 
vvill alvvays be a cherished beirloom of such 
value that it will be passed on vvith dcep pride 
from generation to gencration.

WS0oS£ 804 meg. — engtų kalba, per SetonHall Untv. radijo d

$10 INVESTAVIMAS — TAUPYMAS 
PASKOLOS — KELIONĖS 
ŪKINIAI PATARIMAI 
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI 
TAKSŲ PILDYMAS
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAŠ 
APDRAUDOS

Litas Investing Co. Ine.
86-01 114tb St, Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA V. VEBEUONAS

(212)441-6799
f

70 C
I 
I

Litas Travel Service.
87-18 LefFerts Blv., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650

t

I
i 
i

I
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AVŠROS VARTŲ

PARAPIJOSŽINIOS
DAIL. VIDOS KRIŠTOLAITYTĖS PARODA
BOSTONE

Spalio 28». sekmadienį, New torių Juozą Boley-Bulevičių, 
Y orio Aušros Vaitų parapijos buvo atgiedoti Lietuvos ir Ame-

. koncertas, a po pamaldų bažny- J karštos atgaivos buvo du mė
čioję parapijos salėje buvo vi- siSfa patiekalai su lietuviškais 
šiem atsilankiusiem rudens pa- —i---  —-----1-----
dėtas pietts; "'.‘C

č Koncertą pasigėrėtinai atliko: 
Barbara Rosner — fleita, Ste- 
phanie Baker — obojumi ir Ma- 
tas Yatkauskas — vargonais. Bu
vo atlikti trys kūriniai: Sonata in 
c minor - Georg Philipp Te- 
lemann (1681-1767), Sonata in g 
minor — Georg Friedricb Haen- 
del (1685-1759) ir Sonata in F 
major — Jean Baptiste Loeillet 
(1688-1730). Vargonais šiuos 
kūrinius palydėjo ir laike pamal
dų vargonais grojo jaunas, daug

; žadąs muzikas, šiuo metu studi
juojąs .. vargonus ‘ Manhattan

- School of Music, vargonininkas 
Matas Yatkauskas. Sumą laikė

i Tėvas Barnabas Mikalauskas, o 
’ pamokslą pasakė šios parapijos 
klebonas kun. Jurgis Gurinskas. 
Nedidelio chorelio giedotos gri
gališkos “De Angelis” mišios ir 
protarpiais atgiedotos lietuviš
kos giemėsskambėjo sklandžiai.

Po pamaldų visi suėjo į para
pijos salę pietum. Salė buvo iš
puošta tautiniais simboliais, o 
.stalai buvo apkrauti rudenio gė
rybėmis. Kun. klebonui J. Gu- 
rinskui sukalbėjus maldą ir pa
kvietus pietų vedėju žinomą 

, Lietuvos vyčių veikėją ir ak- Vilniaus Aušros Vartų parapiją.

priedais ir kava su namuose 
keptais pyragais. Sumanaus pie
tų iškilmių vedėjo J. Bulevičiaus 
dėka pietūs praėjo pakilia nuo
taika. Netrūko dainų ir kalbų. 
Kalbas pasakė Tėvas Barnabas 
Mikalauskas, OFM, kun. Ladas 
Budreckas, kun. Juozas Cekavi- 
čius ir kun. kleb. Juozas Alek- 
siūnas. Po to buvo turtingos 
loterijos laimėjimų traukimas. 
Kun. kleb. Jurgis Gurinskas pa
dėkojo solistam instrumenta
listam už gražiai atliktą koncer
tą bažnyčioje, šeimininkėm už 
tokį skanių pietų paruošimą bei 
patarnavimą prie stalų ir vi-* 
šiem parapiečiam bei svečiam 
už tokį gausų atsilankymą. Ve
dėjo pakviestas, kun. kleb. 
Juozas Aleksiūnas sukalbėjo 
baigiamą maldą.

Parapijos pietūs praėjo su di
deliu pasisekimu. Pietuose da
lyvavo 160 asmenų su šeimomis. 
Gryno pelno parapijai padaryta 
1,248.58 dol. Kun. kleb. J. Gu
rinskas dėkoja visiem prisidėju- 
siem prie šių parapijos pietų pa
sisekimo ir nuoširdžiai kviečia 
lietuvius, gyvenančius Manhat- • 
tane, kurie nepriklauso jokiai 
lietuviškai parapijai, įsijungti į

Liet. Bendruomenės kultūros 
klubas gruodžio 1 ir 2 dienomis 
Liet Piliečių klubų salėje, 368 
West Broadway,. So. Bostone, 
rengia dailininkės Vidos Kriš- 
tolaitytės tapybos karinių pa-

Hartforde, Chicagos Čiurlionio 
galerijoje.

NAUJŲJŲ METŲ 
bendruomeninis 

sutikimas
bus gruodžio 31 lietuvių parapijos salėje, 

207 Adams SL, Newark, N. J.

Geriausių markių gėrimai. Specialūs stalai jaunimui.
Ir visas tas jaukumas ir prašmatnumas asmeniui 

tik $12.50, o studentam ir "Liepsnos” šokėjam — tik 
$7.50.

Maža to. Visi tie, kurie iki gruodžio 20 per LB 
Newarko, N. J., apylinkės valdybą paaukos ne mažiau 
kaip $1004)0 Lietuvių Fondui, Naujųjų Metų sutikime 
dalyvauja nemokamai. Įsidėmėkite — nemokamai.

Pradžia 9 v.v.
Pakvietimus užsisakyti pas:
Rozaliją Ambraziejieną — 589-5199 visą dieną;
Danguole Didžbollonę — 925-4781 vakarais;
Iraną Eltmanleną — 274*4387 visą dieną;
Kazį Jankūną — 472-8422 vakarais;
Viktorą Jokūbaiti — 289-0404 vakarais;
Rozaliją Šomkaltą — 783-7622 visą dieną.

FLORIDA — DAYTONA BEACH
SEASCAPE RESORT MOTEL

Idealu* klimatas. Ideali vieta praleisti vasaros 
žiemos atostogas. Gal būt Įsigyti žemės ar namus 
ateičiai.

Kviečiams aplankyti. Neaukštos kainos. Rašykite:

ir

Mielajai

Seascape Resort Motei 
Ad. Andrulis ' 
3321 S. Atlantic Avė. 
Daytona Beach, Ra. 32018 
(Tol. (904) 767-1372

Loretai Stukienei,
jos broliui Albertui Kaseliui mirus, reiškiu gilią 
užuojautą -

Algirdas Kačanauskas

Parodos atidarymas bus šešta
dienį, gruodžio 1, 7:30 v.v. Kal
bės Stasys Goštautas. Parodą ga
lima lankyti šeštadienį ir sekma
dienį iš ryto.

Bus išstatyta 30 karinių, jų 
tarpe ir paveikslas, skirtas Ro
mui Kalantai pagerbti, pava
dintas Auka. Paveikslai sudaro 
tris grupes — figūrinę tapybą, 
naturmortus ir peisažus.

Bostono ir apylinkės lietu
viam tikrai bus reta proga su
sipažinti su dailininkės kūryba. 
Ji gimusi Lietuvoje, bet išaugusi 
jau Amerikoje, yra baigusi Chi
cagos Art Institutą, meno pe
dagogiką Illinois universitete ir 
Pratto Institute New Yorke ma
gistrės laipsniu baigė meno dės
tymo programą. Dabar gyvena 
New Yorke ir dėsto meną ber
niukų aukšt. mokykloje.

Nuo 1962 dalyvauja grupinėse 
amerikiečių ir lietuvių parodo
se, 1963 pasaulio lietuvių kong
rese Chicagoje jaunųjų daili
ninkų skyriuje gavo pirmąją pre
miją.

Viena pati parodas surengė 
nuo 1965. Jos buvo Clevelande, 
Pratto Institute, Maspethe, N. Y.,

Išaugusi iš Chicagos Art In
stituto mokyklos, dailininkė yra 
kūrybinga ekspresionistė, pa
mėgusi vaizduoti dramatines 
žmonių nuotaikas. Dramatine į- 
tampa pasižymi ir jos peisažai,

Dirba aliejumi, dažniausiai 
naudoja plačius teptukus. Tep- 
tuko brūkšnis paveiksle labai in-' 
tensyvus, gyvas, pilnas dinami
kos ir turtingos spalvos. Kartais 
dažai dedami tirštai, kur pėdsa
kus palieka kiekvienas teptuko 
virpėjimas. Tai didelių emocijų, 
virtuozinių linijų, dramatinių

APREIŠKIMO 
PARAPIJOS 
ŽINIOS

Mirę vyskupai, kunigai bei 
vienuoliai prisiminti lapkričio 
11, sekmadienį, iškilmingomis 
pamaldomis. Buvo konce- 
lebruotos mišios, pamokslą pa
sakė kun. Juozas Čękavičius. 
Kleb. kun. P. Raugalo intciatyvar 
buvo surašyta mirę vyskupai, 
kunigai, vienuoliai. Mirusiųjų 
vardus pateikė parapiečiai. Viso 
buvo surašyta 21 lietuvis vysku
pas, 127 kunigai, 6 vienuoliai ir 
14 seselių. Surašytųjų pavardės 
buvo išleistos atskirame lapely
je.

Kun. Pranas Raugalas, parapi
jos klebonas, gruodžio 6 šven
čia 60 metų sukaktį, švenčia be 
kokių didesnių iškilmių. Para
piečiai, parapijos kunigai, cho- ( 
ras nuoširdžiai sveikina sukak
tuvininką. Parapijos choras už- , 
prašė mišias, kurios bus atlaiky
tos gruodžio 6, 9:30 v.r.

Naujieji Bažnyčios metai pra
dedami gruodžio 2 pamaldomis. 
Tuo pradedami šventieji metai, 
kurie tęsis 1974 ir 1975. Visi 
prašomi kuo gausiau dalyvauti , 
šiose pamaldose ir taip iškil
mingai pradėti šventuosius jubi-

Dail. Vida Krištolaitytė prie savo kūrinio. Jos darbų paroda 
rengiama gruodžio 1 ir 2 dienomis Liet. Piliečių drau
gijos namuose So. Bostone. Nuotr. V. Maželio —

Lietuvos kariuomenės atkūri
mas minimas šį sekmadienį. 10 
vai. ryto šv. Petro parapijos baž
nyčioj So. Bostone aukojamos. 
mišios už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. 3 vai. popiet iškilmin
gas aktas ir meninė programa 
Lietuvių Piliečių D-jos didžiojoj 
salėj. Meninę programą atliks 
solistai Violeta Balčiūnienė ir 
Stasys Liepas. Akomponuoja dr. 
Vytenis M. Vasyliūnas.

Balfo Bostono skyrius paskel
bė piniginį vajų nuo lapkričio 
1 iki gruodžio 31.

Antanas Gustaitis, Bostone 
gyvenąs rašytojas, neseniai išlei
do naują humoristinės poezijos 
knygą ‘^Saulės šermenys”. Jos 
pristatymas Bostone įvyks gruo
džio 15. Dalyvaus ir aktorius 
Henrikas Kačinskas.

Antanas ir Jadvyga Škudzins- 
kai šventė vedybinio gyvenimo 
40 metų sukaktį. A. Škudzinskas 
yra pensininkas, bet tik ne lietu
viškame darbe. Jis yra Lietuvių 
Bendruomenės Bostono apy
gardos pirmininkas ir Lietuvių 
Fondo įgaliotinis. Pagerbime 
specialią programą atliko vaikai
čiai.

Tautinių šokių šokėjai, vado
vaujami Onos Ivaškienės, gra
žiai pasirodė tarptautinėj šokių 
šventėj Tarptautiniam institute 
Bostone. Vyresnieji šoko lap
kričio 9, o jaunesnieji — lapkri
čio 11.

Šv. Petro parapijos seną mūri
nę mokyklą buvo pramatyta nu
griauti ir toj vietoj įrengti auto
mobiliam pastatyti aikštę. Mo
kykla vieną naktį gerokai apde
gė ir baigiama nugriauti. Bažny
čios atremontavimas iš lauko 
irgi vykdomas.

Izidoriaus ir Vytenio Vasy* 
liūnų koncertas Jordan Hali 
mažojoj salėj įvyks gruodžio 8. • .....

Geriausia Šv. Kalėdų dovana —

ENCYCLOPEDIA LITUANICA1
IR KITOS LIKT. ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOS IŠLEISTOS KNYGOS

Teirautis: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
W5 W. Broadway, P.O. Box M, te. Boston, Maso. 02127, USA 
Tolefonsi: darbo metu (417) 20-7730, vakarais («17) 2S2-27M 
OHmelol Kai kurioms knygoms daroma nuolaida net iki 50#. * 
Prašykite kainaraAčio.

I_________ ______________________-____________

liejinius metus. Jubiliejinių 
metų maldos bus kalbamos kiek
vieną sekmadienį. Tą dieną, 
gruodžio 2, klebonas prašo visus 
po sumos susirinkti parapijos 
salėje, kur bus visi pavaišinti.

Lietuvių kalbai išmokti ge
riausiai tinka Introduction to 
Modem Lithuanian (gramatika 
mi 40 pamokų) — 8 dol. ir Li
thuanian ’ Language Record 
(plokštelė su 20 pamokų) — 
5 lol. Tai geriausia dovana var
dinių, gimtadienio, mokyklos 
u.iigimo ar vestuvių progomis 
sūnui, dukrai, anūkam ar dau- 
įun. Užsakant už 13 dol. grama
tiką ir plokštelę, dovanų pride- 
•:-ma knyga “Vytautas the 
Great”. Persiuntimui pridėti 50 
c. Kreiptis: Darbininko admi
nistracija, 910 VVilloughby Avė., 
Brooklyn, N. Y. 11221.

KALĖDINĖS DOVANOS

Tik per Angliją, greičiau, pigiau, geriau. Siūlome labai 
aukštos kokybės dovanų siuntimų, kuris bus naudingas kiekvie
nai šeimai Lietuvoje.

Kalėdinis 1973
3 1/4 jardo puiki vilnonė angliška eilutei medžiaga, 

3 jardai stora crimplene medžiaga moteriškam kostiumėliui 
arba moteriškam paltui, vyriški neiloniniai marškiniai, arba 
bliuskutė, vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megz
tinis. 1 vilnonė gėlėta skarelė, 2 gėlėtos nailoninės skarelės, 
2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 2 
jardai crimplene medžiaga suknelei arba 1 sv. vilnonių mezgi
mui siūlų, 1 sv. šokoladinių saldainių dėžė, 20 angliškų cigare
čių. Kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlai
domis — 140 dol.

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 Tel.: TR 9-0400
Atidarą kasdien iki 8 vai. 
antrad. ir šeštad: iki 6 vai.

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

Maisto siuntinius sudarome pagal pareikalavimą. Tam, 
kas pageidauja pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos dalykus: 
3 1/4 jardo labai gera angliška kostiuminė medžiaga $45.00 
Stora su ornamentais crimplene medžiaga 1 jardas $ 6.00 
Crimplene medžiaga, suknelėm, 1 jardas....................$ 5.50
Nailoninis kailis moteriškam paltui ...................  $33.00
Dirbtinis mink, moteriškam paltui ....... $54.00
Vilnonė žieminiam paltui medžiaga ............................ $36.00
Vilnonė gėlėta skarelė ..................... ................................$ 8.00 ■
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių ..................$ 9.00
Parūkai įvairių spalvų ............................... ...................... $30.00
Nailoniniai marškiniai .............................. ....................... $ 9.00
Vilnoniai arba Acryleno nertiniai ................................. $19.00

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, 
televizijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl 
tokių prekių, kurių negalima iš čia pasiųsti.

BALTIC STORES LTD. (Z. JURAS) 
421 Hadcney Rd., London, E. 2. England 

Telef. 01739 8734

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per
siunčiame palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba 
kitas šalis.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam Į Lietuvą.

(Polyoster-Knlts yardas 2.50, 
Amai Jorsey jardas 89 c. )

AMERICAN FABRICS 
55*35 Myrtlo Ava. (Putnam kampas) 

Rldgewood, N. Y. 11227 Tol. 456*5048 
(Traukinio stotis Wyckoff, Autobusas Putnam) 
Kam pirkti H svetimų, jei gaunam pas savus

Monika MacežInskaltS, sav.

460 W«t Broad#ay, Soutii Boston Maaachusstts 
"Kur tūkstančiai taupo mmjomm 
ALMtSD-#. AMctafeAŽD, PNdW

M» banko dMttortą ttfyMjs yra SSv. Mas J. MMM
su patasMMtojsIs f*** sudkMMtt kr BstusMal b TBrtaa-JkMltl 
vub ons^aObMSi

CtntRMNT DZVtttaND RAM
o Rsfulara/e—Ml* o lysarTanlMpMIt —EĮįM
* BpedalNttta» a/c —6H e SysarTmrDsgMR—M
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Liet, lartaomenės atkūrimo - 

minėjimu buvo lapkričio 18, 
sekmadienį. .Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje buvo specialios 
pamaldos, Tuoj po pamaldų aka
deminė dalis — minėjimas tos 
pačios parapijos salėje. Paskaitą

nADDilŪIMI^AC^™
■__ v Tautodailės parodą, prieška-

.......455-7281 lėdinį apsipirkimą vyr. skaučių _____ _ ______  

.......452-2923 židinys Vilija rengia gruodžio______________Budreckis. Jis kai-
*♦•••••452-6916 16, sekmadieni > Kultūros Židi- bėjo, kaip buvo Įsikalinga ka- 

riuomen^, atstatant Lietuvos ne
priklausomybę. Paskaita buvo J. 
tvarkinga ir įspūdinga. Solistas 
Mečys Ražgaitis, akompo- 
nuojant muzikui Algirdui Ka- : 
čanauskui, padainavo keletą ka- 
nškų dainų. Bronius Balčiūnas 
įspūdingai paskaitė ištrauką iš ; ; 
J. Jankaus “Peilio ašmenimis”. 
Po visos programos apatinėje sar 
Įėję buvo vaišės. Žmonių daly
vavo apie 120.

H. Gavorskas ir V. Venskus, 
abu iš Yenecuelos, įvertindami 
aprašynųapie Venecuelos lietu
vius (aprašymas — pasikalbėji
mas buvoatspaustas Darbininke 
nr. 42, spalio 19), per savo bi
čiulį Vytautą čėsną atsiuntė 
Darbininkui auką. Darbininko 
administracija dėkoja V. Čėsnai 
už tarpininkavimą ir H. Gavors- 
kui bei V.Venskui už auką.

Kristaus Karaliaus šventė bus 
paminėta religiniu koncertu lap
kričio 25, sekmadienį, 4 v. po
piet Angelų Karalienės parapi
jos bažnyčioj. Bus įdomi muzi
kinė programa, kurią parengė 
tos parapijos vargonininkas mu
zikas Albinas Prižgintas. Progra
moje bus kvartetas, kurį atlieka 
jauni New Yorko instrumentalis
tai. Kvartetas bus palydėtas 
skaidrėmis. Vaizdai paimti dau- 

; giausia iš lietuvių liaudies me- 
' no. Vargonais solo gros pats Al* 

binas Prižgintas, giedos tos pa- 
... rapijos choras ir solistė Jūratė 

Veblaitytė-Litchfield. Žodį tars 
kun. V. Piktumą. Minėjimą ren
gia ALRK Federacijos New Yor
ko skyrius.

Lietuvos vyčių 41 kuopa ren
gia Lietuvos vyčių organizaci
jos 60 metų sukakties minėjimą. 
Tai bus gruodžio 9 Apreiškimo 
parapijos salėj. Vaidinama kome
dija “Vargšas Tadas”. Dainų 
koncertą atliks Liudas Stukas. 
Šokiam groja Kazio orkestras. 
Pradžia 4 v. popiet. Kuopos val
dyba kviečia visus į linksmą 
popietę.

Persekiojamai Lietuvos Baž
nyčiai prisiminti rengiamas 
koncertas gruodžio 16 Kultūros 
Židinyje. Rengia Liet. Religinė 
Šalpa ir Liet. Kat. Moterų Kul
tūros Draugija. Koncerto progra
mą atlieka solistė Irena Stankū- 
naitė-Silva ir pianistė Aldona 
Kepalaitė. Pradžia 4 v. popiet. 
Po koncerto — kavutė.

Redakcija 
Administracija 
Spaustuvė 
'Vienuolynas ................235?5962 nio žemutinėje salėje. Bus gin- 
Kultūrns Židinys .......235-5962 tarų, audinių, įvairiausių rank- 

~L • ■' 1 ' darbių, bus demonstruojama
juostų audimas, gėlių paruoši
mas šventėm. Parodėlė vyks nuo 
12 v. iki 8 v.v. . • f

Jaunimo šokiai įvyks Kultūros. 
Židinio atidarymo baliaus metu, 
gruodžio 1, šeštadienį, 8:30 vai. 
vak., žemutinėj kavinės salėj. 
Čia bus vaišės ir jaunimui pritai
kyta šokių muzika. įėjimo kairia 
— 4 dol. auka sporto įrengi
mam Židinyje įsigyti. Šokius 
rengia paties jaunimo komitetas 
ir kviečia visą New Yorko ir apy
linkių jaunimą, studentus bei 
moksleivius į šokius atvykti. Pa
geidaujamas pusiau formalus 
apsirengimas. Kultūros Židinys 
bus kartu ir lietuvių jaunimo 
centras. Nepraleiskit progos to 
centro atidaryme dalyvauti.

Juozas Bulevičius-Boley su
režisavo Lietuvos vyčių vaidini
mą, komediją “Vargšas Tadas”. 
Ji bus vaidinama gruodžio 9, 
sekmadienį, 4 v. popiet Apreiš
kimo parapijos salėje.

Liet. Fronto Bičiulių New 
Yorko sambūris gruodžio 8-9 
dienomis Kultūros Židinyje ren
gia dail. Jurgio Juodžio parodą. 
Bus išstatyta 47 įvairių laikotar
pių kūriniai. Keletas paveikslų 
nutapyta Simo Kudirkos ir Ro
mo Kalantos temomis. Paroda 
skiriama Lietuvos didvyriam pa
gerbti.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas bus lapkričio 
25, sekmadienį, 2:30 v. popiet 
pas klubo narę T. Penikienę, 
85-23 87 Street, VVoodhaven, 
N.Y.

Lietuvos gen. konsulas Anice
tas Simutis dalyvaus dail. Jur
gio Juodžio paveikslų parodoje 
ir tars atidarymo žodį gruodžio 8 
d. 7 v.v. Kultūros Židinyje. Pa
rodą rengia LFB New Yorko 
sambūris.

LB New Yorko apygardos val
dyba pasiuntė prašymą Lietuvių 
Fondo Pelno Skirstymo Komisi
jai, kad paskirtų 1000 dol. pre
miją rengiamai dailės parodai, 
kuri bus vasario mėnesį Kultū
ros Židinyje, Premija būtų pa
gerbtas Kultūros Židinio atida
rymas. Toji dailės paroda nu
matyta atidaryti vasario 9 ir bus 
uždaryta vasario 17, po Lietuvos 

' nepriklausomybės minėjimo.

St. ir Vyt. Cesnavičiai prane
ša, kad lapkričio 24, šeštadienį, 
9 vai. ryto naujoj tėvų pranciš
konų koplyčioj bus aukojamos 
mišios su egzekvijom už jų sū
naus Jurgio-Sigito vėlę. Jurgis- 
Sigitas mirė prieš 25 metus Lie
tuvoj. Giminės, draugai ir pažįs
tami prašomi pasimelsti už jo 
vėlę ir pagal galimybę daly
vauti mišių aukoje.

L .K. Moterų Sąjungos 29 kuo
pos susirinkimas įvyks lapkričio 
25, sekmadienį, tuoj po 11 vai. 
mišių (sumos) Apreiškimo para
pijos žemutinėj salėj. Prašome 
visas nares dalyvauti. Tai bus 
paskutinis šių metų susirin
kimas.

Į Havajus skridimas lėktuvu 
ir liuksusinis viešbutis lapkričio 
24 — gruodžio 2 dienomis — 
208 dol. Skambinti agentūrai 
Vytis 769-3300.

Antanas Gustaitis, poetas hu
moristas, atvyksta iš Bostono 
ir dalyvaus Kultūros Židinio ati
darymo bankete, kuris bus 
gruodžio 1. Jis skaitys eiles- iš 
savo naujausio eilėraščių rinki
nio “Saulės šermenys”.

Patiksliname. Aprašant Vytau
to Didžiojo Universiteto minė
jimą (Darbininkas, nr. 46, psl. 
7), netyčia buvo praleista Elenos 
Legeckienės pavardė. Ji viena 
iškepė visus pyragaičius ir pa
rengė vaišes.

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.

A. Radzivanienė ir J. Vytu- 
vienė tvarko stalus per Kultū
ros Židinio balių. Visais stalų re
zervacijos reikalais skambinti: 
A. Radzivanienė — 441-9720, 
J. Vytuvienė — 846-2980. Židi
nio balius bus gruodžio 1.

KRISTAUS KARALIAUS

ŠVENTĖS MINĖJIMAS —

RELIGINIS KONCERTAS
rengiamas lapkričio 25, sekmadienį, 4 v. popiet Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčioje, 213 So. 4th Street 
kampas Roebling St.

Koncerto programoje:
Olivier Messiaen kvartetas — Laiko pabaiga, piano, 

klarnetas, smuikas, čelo. Kvartetas bus palydėtas skaidrė
mis iš lietuvių liaudies meno. Skaidres parinko 
A. Prižgintas, fotografavo R. Kisielius
2. Tomaso Albinoni — Adagio vargonam ir styginiam 
instrumentam
2. J. S. Bacho — Recitativo ir arija iš kantatos nr. 51, 
solistė Jūratė Veblaitytė-Litchfield
4. Parapijos choro giesmės
5. Solo vargonais Bacho ir Messiaen5j kūrinius groja 
Albinas Prižgintas
6. Kun. V. Pikturnos žodis

i .

Koncertą rengia ir visus atsilankyti kviečia-

ALRK Federacijos New Yorko skyrius

SPORTAS
(atkelta ii 6 psl.) 
mandų žaidimas įvyko šeštadie
nį, bet neselcmadienį, kaip buvo 
pranešta.

Kitą sekmadienį rungtynės 
paskirtos parieš College Point 
mūsų aikštfej, Kissena Corridor, 
Flushinj. Nenumatyti pakeiti
mai būna paskelbti tiktai New 
Yorko vokiečių spaudoj.

Alg.S.

Dail. Jurgis Juodis — Ugnies laisvė, aliejus. Dailininko pa
roda, dedikuota Simo Kudirkos, Romo Kalantos ir kitų Lietu
vos didvyrių garbei, bus gruodžio 8 ir 9 Kultūros Židiny
je. Rengia Liet. Fronto Bičiulių New Yorko skyrius. Nuotr. L. 
Tamošaičio.

STAJLO TENISAS
Šiemet vėl organizuojama 

LAK stalo teniso lyga, kurioje 
bus vietos ir pradžiokam, ir pa
žengusieji) žaidėjam. Lyga susi
dės iš dviejų divizijų. Rungty
niavimas vyks antradienio vaka
rais F. L Lane gimnazijoj ir 
kitą, daugumos dalyvių išrinktą 
vakarą kultūros Židinio patal
pose. Kviečiami visi — mer
gaitės, berniukai, jauni ir pagy
venę stoti į šią lygą. Užsire
gistruoti galima antradieniais 
sporto treniruotėse, arba skam
binant fr. Gvildžiui, 353-7871 
ir A. Šilbajoriui, 846-7636.

’• Povilas C. Garbinčius, 20 
metų amžiaus, gyvenęs Yonkers, 
N. Y., prieš savaitę turėjęs auto
mobilio katastrofą, mirė lapkri
čio 17. Palaidotas Šv. Raymondo 
kapinėse. Šermenimis rūpinosi 
Shalins laidotuvių įstaiga. Velio
nis paliko liūdinčius tėvus Pet
rą ir Oną, brolį ir senelę Ka
valiauskienę bei kitus artimuo
sius.

Kaukių balius, rengiamas atei
tininkų, bus vasario 23 Kultūros 
Židinyje. Rengėjai posėdžiavo 
lapkričio 16. Visam parengimui 
vadovauja Filomena Ignaitienė.

Maironio lituanistinės mokyk
los parengimas ir Kalėdų eglu
tė bus sausio 13 d. 3 v. popiet 
Kultūros Židinyje.

Dail. J. Bagdonas, buvęs Balfo 
reikalų vedėjas, dabar prižiūrė
jęs Balfo namus, tvarkęs visus 
Balfo reikalus, už dviejų savai
čių pasitraukia iš darbo.

Išnuomojamas butas iš 5 kam
barių ir virtuvės, su visais pato
gumais, prieinama kaina, Cy- 
press Hills sekcijoj. Skambinti 
visą dieną: MI 7-3971.

VVoodhavene parduodamas 
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. \

JŪS PADĖSITE PERSEKIOJAMIEMS
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MINĖJIME KONCERTE
1973 m. gruodžio 16 d., sekmadienį — 4 vai. p. p.

KULTŪROS ŽIDINYJE 
361 HIGHLAND BLVD. 

B r o o k I y n, N. Y.

S USITELKIMAS

KONCERTAS:

Po programos kavutt

Auka: $5.00 ir $3.00

KULTŪROS ŽIDINIO ATIDARYMO ŠVENTĖ
šeštadienį, gruodžio 1 d., 361 Highland Blvd.
Programa:
7 v.v. — Kokteilis
8 v.v. — Puota su šampanu

— Trumpa oficiali dalis
— Rašytojas — humoristas Antanas Gustaitis
— Šokiai, grojant puikiam “Tempo” orkestrui

Visi stalai jau užimti. Dėl galimų atskirų vietų skambinti J. Vytuvlenel- * 
846-2980 arba A. Radzlvanlenel 441-9720.

Solistė IRENA STANKŪNAITĖ

Pianistė ALDONA KEPALAITĖ

Rengėjai:
LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖ ŠALPA
LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ KULTŪROS DRAUGIJA

patj vakarą apatinėje salėje — kavinėje

ŠOKIAI IR VAIŠĖS JAUNIMUI
Pradžia — 8:30 v.v. '

įėjimas — 4 dol. sportiniams įrengimams

VISI KVIEČIAMI

4

B
i

i


