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DARBININKAS Rinkiminė kova be Ostpolitik
Bonna. — Nors tai ir būtų 

kiek netikėta, tačiau V. Vokieti
jos rinkiminėje kampanijoje 
Brandto varžovai už kanclerio

politinei linijai. Tuo pateisina
mas ir faktas, kad Brandtas kaip
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tik ginklu. Atrodo, kad nebuvo 
tokio fakto, kaip nepuolimo su
tarties su
Lenkijos sienų de facto pripa
žinimo. Brandto pastangos vie-

Tai busimasis kancleris, jei rin
kimus toji partija laimėtų.

Parlamento rinkimai vyksta
ar naujųjų

PREZIDENTAS NIXONAS 
PERSVARA, DEMOKRATŲ 
KONGRESAS

LAIMĖJO DIDELE

Pagal lapkričio 8 ryto ne
galutinius duomenis lapkričio 7

Nixonas gavo per 42 milijonus, 
arba 61 proc. balsų, senatorius 
McGovern — apie 27 milijonus, 
arba 38 proc., kongresm. 
Schmitz apie 1 mil., arba 1 proc.

Nixonas laimėjo visose valsti
jose, išskyrus Massachusetts ir 
Washington, D.C., kurios teko 
sen. McGovern.

Kongresas pasilieka demo
kratų kontrolėje. Senate res
publikonai gavo 43 vietas — 
dviem mažiau nei turėjo; Atsto
vų Rūmuose gavo 189 — de
šimčia daugiau nei turėjo; gu
bernatorių turėjo 20, neteko 
vieno (Illinois).

Nixpno laimėjimas verti
namas kaip asmens, ne partijos 
laimėjimas.

žadėdamas būti

nių santykiuose ir teisingumo

ARABŲ TERORAS
Du arabų teroristai įsėdo į

šiai į Miuncheną. Paskui pakei
tė nuomonę ir liepė pasukti į 
Jugoslaviją. Tuo tarpu per lėk
tuvo elektroninius aparatus už
vedė derybas su V. Vokietijos 
pareigūnais dėl atidavimo trijų 
kalinamų draugų, kurie buvo 
pačiupti Miunchene bežudant

Lėktuve buvo 20 asmenų, te
roristai grasino visus nužudyti 
ir lėktuvą susprogdinti. Lėktu-

nusileisti tol, kol nebus duotas 
patikimas ženklas, kad atvežti 
j Zagrebo aerodromą prašomi

nutarė pasiduoti ir tris kalinius 
pristatė į Zagrebą. Tada V. Vo
kietijos lėktuvui buvo leista 
nusileisti kuro pasiimti. Iš čia 
buvo isakvta skristi i Libiją,

buvo sutikti kaip didvyriai.

priekaištų ne tik iš Izraelio, bet 
net iš Washingtono. Anglijos 
spauda tuo reikalu suskilo — 
vieni peikė nusileidimą žmog
žudžius vaduojantiems pira
tams, kiti Vokietijos apsi
sprendimą nusileisti teisino. 
Amerikos atstovas J. Tautose 
ta proga apibarė visus tuos, ku
rie visaip trukdo priimti su
tartį bendromis jėgomis nuo oro 
piratų gintis.

Bankai ir Rusija. — Prekybos 
santykiams tarp Rusijos ir Ame
rikos plečiantis ne dienomis, 
bet valandomis, paskui biznio 
vadovus bando keliauti Rusijon 
ir didžiųjų bankų skyriai-agen- 
tūros. įleidimais ten įsikurti 
pradėjo rūpintis tie bankai, ku
rie specializuojasi tarptautinio 
pobūdžio operacijose. Nė vie
nas bankas 
nėra gavęs,

tokio leidimo
bet prašymus
Yorko First

ir Chase Manhat-

dar 
jau 
Na-

tional City 
tan. Abudu 
Maskvoje.

— Vėliausios žinios iš Ber
lyno skelbia, kad abiejų Vokie
tijų atstovai jau sėkmingai bai
gė redaguoti pagrindinius prin
cipus, kuriais remsis abiejų 
Vokietijų bendradarbiavimas 
pasiliekant išsiskyrus. Lai
mėjusi V. Vokietijos derybinin
ko tezė — viena Vokietija dvie
jų valstybių pavidale.

KONTROLĖJE PASILIKO
Žinia betgi, kad New Yorkas 

'pabalsavo už Ni.xoną santykiu 
2:1. Nuo 1924 pirmas kartas, ka-

tomus ir rinkiminės kampa
nijos metu, bet abi opozicijos 
partijos jų lyg nemato.

Opozicijos taktikos pakeiti-

GALAS TITO
GADYNEI

Belgradas. — Po Kroatijos 
atėjo laikas iškišti ragus Serbi
jai, didžiausiai tautinei grupei

naujų ketvertų metų laikotarpy
je jis sieks jungti “visus ameri
kiečius“, nepaisydamas, kokios 
jie būtų partijos, religijos, rasės, 
etninio kilimo, o užsienio srity 
taikos sieks ne tik Vietname, 
bet ir su Sovietais, Kinija ir ki
tais, kad būtų įvykdyta “taikos

generacija“.
Pažymėtina, kad į senatą ne

buvo perrinkta Maine senatorė 
M.C. Smith. Tokiu būdu senate 
neliko nė rienos moters.

Šias žinias rašant dar nebuvo 
galutinių duomenų apie bal
savimus atskirose valstijose.

giausia nulėmė katalikai, kurių 
apie 80 prix-, balsavę už Nixo- 
ną. etninės grupės; padidėjo 
netgi žydų procentas už Nixo- 
ną. Tik Manhattanas ir Bronx as 
balsų daugumą atidavė McGo
vern.

džiant, nes krikščionys demo
kratai kartu su Brandto koalici
ja pakėlė rankas už sutartį su R. 
Vokietija dėl susisiekimo pa
lengvinimo sauskeliais, van
dens ir oro keliais. Atsiminti- 
na, kad ir draugiškumo sutartį

Paleidęs vadžias visokiomis 
reformomis, prez. Tito pajuto, 
kad vieno milijono narių kom
partija yra nesuvaldomas vie
netas, todėl prakalbo apie kelių 
šimtų tūkstančių pašalinimą,

Tačiau ir žydai jam tc- 
proc. savo 
mažiau nei

balsų
1968

Humphrey.
Konservatorių partija rinki

muose pasirodė didesnė jėga 
nei liberalų partija — balsų su

HANOJUS JAU KALBA APIE GRĮŽIMĄ 
Į DAR VIENĄ SESIJĄ

Pereitą savaitę tebevyko tam
pę masis tarp Washingtono ir 
Hanojaus labai neesminiu klau
simu: kas atsimetė nuo pažado 
pasirašyti paliaubas spalio 31. 
Hanojus tebetvirtina, kad Wash- 
ingtonas su data buvo sutikęs, 
kita pusė tvirtina, kad apie to
kią datą buvo kalbėta, bet ga
lutinio susitarimo nebuvo. 
Klausimas buvo atidėtas dėl 
Saigono pasipriešinimo priimti 
kai kurias susitarimo dalis.

Šis klausimas buvo toks men
kas, kad Hanojus negalėjo juo 
pasiremiant -viską atmesti ir vėl

kę.’ Bet Šiek tiek pasitampyti 
reikėjo, kad “susijaudinimas“ 
atrodyti! stipresnis. Savaitei bai
giantis. Hanojaus atstovas Pary
žiuje pradėjo minkštėti — pra
kalbo apie tai. kad naujos pasi
tarimų sesijos suorganizavimas 
nesudaro problemos, tik visa 
kliūtis gali būti ta, kad Amerika 
gali neparodyti ir dabar pa
kankamo rimtumo. Suprask, 
Amerika gali nuo
atsimesti. Tai yra kalba žmo
gaus, kuris turi kalbėti, bet ne
žino, kaip prie reikalo prieiti. 
Jis priėjo grubiu būdu, nes ne
pasakė visos tiesos. Bet už ke-

susitarimo

dr. Kissingeris sėdėdamas pre
zidento lėktuve. Anot jo, pa
skelbta tik susitarimo dalis, dar 
yra sąrašas klausimų nesutvar-

na derybų sesija. Ir ji tikriau
siai netrukus bus. Sklido gan
dai, kad jai sukviesti spaudimą 
daro trečiosios šalys, bet tai ne
patikima; nes šis reikalas per
daug menkas tokiai intervenci
jai pateisinti. Su eile valstybių 
Amerika ir Hanojus kalbasi, bet 
svarbesniais klausimais: pa
liaubų priežiūros organizavimas 
ir nauja tarpt, konferencija visos 
Indokinijos painiavoms sutvar-

ja nebalsavo prieš, tik nuo bal
savimo susilaikė. Nė vienas

Jau pasiektas susitarimas re
miasi jo gegužės 8 paskelbtais 
trimis principais: abi šalys su-

pneš diplomatinių santykių su 
Kinija užmezgimą. Priešingai, 
opozicijos atstovas Schoeder 
pats pirmasis ten nuvyko nuo
taikas ištirti ir dirvą užsienio 
reikalų ministerio kelionei pa
ruošti.

Kodėl tokios nuotaikos atsira
do? Pirma, dalis krikščionių de
mokratų visada buvo Ostpolitik 
šalininkai; antra, visi “atsiver
tė" po to, kai prieš rinkimus 
pajuto gyventojų palankumą tai

taptų stipria avangardine grupe. 
Atrodo, kad Šaukštai po pietų, 
kad Tito laikrodis yra žymiai 
pasivėlinęs 
varomas.

Pradėtas 
tijos dabar 
rios vadai 
lizinu, nepriklausomumu, nesi- 
domėjimu federacijos centro pa
rėdymais ir sabotavimu partijos 
autoriteto. įsigalinti nuomonė,

ir pirmyn nebepa-

valymas nuo Kroa-

kabino -tą reikalą ir prez. 
Nixonas. pareikšdamas, kad tai
kos susitarimas bus, bet jis turės 
būti garbingas, ne prievarta už
mestas.

vius, padaryti paliaubas visoj 
Indokinijoj ir taip tvarkytis. kad 
P. Vietnamo žmonės nebūtų 
sutrukdyti patys savo ateiti nu
spręsti, tai yra. kad niekas jiems

PATRIOTO AUKA
William Maitz, uni-

ŠALYS RUOŠIASI
PALIAUBŲ METUI

Amerikos karo žvalgyba sura
do Vietname nemalonų, bet 
neišvengiamą reiškinį: jau dau
giau kaip dvi savaitės Š. Viet
namas visais į pietus vedančiais 
keliais ir takais tempia į P. Viet
namą kariuomenę, ginklus, 
amuniciją, kurą, maistą ir kito
kius karui reikalingus reikme
nis. Šia pastanga bandoma su
stiprinti savo P. Vietname esan
čią kariuomenę, kad jai pasisek
tų užimti kuo daugiau teritori
jos prieš paliaubų paskelbimą. 
Iš Kambodijos ištraukiama ka
riuomenė permetama į Mekon-

Amerikos “žurnalistai" su di
deliu pasigardžiavimu pereiti} 
penktadienį pradėjo garsinti su
sekę “slaptą planą“, kad ir 
Amerika daranti panašiai — 
vykstąs P. Vietnamo stiprinimas 
ginklais, kad būtų apsirūpinęs 
paliaubų laikotarpiui. Pentago
nas tuos “žurnalistus" tuoj pa
statė į keblią padėtį, praneš
damas, kad tas “planas" niekad 
nebuvo slaptas ir seniai vykdo
mas visiems matant. Slapsty
masis niekad nebuvo reikalin
gas, nes karinis tiekimas abejo
se pusėse vyksta be pertraukos. 
Jis sustos tik paliaubas paskel
bus. Ir kas tada importuos gink
lus leidimo negavęs, tas laužys 
paliaubų sąlygas ir bus vienaip 
ar kitaip įspėtas ir baudžiamas. 
Todėl nebuvę reikalo nustebti 
dėl tiekimo padidėjimo tada, 
kada pasitarimai dėl paliaubų 
pradėjo krypti susitarimo pu
sėn.

ABI KORĖJOS KEIČIA KONSTITUCIJAS
Abidvi Korėjos keičia savo

damos susiliejimui j vieną vals
tybę. Ir vienos ir kitos pusės 
konstitucijų pakeitimai jau pa
ruošti. Spėjama, kad abiejų pu
sių vadai tuo reikalu buvo iš 
anksto per tarpininkus susitarę, 
nes toks sutapimas, žinant bu
vusias nuotaikas, sunkiai pa
teisinamas.

Matyt, kad norima suvieno-

Iš P. Korėjos konstitucijos iš
mestas ir nuostatas, įteisinąs 
Korėjos suvienijimą ginklo pa
galba.

nujaus. Saigono ir Washingtono

ras visiems priimtiną sprendi
mą- Ryšiai su Hanojum nenu
traukti, nuo pasiektų susitarimų 
dar niekas neatsisakė. Tokį pat

nizuos

turima galvoje visa Indokinija: 
abudu Vietnamai, Kambodija ir

namą, jeigu S. Vietnamo kariuo
menė šeimininkaus kaip tin-
kaina Laose* ir Kambodijoje. 
Atrodo, kad tuo keliu ir nori
ma eiti. Jau yra tikras faktas, 
kad tokioje Indokinijos reika
lams tvarkyti konferencijoje yra

gen. sekretorius 
beimąs.

Kurt Wald-

— Sovietų S-ga pereitą savai
tę viena raketa išmetė Į Že
mės orbitą aštuonis Cosmoso ti
po sputnikus. Ir tai jau nebe 
pirmą kartą. Tai sako, kad ir Ru
sija netrukus šaudys į erdves 
raketomis su keliais vienas su 
kitu nesujungtais atominiais 
antgaliais. Amerika tokiai 
landai irgi rengiasi, 
tarpu tylima apie tai, 
tuo keliu pažengta.

bet 
kiek

va- 
tuo 
toli

uos bendrovės sunkvežimius, 
visas sutaupąs investavęs Į 
Amerikos Savings Bonds, sausio 
3 mirė, sulaukęs 81 metu. Da-

tame n tą visi nuo pragyvenimo 
likę 85.000 dol. paskirti Ameri
kos vyriausybei, kad juos pa
naudotų savo nuožiūra.

Maskva ginasi
Dideli Maskvos mokesčiai 

intelektualams už emigracines

grupę senatorių, bandančių už-

kybos sutartį. Prezidentūra to
kiam veiksmui nepritaria. Ma
noma. kad ir kongrese sumany
mas bus palaidotas po rinkimų,

nebe re i kai i n gi. Pažy mėti na,
kad kitų kraštų parlamentai 
tuo reikalu nesidomi.

Kremlius atkreipė į tą reikalą 
dėmesį Maskvoje suorganizuotu 
mitingu, kur valdžios spren
dimą teisinančias kalbas pasa
kė visa eilė žvdu mokslininku.• c- <-

Jie teisino mokesčių už vizas 
padidinimą ir aiškino, kad tai 
nieko bendro neturi su žvdu 
emigracijos varžymu. Dabar jau 
žinoma, kad žydai intelektualai 
pensininkai nuo mokesčio visai 
atleisti, kad šiaip jau žydai emi
gracijos vizas gauna lengvai ir

tualams neoficialiai daroma

juos atsilankyti pokalbiui dėl vi
zos gavimo.

dien nebeturi prasmės. Davus 
savivaldi} šešioms respubli
koms, tautinės ambicijos nu
rungė politinį lojalumą, kurs da
bar jau vadinamas nepageidau
jama “politine biurokratija”. 
Abejojama, kad Serbijos kom- 
nartiios viršūnės nušalinimas

Trumpai pasaulyje
Ryšium su perspektyva.

gali tapti Jungtinių Tautų na
riais, su Vokietijos reikalais te
besą susirišę keturi jos nugalė
tojai (JAV, Anglija, Prancūzija 
ir Rusija) pradėjo pasitarimus 
Berlyne, kad surastų savo vietą

tas Įvykis galėtų ar turėtų atsi
liepti Į jų dabar turimas teises 
ir pareigas? Posėdžiai slapti ir 
labai dažni — bene keturi per 
savaitę. Gandai sako, kad pro
blema bus paryškinta specialia 
deklaracija, tvirtinant, jog pagal 
galiojančias sutartis jų teisės ir 
pareigos liksiančios kaip buvu
sios.

— Nuo Pakistano per Indijos 
malonę atsiskyręs Bangladešas 
(Bengalija) jau turi naują kons
tituciją. Parlamento rinkimai į- 
vyks kovo 7. Bet Kinija tebėra 
nusiteikusi neįleisti naujosios 
valstybės į Jungtines Tautas, 
nes vis dar negrąžinami Pakis
tano belaisviai ir neatliktos ki
tos uždėtos pareigos. Karas pa
sibaigė prieš metus, gi belais
viai tebelaikomi Indijos stovyk
lose. Šeichas Rahmanas vis dar 
nori teisti Pakistano karininkus 
kaip karo nusikaltėlius.

pripažįstant vienas kito autori
tetą savo valdomoj teritorijoj. 
Tai bene vienas svarbiausių 
pateisinimų konstitucijoms 
keisti, nes senosiose konstituci
jose ir viena ir kita pusė savi
nos! visą Korėją, abi laikyda
mos Seoulą savo valdomos da
lies sostine.

Įdomu ir tai, kad abiejų kons
titucijų pakeitimai buvo pa
skelbti tą pačią dieną. Tik pie
tiečiai pakeitimus įteisins lapkr. 
21 referendumu, šiauriečiams 
greičiausiai užteks kompartijos 
viršūnės nutarimo. Amerikos li
beralais besireklamuoją repor
teriai įtarinėja P. Korėjos prezi
dentą konstitucijos pakeitimu 
siekiant prailginti savo vietą 
valdžioje, tuo tarpu kai visi ma
lonūs žodžiai sukami S. Korėjos 
prezidento link. Ypač tuo žaidi
mu mėgsta užsiimti NYT per
sonalas.

Kultūros Židinio statybos darbai tęsiami pilnu tempu. Kalamos pamatų sienos, dedama 
geležis, rengiamos formos cemento liejimo darbam. Lapkričio 12 — tai pamatų liejimo dar
bai bus baigti. Tą dieną vyksta kertinio akmens šventinimas. Visi kviečiami dalyvauti šiose 
taip lauktose iškilmėse. Nuotr. P. Bivainio

ŽidinioKultūros pamatu

popiet, visi iš anksto kviečiami

pašventinimo iškilmės bus lap-
12, sekmadienį.
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KIEK IR KAIP KONGRESE mokyklose. Iš 108, kurie mokėsi
kolegijose, 63 mokėsi valdi-

ATSTOVAUJAMI KATALIKAI?
Ar katalikai atstovai turi savo bendrą liniją?
Kongresas išsiskirstė. Ateina 

naujas, jau 93-iasis. Buvusio 
Kongreso sudėtį, jo darbus paty
rinėjo National Catholic Re
gister vienu įdomiu atžvilgiu — 
kiek jame buvo atstovaujami 
Amerikos katalikai, ar jame bu
vę atstovai katalikai turėjo 
savo vieningų linijų atskirus 
klausimus svarstant, ar jie ėjo 
su demokratais ar su respubli
konais, ar rėmė liberalinius nu
sistatymus ar konservatyvius?

Kiek Kongrese buvo katalikų
Viso buvo 111 katalikų atsto

vų: 12 senatorių ir 99 kongres- 
manai. Jų bendras skaičius yra 
per 20 proc. visų Kongreso na
rių. Tai truputį mažiau negu 
katalikų procentas (24) tarp visų 
Amerikos gyventojų.

Iš 23valstijų Kongrese nėra nė 
vieno kataliko — Alabama, Ari
zona, Arkansas, Colorado, Dela
ware, Georgia, Hawaii, Idaho, 
Kansas, Mississippi, Nebraska, 
Nevada, North Carolina, North 
Dakota, Oklahoma, Oregon, 
South Carolina, Tennessee,

manų (iš bendro skaičiaus 15).
Šie pavyzdžiai nerodo jokių 

ženklų, kad atstovai būtų ren
kami dėl to, kad jie katalikai, 
protestantai ar žydai. Greičiau 
dėl to, kad jie savo nusistaty
mais dėl konkrečių reikalų ati
tinka daugumos balsuotojų opi
niją. Lemia žmogus, ne tikėji
mas.

-o-
Demokratai ar respublikonai?

Nuo pat pradžios katalikai 
buvo sutapę išimtinai su demo
kratais — jie buyo demokratų 
partijos atstovai.

Paskutiniais laikais ka
talikų ateina į Kongresą ir per 
respublikonų partiją. Jei kitados 

L.A.i4ė,ie.so nariai katalikai 
buvo demokratai, tai paskutinia
me Kongrese iŠ 111 atstovų 
katalikų 28 buvojau respubliko
nai.

Aiškinama, kad katalikų gy
ventojų masė išsikelia į prie
miesčius, kuriuose telkiasi dau
giau respublikoniškų nusiteiki
mų gyventojų.

-o-

torių. Žymėtina, kad liberalai 
kongresmanai yra atėję iš mies
to, kur yra darbininkų masė; 
konservatoriai atstovauja prie
miesčiam, kuriuose konservaty
vaus elemento tirščiau.

Massachusetts yra 1 sena
torius ir 10 kongresmanų. Jie 
visi, išskyrus neišaiškintą vieną, 
yra griežti liberalai ir atstovauja 
miestiniam darbininkų ele
mentui.

Kokiose mokyklose jie 
pasiruošė?

Pažymint, kad tarp katalikų 
atstovų yra 4 moterys, 2 juodie
ji kongresmanai; kad daugu
mas yra teisininkai ir tik 10 
mokytojų, 9 biznieriai, 3 unijų 
vadai, 2 laikraštininkai ir 2 lai
dotuvių direktoriai; kad 6 iš jų 
nevedę ir jie sudaro Kongrese 
“nevedusių daugumą”; kad jų 
šeimos yra vaikingiausios, pla
tėliau sustojama prie klausimo, 
kokiose mokyklose jie buvo pa
ruošti gyvenimui ir darbui.

Statistika rodo, kad dauguma 
mokėsi nekatalikų vidurinėse.

niuose universitetuose ar kitose 
nekatalikų aukštosiose mokyk
lose. Kurie baigė ar bent lan
kė katalikiškas kolegijas — to
kių buvo 45. Tarp tų, kurie mo
kėsi nekatalikų universitetuose, 
buvo tokių, kurie lankė Harvar
dą, Yale, Rutgers.

šie faktai rodo, kad katalikų 
atstovų galvojimas yra sufor
muotas tos pačios intelektua
linės aplinkos, tų pačių mokyk
lų. O jei kurie ir lankė katali
kiškas kolegijas, tai ne viena iš 
tų kolegijų yra minėtų nekata
likiškų universitetų įtakoje.

Suprantama dėl to laik
raščio išvada, kad katalikai Kon
grese neišsiskiria iš kitų tarpo, 
iš protestantų, iš žydų, ir nesu
daro savo atskiros grupės su at
skirais interesais ar nusistaty
mais net ir tokiais klausimais 
kaip parapinių mokyklų ar abor
tų reikalai.

Išsilenkiant kiek iš N.C. Re
gister komentarų, pažymėtina 
betgi, kad eilė katalikų atstovų 
yra parodę stipresnės opozicijos 
komunizmo idėjom, stipresnės 
simpatijos pavergtom. tautom. 
Gal ši jų iniciatyva kilo taip pat 
iš to fakto, kad jie atstovau
ja tokiai savo rinkėjų opinijai.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Queens ir apylin
kės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tek 847-0887. Adresas: 
Mr. Joe Karlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 <2 blokai nuo 
Woodhaven Blvd.).

SPARJ'A. — Rašomos mašinėlės Jv. kalbomis, radio, spalv. TV, comptuto
rial, Jv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (518) 757-0055.

ANTANAS J. SAVELSKI6 — lietuvis advokatas — 88-03 Jamt.'ca Avenue, 
Woodhaven, N.X- 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8HALIN8-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava 
(prie Forest P’way Sta.). Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laide 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
Koplyčios. 231 Bedford Avenue. Brooklyn. N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia. Air-con
ditioned. A. J. Bal ton-Baltrūnas. Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

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

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderaisas 
koplyčia šermenim* dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434

Utah, Vermont, Virginia, West 
Virginia, Wyoming.

Daugely tų valstijų katalikų 
gyventojų procentas mažas, 
pvz. North ir South Carolina 1 
procentas. Suprantama, kad ir 
katalikų į Kongresą negali iš 
jų būti. Bet tokioje Arizonoje 
katalikų yra 24 proc., Colorado 
21, Hawaii 31, North Dakota 28. 
Vermont 33, tačiau ir iš šių 
valstijų neatsirado katalikų, ku
rie būtų išrinkti į Kongresą.

Katalikų yra iš tų valstijų, 
kur katalikų gyventojų procen
tas labai žymus. New Yorke 
katalikų gyventojų yra 37 proc.; 
iš čia Kongrese yra 1 senato
rius ir 14 kongresmanų (iš 
bendro N.Y. skaičiaus 41). Mas-

Liberalai ar konservatoriai?
Laikraščio tyrinėtojai stebė

jo, kokius įstatymus ar projek
tus katalikai Kongrese yra 
rėmę. Projektus, kuriuos rėmė 
vadinamieji Americans for 
Democratic Action, kraštutinių 
liberalų organizacija, N. Catho
lic Register pavadino liberalais; 
kuriuos rėmė Americans for 
Constitutional Action, konser
vatyvi organizacija, pavadino 
konservatyviais. Matuojant to
kiu matu katalikų Kongreso na
rių veiklą, pasirodė staigme
na: jei įprasta sakyti, kad kata
likai laikosi konservatyvių pa
žiūrų, tai Kongreso katalikai 
reiškėsi su stipria persvara kaip 
liberaliosios pusės šalininkai:

LIETUVA — PARAKO STATINĖ

Buenos Aires lenkų laikraš
tis “Glos Polski” liepos 21 at
spausdino Kazimierz Zdzie- 
chowski’o ilgoką straipsnį apie 
Lietuvą. Apžvelgęs pastarųjų 
metų įvykius Lietuvoj, autorius 
pastebi, kad Lietuva gali virsti 
Sovietų Sąjungos parako stati
ne.

Ilgiau sustoja prie religinio 
persekiojimo ir pastebi, kad, 
kaip 19 šimtmety, tautinio at

gimimo metu, taip ir dabar ku
nigai stovi tautinės kovos pir
mose eilėse. Baigdamas paste
bi, kad sovietai dažnai sako, 
jog gudai ir ukrainiečiai yra ru
sam labai artimos tautos, o jų 
kalbos esančios labai panašios, 
todėl ir turi susilieti į vieną 
tautą, atseit rusų. Tačiau lie
tuvių atveju, sako autorius, šitas 
argumentas jokiu būdu negali 
būti panaudotas. (Elta)

%

LENKŲ “KULTŪRA” APIE LIETUVĄ

sachusettš katalikų yra 55 proc.; 
iš čia yra vienas senatorius, ka
talikas ir 10 kongresmanų (iš 
bendro skaičiaus lž). ftew Jer
sey katalikų gyventojų yra 41 
proc.; iš čia yra 10 kongres-

GROMYKO ŽODŽIAI P

70 procentų balsuota su libera
lais, 18 procesų konservatoriais; 
12jf>roc. sp nuosaikiaisiais^,o,

Pvz. Illinois yra 9 katalikai 
kongresmanai; 7 jų priskiriami 
prie liberalų, 2 prie konserva-

Plačiai žinomas Paryžiuje lei
džiamas Tėnkų žurnalas “Kultu-*

. š^m.^Nr^ S įdėjo ilgo-^ 
ką straipsnį apie Lietuvą ir lie
tuvių veiklą. Straipsnio autorius 
E. Žagiel, atrodo, moka lietuviš
kai, atidžiai seka lietuvių spau
dą ir gerai orientuojasi mūsų

venimą. Lenkų tautinė grupė 
Lietuvoje pamažu tirpstanti 
— rytų pasienyje" t??fkai esą 
surusėja, o vakarų — sulietu- 
vėja.

Iš Lietuvos į laisvąjį pasaulį 
atvykę turistai “nieko nepasako
ja, nieko nežino” apie politinę

MOLOTOVO DARBUS
Tie New York Times 1972 

spalio 7 atspausdino Estijos ge
neralinio konsulo New Yorke 
Ernst Jaakson laišką:

“Rugsėjo 17 d. spaudos. ži
niomis, Sovietų Sąjungos užsie
nių ministeris Andrėj Gromyko 
pasiūlė Jungtinių Tautų genera
linei asamblėjai svarstyti “atsi
sakymą vartoti jėgą tarptau
tiniuose santykiuose”, tačiau 
pridėjo, kad tatai neturėtų “pa
liesti tautų teisės” kovoti už sa
vo nepriklausomybę “visomis 
priemonėmis”.

Kada gi pagaliau Sovietų Są-. 
junga pradės praktikuoti tai, ko 
ji kitus moko?

Sutarties tarp Estijos ir So
vietų Sąjungos nuostatai spe
cialiai išvardino atsisakymą nuo

agresijos, pagarbą teritorijos ne
liečiamybei, ir Sovietų Sąjun
gos nesikišimą į Estijos vidaus 
reikalus. Tačiau tos sutarties įsi
pareigojimai nesustabdė Sovie
tų Sąjungos nuo įsiveržimo į 
Estijos teritoriją, jos okupavimo 
ir neteisėto aneksavimo. Tokio 
pat likimo susilaukė Latvija ir 
Lietuva, su kuriomis Sovietų 
Sąjunga turėjo panašias sutartis.

Estija neturi balso Jungtinė
se Tautose. Estijos gyventojai 
niekad nebalsavo už prisijungi
mą prie Sovietų Sąjungos, o da
bar jiem nepripažįstama teisė į 
nepriklausomybę.

Kada gi Jungtinės Tautos iš
kels į viešumą faktus ir doku
mentus, liečiančius sovietų 
agresiją?” (Elta)

gyvenime.
Autorius plačiai aprašo Vil

ką, Bražinskų žygį, Simo Ku
dirkos tragediją, religijos per
sekiojimus, Filipinuose vei
kiančių radijo programų trans
liacijas Sibiro lietuviam ir kt.-

Sustojęs ties dabartine pa
dėtimi Lietuvoje, p. Žagiel ra
šo: “Vaizduojant padėtį Lietu
voje, negalima jos lyginti su 
Amerika arba Vakarų Europa. 
Skirtumas yra per didelis. 
Jau lengviau yra pravesti para
lelę tarp Lietuvos ir Lenkijos. 
Krautuvių aprūpinimas Vilniu
je yra blogesnis negu Lenki
joje, o priespauda sunkesnė. 
Lietuvis, atsidūręs Lenkijoje, 
pergyvena tarytum apsvaigimą 
laisve, panašiai kaip lenkas 
patekęs į Vakarus”.

Paliečia lenkų mažumos Lie-- 
tuvoje statistiką ir kultūrinį gy-

Po audiencijos pas Sv. Sosto apaštališkąjį delegatą Washingtone Liet. Bendruomenės 
delegatai lankėsi Lietuvos atstovybėje ir apie savo žygį painformavo atstovą J. Kajecką. 
Nuotraukoje iš k. kun. Kazimieras Pūgevičius, Juozas Rajeckas, Romualdas Bublys, Ona 
Kajeckienė, prel. Jonas Balkonas, Algimantas Gečys. Nuotr. K. Cikoto

padėtį krašte. Tačiau, sako auto
rius, toks “nežinojimas” kartais 
daug pasako. (Elta)

KUO VADINTI
SOVIETŲ 
PAVERGTUOSIUS?

Atstovų Rūmų narys Edward 
J. Derwinski savo spalio mėn. 
bendrašty, rašydamas apie tarp
tautinius sporto įvykius, kuriuo
se reiškėsi Sovietų Sąjunga ir 
jos pavergtų tautų varžybinin
kai, dėsto:

“Spaudoje retai minimas fak
tas, kad, priešingai sovietų pro
pagandai, Sovietų Sąjungos 
komanda nėra viena tautybė. 
Faktas yra, jog prie sovietų at
letinio pasisekimo daugiausia 
prisidėjo nerusai, kurių kraš
tai buvo Sovietų Sąjungos pra
ryti jos ekspansionistinės politi
kos eigoje. Aš smulkiai aptariau 
šį klausimą su Frank Shake
speare, JAV Informacijos 
Agentūros direktorium. Jis su 
manim sutinka, kad Sovietų Są
jungos pavergtosios tautos turė
tų būti vadinamos jų tikrais var
dais, pav. ukrainiečiais, estais, 
latviais, gruzinais, rusais, armė
nais ir t.t. Lietuvos žmonės yra 
lietuviai, jie nėra sovietai, rusai, 
ar dar kas kita”. (Elta)

— Pradėjo plisti gandai, kad 
Egipto kariniai vadai gali nuša
linti prez. Sadatą, jeigu jis ban
dytų atnaujinti seną bendradar
biavimą su Maskva. Partijos va
dovybė tokį įgaliojimą Sadatui 
davė, bet tuojau atsistatydino 
gen. Sadek, ėjęs vicepremjero, 
krašto apsaugos ministerio. vyr. 
karinių pajėgų vado ir karinės 
gamybos ministerio pareigas. 
Gen. Sadek vadovaujama kari
ninkų grupė privertė prez. Sa
datą išvaryti iš Egipto visą kari
nį Maskvos personalą.

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas i Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas paiarnavLuas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave,, Woodhaven jN.Y. t11421; VI 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter-(Jfiurden Tavern. 1883 Madison St. 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, Alindami poladdotuvinial pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prie4 
narna kaina. • . -

SIDABRINIO' VARPO KEPYKLA — Silver Beil Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blva., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

Kas norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
į Darbininko administraciją, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 11221.

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421. 296-2502 ax ba 296-7774; 340 Grand St.-Brooklyn, 
N.Y. 11211. ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom i namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings. anti Parties. Home-made Bologna. • - - - - - - — •----- ------ - - -------- — — - . , . — I ■■■—■■ I
MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 ORCHARD ST. New York. N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems----- impor
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai,-vilnonės skaros ir 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas 
paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir Įsitikinsite!

MARIO’S AUTO INSPECTION SERVICE. Complete Auto Inspection, 
Minor Repairs & Adjustments. While you Wait. All Parts. All Work. Mario’s 
Auto Inspection Service, Mayville, N.J. (609) 465-5607. “If You Really want 
Your Car to go, See Mario”.

s I
Lietuviškam rajone — S

* LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

Alice’s Florist Shop g
107-Ot Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.

—-------- Gėlės įvairiom progom -----------
g Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius | 
X atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- X 
v kare: 835-4-149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. «

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

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 

AGENTORA

VYTIS
Romas Kezys, Pręs.

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

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)
GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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LB kelias
JAV LB taryba Cleveland© 

sesijoje priėmė naujus “Įsta
tus”, kuriais nužymi savo dar
bo plotą bei kelius. Kai kas juo
se nauja, palyginti su senaisiais 
“Įstatais.”.

1. Praplečiamas, LB veiklos 
plotas, tikriau sakant, “lega
lizuojama” tai, kad jau dabai 
faktiškai dirbama. Skyriuje apie 
“Tikslus” sakoma: “organizuoja 
tautinio auklėjimo, kultūrines, 
politines, socialines instituci
jas”, “rūpinasi lietuvių kultūros 
?r Lietuvos reikalų informacija 
bei atstovavimu”.

Senuose “Įstatuose” nebuvo 
pabrauktųjų žodžių. Dėl jų įra
šymo dabar nebus “laiminga” 
Altą, tardamasi, kad jai ir tik 
jai tais reikalais priklauso teisė 
bei kompetencija.

Teisės turėjimas suponuoja ir 
pareigos turėjimą. Kas pareigos 
negali tinkamai atlikti, nustoja 
naudojęsis ir teise. Ši gyveni
mo tiesa bus paskatinusi ir LB 
leistis į naują veiklos sritį, kai 
joje atsiranda tuštuma.

2. Kitais straipsniais LB stip
riau “susitarybino”: kalbama 
apie Švietimo tarybą, Kultūros, 
tarybą, Visuomeninių reikalų 
tarybą. Iš “Įstatų” betgi ne
matyti, kokis veiklos ryšys tary
bų su centro valdyba,, nes ir ta
rybos ne tik “taria”, bet ir vyk
do. Jei centro valdyboje yra at
skiri vicepirmininkai visuome-.

-niniam, ■ -kultūriniam—reikalam,- 
tai - 'būtų natūralu,,, kad. .tose 
pareigose būtų tų tarybų pir
mininkai. Nebūtų duplikavi- 
mosi.

3. Sesijose priimtose “Taisyk
lėse” pašalintas neaiškumas, 
paskutinius tarybos rinkimus 
pavertęs chaosu, iš kurio tebuvo 
išeita dabar veikiančią tarybą 
sudarius ne pagal senuosius ir 
ne pagal naujuosius “Įstatus”, o 
tik pagal “šventos ramybės” rei
kalą.

Dabar išsiaiškinta, kad busi
moj tary boj apygardos išrinktų 
atstovų skaičius paaiškės tik po 
balsavimo pagal šiuose balsa

vimuose gautą balsų skaičių.
Tai gal bus natūraliau, nes at

remta į šios dienos duomenis. 
Būtų gal dar natūraliau, jei vei
kianti taryba nustatytų ne būsi
mos tarybos narių skaičių, o 
skaičių balsų, kurie išrenka vie
ną tarybos narį. Pvz., jei nu
statytų po vieną atstovą nuo 200 
balsavusių ir jei balsavimuose 
dalyvautų 5,000, tai taryboj bū
tų 25 nariai; jei 8,000, tai tary
boj būtų 40. Pačių tarybos narių 
skaičius tokiu atveju akivaiz
džiai rodytų LB gajumo svyravi
mus.

Dėl to vizito

LB atstovai žodžiu ir memo
randumu kreipėsi į Valstybės 
departamentą dėl JAV g. konsu- Į 
lo “oficialaus vizito” Vilniuje ir ! 
susitikimo su V. Zenkevičium, Į 
kuris “Tiesoje” pristatytas kaip i 
Lietuvos, užsienių reikalų vice- J 
ministeris. Kreipėsi tuo f 
reikalu LB ir į Kongreso daugu
mos bei mažumos lyderius (sen. 
Mansfieldą, sen. Scottą, kong
resui. Boggsą, kongresm. For
dą).

Ir Kongreso atstovam departa
mentas atsakė tą pat, ką buvo 
atsakęs' LB atstovam: kad tas vi
zitas nepažeidžia “nepripa- 
žinimo politikos”; kad tas Zen- 
kevičiausA dalyvavimas /• pri- 
ėiriiin'e nebrivo' iš ' anksto’’pra
neštas.

Atrodo, kreipimasis į departa
mentą ir į Kongreso lyderius 
buvo tuo naudingas, kad davė 
progą departamentui viešai atsi- . 
riboti nuo oficialaus ryšio su 
vadinamu “tarybinės Lietu
vos . . . viceministeriu”. O to
kius “ryšius” sovietinė diplo
matija stengiasi kiekviena proga 
sumegzti, nes jie sovietinės 
propagandos galėtų būti aiš
kinami kaip JAV tylus sutiki
mas su Lietuvos aneksija, tos 
aneksijos pripažinimu, jei ne
būtų nuo jų atsiribojama.

“Apeiginė” pradžia
Spalio 28-29 Detroite vyko 

16-tas iš eilės Balfo seimas. Po 
įprastinių kiekvieno didesnio 
susirinkimo apeigų: rengėjų žo
džio, maldos, JAV ir Lietuvos 
himnų, prezidiumo sudarymo
(Luko iš Philadelphijos, Paura- 
zienės iš Detroito ir Skaličiaus 
iš Waukegano pirmininkauti, ir 
Gerdvilienės iš New Yorko ir 
Baleišytės iš Chicagos sekreto
riauti), mirusiųjų geradarių pri
siminimo, sveikinimų, kurių 
originalesni buvo tik senojo bal- 
fininko Nado Rastenio eilėraš
tis Balfo garbei, Venezuelos 
lietuvių, priminęs jaunimo 
reikalus, ir pora padėkos svei
kinimų iš Vokietijos, kiti tra
faretiniai, ne tik be tokia pro
ga jungtinu sukonkretintų lin
kėjimų didesnės ar kad ir sim
bolinės sumos čekio pavidalu, 
bet ir be originalesnės idėjos 
Balfo ateities veiklai. Vfso svei
kinimų buvo apie 30.

Dėl darbotvarkės
Išklausius sveikinimus ir 

pradėjus svarstyti seimo darbų 
eilę, nei iš šio, nei iŠ to buvo 
pasiūlyta iš darbotvarkės iš
mesti Balfo centro perkėlimo 
klausimą, nors prieš pat seimo 
pradėjimą gretimoj salėj vykęs 
Balfo direktorių posėdis, per
žiūrėjęs Balfo valdybos siūlomą 
seimui darbotvarkę, tą punktą 
buvo palikęs. Tiesa, po to Balfo 
direktorių posėdžio kai kurie jo 
dalyviai atrodė nervingi ir įkai
tę, nes, sako, pats posėdis ne
stokojęs įtampos ir net kumš
tinio argumentavimo, nors tik 
ir stalo atžvilgiu. O kadangi iš 
86 seimo dalyvių net 26 buvo 
Balfo direktoriai, todėl su
prantama, kad direktorių posė
džio nuotaika tuoj pat buvo jus
ti ir seimo darbotvarkę svars

Naujoji New Yorko Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba. Iš k. Ig. Gasiliunas, P. Ąžuolas — pir- 
min.. A. Ošlapas, St. Briedis. T- Ivašauskas. J. Bagdonas. Nuotr. V. Maželio

NUOTAIKINGAS SEIMAS, KURIS 
NUTARĖ BALFO CENTRĄ PERKELTI 
Į PASAULIO LIETUVIŲ SOSTINĘ

tant. Tik po nereikalingo gaišto 
58 prieš 18 klausimas paliktas 
darbotvarkėj.

Raportai
Sudarius mandatų, nomi

nacijų ir nutarimų komisijas, 
prasidėjo Balfo valdybos na
rių “raportai”. Deja, tik kai ku
rie jų buvo dalykiški, o kai ku
rie tik tuščiavidurės bendrybės 
savigyros padaže. Ar nebūt tiks
lingiau ir seimo laiko atžvilgiu 
taupiau, kad dvimetinę Balfo 
konkrečios veiklos apžvalgą, 
šalia piniginės apyskaitos, sei
mui pateiktų reikalų vedėjas, 
kuris tais dalykais diena iš 
dienos gyvena, juos registruoja 
ir visur jų niuansus gerai iš
mano. Ogi valdybos atskiri na
riai atsilieptų tik tada, jei pa
klausimai ar diskusijos juos tie
siogiai paliestų. Jau ir mūsų 
spauda yra rašiusi dėl mūsų 
lietuviško posėdžiavimo ydų. 
Reikia jos nedelsiant šalinti net 
ir tuo atveju, jei jos yra savo
tiška tradicija. Juk Balfo valdy
ba veikia kolektyviai, o ne kiek
vienas jos narys kas sau, kaip 
koks karaliukas.

Diskusijos
Diskusijose dėl valdybos ir 

revizijos komisijos pranešimų ir 
dvimetinės apyskaitos pir
miausia centro valdyba susi
laukė priekaišto, kam savo apy
skaitoj nėra įvardinus vieno ar 
kito stambesnio Balfo rėmėjo, 
arba kam apskrities kelių skyrių 

aukas yra suplakusi į daik
tą. Priekaištas pareikštas tokia
me kontekste, t4rsi centro val
dyba tas aukas būtų nuslėpusi.

Buvo taip pat — ir, atrodo, 
pagrįstai — pasisakyta prieš va
dinamo “Balfuko” pasišovimą 
Chicagoje savo reikalam rinkti 
aukas tą pat mėnesį, kai vykdo
mas Balfo aukų vajus.

Buvo pasigesta spaudos tal
kos Balfo aukų vajui, nors Bal- 
fas turi specialią spaudos komi
siją.

Buvo pasiguosta, kad lietuvių 
parapijos Balfui netalkina ir pas 
save nė vienos rinkliavos per 
metus nepadaro. Būdingas ir 
šiam korespondentui atrodo 
liūdnas faktas, kad pačiame Bal
fo seime, be paties Balfo pir
mininko kun. Martinkaus ir 
maldą sukalbėjusio kun. Ba- 
bono, daugiau kunigų nebuvo 
matyti, nors Caritas, rodos, gana 
glaudžiai siejasi ne tik su Evan
gelijos dvasia, bet ir sujos prak
tišku skelbimu bei taikymu. 
Šis reiškinys juo skubiau taisy
tinas.

Buvo prisimintas taip pat rei
kalas subendrinti JAV ir Kana
dos lietuvių šalpos pastangas, ir 
apgailestauta, kad Kanados lie
tuvių atstovas seime nepa
sirodė.
Balfo išvietinimas iš New Yorko

Bet seimo darbotvarkės 
“crux”, kaip amerikiečiai sako, 
buvo Balfo centro išvietinimas 
iš New Yorko. Kaip kad kiek
vienam karui — dingstis tam 

buvo visai nereikšminga. Buv. 
Balfo reikalų vadovas kun. 
Geisčiūnas tarp įvairių žavingų 
balfinių idėjų puoselėjęs taip 
pat svajonę surasti Balfo rašti
nei reprezentatyvesnę aplinką, 
nei 105 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. Betgi šioji nekalta svajonė 
kai kuriam įtakingam balfinin- 
kui Chicagoje papiršo suma
nymą patį Balfo centrą perkelti 
į vadinamą pasaulio lietuvių 
sostinę. Ten esą daugiausia 
balfininkų, daugiausia pinigų 
suaukojama (ne nuo galvos, ap
skritai), padorioj aplinkoj pa
talpos nesunku rasti ir t.t. Nors 
New Yorkas į pasaulio lietuvių 
sostinę kol kas nepretenduoja 
(nors Vlikas čia jau senokai 
įsitaisęs), tenkindamasis tik 
šiaip sau pasaulio metropolio 
titulu, bet New Yorko balfinin- 
kai, turėdami savo naudai apie 
30 metų Balfo centro stažą ir 
tvirtai remiami viso Amerikos 
rytinio pakraščio, nuo Maino iki 
Floridos, Chicagos kai kurių 
balfininkų kilniam užmojui 
entuziazmo reikšti nebuvo lin
kę. Džentelmeniškos grumtynės 
vyko bene dviejuose direkto
rių posėdžiuose, bet galutinio 
“shot down” buvo vengiama ir, 
pagaliau, sutarta tą “karštą bul
vę” duot suvalgyt Balfo vyriau
siajai vadovybei-seimui. Ka
dangi jėgos už ir prieš kėli
mą atrodė apylygės, nė viena 
pusė nebuvo tikra laimėjimu. 
Tik prieš seimą buvo justi, kad 
ir Chicagoj, ir New Yorke rim
tai ruošiamasi. Atrodo, ne be 
pagrindo veiklioji balfininkė 
Rudienė seime pastebėjo, kad 
matanti veidų niekada nema
tytų ar labai senai bematytų.

Klausimo svarstybosė, kaip 
dabar įprasta tarti, buvo šiokių 
tokių aštrumėlių, bet apskritai 
didesnių susidūrimų išvengta, 
pasitenkinus viena mažą per
traukėle, slaptu balsavimu ir 
kai kam tam tikru kiekiu viso
kį skausmą raminančių piliulių. 
Žinoma, svarstybų tempera
mentui daug reiškė ir tai, kad 
jos vyko po detroitiškių ponių 
patiektų balfininkam skanių ir 
sočių pietų. Ogi sotumas nuo 
amžių yra kovingumo prieš
prieša. Veikiausiai, kad tatai 
bus prisidėję prie balsavimo 
rezultatų 42 prieš 37 Chicagos 
naudai. Tik tuo, tur būt, galima 
paaiškinti, kad, rezultatus pa
skelbus, neteko pastebėti nė

(nukelta į 5 psl.)

LIETUVA KAUNO
ĮVYKIŲ 
METAIS

DR. VYTAUTAS VARDYS, Ok- 
lahomos u-to politinių mokslų profe
sorius ir to universiteto Mucncheno 
sovietinių studijų centro direkto
rius

Jose gamina
ma, pav., 60% visų sovietų tele
fono aparatų, 24% keleivinių va- . 
gonų elektriniams traukiniams, 
24% radijo imtuvų, 18% tramvajų 
vagonų, 12% skalb. mašinų, 15% 
mopedų ir dviračiu, 9.4% piovimo 
staklių,9% elektr. lempučių, 6.8% 
baldų ir t. t. Daugely pramonės 
sričių Baltijos kraštai stovi pir
mosiose ar dalinasi pirmosiomis 
vietomis pagal gamybą viduti
niškai vienam asmeniui. Lietuva, 
pav., pirmoje vietoje yra mėsos, 
pieno gamylmj; antroj vietoj, po 
Estijos, vid. pieno pri melžimo iš 
karvės, antroj vietoj įvairių audi
nių gamyboje, trečioje vietoje 
vartotojų aptarnavimo srity, taipgi 
po Estijos ir Latvijos. Nauji da
viniai tačiau parodė, kad Lietuva 
yra atsilikusi nuo kitų respubli
kų mokslo darbuotojų, daktarų, 
ligoninės lovų ir kt. skaičiais. Lie
tuvos urbanizacijos procentas 
taip pat yra mažesnis negu visos

Sovietų Sąjungos vidurkis (56 
%), bet už tat industinio vysty
mosi greitumas yra pats didžiau
sias Lietuvoje ir Gudijoje. Šiuo 
metu Lietuva taip pat pasiekė tre
čią vietą pajamų vienam gyven
tojui dydžiu, po’Latvijos ir po 
Estijos, nors Lietuvos lygis dar 
apie 25% mažesnis negu tų dvie
jų seserų respublikų. Lietuvoje 
vieno žmogaus vid. pajamos 1968 
buvo 1178.58 rb., Estijoje — 
1447.67 rb., Latvijoje — 1472.45 
rb.

Komunistų vadai ir propagan
distai, o kartais ir šiaip žmonės 
šį progresą iškelia kaip Maskvos 
komunistų partijos ar tiesiog ko
munistinės sisteibos atsiekimą, 
skelbdami, kad be Maskvos va
dovavimo ar be komunistinės 
sistemos tokia pažanga būtų bu
vusi neįmanoma; Tiesa, pramonės 
išsivystymo tempai buvo greiti, 
Lietuvoje praėjusio septynmečio 

laikotarpyje — iki 11% per metus, 
nors dabar tik 7-8%, tačiau tie 
procentai yni ne didesni už Ru
munijos ir mažesni negu Japoni
jos. Jie taip pat pasiekti žemame 
industrializacijos lygyje, tad Japo
nijos ar ir Vakarų Europos grei
tas išsivystymas yra labiau impo
nuojantis ir objektyviai dides
nis. Reikia tuojau pat ir pridurti, 
kad jeigu Japonijoje ar Vakarų 
Europoje, net šiek tiek ir* Rytų 
Vokietijoje, greitas pramonės ir 
produkcijos augimas žymiai page
rino žmonių gyvenimą, davė pro
gos pastatyti puikius miestus ir 
t. t., nei Sovietų Sąjungoje viduti
niškai nei Lietuvoje specifiškai 
paprastas žmogus tais atsiekimais 
nepasinaudojo. Jo gerbūvis kilo 
labai lėtai ir dar šiandien tebė
ra, amerikietiškom ar europie- 
tiškom akim žiūrint, labai žemo 
lygio. Kitaip tariant, pagaminta
sis visuomeninis produktas So
vietų Sąjungoje, o taip pat, aiš
ku, ir Lietuvos respublikoje, su
naudojamas ne žmonių gerbūviui 
kelti, bet partijos vadų tarptauti
nėm ambicijom siekti ir valdan
čiųjų sluoksnių privilegijoms 
išlaikyti.

Nenuostabu todėl, kad priešin
gai marksizmo - leninizmo mo
kymui, jog industrializacija tu
rinti perauklėti žmogų į “naują”, 
“sovietinį”, kurio vertybės pasi- 
keisiančios ir kurio turėtasis tau
tiškumas - nacionalizmas išnyk- 
siąs internacionalizmo labui, in
dustrializacija, pramonės augi
mas, urbanizacija Lietuvoje kad 
ir paliko tam tikrus mentaliteto 
pakeitimo ženklus, pačio svar
biausiojo nusiteikimo, t. y., lie
tuviškojo tautiškumo, nesunai

kino, galima sakyti, net nepa
žeidė.

Valdančiųjų ir valdomųjų 
santykiai: 

lietuviškasis tautiškumas
Nacionalizmas Lietuvoje, ži

noma, turi senas tradicijas. Ne 
mūsų tikslas nagrinėti jo išsivys
tymą ar savybes. Užtenka tik pa
sakyti, kad nepriklauso
moje Lietuvoje visos grupės 
buvo nacionalistinės. Net ir ko
munistų partija palaikė “naciona
listinius” teritorinius siekimus. 
Kai kurios grupės buvo net šo
vinistinės. Tautiškumas įkvėpė 
rezistenciją rusiškajaip komu
nistiniam ir vokiškajam nacis
tiniam okupantams. Masinis tau
tos sukilimas 1941 m., rezistenci
ja karo metais, pokario meto aš
tuonerius metus trukęs partiza
ninis karas — tai vis to paties 
lietuviškojo tautiškumo apraiškos 
masine ir militarine forma. Šio 
nacionalizmo aukščiausias tikslas 
bu ve Lietuvos kaip suvereninės 
nepriklausomos valstybės atsta
tymas arba puoselėjimas. Salia to 
lietuviškasis tautiškumas rūpinosi 
tautos gyvybe, jos kultūros ir 
tradicijų išlaikymu ir gaivinimų. 
Nuo pat nepriklausomybės at
gavimo lietuviškasis tautiškumas 
buvo priešingas komunistinei 
sistemai, bet rado sąjungą su de
mokratija, su katalikybe bei 
krikščionybe (tautininku val
dymo metais turėjo net kai ku
rių fašistinių atšvaitų, nors labai 
nedaug). Ekonominėje srity lietu
viškasis tautiškumas nėjo ranka 
rankon nei su viena ekonomine 
sistema. Privačios nuosavybės sis
tema, tiesa, buvo pati priimti

niausia ir ginama, tačiau valsty
binė ir kooperatinė nuosavybė 
taip pat buvo gerai žinoma. Da
lis mūsų visuomenės, visų pirma 
socialdemokratai, pasisakė ir už 
gerą dalį kolektyvizuotos ūkinės 
struktūros.

Maskvos divizijų pagalba ko
munistai sugebėjo užslopinti ka
rinį - rezistencinį nacionalizmą. 
Jie taip pat sunaikino mišriosios 
ekonomijos sistemą, įvesdami 
centralizuotą kolektyvinę ir Įjung
dami Lietuvą į totalitarinę parti- 
jon-orientuotos valstybės ir vi
suomenės sąrangą. Tačiau net iki 
mūsų laikų, taigi, net per 32 
metus komunistų partija nesu
gebėjo užspausti nei laisvės troš
kimo, nei laisvos visuomenės pa
siilgimo, nei romantinio praeities 
nepriklausomos Lietuvos pa
veikslo, nei Lietuvos valstybinės 
nepriklausomybės idėjos. Jų ideo
logai, kaip antai Antanas Bal
sys, skelbia, kad “socialistinėje 
visuomenėje nacionalizmo socia
linės šaknys yra pakirstos”,8 ta
čiau iš tikrųjų nacionalizmas nė
ra sunaikintas. Partizanų karui be
sibaigiant, t. y., nebegalint tęsti 
ginkluotos rezistencijos, jauni
mas ir inteligentija organizavosi 
į įvairias slaptas draugijas, per 
kurias stengėsi palaikyti tautinę 
dvasią sunkiais Stalino laikais ir 
kiek vėliau. Jaunimas neiškęsda
vo viešai nepasipriešinęs val
džiai, kaip tai įvyko Kaune jau 
1956, Vėlinių dieną.

(bus daugiau)
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AR BUS LIETUVIŠKA PARAPIJA 1984? BAŽNYČIOS

CLEVELAND, OHIO

Jaunimo Žygis už Tikėjimo 
Laisvę, siekdamas religinės 
laisvės tėvynėj, neužmiršta ak
tyviai prisidėti ir prie kūrimo 
savo tautinės parapijos šiame 
krašte. Mūsų parapijos išsiblaš
kiusiom lietuviam turėtų atstoti 
antrąją tėvynę. Šiai temai pa
gvildenti minėtas komitetas 
surengė kultūrinį subatvakarį, 
kurio prelegentu buvo svečias 
iš Detroito inž. A. Rugienius.

Subatvakaris įvyko rugsėjo 29 
Europe Travel patalpose. Gra
žios dekoracijos visus jaukiai 
nuteikė šilta rudens nuotaika, o 
žvakučių liepsnelės suteikė va
karui ir tam tikros romantikos.

Komiteto pirm. Romualdas 
Bublys trumpu žodžiu pasveiki
no susirinkusius ir supažindino 
su salėj išdėstyta komiteto veik-
los medžiaga. Šv. Jurgio parapi
jos klebonui negalint susirinki
me dalyvauti, jam atstovavo 
kun. K. Žemaitis. Perdavęs kle
bono sveikinimus, šia pj-oga jis 
susirinkusiem nupasakojo ir 
trumpą Šv. Jurgio parapijos kū
rimosi bei veikimo istoriją. Ra
gino parapiją palaikyti ir ne
leisti joje užgesti lietuviškai 
dvasiai.

Vakaro prelegentą pristatė 
komiteto narys Algis Rukšėnas. 
Jis priminė, jog prelegentas yra 
vienas iš aktyviųjų Detroito 
Dievo Apvaizdos parapijos vei
kėjų ir žinomas Detroito lietu
vių kolonijos visuomenininkas.

Inž. A. Rugienius labai vaiz
džiai, gražia pašnekesio forma 
nupasakojo savo parapijos isto
riją, jos veikimą ir problemas 
bei ateities planus. Ypač pabrė
žė išlaikymą lietuviškos dva
sios, kuri didele dalimi priklau
so nuo pačių parapiečių. Daž
nai parapijos kuriamos su dide
liu entuziazmu, bet paskui tas 
entuziazmas nyksta, ir tautiečiai 
savo parapijas palieka. Taigi, jei 
turėtume tiek entuziazmo, kiek 
turėjo tie, kurie parapijas kūrė, 
tai ‘ šiandien lietuviškos para- 

■RUfl? j tikrai būtų, mūsų, tautos 
tvirtovės ir mūsų antrieji na
mai. Dabar lietuviai išsiblaškę 
po plačias miestij apylinkes, 
jaunimas labai retai savo para
pijose rodosi, trūksta darnos 
tarp senosios ir jaunosios kartos, 
ir t.t. Charakteringu lietuviškos

Inž. Algis Rugienius kalba 
Jaunimo žygio už tikėjimo 
laisvę subatvakaryje. Tema 
— ar bus lietuviška parapi
ja 1984 metais. Nuotr. V. Bace
vičiaus

Dalis svečių Jaunimo žygio už tikėjimo laisvę subatvaka
ryje. Nuotr. V. Bacevičiaus

parapijos steigimo pavyzdžiu 
prelegentas nurodė Detroito 
Dievo Apvaizdos parapiją, kuri 
dabar yra perkeliama į naują 
vietą. Su šiuo perkėlimu kilo 
reikalas steigti'ir vadinamą pa
rapijos tarybą. Pagal naujas Va
tikano teisykles ir šio krašto 
vyskupų nutarimus, yra galimy
bė paskirom tautybių grupėm 
organizuoti ir išlaikyti savo tau
tines parapijas, šiam uždaviniui 
vykdyti kiekviena parapija turi 
turėti gerai suorganizuotą para
pijos tarybą.

Pats būdamas savo parapijos 
tarybos veikliu nariu ir turėda
mas didelę patirtį, prele
gentas savo paskaitą rėmė 
daugiau faktais ir klau
sytojam pateikė daug vertingų
sugestijų. Tokia praktiška ir su
prantama forma pateikta paskai
ta visi žavėjosi.

Jaukioj nuotaikoj, prie kuklių, 
vaišių besidalinant mintimis, 
prabėgo šio kultūrinio subatva- 
kario kelios valandos.

Atsilankiusieji liko dėkingi 
Jaunimo Žygio už Tikėjimo 
Laisvę komitetui.

I.S.

LIETUVIŲ 
KUNIGŲ 
SUVAŽIAVIMAS 
SAO PAULO
Ateinančiais metais vasario 

22-25 dienomis Sao Paulo, 
Brazilijoje, vyksta V-tasis Pietų 
Amerikos lietuvių kongresas.

To kongreso proga Brazilijos 
Lietuvių Kunigų Vienybės ini
ciatyva šaukiamas lietuvių kuni
gų pasitarimas — susitikimas. 
Tame suvažiavime numatyta 
bendros koncelebruotos mišios 
ir du pasitarimai.

Pirmas pasitarimas skiriamas 
tik kunigam. Čia bus kalbama 
apie asmeninę savitarpinę talką, 
pagelbines pastoracijos priemo
nes, apie vyskupą lietuviam 
Pietų Amerikoje, daromi prane
šimai apie kraštų ir atskirų vie
tovių pastoraciją.

Antras pasitarimas bus viešas.. 
Jame bus paliesti išeivijos reli
giniai reikalai: jaunimo pastora
cija, pašaukimai, lietuvių ka
talikų. atsinaujinimas, mūsų 
atsiliepimas į religinę padėtį 
Lietuvoje, lietuvių katalikų 
veiklos centralizavimas.

Brazilijos lietuvių kunigų vie
nybės pirmininku yra kun. Pra
nas Gavėnas, SDB. Jis išsiunti
nėjo laiškus, kviesdamas daly
vauti suvažiavime.

KARD. KROL
Philadelphijos arkv. kard. 

Krol lankėsi Lenkijoje, kurios 
naujoji Giereko vadovaujama 
vyriausybė nors nesutiko jo su 
orkestrais, tačiau surado būdą 
paliudyti, kad jis laikomas gar
bingu savo senosios tėvynės 
svečiu. Varšuvos arkivyskupijos 
rūmuose jį aplankė vienas iš 
valstybės tarybos narių (toji ta
ryba yra kolektyvinis organas, 
einąs valstybės prezidento 
pareigas) ir ten ilgai užtruko. 
Tai turėjo būti ženklas, kad

Jaunimo žygio už tikėjimo laisvę komitetas. Iš k. Kastytis Giedraitis, Onytė Kliorytė, pirm. 
Romualdas Bublys, Algis Rukšėnas, Algirdas Muliolis, Viktoras Stankus, Kęstutis Sušinskas. 
Nuotr. J. Garlos

BAŽNYČIOJE IR ŠALIA JOS:

MOTERYS KUNIGINĖSE PAREIGOSE
Vatikanas susilaukė moterų 

protestų, kai buvo paskelbta, 
kad vadinami mažieji šven
timai, tokie kaip lektoriaus, mo
terim neduodami. Dėl tų pro
testų teko Vatikanui aiškinti, 
kad lektorius yra vienas laipsnis 
iš tų mažųjų šventimų. Visai kas 
kita yra lekcijų skaitymas mišio
se. Ten moterys gali skaityti 
kaip skaičiusios.

Vatikano “detente” su komunis
tais apvylė

Vatikano diplomatiniai 
sluoksniai jaučia nusivylimo dėl 
“detente” ar net bendradarbia
vimo su komunistiniais reži
mais. Buvo surašytos Vatikano 
sutartys su Vengrija, Čekoslova
kija, bet sutartys sau, praktika 
sau.

Konkrečius tokių sutarčių vai
sius patyrė Daniel Lyon, SJ, 
tris savaites praleidęs už geleži
nės uždangos. Pirmiausia jis 
aprašo padėtį Čekoslovakijoje. 
Anot jo, ten Bažnyčia yra “pu
siau mirštanti”. Keturiolikoj 
vyskupijų tėra vos du vyskupai. 
Naujų skirti neleidžia. Kunigų 
pareigose yra 3,500. Kitiem 500 
valdžia neduoda leidimu eiti 
pareigas. Kunigų per metus 
įšventinama 35. Daugumas mo
terų vienuolių paskutiniu laiku 
nukeltos dirbti bepročių 
namuose.

Lenkijoje laisvės daugiausia. 
Leidžia veikti 10 katalikų mo
kyklų. Bet į jas teleidžia priimti 
tik mergaites (Ir kai kurie ko
munistų bosai ten siunčia savo 
dukteris!).

LENKIJOJE
Gierekas vykdo savo pažadą 
gerinti santykius su katalikų 
bendruomene. Toje srityje jis 
jau yra daug ką padaręs ir toli 
gerojon pusėn tuos santykius 
pastūmęs. Dabar jau esą tik
ra, kad kard. Višinskis gaus lei
dimą aplankyti Amerikos lenkų 
bendruomenę.

Krol nuvyko į iškilmes pa
gerbti naują Lenkijos kankinį 
kun. Kolbę, kuris savanoriškai 
sutiko mirti badu nacių Oswie- 
cimio koncentracijos stovykloje, 
išgell>ėdamas nuo mirties kitą 
lenką Gajowniczek, kurs mal
davo palikti jį gyvą, kad galė
tų dar pamatyti savo šeimą. 
Bado sunaikintą Kolbę bude
liai pribaigė karbolio rūgštimi. 
Jis dabar pagerbtas Katalikų 
Bažnyčios palaimintojo titulu, 
koncentracijos stovykloje tarp 
apgriuvusių barakų ir dar tvir
tai besilaikančių kremato
riumų sienų jam nulenkė galvas 
150,000 lenkų, atvykusių iš viso 
krašto priminti pasauliui tą be
protišką nacių ideologijos į- 
kvėptą nedorybę.

Išgelbėtasis tebėra gyvas ir 
pirmasis iškilmėje viešai padė
kojo savo išgelbėtojui.

Rumunijos komunistai skun
džias dėl religijos

Rumunijos prezidentas kriti
kavo universiteto personalą, 
kad esąs “konservatyvių pa
žiūrų”, o studentai laikosi reli
ginių tradicijų. “Buvo gėda, kad 
per Kalėdas matydavai studen
tų organizacijų narius bažny
čioje klūpančius pirmose eilė
se”. (Išeitų, kad ir pats prezi
dentas ten būdavo, jei “maty
davo”!).

Kanadoje kitas galvojimas dėl 
mokyklų nei Amerikoje

Kanados konstitucija garanta
vo Ontario katalikam teisę tu
rėti savas mokyklas, remiamas 
valstybinių mokesčių. Mo
kėdami nuosavybės mokesčius, 
katalikai gali nurodyti, kokiai 
pradinei mokyklai jie skiria 
savo mokesčius švietimo reika
lam. Parama vidurinėm mokyk
lom jau ribota ir tai. tik .pirmiem 
dvejiem metam.

Dabar Toronto mokyklom 
kilo rūpestis, kokis svetimas 
Amerikai. Būtent, Toronto dau
giau kaip 1,200 vaikų italiukų 
panoro pereiti iš valdinių mo
kyklų į parapines. Parapinės su
sirūpino, kad mokyklos bus per
pildytos. Valdinės susirūpino, 
kad klasės nepilnos.

Toronto žemutinė miesto da
lis turi 90 proc. gyventoju kata
likų.

JAV tebeina kova dėl teisės 
gauti paramos iš sudėtų švieti
mo mokesčių vaikui, kuris mo
kosi privatinėje mokykloje. 
Prieš rinkimus renkamieji žada 
privatinių mokyklų mokinius 
paremti. Lengva pažadėti, bet 
sunku ištesėti, nes ne prezi
dentas nulemia, o vyriausias 
teismas. Vyriausias teismas iš
aiškino, kad Pennsylvanijos, 
Ohio ir kt. numatytas atleidimas 
nuo mokesčių 90 ar daugiau 
dol. už vaiką, lankantį parapinę 
mokyklą, priešingas konstitu
cijos pirmajam priedui.

Tas priedas sako: “Congress 
shall make no law respecting 
an establishment of religion, or 
prohibiting the free exercise 
thereof’. Kažin ar teismas galė
tų pasakyti, kokia religija bus 
“kuriama”, jei tėvai bus atlei
džiami nuo mokesčio švietimo 
reikalam, kada jo vaikai švieti
mą gauna privatinėje mokyklo
je? Bet draudimas tik pridengia
mas konstitucija, o iš tikrųjų čia 
rūpi “prohibiting” religiją iš
pažinti. Karingi ateistai kaip ir 
komunistai tepripažįsta pilie
tines teises tik sau. o tarptau
tinis įsipareigojimas, kad tėvam 
priklauso vaikų švietimo kryp
tis, jiem neegzistuoja.

New Yorko bažnyčios tuštėja?
New Yorko arkivyskupija pa

skelbė pranešimus iš 343 para
pijų (arkivyskupija viso turi 410 
parapijų), kad 1965 m. vieną 
tipingą sekmadienį bažnyčiose 
mišių klausė 824,475 katalikai; 
1970 m. tas skaičius buvo 
627,235. Taigi 23 proc. mažiau.

Kodėl? Aiškinama buvo spau
doje, kad susilpo tradicinė iš
tikimybė įsakymui išklausyti 

sekmadienį mišių. Sustiprėjo 
bažnyčios autoriteto nepaisy
mas ir pasitikėjimas savo indivi
dualiu apsisprendimu, kas gerai 
ir kas ne; kur melstis ir ka
da. Net ir kai kuriose vienuolių 
vadovaujamose mokyklose vai
kam buvo sakoma, kad sekma
dienį mišių klausyti nebūtina.

Šveicarija ir jėzuitai
Šveicarijos parlamentas nuta

rė panaikinti draudimą jėzuitam 
gyventi ir veikti švietimo bei 
religijos srity. Draudimas veikė 
124 metus. Bet jis įrašytas į 
konstituciją. Tad turės būti dar 
referendumas konstitucijai pa
pildyti.

Praktiškai. draudimas jau se
niai atgyvenęs ir nevykdomas. 
Šveicarijoje yra 120 jėzuitų; jie 
dirba seminarijose, turi savo 
laikraštį.

Prancūzijos komunistų bei so
cialistų pažadai

Prancūzijos komunistai ir so
cialistai sudarė bloką. Jei atei
nantį pavasarį rinkimus laimės, 
pagal dabar paskelbtą programą 
jie nacionalizuos privatines 
mokyklas; kunigam neleis būti 
mokytojais jokiose mokyklose.

ATEITININKŲ
KURSAI PUTNAME

Rytinio pakraščio moksleivių 
ideologiniai kursai įvyks Pa
dėkos Dienos savaitgaly seselių 
sodyboj Putname. Kursų tema: 
Ateities dvasia — Futurologi
ja. Pradžia ketvirtadienį, lapkri
čio 23 d., 12 vai. Pabaiga sek
madienį, lapkričio 26 d., po pie
tų. Kursų mokestis $25.- įskai
tant registraciją, maistą ir nak
vynę.

Registracijos lapai gaunami 
pas kuopų globėjus. Regist
ruotis iki lapkričio 15 šiuo adre
su: Irena Eivienė, 139 Bellevue 
Ave., Brockton, Mass. 02402. 
Telef.: (617) 583-5492.

Kursai skiriami vyresnie
siem moksleiviam ateitininkam. 
Jaunuoliai, kurie nėra ateitinin
kai, bet norėtų prisijungti prie 
Ateities sąjūdžio, ir iš tų vieto
vių, kur nėra moksleivių kuopų, 
kviečiami taip pat dalyvauti 
kursuose ir registruotis aukš
čiau nurodytu adresu.

EUROPOS 
PASAULIEČIŲ 
APAŠTALAVIMO 
FORUMAS

II-sis Europos pasauliečių 
apaštalavimo forumas įvyko 
rugsėjo 1-3 Luino (Italijoj).

Devyniolika Europos kraštų 
pasiuntė į forumą savo organi
zacijų delegacijas. Lietuvai at
stovavo Pasaulio Lietuvių Ka
talikių Organizacijų Sąjunga 
(PLKOS). Į suvažiavimą buvo 
nuvykusi PLKOS valdybos at
stovė tarptautiniam ryšiam B. 
Šlepe tytė-Venskuvienė.

Suvažiavimo tema: “Evan
gelizacija ir laisvinimas” (Evan
gelisation et Liberation), kurios

TARNYBOJE
— Liet. Religinė Šalpa, ku

rios centrinė įstaiga yra New 
Yorke, išleido maldos kalen
dorių 1973 metam. Sudėta visų 
ateinančių metų maldų intenci
jos. Leidinį paruošė Religinės 
Šalpos reikalų vedėjas kun. St. 
Raila.

— Detroito lietuvių religinio 
susikaupimo valanda, ryšium 
su religiniu persekiojimu Lietu
voj, įvyks gruodžio 3, sekma
dienį, 4 vai. popiet šv. Mor
kaus R.K. bažnyčioj (Ryan Rd. 
prie 9 mylios). Religinės valan
dos chorą sudaro Šv. Petro pa
rapijos choras ir jaunimo choras 
bei eilė naujai prisijungusių 
choristų. Giedos 94 choristai. 
Tarp kitų giesmių bus giedama 
“Išvargintos kartos giesmė”, dar 
niekur tarp lietuvių negiedo
ta.

— Kun. Edmundas Budrec- 
kis, MIC, gyvenąs Marianapoly- 
je, Thompson, Conn., iki šiol 
buvęs rajoninis Kolumbo vyčių 
kapelionas, yra paskirtas kape
lionu Kolumbo vyčių organiza
cijos visai Connecticut valstijai.

— Prel. L. Mendelio vado
vaujama lietuvių Šv. Alfonso 
parapija, Baltimore, Md., kaip 
jau per daugelį metų, taip ir 
šiais metais, kaip praneša “The 
Catholic Review”, namų ir už
sienio misijom surinko didžiau
sią sumą visoj Baltimorės arki
vyskupijoj. Šv. Alfonso parapijoj 
misijom šiemet surinkta 140, 
777.18 dol.

— Šv. Kazimiero seserų moti
niškame name, Chicago, III., 
40 seselių lapkričio 1 koplyčio
je priėmė bendrai teikiamą li
gonių sakramentą. Seselės, ku
rios dėl ligos ar senatvės pa
geidavo šio sakramento, šiam 
dvasiniam įvykiui ruošėsi kelias 
savaites. Koncelebruotas mi
šias aukojo kun. S. Gaučias, 
Šv. Kazimiero seserų kapelio
nas, kun. B. Uždavinis, MIC, ir 
kun. B. Vaišnoras, MIC. '

— P.rel. Leonardas C. Gižins
kas, teol. lie., spalio 26 gavo 
Šv. Tėvo raštą, kuriuo jis iš 
popiežiško prelato kapeliono . 
poaukščio pakeltas į aukštesnį 
popiežiško, garbės prelato po- 
aukštį (Right Rev. Msgr.). Prel. 
L. Gižinskas Lietuvoj buvo 
gimnazijos kapelionu, o taip pat 
bendradarbiavo spaudoj, išleido 
keletą studijų atskirom knygom. 
Amerikoj ilgesnį laiką yra buvęs 
klėbonu Farmington, W.V. Da
bar pensininko dalią gyvena 
Detroite, talkina lietuviškoj 
pastoracijoj ir rašo lietuviškai 
spaudai. Bendradarbiauja taip 
pat ir Darbininke.

Prel. L. Gižinskas

įžanginę paskaitą skaitė kun. P. 
Valadier, S J (Prancūzija).

Svarbiausia forumo progra
mos dalis vyko darbo grupėse, 
kurios buvo susiskirsčiusios 
pagrindinėmis pasaulio kalbo
mis. Kiekviena dalyvaujanti or
ganizacija apibūdino esamą 
savo krašto padėtį pagal suva
žiavimo temą.

Suvažiavimo metu PLKOS 
atstovė B. Venskuvienė padarė 
pranešimą apie religinę padėtį 
okupuotoj Lietuvoj, ypač iš
keldama paskutinio meto tragiš
kuosius įvykius. Aktyviai daly
vaudama suvažiavimo dar
buose, ji daug prisidėjo ir prie 
pasauliečių apaštalavimo foru
mo rezoliucijų suredagavimo.
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LB TARYBA SVARSTĖ ŠVIETIMO 
IR KULTŪROS REIKALUS, 
pasisakė už prez. Nixono perrinkimą, pagerbė 
prel. Balkūną, pareiškė nusivylimą “Ethnic 
heritage” programos nevykdymu___________________ —

Sveikintinas JAV LB Tarybos 
prezidiumas, 1972 spalio 28-29 
Clevelandė sušaukęs specialią 
sesiją švietimo bei kultūros rei
kalams svarstyti. Atidžiau pa
žvelgta į tas darbo sritis, ku
rios deda pamatus tautinei lie
tuvių išeivijos ateičiai. Visų pir
ma buvo raštu pateikti keli pra
nešimai: Domicėlės Petrulytės 
apie priešmokyklinį lituanistinį 
auklėjimą, kun. Kazimiero Pu- 
gevičiaus — paramą lituanisti
niam švietimui iš Ethnic Heri
tage įstatymo, kun. Juozo Vaiš- 
nio — jaunimo skaitinius, Leo
no Raslavičiaus — JAV LB 
Švietimo Tarybos leidinius, Sta
sio Rudžio — lituanistinio švie
timo finansus, Jono Kavaliūno
— bendrąsias lituanistinio švie
timo problemas. Visi pranešė
jai — JAV LB Švietimo Tary
bos nariai, ir jų garbei reikia 
pasakyti, kad jų pranešimai 
buvo dalykiški, visi išsiteko 
duotojo laiko ribose, visi buvo 
padauginti ir išdalinti sesijos
dalyviams."Švietimo Taryba pa
sirodė kompetentingai ir sva
riai. Deja, to negalima iš dalies 
pasakyti apie diskusijas. Kai 
kurie kalbėtojai' neskyrė klau
simų nuo pasisakymų, kai kurių 
pasisakymai buvo vandeningi ir 
ištęsti, tad diskusijoms, nors 
darbotvarkėj buvo skirtos trys 
valandos, pritrūko laiko. Ne visi 
norėjusieji pasisakyti galėjo tai 
padaryti. Taryba parodė mostą, 
priimdama Švietimo Tarybos 
pasiūlytą nutarimą skelbti lie
tuviškų vaikų skaitinių vajų ir 
surinkti šiam tikslui 50 tūkst. 
dol. Už šiuos pinigus turės 
būti parengtos ir per penkerius 
metus išleistos 25 knygos ma
žiesiems ir 15 knygų pa
augliams. “Tai didelis užmojis,

— sakė Švietimo Tarybos pirm. 
Jonas Kavaliūnas, — bet, pasi
ryžę ir jį įvykdę, mes iš stag
nacijos bei vėžio žingsnio pa
dalytume tokį šuolį pirmyn, ku
rį su dideliu džiaugsmu pajus
tų ne tik JAV lietuvių priaugan
čioji karta, bet ir viso laisvojo 
pasaulio lietuviai, nes Švietimo 
Tarybos leidiniais naudojasi ir 
Kanada, ir Europa, ir Australi
ja, ir Pietų Amerika, kuriai ne
seniai pasiuntėme nemokamai 
knygų už 2,500 dol. Reikia iš
traukti iš mūsų rašytojų stalčių 
visas mažiesiems bei paaug
liams tinkamas knygas, reikia 
sutelkti mūsų dailininkus joms 
iliustruoti, o reikale ir persi
spausdinti seniau išleistąsias 
tinkamas knygas, kad tik už
pildytume skaitinių spragą. Ir 
tai tuojau, nes laikas šiuo rei
kalu buvo leidžiamas mūsų ne
naudai“.

PRANAS 
LEMBERTAS

Penkių metų 
mirties sukaktis

1972 m. lapkričio 29 d.

Laikas greit bėga. Jo nebėra šiam pasauly, 
bet jis gyvas mano širdy ir mintyse, iki mirtis 
ir mane pas jj nuves. Gilaus liūdesio su
spausta, prisimenu jį kasdien, o ypatingai šį 
lapkritį —

Šv. Mišios: šv. Kazimiero bažnyčioj Los 
Angelėj: lapkr. 26 d. 12 v. 30 m. ir lapkr. 29 d.
8 v. Pranciškonų vienuolyne, Kennebunkport, 
Romoje.

Prašome draugus, pažįstamus prisiminti 
maldose.

Nuliūdę
Žmona ir sūnus Vitalis su Šeima

Didžioji dalis krūvio— šeimai
Tačiau pirmoji ir svarbiau

sioji lietuviško švietimo bei 
auklėjimo institucija yra šeima. 
Jei mūsų šeimos neparuoš savo 
vaikų, tai lietuviškos mūsų var
go mokyklos greit liks be mo
kinių. “Prielaida, kad vaikai 
nutausta, yra klaidinga. Vaikai 
ne nutausta, bet jie neįauga į 
lietuvių kultūrą dėl mūsų pačių 
kaltės. Mes ne tik nesukūrėme, 
bet ir nebandėme sukurti palan
kesnių sąlygų lietuvių kalbai į- 
sisavinti tada, kada prigimtis 
yra kalbai imliausia“, — teigė 
D. Petrutytė, pasigesdama 
vaikų židinėlių šeimose, lie-
tuviškų vaikų darželių ir organi
zuotos paramos motinai lietu
vei bei apskritai šeimai. LB Ta
rybos nutarimas taip pat at-
kreipia dėmesį ir į šį reikalą. 
Bet nutarimas liks nutarimu, jei 
šiam darbui truks lėšų ir — 
svarbiausia — pajėgių bei 
kompetentingų žmonių. Tad 
didžiausias turėtų būti rūpestis 
— kur šių žmonių gauti?

Lietuvių kartotekos sudarymas
Tai sena bėda, radusi taip pat 

vietos LB Tarybos svarsty
muose. Xies daug ko nežinom, 
Nežinom, kiek lietuvių kasmet 
užgimsta ir kiek jų kasmet pasi
traukia iš gyvųjų eilių. Neži
nom, kiek ir kokius mokslus 
kasmet išeina ir kokius darbus 
kur gauna. Nežinom, kur ir ko
kios pagalbos tautiečiai reika
lingi ir iš kurių jos reikėtų pa
prašyti. Tad ir lietuviškus savo 
darbus dirbam iš inercijos ir pa
gal rutiną. Tik savanoriai arba 
priprašyti ir išprievartauti. Dėl 
kartotekos neturėjimo taip pat 
kenčia ir tautinis mūsų švieti
mas, ir LB Švietimo Tarybos 
jpirm. J. Kavaliūnas sakė: “Jei 
sutiksime, kad turime aštuonis 
tūkst. mokyklinio amžiaus lietu
vių vaikų, tai 1967 lituanisti
nes mokyklas lankę 3223mo- 
kiniai sudarė 40%, o po penke- 
rių metų, 1971, 2824 moki
niai sudarė 35.3% visti lietuvių 
mokyklinio amžiaus vaikų. At
seit, dėl tolimų atstumų ar dėl 
kitų priežasčių lit. mokyklų ne
lankė 1967 — 60%, o 1971 — 
64.7% mūsų mokyklinio amžiaus 
vaikų. Bet mes norime ir juos 
pasiekti ir pasiūlyti jiems mūsų 
turimų ir vis naujai leidžiamų 
vadovėlių bei skaitinių kata
logus ir prospektus, kad jie tuo 
visu mūsų turimu turtu galėtų 
bent namie naudotis. Bet norint 
tai padaryti, reikia adresų, kurių 
neturime“. Tačiau ir kartotekos 
sudarymas bei tvarkymas — 
taip pat didelis darbas, ir jis ne
pajuda iš vietos, kad ir jam

DARBININKAS

Lietuvių Bendruomenės delegacija pas Šventojo Sosto apaštališkąjį delegatą Washingtone. 
Iš k. Romualdas Bublys, prel. J. Balkūnas, vysk. Luigi Raimondi — delegatas, kun. Ka
zimieras Pūgevičius ir Algimantas Gečys. Nuotr. K. Cikoto

trūksta žmonių. Tai kad kas nu
rodytų, iš kur jų reikia gauti! 
LB Taryba lietuvių kartotekos 
sudarymui vėl iš naujo pritarė.

Po skaičius dairantis
Skaičiais kalbėjo St. Rudys ir 

L. Raslavičius. Nuo 1970.XII.5 
LB Švietimo Taryba turėjo pa
jamų — 32,126.92 dol., išlaidų 
— 28,382.23 dol. Tokiam skai
tiniui, kaip A. Giedriaus “Tėvų 
pasakos”, išleisti reikėjo 2,469 
dol., o tokiam vadovėliui, kaip 
A. Tyruolio “Ten, kur Nemunas 
banguoja“—9,050 dol. Bet esmi
nė problema, pasak Raslavi
čiaus, — štai kokia: “Pasiryžus 
žūt būt išlaikyti lietuvybę pri
augančiose kartose, dabar nau
dojamų priemonių ir metodų 
neužtenka. Neužtenka ir darbo 
rankų, dirbančių švietimo dar
bą tiek mokyklose, tiek Švieti
mo Taryboje; Todėl Švietimo 
Taryba siunčia SOS signalą pa
čiam aukščiausiajam bendruo
menės organui. Kad būtų ga
lima išgelbėti mūsų jaunimą iš 
nutautimo slibino nasrų, Lie
tuvių Bendruomenė savo verty
bių skalėje lietuviškąjį švietimą 
turi pastatyti pirmoje vietoje“.

JAV LB Taryba į tautinio mū
sų švietimo reikalą pažiūrėjo su 
reikiamu dėmesiu ir galimu 
palankumu. Bet viltys glūdi pa
čiose darbo rankose: kiek ir iš 
kur jų atsiras! Švietimo Taryba, 
suaktualindama opų švietimo 
reikalą, atliko gerą bei naudin
gą darbą. Tik jam ji turėjo gauti 
ir pačios valdybos pritarimą.

Ir lietuvių kultūra
Sekmadienio posėdžio pir

muoju punktu ėjo “JAV LB 
kultūriniai darbai dabar ir atei
tyje“. Referentai — JAV LB 
Kult. Fondo pirm. Anatolijus 
Kairys ir JAV LB V-bos vicep. 
Aleksas Vaškelis. Pirmasis pra
nešimą buvo pasirašęs, padau
ginęs ir padalinęs, antrasis kal
bėjo žodžiu. A. Kairio prane
šimas buvo programinio po
būdžio ir lietė šias darbo sri
tis: knygų leidimą, Pasaulio 
Liet. Archyvo tvarkymą, ar
chyvinių palikimų globą, kultū
rinę veiklą, kultūrinių darbų 
planavimą, kultūrininkų sąskry
džius, lietuvių bibliografijos tar
nybą ir specialius projektus. 
Konkretu. Kliūtys — trūksta 
darlio rankų ir pinigų:“Jei nors 
pusė bus padaryta to, kas čia 
užsimota, — reikės daugelio 
tūkstančių dolerių? Kol Krašto 
Valdylxis ir Kultūros Tarybos 
iždai bus tušti, tol ir mūsų kul
tūrinė veikla bus ne veikla, o 
tik kalbėjimas apie veiklą“. Tai 
viena tiesos pusė. Išryškėjo ir 
kita: bendros kalbos, l>endnj 
planų ir bendro darbo stoka. Al. 
Vaškelis, pasirodė, tuos pačius 
reikalus, pvz. bibliografinę 
tarnybą, kultūrininkų sąskry
džius ir kt., yra nusiteikęs tvar
kyti kitaip. LB Taryba abi pu
si išklausė ir savo sugestijų ne
pateikė. Palikta spraga, apie ku
rią neigiamai kalba sėkmės 
dėsnis: ir darbui dirbti reikia 
vienybės — kur jos nėra, ten 
darbas kenčia. Neaišku, kodėl 
tarp savęs nesusikalba ir nesusi
derina tos pačios valdybos na
riai .. .

Organizaciniai rūpesčiai
Krašto Valdyba parankia 94 

psl. knygele išleido JAV LB Ta
rybos 1972 balandžio 30 Chica- 
goje priimtus naujus JAV7 LB 
įstatus ir ją padalino dabar
tinėj sesijoj. 1972 spalio 28 Ta
ryba taip pat apsvarstė ir pri
ėmė JAV LB Tarybos rinkimų 
taisykles. Rinkimai bus vykdo
mi apygardomis 1973 gegužės 
mėnesy. Į Tarybą bus renkami 
42 nariai proporcine tvarka: na
riai bus paskirstyti proporcin
gai pagal apygardose balsavu
si ųjų skaičių.

Taryba taip pat nutarė ta pa
čia tvarka rinkti ir JAV LB at
stovus į PLB IV Seimą, šau
kiamą 1973 rugpjūčio 30 — rug
sėjo 2 Washingtone. Bus renka
mi 45 atstovai.

Taryba nutarė indorsuoti R. 
Nixoną JAV prezidentiniu kan
didatu. Kitu nutarimu pateikė 
pageidavimus, kuriuos JA\T 
lietuviai norėtų matyti JAV pre
zidento vykdomus.. .
Prel. Jono Balkūno pagerbimas

Prel. Jonas Balkūnas yra glau- . 
džiai susijęs su JAV LB: jis 
pirmininkavo Laikinajam Org. 
Komitetui, kuris 1951 lapkr. 18 
New Yorke iškilmingai priėmė 
bei paskelbė JAV LB Aktą, pa
dėjusį jai organizavimosi pa
grindus. Už nuopelnus JAV7 LB 
I Taryba prel. Balkūną 1955 
pakėlė savo garbės pirmininku. 
Po nuoširdaus ir šilto prez. pir- 
min. Vyt. Kamanto pristatymo 
žodį taip pat tarė ir prel. Bal
kūnas: Darbas vaisius davęs: 
turime gražią JAV LB. Girdėda
mas tokias gražias kalbas ir ma
tydamas tokius didelius darbus, 
jis labiausiai džiaugiąsis. O 
kliūtis reikėję nugalėti dideles. 
Kol jo dvasia alsuojanti — ji al
suosianti ne tik Dievui, bet ir 
lietuviam bei jų lietuvybei. 
Liet. Fondo pradininkas ir stei
gėjas dr. Antanas Razma ir 
Lietuvių Fondo Tarybos pirm. . 
dr. Kazys Ambrozaitis JAV LB 
Tarybos vardu prel. J. Balko
nui jo 70 metų sukakties proga 
įteikė LF Prezidentų medalį. 
Pagerbimo momentas buvo 
jautriai šiltas.

PLB Valdybos pirmininko žodis
PLB V-bos pirm. Stasys Barz- 

dukas, sveikindamas posėdžiau
jančią JAV7 LB Tarybą, pasi
džiaugė, kad ji specialiai svarsto 
lietuvių švietimo ir kultūros 
reikalus. Padėkojo JAV LB už 
jos didelį moralinį, materialinį 
!>ei darlxi įnašą, rengiant II pa
saulio liet, jaunimo kongresą. 
Plačiau palietė JAV LB vietą 
visų bendruomenių šeimoje: “Ji 
yra pati didžiausia. Visais at
žvilgiais ji ir pajėgiausia: turi 
daugiausia žmonių, taip pat su
sirenka daugiausia pinigų. Pa
vyzdžiu paimkim kad ir šiemet 
Chicagoj surengtą laisvojo pa
saulio lietuvių IV tautinių šokių 
šventę — ir be platesnių įro
dinėjimų tai bus aišku. O JAV 
prezidento žmonos p. Patricijos 
Nixonienės pakvietimas šią 
šventę atidaryti ir jos atvyki
mas Lietuvą, lietuvių tautą ir 
jos kultūrą taip pat plačiausiai 
išvedė į amerikiečių spaudos, 
radijo bei televizijos viešumą. 
Tai buvo ‘politika’, naudingiau

siai patarnavusi ir Lietuvos 
laisvės bylos reikalui”. Bet yra 
šią LB “politiką” smerkiančių. 
Toks smerkimas — vien nesusi
pratimas. PLB yra pakeliui į 
IV savo seimą — jis įvyks 1973 
rugp. 30 — rugsėjo 2 Wash
ingtone. Parengiamieji darbai 
jau pradėti — jais rūpinasi pati 
PLB V-ba, ji taip pat sudarė 
techninį d r. Jono B. Genio pir
mininkaujamą komitetą. Dabar 
svarstomi programos, patalpų ir 
kt. klausimai. JAV7 LB nustaty
ti 45 atstovai iš bendrojo 112 
skaičiaus. Tai 40%. Vadinas, 
JAV LB seime atstovaujama 
dideliu, kone lemiamu svoriu. 
Tad ir daugelio akys krypsta į 
ją: kaip ji atstovus į PLB IV Sei
mą rinks? kas tais atstovais bus 
išrinkti? kiek jų ateis su iniciaty
va, kūrybine nuotaika, darbo 
polėkiais ir, svarbiausia, su 
bendruomenine- dvasia. O tokiu 
žmonių labai reikia tolimes
niam PLB augimui, brendimui 
stiprėjimui. Seimui įvykdy
ti reikės ir lėšų. Was h - 
ingtono ir apylinkių lietuviai 
nebus pajėgūs reikalingas lėšas 
vieni sudėti. Reikės taip pat ieš
koti kraštu bendruomenių ir 
visų lietuvių paramos, kuri 
įgalins neturtingųjų kraštų 
bendruomenių atstovų atvyki
mą, deramą priėmimą ir kultū
rinę seimo reprezentaciją.

Pabaigai
JAV LB Tarybos sesijos dar

bus sėkmingai, bet ne visados 
lengvai, tvarkė visi penki jos 
prezidiumo nariai — V. Ka- 
mantas, dr. A. Razma, dr. Edm. 
Lenkauskas, dr. Stp. Matas ir V. 
Kleiza. Prezidiumas sėkmingai 
taiko “Robert’s Rules” susi
rinkimų tvarkos taisykles. Sesi
ja įvyko viešbuty Sheraton Inn- 
Hopkins prie aerodromo. Buvo 
patogu lėktuvais atskrendan- 
tiems, bet buvo nepatogu pa
ties Clevelando svečiams. Invo- 
kaciją sukalbėjo kun. J. Vaiš- 
nys, SJ, LB Ohio apyg. vardu 
pasveikino pirm. K. Žiedonis, 
apyl. vardu — pirm. J. Malskis. 
Visi sesijos dalyviai šeštadienį 
kartu viešbuty vakarieniavo. Se
sijos darbus sekė iš Kanados at
vykę PLB Švietimo Tarybos 
pirm. A. Rinkimas ir Kanados 
LB Švietimo Komisijos pirm. L. 
Tamošauskas. §tB

NUOTAIKINGAS 
SEIMAS . . .
(atkelta iš 3 psl.)

vieno New Yorko šalininko ap- 
alpusio, ir apskritai visa seimo 
nuotaika susyk kažkaip atvėso.

Po balsavimo
— Tai matai — prakišom, — 

liūdnokai nusiteikęs, tarė man 
New Yorko šalininkas. Bet po 
minutėlės pridūrė:

— O galgi taip ir reikia. 
O gal tas perkėlimas ir išeis 
Balfui į naudą? . .

— O kaipgi kitaip! — užtik
rinau jį, nors pats tais savo žo
džiais tik vėliau pradėjau tikėti.

Išsprendęs tą opiausią savo 
darbų klausimą, toliau seimas

— Charles J. Kerstenas, bu
vęs JAV kongresmanas, sulau
kęs 70 metų amžiaus, mirė spa
lio 31. Velionis buvo didelis pa
vergtųjų tautų draugas. Jis pra
vedė rezoliuciją ištirti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos rusų okupaci
jai ir jos padariniam. Jis vado-

• vavo komitetui komunistų ag
resijai tirti.

— Dr. J. K. Valiūnas ir dr. 
K. Bobelis, Vliko ir Altos pir
mininkai, spalio 27 lankėsi 

-Valstybės departamente ir kal
bėjosi su E. Hurwitz, Baltijos 
skyriaus vedėju. Tarp kitų klau
simų buvo iškeltas sovietinių 
muitų panaikinimas už siunti
nius — dovanas, siunčiamas į 
pavergtą Lietuvą. Vakare kartu 
su LB c.v. atstovu adv. A. 
Novasičiu ir tautinių grupių 
laikraščių atstovais Baltuose 
Rūmuose išklausė prez. Nixono 
kalbos.

|. — Vliko tarybos posėdy spa-
! lio 27 vicepirmininkas J. Audė-
• nas pranešė, kad memorandu-
■ mas ryšium su Europos sau- 
I gurno ir bendradarbiavimo kon- 
I ferencija jau parašytas. Jį pasi

rašys Vliko pirmininkas ir iš
siuntinės atitinkamom vyriau
sybėm. Diplomatijos šefas į-

■ teiks atskirą memorandumą.
Tarp kitų Vliko valdybos darbų

• — pasiruošta Vliko seimui, ku
ris bus lapkričio 25-26 Cleve- 
lande. Seimo metu numatytas ir 
kitas tarybos posėdis, kur bus 
renkama nauja valdyba, ries 
dabartinės valdybos trejų metų 
kadencija baigiasi. Gal dar prieš 
naujus metus bus išleistas do
kumentinis rinkinys “USSR- 
Germany Aggression Against 
Lithuania”. (E)I

— Dr. F. Kaunas, Laisvojo 
pasaulio lietuvių gydytojų drau
gijos pirmininkas, draugijos 
gyvinimo reikalais šiuo metu 
lankosi Aucklande, Naujojoj 
Zelandijoj. Australijoj taip pat 
aplankys Sydnėjuj ir Melbour
ne gyvenančius lietuvius.

— Kanados lietuvių katalikių 
moterų dr-jos centro valdyba 

j lapkričio 12 Prisikėlimo parapi
jos salėj rengia simpoziumą te-

• ma: Kodėl jaunimas bėga iš 
j namų? Dalyvauja: S. Butkevi

čienė, G. Juozapavičiūtė, I. 
Gotceitaitė-Ehlers, E. Krikščiū
nienė, G. Paulionienė, A. Paš- 
kauskas, E. - Petrauskas, sesuo
Marija Teresė. Moderatorė — 
A. Sungailienė.

— Galia Žilionienė, eilę metų 
buvusi Pabaltijo Moterų Tary
bos pirmininkė ir Lietuvių Mo
terų Klubų Federacijos delega
tė, šiomis dienomis paskirta 
General Federation of Women’s 
Clubs atstovės pavaduotoja prie 
Jungtinių Tautų. Malonu, kad 
šios 11 milijonų organizacijos 
prezidentė Mrs. Kermit V. Hau- 
gan savo talkininke iš įvairių 
tautybių moterų daugybės pasi
rinko lietuvę G. Žilionienę.

— Vladas Jakubėnas, kom
pozitorius ir muzikas kritikas, 
serga ir paguldytas Šv. Pranciš
kaus ligoninėj, La Crosse, Wise.

tapo pasigėrėtinai vieningas. 
Pasiūlyti statuto pakeitimai pri
imti 2 /3 balsų en bloc ir be 
diskusijų. Naujieji Balfo direk
toriai dvejiem metam išrinkti 
vienbalsiai. Tiesa, jų pavardės 
gana skubiu tempu buvo no
minacijų komisijos skaitovės pa
skaitytos, kad, nepaisant pa
stangų, korespondentas iš 32 
pavardžių kokias 5 bus ne
spėjęs pasižymėti. Todėl susi
laiko ir tas 27 pavardes minėti, 
kad nebūt įtartas nekorek
tiškumu.

Vt.Vt.
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PO CHICAGOS DANGUM
Chicagos miesto biblioteka 

atšventė 100 metų sukaktį.
Iš miesto biudžeto gauta 16 

mil. dol. pastatyti didžiuliam 
rūmam, kurie tarnaus įvairiem 
tikslam.

Pensininkai nuo spalio 22 
gali važiuoti autobusais už 20 
centų (savaitgaliais 9-10 vai., 
kitom dienom 7-10). Iki sausio 1 
jie turi išsiimti iš susisiekimo 
vadovybės specialius liudi
jimus.

Parkų distriktas Marquette 
Parke organizuoja dramos pa
mokas. Suinteresuoti te
skambina PR 6-9879. Gali da
lyvauti vaikai ir jaunimas.

Žudikų organizacija, pasi
vadinusi Mau-Mau, netoli mies
to nušovė 10 žmonių. Herman 
Davis, 20 m., gyvenąs netoli 
mūsų, buvo nušautas, kai plė
šikas paskambino į duris ir jau
nuolis jas atidarė. Kitas įsiver
žėlis nuskriaudė 20 metų mer
gaitę. Gyventojai turėtų neį
sileisti į namus nepažįstamų 
žmonių, nesvarbu, ar naktis, ar 
diena.

Muz. Vincas Yucius, 89 m. 
amžiaus, mirė spalio 17 Rose- 
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lande. Joan i e Daukša, gyv. La 
Grange, mirė sulaukusi 76 m.

Sudiev marijonų vietovei! 
Netoli Chicagos ankstesnių 
ateivių aukomis ir pastangomis 
buvo įsigytas lietuvių marijonų 
ūkis. Jau keleri metai jis par
duotas, o su koplyčia, sodais ir 
gražiais parkais atsisveikinta 
šiemet. Daug vykdavo čia 
piknikų. Ypač jaunimui buvo 
daug pramogų, net ežerėlis, 
maudynės, stovyklos. Iš Claren
don Hills nuo spalio 15 mari
jonai su kun. P. Cibulskiu prie
šaky persikėlė į savo centrą 
Chicagoj.

Stella Rogers, vyčių choro 
pirmininkė, labai rūpinasi nau
jos plokštelės išleidimu. Lietu
vių televizijoj ji bus pristatyta 
gruodžio 19. Gruodžio 10 cho
ras dalyvaus koncerte Lietu
vos Bažnyčiai paremti.

Vyčiai šokėjai spalio 15 atliko 
programą Conrad Hilton vieš
buty, o spalio 23 — Ford City 
prekybos centre. Apie šią grupę 
rašė amerikiečių spauda, iš
spausdino ir nuotraukas. Spalio 
24 su šokiais pasirodė Grandies 
grupė, ved. Smieliauskienės,

246-9274 
FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446

GR 2-6387 
345-2028 

PO 3-4818
HU 1-2750 
Fl 6-1571

PL 6-6766 

spalio 25 — Žilvitis, ved. Van
dos Stankienės. Žmonių buvo 
didelis susidomėjimas.

Čiurlionio ansamblis spalio 
21 davė koncertą Marijos 
aukštesniojoj mokykloj. Savait
galis pasitaikė labai lietingas,* 
todėl publikos buvo mažiau. 
Pakšto salėj įvyko gražus pri
ėmimas, kur ČiuriionieČiai ir 
Dainavos ansamblio bei kitų

HARTFORD, CONN.
Veikia respublikonai

Jau keleri metai Hartforde 
veikia lietuvių respublikonų ’ 
klubas, apimąs ir Hartfordo apy
linkes, taip pat koordinuojąs ir 
visos Connecticut valstijos lie
tuvių respublikonų veiklą.

šiais metais pirmininku yra 
energingas jaunas vyras Alfon
sas Dzikas. Valdyboj — Eu
genijus Žiūrys, Šarūnas G Untu
lis, Juozas Belazaras, Petras 
Lazauskas ir Z. Strazdas.

Rinkiminiais metais klubo 
veikla labai pagyvėjusi. Buvo 
paruošti laiškai lietuviam. Ra
ginta balsuoti už prezidento 
perrinkimą. Plačiai išvystyta sa
vanorių veikėjų verbavimas, 
siunčiant verbavimo lapelius į 
VVashingtoną.

Klubas priklauso Connecticut 
valstijos Heritage Council ir 
JAV Lietuvių Respublikonų Fe
deracijai.

Paskutiniame susirinkime 
buvo nutarta remti preziden
to Nixono ir respublikonų'kan
didatų išrinkimą. — S.

SPALIO
AIDAI

Straipsniai: A. Saulaitis — Iš
eivijos lietuvių jaunimo pras
mės beieškant; H. Antanaitis — 
Lietuvybė 2000 metais; V. 
Bartusevičius — Išeivijos jauni
mas ir pavergta Lietuva; M. 
Papaurelienė ir Z. Piečaitienė
— ■ Lietuvių kalbos mokymas 
šeimoje; R. Viesulas apie dailę 
(pasikalbėjimas); R. Šilbajoris
— Struktūriniai pasikartojimai 
Dostojevskio romane “Nusi
kaltimas ir bausmė“.

Iš grožinės literatūros: A. 
Pečiūraitė — Eilėraščiai; J. 
Jankus — Iš pirmųjų šaltinių 
(beletristika).

Apžvalgoje: J.G. — Jaunimo 
kongreso paskaitas palydint; L. 
Andriekus — Didysis visuo
menininkas (prel. J. Balkūnas); 
Al. Baronas — Dar truputį apie 
poeziją ir kritiką; Mūsų buityje.

Recenzijos: Palaiškis — Jus
tino Marcinkevičiaus “Mindau
gas”; T. Alga — Bežodžiai ai
dai ir gožiančiuose šešėliuose 
(V. Kavaliūno romanas); V. Vai
tiekūnas — Sabaliūno įnašas 
literatūrai apie Lietuvą anglų 
kalba.

Viršelio 1 psl. — R. Viesu
las: Apreiškimas (1970), — ZE
TA (1970).

Šis numeris iliustruotas Romo 
Viesulo grafikos darbais. 
Be to, R. Žuko premijuotoji fo
to nuotrauka.

Redaguoja — dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122; leidžia T. Pranciš
konai; leidėjų atstovas T. dr. 
Leonardas Andriekus, OFM; 
administruoja — T. Benvenutas 
Ramanauskas, OFM, 680 
Bushwick Ave., Brooklyn. N.Y. 
11221.

chorų nariai gražiai pabendra
vo. Vaišes rengė Marquette 
Parko LB valdxfia. o koncertą 
LB vidurvakarių apygarda.

Dainuojančios Sesės viešai 
pasirodo jau kuris laikas. Jom 
vadovauja B. Variak<ąienė. Bal
singos skautės ir kitos moterys 
kviečiamos prie šios grupes 
prisidėti.

Bal. Brazdžionis

Našlių ratelis minės penkmetį
Jau tuoj bus penkeri metai, 

kai Hartforde sėkmingai veikia 
vyrų ir moterų Našlių ratelis. 
Kiekviena vasarą jis rengia 
gegužines, iškylas ar net toli
mesnes ekskursijas — į pajūrį. 
New Haveną, New Yorka ir ki
tur. Iškylose dalyvauja ne tik 
nariai, bet ir jų pasikviesti sve
čiai. Grįžę iš tokių kultūringų 
ratelio pramogų, visi būna labai 
patenkinti.

Kiekvieną mėnesį ratelis šau
kia susirinkimus, kuriuose ke
liami savitarpio ir organizacijos 
klausimai.

Rugsėjo 17 susirinkime Naš
lių ratelis nutarė minėti savo 
penkerių metu gyvavimo sukak
tį. Tą nutarimą patvirtino ir ki
tame. spalio 8. susirinkime ir 
nustatė programą. Ir štai grtH.»- 
džio 10. sekmadienį. 1 vai. po
piet. L.A.P. klubo patalpose, 
227 Lawrence St.. Hartford. 
Conn, bus Našlių ratelio penke
ri ų metų sukakties minėjimas — 
banketas.

Hartfordo visuomenė labai 
susidomėjusi Našlių ratelio 
veikla ir busimuoju banketu.

Philadelphia, Pa.
Bendruomenės mėnuo — 

rugsėjis — praėjo kaip nepaste
bėtas. Apylinkės valdyba pa
skyrė centro valdybai simbolinę 
auką ir paskelbė, kad po pa
maldų prie Šv. Andriejaus para
pijos bažnyčios renka solida
rumo mokestį.

Grandinėlė. pasižymėjęs lie
tuvių tautinių šokių ansamblis 
iš Oevelando. lapkričio 5 lau
kėsi Philadelphia^ ir 3 v. po
piet koncertavo Drexelio uni
versiteto salėj, prie Chestnut ir 
32 gatvės. Ansamblyje dalv- 
vaųja apie 60 asmenų.

Spalis — šalpos mėnuo.Vieti
nis Balfo skyrius išsiuntinėjo 
apie 600 laiškų, prašydamas au
kų vargstančių brolių šalpai. Ta
čiau ne visų adresai Baltui yra 
žinomi. Kas būtų kvietimo ne
gavęs. siųskite savo auką Bal
fo valdybos vicepirmininkui 
kun. Kajetonui Sakalauskui į 
Šv. Andriejaus parapijos klebo
nija. 1913 Wallace St.. Phila
delphia Pa. 19130.

Per Bendruomenės balso ra
dijo valandėlę spalio 7 buvo gir
dėta įdomi programa kurios 
klausėsi ir senieji ir jaunieji. 
Vienos valandos programa per
traukto skelbimų, buvo skirta 
lietuviškai dainai ir jaunam lie
tuviui dainininkui. Pirmoje da
lyje buvo apžvelgto lietuvių 
liaudies dainos nuo senovės iki

Ratelio pirmininkė yra A. Ži
linskienė. Jai daug padeda St. 
Šrupšas. Sr. ir kiti.

Jonas Bernotas 

šiandien, antroje dalyje supa
žindinta su jaunaisiais lietu
vių dainininkais pasaulyje. Bu
vo truputis biografinių žinių ir 
pailiustruotas dainavimas. Mi
nimą programą paruošė ir klau
sytojam perdavė Juozas Gaila. 
Šių metų pradžioj, kai Chicagoj 
buvo minima Margučio 40 metų 
veikla. J. Gaila gavo premiją 
ir dovaną gintarinį margutį už 
radijo reportažą apie Grandinė
lės lanky uiąsi Baltimorėj. Gran
dinėlę į Balti inorę buvo pasi
kvietusi vokiečių kolonija. K.č.

NEW BRITAIN, CONN. 
Lituanistinėj mokykloj 

prasidėjo mokslas
New Britaiuo lituanistinėj 

mokykloj prasidėjo mokslas. Pa
mokos vyksta šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos salėj ir kituo
se kambariuose (po bažnyčia).

Mokytojai, kaip ir pernai, yra 
tie patys: Juozas Petuška — 
vedėjas ir istorijos bei geogra
fijos mokytojas, kun. Jonas Rik
te raitis — tikybos, muz. Jonas 
Beinortus — muzikos ir daina
vimo. Nina Stosaitienė. Aldona 
Stosiukevičienė (Sinkevičiūtė) 
ir Juozas Raškys — lietuvių kal
bos. Aldona Stosiukevičienė 
(Kaminskaitė) — tautinių šokių.

šiais mokslo metais su vaikų 
darželiu čia yra 20 mokinių 
(galėtų būti daugiau).

šv. Andriejaus lietuvių para
pijos klebonas kun. E. Gradec- 
kas iš sakyklos ragino tėvus 
leisti vaikučius pasimokyti lie
tuvių kalbos. Jonas Bernotas

Jurgio Spurgio nuotykiai j NEGABUS MOKINYS
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RELIGIJA, FILOSOFIJA
Dabarties 

Rašto 
Rašto 
Rašto 
Rašto

Kristaus kančia, J. Tai manto .......................................... ...............
Negesinkime aukurų, vysk. V. B rizgi o .................................
Prie vilties kryžiaus, dr. J. Prunskio .....................................
Išganymo kelias, šv. Pranciškaus Filioteja ..............;.........
Šventadienio žodis, kun. A. Valiuškos ..................................
Pranas Brazys, jo gyvenimas ir darbai .................................
Bažnyčia susirinkimuose, kun. V. Zakaro ..........................
Šventųjų gyvenimai, kun. K. Matulaičio .............................
Tikybos vadovėlis, katekizmas paaugusiem ......................
Lekcijos ir Evangelijos sekmad., šventad..............................
Šv. Kazimieras, dr. Z. Ivinskio ......................................... ........
Gegužės mėnuo, T. K. Bučmio, O.F.M.................................
Šv. Pijus X, kun. J. Petrėno .........................................................
Kova prieš Dievų Lietuvoje, dr. J. Savojo .........................
Katalikai, pasaulėžiūra ir politika .............................................
Marijos apsireiškimas Liurde, vysk. P. Bučio .................
Pranašystės apie pasaulio pabaigų ............................................
Šv. Antanas Paduvietis, Nello Vien ........................................
Šv. Pranciškus Asižietis, T.D. Daveau, O.F.M...................
Serafiškuoju keliu, Mųstymai, T. Hasenoehrl ....................
Serafiškuoju keliu, Mųstymai, T. Hasenoehrl (II dalis) 
Gyvenimo šaltiniai, sakramentai, kun. S. Žilio ................
Mokslas ir religija, dr. J. Prunskio ................ . .........................
Šv. Jono Bosko, jo asmuo, darbai ir auklyba ..................
Marijos šventovės Amerikoj, dr. T.‘ Narbuto .....................
Dievas sutemose, kun. St. Ylos ..................................................
Žmogus be Dievo, dr. J. Girniaus ...........................................
Šv. Augustinas, G. Papini, dr. P. Mačiulio versta .........
Dievas ir žmogus, prel. F. Bartkaus tikėjimo tiesos .... 
Marijos garbinimas Lietuvoj, J. Vaišnoros ..........................
Pilnutinis Kristus, vertė T.K. Butkus ......................................
Gyvoji Dvasia, kun. J. Vaitkevičius (4 tom.) ....................
Dabarties sutemose, Br. Zumeris ..............................................
Marija, gelbėk mus, Sibiro maldaknygė ................................
Didysis ramybės šaltinis, prel. P. Juro ..................... ,..........
Šventas Dieve, maldaknygė didelėmis raidėmis .............
Tikiu Dievų, maldynas, kun. S. Ylos ......................................
Katalikų katekizmas paaugusiems ..............................................
Katalikiškoji Lietuva, kun. dr. K. Gečo .................................
Apsaugok Aukščiausias, kun. P. Aleksos.................................
Vadovėlis, prel. K. Vasio, kryžiaus kelias .................... .......
Marijos sekimas pagal Tomų kempietj ..................................
Metai su Dievu, kun. J. Prunskio .............................................
Šv. Pranciškaus pėdomis, III ordinas ................ .................... .

Sv.

kankiniai, Mato Raišupio ....................
Senasis Testamentas, I tomas ...........
Senasis Testamentas, II tomas .........
Naujasis Testamentas, didelio form. 
Naujasis Testamentas, mažo form. ..

10.00 
10.00 
12.00 
5.00 
3.00 
2.00 
2.00 
1.00 
3.50 
3.00 
2.00
1.00 
5.00 
1.00 
3.00 
2.00

1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
2.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.00
5.00 
2.50

Šv. Pranciškaus III ordinas, T.V. Gidžiūno 
Apsireiškimai Fatimoje, kun. J. Kidyko ......
Šv. Kazimiero himnas Marijai, A. Tyruolio 
Kų mes tikime, prel. P. Celiešiaus ................
Saulės giesmė, A. Maceinos (kietais 5.00) . 
Didieji dabarties klausimai, A. Maceinos .. 
Bažnyčia ir pasaulis, dr.. A. Maceinos .........
Didžioji padėjėja, dr. A. Maceinos .................
Jobo drama, dr. A. Maceinos ............................ ,
Niekšybės paslaptis, dr. A. Maceinos ...........

Ehdysiš^n'ėrirrias, dr. T*. Gaidos ................. ...
Milžinas, didvyris, šventasis, P. Gaidos . 
Mišių paslaptis, kun. J. Danieliaus ...........
Amžinoji auka, kun. V. Pikturnos ...............
Telšių kankiniai, J. Paduviečio ....... .. ..........
Šiluva, kun. L. Jankaus ............ .........................
T. Pijus kapucinas .................................................
Žodis darbininkui, kun. K. Širvaičio .......
Marija kalba pasauliui, kun. M. Vembrės 
Kristaus sekimas .....................................................
II Vatikano susirinkimo darbai '....................
Amerikos liet, katalikų 
Garbė Dievui, kun. K.

darbai .................. . ...........
Senkaus giesmynėlis

3.00 
5.50 
3.00 
3.00 
5.00 
3.00 

20.00 
2.50 
1.50 
2.00 
5.00 
7.00 
3.00 
5.00 
1.00 
1.00 
1.50 
2.00 
1.00 
1.00 
3.00 
1.00 
1.00 
4.00 
3.00 
6.00 
2.00 
3.00 
2.00 
3.00 
3.00 
2.50 
2.00 
2.00 
1.50 
1.00 
1.00 
1.00 

..1.00 
2.00 
3.00 
3.50 
2.00 
3.00

POEZIJA
Po Dievo antspaudais, L. Andriekaus 
Šventieji akmenys, F. Kiršos .................
Lietus ir laikas, V. Bogutaitės ..............
Saulė kryžiuose, L. Andriekaus ...........
Naktigonė, L. Andriekaus ........................
Marijos žemė, A. Tyruolio .......................
Žemės pakopos, J. Baltrušaičio ............
Alfa ir Omega, M. Vaitkaus ...................
Relikvijos, Nerimos Narutės ...................
Sacra Via, A. Tyruolio ....... . .......................
Poezija, J. Aisčio .................. .’......... . .............

Anykščių šilelis, A. Baranausko ........... ......................
Karaliai ir šventieji, E. Tumienės ............................
Maironio baladės, iliustravo P. Lapė .....................
Šviesos mergaitė, P. Naujokaičio, lyrinė poema 
ŠeAšno sidabras, V. Vaitkaus, eilėraščiai ...........

Kai tu arti manęs, D. Sadūnaitės, eilėraščiai 
Martynas Fierro, J. Hernandez poema ...........
Sutemos, J. Narūnės dienraštiniai posmai ... 
Rožių vasara, Marijos Aukštaitės eilėraščiai 
Gruodas, A. Jasmanto eilėraščiai .........................
Ugnies pardavėjas, B. Rukšos poezija ...........
Partizanų akys, J. Parojaus eilėraščiai ............
Alkana žemė, S. Šakytės eilės ..............................
Dienoraštis, M. Vaitkaus ............ ..............................
Detalės, A. Baužinskaitės-Kairienės ..................
Kai mes nutylam, J. Saulaitytės ...........................
Atdari langai, S. Santvaras .......................................
Aukos taurė, S. Santvaras ..................... . ..............
Auksiniai rageliai, Pr. Naujokaitis" ......................
Beržų pasakos, O. B. Audronė ..............................
Tu esi mano žemė, D. Sadūnaitė ......................
Vakarė banga. G. Tulauskaitė ...............................

Tau sesute, P. Lembert o .................... ..........
Tik tau ir man. O. B. Audronės ...............
Trapus vakaras, K. Grigaitytės ...................
Bevardė šalis, L. Sutemos ...........................
Aguonų gaisras, VI. Šlaito ..............................
Gėlių kalbėjimas, J. Meko ..... . .....................
Pavieniai žodžiai (vaizdai). J. Meko ......
Šekspyio sonetai, vertė Alf. Tyruolis .... 
Etapai. L Kėkšto .................................................
Rūsčios dienos, V. Mykolaičio-Putino . 
Marijos Litanija eilėse, pagal M. Putinų 
Ramybė man, J. Kėkšto ...................................
Viena saulė danguje, M. Saulaitytės ......
Poezijos pilnatis, B. Brazdžionio ..............
Vidudienio sodai, B. Brazdžionio .............
Donelaičio kapas, K. Bradūno .....................
Rūpestis, J. Vaičiūnienės ...............................
Lyrika, V. Stonio ....... ;....................................... .
Laužai ir kibirkštėlės, O. B. Audronės . 
Ir atskrido juodas varnas, A. Gustaičio 
Aukso ruduo, M. Vaitkaus ......... . .................
Neparašyti laiškai, M. Vilties ................. .

(kietais virš. 5-00)

Konradas Valenrodas, A. Mickevičiaus — 
Rinktinė poezija, 6 knygutėse .......................
Poezijos pavasaris, rinktinė poezija --------
Nemarioji žemė, antologija. A. Tyruolio 
Vilnius lietuvių dainose, G. Krivickienės 
Lietuviškos svotbinės dainos, A. Juškos . 
Brangmens, V. Joniko ------------------------------
Rudens sapnai, K. Grigaitytės -----------------
Lietuvių poezija, K. Bradūno red........ —
Graži tu mano Tėvyne, antalogija ----------
Cascata Cristalina, V. Ališo lyrika ----------

BELETRISTIKA
Vilniaus rūbas, P. Tarulio romanas -----------------
Bėgiai, K. Almeno novelės -------------------------------
Veidu prie žemės, K. Grigaitytės novelės .......
Pavasario lietus, A. Barono romanas __________
Smilgos (apsakymai), A. Giedrio ................... ..........
Gyvenimas tai kekė vyšnių, K. Almeno ............
Runcė ir Dandierinas, J. Žmuidžino ...................
Inicialai po tiltu, A. Tūlio novelės ......................
Gundymai, J. Gailiaus ....................... .............................
Pabučiavimas, J. Grušo ...............  -............. ..

_ Vytis ir Erelis, J. Kmito ...... —.............  —.............
Pirmoji pradalgė, literatūros metraštis ....... .........
Antroji pradalgė, literatūros metraštis ..................
Trečioji pradalgė, literatūros metraštis ...............
Ketvirtoji pradalgė, literatūros metraštis .............
Penktoji Pradalgėj literatūros metraštis ..............
Šeštoji Pradalgė, literatūros metraštis ..................
Septintoji pradalgė, literatūros metraštis ...........
Pulkim ant kelių, romanas (2 tomai) ...................
Kur bėga Šešupė, A. Skirkos legendos ..............
Miestelis, kuris buvo mano, N. Mazalaitės .... 
Dailininkas Rauba, V. Ramono ....... . .......................
Ant Vilnelės tilto, P. Jurkaus ..................  _
Karkiupėnuose, A. Baranausko ........... ......................
Ošiančios pušy's, H. D. Mošinskienės ................
Aidas tarp dangoraižių, O. Nendrės ------- ---------
Don Camillo, G. Guareschi ........................................
Meilė trikampy, R. Rasos romanas ................. . ......
Grožvydės meilė, P. Orintaitės ....... ..........................
Radvila Perkūnas, B. Sruogos ............... ’................ .
Kalnų velnias, A. Lukšytės novelės ......................
Viena pasaulyje, D. B. Bindokienės romanas 
Anapolio papėdėje, K. Pažėraitės romanas ......
Geroji vasara, C. Grincevičiaus romanas ...........
Girių giesmė, K. Šimonio .................... . ......................
Ir nevesk į pagundų, J. Ignatonio ..........................
Nemuno sūnūs, A. Valucko ..........—.............-.............
Namas geroj gatvėj, J. Jankaus ........ . .......................
Lemtingos dienos, J. Jaškausko apysaka ............
Sakykim, vyrai, taip nebuvo, B. Zumerio .........
Antroji banga, O. Nendrės ........................ . ........ . .......
Rožės žydi raudonai, A. Bieliausko .......................
Nemunas teka per Atlantu, V. Alanto ...................
Šventaragis, V. Alanto istorinis rom. ...................
Pragaro vyresnysis, V. Volerto ...................................
Gyvenimas yra dailus, V. Volerto ...........................
Kepurės nenukelsim, A. Griciaus ........................... .
Gluosnių daina, A. Vaičiulaičio .................... ............
Valentina, A. Vaičiulaičio ...............................................
Mūsų mažoji sesuo, A. Vaičiulaičio .......................
Kur bakūžė samanota, A. Vaičiulaičio ..................
Rezistencija, R. Spalio (kiet. viršeliais) ........ ......
Gatvės berniukas, R. Spalio ........................................
Agonija, J. Gliaudos ...........................................................
Aitvarai ir giria, J. Gliaudos ........................................
Liepsnos ir apmaudo ųsočiai, J. Gliaudos ........
Namai ant smėlio, J. Gliaudos ....... . ..........................
Šikšnosparnių sostas, J. 'Gliaudos -4-........................

. Pasisėjau žalių rūtų, J. Naujokaičio .................... .
Upeliai negrįžta j kalnus, J. Naujokaičio ...........

Dangus griūva, K. Borutos ...........
Žvaigždė viršum girios, A. Rūtos 
Žemės šauksmas, A. Rūtos.............

Vieniši pasauliai, A. Rūtos .........................
Prisikėlimas, A. Rūtos ................... .................
Trumpa diena, A. Rūtos ................................
Vaišvilkas, J. Kralikausko ....................... ......
Brolio Mykolo gatvė, E. Cinzo novelės 
Aidai ir šešėliai* V. Kavaliūno .................
Vėjas lekia lyguma, A. Barono .................
Aišvydo pasakos, A. Giedriaus ..................
Tūboto gaidžio metai, K. Barėno ...........

3.00 -Tėvu pasakos, B. Bulotaitės .......................
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.50 
2.00 
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6.00 
1.00 
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(kiet. 6)

.(kiet. o.00)
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Ištikimoji žolė, A. Kairio ....................................................
Mieste nesaugu, D. Bindokienės apysaka ...............
Viena pasaulyje, D. Bindokienės romanas ..............
Kaimynai, J. Paukštelio ................ .......................................
Proza, A. Landsbergio, Mekų ir L. Lėto novelės 
Moters širdis, romanas, Maupassant ............................
Petras ir Liucija, romanas, Romain Rolland ......... 
Paklydę paukščiai, J. Jankaus, du tomai ..................
Eldorado, romanas, J. Švaisto ..........................................
Literatūros metraštis, Gabijos leidinys ......................
Viešnia iš šiaurės. A. Vienuolio, du tomai .......... ,.
Be namų, A. Norimo apysaka ..........................................

Dailininko žmona, J. Tininio .........................................
Rugsėjo šeštadienis, B. Pūkelevičiūtės .....................
Naktys Karališkiuose, Dovydėno ...................................
Išdžiūvusi lanka, Barono .................................................... .
Sudiev, aš išeinu, romanas Birutės Kemėžaitės . 
Mėnuo, vadinamas medaus, Mazalaitės ...................
Užgesęs sniegas, romanas, A. Barono .......................
Trečioji moteris, premijuotas romanas A. Barono 
Lūžiai, romanas, J. Ignatonio .. 
Kalnų giesmė, V. Kavaliūno __
Lietuvių beletristikos antologija, 

red. B. Brazdžionio. .’..tomas I — 10, t. II —

ISTORIJA, ATSIMINIMAI
Kontržvalgyba Lietuvoj, J. Budrio atsiminimai ......................................
Vysk. P. Būčio atsiminimai (I tomas) ...........................................................
Vysk. P. Būčio atsiminimai (II tomas) .........................................................
Paskutinis posėdis, J. Audėno atsiminimai ...............................................
Amerikos lietuvių sporto istorija, J. Jakubausko ...................................
Praeities pabiros, V. Biržiškos, straipsniai ...................... ..........................
Iš sutemų j aušrų. A. Ramūno atsiminimai ......................................... ....
Vysk. M. Valančiaus biografija, V. Biržiškos ...........................................
Maironis ir jo gyvenimo bruožai, Aidų leidinys ...................................
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičiaus ................ . .............................................
Lietuviškoji išeivija, prel. Myk. Krupavičiaus ........... .............................
Lietuvių archyvas, bolševizmo metai ............................................................
Aleksandrynas, V. Biržiškos, I, II ir III tom.............................................
Tėvynėje ir pasaulyje, kan. A. Steponaičio ........................... -...............
Senasis Vilnius, dr. A. Šapokos ............................................... ■........................
Negęstanti šviesa (marijonai), kun. Pr. Garšvos ....................................
Lietuvos vyčiai Amerikoje, Ig. Sakalo ..........................................................
Lietuvos istorija, V. Sruogienės, kietais apdarais ................................
Lietuvos konstitucinės teisės klausimais, K. Račkausko ........... ......
Dėl mūsų Sostinės, V. Biržiškos atsiminimai ..........................................
Dangaus debesyse, J. Švaisto išgyvenimai ...............................................
Teroro ir vergijos imperija — Sovietų Rusija, K. Bielinio ...........
Didžiojo šiaurės karo frontas, O. Urbonas, I ir II dalis ................
Atsiminimai iš Balfo veiklos, prel. J. B. Končiaus ....(kiet. 5.00) 
Aisčiai karinės istorijos šviesoje, Z. Raulinaičio ..................................
Žalgirio mūšis, O. Urbono, karas su kryžiuočiais ..............................
Karaliaus Mindaugo pulkas, J. Variakojo ................................:...................
Antanas Smetona, A. Merkelio ................ . .............................. ..........................

Antanas Smetona. V. Šliogerio ........ .............................. .......................
Martynas Jankus (monografija), P. Alšėno .................................................
Vaidevutis. Z. Raulinaičio ........................................ ............. .................. .
Kelias j Lietuvos atstatymų, J. Puzino ............................ ...........................
VI. Nagius-Nagevičius _____________ __ ____________________ __________
Krepšinio išvyka Australijon ..................................... ...................... ...... .............
Kelionė j Pacifikų, J. Bachuno ..............-..........................................................
Blezdingėlės prie Torenso ....... ....................
Lietuva okupacijoje ............................................... .. ..................................................
Shenandoah, Pa. lietuvių parapija, dr. A. Kučo ....................................
Senprūsių laisvės kovos su vokiečių riterių ordinu, M. Anyso . 
Lietuviai legionieriai Vietname, B. Vrublevičiaus .......... .. ..................
Gimtinės takais, P. Narvydo (pasakojimai) ................................................
šv. Kazimiero parapija Los Angeles, Calif., J. Gliaudos ...............
Religinis pradas Maironio kūryboj, dr. A. Šešplaukio .....................
Amerikos lietuvių istorija, dr. A. Kučo ........................................................
Kazys Pakštas, J. Ereto ...........................................................(kietais 12.00)
Lietuvių kryžiai ir koplytėlės, dr. J. Griniaus .......................................
V. Krėvė savo laiškuose. V. Maciūno ...........................................................
A. Vanagaitis ir Balutis (2 knygos) .................................................... ...........
V. Endziukaitis ir A. Olšauskas (2 knygos) ..............................................
Lietuvos vaizdeliai, A. Žemaičio .....................................................................
Nutolusios dienos, A. Žemaičio ........................................................................
P. Gudas-Gudavičius, V. Tercijono ................................................................
Šiluva žemaičių istorijoj, kun. S. Ylos ................................ . .......................

Lietuvos sukilimas 1862-64 m. K. R. Jurgėlos 
Amerikos Lietuvių Taryba, L. Šimučio ............ .
Lietuvių švietimas Vokietijoj, V. Li Ulevičiaus

Gana to jungo, K. Bielinio atsiminimai ...................
Jaunystės atsiminimai, VI. Požėlos .............................
Lietuvis vargonininkas išeivijoj, J. Žilevičiaus .... 
Didysis jo nuotykis, J. Eretas tarnyboje Lietuvai 
Prisiminimų fragmentai, K. Musteikio ......................
Kaip jie mus sušaudė, J. Petruičio ............................ .

Mes valdysim pasaulį, L. Dovydėno, 2 tomai 
Algimantas, V. Pietario II-ras tomas ...................
Mano atsiminimai, dr. V. Tumėnienės .............
Vyrai Gedimino kalne, St. Butkaus .....................

Lietuvos Vyčio pėdsakais, J. Strolios ..........
Simas Kudirka. J. Gliaudos ...............................
Panevėžys, J. Masilionio .............................. . ......
Vinco Krėvės raštai (5 tomai) ...........................
Škėmos raštai. A. Landsbergio (2 tomai) 
Rinktiniai raštai, P. Andriušio ..........................
Dialogas su lietuviais. B. Railos ....................
Versmės ir verpetai, B. Railos ........................
Plieno sparnai, Lietuvos karo avijacija ......
Atsitiktinio kareivio užrašai. I. lanuškio .. 
Alpis, K. Karpiaus apysaka .................... . ..........
Grįžimas i laisvę. S. Rokienės ........................
Į laisvę ir mėnuli, J. Parojaus ........................
Tolimieji kvadratai. J. Grišmanausko ..........
Išlikom gyvi. T. Angelaičio ...............................
Užrašai, arkivysk. J. Matulaičio ................. ....
Milžinų rungtynėse. VIII tom....................1......
Mistiniame sode, atsiminimai M. Vaitkaus 
Kun. Mykolo Vaitkaus atsiminimai: 
Su Minija i Baltija ........... . ...................... ............... .
Baltijos gražuolė ............... .. ............. . .........................
Šiaurės žvaigždė ................ . ........ ...... ...... . .................
Per giedra ir audra .................. ...............................
Nepriklausomybės saulėj V tom.. ..................

(kiet. viršeliais 3.00)

saulėj VII tom. .... ......................................................
Mokslo Akademijos Metraštis 1 tom...............
ir V tomas 16.00, Suvažiavimo darbai V

Lietuvių Katalikų
II tomas 7.00, __ — -
tomas 7.00. VI tomas 10.000. III t. 10.00

VAIDINIMAI — DRAMOS
Peilio ašmenimis. J. lankaus drama 
Žvakidė, A. Škėmos ...................................
Žiurkių kamera, J. Griniaus ................
Vaidinimai. V. Frankienės ...................

2.00
4.00
1.25
2.50
6.00
3.00
2.00
2.00
2.00
4.00
7.50
2.00
3.00
5.00
2.00 

10.00 
10.00

5.00
1.00
4.00
4.00 
1.00

1.00
5.00
7.00

10.00 
10.00 
12.00
10.00
5.00
4.00
5.00
5.00
3.00
2.00
5.00
8.00
2.00
2.00
2.00

"2.00 
2.00 
3.00
6.50

27.00
12.00
5.00
7.00
5.00
3.50 
2.00 
5.00
5.00

2.00
1.50
2.50
3.00
3.00

1.50 
2.00 
3.00 
3.00 
2.50 
2.50 
2.50 
5.00

TTBiiio

4.00
4.00

i

1

2.50 
4.00 
4.50 
6.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.50 
3.00 
4.00 
3.00 
5.00 
2.00 
1.00 
3.00 
1 OO 
4.00 
3.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.50 
5.00 
5.00 
2.00

4.50
2.50

3.00

7.00

2.50

3.50 
4.00 
4.00 
3.00 
6.00 
1.00 
1.50 
1.00 
2.00 
1.00 

12.00 
3.00 
5.00 
3.50
5.00
5.00
2.00

3.50 
1.00 
3.00 
3.00

3.50
12.50

Gims tautos genijus. Kun. J. Voisckausko 
Dramos veikalai. 
Baisusis birželis.

V. Švaisto . ................... .
Pr. J. Naumiestiškio

2.00
3.00
1.00
1.50
3.50

VERTIMAI

Visi mes broliai. L. Evely ........................
Lietuvių apysakos. H. Sudermann ......
Medinis arklys. E. Williams ....................
Kaimietiškoji psalmė. F. Timmermans 
Gyvačių lizdas. F. Mauriac .....................
Širdies priepuoliai. M. Gertler, M D. . 
Dr. A.C. Cursius-Curtius ................... ........
Šekspyro sonetai. A. Tyruolio ................
Pilnutinis Kristus. E. Guerry .................
Draugas don Camillo. G. Guareschi .. 
Don Kamiliaus mažasis pasaulis ..........
Kryžiuočiai. H. Sienkievičiaus 3 tom. 
Pasisekimo paslaptis. J. B. Chautard . 
Dažytas vualis, W. S. Maugham ...........
Katryna. S. Salminen ................................... .
Verkianti Marija. O. Musumeci ........... .

MUZIKA -
Mūsų šokiai. II šokių šventė 
Liaudies dainos. K. Banaičio

Lietuviais esame mes gimė. J. Žilevičiaus .................................
Darnos aukštam balsui su pianu II, VI. Jakubėno ................
Dainos Lietuvai. S. Cerienės-Mulks. solo balsui ir pianui 
O tėvyne manoji ir Ramunė. S. Cerienės dainos po 50c . 
Dainų gijos. J. Stankūnas, chorui, solo .........................................
Lietuvos aidai. J. Stankūnas, akordeonui ......................................
Lietuviška muzika, C. Sasnauskas .................................................... .
Laisvės kovų dainos, red. J. Aistis ...................................................
Su 'daina, red. G. Šimukonienės rinkinys .................... ................
Dainų sūkury, red. G. Šimukonienės rinkinys ..........................
Dainuok linksma jaunyste..........................................................................
Vai lėkite dainos .............................................................................................
Broniaus Budriūno: 
Gyvenimo Aidu — žemam balsui ............................................. .......
Dainos Gimimas — solo balsui su fortepijonu .........................
Marija. Motina Malonės, su posmu vestuvių mišioms .......
Mišios “Garlrė Tau. Viešpatie” ......................................... . .................
Audringi Delxwsys virš Kauno, iš sonatos “Mano Tėvynė” 
P. Matekūno — ’"Kur mūsų Nameliai” .........................................
P. Matekūno — “Aidų Aidužiai” .......................................................
P. Matekūno — “Ten Gintarėliai” ............................................... ....
J. Žilevičiaus — “Vytauto Didžiojo” kantata ........ . ..................
Naujalio — ""Burtai”, balsui su fortepijonu .................................
P. Ambiazo — “Motina Šventoji, Alleliuja, 

Kristus Kėlės”
S. Cerienės — “f
S. Cerienės— “O Tėvyne Manoji” 
S. Cherry’ Mulks — “Keep Us, Oh 
Antano Bačiulio — Įvairios Dainos
J. Kačinsko — “Missa”.........................
K. V. Banaičio “Liaudies Dainos” mišriam chorui
J. Stankūno— “Lietuvos Aidai” akordeonui ............
J. Žilevičiaus operetė “Lietuvaitė” .............. .......... .......
Įvairios Dainos po ................................... .......... .......................

mišriam chorui •........... . ....... ...........................................
Dainos Lietuvai” solo balsui ir fortepijonui ....

invocation

2.00
2.50
3.00
2.00
1.50
2.00
3.00
2.00
3.00
5.00
3.00
2.00

10.00
1.00
3.00
5.00
1.00

3.00 
1.00 
3.00
4.50
3.00 
1.00 
1.00
3.00

3.00 
5.00 
2.00 
1.00
2.50 
2.00

0.75
1.00
1.00
2.00

0.50
0.50
1.00
1.00

0.50 
1.00 
1.00
1.00 
2.00 
3.00

(nukelta į 8 psl.)
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WORCESTER, MASS.
Balfo vajus pradėtas. Balfo 

skyrius šiuo metu renka aukas 
mūsų vargstantiem bei kenčian- 
tiem broliam. Balfo nuveiktus 
darbus gerai žinom. Tad visi 
prisidėkim, kad tie darbai būtų 
tęsiami.

DaugeUs jau pradedam sukti 
galvas apie Kalėdų dovanas. Už 
menkaverčius daiktus mokam 
aukštas kainas, o po švenčių 
tie patys daiktai yra nupigina
mi. Įprasmindami Kalėdas, at
verkim širdis ir atidarykim pini
gines Balfo aukų rinkėjam; jie 
rinko aukas spalio mėnesį, rinks 
ir lapkričio, o taip pat ir gruo
džio mėnesiais. Čia vieta tiem 
doleriukam, kurie skirti kalėdi
nėm dovanom. Prisiminkim 
vargstančius bei kenčiančius.

Išleistuves dr. B. Matulioniui, 
gyvenančiam Wallum Lake, R. 
I., išsikeliančiam į Chi- 
cagą, lapkričio 26, sekmadie
nį, 1 vai. popiet Maironio Par
ke rengia LB apylinkės valdy
ba.

Apgailestaujame, kad dr. B. 
Matulionis mus palieka. Nors

mus. Jaunąją į bažnyčią atlydė
jo penkios pamergės, jų tarpe 
jos sesuo Bernadeta, o prie al
toriaus atvedė tėvelis. Jaunajai 
asistavo B. Račiukaitytė. Per 
mišias giedojo V. Roževičius, 
vargonavo O. Keršytė.

Vestuvių puota buvo Mairo
nio Parko salėj. Prisirinko daug 
Juškų-Jakubauskų giminių, arti
mųjų, jaunųjų ir tėvų draugų. 
Kadangi abu jaunavedžiai yra 
skautų veikėjai, tai buvo atvykę 
ir skautų vadovų iš kitų kolo
nijų. Buvo matomi ir Šv. Kazi
miero parapijos kunigai — A. 
Miciūnas ir J. Budzeika. Jau
kiom vaišėm vadovavo vyriau
sias skautininkas P. Molis. Kle
bonas kun. A. Miciūnas atkal-

Vyriausias pajaunys jaunojo 
brolis Algimantas pasveikino 
jaunuosius ir pakvietė visus pa
kelti šampano taures į jaunųjų 
sveikatą. Sugiedota “Ilgiausių
metų”.

Vaišių 
nuosius 
vardu ir
skaučių Neringos tunto tunti-

vedėjas sveikino jau- 
skautų organizacijos 
pakvietė Worcesterio

Sao Paulo centre buvo surengta baltų paroda. Vakarinių pro
gramų lankytojai stebi kanklininkus kun. Joną Kidyką, S.J. 
ir Sofija Žutautaitę. Nuotr. A. Saulaičio

(atkelta iš 7 psi.)

MENAS ALBUMUOSE
Lietuva — vaizdai, V. Augustino ............... —-------- -—__ _____ — 6.00
Art Collection, pranciškonų turimas menas .....................  5.00
Tautos keliu, J. Juodžio menas  ___________________ —— 7.00
J. Bagdono kūrybos bruožai, iliustruota .............................    4.00
A. Kezio foto kompozicijos ........................................ —...........  6.00
A. Kezio šventoji auka ------ -------- ------- --------- ------------ ---------- —— 3.00
Tėviškės vaizdai .................................................................................. 3.00
11 lietuvių dailininkų Australijoj ..............................    6.00
Laužai liepsnoja vakaruos, skautų jamborė .................................... 4.00
Vilnius — grafika — tapyba ................................ ......... 3.00
Liaudies menas vaizduose ............................................................. — 3.00

būdavo mūsų tarpe. Labai daug 
yra prisidėjęs mūsų kolonijos 
gyventojam savo 
patarnavimu. O ką bekalbėti 
apie tuos laikus, 
savo artimiesiem
tuvoj siųsti vaistus. Tada mūsų 
paguoda buvo dr. B. Matulio
nis, nes jis tuos vaistus žemiau
sia kaina mum parūpindavo.

Išleistuvės rengiamos su 
menine dalimi. Visi kviečiami į 
jas atsilankyti ir su mūsų mielu 
daktaru praleisti kelias valan
dėles, tuo išreiškiant jam nors 
mažą dalelę dėkingumo.

Worcesterio Šv. Kryžiaus 
kolegija iki šiol priimdavo tik 
vyrus. Šiais mokslo metais pir
mą kartą per 129 metus priėmė 
ir studentes. Dabar kole
gijoj yra 2,200 studentų vyrų ir 
280 studenčių moterų.

Skautiškos lietuviškos 
vestuvės

Worcesterio lietuviam spalio ■ 
2,1;, t}ųy° džiaugsminga diena, 
nes kolonija praturtėjo nauja 
lietuviška, skautiška šeima. Tą 
dieną mišių metu Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioj klebonas 
kun. A. Miciūnas, MIC, mote
rystės ryšiais surišo ir palaimi
no jaunuosius Teresę G. Juš
kaitę ir Rimantą R. Jakubauską. 
Pasakė ir pamokslėlį, priminda
mas vieno antram įsipareigoji-

Jaunoji gimė Vokietijoj. Ją 
mažą tėvai atsivežė į Ameriką. 
Baigė Šv. Kazimiero parapijos 
mokyklą ir siekė aukštojo moks
lo. Dar ir dabar gilina studi
jas. Nuo vaikystės įsijungė į 
skautų organizaciją, kurioj sura
do ir savo būsimą vyrą. Dirbo 
uoliai, daugiausia laiko praleis
dama su paukštytėmis. Už pa
vyzdingai einamas pareigas pa
kelta į paskautininkės laipsnį.

Povestuvinei kelionei jau
nieji išvyko į Kanadą. Grįžę 
apsigyvens Worcestery savo

medicinišku

kada galėjom 
Sibire ir Lie-

ir gintarinį paveikslą. Sveikino 
ir LB apylinkės pirm. V. Ži- 
džiūnas. Abu jaunieji yra LB 
valdyboj, todėl I. Markevičienė

tėvų komiteto vardu sveikino J.

tuves.
Romui ir Teresei Jakubaus

kam tenka palinkėti Dievo pa
laimos visam gyvenimui, kad 
būtų energingi kovotojai už 
savo tėvų krašto išlaisvinimą.

ną. Daug sveikinimų ir dovanų 
jaunieji gavo iš Lietuvos, Ka
nados, Chicagos ir kitų vieto
vių.

Šiek tiek pasivaišinus, kal
bėjo jaunojo tėvelis, kuris yra 
puikus humoristas. Pabaigoj 
tarė žodį ir jaunasis, kuris, kaip 
ir jo tėvelis, yra puikus kalbė
tojas, bet sakėsi šiandien ne
galįs kalbėti. Dėkojo visiem už 
atsilankymą, tėveliam, Juškam 
už vaišes, E. Kauševičienei už 
paruošimą.

- ..Jaunajam pirmus kūdikystės 
žingsnius teko žengti Lietuvos 
žemėj, bet neilgai. Po ilgo trem
ties kelio Jakubauskų šeima ap
sigyveno Worcestery. Romas į- 
sijungė į skautų organizaciją, 
kurioj, kaip pavyzdingas ir 
energingas veikėjas, užsitar
navo skautininko laipsnį. Dau
giausia veiklos metų praleido 
dirbdamas su vilkiukais, organi
zuodamas parengimus, iškylas.

APYSKAITA — PADĖKA
(Worcesterio miesto 250 metų 

jubiliejaus iškilmėse veikliai 
dalyvavo ir vietos lietuviai. Mi
nėjimo eigos išsamų aprašymą 
Darbininkui pristatė pastovi ko
respondentė. Tai buvo atspaus
dinta nr. 42, spalio 6. Vėliau 
gauta ir Prano Stanelio, Wor-

padėka tų pačių iškilmių reika
lu. Vėngiant kartojimosi, čia 
spausdiname tik to rašto ištrau
kas. — Red.)
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Rugsėjo 23 Green Hill parke 
įvairių tautybių gegužinėj lietu
viškų dirbinių parodą suruošė 
VI. Židžiūnas ir I. Markevi
čienė.

Rugsėjo 24 didžiuliam parade 
lietuviai dalyvavo su vežimu 
(float), papuoštu Vyčio ženklu, 
vėliavomis, lietuviškomis spal
vomis ir gėlėmis. Gražiai deri
nosi ant vežimo važiavę unifor
muoti skautai, ateitininkai, be

JEI JOS NORITE SIUSTI SIUNTINIU DOVANAS 1 LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
VYRIAUSIA IŠTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019 Tel. — 581-6590; 581-7729

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekta trumpiausiu laiku. Siuntinių pristatymas 
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių audinių, 
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems 
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūšų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 
4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI
Allentown, Pa. — 126 Tllghman Street ................      435-1654
Baltimore 31, Md. — 1900 Fleet Street_______________________________________ __________ _____ _____ 342-4240
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue................................... .....................................   467-6465
Buffalo 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue   _____________________________............ 895-0700
Chicago 22, nt — 1241 No. Ashland Avenue.......................................     486-2818
Chicago, m. 60629 — 2608 West 69 Street ______ ___ _____ ___________________________ _____ ____ __  925-2787
Chicago, IB. 60609 — 1855 West 47 Street ------------------------------------------------------------------------------------------  376-6755
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue __________________________________________________ 771-0696
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue --------------------------------------------------------------------   365-6780
Farmingdale, N. J. — Freewood Acres Rt. 9 ----------------------------------------------------------------------------------  363-0494
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue---------------------    365-6740
Hartford , 6, Conn. — 122-128 Hillside Avenue .—________ __________________.____________________ 249-6216
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ----------------------------------------------------- ------------ ---------..... 385-6550
Newark. N. J. — 378 Market Street ........... .___________________ ..____________________ ____ ________ __  642-2452
New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue ____________ ________ ___________________ _________ ___ __  674-1540
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue________________________________________________________ 475-7430
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue -------------------------------------------------------------------------- ---------- 789-4507
Rahway, N. J. — 47 East Milton Avenue __ --------------------------------------------------------------- --------------------------  381-8800
South River, N. J. — 41 Whitehead Avenue --------- --------------------------------------------------------------------------------- 257-6320
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street ____ ___________________________________________ 475-9746
Trenton 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue ------------- ---------------------------- ---- ------ -------------------- ---- --------- ........... 392-0306
Utica, N. Y. — 963 Bleeker Street_________________  732-7476

tuvių veteranai, Spindulio šokė
jai ir paaukštintoj vietoj besi
keičiančios lietuvaitės — I. 
Markevičienė ir D. Marcinkevi
čiūtė.

Gražaus vežimo parūpinimu 
,ir papuošimu rūpinosi komisija: 
W. Karrytais, R. Jakubauskas, J. 
Zalickas. Papuošimuose talkino 
I. Markevičienė. Padėka ir ve
žimo savininkui “Saulėnas Sal
vage Inc.”, kuris vežimą — 
platformą beveik ištisą savaitę 
pavedė nemokamai rengėjų dis
pozicijai.

Paradui užsibaigus, svečiai

bą, .kur įvyko priėmimas. Sve
čiai grožėjosi papuoštom patal
pom ir buvo pavaišinti užkan
džiais.

Tą patį vakarą Foley stadi- 
jone lietuviškai programai va
dovavo A. Miner. Jis užsiminė

kamus dalykus.

ir R. Sa- 
apie He

sveikini-

rapo ilgoki straipsniai 
tuvius ir Worcesterio 
organizacijų tarybos 

- mas.
Jubiliejaus dalyvavimo išlai

das padengė aukotojai: 300 
dol.: Maironio Parkas; 100 dol.: 
lietuviai veteranai; 50 dol.: LB 
Worcesterio apylinkė; po 25 
dol.: Aušros Vartų Nukryžiuoto-

pa, Liet. Moterų klubas,;Katali
kių Moterų S-gos 5 kuopa; po 
10 dol.: Tretininkų skyrius, Ka
talikių Moterų S-gos 69 kuopa, 
Vyčių 116 kuopa, A. Tamkus, 
Meno mėgėjų ratelis ir Pran
ciškonų rėmėjų būrelis. Be to, 
Maironio Parkas perdavė bend- 
ron kason 240.60 dol. gautą 
pelną už parduotą Green Hill 
parke maistą.

Rugsėjo 9 Worcesterio laik
raštis “The Evening Gazette’’ 
tarp kitko rašo: “Celebration 
officials said the Lithuanians 
are one of the local ethnic 
groups most heavily involved in 
helping celebrate the 250th.”

Padėka mūsų ryšininkam su 
minėjimo organizatoriais: A. 
Miner (jis buvo ir meninės pro
gramos vedėjas), I. Markevi
čienei, P. Moliui ir I. Adomai
tienei. Į parengimo planavimo

maitienė, Ch. Grigaitis, J. Gri
gaitis ir Ch. Tagman.

Kadangi lietuvių dalyvavimas 
buvo koordinuojamas ir vyko 
Worcesterio lietuvių organi
zacijų tarybos vardu, nuošir
džiai dėkoju visiem minėtiem, o 
taip pat visiem, prisidėjusiem

vavimo, ypač mūsų parapijų 
klebonam už specialias pamal
das ir dalyvavimo garsinimą 
bažnyčiose.

Pranas Stanelis,
tarybos pirmininkas

ĮVAIRIOS
Tautiniai rūbai ir juostos ....................................................................................... 1.75
Pasaulio lietuvių žinynas, A. Simučio .......................................................... 5.00
Lietuvių literatūra svetur, red. K. Bradūno .............................................. 10.00
Nužemintųjų generacija, V. Kavolio .....................................................   2.00
Sodybų pievelės, A. Šeštoko................................................................................. 1.25
Valgių gaminimas, kietais viršeliais ............................................................... 7.50
Padangių keliai, astronomija, kun. P. Vaserio ........................................ 1.50
Karališka diena, K. Barėnas ................................................................................. 1.50
Lietuva — Europos nugalėtoja .................................... —.................................. 2.00
Lietuvos spalvotas žemėlapis .............................................................................. 2.50
Žemės ūkio švietimas, dr. J. Daubaro .............................................   5.00
Visgailis, J. Vėgelio padavimai ......................................................................... 3.00
Vardynas, A. Rūko .................................„.................................................................. 3.00
Religinis pradas Maironio kūryboje, A. Šešplaukio ............................ 2.00
Komunizmas — Antikristo religija, K. Čibiro ......................................... 1.00
Kad ji būtų gyva, E. Cekienės straipsniai ................................................ 5.00
Žymios lietuvės moterys., dr. V. ir M. Ąnysų ........................................ 7.00
Lietuvos miškai ir jų ūkis, dr. A. Skėrio ................................................... 5.00
Būkite sveiki, dr. S. Biežio .................................................................................. 1.00
Numizmatika, J. Kario ........     10.00
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Kario ............................................... 5.00
Silpname kūne, J. Prunskio .................................................................................. 1.50

i Kelionės įspūdžiai, kun. J. Pauliuko ............................................................. 2.00
Į Mįslės, J. M. Puikūno .....................................   3.50
į Lituanistikos darbai, II-ras tom...................................   2.50
F Anglų kalbos gramatika lietuviams ............................................................  2.00
Į Vadovėlis Esperanto kalbos, K. Vidikausko........... .............  ........ 1.00
J Lietuvių kalbos žodynas, 8-tas tomas ........................................   8.00
t Tėvynės ilgesys, Meškučio ................................................................................. 1.00
; Bendravimas su Lietuva, V. Vaitiekūno .................................................... 1.00
[ Kolektyvinė prausykla, V. Kastyčio ............................................................... 2.00
« Tremtinio keliais ........................................................................................... 1......... — 1.00
Į Moderni mergaitė, kun. S. Ylos .....     4.00
j Ateitininkų vadovas, kun. S. Ylos ................................................................. 4.00
| Jaunystės maršas, kun. A. Sušinsko ............................................................. 2.00
• Laisvė ir būtis, dr. J. Girniaus ..................   2.00
f Lietuviškas auklėjimas šeimoj, L. Dambriūno ...................................... 1.00
■ Vaikų auklėjimas šeimoj, kun. J. Danieliaus .......................................... 1.50
j Tautinis auklėjimas šeimoj, V. Čižiūno ..................................................... 1.50
į Meilė 20-tame amžiuje, P. Maldeikio ....................     5.00
f Lietuvių kalbos gramatika, J. Ambraška....................................................... 2.00
5

į KNYGOS VAIKAMS
I Gatvės berniuko nuotykiai, R. Spalio ...............4 dol. Kietais virš. 5.00
: Baltasis stumbras, G; Ivaškienės, premijuota apysaka ..................... 3.75
: Ten, kur Nemunas banguoja, A. Tyruolio ................................................ 3.50
• Jaunieji daigeliai, J. Narūnės eilėraščiai .................................................... 1.50
► Snaigių karalaitė, J. Narūnės ............................................................................... 1.00
r Birutės rytas, J. Narūnės............................................................................................. 1.00

Gintaro takais, J. Narūnės....................................................................................... 1.80
Ambarella, J. Narūnės (anglų kalba)..................   1.00
Tėviškėlę aš regiu, P. Imsrio................................................................................ 1.00
Diena prie ežero, A. Barono eilės...................................................   3.50
Šaunus penketukas, J. Švaisto. ....................................... .'........................   3.00
Nardžip pulkas............................ ...........................~...................................................... 2.00
Lapė Snape..............................................................     2.00
Pelytė geležytė............................................... -................................................................ 2.00
Paskendusi pilis........ ............................    ;......................................... 2.00
Liūdnai linguoja lelija................................................................................................ 2.00
Archimedas....................................................   3.00
Katekizmas, K. Žitkaus............... . ..............................................................  2.00
Ugnies žirgas............. . .............................................................................. 4.00
Gyvenimo keliu............................................................................................................... 2.00
Šiai dienai ir rytojui....................................................   1.50
Širdies nuolaužos............................................................................................................ 2.00
Gintarėliai, E. Ruzgienės spalvotas elementorius................................... 5.00
Didysis Reizas....................................................................................................;............. 2.00 '
Tinginė ir Darbštutė .........................  2.00
Dantės Naujasis gyvenimas ...................................................................  2.00
Kaip Algiukas Vėjo Ieškojo N. Jankutė......................................................... 2.50
Labas Rytas Vovere, J. Minelgos ......................................   2.50
Bitės, L. Germanienės ............................................................................................ 3.50
Lietuvos Laukai' S. Jonynienės........................................................................... 3.00
Tėviškės Sodyba, J. Plačo....................................................................................... 3.00
Meškiukas Rudnosiukas, V. Nemunėlio......................................................... 3.00
Algis ir Alytė, spalvinimo knygutė................................................................... 0.75
Pupučio Skėtis, spalvinimo knygutė................................................................ 1.00
Ukė-Wagūu, A. Golbacchini, ...............................................................   2.25
Laumė Daumė, S. Petersonienės....................................................................... 5.00
Keturi Valdovai, S. Džiugo..................................................................................... 2.25
Neklaužados, S. Džiugo.......................................................     2.25
Jaunojo Galiūno Keliu, kun. P. Gavėno......................................  2.00
Kregždutė, I dalis, A. Rinkūno ......................................................................... 3.00
Kregždutė, II dalis, A. Rinkūno ...................  3.50
Kregždutė, III dalis, A. Rinkūno, .................................................................... 4.00

■ Valiulio pasaka, T. Vaižganto................................................................................ 2.00
'Lietuvos istorija, V. Liulevičiaus, V klasei. .............................................. 1.50
Du broliukai, A. Kairio 3 veiksmų pasaka.................................................. 2.50
Vyskupo katinas, C. Grincevičiaus ................................................................. 2.50
Trumpos pasakaitės kaip kiškučio uodegaitė............................................. 1.00
Gintarėlė, J. Narūnės................................................................................................... 1.00
Jūratė ir Kastytis, Maironio..................................................................................... 1.00
Čirikšas siaube, M. Vaitkaus ............................................................................... 1.00
Laužai ir kibirkštėlės, O.B. Audronės............................................................. 3.00
Elementarius U. I. Maiėno .................................................................................. 3.00
Vysk. M. Valančiaus vaikų knygelė.................................................................. 2.00

Lietuviškos knygos ir plokštelės gaunamos:
DARBININKO ADMINISTRACIJA 
910 Willoughby Avenue 
Brooklyn, N.Y. 11221

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 

Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite — įsitikinsite/

9 DIDŽIULES
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Rkfgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Arterijoje: 28-28 Steinway Street —- AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6146 
E. Northport, LI.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

KRAUTUVES 9
Franklin Sq., LI.: 981 Hempstead Tpke. —- 437-7677 
Flush Inge: 41-06 Main Street — HI 5-2552 
Jackson Heights: 82-10 37th Avenue —- DE 5-1154 

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. — 914-454-9070
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New Yorko Lietuvių Dailininkų Sąjungos 20 metų sukakties proga

MUSŲ DAILININKAI PASISAKO
Spaudoj paprastai pasisakoma apie menininkus. Betgi įdomu 

išgirsti ir pačių menininkų žodį. New Yorko Lietuvių Daili
ninkų Sąjungos nariams buvo pateikti šie klausimai:

1. Ar naudojate tik vieną meno išraišką (tapyba, grafika, 
skulptūra . . .) ir kodėl? Jei daugiau nei vieną, kuri iš naudoja
mųjų priemonių artimiausia ir dėl ko?

2. Ar siekiate savo darbuose išreikšti formų ir spalvų san
tykį; ar ieškote žmogaus santykio su gamta, su savimi, su visata?

3. Ar galvojat, kad išeivijoj yra lietuviškas stilius, atsispindi 
mene ir yra lyg jungtis tarp lietuvių menininkų? Ar įmanoma 
dailininkui, taip ilgai gyvenančiam svetur, likti nuoširdžiai giliai 
lietuvišku?

4. Kiek domina ir kiek yra paveikę dabartinės modernios 
srovės vakarų meno pasauly?

5. Ar yra klausimas, kuriuo norėtumėt pasisakyti?
šiame numeryje spausdinami Nijolės Nedos Macelytės, Onos 

Paškevičienės, Mykolo Paškevičiaus ir Kazimiero Žoromskio 
pasisakymai. Rima Čerkeliūnienė

Dail. Ona Paškevičienė. Nuotr. V. Augustino

ONA PAŠKEVIČIENĖ

1
Mokykloj turėjau praeiti visas 

meno šakas: tapybą, grafiką, 
skulptūrą, keramiką, net ir lito
grafiją. Vienu laiku teko piešti 
karikatūras Literatūros ir Meno 
laikraščiui, bet tapyba buvo ir 
bus artimiausia mano širdžiai. .

Aliejiniai dažai duoda pla
čios galimybės suvienyti keletą 
technikų ir tokiu būdu išgauti 
daugybę naujų tonų. Pavyz
džiui, jei būsimo paveikslo už
duotis reikalauja šviesos ir leng
vumo — naudoju akvarelinę 
techniką, praskiesdama dažus 
iki permatomos konsistencijos. 
Maišydama sunkią ir lengvą 
techniką, išgaunu visai skirtingą 
paveikslo išraišką.

Norint geriau pažinti save, 
yra labai svarbu išmėginti į- 
vairias meno priemones.

2
Su savo lakia vaizduote daili

ninkas yra tik maža gamtos da
lelė. Gamta jį sukūrė, davė 
jam talentą ir, kaip tėvas, moti
na ir mokytoja, nuo pat vaikys
tės skiepijo, vienoj ar kitoj for
moj, estetinį jausmą grožiui pa
žinti. Kadangi ir aš esu gamtos 
dalelė, per spalvų ir formų 
derinį, labai norėčiau išreikšti 
meilę taip gražiam pasauliui. 
Negaliu pasakyti, kad tai lengva 
pasiekti — dažniausiai pergy-
veni nusivylimą ir labai retai — 
džiaugsmą.

Jeigu, per tokį sunkų ir į- 
domų darbo procesą pasiseka 
perduoti žiūrovui tą jausmą, ku
rį turi savyje, esi laimingiausias 
žmogus pasaulyje.

3
Išeivių lietuvių dailininkų 

kūryboj nėra jungiančio lietu
viško stiliaus. Mes esame ati
traukti nuo savo krašto ir jo 
liaudies meno, o lietuviškam 
stiliui liaudies menas yra pa
grindinė savybė. Pavienis dai
lininkas, stipriai įaugęs į liau
dies meną, sugeba išsilaikyti. 
Tačiau tai nėra būtina — me
nas turi likti laisvas. Ir savo 
tautai dailininkas daug daugiau 
pasitarnaus, jei bus aukšto ly
gio tarptautiniu dailininku.

Lietuvis dailininkas išeivijoj 
gali išlikti nuoširdžiu lietuviu, 
bet jo menas bus tikrai savi

tas, jei jis pasirinks tokį stilių, 
kuris atitiks jo mūzos reikalavi
mus.

4
Beveik-- visi- darlrrrinkai seka ‘ 

šių dienų meno sroves. Visi' 
mes lankome parodas, skaitome 
kritikas ir stengiamės įsigilinti į 
naujų srovių filosofiją.

Kartais nusivili, nes visada 
lauki ko nors nepaprasto, kai 
kada net pasipiktini, bet kartais 
randi, kas tave žavi, optimistiš
kai nuteikia ir skatina dar dau
giau dirbti.

Nesvarbu, jei ta ar kita srovė 
paveikė tave teigiamai ar nei
giamai — svarbu, kad ji tave pa
veikė.

Dailininkas turi būti judrus, 
akylus, sugebąs priimti kritiką 
ir pats kritikuojantis. Tik tada 
jis bus rafinuotas ir pilnąja 
to žodžio prasme — Dailinin
kas.

MYKOLAS PAŠKEVIČIUS

1
Mano principas mene yra tarp 

grafikos ir tapybos. Jei laikyti 
grafiką kaip baltą ir juodą, tai 
tapyba yra tonas.

Aš vieniju tas dvi meno iš
raiškas viename tiksle, todėl 
mano darbus galima priskirti ly
giai tapybai, kaip ir grafikai,
nes ši forma atsako mano rei
kalavimams.

2
Bendrai nesiekiu savo dar

buose išreikšti formų ir spalvų 
santykio, nei žmogaus santykio 
su gamta, su savimi ar su vi
sata. Iš kiekvieno minėto prin
cipo aš imu mažas detales vie
ninteliam tikslui — sukurti nuo
taiką.

3
Ryškaus lietuviško stiliaus iš

eivijoj dabar nėra. Stilius gimsta 
iš ilgo ir izoliuoto tautų gyve
nimo.

Egipto, Indijos, Kinijos ir kitų 
senovės tradicinių kraštų stilius 
liko gilioj praeity.

Dabartiniai laikai naikina 
pavienių tautų stilių, kadangi 
visų tautybių gyvenimo prie-

NIJOLĖ NEDA
MACELYTĖ

i
Aliejiniai dažai, kuriais dro

bėje galima išgauti turtingą 
spalvų pasaulį, man teikia di
džiausio pasitenkinimo. Aliejus 
leidžia pasiekti plačią skalę in
tensyvumo, gilumos bei plastiš
kumo ir tuo sukurti erdvinį 
spalvų žaismą.

Savo tapyboj bandau suderin
ti ryškiuosius akcentus su domi
nuojančia spalvų jūra. Spalvotų 
šviesų žvaigždynai pinasi pa
veikslo plane, tai išsišokdami, 
tai atsitraukdami, Jjet vis likda
mi paviršiuje. Nors paveikslo 
paviršius * atrodo esąs nuolati
niam judėjime, viską jungia raš
tuota taškų užuolaida.

2
Manau, kad gamta mumyse 

sukelia gilių jausmų, kurie 
iššaukia kūrybingumą.
Spalvų pynė žolės kuokštėj, vir
pantys šviesos raštai, besiver- 
žią pro lapų skėtį danguje . . . 
— visuomet mane giliai veikia.

Betgi kas atsitinka, kai išori
nių įspūdžių sukeltus pergyve- 

i
Vartoju tik vieną tapybinę 

priemonę (aliejų ant drobės). 
Esu bandęs akvarelę ir mono- 
tipo grafiką. Bet nei viena, nei 
kita nepatiko. Norėčiau kada 
nors padaryti vitražų ir freskos,
tačiau iki šiolei šitokio darbo 
man dar niekas nėra pasiūlęs.

«
2
Formų ir spalvų santykį iš

reikšti paveiksle yra būtina, nes 
tai du pagrindiniai ir konstruk
tyvieji, paveikslo elementai.. . .

“Ar ieškote žmogaus santykio 
su gamta, su savimi, su visa
ta?” — klausimas platokas ir, 
iš mano taško žiūrint, šiek tiek 
miglotas. Pagal mano įsitikini
mą, žmogus (drobėje) priklauso 
prie daiktinių elementų, taigi, 
jį drobėje ir reikia traktuoti kaip 
daiktą; kaip obuolį, kaip medį, 
kaip gėlę . . . Dabar, daikto ele
mentas, kaip toks, nepriklauso 
tapybai, o literatūrai. Todėl jis 
gali būti iš tapybos net pašalin
tas (tada mes turime bedaiktę 
tapybą; abstraktą). Bet, jeigu 
daiktas (galime grįžti atgal prie 
žmogaus) yra įvedamas į drobę, 
— jis neturi teisės sugriauti pa
čios tapybos: tai yra, konstruk- 
tyviųjų ir techniškųjų elementų.

monės tarp savęs jungiasi ir vie- 
nodėja.

Automobilį rasi visur: Graiki
joj, Afrikoj, Indijoj ir 1.1. Ku
bizmas visur kubizmas — tai 
meno forma, bet ne tautos sti
lius. Todėl, po kelių amžių, 
istorikai ir kalbės apie vieną 
dvidešimto šimtmečio viso pa
saulio stilių.

Dail. Mykolas Paškevičius

5
Norėčiau, kad mūsuose iš

augtų daugiau meną nusakančių 
profesionalų, kaip juos čia vadi
na museum ar gallery men . . . 
Mat, kada reikia tuos dalykus 
nusakyti dailininkui, tai piktžo- 
džiautojai tuojau “pridengia” 
asmeniškumo skydu . . .

— Boltono meno galerijoj, 
Anglijoj, spalio 7 — lapkričio 4 
veikė lietuvių, latvių, estų ir 
ukrainiečių tautodailės paroda. 
Ją surengė Pavergtų Tautų Ko
mitetas Boltone. Lietuvių sky
riaus įrengimu šioj parodoj dau
giausia rūpinosi K. Steponavi
čius.

— Čiurlionio galerijos naujų 
patalpų Jaunimo centre, Chica
go), iškilmingas atidarymas ir 
JAV gyvenančių lietuvių daili
ninkų jungtinė paroda įvyks 
vasario 16-25.

nimus bandom perkelti j drobę? 
Tai jau menas. Bekurdami, mes
turim semtis jėgų iš savo vidi
nės, per savąjį aš persijotos 
vaizduotės. Menininko vertę 
nustato sugebėjimas sąmonin-
gai derinti vidinį ir išorinį pa
saulius.

3
Būdama aplinkos išdava, savo 

darbuose jaučiu stiprią ame
rikinę įtaką. Taip pat jaučiu, 
kad ir mano lietuviškųjų namų 
aplinka, kurioj užaugau, paliko 
gilių pėdsakų mano meniniam 
vystymesi. Nors esmėje ma
nieji darbai priklauso ameriki
niam pasauliui, bet mano ro
mantiškas priėjimas prie tapy
bos turi europines šaknis.

4
Neįmanoma, net ir aštrokai, 

nesusidurti su dabartinėm 
meno srovėm vakaruose. Į taki; 
yra daug — kartais net perdaug. 
Nežiūrint to, daugis iš jų labai 
intriguojančios ir toli eina savo 
implikacijose.

šiais laikais viskas galima 
— įkrovimas yra didžiulis. Su 
tuo ateina naujoji laisvė, su ku
ria menininkas iki šiol dar nie
kad nebuvo akivaizdžiai susidū
ręs.

Neapvaldyta laisvė turėtų 
iššaukti ir didesnį atsakingumą. 
Iš menininko daugiau tikimasi, 
ir tik pats menininkas gali atsi-

KAZIMIERAS ŽOROMSKIS

Tai šitoks, maždaug, žmogaus 
santykis drobėje su gamta ir su 
“dažu” ... O ko norėjote iš ma
nęs su žodžiu “visata”, — taip 
man ir lieka neaišku.

3.
Dėl “lietuviško stiliaus” mes 

visi ir visur leidžiame daug bur
bulų, nes dar nesusitariame dėl 
terminologijos. Stilius yra tam 
tikra pakraipa mene, sakysim: 
impresionizmas, ekspresioniz
mas, renesansas. Tautinio sti
liaus ne tik mes, bet ir niekas 
neturi. Yra tiktai tautinė mo-- 
kykla ir tautinė dvasia. Tautinė 
mokykla sukuriama per šimtme
čius, todėl tokios, kaip užbaig
tos, mokyklos mes dar neturime 
(ji tebėra dar vystykluose). Pas
kutiniuoju laiku tai ten, tai- čia 
pasirodę šauksmai, kad mes jau 
turime tautinę mokyklą (dar 
blogiau — stilių) yra nerimti, 
nes išeina iš po tų pačių žmonių 
kojų, kur jie stovi/

Du ar .trys normalaus lygio, 
dailininkai negali padiktuoti 
tautinio “stiliaus”, tuo labiau, 
sukurti tautinės mokyklos! . . . 
Du-trys didesnio kalibro meist
rai — jau būtii kas kita. Taigi, 
turėkime kantrybės ir dėl to 
(sakysim, iš Čiurlionio jau gali-

4
Vakarų menas mane labai do

mina ir veikia, kadangi aš gy
venu, matau ir galvoju.

Esu baigęs labai konservaty
vią realistinę meno akademiją. 
Jau vien dėl to, kad mano kū
ryba tapo ne visiems supran
tamą, galima spręsti, kiek mane 
yra paveikęs vakarų menas.

Dail. Nijolė Neda Macely- 
tė. Nuotr. V. Maželio

rinkti tikrai prasmingas ideolo
gijas bei kryptis.

Sektino, tvirtai nubrėžto kel
rodžio nėra — menininkas pats 
gali nusitiesti savąjį kelią. 
Ir tai man yra itin dėkinga dir
va.

Dail. Kazimieras Žoromskis

me pasimokyti: jis yra puikus 
komponuotojas, kiek tai liečia 
paveikslo struktūrą).

Kol kas mus jungia tiktai tau
tinė dvasia. Kaip tik dėl jos 
mes ir skiriamės nuo kitų tau
tu ir kraštu dailininku. O tau
tinės dvasios iš mūsų negali 
niekas atimti, nežiūrint, ką mes 
“bemaliavotumėm”, nes ji yra 
mūsų gymyje. Šito sakinio tik
rumui galiu, tiek pridėti, kad 
prancūzų klasikais pasidarė 
dailininkai, gyvenę svetur . . .

Progresyvų dailininką visada 
domino ir turi dominti naujo
sios srovės, neatsižvelgiant, kur 
jos būtų atsiradusios (vakaruo
se, retuose, šiaurėj ar pietuo
se).

iš

— Emilija Pakštaitė, buvusio
II PLJK Žiniaraščio redaktorė, 
dabar sutiko tęsti to paties Ži
niaraščio redagavimą PLJS-gos 
Ryšių centrui. Pagelbinį redak
cijos personalą sudaro Mirga 
Šerepkaitė, Ina Stravinskytė, 
Rita Kekštaitė, Loreta Plienaitė 
ir Aušrinė Karaitytė. Jau iš
leistas pirmasis Žiniaraščio nu
meris. Numatoma leisti kartą 
mėnesyje. Žurnalų formato, 
4 pusi. Žiniaraštis (tiražas 500 
egz.) informuoja jaunimą jung
čiai palaikyti. Adresas: 2422 W. 
Marquette Rd., Chicago, Ill. 
60629.

— Lietuvių inžinierių ir ar
chitektų suvažiavime Washing
tone (spalio 7-9) veikė ir techni
kos paroda, kurią . pristatė 
inž. Danys iš Chicagos. Tarp 
daugybės eksponatų minėtinas 
inž. I. Tamošiūno projektas 
pilnai automatizuotam paštui, 
statomam prie New Yorko. Ta
mošiūno planų įvykdymas kaš
tuos 53 milijonus dol. Buvo iš
statyti ir inž. Danio jūrų švy
turių projektai. Tokių švyturių 
Kanados vandenyse jis yra pa
statęs apie 30. Dr. S. Matas iš
rado stiprųjį metalą-šarvą, dabar 
naudojamą malūnsparnių ir 
lėktuvų įgulų apsaugai. Jo iš
rasta nauja plieno rūšis naudoja
ma Boeing 747 lėktuvuose. Inž. 
dr. A. Nasvytis yra suprojekta
vęs naują motorą malūnspar
niam. Tokius motorus greit tu
rės ir Baltųjų Rūmų malūnspar
niai.

— Janinos Narūnės-Pakš- 
tienės nauja knyga — jos atsi
minimai apie Gabrielę Petkevi
čiūtę, Balį Sruogą, Jurgį Savic
kį ir Juozą Švaistą — jau at
spausdinta Chicagoj, Naujienų 
spaustuvėj.

— Naujosios Anglijos Bal- 
tiečių draugijos Bostone šieme
tine pirmininke išrinkta ’sol. 
Violeta Balčiūnienė. Draugijos 
valdyboj lietuviam taip pat at
stovauja Irena Vaitienė, Vytau
tas Izbickas, Česlovas Mickūnai 
ir Vytautas Žiaugra. Tiek pat 
atstovų turi latviai ir estai. Nu
tarta surengti miesto rotušėj 
baltiečių dailininkii parodą, 
bendrą koncertą ir bendrą po
būvį.

— Lietuvių tautodailės ir kul
tūros paroda (Lithuanian Trea
sures of Culture) atidaroma lap
kričio 26 Detroito miesto cent
rinės bibliotekos trečiame aukš
te, Adams Strohm salėj. Parodą 
organizuoja Detroito Kultūros 
Klubas ir St. Butkaus kuopos 
šauliai. Parodą globoja LB apy
linkė.

— Lietuvių Tautinės Sanda
ros seimas įvyks lapkričio 12, 
sekmadienį, 11 vai. ryto sanda
ros namuose, 840 West 33rd 
St., Chicago, Ill. Kiekviena San
daros kuopa siunčia atstovus į šį 
seimą. Dėl susidėjusių aplinky
bių jau 5 metus Sandaros seimų 
nebuvo.

— “Eglutės”, vaikų laikraštė
lio, naujas numeris bus jungti
nis, spalio — lapkričio mėn., ir 
išeis lapkrityje, nes šiuo metu 
pagrindinai pertvarkoma sese
lių spaustuvė Putname. Susi
dariusios techniškos kliūtys su
trukdė žurnaliuko spausdini
mą.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: S. Citvaras, Richmond Hill, 
N.Y.; M. Mickys, Rochester, N. 
Y. Užsakė kitiem: P. Ąžuolas 
— jaunavedžiam F. ir P. Ąžuo
lam — visi iš Brooklyn, N.Y.; 
K. Vainius, Maspeth, N.Y. — 
jaunavedžiam P. Vainiam, Del 
Rio, Texas; J. Binzas, Newark, 
N. J., perėmė Darbininką j$ 
a.a. J. Ambrozaičio, Newark, N. 
J.; P. Brazauskas, Paramus, N. 
J. — E. S u ruda i, Belmar, N.J.; 
NJLT per P. Puroną, James
burg, N.J. — L. Boreišytei-Al- 
mario, Lakewood, N. J. Sveiki
nam naujus skaitytojus ir dėko
jam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam pirmiem metam 
Darbininko prenumerata tik 7 
dol.
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Help waaj .SERVICE

TO PLACK YOUK AD

SERVICE

PART TIME HIGH PROFIT
We Need People to Expand our 
Business in Your Area. Special 
Opportunity for Special People. For 
Interview call Mr. Carmeli 212 459_

1317

U-NEEK RUBOUT CO. 
Exterminating Guaranteed Results 

Lowest Rates Because of Quality Work 
Rubout your bugs U-Neek, 

Safely, Expertly 
228-0738 bet. 10 A.M. — 2 P.M.

CABINET MAKERS WANTED
Must be Experienced to Work on Fine 
Furniture. Steady Work, Good Pay. 
Apply at: 1602 Troy Ave. Bklyn. ci 

call 377-4600.

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastiud, B. S.
77-01 JAMAICA AVBNUR 

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

WlC D bJl
Michigan 2-4130

A & S FURNITURE REPAIR 
& REFINISHING

We Make Your Furniture Look like new 
944 Main Ave. Passaic, N.J. 
Call 201 475-6833 Mr. Wells

KVIEČIAME TALKON
adresu, gaus Darbininką iki šių * 
metų galo.

Darbininko administracija ir 
1973 metais yra pasiryžusi ne
kelti laikraščio prenumeratos 
kainos. Malonūs skaitytojai 
kviečiami mum padėti.

7 dol., gaus Darbi- 
ir 1973 metais. Už 

skaitytojus mokama 
tik

SCOTCH PLAINS ESSO

DRIVER WITH TRACTORS
A-l Company Year Round Hauls at 

Top Rate
Full Company Cooperation

Call George or Gene (516) 588-6O<X)
Open 7 Days a Week

(Just Gasoline)
U.S. Highway No. 22 & Pinehurst

Ave. Scotch Plains, N.J.
SERVICE

DISPLAY

SCORPION SNOWMOBILES! 
The Smoothest ride in Snowmobiling! 
Nine Models to Choose from. Full 

Service and Warranty facilities. 
Clothing and accessories also available. 
Open Monday through Friday 8 ain to 
8 pm. Saturday 8 am to 6 pm. Sunday 
1 pm to 6 pm. Crystal RecreatUųi 
Vehicles, 39 West Water St. Wakefield, 

Mass. (617) 245-3531

JOHN’S CITGO SERVICE STATION 
Open 7 Days a Week

General Auto Repairs, Tires, Batteries 
6c Accessories — Road Service 

Main 6c Willow Road Marlton, N.J.
Darbininką 
Kviečiame 

pažįstamus

už tris

Darbininko

PAT’S TOWING SERVICE
24 Hours Towing & Road Service
320 Bloomfield Ave. Newark, N.J.

Call 201 481-1896 or 483-8608
485-9794

or

Kviečiame pasinaudoti šių 
metų pabaigos papiginimu ir 
užprenumeruoti 
savo artimiesiem, 
paraginti draugus,
bei jaunimą arba prisidėti auka, 
kad galėtumėm laikraštį siunti
nėti tiem, kurie nori skaityti, 
bet nepajėgia užsimokėti, o 
tokių yra gana daug.

Kas prisius 1 dol. su nauju

ninką šiais 
du naujus 
12 dol. metam 
15 dol.

Už kiekvieną surastą naują 
prenumeratorių
skaitytojai gaus dovanai 3-5 dol. 
vertės knygą.

Mums būtina surasti bent 200 
naujų skaitytojų. Todėl kviečia
me visus, ypač Kalėdų proga,

prenumeruoti Darbininką nau-

PRINTING
If it can be printed we can do it. 
Business Forms, Commercial Station
ery. Invitations, Chance Books. Also 
printing done in Spanish. Reasonable 
prices. Estimates Given. Call LMN 
Printing 525-9280.

GRUBER’S CITGO SERVICE 
STATION 

Open 7 Days a Week
Open 7 Days a Week. General Auto 
Repairs. Road Service. Tires Batteries 

& Accessories
1111 Stuyvesant Ave. Irvington, N. J. 

Call 201 372-9744

THE STEAK PUB
Located in Howard Johnson’s Motor 
Lodge Route 17, Ramsey, N. J. Lunch 
11:30-2, Dinner 5-10, Cocktails from 12 
Noon. Closed Sundays. Every Wednes
day is Ladies Night. .Men bring your 
girls and her dinner is half price. For 

Reservations (201) 327-0006

WINCHESTER AUTO BODY SHOP 
Complete Body and Fender Work 
Automatic Transmission Specialist 

Free Estimates
3711 Winchester Ave. Atlantic City.
N. J. Samuel Dumas, Nathan Chris 

Christmas Mgr. 609-345-7048

Užsakau naują DARBININKO prenumeratą kaip kalėdinę 
dovaną. Laikraštį siuntinėti:

Vardas ir pavardė
Adresas ...........

Plumbing, Oil Burner Installation, 
Welding, Boiler Repair. All Work Done 

by Expert Meehs. Reas. Rates. 
SAM-WIL 632 E 180 ST Bronx 

367-1278

*«MnMMrs*aatsaaMMaMMMaMHnt
HERB’S SUNOCO SERVICE 

STATION
Open 7 Days a Week 24 Hours a Day 

General Auto Repairs, Road Service
Tires Batteries and Accessories 100 

State Highway No. 4 Englewood, N. J.
Call: 201 568-2226

SANDS VILLAGE DINER
Millerton, N. Y. Fully Equipped. Estab.
Business. Truck Route 44. Busy Diner.

Good Lease. Asking $55,000. No 
Reasonable offer Refused 

(914) 789-3589 or 914 789-4726

A&M INSTANT PRINTING
For Instant Printing, Quality Litho
graphy, Composition Layout, Art Elect

rostatic Machines, Papers, Toners,
Mimeo, Duplicators Supplies 81 Me
Whorter St., Newark, N. J. 201-344-0117 '

Laikraštį užsakė

4

If You really want your Car to go see 
Mario

MARIO’S AUTO INSPECTION 
SERVICE

Mario DČ Santis, Prop. Complete Brake 
Repairs, Front End Work, Electrical 
Work, Tune-Ups our Specialty, Auto 

Repair Skilled Mechanics
Shell Bay Road Mayville (Opp. Exit of
State Inspection Station) Phone 609 

465-5607 Cape May Court House.

BROWN’S CONSTRUCTION CO. 
361 Lejohn St. Bklyn.

All Work Done — “Name it, we shall
Do It”. Quick. Dependable. Free 
Estimates. Reasonable Rates. Call now 

827-8465

U

MACALUSO’S ITALIAN
• RESTAURANT

Finest of Italian Cuisine
Bring the Family for Sunday Dinner 

161 Rea Ave. Hawthorne, N.J.
Call 201 423-9723

READING SPECIALIST
Private Teaching, Spanish Homework
All Subjects, Groups. Emotional

Problems Call 654-3417

Siunčiu už prenumeratą $...............
Prenumeratas siųsti adresu:
DARBININKAS
910 Willoughby Avenue
Brooklyn, N.Y. 11221

MASTER CONSTRUCTION
Repairs from $5.00 up. Basements.

Kitchens, Electrical Violations, 
Carpentry & Plumbing. Days and 

Nights LIC. H 695530 (212) 932-7150

CALL ARTIC AIR 
REFRIGERATING SERVICE 

•Commercial and Domestic. 30 Day 
Guarantee on Parts. Sales & Installation 

Free Estimates. Reasonable Rates 
Call 926-7622

STANHOPE CHEVRON
Open 7 Days a Week. We Take Care 
of All Your Automotive Needs. Road 
Service. 24 Hour Wrecking & 24 hour 

Towing Service.
Brooklyn & Sparta Roads, Stanhope, 
N. J. Call 201 347-5665. Ask for Doug 

or John

2127

A.M. WEARY CO.
Locksmith, Engraving, Rubber 

Stamps, Lamination
' 2nd Ave. N.Y.C. (Bet. 109-110 

St.) Call (212) 876-1309

"ATTENTION SXOWMOBILERŠI ' 
Full service shop for service and 
warranty work. Sales and rentals of 

.new machines too! Complete line of 
clothing and equipment. Travel over 

own large land tracts. Open 12 
hours a day. 7 days a week.

Pleasure Vehicle Ranch. Inc. Route 110 
Harvard, Mass. (617) 772-3845

NICKY’S AUTO REPAIR 
Specializing in Standard and Automatic 

Transmissions and Motor Work 
41 Heckel St., Belleville, N. J.

Call 201 759-9582-Open until 11 PM 
Mon-Fri. Sat. till 5:30 P.M.

MManaaMHaaMMoaMMiaMMMs

BESIMOKANČIAM 
JAUNIMUI GRAŽI KALĖDŲ 

DOVANA

JOE HUGHES & SON
We Specialize in Bricks, Stool.-. 
Precast Steps. Flagstone Patios &

; Porches.: 1st '' Class ' Work!:' Frf «.
. Estimates. Reasonable Bates, 

Dvjx ndable Service. 40-53 69 5- * 
Woodside, (212) IL 8-7197

JOE’S SERVICE 
CENTER

Tune-Ups Our Specialty 
Open 24 Hours Every Day 

Dial 609 641-6346
Fire & Tilton Road Pleasantville, N.J.

NEW OFFICE BLDG. 
LANDSDALE, PA.

Centrally Air Conditioned, Full Janitor 
Service, Abundant Parking, 6 months ‘ 
Free Rent for any Company who signs’ 
a 5 year Lease for 4500 square feet 
at $6.00 a Square Foot. Call (215) 

, 368-6000

DISPLAY

YOUNG’S TEXACO 
SERVICE STATION

Open 7 Days a Week, General Auto 
Repair, Road Service, Tires, Batt< lies 
and Accessories (24 Hour Towing 
Service) RT. 206 Flanders, N.J. Dial 

201 879-7’15.

APARTMENTS FOR RENT 
Laurelton — apt. 225. a month, Queens 
— 3 room apt. Manhattan 144 St. 3 

rooms S125. a month, 4 rooms, 145 a 
month, 4 rooms, 160 a month, 134 St. — 
4 rooms, 135 a month. Telephone: 

639-9762 (agent)

WANTED FOSTER PARENTS
If you are between the ages of 25 and 59. 
English speaking, in good health, finan
cially self maintaining, willing to accept 
< hildren of any background and have 
adequate rooms, you are desperately 
needed now. Contact: McMahon Me
morial Shelter, 128 East 112 St. New 
Y >rk. N.Y. 10029. 369-5665

PARADISE WINE & LIQUOR CO.
Finest of Imported and Domestic

Wines & Liquors
Free Delivery. Special Attention to

Your Holiday Needs
605 Summit Ave. Union City, N. J.

Dial 201 867-7077

BRENTWOOD: ELDERLY. ALONE, Į 
AFRAID TO LIVE IN THE CITY? | 

I have room & board for 5 elderly’s I 
in my comfortable private home in 

. Lang Island. (516) 231-9299

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

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

VADOVAUJA V. VEBELIONAS

(212) 441-6799

Vietoj kalėdinių atvirukų 
siuntinėjimo Darbininko skai
tytojai kviečiami prisiųsti auką 
spaudai remti ir tuo pačiu svei
kinti artimuosius ir draugus per 
laikraštį. Taip pat vietoj kalė
dinių atvirukų siuntinėjimo ga
lite aukoti Kultūros Židinio sta
tybai, kuri jau pradėta. Anks
čiau prisiuntusieji bus laiku pa
talpinti laikraštyje. — Darbinin--

siuntiniai į

Modem Lf-

Oro paštu — $113.00

6 turkiški

■' Naudoti rūbai

DISPLAYPrašykite mūsų specialių

Pilnai čia užmokama — 
Gavėjas nieko nemoka. 
Greitas pristatymas. 
Populiarūs siuntiniai

5 DIDELĖS VILNONĖS 
SKAROS — $96.00
54 inč. pločio ir 54 inč. ilgio, 
kutai aplinkui, gražiai gėlėtos

SPECIALUS I — $62.00
10 sv. kiaulės taukų,
10 sv. miltų,
10 s v. ryžių,
10 sv. cukraus.

BRONX BEAUTY SCHOOL 
Spanish and English speaking 

Instructors. Located at 2048 McGraw 
Ave. (near Parkchester), Low Tuition. 
Easy Payment Plans Call (212)931-7400

medžiagos, 100% 
paklodės, (dvigulx) 

2 pagalvių į valkai, 
rankšluoščiai

KAILIŲ IMITACIJA $108.00.
Didelė vertė — 
platus pasirinkimas: 
ūdra (lygi ar dryžuota), 
persiškas avinėlis ar avinas

Per Kultūros Žid« 
lietuvybę didini!

Lietuviškų kalėdinių kortelių 
galima gauti Darbininko admi
nistracijoj. Dėžutė su 12 korte
lių religiniais arba tautiniais 
motyvais su lietuviškais pasvei
kinimais su persiuntimu 1 dol. 
12 ‘meniškų tautiškais moty
vais pieštų kortelių 2 dol. Pra
šom laiku užsisakyti, kad laiku

PORTER STEAK HOUSE 
'Manchester, N. H. (3 Miles North)” 
RTE 3&28. Hotel. 6 Units with Apart
ment, 4 Acres of Land, Ranch House i 
with- Apartment. $295,000 — $65,000 

down (603) 623-8333

10 SKARELIŲ — S54.90 
5 vilnonės skarelės su 
didelėm ar mažom gėlėm ar 
turkiškais piešiniais ir 5 
šilkinės skarelės, visų 
spalvų.
Oro paštu — S63.40

Introduction to 
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais

- ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo- 
kantiem ar nedaug mokantiem

KITATAUČIUI GERIAUSIA
KALĖDŲ DOVANA

History of Lithuania ir Vy
tautas the Great, Grand Duke of 
Lithuania, by Dr. J. Končius. 
Dvi knygos 3 dol. Gavęs bus

vos praeitim. Užsakykite: Dar
bininkas, 910 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

a.

THE PIEDMONT INN
Dinner served with a complimentary 
antipasto, Complete Dinners from 3.95» 
Giant Lobster Dinner $5.95 with all 
trimmings. Banquet facilieties for 
Weddings, Communions and Confirm
ations. All Special Occasions. All Credit 
Cards Honored. Continental Cuisine.

2 Weaver Street, Scarsdale, N.Y. 914 
SC 5-3900

mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol.

DARBININKAS
910 Willoughby Ave. 

Brooklyn, N. Y. 11221

Q
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Relaxed Living No Muggings 
GLOVERSVILLE 6 ROOMS IN 

2 FAMILY HOUSE
Adults, No Pets, in Beautiful Adiron
dack Mt. area. Moderate Rent. Call 
518-725-4687 or Write Mrs. S. Pollack 

10 Place Street Gloversville, N.Y.

SPECIALI KOMBINACIJA 
Didelė vertė — $169.00 
3 jardai vyriškam žieminiam 
paltui medžiagos, 100: vilna 
3 jardai moteriškam 
žieminiam paltui medžiagos
100% vilna, 3 ir pusė jardai 
vyruškam kostiumui 
medžiagos, 100% vilna, 3 
jardai moteriškam žieminiam 
drabužiui 
vilna, 2

Stovi pasakų šalis. Tai nauja, 
tik ką iš spaudos išėjus, vaikam 
skirta knyga, parašyta P. Kalvai-

ralaitė ir septyni nykštukai, Pa
parčio žiedas, Grybų karas, Gė-

Lietuvos Vytis — šitokios for
mos ir stilizuoto stiliaus — bal
tas vytis raudoname fone, su

SERVICE

Litas Travel Service,
87-18 Lefferts BIv., Richmond Hill, N

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650

SENTRY AUTO BODY AND 
FENDER WORKS

Auto Painting and Towing. Collision 
Experts, Welding and Insurance Esti
mates, 900 Passaic Avenue, Building 
No. 43, East Newark, N. J. Days Call: 

201 485-9677. Nights 998-9271 or 
933-5438

11418 ED COOKE 
59 Morningside Avenue 

New York. New York 
Painting Wall Papering Free Estimates 

Call: 850-4173

Į M.A.S. AUTO ALARMS
*• 1 '■ ' ” ' ■ ~ ' ' ' " ' ' _ —> All Auto Accessories and Parts. Whole-

-£ - - -r - r—Garages, Specializing in Auto
NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda ftefttadlenials nuo 4 iki Alarms. Also Automatic Alarms for Re-
5 val. WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. bangomis. Direktorius <tr sidential. Commercial and Industrial 
JuK. J. Stukas. 1467 Force Dr., Mountainside, NJ. 07092; tel. 201—232-5565 w Properties. MA.S. Inc. 3902 16th Ave.

■ —■....... - ' » — Boro Park Brooklyn, N.Y. (212) 871-
Wmt Torwv — “Mtido of Lithuania** — nirmadlenials. 8:05 - 9:00 val. vak 9795. Serving the Entire

Metropolitan AreaWSOU-FM, 89.6 jneg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stoti ■ 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.

N1W YORK — Laisvės žibury*, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniai#

62-15 69th Pl., Middle Village, N.Y. 11379.

When Every Dollar Counts call 
SOCIAL MOVERS 

Reasonable Flat Rates 
Free Estimates. Minimum notice 

Call 738-6226

Dar ir daugiau specialių 
siuntinių.

REIKALAUKITE MŪSŲ 
NAUJO KATALOGO

Užsisakykite dabar — tik per

INTERTRADE EXPRESS 
CORP. 
125 East 23rd Street 
(Penktas aukštas)
New York, N. Y. 10010 
Tel. 982-1530

BOSTON, WO! BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. VIKInl*. 173 * 
s 'TTT lui-irf f

1430 kiL Medford, Maas, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

BOSTON, MASS. — Vedėja* Step. M Inkus, WLYN 1300 kilocycles ir FM

Tel. 268-0489.

H i story of Lithuania. Tai ang
lų kalboj prel. dr. J. B. Kon
čiaus aprašyta lietuvių tautos 
istorija.,Kaina 2 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoj.

Šioje prekyboje mes turime 
23 metų patirtį ir daug 
raksiančių patenkintų 
klijentų!

trauks jaunųjų dėmesį. Išlei
do lietuvių skaučių seserija. 
Kaina 2.50 dol. Gaunama ir 
Darbininko administracijoj.

Darbininko spaudos kioske 
turimos lietuviškos muzikos 

Į plokštelės, knygos, vėliavėlės, 
J kalėdiniai atvirukai, suvenyrai, 
išsiuvinėtas lietuviškas himnas, 
Vytis, drožiniai, automobiliam 
trispalvė ir kt. gaunama ne tik 
Darbininko administracijoj, bet 
lietuvių patogumui ir ALICE’ 
gėlių krautuvėj, 107-04 Jamaica 
Ave. ir 107 St. Richmond Hill, 
N. Y. Krautuvė atidara 7 die
nas savaitėj. Tel. 846-9527.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
gaunama už 75 c., su pastaty
mo kaladėle (baze) už 1 dol. 
Lietuviška ir JV vėliavėlės su 
pastatymo kaladėle—1.50 dol. 
Didesnį skaičių užsisakant duo
dama nuolaida. Persiuntimo iš 
laidom pridedama 50 c.

skersai. Toks ženklas galima 
klijuoti ant automobilio lango 
(decal). Galima užsisakyti paš
tu prisiunčiant 1 dol. už ženk
lelį — Darbininko administraci
ja, 910 Willoughby Ave., Brook
lyn, N.Y. 11221.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupaci
jai priminti. Ženkleliai lipi
nami ant vokų. 100 ženklelių 
už 1 dol. Platintojam nuolai
da. Kreiptis: Darbininkas, 
910 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N.Y., 11221.
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BALTIMORĖS ŽINIOS
Antanas Laukaitis, iš Australi

jos, svečiavosi pas savo bičiu
lius Balį ir Janę Brazauskus. 
Jie tolimajam svečiui paro
dė Baltimorės miestą.

šv. Alfonso suaugusių klubas 
surengė kaukių vakarą spalio 28 
šv. Alfonso parapijos salėje, šo
kiam grojo orkestras. Geriau
siom kaukėm ir kostiumam pa
skirtos premijos.

Vladą Bačanską pagerbė jo 
draugai bei giminės spalio 28 
Lietuvių svetainės klevų kam
baryje. Palinkėjo jam ilgiausių 
metų. V. Bačanskas yra pasižy
mėjęs veikėjas.

Šv. Alfonso parapijos metinė 
vakarienė bus lapkričio 12 para
pijos salėje. Pradžia 1 vai. Bus 
pagamintų lietuviškų valgių 
Veiks loterija, šokiam gros Ed
vardo Karčausko orkestras. Visi 
kviečiami kuo gausiausiai da
lyvauti.

Liet. Bendruomenės apylinkė 
lapkričio 4 surengė gražų ir di
dingą koncertą, kurio programą 
atliko solistai Aldona Stempu- 
žienė ir Stasys Baras. Po kon
certo buvo šokiai, kuriem gro
jo žinomas vokiečių orkestras 
Happy Wanderers.

Atgal prie Dievo — Back to 
God — pamaldos buvo lapkri
čio 5. Jas rengė legionierių lie
tuvių postas 154 ir jų padėjė-

Eugenija Garunkštytė ir dr. Vytautas Baukys, susituokę spalio 9. *

APREIŠKIMO PARAPIJOS BAŽNYČIOJE 
PAMALDOS UŽ MIRUSIUS LIETUVIUS
DVASININKUS
Gruodžio 3, sekmadienį, pra

šant parapiečiam, klebonas kun. 
Pr. Raugalas rengia New Yor- 
ko apylinkės mirusiųjų lietuvių

ris, kun. Leonas Voicekauskas, 
kun. Vincas Svirnelis.

Prašom mūsų parapiečius 
pateikti mum -vardus ir pavar
des tų mirusiųjų kunigų, ku
riuos, gal būt, šiame sąraše

Gina Garunkštytė ir dr. Vy
tautas Baukys susituokė rug
sėjo 9 Maspetho lietuvių bažny
čioje. Sutuokė kun. J. Pakalniš
kis. Vytautas Baukys šį pavasa
rį baigė medicinos mokslus ir 
ir šiuo metu dirba savo srity
je Detroite. Abu buvo aktyvūs 
skautai ir priklausė sporto klu
bam.

Dail. Vytauto Igno paroda su
rengta spalio 28 ir 29 dieno
mis Liet. Bendruomenės kultū
ros klubo susirinkimo proga. 
Parodoje buvo išstatyta apie 40 
grafikos ir apie 20 mišrios tech
nikos darbų. Susirinkimą pra
dėjo klubo pirm. Šatas, pa
kviesdamas dail. Praną Lapę 
pristatyti svečią. Toliau dail. V. 
Ignas vietoj paskaitos parodė 
savo Lietuvoje darytas nuo- 
traukas-skaidres. Praeitų metų 
pavasarį jis lankėsi Lietuvoje, 
ten buvo surengta jo paroda. 
Ta proga jis išfotografavo Vil
nių, Trakus, Kauną ir pakeles. 
Nuotraukos gražios, su natūra
liom spalvom. Po oficialios 
dalies klubo valdyba pavaišino 
visus dalyvius ne tik kavute, 
bet ir šampanu. Į parodos atida
rymą atsilankė daug žmonių. 
Vėliau atėję jau nebetilpo salėje 
ir turėjo pasilikti ant laiptų.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo minėjimas bus lapkričio 19 
Liet. Piliečių draugijos salėje 
So. Bostone.

jos. Visi dalyvavo mišiose, ku
rias aukojo posto kapelionas 
kun. A. Dranginis. Mišios buvo 
8:30 v. Šv. Alfonso bažnyčioje. 
Vyrų choras Daina giedojo per 
mišias. Pamaldos baigtos Ame
rikos ir Lietuvos himnais.

Balfo drabužių rinkliava jau 
prasidėjo ir baigsis lapkričio 15. 
Visi prašomi liekamus drabu
žius ir batus sunešti į Lietuvių 
svetainės rūsį. Tie drabužiai 
bus pasiųsti vargstantiem lie
tuviam kituose kraštuose.

Sodalietės rengia bingo žaidi
mus lapkričio 17 Šv. Alfonso 
mokyklos salėj. Pradžia 7:30 v. 
Bus skanių valgių ir gėrimų. 
Pelnas skiriamas dovanom, ku
rios bus išdalintos *- lietuviam 
seneliaYn, esantiem prieglau
dose. Sodalietės senelius ap
lankys Kalėdų švenčių proga.

Sporto klubas pietus rengia 
lapkričio 19 d. 2 v. popiet 
Lietuvių svetainės kamba
riuose. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Klubas veikia jau tre
čius metus. Klubas turi gerą 
tinklinio komandą, kuri praėju
siais metais laimėjo antrąją vie
tą visoje Baltimorėje. Tikimasi, 
kad jie šiemet laimės pirmą
ją vietą. Sėkmės jiems!

Jonas Obelinis

Kennebunkport, Maine, prieš 
pat lietuvių pranciškonų sody
bos vartus parduodamas bun
galow — dviejų miegamų, su 
įrengtu rūsiu, dviem garažais. 
Trys ketvirčiai akro žemės. Viso 
43,000 dol. Skambinti (207) 
967-2224.

For sale. — Rosedale, L.I., 
1 family, detached, brick house. 
In good condition. 2 garages, 
3 bedrooms, 2 baths and a 
finished basement. Electricity 
220 volts since the bedrooms 
are air conditioned. Phone (212) 
528-0558.

kunigų bei vienuolių ir lietuvių 
vyskupų (mirusių tarp 1950 ir 
1972) prisiminimą — pamaldas 
su koncelebruojamom mišiom ir 
pritaikytu svečio kunigo pa
mokslu. Po mišių visi atvy
kusieji bus pavaišinti parapijos 
svetainėj kava su pyragaičiais.

Mirusieji lietuviai vyskupai: 
vysk. Vincentas Borisevičius, 
vysk. Pranciškus Būčys, vysk. 
Teofilius Matulionis, vysk. Pet
ras Maželis, vysk. Vincentas 
Padolskis, vysk. Kazimieras Pal
tarokas, vysk. Pranciškus Ra
manauskas, vysk. Mečislovas 
Reinys, arkivysk. Juozas Skvi
reckas, vysk. Pranciškus Brazys.

Mirusieji lietuviai kunigai bei 
viemMiliaiT ~ - ^kun*- ——Sirenas 
Draugelis, kun. Vytautas Demi- 
kis, kun. Vincas Gorden-Gordu- 
nas, kun. Juozas Grebliūnas, 
kun. Lionginas Jankus, prel. Ig
nas Kelmelis, prel. Mykolas Ke- 
mėžis, kun. Antanas Kodis, kun. 
Jonas Laurinaitis, kan. Juozas 
Meškauskas, kun. Jonas Matu- 
zas, kun. Antanas Milukas, kun. 
Titas Narbutas, kun. Antanas 
Narkus, kun. Aleksandras No
rius, seselė Nikodemą (domi- 
ninkonė), kun. Jurgis Paransevi
čius, tėv. Bonaventūra Pauliu
kas, OP, kun. Kazimieras Pau- 
lionis. brolis Didakas Pauliukai- 
tis, OFM, kun. Nikodemas Pet
kus, kun. Jonas Petrėnas, kun. 
Mykolas Ražaitis, kun. Silvest
ras Remeika, kan. Mečislovas 
Sandanavičius, kun. Antanas 
Sidaravičius, kun. Juozas Si
monaitis kun. Jonas Sitavičius, 
prel. Ignas Starkus, kun. Jonas 
Starkus, kun. Juozas Stašaitis, 
tėv. Modestas Stepaitis, OFM, 
prel. Eduardas Stukelis, kun. 
Juozas Šeštokas, brolis Anta
nas Trumpa, OFM, kun. Stanis
lovas Valiušaitis, kun. Antanas 
Vanagas, kun. Vincas Vamagi-

mes praleidom.
Nuoširdžiai kviečiam visus 

kunigus, parapiečius ir svečius 
atsilankyti į šias pamaldas baž
nyčioj ir į parapijos svetainę.

Darbininko kalendorius jau 
atspausdintas ir subrošiūruotas. 
Greitai jis bus siuntinėjamas 
mūsų skaitytojam.

Š.m. spalio 19 ligoninėj stai
ga mi rė ♦
Jonas Kulikauskas.

Buvo pašarvotas M. Šalinskie- 
nės laidojimo koplyčioje Wood- 

Tiavene. Su bažnytinėmis apei
gomis palaidotas spalio 24 iš 
Apreiškimo parapijos bažnyčios 
Šv. Jono kapinėse šalia savo 
motinos.

Labai nuoširdžiai dėkojame 
didžiai gerbiamam Apreiš
kimo parapijos klebonui kun. 
Pr. Raugalui, kun. A. Račkaus
kui ir kun. J. Pakalniškiui už 
gražias ir įspūdingas koncele- 
bruotas mišias, pamaldose daly
vavusiam kun. L. Budreckui.

Dėkojame solistei Louise . 
Senken, kuri taip gražiai giedo
jo mišių metu. Dėkojame var
gonininkui Algirdui Kačanaus- 
kui, įspūdingai ir jautriai gie
dojusiam ir muzika palydė
jusiam visas laidotuves.

Dėkojame M. Šalinskienei, 
kuri parodė tiek daug geros šir
dies ir taip gerai bei nuošir
džiai patarnavo.

Dėkojame giminėm, draugam 
ir visiem, kurie dalyvavo laido
tuvėse, užprašė mišias, ir vie
nokiu ar kitokiu būdu pareiškė 
mum užuojautą.

Žmona Jadvyga ir sūnus Algis

Linden, N. J.
UŽBAIKIME MILIJONĄ!
Lietuvių Fondo įgaliotinis 

Lindene ir Lietuvių Bendruo
menės Lindeno apylinkės val
dyba ruošia koncertą — vakarie
nę su šokiais. Parengimas įvyks 
gruodžio 2, šeštadienį, 7 vai. 
vak., Lietuvių Laisvės Parko 
salėj, 340 Mitchell Ave., Lin
dene. Visas pelnas skiriamas 
Lietuvių Fondo milijonui už
baigti.

Per pirmąjį Lietuviii Fondo 
gyvavimo dešimtmetį iš nepil
no milijono kapitalo procentų 
jau yra išdalinta lituanistinėm 
mokyklom, švietimui ir kitiem 
lietuvių kultūriniam reikalam 
apie 170,000 dol. Taigi kiek
vieno susipratusio lietuvio gar
binga pareiga būtų užbaigti šį 
milijoninį fondą dar šiais metais 
ir tokiu bildu padėti išlaikyti 
lietuvybę išeivijoj.

Vakaro koncertinėj programoj 
dalyvaus jauna talentinga solis
tė Jūratė Veblaitytė-Litchfield, 
lyrinis sopranas. Ji su dideliu 
pasisekimu yra koncertavusi 
New Yorke ir kitur lietuvių 
parengimuose sėkmingai atliku
si menines programas. Savo ma
loniu, gerai išlavintu balso 
tembru ir artistiška laikysena 
scenoj yra laimėjusi klausytojų 
simpatijas. Antras meninės pro
gramos dalyvis bus Mečys Raz- 
gaitis, stiprus, kultūringas bo
sas. Lindene jau jis yra du kar
tus dainavęs per 16 Vasario mi
nėjimus ir savo gražiu balsu pa
likęs gerą įspūdį. New Yorke 
šiemet buvo suruošęs koncertą, 
kuris turėjo pasisekimą ir muzi
kų buvo įvertintas gerai. Pianu 
solistus palydės nenuilstamas 
lietuvių kultūrininkas kom-

pozitorius Juozas Stankūnas.
Reikia su pasigėrėjimu pa

brėžti, kad visi trys menininkai 
atsisakė nuo honoraro, auko
dami jį Lietuvių Fondui. Ren
gėjai neabejoja, kad daugelis 
paseks jų pavyzdžiu ir, gausiai 
atsilankydami į parengimą, pa
rems Lietuvių Fondą. Kartu jie 
pasigėrės puikiu koncertu ir 
pasivaišins skaniais lietuviškais 
valgiais bei gėrimais.

Vakarienę ruošti, salę puošti, 
svečius priimti bei juos vaišinti 
sutiko jaunosios kartos jauno
sios ponios ir panelės.

Šokiam ir per vakarienę gros 
geras orkestras.

Vakarienės metu kiekvienas 
galės įsirašyti Lietuvių Fondo 
nariu pas įgaliotinį V. Tursą.

Bilietus iš anksto galima gauti 
ar telefonu užsisakyti pas Lie
tuvių B-nės Lindeno apylinkės 
pirmininką Joną Zubavičių, 6 
Oak St., Clark, N. J., tel. 381- 
3198, ir pas Lietuvių Fondo į- 
galiotinį V. Tursą, 412 Mor
ristown Rd., Linden, N. J., tel. 
925-2686. Bilieto kaina — 8 dol.

V.T.

Laisvės Varpo, lietuviškos 
radijo valandėlės vakaras-kon
certas, buvo spalio 8. Programą 
atliko du jauni menininkai iš 
Los Angeles — Birutė ir Riman
tas Dabšiai. Koncertą rengė Pet
ras Viščinis, radijo programos 
vedėjas, ir būrelis talkininkų.

Tautų šventė vyko kelias die
nas Commonwealth Armory. 
Spalio 27 pasirodė lietuvių tau
tinių šokių visos trys grupės, 
vadovaujamos Onos Ivaškienės. 
Per kelias dienas programoje 
dalyvavo apie 50 tautybių. Be 
šokių dar buvo ir dainų, muzi
kos, buvo ir visokiausių keps
nių. Lietuviai su savo šokiais 
susilaukė didelio dėmesio. 
Onos Ivaškienės vadovau
jamose trijose grupėse šoka apie 
70 jaunimo.
PAGERBIAMI KLUBIECiAI 

VETERANAI
South Bostono Lietuvių Pi

liečių Draugija pagerbs savo na
rius veteranus. Nariai, išbuvę 
draugijoj 25 metus (tokių yra 
apie 40), bus pagerbti puikiu 
banketu. Kiekvienas narys vete
ranas gaus paauksuotą Lietuvos 
vyčio ženklelį ir ta pačia pro
ga visą laiką bus atleidžiamas 
nuo klubo nario mokesčio.

Banketas įvyks lapkričio 12, 
sekmadienį, 3 vai. p.p., savam 
name, trečiojo aukšto auditori
joj, 370 West Broadway, South 
Boston, Mass. Bilieto kaina 
4 dol.

Kiekvienas narys veteranas 
gaus nemokamai skanią savo 
klubo šeimininkių pagamintą 
vakarienę. Prie stalų maloniai 
patarnaus jaunos klubo narės. 
Banketo dalyviai galės pasi
linksminti ir pašokti, grojant vi
siem gerai žinomam smagiam 
Marshall orkestrui.

Banketo rengimo komiteto 
pirmininkas yra ilgametis 
draugijos vicepirmininkas Lon
ginas Švelnis (jis ves progra
mą). Kiti nariai: dr-jos pirm. 
Stanley L. Drevinskas (jis į- 
teiks veteranam ženklelius), fin. 
sekr. Adam W. Druzdis, ižd. 
Edmund L. Ketvirtis, virtuvės 
viršininkas Viktoras Tamošiū
nas, direktorius Stanley- K. Gri- 
ganavičius ir nuolatinis radijo 
pranešimų redaktorius Romas 
Bričkus.

Patartina banketo bilietus įsi
gyti iš anksto, nes gali jų pri
trūkti. Jie gaunami pas dr-jos 
valdybos narius ir klube prie 
baro. Galima užsisakyti ir tele
fonu pas klubo reikalų vedėją 
Vincą Kazakaitį: 268-9058.

Banketo rengėjai

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 We«f Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus 
ALFRED W. ARCHIBALD, Resident

Šio banko direktorių taryboje yra adv. Jobas J. GrfgaTis. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai b Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

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

J
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PADĖKA
Šių metų liepos mėn. 5 d. mirė mano tėvas

A.A. JONAS VAITKEVIČIUS- 
VAITKUS

iš Auginu km., Josvainių valsč., Kėdainių apskr. 
šių metų rugsėjo mėn. 20 d. mirė mano motina

A.A. ONA RŪŠKIENĖ
j iš Sasnavos miestelio, Marijampolės apskr. Abu palaidoti
t savo gimtinių parapijų kapinėse, Lietuvoje.

Skaudos metai mums abiems, skaudūs mūsų broliams, 
J seserims, anūkams, proanūkėms Lietuvoje, Amerikoje ir 
; Vokietijoje.

Nuoširdi padėka giminėms ir prieteliams už dalyva- 
j vimą pamaldose prisimenant mirusius. Ačiū visiems už pa- 
j reikštas užuojautas spaudoje, laiškais ar asmeniškai. Ačiū 
• už užsakytas miSias.

Nuoširdus ačiū priklauso Jonui Brazauskui už giesmes 
' abejose miSiose ir prof. A. Aleksiui už palydėjimą vargonais.

Stasė Rūškytė-V aitlcienė 
Edmundas Vaitkus

Stratford, Conn.

>■

FLORIDOS PAMARIAIS ATEINA RUDUO

Juno Beach, Florida 33408

Žiemą Floridoj tiktai turtuoliams. Jei nori aplankyti 
ir pažinti Floridą, atvažiuok rudenį arba vėlyvą pava
sarį. Kainos tos pačios iki gruodžio 1 d. kaip vi
durvasaryje. Kodėl nepasinaudoti.

Tomkų vasarvietės SAPPHIRE SEA adresas: 700 
Ocean Drive, Juno Beach, North Palm Beach, Florida 
33408. Telefonas (305) 844-3388.

j DVIEJŲ SAVAIČIŲ
j ŽIEMOS EKSKURSIJA
' Į LIETUVĄ
« Išvyksta 1972 m. gruodžio 21 dieną —

— grįžta sausio 4 dieną, 1973.

LIETUVOJE ŠI GRUPĖ
» PRALEIS 11 DIENŲ.

Iš Bostono Ir New Yorko 
Kaina tik $619.00

Vykstantiems iš Chicagos — $719.00

ir iš Cleveland© — $685.00

Grupėje dalyvių skaičius ribotas — nes (vėluokite l

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės į 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway 

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

Savininkė — Aldona Adomonienė
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DARBININKAS TRANSLIACIJA 
APIE LIETUVIUS 

PER RADIJĄ

Redakcija .455-7281 
452-2923 

Spaustuvė ...—.............452-6916 
Vienuolynas  .............. .455-7068

Kultūros Židinys..........827-9865

Kultūros Židinio pamatų pa
šventinimas šį sekmadienį, lap
kričio 12 d. 1 v. popiet. Po pa
šventinimo — kavutė. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti.

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židinyje lapkričio 12, šį sek
madienį, 11 vai. Po pamaldų 
— užsiėmimai, vaišės, pasi
linksminimas. 1 vaLjaunimo or
ganizacijos su vėliavomis daly
vauja Kultūros Židinio pamatų 
pašventinimo iškilmėse. Visas 
New Yorko apylinkės jauni
mas kviečiamas dalyvauti pa
maldose 
mėse.

Korp. 
čio 11,

N. Y. tautinių šokių grupė, 
vadovaujama J. Matulaitienės, 
lapkričio 12 dalyvauja rytų Eu
ropos tautų muzikos ir šokių zas Boley, Marian Sidtis ir Phi

lip Skabeikis. Pokalbis trans-

ir pašventinimo iškil-

Neo Lithuania lapkri- 
šeštadienį, minės 50 

metų sukaktį. Pamaldos pran
ciškonų vienuolyno koplyčioj 
10 vai. r. Iškilmingas šventės 
minėjimas 7 v.v. Kultūros Ži
dinyje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y.

Neolituanai kviečia visą lietu
višką jaunimą į šokius, kurie 
rengiami lapkričio 11 d. 9 v.v. 
Kultūros Židinyje po iškilmingo 
korporacijos sukakties minė
jimo.

L.K.M. Sąjungos 29 kuopos 
susirinkimas įvyks lapkričio 12, 
sekmadienį, tuoj po 11 vai. mi
šių Apreiškimo parapijos žemu-
tinėj salėj. Visos narės prašomos Simpoziumas dailės klausi- 
dalyvauti.

Antanas Laukaitis, žurnalistas 
ir visuomenininkas, rašąs apie

dar dalyvauja lenkų choras, uk
rainiečių šokių grupė ir choras, 
rusai, slovakai. Pradžia 2 v. 
popiet. Praeitais metais toks 
festivalis sutraukė daug publi
kos, tikimasi, kad ir šiemet bus 
daug žiūrovų. Festivalį rengia 
slavų klubas.

LMK Federacijos New Yorko 
klubas savo susirinkimą šaukia 
lapkričio 12 d. 3 v. popiet Kul
tūros Židinyje. Bus pagerbta 
Amerikos veikėja Ieva Mikolai- 
nienė. Narių dalyvavimas bū
tinas.

FM bangomis iš WEVD stoties, 
iš tos pačios, kuri transliuoja J. 
Stuko vadovaujamą “Lietuvos 
atsiminimų“ programą.

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS ŽINIOS

Kat. Moterų Sąjungos 24 
kuopos susirinkimas šaukiamas

po 12 vai. mišių parapijos sa-

suruošta laimė-

Dail. Teofiliui Petraičiui lap-

nėje Elizabethe. S\eiksta ir 
šios savaitės gale grįžta namo.

Dramos aktorius Henrikas 
Kačinskas, atvykęs iš Wash- 
ingtono, spalio 29 dalyvavo dra
mos studijoje ir kalbėjo apie 
dailųjį skaitymą ir sceninę kal-

parapijos salėje. Praėjo smagio
je nuotaikoje.

Kun. A. Petrauskas, parapijos 
klebonas, lapkričio 4 savo bičiu
lių ir artimųjų tarpe atšventė

Mary ir Peter Vence bažny
čiai padovanojo du gražius ar
notus, žalios ir violetinės spal
vos.

Kalėdojimas, metinis para-

bus apdovanoti naujais kalendo-
. skaitos, t.y. lapkričio 12.

Rožė Mainelytė dirba Panam

kelionėn, Vokietijoj 
olimpinius žaidimus, 
eilę Europos kraštų, o dabar 

ir lanko 
draugus bei pažįstamus. Atvy
kęs į New Yorką, užsuko ir į 
Darbininko redakciją.

Apolonija Draugelytė - Če-

iijoj, Campino mieste prie Sao 
Paulo. Prašant jos seseriai Mag
dalenai Galdikienei, lapkričio

mais, rengiamas ryšium su dai
lės paroda, bus gruodžio 2 Kul
tūros Židinyje.

Liet. Dailininkų S-gos susi
rinkimas buvo lapkričio 5 pas 
O. Osmolskienę. Aptarti paro
dos reikalai, simpoziumas, prie
monės, kaip efektyviau parem
ti Kultūros Židinio statybą ir k. 
Dailės paroda rengiama lapkri
čio 25 — gruodžio 3 Kultūros 
Židinyje. Sąjungai pirminin
kauja dail. A. Elskus.

R. Kazlas. iš Hollis Hills, N. 
Y., atsilankęs . i Darbininko

staigoje Manhattane. Spalio 16 
suėjo 20 metų, kaip ji tarnauja 
šioje bendrovėje. Ją pasveikino 
skyriaus viršininkas, apdovano
jo gražiu Panam ženklu ir ke
turiom žvaigždėm (kiekviena 
žvaigždė už 5 ištarnautus me-

Eugenija Karpiutė, Amerikos 
lietuvaitė, dirba Time žurnalo 
finansų skyriuje. Ji tvarko at-

koplyčioje Brooklyne buvo at
laikytos gedulingos mišios.

Bronius Jankevičius, anksčiau 
gyvenęs Bartninkų valsčiuj, spa-

pažinusiem tai praneša jo sese
rys Magdalena ir Ona Jankevi
čiūtės iš New Yorko. Spalio 30

gos mišios Brooklyno pranciš
konų vienuolyne.

Dr. Marija ir Aleksandras 
Žemaičiai, gyv. Leonia, N. J., 
spalio 24 išskrido į Atėnus. Iš 
Graikijos laivu aplankys Vidur
žemio jūros pakraščių mies
tus. Ekskursiją suorganizavo ir 
joje dalyvauja amerikiečiai gy
dytojai. Kelionė užtruks 16 die
nų. Iš Izmir Žemaičiai atsiuntė 
sveikinimus ir Darbininkui.

spaudai paremti. P. Turulienė. 
iš Hollis,' N.Y., apmokėdama 
metinę prenumeratą, pridėjo 12 
dol., skirdama auką apmokėti 
prenumeratai negalintiem užsi
mokėti. Jos dėka Darbininkas 
bus siuntinėjamas invalidui J. 
Žaliaduoniui, Cleveland, Ohio. 
Darbininko administracija au
kotojam nuoširdžiai dėkoja.

Kviečia visus lietuvius iškil- 
mingai sutikti N. Metus naujai 
atremontuotoje Apreiškimo pa
rapijos salėje. Sutikimą rengia 
Apreiškimo parapijos choras ir 
klebonas kun. P. Raugalas. Vie
nam asmeniui 12 dol. Gros 10 
asmenų Joe Thomas orkestras. 
Bilietų galima įsigyti pas choro 
narius ir klebonijoje.

Išnuomojamas gražus sau
lėtas kambarys Woodhavene. 
Kreiptis Mrs. Kazlauskas, 84- 
23 96 Street, Woodhavene, N.Y. 
11421, tel. VI 6-7431.

Pietu Amerika.<•
N.Y. liet, vyrų choro Perkū

no naujai išrinkta valdyba pa
siskirstė pareigomis: pirminin
kas Z. Jurys, vicepirmininkai 
Ged. Rajeckas ir V. Labutis, 
sekr. St. Vaškys, ižd. J. Jan
kus. Pirmininko adresas — 109- 
24 Park Lane, Kew Gardens. 
N.Y.. 11418, tel. 441-7831, dar
bo telefonas (516) H U 2-2575. 
Valdyba ir choro dirigentas V. 
Strolia kviečia visus dainos mė
gėjus įsijungti į choro eiles.

7:30 v.v. Kultūros Židinio pa-

jį savo nan Visvaldą v»erdviii 
ir laukia daugiau naujų narių.

N.Y. lietuvių vyrų choro Per-

pavadinta “Labą rytą". Įdainuo
ta 16 dainų. Kaina — 6 dol. Vi-

i choro vadovą muziką V. Stro-

N. J., 07028, tel. (201) 224 
7952.

Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
MINĖJIMAS
įvyks lapkričio 18, šeštadienį, Apreiškimo 
parapijos salėje Brooklyne. Pradžia 6:30 v.v.

Žodį tars šaulių kp. pirm. Antanas Reventas

Meninėje dalyje dalyvauja:
— Solistė Gina Čapkauskienė,
— Muzikas Algirdas Kačanauskas, 

akompaniatorius

Dekoracijos — dail. Jurgio Juodžio

Pasilinksminimas ir atgaiva, grojant Gutauskų 
orkestrui ir veikiant užkandžių ir gėrimų barui.

Įėjimo auka —- 4 dol. Studentams ir uniformuotiems, 
kariams — 2 dol.

Visi nuoširdžiai kviečiami atsilankyti į minėjimą.
Minėjimą rengia ramovė nai, talkinami 

birutiečių ir šaulių.
(Automobilius galima saugiai pastatyti gazolino stotyje 
skersai gatvės.)

simpoziumas aktua-

apie lietuvius lapkričio 3 iš sto
ties WEVD nukelta į lapkričio 

• 17, penktadienį, 9 v.v. Bus po
kalbis

kūbas S t ūkas. Simpoziume da
lyvauja: Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis, Tėv. Pijus

mais. Moderatoriais yra kun.

Grandinėlė šoka New Yorke lapkričio 4. Nuotr. V. Maželio

L.B. apygardos valdyba su 
apylinkių valdybom posėdžiavo 
lapkričio 2 Kultūros Židinyje. 
Padarytas pranešimas apie LB 
tarybos suvažiavimą, 
aktualiais

kalbėta 
apygardos veiklos 

klausimais ir apie artėjančius 
Bendruomenės rinkimus. Buvo

mitetas ir padarė pranešimą 
apie savo veiklą. Sudarytas 
parodai rengti komitetas. Pa
rodos ruošos darbus atlikti su
tiko jaunimo metų komitetas. 
Į jį dar įeina iš apygardos val
dybos P. Jurkus ir J. Rūtenis 
ir iš Woodhaveno apylinkės — 
V. Galbuogytė. Posėdis užsitę
sė net iki pusės dvyliktos nak
ties.

LMKF NY KLUBE 
PAGERBIAMA ŽYMI 

VEIKĖJA
LMK Federacijos New Yorko 

klubo valdyba kviečia klubo na-

sekmadienį, 3 v. popiet Kultu-

pagerbta Ieva Mikolainienė jos 
89 gimtadienio proga.

-o-
Ji yra gimusi 1883 spalio 31 

Balsupių k., Marijampolės vlsč. 
I Ameriką atvyko 1895 kartu su

Naujųjų Metų sutikimą ren
gia Kultūros Židinio statybos 
komitetas ir popiečių bendra
darbiai Kultūros Židinyje.
nio, knygnešio, varpininko, 
laikraštininko. Buvo aktyvi jo 
darbij talkininkė.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, steigė komitetus, drau
gijas, organizavo rinkliavas Lie
tuvos . karo našlaičiam, nepri
klausomybės fondui, šauliam ir 
kt. 1922 pirmininkavo šalpos 
komitetui mažiesiem Vil
niaus kankiniam (to komiteto 
garbės nariu buvo ir preziden
tas Wilsonas). 1923-26 buvo 
sekretorė Lietuvių moterų glo
bos draugijos Brooklyne; drau
gija teikė pagalbą Lietuvos kam 
našlaičiam. 1927 pirmininkė 
organizacinio komiteto dr. J. 
Basanavičiaus vaikų prieglaudai 
Vilniuje šelpti, nuo 1928 akty
viai veikė Moterų Vienybėje 
New Yorke. Jos vyras mirė 1934 
sausio 8, sūnus Mindaugas, gy
dytojas, mirė 1941. Duktė Aldo
na yra Roosevelt aukštesniosios 
mokyklos direktorė Yonkers,

-o-
Klubo susirinkime bus išsa

miai pakalbėta apie jos patrio- 
Žodį tars ir pati 
Po to — kavutė, 
kviečiamos gausiai

solenizantė. 
Klubo narės 
dalyvauti.

GRANDINĖLĖ ŠOKO NEW YORKE

Grandinėlė, tautinių šokių 
ansamblis iš Clevelando, lapkri
čio 4 atvyko į New Yorką ir 
čia Bishop Reilly aukštesniosios 
mokyklos salėje patraukliai ir į- 
spūdingai atliko dviejų valandų 
šokių programą.

Šį Grandinėlės pasirodymą 
organizavo Laisvės Žiburio ra
dijo vedėjas Romas Kezys. Jo 
pirmasis projektas buvo Grandi
nėlę, kaip pasižymėjusį an
samblį, parodyti Lincoln cent
re. Bet šis projektas neišėjo. Da
bar jis ir surado šią naują mo
kyklos salę. Jis ir pradėjo vakaro 
programą trumpu žodžiu, pa
minėdamas- patį faktą, pristaty
damas Frederick Schmidt, dide-

zika, palydėjusi visą spalvingą 
šokių spektaklį.

daug rašyta. Ansamblio nereikia

ir savo vertę. Ansamblis daug

ir grakštumo ir geros technikos.
Visa programa buvo surikiuo

ta į šokių pynę. Vienas šokis

tesni, o paskui jų tempas di-

kili nuotaika.
Viso ansamblyje yra apie 60 

žmonių. Jis turi ir savo orkest-
kandidatuoja į New Yorko

mus New Yorko miesto pa
reigūnas, New Yorko tarybos 
pirmininkas Sanford Garelick. 
Jis tarė trumpą žodį, prisimin-

čia šoka ir groja jaunimas.
Šį j.animą į darbą subūrė 

ir jį į ansamblį sulydė tik vie
nas žmogus — Liudas Sagys, 
ansamblio prityręs vadovas. Jo 
entuziazmas, neišsenkama 
energija, sumanumas ansamblį 
išvedė į pirmaujančias vietas.

dus.
Po šios trumpos kalbos tuoj 

užgeso šviesos ir suskambo mu-

— Išnuomojamas 6 kambarių 
butas prie gero susisiekimo 
Woodside. Skambinti vakare 5- 
10 vai. HA 9-1220.

Suaugusi moteris ieško 3-4 
kambarių buto. Pageidaujama 
Woodhavene ir apylinkėj. 
Skambinti Darbininko admi
nistracijai GL 2-2923.

Woodhavene parduodamas 3 
šeimų namas (Colonial House) 
gerame stovyje, su garažu. Že
mės plotas 40x100. Prieinama 
kaina. Tel. HI 1-3783.

šokiai tokia tvarka: kepurinė, 
aukštaičių kadrilis, blezdingėlė, 
pakeltkojis, kuskinėlis, pakrėsti- 
nis, duktė viena namie liko, 
iškilmingas trejinis, greitapdlkė, 
rezginėlė, lenciūgėlis, šlep- 
siukas, šakalinis, dovanu šokis, 
suktinis.

Po programos Maspetho lie-

nimo šokiai, Grandinėlės pri
ėmimas. Žmonių buvo ir čia pil
na. Pavalgę ir pasišokę, paben
dravę su New Yorko jaunimu.

delphiją. Pakeliui sustojo nak
voti, o sekmadienį jaunystė vėl 
šoko Philadelphijoje. (p.j.)

KULTŪROS ŽIDINYS — KAM JIS TIKS
KAI BUS PASTATYTAS IR ĮRENGTAS?

Židinio kalnely išaugo kaubu
riai žemių, ir tarp jų išlindo 
pastato pamatai — pirmieji 
ženklai, iš kurių matyt būsimo 
Kultūros Židinio plotas. Kores
pondentas nekantravo užbėgti 
statybos eigai už akių ir matyti, 
kaip pastatas atrodys jau įreng
tas, kaip ir kam jis galės tar
nauti.

— Kokio didumo bus salė? 
Kiek joje tilps žmonių? Ar ji 
tiks tik susirinkimam, ar tiks ir 
koncertam, vaidinimam, baliam, 
sportui, pamaldom? — klausi
mai buvo nukreipti i statvbos

Šiomis dienomis pasirodė N.Y. lietuvių vyrų choro Perkūno nauja stereo plokštelė — “La
bą rytą“. Nuotraukoje choras rekordavimo metu. Diriguoja Vytautas Strolia. Nuotr. P. Bivainio

lių Baltakį.
— Pagrindinė salė bus 85’ il

gio ir 54’ pločio. Joje tilps 700- 
800 žmonių. Ji statoma tokia, 
kad būtų galima naudoti susi
rinkimam, vaidinimam, baliam, 
o taip pat sportui ir reikalui 
esant jaunimo pamaldom.

Bet eiliniam renginiam, kokių 
daugumas yra šeštadieniais bei 
sekmadieniais, salė bus perdi- 
delė. Numatyta tad ją perdaryti 
siena, kuri pagal reikalą per
skirs salę į dvi dalis. Abidvi 
turės atskirus įėjimus — taip, 
kad tuo pačiu metu vienoje

kitoje koks kitas renginys.
— O kokios ir kam skirtos bus 

patalpos rūsy, po didžiąja sale?

salės virtuve, 
dideli kamba- 
susirinkimam,

rūsy, bus drabužinė, patogumai, 
sportininkų persirengimo
kambariai, didžioji virtuvė, kuri 
tiesiogiai (elektriniu keltuvu) 
bus sujungta su 
kavinė ir du gan 
riai organizacijų 
repeticijom ir kt.

Kavinėje ir organizacijų kam
bariuose yra numatytos perda
romosios sienos, jei to reiktų 
pvz. šeštadieninei mokyklai. 
Būtų galima turėti tokiu būdu 
9 kambarius su atskirom durim 
bei atskirai kontroliuojamu ap
šildymu bei apšaldymu.

Biblioteka bus įrengta vie
nuolyno priestato pusrūsy su 
įėjimu iš Kultūros Židinio pus
rūsio.

Atrodo, kad tokios patalpos 
galės tenkinti New Yorko bei 
apylinkės lietuvių visuome
ninius reikalus.

<


