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AR PREZIDENTAS N IKONAS IŠSILAIKYS?
Prezidentas Nixonas visada 

turėjo įtampą su Kongresu, nie
kada įtampa nebuvo tokia aštri 
kaip pereitą savaitę ir dabar. 
Konflikte iniciatyvą perėmė 

^/Kongresas, ir prezidentas mėgi
na gelbėtis kompromisais, ka
pituliacija atskirais punktais, iš 

- kitos pusės dramatiškais manev
rais, savo galią rodydamas.

Prezidentas kapituliavo dėl 
vadinamų prezidentinių įrašų 
perdavimo teisėjui Siricai. Pa
skelbė, kad vietoj atleisto iš vyr. 
prokuroro pareigų Cox bus pa
skirtas naujas prokuroras Water- 
gate bylai tęsti.

Šios prezidento nuolaidos jau 
nebepatenkino opozicijos. Šen. 
Mansfieldas ir kiti pasisakė, kad 
tokį prokurorą skirtų ne prezi
dentas, kuris pats turi būti tiria
mas, bet Kongresas ar teismas.

Reikalavimai, kad pats pre
zidentas pasitrauktų iš pareigų 
kaip Agnew iš viceprezidento 
pareigų, susilaukė prezidento 
Nixono griežto — ne. Bet Kong
resas jau pradėjo rinkti argu
mentus už pareiškimą preziden
tui Nixonui nepasitikėjimo.

Kokie tie argumentai?
Svariausias argumentas, kad 

prezidentas dedasi esąs aukš
čiau už įstatymus ir nevykdąs 
teismo sprendimų. Iš šio kalti
nimo Nixonas išmanevravo “ka
pituliacija” — sutikdamas per
duoti teisėjui Siricai įrašus.

Kaltinimai, kad prezidentas 
sabotuoja Kongreso nutarimus ir 
jau 10 jų vetavo, neturi teisinės 
reikšmės, nes tai> daroma įstaty
mų keliu, ir Kongresas turi gali
mybę tuos veto panaikinti.

kaltinimai dėl piniginių mal- 
versacijų, dėl valstybinio pinigo 
vartojimo Nixono asmeniniam 
namam įrengti, dėl pinigų ėmi
mo iš milijonierių rinkimų rei-

Savaitės 
įvykiai 
X. 22-29

Užsienio politikoj stip
riausia įtampa buvo tarp Sovietų 
ir Amerikos dėl Sovietų numaty
tos siųsti kariuomenės į Egip
tą, kai Izraelis, laužydamas pa
liaubas, užėmė naują teritorijos 
dalį ir atkirto Egipto 3 korpą, 
15-30,000 vyrų, nuo tiekimo iš 
Kairo. Prezidentas Nixonas pa
skelbė tada kariuomenei aliar
mo padėtį. Sovietai susilaikė. 
“Detente” buvo išgelbėta.

— Viduriniuose rytuose vyk
dant paliaubas numatyta pir- 

, miausia pasikeisti belaisviais. 
Izraelitų esą 400, egiptiečių bei 
syriečių 7,000. Jungtinių Tautų 
karinei delegacijai tarpininkau
jant Izraelis sutiko praleisti iš 
Kairo apsuptam 3 korpui 100 
sunkvežimių maisto, vaistų.

Derybos dėl taikos numa
tomos ilgos, o tuo tarpu paliau
bų sutartis, kurioje numatyta, 
kad Izraelis pasitraukia į 1967 
sienas, vis tiek nevykdoma.

— Baltieji Rūmai linkę susi
laikyti nuo reikalavimo, kad 
Kongresas pripažintų Sovietam 
didžiausio palankumo principą, 
kol eis derybos dėl vidurinių 
rytų-

Tarp Amerikos ir Europos šal
tas vėjas buvo prezidento Nixo- 
no priekaištas Europai, kad ji 
nekooperavo su Amerika, kai 
buvo siunčiama iš Amerikos pa
galba Izraeliui. Europoje tai 
susilaukė atkirčio: Nato ne
reiškia, kad jos nariai aklai vyk
dytų Amerikos politiką.

— Viduje daugiausia triukšmo 
buvo ir yra dėl prezidento ir 
Kongreso konflikto, dėl įrašų 
atidavimo, dėl siūlomo prezi
dentui nepasitikėjimo. Triukš
mas tebesitęsia.

kalam — vis nebaigti tirti ir ne
įrodyti?

G. Meany unijų kongrese pa
skelbė naują kaltinimą — Nixo- 
no emocinis gyvenimas nesąs 
pastovus. Tai jau kaltinimas 
panašios rūšies kaip Sovietuose,

LIETUVIŠKOJ 
VEIKLOJ
— Gerald R. Ford, būs imąsis 

viceprezidentas, atsiuntė dr. Bo
beliui šen. Jackson rezoliucijos 
reikalu laišką, kuriame prižada 
rūpestingai apsvarstyti šį rei
kalą. Kongresmanas Ford pri
taria, kad kiekvienas Sovietų 
Sąjungos pilietis turėtų teisę 
laisvai emigruoti be aukštų mo
kesčių, kuriuos kongresmanas 
Ford smelkia kaip išpirki
mus.

— Senatorius Richard Schwei- 
ker atsiuntė Amerikos Lietu
vių Tarybai kopiją Congression- 
al Record, kur yra jo pareiški
mas už Radio Free Europe ir Ra- 
dio Liberty finansavimą. Pareiš
kime šen. Schweiker stipriai pa
sisako už šių stočių taip svarbią 
veiklą ir ragina savo kolegas Se
nate greitai patvirtinti jų finan
savimą.

— Kongresmanas Edward J. 
Derwinski, atsiliepdamas į Altos 
pirmininko dr. Kazio Bobelio, 
laišką, prašant paramos senato
riaus Jackson rezoliucijai nedi
dini prekybos su Sovietų Sąjun
ga tol, kol nebus leidžiama lais
vai emigruoti iš So\rteTų’=Safjtrn~ 
gos, viešai perskaitė šį laišką 
Atstovų Rūmuose ir įtraukė į 
spalio 12 Congressional Re
cord. E. J. Derwinski gerai su
pranta pavergtų tautų problemas 
ir visada stipriai kovoja už visų 
žmonių teises.

— Vysk. A. Deksnys su kun. 
Anastazu Valančiumi lanko lie
tuvaites seseles Ingembohle, 
Šveicarijoj. Lietuvaičių seselių 
Šveicarijoj dar yra 34.

— Brazilijoj, Sao Paulo mies
te, rugsėjo 16 posėdžiavo P. 
Amerikos lietuvių V kongreso 
organizacinis komitetas. Suve
dus pajamų ir išlaidų balansą, 
gautas 800.dol. vertės perteklius 
buvo paskirtas informaciniam 
leidiniui portugalų kalba. Jo 
paruošimu ir išleidimu rūpinsis 
posėdy sudaryta speciali komi
sija: J. Valavičius, prel. P. Ra- 
gažinskas, H. Nadolskis, H. Va
lavičius, H. Mošinskienė, kun. 
A. Saulaitis, S.J., Alg. Idika.

— “Tablet”, Londono katali
kų laikraštis, išspausdino gana 
didelį straipsnį apie Lietuvos 
katalikų Bažnyčią bei Vatikano 
ir Sovietų Sąjungos santykius.

Gyventojų sudėtis Rygoje 
Vilniuje, Taline
Estų informacijos šaltiniai 

praneša tokias žinias apie gy
ventojų skaičių bei sudėtį Balti
jos sostinėse šiuo metu.

RYGOJE
Viso gyventojų 731,831. 

Rusų 42.75 proc., 
latvių 40.87, 
žydų 4.18, 
baltgudžių 4.11, 
ukrainiečių 3.46, 
lenkų 2.37, 
lietuvių 0.91, 
estų 0.20, 
kitų 1.15.

VILNIUJE
Viso gyventojų 372,100.

Lietuvių 42.77 proc., 
rusų 26.46, 
lenkų 18.34, 
baltgudžių 6.50, 
žydų 4.43, 
ukrainiečių 2.51, 

kurie tuojau gabena kaltinamąjį 
į psichiatrinius namus.

Esminis kaltinimas gali būti 
prezidento dalyvavimas VVater- 
gate aferoje. Lig šiol tai neįrody
ta. Bet gal tai galės įrodyti pre
zidentinio pokalbio įrašai. Dėl 
to ir norima tų įrašų.

Kaltinimai labiau pagrįsti ne 
teisiniu pagrindu, bet moraliniu 
bei opinija. O ta opinija sudary
ta prezidentui labai jau nepalan
ki. Pagal anketas 44 proc. reika
lauja pareikšti prezidentui nepa
sitikėjimą, 43 tam priešingi. Pri
tarimas prezidento linijai nukri-

senasis Židinys. Nuotr. P. Bivainio

KYLA BALSAI UŽ HUMANITARINIUS MOKSLUS
Žiūrint iš artimos perspekty

vos mūsų laikai atrodo nepakar
tojami, nepalyginami su praėju
siais. Ir tai yra tiesa, bet ne 
absoliuti. Nė viena generacija 
negali būti sutapatinama su pra
ėjusiomis. Ir vis dėlto-galima 
tvirtinti, kad ir kiekviena pra
eities generacija apie savo nepa
kartojamumą lygiai taip galvojo. 
Vadinas, vienu atžvilgiu — nėra 
nieko tapataus, kitu atžvilgiu — 
nėra nieko naujo.

Šiuo laiku švietimo sritis ro
do tendenciją tapti taip praktiš
ka Šiaurės Amerikoj ir kitur, 
kaip niekad. Pedagogų konfe
rencijose dabar pirmuoju smui
ku groja praktikai, tikiną, kad 
reikia keisti švietimo programą 
“iš pagrindų”, išmetant išmoko
mųjų dalykų tuos kursus, kurie 
nelaiduoja darbo, tarnybų. Grįžę 
iŠ tokių sąskrydžių kolegijų va
dovai ar jų įgaliotiniai karštai 
skatina tos rūšies reformas.

latvių 0.16, 
kitų 0.83

TALINE
Viso gyventojų 362,706.

Estų 55.67 proc.,
rusų 35.04,
ukrainiečių 3.67,
baltgudži! 1.97, 
žydų 1.03, 
latvių 0.28, 
lenkų 0.27, 
lietuvių 0.23, 
kitų 1.84.

BRAŽINSKŲ BYLA 
ATIDĖTA

P. ir A. Bražinskų, kalinamų 
Turkijos kalėjime, bylą spalio 8 
Ankaros teismas svarstė iš es
mės, bet, atsiradus neaiškumų 
ginklų ekspertizoje, bylos svars
tymą atidėjo lapkričio 13 dienai. 
(E)

tęs žemiau kaip 30 proc. N beo
rio agresyvi prigimtis prasiveržė 
ir paskutiniame pasikalbėjime 
su spauda, ir jo nominuotas vi
ceprezidentas Fordas turėjo pre
zidento apgailestavimą dėl to 
pareikšti. Dideli Nixono rėmėjai 
buvo etninės grupės. Ir jos ima 
atšalti, kai jis nubraukė Kong
reso skirtas sumas etninėm kul
tūrom paremti.

Prezidento Nixono krizė di
delė. Tačiau ligšioliniai argu
mentai prieš jį nerodo, kad 
nepasitikėjimo pareiškimas jam 
galėtų būti greitai padarytas.

Ir pačių studentų pagrindi
nis troškimas visų pirma sava
rankiškai atsistoti Ant nuosavų 
kojų įtaigoja kolegijas “suprak- 
tiškėti”. Kitaip, t.y. programą ap
kraunant tradiciniais filosofijos, 
religijos bei humanitariniais da
lykais, kolegijos finansinė kiše
nė prakiūra: studentai nesirenka 
nepraktiškų kursų ir nemoka 
mokslapinigių. Tad dabartinės 
kolegijos plečiasi sveikatos ir 
biznio programomis (Nursing 
and Business Administration) 
humanitarinių mokslų (Arts and 
Sciences) sąskaita.

Tačiau švietime ima rodytis ir 
kita tendencija: asmenybės ug
dymo.

Malonu pastebėti, kad šias tie
sas ir šiuo metu išreiškia daž
nas pedagogas ne tik garsiuose 
universitetuose, bet ir mažose 
kolegijose, pvz. vad. Communi- 
ty College, kurių amerikiečiuo
se paskutiniais dešimtmečiais 
pridygo beveik kaip grybų. 
Štai — Tomas A. Michalskis, 
antros ar trečios kartos lietuvių 
kilmės amerikietis, Erie Com- 
munity kolegijos humanitarinių 
mokslų fakulteto dekano pava
duotojas, tarp kita ko, rašo savo 
kolegijos laikrašty (“Why Libėr
ai Arts”, The Element, Septem- 
ber 11, 1973):

Daugelis baigusių humani
tarinius mokslus keturmetėse 
kolegijose dabar pumpuoja ben
ziną automobilių taisymo stoty
se ir apgaili, kad neklausė prak
tiškų pedagogų patarimo dar vi
durinės mokyklos suole. O kai 
aštuoniolikmečiai jaunuoliai 
staiga patampa registruotais bal
suotais, jie nėra pribrendę jokiai 
atsakomybei, bet tikisi, kad ko
kia 23 min. ilgio televizijos pro
grama juos paruoš išspręsti visas 
visuomenės nelygybės ydas ...

Toliau autorius pastebi, kad 
juo didesnė technologinė pa
žanga, tuo labiau asmuo bus 
aprėžtas politinės bei sociali
nės sistemos varžtų: dirbąs fab-

Dabar jau paliaubos tame 25 
metų kare, kuris nuščiūva ir vėl 
atsinaujina. Arabai susirūpinę, 
kad su kiekvienom paliaubom 
reiškiasi Izraelio teritorinė eks
pansija, nelyginant didžiosios 
Sovietų Sąjungos.

Izraelis vis plečiasi. Monitor 
korespondentas taikliai pastebi, 
kad nuo 1967 karų pradžios Iz
raelis išsiplėtė į 7 kartus dides
nius plotus, nei 1948 gegužės 
mėn. naujos valstybės gimimo 
metu jam buvo skyrusios J. Tau
tos.

Sionistų vizija:
Britų istorikas Amold Toyn- 

bee, priešingas Izraelio ekspan
sijai, priminė pasaulio sionistų 
kongresą 1919, kuriame buvo 
rodoma “didžiojo Izraelio” vizi
ja. Joje buvo skiriamos Izraeliui 
sritys, kurių ir dabar dar Iz
raelis nekontroliuoja; sakysim, 

riko gamyboj negali atsitraukti 
nuo programinio įsipareigojimo 
nė minutei. Bet tik laisvės at
mosferoj, ne anarchijoj ir palai
dume, humanitarinis švietimas 
yra galimas.

Humanitarinio auklėjimo tiks
las yra suteikti individui, kurs 
yra verčiamas tapti specialybės 
ir technologijos vergu, galimybę 
džiaugtis ilgesniu laisvalaikiu ir 
didesnėmis progomis atsiduoti 

ne dažnam diletantizmui ar ni
kiui (pomėgiui), bet tai veiklai, 
kuri yra persunkta humanizmo 
principais. Šie ir sudaro huma
nitarinio ugdymo principus tik
rąja prasme.

Humanizmo sąvoką Michals- 
kis apibrėžia trim postulatais. 
Pirma, tai proga pasyviai ir ak
tyviai dalyvauti kultūros loby
ne — praeities ir dabarties mu
zikoj, dailėj, literatūroj, filosofi
joj, etikoj, metafizikoj. Be šių 
dalykų puikūs psichologiniai ir 
sociologiniai pasiekimai liktų 
tuščiaviduriai, menkaverčiai, o 
žmogus — degraduotas į progra
minę mašiną iš kūno ir kraujo.

Antra, tai proga suprasti visus 
gyvenimo aspektus. Huma
nistinis švietimas plėtoja inte
lektinį brandumą, puoselėja abi
pusę pakantą, šalina fanatišku
mą, nepaneigdamas principų 
bei įsitikinimų, bet gerbdamas 
sąžinės bei minties laisvę. Joje 
vietos randa išmintis, humoras, 
šypsena ir ironija.

Trečia, tai proga išplėtoti me
ditaciją apie Dievo ir žmogaus 
darbus, apie visatą ir save. Mąs
tymas sulaiko laiko tėkmę, ir gy
venimo pilnybė leidžiasi pati
riama bei apsprendžiama vi
somis intelekto galiomis. Mąsty
mas iššaukia ir priartina kūry
bą.

Savo straipsnį Michalskis bai
gia paskata ieškoti harmonijos ir 
pusiausvyros tarp praktinių ir 
humanistinių švietimo elemen
tų.

Dr. Antanas Musteikis, 
Buffalo, N. Y.

pietinis Libanas su Sidono uos
tu ir Jordano upės abudu kran
tai — rytinis ir vakarinis.

Ginklas sprendžia:
Kai Palestina buvo dar Britų 

mandate, 1947, plotas buvo 
10,452 kv. mylių su 1.3 mil. 
arabų ir 700,000 žydų. Pagal 
Britų vyriausybės informacijas 
arabam priklausė 93 procentai 
žemės, žydam 7 proc.

J. Tautos, kurdamos Izraelio 
valstybę, 1947 Palestiną padali
no į arabų ir žydų valstybes, 
žydam atiduodamos 55 proc. že
mės. Tada arabai protestavo. 
Britai atsisakė nutarimą įvyk
dyti. įvykdyti ėmėsi sionistų 
partizanai 1948 balandžio mėn.

Kai Izraelio valstybę pripaži
no J. Valstybės ir Sovietai (1948 
geg. 15), arabai griebėsi ginklo. 
Rezultatas— šimtai tūkstančių 
Palestinos gyventojų buvo išva
ryti iš savo buveinių. Taikos de
rybose liepos 18 Izraeliui teko 
700 kv. mylių iš arabų valsty
bių. Arabai gavo apie 170 kv. 
mylių iš Izraelio. Taigi mainai 
buvo Izraelio naudai.

Kolonizavimo politika:
Po arabų — Izraelio paliaubų 

1949 Rhodes Izraelio kariuome
nės veržėsi į Negevo dykumą. 
Užėmė arabų vietovę prie Aqa- 
ba įlankos. Buvo įsteigtas Izrae
lio uostas Eilat.

Tiesioginėse arabų — Izraelio 
derybose Lausanne 1950 Izrae
lis pasižadėjo vykdyti J. Tautų, 
nutarimą — grąžinti Palestinos 
bėglius. Už tai jis laimėjo pri
ėmimą į J. Tautas. Tačiau po pa
liaubų Izraelis pradėjo kilnoti 
savo kolonistus į Al-Auja zoną, 
kuri buvo nutarta laikyti demili
tarizuota zona. Apie 70,000 pa
lestiniečių buvo išvaryti iš Al- 
Auja, o J. Tautų stebėtojai pa
sitraukė prieš inkorporuojant šią 
sritį į Izraelio teritoriją 1955.

Tarp 1950-1966 Izraelio kolo
nistai didėjančiu tempu buvo 
keliami į demilitarizuotą zoną, 
kuri buvo sutarta paliaubose 
tarp Izraelio ir Syrijos. Izraelis 
atsigabeno traktorius, bet juos 
sutiko Syrija šūviais. Kilo eilė 
pasienio incidentų tarp Izraelio 
ir Syrijos.

Tai nebuvo atsitiktiniai susi
dūrimai. Tuometinis min. pirm. 
Ben Gurion viešai pripažino, 
kad Izraelis turi vilties išlaikyti 
savo rankose užimtas Sinajaus 
vietas ir Gaza ruožą, kurie prieš 
1948 buvo Egipto valdomi.

Tarptautinis spaudimas 
Izraeliui

J. Tautų spaudžiamas, Izrae
lis pasitraukė iš Sinajaus, gavęs 
garantijas laisvai naudotis Rau
donąja jūra. (Paskiau tas garanti
jas atšaukė Nasseris!).

Prezidentas Eisenhoweris 
taip pat reikalavo, kad Izraelis 
atiduotų ir Gaza ruožą. Jis grasi
no panaikinti mokesčių laisvę 
sionistų fondui, organizuoja
mam Amerikoje, ko nedrįso nė 
vienas kitas prezidentas. Izrae
lis pasitraukė.

1967 metų kare Izraelis vėl 
užėmė Gazą ir Sinajų, o taip 
pat ir Syrijos Golan aukštumas, 
Jordano vakarinį krantą, arabų 
rytų Jeruzalę, konfiskavo šim
tus tūkstančių akrų arabų žemės. 
Jokia svetima vyriausybė šių nu
savinimų nepripažino.

Ketvirtas karas ekspansijos ne
sustabdė

Ketvirtas karas arabų pradėtas 
tam, kad būtų grąžinta Syrijai 
Golan aukštuma, Egiptui Sina
jus ir kad būtų grąžinti į savo 
buveines Palestinos tremtiniai, 
kaip buvo nutarta daugely re
zoliucijų.

Kaip po šių paliaubų bus su 
teritorine ekspansija — neaišku. 
Bet faktas, kad ir šiame kare 
Izraelis savo valdomas terito
rijas praplėtė Syrijoje ir vakari
niame kanalo krante. Bet jeigu 
ši teritorinė ekspansija nebus 
sustabdyta, neišvengiamas bus 
penktas ir šeštas karai. Karai tarp 
3 mil. Izraelio ir 42 mil. arabų.
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KLAUPIAU IR KLAUPSIUOS,
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA NR. 5

ŽEGNOJAUS IR ŽEGNOSIUOS
1------- r

(Ateistų metodai):
Įrašymas į komjaunimą laiko- , 

mas labai svarbiu ateistiškai 
auklėjant mokinį.

, “Sprendimas tapti komjaunuo
liu kartu ir sprendimas galuti
nai atsisakyti religinių pažiūrų”. 
(B. Bitinas, Religingi Mokiniai 
ir Jų Perauklėjimas”, p. 108).

Įrašantį komjaunimą"mokinys 
neklausiamas, tikįs Dievą, ar ne, 
o vėliau nekartą aštriai kritikuo
jamas. Viena Čedasų vidurinės 
mokyklos mokinė kalba: “Aš at
simenu, kaip buvo gėda, kai ma
ne svarstė komjaunimo susirin
kimas už bažnyčios lankymą.” 
Daugelis katalikų mokinių, įsi
rašiusių į komjaunimą, nenorė
dami turėti mokykloje nemalo
numų, pradeda bažnyčios veng
ti, religines praktikas atlikti va
žiuoja kur nors toliau, kad drau
gai ir mokytojai nesužinotų, ir 
taip pamažu liaujasi praktikuoti 
tikėjimą. Dabartiniu metu ka
talikiškam Lietuvos jaunimui 
vis labiau aiškėja — stoti į kom
jaunimą yra didelė klaida.

Vidurinėse mokyklose šalia 
kitų būrelių turi veikti ir ateistų 
būrelis.

Stojančiųjų būva labai mažai, 
todėl mokytojai prievarta verčia 
tikinčius mokinius dalyvauti 
ateistinio būrelio veikloje. Į šį 
būrelį dažniausiai paskiriama iš 
kiekvienos klasės po kelis at
stovus. Kartais į ateistų būrelį 
surašo visus komjaunuolius, 
kaip antai, Pūnios vidurinėje 
mokykloje, o kartais — net akty
viai praktikuojančius tikėjimą 
mokinius, kad dalyvaudami 
ateistinėje veikloje “persiauklė- 
tų”.

Kai kurie mokytojai griebiasi 
net apgaulės, kad surašytų tikin
čius vaikus į ateistų būrelį. 1972- 
73 m. pirmame pusmetyje Kros
nos vidurinės mokyklos mokyto
ja Dainauskaitė pakvietė moki
nius įsirašyti į būrelį, kurio na
riai ekskursuos, “lankys bažny
čias” ir t.t. Nesuprasdami klas- 
tos, tikintys vaikai susirašė į 
ateistų barelį, o paskui, patyrę 
apgaulę, išstojo.

Ateizmo nepopuliarumą 
moksleivių tarpe liudija faktas, 
kad ateistų būreliai beveik viso
se Lietuvos mokyklose merdi: 
veikia tik tiek, kiek “reikia.”

Tikinčio mokinio įrašymas į 
ateistų būrelį yra grubiausias 
nusikaltimas prieš vaiko ir jo tė
vų įsitikinimus.

Dar plačiau paplitęs mokinio 
sąžinės prievartavimas yra tikin
čio niekinio vertimas pasisakyti 
ateistiniais klausimais, atsakinė
ti ateistines pamokas, rašyti 
ateistines temas, diktantus, da
lyvauti ateistinėje saviveikloje.

B. Bitinas rašo: “Paliesime kai 
kuriuos būdus, naudojamus mo
kiniams įjungti į ateistinę veik
lą. Vienas iš jų — viešas religin
go mokinio pasisakymas ateisti
ne tema (pokalbyje, skaitytojų 
konferencijoje, aptariant kino 
filmą, sienlaikraštyje ir t.t.)... 
svarbiausia tai, kad mokinys

tokiu pasisakymu paskatinamas klasės susirinkimuose, sienlaik- 
priimti sprendimą. Dabar moki- raščiuose ir Lt 
nys turi elgtis taip, kaip kalbėjo. _______ __________ ________
nes priešingu atveju klasės triosios Kirsnos vidurinės mo- 
draugai laikytų jį veidmainiu.
Paauglys paprastai labai jautrus 
tokiam kaltinimui.” (“Religin
gi Mokiniai ir Jų Perauklėjimas, 
p. 165).

Ar reikia komentarų prie šių 
Lietuvos jaunimo dvasios luo
šintojo žodžių, liudijančių apie 
visišką nesiskaitymą su mokinių 
sąžinės laisve? Lieka tik pridėti, 
kad minėtoji knyga yra išleista 
LTSR Švietimo ministerijos ir 
rekomenduojama mokytojams, 
kaip instrukcija mokinių sube- 
dievinimui.

(prie Foreat P*way Sta.). Woodhavea. N.Y. 11421. Sutrikto garbingas laito- 
totvea. Koplyčtoa parūpinamos, vtooeo miesto dalyse. TeL 296-2244,

Piešimo mokytojai labai 
dažnai liepia tikintiesiems mo
kiniams nupiešti ką nors ateisti
nio.

Už atsisakymą piešti rašomi 
dvejetai. Šitoks tikinčių moki
nių prievartavimas laikomas hu
manišku bei atitinkančiu Švie
timo ministerijos nustatytas pro
gramas.

Bažnyčią lanką mokiniai ne 
kartą yra išjuokiami ir barami

kyklos X klasės mokinė Lina 
Galinskaitė nuėjo į kaimyno šer
menis ir atsiklaupusi pasimeldė 
už mirusį. Mokyklos prof. komi
teto pirmininkė Lukoševičienė 
ir partinės organizacijos sekre
torė Valiukonienė, pamačiusios 
šermenyse besimeldžiančią 
mokinę, labai pasipiktino. Ry
tojaus dieną L. Galinskaitės kla
sėje buvo sušauktas skubus susi
rinkimas Auklėtoja viešai išbarė 
Liną “už klūpojimą ir žegnoji- 
mąsi”.

— Klaupiau ir klaupsiuos. 
Žegnojaus ir žegnosiuos. Šitai 
jūs man neuždrausite, nes ne
turite teisės, — drąsiai atsikirto 
tikinti mergaitė.

— Gali sau šliaužioti, bet už 
tave reikės arba iš mokyklos 

išmesti, arba elgesio gausi dve
jetą.

Lukoševičienė i Valiuko
nienė pasiryžo Linos elgesį ap
svarstyti visų mokinių akivaiz
doje. Komjaunuoliai turės pa
smerkt jos elgesį.

— Mes patys einame į bažny
čia ir meldžiamės, tai kaip mes 
smerksime draugę? — atsikalbi
nėjo mokiniai.

Prof. komiteto pirmininkė su
šaukė gamybinį susirinkimą; 
norėjo, kad bent valytojos pa
smerktų mergaitę, tačiau mote
rys sutartinai ją gynė.

Aplamai, mokytojai vengia pa
tys išjuokti religingus moki
nius (nors ir tokių (išjuokimo) JOBĮEPH OARSZVA — GRAB0RTO8, BAL8AMUOTOJA8. 9 moto 
faktų pasitaiko), bet taip daryti kopįytioe. 231 Bedfted Avenue. Brooklyn. N.Y. 11211; «V 9-VtW. 
skatina mokinius- Knygoj “Re
ligingi Mokiniai ir Jų Perauklė
jimas” rašoma: “Kai kas tvirti
na, kad, ateistiškai auklėjant mo
kinius, nereikia naudoti satyri
nės kritikos tų mokinių atžvil
giu, kurie atlikinėja religines 
apeigas. Mūsų sukauptoji me
džiaga rodo, kad šis teiginys ne
gali būti kategoriškai priimtas, 
kai susiduriama su religingais 
jaunesniaisiais paaugliais. Kai 
kuriais atvejais net satyrine for
ma išreikšta visuomeninė nuo
monė padeda religingiems mo
kiniams priimti ateistinio auklė
jimo tikslus labiau, negu kitos 
ateistinio poveikio formos. Pa
auglys nenori būti juokingas ko
lektyve, ir tai labai dažnai pa
daro didesnį poveikį, negu tė
vų skatinimas atlikinėti religi
nes apeigas”, (p. 122). “Moki
nys jaučiasi nesmagiai, kai jį ba
ra už religinių apeigų atlikinė- 
jimą, ypač jei jis yra pionie-’ 
rius” (tp.).

(Bus daugiau)

Rietavas. Buvusioje turgaus aikštėje ties bažnyčia dabar įrengtas miesto sodelis.

MBABRINIO VARPO KEPYKLA — Sflver Bell Sakinę Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, s&v. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 778-5136.

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PLOKŠTELES, knygos, sveikinimų ' 
atvirukai, vėliavėlės, drožiniai, automobiliam lipinukai, suveny
rai gaunami Darbininko administracijoj (tel. GL 2-2923) ir 
ALICE’S Florist Shop, 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N. 
Y. 11418. Tel. 846-9527. Krautuvė atidara7 dienas savaitėj.

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

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOCDS 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, vilnonas skaręs .Ir 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas 
paruošiant' pakietus j Europą. Užeikite ir jsitikinsite! - Luw

OKUPUOTOJ 
LIETUVOJ

Kas yra Dievas, jei reikia 
įrodinėti, kad jo nėra

“Buvo pats ateistinio vakaro 
įkarštis. Kai lektorius paklausė, 
ar turi kas klausimų, salės ga
le pakilo solidžios išvaizdos kol
ūkietis”.

“Man, va, tamstelės, neaišku 
visgi, kas tas Dievas yra. Argi 
vertėtų įrodinėti jo nebuvimą, 
jei jo iš tikrųjų nebūtų? Kas gi 
jis?”

Trumpai atsakyti, rašo Geno
vaitė Jūronienė, kad jokio Dievo 
niekada nebuvo, nėra ir negali 
būti, neužteko. “Auditorija buvo 
perdaug marga savo pažiūromis 
ir išsilavinimu. Be to, senesnių
jų klausytojų pusėje kilęs prita
rimo užklausėjui šurmulys liudi
jo, kad teks gana išsamiai api
būdinti Dievo vaizdinio sąvokos 
prasmę, prigimtį;- evoliuciją bei 
jos formas”. Toliau’Jūronienė la
bai apgailestauja, kad to ateisti
nio vakaro (Pakapės kolūkis,

Šiaulių r.) metu dar nebuvusi iš
leista Fatinos Butienės neseniai 
pasirodžiusi ateistinė knygutė 
“Tfen nėra visagalio”. Tai būtų 
buvusi didelė pagalba atsakyti į 
aukščiau paminėtą klausimą. Ji 
rašo toliau, kad ateistam ta kny
gelė tapsianti vadovu diskusi
jose tarp tikinčiųjų ir netikin
čiųjų. Neaplenks jos, girdi, ti
kintysis, bent smalsumo skatina
mas. Bet. .. artojas atsakymo 
negavo. (Elta)

Mirė prof. J. Bučas
Eidamas 73-čiuos metus, spa

lio 15 Vilniuje mirė prof. Jonas 
Bučas. Jis gimė 1900.XI.11 Šiau
lių apskr., Pašvintinio valsč., 
Puodžiūnų kaime. 1919-1921 
savanoriu tarnavo Lietuvos ka- 

.riuomenėje. 1925 baigęs Linku
vos gimnaziją, stojo į Lietuvos 
universitetą ir 1929 baigė Teisių 
fakulteto 
gaudamas

ekonomikos skyrių, 
diplomuoto ekono-

misto vardą. 1929-1931, kaip 
švietimo m-jos stipendininkas, 
ekonomikos mokslus gilino 
Frankfurt am Main ir Londono 
universitetuose. 1933 apgynė 
disertaciją “Ekonominio pajė
gumo principas mokesčių pa
skirstymo teorijoj” ir gavo eko
nomikos mokslų daktaro laipsnį. 
1934-1939 buvo Vytauto Didžio
jo universiteto Kaune privatdo
centas politinės ekonomijos ir 
statistikos katedroje. Ekono
mikos fakultetui persikėlus į 
Vilnių, Bučas jame dėstė ekono
mikos mokslus.

Rašė — daugiausia sociali
niais klausimais: Ekonomikoje, 
Sveikatoje, Darbe, daug rašė ir 
okupanto spaudoje. 1934-1940 
buvo nuolatinis Ekonomistų D- 
jos iždininkas. Užėjus bolševi
kams antrą kartą, prof. Bučas 
1948-1956 buvo Vilniaus uni
versiteto rektorius. 1947 Komu
nistų partijos narys. Palaidotas 
Antakalnio kapinėse. (Elta)

TA’TOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir pstpr&atus. 
PT patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Queens ir apylin- 
Jts lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis teh 847-0687. Adresas: 
mL Joe Kasias, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo 
WcndhavenBlvd.). .

Kas norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
j Darbininko administracijų, 910 Willoughby Ave4 Brooklyn, N.Y. 11221. - > <•

•UYU* FUNERAL HOME, Mario Tttxdra, Jr. 
lAžayetta SL, Newark, NJ. 07105; tek MArket

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary PubUc. 197Webstor Ava Cambrtdga .
Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Modernlika 

koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.

•RIMOS Ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlietai visus patarnavimus su* .•? 
torant siuntinius iružsakant liftas dovanas j Lietuvą. DMelto prekių paakį 
rinkimas. Sąžiningas jr greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Teief. 441-4712 " į' 1 1 ■» į l|, U" >■■■'." |.Į || J. ■ .F, .JJU .

JUOZO ANORU9IO Real Estais, Jnsųranos. ApraudtmM gyvyM^nuMl 4 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Įncouts Tax tapo- 
dyibas, Mutual Funda—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 fid 8*vaL; Mt»* ! 
dtoaiato iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave^ Woddhaven N.Y. 11421; VI 7«447Y '

VYTAUTAS BELECKAS, aav. Winter Garden Tavern. 1883 Madtocn'BL, 
BMgraood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Bs 
o ^Bodami polaidotuvinisd pietūs. Firmos rūšies lietuviškas maistas Įriri 

uama tadna.

Lietuviškam rajone — ,
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ ;

Alice’s Florist Shop
107-04 Jamaica Are. Richmond Hill, N.Y. <

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

1

Senasis Kranas, Laisvės alėja su “konke” apie 1921 metus.

Kolonistus pagarbina tik 
mirusius

Kai sovietai į Lietuvą gabena 
kolonistus (daugiausia rusus), 
jie apie tai ničnieko nerašo. 
Tiktai, kai Lietuvon atgabenti 
jų pareigūnai miršta, jie viešai 
paminimi ir, žinoma, jiem pri- 
skaitoma daugybė nuopelnų už 
Lietuvos sovietinimą. Štai vie
nas pavyzdys.

Š. m. rugsėjo 2 Vilniuje mirė 
Ivan Ivanovič Tiupin. Jis gimęs 
1905 Riazanės oblasty. 1945 bai
gęs aukštąją komunizmo mo
kyklą, buvo atgabentas į Lietu
vą, kur jam pavesta komuni- 
zuoti Kauno pramonės darbinin
kus 1948-1960. Jis dirbo Komu
nistų Partijos Lietuvos skyriaus 
centro komitete. Pensijon išėjęs, 
nebuvo grąžintas savo gimtinėn, 
bet iki mirties gyveno Vilniuje.

(Elta)

o.
Lietuviško stiliaus paminki 
sukuriami ir veltui prista^- 
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticut 
valstijosei JUOZAS S-' 

■ 1900 t 1972 5

Fasolino
Memorials CO

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

— Tai yra n.dsų vienintelė viet 
Gausi parodų salė

Lietuviška 
KELIONIŲ 

ACENTCRA

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

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupines kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuma 
kelionių reikaluose:
LĖKTUVAI 
VIEŠBUČIAI 
LAIVAI (CfuIsm) 
.AUTOBUSAIS įdomių vietų 
.lankymas

INDIVIDAMS 
(•kakunlntoto MHotala)
GRVPBM8 
JAUNIMUI 
1EIMOM3
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T H E W O R K E B te FRANCISCAN FATHERS

Einu uib> 1915 inctt]
1951 sujungė AMERIKĄ. LDS orguių DARBININKĄ ir LIET. ŽINIAS

Prenumeratos kaina $8.00 — Subscription per year $8.00
Laikrattį tvarko REDAKCINE KOMISIJA

Straipsuiu' ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straipsniai saugomi 
ir grizinami autoriams prašant. Pavarde pavira^vti \traip>uiai uebotinui redakcija
nuomonę. Vi skelbimu turinį ir kalba rec - - ■ - saku.

Visi Šventi ir Vėlinės
Išnyksiu kaip dūmas, neblaš- tuviškoji šeima — šalia gyvųjų 

visuose kontinentuose joje yra 
tie, kurie šiame krašte iškeliavo 
amžinybėn; ir tie, kurie Lietu
vos miškuose* liko be kapo; 
tie, kurių kaulai liko stepėse 
bei tundrose Kazachstane ar 
prie Pečioros; ir tie, kurie amži
nybėn iškeliavo pro Vilniaus 
Lubiankos, Vladimiro, Stutthofo 
kalėjimus bei lagerius.

komas vėjo,
Ir niekas manęs neminės!”
Tuose Maironio minoriškuose 

žodžiuose slypi dvejopa tiesa 
apie Asmens ir Bendruomenės 
santykį.

Asmuo ilgisi išlikti gyvas. Gy
vas ne tik metafizine prasme — 
amžinybėje; gyvas ir sociolo
gine prasme — Bendruomenėje. 
Gyvas savo darbų indėliu į 
bendrą gerovę; gyvas savo įmin
tam pėdom Bendruomenės isto
rijos kely.

Bendruomenė Asmenį eks
ploatuoja. Kai išsemia iš jo vis
ką, ką galėjo, dairosi kitų. Čia 
ir prasmingas Maironio anas mi
noriškas žodis — “ir niekas ma
nęs neminės”.

Krikščioniška zkultūra taiso šį, 
sakytum, egoistišką, biologišką 
santykį tarp Asmens ir* Bendruo
menės. Ji įpareigoja Asmenį 
dirbti kitų gerovei — “mylėti 
artimą”. Ji įpareigoja ir Bend
ruomenę Asmens atminimą pa
laikyti gyvą, nors jis būtų miręs.

Tuo dvejopu įpareigojimu ku
riama tauresnė, visuotinė 
Bendruomenė — gyvųjų ir miru
sių bendravimas. Jam išreikšti 
ir pabrėžti yra skirta ir viena 
ypatinga diena — Vėlinės (lap
kričio 2).

Kokia gyva ir įvairiaspalvė 
yra Vėlinių tradicija visose tau
tose — civilizuotose ir necivili 
zuotose! Artimųjų asmenų lan
kymas tą dieną kapuose; seniau 
— valgio dėliojimas ant kapų; 
dabar — žvakelių degiojimas; 
Bažnyčios specialios maldos už 
tuos iškeliavusius amžinybėn 
artimuosius.

O tie artimieji yra ne tik my
limieji siaura prasme šeimos na
riai. Artimieji yra ir visos tautos 
mylimieji — Lietuvoje buvo lan
komi žuvę savanoriai, sukilėliai, 
partizanai, tautos veikėjai.

Jie prisimenami ir kitokiom 
progom. Bet Vėlinių dieną kiek
vienam lietuviui širdis iš naujo 
duoda pajusti, kokia plati yra lie-

Didelė yra mūsų mirusiųjų 
Bendruomenė. Daug joje yra 
kankinių ir šventųjų, šventųjų, 
kurie nėra įtraukti į sąrašus, bet 
kurių skaičius«yra didesnis už 
kalendoriuose surašytus.

Jie visi tebūna su pagarba pri
siminti Visų Šventų dieną ir per 
Vėlines.

Tiesa ar melas?
Pereitame nr. buvo “Panevė

žiečio Broniaus Strikulio dra
ma”, kurioje Sovietų vicekonsu
las Geraško Romoje aiškino: esą 
Strikulis nesupratęs jam paduo
to raštelio, nes “jis nemoka lo
tyniško alfabeto — jis rašo tik 
rusiškomis raidėmis”.

Tie žodžiai jei jie yra tiesa,- tai 
ji baisi tiesa — rusifikacijos sis
tema tiek pažengus, kad 30 me
tų lietuvis, panevėžietis, ne
bepažįsta lotyniško alfabeto .. .

Tokios baisios padėties at
skleidimas negalėtų būti Krem
liaus įskaitytas vicekonsului Ge
raško į tarnybinius nuopelnus.

Tebegalvojame betgi apie 
padėtį Lietuvoje geriau. Rusini
mo sistema nėra taip toli pažen
gus. Sumanymas lotyniškas rai
des pakeisti rusiškom paliktas 
stalčiuje. Labiau patikima tai, 
kad vicekonsulas apie Strikulį 
sumelavo. O melagis yra Krem
liaus sistemos herojus, net ir su
gautas meluojant.

u^^nSeSENCYClOPEDIA LITUANICA III 
sveikatai sunegalavus ir Stomas pasirodys lapkričio mėn 

sakė enciklopedijos vyr. rędaktorius 
prof. Simas Sužiedėlis

i , * » .
mė. Vyriausias redaktorius čia vo jau išeivijoje Ateitininkų Fe- 
turi ne tik planuoti, ne tik su
derinti atskirų redaktorių pa
ruoštą medžiagą, kad visi tomai 
būtų vienodo lygio.Redaktorius 
Čia taiso, trumpina, ilgina raši
nius, o ne kartą perraSinėja ar 
naujai parašo.

Perfekcionisto bniofcas žymi 
S. Sužiedėlio darbus. Pcrfekcio- 
nizmo nori ir iš kitų, Bet spausti 
kitus, išreikalauti iš jų — ne, tos 
“dorybės” S.S. neturi.J*išgėriau 
pats visą darbą atliks.

Tokis jis yra enciklopedijoje. 
Tokis jis buvo ir praeities spau
dos darbuose, ypačiai Tedaguo- 
damas “Darbininką” ilgus me
tus (1950-1965).

Tokis buvo ir praeity organi
zaciniame gyvenine. O reiškėsi 
jis įvairiose organizacijose -— 
ateitininkuose, pavasarinin
kuose, skautuose, kalinių globos 
draugijoje; buvo Lituanistikos 
instituto archyvo ir bi bliotekos 
vedėjas, paskiau mokslų aka
demijos gen. sekretorius, važi
nėjęs į Krokuvą, Varštavą, Kara
liaučių rinkti lituanistinių vei
kalų. Neteko jo pastebėti tik 
politinėse partijose.

Atsakingiausias jo darbas bu-

techniškų priežasčių darbas su- 
silėtino.

Ketvirtam tomui medžiagą pa
ruošė redaktorius dr. Juozas 
Jakštas. Tomas apima raides P- 
R. Nelengva buvo su vertėjais. 
Ir šis “bėgimo su kliūtim” tomas 
gali pasirodyti 1974 metų pava

karį-
Penktas tomas parengtas dr. 

Antano Kučo. Raidės S-Š, pačios 
gausiosios, paruoštos visiškai. 
Betrūksta dar dalies T medžia
gos. , ■

Šeštas tomas — ir paskutinis 
— atsisakius prof. J. Puzinui, 
perimtas paruošti Antano Vasai- 
čio.

Taigi darbas eina, bet dabar
tinėm sąlygom maža vilties, kad 
iki 1974 metų galo pasisektų vis
ką baigti. Trukdo, kaip sakyta, 
vertimai. Trukdo atitinkamų au
torių stoka ar galėjimas laiku at
siųsti užprašytą medžiagą. Bet 
darbas bus padarytas.

- » V t i i •

Tame dideliame, atsakingame 
darbe Simas Sužiedėlis yra įsi-, 
jungęs nuo 1965 metų kaip vy
riausias redaktorius' ir organiza
torius.

Jis ypatingas redaktorius — 
kokių reikia šiais laikais, kada 
vis labiau sunkėja prikalbinti 
bendradarbius, kurie jaustų en
ciklopedinio leidinio pobūdį ir 
jam tinkamą medžiagos pateiki- 

Du istorikai kalbasi ateitininkų kongrese Toronte. Iš k. prof. 
Simas Sužiedėlis ir prof. Adolfas Šapoka, miręs 1961 kovo 9.

deracijos vado pareigos. Jas ėjo 
ilgiau nei bet kuris Federacijos 
vadas. Ėjo jam būdingu keliu. 
Jis čia nebuvo tik “titulinis”, 
reprezentacinis vadas. Jis buvo, 
evangeliškai tariant, tarnų tar
nas, stengęsis duoti išeivijos 
ateitininkam veidą, kuris būtų 
sintezė to, ką skelbė ankstesni 
vadai — Šalkauskis ir Pakštas.

Šalkauskis tiesė principus, ke
lius ateitininkam. Pakštas dina- 
mino, skatino, Sužiedėlis sten
gėsi perkelti tuos principus iš . 
popierio į ateitininkų dvasią 
taip, kad jie virstų kiekvienam 
asmeniškai gairėm jo kasdieni-. 
niame gyvenime. Tai nebuvo 
lengvas darbas, ypačiai išeivijos 
sąlygose. Sužiedėlis jį vykdė 
su didele kantrybe, taktu, pasi
aukojimu ir sugebėjimu su
prasti, derinti ir betgi stumti 
pirmyn.

Vargiai jam buvo malonus tas 
“vado” vardas. Jis toks niekad 
nesijautė. Ir kai popiežiaus buvo 
apdovanotas garbės žymeniu, 
Sužiedėlis juo tegalėjo papuoš
ti tik savo stalčių.

Sužiedėlis nesirinko darbo. Jį 
darbai rinkosi. Ir jis neatsisaki
nėjo. Ėjo ten, kur buvo tuo metu 
reikalingas.

Tuo atžvilgiu jis buvo tipingas 
Lietuvoje, nepriklausomoje Lie
tuvoje, išaugusios generacijos 
žmogus. Šios generacijos žmo
nės, daugumas, matė, kad darbi
ninkų reikia visom sritim. Jie ne
pajėgė atsisakyti nuo darbo, 
kuris visuomęnei tuo metu buvo 
reikalingas, aukodami tuos dar
bus, į kuriuos juos traukė jų 
polinkis.

O S. Sužiedėlio polinkis buvo 
—istorija: jai pasiruošė Lietu- 

. vos ir Rygos universitete (1924- 
,,28; 1929-31); ją dėstė Rygos lie
tuvių gimnazijoje, Kėdainių 
gimnazijoje, pagaliau Lietu
vos universitete Kaune (1939, 
1941-43); istorijai skyrė sa
vo tyrinėjimus Lietuvoje ir išei
vijoje (jo istorinių raštų sąra- 

. šas paskelbtas yra Lietuvių En
ciklopedijoje). Bet nuo istorijos 
jį atitraukė minėti žurnalistikos 
ir enciklopedijos darbai, duoklė 
išeivijos visuomenei.

Kaip istorikas Sužiedėlis pri
klauso tai produktingai nepri
klausomos Lietuvos išaugintai 
istorikų kartai, kurios dalis jau 

pasitraukė iš gyvųjų — Šapoka, 
Ivinskis, Stakauskąs.

Tarp savo, amžininkų istorikų 
Sužiedėlis, ypatingas tuo, kad 
turi sintetinį žvilgsnį proble
matikai ir sugebėjimą žinias 
pateikti elegantiška forma — šia 
pastarąja jis tarp kitų pirmau
ja;

L. K. M. Akademija jį, kaip 
istoriką, išsirinko savo nariu 
mokslininku.

Šia proga tenka suminėti ne- 
• malonią žinią — S. Sužiedėliui 
lapkričio 10 sueina 70 metų. Ne
maloni žinia, nes kam gali būti * 
malonu, kad jis pagreitintu būdu 
rieda į tą pusę, iš kurios neteks 
grįžti nebaigtų darbų išbaigti!

Žinom, kad nemalonu ir S. 
Sužiedėliui tą žinią čia skaityti. 
Bet visuomenei malonu tai, kad 
jis ir tokiame amžiuje tebeturi 
tiek valios, kad nugali savo ne
pagydomos fizinės negalios de
presiją ir nepasitraukia iš dar
bo, kuris toks būtinas ir kuria
me S.S. sunkiai šiuo metu pakei
čiamas. Malonu ir tai, kad jis 
kiekvieną moka suprasti ir kiek
vienam šypsotis.

Tos valios jėgos jis turi, gali
mas daiktas, iš ilgos praktikos 
muštis per gyvenimą savom jė
gom skurdžiose sąlygose nuo 
pat gimtojo Petrapilio, nuo gy-’ 
venimo skurdžiame Dzūkijos 
kampely, nuo Vilniaus gimnazi
jos, bėglio į Kauną, nuo koman
diruotės į Rygą, pagaliau bėglio 
iki Brocktono.

Iš ilgos praktikos ir sugebėji
mo turi kantrybės ir kuklumo 
gyventi tikėjimu, skleidžiančiu 
rimtį ir optimizmą.

Turi valios iš ilgametės para
mos bei moralinės šilumos savo 
šeimos židiny — iš žmonos An
taninos ir savarankiškai bei sėk
mingai įsikūrusių ir gyvenime 
gražiai pažengusių savo penkių 
sūnų.

— Prof. dr. A. Maceina ruo
šia spaudai naują knygą “Reli
gijos filosofija”, kurią yra pasi
ryžęs išleisti Krikščionis Gyve
nime. Po šio veikalo prof. Ma
ceina yra pasiryžęs rašyti knygą 
apie religiją ir ateizmą. Krikš
čionis Gyvenime prenumera
toriai visus šios leidyklos leidi
nius gauna su 25% nuolaida. Ad
resas: 4545 W. 63 St., Chicago, 
III. 60629. Prenumeratoriumi 
tampama atsiuntus savo adresą.

ŽUVĖDROS IR ŽMONĖS 
ANT UOLŲ
Dienos 
atostogų kraite 
Kennebunkporte

PAULIUS JURKUS
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Tame didžiajame name, kur iš 
klasių padaryti kambariai, kori
doriaus gale, dešinėje, kartais iš
girsi tylią radijo muziką. Ir šis 
kambarys priskirtas provin
cijolui. Čia Vasaroja Teofilis ir 
Irena Žilinskai, atvykę iš 
Springfield, Mass. Kambarys 
gražus, ištaigus, ir ponia Irena 
atkeliaudama atsiveža laikrodį 
su radiju, kuris, pastatytas prie 
lovos ant staliuko, perduoda mu
ziką ir, svarbiausia, pasako, koks 
bus oras.

Jie atvyksta su lagaminais ir 
dėžėm. Lagaminuose ištaigūs 
drabužiai, pritaikyti jų polė
kiam, jų skoniui. Dėžėse pridė
ta fotografijų, skaidrių. Pamatysi 
ir danišką importuotą dešrą, 
džiovintą sūrį. Prie tokios už
kandos laiko ir kitą dėžę su į- 
vairiais stiprumėliais. Plastiki
niame permatomame maišelyje 
pridėta citrinų, apie kurias Teo
filis dažnai kalba.

Prieš kokią porą metų kieme 
stovime su kažkokiu džentelme

nu, kai su raudona mašina pasi
rodė ponia. Mano kaimynas 
tuoj surado komplimentų ir po
nią užkalbino. Pasirodo, tai ir 
buvo Irena Žilinskienė, kuri va
žiavo namo į savo Springfield, 
Mass. Žadėjo greitai vėl su
grįžti.

Ji nuolat šypsosi, žanduose 
net pasidariusios duobutės. 
Plaukai visada turi tą patį rit
mą. Ramiai ir jaukiai jaučiasi 
aplinkoje, linkusi tylėti. Jos lū
pos sučiauptos, lyg jėga suspaus
tos. Mėgsta vairuoti mašiną. Ir 
už vairo laikosi ramiai, tartum 
visa kelio kirbynė būtų jai pa
prasta, nesudėtinga.

Kai sutiktas žmogus prataria 
pirmą žodį, tuoj imu stebėti jo 
tarimą, kaip jis atiduoda žodžius. 
Kalba visada išduoda žmogų, 
lieka pėdsakai jo gimtojo kraš
to, tarmės, lieka ir kitų jaunys
tėje išmoktų kalbų pėdsakai. Ir 
kai ponia Irena prakalbėjo, tuoj 
ėmiau spėti, iš kur ji. Ji kalba 
bendrine rašto kalba, bet jos ta

rime yra aukštaičių tarmės nuo
laužų, yra ir lenkiškos foneti
kos. Ji yra iš Vilniaus krašto, 
iš Švenčionių, tad suprantama 
ir jos sąlytis su lenkų kalba.

Teofilis Žilinskas — triukš
mingas ir ekspansyvus žmogus. 
Į valgomąjį jis ateina su citri
nų maišeliu ir tuoj visiem kai
mynam papasakoja, kaip citrina 
jį išgelbėjo nuo ligų. Citrinos 
vartoja daug. Kartais jis atsineša 
šviežių agurkų, medaus, tuoj 
vaišina stalo bendrus. Mėgsta ir 
kitu laiku pavaišinti, atidaryti 
kelionės šaldytuvą su daniškom 
dešrom ir kitom užkandom. Jis 
aukštaitis, iš ežerų kraštų. Aukš
taičiam ir būdingas apkrautas 
stalas, vaišingumas, lakus žode
lis.

Mėgsta jis fotografuoti. Turi 
aparatą su ilga ilga linze, kuri 
atrodo kaip koks minosvaidis. 
Su tokiu aparatu gali nufotogra
fuoti paukštį už mylios. Dažnai 
su tuo pabūklu jis pasirodo aikš
tėje ir išeina į savo “ekspedi
cijas”, fotografuoja gamtą, ieško 
ir architektūros motyvų.

Dėvi baltą šiaudinę plačiabry
lę skrybėlę. Ją pirma ir pama
tai. Tada žinai, kas tenai stovi. 
Jis taip stovi prie baseino ar 
prie jūros. Tokiais maudymosi 
atvejais jis kalba apie savo ligas, 
kad daktarai įsakė maudytis, kad 
skaudąs nugaros slankstelis. 
Nuo tos ligos pereina prie kitos 
ir baigia citrina, kuri esanti ge
riausias vaistas.

Springfielde jis turi degtinės 
krautuvę, moka sumaniai vers

tis, gyvena ištaigiuose gražiuose 
namuose. Sūnus, vienturtis, yra 
vedęs p. Steponaviči ų dukrą iš 
Stamford, Conn. Taip* čia kartais 
suvažiuoja visa gimiraė ir vaikai 
atšvęsti šeimos švenčių.

-o-
Ramios liepos mė nėšio die

nos, o štai į kiemą įsisuka ne
rami mašina iš Materburio. Išli
pa ponai Kuzmickai. Liepos mė
nesio dalį jie atiduoda Kenne- 
bunkportui. Ponia tori šviesios 
spalvos veidą ir plaulcus, ramias 
šviesias akis, ranųtėlcėjimą ir fi
losofavimą. Ji mielai kalba apie 
literatūrą, kalba įdomiai. Matai, 
kad mėgsta skaityti, kad ir na
muose turi daug knygų.

Pajūryje ji,nešioja "baltą dide
lę skrybėlę, kad ji apgintų nuo 
saulės. Iš tolo mfeHtąjos skry
bėlę. Atrodo lyg kokia ramunė. 
Ji vaikšto prie pat vandens, kur 
bangos paliečia smtelį, vaikšto, 
kad vanduo atgaivinta;, kad vėjas 
atneštų malonią drėgmę.

Kartą .dail. Nijolė? Palubins- 
kienė, pamačiusi !ią baltą skry
bėlę, sušuko: duok greičiau po
pieriaus ir pieštuką. Su savim 
turėjo piešimo bloką. Ji tuoj ant 
kelių ir tuoj popieriuje nubrė
žė einančią šią poniją.

Kai ponia vaiklto, braidžio
dama po vandenį, ponulis Kuz
mickas stovi draugų būryje. Jis 
žarsto anekdotus, linksmas isto
rijas. Jis nori palinksminti jį 
supančią aplinkumą.

Waterburyje jis Ilgus metus 
buvo dažytoju, daž^ namus iš 

lauko ir iš vidaus. Visokiem na
mų savininkam pravartu kokį 
klausimą išsiaiškinti, ir jis tuoj 
išklosto visa. Bet namai ir da
žai jo paties nenudažė. Jis išli
ko gyvas žmogus, kuris domisi 
visuomeniniu gyvenimu, jame 
aktyviai reiškiasi, domisi ir visa 
lietuviška kultūrine veikla, lie
tuviška kūryba.

-o-
Nuolatinių vasarotojų eilėj 

svarbią vietą užima ir gausi ir 
simpatinga Ustjanauskų šeima. 
Jie yra visi iš Hartfordo, Conn. 
Kasmet čia pasirodo tos šeimos 
pirmosios kregždės, viena ar dvi 
dukros. Paskui jau atvažiuoja ir 
ponia Ada Ustjanauskienė su da
limi šeimos. Įsikuria dviejuose 
kambariuose ir pradeda spalvin
gą vasarą.

Atostogauja tik Kennebunk- 
pbrte, nes čia erdvu ir miela vai
kam. Po visų mokyklų, darbų 
krautuvėse jie čia randa mišką ir 
jūrą. Ponia Ada aukšta ir liekna, 
tiesi, retos energijos ir žvalumo 
moteris. Hartforde ji veikia Liet. 
Moterų Klubų Federacijoje, turi 
savo siuntinių firmą, į kurią 
sutraukia daug žmonių. Ji moka 
daug kalbų, mielai visiem patar
nauja, padeda, tai ir žmonių ir 
bičiulių nestinga.

Kai ji su savo vaikais atosto
gaudavo, savaitgaliais atvykdavo 
jos vyras Antanas Ustjanauskas, 
reto ūgio milžinas. Jis Hart
forde buvo išvystęs plačią pre
kybą, įsitaisęs dvi dideles krau
tuves (supermarketus). Plačiai 

veikė ir visuomenėje, turėjo di
deles pažintis amerikiečių tar
pe, buvo vienas iš “šimtininkų 
klubo” organizatorių ir jo reika
lų vedėjas. (Tas klubas šelpia 
n ukentėjusių gaisrininkų ir poli
cininkų šeimas. Nario mokestis 
100 dol. metam.)

Praeitais metais rugpiūčio 
mėnesį jis čia Kennebunkporte 
buvojo ir linksmai laiką leido, 
grįžęs turėjo atidaryti trečią su
permarketą. Tą dieną, kai turėjo 
at/ežti prekes, jis toje naujoje 
krautuvėje ir buvo paliestas 
širdies priepuolio. Jau anksčiau 
turėjo stiprų širdies negalavimą. 
Dabar šis priepuolis buvo mirti
nas.

Staiga išplėšus vyrą, poniai 
Adai į rankas sugriuvo ne tik 
gausios šeimos visi reikalai (še
ši vaikai), bet ir krautuvės ir jos 
siuntinių firma. Atsirado ir pai
ni buhalterija, prie kurios ji 
anksčiau nekišdavo rankų. Ir 
reikėjo visa padaryti, kad namai 
ir tvarka nepabirtų, kad vėl judė
tų prekybos. Reikėjo daug suma
numo, kol išlygino darbus ir per
gyveno tokį sukrėtimą. Seimą 
dar labiau susiglaudino. Vyres
nieji, kurie jau siekia universi
tetą, įsijungė į atsakomi n gus 
darbus. Į darbą įtraukiami ir jau
nieji. Iš darbo, iš tvarkos pa
jautimo ir susiklausymo auga ši 
šeima ir tvirtai laikosi. Ir jų atos
togos yra pilnai užtarnautos, 
pabėgti nuo įtampos ir gulėti 
smėlyje, vaikščioti prie jūros, 
kur taip tingiai skraido žuvė
dros. (Bus daugiau)
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Tokia antrašte Stuttgarter Zei-

' M. Ulėnienė

FILMAS APIE DARIŲ IR GIRĖNĄ

lietuviai Šimanauskas ir Suoka, 
tung korespondentas pradėjo Jie padarė ir suvažiavimo fil-

Šis suvažiavimas, anot pirm. I.
Banaitienės, išjudino visą lietu-

LAISVĖS APSISPRENDIMAS IR 
NEPRIKLAUSOMYBĖ

aprašymą apie Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos regionalinės 
valdybos Vokietijoj ruoštą suva
žiavimą, įvykusį rugsėjo 15-16 vių bendruomenę Vokietijoj ir 

paįajjno moteris naujiem už
mojam ir sumanymam. Iškilo 
naujų minčių ir projektų. Lietu
vės moterys Vakarų Vokietijoj . - , . j ,.. _. ,, . . . kur du stos, ten ir darbas našes-tun tas pačias problemas, kaip ir 
Amerikoj, tačiau, nepaisant dau-

Stuttgarte. šis ilgokas aprašymas 
priminė Vakarų pasauliui, ko 
siekia LMKF ir jos klubai, pabi-

- rę po laisvąjį pasaulį. Taip pir
masvokiečių spaudoj straipsnis,

- sąribūdinęs tikslus organizuotos 
moterų veiklos Vakarų Vokieti
joj ir bendrai įvairiuose kituose 
kraštuose. Korespondentas pa
lankiai pasisako apie LMKF

-■ pastangas kultūrinėmis priemo
nėmissiekti Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo kraštų išlaisvinimo, 
užjaučia'Lietuvos nedalią ir pa- 
stebisovietų agresinius siekius.

LMKF centro valdybai suva
žiavime e atstovavo pirmininkė 
Irena Banaitienė, o PM Tarybai 
— pirmininkė Regina Žyman
taitė. Pagrindinė suvažiavimui 
skirta paskaita buvo pirm. I. Ba
naitienės — “Įsipareigojimas 
lietuvybei”. Antroji paskaita bu
vo magistrės Kr. Brazaitienės 
—- “Lietuvė moteris vestuvi
niuose papročiuose”. Suvažiavi
mas sušilaukė gausių sveikini
mui Vliko pirm. dr. K. Valiūno, 
LMKF garbės pirm. B. Novic- 
Idėnės, Baden-Wuertenbergo 
vokiečių moterų tarybos, LB- 
nės pirmininkų Valaičio, Liubi- 
no, Baltus, Vasario 16-osios gim
nazijos direktoriaus Natkevi
čiaus, esčių moterų organiza
cijos Hamburge, LMKF New 
Yorko ir Chicagos klubų, Gene
ral Federation of Women’s 
Clubs pirm. Mrs. K. V. Haugan, 
GFWC pareigūnės G. Žilionie- 
nės, GFWC pareigūnės S. We- 
ber, Italijos klubo pirm. V. Lo
zoraitienės. Labai šiltu žodžiu 
moteris pasveikino didelis Fe
deracijos bičiulis kun. V. Štarka, 
skautų vardu lietuvis studentas 
ir daugelis kitų.

Vakare buvo balius su gražio
mis vaišėmis, orkestru. Veikė 
tautodailės paroda. Lietuvės 
moterys Onešė daugybę gintaro 
dirbinių^mdinių, medžio droži
nių bei odos dirbinių. Vokiečių 
korespondentai visa tai fotogra
favo ir įdėjo į spaudą pagirda
mi lietuvių moterų puošnius 
tautinius drabužius, kuriais 
daugelis buvo pasipuošusios.

Rytojaus dieną įspūdingai bu
vo pravestas Alinos Grinienės 
“Tėvynės prisiminimas”. Buvo 
LMKF regionalinės valdybos 

s pranešimai: pirm. E. Lucienės, 
ižd. Z. Glemžienės. Vidudienį 
visos nukeliavo į pamaldas. Mi
šias aukojo mielas moterų klu
bų bičiulis kun. K. Senkus; 
jis pasakė pritaikytą pamokslą ir 
dalyvavo posėdžiuose. Po pietų 
buvo diskusijos organizaciniais 
reikalais. Entuziastingai buvo 
nutarta tokius suvažiavimus 
ruošti kiekvienais metais vis 
skirtinguose miestuose. Apie 
LMKF ir Amerikos klubus platų 
pranešimą padarė pirm. I Ba
naitienė, o apie PM Tarybos 
veiklą kalbėjo pirm. R. Žyman
taitė. Išrinkta regionalinė valdy
ba Vokietijoj: E. Lucienė, Z. 
Glemžienė, G. Repšienė, P. 
Ivinskienė ir Malinauskienė. 
Rev. komisija: Baliulienė, Lip- 
šienė ir Baublienė.

Suvažiavimą filmavo ir parodė 
televizijoj vokiečių spau
dos atstovai. Kalbas įrekordavo

Stodtyų savaitėje Vokietijoje. Priekyje sėdi Antanas ir Aušra 
SabaUak, kurie tuo metu važinėjo po Europą'. A. Sabalis 
stovykloje skaitė paskaitą.

Amerikos Lietuvių Aero klu
bas Chicagoj ruošia istorinį do
kumentinį pilno ilgumo filmą 
apie Lietuvos didvyrius, trans
atlantinius lakūnus Darių ir Gi
rėną. Eihnas ruošiamas atžymė
ti Dariaus ir Girėno 40 metų 
skridimo per Atlantą sukaktu
vėm. Jo gaminimas yra įpusėtas. _____________________
Filmą suka Tolius Šlutas, mece- Aero Club Ine., 2846 West 63 St.,' 
natas — Jonas Talandis. Medžią- Chicago, III. 60629. 
gos sukaupimo ir teksto paruo
šimo darbą atlieka Edmundas 
Jasiūnas ir Vytautas Peseckas.

Filme atsispindės transat
lantinių lakūnų Dariaus ir Girė
no gyvenimo momentai, jų pasi
ruošimas skristi per Atlanto van
denyną į Lietuvą, to meto įvy
kiai ir žmonės, ryžtingas lai
mėjimas ir jį palydėjusi tragedi
ja. Jų žygis, įžiebęs negęstantį 
švyturį, yra palikęs gilius pėd
sakus visur, kur tik gyvena lietu
vių.

Asmenys, kurie turi archyvi
nės medžiagos apie Darių ir

LEIDINYS APIE TAUTINIŲ 
GRUPIŲ ORGANIZACIJAS

Kento valstybinio universiteto 
profesorius dr. Lubomyr R. 
Wynar ruošia leidinį apie įvairių 
tautinių grupių organizacijas. 
Tam tikslui jis siunčia anketas 
įvairiom organizacijom. Lietu
vių organizacijos yra taip pat į- 
trauktos. Ypatingai svarbu, kad 
kuo daugiau lietuvių organiza
cijų prisiųstų reikiamas žinias, 
kad būtų įtrauktos į šį mokslinį 
leidinį.

Nemaža anketų jau yra išsiųs
ta, tačiau maža grąžinta. Dažnai 
adresai yra pasikeitę arba pati 
organizacija išnykusi. Taigi pra
šom visas organizacijas, kurios 
yra gabusįos anketas, kuo grei-

REIKALINGA AUKA LIETUVIŲ LITERATŪRAI

Rašytojų, vertėjų ir amerikie
čių literatūros kritikų padeda
mas, paruošiau didžiulę knygą 
anglų kalba, pavadintą FIFTY 
YEARS OF LITHUANIAN 
LITERATURE. Tai rinkinys 
pačių stipriausių ir būdingiau
sių mūsų grožinės literatūros pa
vyzdžių, sukurtų per paskuti
niuosius 50 metų tėvynėj ir už 
jos ribų.

Veikalas jau šiandien galėtų 
keliaut į spaustuvę ir ateinančių 
metų pradžioj pasiekti angliškai 
skaitančio pasaulio miestų, mo
kyklų ir universitėtų bibliotekas 
ir pavienes šeimas. Vienas kitas 
autorius patektų į tarptautinę 
milijoninio tiražo antologiją ar 
mokyklinį vadovėlį, kaip jau at
sitiko su Jono Biliūno, Juozo 
Grušo ir kt. kūriniais, paimtais

mėnesį susiburia,, posėdžiauja.
- šiaurės klubam daug padeda 

kun. V, Šarka. Vidurio Vokie
tijos moteris paremia kun. K- 
Senkus. Jis išrūpino Stuttgarto 
miesto patalpose kambarį, kur 
lietuvės moterys galės susirinkti 
ir posėdžiauti. Ten jos ketina 
įsteigti lietuviškų knygų biblio
teką, tautodailės rinkinį ir t.t.

Pirm. I. Banaitienės apsilan
kymas Vokietijoj dar labiau su
stiprino mūsų klubų veiklą, nes,

Girėną, ypač užfiksuotų to lai
kotarpio įvykių filmuose, taip 
pat apie Dariaus ir Girėno testa
mento vykdytojo lakūno Felikso 
Vaitkaus pasiruošimą skristi ir 
skridimą per Atlantą bei kitų 
lietuvių aviatorių skraidymus 
Amerikoj, maloniai prašomi su
sisiekti su Lithuanian American

— Pedagoginiame Lituanisti
kos institute Chicagoj korespon- 
denciniu būdu iš Kanados studi
juoja 21: iš Hamiltono 13 stu
dentų, iš Toronto 5, po vieną iš 
Londono, Montrealio ir St. 
Catharines.

— Dr. Vaidevutis Vaitkevičius 
antrame Mokslo ir kūrybos sim
poziume lapkričio mėn., Padė
kos dienos savaitgaly, skaitys 
paskaitą tema “Kas naujo vėžio 
gydyme ir diagnostikoje”. Dr. 
Vaitkevičius vėžio tyrimų srityje 
dirba jau daugelį metų.

čiau jas grąžinti. Jeigu kuri orga
nizacija nėra anketos gavusi, 
prašom kreiptis šiuo adresu: 
' Daina E. Kojelis, Research 
Assistant, Center for Ettinic Stu- 
dies, School of Library Science, 
Kent State University, Kent, 
Ohio 44242.'

Visos organizacijos — religi
nės, tautinės, pramoginės, pro
fesinės, mokslinės, studentų, 
jaunimo ir t.t., kurios turi na
rius Amerikoj (nežiūrint, kad 
Cehitas būtų kur kitur), yra 
kviečiamos prisidėti prie šios 
progos.

Daina Kojelytė

iš mūsų ankstyvesnių leidinių. 
Pasaulis jau pradėjo domėtis • 
mūsų rašytojų laimėjimais, tik 
juos reikia pateikti pasauliui su- nosios kartos žinotų, kaip seniau 
prantama kalba.

Kad visa tai taptų realybe, 
mum skubiai reikalingas 
natas su dvylikos 
tančių dolerių auka.

Senosios ar jaunosios 
ateivi, ateive! Ateik mum į talką. 
Padėdamas parodyti pasauliui 
mūsų tautos kūrybą, drauge įam
žinsi ir savo vardą tokiame gra
nite, kurio nei audros nei lietūs 
nesunaikins. Didelėmis raidė
mis bus pareikštas tau rašyto
jų dėkingumas pačiame veikale 
ir visoj laisvojo pasaulio lietuvių 
spaudoj.

Laukiu linksmos žinios.
Stepas Zobarskas
Manyland Books, Ine.
84-39 90th Street
Woodhaven, N. Y. 11421

mece-
tūks-

kartos

Iftleidžiama “Lietuviškoji skautija*’
tiško jaunimo vaizdas, įtekąs *į 
lietuviškąją buitį.

Šio veikalo egzempliorių bus 
spausdinama tik tiek, kiek bus iš 
anksto užsisakiusių. Dabar pre
numeratos kaina tik 10 dol., gar
bės prenumerata — 25 dol., o 
daugiau paaukoję tampa tituluo
tais knygos leidėjais.

Prenumeratas ir aukas, žymė
dami „čekiuose "Lietuviškoji 
Skautija”, siųskite LSS Pirmijos 
įgaliotam Vajaus k-to iždininkui: 
Juozas Bružas, 7103 Avenue X, 
Brooklyn, N. Y. 11234.

Seniai ruošiamas ir lauktas 
stambesnis P. Jurgėlos veikalas 
“Lietuviškoji skautija” bus 
pradėta spausdinti tuoj užbaigus 
prenumeratų rinkimą.

“L.S.” bus arti 800 psl., dides- 
, nio formato, gausiai iliustruota, 

istorinė lietuvių skautų kūrimo
si, veiklos ir nuopelningumo 
apžvalga, smulkiai paliudyta 
tūkstančiais reikšmingų įvykių, 
individualiais skautų pasireiški
mais įvairiose gyvenimo srity
se. Tai platus ir spalvingas skau-

Dariaus ir Girėno lakūnų reljefai, iškalti Puntuko akmenyje prie Anykščių. Skulptorius 
Bronius Pundzius.

LIETUVIŲ MOKSLININKŲ SUVAŽIAVIMAS CHICAGOJ
Lietuvių sostinėn Chicagon 

Padėkos dienos savaitgalį, lap
kričio 21-25, suskrenda iš įvairių 
vietovių mūsų mokslo žmonės į 
antrąjį mokslininkų suvažia
vimą. Tai plataus masto suvažia
vimas. Jis apims humanitarinius 
ir socialinius mokslus, technolo
giją, architektūrą ir mediciną.

Suvažiavirfią ruošia Pasaulio 
ir Amerikos lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjungos, Litua
nistinis institutas ir Pasaulio ir 
Amerikos lietuvių gydytojų są
jungos. Jį globoja JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdyba.

Suvažiavimui organizuoti yra 
sudarytas specialus darbo komi
tetas. Prof. dr. Vytautas S. Var- . pozitoriaus Vlado Jakubėno kū- 
dys.yra programos pirmininkas rinių koncerto ir banketo reika- 
ir rengimo darbų koordina- lais.

torius. Technologijos ir archi
tektūros programos dalim rūpi
nasi inž. dr. Stepas Matas. Hu
manitarinių ir socialinių mokslų 
programą tvarko prof. dr. Rimvy
das Šilbajoris. Medicinos moks
lų programa rūpinasi prof. dr. 
Jonas Valaitis. Dr. Edmundas 
Lenkauskas yra komiteto narys 
specialiem reikalam.-

Šiuo metu suvažiavimui spar
čiai ruošiamasi.

Inž. Jonas Jurkūnas vadovauja 
organizacinei-technikiriei ko
misijai, kuri yra tiesiogiai atsa
kinga už suvažiavimo organiza
cinę tvarką. Ji taip pat rūpina
si susipažinimo pobūvio, kom-

DR. ALDONAI SIRUTIENEI
ČARNECKAITEI — 75 METAI

New Yorke, Richmond Hill 
sekcijoje, gyvena dr. Aldona Bi- 
rutienė. Gyvena nuošaliai, lan
kydama savo sūnus, anūkus. Čia 
pasireiškusios kartos nė nežino, 
kad ši moteris yra daug nu-, 
veikusi, kad ji apdovanota net 
Vyties kryžiumi. Jinai spalio 27 
atžymėjo savo amžiaus 75 metų 
sukaktį.

Pagerbdami sukaktuvininkę, 
čia grįžtame į praeitį, kad ir jau- 

Už tai ji ir 
Vyties kry-

dirbta ir gyventa.
-o-

Aldona Čarneckaitė-Birutie-* 
nė gimė 1898 spalio 27 Mari
jampolės apskrityje, Rudaminos 
valsčiuje, Kirsnoje. Gimnaziją 
baigė 1916 Voroneže ir pradėjo 
studijuoti Petrapilio medicinos 
institute. Į Lietuvą grįžo 1918, 
Vilniuje dirbo tremtinių grąžini
mo komisijoje ir talkino organi
zuoti kariuomenę, 
buvo apdovanota 
žiumi.

Kai vyriausybė
Kauną, ji liko Vilniuje. Čia tar
navo meteorologijos stotyje ir 
drauge buvo dr. J. Basanavi
čiaus sekretorė. Pasirašinėjo 
kaip atsakinga redaktorė ir M. 
Biržiškos leidžiamame dienraš
tyje Glos Litwy. Buvo lenkų ka-

persikėlė į

(Act of August 12, 1970: Section 
3685, Title 39. United States Gode) 
1. Title of Publication — DARBININ
KAS 2. Date of filing — Oct. 2, 1972.
3. Frequency of issue — weekly. 4. 
Location of known office of publica
tion — 680 Bushwick Avė., Brooklyn 
(Kings), N. Y. 11221. 5. Location of the 
headquarters or general Business of the 
publishers — Franciscan Fathers, 910 
Willoughby Avė. Brooklyn, N.Y. 11221.
6. Narnės and addresses of publisher, 
editor, and managing editor: Publisher 
— Franciscan Fathers, 680 Bushvvick 
Avė., Brooklyn, N.Y. 11221; Editor — 
Fr. Dr. Comelius Bučinys OFM, 91U 
Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221; 
Managing Editor — Father Peter Ba- 
niūnas, OFM, 910 Willoughby Avė. 
Brooklyn, N. Y. 11221. 7. Owner — 
Franciscan Fathers 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn, N. Y. 11221. 8. Known bond- 

; holders, mortgagees, and other sec- 
urity holders owning or holding 1‘ o Zo 
or more of totai ,amount of bonds, 

*mortgages or other securities — None.
9. For optional completion by pub
lishers mailing at the regular rates 
(Section 132.121, Postai Service 
Manual) 39 U.S.C. 3626 provides in 
pertinent part: “No pefson who would 
have been entided to mail matter under 
former section 4359 of this title shaŲ 
mail such matter at the rates provided 
under this subsection unless he files . 
annually with the Postai Service a 
written request for permission to mail 
matter at such rates.“ In accordance 
with tire provisions of this statute, I 
hereby request permission to mail the 
publication narnės in Item 1 at the re
ti ticed postage rates presently autho- 
rized by 39 US.C. 3626. R e v. Pe
ter Banifinas, OFM. 10. For 
completion by nonprofit organizations 
authorized to mail at special rates (Sec
tion 132.122, Postai Manual) — The 
purpose, funetion, and nonprofit status 
of this organization and the exempt 
status for Federal income tas purposes 
have not changed during preceding 12 
months. 11. Extent and nature of cir
culation: Average No. of copies of each 
issue during preceeding 12 months; 
actual number of copies of single is
sue published nearest to filing date 
(in porentheses). A. Totai No. copies 
printed —4730(4600). B. Paidcircula-
tion: 1. Sales through dealers and car- 
ners, Street vendors and counter sales 
110 (83). 2. Mail subscriptions 4450 
(4397). C. Totai paid circulation — 
4560 (4480). D. Free distribūtion by 
mail carrier or other means: 1. Samples, 
complimentary, and other free copies 
98 (70). 2. Copies distributed to.news 
agents, būt not iold — None (None).
E. Totai distribūtion (Sum of C and D) 
— 4658 (4550). F. Office ūse. left- 
over, unaccounted, spoiled after prin- 
ting — 92 (50). G. Totai (Sum of E 
and F — should equal net presą ran 
shown in A) — 4750 (4600). I certify 

, . _ , , . that the statements mede by me above
Sukaktuvininkei linkime kuo « «>n«t and complete. Rev. Peter 

gražiausių metui Bantunas.

ka-linta, 1919 rudenį išėjo iš 
Įėjimo ir slapta pasitraukė iš 
Vilniaus.

Vėl grįžo prie studijų. Nuvyko 
į Berlyną ir ten 1920-1924 stu
dijavo mediciną. Baigė daktaro 
laipsniu. _

Atvykusi į Kauną, tuoj įsijun
gė į platų profesinį ir akade
minį darbą. Nuo 1924 iki 1943 
buvo vaikų klinikos ir valstybi
nės vaikų ligoninės Kaune gydy
toja, 1930-1940 Saulės gimnazi
jos ir karių vaikų- darželio gydy
toja, 1943-1944 dr. K. Gri
niaus vardo tuberkolozės sa
natorijos gydytoja, Vokieti
joje 1945-49 dirbo kaip vaikų li
gų gydytoja Regensburgo ir 
Scheinfeldo stovyklose'

Lektorės darbą pradėjo 1925, 
buvo asistentė universitete iki 
universiteto uždarymo. Paskuti
nius trejus metus skaitė įvadą į 
vaikų ligas. Žemės Ūkio Akade
mijoje Dotnuvoje 1928-43 dėstė 
motinos ir vaikų higieną. 1930- 
1938 lektoriavo Liet. Raudono
jo Kryžiaus (vėliau valstybiniuo
se) gailestingųjų "Seserų ir akuše
rių kursuose. Būdama Vokietijo
je, buvo suorganizavusi žemes
niojo medicinos personalo kur
sus.

Teko dalyvauti profesinėse 
organizacijose motinom ir vai
kam globoti, rūpinosi šios glo
bos sveikatos centrų steigimu, 
atstovavo Lietuvai tarptauti
niuose šios rūšies kongresuo
se ir skaitė ten pranešimus. Bu
vo Baltijos motinos ir vaiko

džiamo žurnalo lietuvių sky
riaus redaktorė. Organizavo ir 
vaikų gydytojų draugiją. Bend
radarbiavo Medicinoje, Motino
je ir Vaike ir kitur. Išspausdi
no Dezinfekcijos vadovėlį 1923 
m.

Įdomu tai, kad šiame suva
žiavime įvairias paskaitas skai
tys, pranešimus darys ir diskusi
jose dalyvaus virš šimto įvairių 
sričių mokslo žmonių.

Paskaitos suvažiavimo metu 
vyks sekcijomis. Kiekvienas be- 
sidomįs suvažiavimu galės pasi
rinkti bet kurią sekciją ir galės 
dalyvauti diskusijose.
, Pirmuoju mokslininkų suva
žiavimu labai domėjosi plačioji 
visuomenė. Tikimasi, kad ir 
šiam suvažiavimui bus parody
tas reikiamas dėmesys.

Jurgis Janušaitis
---------- >
STATEMENT OF OWNERSHIP, 

MANAGEMENT AND 
CIRCULATION .



Žum. V. Kasniūnas padarė įva
dą, akt. K. Oželis skaitė apie 
Vilnių, R. Janulevičiūtė skaitė 
Putino eilėraštį, VI. Šimkus 
kvietė dalyvauti minėjime. Dar 
kalbėjo inž. A. Rudis ir Amen- 
cans For Freedom pirmininkė, 
kuri kvietė^Lietuvius dalyvauti 
spalio 29^30 demonstracijose,
Chicagoj susirenkant pavergtųjų . 
tautų komunistiniam atstovam 
tartis dėl prekybos. Demonstra
cijom* vadovaus jau žinomas

- mūsų veikėjas Šumanas.
Liet. Radijo Forume spalio 20 Ral. Brazdžionis

paminėta Vilniaus sukaktis.

PO CHICAGOS DANGUM •"■F'

BALTIMORĖS ŽINIOS

se. Dainavos ansamblis ren
giasi pastatyti jo kantatą. Reikia 
pažymėti, kad Lietuvių Namų 
popietės vyks visą žiemos sezo
ną: lapkričio 11 — su sol. Sta
siu Baru, gruodžio 2 — su ra
šyt Al. Baronu, Sausio 20 — 
su prof. dr. R. Nemicku, vasa
rio 10 —*• su šol. Am. Voketai-
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Anglijos Lietuvių Klubo 
rudens balius spalio 20 Tauti
niuose Namuose geros valdybos 
rūpesčiu praėjo su dideliu pasi
sekimu. Meninėj daly buvo 
linksmos Drūtyčių trio dainos, 
palydint akordeonu. Vakaras 
davė gražaus pelno.

Lietuvos Dukterys buvo su- M 
ruošusios savo vakarą Jaunimo čiui kovo . 24 — su inž. 
Centre. Publikos buvo prisirin- t Rudžiu.;^ 
kę gausiai.

Vilniaus miesto 650 m. sukak
tis buvo gražiai paminėta spalio 
21. Į didelį Jaunimo Centro so
dą prie Nepriklausomybės pa
minklo susirinko su vėliavo
mis uniformuoti šauliai, skautai 
ir kt Vėliau didžiojoj salėj vy
ko pamaldos. Prof. J. Puzinas 
skaitė paskaitą. Algirdas Brazis, 
Mažeikienė ir Šalnienė atliko 
solo giesmes ir dainas. Gražiai 
pasirodė jaunimo choras su 
kanklėmis, vadovaujant F. Stro- 
liai. Vai. Šimkus, minėjimo ko
miteto pirmininkas, visiem nuo
širdžiai padėkojo. Žmonių buvo 
pilna salė. . ■ ’ • v

Ramovėnai, vadovaujant Stan
kūnui, spalio 21 Jaunimo Cent
re suruošė kavutę paremti Kario 
žurnalui. Ją atidarė Ramovės 
skyriaus pirmininkas Juškevi
čius. Programą vedė centro val
dybos sekretorius Vengianskas. 
Prisirinko pilna mažoji salė: 
ramovėnai, birutininkės, šauliai 
ir šaulės, svečiai. Linksmai pa
dainavo Drūtyčių trio. Jom į- esantiem Baltimorės prieglau- 
teiktos rožės. Vengiapskas pa- į“ .Pat?w^l'
rodė filmą iš ramovėnų gyveni
mo. Buvo loterija. Visi gražiai 
praleido sekmadienio popietę, 
atnešusią kelis šimtus dolerių 
mūsų vieninteliam karinės min
ties žurnalui Kariui.

Sekmadienio popietė su kom
pozitorium Vladu Jakubėnu spa
lio 21 vyko Tautiniuose Namuo-

Bostono sekstetas, vadovau
jamas muz. Juliaus , Gaidelio, 
spalio 2T lankėsi Baltimorėj ir 
dainavo Lietuvių Svetžffnės di
džiojoj salėj. Koncertą rengė L, 
Tautinės Sąjungps Baltimorės 
skyrius. Po koncerto buvo šo
kiai.

Šv. Alfonso suaugusių klubas 
spalio 27 surengė Halloween 
vakarą šv; Alfonse mokyklos sa
lėj. "UŽ g£riausiu£,zkostiumus ir 
kaukes buvo skiriamos premijos.

Bingo žaidimus rengia 
lapkričio 2, penktadienį, 7:30 
vai. vak. sodalietės Šv. Alfonso 
salėj. Bus įvairių laimėjimų, 
veiks bufetas su valgiais. Pelnas 
skiriamas įsigyti dovanėlėm, 
kurias sodalietės prieš Kalėdas 
išdalys lietuviam seneliam, 

—iriem Baltimorės prieglau- 

čio 10, šeštadienį, Šv. Alfonso

SYRACUSE, N.Y.

Syracuse mieste jau keleri 
metai veikia Syracuse miesto ir

Waterbury, Conn.
Puikios vestuvės

Waterburio Šv. Juozapo lietu
vių parapijos bažnyčioj spalio 20 
Ansonijos klebonas kun. P. Sa- 
bulis sutuokė A.A. Mažulaitytę 
su A.A. Džekčioriu. Viena pui
kia lietuviška šiema daugiau.

Po vestuvinių apeigų bažny
čioj Pranas ir Uršulė Mažulai- 
čiai bei Stasė Džekčiorienė 
Holiday Seasons restorane vai
šino gausiai susirinkusius ves- 
tuvinėn puoton svečius, o jų su
prašyta iš visų kampų kampelių 
tiek daug, kad stebėtis reikia. 
Puikiai įrengta salė, šauni mu
zika, gerai ir gausiai paruošti 
valgiai, gaiviną gėrimai darė ves
tuvių puotą stebėtinai įdomią.

Nors ir kitataučių restorane, 
bet lietuviška dvasia, lietuviška 
daina ir skardus juokas buvo 
vaišių vadovai. Jaunųjų garbei 
reikia priskirti jų skrajojantį 
nuoširdumą salėj. Prie kiek
vieno priėjo, pakalbino, nusi
šypsojo maloniu šypsniu. Puiku, 
jaunoji ir jaunasis! Pagarba ir 
jūsų tėveliam!

Vestuvių puotoj buvo matyti 
Ansonijos klebonas kun. P. Sa- 
bulis, kun. J. Ruokis, daug gerb
tinų lietuvių ir kitataučių. Jau
najai lietuviškai šeimai visi lin
kėjo laimės, sveikatos ir vaiku
čių, kurie visi 
betų.

Sekmadienį 
buvo tęsiama 
dyboj.

Tai tikrai buvo šaunios lietu
viškos vestuvės.

resursų taryba (Cultural Re- - 
sources Council), kuri kas metai 
ruošia tautybių festivalius: Toks, 
jau penktasis, tautybių festivalis 
įvyks ir šiemet — lapkričio 3 ir 
4. Onondaga War Memorial, pa
čiame Syracuse miesto centre. 
Nors lietuvių čia gyvena labai 
nedaug, bet jie uoliai dalyvauja 
šiame festivalyje. Šiais metais 
lietuviai ruošiasi parodyti lietu
višką namelį, o programoje daly
vaus viešnia iš Rochesterio, so
listė Birutė Čypienė. Ji dainuos 
šeštadienį, apie 7 v.v. viršuti
nėje salėje. O apatinėje salėje 
visą laiką vyksta tautybių “jo- 
markas”: rodomi eksponatai, 
gaminami valgiai irpan. Kas me
tai į šiuos festivalius atsilanko 
keliolika tūkstančių žmonių. 
Festivalio pradžia — 2 v. p.p. 
Jis tęsiasi ligi 10 v.v. Visi Sy
racuse lietuviai kviečia lietuvius 
iš kaimyninių miestų ir mieste- 

- lių atsilankyti, ypač šeštadienį, 
kai dainuos solistė B. Čypienė. 
Lietuvių atstovas festivalio 
rengimo komitete yra Frank Pet
rauskas, kuris daug dirba, kad 
festivalis pasisektų.

lietuviškai kal-

vestuvių puota 
Mažulaičių so-

Bagdonas

Kultūros Židinio statyba. Durys eina į vienuolyno koridorių ir senąjį Židinį. Tamsio
je sienoje matomi du stačiakampiai su langeliais viduryje — tai šildymo ir šaldymo sistema. 
Lubose, kur tamsesnės plytos, ten bus elektros apšvietimas. Nuotr. P. Bivainio

mokyklos kieme turės “rumma- 
ge” išpardavimą.

Specialios pamaldos “atgal 
prie Dievo — back to Gbd” 
bus lapkričio 4, sekmadienį, Šv. 
Alfonso bažnyčioj. Jas rengia 
Lietuvių Postas 154 ir jų padė
jėjos. Legionieriai susirinks prie 
bažnyčios 8:15 ryto ir su vėlia
vomis žygiuos į bažnyčią, kur tery neseniai suorganizuota Dr. 
užims jiem skirtas vietas. Mišias 
aukos legionierių kapelionas 
kun. A. Dranginis. Daina, vyrų 
choras, giedos per mišias.

Metinius Šv. Alfonso para
pijos pietus rengia parapijos 
draugijos lapkričio 11, sekma
dienį, Šv. Alfonso mokyklos sa
lėj. Bilietus reikia įsigyti iš anks
to pas parapijos draugijų narius 
ar klebonijoj. Šokiam gros geras 
orkestras. Pelnas skiriamas Šv. 
Alfonso mokyklos naudai.

Andrius Valinskas, ankstesnės 
kartos lietuvis, ilgai gyvenęs 
Baltimorėj, po sunkios Ir ilgos li
gos mirė spalio 19. Andrius bu
vo susipratęs lietuvis. Kol svei
kata leido, dalyvavo lietuviškuo
se parengimuose. Eilę metų 
jis turėjo siuvyklą. Mišios už jo 
sielą buvo aukojamos spalio 23 
Šv. Atanazo bažnyčioj. Palaido
tas Šv. Kryžiaus kapinėse. Nu
liūdime liko sūnus Teodoras.

Jonas Obelinis

ST. PETERSBURG, FLA.

Leonas ir Uršulė JBliskiai, 
1959 išvykę iš pavergtos Lietu
vos į Kanadą, persikėlė gyventi į 
St. Petersburg Beach, Fla. Čia 
įsigijo “The Florida Dolphin” 
motelį su privačiu baseinu, nors 
motelis yra prie pat Meksikos į- 
lankos pliažo. Norį praleisti 
atostogas gali kreiptis pas minė
tus savininkus: 6801 Sunset 
Way St. Petersburg Beach, Fla. 
Tel. 363-9853. Darbininko adm. 
atsilankius, užsisakė Darbi
ninką.

LAKE W0RTH, FLA.

Bronius ir Rūta Galinaičiai, 
persikėlę iš Baltimorės, jau ku
ris laikas įsigiję Dolphin Motei, 
1509 So. Federal Lake VVorth, 
Fla. Tel. (305)588-5606. Kieme 
turi baseiną. Keletas minučių 
nuo Atlanto vandenyno mau
dyklių. Patogi vieta sustoti lietu
viam. Galinaičiai augina dvi 
dukras ir sūnų, kuriuos leidžia' į 
mokslus. Atsilankius Darbinin
ko administratoriui, užsipre
numeravo Darbininką.

Chicagos Jaunimo Centro choro valdyba. Choras įsteigtas 
1972 rudenį. Iš k. į d. Petras Kisielius, Ina Stravinskytė, Vy
tas Kazlauskas, Rūta Kleinaitytė ir Jonas Vaznelis.

WORCESTER, MASS
Gražiai veikia šauliai

Charakteringa, kad Worces-

Vinco Kudirkos vardo šaulių 
kuopa savo tarpan sutraukė 
kelias dešimtis vyresnių vyrų ir 
moterų, kurių daugelis neįtil- 
po į kitas organizacijas. Tai tei
giamas įvykis. Tai įrodo, kad ne 
viena, bet įvairios organizacijos 
gali sujungti daugiau asmenų 
lietuviškai veiklai.

Worcesterio šauliai, nuo pat į- 
sisteigimo sutartinai veikdami, 
jau įsigijo gražią kuopos vėliavą. 
Be to, iš savo kuklių išteklių 
pagamino ir paaukojo tautinę 
Lietuvos vėliavą Maironio Par
ko Labdaros Draugijai, atsidėko
dami jos vadovybei už leidimą 
šauliam naudotis gražiomis Par
ko patalpomis. Visi kuopos na
riai baigia įsigyti šaulių unifor
mas ir ženklus.

Beveik visi skaito Darbininką. 
Pastaruoju metu maždaug pusė 
narių užsiprenumeravo Kario 
žurnalą.

Eiliniuose kuopos susirinki
muose iškeliami nauji sumany
mai. Ryžtamasi į kuopą Įjungti 
jaunini^, įsteigti sporto ir mėno 
sekcijas.

Dabar kuopai vadovauja: 
pinn. A. Zenkus, vicepirm. K. 
Prapuolenis, sekr. E. Gorodec- 
kienė ir ižd. J. Spirauskas.

Sėkmės kilniuose šaulių užsi
mojimuose!

Padovanojo Lietuvos vėliavą
Maironio Parke rugsėjo 30 

įvyko Lietuvių Labdaros Mairor 
nio Parko Draugijos pietūs, ku
rie visiem nariam duodami ne
mokamai.

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI
1000 dol. — N. N., Kanada.
825* dol. — dr. M. ir A. Že

maičiai, Leonia, N. J., anksč. 
2575.

200 dol. — E. Pavelites, 
Brooklyn, N. Y., anksč. 1120.

Po 150 dol. — A.D. Šilbajo- 
riaį, R. Hill, N. Y., anksč. 620; 
S. Šlikas, Brooklyn, N. Y., anksč. 
150.

Po 100 dol. — A. Skučienė, 
Lake VVorth, Fla., anksč. 200; 
Ignas ir Kunigunda Kučiauskai, 
Baltimore, MD; J. Misukevi- 
čienė, Keamy, N. J., anksč. 120; 
dr. L. Plechavičius, Yonkers, N. 
Y., anksč. 812; O. Dargienė, 
Keamy, N. J., anksč. 400; W. 
Umbrazas, Brooklyn, N. Y., 
anksč. 300, pažad. 500; J. Gerd- 
vilienė, VVoodhaven, N. Y., 
anksč. 225.

80 dol. — K. Krušinskas, 
Brooklyn, N. Y., anksč. 975.

75 dol. — P. C. Young, Kear- 
ny, N. J., anksč; 25.

60 dol. — F. Verson, Roselle, 
N. J., anksč. 90.

Po 50 dol. — J. Sadauskas, 
Keamy, N. J., anksč. 105; F. But
kus, Keamy, N. J., anksč. 50; 
A. Strazdas, Roselle, N. J., 
anksč. 30, pažad. 100; Mykolas 
ir Stasė Gofensai, Brockton, 
Mass.; L. Šimkus, Clark, N. J., 
anksč. 10; J. Lekerienė, Frank- 
lin Square, N. Y. (a.a. M. Arba
čiauskienės atm.), J. Klunikas. 
Hillside, N. J.

Po 25 dol. — P. Damijonaitis, 
Cranford, N. J., anksč. 100; 
S. Rauba, Linden, N. J., anksč. 
45, pažad. 100; J. Prapuolenis,

Per pietus Dr. Vinco Kudir
kos šaulitį kuopos pirmininkas 
A. Zenkus įteikė šios draugijos 
pirmininkui K. Adomavičiui do
vaną — Lietuvos vėliavą, linkė
damas, kad ši trispalvė visuomet 
plevėsuotų Maironio Parke.

Pirm. K. Adomavičius nuo
širdžiai padėkojo Dr. Vinco Ku
dirkos šaulių kuopai už tokią 
gražią dovaną.

Pietūs ir meno paroda
LB Worcesterio apylinkės val

dyba lapkričio 4, sekmadienį, 
Maironio Parke rengia tradici
nius pietus ir meno parodą.

Parodos atidarymas — 12 vai., 
pietūs — 1 vai.

Beveik visas pelnas bus ski
riamas Aušros Vartų lituanisti
nei mokyklai.

Vish kviečiami atsilankvti.
J.M.

— Dr. Zigfridui Vaitužiui, 
Marylando universiteto mikro
biologijos departamento profe
soriui, Washingtono prie
miesčių sanitarinė komisija su
teikė 24^862.24 dol. subsidiją

. ii btyrinėti patogenam vandeny ir 
srutose. Studija tęsis iki 1974 
birželio pabaigos. Tai jau antro
ji šios rūšies studija, vadovauja
ma dr. Vaitužio. Praėjusiais me
tais jo vadovaujami Rock Creek 
upelio taršos šaltinių tyrinėjimai 
buvo aprašyti ir didžiojoj Wash- 
ingtono spaudoj. Dr. Vaitužis 
buvo VVashingtone įvykusio Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seimo rengimo komiteto iždi
ninku ir tvarkė visą seimo re
gistraciją bei jo finansinę atskai
tomybę.

Rahway, N. J., pažad. 100. i
Po 20 dol. — M. Putinas, j 

.Keamy, N. J., anksč. 100; K. 
Šeštokas, Rahway, N. J., 
anksč. 25; J. Kaspariūnas, Rah- j 60629. Tek: (312) 925-3344. 
\vay, N. J., anksč. 10; J.' I. Bylai, >. 
Rahvvay, N. J., anksč. 10, pažad. ;
300; L. Podleckis, Linden, N.J., 
V. Vyliaudas, Union. N. J., anks. 
40, pažad. 100; A. K. Jonynai, ! 
Rego Park, N. Y., anksč. 482, 
pažad. 1000;

15 dol. — V. Ramanauskas i 
Keamy. N. J., anksč. 10.

Po 10 dol. — St. Skurvydas, 
Harrison, N. J., anksč. 110, 
pažad. 50; Ann M. Ushkraitys, 
Roselle, N. J., anksč. 50; H. Yan- 
tosh. Rahvvay, N. J., anksč. 176; | 
V. Sabaliauskas, Colonią. N. J., 
anksč. -30, pažad. 100; Š. Delu- 
nanie, Hillsicle, N. J., anksč. 
100; I. Ramanauskas, Hillside, 
N. J., anksč. 30; B. S. Batisa, 
Brockton, Mass; dr. B. A. Kasa- 
kaitis, Chicago. III.

Po 5 dol. — M. Juodaitienė, 
Union, N. J., anksč. 20; M. Go- 
ras, Newark, N. J., anksč. 600; 
S. Dobilas, Clark. N. J., anksč. 
10; V. Krako, Rahvvay, N. J.. 1 
anksč. 100.

Po 2 dol. — A. Sukauskas, | 
Detroit, Mich.; A. Skripsiūnas, ; 
Keamy, N. J., anksč. 5. •

Laukiama aukų ne tik grynais pi- j 

nlgais, pasižadėjimais, bet Ir užra- į 
ša Is testą mantuose. Aukas siųsti:

Franclacan Fathers *
Bulldlng Fund >

361 Highland Blvd.
Brooklyn, N. Y., 11221

— Baltų atstovų pergyveni
mai Helsinkyje Europos, saugu- . , 
mo konferencijos metu aprašyti 
amerikiečių demokratinių so
cialistų savaitraštyje “Ne™ r 
America” (1973.VHI.30). (E)

— TSRS jaunių krepšinio ko
mandos sudėtyje yra net trys lie
tuviai: du kauniečiai V. Čepas, 
K. Petronaitis, ir klaipėdietis V, 
Želnys. Komanda šią vasarą lai
mėjo Europos čempionatą. (E) 
v — Dr. A. Šlepetytė-Janąčienė, 
dr. A. Radziyanienė irfĘ. Re-i 
ventienė, Pasaulio Lietuvių Ka* j. 
talikių Organizacijų Sąjungos ■. 
valdybos atstovės, spalio. į JO s “ 
New Yorke, Elysee viešbuty./ - 
posėdžiavo su Amerikoj besilan- • ! < 
kančiom Pasaulio Katalikių ;Mo- 
terų Unijos pirmininke P. Bello- 
sillo (Ispanija), pirma vicepirm. i! 
N. Dolan (Airija) ir antra yice- - 
pirm. dr. O’Connor (JAV). -5 . » ■,.

— Šiaurės Amerikos Lietuvių,,. 
į Fizinio Auklėjimo ir Sporto S ą- .

jungos atstovų metinis šuva- 1 
žiavimas įvyks lapkričio * 24-25 
Chicagoj. Bus pravesti ŠAL- 
FASS-gos vykdomųjų . organų . i 
rinkimai ir pateikti išsamūs pra-, ( 
nešimai, liečią išvyką į Eu-; . 
ropą.

— Lietuvių Krikščionių De- \- 
mokratų Sąjungos skyrių atsto
vų konferencija įvyks lapkričio 
18 Chicagoj, Sheraton-Midr 
way Motor Inn patai--. ( 
pose. Bus pateikti sąjungos va-.; 
dovybės veiklos pranešimai, 
renkamas naujas centro komite
tas, taryba ir kiti organai.

— Genovaitė Meiliūnienė, Al
girdui Budreckiui pasitraukus iš 
SLA Pildomosios Tarybos, pa
tvirtinta nauja sekretore. Ji SLA 
centre dirba virš 27 metų. Ji 
yra gimusi 1916.Liepojoj. Ten ■. > 
baigė komercinį institutą. 1936 
studijavo ekonomiją Vytauto D. 
universitete Kaune.. 1946 atvyko s 
į JAV ir pradėjo dirbti.'SLA cent
ro įstidgoj. iųfn

— Phoenix, Ariz., rugsėjo 30 * 
pas lietuvių kapelioną kun. An- 
taną Valiušką įvyko lietuvių mi- • 
sijos rėmėjų susirinkimas. Prisi
mintas misijos įkūrimas ir jos 
tikslas. Sudarytas bažnytinis ko
mitetas: pirm. Petras Maldeikis, 
nariai — Donatas Zakaras, Joe 
Lalis, Ona Metrikienė, Emilija 
Josen ir Teofilė Šaulienė.

— Muz. Fausto Strolios va
dovaujamas Chicagos vyčių cho
ras pradėjo šių metų naują seto- • 
ną. Choras rengiasi koncertui/ ' 
pavadintam “Laisvės Lietuvai”. 
Jis įvyks lapkričio 17.

— JAV LB Švietimo tarybos 
leidiniai (vadovėliai, pratimai, 
žodynai, žemėlapis, pažymėji
mų blankai, sąsiuviniai) užsa
komi šiuo adresu: R. Kosmonas, ,, 
7209 So. Mozart, Chicago, III.

— Lietuvių televizijai remti 
lapkričio 24 .Chicagoj, Jaunimo 
centre, rengiamas tradicinis ru- . 
dens balius. Pasirodys mūsų 
televizijos žvaigždės ir orkest- . 
ras. LTV valdyboj šiuo, metu Ii-- 
ko tik 5 asmenys, nes, mirus A. 
Stakėnui ir pasitraukus B. Sa-. .- 
bastijonui, jų vietų niekas neuž- ; • 
ėmė. ,/į

— J. Minelgos eilėraščiai vai- D 
kam “Kiškio pyragai” paruošti 
spausdinti. Kelių spalvų pa-1''1 
veikslais iliustravo V. Alek
nienė. Knyga bus apie 100 psL 
Leidžia Lietuvių Bendruo
menės švietimo taryba.

— Ieškomas Justinas Stanke
vičius, 1949-1953 gyvenęs Pa- 
terson, N. J. Ieškojo motina, gy
venanti Lietuvoj. Žinantieji pra
šomi pranešti adresu: Marytė Jar_ * „ 
nulaitytė, Matulaitis Nursfng 3 
Home, Putnam, Conn. 06260.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: K. Šerkšnas, E. Hartford, 
Conn., kun. L Kemėšis, Kanada, 
S. Drevinskas, So. Boston, 
Mass., A. Pilipavičius, Juno 
Beach, Fla. Užsakė kitiem: kun. 
L. Kemėšis — V. Goldbergui, 
Sault S. Marle, Ont, Kanada. 
Sveikinam naujus skaitytojo* £ 
dėkojam užsakytojam. Darblnm- 
ko prenumeratas pirmiem mė- 
tam naujiem skaitytojam tik 7 
dol. *
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Idai spaudė Clazkstown vartus.

Llve EntettalmnMrt

ED RILLO’S 
RESTAURANT & LOUNGE

PAPARONE REALTY CO.
Realtors 

Member of M.L.S.
702White House Pike Stratford. N. J, 

Call 201 784-2800

BENNIE'S PROFESSIONAL 
. FLOOR SERVICE

LIMOUSINE AND CAR SERVICE 
186-07 122 Avė. Springfield Gardens, 
Queens, Now Ofiers 24 Hour Private 

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

COFFEE SHOP GIFT SHOP 
Phone* m?- "X

Delwood Lodgo
Off Sente itt
MOUNTAINMOMK. Pa. 1>M2

Fully Eguipped 
MeuMkeeping Cettages Metei
Ovemight Accomodations Aveli. 
86-Foot Pool. Ali Recr. Facilitiea

Hartford, Conn.
Maloni popietė su 

gražia programa
Lietuvių Moterų Klubų Fede

racijos Hartfordo klubas spalio 
21 surengė malonią ir jaukią 
popietę. Tai buvo kombinacija, į 
kurią įėjo dainos, moterų drabu
žių modeliavimas, tapytų pa
veikslų paroda, iš šiaudų pada
rytų meniškų dalykėlių paroda, 

' loterija ir malonūs pasikalbėji
mai prie kavutės bei pyragais 
apkrautų stalų.

Svečiai iš Waterburio, New 
Haveno, Stamfordo ir net iš 
New Yorko susirinko į puikias 
Veterans Memorial patalpas 
puikioj vietoj — East Hartford, 
gražiam kalnely, pasken
dusiam rudens spalvų me
džiuose.

Solo ir duetą žaviai atliko Ire- 
- na Petkaitienė ir dr. Izidorius 

Alis. Akomponavo muzikas Jur
gis Petkaitis.

Grakščios modeliuotojos, 
vieneriiį metų ir žymiai vy- 
niaus vardo tuberkulozės sa
lės parketu — gražiais, savo am
žiui pritaikytais ir pačių siūtais 
drabužiais. Kiekviena mode
liuotoja buvo palydėta piano 
garsais, kuriuos pritaikė muzikė 
E. Miniukienė.

M ia ^9 su salva kamuolį išmušti, bet I

Uy SPORTAS “į 4* Ubi“ itnubeipė..pmuMaKMaKsmOMIKK*- gilumpn. Tačiau netrukusi f 
T AK T.ATMT 2:1 - Budzpį^ šį kartą žemu šū-
LAK LAIMI 2:1 (2.1). {sjygino 1;1 n m

„ .... i baudą Žadvydas tinkamai išnau- _
Po nesėkmingų išvykų(mūsų dojo, pakėlimas pasekmę 2 1.

komanda ši kartą žaidė savo Antiim puslaiky žaidimas buvo 
“ OVOJ°Li^J^ permainingas. Iš pradžių mūsiš-
pneš Clarkstown klubą. Yisi spaii<fe Chrkstown vartus, I 
Įvarfia. bito ptanjm pushuky. bet ptteigaų vos atsilsite prie- 
PneSmmkss pasiete pinpąt l- Ji,anlįįrtpi^tam£ _
varų, kai iš kampinio pakilęs - - _
suktas kamuolys smigo tiesiai į 
vartų kampą. Vitas Rauba bandė

Dailininkės Jadvygos Paukš
tienės padovanotą gražų pa
veikslą laimėjo Algis Simonaitis 
iš Hartfordo. Kastutės Raškevi- 
čienės tapyti paveikslai visiem 
teikė malonumo. Visi grožėjosi 
Ant. Guntųlienės iš šiaudų ga
mintom koplytėlėm, paveiksliu
kais, vyčiu ir, šiaudeliais papuoš
tais margučiais. Su keliais iš 
šiaudų gamintais puikiais pa
veiksliukais pasirodė ir A. Vit
kuvienė.

Pobūvio rengėjas ir svečius 
pagerbė savo atsilankymu mies
to burmistras George Athanson.

Visą šio malonaus parengimo 
pelną moterys paskyrė Hartfor
do šeštadieninei Švyturio mo
kyklai.

E.S.

ras), Labą rytą (N. Y. vyrų cho
ras Perkūnas), — stereo, kiek
viena po 6 dol.; Vai lėkite, dai
nos (Chicagos vyčių choras) — 
stereo, 5 dol.

Jūratė ir Kastytis, K. V. Ba
naičio 3 v. opera. Albumas iš 3

NAUJAUSIOS
I_____ PLOKŠTELĖS

Lengvos muzikos, dainų bei 
šokių: Svajonių žemė, Kur lygūs 
Jaukai, Svajonių muzika, Kokiais 
(keliais aš keliausiu — stereo, plokštelių. Įdainuota Chicagos 
kiekviena po 6 dol.;

Kur gimta padangė, Anoj pu
sėj Nemunėlio, Tykus buvo va
karėlis, Jūreivių keliai, Gimti
nės dangus — stereo, kiekviena 
po 5 dol.

Chorų bei solistų įdainuota:
A. Kučingio, G. Čapkauskienės, 
Baltos gėlės (Hamiltono mergai
čių su sol. V. Verikaičiu), Oi 
toli, toli (Phila., Vilties cho-

lietuvių operos choro ir solistų. 
Su persiuntimu 16 dol.

Taip pat gaunamos ir seniau 
išleistos plokštelės. Tarp jų: 
Lionės Jodytės: Mano Lietuvos 
prisiminimai ir Dainuojame su 
Lione — po 5 dol.

Šios bei kitos lietuviškos 
plokštelės ir lietuviškos knygos 
bei suvenyrai gaunami Darbi
ninko administracijoj.

COSMOS PARCEES 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Ge^ai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
j LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTUĄ, UKRAINĄ ir f.f.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KMJENTŲ PATENKPm.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corp.
affUiated with PODAROGIFT, Ine.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, feldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran
zistoriams, magnetofonams (tapė recorders) ir daug kt. 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

KRKTPKrTE DBMESĮ I NAUJĄ ADRESĄ:
488 MADISON AVENUE (tarp 51 ir 52 g-vės)

FLOOR 2lrt Naw York. N.Y. 10022
Tol.: (212) 758-1150/1

SKYRIAI:
N«w York, N.Y. 10003 — 45 Socond Avenue Tel.: AL 4-5456

CH 3-2583 
Ll 2-1767 
268-0088

TL 6-2974

Oecten, Mase. 02118 — 271 8hawmut Avtnut 
Bastin, Mase. 02127 — 399 West Breatfway 
Bvffale, N.Y. 14208 — 332 Flllmore Avemie 
Chlosgi, IIL 80622 — 2222 West Chleago Avimu 
CMoage. IIL 60600 — 3333 Senth Haletead Otreet 
Clevsland, OMe 44134 — 9079 State Read 
Irvtafton, NJ. 07111 — 792 SprlngfleM Avenue 
Irriaften, NJ. 07111 — 1002 SpringFIeM Avė.
OraaS RapMe, Mleh. 49904 — 836-39 Bridga St. N.W. 
MaBrtEMMk* Mleh. 4S212 — 11333 Jea. Campau Avenue

Llkumi, N J. 09701 — 241 Fotirth 0trwt 
Ln Af»oo«M. CaHf. 90092 — 900 8. Atimtie Bfvd. 
N«w Haven, Cenn. 06511 — 1329 Botilevard 
Netvarių N J. 07100 — 600 Oanferd Avenue

WA 9-2737 
9S4-173S

874-6446 
GL 83256 

369-5298 
246-0473 

FO 2 Jo»

PatefSon, N J. 07505 — 60 Bfoedvray 
PbBs<WptUa, Pa. 19122 — 1214 N. 5«h. St __
Phl1edeip»i'la7~Pa. 19141 — 4925 Old York Rd.

Warran, MMl 49082 — 29200 O« Ouindro Y, Rloek 
_f 19 Mite RaM ____________ .

WooMiavan, N.Y. 11421 — 94-08 Jamalca Ava. 
Worcaster, Mata. 01610 — J44 MIRbury Street 
Youngatown, Ohto 44903 — 309 W. Federel Street

LO 2-1446 
373-9799 

GR 2-6397 
345-2028 

PO 3-4818
Tai.: GL 5-9586 

HU 14TS0
Fl 6-1571

791-4700/1 
441-4712

Rl 3-0440 ’

Nsrth

Rezervlnė komanda pasiekė 
pirmąjį laimėjimą;-be žaidimo. 
Priešininkui . laiku ^neatvykus, 
laimėjimo- taškai buvo paskirti 
mūsiškiam.

Iš septynių šio rudens rato 
rungtynių LAK pirmoji ko
manda laimėjo trejas ir pralai
mėjo ketvertas. Įvarčių santy
kis . 8:15. K. Budreckas ve
da su 4' įvarčiais, o š i 1 e i - 
kis, Ringus, Albrecht ir Žadvy
das —po vieną. Gaila, kad J. 
Ringus dėl savo pareigų ligoni
nėj negali dažniau paremti 
mūsų komandos.

Ateinančios rungtynės įvyks 
tiktai kitą sekmadienį, lapkričio 
11. Mūsiškiai vėl savo aikštėj 
rungsis su Brooklyn S.C.

s 
į

Mažučiai ir berniukai pralai
mėjo vienoda 0:9 pasekme. Šį 
šeštadienį abi komandos žais 
Brennen Field, Maspeth.

Mažučių korrfandoj žaidžia 
keturi broliai Keziai, du Ma
čiūnai, T. Birutis ir Žukauskas. 
Dar kartą prašoma pagelbėti A. 
Bagdžiūnui išauginti lietuvių 
futbolo prieauglį.

Ca>»1 M7-05M

WAWAVAW^AAW>Vii

General Centractors •;
Do The Complete Job «J

Baildiag RENOVATIONS & 
REMODELINO

į SMAU. KOMES OR APT. BUILD1N6S 
į EVERYTH1MG IH ONE CONTRACT 
• •

Fully Licenstd & Insured

FREE ESTIMATES

FOX’S CHEVRON STATION

General Auto Rupoka, Road Service, Tkee,

Cal 201 4S0-S7O6

mriHatiGio RAY’S VILLAGE

BILL EDNEY CARPENTER 
Rooflng — SMIng — Guttors 

110 Lyons Avenue, Newark, N. J, 
Call 201 923-1120 or 9102

BOE’S LIGHT MOVING 
Reasonable Rates 
105 Nostrand Avė. 

852-8039
We Take Pride in our Work

Alg. Š.

AMERICAN DAY INC.
CATERING

100 Franldin Tumplke Mahvih, NJ. 
SALES — SERVICE PARTS 529-2054 

Ambaasador, Javai in Matador, Amx 
Hornet Gremlln

Bachalor Partta* 
SHOWER8 
OffleaParttaa 
Hotlnęt, ate.

(Mvun 
įkark 

N8Y999 
* B0M. YOSCUmFOt.-

STATWARMALL 
wi8mwmi 
CUAM& 
KLUBU

OIAKE WmHAOI MSTAUATMM 
* Now Fumaco 

Mtot • Nec. Controls

AVAILAKI LOW AS

Phiiadelphia Gas
SALES & SERVICE

425-5400

A good Name in Monumentą and Mauaoleuma 
Lettering and Repair Work

RHODE ISLAND

PRIMEINDUSTRIAL
LAND DEVELOPMENT OPPORTUNITY

—225, 669 square feet of level land ~
—Avaitable immediately for $78,984,15

($-35 - square foot)
—On Penn Central Main Line with available siding
—Interstate 95 interchange vvithin */< mile
—Zoned for heavy induitry

—In Greater Providence Area
—In Central Fall*-P*wtucket Bladutone Valley

Labor Mcrket

East Side Neighborhood Development 
Progratn Parcel 1-1 

Central Falls, Rhode Island
The Central Falta Redevelnpnitait A-raey. 503 Broad Street. Central

or persona who are tatetratrd ta pvreha^nc or devHovtae DtepealUoa 
rnnvi 1-1 wtiieb ta approxl<nntety ns.RUt aenare feet ta the Esat SMe 
Nelctebeeboed Developmeat Vro<r»m Aren of the NetchUorteoed Dearelop- 
■Mrt Procram Projert R.I. A-4. latrreeted peroMU mar uMaln. a* tbe 
AfMry** offlee at SdS Broad stree*. Central Pulta. Rhode lataad betvreen 
UUU a-m. aad 4:U0 p.m. Monday thnracti Friday. the De«etaptr*a Porfcet.

Preuram actlvHln* wt» rnntemplatn autotnllltac

tac Zenius Ordlnanre

Acrary statf ta mady ta amtaf In lh» prepamtkm of aay ĮHĮ»ual. Tfc* 
Agttary rmarvfn th» H-ht to rrjrrt aay aad aS prapanata.

AI.I. PBOnIŠALK MIST RE RKCEIVED AT THE CENTRAL FALUS 
RKDEVELorMENT AOENCT OfTICE, SM BROAR StTREET. CENTRAI. 
FAL1A RMOnp. ISLAMU 0ta<3 XOT UITKR TMAN « FM X«v. M IPlY.

For futher Information, write or call Orestes 
P- Montcrecy, Executive Director, Central Falla Rė
dė velopment Agency (401) 722-8596-

•
 DBCTER PARK
Wta. Anaatart, B.8.

TO PLACB 
YOUk AD 

CANCEL OR CHANGB 
Tel: GL2-2923

Good News 
To Troubled People

, Persona addicted to alcohoLdi 
can leam to live today’s w 
unthout the ūse of mood-chsnging 
drugs. Gateway Rehabilitatiou Cen- 
ter, a private non-profit Corpora
tion, provides a fo\ir-week therapy 
as the principai method of treat- 
menL Transportation provūled from' 
Greater Pittsbui-gh International 
AirporLv Write to: a

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

Atiquippa, Pennsylvania 1S091 
Phoae: (412) 3784441

SERVICE

pay/lėIs CONSTRUCTION 
COMPANY

Painftns, PtaatertaC. Mwabta» C«pwMry, W*fl 
PaMlIag and P«pw’HanotoRandTIIns. AITypM 
of Roma Conatnietion Wort. Sava 10X of Job H 
you mentton thia papaf- Call 212 442-»1IJ Mr.

Ralph Bruscha.

BENNIE’S PROFESSIONAL 
. FLOOR SERVICE

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

Call Anytime

BAKER Y, 85% retail, Gross $170,000 McLAREN CONSTRUCTION
Year. Estab. 50 Yrs. $20,000. Cash į We in
Down, Balance on Terms. Retiring. į 
Broad River Bakery, 126 New Canaan : 
Avė., Norwalk, Conn'. (203) 847-3052.

the Consfruction Field. Quality 
VVorkmanship 

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

rta N.Y.'s BuautiM Gra»n« CountrJ 

|T’S“THEVIAOTO”

V1ATHETHRUWAY!
Lux^ry accom:?odat:onv Continenti 
cuis'ine — Ali sports. swimming -~ diy 
camp fof the bambtnos — Music 
entertainment 7 days a weet Sony 
fully booked for Laoor Day. Low. to* 
rites 9/5 to 12/18. ExcUient;
LCcuntr/ Beatty.

Heated Pool!
RESERVEN0W!

HY. Diract Sm (212) 582 5143 M 
(518)589-5000.

' WYCHWOOD 
TRANSPORTATION INC.

Lltnouslnaa or Care 
To all Airport-Terminais 

Exocutlvo Transportation, Woddlng 
Service 2504 Ptalnfteld Avenue, Scolch * 

Ptalns, N. J. 201 232-7900 |

RHODE ISLAND

Large Selection of Used Cars 
Customer Protectlon Plin

n 4-5804 Ėst un sr 4-9975

RILEY BROS. - MONUMENTS

201 869-9507 
Please call after 12 Noon

COLLEGE INN

9-19 vaL ryto WRBI MM TO banga.’ Ysdėjaa Romas Kaaya, TW 4-128S

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radijo valanda šeštadieniais nuo 4 iki 5-*aL 
WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. Direktorius dr. Jok. J. Stukas, 1467 Force 
Dr., Mountainside, N. J. 07092, TEL. (201) 232-5565.

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

Litas Investing Co. Ine
864)1 114th St., Richmond Kili, N. Y. 11418

, VADOVAUJA V. VEBEUŪNAS

(212)441-6799

Litas Travel Service, 
87-18 Leflerts Blv., Richmond HiH, N. Y. 11418 

. VADOVAUJA NOMEbA ALEKSANDRAVIČIUS - 

(212)846-1650
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PAŠVENTINTAS 
PAMINKLAS 
SESERIAI 1 
NIKODEMAI

Spalio 28, sekmadienį, Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
buvo specialios pamaldos, skir
tos pagerbti ir prisiminti seserį 
Nikodemą.

Pradžioje parapijos choras, va
dovaujamas muziko Algirdo 
Kačanausko, atliko religinių: 
giesmių programą. Sugiedota:
— Giesmė Šiluvos Marijai — 
kun. L. Budrecko, Aušros Var
tų Marijai — J. Naujalio, O 
Sanctissima — F. Fiesel, Už 
klystančius žmones — A. Ka
čanausko, Neapleiski mūsų — 
B. Budriūrio, Regina coeli — 
Mittenleiter, Malda už tėvynę
— A. Kačanausko.

Viduryje giesmių (sugiedojus 
Užklystančius žmones) žodį tarė 
kun. Pr. Raugalas, parapijos kle
bonas. Jis pasveikino dalyvius ir 
atkalbėjo maldas.

Vyskupijos kancleris kun. J. 
King kalbėjo apie sesers Niko- 
demos įtaką lietuvių pašauki
mam. Jis taip pat pasveikino ir 
chorą ir pasidžiaugė jo gražiu 
giedojimu. Kitos bažnyčios jau 
neturinČffis tokio choro ir vargo
nų.

Pamokslą apie seserį Nikode
mą pasakė kun. Bruno Kruzas, 
Šv. Jurgio parapijos klebonas. 
Jis kalbėjo apie seselės meilę 
Dievui ir vaikučiam.

Po pamaldų buvo pašven
tintas još’ paminklinis akmuo. 
Pašventino vyskupo vikaras 
kun. W. Cullen. Iškilmėse daly
vavo miesto tarybos nariai Fred 
Richmond, Rudolph Di Blasi, 
šen. Chester Straub, kongresm. 
Joseph Lentai ir keliolikos vi
suomenės organizacijų atstovų.

Kultūros Židinio atidarymo šventės komiteto narių dalis spalio 23 d. posėdy. Nuotr.
P. Bivainio

a»os__j-

Viso buvo apie 300 dalyvių ir 
20 seselių domininkonių. Pa
baigoje sugiedota Marija, Ma
rija.

Akmuo įrengtas prieš bažny
čios duris ir aikštė pavadinta — 
Sister Nikodemą Plaza.

Po visų apeigų visi iškilmių 
dalyviai buvo pavaišinti para
pijos salėj.

ELIZABETH, N.J.

i i ' užsakykite dabar 
į GERIAUSIĄ DOVANA I 

. r x u j u v ą -■1
SPECIALŪS -

RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI I

Su specialiais rublių pažymėji-1 
mais jūsų giminės gali įsigyti, I 
ką tik nori, už dalelę regulia-1 
rios kainos. I

į •* Tai yra panašu, lyg kad j 
eitumėte į krautuvę su 1001 
dolerių ir gautumėte prekių už l 
200 dol., 300 dol. ar net už I 
daugiau. Specialūs rublių pažy-*l 
mėjimai taip pat gali būti iš- ■ 
keisti į reguliarius rubliuj, 
naudojantis aukščiausiais tari- j

Į - ' Pilnai garantuota, 
greičiausias pristatymas

Marijonos Adomėnienės 
šerių metų mirties metinėse 
šios bus aukojamos pas pranciš
konus Brooklyne, N. Y., Kenne- 
bunkporte, Maine, ir Marijos 
bažnyčioj Centereach, N. Y., kur 
gyvena velionės dukra Stella 
Lecata. Ji visada prisimena savo 
mirusią motiną. Ta pačia proga 
Darbininko administracija dė
koja už 10 dol. auką Darbinin
kui paremti.

Vietoj kalėdinių atvirukų 
siuntinėjimo Darbininko skai
tytojai kviečiamu prisiųsti auką 
spaudai remti ir tuo pačiu svei
kinti artimuosius ir draugus per 
laikraštį. Anksčiau prisiuntusieji 
bus laiku patalpinti laikraštyje. 
Prašom kartu su auka pridėti 
ir sveikinimo tekstą, kuris bus 
patalpintas Darbininke.

še- 
mi-

Bazaras
Elizabetho Šv. Petro ir Povi

lo lietuvių parapijos spalio 13 
ruoštasis bazaras praėjo su di
deliu pasisekimu ir parapijos 
naudai davė daugiau kaip 3,000 
dol. pelno. Geraširdžių parapie- 
čių dėka bazaras buvo labai tur
tingas laimėjimais. Bazarą ren
giant, savo darbais daug prisi
dėjo A. Degutienė, I. Keturvi- 
tienė, Mrs. B. Delasy, Mrs. E.
O’Brien, J. Morkis ir kiti. Vi

siem priklauso nuoširdi padė
ka.

Jaunam ir energingam para
pijos klebonui kun. Petrui Že- 
meikiui vadovaujant, parapijoj 
reiškiasi gyva veikla.

Parapiečių lankymas
Ateinantį mėnesį bus pradėtas 

parapiečių^. lankymas — kalė
dojimas.

Daugeliui parapiečių apsi
gyvenant toliau nuo parapijos 
centro, metinis jų lankymas — 
namų palaiminimas sudaro tam 
tikrų sunkumų. Norint to iš
vengti, parapiečiai bus lankomi

L Pažymėjimai pristatomi jūsų gi- 
k minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė' 2.70* dol. Ši vertė yra ga- 
lutin&Ąokių kitų pri mokėjimų.

Prašykite mūsų nemokamo 
iliustruoto katalogo

Į- -Ų" Užsakykite dabar 
UŽSAKYKITE TIK PER

L INTERTRADE
EXPRESS CORP.

/125 East 23rd St
Flfth Floor

New York, N. Y. 10010 
Tel. 982-1530

K' LABAI SVARBOS 
. AUTOMOBILIAI

Greičiausias pristatymas

ZHIGULI VAZ 2101 
93627.00
Naujausias, patobulin
tas eksporto modelis 
ZHIGULI VAZ 2103 
$4156.00 
ZHIGULI VAZ 2102 
Station Wagon $3997.00 
Eksporto modelis 
MOSKVITCH 412 IE 
$3677.00 
MOSKVITCH 408 IE 
$3381.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 
968 $2318.00
Prašykite mūsų specialaus biu* 
letenio su automobilių paveiks
lais

Apartamentai 
Naudoti drabužiai 

, Prašykite mūsų specialaus 
biuletenio

Šioje prekyboje mes turime ‘24 
metų patirtį ir daug tūkstančių 

į patenkintų klijentų!

kas antri metai. Šiais metais bus 
lankomi gyvenantieji Eliza
betho miesto ribose, o ateinan
čiais metais bus lankomi visi, 
kurie gyvena už Elizabetho 
miesto ribų.

Jei kas pageidautų, kad jų na- 
mai būtų aplankomi kasmet, te- 
praneša parapijos kunigam.

Mišios už Lietuvą bus trans
liuojamos per Bostono televizi
jos WNAC stotį, kanalas 7., 
Transliuojama lapkričio 11, sek
madienį, nuo 9:15 iki 10 vai. r. 
Mišias aukoja ir pamokslą sako 
kun. Albertas Kontautas, Lietu
vos vyčių vyriausias dvasios va
das ir dabartinis šv. Margari
tos parapijos klebonas, Beverly 
Farms, Mass. Mišias užprašė 
Lietuvos vyčių Naujosios Ang
lijos apskritis per savo dva
sios vadą kun. A. Janiūną. Bos
tono arkivyskupija kas sekma
dienį tokias mišias transliuoja 

.. per televiziją ir tuo nori padė
ti seneliam bei ligoniam, kurie 
negali išeiti iš namų. Programa 
pasiekia' visą Naująją Angliją, 
kur gyvena apie 15 milijonų 
žmonių.

Kun. Antanas Kneižys vika
rauja Šv. Mykolo parapijoje 
Hudson, Mass. Prieš 15 metų 
jis buvo sukūręs Šv. Petro lietu
vių parapijos CYO orkestrą — 
beną, kuris dalyvavo daugelyje 
lietuvių parengimų.

Jo artimiausias kaimynas yra 
kun. Albinas Jankauskas, ku
ris šią vasarą Worcesterio vysku-

Per Kultūros Židinį 
lietuvybę didini!

Hi story of Lithuania. Tai ang
lų kalba prel. dr. J. B. Končiaus 
parašyta lietuvių tautos istorija. 
Kaina 2 dol. Gaunama Darbinin
ko administracijoj.

Lietuviškų kalėdinių kortelių 
galima'gauti Darbininko admi
nistracijoj. Dėžutė su Ifrkbrte- 
lių religiniais arba tautiniais mo
tyvais su lietuviškais pasveikini
mais su persiuntimu 1.50 dol., 
arba 10 spalvotų kortelių kito
kios rūšies 2 dol. Prašom laiku 
užsisakyti, kad laiku galėtumėt 
išsiųsti.

Lietuvių kalbai išmokti ge
riausiai tinka Introduction to 
Modem Lithuanian (gramatika 
su 40 pamokų) — 8 dol. ir Li
thuanian Language Record 
(plokštelė su 20 pamokų) — 
5 dol. Tai geriausia dovana var
dinių, gimtadienio, mokyklos 

. baigimo ar vestuvių progomis 
sūnui, dukrai, anūkam ar dau- 
gam. Užsakant už 13 dol. grama
tiką ir plokštelę, dovanų pride
dama knyga “Vytautas the 
Great”. Persiuntimui pridėti 50 
c. Kreiptis: Darbininko admi
nistracija, 910 Willoughby Avė., 
Brpoklyn, N. Y. 1122L 5

SPAUSTUVE IR DARBININKAS KELIASI
Šis Darbininko numeris yra 

priešpaskutinis, išleidžiamas 
senose patalpose. Kitą savaitę, 
nuo lapkričio 7 iki 9, keliasi 
spaustuvė, Darbininko redakciją 
ir vienuolynas į naujai įrengtas 
patalpas Kultūros Židinyje.

Spaustuvės mašinas perveža 
speciali bendrovė, kuri užsiima 
tik mašinų pervežimu. Spėjama, 
kad išmontavimas, išvežimas ir 
pastatymas užtruks dvi dienas. 
Pirma bus pastatytos svarbiau
sios mašinos, be. kurių negali 
veikti spaustuvė. Jos tuoj bus į- 
jungtos į darbą.

Darbininko redakciją ir ad
ministraciją perveža jau eilinė 
persikėlimo bendrovė. Perveža
mi visi stalai, lėntynos ir kiti 
baldai. Paskui bus pritaikoma 
kiekvienam kambariui.

Lapkričio 16 dienos numeris 
dėl kėlimosi gali kartais neiš
eiti. Jei bus kokios techniškos 
nenumatytos kliūtys, gali perkė
limas užsitęsti. Jei viskas vyktų 
kaip apskaičiuota. Darbininkas 
turėtų išeiti laiku.

Į šias patalpas Darbininkas at
sikėlė 1951 metų rudenį. Ta
da buvo sujungta Darbininkas, 
ėjęs Bostone, Amerika, ėjusi 
Brooklyne, ir Lietuvių Žinios, 
ėjusios Pittsburghe. Darbinin
kas buvo perkeltas iš Bostono į 
Brooklyną, nes jo leidimą per
ėmė pranciškonai, kurie gavo 
leidimą įsikurti Brooklyne. 
1951 metais nuo balandžio mėn. 
Darbininkas ėjo Amerikos re
dakcijoj, kuri buvo Grand 
Street. Tų metų rudenį persi
kėlė į šias patalpas, kurios yra 
Bushwick Avė. ir Willoughby 
Avė. kampe. Čia vienuolynas ir 
Darbininko redakcija, administ
racija, spaustuvė išbuvo 22 me
tus.

galimybes tarnauti lietuviškai 
visuomenei.

Naujos redakcijos, administra
cijos patalpos bus šalia Kultū
ros Židinio kairėje. Tarp Židi
nio ir redakcijos namo bus įva
žiavimas į automobilių pastaty
mo aikštę. Spaustuvė yra naujas 
priestatas prie šio seno mūrinio 
namo.

Naujas Darbininko adresas 
bus: 341 Highland Blvd., Brook- 
lyn, N. Y. 11207, o Kultūros 
Židinio ir vienuolyno — 361

Highland Blvd: Nors namai sto
vi pagrečiui, bet skiriasi net dvi
dešimt numerių. Tokius nume
rius yra surašiusi New Yorko 
miesto valdyba, ir jų pakeisti ne
galima.

Visi telefonai bus suvesti šią 
savaitę. Kitame Darbininko 
numeryje bus pilnos informaci
jos apie spaustuvę, redakciją, 
administraciją, jų telefonus ir 
darbą naujoje vietoje.

APLANKYKITE 
SCHRAGER’S

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą.
Čia Jūs rasite

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS 
GERIAUSIOS KOKYBĖS 
ŽEMŲ KAINŲ

didelį pasirinkimą

SCHRAGER’S
Salionų komplektai, miegamąją baldai, dinetės, bufe
tai, atverčiamos sofos, foteliai, atlošiami foteliai, taip 
pat kilimai, lempos, matracai vieniški baldai.

336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.)
New York City Tel.: TR 9-0400
Atdara kasdien iki 8 vai. —antrad. ir SeStad. iki 6 vai. 

(Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą)

Geriausios medžiagos gaunamo* pigia kaina ypač 
siuntiniam į Lietuvę.

(Polyester-Knlts yardas 250,
Amel Jersey Jardas 89 c. )

Išsikeliama į geresnes, erdves- 
nias patalpas, kur drauge su 
Kultūros Židiniu turės geresnes

AMERICAN FABRICS
55-35 Myrtls Ava. (Putnam kampas) 

Rldgawood, N. Y. 11227 Tai. 455-5045 
(Traukinio stotis Wyckoff, Autobusas Putnam) 
Kam pirkti Ii svetimų, |al gaunam pas savus

Monika Macažlnsksltė, sav.

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

po buvo paskirtas šv. Juozapo 
parapijos klebonu, Berlin, 
Mass. Anksčiau jis buvo klebo
nu Athol, Mass.

T Kun. A. Baltrušūnas, Šv. Petro 
p parapijos So. Bostone klebonas, 

išsiuntinėjo laiškus parapie- 
čiams, prašydamas paramos bū
tiniem .reikalam. Reikia at
remontuoti bažnyčios priekį su 
bokštu, pataisyti langų rėmus, 
įrengti automobiliam pastatyti 
aikštę, ši aikštė bus įrengta toj 
vietoj, kur dabar senas mokyk
los pastatas. Senos mokyklos 
perkėlimas į šeštos gatvės mo
kyklą irgi surištas su išlaidomis. 
Šiem būtiniem reikalam reikia 
nemažiau 50,000 dol.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo 56-ji sukaktis Bostone bus 
minima lapkričio 25. Rengėjai 
— Lietuvos buvusios kariuome
nės kariai. Minėjimas prasidės 
10 vai. ryto šv. Petro parapi
jos bažnyčioj mišiomis už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės. To
limesnis minėjimas vyks Lietu
vių Piliečių D-jos didžiojoj sa
lėj.

Spalio Kultūrinis Subatvaka- 
ris buvo spalio 20 Tautinės S- 
gos namuose. Pirm. inž. Romas 
Veitas pristatė vakaro prele
gentę Aleksandrą Gustaitienę, 
kuri šiam vakarui parinko Vin
co Romano novelę “Miglotas ry
tas”. Aleksandros Gustaitienės 
lūpomis taip natūraliai grįžo į 
klausytoją lietuviškas kaimas, 
paprasti ir nedrąsūs pasikal
bėjimai, kurie lietė širdį ir jaus
mus. Pabaigai reng. komisijos 
pirm. inž. Veitas pasidžiaugė pa
didėjusia subatvakarių šeima.

Laisvės Varpo, lietuvių radijo 
valandos, rudens parengime 
programą atliko solistai Irena 
Stankūnaitė-Silva ir Liudas Stu- 
kas. Jiem akomponavo muz. dr. 
Vytenis M. Vasyliūnas. Progra
ma buvo puiki ir gerai atlikta. 
Pertraukos metu Laisvės Varpo 
vedėjas Petras Viščinis kalbėjo 
apie lietuviškas radijo valan
dėles ir jų svarbą. Bostone jų 
yra tjys: jo vedamas Laisvės 
Varpas, Stepono ir Valentinos 
Minkų ir Jaunimo vedama anglų 
kalba. Mykolas Dranga kalbėjo 
apie aukas šiom programom. 
Petras Viščinis dar pristatė vie
ną iš stipriausių šios valandos 
rėmėjų “Dzūkų karalių” Feliksą 
Zaleską. Jis tėviškai pabarąs ir 
vėl renkąs aukas. Ir šio parengi
mo proga jis surinkęs daugiausia 
aukų. Visi jam sugiedojo Ilgiau
sių metų. F. Zaleskas jau eilę 
metų yra pensininkas, bet iš lie
tuviško darbo nepasitraukė.

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

1974 sausio 4 dieną

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

Ii Bostono Ir New Yorko
Kaina tik $696.00

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

Grupėje dalyvių skaičius ribotas 
NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos 
reikalu kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 Wwt Broadway 

South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 255-6754 

Savininkė: Aldona Adomonienė

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

460 We«t Brosdwsy, Soutii Boston Massschusoth 
"Kur tūkstančiai taupo musonus
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vakarą.
A. a. Marijos Vandos Urbana

vičiūtės trečiųjų mirties metinių 
proga dr. Jadvyga Urbanavičiū
te, Spring Valley, N. Y., auko
ja Kultūros Židiniui 50 dol. Nuo
širdus ačiū.

Per Kario žurnalą spaustuvės 
statybai aukojo: 20 dol. Andrius 
Butkūnas, St. Charles, III.; 10 
dol. — Jonas Rauba, Grand Ra- 
pids, Mich.

Columbus Klube spalio 2iž 
įvyko New Yorko Svetimų Vals
tybių Konsulų Draugijos narių 
susirinkimas ir užkandžiai. Bu
vo renkama nauja Draugijos val
dyba. Europos valstybių konsu
lų grupei pasiūlius, pirmininku 
buvo išrinktas Vakarų Vokietijos

1 generalinis konsulas grafas Ha- 
rald von Posadowsky- 
Wehner. Užkandžiuose ir rinki
muose dalyvavo ir Lietuvos 
generalinis konsulas Anicetas 
Simutis.
Cypress Hills sekcijoj parduo

damas dviejų šeimų mūrinis na
mas iš 6 ir 5 kambarių, naujai 
sutvarkytas ir laisvas užėmimui. 
Kaina28,000. Skambinti tel. 277- 
8449.

Ieško 3 kambarių buto rami 
pensininkų pora Richmond Hill, 
VVoodhaveno ar Maspetho rajo
nuose. Skambinti tel. (516) 671- 
2297.

Vytauto Didžiojo Universiteto 
minėjimas bus lapkričio 3, šeš
tadienį, 4 v. popiet (ne lapkri
čio 4, kaip buvo paskelbta Dar
bininko praeitame numeryje), 
Carnegie Endowment Inter
national Center, 345 East 46 
St., Manhattane.
(Žiūr. skelbimą).

Moksleivių ateitininkų kursai 
Putname rengiami lapkričio 22- 
25, Padėkos dienos savaitgalį. 
Kursų tema — pažiūrologija. 
Prašome visus registruotis pas 
Ireną Eivienę, 137 Bellevue, 
Brockton, Mass. 02402. Regist
racijos mokestis — 5 dol., mo
kestis už kursus — 20 dol.

Į pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus koncertą bilietų galima 
gauti J. Andriušio ir V. Gerulai
čio įstaigose. Koncertas bus lap
kričio 10, šeštadienį, 5 vai. po
piet, Town Hali salėje, Man- 
hattane. Jį globoja ir bilietus 
platina LMK Federacijos New 
Yorko klubas, kuriam pirminin
kauja dr. M. Žukauskienė.

Redakcija .....455*7281

Spaustuvė ....M..MM..MM452-6916
Vienuolynas ........——..455-7068 
Kultūros Židinys........827-9865

Dr. Domo Jasaičio 75 metų 
sukaktis minima lapkričio 11 
Apreiškimo parapijos salėj. Kal
bės Stasys Lūšys iš Bostono, 
Juozas Laučka iš VVashingtono. 
Meninę programą atliks pianistė 
Julija Rajauskaitė-Petrauskienė 
ir dramos aktorius Henrikas Ka
činskas. Programa prasidės 1 
vai. Po programos visus pavai
šins klebonas kun. Pr. Raugalas.

Lietuvių fotografų rinktinių 
darbų paroda bus gruodžio 16, 
sekmadienį, Apreiškimo parapi
jos salėj. Brooklyne. Ta pačia 
proga bus rodomi ir kun. Alg. 
Kezio, S. J., naujausi filmai — 
filmo “Dvylika” antroji dalis 
(prel. P. Juras, Juzė Vaičiūnienė 
ir dr. Petras Daužvardis), prof. 
A. Salio filmas ir žaismingas fil
mas apie Chicagos Jaunimo 
Centro statybą.

Balfo seimas vyksta lapkričio 
10 Clevelande, naujuose lietu
vių namuose. Iš New Yorko į 
seimą rengiasi važiuoti keletas 
delegatų.

‘ Vilniaus sukakties minėjimo komitetas su paskaitininku prof. J. Puzinu. Iš k. 1-je eilėje: A. 
Koncė, J. Kiaunė, prof. J. Puzinas, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, A. Cekienė, dr. Er,Ne
mickas, L. Virbickas, J. Kumpikas, II eilėje — J. Bagdonas, A. Vebeliūnas, J. Mauruhs, V. 
Šventoraitis, E. Vaičiulis, A. Jurgėla, K. Bačauskas. Nuotr. L. Tamošaičio

PRISIMINTA
SUKAKTIS

VILNIAUS 650 METI}

Pianistas Andrius Kuprevičius. Jo koncertas rengiamas lap
kričio 10, šeštadienį, 5 v. popiet Town Hali salėje Man- 
hattane.

KAS BUS 
ŽIDINIO BALIUJE

Spalio 28, sekmadienį, Ko
lumbo vyčių salėje Woodhavene 
buvo surengta Vilniaus miesto 
650 metų sukaktis. Rengė spe
cialus komitetas, kuriam, pirmi
ninkavo dr. Bronius Nemickas. 
Šį minėjimą surengti iniciatyvos 
ėmėsi Tautinės Sąjungos I ir XI 
skyriai. Buvo sudarytas kelių or
ganizacijų komitetas.

movėnų pirm. V. Šventoraitis, 
paskaitininkas prof. dr. J. Puzi- 
nas.

VYTAUTO DIDŽIOJO 
UNIVERSITETO MINĖJIMAS

lapkričio 3, ŠEŠTADIENĮ,

Carnegie Endotvment International Center, 345 East 
46 Street, Mahhattan, N. Y.
1. Prof. dr. Jono Puzino paskaita — "Vytauto Didžiojo 

tautinei

2. paskaita 
Vytauto

3.

4.

Universiteto vaidmuo lietuvių 
kultūrai”.

Aldonos Nasvytytės-Augustinavičienės
— "Studentų asmenybės ugdymas 
Didžiojo Universitete.”

Vytauto Didžiojo Universiteto vaizdai skaidrėse, 
redagavo Paulius Jurkus, fotografavo 
Vytautas Augustinas ir Romualdas Kisielius

Parodėlė iš akademinio gyvenimo. Parodą tvarko 
dr. Marija Žukauskienė.

5. Minėjimas vaįvairinamas muzika, kurią atrinko ir 
į garsines juostas įrašė muzikas Vytautas 
Strolla.
Po programos — kavutė.

Ponios prašomos pasipuošti tautiniais drabužiais, 
baigę Vytauto Didžiojo Universitetą ar jį lankę kvie
čiami dalyvauti su korporacijos spalvomis.

Išlaidoms padengti aukojama ne mažiau 5 dol., 
studentams ir moksleiviams įėjimas nemokamas.

Atskiri kvietimai nebus siuntinėjami.
Pradžia 4 v. popiet.
Visus maloniai atsilankyti kviečia

Rengimo Komitetas

Lietuvių Kultūros Židinio 
New Yorke atidarymo balius į- 
vyks šeštadienį, gruodžio pirmą, 
7 vai. vak.

Atvykusieji į balių ras vietą 
pasistatyti automobiliam ap
šviestame kieme. Nuo 7 iki 8 
vai. besirenkantieji svečiai bus 
kavinėj vaišinami kokteiliais. 8 
vai. bus atidarytos naujosios sa
lės durys. Svečiai bus susodinti 
prie vaišėmis apkrautų ir pa
puoštų stalų. Tada įvyks trumpa 
oficialioji atidarymo dalis, o po 
to šampanu ir užkandžiais bus 
pradedamas pats balius. Svečius 
linksmins ir šokiam gros pirmos 
klasės orkestras.

Tarp šokių — staigmena. At
vykęs iš Bostono su specialia 
programa dalyvaus mūsų žymus 
humoristas poetas Antanas Gus
taitis. Baliaus svečiai turės pro
gą išgirsti rinktinius Ant. Gus
taičio eilėraščius. Jo taiklūs 
lengvos satyros posmai visus 
pakutena, bet nieko neužgauna.

Baliaus metu, mūsų jaunimui 
patarnaujant, bus patiekta šilta 
vakarienė. Po to, žinoma, ir ka
vutė su pyragais bei pyragai
čiais. Čia kita staigmena. Visą 
baliaus maistą, pradedant šaltais 
užkandžiais, šampanu, šiltais 
valgiais ir baigiant kava, šiai 
progai paaukoja ponia E. Micke- 
liūnienė. Ši gausiais tūkstan
čiais parėmusi Židinio statybą 
geradarė ne tik paaukos baliui 
maisto produktus, bet ir pati su 
pagalbininkėmis pagamins visą 
maistą.

Gal būt, keistokai skamba, bet 
tikrasis Židinio atidarymo ba
liaus tikslas ir yra pats Židinio 
atidarymas. Baliaus pajamos bus 
panaudotos užmokėti už įrengi
mus ir baldus, be kurių Kultū
ros Židinys negalėtų būti ati
darytas visuomenės naudojimui. 
Visos mūsų organizacijos turė
tų šio reikalo svarbą suprasti ir 
neatidėliodamos užsisakyti ba
liui stalus. Su užsakymais kreip
tis į J. Vytuvienę, 846-2980 
(vakarais) ir į A. Radzivanienę, 
441-9720 ( visą dieną). 75 dol. 
auką nuo kiekvieno žmogaus 
siųsti tiesiog tėvams pranciško
nams.

Baliuje vietos dar yra, bet pa- 
vėlavusiem gali jos pritrūkti. 
Šia proga reikia pažymėti, kad 
asmenys, kurie aukojo pereitam 
Židinio vajaus baliui, bet į jį ne
pateko, turi pirmenybę šiame 
atidarymo baliuje dalyvauti be 
specialios aukos.

Tikslas yra gražus, proga — 
puiki. Kultūros Židinio atidary
mas bus istorinis įvykis New 
Yorko lietuvių gyvenime. Pa- 
skubėkim jame dalyvauti.

Alg. š-

Kolumbo vyčių salė pertvarky
ta, papuošta, pritaikyta amerikie
čių vestuvėm, turi pastovų pa
kilusį stalą ir veidrodžių sieną. 
Čia ir buvo įrengta minėjimo 
tribūna.

Minėjimą pradėjo dr. Br. Ne
mickas, pakviesdamas sugiedoti 
Lietuvos himmą. Paskui už ža
liai užtiesto stalo sukvietė dide
lį prezidiumą. Čia buvo Lietu
vos gen. konsulas A. Simutis, 
Vliko pirm. dr. K. Valiūnas, 
Laisvės Komiteto pirm. V» Si
dzikauskas, Liet. Tautinės Są
jungos pirm. E. Cekienė, LB 
New Yorko apygardos pirm. 
A. Vakselis, Altos pirm. St. Brie
dis, Moterų Klubų Federacijos 
pirm. Ir. Banaitienė, Jurgis 
Kiaunė, kuris labiausiai sielojo
si šiuo minėjimu, L. Virbickas 
— savanorių kūrėjų atstovas, ra-

Skubiai parduodama Brookly
ne gėrimų krautuvė kartu su 
dviejų šeimų namu. Krautuvės 
metinė apyvarta virš 130,000 
dol. Geras šiai prekybai rajo
nas. Skambinti 471-5909 arba 
441-4712, vakarais 387-2089.

Pigiai parduodama visai ne
vartota ligoniui kėdė (VVheel- 
chair). Tel. 538-3040.

Išnuomojami du butai Rich- 
mond Hill rajone, vienas 5 kam
barių, kitas 6 kambarių. Skam
binti tel. 846-6498.

Kelionė į praeitį
Akademijai pravesti pakvietė 

Ireną Veblaitienę. Ji tuoj ir pa
deklamavo Maironio eilėraštį 
apie Vilnių.

Tada pristatė paskaitininką 
prof. J. Puziną. Jis yra archeolo
gas, kuris ir dabar domisi Vil
niaus iškasenomis.

Pradžioje jis prisiminė, kodėl 
štai minima 650 metų sukaktis. 
Prieš tiek metų Gediminas para
šė laišką Hanzos miestam. Laiš
ke paminėjo Vilnių. Tai buvo 
pirmasis Vilniaus paskardeni- 
mas Vakaruose. Miestas senes
nis nei 650 metų. Spėjama, kad 
Mindaugo laikais jau čia buvo 
pastatyta katedra. Gediminas 
Vilniuje jau pastoviai įsikūrė, 
perkėlė savo sostinę.

Toliau prelegentas palietė 
Vilniaus legendas, jo augimą ir 
jo reikšmę.

Paskaita buvo trumpa. Ji turė
jo būti sujungta su skaidrių ro
dymu, bet techniškai tai buvo 
neįmanoma. Skaidrės buvo nu
keltos į galą.

Toliau Ir. Veblaitienė pakvie
tė Paulių Jurkų paskaityti apy
braižos apie Vilnių. Jis atėjęs 
pirmiausia prie prezidiumo 
stalo pakabino savotišką vėliavą 
— kilimą, skirtą atžymėti Vil
niaus sukakčiai. Tą audinį atne
šė vienas žmogus jau programai 
prasidėjus ir padavė P. Jurkui. 
Audinys lininis, įausta žodžiai 
“Sveikas, senasis Vilniau 650 
m.” Įausta ir Gedimino pilis.

Šis linų audinys, atkeliavęs 
iš Vilniaus, padvelkė maloniu 
sentimentu ir buvo pasitiktas 
rankų plojimu.

Apybraižoje P. Jurkus prisi
minė studentų dienas Vilniuje,

kaip studentus veik praeitis. 
Prisiminė, kaip su draugais nak
tį užkopė į Gedimino pilies 
bokštą. Pabaigai paskaatė visą 
Gedimino laišką, parašytą 1323 
sausio 25.

Toliau Jonas Rūtenis paskaitė 
Baladę — “Dziedultas”, kur pa
rafrazuojama daina “Vai kur bu
vai dzieduk mano”... ir poe
mėlę “Sostinė”.

Tada persiorganizuota rodyti 
skaidres. Tuo metu žodį tarė 
Lietuvos gen. konsulas A. Simu
tis. Dr. Br. Nemickaspristatė to
limuosius svečius. Buvo atvykę 
dr. ir E. Deveniaijurie gyve
na Kalifornijoje ir kurie čia buvo 
atvykę pasisvečiuoti.Buvo irdr. 
Petras Vileišis, Hartfordo LB 
apygardos pirminidas. Visa Vi
leišių šeima glaudžiai susijusi 
su Vilniumi, su Vilniaus sulietu
vinimu, supramonininau,! šį 
minėjimą ir buvo suvažiavę bent 
keli šios garsios šeimos nariai. 
Gaila, kad pirmininkavęs to ne
išryškino. Gi dr. VileiSį reikėjo 
pakviesti į prezidiumą, nes jo 
ryšiai su Vilniumi tikrai dideli.

-o-
Persiorganizavus parodyta 

apie 60 skaidrių. Jas demonstra
vo V. Radzivanas su savo apara
tu, gi paaiškino patsprofesorius. 
Pradėta nuo Kernavės pilies, 
prieita prie Trakų, Vilniaus, į- 

vairių archeologiniųkasinėjimų, 
parodyta pagrindiniai Vilniaus 
pastatai, išryškintąjį; istorija.

Pats minėjimas užsitęsė apie 
dvi su puse valandos. Buvo at
silankę gražios publikos pilna 
salė. Salės galinė irioninė siena 
buvo papuoštos Vilniaus pa
veikslais. Juos nutapė P. Jurkus 
(4 pav.), M. Žukauskienė (3 
pav.)

Vaišes surengė M. Ulėnienė, 
T. Penikienė ir p. Noalcienė. Pa
sisvečiuota apie porą valandų.

KULTŪROS ŽIDINIO ATIDARYMO BALIUS

K A D A? —
Gruodžio 1 d., šeštadienį, 7 v.v.

K U R?—
Naujose Kultūros Židinio patalpose, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y

KAS GALĖS DALYVAUTI? —
Visi, paaukoję Kultūros Židinio vidaus Įrengimui 75 dol. ar daugiau nuo L m. 
spalio 4 d. iki lapkričio 24 d.

KOKIU ADRESU SIŲSTI AUKAS? —
FRANCISCAN FATHERS 
Building Fund 
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, N. Y. 11207

KOKIA PROGRAMA? —
7 v.v. koktells,
8 v.v. puota su šampanu 
trumpa oficiali dalis 
linksma meninė programa 
šokiai, grojant puikiam orkestrui

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS 
VIETAS PRAŠOM REZERVUOTIS IŠ ANKSTO:

p. J. VYTUVIENĖ, tel. VI 6-2980 
p. A. RADZIVANIENĖ, tel. 441-9720


