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Savaitės 
įvykiai

Jungtinės Tautos 91-22 bal
sais suspendavo Pietų Afrikos 
dalyvavimą JT sesijos darbuose, 
nors jos ir neišmetė iš JT narių 
skaičiaus. Spėliojama, kad Ara
bų valstybės stengsis šią taktiką 
panaudoti ir prieš Izraelį.

D. Britanijos vyriausybė trigu
bai pakėlė mokesčius už benzi
ną. Amerikinis benzino galionas 
vietoj $1.06 ten atsieis $1.20.

Kai kurių Pietų Amerikos 
valstybių pastangos panaikinti 
Amerikos Valstybių Organizaci
jos vykdomas sankcijas prieš 
Kubą nepavyko. JAV vyriausybė 
šį kartą šiuo klausimu buvo vi
sai neutrali.

Apie 500 iš Sov. Sąjungos iš
emigravusių žydų įsikūrė Va
karų Berlyne, nes jiem gyve
nimas Izraely nepatikęs. Netu
rėdami aiškios pilietybės ir po
litinio statuso, naujieji imigran
tai Vakarų Vokietijai ir Berly
nui sudaro daug rūpesčio.

JAV ir Alžiras atnaujino po 
1967 Arabų ir Izraelio karo nu
trauktus diplomatinius san
tykius.

Izraelio vyriausybei nuverti
nus savo pinigus ir pakėlus pre
kių kainas, darbininkų tarpe pra
sidėjo neramumai.

JT sesijos pakviestas čia kal
bėti Palestinos Išlaisvinimo 
Organizacijos vadas Yasir Arafat 
savo kalboj pareiškė, kad jo or
ganizacijos tikslas yra sukurti 
iš musulmonų, krikščionių ir žy
dų Palestinos valstybę, kurioj 
visi naudotųsi teise, lygybe ir 
broliškumu. Izraelio delegacija 
jo kalbos metu posėdy nedaly
vavo, tačiaū, jam atsakydamas, 
Izraelio delegatas pareiškė, kad 
Izraelis yra pasiryžęs prieš šiuos 
teroristus ir toliau neatlaidžiai 
kovoti.

Generolo George Brown, JAV 
ginkluotų pajėgų štabų pirmi
ninko, pareiškimas, kad, iškilus 
antram Arabų alyvos išvežimo 
suvaržymui, amerikiečiai galį 
apsispręsti palaužti žydų įtaką 
šiame krašte, žydų organizacijų 
tarpe sukėlė didelį nepasitenki
nimą ir protestų vyriausybei 
bangą. Prezidentas Fordas gen. 
Brovvn dėl to įspėjo.

Turkija sumažino Kipre laiko
mos įgulos skaičių iki 5000 
karių.

Mirus E. Furcevai, nauju Sov. 
Sąjungos kultūros ministerių pa
skirtas ortodoksinis ideologas 
Piotr N. Demichev, 10 metų 
dirbęs meno ir propagandos 
priežiūros tarnyboj.

Aleksandras Solženicynas kar
tu su šešiais Sov. Sąjungoj tebe
gyvenančiais intelektualais iš
leidžia kritiškų straipsnių an
tologiją apie socialinio ir kultū
rinio gyvenimo problemas Sov. 
Sąjungoj. Knyga žada pasirodyti 
Paryžiuj rusų kalba dar šį mė
nesį.

Egipto užs. reik, ministeris 
Ismail Fahmy pareiškė, kad 
Suezo kanalas tarptautinei laivi
ninkystei bus atidarytas tik tada, 
kai Izraelis sutiks pasitraukti iš 
žymios Sinajaus pusiasalio da
lies.

Politikų tarpe vėl padažnėjo 
kalbos apie naują Arabų ir Iz
raelio karą.

Valstybės departamentas pa
skelbė, kad Peru vyriausybė pa
prašė atšaukti iš krašto 137 Tai
kos korpo narius, kurie čia dirbo 
nuo 1962.

Dr. Anatol Dinbergs, lat
vių atstovas VVashingtone, lap
kričio 6 gavo Valstybės depar
tamento pasveikinimą Latvijos 
nepriklausomybės šventės pro
ga.

PASKELBĖ BADO STREIKĄ 
kovodamas dėl žmogaus teisių ir 
religijos persekiojimo Lietuvoje

Romoje lapkričio 12 bado 
streiką paskelbė neseniai iš 
Lietuvos atvykęs pirmasis disi
dentas Vaclovas Sevrukas. Die
ną prieš tai jis pasiuntė laišką 
generaliniam prokurorui Vil
niuje. Laiške protestuoja prieš 
Bažnyčios ir tikinčiųjų perse
kiojimą “socialistinėje” valsty
bėje ir pažymi, kad jis yra ir 
paliks marksistas, ateistas, ta
čiau reikalauja visur ir visuo
met pritaikyti Visuotinės Žmo
gaus Teisių Deklaracijos prin
cipus.

Prieš pradedant V. Sevrukui 
bado streiką, lapkričio 12 dienos 
rytą grupė lietuvių tikinčiųjų ir 
įvairiataučių ateistų, susirinkę 
lietuvių koplyčioje, esančioje 
šv. Petro bazilikos požemyje, 
trumpai susikaupė ir palinkėjo 
Sevrukui sėkmės. Buvo paskai
tyta iš Sibiro gauta malda.

Iš solidarumo prie Sevruko 
akcijos prisidėjo iš Leningrado 
kilęs ir Vilniuje mokęsis reži
sierius Diment ir dar keturi 
asmenys. Vieni iš jų badavo 1 
dieną, kiti tris dienas, tuo pa
remdami Sevruko žygį.

Romos laikraščiai plačiai ap
rašė šį bado streiką, įsidėjo 
Vaclovo Sevruko nuotrauką.

Lapkričio 14 vakarą jis atvy
ko į New Yorką. Atvyko Pan-

am lėktuvų linija. Jį pasitiko 
Eltos redaktorius J. Audėnas, 
Darbininko redaktorius P. Jur
kus ir šaulių kuopos valdybos 
narys K. Bačauskas. Jis ir čia 
pakartojo, kad jis paskelbęs 
bado streiką ir kodėl paskelbė.

Buvo įkurdintas laikinai pas 
Petrą Montvilą, Balfo valdybos 
narį. Šios savaitės pradžioje 
jis perkeliamas į viešbutį, kad 
prie jo galėtų prieiti spaudos ir 
informacijos tarnybų atstovai. 
Bus susirišta su radijo stotim, 
su Radio Liberty ir bus visur 
pagarsinta, kodėl jis paskelbė 
bado streiką.

Penktadienį, lapkričio 15, jis 
dalyvavo Kultūros Židinyje 
Simo Kudirkos sutikime ir turėjo 
progos su juo susipažinti. Jis 
daug pagelbėjo Lietuvoje Simo 
Kudirkos motinai M. Šulskienei, 
kai ji kovojo dėl savo kelionės 
į Maskvą. Jis Simo Kudirkos 
teismo bylą perdavė į vakarus.

Vaclovas Sevrukas yra 34 me
tų vyras, gimęs Leningrade, sa
vo laiku buvęs marksizmo - 
leninizmo filosofijos dėstytojas. 
Vilniuje jau nuo 1963 įsitraukė 
į veiklą, gindamas žmogaus 
teises, žmogaus laisvą apsi
sprendimą. Taip pasidarė disi
dentas, susisiekė su disiden

tais Maskvoje. Ne kartą buvo 
kalintas, tardomas, baudžiamas, 
bet tas nesustabdė jo kovos dva
sios. Priešingai, dar labiau jis 
kovojo. Visoje savo kovoje jis 
pabrėžia religijos laisvę. Jei 
laisvė duodama ateistam, tai ko
dėl laisvės nėra tikintiesiem, 
kodėl jie persekiojami? Tai pir
mas atvejąs, kada ateistas kon
krečiai kovoja dėl Bažnyčios ir 
tikinčiųjų teisių.

Jis badauja visą mėnesį. Pra
dėjo lapkričio 12 Romoje, o ba
davimą baigs gruodžio 10 New 
Yorke. Kodėl gruodžio 10? Šią 
datą jis specialiai pasirinko, nes 
gruodžio 10 buvo pasirašytos 
Žmogaus teisių deklaracijos, ku
rios visai yra sumintos Sovietų 
Sąjungoje. Norėdamas atkreip
ti viso pasaulio dėmesį į šias 
sumindžiotas teises, jis ir pasi
ryžo pakelti tokią naštą — ba
dauti visą mėnesį. Tai tikrai 
nuostabus ir nepaprastas žygis, 
nuostabiai didelė auka paverg
tai tėvynei!

New Yorko Balfas ir kitos 
labdaros draugijos turėtų įsipa
reigoti jį pagloboti, visi prašomi 
paremti šį drąsų vyrą, kad jo 
auka nenueitų negirdom.

Prieš savo bado streiką jis 
parašė Lietuvos generaliniam 
prokurorui laišką, kuriame pa
aiškina, kodėl jis badauja. Štai 
tas jo laiškas. (Italijoje to laiško 
santrauka buvo paskelbta itališ- 
kai spaudoje). . 2 }

Vaclovas Sevrukas, lapkričio 14 atvykęs į JAV iš Romos. 
Jis yra paskelbęs bado streiką, protestuodamas prieš žmogaus 
teisių laužymą Lietuvoje, prieš religijos persekiojimą. Nuotr. 
V. Maželio

SUSITIKIMAS SU SIMU KUDIRKA

Baigiant susitikimo aktą, Tėv. Paulius Baltakis, OFM, skaito maldą. Scenoje iš k. dukra 
Lolita, žmona Genė, Simas Kudirka, jo motina Marija Šulskienė. Nuotr. V. Maželio

LIETUVOS LAISVINIMO DARBO KONFERENCI
JOS, ĮVYKUSIOS 1974 SPALIO 26-27 VVHITE 
PLAINS, NEW YORK, SUTARTOS IŠVADOS

A. Lietuvos laisvinimo darbo 
sampratos ir lietuvių bendravi
mo klausimu —

1. Lietuvos laisvinimo darbo 
konferencija, išklausiusi ir ap
svarsčiusi pranešimą apie Lietu
vos vadavimo sampratą, nutarė 
dar kartą pareikšti nepakeičia
mą laisvinimo veiksnių nusi
statymą siekti nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstatymo, 
remiantis nekintančia lietuvių 
tautos valia, Lietuvos valsty
bingumo apraiškomis ir lietu
vių išeivijos tautine pareiga savo 
tautai padėti išsilaisvinti iš oku
pacijos.

2. Lietuvos laisvinimo darbo 
konferencija drauge su visa lie
tuvių išeivija protestuoja prieš 
okupanto vykdomą pagrindinių 
žmogaus teisių paneigimą Lie
tuvoje, ypač prieš religijos per
sekiojimą ir Lietuvos žmonių 
bendravimo su kitais kraštais 
varžymą.

Kiek įmanoma okupacinio re
žimo varžtų ribose, laisvojo pa
saulio lietuviams tikslinga puo
selėti ir plėsti ryšius su paverg
toje Lietuvoje gyvenančiais tau

tiečiais išeivijos tautiniam ta
patumui su savo tauta išlaikyti 
ir solidarumui su ja ugdyti. Tuos 
ryšius mezgant ir palaikant, iš
eivijos lietuviams tenka vado
vautis savo sveika nuovoka, są
žinės jautrumu ir tautiniu sąmo
ningumu, vengiant bet kurių 
veiksmų, kurie galėtų pakenkti 
Lietuvos valstybiniam tęsti
numui ar lietuvių tautos pastan
goms išlikti ir išsivaduoti iš oku
pacijos.

3. Lietuvos laisvinimo darbo 
konferencija, turėdama galvoje, 
kad mūsų visuomenės diferen
ciacija ir nusistatymų įvairumas 
yra natūralus ir teigiamas reiš
kinys, taria, kad dėl to toleran
cijos puoselėjimas ir jos laiky
masis mūsų išeivijos organiza
cijų, spaudos ir pavienių asme
nų tarpe yra būtinas. Nesilaiky
mas šio svarbaus dėsnio ap
gailėtinai kenkia išeivijos tauti
niam solidarumui laisvinimo 
darbo sėkmei.

B. Lietuvos laisvinimo ilgalai
kių darbų ir priemonių klausi
mu —

1. Rūpintis, kad Lietuvos Dip

lomatinės Tarnybos įstaigos, 
reiškiančios Lietuvos valsty
bingumo tęstinumą, būtų išlai
kytos.

2. Išlaikyti, remti ir stiprinti 
Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą, tęsiantį tautos valią 
dirbti ir kovoti už Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą.

3. Rūpintis Lietuvos ne
priklausomybės ir lietuvių tau
tos laisvės klausimo ir reikalo 
atstovavimu už Lietuvos ribų.

4. Plačiau naudotis peticijos 
teise tarptautiniuose foru
muose, kurią turi lietuvių orga
nizacijos ir lietuviai kaip atskirų 
valstybių piliečiai, sekant Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo 
principą.

5. Pasirūpinti tautinių ir as
meninių skriaudų lietuviams 
dokumentacijos surinkimu.

6. Rūpintis Lietuvos etnogra
finių sienų dokumentacija. Stu
dijuoti būsimos Europos struk
tūros klausimą tarpvalstybinių 
santykių plotmėje.

7. Ieškoti efektingų būdų leis
ti ir platinti svetimomis kalbo
mis knygas, liečiančias Lietuvos 
bylą ir lietuvių kultūrą.

8. Dėti pastangas, kad lietu
viai, kurie yra išblaškyti po So
vietų Sąjungą, būtų grąžinti į 
Lietuvą.

Lapkričio 15 d. 8 v. v. Kul
tūros Židinys buvo pilnas žmo
nių. Suvažiavo iš visos plačios 
apylinkės, net iš Hartfordo, kitų 
miestų. Visi norėjo pamatyti tą 
kalinį, dėl kurio tiek kovota, 
tiek triukšmauta.

Scena buvo specialiai deko
ruota dail. Jurgio Juodžio, pa
brėžiant lietuviškus kovos mo
tyvus. Vienoje pusėje buvo su
sitelkęs jaunimas, su tautiniais 
drabužiais, su gėlėmis ir tauti
nėmis vėliavėlėmis. Buvo ir 
Perkūno choras, ir daugybė 
žmonių.

Visom iškilmėm sumaniai va
dovavo Romas Kezys. Pirmiau
sia buvo įneštos jaunimo orga-

9. Išnaudoti kitų valstybių 
žmonių galimą pagalbą Lietuvos 
labui. Su latviais ir estais arti
mai bendradarbiauti: veiklą de
rinti, vieni kitus remti ir kiek 
tikslinga veikti išvien.

C. Lietuvos laisvinimo eina
mųjų ir specialių darbų bei žy
gių klausimu—

L Teikti ekonominę, kultū
rinę ir politinę pagalbą lietu
viams okupuotoje Lietuvoje.

2. Telkti informaciją iš oku
puotos Lietuvos ir ją perduoti 
laisvajam pasauliui:

a. straipsniais perijodinėje 
spaudoje, radijo, televizijos ir ki
tomis priemonėmis,

b. kasmetiniais leidiniais (apie 
žmogaus teisių pažeidimus ir ki
tais klausimais),

c. išverčiant į kitas kalbas ir 
leidžiant Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikas.

3. Informuoti laisvąjį pasaulį 
apie Lietuvos bylą aplamai. Iš
skirtiną dėmesį skirti toms vals
tybėms Europoje ir Azijoje, ku
rių interesai yra susikirtę 
su Sovietų Sąjungos interesais, 
nežiūrint jų vidinės santvarkos 
ir ideologijos.

4. Organizacijoms ir foru
mams, galintiems padėti lietu
vių išeivijai ir lietuvių tautai, 
dėmesį skirti tikslingos atrankos 
būdu.

5. Teikti paramą tautinėms ir 
tarptautinėms organizacijoms, 
pozityviai talkinančioms Lietu
vos laisvinimo bylai.

6. Skatinti gyvenamojo krašto 
visuomenės tinkamą supažindi
nimą su lietuvių išeivijos gyve
nimu ir jos teigiamaisiais dar
bais.

7. Tęsti politinį spaudimą į 
visų mums prieinamų valstybių 
vyriausybes ir parlamentus, cli-

( nukelta [ 2 psl.)

nizacijų vėliavos. Tuo metu 
Perkūno choras giedojo Kur bė
ga Šešupė. Dirigavo V. Strolia.

Toliau R. Kezys iškėlė, kas 
labiausiai nusipelnė Simo Ku
dirkos byloje. Tai buvo Daiva 
Kezienė, Gražina Paegle, dr. 
Rolandas Paegle ir kongresm. 
Hanrahan. Visiem tiem, plojant 
publikai, buvo prisegti korsažai.

Pritaikytą žodį tarė prel. Jo
nas Balkonas, pasidžiaugė jau
naisiais, kurie ėmėsi tokio žygio 
— išvaduoti Simą Kudirką ir 
kvietė visus paremti jį aukomis.

Tada į sceną buvo pakviesti 
tie lauktieji svečiai — Simas 
Kudirka, jo žmona Genė, dukra 
Lolita, motina Marija Šulskienė. 
Tai buvo labiausiai jaudinantis 
momentas. Triukšmingi ploji
mai. Jaunieji mosavo vėliavėlė
mis ir šaukė sveikinimo žodžius. 
Tuoj pat į sceną pradėjo eiti 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sios mergaitės ir gėlėm apdova
nojo svečius. Gėlėm apkrovė vi
są garbės stalą. Minia sponta
niškai sustojus sugiedojo Lietu
vos himną.

Visų vardu sveikinimo kalbą 
pasakė Lietuvos gen. konsulas 
A. Simutis, pabrėždamas, kad į 
šio kalinio išvadavimą buvo įsi
traukę visi, kad jo vardas buvo 
nuolat kartojamas laisvoje pa
saulio spaudoje. Kudirka virto 
pavergtos tautos laisvės troški
mo simboliu. Linkėjo jam ir 
toliau išlikti tokiu laisvės kovos 
simboliu, visų vienytoju.

Buvo pakviestas kalbėti ir 
kongresm. Hanrahan, labai daug 
pasidarbavęs Kudirkos reikalu. 
Į sceną buvo palydėtas, visai 
publikai sustojus ir audringai 
plojant. Kongresmanas irgi pasi
džiaugė, kad ši sunki kova dėl 
žmogaus laisvės pasibaigė tokiu 
gražiu laimėjimu, išvaduoti visi 

(nukelta į 5 psl.)

Bražinskų 
reikalu

Lapkričio 13 Valstybės depar
tamento imigracijos skyriuje at
silankė lietuvių delegacija: Lie
tuvos atstovas J. Kajeckas, dr. St. 
Bačkis, dr. J. Genys, Ed. Šu
manas ir Algirdas Gureckas. Jie 
tarėsi dėl Bražinskų įvažiavimo į 
JAV. Buvo kalbamasi su imigra
cijos ir Baltijos skyriaus parei
gūnais L. Weisner, Christopher 
Papas ir VVilliam Shepherd. 
Buvo prašoma leidimo įvažiuoti 
Bražinskam į JAV. Departamen
tas nesutiko duoti vizos nuolati
niam apsigyvenimui, nebent šį 
sprendimą būtų galima apeliuo
ti dėl “visitor” vizos.
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Iš k. Barry Farber, radijo programos vedėjas, paskyręs visą valandą Simui Kudirkai savo 
programoje, Simas Kudirka, Romas Kezys. Nuotr. G. Peniko

VACLOVO SEVRUKO LAIŠKAS
(atkelta iš 1 psl.)

Roma, 1974 m. lapkričio mėn. 
11 d.

Lietuvos TSR Generaliniam 
Prokurorui, Pasaulio Visuome
nei

Pasaulio visuomenė su dide
liu susirūpinimu stebi įvykius 
Lietuvoje, kur tarybinė valdžia 
mindžioja piliečių Konstitucijos 
teisę į tikėjimo laisvę.

SUTARTOS IŠVADOS

(atkelta iš 1 psl.)

džiausią dėmesį kreipiant į 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Tuo tikslu taip pat skatinti lie
tuvius platesniu mastu dalyvauti 
gyvenamojo krašto politinėje 
veikloje.

8. Moksliniais veikalais doku
mentuoti Lietuvos okupaciją, jos 
gyvenimą rusų priespaudoje ir 
pastangas išsilaisvinti. Doku- 
mentuotinos šios temos:

a. Pirmoji rusų okupacija, b. 
1941-ų metų sukilimas, c. vokie
čių ir antroji rusų okupacija, 
d. 1945-1952-ieji metai: areš
tai, trėmimai, kolektyvizacija, 
ginkluotas pasipriešinimas, e. 
lietuviai Sovietų Sąjungos ka
lėjimuose ir koncentracijos sto
vyklose, f. 1952-1970-ųjų metų 
laikotarpis, g. tautinė ir religinė 
rezistencija, h. Rusijos prisiskir
tos ir kolonizuotos Mažosios 
Lietuvos padėtis, i. Gudijai pri
skirtos rytų Lietuvos padėtis ir 
jos tautiniai santykiai.

9. Remti okupuotos Lietuvos 
gyvenimą studijuojančias insti
tucijas, rūpintis profesine talka 
bei lėšomis ir sekti, kad numa
tyti darbai būtų laiku atlikti.

Konferencijos išvadų komisi
ja:

A. Gureckas, VI. Šimaitis, 
Jurgis Valaitis

Nuo 1972 metų išeinančioje 
LIETUVOS KATALIKU BAŽ
NYČIOS KRONIKOJE (išėjo 11 
numerių) pateikiama daug faktų 
apie tikinčiųjų diskriminaciją. 
Vis dėlto valdžios organai tyli. 
Lyg ir nebūtų protestų. Tuo pa
čiu laiku ruošiamasi teisminiam 
susidorojimui su tais, kurie vie
šai gina savo religines pažiū
ras ir nesitaiksto su prievarta. 
Apie tai kalbama 5 Lietuvos 
kunigų kreipimesi į Maskvos 
Žmogaus Teisių Komitetą. Tą 
kreipimąsi, teikdamas jam dide
lę reikšmę, akademikas A. Sa
charovas paskelbė ir persiuntė 
Pasaulio Bažnyčių Tarybai, Ka
talikų Bažnyčios 1974 metų Si
nodui ir visai pasaulio visuo
menei. ,

Aš — marksistas, ateistas. Bet 
tuo labiau jaučiu pareigą ginti 
tikinčiųjų tejses, kuomet jas pa
žeidžia “socialistinė” valstybė. 
Ir niūriame tikinčiojo A. Vaičiū
no 1962 metų viešajame Vil
niaus universiteto studentų 
teisme, kuriame aš dalyvavau, 
gyniau jo teisę mokytis. Jis buvo 
pašalintas. Už gynimą grasino 
man tuo pačiu. 1963 m. paša
lino! O visgi ir Jūs, Generali
nis Prokurore, laikote tai, nežiū
rint viešumo stokos, humaniška. 
1962 m. manyje jau kilo, nors ir 
silpnas, sąžinės balsas, raginan
tis protesto ženklan palikti uni
versitetą. O nepalikau. Todėl ir 
man taikyti Solženicyno žo
džiai: “Amžininkai, Tėvynai
niai! Ar pažinote savo snukį?”

Aš primenu Jums, Generali
nis Prokurore, socialistinį teisė
tumą. Jis, tas socialistinis teisė
tumas, ne Maskvoje, o Pragoję, 
1968 metų pavasaryje.

Suimtieji už religiją, P. Pluira, 
P. Petronis, I. Stašaitis, V. Jau- 
genis, J. Gražys, N. Sadūnaitė 
ir kiti, dabar yra VSK prie 
Ministrų Tarybos LTSR Tardy

mo izoliatoriuje, kur 1972 m. aš, 
ten irgi būdamas, sužinojau apie 
Angelą Davis triukšmingą gyni
mo kampaniją ir lyginau su savo 
padėtimi: apie mane — nei žo
džio!

Paliekant svetingąją Romą, 
kelyje į tremtį, aš negaliu likti 
abejingu kalinamų, tikinčiųjų 
lietuvių, mano draugų likimui. 
Aš kreipiuosi į visus ir pra
šau veiksmais padėti tiems, ku
rie yra persekiojami už tikėjimą.

Aš kreipiuosi į Jus, Generali
nis Prokurore, su geros valios 
žodžiais — laikytis Visuotinės 
Žmogaus Teisių Deklaracijos!

Gindamas tuos principus ir 
norėdamas, kad jie būtų pritai
kyti šiame atvejuje, aš skelbiu 
bado streiką, kurį pradedu lap
kričio mėnesio 12 dieną.

Vaclovas Sevrukas, 
b. marksizmo-leninizmo filo

sofijos dėstytojas

RADIJO 
PROGRAMA 
APIE
S. KUDIRKĄ ir 
LIETUVĄ

Lapkričio 11 Barry Farber ra
dijo programa (WOR stotis) pa
skyrė visą valandą Simui Kudir
kai ir Lietuvai. Ši programa yra 
viena iš populiariausių radijo 
programų Amerikoje. Ji yra per
duodama 32 valstybėse ir turi 
milijoninę audienciją.

Programoje buvo pokalbis su 
Romu Keziu, kurio namuose 
Bayside, N.Y. dieną prieš tai bu
vo linksmas pobūvis. Jame da
lyvavo keliolika asmenų, jų tar
pe ir Simas Kudirka su šeima ir 
Barry Farber. Čia Simas pasako
jo savo įspūdžius, skambėjo lie
tuviškos dainos, vyko įvairūs po
kalbiai. B. Farber daug šio 
vakaro momentų įrašė į garsinę 
juostą.

Pirmadienio programą, jis 
pradėjo sakydamas, kad vakar 
matė tautos įsikūnijimą ir at
gimimą, matė ir stebuklą. Per 
visą valandą davė ištraukas iš 
minėto pobūvio, davė Simo pa
sakojimo įdomesnes vietas, vai
kų ir suaugusių lietuviškas dai
nas. Barry Farber negalėjo atsi
stebėti Simo Kudirkos pasiekta 
laisve. Jis prašo ^Amerikos visuo
menę aukų Simui. B. Farber kal
bėjo: negalim leisti Simui dirbti 
paprastą darbą. Jis turi pirmiau
sia išmokti anglų kalbą, po to 
važinėti po JAV kolegijas su 
paskaitomis ir uždegti JAV jau
nimą naujam idealizmui ir dar
bui už laisvę. Kvietė aukas siųs
ti Kudirkos fondui Philadelphi
joje.

Iš Philadelphijos buvo pra
nešta, kad po šios programos į 
Kudirkos fondą pradėjo plaukti 
daug aukų iš įvairių JAV vieto
vių.

APIE VIENĄ DIALOGĄ
SU TARDYTOJU

1972 m. 24-tos bylos tardymo 
metu man pateikė samizdato in
formaciją apie S. Kudirkos teis
mą, atspausdintą mano maši
nėle, ir paklausė:

— Pats — marksistas. Bet kaip 
tai derinasi su šia antitarybine 
medžiaga?

Tuo metu aš dėjausi nesu
prantąs, apie kokią medžiagą 
eina kalba, lyg apie A. Simučio 
laišką. Susipažinęs gi atsakiau:

— Aš jus turiu apie tai pa
klausti. Nes jūs kalti, kad infor
macija apie Kudirką nėra visa
pusiška ir preciziška. Jūs gi val
džios saugotojai, bet ar tary
binės? Nes tarybinė valdžia 
duotų informaciją betarpiškai iš 
teismo salės . . .

— Bet ši medžiaga atspaus-

Lietuvos Laisvinimo Darbų Konferencijos, įvykusios spalio 26-27 College of White Plains, 
N: Y., dalyviai. Iš kairės — pirmo] eilėj stovi: J. Kavaliūnas, K. Miklas, dr. J. Valaitis, J. Gaila 
— JAV LB Krašto: Valdybės pirm., M. Mackevičius; -X Simutis — Lietuvos genera
linis konsulas, dr. J. K. Valiūnas — Vliko pirm., B. Nainys — PLB pirm., T. Blinstrubas — 
Altos vieepirm., dr. B. Nemickas, E. Čuplinskas — Kanados LB Krašto Valdybos pirm.; 
antroj eilėj: R. Kasperas, J. Valaitis, S. Lūšys; trečioj eilėj; A. Vakselis, A. Gureckas, dr. D. 
Šatas, J. Audėnas, A. Gečys, kun. V. Bagdanavičius (pasilenkęs), R. Česonis, B. Raugas, dr. V. 
Šimaitis. Trūksta V. Vaitiekūno. Nuotr. L. Tamošaičio

dinta jūsų mašinėle.
Kad tardytojui visiškai nerū

pėjo išaiškinti mano poziciją, tai 
suprantama, bet grynai tik seklio 
domėjimasis sukeldavo pasiprie
šinimą ir norą išaiškinti tikras ta
rybinio tardytojo funkcijas, nors 
nuskandinti tardymą į teorines 
ir sąžinės plotmes — buvo apla
mai mano taktika, kuri padėdavo 
man išlaikyti moralinį pranašu
mą ir tardymo klausimų igno- 
raciją kartu su draugiškumu jam. 
Todėl pasakiau tik:

— Rašomąją mašinėlę įsigijau 
ne taip seniai. — Ir toliau: — 
O ką jūs, tardytojau, padarėte, 
kad S. Kudirkos teismo visai ne
būtų, o jei būtų — tai atviras, su 
plačiausia informacija laikraš
čiuose ar spec. biuleteniuose? 
Ar jūs , asmeniškai, nesijau
čiate atsakingi už tai, kad infor
macija apie S. Kudirką eina ne 
per tarybinės valdžios šalininko 
prizmę, be komunisto komen
tarų?

Kadangi mano mašinėlė buvo 
laikoma pas Stasį Jaką, tai šis 
tardytojo kaltinimas be pakanka
mų įrodymų atiteko jam. Maši
nėlė inkriminuojamu laikotar
piu buvo daugelyje rankų, ir 
kaltės suvertimas ant Jako tai 
tiesiog saugumo nenoras palikti 
kažką neišaiškintą.

Dabar aš laikau savo pareiga 
pareikšti, kad informaciją apie 
S. Kudirkos teismą paruošiau ir 
perdaviau užsienio korespon
dentams aš pats. Kadangi infor
macijos šaltiniu buvau ne aš, o 
vienas juristas, tai laikiau savo 
pareiga perduoti ją tokią, kokia 
buvo padiktuota man, spausdi
nant mašinėle.

Kai saugumas pateiks spaudai 
, proceso magnetofoninius užra
šus ir atskleis archyvus, liečian
čius proceso faktus, tik tada bus 
galima duoti mano buvusiam 
tardytojui išsamesnį atsakymą, 
tai yra savo tos medžiagos verti
nimą.

V. Sevrukas

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

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

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

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

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

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus 
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių 
pasirinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Ave
nue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

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

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

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

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

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių 
parduotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454—9527; vakare: 
835-4149. 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia 

■ Darbininko spaudos kioskas.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:30- 
8:30 vai. vak. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467 
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217^25 54th /Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel. 
(212)229-9134. .(■ J “ • o A
BOSTON, MASS. — WlYN 1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30.Š. Min- 
kus, 502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 Ir 
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, 
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam į Lietuvą.

(Polyester-Knits yardas 2.50,
Į Arnel Jersey jardas 89 c. )

AMERICAN FABRICS

I 55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas)
Ridgevvood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046 

(Traukinio stotis Wyckoff, Autobusas Putnam) 
Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus 

Monika Macežinskaitė, sav.

Lietuviško stiliaus paminkle 
sukuriami ir veltui . pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey^ ir Connecticut 
valstijose į

Fasolino
Memorials CO.

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

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

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

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

Patarnaujama.visuose _
kelionių reikaluose*, ?)

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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“Darbininko” redakcijoj lap
kričio 14 gautas laiškas, iš Chi
cagos išsiųstas lapkričio 11. Ra
šo dr. Zenonas Danilevičius. Sa
vo laiške jis taip išsireiškia:

DARBININKAS The Lithuanian Weekly Publlshed 
by Franciscan Fathers

Editorial Office (212) 827-1352 
Business Office (212) 827-1351

Second-class postage pald at Brooklyn, N. Y., Post Office 
Subscrlptlon per year — $10.00. Single Copy 15 centą.

Eina nuo 1915 m., 1951 m. sujungė AMERIKĄ, LDS organą DARBININKĄ ir LIET. ŽINIAS • Pre
numerata metam $10.00 • Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra • 
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę • Už skelbimų turinį 
Ir kalbą redakcija neatsako.

Redaguoja REDAKCINĖ KOMISIJA

Patikslinimas iš Chicagos
“Darbininke” 1974 spalio 25 

d., 3 psl., redakciniame straips
ny pastebėta, kad, Chicagoj 
vykstant Amerikos Lietuvių 
Kongresui, vienas asmuo pa
sveikino kaip JAV Lietuvių 
Bendruomenės tarybos pirmi
ninkas. Kiek buvo žinoma, jis 
nebuvo net JAV LB tarybos na
rys.

šviesoj. Tai tikroji tiesa, su kuria 
teko susipažinti tik po to, kai 
Chicagos lietuvių spaudos jau 
buvom anksčiau suklaidinti.

Amerikos Lietuvių Kon- 
Chicagoj “Naujienos” 

palio 1 d., 4 psl., redak-

,;Į-
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Renkant JAV LB tarybą, vyks
ta rinkimai visose JAV-bėse. 
Krašto lietuviai balsuodami 
išrenka tarybos narius, o išrink- 
tieji tarybos nariai jau patys iš
renka tarybos prezidiumą ir jo 
pirmininką. Apie tokius LB tary
bos naujus rinkimus nebuvo te
kę girdėti. Tad ir nustebino 
naujos tarybos pirmininko atsi
radimas. Tai ir iššaukė minėtą 
straipsnį “Darbininke”.

Po
grės o
1974 s 
cinio straipsnio antroj skilty pa
skelbė: “Kongresas atidžiai
išklausė Bendruomenės tarybos 
pirmininko principinį pareiški
mą ir nuoširdžiai jam pritarė”.

Pakartotinai paskelbta “Nau
jienose” 1974 spalio 3 d., 4 psl., 
redakcinio straipsnio antroj skil
ty: “Dr. Danilevičius sveikino 
Amerikos Lietuvių Kongresą 
JAV Lietuvių Bendruomenės ta
rybos vardu.”

“Nors pavardės Jūs ir neminė
jote, bet 600-tam Lietuvių Kong
reso dalyvių ir dideliam skaičiui 
lietuvių, klausiusiem mano kal
bos per Margučio radiją (kuris ją 
pertransliavo) yra aišku, apie ką 
Jūs rašote.”

“Drauge” 1974 spalio 2 d., 4 
psl., išreikšta užuojauta užjaučia 
“L.B. Tarybos Prezidiumo pir
mininką dr. Zenoną Danilevi
čių”. Po užuojauta parašas: “L. 
B.V.V. Apygardos V-ba, pirm. 
A. Juškevičius.”

Centrinis katalikų pentekosta
listų židinys yra South Bend, 
Ind., ir Ann Arbor, Mich., uni
versitetuose. Yra sudarytas “Na- 
tional Service Committee for 
the Catholic Charismatic Re
ne wal”, kuris organizuoja me
tinius suvažiavimus, leidžia 
mėnesinį “New Covenant” žur
nalą. Notre Dame universitete 
yra “Communication Center”, 
kuris apjungia apie 350 maldos 
grupių Amerikoje ir Kanadoje. 
Tas centras tarpininkauja norin- 
tiėm užmegzti ryšius tarp at
skirų grupių, praneša susirinki
mų vietą, laiką, paduoda grupių 
vadovų pavardes ir kit. Taigi jau 
formuojasi ne paprastas sąjūdis, 
o organizacija, kaip buvo ir pas 
protestantus pentekostalistus.

Lietuvių tarpe šis sąjūdis yra 
dar visiškai jaunas ir naujas. Jį 
ypač propaguoja vienas kitas 
kunigas, viena kita vienuolė, pa
naudodami įvairius katalikų su
sibūrimus. Pasidžiaugiama, kad 
net Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos suvažiavime Bos
tone teologijos sekcijoje buvę 
net dvi paskaitos pentekostaliz- 

. mo klausimu. Bet tai buvo be
veik nesusipratimas, nes L.K.M. 
Akademija ir jos suvažiavimas 
nieko bendro neturi su chariz
matikų tikslais. Suvažiavimo tri
būna buvo panaudota atsitik
tinai, netgi be L.K.M. Akademi
jos centro valdybos žinios ar ap- 
robatos. Kol kas atskirų formaliai 
sukurtų lietuvių būrelių dar 
nėra, o šio sąjūdžio šalininkai 
dedasi prie kitų tautų būrelių.
Pentekostalistų vertinimas

Kas tad iš tikrųjų yra tasai pen-

CHARIZMATIKŲ KLAUSIMU
J. VAIŠNORA, MIC

tekostalistų sąjūdis? Palankūs 
šiam sąjūdžiui, dargi jo apolo
getai, tvirtina, kad tai yra tam 
tikros tikinčiųjų grupės tikėji
mas, kad Šv. Dvasia gali pasi
reikšti ir pasireiškia kasdieni
niame paprasto eilinio nuošir
daus krikščionies gyvenime. 
Veikiant Šv. Dvasiai, kiekvie
nas, kuris to siekia, gali pajusti, 
kad Kristus yra su juo labai ar
timas (praesens) net ir pajunta
mu būdu (experimentally), tai 
yra pojūčiais apčiuopiamu 
būdu. Paprastai šis pajutimas 

(experience) yra Šv. Dvasios 
veikimas, gaunamas tiek tikėji
mo aktu, tiek ir vad. “Šv. Dva
sios krikštu”, per tam tikras 
apeigas ir maldas.

Tie, kurie blaiviai ir objekty
viai, be iš anksto susidaryto 
teigiamo ar neigiamo nusiteiki
mo, nagrinėdami pentekostalis
tų sąjūdį, yra dalyvavę jų suei
gose, matė ten žmones tikin
čius, kad Dievas Šv. Dvasia vei
kia į juos juntamu būdu (expe- 
rientially), panašiai, kaip atsiti
ko per Sekmines. Jie savo suei
gose, kurios vyksta ne bažny
čioje, bet salėse, privačiuose bu
tuose (kur leidžiama kartais suei
gų metu net rūkyti, o po suei
gos seka “socialinis bendravi
mas” — su užkandžiais ir gėri
mais) gieda, meldžiasi savo žo
džiais be stereotipinių maldų, 
skaito ir komentuoja Šv. Raštą 

kaip kiekvienam įkvepia Šv.

“Dabar dėl faktų: aš niekada 
nesakiau, kad kalbu kaip LB 
Tarybos pirmininkas.”

“Aš sveikinau kaip eilinis lie
tuvis, LB narys. Tam tikru suta
pimu aš buvau išrinktas, prieš 
tai, Laikinosios Tarybos Vienin
gai LB Atkurti pirmininku. Nie
kas mums negali uždrausti rū
pintis mūsų nuomone įvyku
siais LB gyvenimo nesklandu
mais ir bandyti LB atstatyti į 
padoraus ir vieningo darbo vė
žes. Toks komitetas yra, jame 

. dalyvauja virš 30 labai padorių 
ir gana iškilių lietuvių.”

Tokie tvirtinimai niekur ne
buvo atšaukti kaip netikslūs. Tik 
po to, kaip pasirodė “Darbinin
ke” minėtas straipsnis, “Naujie
nos” 1974 lapkričio 4 d., 4 psl., 
redakcinio straipsnio antroj skil
ty rašo: “Dr. Danilevičius svei
kino kongresą, ne kaip JAV Lie
tuvių Bendruomenės tarybos 
pirmininkas, kaip Darbininko 
redaktorius neteisingai rašo, bet 
kaip JAV Bendruomenės laiki
nosios tarybos pirmininkas.” Ta
čiau ir čia dar nepristatė dr. 
Danilevičiaus pirmininkauja
mos tarybos pilno vardo.

“Darbininko” redakcija ap
gaili, kad minėtų informacijų 
buvo suklaidinta ir paskelbė sa
vo išvadas spalio 25 d. straips
ny. Tas savo išvadas redakcija 
atšaukia ir dr. Zenoną Danilevi
čių laikraščio skiltyse viešai at
siprašo.

Spaudai paruošė dipl. agr. I. Sinkevičiūtė.

Tai faktas, pristatąs Chicagos 
sveikinimo epizodą visai kitoj

TAUPI ŠEIMININKĖ

i

Iš LB įkurto Simo Kudirkos Fondo LB Krašto Valdybos 
pirmininkas Juozas Gaila įteikia Simui Kudirkai 2000 dol. 
čekį. Nuotr. G. Mirono

Dvasia. Tokiose sueigose pa
prastai nėra vadovų, bet kai kada 
atsiranda ir pastovūs sueigų pir
mininkai, nuolatiniai sueigų di
rigentai, kurie pamažu darosi 
sueigų “kunigais”, nors dvasiš
kiai paprastai tokiom pareigom 
nekviečiami.

Šalia tų geros valios žmonių, 
charizmatikų tarpe galima rasti, 
ypač moterų tarpe, egzaltuotų, 
isterikių, regėtojų, pranašių. To
kie asmenys sueigų metu įsijau
trinę ima tarti nesuprantamus 
žodžius, ką sueigos dalyviai pri
ima kaip “kalbų dovaną”. Ten, 
kur susirenka įvairių tautybių 
ir kalbų žmonės, kada jie kiek
vienas kalba maldas savo kalba, 
irgi palaikoma nepaprasta “įvai
rių kalbų dovana”. Visa tai, pri
imama nekritiškai ir priskiriama 
išoriniu būdu patiriamam Šv. 
Dvasios veikimui ir pasireiš
kimui.

Objektyviam stebėtojam tuo
jau sukelia abejonių pentekosta- 
listų tvirtas įsitikinimas, kad jie 
tikrai tiek išvidiniai, tiek išori
niai patiria Šv. Dvasios veikimo 
galią iš tokių reiškinių, kaip pra- 
kalbėjimas nesuprantamomis 
kalbomis (glosolalia), pranašys
tės, net ligonių gydymas. Bet 
tai jau sunkiai apsprendžiami ir 
patikrinami dalykai. Dėl jų gali 
tarti žodį tik Bažnyčia, kuri 
sprendžia, kokios čia dvasios 
esama.

Tokius nepaprastus reiškinius 
(išoriniu būdu pasireiškian
čias charizmas) reikia priimti la
bai atsargiai. Juk į žmogų ir per 
žmogų kartais veikia ne šven
toji, o piktoji dvasia. Net ir apaš
talų laikais piktoji dvasia nuosta
biai veikdavo į tikinčiuosius, 
kartais sudarydama įspūdį, kad 
tai esąs Šv. Dvasios veikimas, 
siekdama tikinčiuosius įvesti į 
klaidą. Štai kodėl šv. Jonas ragi
na sakydamas: “Mylimiausieji, 
ne kiekvienai dvasiai tikėkite, 
bet ištirkite dvasias, ar jos iš 
Dievo, nes daug netikrų pranašų 
įėjo į pasaulį” (I Jon. 4, 1-2).

O ir pats Kristus yra įspėjęs 
saugotis netikrų pranašų, kurie 
rodysis net su antgamtine, iš 
velnio gaunama galia. Jis sakė: 
“Mat atsiras netikrų kristų ir ne
tikrų pranašų. Jie darys ženklų 
ir stebuklų suklaidinti, jei tai 
galima, net išrinktuosius” (Mk. 
13,22). Tad reikia didelio atsar
gumo ir apdairumo kalbant apie 
Šv. Dvasios apraiškas, kad nebū
tų suklysta priskiriant Šv. Dva
siai tai, kas nėra iš jos.

Be to, kyla ir kitas klausi-

mas: ar tai tikrai yra antgamti
nės apraiškos? O gal tai tik psi
chinės apraiškos, kurios pa
grindą turi žmogaus dvasinėje 
prigimtyje? Gal ir turi kiek pa
grindo pentekostalistų sąjūdžio 
priešininkai sakydami, kad jų, : 
sueigos pirmena Baalo kunigų 
ritualines sueigas, arba graikų 
pranašes ir indų žynius.
Charismatikai

Protingi ir santūrus katalikai 
pentekostalistai neskelbia, kad 
jie esą pašaukti atnaujinti pasau
lį, ko nepajėgia institucinė Baž
nyčia. Jie verčiau nori pakeisti, 
atnaujinti save, kaip to norėjo ir 
ragino II Vatikano Susirinkimas. 
Protingi pentekostalistai nėra nė 
kvietistai, naiviai tikį, kad Die
vas viską padarys be jų akty
vaus bendradarbiavimo.

Stebintieji katalikų pente
kostalistų sąjūdį yra pastebėję, 
kad kai kurie jų pasidarė akty
vesni savo parapijos liturgi
niame ir karitatyviniame gyve
nime. Jų apaštalavimas pasidaro 
gyvesnis, sėkmingeshis, kai ku
rie ima daugiau dėmesio kreip
ti į savo šeimą, į kaimynus, 
draugus. Bet tokie nesigiria cha
rizmomis ir nesistengia verbuoti 
į pentekostalistų sąjūdį kitus.

Tai pozityvūs ir dvasiniam at
sinaujinimui naudingi aspektai. 
Tokiais atvejais šalia Šv. Dva
sios veikimo (o jis yra visuoti
nis) daug reikšmės turi ir paties 
žmogaus veiklus nusiteikimas.

Neigiamieji aspektai
Teologiniu požiūriu. Pente

kostalistai labai pabrėžia, kad jų 
sueigose vyksta tai, kas įvyko 
Jeruzalės Vakarienbutyje de
šimtą dieną po Kristaus įžen
gimo į dangų pagal Kristaus į- 
sakymą neišsiskirstyti ir “lauk
ti Tėvo pažado, apie kurį esate 
girdėję iš mano lūpų . . .jūs po 
kelių dienų būsite pakrikštyti 
Šventąja Dvasia” (Apd. 1, 4-5). 
Taigi Sekminių stebuklas karto
jasi: Šv. Dvasia tačiau nenužen
gia ant pentekostalistų regimu 
būdu (kaip per Sekmines ant Jė
zaus mokinių arba ant paties 
Jėzaus krikšto metu balandžio 
pavidalu), o tik pasireiškiančios 
Šv. Dvasios dovanų išorinės ap
raiškos.

Jeigu taip, tai jau negalima 
tvirtinti, kad pentekostalistų su
eigose kartojasi Sekminių įvy
kis. Sekminių įvykis — Šv. Dva
sios atsiuntimas per regimus 
ženklus (ugnies liežuvius) ir po 
to pasireiškusios charizmos 
buvo vienkartinis, nepakartoja
mas. Kito panašaus Sekminių 
stebuklo nebuvo ir nebus. (B.cL)

Nuvalius odą, reikia išimti vidurius. Jei žuvis verdama, tai 
pakaklėje įpiaunama nedidelė skylutė ir pei* ją atsargiai išima
mi viduriai. Jei žuvis malama ar piaustoma gabalais, tai žuviai 
perplaunama papilvė ir per ją išimami viduriai. Išėmus vidurius, 
žuvis reikia gerai per kelis vandenis išplauti, kad neliktų kraujo. 
Taip paruoštą žuvį galima gaminti įvairiais būdais.

Žuvys gali būti verdamos ir kepamos. Nemaža skanių val
gių galima pagaminti ir iš maltos žuvies.

Virimui imamos kaulingesnės žuvys, o kepimui ne tokios 
kaulingos. Žuvis verdant, prieskonių reikia mažiau negu mėsai, 
kad jie nepanaikintų žuvies skonio. Verdant mažas ar supiausty- 
tas žuvis, jas dėti į verdantį vandenį ar žuvies sultinį. Dides
nes ir nepiaustytas žuvis dėti į šaltą vandenį; tada geriau jos 
išverda ir išlaiko savo skonį. Žuvis virti nemažiau kaip pusę va
landos. Jei jau žuvis visai smulki, galima ir trumpiau virti. Di
desnės žuvys tenka virti vieną valandą, o kartais, pagal dydį, ir 
ilgiau. Naudinga kiek ilgiau pavirinti, nes kai kurių žuvų mė
soje (lydekų, upėtakių ir kt.) būna plačiojo kirmino, arba pla
čiojo soliterio, gemalų. Tais gemalais gali ir žmogus apsikrėsti. 
Žinoma, nereikia duoti žuviai suirti. Iširusios žuvies pradeda at
šokti pažandės. Kai verdama žuvis nesprogtų (odai sprogstant ir 
raumenys sprogsta), gera truputį įpiauti nugarą. Dažniausiai 
žuvys susproginėja nuo smarkaus virimo, todėl jas reikia lėtai 
virti; virimą galima reguliuoti pilant po truputį šalto vandens.

Dažniau žuvis verdant, reikia įsigyti specialų puodą. Tas 
puodas pailgas, su sieteliu, dviem dugnais (vidurinis skylėtas 
ir išimamas), todėl išvirus žuvį lengva iškelti iš puodo, verdant 
lengvai galima sekti žuvies virimą, tuo apsaugojama nuo pervi-

Norint pažinti, ar žuvis šviežia, reikia pirmiausia pažiū- rinimo; be to, šiame puode galima išvirti gana ilgą žuvį, jos ne- 
žiaunas; jei jos raudonos, tai žuvis šviežia, jei tamsios ar supiausčius. Juo didesnė žuvis, juo ji gražiau atrodo.

? baltos, žuvis nešviežia ir netinka valgiui. Akys turi būti šviesios Paprasčiausias ir greičiausias žuvies ’ paruošimas valgiui —
' v. ;r pilnos, neišdžiūvę. Oda turi būti kieta. Jeigu perplovus pilvą kepimas. Kepti labiau tinka mažesnės ir ne tokios kaulingos

žuvys.
Nuvalytas ir išskrostas žuvis reikia pasūdyti ir apie kokią ’ a- 

landą palaikyti. Po to padažyti į kvietinius miltus, pavilgyti į 
išplaktą kiaušinį ir vėl į miltus. Kepti keptuvėje svieste ar aly
voje. Šiltą žuvį į stalą duoti užpiltą tirpintu sviestu, o šaltą — be 
nieko.

Tinka pomidorų ar šviežių agurkų salotos su alyva, mari
nuotos slyvos, marinuotas dynys (arbūzas) ir kt.

ŽUVYS
Žuvies mėsa baltyminga. Baltymų kiekio atžvilgiu ji pri

lygsta bet kuriai kitai mėsai. Žuvų baltymai virškinami lengviau 
negu gyvulių baltymai. Kai kurios žuvys pakankamai riebios 
(pav. unguriai); tokios žuvys maistui ypač vertingos.

Žuvis turi būti šviežia. Geriausia pirkti dar gyvas žuvis, ta
čiau nevisada jų galima gauti; be to, gyvos žuvys žymiai bran
gesnės. Negyvoje žuvyje greitai veisiasi puvimo bakterijos ir 
nuodai, kuriais galima net mirtinai apsinuodyti. Tad perkamą 
žuvį reikia ypač gerai apžiūrėti ir pirkti tik gyvą ar neseniai už

lų:' snūdusią. Jei žuvis tenka palaikyti bent 12 vai., ji išskrodžiama 
ą (bet neplaunama), jos vidus įtrinamas smulkia druska ir žuvis 

į* laikoma šaltoje vietoje.

2 svogūnai,
3 lauro lapeliai,
12 abiejų rūšių pipirų, druskos.

Lydeką nuvalyti, pro įpiautą pakaklę išimti vidurius, išplau
ti ir, prieš verdant, 15-20 minučių pasūdyti. Užkaisti vandenį ir 
dėti prieskonius; kai užvirs, truputį įdėti druskos, įdėti lydeką 
(išėmus žiaunas ir akis), ir virti, kad vanduo puode vos judėtų; 
jei reikia, pilti po truputį šalto vandens. Virti tol, kol atšoks pa
žandės. Išvirus ir truputį atvėsus, atsargiai išimti, dėti į pailgą 
pusdubenį, užpilti paruoštu padažu, papuošti citrinos riekelė
mis, patražolėmis ir duoti į stalą.
Padažas:
1 šaukštas sviesto,
1 šaukštas miltų,
4 tryniai,
2 šaukštai praskiesto acto,
1 šaukštelis cukraus,
0,5 citrinos ir žuvies sultinio kiek reikia.

Į puodelyje ištrintą sviestą supilti miltus, įdėti trynius, įpil
ti actą, įdėtį cukrų ir maišant iš lengvo kaitinti, neduodant už
virti. Kai gerai įkaista, praskiesti žuvies sultiniu tiek, kad būtų 
tąsus; dėl skonio įdėti keletą griežinėlių citrinos, dar kartą pakai
tinti ir, persunkiant per sietelį, pilti karštą ant žuvies. Prie šios 
žuvies galima duoti salotų.

Šiuo padažu galima užpilti ir kitas ne tokias kaulingas žu
vis, pav., lynus.

V VM
&

u

Paprasčiausias ir greičiausias žuvies • paruošimas valgiui —

7 kaulai atšoksta nuo mėsos, tokia žuvis irgi netinka valgiui.
’ v Ruošiant žuvį, pradedant nuo galvos, pirmiausia nuvalomi žvy- 
/f^nai. Žuvis padedama ant lentelės, kairia ranka prilaikoma, o de- 

■■^^^u^šine valoma peiliu ar tam tikru įrankiu. Kai kurių žuvų (pav. c 
ešeriri) žvynai sunkiai skutami; tokias žuvis kokiai minutei rei- * 

^^^^kia įmesti į verdantį vandenį, tada daug lengviau jas valyti. Kai '■ 
-^kurias slidžias žuvis tenka lupti. Norint žuvį lupti, reikia aplink 

.... galvą apiplauti odą ir ją truputį atlupti, o paskui, suėmus odą 
■;< S medžiaga, kad neslystų, reikia ją visą numauti. Plekšnėms reikia 

nulupti viršutinę pusę, nes jų oda kieta, lyg surangėjusi. Labai 
y > dažnai ir lydekos, jei jos norima prikimšti.

■;
• -.f.?";

• -r -

.

g
Virta lydeka su olandišku padažu

6-7 sv. lydekos,
1 sv. daržovių prieskonių,

Kimšta lydeka su baltuoju padažu
2-3 sv. lydekos,
3 šaukštai džiuvėsėlių,
2 šaukštai sviesto,
3 svogūnai,
12 abiejų rūšių pipirų,
2 kietai virti kiaušiniai ir kiek reikia žuvies sultinio.

Lydeką nuvalyti; įpiovus pakaklę tiek, kad būtų perplautas 
stuburkaulis, bet galvą nenupiauti, neliečiant papilvės, peiliu gra
žiai, kartu su visa galva, numauti odą su mėsa. Jei kartais taip 
padaryti nepatogu, ypač turint didelę žuvį, _ gąjyą galima nu
plauti, o vėliau, prieš verdant, prisiūti. Nuėriiuš'odą su mėsa; 
nuo kaulų nuskusti visą likusią mėsą. Svogūnus smulkiai supiaus- 
tyti ir pakepinti svieste. Džiuvėsėlius su mėsa ir pakepintais 
svogūnais, permalti. {Pus daugiau)

V
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SKAUTŲ
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Globoja: Lietuvių Skautų Sąjunga

Redaguoja: ,
ps. Birutė Kidolienė, 94-08 Jamaica Avė. Woodhaven, N. Y. '11421 

Tel. Hl 1-3894 (Area code 21Ž)

LAPKRIČIO 1-OJI
Štai jau ir vėl ruduo. Vėl 

lapkritis. Kai kam tai reiškia 
šaltą orą, artėjančią žiemą ar 
pan. Tačiau mūsų skautai ir 
skautės lapkritį sutinka su pava
sariška šypsena ir giedriu veidu. 
Su Lapkričio Pirmąja prasideda 
nauji skautiški metai, pilni dar
bų, užsimojimų, rūpesčių, virs
tančių laimėjimais darbščių 
skautų rankų ir skautiško suma
numo dėka.

Jau 56 metai, kai gyvuoja mū
sų Skautų Sąjunga, kai lietuvis 
skautas kelia Lietuvos vardą ir 
jos kultūrą visame pasaulyje.

SKAUTAM NEVV YORKE 25 METAI
Jaunatviškame žydėjime per 

25 metus susirenka ilgi reikš
mingų dienų ir valandų skai
čiai. Visa tai jau neįmanoma ap
sakyti keliais žodžiais, keliomis 
trumpomis linijomis. Tokio lai
kotarpio apypilniam vaizdui su
kurti jau reikia daugiau žodžių, 
rašalo ir įvairesnių dažų.

Tik vieno skautų vieneto 50 
svarų surikiuotų raštų, doku
mentų, sąrašų, planų, programų 
pluoštas išsako, kad ten daug 
buvo galvota, planuota, svarstyta 
sukurti savo brolių, sesių turtin
gesnį gyvenimą.

Prieš 25 metus Brooklyno 
Apreiškimo parapijos švento
rius, kur gimė pirmieji skau
tiški planai New Yorko apylin
kėj, buvo pilnas lietuviškos 
nuotaikos ir judrių žingsnių; 
sakytume — ten buvo lyg cent
rinė informacijos būstinė. Ten 
greičiausiai gaudavai atsakymą 
į klausimus: kur, kada, kiek ir 
kaip. Šioje šnekioj lietuviškoj 
aplinkoj susitiko ir pirmieji New 
Yorko skautų, skaučių pradinin
kai: v.s. Emilija Pūtvytė, s.v. V. 
Kamantas, ps. Katelė, ps. L. No
reika, s. A. Bendorius, s. Br. Ku
lys, broliai s.v. A. ir R. Keziai, 
s. A. Samušis ir kiti. Juos, skau
tiškus rūpesčius besvarstan- 
čius, labai širdingai sutiko ir pri
ėmė Apreiškimo parapijos vika
ras, skautiškosios idėjos bro
lis, kun. J. Pakalniškis ir parapi
jos klebonas kun. N. Pakalnis, 
sakydami: mūsų parapijoj durys 
jum atidaros visur ir visada.

Pirmieji pasitarimai vyko vie
tininkės v.s. E. Pūtvytės bute. 
Tuoj įsisteigė skautų vyčių bū
relis ir vėliau draugovė. Šalia 
jų gimė ir vyresniųjų skaučių 
būrelis. Ir kaip ir ką bevertin
tume, šitie du vienetai, skautų 
vyčių ir vyr. skaučių, dvejus me
tus buvo lietuviškojo ir skautiš
kojo gyvenimo šaltinis ir varik
lis.

Pirmieji skautų vyčių būrely
je buvo: A. Bobelis, Eidukevi
čius, A. ir K. Bileriai, V. Gobu- 
šas, Gasiliūnas, R. Kisielius, J.

Prie paukštyčių darbelių Šventaragio stovykloj New Jersey 
paukštytės. Nuotr. s. G. Matonienės

Per skautybę — lietuvybei!

Skautų yra visuose pasaulio kon
tinentuose. Jų yra ir pavergtoje 
tėvynėje, kur jie negali stovyk
lauti, negali veikti Rūtos ir Leli
jos ženkle. Tačiau kiekvienas- 
na prisimena Lapkričio 1- 
ąją, kuri lietuviui skautui yra 
lygiai taip pat brangi, kaip ir Va
sario 16-oji.

Tad ir toliau
“Budėkime, sesės ir broliai 

skautybėj,
Kad skleistųsi Rūta, balta

Lelija”.
ps. B. Kidolienė

Biliūnas, A. Prekeris, P. Petrai
tis, A. Grigaitis, K. Kudžma, 
E. Kaminskas, A. ir V. Alksni
niai, Valaitis, Želvys, G. Surdu- 
kevičius, V. Mikalauskas.

Pinnosios v. skautės: R. ir G. 
Frankaitės, Ž. Mickeliūnaitė, R. 
ir M. Ingelevičiūtės, V. Kareč- 
kaitė, D. Nutautaitė, Biknevi- 
čiūtė, G. Tercijonaitė, G. Ma- 
čiūnaitė, Surdukevičiūtės, Du- 
bauskaitė. Toks būrys pirmųjų 
skautų skaučių kūrė skautiškąjį 
lietuviškąjį gyvenimą nevvyor- 
kiečių jaunuolių eilėse.

Pažadas dainos žodžiais “vis
ką mes pašvęsim Lietuvai mie
lai, motina ji mūsų, o mes jos 
vaikai” nebuvo tuščiai kartoja
mas.

Pirmaisiais metais šalia skau
tiškų sueigų buvo plačiai įsi
jungta į kultūrinį gyvenimą: R. 
Kisielius ir R. Kezys su grupe 
rengė patriotinius vaizdelius ra
dijo valandose, susikūrė dramos 
ratelis, įsisteigė skautų vyčių 
oktetas, buvo įsijungta į vieti
nius chorus, dalyvauta lietuviš
kojo gyvenimo įvykiuose, ypač 
to meto akcijoj prieš Lietuvos 
pavergimą ir pataikūnus oku
pantam. Iš New Yorko išsikėlus 
vietininkei E. Pūtvytei, V. Ka- 
mantui ir Katelei, skautų vieti- 
ninkijai laikinai vadovavo s. A. 
Samušis.

1949/50 mokslo metais prie 
Apreiškimo parapijos kuriasi lie
tuviškoji mokykla. Skautiškasis 
gyvenimas keroja. Įsikuria skau
tų ir skaučių draugovės. Apreiš
kimo parapijos mokykloje kas 
šeštadienį ar sekmadienį vyks

ta sueigos. Vyresnieji rengia iš
vykas į miesto apylinkes, pra- 
vesdami vakarais prie laužų kul
tūrines skautiškas programas. 
Pirmoji didesnė išvyka buvo 
1951 į New Jersey miškus. Sto
vyklėlė buvo suorganizuota pa
skubomis. Bet į sekmadieninį 
laužą atsilankė daug svečių iš 
plačios apylinkės ir išpopuliari
no skautišką mintį.

1952 įsisteigia vilkiukų ir 
paukštyčių d-vės, kuriom vado

vauja A. Alksninis ir J. Ulėnas.
1953 kovo 1 Šv. Kazimiero 

šventės proga buvo surengtas 
viešas vakaras. Programoje: 
vaidinimas — St. Lauciaus “Pa
slaptingoje zonoje”, tautiniai šo
kiai, vadovaujant J. Matulai
tienei, ir sk. vyčių okteto dai
nos, vadovaujant M. Liubers- 
kiui. Vakaras visiem patiko. Per 
daugel metų tautinių šokių gru
pės daugumą sudarė skautai, 
skautės. Tais metais skautai -ės 
labai uoliai ir veiksmingai daly
vavo tautinėje, kultūrinėje veik
loje ir šalpos darbuose. Išsiplė
tus veiklai ir skautam išaugus į 
pilnas tris draugoves 1955 įsi
steigė New Yorke tuntas, pasi
vadindamas Tauro vardu. Pir
masis tuntininkas New Yorke — 
ps. R. Kezys. Jo iniciatyva net 
buvo gautos iš SLA didesnės 
atskiros patalpos skautiškiem 
renginiam ir didesnėm šven
tėm. 1957 p. p. Kriaunaičių ūky
je prie Andes, įvyko pirmoji di
desnioji New Yorko skautų, 
skaučių stovykla. Paskutiniai 
skautiški įvykiai ypač sustiprino 
skautiškas nuotaikas ir paskatino 
daugelį jaunuolių jungtis į skau
tų gretas.

1955.11.16 įsisteigia skaučių 
Neringos vietininkija, kurią su
daro dvi draugovės: Dubysos, 
vadovaujama v. sk. R. Frankai
tės, ir DLK Birutės — ps. T. 
Žukienės. Pirmoji skaučių vieti
ninkė — ps. T. Žukienė, antroji 
(1955.XI.15) — Janina Janulevi- 
čienė ir trečioji (1956.XI.25)— 
v. sk. v. si. A. Noakaitė. Paukš
tyčių draugininke — pi. Giedrė 
Noakaitė, 1958.VI.8 Neringos 
vietininkija paskelbiama Ne
ringos tuntu. Tuntininkėmis iki 
dabar buvo: Daiva Audėnaitė, 
Rima Bružinskienė, Danutė Sie- 
maškienė, Irena Vilgalienė, Ire
na Jankauskienė, Aldona Mari
jošienė ir (dabartinė) Ramutė 
Česnavičienė.

Tauro tuntininkais buvo: 
1955-58 — R. Kezys, 1958-61 — 
A. Bobelis, 1961-63 — J. Bru
žinskas, 1963-67 — A. Samušis, 
1967-69 — K. Bileris, 1969-71 — 
V. Kidolis, 1971-73 — K. Nemic- 
kas, dabar — J. Vilgalys.

Per tuos metus, šalia kasdie
ninių sueigų, pratimų bei išky
lų, N.Y. skautai-ės kasmet daly
vavo savo ar rajoninėse stovyk
lose. Savo gausiu dalyvavimu 
nepraleido nė vienos tautinės, 
jubiliejinės stovyklos, aktyviai 
veikė “Lapkričio 13 žygyje”, 
prisidėjo prie viešo protesto 
Jungtinėse Tautose, 1964 dar
bavosi pasaulinėje parodoje, žy
giavo lojalumo paraduose, da
lyvavo darbuose išlaisvinti Si
mui Kudirkai ir t.t. Įsigyta Con- 
necticut valstijoje stovyklavie
tė.

Šalia tuntų veikė ir skautai 
akademikai, iš kurių daug ini
ciatyvos parodė fil. Lukaševi- 
čius, fil. R. Kezys, fil. G. Kur- 
pis, fil. J. Bilėnas, fil. Bogutai- 
tė ir kiti.

Daug padėjo ir visus darbus 
rėmė tėvų komitetai.

Iš mūsų tarpo amžinybėn pa
lydėti: pirmosios skilties Vilniu
je skautas Vytautas Stašinskas, 
Judita Audėnaitė, K. Kudžma, 
Vytautas Liobis, xMbinas _Gra- 
žiūnas, Birutė Novickienė, D. 
Penikienė, Tomas Dičpinigaitis, 
Rimas Birutis ir kiti.

Į šio skautiško plataus pa
veikslo rėmą dar galima daug 
ką įdėti. Bet priedai — šimtai 
garbingų pavardžių, reikšmingų 
datų ir atsimintinų vietų — per
daug nepakeistų tos skautiškos 
šilumos, kurią mes visi, kaip ta 
pati šeima, vienas kitam jau
čiame ir ja stipriname lietuviš
kąją skautiją.

Kaip bekartotume, ar 25 metai 
ilgas ar trumpas laikotarpis, bet 
iš New Yorko skautų-čių išaugo 
garbingų vadovų, taurių lietu
vių mūsų bendruomenėje ir 
Skautų Sąjungoje.

Skaučių vadovių suvažiavimas 
Hamiltone, Ont.

1974 lapkričio 2-3 Hamiltono 
skaučių vadovės , susirinkę iš 
įvairių Amerikos ir Kanados vie
tovių, svarstė Seserijos veiklą, 
programas ir ateities planus. Da
lyvavo per šimtą vadovių. Sugrį
žo laimingos.

New Yorke lapkričio 9-10 Neringos ir Tauro tuntų šventės proga iškilmingos sue
gos dalyviai ir svečiai. Nuotr. L. Tamošaičio

SKAUČIŲ — SKAUTŲ SUVAŽIAVIMAS NEW YORKE
Lapkričio 9 ir 10 praėjo kaip 

didelė Neringos ir Tauro tuntų 
šventė, kur gražiai ir įspūdingai 
buvo paminėta New Yorko 25 
skautiškos veiklos metų jubilie
jaus pradžia. Į sąskrydį buvo 
atvykę gausus skaičius skaučių- 
tų iš Bostono, Worcesterio, Hart
fordo, Waterburio, Philadelphi
jos, Washingtono ir Elizabetho.

Neringos ir Tauro tuntus bei 
visą sąskrydį sveikino žodžiu: 
vyriausia skautininke v.s. Lilė 
Milukienė, Atlanto rajono vadas 
ps. Bronius Aleksandravičius, 
vadeivos — s. Irena Jankauskie
nė ir v.j.s. Mykolas Manomaitis. 
Sveikinimus perdavė: skautijos 
pirmūnas v.s. Petras Jurgėla ir 
vyriausias skautininkas v.s. Pet
ras Molis.

Sąskrydis, šalia iškilmingo ju
biliejaus paminėjimo, turėjo 
progos išgirsti prof. V. K. Jony
no ir A. Mažiulio pašnekesius 
lietuvių liaudies meno ir papro
čių temomis, o po to dalyvauti 
tautinių šokių, dainų ir lietuvių 
liaudies instrumentų muzikos 
koncerte, kurį atliko iš Montrea- 
lio atvykęs ansamblis Ginta
ras. Ansamblio klausėsi 700 su 
viršum žmonių. Publika koncer
tą priėmė ir įvertino entu
ziastiškomis ovacijomis. Sekma
dienį ansamblio vadovas muz. 
Z. Lapinas sąskrydį plačiau 
supažindino su ansamblio nau
dojamais liaudies instrumen
tais bei jų pasigaminimu.

Pasinaudodama gausiu są
skrydžiu, rajono vadeivė s. I. 
Jankauskienė buvo sušaukusi 
rajono vadovių pasitarimą. Čia, 
šalia skyrių vedėjų apyskaiti- 
nių pranešimų, buvo aptarti ir 
būsimos rajono veiklos — spor
to ir stovyklavimo klausimai. Pa
gal seną tradiciją sporto šventę 
ir vėl numatyta rengti Maironio 
Parke, Worcestery, birželio 28- 
29. Gegužės 31 bus vėl organi
zuojama šventė paukštytėm ir 
vilkiukam, o susitarus su sk. vy
čių skyrium, užsimota bandyti 
didesnio masto suvažiavimą vyr. 
skautėm ir skautam vyčiam. 
Stovykliniu klausimu, nors 
detaliai nebuvo išdiskutuota, 
vieningai pasisakyta už rajoninę 
stovyklą, kurioj būtų stovyklau
jama ne pastovyklėmis, kaip iki 
šiol, o atskirai vietovėmis. Vieto
vės atvyktų su savo vadovais ir 
savo vietovei paruošta progra
ma, tačiau būtų bendra virtuvė 
ir maža dalis bendrų programų, 
vykdomų šakomis.

Kadangi rajono brolija oficia
liai tokio vadovų pasitarimo ne
buvo šaukusi, sąskrydy dalyvavę 
vadovai, vadeivės kvietimu, da
lyvavo pasitarime svečio teisė-

LIETUVIŲ SKAUTŲ 
VADOVYBĖS SUVAŽIAVIMAS

1974 spalio 25-27 Toronte, 
Ont., Prisikėlimo p-jos patalpo
se įvyko LSS Tarybos suvažiavi
mas. Dalyvavo 23 Tarybos nariai 
ir gausus būrys skautų vadovų- 
svečių. Per dvi dienas svarsty
ta ideologiniai, organizaciniai ir 
administraciniai klausimai. Ka
dangi vadovai buvo suvažiavę 
iš įvairių vietovių, tai plačiai bu
vo pasidalinta dabartinės veik
los rūpesčiais ir nuotaikomis. 
Giliau pažvelgta į skautišką 
bendravimą su kitų tautų skau

tais. Posėdžius vedė Tarybos 
pirmininkas v.s. A. Saulaitis. Vi
sus gražiai priėmė ir globojo To
ronto skautų-čių vadovai. Išsi
skirta su gražiais įspūdžiais ir 
naudingais nutarimais. 

mis. Seserijos priimtam naujam 
stovyklavimo metodui vadovų 
reakcija buvo mažiau entuzias
tiška, bet priimta dėmesin broli
jos tolimesnei studijai. Pasitari
muose buvęs Atlanto raj. vadas 
ps. B. Aleksandravičius, siekda
mas geresnės veiklos koordina
cijos, pažadėjo stengtis sušaukti 
kitą bendrą rajono vadovių-vų 
suvažiavimą kada nors pavasarį.

Aplamai, pasitarimai buvo ge
rai organizuoti ir pravesti rūpes
tingai. s. G. Matonienė padarė 
apžvalgą pavasarį įvykusios 
tarptautinės etninių skautijų sto
vyklos — UNITY 74.

Iškilmingoj sueigoj ir suva
žiavimo uždaryme dalyvavo, be 
esamų ir buvusių tuntų vadovų, 
Seserijos vyriausia skautininke 
v.s. L. Milukienė, S-gos dvasios 
vadovas ps. tėvas Paulius Balta
kis, Tarybos pirmijos vicepirmi
ninkas v.s. A. Samušis, rajono 
vadeivė s. I. Jankauskienė ir 
rajono vadeiva v.j.s. M. Mano
maitis. New Yorko 25 metų 
skautiška veikla apibūdinta A. 
Samušio referatu.

Pagal Tarybos pirmijos nuta
rimus bei VS-kų įsakymus eilė 
aktyvesniųjų vadovų atžymėti 
vyresniškumo laipsniais arba žy
menimis. ps. A. Katinienė pakel
ta į skautininkės laipsnį, o į pa- 
skautininkio-ės laipsnį I. Alksni-

SVEČIUOSE PAS AUŠROS

VARTŲ TUNTO SESES
Prieš mėnesį man teko sve

čiuotis Chicagoje, kur, be ki
tokių vietos lietuvių suruoštų 
pramogų mano buvimo metu, 
teko dalyvauti ir Aušros Vartų 
sesių tunto sueigoje, įvyku
sioje spalio 13 Jaunimo Centre.

Savo mielos globėjos v.s. M. 
Jonikienės buvau nuvežta į Jau
nimo Centrą, kur kaip tik su
spėjome į pamaldas, kurias laikė 
s. kun. Algimantas Kezys, SJ. Jis 
pasakė ir gražų pamokslą, 
gi sesės gražiai dalyvavo mišių 
aukoje, sutartinai giedodamos 
giesmes.

Po pamaldų, apie 12 vai., į- 
vyko sueiga. Tikrai buvo kuo su
sižavėti, kada į salę įžygiavo 
sesės. Pirmiausia buvo įnešta 
jubiliejinė gairė, nes šiais me
tais Aušros Vartų tuntas švenčia 
savo gyvavimo 25 metų sukak
tį. Paskui įžygiavo visos drau
govės, su savo vėliavomis ir 
svarbiausia — su daina! Nors ir 
nedidelėje salėje, tačiau žygia
vo kaip kokiame parade, o taip 
pat ir rikiuotė buvo be prie
kaišto.

Be įprastinių raportų ir tunto 
bei draugovių įsakymų, buvo 
taip pat ir skaučių įžodis bei 
skaučių kandidačių pervedimas 
į naujas draugoves. Kelios sesės 
apdovanotos žymenimis. Kai ku
rios pakeltos į vyresniškumo 
laipsnius.

Šia proga tunto vadovybė per
ėjo į naujas rankas. Ilgametė 
Aušros Vartų tuntininkė, 
dabartinė Skautų Aido redaktorė 
v.s. Alė Namikienė perdavė tun
tą jaunai vadovei ps. fil. Irenai 
Žukauskienei. Buvo padėkota 
buvusiai tunto vadijai. Pristaty
ta naujoji vadija. Abi tuntinin- 
kės, buvusioji ir vos perėmusi 
pareigas, buvo kiekvienos drau
govės apdovanotos gėlėmis, o 
sesė Alė ir gražiomis dovanė
lėmis prisiminimui.

Be tunto sesių, skautininkių ir 

nienė, tėvas Paulius Baltakis, 
OFM, G. Kulpienė, J. Nemic- 
kas, M. Matulaitytė ir D. Kezy- 
tė-Wolosenko. Paulius Jurkus 
apdovanotas ordinu už nuopel
nus su rėmėjo kaspinu, o R. Mi
lukai tė ir O. Matulaitytė — vė
liavos žymeniu. Skautininko į- 
žodį davė ps. Jurgis Nemickas. 
Lelijos ordinas įteiktas v.s. A. 
Bobeliui, o Tėvynės Sūnaus žy
menys — tuntininkui Jonui Vil- 
galiui ir t. ižd. Vytautui Kulpai. 
Tuntų speciali padėka išreikšta 
s.v.v. si. G. Mikalauskui ir si. P. 
Šilbajoriui.

Abi dienas sąskrydį vaišino ir 
maistą parūpino skautam remti 
komitetas ir vyr. skč. židinys 
Vilija. Nakvynių aprūpinime 
daug padėjo Moterų Vienybės 
narės.

Maloniai nusiteikęs šuva-, 
žiavimas išsiskirstė dideliam dė
kingumo ženkle abiem N.Y. 
tuntam ir visiem rėmėjam, kurie 
parodė nuoširdumo suvažiavi
mui talkindami. Kol jaunimas 
turės tiek rėmėjų ir dirbančių 
su jais, būkim tikri, jis bus su 
mumis ir mūsų neapvils.

Visą suvažiavimą daugiau
sia koordinavo tuntininkė s. Ra
mutė Česnavičienė, o tuntinin- 
ką Joną Vilgalį, ištikus ligai, 
pavadavo v.s. Antanas Gudaitis.

A.Gd.

skautų tėvelių, sueigoje dalyva
vo ir Lituanicos tunto tuntinin
kas, nešinas gėlėmis ir dovano
mis sesėm Alei ir Irenai. Taip 
pat dalyvavo ir JAV Vidurio ra
jono vadeivė s. fil. Danutė Ei- 
dukienė ir ASD pirmininkė ps. 
R. Sabaliūnaitė.

Sueiga baigta trumpu lauželiu 
ir skaniai pagamintais užkan
džiais, dalyvaujant visom tunto 
sesėm ir svečiam.

Atsisveikinant, sesės neleido 
man sakyti sudiev, bet tik iki 
pasimatymo, nes visos kvietė at
silankyti į ateinančių metų visų 
Chicagos tuntų ruošiamą Ka
ziuko mugę, viliodamos jau da
bar gaminamomis prekėmis ir 
žadėdamos pasirodyti ten visoje 
savo grožybėje. B.K.

NEW JERSEY 
SKAUTŲ “CANOE” 
IŠKYLA

Mūsų kelionė įvyko sekma
dienį, spalio 20, prie Oswego 
Lake, netoli Bass River Statė 
Park, New Jersey.

Buvo labai graži diena. Iš viso 
mūsų buvo 26: skautai, skau
tės, vadovai ir keletas drąsių 
tėvų. Pradėjom apie 10 vai. ryto. 
Skautai ir skautės susidėjo daik
tus į “canoes” ir pradėjo keliau
ti. Aš buvau laive su Vytu Ru- 
boniu ir Jonu Didžbaliu. Upė 
buvo vietomis siaura, negili ir 
pilna priaugusių žolių. Labai 
daug kas negalėjo perplaukti 
per tokias vietas, kur buvo žolė
ta. Apie 12:30 sustojom pavalgy
ti. Kai pavalgėm, tai vėl pradė
jom keliauti. Buvom beveik pa
klydę, kur upė išsišakoja tarp sa
lų, bet išėjo, kad ne. Pabaigėm 
kelionę apie 4 vai. popiet. Daug 
kas buvo sušalę ir labai pavar
gę, nes temperatūra buvo tik 43
F. Bet visiem buvo labai smagu!

Petras Audėnas
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Kalba Simas Kudirka jo sutikimo iškilmėse lapkričio 15 Kultū
ros Židinyje. Nuotr. V. Maželio

SUSITIKIMAS
Visos nuotraukos 

V. Maželio

(atkelta iš 1 psl.) 

šeimos nariai. Palinkėjo visai 
Kudirkų šeimai kuo gražiausio 
gyvenimo.

Dabar buvo pakviestas žodį 
tarti Simas Kudirka. Jis perdavė 
sveikinimus iš savo pavergtos 
tautos, padėkojo už tas dideles 
pastangas jį išvaduojant iš ne
laisvės namų, prisiminė visas 
pavergtas tautas, ypatingai Bal
tijos kraštus ir kvietė dėl jų lais
vės visą laiką dirbti ir kovoti. 
Nelaimingoje Rusijoje kaliniai 
neturi jokios vilties, jų laukia 
tik kapai. Daug skausmo, daug 
kentėjimo tenai. Reikia dėti vi
sas pastangas, kad būtų paleng
vintas jų vargas, kad visiem nu
švistų naujų laikų viltis.

Suminėjo ir svarbiausius as
menis, kurie jam padėjo — tai 
buvo tie visi keturi apdovanoti 
gėlėmis. Savo kalbą baigė — ti
kėkime į mūsų pergalę!

Baigiant šią susitikimo va
landėlę, buvo pakviestas Tėv. 
Paulius Baltakis, OFM, sukalbė
ti padėkos maldą. Į jo Amen 
atsiliepė vyrų choras, iškilmin
gai sugiedodamas Amen.

Prieš Simo Kudirkos kalbą 
buvo pristatytas pirmasis lietu
vis disidentas Vaclovas Sev- 
rukas, kuris vakarykščiai buvo 
atvykęs iš Romos kaip imigran-

SU SIMU
tas į JAV. Buvo paskelbta, kad 
jis yra paskelbęs bado streiką, 
protestuodamas prieš žmogaus 
teisių ir religijos persekiojimą 
Lietuvoje.

Tada visi turėjo progos susipa
žinti su Simu. Jis ėjo per visus 
žmones, su visais sveikinosi. 
Abi salės tada užvirė pilnos 
žmonių. Žemutinėje salėje žmo
nės šnekučiavosi, vakarojo. Ten 
buvo ir kiti Simo šeimos nariai. 
Į šį susitikimą buvo atėję ir 
latvių ir estų. Buvo estų jauni
mo su tautiniais drabužiais.

Simo Kudirkos Fondui buvo

Lolita, Simas ir Genė Kudirkai. Nuotr. V. Maželio

Jaunimas Kudirkos susitikimo vakare. Nuotr. V. Maželio

Žmonės grūdasi pasisveikinti su Simu, kuris matosi netoli sienos, apsuptas vyrų. Nuotr. V. 
Maželio

KUDIRKA
renkamos aukos prie įėjimo. Jos 
bus paskelbtos vėliau.

- o -
Visas šis įvykis buvo labai 

pakilus, skaidrus, visjas apjun
gęs, visus paskatinęs dar labiau 
dirbti savo tautos labui. Sutrau
kė ir jaunimą, kuris taip nuo
širdžiai buvo įsijungęs į išduoto 
Simo kovą jį išvaduoti. Ir tą 
jaunimą uždegė nauju lietuviš
ku patriotizmu.

- o -
Salėje buvo surengta Vytauto 

Maželio nuotraukų paroda, kuri 
pavaizdavo, kaip New Yorke 

buvo vykdomos demonstracijos. 
Buvo keturi dideli skydai su 
plakatais ir daugybe nuotraukų. 
Tai praeities dokumentas, kuris 
virto tokiu gražiu laimėjimu.

- o - .
Kitą dieną, šeštadienį, Kudir

kai išskrido į Chicagą, kur buvo 
Chicagos lietuvių susitikimas su 
Simu. Midvvay aerodrome jį pa
sitiko du tūkstančiai lietuvių, 
apie 150 spaudos atstovų. Sek
madienį, lapkričio 17, su juo 
susitiko pilna Marijos Aukštes
niosios mokyklos salė. Šią sa
vaitę jis skrenda į Clevelandą ir 
į Bostoną. Iš ten aplankys ir 
tą vietą, kur buvo išduotas.

Susitikimo vakare iš k. Simas Kudirk’a, Daiva Kezienė, kongresm. Hanrahan, Vaclovas 
Sevrukas, disidentas, ką tik atvykęs į JAV, Gražina Paegle. Nuotr. V. Maželio

Susirinkusi pilna didžioji Kultūros Židinio salė pamatyti Simo Kudirkos. Nuotr. V. Maželio

Po programos Simas Kudirka (d.) ėjo per žmones su visais pasisveikindamas. Kairėje jo moti
na Marija ŠulskienėJoliau Romas Kezys, Vida Penikienė, Kęstutis Miklas. Nuotr. V. Maželio
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HAPPY THANKSGIVING DAY
HAPPY THANKSGIVING DAY 

NEVV BEAUTIFUL 
KIMBERLEY ROOM

ALL DATES AVAILABLE ELEGANT CATERING 
AT MODEST PRICES ACCOMMODATIONS —

HAPPY THANKSGIVING DAY 
NORTH JERSEY 

LOCK & SAFE CO.
266 Slocum Way
305 Main Street 

Fort Lee
Call 201 569-2444-5

HAPPY THANKSGIVING DAY 
XOCHTIL MEXICAN RESTAURANT

146 W. 46th Street, N.Y.C. 
FINEST OF MEXICAN 

DISHES 
ENCHILADAS, TACOS AND MOLE 

TELE: (212) PL7-1325
HAPPY THANKSGIVING DAY 

Sportlng Goods 
TUCKERTON SPORTS CENTER

HAPPY THANKSGIVING DAY
MIKE AUTO IMPORTS 

Sales & Service of Tur & Lotus 
3306 Bridge Avė. Polnt Pleasant 

Speclalizlng in Foreign Cars, Servlces & Imported 
Auto Parts and Accessories Available. Body & 
Fender Repairs Custom Painting & Refinlshlng 

Speclalizlng In Fiberglass Repairs Towing 
Service Open 6 Days a Week Call 201 295-9530

HAPPY THANKSGIVING DAY 
McINERNEY’S 

MILLVVORK

50 TO 200 VVEDDINGS ANNIVERSARIES 
ENGAGEMENTS SHOWERS ETC. 836-4444 IF NO 

ANS. 987-2004 PARKING AVAILABLE 
429-86th Street (bet. 4th and 5th Avenues) 

BAYRIDGE, BROOKLYN

OPEN SEVEN DAYS AREAS MOST COMPLETE 
SPORTS SHOP EXPERT BIKE REPAIRS 

LICENSES ISSUED
15 MATHISTOWN ROAD 

W. TUCKERTON, N.J. 08087
PHONE (609) 296-4344

INC.
ARCHITECTURAL 

VVOODVVORK 
375 Broadvvay 

Long Branch, N.J. 
Phone 201 222-1640

HAPPY THANKSGIVING DAY 
HARBOR TIRE COMPANY

WE STILL HAVE THE ŠAME HIGH OUALITY
AND LOW LOW PRICES OF (7) YEARS AGO 

2767 FLATBUSH AVĖ. BET BELT PARKVVAY AND 
KINGS PLAZA CALL 377-0547

HAPPY THANKSGIVING DAY
ED FIRTH HEATING AND COOLING 

Sales & Service
Box 1272 — Delsea Drive, 

Franklinville, N. J.
Call for Service 609 — 694-3400

HAPPY THANKSGIVING DAY 
LUCILLE’S 

HAIR BOUTIOUE 
The Ultimate In Beauty Care 

Late Nite Thurs. & Fri.
312 HIGH ST. BURLINGTON, N.J.

CALL 609 387-3112

HAPPY THANKSGIVING DAY 
CHATHAM 
MILLVVORK 

Custom Millwork 
37 Commerce St.
Chatham, N. J. 

Call (201) 635-1030

HAPPY THANKSGIVING DAY 
F & H CATERING SERVICE 

Ouality Catering 
326 Front Street 

Dunellen, N. J. Call 201 752-8057

HAPPY THANKSGIVING DAY 
TINA FUR FASHIONS 

FOR THE FINEST 
OF FURS 

304 9th Street 
Jersey City, N.J. 
Call 201 795-1886

HAPPY THANKSGIVING DAY 
REGINA CATERERS

HOME CATERING
ONE OF AMERICA'S LOW COST ECONOMY 
CATERERS DELIVERED TO HOME, OFFICE, OR 

CLUB FROM 15 PEOPLE TO 1000 PEOPLE 
256-0829 — 6401 11 th Avė.

266-8490 — 110 Avė. U

HAPPY THANKSGIVING DAY 
GEM ELECTRONICS 
Open 6 Days a VVeek 

Route 17 Paramus, N.J.
Call 201 261-9751

i 
HAPPY THANKSGIVING DAY

MT. ROYAL GETTY
GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE 

TIRES BATTERIES AND ACCESSORIES į
KINGS HIGHWAY & BERKELEY ROAD į
MT. ROYAL, N.J. CALL (609) 423-6235 j

į

HAPPY THANKSGIVING DAY 
APOLLO VVELDING INC. 
Electrlc Are & Heli Are 

Precislon & Structural VVeldlng 
574 Lyons Avė, 
Irvlngton, N. J.

Call (201) 371-7065-66

HAPPY THANKSGIVING DAY 
THE FRAME UP 

624 Lafayette Avė. 
Hawthorne, N. J. 

ALSO
23 South Klnderkomack Road 

Mountvale, N.J.

HAPPY THANKSGIVING DAY 
LONG ISLAND HOFBRAU 

Brlng the Family for Thanksglving 
Dinner — Open 7 Days a Week, 

Catering for All Occaslons 
80-09 Broadway Eimhurst, N. Y.

Call 212-899-1082

HAPPY THANKSGIVING DAY 
PRESIDENT CHATEAU 

CATERING
For All Occasions VVeddings Sočiais Meetings 

For An Elegant Affalr at Modest Cost — 
CALL 774-1555

1688 Presldent St. (Cor. Utica Avė.)
If busy ........................................................ 773-8542

HAPPY THANKSGIVING DAY 
BAY SHORE BAKE SHOPPE 

OPEN 7 DAYS A VVEEK FINEST VARIETY OF 
BIRTHDAY AND WEDDING CAKES TASTIEST 

PASTRIES, BREAD ROLLS PIEŠ ANO CAKES.
1183 SUNRISE HIGHVVAY, BAYSHORE, N.Y.

TELE: 516 MO5-9689

HAPPY THANKSGIVING DAY 
LUMM’S FIX IT 

MAINTENANCE SHOP 
Ouality VVorkmanship 

581 Fisher Blvd. 
Toms River, N.J.

HAPPY THANKSGIVING DAY 
BOB’S AUTO PARTS INC. 

Parts-Supplles Machine Shop Service 
Plėk Up and Dellvery Service 
700 Lyons Avė., Irvlngton, N.J.

Call 201 375-9886, 371-6636

HAPPY THANKSGIVING DAY 
FRAN-VAN BOARDING & 

BREEDING KENNELS 
P. O. Box 312 Netcong, N.J. 

Route 46 — Ledgevvood, N. J. 
Call (201) 347-0378

HAPPY THANKSGIVING DAY
NEVV CITY GARAGE INC.

101 S. Main St. New City, N.Y. 
General Auto Repairs Road Service 

Authorized Inspection Station 
Tele: (914) NE 4-2866

HAPPY THANKSGIVING DAY
SAM’S CLEANERS INC.

152 Bergen Turnpike, 
Ridgefield Park, N.J.

& 181 Main Street Fort Lee, N.J.

HAPPY THANKSGIVING DAY 
SUPER SHOE REPAIR 
Ouality VVorkmanship 
Open 6 Days a VVeek 

221 Avė. A N.Y.C.
TELE: 212 677-2440

HAPPY THANKSGIVING DAY 
VIANDS 

CONTINENTAL AMERICAN FARE 
Cocktails, Dinner, Late Supper 

243 Hempstead Avė. 
Malverne, N.Y.

Call 516 887-4780

HAPPY THANKSGIVING DAY
ZACARDIRESTAURANT 

GREEK FOODS & GREEK PASTRIES 
We Speciallze in Take Out Orders 

27 Bedford Street 
Stamford, Conn.

Tele: 203 327-8775

HAPPY THANKSGIVING DAY 
JOHN VVILSON INC. 
Floors Curbs Gutters 

Foundations Asphalt Paving 
159 Boston Road, Pennsville, N. J.

Call (609) 678-9220

HAPPY THANKSGIVING DAY 
JOHN’S SHOE SERVICE 

Full Shoe Repairing 
Ouality VVorkmanship 

51 Menton Lane East Hampton, L.l.
Tele: 516 324-9823

HAPPY THANKSGIVING DAY
RAYS AUTO SHINE INC.

Simonizing-Polishing Motor 
Cleanlng Under Coatlng & Interlor 

Cleaned
Route 59, Monsey, N.Y. Tele: 

(914) 356-7666

HAPPY THANKSGIVING DAY 
BRUNO’S MEN’S 
HAIRSTYLISTS

TUES — WED — THURS — FRI & SAT 
LATEST IN STYLES 

8510 21st. Avenue, Bklyn, N.Y.
CALL (212) 373-6100

HAPPY THANKSGIVING DAY 
BELLMAVVR GETTY

General Auto Repairs (
Road Service, Tires, Batteries ■

and Accessories 
1000 Creek Road 

Bellmawr, N.J.

HAPPY THANKSGIVING DAY 
BIG PIG INC.

OPEN 6 DAYS A VVEEK 
FINEST SOUTHERN STYLE FOODS 

CHICKEN AND RIBS 
113-02 N.Y. Blvd.

Jamaica, N.Y.
Tele: 212 526-8843

HAPPY THANKSGIVING DAY
ART BARN & HAND CRAFT SHOP 

Olls-graphics Custom Framing 
Hand Crafted Gifts 

123 Rldge Road Monmouth Junction, 
N. J. Call 201 329-4696

HAPPY THANKSGIVING DAY
GORDON UPHOLSTERY & 

DECORATING
Fine Custom Upholstery Ouality 

VVorkmanship
337 Jerusalem Avenue Hicksville, 

N. Y. Tele: (516) 822-8755

HAPPY THANKSGIVING DAY 
PACKARD’S TRAVEL AGENCY 

For Groups & Individuals 
36 Franklin Turnpike 

' VValdvvick, N. J. Call 
(201) 447-1050

HAPPY THANKSGIVING DAY 
VVALT’S MOBIL SERVICE CENTER 

GENERAL AUTO REPAIRS 
ROAD SERVICE, TIRES, BATTERIES

& ACCESSORIES
Route No. 46, Ledgewood, N.J.

PHONE 201 584-9714

HAPPY THANKSGIVING DAY 
VVERNER’S APPLIANCES INC. 

Sales and Service 
Open 6 Days a VVeek 

Route 31 & 202 
Flemington, N.J.
Call 201 782-6255

HAPPY THANKSGIVING DAY 
ENGLISH PUB

Open 7 Days a VVeek 
Hot and Cold Sandwiches 

Llquors and Beer 
900 7th Avenue, N.Y.C.

TELE: 212 265-4360

HAPPY THANKSGIVING DAY 
VVIZARD GUARD DOGS LTD. 

Professional Training 
Trained with Kindness 

We Handle Problem Dogs 
101-16 Northern Blvd. Corona, N.Y. ] 

Tele: (212) 779-6044

HAPPY THANKSGIVING DAY 
CLOVER LEAF 

GARDENS
272 Roanoke St. 
VVoodbridge, N.J. 
Call 201 636-2980

HAPPY THANKSGIVING DAY 
MIKĖS SUNOCO 

General Auto Repairs
Road Service, Tires, Batteries & Accessories 24 
Hour Towing S & H Green Stamps Market & 

Grifflth St. Salėm Call (609) 935-9703

HAPPY THANKSGIVING DAY
SIMEONE’S LADIES SPORTSVVEAR

OPEN 6 DAYS A VVEEK
504 WEST SIDE AVĖ. JERSEY CITY, N.J.

CALL 201 435-3120
We Cater to all the Ladiee

HAPPY THANKSGIVING DAY 
VIP LINCOLN — MERCURY 

Sales & Service į
Lincoln Continental Mark IV 

1 Main St. Boston Post Road 
NEVV ROCHELLE, N.Y.

Tele.: 914 632-8800

HAPPY THANKSGIVING DAY 
MACHAL SERVICE SYSTEMS CORP. 

1330 Grand St Hoboken, N.J. also 
Grand Old Dlstributors 

of Catholic Bibles

i
HAPPY THANKSGIVING DAY 

BENSON CORP.
Auto Body & Fender Repairs 

Ouick Reliable Fork-Free Estimates 
28-44 Barden Avė, L.I.C. 

786-0244 Chris Benson, (Mayo) Mgr. j 
L______________________________ I

HAPPY THANKSGIVING DAY 
CANN REALTY INC.

18 Main St. Sussex, N.J.
For Lota, Farms, Acreage & Business Propertles 

We Buy and Sėli Homes.
We Buy and Sėli Homes Open 7 Days a Week 

CALL (201) 875-6200

HAPPY THANKSGIVING DAY
A & M AUTO BODY REPAIR

513 North Pearl St. Bridgeton, N.J.
24 Hour Towing

Call (609) 451-7738

HAPPY THANKSGIVING DAY 
HARRY’S AUTO BODY 
AND FENDER SHOP 

COLLISION WORK AUTO PAINTING & 
LACOUER PROCESS

10 OAKWOOD AVENUE BELLEVILLE, N.J.
CALL 201 751—7370

HAPPY THANKSGIVING DAY 
LEE’S MOBIL 

SERVICE CENTER 
U.S. Highvvay No. 1 

Bayway Clrcle 
Ellzabeth, N.J.

Call (201) 353-9454

HAPPY THANKSGIVING DAY 
STUYVESANT DELICATESSEN 

Open 7 Days a VVeek Super Delicatessen 
and Ręst. Catering for Ali Occaslons 

243 Stuyvesant Avė. Nevvark, N.J.
Call (201) 373-9514

HAPPY THANKSGIVING DAY t HAPPY THANKSGIVING DAY
RONNI-J CLEANERS > CALLE COIFFURES

Expert Men’s & Ladies Tallorlng ! Latest |n Creative Hair Sty,|ng
* v I Late Nite Thurs. & Fri.

30 North Main Street, New City, N.Y. 162 South St. New Provldence, N.J.
Tele: 914 NE 4-3310

.................. .J

HAPPY THANKSGIVING DAY
VILLA LUIGI
583 River St. 
Paterson, N.J.

For Reservations
Tel. (201)279-8030 

Beter Italian Cuisine

HAPPY THANKSGIVING DAY 
VANGUARD OIL & SERVICE INC.

122 Atlantic Avenue
Bklyn, N.Y.

Call 212-638-1050

HAPPY THANKSGIVING DAY
FLOOR SCRAPING 

REFINISHING 
Hardvvood Floors Installed 

Guaranteed VVork Reasonable Prlces 
(212) 845-3406

HAPPY THANKSGIVING DAY 
PINE BROOK SHELL SERVICE 

CENTER
Tel. 201 227-9864 420 North Beverwlck 

Parslppany &
New Road & Route 46 West Bound Parslppany 
—Tel. 201 263-5912 General Auto Repairs, Road 

Service Tires Accessories

HAPPY THANKSGIVING DAY 
STAN’S FRENCH CLEANER 

Open 6 Days a VVeek 
Expert Men’s and Ladies Tallorlng 

and Alterations.
466 Albany Avenue, Bklyn.

Tele: 212 778-9702

HAPPY THANKSGIVING DAY 
FROM SUE TO YOU 

Latest in Sportsvvear for Young 
Ladies & Mature VVomen 

Open 6 Days a VVeek 
7315Bergenline Avė. North Bergep, 

Nevv Jersey

HAPPY THANKSGIVING DAY 
SNACK TIME CATERERS 

356 Main St.
Little Falls, N.J.

Call (201) 256-3770

HAPPY THANKSGIVING DAY
HERB’S SERVICE STATION 

General Auto Repairs 
ROAD SERVICE TIRES & BATTERIES 

93 W. MERRICK ROAD, FREEPORT, L.l.
TELE: 516 FR8-9367 or 623-8712

HAPPY THANKSGIVING DAY 
JACK RABBIT 
EXPRESS INC. 

225 McVVhorter St. 
Nevvark, N.J.

For Fast Prompt Service 
Call (201) 589-0204

HAPPY THANKSGIVING DAY
THE MAGNIFICENT CREPE 

At the Strawberry Barn 
Barnstable Court Saddle River, N.J.

Phone (201) 825-1144

HAPPY THANKSGIVING DAY
PROFESSIONAL MAILING SERVICE 

AUTOMATIC INSERTING 
& LABELING

142 Union Avė. New Rochelle, N.Y.
Tele: 914 235-8210

HAPPY THANKSGIVING DAY
INDEPENDENT FINANCIAL 

AGENTS INC.
P. O. BOX 590 CRANFORD, N.J.

Call (201) 272-4120

HAPPY THANKSGIVING DAY 
COURTHOUSE PASSPORT 

PHOTO SERVICE 
PASSPORT PHOTOS VVHILE YOU WAIT 

OPPOSITE BERGEN COUNTY COURTHOUSE 
35 Main St. Hackensack 

Call (201) 489-9420

HAPPY THANKSGIVING DAY 
LARRY’S HAIR STYLIST 

The Ultimate in Hair Deslgn 
Open Tųes to Sat 

43 NORTH MIDDLETOVVN ROAD PEARL RIVER,
N. Y. TELE: 914 735-4859

HAPPY THANKSGIVING DAY 
Phll Munson’s Slnce 1789 

MAINE MAID INN
Route 106-107 Jericho Tpke., Jericho, Long island,;
N.Y. WE 5-6400. Open 7 Days Exit 41 N. from ■] 
L.I.E. VVedding Reception Package $11.50 up ij 
Rooms for business meetings and parties Serv-lj 
ing complete Thanksglving dinners from $6.50. :į 

Live Entertainment Fr. and Sat.

HAPPY THANKSGIVING DAY 
DECOR ENTERPRISES 

Custom Draperies, Slip Covers, 
Window Shades 

196 Paterson Avė. Lodi, N.J. 
Tel. (201) 777-0539

HAPPY THANKSGIVING DAY 
INTERNATIONAL HAIR DESIGN 

The Ultlmate in Beauty Care 
1940 Commerce St. 

Yorktovvn Heights, N.Y. 
Tele: (914) 962-5776

HAPPY THANKSGIVING DAY 
MOON CARRIER

Major Transportatlon. Fast Dellvery Service to 
All Points in North Jersey, New York City, 
Philadelphia, Rockland County, N. Y. Home Ottice: 

i 515 River Rd., Clifton. Offlces Also In: New York 
Philadelphia, Camden 201 PRescott 7-6607

r ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1 .............-

HAPPY THANKSGIVING DAY 
J & C TRUCK REPAIR 

TRUCKS & TRACTORS
EXPERTLY REPAIRED PICK UP & DELIVER 

(201) 344-9860 GAS AND DIESEL 
86 Clifford St. Nevvark

— ' --------- ■ -

HAPPY THANKSGIVING DAY 
TREASURES OF INDIA APPAREL 
FOR MEN AND VVOMEN OPEN 6 DAYS A WEEK 

Lateat of Styles
111 NANUET MALL NANUET, N.Y.

TELE: 914 — 623-2326

HAPPY THANKSGIVING DAY
EASTERN ABSTRACT & TITLE CO.

AGENTS FOR CHICAGO TITLE INSURANCE CO. Ii 
143 EAST STATĖ ST.

TRENTON, N.J.
PHONE: (609) 695-2675

Į

HAPPY THANKSGIVING DAY 
LESLIE’S NEEDLE NOOK — 

Glft Items
YARNS — NEEDLEPOINT FREE INSTRUCTIONS

854 STUYVESANT AVĖ. IRVINGTON, N.J.
CALL (201) 373-0557

HAPPY THANKSGIVING DAY 
OCEANSIDE SHELL STATION 

General Auto Repairs also Complete 
Truck Repairs Service on all type 

Cars. Oceanside Road 
Corner Davidson Avė. Oceanside, 

N. Y. TELE: (516) 678-2708

HAPPY THANKSGIVING DAY 
ROSE CHEREE BEAUTY SALON 

The Ultimate in Beauty Care 
Late Nite Thurs. & Fri.

13 Layęff Street 
Riverside, N.J.

Call 201 764-1288

HAPPY THANKSGIVING DAY 
ALMO ANTĮ POLLUTION CORP. 

Tank Cleaning Specialists 
East Academy Street 

Clayton, N. J.
Call 609 227-4333

HAPPY THANKSGIVING DAY 
HEMMING BIRDS LTD.

Custom Made Drapes and Slipcovers 
We Go To Your Home

351 Lexington Avė. Mt. Kisko, 
N. Y. Tele: 914 666-5812

HAPPY THANKSGIVING DAY 
Ml LADY BEAUTY SALON
THE ULTIMATE IN BEAUTY CARE 

LATE NITE THURS & FRI.
, 34 TERRACE AVĖ.

HANSBROUCK HEIGHTS, N.J.
(201) 288-2565 I

HAPPY THANKSGIVING DAY 
THE CARRIAGE TRADE

OPEN 7 DAYS A VVEEK 20 CHURCH ST.
FLEMINGTON, N.J. MATERNITY AND 

CHILDRENS CLOTHES HANDCRAFTED GIFTS 
CANDY BY BIRNN PLŪS A NEVV DEPT — PLŪS 
SIZES FOR THE EXTRA LOVABLE W0MAN 1/2

SIZES CALL 201 782-9500

HAPPY THANKSGIVING DAY
CITY VVIDE AUTO SCHOOL

Serving All Staten Island Beginners 
& Advanced Students Nervous 

Students Our Specialty 
i 37 Richmond Avė. Staten Island

Tele 720-6565

HAPPY THANKSGIVING DAY 
HARRISON 

FISH MARKET 
Open Wed., Thurs., Fri.

20 Varieties of Fish 
Lobster Talis, Shrimp, Clams, Mussels 

John Zuccaro, Prop. 215 Harrison Avė. Garfield, 
Nevv Jersey 546-0090

HAPPY THANKSGIVING DAY 
CONTESSA TERESA

Director & Coordinator 93 Harvard St. Closter, 
N.J. 07624 Associate of W. W. Ine. Wonderf ui Way 

VVeddings, Parties, Bar Mltzvah, etc.
(201) 768-4413 (201) 387-1949

HAPPY THANKSGIVING DAY 
ZEUS SERVICE CENTER 

General Auto Repairs 
Road Service, Tires, Batteries 

Accessories 
2323 Flatbush Avė. Bklyn, N.Y. 

Tele: 212 951-8549

HAPPY THANKSGIVING DAY 
INSTALLATION SPECIALISTS INC.

P. O. Box 243, Medford, N. J.
4 Sandstone Court

Oak Knoll Development
Call 609 654-7520

HAPPY THANKSGIVING DAY
SHORE BEAUTY 

SUPPLY EOUIPMENT 
Kennedy Mali 

Brlcktovvn, N.J. 
(201) 477-5844

HAPPY THANKSGIVING DAY 
FOLEY AND STRAKS INC.

Body & Fender Work 
Tuneups & Transmlssions 

502 Atlantic Avė.
Bklyn. TELE. 875-0887

HAPPY THANKSGIVING DAY 
PLANT PLACE TWO 

Specialists with Exotic Plants 
Open 6 Days a VVeek 

313 Paramus Park 
Paramus, N. J. 

Call (201) 261-5551

HAPPY THANKSGIVING DAY 
NORTON’S 

Custom and Stock-size 
P i et u re Framing 

632 Rt. 17 and 17 Park Place 
Paramus, N. J. 447-4747

HAPPY THANKSGIVING DAY 
ENTERPRISE CAR VVASH 

Ouality workmanshlp 
Open 7 Days A Week 

3170 Hempstead Turnpike, 
Levittown, N.Y.

TELE: 516-796-2828

HAPPY THANKSGIVING DAY
LAKĘS OPTICAL SHOP 

Hours Mon. — Fri. 10-9 PM 
Except VVed. 10-5 Sat. 10-5

Call (609) 654-7100

HAPPY THANKSGIVING DAY 
VVARVVICK INDUSTRIES 

INC.
357 Wllson Avenue 

Newark, N.J. 
Phone: 201 344-5300

HAPPY THANKSGIVING DAY 
“Best in Ouality Home Improvement" 
J & M CONSTRUCTION CO. 

ROOFING — SIDING ALUMINUM EAVES — 
GUTTERS CALL AFTER 5 — 717 459-0427 

FREE ESTIMATES ALL W0RK GUARANTEED

HAPPY THANKSGIVING DAY 
AMX COLLISION 
Collision Experts 

54 Bethpage Road 
Hicksville, N.Y.

Tel.: 516-433-5100

HAPPY THANKSGIVING DAY 
NELSON’S BICYCLE SHOP 

SALES & SERVICE 
Ūse Our Lay-Away Plan 

251 Bushvvick Avė. 
Brooklyn, N.Y. 

TELE: (212) 821-4811

HAPPY THANKSGIVING DAY
DOWNES PAINT HOME DECOR, INC. 
Complete Line of Paintft VVallpaper 
Open 7 days a week 310 Main St. 
Lakewood, N.J. Call 201 363-4648

HAPPY THANKSGIVING DAY 
PRIMOS AUTO SERVICE 
Body and Fender VVork 

Heavy Collision and 
Insurance VVork 

316 Clinton Place 
Newark, N.J.

Phone: (201) 926-3331

HAPPY THANKSGIVING DAY 
VALLEY COLD CUTS 

SPECIALIZING IN CATERING & PARTY TRAYS 
FOR ALL OCCASIONS — STORE NO 4 

OGDEN ROAD OAKVALLEY — OPEN 7 DAYS A
VVEEK CALL (201) 468-1335

HAPPY THANKSGIVING DAY 
IN MEMORIAM

JOHN VECCHIO
487 6th Avė. Brooklyn, N.Y. ST 8-3937 FINE 
LIOUORS & CORDIALS EXTENSIVE SELECTION 
OF BRAND NAMES LIOUORS FINE IMPORTED & 

DOMESTIC WINES

HAPPY THANKSGIVING DAY 
JEFFERSON VALLEY 

GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE 
TIRES — BATTERIES AND ACCESSORIES 

ROUTE 6 & 6 NORTH JEFFERSON VALLEY,
N. Y. TELE: (516) 245-9875

HAPPY THANKSGIVING DAY 
D’AURIA TRUCKING COMPANY 

Local & Long Distance 
2 Eckerson Lane 

Spring Valley, N.Y.
Call (914) 356-6562

HAPPY THANKSGIVING DAY 
THE JOLLY TAR

GIFTS & FLOWERS OPEN 7 DAYS A VVEEK 
OPEN ALL YEAR

56 BRIDGE AVĖ. BAY HEAD, N.J.
CALL (201) 892-0223

HAPPY THANKSGIVING DAY
SKINNER BROTHERS

SUNOCO AND TIRE STORE
42 Belgrove Drive 

Kearny, N.J. d
201-998-0952

5

HAPPY THANKSGIVING DAY 
UNCLE MILTIE’S 

Deli & Bull Roast Open 6 Days A 
VVeek, A Family Place. 

Paramus Park Mali, Paramus, N. J.

HAPPY THANKSGIVING DAY
VVOODY HUTCHINS 
Plumbing & Heatlng 

Contractor
601 Lestershire Drive Sevvell, N.J.

Call 609 468-2505

HAPPY THANKSGIVING DAY 
A & A BLACK SHOP 

Jevvelry, Paintings, Novelties, 
Boutique Items 

82 Belmont Avė. Bklyn 
Tel. 485-3173

HAPPY THANKSGIVING DAY 
CHEESE—N—GOURMET 

OPEN 6 DAYS A VVEEK 23 CHEREB LANE
PORT JEFFERSON STATION, N.Y. 
FOR THE FINEST IMPORTED AND 

DOMESTIC CHEESES
TELE: 516 928-9433

HAPPY THANKSGIVING DAY 
THE BIKE BARN
OPEN 6 DAYS A VVEEK 

PARTS FOR MOTORCYCLES SALES & SERVICE
275 RIVER ROAD NORTH ARLINGTON, N.J.

Phone (201) 998-6788

■ MM ■ III I

HAPPY THANKSGIVING DAY 
LOU’S RESTAURANT 
Open 7 Days a VVeek 

332 Atlantic City Blvd. 
Sought Toms River, N.J. 

Good Food at Senslble Prices

HAPPY THANKSGIVING DAY 
DENNY’S AMERICAN SERVICE 

STATION 
General Auto Repairs Road Service, 

Tires, Batteries and Accessories 
Klngs Highway & Brovvning Road 

Bellmawr, N.J.

HAPPY THANKSGIVING DAY 
CLARK’S AUTO REPAIR 

American & Foreign Cars Repaired 
Ouality VVorkmanship 

Black Horse Pike Williamstown, N.J.
Phone 609 728-0660

HAPPY THANKSGIVING DAY 
KINGS CASTLE CATERERS 
OLD FASHIONED ROASTED TURKEY 

DINNER $25.95
ALL OCCASIONS HOT AND COLD BUFFET 

FOR INFO — TEL — 833-4432 
8803 3rd Avė., Bay Ridge

HAPPY THANKSGIVING DAY
HOGANS GRAND 
AUTO BODY INC. 

Expert Repairs 
181-07 Jamaica Avė.

Jamaica, N. Y.
Tele.: 212 526-9348

V .

HAPPY THANKSGIVING DAY 
LEONARD’S ORTHOPEDIC 

APPLIANCE COMPANY 
MANUFACTURERS AND FITTERS OF ALL 

ORTHOPEDIC AND PROSTHETIC APPLIANCES 
48 5th AVENUE, SEASIOE PARK, tlj.

PHONE (201) 793-3131

HAPPY THANKSGIVING DAY
OHIO FAST FREIGHT CORP

107 Marsh St. 
Port Nevvark, N.J.

M .......          *
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HAPPY
THANKSGIVING DAY

HAPPY THANKSGIVING DAY 
BOOK WORLD 
PROMOTIONS 

INC.

87 CHRISTIE STREET 
NEVVARK, N.J.

i

HAPPY THANKSGIVING DAY 
RED BANK RADIO TAXI 

24 Hour Service 
Limouslnes for all Occasions 

Call 201 741-1600

HAPPY THANKSGIVING DAY
MUNRO’S TEXACO 
SERVICE STATION 

General Auto Repairs,
ROAD SERVICE, TIRES, BATTERIES & 

ACCESORIES
RADIO ROAD & DYKE PL. MYSTIC ISLANDS, N.J.

TELE: (609) 296-2288

I

HAPPY THANKSGIVING DAY 
CHINA CHEF RESTAURANT AND 

COCKTAIL LOUNGE
FEATURING THE PU—PU PLATTER ON THE FIRE 

JACKSON HEIGHTS SHOPPING CENTER 
75-21 31st Avė., JACKSON HEIGHTS 

TEL. — 335-3414 or 3415

HAPPY THANKSGIVING DAY 
CORAM SHELL

GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE TIRES : 
BATTERIES AND ACCESSORIES 

N.Y. STATĖ INSPECTION ON ALL CARS 
ROUTE 112 & JERICHO TURNPIKE 

CORAM, N.Y., CALL 516-732-9610 or 732-9723

HAPPY THANKSGIVING DAY

CASEY’S 

142 WEST 10th ST N.Y.C.

255-5382

HAPPY THANKSGIVING DAY 
PANTRY DINNER

OPEN 7 DAYS A VVEEK 6 AM TO 1 PM GOOD
FOOD AT SENSIBLE PRICES FRI & SAT — OPEN 

24 HOURS
525 MERRICK BLVD. ROCKVILLE CENTER, N.Y.

TELE: 516-766-9844 or 766-8848

HAPPY THANKSGIVING DAY
KRUSE TRUCKING CO. INC. 

131 Bay Street, Jersey City, N.J.
Call 201 433-1166

HAPPY THANKSGIVING DAY 
KISCO AUTO CLINIC 

Foreign Cars Our Specialty 
125 Main Street, Mt. Kisco, N.Y.

TELE: (914) 666-3922

HAPPY THANKSGIVING DAY 
OUINTON SHELL SERVICE STATION 

GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE, 
TIRES, BATTERIES AND ACCESSORIES TOVVING 

572 OUINTON ROAD, SALĖM, N.J.
CALL (609) 935-7560

HAPPY THANKSGIVING DAY 
NASSAU’S OR RlDGEVVOOD INC. 

EXCLUSIVE SELECTION READY—MADE AND 
CUSTOM MADE DRAPERIES CURTAINS 

BEDSPREADS 
2468 WILLOWBROOK MALL VVAYNE N.J.

201 785-1212

HAPPY THANKSGIVING DAY ,
SALĖM COUNTY CYCLE SUPPLY

PARTS AND ACCESSORIES FOR MANY MAJOR į 
MAKES

52 EAST MAIN ST.
OPEN 6 DAYS A VVEEK (

PENNS GROVE, N.J. PHONE: (609) 299-2660

HAPPY THANKSGIVING DAY 
LOU WINSLOW GETTY

ROAD SERVICE COMPLETE BRAKE SERVICE 
TUNE-UPS, TIRES, BATTERIES GENERAL 

AND MAJOR REPAIRS 
SICKLERVILLE & ANDREVVS ROAD VVINSLOVV 

TOVVNSHIP, N. J. PHONE: 609-728-9696

HAPPY THANKSGIVING DAY 
JOHN’S ARCO 

SERVICE STATION
GAS & OIL GENERAL AUTO REPAIRS ROAD 
SERVICE YOU CALL VVE COME PHONE (609) 

935-7079 5TH AND BROADVVAY, SALĖM, N.J.

HAPPY THANKSGIVING DAY 
LAM’S MANUFACTURER’S OUTLET 

NEW AND USED OFFICE EOUIPMENT 
HIGHVVAY 36 & POOLE AVĖ. HAZLET, N.J.

CALL 201 739-9292

HAPPY THANKSGIVING DAY 
BERTOLOTTI’S RESTAURANT

Open 7 Days A Week 
Finest of Italian Cuisine 
147 W. 4th Street N.Y.C.

Call 212 SP7-2849

HAPPY THANKSGIVING DAY
N. Y. ART WEAVING CO., 

Expert VVeaving in Wools VVorsteds 
Upholstery Tapestry and Carpets 

17 E. 37 ST., N.Y.C.
TELE: 212 MU 5-9113

HAPPY THANKSGIVING DAY 
GREENVALE DINER

Open 7 Days a Week 24 Hours a Day 
Good Food at Sensible Prices 

3 Northern Blvd. Greenvale, N.Y.
Tele: 516-621-9739

J

HAPPY THANKSGIVING DAY 
(One of a kind)

INDIAN RESERVATION JEVVELRY 
INDIAN TUROUOISE JEVVELRY 

NAVAHO — HOPI — ZUNI

JERRY’S INDIAN 
TRADING POST

Indian Turquoise Jevvelry
33 Maple Street

GIFTS FOR ALL OCCASIONS DEERSKIN 
MOCCASINS INFANT TO ADULT LEATHER 

CRAFTS
SUMMIT, N. J. 273-3553

HAPPY THANKSGIVING DAY 
MIAMI SHOE STORE 

Shoes for the Entire Family 
5614 Bergenline Avė. 

West N.Y., N.J.
Call (201) 866-3420

HAPPY THANKSGIVING DAY 
SHELLY REAL ESTATE INC. 

K. Mart Plaza 
Highvvay 35 
Haziet, N. J.

Call 201 739-1200

HAPPY THANKSGIVING DAY
GOLIATH EXCAVATING SERVICE 

GENERAL CONTRACTOR 
Equipment, Rentals & Repairs 

Route 73, Mt. Laurel, N.J.
Call 609-235-8567

HAPPY THANKSGIVING DAY 
D & M

MEAT PRODUCTS INC.
4 Eagles Street 

Nevvark, N. J.
Call 201 623-8233

HAPPY THANKSGIVING DAY 
COLONY TELEVISION & FURNITURE 

Open Mon-Wed & Fri. 
4919 Bergenline Avė.

West N. Y.,N. J.

HAPPY THANKSGIVING DAY 
GIG MOTORS 

New England’s Largest Peugeot 
Citroen Deaier. First in sales & 

service
200 Burnside Avė. 

East Hartford, Conn.
203 289-8621

HAPPY THANKSGIVING DAY ?
ELLIN & LEVIN, INC.

Finest in Furs and Service Since 1917 ■! 
250 Trumbull Štreet Hartford, Conn. 

203-246-5697 ! 5

HAPPY THANKSGIVING DAY
FRENCH OUALITY 

CLEANERS & DYERS INC.
ESTABLISHED 1918

“LET US PROVE THAT ALL DRY CLEANING 
IS NOT THE ŠAME”

939 Farm ington Avė. West Hartford, Conn.
203 523-5211

HAPPY THANKSGIVING DAY 
FLANDERS BRAKE & 

ALIGNMENT SERVICE INC.
Over 30 Years Experlence 
“Complete Top Ouality” 

511 Franklin Avė.
203 522-3980 522-8440

HAPPY THANKSGIVING DAY
FRED BRUNOLI & SONS, INC. 

Established 1935 
“Controlled Ouality Building Construction” 

AVON-FARMINGTON, CONNECTICUT 
203 673-2597

HAPPY THANKSGIVING DAY 
VICTORIA RĘST HOME

A Ouality Care Facility for Over 25 Years. 24 
Hour A Day Nursing Service.

Located between Franklin and VVeathersfield 
Avės. 21 Victoria Road, Hartfor, Conn. 

203-246-0792

HAPPY THANKSGIVING DAY 
ART’S REPAIR SHOP 

21 E. Main St.
Columbus, N. J. 

Equipment Sales & Service 
Call 609 298-3086

HAPPY THANKSGIVING DAY
. LAKESIDE SHELL 

Guaranteed Auto Repairs
Road Service Tires Batteries and Accessorles 

South Broad St. & Lakeside Blvd. 
Trenton, N. J. Phone: 609 585-7338

HAPPY THANKSGIVING DAY 
SICKLERVILLE MOBIL 

CARMEN CERAMI — OWNER OPEN 6 AM-12 PM 
7 DAYS A VVEEK GENERAL AUTO REPAIRS 
ROAD SERVICE — TUNE UPS MECHANIC 

ALWAYS ON DUTY 
VVILLIAMSTOVVN SICKLERVILLE ROAD

SICKLERVILLE, N.Y. 609 728-2290

HAPPY THANKSGIVING DAY 
RUSSO BROTHERS INC.

Established 1895 
Anthraccite and Soft Coal Cinders 
Sand Gravel Fili Trucking Service 
61 West Service Rd. Hartford, Conn.

203 527-4275

HAPPY THANKSGIVING DAY 
DRIFTVVOOD CLAM BAR 

& SEA FOOD
OPEN 7 DAYS A VVEEK

1418 CROVVN POINT ROAD, VERGĄ, N.J.
CALL 609 848-4511

HAPPY THANKSGIVING DAY
VVORTHINGTON MILLVVRIGHTS 

& RIGGERS INC..
220 WEST MAIN ST. MAPLE SHADE, N.J.

TEL: 609 779-9417

i
i

i

i

i
i PO CHICAGOS DANGUM
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Vieningan darban! — tokiu 
šūkiu pasibaigė Altos ir LB 
sušauktas spaudos, organizacijų, 
radijo ir LTV atstovų pasitari
mas didžiajam Lietuvos laisvės

s

HAPPY THANKSGIVING DAY 
FINE PAINTING RESIDENTIAL COMMERCIAL 

INDUSTRIAL INTERIOR AND EXTERIOR 
Brush VVork, Hydro Spraying also Reasonable 

interior rates during winter! 
ROBERT D. CONLEY 

PAINTING CONTRACTOR 748-1035 FREE 
ESTIMATES FULL INSURED 8 ROCKVVELL RD., 

DANBURY.......................................... ....................

I

HAPPY THANKSGIVING DAY 
WOODY’S EXXON SERVICE STATION 
GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE, 

TIRES, BATTERIES AND ACCESSORIES 
BELLEVUE AVĖ. AND WHITE HORSE PIKE 

HAMMONTON, N.J.

HAPPY THANKSGIVING DAY 
SABIA’S REXACO

COMPLETE AMERICAN AND FOREIGN CARS 
SERVICE AND REPAIRS 

1015 RARITAN AVĖ HIGHLAND PARK, N.J.
PHONE 201 572-4775

t
HAPPY THANKSGIVING DAY

DON’S AUTO WRECKING CO.
457Wilson Avenue 

Nesvark, N. J.
Call 201 344-1744 We Offer Top Dollar

HAPPY THANKSGIVING DAY 
DELAVVARE VALLEY 

EOUIPMENT COMPANY INC.
LULL HIGH LOADERS MELROE BOBCAT 

GENERAL EAGER BEAVER
• TRAILERS ROUTE 295 AND HARTFORD ROAD, 

MOORESTOVVN, N.J. CALL (609) 234-4410

HAPPY THANKSGIVING DAY 
MOLDAMATIC INC.

CUSTOM INJECTION MOLDINGS, PRODUCTION 
MOLDS PLASTIC FABRICATION 

204 COLUMBUS AVENUE ROSELLE, N.J.
CALL 201 241-6550-1

HAPPY THANKSGIVING DAY
ED HUBBS JR. AUTO VVRECKERS
ALL LATE PARTS CARS & TRUCKS TOP DOLLAR

HOURS 8 A.M. TO 5 P.M.
HAZLET, N.J. YARD CALL 201 264-2882

•

HAPPY THANKSGIVING DAY 
PEYTON AUTOMOTIVE 
Auto & Truck Repairs 

Steam Cleaning and VVelding 
119 4th Street Lakevvood, N.J. 

Call 201 363-4030

HAPPY THANKSGIVING DAY 
SANDOR’S

STAINED GLASS ART STUDIO & GIFT SHOP 
: CHURCH & RESIDENTIAL VVINDOVVS NEW — 

REPAIRS — REBUILDING LAMPS AND SUPPLIES 
TIFFANY APPRAISALS & REPAIRS 

618 Ridge Road, Lyndhurst, N.J.
Phone 201 939-4490

i

HAPPY THANKSGIVING DAY
ACE BONDING SERVICE 

763 Montgomery Street Jersey City, 
N. J. 07304 Tel.: 201 433-5313

i

HAPPY THANKSGIVING DAY 
CO-LYN ASSOCIATES INC. 

TRUCKING 
William Colfer, Pres. 

Joe Caln, Vice Pres Operations 
1361 Walnut St. Camden, N.J.

i
i
1

HAPPY THANKSGIVING DAY 
FREDDIE’S AUTO BODY SHOP 
COLLISION EXPERTS AND INSURANCE 

PROBLEMS
127 Rahway Avenue, 

Elizabeth, N.J.
201 355-2211

HAPPY THANKSGIVING DAY
SMYTH GREYHOUND
1505 Suckle Highvvay 

Pennsauken, N. J. 
Call 609 665-0500

HAPPY THANKSGIVING DAY 
HEATING & COOLING VVE ARE A G.E. 

FRANCHISED CENTRAL AIR CONDITIONING 
CONTRACTOR 24 HOUR ANSWERING SERVICE

ELECTRIC AIRSTREAM 
HEATING & COOLING INC.

56 A BEAVER BROOK RD. 203 744-5868

Į
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simboliui Simui Kudirkai su
tikti. Dalyvavo gen. konsule 
Daužvardienė, vysk. Brizgys ir 
daugybė kitų mūsų veikėjų. Visi 
turėjo progos pasisakyti ir pa
teikti įvairius pasiūlymus. Pir
mininkavo Altos pirm. dr. K. 
Bobelis ir PLB pirm. B. Nai
nys.

Amerikiečių spauda Chicagoj 
plačiai rašė, kaip ' New Yorko 
senatorius Buckley iškėlė reika
lą, kad JAV prašytų laisvąsias 
tautas prabilti apie pavergtą
sias tautas Rytų Europoj, kur 
nuo antrojo pasaulinio karo nėra 
laisvės. Dr. Al. Berkis Sun 
Times lapkričio 8 padėkojo se
natoriui ir dar plačiau pami
nėjo tą terorą, kuriame gyvena 
pavergtieji žmonės. Chicago 
Tribūne rašė, kaip iškilmingai 
priėmė Amerikos pilietybę prieš 
penkerius metus iš Lietuvos at
vykusi Danutė Sudžius, kilusi iš 

•Tauragės.
Lietuvių Prekybos Rūmai

■ sav<p,.pirmą susirinkimą po-, ■va
saros atostogų turėjo lapkričio 

į 13 Dariaus ir Girėno salėj. Tele- 
■ fono bendrovės atstovas aiškino, 
'•ką reikia daryti, kai negalima 
i šaukiamojo
v • 
I 
i .
I

prisišaukti. Prieš 
susirinkimą p. Austin parodė fil
mų. Vėliau pasivaišinta.

Įvairūs klubai, ypač senieji, 
nyksta, kiti vos gyvuoja. Upytės 
klube mirė trys nariai, jų tarpe 
muz. H. Baurele. Panevėžiečių 
klubo mirusiųjų sąraše yra giri
ninkas A. Šukys, žurn. Pov. Dū
kis, Leščinskienė, Kanišaus- 
kienė, Žemaitis ir Br. Raziūnas. 
Visi jie buvo prisiminti per Vė
lines. Bet buvo klubų ir nepai
sančių lietuviškų tradicijų. Vėli
nių vakarą Šv. Kazimiero ir Tau
tinėse kapinėse mirusiųjų 
kymas vyko, nors ir lijo.

i

? 
j 
t
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lan-

pa-Kun. Kęstutis Trimakas 
kviestas būti ateitininkų Lipniū- 

5 no kuopos dvasios vadovu.
Leonas Šulas Vienoj, Austri- 

“joj, gavo daktaro laipsnį. Jis su 
savo motina mokytoja prieš ke
lerius metus atvyko iš okupuo
tos Lietuvos į Chicagą pas savo 
tėvą Praną.

Ramovės skyrius Chicagoj 
->• lapkričio 8 Jaunimo Centre turė

jo savo susirinkimą. Skyrius ruo
šiasi kariuomenės šventei. Skai
tytas centro valdybos aplinkraš- 

t tis. Buvo renkami vėliavne- 
( šiai. Išrinkta naujai valdybai no- 

—t-minacijos komisija. Parengimas 
' Kariui spalio 21 Jaunimo Centre 

pasisekė: Kario atstovas Stan
kūnas išsiuntė Kariui 800 dol. 
su viršum pelno. Parengime 
dalyvavo daug šaulių. Žinomas 

-. skyriaus narys pik. K. Ališaus
kas sunkiai serga ir yra Commu- 
nity ligoninėj. Ramovėnai jam 

i linki greit pasveikti.
j. Lietuvos gamtos vaizdų paro

da dabar vyksta Jaunimo Centre. 
Tai dail. Bugailiškio šimtas su 
viršum kūrinių, kurie žmonių 
yra labai mėgstami ir perkami.

■ Parodą surengė Anglijos Lie- 
; tuvių Klubas, kurio pi imi ninku 
• šiais metais yra Šidlauskas. Pa-

L. vasarį žada atvykti pats dailinin
kas, gyvenąs Anglijoj. Dabar 
buvo sunkiai susirgęs.

Muz. A. Jurgutis, neseniai pa
bėgęs iš Lietuvos ir apsigyvenęs 
Chicagoj, lapkričio 15 Jaunimo 
Centre skaitė paskaitą apie da-

Chicagos burmistras vaini
kuoja Rūtą Nainytę, kai ši 
laimėjo karalienės titulą 
Chicagos miesto tautybių 
parodoje lapkričio 2-3.

bartinį muzikos gyvenimą Lie
tuvoj. •

Chicagos miesto ruoštoj 
tautybių parodoj, įvykusioj lap
kričio 2-3, lietuviam atstovavo 
JAV LB Vidurio vajearų apy
gardos valdyba (pirm.. Romual
das Kronas), tautinių Šokių gru
pė Grandis, skaučių Aušros Var
tų tuntas, akademikai skautai ir 
Balzeko muziejus. Parodoj daly
vavo apie 40 tautybių su įvai
riais tautodailės eksponatais. Pa
rodą aplankė virš 100,000 žmo
nių. Parodos karalienė buvo 
parinkta Rūta Nainytė iš 24 
mergaičių būrio, atstovavusio į- 
vairiom tautybėm. A

Mokslo ir pramonės muzieju
je, kaip kasmet, taip ir šiemet 
vyks 29 tautų Kalėdų eglutės 
programos. Čia vis iškyla 20 
pėdų aukščio Lietuvos;eglutė su 
papuošalais i-š šiaudelių. Tuos 
papuošalus padalyti jau dabar 
lietuvius moko vakarais Balzeko 
muziejuje p-lė Pins. Į kalėdines 
tautų programas įėjimas visiem 
laisvas. Lietuviai turi savo vir
tuvę. Jau dabar galima užsisa
kyti vakarienę, skambinant MU 
4-1414. Lietuvių programose da
lyvauja pilna salė ne tik savųjų, 
bet ir kitataučių.

Žurnalistų skyrius nerodo jo
kios veiklos. Tikimasi, kad, pa
skelbus naują centro valdy
bą, bus sustiprinta ir skyriaus 
veikla. Skyriaus žinioj yra keli 
šimtai dolerių, yra daug medžia
gos iš veiklos. Žurn,, J. Kapa- 
činskas parašė knygą “Išeivio 
dalia”, kurioj paminėtas ir sky
rius.

Alvudas įsigijo Lietuvio So- 
dvbai antrus didelius keliolikos 
butų namus. Dr. J. Adomavi
čius su talkininkais juos stropiai 
tvarko. Dabar L. Sodyboj tilps 
daugiau lietuvių, bet teks laukti, 
kol pasibaigs ten gyvenančių 
sutartys. O norinčių patekti į 
Lietuvio Sodybą yra labai daug, 
ypač iš ankstesniųjų mūsų 
ateivių, kurie negali savo namų 
išlaidyti ir juos parduoda. Čia 
vyksta vakaronės ir pamaldos, 
nes apačioj įrengtos nedidelės 
salės. Skiepijama nuo slogos, 
patikrinamas kraujospūdis, vis 
nemokamai. Teikiami patarimai 
gauti pašalpom.

Bal. Brazdžionis

ii

t

— Lemont, III., įsisteigusi 
lietuvių akcinė bendrovė Ūkis, 
Ine., jau nupirko 11 akrų žemės 

sklypą prie Archer Avė., ir Statė 
St., Lemont, III., ir žada jį pa
naudoti lietuviškiem reikalam. 
Šios bendrovės sumanytojas 
buvo dr. A. Razma, talkinamas 
P. Abromaičio, K. Balčiūno, V. 
Kamanto, R. Krono ir K. Lau
kaičio. Bendrovės akcininkai 
yra Lemonto ir Chicagos lietu
viai. Dabar bendrovės reikalus 
tvarko valdybos pirm. R. Kronas 
ir sekr. K. Laukaitis.

— Cleveland, Ohio, National 
Directory, 1974 m. leidiny gra
žiai atstovaujami lietuviai. Lie
tuviškom įstaigom, bažnyčiom, 
organizacijom, klubam skirta 
penki puslapiai. Sudėti adresai 
ir telefonų numeriai. Daug žinių 
ir apie kitas tautybes.

— Mr. Peacock, Australijos 
opozicijos užsienio reikalų mi- 
nisteris (Shadow Minister for 
Foreign Affairs), kaip praneša 
oficialus leidinys “Daily Hans- 
ard”, spalio 30 atstovų rūmuo
se pareiškė, kad, opozicijai pa
rėmus Australijos valdžią, dar- 
biečių partijos paskelbtas Bal
tijos valstybių pripažinimas So
vietų Sąjungai bus persvarstytas 
ir pakeistas.

— Senatorius Charles H. Per- 
cy (R.-III.), pravedęs JAV Sena
te rezoliuciją (Šen. Conc. Res. 
No. 66) Simo Kudirkos reikalu, 
džiaugiasi laisvės laimėjimu. 
Savo sveikinime primena ir tris 
Valstybės departamento aukštus 
pareigūnus, kurie daug dirbo S. 
Kudirkos laisvinimo byloj: John 
A. Armitage, valstybės sekreto
riaus asistento pavaduotojas Eu
ropos reikalam, William J. Dy- 
ess, Amerikos-Sovietų Sąjungos 
reikalų tarnybos viršininkas, Ei- 
chard E. Combs, specialus val
dininkas Kudirkos reikalu.

— Naujai išrinkta Kanados LB 
Krašto Valdyba pirmam posėdy 
lapkričio 8 Prisikėlimo parapijos 
patalpose Toronte pareigom pa
siskirstė taip: pinu. — Jonas R. 
Simanavičius, vicepirm. baltų 
rekkalam — kun. Algimantas Ži
linskas, vicepirm. kanadiečių 
tarpe — Irena Meiklejohn, sekr. 
anglų kalba — Irena Meikle
john, sekr. lietuvių kalba — 
kun. Jonas Staškus, ižd. — Juo
zas Vaičeliūnas, visuomeni
niam reikalam — Gediminas 
Kurpis, kultūros komisijos pirm.
— Elena Kudabienė, švietimo 
komisijos pirm. — Silvija Mar- 
tinkutė, jaunimo sekcijos pirm.
— Almis Kuolas, šalpos komisi
jos pirm. — Vincas Sakas. Nau
josios valdybos adresas: 1011 
College St., Toronto 4, Ont.

— Generolas Vladas Mieželis, ■ 
gyv. Phoenix, Ariz., lapkričio 26 
švenčia 80 metų amžiaus su
kaktį. Jubiliejaus proga pagerbi
mas bus gruodžio 1. Prasidės 
lietuviškom padėkos mišiomis 
11 vai. Sacred Heart Home kop
lyčioj ir tęsis pietumis 1 vai. 
ukrainiečių salėj, 730 W. Elm 
St.

— Kun. klebonui Albinui 
Bielskiui esant ligoninėj, Palm 
Beach, Florida, lietuvių klubo 
nariai vieton gėlių aukojo Simo 
Kudirkos Fondui: po 10 dol. 
Jokūbaičiai, Pilipavičiai, Biliū
nai, Juozaičiai ir kun. kleb. 
A. Bielskis; 7 dol. Mikšiai; 6 dol. 
St. Balčiūnas: po 5 dol. Pažė
rai, Mazalauskai. Visiem klubo 
nariam už maldas ir aukas S. Ku
dirkos fondui širdingai dėkoja 
kun. kleb. Albinas Bielskis.

— B. Bagdonienė, G. Kar- 
nauskienė, Ir. Kriaučeliū- 
nienė ir Fl. Kurgonienė talki
na Lietuvių Veterinarijos Gydy
tojų draugijos valdybai surengti 
draugijos veiklos 25 metų minė
jimą.

— Pasaulio ir Amerikos Lie
tuvių Gydytojų Sąjunga ruošia 
trečiąjį žiemos suvažiavimą 
Vail, Colorado, 1975 vasario 23- 
28. Suvažiavimas vyks Lodge at 
Vail viešbuty. Dėl registracijos 
ir informacijų apie kelionę, nak
vynę, suvažiavimo programą 
kreipkitės iki gruodžio 5 pas 
PALGS sekretorių dr. Mindaugą 
Vygantą, 1720 Centrai Avė., 
VVilmette, III. Tel. (312) 251- 
6503.

— Juozas Kojelis, JAV LB 
Santa Monicos LB Talkos Lie
tuvai komisijos pirmininkas, 
informuoja LB Krašto valdybą, 
kad, atsiliepdami į pakartotinį 
paraginimą, papildomai Austra
lijos vyriausybei yra pasiuntę 
virš 50 telegramų. Akcija tebe- 
tęsiama ir toliau.

— Lietuvių tautos ir valstybės 
istorijos vadovėlio antra dalis, 
skirta lituanistinių mokyklų X 
skyriui arba VI klasei, jau at- 
soausdinta ir įrišta. i

— Marytė Smilgaitė, baigusi 
Illinois universitete teatro 
mokslus, lapkričio 2 supažindi- 
10 Chicagos aukštesniosios li

tuanistinės mokyklos mokinius 
su lietuviškuoju teatru.
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Perku auksą
Jau New Yorke sakė, kad 

Venecueloje auksas pigus. Pa
tarė nuvažiuoti į Maracay, kur 
lietuviai turi brangenybių krau
tuves. Kuri moteris tokiu dalyku 
nesusigundys!

Ponai Deveikiai, kurie va
žiavo savo reikalais, paėmė ir 
mane. Štai ir atsidūriau Maracay 
mieste, kur gyvena nemaža 
lietuvių. Čia gyvena ir Venecue- 
los lietuvių pirmininkas inž. 
Vladas Venckus. Jis mus ir suti
ko ponų Gavorskų krautuvėje. 
Ponai Deveikiai atsikvėpę iške
liavo tolyn, o aš pasilikau čia 
nusipirkti papuošalų.

Čia yra du turtingi prekybi
ninkai: ponai Gavorskai ir ponia 
Bieliūnienė. Ponai Gavorskai 
pakvietė pietų. Jie turi didžiulį 
mūrinį namą, kuriame yra galan
terijos krautuvė, įstaigos, gy
venamieji butai. Ketvirtame 
aukšte gyvena inž. Venckus. 
Mes kėlėmės į šeštą aukštą pas 
Gavorskus. Jų butas didelis, 
rodos, šešių kambarių.

Jie turi tris sūnus. Vyriausias 
aeronautikos inžinierius, du dar 
mokosi. Žmona vokietė, bet la
bai gerai lietuviškai kalba. Vai
kai labai mandagūs. Tuoj pasiū
lė ko nors išgerti. Maracay gana 
karšta, tad ir gurkšnojom alutį.

Su mumis drauge pietavo ir
H. Gavorsko simpatinga mamy
tė, kuri gyvena trečiame aukšte. 
Daug kalbėjom apie lietuvišką 
veiklą. Pasirodo, kad inž. V. 
Venckus ir H. Gavorskas yra vi
sos lietuviškos veiklos varikliai. 
Jie du sugeba išleisti Venecue- 
los Lietuvį, L.B. periodinį žur
nalą. Leidėjas gyvena kitame 
mieste. Visą darbą reikia atlik
ti korespondenciniu būdu. (To 
žurnalo du numerius atsivežiau 
ir į New Yorką).

Ponas Gavorskas pakvietė 
vakarienės į naujai pastatytą res-, 
toraną. Lydima inž. V. Venc
kaus, nuėjau pas ponią Bieliū- 
nienę, kuri turi krautuvę “Ca- 
sa Europa”.

Negalėčiau pasakyti, kad 
Venecuelos auksas pigus. Ir jie 
sako, kad paskutiniu laiku auk
sas labai pabrango. Ponia Bie
liūnienė pakvietė nakvoti. Pa
kvietimą priėmiau, tai ir pasili
kau Maracay mieste.

Inž. V. Venckus dar mane nu
vežė į istorinę vietą, į Carabo- 
bo, netoli Valencijos, į pietus. 
Carabobo yra mūšio laukas, kur 
Simon Bolivar nugalėjo ispanų 
armiją ir taip paskelbė valsty
bės nepriklausomybę. Toje mū
šio vietoje yra pastatytas gražus 
architektūrinis ansamblis. Čia 
reikia palikti mašiną ir eiti 
peštiem.

Centre yra triumfo arka su 
skulptūromis. Į ją reikia eiti ge
nerolų alėja. Čia yra 16-kos ge
nerolų biustai. Visi jie pasižy
mėjo šiame mūšyje. Iš dešinės 
pirmas generolas yra mažamoks
lis senas juodukas. Jis buvo tik 
sumanus karys. Mūšyje mirtinai 
sužeistas, jis atšliaužė prie Boli
varo ir pasakė: “Aš esu laimin
gas, kad mirštu už Venecuelos 
nepriklausomybę”. Jis tuoj pa
keltas į generolus.

Prie arkos dega amžinoji ug
nis ir stovi uniformuota sargy
ba. Viršum uždaros arkados yra 
Simon Bolivaro skulptūra. Prieš 
šį paminklą ant laiptų dedami 
gėlių vainikai. Inž. Venckaus 
rūpesčiu buvo gautas leidimas 
iš valdžios,ir birželio įvykių pro
ga lietuviai čia padėjo vainiką.

Arkos šonuose yra reljefai, ku
rie vaizduoja mūšio scenas. Jas 
apžiūrinėjant, atėjo ir pavakarys. 
Tada atžygiavo aštuoni sargybi
niai. Jie nuleido vėliavą, kaban
čią viršum Bolivaro, paskui už
gesino ugnį. Taip su saulės nu
sileidimu 6 v.v. kasdien vyksta 
šios ceremonijos.

Esu labai dėkinga inž. Venc
kui, kad parodė šią istorinę 
įdomią vietą.

Grįžom į Maracay, su ponais 
Gavorskais ėjom vakarieniauti, 
po vakarienės nuvežė mane pas 
p. Bieliūnienę nakvoti. Gyvena 
gražioje viloje, turi net savo 
maudymosi baseiną. Man atsi
kėlus, jau jos nebuvo. Buvo iš
vykusi prekybos reikalais. Buvo 
jos draugė vokietė, kokių 73 me
tų linksma senutė. Tuoj atvažia
vo inž. V. Venckus. Po pusry
čių buvau pakviesta ir pas p. 
Venckų. Jis gyvena gražiai, turi 
tris kambarius ir virtuvę, turi 
beveik visas išleistas knygas 
savo raštinėje. Jis buvo toks 
malonus ir nuvežė mane į Cara- 
cas.

Paskutinį rytą, šeštadienį, spa
lio 5, turėjau didelį malonumą. 
Man bevalgant pusryčius, at
vyko Rita Deveikytė su gėlėmis. 
Tai orchidėja ir našlaičių 
puokštė. Buvau giliai sujaudin
ta. Tas gėles atsivežiau dar į 
New Yorką.

Tą rytą paskambino ponia Jū
ratė De Rosales. Ji man pa
žįstama dar iš New Yorko, kai 
buvo Panam lėktuvų palydovė. 
Į viešbutį atvažiavo su savo 5 
sūnumis, turbūt nuo 12 iki 5 
metų amžiaus. Ji rašo kultūri
nius straipsnius į Dirvą. Buvo 
įdomu pasikalbėti. Taip keletas 
valandų prabėgo bematant. Tu
rėjau atsiprašyti, nes reikėjo 
rengtis kelionei.

Antrą valandą su Ritos dova
notomis gėlėmis išvykau į aero
dromą. Važiuodama pasijutau 
labai vieniša. Nors čia buvau tik

Rožė Mainelytė prie Bulivaro paminklo Carabobo mūšio 
lauke.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA INFORMUOJA
Dr. K. Bobelis perrinktas 

Altos pirmininku
Neseniai įvykusiame 34-ame 

suvažiavime sudaryta Amerikos 
Lietuvių Taryba, į kurią įėjo 
ir naujų narių, lapkričio 6 savo 
būstinėj turėjo posėdį, kurio 
metu dr. Kazys Bobelis sutar
tinai vėl buvo perrinktas pirmi
ninku.

Dr. K. Bobelis, S. Kudirkos 
atvykimo į JAV belaukiant, kele
tą dienų buvo pasitraukęs nuo 
savo profesinių pareigų, visą 
laiką pašvęsdamas santykiam 
su VVashingtono įstaigomis. Jo 
pateiktomis informacijomis pa
sinaudodama, Chicagos ameri
kiečių didžioji spauda plačiai 
rašė apie S. Kudirkos ir jo šei
mos atvykimą, kartu su paskuti
nėmis naujienomis iš New Yor
ko. Radijo stotys skelbė ilgus 
pasikalbėjimus su dr. K. Bobe
liu, pažymėdamos ir Altos pa
stangas atkviečiant S. Ku
dirką.

Jau ruošiamasi naujai veiksnių 
konferencijai

Amerikos Lietuvių Tarybos 
posėdy lapkričio 6 T. Blinstru- 
bas ir dr. V. Šimaitis plačiau 
painformavo apie įvykusią 
Lietuvos laisvinimo veiksnių 
konferenciją New Yorke. T. 
Blinstrubas tuo klausimu lietu
vių visuomenei platesnes in- 

trumpą laiką, bet kiek daug ma
lonių valandų turėjau sū Vene
cuelos lietuviais.

Visiem anksčiau paminėtiem 
lietuviam tariu nuoširdų ačiū. 
Taip pat dėkoju ponam Vaisiū- 
nam, kurie su inž. Venckum ma
ne sutiko aerodrome ir turėjo 
daug vargo, kol pasiekėme vieš
butį, nes buvo nukritęs kariškas 
vietinis lėktuvas ir buvo užblo
kavęs kelius.

Aną gražiąją šalį, kalnus ir 
miestus su muziejais, su mielais 
lietuviais visada prisiminsiu. 

formacijas yra perteikęs ir per 
Margučio radiją.

Tam pačiam posėdy buvo 
aptarta ir artėjanti antra laisvi
nimo veiksnių konferencija, 
įvyksianti 1975 pradžioj. Pasi
skirstyta kai kuriomis pareigo
mis ryšium su antrosios konfe
rencijos paruošiamaisiais dar
bais.

Altos posėdy dalyvavo: pirm, 
dr. K. Bobelis, T. Blinstrubas, 
dr. K. Šidlauskas, kun. A. Sta- 
šys, dr. V. Šimaitis, J. Skorubs- 
kas, A. Pakalniškis, V. Šimkus, 
E. Vilimaitė, T. Kuzienė, E. 
Smilgys, A. Jonikas, I. Blinstru- 
bienė, kun. J. Prunskis.

Posėdžio pabaigoj telefonu 
pasveikintas Altos garbės pirm. 
L. Šimutis, sugiedant jam Il
giausių metų vardinių proga.

S. Kudirka pareiškė padėką Altai
Simą Kudirką, su šeima atvy

kusį į JAV-bes, aplankė Ameri
kos Lietuvių Tarybos vicepirmi
ninkas dr. J. Valaitis, būdamas 
išvykęs į specialią gydytojų 
konferenciją New Yorke. Dr. J. 
Valaitis kalbėjosi su S. Kudirka, 
kuris pareiškė padėką Altai už 
rūpinimąsi jo išvykimu ir už tei
kiamą visokeriopą paramą. Si
mas Kudirka spaudos konfe
rencijoj parodė labai gyvą ir tiks
lią orientaciją bei sumanumą. 
Dr. J. Valaitis pasveikino S. 
Kudirką Altos vardu ir perdavė 
kvietimą atvykti į Chicagą.

Telegrama padėkota 
prez. Fordui

Iš Chicagos pasiųsta telegra
ma Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. dr. K. Bobelis išreiškė 
lietuvių padėką JAV prezidentui 
Fordui už jo svarbias pastangas 
gauti leidimą S. Kudirkos šeimai 
išvykti iš Lietuvos. Telegramoj 
pažymėta, kad yra labai vertina
ma prezidento intervencija ir jo 
rodomas pagrindinių žmogaus

“Nori taikos — ruoškis karui.” 
Tas posakis tiek senas ir tiek 
vertingas, kiek tautų laisvė.

Šiais laikais yra asmenų, ku
rie, tikėdami žmonijos pasiekta 
aukšta technika bei civilizacija, 
kelia mintį, kad visa, kas šian
dien išleidžiama apsiginkla
vimui, galėtų būti sunaudota 
žmonijos gerovei. Vieni šią min
tį kelra iš gilaus humanišku
mo bei idealizmo. Bet čia pat 
yra tokių, kurie, ją skelbdami, 
sparčiu tempu kala žiauriausius 
ginklus žmogui sunaikinti. Ge
ras pavyzdys ir Lietuvos pa
vergimas.

Turėjusios kolonijas valsty
bės, supratusios laiko tėkmę, 
net ir menkai išsivysčiusiom 
tautelėm duoda galimybę pa
čiom tvarkytis. Tuo tarpu tautos 
su didžiu įnašu žmonijos civili- 

teisių, ypač JAV piliečio, gyni
mas.

Kongresas budės dėl 
emigracijos lengvatų vykdymo

Senatorius Adlai E. Steven- 
son, laišku dr. K. Bobeliui pra
nešdamas apie Sovietų Sąjungos 
pasižadėjimą palengvinti žydam 
ir nežydam emigruoti, pažymi, 
jog tikimasi, kad šis pasižadėji
mas bus vykdomas. Jeigu ne, “aš 
esu tikras, — rašo šen. Stevenso- 
nas, — kad kongresas imsis žy
gių ir atšauks Sovietų Sąjungai 
suteiktas prekybines lengvatas”.

Susirūpinęs pavergtųjų teisėmis

Senatorius R. Taft, gavęs 
Amerikos lietuvių kongreso 
vardu pasiųstą raštą dėl Lietu
vos ir kitų Baltijos kraštų žmo
nių teisių laužymo, raštu pareiš
kė Altos pirmininkui dr. K. Bo
beliui: “Būkit užtikrinti mano 
nuolatiniu susirūpinimu šiuo 
reikalu. Aš laikysiu tas mintis 
savo atminty ir atitinkamai 
veiksiu Senate.”

Lietuvių Veterinarijos Gydytojų draugijos išeivijoje nauja 
valdyba. Tš k. dr. K. Lataža — vicepirm., dr. K. Karnauskas — 
pirm., dr. L. Kriaučeliūnas — sekretorius, trūksta iždininko 
dr. A. Brizgio. Nuotr. A. Noreikos

zacijai ir kultūrai laikomos kie
toj svetimųjų priespaudoj. Ta
čiau jos gyvena giliu tikėjimu ir 
viltim, jog nieko nėra amžino. 
Daug imperialistinių valstybių 
griuvo. Tai įvyks ir su dabarti
nėmis. Tai tik laiko klausimas.

Lietuva pati tai patyrė. Po 
pirmojo pasaulinio karo ji atkūrė 
nepriklausomybę. Tam siekiui į- 
gyvendinti lietuviai ruošėsi de
šimtmečiais: prie motinų rate
lių, slaptuose moksleivių bū
reliuose, tarnaudami svetimose 
kariuomenėse ir t.t.

1918 lapkričio 23 Vilniuje iš
leidus pirmą kariuomenei orga
nizuoti įsakymą, lietuvių tauta, 
stojusi į kovą, nugalėjo daug 
gausesnį priešą.

Antrasis pasaulinis karas nu
siaubė beveik visą žemės rutu
lį. Lietuva neteko savarankišku
mo. Tūkstančiai geriausių jos 
sūnų ir dukrų žuvo kraštą gin
dami; tūkstančiai atsidūrė Sibi
ro taigose, tūkstančiai išblaškyti
po platųjį pasaulį, bet daugelis 
gyvena tuo pačiu tikėjimu, kaip 
anais laikais. Visi turi tą patį 
siekį: grąžinti tautai laisvę.

Lietuvai išlaisvinti bei lietu
vybei išlaikyti yra susikūrusios 
institucijos bei organizacijos: 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas, Amerikos Lietu
vių Taryba, Lietuvių Bend
ruomenė. Apsišarvavę karinė 
mis žiniomis ir stengdamiesi 
perduoti jas jaunimui, veikia ra- 
movėnai ir šauliai.

Visiem darniai veikiant, 
meilė kenčiančiai tautai turi 
degti visų geros valios lietuvių 
širdyse, kuriose neturi būti vie
tos savitarpio nesusipratimam. 
Ypač tai turi prisiminti buvę 
Lietuvos kariuomenės kariai, 
davę priesaiką, kuri jų neatpa
laiduoja ir šiandien. Kas jos 
nevykdo, tas yra tautos dezerty
ras.

Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi!

St. Juras
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Nijolės Palubinskienės pada
ryti škicai yra medžiaga, iš ku
rios ji vėliau, grįžus į Clevelan- 
dą, dirba. Dirba dažniausiai 
plunksna, sukurdama lengvus 
pajūrio ir žvejų kaimelių moty
vus. Tuos paveikslus atiduoda 
vietinėm amerikiečių galerijom, 
ir ten jie visi išperkami. Nė 
nebando ji prisitaikyti ar pajus
ti lietuvišką skonį, ieškoti ten 
savo paveikslam pasisekimo.

Kennebunkporte ji padėjo 
puošti salę, kai čia rengėm li
teratūros vakarus ar koncertus. 
Buvo labai paslaugi, žiūrėk ir at
neša didelę baltai žydinčią ša
ką, pritvirtina prie scenos, už
taiso visokius plyšius Reikėjo 
pasveikinti Oną. Nijolė tuoj nu
piešė pritaikytą
vietai atviruką, — tokia lengva 
skrendančia linija pavaizduo
dama pajūrį.

Pajūryje visada matai jų skėtį. 
Po skėčiu šiaudinė skrybėlė. Tai 
Nijolė. Čia eina pokalbiai su 
kaimynėm, draugėm. Vladas nu- 
sistūmęs į šešėlį skaito, tingi
niauja ir snūduriuoja. Toks jau 

pajūris, tokia čia vasara. Kai šalia 
prisėcli, jis labai šiltai šneka 
apie Kretingą, brolius pranciš
konus, prisimena visokias jau
nas išdaigas. Šneka ir apie Ken- 
nebunkportą, kurį jau lanko ko
kią dvidešimt metų. Čia jis turi 
pažįstamų, draugų vienuolių tar
pe, čia jis metų metais lankė
si. Čia ir jo šeimos brangūs 
dienoraščio lapai. Pajūriais 
vaikščiojo vaikai, vaikščiojo ir 
vasara. Vaikai taip staiga auga ir 
užauga, ir tada pamatai, kad yra 
toks laikas, kuris ir tave paliečia.

Palubinskų šeima keliautojų, 
stovyklautojų šeima. Išvyksta vi
sada greitai, labai anksti, nes no
ri kuo toliausiai per dieną nu
važiuoti ir siekti Clevelandą. 
Namus pasiekę, tik pakeičia vai
kų drabužius, apsiplauna, apsi
tvarko ir vėl į stovyklą — į 
Dainavą, kur prie laužo susiren
ka ano krašto draugai.

Žmonės iš gražiųjų kambarių
Miestai savaip nuspalvina 

žmones, suteikia tam tikrų bruo
žų. Clevelando žmonės draugiš

ki. Pirmoje vietoje ten statoma 
bičiulystė. Pastebėkite, ar ne 
taip. Kiekvienas sutiktas iŠ Cle
velando, yra labai bičiuliškas, 
paprastas. Kažkur palieka sun
kias problemas, visokius veiki
mus, įsipareigojimus, organiza
cijas ir pažiūri į žmogų draugiš
kai, bičiuliškai. Tai tikrai gražu!

Iš to draugiško Clevelando 
čia buvojo ir vasarojo Ona ir Juo
zas Žilioniai. .Abu pensininkai, 
labai jaukūs ir mieli žmonės. 
Sėdi prie didžiųjų durų ant suo
lo. Ten nuolat gaivina vėjas. Ten 
ir karštą dieną atsivėsini, nes vė
jelis kedena visus. Ir draiko 
abiejų žilstelėjusius plaukus. 
Matai atvykusius atostogauti, 
atsikviepti. Jie niekur neskuba. 
Iš čia keliaus į Dainavą pas 
Fronto bičiulius paklausyti pa
skaitų ir vakare sėdėti prie de
gančio laužo.

Vieną kartą sako jis man: už
eik! Ir paminėjo kambario nu
merį. Tai provincijolo kamba
rys. Tuo metu atsirado visokių 
skubių interesų ir tik už kokios 
valandėlės pasukau į jo kambarį. 
Ir čia susidūriau su didele kliū
tim.

Provincijolo kambariai yra du 
pirmame aukšte, koridoriaus 
gale. Einu į vieną, einu į 
antrą, jų nerandu. Gyvena kiti 

garbingi ponai, o mielųjų bičiu
lių iš Clevelando nėra. Pradėjau 
ieškoti numerio, rodos, 67. Tai 
jau yra koridoriaus galas, už 
televizijos kambario. Ir kaip ei
nu, kaip žiūriu, nėra tokio nu
merio. Nėra. Negi dabar eisi ir 
beisi į kiekvienas duris.

Taip ir neteko tą dieną suras
ti jų kambario. Kitą dieną 
pasiguodžiau, kad niekur nera
dau tokio numerio. — Na kaip, 
koridoriaus gale, po dešine. Pro
vincijolo kambariai, šiemet į- 
rengti. Eime.

Nuėjome. Tikrai koridoriaus 
gale yra durys, bet nėra nume
rio. Kas ten žino, kokios galy
bės čia gyvena. Įeiname į vidų. 
Oho! Čia esame ištiso butelio, 
“suitos” kaip viešbutyje. Čia yra 
svečių kambarys — salonėlis su 
minkštais baldais ir už jų 
miegamasis. Tai patys gražiausi 
ir patogiausi kambariai, į miš
ko pusę.

Kai ėjau apžiūrėti kito kam
bario, radau prikaltą ir numerį, 
tą prakeiktą numerį, kurio pirma 
neradau. Praeitais metais buvo 
kitaip padaryta. Buvo tik vienas 
kambarys, prie jo ir buvo prikal
tas numeris. Dabar buvo pra
plėsta, pertvarkant koridorius, 
televizijos kambarius, buvo pri
jungtas kitas kambarys, ir pada

rytas vienas jaukus butelis. Ta
čiau niekas numerio neperkėlį į 
koridorių. Ir kaip jį gali surasti, 
kai jis yra kambaryje!

Žilioniai čia atšventė savo 
vedybinio gyvenimo 40 metų, 
sukaktį. Sukvietė į tuos kamba
rius savo bičiulius pajuokauti, 
pasivaišinti. Čia buvo švenčia
ma ir Ona su lauko gėlėm ir 
jaukiom vaišėm.

Juozas yra labai paslaugus. Jei 
reikia ką pavežti, žiūrėk, jau 
traukia mašinos raktuką. Reikia 
Tėvui Žiūraičiui apsipirkti, 
Juozas Žilionis ir veža, ir pade
da, ir dar net savo keleivį ap
dovanoja. Kai reikia išvažiuoti 
kam nors į autobuso stotį, jis 
mielai atsikelia ankstų rytą ir 
paveža;
Nuvežė ir mane į autobusų sto
tį, kai buvo dar rytmečio vėsa, 
kai visi garažų tarnautojai ir dar
bininkai vaikščioja mieguisti. 
Palaukė, kol atlinguos autobu
sas. Ten ir palieki jį lyg ko
kią statulą, draugišką ir mielą. 
Palieki šviesiai pilkame peisa- 
že, kai aplinkui ima dienoti.

Grįžęs iš tokių kelionių, jis 
kas rytą eina į koplytėlę, kur 
meldžiasi vienuoliai. Čia susi
renka nemaža žmonių, vasaroto
jų. Ateina pro žydinčias gėlių 
klombas į baltą ir ramią vie
nuolyno koplyčią. Kai mišios 

pasibaigia, būna- jau 8 vai. ry
to. Pusryčių metas. Ir takais nu
eina jie tokie ramūs. Rytais čia 
labai kvepia. Tada ir pajunti, 
kur esi, esi gamtoje tarp gėlių, 
tarp tokių gražių pušų, eglių, 
liepų, berželių. Ir kvepia, kve
pia. Pievoje čiobreliai smilksta. 
Jau ir bitelės darbininkės pra
deda dieną. Jos turi savo koply
čias ir savo maldas, kurių čia 
menkam praeiviui taip miela 
klausytis.

Ir paukštukas su raudona prie
juoste po kaklu. Koks jo vardas? 
Ar ne “robinas”. Jis šokinėja iš
kėlęs galvą. Sako, jis girdi, kaip 
vabalai krebžda žolėse, kaip po 
žeme sliekai rausiasi. Ir jis apsi
žvalgęs pradeda savo dieną. 
Toje aikštėje juk jam geriausi 
pusryčiai, kuriuos patiekė moti
na gamta.

Dar matai ir žuvėdrą. Anksti 
jos mėgsta nutūpti aikštėje, 
mėgsta krypuoti ir klykauti. Da
bar jos visos pasitraukė prie van
denų. Čia pasirodo tik likučiai. 
Tik trumpam. Tuoj vėl pakyla 
ir išsiskečia vėjuje. Ir ji skrenda 
į dieną. Tingiai vasnoja ir nu- 
sklando tolyn prie žvejų laivų. 
Ten bus pusryčiai. Bus patiekta 
geros žuvies. Visi skuba pusry
čiauti. Visur prasideda diena, 
atostogų diena. Skubame ir mes!

(Bus daugiau)



Ju jaunystė - tenisui
Eilę metų brandinęs savo žai

dimą, Vitas Gerulaitis Stovi ant 
slenksčio, už kurio patys ge
riausieji pasaulyje. Ne vienas jis 
tokioj padėty — rinktinė grupė 

jaunųjų iš įvairių kraštų ten susi
būrusi. Kuriam iš jų pavyks? 
Ne be to, kad ir dabar daug pa
siekta, bet kaip su tuo pasku
tiniuoju sprindžiu? Didesnė pa
tirtis, charakterio stiprybė gali 
palengvinti. O svarbiausia — 
pratybos. Vitas jų nevengia, ne 
jam dykaduoniauti kad ir sveti
mam mieste — jis vėl teniso 
aikštėje.

Vitas turi išsiblizginęs vieną 
smūgį, kurio pas kitus nepaste
bėsi. Tai atbulinis per petį, ku
ris priešininką palieka klaustuke 
— niekas nesitiki tokio staigaus, 
netikėto atkirčio. Ir prieš Con- 
nors (dabar laikomas geriausiu 
pasaulyje) Vitas taip du kartu iš 
eilės šmaukštelėjo. Connors liko 
apstulbęs stovėti prie tinklo, kai 
sviedinys nudūzgė šalia jo 
ausies.

Būdamas 19-kos metų am
žiaus, Vitas jau profesionalas ir 
buvo pasirašęs sutartį su 
Pittsburgho Triangles komanda 
WTT (World Team Tennis) 
1974 pirmenybėms. Jo dvejeto 
partneris Rosewall (Australija) 
dvigubai vyresnis už Vitą, bet 
vis dar teniso aukštybėse.

Pergalė Vienoje
1974 rudenį Vitas, jau sulau

kęs 20 m. amžiaus, išvyko kelio
nėn po tris kontinentus (Europa, 
Azija, vėl Europa, Pietų Ameri
ka). Miestų virtinė, kur jis žai
dė: Lisabona, Barcelona, Mad
ridas, Teheranas, Viena, Stock- 
holmas, Oslo ir lapkričio pabai
goj Rio de Janeiro. Šioj išvykoj 
Vitas gerai pasirodė — veik vi
sur iškopė bent į ketvirtbaig- 
mę, tik Stockholme antram rate 
krito prieš Ashe (JAV) 4-6, 12-14. 
Šią dvikovę The New York Ti- 
mes atžymėjo stambia antrašte.

Vienoje Vitui pavyko nuskin
ti pirmą pilnavidurį žiedą — 
laimėjo Grand Prix turnyrą. 
Baigmėj Vitas įveikė Pattison 
(Rodezija) 6-4, 3-6, 6-2. Prieš tai 
mūsiškis buvo nugalėjęs Johans- 
son (Švedija), Hewitt (Pietų Af
rika), Moore (Pietų Afrika) ir pu- 
siaubaigmėj turnyre pirmuoju į- 
rašytą Gorman (JAV). Už šią 
pergalę Vitas gavo 5000 dolerių.

Tarptautinė draugystė
1974 pavasarį per vienas rung

tynes Philadelphijoj Vitą užkal
bino vokietis Robert Deiniger, 
Augsburger Allgemeine sporto 
redaktorius, trumpam atvykęs į 
JAV. Patyręs, jog svečias iš 
Augsburgo, Vitas prisiminė, jog 
namie tėvai ir dabar pakalba 
apie tą miestą.

Grįžęs į Vokietiją, Deininger

Rūta Gerulaitytė

paskelbė reportažą “Ein Ex- 
Augsburger in New York” (Bu
vęs augsburgietis New Yorke), 
o paraštėj pažymėta, kad Vito 
Gerulaičio tėvas po II pasauli
nio karo žaidęs Augsburge, o jo 
sūnus dabar teniso žvaigždė.

Rašiny plačiau kalbama apie 
Vytauto Gerulaičio periodą 
Augsburge (iki 1949), tėvas va
dinamas stalo teniso pionierium, 
yra žaidęs už du vokiečių klu
bus: TSG ir TTC. Gerulaičio pa
vardė dar ir dabar ten yra są
voka. Prisimenamas ir Stasys 
Meilus — Augsburge buvo ap
sigyvenę du Lietuvos stalo teni
so rinktinės žaidikai.

Toliau platokai apie sūnų Vi
tą, jo pasiekimus tenise. Pabai
goj Vito posakis, jog, bevažinė
damas po teniso turnyrus, tikisi 
patekti į Vokietiją, gal ir į Augs
burgą, kur jo tėvai keletą metų 
buvo radę prieglobstį.

Rašinys Augsburgo dienrašty 
ne viskas. Kartą tėvui jo konto
roj suskambo telefonas — joks 
įvykis, bet šį kartą skambino iš 
.Augsburgo, per Atlantą. Čia jau 
įdomiau — prabilo policijos pa
reigūnas Harry Onasch. Paskai
tęs reportažą, prisiminė, kaip su 
Gerulaičiu žaidė stalo tenisą po
kario laikais ir panoro pasikal
bėti.

Ketvirtis šimtmečio nudilo, 
bet sportinė draugystė tarp Vy
tauto Gerulaičio ir Augsburgo 
vokiečių išliko.

Rūta stiebiasi
1972 rudenį New York Post 

dienraštyje pranašauta, jog Vi
tas su seserim Rūta gali suda
ryti pajėgią mišraus dvejeto 
porą. 1974 JAV pirmenybėse 
Forest Hills taip ir nutiko. Pir
mam rate Vitas su Rūta nugalė
jo Amritay II (Indija) ir Fox 
(JAV), o antram žaidė prieš 
Connors — Evert (abu JAV).

Kaip atsilaikys lietuvių atžaly
nas prieš teniso Romeo ir Juliją 
(abu 1974 Wimbletono meiste
riai ir susižiedavę)? Tai buvo 
viena iš gražiųjų kovų tose pir
menybėse — žiūrovų tiek ap
spito, jog tėvas Gerulaitis tik per 
kitų galvas galėjo šį tą matyti

ELIZABETH, N.J.

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijos choras repeticijas 
(praktikas) turi kiekvieną sek
madienį po 11-tos vai. mišių 
parapinės mokyklos pastate, 
choro kambaryje. Šiuo metu 
choras rengiasi kalėdinių gies- 
miii koncertui, kuris, pagal jau 
eilę metų nusistovėjusią tradici
ją, būna kiekvienais metais 
prieš bernelių mišias. Parapijos 
klebonas kun. Petras Žemeikis, 
jo asistentai, o taip pat ir choro 
vedėjas muz. V. Mamaitis nųo-

HARTFORD, CONN.
Kariuomenės šventės 

minėjimas
LKVS Ramovės Hartfordo 

skyrius lapkričio 24 rengia Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo mi
nėjimą.

Švč. Trejybės bažnyčioj 9 vai. 
ryto iškilmingas pamaldas laikys 
ir atitinkamą pamokslą pasakys 
skyriaus garbės narys klebonas 
kun. Juozas Matutis. Pamaldų 
metu giedos Aido choras, vado
vaujamas muz. Jurgio Petkaičio.

3 vai. po pietų minėjimas bus 
tęsiamas Lietuvių Amerikos Pi
liečių klube, 227 Lawrence St. 
Paskaitą skaitys kun. V. Zakaras 
iš Putnam, Conn. Meninę dalį 
atliks Hartfordo moterų choras, 
vadovaujamas muz. Jurgio Pet
kaičio, ir lietuvių šeštadieninės 
mokyklos mokiniai, vadovau
jami mokyklos vedėjos D. Dzi- 
kienės.

Hartfordo skyriaus ramovė- 
nai maloniai kviečia visuomenę 
į šį minėjimą ko gausiau atsi
lankyti ir savo atsilankymu pa
gerbti už Lietuvos laisvę žuvu
sius karius. Organizacijos malo
niai prašomos su vėliavomis 
organizuotai dalyvauti pamal
dose ir salėj. Ypač laukiama 
gausiai atsilankant jaunimo.

LKVS Ramovės 
Hartfordo skyrius

(žaista šalutinėj aikštėj). Rūta vė
liau prisipažino, jog jai ranka 
drebėjusi . . . Ypatingai gerai su
žaidė Connors ir Vitas — visa 
vaivorykštė įvairių smūgių ir 
dėl taško ilgai kovota. Kartą 
Connors peršoko per tinklą ir 
pasveikino Vitą, po ypatingai 
vykusio smūgio . . . Connors — 

Evert laimėjo 6-3, 6-4.
Rūta turi visus davinius į pir

maeilę žaidikę. 1973 mergaičių 
18 metų grupėj ji pirmoji Rytuo
se, o tarp moterų tais pat me
tais — antroji. 1974 laimėjo West 
Side Tennis Club moterų viene
tą, baigmėj įveikusi Lurie 6-3, 
6-1. Be to, New York Statė 1974 
meisterė (nugalėjo Campbell 
6-1, 7-5), laimėjo Orange viešą 
turnyrą New Jersey (ten įveikė 

širdžiai kviečia į chorą jungtis 
naujus choristus-es, nes yra nu
matyta ateinančių metų pradžio
je surengti religinės ir pasau
lietinės muzikos koncertus.

Sveikiname naujai į chorą į- 
stojusias Angelę ir Danutę Kiau- 
šaites. Angelė yra studijavusi 
muziką ir iš tos srities turi ma
gistrės laipsnį. Be to, ji turi 
gražų ir sultingą soprano balsą 
ir gražiu solo giedojimu paįvai
rina lietuviškas pamaldas.

Naujų metų sutikimas yra ruo
šiamas Elizabethe, Lie
tuvių Laisvės salėje. Dėl smul
kesnių informacijų prašome 
kreiptis į salės šeimininką J. 
Švedą, tel. 351-6646. Kadangi 
šiame Naujų metų sutikime da
lyvių skaičius yra ribotas, tad 
nedelskite su vietų rezervaci

jomis.

Lietuviškų kalėdinių kortelių 
galima gauti Darbininko admi
nistracijoj. Dėžutė su 12 korte
lių religiniais arba tautiniais mo
tyvais su lietuviškais pasveikini
mais su persiuntimu 1.50 dol., 
arba 10 spalvotų kor
telių kitokios rūšies 2.50 dol. 
Prašom laiku užsisakyti, kad 
laiku galėtumėt išsiųsti. Dar
bininko administracija, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Š. Amerikos Lietuvių studentų

Sąjungos suvažiavimas

ĮVYKS LAPKRIČIO 28-30 D., ROYAL YORK HOTEL, 
TORONTE, KANADOJ

REGISTRUOTIS BUS GALI MA-KETVIRTADIENĮ, 
LAPKRIČIO 28 NUO 1 V. P.P. VIEŠBUTYJE

SUVAŽIAVIMO TEMA BUS “VIENYBĖ”
Siunčiu ................ 1. nuotraukas
Prisiųsti šias žinias nevėliau 1975 m. sausio mėn. 10 d.

Rodondo iš Kalifornijos).
Rūta vis pažangėja ir nenuils- 

tomai praktikuojasi (kasdien po
rą valandų, savaitgaliais ilgiau). 
Vasarai pasibaigus, ji žaidžia 
Port Washington teniso akade
mijoj, be to, Glenhead Rocket 
Club, Glen Cove, Long Island. 
Šitame klube Rūtą treniruoja 
Marmureanu, buvęs Rumunijos 
Daviso taurės žaidikas.

Nors Rūta tenisui skiria daug 
laiko, ji dar spėja tęsti studijas 
Queens College.

Vasarą dažnas Rūtos partneris 
— jos tėvas, o uždarose patalpo
se jie treniruojasi šeštadieniais. 
Tėvas prisipažino, dabar geriau 
žaidžiąs nei tais laikais, kai buvo 
Lietuvos teniso meisteris.

K. Čerkeliūnas

Šv. Vardo dr-jos tradicinis ka
lėdinis bingo daiktais bus gruo
džio 7 d. 7:30 vai. vak. Kvie
čiami ne tiktai parapiečiai, bet 
ir svečiai gausiai dalyvauti, nes 
bus proga laimėti vertingų daik
tų.

NEW LONDON, CONN.
RENKAMOS KUDIRKAI AUKOS

A. ir M. Pakščių namuose, 
Niantic, Conn., spalio 13 įvyko 
New London L.B. apyl. susirin
kimas. Apylinkė yra mažutė, ir 
dalyvavo tik 11 asmenų. Išklau

syta pirm. J. Kepenio ir ižd. A. 
Pakštienės pranešimų. Susirin
kimas padėkojo jiem už kruopš
tų pasidarbavimą. Pasitarta dėl 
ateities veiklos. Sudaryti nau
jos valdybos dėl mažo dalyvau
jančių skaičiaus nepasisekė. A. 
ir M. Pakščiai savo sūnelį vežio
ja į Hartfordo šeštadieninę mo
kyklą (apie 50 mylių). A. Pakš
tienė yra ir L.B. Hartfordo apy
gardos valdybos narė. Ji sutiko 
dar darbuotis ir busimojoje New 
Londono L.B. apyl. valdyboje. 
Tai tikrai gražus trijų vaikučių 
motinos pavyzdys.

Susirinkime parinkta Simo 
Kudirkos fondui aukų. Tuo tar
pu surinkta 53 dol. Aukas pra
šome siųsti A. Pakštienei, 11 
South Ridge Rd., Niantic, Conn. 
06357.

Kitais metais sueina šimtas 
metų, kaip gimė dailininkas ir 
muzikas Mikalojus Konstanti
nas Čiurlionis. Šią sukaktį at
žymėti atskirai buvo nutarę 
Liet. Vargonininkų-Muzikų 
Sąjungos valdyba ir N.Y. Lie
tuvių Dailininkų Sąjunga. Dar 
šių metų pavasarį Vaižganto 
Kultūros Klubas irgi kalbėjo 
apie sukakties minėjimą. Da
bar Vaižganto klubui tarpinin
kaujant, buvo sušauktas bend
ras pasitarimas tuo reikalu.

Pasitarimas buvo lapkričio 
12, antradienį, dail. V.K. Jo
nyno studijoje. Dalyvavo N.Y. 
Liet. Dailininkų Sąjungos pirmi
ninkas V.K. Jonynas, Liet. Var
gonininkų-Muzikų Sąjungos 
pirmininkas Algirdas Kačanaus
kas, tos sąjungos vicepirm. —

PADĖKA
New Yorko Neringos ir Tauro 

tuntų šventė — 25 metų skautiš
kos veiklos atžymėjimas, Gin
taro ansamblio koncertas ir At
lanto rajono skaučių vadovių pa
sitarimai — praėjo gražiai ir 
įspūdingai. Visos šventės dar
nus pravedimas priklausė nuo 
rėmėjų, tėvų ir new newyorkie- 
čių skaučių — tų nuoširdžios 
talkos, už kurią visiem, vienaip 
ar kitaip prisidėjusiem, tuntų va- 
dijos reiškia tikrai širdingą pa
dėką ir pagarbą.

Mes ypatingai dėkingi Mont- 
realio Gintaro ansambliui ir jo 
vadovui muz. Zigmui Lapinui 
už mum skirtą koncertą ir pa
skaitą; be to, prof. Vytautui K. 
Jonynui ir Antanui Mažiuliui už 
suvažiavime vestus pašnekesius.

Gilią savo padėką reiškiam 
25 metų veiklos apžvalgą paruo
šusiam v.s. Alf. SamuŠiui, ps. G. 
Kulpienei bei visom Vilijos ži
dinio narėm ir skautam remti 
komitetui, dviejų dienų suvažia
vimą aprūpinusiem maistu, Dar
bininko redakcijai, dr. J. Stukui 
ir R. Keziui, taip gražiai infor- 
mavusiem mūsų visuomenę, tė
vui Pauliui Baltakiui, vedusiam 
pamaldas ir dalyvavusiam iškil
mingoj sueigoj, fotografui G. Pe- 
nikui, visom Moterų Vienybės 
narėm, tėvam ir kitiem rėmė
jam, priėmusiem ansamblio ir 
suvažiavimo dalyvius nakvynei.

Mūsų skautiška padėka vi
som sesėm ir visiem broliam, 
pareigingom vadovėm ir vado
vam, rajono vadeivei s. I. Jan
kauskienei, rajono vadeivai v.j.s.
M. Manomaičiui ir ypač mūsų 
viešniai Seserijos vyriausiai 
skautininkei v.s. Lilei Milukie- 
nei.

Neringos ir Tauro tuntų vadijos

Gruodžio 7 d. 7 vai. vak. 
Vauxhall Inn., 42 Vauxhall St., 
New London, Conn., rengiama 
apylinkės lietuvių tradicinė ka
lėdinė vakarienė (pietūs). Mo
kestis — 11 dol. asmeniui. Vie
tas užsisakyti pas A. Pakštie
nę iki lapkričio 23, telef. 739- 
6710. Kviečiami dalyvauti ir to
limesnių vietovių lietuviai. Toje 
pat vietoje bus rengiamas ir Va
sario 16 minėjimas.

Jurg. Ežer. 

TRADICINĖ MENO PARODA ČIURLIONIO GALERIJOJE
Ir šiais metais Vasario 16-tos dienos proga Čiurlionio Galerija ruošia 

tradicinę meno parodą. Joje dalyvauti yra kviečiami visi laisvajame pasau
lyje gyveną lietuviai dailininkai.

Pramatomos premijos už geriausius kūrinius bus skiriamos nepaisant 
meninio stiliaus. Kūrinių atrinkimui ir premijavimui bus kviečiama jury ko
misija.

Dailininkai, suinteresuoti dalyvavimu šioje parodoje; užpildo žemiau pa
ruoštą atkarpą ir ją prisiunčia iki 1975 m. sausio mėm 10 d. Čiurlionio Gale
rijos direktorei šiuo adresu:

MS. REGINA JAUTOKAS 
5600 S. Califomia Avė. 
Chicago, UI. 60629 (HE 4-4146)

Siunčiama ne daugiau 2 darbų, kurie pristatomi Čiurlionio Galerijom 
5620 So, Claremont Avė., Chicago, Illinois, 60636

ne.-vėliau 1975 m. sausio 20 d., kitoje kūrinio pusėje pažymima dailininko 
pavardė, kūrinio pavadinimas -— lietuvių ir. anglų kalboje, technika ir kaina 
(jei parduodama). Prisiunčiant dalyvavimo atkarpą, pageidaujama įdėti kūrinių 
juoda-balta nuotraukas, kurios galėtų būti naudojamos parodos kataloge arba 
spaudoje.

Dalyvaujantieji parodoje prisiunčia $3.00 registracijos mokestį.
. Dalyvausiu Čiurlionio Galerijos ruošiamoje parodoje 1975 m. vasario 

mėn. 14 — 23 d. d. sekančiais kūriniais:
Dailininko vardas ir pavardė: ____ _____ _______________________
Adresas: ________ _______ ___________ ._______ ..........._________________
Telefonas: ________________ _
Kūrinio pavadinimas: Technika: Kaina:

Vytautas Kerbelis, Vaižganto 
Kultūros Klubo pirm. Paulius 
Jurkus ir vicepirm. Jonas Rū
tenis.

Buvo apkalbėta visokios ga
limybės surengti kuo iškilmin
gesnį ir didesnį Čiurlionio mi
nėjimą. Nutarta tokį minėjimą 
surengti 1975 metais spalio
17-19.

Spalio 17 būtų sukviesti 
visi New Yorke gyveną rašyto
jai, dailininkai, muzikai. Bus 
suorganizuota speciali progra
ma, bus apžiūrima paroda. Tai 
programai surengti numatyta 
pakviesti Liet. Bendruomenės 
apygardą. Tai būtų ir savotiš
kas lietuvių menininkų pager
bimas. Numatomos ir vaišės.

Šeštadienį, spalio 18, vidur
dienį, bus speciali programa 

jaunimui — Čiurlionis ir jau
nimas. Ta proga mokykla ga
lės apžiūrėti esančią parodą.

Tos dienos vakarą atidaroma 
speciali Čiurlionio kūrinių re
produkcijų paroda ir surengia
ma iškilminga akademija, ku
rioje bus dvi paskaitos — apie 
Čiurlionį muziką, apie Čiurlio
nį dailininką. Bus parodytas fil
mas apie Čiurlionio tapybą.

Spalio 19 bus didelis iškil
mingas koncertas. Dalyvauja 
apylinkės chorai, solistai, inst
rumentalistai. Visas koncertas 
skiriamas pavaizduoti Čiurlio
nio muzikinę kūrybą.

Sudarytas komitetas
Šiai šventei surengti sudary

tas komitetas. Pirmininkauti 
pakviestas V.K. Jonynas, vice
pirm. Algirdas Kačanauskas, 
sekretorius Jonas Rūtenis, in
formacijos reikalams — Paulius 
Jurkus, iždininku kviečiamas 
Ignas Gasiliūnas, valdybos 
nariai — Aleksandra Kašubienė 
ir Vytautas Kerbelis.

Rochester, N.Y.

— Vinco Kudirkos satyros 
“Viršininkai” pastatymas įvyks 
Rochesteryje, Šv. Jurgio parapi
jos salėje, 545 Hudson Avė., 
lapkričio 23, šeštadienį, 8:00 
vai. Veikalą scenai pritaikė ra
šytojas Jurgis Jankus. Režisuoja 
— .Andrius Cieminis. Ateikite į- 
vertinti jaunųjų dramos mėgė
jų pastangų, ir tuo pačiu finan
siškai paremsite jų išvyką į III 
dramos festivalį.

Vietoj kalėdinių atvirukų 
siuntinėjimo Darbininko skaity-, 
tojai kviečiami prisiųsti auką 
spaudai remti ir tuo pačiu svei
kinti artimuosius ir draugus per 
laikraštį. xAnksčiau prisiuntusieji 
bus laiku patalpinti laikraštyje. 
Prašom kartu su auka pridėti ir 
sveikinimo tekstą, kuris bus pa
talpintas Darbininke. Taip pat 
vietoj kalėdinių atvirukų siunti
nėjimo galite aukoti Kultūros 
Židiniui išlaikyti. Tai su sveiki
nimu irgi bus paskelbta Darbi
ninke.



HANNIGAN’S MOVING & STORAGE

tiiivjiiim anų 
ind Beauty — "I 
— scenas of j

Low Rates Free Estlmates 
126-08 Llberty Avė. 

Richmond Hill 
Call (212) 738-0368 

For Fast Prompt Servlce

MAC’S PEŠT CONTROL 
Industrial-Commerclal and Homes 

Termite and Pešt Control 
5 Rochester Avė. Bklyn, N.Y.

Telef.: 212-756-3272

■V:

and

$ 7.20

1.00 PLŪS 10 C. MAILING

ir A. Butnoriusbaigėsi lygiomis. Beliko t

i

(212) 441-6947

•••H'

i
J;

H

11

N-KB3 
P-KN3 
B-N2
P-B4
N-B3

8
9 

10 
11 
12 
13

6.00
5.40
7.80

18 partijų nelauktai pakrovė du 
taškus, įveikdamas pastarąjį de

vynioliktoj ir dvidešimt pirmoj 
partijose. Itin gražų laimėjimą 
pasiekė 21-je, įveikdamas Kar-

OVEN CLEANING SERVICE 
Excellent Results Guaranteed 

Complete Job $10.00 Serving Ali of 
Queens Area Call 212 899-7680

Black 
Karpon: 
N-K4 
BxN 
QxB 
BxR 
BxP

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

Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo naudojimui “Olym- 
pia” rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. Reikalaukite 
mūsų kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.

Black 
Karpon 

PxP 
N-B3 
P-N3 ::..a 
B-Nl 
R-Kl

Black 
Karpon 
N-KB3 
P-K3 
P-QN3 
B-N2 
B-K2 
0-0 
P-B4

CALL FOR ŪUANTITY RATES 
IRA ROSENBERG, INC.

42 ST., Rm. 161 
986-9440

JAMES McOUADE
91-48 91 st Street 
VVoodhaven, N. Y. 

Carpentry — Painting 
Paneiing 

Ouality VVorkmanship 
Call 212 849-6187

GENERAL CONTRACTOR
ANYWHERE IN NORTHERN N.J. OR N.Y.C. 

INTEREST RATES HIGH? D0WN PAYMENTS 
MAKE BUYING A NEW HOME IMPOSSIBLE? 
WHY NOT REMODEL OR ADD ON. NO JOB TOO 
SMALL. LOW WINTER RATES, FREE ESTI MATĖS. 

CALL AL (201) 791-0832

White 
Korchnol

Q-R6 
N-N5 
QBxB
QxQ 
0-0

' VVhite
Korchnol
1 P-Q4
2 -----------
3
4
5
6 _
7 Q-B2

JOSEPH TORIELLO 
PAINTER 

Inside & Outside Ouality 
VVorkmanship 

108-15 49th Avė. Corona 
Call (212) 699-4518

Prieš sudarant dovanų siuntinius savo giminėm Lietuvoje, 
nepamirškime pasiųsti žemiau išvardytų prekių, kurios ypač yra ten 
naudingos ir pageidaujamos.

14
15
16
17
18 _ _ 
Resigns

.•į- •*/ . ■ ' ■ lt

GLEN CONTRACTING INC. 
Finished Basem»nts

Kitchens, Bathrooms Aisė fc^ment Work 
Ali Kinds of LicenSed PiurnHrng 
Call 212 256-4541 212 256-5471 

212-331-3920

JAMES & JACKSON
24 Hour Service \ 

Oil Burner Service & Repairs 
MO2 MO4 MO6 Oil & Gas Bbrners 

CALL MO 2-3759 or 771-5^33 
533 West 149th Street 
Basement Apt. N.Y.C.

<B SPORTAS

White
Korchnol

P-Q5
N-KN5
NxQP
Q-Q2 NxN 
BxN
NxRP

pabaigą prieš Anatolijų Povii Per 18 ėjimų. Čia toji par
tija:

JOHNSON a co. ‘
209 E. 5th street, N.Y.C.

Ali Kinds of Carpentry Work Cabinet 
Making Alterations Sheet Rock Call 

212 GR 3-1660 Mr. Joe Galea

„AGENCY, INO.

- _______ ____ _
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UŽEIKITE IR PAMATYKITE
i

SCHRAGER’S
. \ -.7-

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 šešta d. iki 6 vai.

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

Stalo tenisas
Ketvirtadienio vakarais Kultū

ros Židinio patalpose energingai 
treniruojasi LA Klubo stalo teni
so sekcijos žaidėjai. Šiemet vėl 
yra pravedamas dviejų divizijų 
lygos turnyras, kuriame daly
vauja virš 30 jaunų ir veteranų 
sportininkų. Nuolatinės lygos 
rungtynės duoda progos gerai 
apvaldyti tenisininkų žaidimą 
ir pasiruošti ateinančiom pir
menybėm. Stalo teniso sekcijai 
rūpestingai vadovauja Tadas Ja
saitis. Pirmas mūsų stalo tenisi
ninkų pasirodymas bus gruodžio 
29, sekmadienį, Kultūros Židi
nyje prieš amerikiečių stalo te
niso klubą.

F utbolas
Pereitą sekmadienį rungtynės 

prieš pirmaujantį Clarkstovvn 
klubą pasibaigė mūsiškių 0:2 
pralaimėjimu. Rezervinė tuo 
tafpu sužaidė lygiąsias 0:0.

Šį sekmadienį abi komandos 
žaidžia prieš Brooklyną, jų aikš
tėje — Brennan Field, Middle 
Village, N. Y. Pradžia 2:30 vai. 
p. p. Prieš tai žaidžia rezervi
nės komandos. Brooklyno ko
manda užims paskutinę vietą. 
Gal šį kartą mūsiškiam pavyks 
laimėti porą taškų.

Toronte, Ont. Varžybos bus vyk
domos vyrų ir jaunių A (1955 
gimimo ir jaunesnių) klasėse. 
Dalyvių skaičius kiekvienoj 
klasėj apribojamas nedaugiau 
kaip 8 komandos. Lietuviam ir 
latviam rezervuojama po 3 vie
tas ir estam po 2 vietas kiekvie
noj klasėj. Kiekvienai tautybei 
turėtų atstovauti jų Nr< 1? koman
dos JAV ir Kanadoj, plius lietu
viams ir latviams Nr. 2 koman
dos iš JAV. Meisterių koman
dom negalint dalyvauti, jų vietą 
gali užimti sekančios iš eilės. 
Vykdo estai.

1974 baltiečių plaukymo pir
menybės įvyks lapkričio 23 To
ronte, Ont. Varžybos bus praves- < 
tos visose klasėse, būtent: vyrų t 
(virš 14 m.), motęrų (virš 14 m.), 
jaunių ir mergaičių B (13-14 
m.), jaunių ir mergaičių C (11- 
12 m.) ir jautrių, ir mergaičių D 
(žemiau 1L m.). Vykdo Toronto 
latviai.

Varžybos yra atviros visiem 
lietuvių, latvių ir estų plauki
kam. Registracija iki lapkričių 20 
šiuo adresu:

Mr. Gunars Gubinš, 55 Pine 
Crest Rd., Toronto, Ont. M6P 
3G6. Telefonas; (416} 767-1398.

Baltiečių krepšinio it plaukymo 
pirmenybės 

1974 Š. Amerikos baltiečių 
krepšinio klubų pirmenybės 
įvyks lapkričio 30 ir gruodžio 1

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(UCENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VniAtJSU ISTAKUu 1TT6 BBOADWAY, NEW YOttK, X Y, X»19 TeL — 581-6590; 581-7729

SluntluiaL siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių pristatymas 
garantuota*. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gav^aa NIEKO NEMOKA.

Me firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žsm^tųsteis kainomis pasirinkimui įvairiausių audinių, 
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

. -4-> 'f .?<■ /. / 5.

PACKAGE EKHohs * «RA
AHUiated with POD INO.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pmMBįimaam, motociklams, Šaldytuvams, televizijos 
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems 
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje Įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, Sefitadlėnials ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 
4 valandos popiet

942-8770 
435-1654 
342-4240 
467-6460 
865-0706 
4864818 
925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6780 
363-6404 
365-6740 
249-6216 
385-6550 
642-2452 
674-1540 
475-7430 
769-4507 
381-8800 
257-6320 
475-9740 
392-0306 
732-7476 

587-5777

l Phoenix, Ariz. 85027 — 22047 N. Black ................ ...........-.......................
Allttitsva, Pa. —■ 126 TUglmnn Street Bee«eeoeeo0eeeeeėbeeee*eweėee*«»ėwėeoėeėevewoeeeeeoeo»eėeo»eeoeeeeeeeoeeeooe»eooeepeeeeooeeeeėiooeeeeeeeeese 

Battimove 31, Md. — 1966 Fleet Street eeeo*eeeeeeeeeeeaoeeoeOeoo«»«Bee«M«e*eee«ioe*»»e'aee*eeeeWoe«oeeeoeeeo«eeo^eee«eeeeeee^eooeeeee*«eeee««eesa«eeee  

BrpoUya, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue •eooeeee^oe^aeoeėoCeegVVeeeilMįkėėeeoAeeeoeeeoeeeMMe^Mi^^eeeeeee^eieeeee^Oeoeoeelireeoeeeeeooeo 

Baltalo 12, N. Y. —. 761 Fllbnore Avenue .... •••eoeo*«eeeeeer«eo4«M|61MMlieV«'«o*oeeowWe*eeoeeeooe«e«toeeeeeeeoooreoeeee'eeeeeeeeoeeeeeeaeeeo**«« 

Cfekago 22, BL — 1241 No. Ashland Avenuė MAoteeeaoHlf^ee^s^ee^ėėeaaMeeeoe'atfeeoeo^eMeeeeeaeeeeeeeeeaeseeeeeeeeeeeeeeaeeeeaeaaeeaeaeaaeee 

DL 66629 — 2696 Wwt 69 Street •••eeeaeSF*il»*eMeee>»4eetėeeeee*ebeoeeeo'eeeee«eeeaeeeeeeeodoee4eo«>eeeeooee«eeeee«eeeo4eeaoeoėe*e»a»eee«eo 

[ CMcago, Hl. «MB9 185$ West 47 Struet •eeeeeeėeoeą^dlt eoeeeoe**e«We4ee*eeeee>e«eeoo«»eeeeeeeeeee»eaeeeeeVeeae«eeoeee*oeeeeeo«ea«••••••••••• 

ClevehMd 13, OMo — 1638 KMihrorth Avemie ••*fiį£**«Į)6fceoiM«be«*eo*eeo40oeeoeeo«4tfee'Meooee«ooseeeeooeeoeaeeėe*eeooooee«eae4e*oae  

Detrolt 12, NOdu <** 11601 Jos Campau Avenue •••S^Mo*eOSeo«e'eeeoee«ooe«ieeeebeee$aėo*eee'eėve9»^««e««oe*eee*e«'see«'es*«*« 

Farmingdalet N. J. — Freewood Acfes Rt. * • ••••••••• *«aafceea>eoaee»aa4«a»aaa«eo«»<ii>'ee"e«»Me**te'*i*s«eee»ė*<eeeea»««^*«««»«« 

Hamttsmck, Mlch; — 11339 Jos Campau Avenue e<se«:^>4«i46eeėV4e VA* ^9eeoefo<^hfoee4eėoeeeeeas*e»«ee«9ebeo«««Wėeėoe4  >«•••« 

ftartford 6, Cm. 122-126 HUlside Aveiūė
Į Les Angeles 4, CaHf. 159 So. Vermont Avėirae 
Į Jtesrėrit, N. J. — 378 Markei Street_____
Į New Yerfc 3, N. Y. — 78 Seeond Avenue

Ymit 2, Y, 141 Seeond Avenue ......  ,
į Pfaihde^phfa 23, ihL *- 691 tfr. Gtrtrd Avenue

N. J. — 47 Kart Mfiton Avenue....... .  '
SoutĄ RW, N. J. — 41 tfhiteheed Avenue......
Syrachse, M Y. 13201 SIS Mareeflus Street ... 
Trenten 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue ........... .
ĮJtica, N. Y. *— 963 Bfeeker Street , ....... ..
Silver Springs, Md. 20910 — 961 B on i t ant St.
.... ...... ............ . ......... hm m—■—imu i

KALĖDINIAI DOVANŲ SIUNTINIAI 
1 LIETUVĄ

Stora crimplene medžiaga su ornamentais? tinka moterų 
eilutėm arba suknelėm. 1 jardas kainuoja ......................... $
Lygi crimplene medžiaga suknelėm. 1 jardas........................$
Crimplene medžiaga su blizgučiais. 1 jardas..................... $
(Crimplene medžiagos galima siųsti iki 8 jardų viename siuntinyje). 
Geriausia vyriškai eilutei angliška medžiaga 3 1/4 jardo 
Labai gera eilutei angliška medžiaga. 3 1/4 jardo..........
Moterų paltam medžiaga, stora, vilnonė. 3 jardai. 
Minko kailis moteriškam paltui ........ ...................................
Nailono kailis moteriškam paltui. 3 jardai.........................
Vyriški arba moteriški užsisegami megžtutai. (Cardigans). 
Vyriški nailono marškiniai........................................................
Sulankstomi lietsargiai, labai geri. .......................................
Vilnonės gėlėtos skarelės, arba Cashmilon skarelės su 

blizgučiais..............................................................................

$50.00
$43.00
$30.00
$50.00
$36.00
$16.50 
$ 9.50

$8.00

Į

i 
!i

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun
čiame palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

Baltic Storos Ltd.
(Z. Juras).

421 Hackney Rd., London, E. 2. England.
Telef. 01 739 8734 or 460 2592

^ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

-—Viktoras Korčnojus į dviko
vos , _ 
Karpovą, kuris pirmavo 3-0 po

QUEEN’S IND1AN DEFENSE

22-ji 
dvi partijos.

— Vilnietis Vladas Mikėnas, 
Lietuvos šachmatų veteranas ir 
tarptautinis meistras, paskirtas 
baigminių sovietų pirmenybių 
vyriausiuoju teisėju, kurios pra
sidės lapkričio 29, Maskvoje.

— Lietuvos šachmatų pirme
nybes laimėjo WU studentas 
Gintautas Piešina, surinkęs 11 
taškų iš 15 galimų. 2. J. Čiu- 
kajevas 10.5. 3. R. Žitkus 9.5.

4-5 . A. Uogelė 
po 9. Toliau D. Lapienis, Ru- 
miancevas ir Klimavičius po 8.5 
taško, Rastenis 8, Šelkys 7, Sur
vila 6.5, Ambrozaitis 6 tš. Kt. ma
žiau.

— Chicagos lietuviai sudo
rojo Park Forest klubą 6.5-3.5. 
Žaidė ir taškus laimėjo: Taut- 
vaišas 1, Jakštas 1, Jankauskas, 
Kuzanek, Zujus 1, Narkevičius, 
Šalkauskas 1, Juška 1, Karpuška
0.5 ir Kaunas 1.

— Bostono tarpklubinėse Lie
tuvių II šį penktadienį žais prieš 

i Boylston klubą, o gruodžio 6 
Lietuvių I prieš M.I.T.

ANATOLIJAUS KAIRIO . 
NAUJAS VEIKALAS

KARŪNA
Istorinė drama — poema iš 

Mindaugo laikų — nuo 1237 
iki 1268 metų — parašyta ei
liuota kalba ir susideda iš trijų 
savaimingų dalių.

Pirmoji dalis — Karūnos 
pavasaris, 3 v. legenda, vaiz
duoja Mindaugo kovas į karū
ną. Antroji dalis — Karūnos žie
dai, 3 v. drama, apima krikšto, 
karūnacijos ir jau suvienytos * 
valstybės problemas. Trečioji — 
Karūnos vaisiai, 3 v. tragedija, ” 
sprendžia Mindaugo mirties, o 
kartu ir Lietuvos tragediją.

Viso KARŪNOJE yra 9 veiks
mai, 27 paveikslai, prologas ir 

T epilogas, 318 puslapių, kietais 
viršeliais, didelio formato, me
niškai iliustruota ir gražiai iš
leista. KARŪNA tinka vaidinti, 
skaityti, deklamuoti mokyklose, 
parengimuose, minėjimuose, 
graži, taisyklinga ir vaizdi kalba. 
Tai vertinga dovana švenčių, 
vardadienių, gimtadienių, mo
kyklos baigimo ar bet kuria kita 
proga savo vaikam, anūkam ar 
draugam, lietuviško teatro dar
buotojam.

KARŪNĄ išleido knygų lei
dykla DIALOGAS. Kaina $6.50 
su persiuntimu. Galima 
gauti DRAUGE, DARBININ
KE, KELEIVYJE, MARGI
NIUOSE, VAZNELIŲ PRE
KYBOJE, TERROJE, įvairiuose 
spaudos kioskuose ir pas platin
tojus, arba užsisakyti tiesiai iš 
leidyklos tokiu adresu: Leidykla 
DIALOGAS, 8457 S. Pulaski 
Rd., Chicago, III. 60652.

ROOFING & CHIMNEY
VVork Done at Lovvest Price Ever 

Call Me For Free Estlmate At 212- 
457-7450. Ali Work Guaranteed. 
Serving Ali of L.l. and Brooklyn. 
At Least 65%. You Do Not Pay Until

You Are Completeiy 3atisfied

ANTIOUES VVANTED
IT LOOKS OLD AND YOU THINK IT HAS 

VALDE ... Give us a call at:
(516) 437-5151

EASTLAKE ANTIOUES
270 JERICHO TPKE. FLORAL PARK

JOSEPH BIGGS 
Floor Serą p i ng 
Floors Scraped 

Flnished Reasonable
Install any Flooring 
Call (212) 778-7610

ACTIVE DELIVERY 
SERVICE 

Pickups to Airports 
Railroad Terminais 
Reasonable Rates.

Call 212-498-7797 or Dl 2-7071
Mr. Bob Nance

LIFE JACKETS
Very Good Condltion, Likę New. 

$3.00 Each
Call 212 373—8191 Jerry or Bob

A.J.K. CONSTRUCTION CO. 
We Specialize In Ali Types of Home 
Alteration, Carpeting Doors, etc., 

Free Estlmates. 796-4404 
Call Any Time

B & W PROFESSIONAL 
HOUSECLEANING 

Commercial and Industrial 
Homes. 1 time or regular service,
bonded insured personnel. Leave 
your housecleaning to B&W Profes- 
sional Housecleaners. Call: (212)471- 

1372

SAM’S ROOFING 
Ali Types of Repairs 

Roof s-S id ing-Lea ders-Gutters 
Deal Direct wlth Mechanic 

Phone (201) 759-7028

A—1 OUALITY PAINTING 
In & Out, Fully Insured, Call 

JOHN MALOUPIS
212 523-3702

Scaffold Lic N.Y.C. LICENSE 4484

VIC UNDERVVATER VVORLD 
Fresh & Salt Water Troplcal Fish, 

Snakes & Lizards 
2076 Hlghvvay 88 East 1 Mile East of 

Laurelton Circle 
Bricktovvn, N.J. Phone 201 899-1920

PARKSIDE AGENCY
690 Flatbush Avė. Bklyn, N.Y. 

Domestic Help
Call 212 284-1115 For Fast Prompt 

Service

CHARMINE MICHEL 
CONTRACTING 
975 Park Place 

Bklyn.
We Do Everything for the Home 

Ouality VVorkmanship 
Call 212 773-6687

DEXTER PARK
PHARMACY M

Wm. Anastasi, B. S. “
77-01 JAMAICA A\£nUE 

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

WE DELTVER
Mlchigan 2-4130

TAKE YOUR GROUP ON A HIGH 
ADVENTURE TOUR—

I present a 1 hour leeture on: Dltcovering the 
Story Book Islands of Martha’a Vinayard and 

"Chappaquiddick. See Scenlc laland “
Quaint Villages, Historic Points - 
Movie “Jaws” Travel U.S. Reasonable fee and 
expenses. Contact:

Mr. Alan D. Duckworth
• Chappaqulddick Island, P. O. Box 549

!
Edgartown, Mass. 02539

Tel. 1-627-5061

LIETUVIŲ R.C. SUSIVIENIJIMAS pigiai, greitai, lietuviškoj dvasioj patar
nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar ligos atveju. Duoda pasko-, 
las su žemu procentu, moka dividendus apsidraudusiem. Kreiptis 
direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421 

įTelef. Ml 7-6637.

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James Įsigijo 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pasinau
doti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y. 11208 
(tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

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

Titas
INVESTAVIMAS — TAUPYMAS 
PASKOLOS — KELIONĖS 
ŪKINIAI PATARIMAI 
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI 
TAKSŲ PILDYMAS 
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS 
APDRAUDOS

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

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

i
i

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650
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KUN. ANTANO RAČKAUSKO PAGERBIMAS
Po šių sveikinimų Simas Ku

dirka, jo šeima ir jo palyda iš
ėjo, nes turėjo keliauti kitur. Su 
juo buvo atvykęs ir dr. Rolan
das Paegle ir jo žmona Graži
na, Romas Kezys.

Kun. Antanas Račkauskas, 
Brooklyno Apreiškimo parapijos 
asistentas, gegužės 26 atšventė 
savo kunigystės 40 metų su
kaktį. Ta proga Chicagon buvo 
suvažiavę tos laidos kunigai, ku
rie gyvena Amerikoje, ir ten at
žymėjo sukaktį.

Kat. Moterų Sąjungos 29 kuo
pa ėmėsi iniciatyvos surengti 
jo sukakties atžymėjimą čia, Ap
reiškimo parapijos ribose, nes 
parapijai jis tarnauja jau 24 me
tus. Tokios iškilmės ir buvo 
lapkričio 10.

Iškilmingos pamaldos
Apreiškimo parapijosybažny- 

čia 11 vai. buvo pilna žmonių. 
Iškilmingas mišias konceleb- 
ravo sukaktuvininkas su kurso 
draugu kun. Petru Patlaba, kun. 
Stasiu Yla, kun. Stasiu Raila, 
trim pranciškonais: Tėv. Korne
lijum Bučiniu, Tėv. Petru Ba- 
niūnu ir Tėv. Benvenutu Rama
nausku.

Jaudinančią nuotaiką suteikė 
ir tas faktas, kad į šias pamal
das atvyko Simas Kudirka ir vi
sa jo šeima: žmona Genė, dukra 
Lolita, sūnus Evaldukas ir moti
na Marija Šulskienė. Tai buvo 
pirmas jų viešas pasirodymas 
lietuviam, atvykus į šį kraštą. 
Jie visi sėdėjo pirmame suole. 
Drauge su jais buvo ir Lietu
vos gen. konsulas A. Simutis.

Prieš pamokslą kun. S. Raila, 
paskaitęs keletą skelbimų, pa
sveikino Simą Kudirką ir jo šei
mą ir apsidžiaugė, kad jis po to
kių kančių yra mūsų tarpe. Taip 
pat jį pasveikino ir pamokslinin
kas kun. P. Patlaba, kuris savo 
pamokslą skyrė kunigystės pras
mei.

Aukojimo aukas atnešė Simo 
Kudirkos šeima.

Mišių metu giedojo parapijos 
choras, diriguojamas muziko 
Algirdo Kačanausko. Solo du 
kartus giedojo solistė Ona Zuba- 
vičienė. Pamaldos baigtos Mari
ja, Marija ir Lietuvos himnu. Šis 
finalas .nuskambėjo labai iškil- 
mingai irjaudfnan’čiai.

Pagerbimo vaišės
Tuoj po pamaldų žmonių pri

sirinko pilna parapijos žemuti

nė salė, kur buvo rengiami 
Moterų Sąjungos 29 kuopos tra
diciniai pietūs ir kun. A. Rač
kausko pagerbimas. Visus jaudi
no ir tas faktas, kad į pagerbi- 
mą atsilankys visa Kudirkų šei
ma.

Atėjus sukaktuvininkui su gar
bės svečiais ir susėdus prie 
garbės stalo, kuopos pirminin
kė Eugenija Kezienė pasveikino 
visus ir pobūviui vadovauti 
paprašė muziką Algirdą Kača- 
nauską.

Kalba Simas Kudirka
Garbės svečių tarpe buvo Si

mas Kudirka su visa šeima. Jam 
publika nesigailėjo plojimų. Si
mas turėjo greit išeiti, tai pirmi
ninkaujantis tuoj ir pakvietė 
žodį tarti.

Pasitiktas jis buvo triukšmin
gais plojimais. Tai buvo pirmas 
jo susitikimas su lietuvių vi
suomene. Jaudinosi ir mielasis 
svečias.

Jis perdavė sveikinimus iš pa
vergtos tėvynės geros valios 
žmonių. Kvietė visus susijungti 
bendram darbui ir bendrai ko
vai, kad tiesos pasaulis būtų lai
mėtojas. Padėkojo už pastangas 
jį išvaduoti iš kalėjimo ir atga
benti į šį kraštą. Pareiškė viltį, 
kad visi atgaus savo nepriklau
somybes. Savo kalbą baigė šiais 
žodžiais: “Sveikinu visus, bu
čiuoju visus! Telaimina jus Die
vas!”

Su dideliu triukšmingu ploji
mu buvo palydėti jo žodžiai.

Trumpą žodelį tarė Romas Ke
zys, vienas iš pagrindinių orga
nizatorių Simo byloje. Jis pasi
džiaugė Simo Kudirkos atvy
kimu ir pavietė visus atsilankyti 
į susitikimą su juo Kultūros Ži
dinyje.

Toliau kalbėjo Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis, kun. A. 
Račkausko gimnazijos laikų 
draugas. Jis prisiminė, kad kun. 
A. Račkauskas nesigarsindamas 
atlieka gražius darbus, kiek jis 
šelpia Lietuvoje esančius, visur 
padėjo ir Simo gelbėjimo akcijo
je. Prisiminė ir Simą Kudirką, 
jo pereitą kelią, jo motinos 
tvirtą laikymąsi ir visiem pa
linkėjo kuo gražiausios ateities.

Sveikina sukaktuvininką
Svečiam išėjus, toliau buvo 

tęsiama akademinė dalis. Pau
lius Jurkus kalbėjo apie Telšius, 
kuriuose sukaktuvininkas mokė
si, apie Žemaitiją, tas vietas, ku
riose jis dirbo, jo gyvenimą Vo
kietijoje ir Brooklyne.

Sveikino klebonas kun. Pr. 
Raugalas, parapijos kunigų var
du padovanodamas knygą 
“Anykščių šilelį”, o visos para
pijos vardu įteikdamas piniginę 
dovaną. Kun. St. Yla savo svei
kinimo žodyje prisiminė, kžida ir 
kur susitiko sukaktuvininką, iš
ryškino jo giedrią ramybę.

Plateliškių vardu sveikino Jo
nas Zubavičius, kuris tarnavo 
sukaktuvininko primicijom. Kat. 
Moterų S-gos 29 kuopos vardu 
sveikino E. Kezienė ir įteikė do
vanėlę. Kat. Federacijos ir Lie
tuvos vyčių vardu sveikino An
tanas Mažeika, Brooklyno LB 
apylinkės ir parapijos choro var
du — Vyt. Radzivanas, Bingo 
talkininkų vardu — Marytė Ša- 
linskienė. Ji savo sveikinimo 
metu net bendrą dainą suorgani
zavo. Lektorių ir Woodhaveno 
LB apylinkės vardu sveikino 
Aloyzas Balsys, Moterų vieny
bės vardu—Elena Andriušienė, 
ateitininkų sendraugių vardu — 
Petras Ąžuolas, šaulių kuopos 
vardu — Julius Kumpikas. Gau
ta raštu eilė sveikinimų, kuriuos 
pirmininkaujantis tik suminėjo. 
Pabaigoje dramos aktorius Juo
zas Bulevičius padeklamavo Pu
tino eilėraštį Berželis.

Už visus sveikinimus, linkėji
mus padėkojo pats sukaktuvi
ninkas. Kleb. kun. Pr. Raugalui 
sukalbėjus maldą, prasidėjo pie
tūs. Prasidėjo jie šampano tostu 
už sukaktuvinką ir Ilgiausių 
metų. , .į ‘ *

Pietūs praėjo dinksmai. Buvo 
ir dainų. Visi turėjo progos pasi
kalbėti, pasisvečiuoti. Vaišės 
baigėsi apie 3 vai. Visi palinkė
jo kun. A. Račkauskui taip nuo
širdžiai ir toliau dirbti šios pa
rapijos ir visų lietuvių labui, 
(p-j.)

Po arkivysk. J. Skvirecko minėjimo Nevv Yorke. Iš k.: paskai
tininkas prof. kun. A. Rubšys, Nevv Yorko L.K.M.A. židinio 
pirm. prof. A. Janačienė, paskaitininkas prof. kun. St. Yla, 
mecenatė E. Mickeliūnienė. Nuotr. V. Jaskėvičiaus, SJ

POPIETĖ ARKIVYSK. J. SKVIRECKUI
PAGERBTI

Povilas Žičkus, eilės lietuviš
kų laikraščių bendradarbis, nuo 
1961 dirbo M.I.T. ir Harvardo 
universitetų jungtinėj atominių 
tyrimų laboratorijoj — Cambrid- 
ge Electron Accelerator —įvai
riose pareigose: jaun. inžinie
rium, atominių tyrimų aparatūros 
kuratorium ir administrato
riaus padėjėju. 1974 birželio 30 
mažinant Amerikos valstybės iš
laidas, ta laboratorija buvo už
daryta, o tarnautojai atleisti. Nuo 
liepos 1 Žičkus buvo pakviestas 
dirbti tame pačiame Harvardo 
universitete Aukštosios Ener
gijos Fizikos departamente. 
O nuo spalio 1 paskirtas į to pa
ties universiteto mokomojo per
sonalo ir vadovybės (Faculty 
ir Staff) nariu.

A.A.
Juozui Volertui

Lietuvoje mirus, jo sūnui Vytautui Volertui nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Dr. Marija ir Aleksandras Žemaičiai 
Ona ir Jonas Zubavičiai

A.A. 
GABRIUI VAIČIULIUI

Lietuvoje mirus, mielam sūnui Vytautui Vaičiuliui 
reiškiu gilią užuojautą.

Ęaulina Siemaškienė

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, deda- 

įmas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumeratą 1975 metams

DOVANOS Į LIETUVĄ 
IR USSR

P. Maurice Rifkin, Padaro- 
gifts, Ine., ir Globė Parcel Ser
vice, Ine., prezidentas, ką tik 
grįžo iš kelionės į Sovietų Są
jungą. Būdamas Maskvoje, jis 
aptarė su Vniešposyltorgu abi 
jo firmas liečiančius reikalus bei 
tolesnius patarnavimų pagerini
mus, teikiamus tūkstančiams tų 
firmų klijentų.

P. Rifkin apžiūrėjo Vniešpo- 
syltorgo sandėlius ir buvo malo
niai patenkintas didžiu asorti
mentu prekių, prieinamų gau
nantiesiems dovanas pagal spe
cialius užsakymus arba pagal 
preferencinius rublių certifika- 
tus. Tų prekių tarpe yra geriau
sios rūšies baldų, drabužių, ka
merų, tekstilės, šaldytuvų, tele
vizijos imtuvų, elektrinių apy
vokos prietaisų ir t.t. ir 1.1.

P. Rifkinui ypač didelį įspū
dį padarė gausumas automobilių 
modelių, kaip ZHIGULI ir 
MOSKVICH, ir jis įsitikino, kad 
jie labai patogūs važiuoti. Užsa
kymai vykdomi greit, ir užsaky
ta prekė gavėją pasiekia ne vė
liau kaip per mėnesį, jei tik prie 
gavėjo vardo-pavardės yra pažy
mėta ir “otehestvo” (tėvo 
vardas). Pavėlavimų pasitaiko 
dažniausiai tada, kai užsakyto-

L.K. Mokslo Akademijos New 
Yorko židinys lapkričio 10 Kul
tūros Židinio mažojoje salėje 
surengė arkivysk. Juozapo Skvi
recko šimto metų gimimo su
kakties minėjimą. Pradžia buvo 
numatyta 4 v. popiet. Pradėta su 
akademiniu pavėlavimu. Žmo
nių atsilankė apie 70-80.

Pradžioje žodį tarė Nevv Yor
ko židinio pirmininkė dr. Aldo
na Janačienė, pasveikindama vi
sus, išryškindama šios popie
tės paskirtį ir pakviesdama pir
mąjį paskaitininką — kun. Stasį 
Ylą.

Jis kalbėjo apie arkivyskupo 
Skvirecko asmenybę, nušvies
damas ir jo mokslą, svarbiau
sius darbus, kaip jis reiškėsi 
visuomeniniame gyvenime, 
kaip jis Kaune statė arkivysku
po būstinę, kaip paskui gyveno 
Austrijoje, pasitraukęs iš Lietu
vos.
- Paskaita buvo įdomi, reljefin
gą, atskleidusi įvairius arkv. J. 
Skvirecko asmenybės bruožus, 
kurių paprastieji žmonės ir ne
žinojo. Paskaita užtruko apie va
landą laiko.

Antroji paskaita buvo skirta jo 
Šv. Rašto vertimui — arkivysku
po Skvirecko dovana tautai — 
Šventraštis lietuviškame rūbe. 
Šią paskaitą skaitė Šv. Rašto pro
fesorius Manhattano ko
legijoje kun. prof. Antanas Rub
šys.

Pirmiausia jis kalbėjo apskri
tai apie Šv. Rašto vertimus, 
pačius seniausius, vertimus į 
graikų kalbą, į lotynų kalbą, 
pirmuosius vertimus į lietuvių 
kalbą, kas vertė, kiek išvertė. 
Taip ir priėjo prie arkivyskupo 
J. Skvirecko vertimo ir jį apibū
dino.

Paskaita užtruko apie 40 mi
nučių. Buvo įdomi ir visiem su
prantama.

Užbaigus paskaitas, pirminin
kė dr. A. Janačienė padėkojo 
abiem prelegentam ir tada pa
kvietė Akademijos dosnią me
cenatę Elena Mickeliūnienę ir 
Tėv. Viktorą Gidžiūną prie sta
lo, kur buvo sudėti Akademijos 
nauji leidiniai.

Tėv. V. Gidžiūnas paskaitė 
centro valdybos padėkos raštą ir 
ką tik atspausdintą, į raudonus 
kietus viršelius įrištą aštuntą 
Akademijos leidinių tomą įteikė 
mecenatei Elenai Mickeliū- 
nienei.

Elena Mickeliūnienė savo lė
šomis perspausdino I, II, III 
Akademijos darbų tomus (visi iš
leisti nepriklausomoj Lietuvoj),, 
ir atspausdino šį aštuntą tomą, 
kur sudėti Toronto suvažiavimo 
darbai. Taip pat davė lėšų Ado
mo Jakšto biografijai perspaus
dinti, biografija turi 600 pus
lapių. Tai tikrai verta padėkos ir 
nuoširdžios pagarbos, nes savo 
auka remia mokslinių veikalų 
leidimą, veikalų, kurie pateks į 
geriausias pasaulio bibliotekas.

Po visos programos buvo ka
vutė, kurią taip pat parengė 
Elena Mickeliūnienė. Vaišės 
irgi buvo gražiai ir skoningai su
organizuotos. Čia visi turėjo pro
gos pasikalbėti ir pabuvoti. Visa 
baigėsi apie 8 v.v.

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo 56 metų sukakties minėji
mas įvyks šį sekmadienį, lapkri
čio 24. 10 vai. ryto Šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioj So. 
Bostone bus mišios už žuvu
sius ir mirusius Lietuvos ka
rius. Organizacijos dalyvauja 
su vėliavomis. Tolimesnis minė
jimas vyks Lietuvių Piliečių D- 
jos auditorijoj So. Bostone. Kal
bės dr. Petras Vileišis iš Watęr- 
bury, Conn., dainuos solistas 
Stasys Citvaras ir Nevv Yorko 
choras Perkūnas, vedamas Vy
tauto Strolios. Prie piano Vyte
nis Vasyliūnas.

Lapkričio 17 per Laisvės 
Varpą radijo bangomis buvo per
duotas vaidinimėlis “Partizanų 
kovų takais”. Jį paruošė Jonas 
Vizbaras, režisavo ir garsų efek
tus pritaikė Feliksas Kontautas. 
Vaidino: xAda Monkienė, Jur
gis Jašinskas, Kazys Barūnas, 
Feliksas Kontautas, Viktoras 
Brantneris ir Jonas Vizbaras.

Vardas ir pavardė

Adresas

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus tik
$8.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $10.00.
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jas nenurodo gavėjo tėvo vardo.
Tam tikrų pagerinimų padary

ta ir ryšium su siuntinių įteiki
mu, ypač kai siuntiniai pilnai ir 
teisingai adresuoti.

Būdamas Sovietų Sąjungoje, 
p. Rifkinas lankė Vniešposyltor- 
go skyrius net tokiuose tolimuo
se miestuose, kaip Taškentas, ir 

rado juos irgi gerai aprūpin
tus geriausiomis prekėmis, gau
namomis už užsienio valiutą 
(certifikatus) žemomis ' “diplo
matinėmis” kainomis.

Podarogifts, Ine., ir Globė 
Parcel Service, Ine., centras yra 
240 Fifth Avenue, New York, 
N. Y. 10001, O jų skyrių yra 
visose Jungtinėse Valstybėse. 
Skyriai apie čia minėtus faktus 
yra painformuoti, ir jų vedėjai 
mielai paaiškins dovanų siuntė
jams visas smulkmenas.

PAMINĖTAS A. SMETONA J
Bostono Tautinės Sąjungos 

skyrius, pasitaikinęs kai kurias 
kitas organizacijas, lapkričio 3 
surengė buv. prezidento Antano 
Smetonos 100-jo gimtadienio 
sukakties minėjimą.

Minėjimas pradėtas mišiomis 
Šv. Petro lietuvių parapijos baž
nyčioje So. Bostone. Mišias au
kojo prof. kun. Stasys Yla iš 
Putnam, Conn. Pamoksle kun. 
Yla prisiminė A. Smetoną kaip 
dorą, darbštų ir sąžiningą žmo
gų. Tačiau po 1926 metų per
versmo Smetona likęs kontro
versiniu. Per mišias giedojo so
listas Benediktas Povilavičius 
ir iš choro likučių susidaręs cho
ras. Organizacijos dalyvavo su 
vėliavomis.

Tolimesnis minėjimas vyko 
Lietuvių Piliečių d-jos audito
rijoj So. Bostone. Čia susirinko 
per pusantro šimto asmenų. Mi
nėjimą atidarė ir pravedė minė
jimo rengimo pirmininkas Ed
mundas Cibas. Buvo įneštos vė
liavos, sugiedota Amerikos ir

Lietuvos himnai. Pianinu skam
bino Saulius Cibas. Kleb. kun. 
Antanas Baltrušūnas sukalbėjo 
maldą. Apie buv. prezidento An
tano Smetonos asmenį, gyveni
mą ir darbus kalbėjo dr. An
tanas Butkus iš Clevelando.

Po dr. Butkaus paskaitos bu
vo meninė programa. Solistė iš 
Chicagos Audronė Simonaitytė 
gražiu balsu padainavo: Putinėli 
raudonasis — lietuvių liaudies 
daina, harm. J. Karoso; Kad aš 
našlaitėlė, — A. Kačanausko, 
Lietus lynojo, — J. Tallat-Kelp- 
šos, Herubino arija iš Operos 
“Figaro vestuvės” — W.A. Mo- 
zart, Lauretos arija iš operos 
“Gianni Schicchi” — G. Puc- 
cini, Mignon romansas iš op. 
“Mignon” — Thomas, Žuvelė,
— Fr. Schubert ir Silvos daina 
iš operetės “Silva” — E. Kai
man. Bisui dar padainavo porą 
dainų.

Solistas Benediktas Povilavi
čius padainavo: Tykiai tykiai
— M. Petrausko, Nuplasnok — 
Talat-Kelpšos, Jovaro arija iš op. 
“Sidabrinė diena” B. Budriūno, 
Dievų dievai, arija iš op. “Ste
buklingoji fleita”, — W.A.

Mozart ir Margio daina iš op. 
“Pilėnai”, — Vyt. Klovos.

Solistam akomponavo Saulius 
Cibas. Birutė Adomavičiūtė ir 
Feliksas Kontautas paskaitė 
ištraukas iš A. Smetonos raš
tų. Meninė programa buvo labai 
puiki. Pats minėjimas gal buvo 
kiek ištęstas, nes užtruko apie 
keturias valandas.

ILGIAUSIAI IŠLIEKANTI DOVANA!
Kalėdų dovanoms išleidžiama daug pinigų mažaverčiams daiktams, 
o kodėl nepasirinkti niekada savo vertės neprarandančių dovanų?

A.P.
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SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

Inkorporuotas 1863

460 West Broadvvay, South Boston Massachusetts
"Kur „tūkstančiai taupo milijonus'
ALFRED W. ARCHIBAED, Pręsident

šio banko direktorių taryboje yra adv. .JonasJ.Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

~ CURRENT DIVIDEND RATES
• Regulai a/c —ISjžį % • 1 year Term Deposit - 5% %
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

--------  Ali Accounts Compounded Daily --------

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai (šios dienos 
vertė apie $600.00) parduodama tik už ..................... .....
VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai (šios dienos vertė 
apie $60.00) parduodama;<įyk už .......................................
MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai (šios dienos vertė $100.00) 
paduodama tik už .............. ..................................................
ENCYCt.oWtDIA LITUANICA (Lituanistinė Enciklo
pedija anglų kalba), 6 tomai (šios dienos vertė $200.00) 
parduodama tik už ............................................................... I

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
395 W. Broadway, P. O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127, L. 
telefonai: darbo metu (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759

j
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Siunčiu už prenumeratą $...........
Už kalendorių $.....
Spaudai paremti $..........
Siunčiu skolą už 1973-4 m.^ .T^ .

P.S. Kai kurie skaitytojai yra paprašyti apsimokėti prenumeratą 
už 1973-4 metus, bet nekreipia dėmesio. Nesulaukus mokesčio,^. 
Darbininkas bus nutrauktas pagal pašto reikalavimą. DARB. ADM. *

i-Sjui

n o
$120.00

U. S. A.
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DARBININKAS
ū

i? NEVV

‘YORKE’
Pranciškonų vienuolyne šią 

savaitę vyksta rekolekcijos, ku
rias veda Tėv. Leonas Zarem
ba, SJ, iš Clevelando.

L.K. Moterų Sąjungos 29 
kuopos susirinkimas šaukia
mas lapkričio 24, sekmadienį, 
po 11 vai. mišių Apreiškimo 
parapijos salėj. Visos narės 
kviečiamos dalyvauti.

Pianistės Aldonos Kepalaitės 
piano koncertas Town Hali 
salėj lapkričio 17 praėjo su 
dideliu pasisekimu. Virtuoziš-
kai išpildomų kūrinių klausėsi 
virš 200 asmenų. Platesnis ap
rašymas kitame Darbininko
numery. galį pamokų nebus.

Sveikinasi du sukaktuvininkai iš k. kun. Petras Patlaba ir kun. 
A. Račkauskas, abu atšventę 40 metų kunigystės sukaktį. 
Kun. P. Patlaba iš Chicagos byvo atvykęs į kun. A. Račkausko 
sukaktuvines iškilmes, ir abu apsilankė Darbininko redakci
joje.

PO K. ŽIDINIO BALIAUS

Pereitą šeštadienį, lapkričio 
16, Kultūros Židinyje gana gau
sus būrys Židinio rėmėjų ir dar
buotojų atšventė pirmąsias dar
bo ir veiklos metines. Svečių 
tarpe buvo įvairių organizacijų 
atstovai, nuolatiniai geradariai 
bei aukotojai ir grupė jaunimo, 
kuris taip pat prisideda prie Ži
dinio išlaikymo darbų. Šio ba
liaus tikslas buvo sutelkti naujas 
lėšas K. Židinio išlaikymo bei 
pagerinimo fondui. Įėjimas į ba
lių buvo paremtas aukomis, ku
rių vajus buvo pradėtas nuo lie
pos mėnesio. Pirmas žvilgsnis į 
pajamas ir išlaidas, atrodo, žada 
apie 6000 dol. pelną.

K. Židinio išlaikymo balius 
prasidėjo 7 v.v. kokteilių vaišė
mis, o 8 vai. visi svečiai su
sėdo prie gražiai papuoštų sta
lų didžiojoje salėje. Metinių iš
kilmes atidarė Brooklyno vie
nuolyno viršininkas bei K. Ži
dinio kom. pirmininkas tėvas 
Paulius Baltakis, OFM. Prel. Jo
nas Balkūnas, P.A. sukalbėjo 
invokaciją, po to susirinkusius 
sveikino Lietuvos generalinis 
konsulas Anicetas Simutis, N.Y. 
Bendruomenės apygardos pirm. 
Aleksandras Vakselis ir pran
ciškonų provincijolo vardu — 
neseniai į N. Y. atkeltas vice- 
provincijolas tėvas Placidas Ba
rius, OFM. Visi kalbėtojai dėko
jo geradariam aukotojam ir lin
kėjo sėkmės tolimesniam K. Ži
dinio gyvavimui. Konsulas A. Si
mutis ir tėv. P. Barius, nuim
dami tautinę juostą, oficialiai 
atidarė paminklines lentas, ku
riose sužymėtos stambesniųjų 
aukotojų pavardės. Anksčiau pa
sakytam tėv. P. Baltakio žodyje 
buvo išryškinta paminklinių 
lentų paskirtis. Jose pažymėti 
ypatingi K. Židinio mecenatai, 
paaukoję virš 10 tūkst. dol., ir 
ypatingi garbės fundatoriai, pa
aukoję virš 1000 dol. Židinio la

Redakcija ....... (212) 827-1352
Administr.......... (212) 827-1351
Spaustuvė ...... (212) 827-1350
Vienuolynas ..(212) 235-5962
K. Ž. salė ..... 212) 827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kristaus Valdovo šventė ir 
Lietuvos kariuomenės atkūri
mo sukaktis minimos lapkričio 
24, sekmadienį. Koncelebraci- 
nės mišios bus aukojamos 11 
vai. Apreiškimo parapijos baž
nyčioj. Iškilmėse organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su vėlia
vomis. Pamaldomis bus pagar
bintas Viešpats Kristus Valdo
vas, atsiminti persekiojami ir 
žuvę už Lietuvą bei tikėjimą. 
Mišias užprašė ramovėnai. Lie
tuvos kariuomenės minėjimas 
tuoj po pamaldų parapijos vir
šutinėj salėj. Programoj daly
vauja Irena Veblaitienė ir Bro
nius Balčiūnas.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje Padėkos dienos savait-

bui. Šie sąrašai patikslina vasa
rio 10 Dedikacijos leidinio sąra
šus, bet toli gražu nėra pilni, nes 
baliaus aukų vajus vėl pakels vi
są eilę aukotojų į ypatingų 
garbės fundatorių eiles. Pamink
linėse lentose taip pat paminė- 

-tos tūkstančio ar daugiau dolerių 
auka įamžintos mirusiųjų pa
vardės ir pavardės tų, kurių 
skaudžios mirties atveju jiem at
minti suaukota virš 1000 dole
rių. Aukotojai, kurių pavardės 
prašytos neskelbti, paminklinė
se lentose nebus pažymėti. Vie
nuolyno koplyčioj įrengtoj pa
minklinėj lentoj įgraviruotos pa
vardės tų aukotojų, kurie speci
finiai skyrė auką vienuolyno ar
ba koplyčios statybai. Dr. Juo
zo Leimono ir tragiškai žuvu
sių New Yorko jaunuolių Ri
manto Biručio ir Tomo Dičpi- 
nigaičio vardais bus pažymėtos 
paskiros Kultūros Židinio patal
pos. Taip pat numatyta aukoto
jų knyga, kurioje bus surašyti 
K. Židinio garbės fundatoriai 
(virš 500 dol.), fundatoriai (virš 
100 dol.) ir rėmėjai (virš 5 dol.). 
Knygoje bus išvardinti abiejų 
bingo grupių darbininkai, Židi
nio statybos, parengimų ir 
administracinių komitetų nariai 
ir kiti, jei ne pinigine auka, 
tai ilgomis darbo valandomis 
prisidėję K. Židinio darbuotojai.

Su Lietuvos himnu, šampanu 
ir “ilgiausiais metais” buvo 
pradėtos Židinio išlaikymo ba
liaus vaišės. Kokteilių už
kandžius ir skanią vakarienę bu
vo paruošusi ypatinga K. Židinio 
mecenatė Elena Mickeliūnienė. 
Stalus aptarnavo vikrios mer
gaitės ir žvalūs berniukai, kurie 
jau ne pirmą kartą savo darbą pa
aukoja K. Židinio labui. Apart 
skanių valgių, stalus ir visą ap
linkumą puošė gražios rudens

Dramos aktoriaus Stasio Pil
kos rečitalis rengiamas gruo
džio 8 Kultūros Židinio ma
žojoje salėje. Jis yra vyresnės 
kartos aktorius, sėkmingai dir
bęs Kauno teatre. Drauge buvo 
ir teatro istorikas, telkęs me
džiagą apie Lietuvos teatrą. 
Šalia savo vaidmenų mėgo dek
lamuoti lietuvių poeziją. Atvy
kęs į šį kraštą, nuolat gyvena 
Chicagoje. Ten yra dalyvavęs 
įvairiuose pastatymuose, su po
ezijos deklamavimu yra kelia
vęs per įvairias lietuviškas ko
lonijas. Nežiūrint vyresnio am
žiaus, jis yra dar pajėgus in
terpretuoti poeziją. Ir šiame 
rečitalyje jis skaitys poeziją — 
nuo Maironio iki jo paties. 
(Jis irgi rašo eiles). Apie jo 
teatrinę veiklą kalbės dramos 
aktorius Vitalis Žukauskas.

Poetas Jonas Aistis, miręs 
praeitais metais Washingtone, 
bus prisimintas ir pagerbtas 
gruodžio 14, šeštadienio vaka
rą, Kultūros Židinyje. Jo pa
gerbimą ir prisiminimą rengia 
Vaižganto Kultūros Klubas.

LKM Federacijos Nevv Yorko 
klubas gruodžio 15, sekmadie
nį, Kultūros Židinio mažojoje 
salėje rengia rankdarbių paro
dą ir prieškalėdinį išpardavimą.

Apie dr. Praną Padalį išlei
džiama 80 puslapių knyga. Jis 
buvo vienas iš rezistentų kar
tos, reiškėsi kaip visuomeninin
kas, organizatorius, buvo ekono
mijos profesorius, vėliau veikė 
įvairiose Lietuvai laisvinti or
ganizacijose, anksti po karo at
vyko į Ameriką ir čia sakė kal
bas, išryškindamas Lietuvos pa
dėtį, komunizmo grėsmę. Vėliau 
ir čia profesoriavo, dirbo Ameri
kos Balse Miunchene, Vokie
tijoje. Iš ten grįžęs, gyveno Det
roite ir vadovavo vienai įmonei. 
Mirė 1971, eidamas šešiasdešim
tuosius metus. Knygon yra su
telkta jo eilės bičiulių prisimini
mai. Spaudos darbus atlieka 
pranciškonų spaustuvė.

Vardinių, gimtadienio korte
lių su lietuviškais sveikini
mais gaunama Darbininko ad
ministracijoj. Kortelių yra dviejų 
kainų: po 20 ir po 25 c. kiek
viena (įskaitoma ir persiunti
mas).

gėlės, kurias paaukojo gerai pa
žįstama geradarė Alice Zubku- 
vienė, pati jas paruošdama savo 
Richmond Hill gėlių krautuvėje. 
Dail. Česlovas Janušas pada
bino salę naujais spalvingais 
raštais, kurie sudarė jaukų įspū
dį. Puikią nuotaiką suteikė 
“Amour” šokių orkestras, kurio 
muziką maloniai paįvairino so
listas Juozas Nakas. Baliaus metu 
buvo ir dvejos loterijos. Patrauk
laus turinio laimės krepšelius 
baliui padovanojo Vytautas ir 
Genovaitė Beleckai, o pagrindi
nį kelionės ir atostogų Karibų 
salose laimėjimą labai didele 
nuolaida suteikė “Lito” kelio
nių agentūra. Šia premiją laimė
jo penktadienio bingo grupės 
darbuotojas Jurgis Lukoševi
čius.

Židinio išlaikymo baliui sėk
mingai praėjus, didžiausia padė
ka tenka visiem parengimų ko
miteto nariam, kurie tiek daug 
laiko praleido rengimo posė
džiuose ir taip sunkiai dirbo ba
liaus organizavime ir pra- 
vedime. Baliaus ruošimo dar
bai yra sunkūs ir nedėkingi, bet 
jie buvo atlikti be priekaišto. 
Paruošiamieji darbai virtuvėje, 
stalų ir kėdžių sustatymas, užtie- 
simas, papuošimas ir išdėsty
mas, reklama, kvietimų rašymas, 
svečių paskirstymas ir susodini
mas, aukų rinkimas, padavėjų 
organizavimas, loterijų pravedi- 
mas, gėrimų paruošimas, salės 
papuošimas — tai vis darbai ir 
darbeliai, kuriuos taip nuošir
džiai atliko Kultūros Židinio ad
ministracinio komiteto parengi
mų sekcija. Visiem už tai gili 
padėka. Kitas uždavinys — pa
vasario koncertas. Iš savo pusės 
parengimų komitetas ir visa K. 
Židinio vadovybė širdingai dė
koja visiem aukojusiem ir atsi- 
lankiusiem į balių. Tikimasi, 
kad Židinio draugų bei rėmėjų 
eilės nuolatos augs ir šis lietu
vybės centras niekad nenustos 
žėrėjęs kilnia lietuviška dvasia.

Alg. Š.

Solistė Audronė Simonai
tytė

ATEITININKŲ KURSAI
Moksleivių ateitininkų rytinio 

pakraščio ideologiniai kursai 
įvyks Padėkos dienos savaitgalį, 
lapkričio 28-30 Putnamo seselių 
sodyboj.

Šių metų kursų tema: “Akcio- 
logija”. Temą pristatys prele
gentai: kun. Stasys Yla, kun. 
Hermanas Šulcas, Sės. Igne, 
prof. Simas Sužiedėlis, inž. An
tanas Sabalis, dr. Vytautas Vy
gantas, stud. Viktoras Nakas.

Kursai prasideda ketvirtadienį 
su Padėkos dienos kalakutienos 
pietumis ir baigiasi sekmadienį 
po pietų. Dienos metu įvyksta 
paskaitos, pokalbiai, diskusijos, 
pratybiniai darbai ir mišios. Va
karines programas sudaro: susi
pažinimas, literatūra ir sava kū
ryba ir linksmavakaris-šokiai.

Registracijos blankai įsigyja
mi per kuopos valdybas ir 
vadovus, arba per p. Ireną Ei- 
vienę, 139 Bellevue, Brockton, 
Mass. 02402. Tel. (617) 583- 
6492.

Mokestis už visus kursus: me
džiagą, nakvynę, maistą ir t.t. — 
$25.00. Registracija — $5.00. Iki 
greito pasimatymo Putnamo 
kursuose!

Darbininko kalendorius 1975 
metam jau išsiųstas visiem 
skaitytojam lapkričio 14. Pra
šom ta proga skaitytojų apmo
kėti prenumeratą ir kartu pri
siųsti auką kalendoriaus išlai
dom padengti bei spaudai pa
remti, nes tik geradarių auko
tojų dėka ji yra išlaikoma.

išnuomojamas 5 kambarių 
butas Cypress Hills rajone už 
prieinamą kainą nuo gruodžio 1. 
Teirautis vakarais nuo 5 iki 8 
v.v. tel. 296-3631

Dviejų suaugusių šeimai 
reikalingas 4-5 kambarių butas 
Richmond Hill ar Woodhaveno > 
rajone. Skambinti 846-3810.

Ii 
P

Išnuomojamas mebliuotas i 
kambarys su patogumais. Skam- ■ 
binti OL 8-6320.

I

Išnuomojamas gražus butas 
gerame rajone, arti jūros, 5 
modernūs kambariai I-me aukš
te. Skambinti SA 7-3455.

lapkričio 24, sekmadienį.

Koncelebruotos mišios Apreiškimo parapijos 
bažnyčioj 11 vai.

Tuoj po pamaldų tos pačios parapijos salėje minėjimas i 
— akademija. j
— Paskaitą skaitys Antanas Diržys i
— Meninėje programoje: pianistė Aldona

Kepalaitė, Irena Veblaitienė, Bronius 
Balčiūnas

— Sceną dekoruoja — dail. Jurgis Juodis

Minėjimą rengia ir visus atsilankyti kviečia

Ramovėnai, birutietės, kūrėjai 
savanoriai, šauliai

A.L.R. KATALIKŲ FEDERACIJA 
cii DRiKi aiisančiomis nn ai jokiomis

H.......... " * ..................... ....... .............. .. ......... ...... ..................•

AUDRONĖ SIMONAITYTĖ 
NEW YORKE

Gruodžio 1 Kultūros Židinyje 
rengiamas didelis koncertas, 
skiriamas šventųjų metų pra
džiai atžymėti. Koncerte daly
vauja iš Bostono vyrų sekste
tas, vadovaujamas Juliaus Gai
delio, Viktoras Prižgintas — 
klarnetistas ir Albinas Prižgintas 
— pianistas (abu broliai). Taip 
pat koncerte dalyvauja ir Aud
ronė Simonaitytė, kuri taip sėk
mingai reiškiasi Chicagoje.

. - o -
Audronė Simonaitytė baigė 

Kaune J. Gruodžio vardo mu
zikos mokyklą su dviem specia
lybėm — choro dirigentės ir. 
muzikos mokytojos vidurinėse 
mokyklose. Baigusi tuoj pradėjo- 
muziką dėstyti vidurinėse, o vė-3 
liau ir specialiose muzikos mo
kyklose. Šalia pedagoginio 
darbo taip pat vadovavo lygių 
bei mišrių balsų choram Kaune. 
1969 jos vadovaujamas moterų

MIESTAS PAGERBS 
PREL. J. BALKONĄ

Lapkričio 22, penktadienį, 
11 vai. Department of Civic 
Affairs and Public Events, 521 
5 Avė., tarp 33 ir 34 St., pa
gerbs prel. J. Balkūnų už jo 
pasidarbavimus visuomenės 
labui. Jam bus įteikiamas spe
cialus popierius —r- atžymėji- 
mas. Po to jis kalbės apie save. 
Visa programa bus įrašyta į gar
sinę juostą ir paskui 4 v. po
piet perduota per WNYC radi
jo stotį. Įėjimas tik su pakvie
timais.

- Ateinant šalčiams, daugelis 
butų nuomininkų skundžiasi, 
kad namų savininkai nešildo 
butų, o kai kurie šildo tik pu
sę buto. Pagal nustatytą Hou- 
sing Department tvarką butai 
turi būti šildomi, kai lauke 
temperatūra nukrenta žemiau 
55 laipsnių. Nakties metu taip 
pat turi būti šildomi, termos
tatą šiek tiek nuleidus. Nuo
mininkai, kurie kenčia šaltį, ga
li skųstis tel. 960-4800. Nesi
laikantieji butų apšildymo tvar
kos pradžioje bus įspėti te
lefonu; nepaklausę įspėjimo, 
gaus įspėjimo raštą ir, to dar 
neklausę, bus baudžiami. Toks 
yra Housing Department po
tvarkis.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

ŠVENTŲJŲ METŲ MINĖJIMAS
ĮVYKS

1974 gruodžio 1 d., sekmadienį, 4 vai. po pietų 
Kultūros Židinyje,

361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Kalbės mokytojas Antanas Masionis

Meninę dalį atliks:

solistė Audronė Simonaitytė v
Bostono vyrų sekstetas, vad. komp. Juliaus Gaidelio 
muz. klarnetistas Viktoras Prižgintas 
akomponuos muz. Albinas Prižgintas

Įėjimo auka 5 ir 3 dol. suaugusiem,
1 dol. studentam ir moksleiviam.

choras Kauno miesto chorų kon
kurse laimėjo pirmą vietą.

Dirbdama studijas tęsė Vil
niaus valstybinėje konservato
rijoje. Studijavo chorinį diriga
vimą. 1969 buvo paskutiniame 
tos konservatorijos kurse. Stu
dijų baigti nesuspėjo, nes tais 
metais išvyko į JAV.

Atvykusi į Chicagą, tuoj įsi
jungė į muzikinį lietuvių gy
venimą. Jam ir dabar skiria savo 
visą laisvą laiką. 1971 įstojo į 
Roosevelto universiteto muzi
kos pedagogikos klasę. Šių metų 
birželio mėnesį ji su pagyri
mu baigė studijas ir gavo ba- 
kalaurės laipsnį.

Dainavimą pradėjo studijuoti 
1971. Dabar gavo universiteto 
stipendiją ir toliau tęsia stu
dijas, norėdama gauti magistrės 
laipsnį. Specialybė — dainavi
mas.

-o-

Visi šie menininkai Nevv Yor
ke pasirodo pirmą kartą. Tai 
tikrai retas koncertas, kuris vi
sus pradžiugins. Visi laukia su 
nekantrumu.

LIETUVIAI PAŠTO ŽENKLŲ 
PARODOJE

Kartą metuose Nevv Yorke 
vyksta didelio masto pašto 
ženklų paroda - mugė. Čia yra 
eksponuojami įvairių kraštų 
pašto ženklai, reprezentuojami 
įvairūs filateliniai klubai su 
savo stalais. Čia per šimtą pre
kybininkų siūlo savo ženklus. 
Be to, JAV, JT ir Kanados paš
to agentūros parduoda savo 
ženklus už nominalinę kainą 
bei parūpina specialius atspau
dus.

Šioje parodoje per daugelį 
metų yra reprezentuojama ir 
Lietuva. Čia jos skyrių įrengia 
New Yorko Filatelistų draugija. 
Per tris dienas parodą aplan
ko arti 100.000 žmonių. Malo
nu, kai praeiviai sustoja ties 
Lietuvos vardu ir sako, kad jų 
seneliai, tėvai kilę iš Lietu
vos. Jie klausinėja įvairių klap
simų ir giriasi savo lietūViŠk'a 
kilme.

Nevv Yorko lietuviai kvie
čiami šią parodą aplankyti lap
kričio 22-24 Madison Square 
Garden parodų salėje ir susi
pažinti su lietuvių filatelistų 
veikla. Paroda lankoma nuo 10 
iki 10 v.v. Sekmadienį — nuo 
1 iki 6 v.v.
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