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Savaitės 
{vykiai 
XI. 5-12

KAI AMERIKA 
ENERGIJOS

PRITRUKUSI
pasitenkinti tuo, ką turime sa
vo... Mes patys gal nebūtume 
niekad turėję tiek sveikos nuo
vokos susidrausminti. Vieninte
lis pavojus dabar būtų, jei Kis
singeris susikalbėtų su arabais ir 
paleistų aliejų, paskatinantį mus 
vėl į mūsų kvailiojimą”.

Tokiais balsais siekiama įti- 
___ __________________ ______ ,____________ _ kinti, kad 6 proc. pasaulio gy- 

Jos trūkumą aliarmavo prez. sę į “prosperity”—įduautafito- ventojų, suvartodami 30 procen- 
Nironas televizijoje trečiadienį, bilius ir laivą; Amerikos Brtsa 
lapkričio 7. Paskelbė, kad buvo kalbėjo užsieniui apie AmerAo: 
numatyta, jog energijos šiemet prabangą. Amerikiečius gadini 
pritruks 10 proc., bet dėl arabų ne trūkumai, bet pertekliai. ’firū 

kuriuo pra- boikoto trūkumas pakilo iki 17. kūmai imą grąžinti į tikr^ę

Du svarbiausi ir daugiausia 
kalbami savaitės įvykiai: Ame
rika pasijuto pritrūkusi energi
jos (kuro namam, degalų maši
nom) ir Amerikos suorganizuo
tos Egipto-Izraelio karo paliau
bos.
Energijos stokoja 17 proc.

Nėra to blogo, kuris 
gera

t Spaudoje prašnekta apie 
amerikinio gyvenimo štili 
Ūkuojant senąjį. Būdingas 
J. Restono pasisakymas, , 
Amerikai reikia didesnių tos 
varžymų gyvenimo stiliui-pi 
keisti. Esą lig šiol vadų

. kalama, kad amerikietis turi|p

Paliaubos pasirašy
tos ir kas toliau?

Valstybės sekretoriaus Kissin
gerio kelionė į Egiptą davė kon
kretų vaisių — lapkričio 11 Iz
raelis ir Egiptas pasirašė paliau
bas Kissingerio pasiūlytom są
lygom:

— Sueso miestui, apsuptam 
Izraelio, kasdien praleidžiamas 
maistas, vanduo, vaistai; sudaro- 

„ mas koridorius,
leidžiami nekariniai reikmenys Taigi 17 proc. Amerika turi su- “ 
apsuptai 3 egiptiečių armijai;— mažinti savo energijos vartoji- traukdami aliejų ir priversi 
prižiūrint JT karinei kontrolei, z mą. Iki Kongresas suteiks pre- ---------- ' ---- ,
dalyvaujant Izraelio atstovam. zidentui įgaliojimus normuoti LIETUVA SPAVDOJE: _______

varfnnrna ir AroaniTiinh naiinic . _ , /» . T ’ , T ,(Santrauka mformapjų, kurios buvo amerikie
čių spaudoje, pasiekusioje redakciją)

LIETUVA SPAUDOJE: I 

(Santrauka informacijų, ku$o! 
buvo amerikiečių spaudoje, pa 
siekusioje redakciją).

The Tablet rugsėjo 15 įdifejt 
ilgą gerai ir tiksliai informuota 
(tikįkartais pavardės netiksią 
parašomos) autoriaus K ’m 
Smogorzewski straipsnį “Bažriy 
čia Lietuvoje”. Jį pradeda prišįd 
nimu, kad pasaulio spaudA 
praėjo nepastebėtas Osservatąn 
Romano liepos 7 pranešimas 
jog popiežius Paulius VI Telšių 
vyskupą augziliarą Liudą Poii- 
lonį paskyrė Kauno arkivyskupi
jos apaštališkuoju, administratp* 

tintą energijos gamybą Aliasko- rium bei Vilkaviškio vyskupo

Tai įvykdžius pasikeičiama vartojimą ir organizuoti naujus 
karo belaisviais. . _ į energijos šaltinius dar šioje sesi-

Egiptui rūpėjo atstumti Izrae- joje, prezidentas kreipėsi į sava- 
lį į spalio 22 dienos linijas. . norišką susispaudimą.
Kissingerio spaudžiamas, Egip- -
to prezidentas padarė nuolaidą Kas darytina dabar 
pagal Kissingerio formulę: tuo-- Prezidentas siūlė sumažinti 
jau pradedami pasitarimai nu- kurui skirtą aliejų 15 proc., dėl 
statyti spalio 22 dienos linijai.

Izraeliui rūpėjo išėjimas pro 
Raudonąją jūrą, pro kurią gali 
gauti aliejų iš Persijos. Izraelis 
priėmė Kissingerio perduotą 
Egipto pareiškimą, kad Egip
to blokada ten niekad formaliai 
nebuvo paskelbta, tad negali bū
ti formaliai ir -atšaukta, bet fak
tiškai išėjimas nebus varžomas.

Kas iš paliaubų daugiau lai
mėjo?

Dėl spalio 22 dienos linijos 
daugiau laimėjo Izraelis, nes de-

to termostatai turi būti nuleisti 
6 laipsniais — iki 66-68 laips
nių butuose; įstaigose, mokyk
lose taupyti energiją, nulei
džiant termostatą 10 laipsnių ar 
sutrumpinant darbo laiką; susi
laikyti nuo automobilių vartoji
mo be būtino reikalo ir suma
žinti greitį iki 50 mylių; jei bus 
reikalo, teks gazoliną racionuo- 
ti; sumažinti nebūtinas iliu
minacijas. Tolimesnei ateičiai 
prezidentas kalbėjo apie pagrei-

paŠŠtyje tas, kuriS teritbriją jau 
turi užėmęs. Izraelis yra laimė
jęs dar ir tai, kad spalio 22 Sau
gumo Tarybos nutarimas Izrae
liui pasitraukti į 1967 sienas, 
nevykdomas ir praktiškai nebus 
vykdomas.

Sovietų Sąjunga ir Europos 
ūkinės bendruomenės valstybės 
buvo pasisakę už reikalavimą, 
kad Izraelis pasitrauktų į spalio 
22 dienos linijas. Egipto prezi
dento nuolaida buvo jiem aki
brokštas. Bet tai suartino šiuo 
punktu Sovietus su Europa — 
atskyrė nuo Amerikos.

Amerika yra laimėjusi politiš
kai iniciatyvą paliaubose. Lai
mėjusi arabų pasitikėjimą bent 
tiek, kad su Egiptu sutarta at
naujinti diplomatinius santy
kius, kuriuos buvo nutraukęs 
Nasseris 1967. Tačiau pasi
kalbėjimuose su Saudi Arabija 
Kissingeris sulaukė griežto ara
bų nusistatymo — aliejus ims te
kėti tada, kai Izraelis bus grąžin
tas į 1967 sienas.

AMERIKOJE:
Gazolinas bus racionuotas per 

du tris mėnesius — numato vi
daus reikalų sekretorius Morton. 
Tai truksią 5-10 metų. *

Bedarbių skaičius Amerikoje 
nukrito iki 4.5 proc. Dolerio ver
tė Europoje ir Japonijoje pakilo.

Akcija už prezidento atstaty
dinimą tebevaroma. Už jo pasi
likimą pareigose pagal Gallupą 
esą 49 proc. Prezidentas lapkri
čio 7 pakartojo, kad iš pareigų 
nesitrauks.

Viceprezidento Fordo tvirtini
mas tebedelsiamas, nors Atstovų 
rūmų pirmininkas Albert pasi
sakė už jo greitesnį tvirtinimą.

Kongresas lapkričio 7 atmetė 
prezidento veto Kongreso nu
tarimui, kad prezidentas kari
nes jėgas tegali pavartoti tik su 
Kongreso žinia per 48 valandas 
ir su Kongreso pritarimu po 60- 
90 dienų. Atmestas pirmąsyk ve
to iš ligšiolinių 9.

New Yorko valdžią Lindsay 
perduos išrinktajam naujam ma
jorui Abraham D. Beame, kuris 
yra 67 metų ir dirbęs miesto 
tarnyboje 27 metus. Politinių 
tikslų nesiekia, bet už tai mies
to reikalus gerai pažįsta. Tai pir-

tų pasaulio energijos, gyvena 
nenormaliai. Rinkimuose kandi
datų į prezidentus šūkiai būda
vo “peace and prosperity”. Da
bar “prosperity” šūkis nuverti- 

‘Arabai pasitarnavo mum, *u- namas. Kaip ilgai išsilaikys šūkis 
>d*ni "peace”?

Amerikos bendruomeninis 
gyvenimas, tikriau sakant, žmo
gus, kinta. Kinta gerėjimo, kin
ta ir blogėjimo linkme.

1. Auga protestai prieš tele
vizijos “liberalizmą” smurtui, 
žudynėm, seksualijom. TV G 
anketos duomenim, 40 proc. 
amerikiečių mano, kad TV “li
berali” daugiau, nei ji turėtų 
būti; 35 proc. —perdaug smur
to, 27 — perdaug sekso, 15 — 
perdaug ciniškų juokų, 11 — 
perdaug nuogybių. Už TV cen
zūrą pasisako 51 proc.

Kongresas gauna dėl TV tiek 
laiškų, kad rengia apklausinėji
mą. Nurodoma, kad aukštes
niosios mokyklos vaikai pralei
džia mokykloje 12,000 valandų, 
o prie televizijos 15,000. Dauge
lis nusikaltėlių prisipažinę, kad 
nusikaltimų technikos išmoko iš 
televizijos.

menė, ypačiai New Yorko, pir
mos eilės rūpesčiu laiko nusi
kaltimus. Pagal New Yorko psi
chiatrą David Abrahamsen nusi
kaltimų skaičius auga spartesne 
proporcija negu gyventojų skai
čius. 1972 m., sakysim, buvę 
apie 18,500 nužudymų, arba 8.9 
nužudymai kiekvienam 100,000 
gyventojų. Palyginti su 1971 m. 
tai 5 proc. prieauglis ir dvigu
bai daugiau nei 1962.

Priežastys — esą auklėjimo 
stoka šeimoje ir mokykloje, kur 
skiepijama perdaug “leistinu
mo” ir jokios “atsakomybės”; 
kaltos taip pat televizijos pro
gramos, kurios išmušančios jau
nuolio emocinį gyvenimą iš 
pusiausvyros.

5. Tarp jaunimo vartojamų 
narkotikų Įsigali alkoholis. Nuo 
LSD, marijuanos jaunimas 
krypsta į alkoholį. Jo vartoji
mas pralenkia kitus narkotikus: 
24 proc. jaunimo vartoja alko
holį, 17 cigaretes, 14 marijua- 
ną, 0.6 herojiną.

Tarp geriančių esą 9 mil., ar
ba 10 proc. laikomi alkoholi-

Prezidento apeliacija sutikta pa
lankiai

New Jersey pirmasis sumaži
no greitį iki 50 mylių. Pasekė 
tuo ir New Yorkas. Protestus 
reiškė autotransporto bendro
vės, kurių mašinos esą pritaiky
tos clideliam greičiui. Kongrese 
reikalas jau svarstomas, tylom 
nuleidžiant prezidento aki
brokštus Kongresui dėl ne- 
skubėjimo. Pasirodė ir gydytojų 
pareiškimai, kad vėsesni butai 
esą sveikesni.

PAVERGTOS TAUTOS YRA 
GYVOS, NORS IR 

UŽMIRŠTOS

Buvęs JAV kongresininkas 
John G. Schmitz leidinėlyje 
Schmitz Newsletter (š. m. Nr. 7) 
palietė ir sovietų okupuotų tau
tų padėtį. Kritikuodamas JAV 
dabartinę politiką su sovietais, 
jis sako, kad ji lyg ir anuliuo
ja visas milžiniškas JAV pastan
gas sustabdyti komunizmo plė
timąsi, palaikyti pavergtųjų šir
dyse viltį, ištiesti jiem pagalbos 
ranką. Apie pavergtąsias tautas 
dabar esą nenorima nei kalbėti 
nei girdėti, tarytum jų nebūtų. 
Tačiau jos yra gyvos. Prisimin
damas iš Sovietų Sąjungos norė
jusį “išemigruoti” Simą Kudir
ką, jis sako, kad Kudirkos var
do pastaruoju laiku nematyti 
spaudos skiltyse. O tuo tarpu 
apie iš Sovietų Sąjungos norin
čius išemigruoti žydus girdima 
visą laiką.

(Elta)

mas New Yorko majoras žydas; 
jo tėvai kilę iš,Lenkijos.

KITUR:
Paliaubų sutartį pasirašius jau 

prasidėjo nesutarimai dėl jos 
vykdymo. Izraelio delegacija at
sisakė perduoti kelią į Suezo 
miestą J. Tautų kontrolei.

Amerika spaudžia, kad taikos 
derybos prasidėtų Ženevoje 
gruodžio mėn. Izraelis atsikalbi
nėja, nes gruodžio gale bus Iz
raely rinkimai ir bet kuri nuo
laida derybose galinti būti pa
naudota opozicijos.

(nukelta į 2 psl.)

kivyskupas Casaroli turėjo po
kalbius su Vladimir Kudojerovu, 

^religinių reikalų komiteto prie 
ministerių tarybos pirmininku, 

r Įr su Semen Kozyrevu, vienu iš 
> užsienių reikalų ministerio pa-
i vaduotojų. Jokių detalių iš po

kalbio nepaskelbta, bet arkivys
kupas Casaroli sakė, kad ‘atmos
fera buvo korektiška su tam tik- 

• rais nuoširdumo tonais’; jis taip 
s pat pažymėjo, kad ‘per 50 metų 
, pirmu kartu monologas 'virto 

dialogu’ ”.
Grįždamas'vėl .prie padėties 

Lietuvoje, autorius priminė 
1972 metų pradžioje 17,054 ti
kinčiųjų pasirašytą atsišaukimą

koadjutorium; taip pat Vyskupą 
Romualdą Krikščiūną, Kauno ir 
Vilkaviškio augziliarą, paskyrė 
Panevėžio vyskupijos valdytoju. 
Keturios ar penkios prieškarinės 
vyskupijos dabar tevaldomos ka
pitulos vikarų. “Bet kokia min
tis, kad Bažnyčios padėtis Lietu
voje artėja į normalėjimą, būtų 
neteisinga”. Ir toliau autorius 
duoda tikslias datas bei faktus 
apie Lietuvos vyskupų likimą 
nuo pat okupacijos pradžios.

Su Lietuvos Bažnyčios likimu 
susieja Vatikano rolę:

“Šaltojo karo metu Ap. Sostas 
mažai ką galėjo padėti katalikam 
USSR apskritai, o Lietuvoje ypa
tingai. Chruščiovo pradėtas ‘ato- 
lydis’ davė galimybę diskrečiai 
intervencijai Maskvoje. Pirmas 
Sovietų pareigūnas Vatikane 
buvo priimtas Aleksei Adžubei, 
Izvestijų redaktorius, Chruščio
vo žentas, kuris 1963 kovo 7 
turėjo pasikalbėjimą su pop. Jo
nu XXIII. Tačiau netrukus ag- 
giomamento popiežius mirė, o 
kitais metais ir Chruščiovas din
go iš politinės scenos. Jo įpė
dinis Leonid Brežnevas pavedė 
Andrei Gromyko, Sovietų užsie
nių reikalų ministeriui, padaryti 
oficialų vizitą Vatikanui. 1966 
balandžio 27 jam suteikė 45 
minučių audienciją popiežius 
Paulius VI. Tačiau vyskupas 
Steponavičius pasiliko ir toliau - 
impedito padėtyje (sukliudytas 
pareigose); taip pat ir vyskupas 
Vincentas Sladkevičius, 1964 
paskirtasis Kaišiadorių apaštališ
kasis administratorius; nebuvo 
paskirta jokio įpėdinio nė vys
kupui Maželiui, 1964 paskirtam 
Telšių apaštališkuoju admi
nistratorium, kai jis 1966 mirė.”

Grįžęs prie Lietuvos ir primi
nęs 1959 rugpiūčio mėn. Vil
niaus arkivyskupijos 40 kunigų 
pasirašytą memorandumą Kosy
ginui, autorius vėl sustoja prie 
diplomatinės veiklos:

“Gromyko buvo antru kartu 
priimtas popiežiaus Pauliaus VI
1970 lapkričio 12. Vasario mėn.
1971 arkivyskupas Agostino Ca- 
sarol’, Vatikano valstybės užsie
nių reikalų pasekretoris, jį revi- 
zitavo Maskvoje, lydimas Fedro 
Arrupe, jėzuitų generolo. Ar-

2. Blogėja viešasis patarnavi
mas. Tokią išvadą padarė U.S. 
News.. .Report anketos. Auto- 
dirbtuvėse, parduotuvėse, resto
ranuose ankstesnis greitas pa
slaugumas dingsta. įstaigų raš
tuose daug nekorektiškumo ir 
klaidų. Labiausiai tuo pasižymi kais. Moterų tarp jų esą 25 proc. 
............... ... - . .. , proc.

1969 aukštesniosiose mo
kyklose geriančių mokinių buvo 
39 proc., 1972 m. jau 74 proc. 
Skaičius per dešimt metų padi

dėjo tris kartus.
Pusė eismo nelaimių priski

riama alkoholiui.

jaunieji tarnautojai. Senieji dar 
tebesilaiko tradicijos patarnauti 
skubiai ir su šypsniu.

tais, pasak autoriaus, gegužės 
14 “Lietuvos katalikų bendruo
menėje įvyko kažkas nepapras
to: 20 metų Romas Kalanta Nusi
degino protestui prieš religinės 
laisvės varžymą”. Priminė taip 
pat Sovetskaja Litva rugpjū
čio 12 įspėjimą apie “nepatai
somą žalą, kurią padaro tikinčių
jų religinių jausmų įžeidimas. 
Klaidingi metodai kovai prieš 
religiją nepašalina bazės jai 
klestėti; priešingai, tai sustip
rina religinį fanatizmą”.

Tuos^žodžius pacitavęs ir 
dar sykį priminęs dviejų apaš
tališkų administratorių pasky
rimą, autorius reiškia viltį, kad 
bus duotos naujos instrukcijos 
naujam religinių reikalų įgalioti
niui Justui Rugieniui.

(Iš tikrųjų Justas Rugienis, 
buvęs enkavedistas, pakeistas 
nauju įgaliotiniu Kazimieru Tu
mėnu, buvusiu propagandistu! 
Red.).

N. Y. Post (gauta V.V. dėka) 
dramos kritiko Richard Watts sa
vaitinėje skiltyje “Random No
tės” primintas S. Kudirka: “Žo
dis apie kalėjime tebelaikomą 
mėginusį pabėgti lietuvį jūri
ninką, kurį mes grąžinome ru
sam, turėtų priminti mūsų tautos 
sąžinei apie didelę mūsų nuo
dėmę.”

3. Kyšiai Amerikos “gyveni
mo būdo” dalis? Klausimą iš
kėlė U.S. News ... ryšium su 
Agnew istorija. Agnew pasitei
sino, kad tokia esanti Amerikos 
“sistema”: kompanijos, gauda
mos užsakymus, atsilygina ky
šiais. Esanti net tradicija mo
kėti 10 proc. nuo užsakymo su
mos.

“Niekad kyšiai ir asmeninis 
interesas nebuvo toks lemiantis 
veiksnys Amerikos bendruome-

' 6. O moterų diskriminacija te
begyva. Nors daug kalbama apie 
lygybę, bet vyrai už tą patį dar
bą geriau apmokami nei mote
rys. Pagal prekybos departa
mento statistikas už kiekvieną 
dolerį, kurį gauna vyras, moteris 

_______________  __________ tame pat darbe tegauna 57 cn. — 
niniame gyvenime kaip dabar” ne*- mažiau nei 1959 metais, ka- 
— žurnalas pakartojo vieną at- da jai buvo mokama 64 ęn.
sakymą. Moterys yra nuėjusios į pigiau

■ . fcttii esą įsipilietinp per ant- apmokamas tarnybas. slaugių 97
rą pasaunnį kariukai prekių 
trūkumas padrąsino biznierius 
padaryti iš to biznį. Ir biznis te
beklesti.

mokytojų 84, bibliotekininkių 
82, socialinės globos darbuoto
jų 63, tuo tarpu inžinierių 2 
proc., architektų 4, teisėjų bei 
advokatų 5, gydytojų 9, far
macininkų 12 proc.

4. Smurto nusikaltimų skai
čius tebeauga. Amerikos visuo-

Prie lietuvių parodėlės North Havene. Iš k. VI. Žemliauskie- 
nė, burmistras L. Gott, S. Valiukienė, V. Petrillo ir dail.
L. Židonytė.

Bažnyčioje ir šalia jos:
KUR DINGO NUODĖMĖ?
Psichiatras dr. Kari Mennin- 

^er aiškina, kad modernaus 
žmogaus daugelis socialinių ir 
psichinių problemų atsiranda 
dėl to, kad iš jo sąmonės iš
trintas “nuodėmės” pajautimas. 
Kaltina dėl to ir psichiatrus, ku
rie žmogaus blogus darbus išaiš
kina kaip aplinkos ar paveldė
jimo padarinius. Reikalauja grą
žinti žmogui “kaltės ir morali
nės atsakomybės” pajautimą.

The Scranton Tribūne (gauta 
V.R. dėka) spalio 15 paskelbė 
buv. diplomato Henry J. Taylor 
informaciją, kad ČIA agentai su
rinko žinias apie Sovietų laiko
mus politinius kalinius.

“Atrodo, mūsų ČIA agentai 
aptiko, kur laikomas lietuvis jū
rininkas, kurį mes galim prisi
minti. Jo vardas Simas Kudirka.

“J.V. pakrančių sargybos pa
reigūnai padarė nepateisina
mą klaidą, skandalingai leis
dami Sovietų bernam įeiti į J.V. 
kuterį, mušti iki sąmonės nete
kimo ir nutempti atgal į sovie
tinį laivą Kudirką, kuris buvo 
prašęs azylio .

“Jūrininkas Kudirka yra Vil
niaus kalėjime — dar ligi iiol 
tebetardomas dėl “išdavimo”.
(Kudirka nuteistas, ir jo protes- w
tas pasiekė pasaulį iš lagerio. us eįjperimentus protestuoja.

Apie kardinolą Mindszenty

Kardinolas Mindszenty Ame
rikoje buvo priimtas santūriai, 
net galima sakyti, tyliai. Kana
doje apie jį kalbėjo ir užsienių 
reikalų ministeris Sharp: “Ne
buvo niekada asmens, kuris at
stovautų tiekos daugelio žmonių 
idealam; niekada šis Bažnyčios 
kunigaikštis nesusvyravo; nie
kada jis nenusilenkė savo paver
gėjui”.

Kanada jaučiasi laisvesnė nuo 
baimės supykinti Sovietus.

Pamaldos be kunigo
Tablet rašo, kad Prancūzijoje 

daromas “revoliucinis eksperi
mentas” tikinčiųjų bendruome
nėje. Nuo 1972 lapkričio' Sees 
vyskupijoje ir kt. sekmadienio 
pamaldos sykį per mėnesį daro
mos be kunigo. Pagiedama, pa- 
simeldžiama, priimama komuni
ja, iš anksto pakonsekruota.

Taip daroma ne dėl to, kad ku
nigų trūktų, bet kad eksperi
mentas įpratintų pasauliečius 
aktyviai dalyvauti liturgijoje. 
Tradicionalistų sąjūdis prieš to-

Amerikos kunigų tarybos 
(NFPC) pirmininkas kunigas 
Frank Bonnike pasitraukė iš pir
mininkų ir kunigo pareigų; pasi
skelbė priimsiąs ir dar vieną 
sakramentą— moterystę.

Kanadoje katalikų Bažnyčia 
auga. Pagal 1961 statistiką ka
talikų buvo 45.7 proc. visų gy
ventojų, dabar 46.2. Kitų didžių
jų religinių bendruomenių skai
čius proporcingai mažėja. Bet 
auga mažosios bendruomenės: 
Jehovos liudytojai paaugo ii 
0.4 proc. iki 0.8, pentakolistai 
iš 0.8 iki-1 proc.
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PARAMOS MOKINIAI SUSILAUKIA IŠ 
SAVO TĖVŲ

I tikėjimą, ateistai vadina fanati
kais. Iš tikrųjų fanatikas yra tas, 

--J ’ . kuris nepakenčia kitaip mariūn- 
•--------------- ‘ n." čių. Ar rie iš fanatizmo kyla da-

mOtOGR ). bartinis1 tikinčiųjų mokinių per-1 K1^tdOS medicinos sekiojimas?
Pastarųjų kelerių metų bėgyje 

tėvai riet ' kolektyviai pradėjo 
ginti už tikėjimą persekiojamus 
vaikus. Galima paminėti kolek
tyvinius tėvų skundus: 1971.X. 
10-Valkminkų parapijos tėvų pa
reiškimas rajono valdžiai (žr. 
LKB Kronika Nr. 2); 1971 m. _________ _  .______________
rugpiūčio -mėnesio Simno para- Religijų reikalų tarybosįgalioti- 
pijos tėvų pareiškimas TSRS vy- nį. Mus apkaltino dėl savivališ- 
riausybėi; 1972 m. vasario mė- kos statybos. Kaimo vietovėje ir 
nėšio Lukšių parapijos tėvų pa
reiškimas LTSR respublįkiniam 
prbkurohlt (žr. LKB Kronika Nr. 
'2);19727IV.2O Adutiškio parapi
jos tėvų pareiškimas L. Brež
nevui (žr. LKB Kronika Nr. 4).

komitetas buvo pakviestas į rajo- 
r ną. Ten Religijos reikalų tary

bos įgaliotinis mums pasakė: 
“Pašalinkite vaikus nuo alto
riaus, kad jie mišioms netarnau
tų, kad procesijoje gėlių ne
barstytų; patvarkykite, kad iš ki
tur atvažiavę kunigai bažnyčioje 

. netalkintų, — tada leisime ūki- 
išsikelti, ir čia jį pastatyti kaip “i pastatą remontuoti.
ūkinį pastatą. Taip ir padarėme. - Bet Pandos turi kokį 
Pirktas namas buvo 80 cm pla- ryšį^ūldnio pastato remontu?, 
tesnis už mūsų ūkinį. pasta
tą. Nesinorėjo medienos gadin-

Bet argi pamaldos turi kokį

..
SPARTA
rtaL t». U_____ ____ _______ .________________ _
mų autentMkus katalogu* gausite U SPARTA sav.: J. L CMsdraitia* 19 
Bgriy Dr. E. Nctthport, N.Y. 11781. TaL (618) 757-005& ■ ?

ANTANA8 J. 6AVELSKI8 — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
ttoodhaven, N.Y. 11421; teh 441-1182. namų TW 7-3081 (nuo 9 r. iki 9 v.)

.; loję 1969 m. ateistines paskaitas .
skaitė Klaipėdos teatro direkto- 

, rius B. Juškevičius. Įskaitai gau
ti reikėjo raštu atsakyti į kelis 
pasaulėžiūrinius klausimus. La
bai pergyveno ateizmo dėstyto
jas vienos mergaitės rašinyje ra- 

. dęs šitokias mintis:

— Sakoma, kad įvairios re
ligijos kilusios iš žmonių .bejė
giškumo ir tamsos, bet tai ne
tiesa. Religijų kilmė kur kas di
dingesnė ...’ Mokslininkai at
randa tik tai, ką Dievas jau se-.

' niai yra sukūręs. Žmogus yra 
daugiau negu mėsos gabalas ir

, kaulai krūva. Žyiogus turi nemir- Visuose kolektyviniuose skun- 
' sieų. Kųstus tikrai buvo, duose iŠkehami mokinių perse- 

-kiojimo atvejai ir reikalaujama 
pataisyti^'padėtį. Kolektyviniai 

katalikai, koĮą būtų idęąlųs ir pareišknriąi rodo augantį katali- 
- Panagūs į kų sąmoningumą ir kad ateityje 

tėvai ^saYo vaikus vis energin
giau ginšnuo visų sąžinės lais
vės pažeidėjų.

rojų. Nereikėtų nei kariuome
nės, nei milicijos, nei kalėjimų, 
o dabar... Aš galvoju, kad tik 
katalikų religija yra teisinga. 
Taip galvojau jau seniai, bet 
dar tvirčiau įsitikinau per pa
skaitas ...—

VILNIAUS ARKIVYSKU
PIJA (1079 tikintieji rašė 
Brežnevui):

Pastaruoju metu vis labiau ? Ceikiniai. 1972.IX.9. Ignali- 
jaučiamas mokiniuose noras ap
ginti savo įsitikinimus ir .ne
nusilenkti prievartai. Didžiau
sią paramą tikintys mokiniai su
silaukia iš savo religingų tė vų.

Kapsuko vidurinėje mo
kykloje mergaitė N. viešai kla
sėje pasisakė esanti tikinti. Auk
lėtoja liepė atsivesti tėvą. Šis 
drąsiai apgynė savo dukterį;

—- Nejaugi jūs norite, kad

-duotų savo įsitikinimus. —r* n
' 'V-jia ___ • s , mantine ir suKiypęs UKinis.pa-

..(Vjena-J-.^ ‘Vtetdje'’jo n'KėĮųji pa- 
mnnna tari inc -Yrailrcji .21:; . J- •motina sužinojo, kad jos -vaikai 
gavėnios metu turės vaidinti ir 
dainuoti. Ryžtinga motina nuei
na pas mokyklos vedėją ir pa
reiškia, jog ji savo vaikų nelei
sianti gavėnioje vaidinti ir dai
nuoti.

— Jums rūpi vaiką kaip nors 
prastumti pro klasę, o man rūpi 
visas vaiko gyvenimas ir amži
nybė. Nenoriu, kad mano vaikai 
būtų chuliganai,..—

Vienoje Žemaitijos parapijoje 
tėvai sužinojo, kad, iš mokyklos 
grįžę, vaikai mokosi kažkokį be
dievišką vaidinimą. Kitą dieną 
motina aplanko direktorių ir pa
reiškia:

— Mano vaikai prieš Dievą 
nevaidins. Jei versite vaidinti, 
rytoj jie neateis į mokyklą!—

Vaikams ateistiškai vaidinti 
nereikėjo.

Viena motina rašo “Lietu
vos Pionieriaus” redakcijai: 
“ .. .kodėl dabar, kada yra tiek 
daug mokslo šviesos, žmonės 
nebemato didžiosios šviesos — 
Dievo? Man labai gaila tų moti
nų, kurios nemoki na savo vaikų 
pažinti Dievą. Aš tai tikrai tikiu 
į Dievą ir noriu, kad ir mano 
vaikai tikėtų. Man atrodo, jeigu 
aš kartais išgirsčiau savo vaikus 
sakant,' kad Dievo nereikia, tai 
tegu verčiau dabar numiršta.”

Tėvus, ginančius savo vaikų

rios rajono Ceikinių parapijos ti-. 
kintieji pasiuntė TSKP CK ge
neraliniam sekretoriui L. Brež
nevui šitokį pareiškimą:

— Labai gaila, kad dėl tokio 
mažmožio, kaip bažnytinio san
dėlio remonto, turime kreiptis 
net į Mąskvą. Šis mažmožis 
primena mums visą eilę kitų 
skaudžių dalykų, kuriuos norė
tųsi užmiršti. _

Ceikiniuose netoli švento- t A . >> - — -i
r^nąus(jjstpvi .aplūžusi... pąrąpijinė 

malkinė ir sukrypęs.ūkigįs„pa-
. norėtųsi pa

statyti vieną tvarkingą ūkinį pa
statą. 1971 m. pradžioje prašė
me remontui leidimo. Po dauge
lio važinėjimų ir prašymų rajo
no vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotojas Vaitonis 
1971.V.27 pasakė, kad, norint 
gauti šio ūkinio pastato remon
tui leidimą, reikia kreiptis j Vil
nių pas Religijų reikalų tarybos 
įgaliotinį. Nuvažiavome. Įga
liotinis vėl atsiuntė mus į rajo
ną. Ir taip be galo. Jau baigiasi 
antri metai. Kiek daug mes pa
tys, norėdami gauti šiam remon
tui leidimą, privažinėjome ir 
kiek daug kartų rajono pareigū
nai pas mus lankėsi. Buvo atva
žiavęs rajono vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduotojas su 
tardytoju, finansų skyriaus ve
dėjas,. milicija, rajono architek
tas (net keturis kartus), kelis kar
tus apylinkės pirmininkas, par
tijos sekretorius. Net tris kartus 
buvo tikrinami remontui pirktų 
medžiagų dokumentai — lyg jos 
dangintųsi..

1971.VI.30 rašėme LTSR Mi
nistrų Tarybai. Pagaliau 1971 
rugpiūčio 30 rajono vykdomasis 
komitetas leido šį pastatą re
montuoti. Vienas žymus rajono 
statybininkas mums patarė nu
pirkti namą iš žmonių, kurie dėl 
melioracijos turi iš savo sodybų

Gelgaudų pilis Lietuvoje. Šioje pilyje yra gyvenę žymaus 
anglų aktoriaus John Gielgud giminės, jo proseneliai.

1965 m. rajono valdžia nuyer- 
-e. ,,-JT ____ tė mums brangų kryžių, moty-
ti, todėl pradėjome statyti ūkinį vuodamatuo, kadjis,esą,kliudąs 
pastatą 80 cm platesnį, bet gero
kai trumpesnį. Be to, pastatą 
patraukėme per vieną metrą nuo 
šventoriaus į daržo pusę.

Dėl to rajonas š. m. liepos 21 
įsakė mums pradėtą perstatyti 
pastatą nugriauti. Nieko nepa- 

. dėjo mūsų kreipimasis net pas

tapiyčkM. 331 Badford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

toliau nuo kelio negi taip svarbu, 4 
ar šis pastatas bus 80 cm siau
resnis ar platesnis. Pasirodo, 
priežastis esanti ne čia. Liau
dis sako: kas nori mušti, tas ran- ' 
da ir lazdą. Statybos taisyklių pa
žeidimas šiuo atveju yra tik prie
danga. 1972.VI.30 mūsų religi
nės bendruomenės vykdomasis

susisieldmui. Tuo tarpu dabar to 
kryžiaus vietoje auga krūmai ir 
stovi pastatytas elektros stul
pas ...

1966AI 1.2 mus nubaudė su
mokėti 59.76 rub. už tai, kad 
“pažeidėm” gamtos apsaugos 
įstatymus, nukibdami savo ka- 

jpinėse supuvusius beržus, kurie 
* grėsė išvirsti ir sudaužyti ant ka

pų pastatytus ‘ paminklus, Ar 
i. supuvę beržai taip pat priklauso 

prie gamtos apsaugos objektų? 
Jei taip, tai kodėl atitinka
mos įstaigos leidžia jiems virsti 
ir baigti pūti? Kur logika? Prie
žastis aiški: mes -r tikintieji.

Daug kartų dėl panašių nege
rovių rašėme.

(Bus daugiau)

vos palaiminimu Vokietijos 
kancleris Brandtas bus priimtas 
lapkričio 28 Čekoslovakijoje 
diplomatinių santykių atnaujin
ti. Paskui su Vengrija, su Bulga
rija. .

Tarp Maskvos ir VVashingtono 
šaltesnis vėjas dėl karo tarp Iz
raelio ir Arabų. Spaudai jau įsa
kyta rašyti apie galimą Nixono 
pašalinimą. »

(atkelta iš 1 p si.)
Izraeliui paramos Amerika 

esanti sudavusi už 3 bilijonus. 
Pentagonas paskelbė, kad jam 
pačiam pritrūkę būtinai atsargai 
karinės medžiagos.

Valstybės sekr. Kissingerio
kelionė Kinijoje baigėsi lapkri- “ Varžybos tarp Amerikos ir So
čio 11. Spėjama, kad pasikalbėji
muose Kissingeris buvo suinte
resuotas Kinijos intervencija 
šiaurės Vietnamui, kuris nevyk
do sutarties ir tebetęsia agresi-i 
ją P. Vietname, CambodijojeJ 
Laose. Chou En-lai rūpėjo,!
kad Amerika atgrasintų Sovietų! zės įlankos saloje. Amerika pra- 
44 divizijas Kinijos pasieny nuo) 
agresijos. Taip pat Kinijai rūpė-f veikti šeiką, kad reikalavimą at-

dm^^Nžžo.
Sovietų pusėj e-pastebėtos pa-p 

stangos susiprasti su V. Vokie-Į 
tija. Su Vokietijos min. Scheell 
sutarė ieškoti kompromiso, dėl Į 
vakarų Berlyno atstovavimo. Ko-i 
kis kompromisas, konkrečiai; 
nepaskelbta. Bet jau su Mask-

OKUPUOTOJ 
LIETUVOJ

Derlius šiemet
Paskutinėmis gautomis 

niomis šių metų Lietuvos grū
dų derlius vidutiniškai vertina
mas po 24-26 kvintalus iš hek
taro. 1970 buvo gauta po 24.5, 
1969 — po 24 ir 1966 — po 14.7.

(E)

t|ATTHEW F. BALLA8 FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alr-ooa- 
jdpkmod. A. J. Battcn-Baltriknaa, Ucensed Manager and Motery PubUc. 688 
G^and BL, Brooklyn, N. Y. 11211; 8T 2-5043.

TAAOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir pdprariu*. 
pf ,aw patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnautam Queens ir apylin- 

lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. Adresas: 
JT Kariną 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo 
Woodhaven Blvd.). 

Km norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
i Darbininko administraciją, 910 Willoughby Brooklyn, N.Y. 11221. » .

BUYUS FUNERAL HOME, Mario TeUeLra, Jr. laidotuvių direktorių*. 4M 
vlAfayetto SL, Newark, NJ. 07105; tel MArket 2-5172. Paruoėiamoa gar 
bfaigoe laidourvėa Modernloa koplyčioj, oras yMinimn,

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary PubUc. 197 Weteter Avė. Cambridge 
w*aa. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Modemiška 
i koplyčia Šermenims dykai Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

RIMOS ir JUOZO. BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus su
barant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. DMelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712'

JUOZO ANDRU8IO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpū- 
dymaa, Mutual Funda—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vali; Mite* 
dlėfaiaia iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VL7-4477

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Wlnter Garden Tavam. 1883 Madiaou 8L 
RM^wood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt pramogom*. Be 
’jaų^ąodami polaidotuvinial pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prtai 
narna kaina

vietų nukrypo į Indijos van
denyną, iš kurio gali būti kont
roliuojama Persijos įlanka. Ten 
didina laivynus abidvi pusės. 
Bahrein Seiko vyriausybė spalio 
20 pranešė Amerikai, kad per 
metus atsiimtų savo jėgas iš ba-

šė Saudi Arabijos karaliaus pa-

šauktų. Saudi Arabija^atsisakė, 
koT Ajriferįka nepaveikeMzraelio 

.atsitraukti iš-tentonjos, paimtos 
ti>Jordanijos."Trio tarpiTSovietai 
padeda ^Irakui įsirengti bazę 
Persijos įlankos gale. Amerikos 
žvalgyba spėja, kad šioje ba
zėje bus duota vietos ir Sovie
tų laivam, kurių Indijos vande
nyne esą apie 20.

platybes. Tai greičiausia bus lie
tuvių tremtinių, kuriem nelei- 

, džiamagrįžti į Lietuvą, vaikai.
(Elta)

ži-
Lietuvos mokslų akademijos 

darbai, Serija A, Nr. 1(42), 1973. 
Šio tomo turiny visuomenės 
mokslai. Vieni straipsniai lietu
vių, kiti rusų kalba. Santraukos 
duotos ir anglų kalba.

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

MDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sflver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43J04 Junctkm Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5136.

MOVtU TO LARGER Q U AR TERŠ — KORDOL FABRICS by — 
8UPERIOR PIECE GOGO S CORP. 194 ORCHARD ST. New York, N. r 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — impof* 
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir sukueMafii 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaras w 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialu* patarpąrira^B 
paruošiant pakietus į Europą. .Užeikite ir isitikinsite^

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PLOKŠTELĖS, knygos, sveikipijnų 
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 atidara 7 dienas savaitėj.

]; LietuviSkam rajone — . !
; ; LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ ;

Alice’s Plorist Shop i 
; Į 107-0i Jamaica Avė. Richmond HUl, N.Y. ]

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

Kiek mokinių
Vakarinėse (pamaininėse) ir 

neakivaizdinėse mokyklose, 
kaip Tarybinis Mokytojas Nr. 8 
rašo, spalio 4 jau buvo užsira
šę 53,306 mokiniai. (E)

Tylos disertacija apie bulves
Agronomas Juozas Tyla, apgy

nęs disertaciją “Bulvių kultū
ra Lietuvoje”, gavo žemės ūkio 
mokslų daktaro laipsnį. Dirbda
mas Lietuvos Mokslų Akademi
jos žemdirbystės instituto Vokės 
filialėj, Tyla Lietuvos bulvių 
kultūrą tyrinėjo nuo 1952. Visą 
eilę savo mokslinių darbų yra 
paskelbęs įvairioje spaudoje. 
Liepos 1 J. Tylai suėjo 50 m. 
amžiaus. Jis gimė Rubikių kai
me, Anykščių r. (E)

Lietuviai nematę Lietuvos
“Komjaunimo Tiesos” ke

liaujantis korespondentas neti
kėtai aptiko Volgoje laivą “Lit- 
va”, kuriuo plaukioja ir lietu
viai, daugelis jų jauni žmonės. 
“Kajutkompanijoje įrengtas 
stendas, skirtas Lietuvai, bet 
vaikinai ir merginos, plaukiojan- 
tys šiuo laivu, norėtų arčiau su- 

.sipažinti su Lietuvos jaunimo at
stovais, Nemuno kraštų upeivių 
gyvenimu ir darbu”. (K.T., 1973. 
IX.5). Si žinutė leidžia suprasti, 
kad dar labai daug lietuvių jau
nimo, nemačiusio Lietuvos, yra 
išblaškyta po Rusijos-Sibiro

Turinyje yra šie platesnės 
reikšmės straipsniai: S. Tunai
čio — “Johano Heinricho 
Abichto (1762-1816) veikaluose 
moralės dėsnių problema”, A. 
Poškos — “P. Kuraičio neomis- 
tinė buities samprata”, J. Aničo 
— “JAV lietuvių emigrantų poli
tinis klerikalizmas 1945- 
1950”, A. Merkevičiaus — “Jur
gaičių kapinyno II-IX amžii 
žalvario. dirbinių metalo sūdė 
tis”, A. Matulevičiaus — “Prū
sijos valdžios politika lietuvių 
atžvilgiu XVIII a. I pusėje”, P. 
Žostautaitės — “Klaipėdos kraš
to ekonomika ir kultūra 1939 
m.”, R. Merkienės — “Lietuvos 
valstiečių 1861-1940 m. tvartų 
tipai”, A. Seselskytės “Velnias ir 
mergina pirtyje lietuvių liaudies 
pasakojamoje tradicijoje”. Kaina 
1 rb. (E)

Ir Žalakevičius smerkė 
Sacharovą

Šią vasarą Maskvoje įvykusia
me tarptautiniame filmų festiva
lyje buvo atžymėtas V. Žalakevi- 
čiaus režisuotas filmas “Tas sal
dus žodis — laisvė”. Rugsėjo 
mėn. Žalakevičiaus parašas pa
sirodė šalia kitų sovietinių kul
tūrinių pareigūnų, paklusniai 
pasmerkusių už laisvę kovo
jančius Solženiciną ir Sacha
rovą. (Tie koktūs žodžiai — Dai
lumas ir vaidmainystė ...) (Elta)

Lietuviško stiliaus paminkle' 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New -York, 
New Jersey. ir ConnečBęut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO

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

— Tai yra mOsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė
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Moralės paralyžius? —Ne!
Amerikoje buvo kalbama daž- gate istorijos technikų sakėsi su- 

nai apie “naująja moralę”. Tuo pratęs, jog tai valia “iš viršaus”, 
“naujumu” buvo netiesiogiai 
pasakoma, kad* “senoji mo
ralė” nebetinkanti naujiem lai
kam — o “senąja morale” buvo 
laikoma krikščioniškoji arba ju- 
deo-krikščio^iškoji, paremta 
Dekalogo dešimčia įsakymų.

Paskuti nė tn dienom imta 
kalbėti apief“ moralės paralyžių” 
(NYT vedamajame). Tai reiškia, 
kad moralė esanti suparaližuo- 
ta, nustojo Įveikusi. Į šį pasaky
mą galima žiūrėti, kaip į pripa
žinimą, jeg “senoji” nušalinta, o 
“naujoji’/ nebepajėgia sulaikyti 
žmogau/ nuo antisocialinių 
veiksmą; nepajėgia įkvėpti dau
giau socialinio teisingumo san
tykiuose su kitais.

Nepajėgia dėl to, kad “naujo
ji moralė” stokoja asmeninės at- 
saicomybės; stokoja objektyvių 

'normų asmens veiksmam įtai
goti, ir vertinti; veiksmai joje 
vertinami ne pagal pačius veiks
mus, bet pagal veikėjų sub- 
jektyvines intencijas bei samp
rotavimus.

Paskutiniai įvykiai iškėlė aikš
tėn eilę tų trapių subjektyvinių 
motyvų, kuriais veikėjai vado
vaujasi savo veiksmuose.

1. Geras tikslas. Ryškiau
siai apie jį kalbėjo buvęs vyr. 
valstybės gynėjas ir prezidento 
perrinkimo organizatorius. Jis 
nesigynė dalyvavęs Watergate 
sąmoksle. Tik jis paaiškino, kad 
visa tai buvo priemonės svar
biausiam jo tikslui — kad prezi
dentas būtų perrinktas.

Vienas iš Baltųjų Rūmų pata
rėjų savo ir kitų veiksmus, kurie 
yra prieš įstatymus, motyvavo 
kitu tikslu: valstybės saugumu.

(Vadinas, “tikslas pateisina 
priemones” virto “naujosios 
tnoralės” dėsniu — o kiek prieš 
tokį principą buvo prikalbėta, 
tariamai jį priskiriant jėzuitam!).

2. Autoritetas. Tai viršininkų 
valia, tiesiogiai pasakyta ar 
duota pajusti. Vienas iš Water- 

Per savo ilgą tarnybą valstybei 
jis buvo pratęs vykdyti viršinin
kų valią, nesiimdamas jos kri
tikuoti. Vykdė tai ir dabar, nors, 
pakliuvęs į teisingumo rankas, 
pasijuto tos valios iš viršaus ap
leistas.

(Niurnbergo teismas ne
priėmė teisiamųjų pasiaiškini
mo, kad jie tevykdę įsakymus iš 
viršaus, — teisinas skyrė jiem 
asmeninę atsakomybę!).

3. Sistema, arba amerikiečių 
“gyvenimo būdas”. Tokia esanti 
“sistema”, kad rangovai duoda 
kyšius tiem, kurie duoda jiem 
užsakymus. “Sistemai” negalėjo 
nepasiduoti nė viceprezidentas.

Ir Baltųjų Rūmų kalbų rašyto
jas Watergate aferą teisino “sis
tema”, pagal kurią tiek respub
likonai, tiek ir demokratai suk
čiauja rinkimuose.

4. Nežinojimas. Kas darosi 
mano įstaigoje, negaliu būti at
sakingas, nes nežinojau .. . Ne
žinojimu nuėmė nuo savęs at
sakomybę ne tik Watergate isto
rijon įvelti asmens. Net ir žemės 
ūkio sekretorius sakėsi “nežino
jęs”, kiek Sovietai perka kviečių 
su dideliu nuostoliu mokesčių 
mokėtojam ir su dideliu prekių 
trūkumu vartotojam. Nežino
jęs. . . • -

•o-
Tokiais motyvais žmonės 

grindė arba teisino savo veiks
mus — kai kurie nuoširdžiai, 
kai kurie suktai.

Tokiais motyvais besivado
vaudami, priėjo prie katastrofos: 
sugriovė savo asmeninį gyve
nimą, sužalojo bendruomeninį.

Iš čia dabar anas šauksmas: 
moralės paralyžius!

Iš tikrųjų tai nėra paralyžius 
moralės, o tik įrodymas, kad tai, 
kas buvo laikoma moralės pa
grindais, tebuvo apgaulė, suro
gatas. Gal tai bus paskata kai 
kam atkreipti akis vėl į “senąją 
moralę”.

u (Tęsinys iš praeito nr.)

Padėtis labai rimta — verta visų 
mūsų didžiausio dėmesio

Gerai, kad pradėjome šia pro
blema domėtis, ieškoti į šį klau
simą atsakymo ir vieni kitus pa
kritikuoti. Sveika kritika, ypač 
dažnesnė savikritika, kitaip sa
kant, sąžinės sąskaita, yra visuo
met labai naudinga. Jau seniai 
ir daug energingiau reikėjo šiuo 
klausimu susidomėti, bet geriau 
vėliau negu niekuomet. Taigi 
pažvelkime į padėtį kiek rea
liau.

Jei Šv. Kazimiero kolegija gali 
per metus paruošti tik po vieną 
kunigą, o pačioje Lietuvoje išei
na iš seminarijos irgi ne daugiau 
kaip keturi, daugių daugiausia 
šeši kunigai per metus, tai; tu
rint galvoj metinį kunigų miri
mų skaičių, kuris dažnai prašoka 
metinį prieauglį, galime drąsiai 
sakyti, kad Bažnyčios padėtį 
Lietuvoje gali išgelbėti tik koks 
nors stebuklas. Kaip, priimant 
Lietuvai krikštą, visą apaštalavi
mo darbą vykdė svetimi kunigai, 
lenkai, taip ir vėl, atgavus Lie
tuvai laisvę, turėsime kviestis 
misijonierius iš svetimų kraštų, 
nes jų, toli gražu, nebus pakan
kamo skaičiaus nei Romoje, nei 
čia, išeivijoje. Tik apsidairyki
me, ir pamatysime, kad čia, kur 
mūsų religinių įsitikinimų nie-

Vyskupas Vincentas Brizgys š. m. lapkričio 10 atžymėjo 
70 metų sukaktį. Į kunigus įšventintas 1927 birželio 5. 
Vyskupu paskirtas 1940 balandžio 2, konsekruotas gegužės 
19, buvo Kauno arkivyskupo padėjėju. Dabar gyvena Chica- 
goje, uoliai dalyvauja lietuviškame visuomeniniame gyveni
me. Sukaktuvininkui linkime ilgiausių metų!

RELIGINIS AUKLĖJIMAS 
ŠEIMOJE IR PAŠAUKIMAI

A. MASIONIS 
Elmwood Park, N. J.

kas nevaržo, niekas už tai mūsų 
nepersekioja, kur klierikų skai
čius seminarijose visai nėra ap
ribotas, kur, iš tikrųjų, nėra jo
kio materialinio nepritekliaus ir 
kur teologinius mokslus išeiti 
nesusidarytų jokių sunkumų, čia 
mes savo parapijom kai kuriais 
metais neparuošiairi nė vieno 
lietuvio kunigo.

Jeigu tokiu tempu eisime ir 
toliau, tai, praėjus dar 30 metų, 
išėjus daugeliui dabartinių 
kunigų ir vienuolių ne tik į 
pensijas, bet ir į amžinybę, o pa
pildo susilaukiant tik kas kokie 
5-6 metai po vieną naują kuni
gą ar vienuolį, vienuolę, jau ir 
mūsų lietuviškos parapijos ir lie
tuviški vienuolynai bus visai iš
tuštėję arba visai uždaryti.

Vienintelė išeitis — religinis
— atgimimas

Jei jau, iš tikrųjų, viskas taip 
pesimistiškai atrodo, tai ar iš 
viso verta ir ar galima dar ką 
nors padaryti? Mano manymu, 
ši padėtis nėra be išeities. Mum 

reikia tik vieno dalyko: visiško 
religinio atsinaujinimo, religi
nio atgimimo, mum reikia to, ką 
apaštalas Povilas savo laiku re
komendavo naujiem krikščio
nim, būtent, “apsivilkti nauju 
žmogumi”, ir šitą religinį atsi
naujinimą, religinį atgimimą tu
rime pradėti nuo pačios apačios, 
nuo pačių savęs, nuo pačios pa
grindinės lietuviškosios visuo
menės ląstelės, nuo šeimos. Dėl 
pašaukimų stokos visi mes esa
me kalti, ir kunigai ir visi tikin
tieji, bet, mano giliu įsitikinimu, 
didžiausia atsakomybė tenka 
šeimai, šeimos tėvam.

Pažvelkime tik į mūsų lietu
viškos šeimos religinį įsisąmoni
nimą, į jos religines praktikas, 
religinius šeimos papročius, re
ligines nuotaikas. Padėtis yra 
tiesiog apverktina. Visai di
džiumai mūsų jaunimo trūksta 
net minimalinio religinio auk
lėjimo. Jei vaikas lanko ne pa
rapinę, bet viešąją miesto mo
kyklą ir jei tėvai jo religinį 
auklėjimą namie apleidžia ir 
neišmoko net paprastų kasdieni
nių maldų, tai visas jo religinis 
auklėjimas baigiasi su parengi
mu pirmajai komunijai. Šis gi 
parengimas dažniausiai netrun
ka ilgiau kaip 30 šeštadienių, 
maždaug tiek, kiek pamokų turi 
per metus šeštadieninė mokyk
la, vadinasi, per 30 vai. paruo
šiamas naujas katalikas, naujas 
Bažnyčios narys. Tai ir viskas, 
nes daugelis tėvų jaučiasi tuomi 
savo pareigą atlikę.

Kuo yra papildomas šio jauno 
kataliko tolimesnis religinis 
auklėjimas? Dažniausiai niekuo 
daugiau, tik lankymu sekmadie
niais bažnyčios, jei ji tikrai lan
koma, ir klausymu pamokslų, jei 
tie pamokslai yra gerai paruošti 
ir turiningi. Tiesa, vaikam, kurie 
lanko viešąsias miesto mokyk
las, yra religinės pamokos prie 
parapijų. Šias pamokas privalo 
lankyti visų, ir žemesniųjų ir 
aukštesniųjų, klasių mokiniai, 
kurie lanko viešąsias mokyklas. 
Bet kiek tėvų atsiunčia savo vai
kus į tokias pamokas? Būtų ge
riau, kad tėvai atsakytų į šį klau
simą patys.

Sakome atsivežę iš tėvynės sa
vus religinius papročius. Pagal 
tuos papročius turėtume turėti 
kur nors gyvenamajam kamba
ry garbingoj vietoj kryžių ar kop
lytėlę ar kokio šventojo pa
veikslą. Dabar geriausiai mato
moj vietoj gyvenamajam kamba
ry visomis vaivorykštės spal
vomis šviečia televizija. Anks

čiau vakarais būdavo rengiamos 
gegužinės, birželinės, rožan
čiaus pamaldos,. Visas kaimas 
susirinkdavo į tokias pamaldas. 
Ne tik seniau, bet ir dabar mū
sų tėvynėje tai praktikuojama, 
nors ir labai sunkiose ir pavojin
gose sąlygose. Antai, neseniai 
viena jauna moteris savo laiške 
iš Lietuvos rašė: “Pas mus jau 
pražydo pirmosios ievos. Jų žie
dais papuošėme Mariją.” O kaip 
čia, pas mus? Čia irgi yra žie
dų, ne prastesnių kaip Lietu
voje, bet ir paragina tėvai savo 
vaikus tai padaryti, ar pasimel
džia kartu su jais gegužės ar bir
želio mėn.? Vaikai, tiesa, su
klumpa, net sugula vakarais ant 
kilimų, ant grindų, bet prieš 
savo dievaitę televiziją, nesvar
bu koks metų laikas, kokia die
na, ar kokia šventė. O tėvai? 
Tėvai daugelyje šeimų neturi 
balso, su savo vaikais jau nębe- 
susikalba, net su tokiais vaikais, 
kurie dar tebelanko pradžios 
mokyklą. Daugelis tėvų jau 
ateina vieni ir į pamaldas, ir į 
rekolekcijas, ir į visokias religi
nes ir tautines šventes, net į 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvių minėjimus. Vaikai tuo 
metu reiškia savo “priklausomy
bę” namie kam kitam.

Gal ir teisingas posakis 
“The family that prays together 
stays together” — “Šeima, kuri 
kartu meldžiasi, kartu ir laiko
si”, gal dėl to ir būdavo ir te
bėra šeimos mūsų tėvynėje to
kios tvirtos ir vieningos — visi 
už vieną ir vienas už visus. Čia 
mes išplaukėm į plačiuosius 
vandenis ir visai pasimetėm. Se
niau, kai mes augome, kiek at
mintis siekia, lietuvis viską pra
dėdavo su kryžiaus ženklu ir su 
Dievo vardu. Jei vaikas dar ne
mokėdavo persižegnoti,-iiibtina 
rytą vakarą, paėmus Jo rinfctitę, 
su juo tai pūdafydAvo. Lietuviš
koje šeimoje buvo paprotys, jei 
ne pasimelsti, tai jau būtinai 
bent padaryti kryžiaus ženklą 
prieš valgį ir po valgio, pasa
kyti “Padėk Dieve” dirbančiam, 
“Sotink Dieve” valgančiam. 
Šiandien net ir tikinčiose ir 
praktikuojančiose šeimose tų 
papročių nebeliko, kai tuo tarpu 
šiame visokių laisvių krašte iš
laikyti savus religinius ir tauti
nius papročius yra tiesiog neri
botos galimybės.

Mūsų namai turi būti 
mūsų tvirtovės

Gražus yra anglosaksų pa
saulyje vartojamas posakis, be

rnuke! ta į 5 psl.)

IŠ MANO ATSIMINIMŲ
PETRAS JOČYS

Atsiminimų autorius Petras 
Jočys yra nepriklausomo Lie
tuvos demokratinio laikotarpio 
Darbo Federacijos veikėjas, vi
sų seimų, pradedant nuo Stei
giamojo, 1920-27 m. narys, ant
rame ir trečiame seime buvo 
prezidiumo antrasis sekretorius.

Baigęs Vytauto Didžiojo 
universitetą, nuo 1933 buvo Aly
taus, Utenos apylinkės teisėjas. 
Bolševikam Lietuvą okupavus 
1940, su pirma masine suėmimų 
banga P. Jočys liepos 11-12 bu
vo suimtas ir laikomas Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjime. Išėjo 
į laisvę tik su karo pradžia 1941 
birželio 23.

Nuo antrosios bolševikų oku
pacijos pasitraukė į Vokietiją su 
šeima. Buvo Gmuende stovyk
los komiteto pirmininkas ir 1949 
pasiekė Ameriką. Čia apsigyve
no Hudson, N- Y.

Po septynerių metų čia neteko 
žmonos. Paguoda ir parama liko 
sūnūs Gediminas ir Vytautas. 
Gediminas baigė Kanadoje 
mediciną ir gavęs dantų gydy
tojo diplomą įsikūrė Kalifate. 
Vytautas stojo savanoriu į Ame
rikos kariuomenę ir, atlikęs tar- 

. nybą, įsikūrė ten pat Hudsone.

Prieš trejus metus, 1970 m. 
sausio 30, plaučių vėžys nune
šė į kapus šalia žmonos ir Petrą 
Jočį, sulaukusį75 metų amžiaus.

Dar sirgdamas parašė pluoštą 
atsiminimų, kuriuos, kaip buvo 
rašoma Draugo nekrologe, “pa
skyrė sūnums, kad jie, skaity
dami šiuos atsiminimus, prisi
mintų, kad žmogus privalo gy
venti ne tik sau”.

Sūnūs abu mirusius tėvus įra
šė į Lietuvių Fondo narius.

Atsiminimai redakciją pasiekė 
dr. Domo Jasaičio dėka.

Gimiau 1894 metų rugsėjo 
mėn. 14 dieną ir augau buvusios 
Vilniaus apskrities, Širvintų 
valsčiaus, Kiauklių parapijos Jū
siškių kaime.

Anksčiau Kiauklių bažnytėlė 
buvo filija Šešuolių parapijos ri
bose, ir buvo sumanytąją panai
kinti. Net ir rusų kareivių buvo 
atsiųsta tam reikalui. Bet tikin
tieji apgynė ją. šiame gynime 
dalyvavo ir mano seneliai.

Baigiau rusų dviklasę mo
kyklą Širvintose, “Saulės" 
kursus Vilniuje, Vilkaviškio 

gimnaziją Rusijoje, Voroneže, ir 
Vytauto Didžiojo universiteto 
teisių fakultetą Kaune.

1914 metais įstojau į Kauno 
“Saulės” kursų slaptą ateitinin
kų kuopelę, kurios susirinkimai 
būdavo kanauninko P. Dogelio 
bute.

1915 metais, artėjant rusų-vo
kiečių frontui ir iš Lietuvos eva
kuojant mokyklas į Rusiją, kartu 
su mase moksleivių atsidūriau 
Rusijoje, Voroneže.

Čia buvo gyvas ateitininkų 
veikimas, žinoma, slaptas caro 
laikais. Visuotiniai susirinkimai 
įvykdavo miškuose, o siauresni 
— bendrabučiuose. Į susirinki
mus atvykdavo su paskaitomis 
studentas Vytautas Endziulai- 
tis, Leonas Bistras, dr. E. 
Draugelis, E. Bortkevičiūtė. Be 
to, patys moksleiviai skaitydavo 
savo referatus. Geriausi moks
leivių ateitininkų kalbėtojai 
buvo: Domas Jasaitis, Petras 
Karvelis, Domas Micuta, Anta
nas Matulaitis ir broliai Juozas 
ir Pranas Venckai.

Didžiausias ateitininkų ideo
loginis auklėtojas buvo Vytautas 
Endziulaitis. Dievo apdova
notas gabumais gamtininkas, jis 
savo giliomis mokslinėmis ži
niomis ateitininkams nušvies
davo rūpimas problemas. Vi
siems buvo malonus, ir visi atei
tininkai jį gerbė.

Voroneže veikė Rietuvių vyrų 
. ir mergaičių Martyno Yčo vardo 
gimnazijos, “Saulės” kursai 
mokytojams ruošti. Nemažas lie

tuvių skaičius lankė rusų Vilka
viškio gimnaziją. Visi mokslei
viai buvo apgyvendinti bend
rabučiuose ir buvo valdžios lė
šomis išlaikomi.

-o-
1917 metų vasario mėnesį ca

rui atsistatydinus, Rusijoje pra
sidėjo laisvės laikotarpis.

Pradžioje įvyko demonstra
cijos visų tautybių. Jose ir lie
tuviai moksleiviai dalyvavo su 
savo vėliava, kurios viena pusė 
buvo iš trijų spalvų — Lietu
vos vėliavos spalvų, o antra pu
sė žalios spalvos. Šioj pusėj bu
vo išrašyta: Laisvos Rusijos lais
va Lietuva (Svobodnoj Rossii - 
svobodnaja Litva).

-o-
Lietuviai surengė mitingą 

teatro salėje. Pirmieji aušrinin
kai, kaip kairieji J pradėjo sakyti 
kalbas. Buvo jausti, kad jie buvo 
revoliucijos šalininkai, ir pra
dėjo pulti katalikus. Tuo metu 
scenon išėjo sutana apsirengęs 
kunigas. Norint jam kalbėti, 
moksleivis Vėžys pradėjo šauk
ti: “Liaudie, liaudie!” ir norėjo 
kunigą nušalinti nuo scenos. Ta
da prišoko moksleivės A. Saba
liauskaitė ir V. Bakšytė ir nustū
mė Vėžį nuo scenos. Vėžio pa
stangos sutrukdyti kunigui kal
bėti nuėjo niekais, nes susirin
kimo daugumas nepritarė jo pro
testui.

Kalbėtojas kunigas savo gra
žia, argumentuota kalba atrėmė 
aušrininkų puolimus prieš kata
likus ir visai užvaldė susirinki
mą — mitingą. Tas netikėtai 

atsiradęs kalbėtojas kunigas bu
vo Mykolas Krupavičius. Bene 
kiekvieną sekmadienį (neatsi
menu, kokioje salėje) kunigas 
Mykolas Krupavičius kalbėdavo 
lietuviams tremtiniams, atsidū- 
rusiems Voroneže. Jo kalbų te
mos buvo Katalikų Bažnyčios 
autoritetų: popiežiaus Leono 
XIII-jo, vyskupo Kettlerio ir kitų 
socialinio klausimo sprendimai, 
ginant darbo žmonių teises, lie
tuvių tautos reikalai ir marksis
tinio socializmo kritika. Sklandi, 
jautri, įtikinanti kun. M. Krupa
vičiaus kalba patraukė lietuvių 
tremtinių mases. Klausytojų pri
sirinkdavo pilna salė. Vadovauti 
susirinkimui buvo kviečiamas 
šiaulietis darbininkas Vaišvila.

M. Krupavičiaus kalbų klausy
tojai gerai orientavosi lietuvių ir 
Lietuvos reikaluose.

-o-
Vytautas Endziulaitis, nu

matydamas Lietuvai reikalingus 
darbuotojus įvairiose srityse, 
suorganizavo moksleivių ateiti
ninkų įvairius būrelius, kurie 
studijuotų darbininkų, ūkinin-' 
kų, moterų ir kitus klausimus. 
Tų būrelių nariai daug pasinau
dojo, klausydami M. Krupavi
čiaus kalbų. O taip paruošti vei
kėjai buvo labai reikalingi Lie
tuvai. Grįžę į tėvynę, jie buvo 
šaukliai į kariuomenę savano
riais, pranešėjai apie atsistatan- 
čios valstybės padėtį, buvo vi
suomenės organizatoriai. Dide
lis skaičius voronežiečių ateiti
ninkų stojo savanoriais į Lietu

vos kariuomenę, nemažas skai
čius baigė karo mokyklą ir kaip 
karininkai dalyvavo Lietuvos 
laisvės kovose, kovodami prieš 
rusus bolševikus, bermontinin
kus ir lenkus. Nemažai jų žuvo 
kovose, kiti, likę kariuomenėje 
tarnauti, užėmė aukštas vietas.

1917 metų lapkričio mėn. 7 
dieną bolševikai įvykdė per
versmą ir užbaigė Rusijoje de
mokratinių laisvių laikotarpį. 
Prasidėjo komunistinė diktatū
ra, kuri netrukus palietė ir lietu
vius Voroneže.

1918 metų vasario mėnesį bol
ševikai areštavo Vyriausios Lie
tuvių Tarybos narius ir mokyto
jus: M. Yčą, adv. Sleževičių, 
prof. Z. Žemaitį, dail. A. Varną, 
kun. P. Penkauską, dek. kum J. 
Jesenskį, dr. E. Draugelį, 
Daukšą ir “Saulės” kursų vedė
ją J. Vokietaitį.

Vasario mėn. 28 d. Voroneže 
susidaręs lietuvių tremtinių bol
ševikų komitetas šaukė susirin
kimą buvusių gubernatoriaus 
rūmų salėje. Susirinkimas buvo 
šaukiamas vakare.

Lietuvių mergaičių gimnazi
jos direktorius Pranas Mašiotas 
pasikvietė moksleives ateitinin
kes ir joms pasakė, kad šaukia
mo susirinkimo tikslas esąs ap
kaltinti suimtuosius ir pateisinti 
areštus. Pranas Mašiotas pasakė, 
kad ateitininkai turi įtakos liau
džiai, ir prašė daryti viską, kad 
bolševikai sumanyto tikslo ne
pasiektų.

(Bus daugiau)
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BALYS PAVABALYS

MAN BŪVIO

Iškilumas
Mokytojas: — Kasiikelia žmo

nes aukščiau gyvuli?
Studentas: Lėktuvai.

C'--..r* ?
— Prašau nieko nuo manęs 

neslėpti, 
jentui.— 
puolėte Brooklyno banką ir pa* 
grobėt 500,000 dol.?

• Prisiekiu, kad Šito nepada
riau.

— Tai aš atsisakau vesti jūsų 
bylą. Kas man už tai užmokės.

Kantrybė
Jau tris valandas tamsta 

— sako advokatas kli- stovi ir žiūri, kaip aš meške- 
Ar tiesa, kad. jūs už- rfajul Kodėl pats meškerės ne- 

r- — nuripexkiirnemeškerioji?
— Man atrodo, kad man neuž

tektų kantrybės! • '

Skirtumu
Mokytojas klausia Jonuką:
— Koks yra skirtumas tarp žai

bo ir elektros?
— Toks, kad už !ait>ą nerei

kia mokėti ...

Sargyba
Karininkas pastatė prie pa

trankos kareivį sargyboj, o pats 
nuėjo į artimiausią aludę. Ne
trukus į tą pačią aludę atėjo 

, kareivis.
— Kodėl palikai sargybos 

postą? — paklausė karininkas.
/ — Jei ateis vienas žmogus, 

patrankos nenusineš. O jei ateis 
jų daug, ką aš vienas jiem pa- 

. darysiu? — paaiškino kareivis.

- Ilgas amžius
Žurnalistai klausinėja šimta

metį senuką:
— Kaip tamsta sulaukei tokio 

ilgo amžiaus?
— Labai paprastas dalykas, — 

atsakė senukas. — Kai aš gi
miau, .tai dar nebuvo surasta 
tiek daug bacilų, kaip šiandien.

BE LIETUVIO 
NĖR

Atsargumas
Vienam Chicagos viešbuty 

buvęs toks perspėjimas:
— Atsargiai su nuotakomis! 

Neužmirškite Chicagos gaisro!
Apačioj kažkas prirašė:
— Nespiaudykite ant grindų! 

Prisiminkite Mississippi 
vyrų!

— Ar ta galvoji, kad visą gy
venimą galiu nešioti tuos pa
čius triušių kailinius?

— Kodėl ne? — atsiliepė vy
ras. — O kodėl triušiai gali ne
šioti?

Esu garsus tarp negarsiųjų 
(Jie ir išgarsino mane). 
Nėra didesnio iš visų jų: 
Aš individas, jie. minia.

'‘ŪK,
Einu į sceną — jie man ploja 
Ir laukia žodžio pašaipaus. 
Kai negirdžiu, gaf ir aploja, 
Bet aš vis tiek iš jų šaipaus.

Pasaulis
Mokytojas klausia Kaziuką:
— Ar pasaulis yia plokščias 

ar apvalus?
— Nei vienas, nei ajitras, — 

atsakė Kaziukas.
— O koks gi yra?!
— Labai ir labai suktas. ..

Liudininkas
Gatvėje kilo triukšmas. Pri

sirinko žmonių. Atvažiavo poli
cijos mašinų. Policininkas, iš
lipęs iš mašinos, klausia:

— Kas matė? Kas liudinin
kas?

Vytukas: — Aš! Kas atsitiko?

Tėvas ir sūnus
— Tėveli, aš galiu kai ką, ko 

tu jau nebegali,.— sako Juozu
kas.

— Na, ir ką būtent, sūneli?
— Aš galiu augti.

pot-

Vėjas kaltas
— Tu ir vėl svyruoji. Parėjai 

girtas.
— Žmonele, suprask, kad visi 

didieji pastatai nuo vėjo svy
ruoja, bet nebūna girti.

Ir vis didžiuojuos. Kas bebotų, 
Nebotų didelė bėda. 
Bet jei lietuvių čia nebotų, 
Prieš ką didžiuočiausi tada?

Jaunas “diplcMtas”
— Tėveli, ar mokėtum pasi

rašyti užmerktam akim ?
— Tai nieko ypatingo, sOneli.
— Puiku! Užmeik alcis ir pa

sirašyk po šiuo išduotu man mo
kyklos pažymėjimu,

Veju Salin tą mintį klaikią 
(Nebent sapne pasivaidens). 
Jie tik minia, bet man jų reikia. 
Man reik lietuvių kaip vandens!

Keleivis
Policininkas motociklu 

sivijo automobilį, kurį vairavo 
gerokai įgėręs keleivis.

— Ar tamsta negirdėjai, kaip 
aš riktelėjau sustoti? — klau
sia policininkas.

— Ne, — atsakė keleivis. — 
Aš maniau, kad tai rėkia vie
nas tų, kuriuos aš suvažinėjau.

pa-

Pąjamų šaltinis
— Matau, kad ta puikiai gy

veni Varšuvoj, tebeslėpdamas 
tą seną žydą milijonierių nuo 
nacių. Bet juk karas jau seniai 
pasibaigė...

— Ar aš dūmas, kad jam apie 
tai sakyčiau.

Nuomonės
Autorius po veikalo premjeros 

pakartotinai net keletą kartų bu
vo šaukiamas scenon. Jam buvo 
keliamos milžiniškos ovacijos. 
Publikoj atsirado vienas nepa
tenkintas žiūrovas, kuris ėmė 
garsiai rėkti ir po to protestuoti. 
Dramaturgas paprašė publiką 
nurimti. Tada jis kreipėsi į ne
patenkintąjį:

— Aš su tamstos nuomone su
tinku, bet ką mes dviese galim 
padaryti prieš tokią minią?

Valgykloj
Vienoj valgykloj buvo užrašy-

j‘’‘'! J;Greičiii J
— Kartą taip greitai spau

džiau, kad mylių stulpeliai pro 
langą lėkė kaip tvoros mietai.

— O aš, — giriasi kitas, — 
pilnu tempu važiuodamas pa
dariau tokį posūkį, kad savo ma
šinos užpakalinį numerį pama
čiau.

__“T-bone — 25 et.”, o apačioj, 
smulkiom raidelėm: “Su mėsa 
— 5 doleriai”. > - į

Drąsus arklys
Čigoną užklausė, ar jo arklys 

nebaikštus.
— Visiškai ne, — atsakė či

gonas. — Jis dažnai praleidžia 
ištisą naktį vienas tamsioj arkli
dėj.

Naujas kolega
— Kaip jums patinka naujasis 

darbuotojas?
— Kažkaip nenormalus, ar ga

dintais nervais ...
— Kodėl?
— Kai tik ateina į darbą, tuo

jau pat sėda prie stalo ir pra
deda dirbti.

Džiaugsmai
Vienas rašytojas pasakoja: per

skaičius kūrinį, prie tribūnos 
priėjo ponia ir paprašė, ar ji ne
galėtų gauti mano kūrinio kopi
jos, o jei ne, tai ar yra kur iš
spausdinta, kad ji galėtų nusi
pirkti. Atsakiau, kad nesu tiek 
garsus, kad mano veikalai būtų 
spausdinami.

— O kada jie bus išspausdin
ti? — norėjo sužinoti ponia.

— Greičiausiai po mano mir
ties, — atsakė jaunas rašytojas.

— Puiku! Tikėkim, kad ilgai 
nereikės laukti! — nudžiugo po
nia.

Atsargumas
Norėdami išsisukti iš ka

riuomenės prievolės, du broliai 
pasislėpė namo rūsyje. Kiek pa
sižvalgę, jiedu pamatė savo 90 
metų senelį susigūžusį tam
siame kampe.

— Tau, bočiuk, jau 90 metų, 
tai ko tau slėptis? — paklausė 
vaikinai.

Senukas, į juodu pažiūrėjęs:
— Judu jauni į kareivius. O 

generolų jiems ar nereikia?

Ilgas amžius 
šimtametį senelį paklausė:
— Kaip jum pavyko tokio ilgo 

amžiaus sulaukti?
—- Per pirmuosius septynias

dešimt mano gyvenimo metų 
nebuvo tiek daug automobilių, o

Naujausias žaidimas Amerikoje, vėliau aš niekur iš namų nėjau.

SKYSTUM

Geografija
— Pasakyk, man, kaip gilus 

Nemunas?
— Iki dugno, pone mokyto

jau.

Iš sovietinės 
keptuvės

Mokykloje
— Vanka, kas suteikė žmo

gui gyvybę? — klausia partinis 
mokytojas.

— Gamta... \
— O kas atima ją?
— Kapitalistiniuose kraštuose 

automobilių ir traukinių kata
strofos! ' l

— Na, o pas mus, sovietuose?
— Badas ir .. .ir... n
— Na, na? Sakyk drąsiai. ,
— Ir... sušaudymai nepar

tinių, — išdrįsęs sako Vanka.

ČYSTUM

Čystam skystam, filosofe: 
Aš bijau, kad nepraskystam! 
Čystam skystam, horoskope!
Čystam skystam!

Atspėjo
— Ar gerai pažįstipaukščius ?
— Be abejo.
— Tai pasakyk, kuris iš tų 

dviejų paukščių, tupinčių me
dyje, yra varna, o kuri s juodasis 
strazdas?

— Tai bent klausimas! Tas, 
kuris sėdi šalia varnos. .. yra 
juodasis strazdas!

Net ir žvaigždės lemt negali 
(Nors varle prieš jautį plyštum), 
Kad prisegtų kas medalį, 
Kad nebūtum čystum skystam.

Kad bent būtum balamutam, 
Bet neskristam scijentistam! 
Kad už izmų neužkliūtam, 
Gal nebūtum čystam skystam.

y \\)///W

M \\U//

__ Kaip aš galiu nupiauti žolę, juk jie nebeturės kur žaisti 
džiunglių. ______________________

Kas yra opera?
Opera yra tokia veikla, ku

rioj vaidintojas, gavęs peilio 
smūgį į nugarą, užuot kraujavęs, 
dainuoja .. .

Klube
Naktiniame klube prie patar

nautojo prieina svečias ir klau
sia:

— Ar aš buvau čia vakar?
— Taip.
— Ir daviau tamstai iš anksto 

200 dolerių ir juos pragėriau?
— Taip.
— Ačiū Dievui, o maniau, kad 

kas pavogė.

Jurgio Spurgio nuotykiai SIUVIMO PAMOKA

Darbštus mokinys
— Ką veikei šiandien mokyk

loje?
— Laukiau, kol pamokos pasi

baigs.
Klasė ir sodas

— Žiūrėkite, -tajia moky
tojas klasėje mokiniam, — Nep
tūnas, sėdėdamas sode, pamatė, 
kaip krinta obuolys ir iš to iš
vedė gravitacijos disnuį. Ar tai ne 

-nuostabu?
— Žinoma, — salto -vienas mo

kinys, — bet jei jisbatų sėdėjęs 
klasėje, jis nieko net>ūtų pama
tęs.

Rytų politika \
Užrūstintas Brežnevas nuvy

ko į Egiptą ir pradėjo prirai
šioti Sadatai, kad tas nesugebė
jo sumušti žydų. Girdi:

— Turėjote paimti pavyzdį iš 
mūsų. Sunkūs karai buvo su Na
poleonu ir Hitleriu, o vienok lai
mėjome.

— Bet kad jūs nedavėte 
mums gerų ginklų, — teisinosi 
Sadatas.

— Reikėjo panaudoti rusų 
strategiją: įtraukti žydus į krašto 
vidų, o paskiau laukti, kol ateis 
žiema.

Adomas ii Ieva
Berniukas, gražiai žaisdamas 

su kaimyno mergyte, staiga jai 
uždavė savo rauta. Pamačiusi 
tai, jos motina pal(laixsė berniu
ką, kodėl jis taip elgiasi. “Mes 
žaidėm Adomą ir levą”, atsakė 
berniukas, “bet ji žaidė netei
singai. Ji suvalgė visą obuolį 
pirmiau, negu nane mėginusi 
sugundyti”.

Civilizacija
— Mieli vaikučiai, senovėje 

Lietuva turėjo daug didelių miš
kų, o juose veisėsi ir gyveno 
daug meškų, bet atėjo vakarų 
civilizacija, ir mūsų krašte meš
kos išnyko, — aiškina mokyto
ja. — Kas iš jūsų žino, kas yra 
civilizacija?

— Aš žinau, — pasišovė Pet
rukas, — tai vakariečių epide
mija, nuo kurios ir meškos nu
gaišta.

Nugirsta Prahoje
— Kuri valstybė visame pa

saulyje yra daugiausia neutrali?
— Aišku, Čekoslovakija. Ji ne

drįsta maišytis netgi į savo 
krašto reikalus.

Aukštas ar ilgas
Kartą Napoleonas nepasiekė 

nusiimti apsiausto nuo pakabos. 
Čia pat stovėjęs jaunas karinin
kas 'šoktelėjo imperatoriui pa
tarnauti.

— Aš nuimsiu, imperatoriaus. 
Esu aukštesnis, — pasakė kari
ninkas, nuimdamas apsiaustą.

— Tur būt, norėjai pasakyti il
gesnis, — šaltai pastebėjo impe
ratorius.

Ramybė
— Nežinau, kaip aš eisiu į 

pensiją, jei aš iš viso nieku 
neinu.

D’
Naujas narys įstojo į chorą.
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PAŽICROLOGIJAPUTNAME
Jau ketvirti metai Padėkos < rankomis ir padėkos malda ir 

dienos •* savaitgalį moksleiviai S*esme užbaigiame dieną.
-o- ?

_____ __________ ____ ____ Prabėga tos dienos neišpa- 
namo seselių sodyboje. Lauke sakytai greit, o norisi jas pra- 

■___ *______________ tęsti neribotam laikui. Dvasia,
nuotaika, daina, bendras tikslas 
ir uždavinys mus jungia kursų 
metu. Išėjęs vieną kun. Ylos 
kruopščiai, išsamiai ir nuošir
džiai paruoštą kursų ciklo dalį, 
jautiesi turėjęs progos pažvelgti 
bent trumpai į tą ateitininkų or
ganizaciją, pamatyti, kas ji iš tik-, 
ro yra, ko mes galime iš jos ti
kėtis, ko ji laukia iš mūsų. 
Konspektai, pokalbiai, diskusi
jos ir kalbos sukonkretina mūsų 
mintis ir skatina mus eiti krikš
čioniškuoju, logišku, konkrečios 
veiklos keliu.

Praleisdami keturias dienas 
kursuose, mes turime progos pa
justi ir sustiprinti organizacijos 
tarpusavio ryšius, susidary
ti perspektyvą į gyvenimą ir į 
mūsų idealus.

Dalyvavimas kursuose moks
leiviui ateitininkui yra didelis 
svarbos įvykis.

Informacija
Rudens kursai, bus šį Padė

kos dienos savaitgalį Putname. 
Kursų tema — “Pažiūrologija”. 
Numatyti lektoriai — kun. Sta
sys Yla, seselė Onutė Mikailai- 
tė, Gabija Juozapavičiūtė ir Kęs
tutis Šeštokas. Vadovais taip pat 
bus Rasa Navickaitė ir Antanas 
Razgaitis.

ateitininkai iš įvairių kuopų su
sirenka į rudens kursus Put-

jau šalta, lapai byra, kartais pa
sitaiko ir sniego, bet viduj salė
se šilta, smagu ir jauku.

Dienos darbai
Per tas keturias dienas 

mos nuotaikoje vyksta darbas. 
Tuoj po pusryčių skubama į 
paskaitas arba pokalbius. Ten 
moksleiviai klausosi ir užsirašo 
lektoriaus mintis, svarbesnius 
punktus. Paskaitos yra taip su- „ 
tvarkytos, kad dienos • bėgyje 
dažnai įvyksta trumpos/pertrau- 
kos. Tada jau girdimi balsai jau
nimo, išėjusio laukaiyfiitbolą pa
spardyti, pianino y* skambesys, 
stalo teniso sviedinuko takšėji
mas ir bendrai -j- kalba. Gan 
dažnai pasitaiko ir įkaitusios dis
kusijos apie nesenai girdėtus 
žodžius, mintis.

Po pietų aidi skardi daina ir 
šūkavimai prieš laisvalaikį. Nors 
to laisvo laiko ir nedaug, vis su
siorganizuoja,, . kokios sporto 
rungtynės, pasivaikščiojimas ar 
trumpa išvyka.

Tuomet grįžtama į sales ir tę
siami pokalbiai. Kursantai yra 
dažniausiai padalinami į dvi 
grupes, kurios abi susideda iš 
įvairių, amžių, lyčių ir vietovių 
asmenų. Viena grupė dalyvauja 
pirmo lektoriaus paskaitoje, 
antra kito. Po pietų dažniausiai 
grupės pasikeičia salėmis ir pa
skaitininkais. Taip susidaro ma
žesnės grupės, su kuriom leng
viau dirbti. Vietos bei lektoriaus 
pakeitimas suteikia įvairumo.

šei-

Senatorius J. Glenn Beall 
atsakė į dr. K. Bobelio, Alfos 
pirmininko, laišką senatoriaus 
Jackson rezoliucijos reikalu. 
Laiške šėn. Beall dalinai sako: 
“Aš labai stipriai tikiu, kad aukš
ti emigracijos mokesčiai, kurių 
Sovietų Sąjunga reikalaudavo iš 
piliečių, norinčių išvažiuoti iš 
Rusijos, pažeidžia visas žmo
niškumo padorumo mintis, 
Jungtinių Tautų chartą ir taip 
pat Sovietų konstitucijos aprūpi
nimus.” Jis džiaugiasi, kad So
vietų Sąjunga prižadėjo tuos 
emigracijos mokesčius pu-

i

i

Kursai prasidės lapkričio 22 
kalakutienos pietumis ir baigsis 
lapkričio 25 taip pat pietumis. 
Registracijos mokestis — $5, 
kursų mokestis (maistas ir nak
vynė) — $20.

Pašventinamas paminklas seseriai Nikodemai spalip 28 prie Apreiškimo parapijos baž
nyčios. Iš k. miesto tarybos nariai Rudolph F. DiBlasi ir Fred Richmond, klebonas kun. 
Pranciškus Raugalas, Joseph Notaro, prel. James King — Brooklyno vyskupijos kanc
leris, kun. William J. Cullen — vyskupo vikaras ir kun. Bruno Kruzas — šv. Jur
gio parapijos klebonas. f ’ '* 7,

3 braukti; ir mano, kad šen. Jack- 
sono rezoliucijos pristatymas 
prispaudė Sovietus padaryti šį 
nusileidimą.

' — T. Leonardas Andriekus, 
OFM, atstovaus Lietuvių Rašy
tojų Draugijai, kultūros žurna
lui Aidam ir savaitraščiui Darbi
ninkui antrame Mokslo ir kūry
bos simpoziume, vykstančiame 
Chicagoj lapkričio 21-25.

— VVaterbury, Conn., lapkri
čio 17, šeštadienį, 6 vai. vak. 
Lietuvių Moterų Klubas rengia 
vakaronę, į kurią šalia savo narių 
bei giminių kviečia ir svečius iš 

I Waterburio ir apylinkių. Dr.

Moksleiviam neaiškūs punk
tai ar klausimai gali būti iške
liami paskaitos metu, bet daž
niausiai taupomi diskusijų lai
kui. Tada kursantai susiskirsto į 
mažesnes grupes ir su vadovu 
diskutuoja, pereina svarbesnes 
ar įdomias mintis, girdėtas die
nos bėgyje. Diskusijų išvados 
užrašomos ir pristatomos visai 
kursantų grupei. Paskaitininkai 
kartais prideda savo komentarus 
prie šių išvadų.

Taip pat vyksta pratybiniai 
darbai bendra kursų ar dienos 
tema. Moksleiviai turi progos 
pamiklinti vaizduotes, parodyti 
savo kūrybines jėgas piešdami 
plakatus, sugalvodami pasakas, 
dainas, rašydami poeziją ar su
vaidindami kokią nors temą. — 
situaciją.

Mišiose, kurios aukojamos 
kas dieną, dalyvauja visi moks
leiviai. Mišios kartais aukojamos 
ryto metą, kartais popiet arba 
net vakare, prie židinio liepsnos 
ir šilumos.

Vakaro programos būna įvai
rios. Vyksta dainų vakarai, kū
rybos ar literatūros, laužo, talen
tų, dainų ar kiti vakarai. Kiek
viena programa atliekama pačio 
jaunimo. Vakarai užbaigiami se
selių atneštais naktipiečiais: ka
kava, šviežiai iškeptu pyragu, 
pyragaičiais, vaisiais. Pasisotinę 
sustojame į ratą, susikabiname

Visi rytinio pakraščio ii- toli
mesnių kuopų moksleiviai kvie
čiami šiuose kursuose dalyvauti. 
Raginame kuo anksčiausiai užsi
registruoti pas kursų organizato
rę Ireną Eivienę (139 Bellevue, 
Brockton, Mass. 02402; tel. 617- 

< 583-6492), pasiunčiant $Sregist- 
račijos mokestį ir išpildytą An
ketą. Anketos gaunamos pas 
kuopų globėjus, valdybas arba 
rašant tiesiogiai p. Eivienei.

Į kursus reikia vežtis: užrašų 
knygutę, kuopos vėliavą, juos
telę ir ženkliuką, drabužių — 
kasdieninius paskaitom, vienus 
geresnius vakarui, šiltus išėji
mui laukan, žaidimam, sportui. 
Mergaitės atsiveža uniformą 
(baltą bliuskutę* ir mėlyną sijo
ną).

-o-
Jei esate tėvai,, vadovai ar 

globėjai, raginkite savo jaunimą 
vykti į kursus. Jei esate mokslei
viai, kurie esate dalyvavę kur
suose, žinote jų reikšmę; jei ne
sate juose buvę, pasiklauskite 
draugų, kad savo žodžiais papa
sakotų, kaip ten viskas atrodo. 
Manau, kad kursai sudaro progą, 
kurios jokiu būdu neturime ir 
negalime praleisti.

Tad iki greito pasimatymo Pa
dėkos dienos kalakutienos pie
tuose Putname!

rasa

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Benediktas Jankauskas maloniai 
sutiko atvykti ir kalbėti apie 
depresijų problemą. Po paskai
tos bus jaukios vaišės. Ši įdomi 
vakaronė vyks mažojoje 48 
Green St., Waterbury, salėj. 
Kviečia klubo valdyba.

Penktadienį po šokių bus 
“Akordeonų linksmavakaris”. 
Kiekvienas asmuo, kuris atsiveš

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Studentų Sąjungos šių metų 
suvažiavimas įvyks Detroite, Pa
dėkos dienos savaitgalį, lapkri
čio 22-25, Sheraton-Cadilka 
viešbuty. Viešbutis yra pačiame 
Detroito centre, Michigan ir 
Washington Blvd. kampe,.- 
dentam yra rezervuoti kambariai 
su didele nuolaida.

Registracijos mokestis yra 
$16. Į tą kainą įeina LSS nario 
mokestis ir bilietai į visus paren
gimus — šokius — Hnksmava- 
karius. Registracija prasidės tre
čiadienio vakarą (lapkričio 21).

Šokiai bus kiekvieną vakarą 
(lapkričio 22, 23 ir 24).

Suvažiavimo programoj bus į- 
domių paskaitų, kurias skaitys 
žinomi visuomenininkai. Penk
tadienį: Antanas Kučys, buvęs 
Vilniaus universiteto studentų 
atstovybės pirmininkas, skaitys 
paskaitą “Lietuvis studentas 
praeities ir dabarties analizėje”; 
menininkas Antanas Tamošaitis 
— “Lietuvos tautodailė”. Šešta
dienį: Juozas Laučka, buvęs 
Voice of America vadovas, skai
tys paskaitą “Vakarų pasaulio ra
dijo transliacijos Lietuvai”. Taip 
pat girdėsit Jūratės Jasaitytės ir 
Viktoro Stankaus paskaitas.

Be to, suvažiavimo metu įvyks 
lietuvių studentų meno paroda.

Visi, kurie tuo domisi, prašomi 
atvežti parodai savo kūrinius. 
Premijų įteikimas įvyks šešta
dienio vakarą (lapkričio 24).

Visi studentai kviečiami šuva-

žiavime dalyvauti. Tai yra ge
riausia proga akademiniam jau
nimui susipažinti, pabendrauti 
ir pagvildenti Studentų Sąjungai 
ir lietuvybei artitnas problemas. 
Iki malonaus pasimatymo!

• imšbbifn mobilume
PLĖTIMAS

savo akordeoną ir pagros per 
linksmavakarį, gaus 10 dol.

— “Šiapus uždangos”, Vytau
to Alanto trijų veiksmų komedi
ją, Detroite gruodžio 1 pastatys 
Hamiltono dramos teatras Au

kuras, kuriam vadovauja Elena 
Dauguvietytė-Kudabienė. ' -

Romo Kalantos ir kitų Lietuvos didvyrių garbei, bus gruodžio 8 ir 9 Kultūros Židinyje. Rengia
Liet. Fronto Bičiulių New Yorko skyrius. Nuotr. L, Tamo<aWio

RELIGINIS AUl
(atkelta iš 3 psl.)
veik įstatymas, “My home is my svečių jausmų. Koks savęs nuže- 
castle”. Kad dar labiau šitai nrinimasir tiesiog nužmogini- 
pabrėžtų, būdavo pridedama 
“and 1’11 defend it to my death” 
(ir aš šią savo teisę ginsiu, kad 
ir mirti reikėtų). Čia šitoks gra
sinimas iš piliečio pusės visai 
nereikalingas, nes čia niekas į 
šeimos privatų gyvenimą nesi
kiša. Čia niekam nerūpi, kokia 
kalba tu savo namuose kalbi, 
kokią religiją išpažįsti, ką tu sa
vo namuose dainuoji ar .giedi, 
kaip tu savo namų vidų deko
ruoji, ką ant sienų kabini ne tik 
viduje, bet net ir išorėje. Šito
kiose sąlygose mes visi turė
tume sukurti savo namuose tik- . _ -
ras lietuviškas tvirtoves, į kurias mūsų šeimos pavyzdžiu prieš 
įžengęs, kiekvienas pamatytų va^?i pasimelsime 'ir visi gra- 
mažytę, bet tvirtą prieš sveti- žiai sukalbėjo savo įprastą mal
inus papročius, svetimiem “die- dėlę. Šeunininkūs'visai nežino

jo, ar aš tikiu, ar visai netikiu. 
Jam visai nerūpėjo, ką aš apie 
juos pagalvosiu/kokią. nuomonę 
iš jų namų išsinešiu. Čia buvo jo 
namai, jo tvirtovė, ir jam kito 
nuomonė buvo Visai-nebaisi.

Mūsų namai,ctiesa, kartais yra 
tvirtovės, bet šaudyti iš jų į ki
tus. Vykstant ekumeniniam at
sinaujinimui ir bažnytinei litur
ginei reformai, dažni tėvai nesi
gailėjo ir nesigaili jokios kritikos 
popiežiui, savo vyskupam ir ku
nigam bei vienuoliam. Jie, gir
di, nenori dabar jau nė eiti į 
bažnyčią, nes ten jau nieko be- 
belikę, viskas išmesta, o jei kas 
ir palikę, tai jau taip sujaukta, 
kad nežinai, nė ką ten nuėjus 
daryti. Esi žmogus visai pasime
tęs.

Jei vienas, laitas kunigas pa
metė kunigystę ar vienuolis-lė 
savo vienuolyną, tai čia jau kal
ta Bažnyčia, čia jau reikia ker
šyti Dievui ir visai neiti į bažny
čią. Visa šita kritika atliekama 
girdint vaikam, kurių tikėjimas 
dažnai, kaip minėta, išėjus tris
dešimt pamokų religinį pa
ruošimą, yra visai silpnas, ir vie
toj to, kad vaiko tikėjimą sustip
rintų, patys tėvai jį sužlugdo. 
Paskui tėvai skundžiasi, kad jų 
vaikai jau nebenprį eiti į bažny
čią, užmiršdami, , kad jie patys

mas, nes žmogus be savo nuo
monės, be jokių įsitikinimų nėra 
pilnutinis žmogus, bet į visas 
puses svyruojanti nendrė.

Man nepaprastai gražų įspūdį 
padarė viena episkopatų šeima. 
Sužinojęs, kad jie parduoda var
totą automobilį ir suradęs iš 
laikraščio skelbimo jų adresą, 
nuvykau pas-j uos ir tą automo- 

/bilį nupirkau. Kai tą transakci
ją pabaigėm, Šeimos tėvas pa- 
prašė mane užeiti į vidų užkąs
ti. Susėdom už stalo. Šeimoje 
buvo trys vaikai, ir mes trys su- ' 
augusieji. Tėvas-pasakė: “Dabar

vam” nenusilenkiančią Lietuvą.
Deja, šios progos, šių sąlygų 

mes visai neišnaudojame. Įžen
gę į ne vienus lietuviškus na
mus, kaip dabar įprasta sakyti, 
į lietuvišką “rezidenciją”, mes 
ten nieko lietuviško nerandame, 
jinai niekuo nesiskiria nuo kiek
vienų kitų amerikietiškų namų. 
Dažnai tik lietuviška pavardė 
prie durų ar prie pašto dėžutės 
tepasako, kad čia gyvenama lie
tuvio. Pasidairęs dažnų namų vi
duje, nepamatysi nei lietuviškos 
vėliavėlės, nei lietuviško kry
žiaus ar koplytėlės, nepamatysi 
lietuviško, ypač religinės dva
sios laikraščio ar žurnalo, nepa
matysi nė lietuviškų knygų 
lentynos. Iš gyvenamojo kam
bario niekaip neatspėsi, kad čia 
gyvenama krikščioniškos šei
mos. Nors tau ir žinoma, kad ši 
šeima ir lietuvišką laikraštį skai
to, ir vieną kitą knygą nusi
perka, bet jos kažkur užkištos, 
paslėptos. Mūsų jaunieji inteli
gentai (ir tai katalikai!) yra jau 
priėję net prie to, kad kai kurie, 
laukdami amerikiečių svečių, 
paslepia ne tik gyvenamojo 
kambario religinius ženklus ir 
paveikslus, bet išneša juos net 
iš vaikų kambarių. Ir tai'yra ne 
pavienis atsitikimas. Ir kam tai , 
daroma? Kad neužgautų kitaip vaikus prie to privedė. 
tikinčiųjų ar visai netikinčiųjų (Bus dau^au)

jfdų šokių grupė, 1974. vasario 16 
išskrenda £ Kolumbiją, kur duos 
eilę koncertų. Išlaidom padeng
ti gruodžio I numatomas pui
kus parengimas.

— Pianisto Manigirdo Mote- 
kaičio pianino rečitalis rengia
mas Chicagoj, Jaunimo centre 
1974 sausio 20.

— Tautos Fondo atstovybė 
Melbourne (Australijoje surinko 
ir Lietuvos laisvinimo reikalam 
atsiuntė 594 dolerius. Vlikas 
nuoširdžiai dėkoja Australijos 

i lietuviam. Nuoširdi padėka pri
klauso taip pat “Tėviškės Aidų” 
ir '“Mūsų Pastogės” redak
toriam, kurie savo laikraščiuose 
visuomet randa vietos Tautos 
Fondo reikalam. (E) .»

— Juozas Markalonis, iš Du 
Bois, Pa., įvertindamas Ameri
kos Lietuvių Tarybos darbą Lie
tuvos laisvinimo darbuose, pri
siuntė 100 dol. auką.

Mokyt J. Jakubauskienė pa
aukojo iŠ savo kuklios pensijos 
$100 JAV LB švietimo tarybai 
padėti išleisti mūsų mažiesiem 
lietuvišką 1400 žodžių Žodyną 
su spalvotomis vaikiškomis 
iliustracijomis pagal įvairiomis 
kalbomis išleistą garsią R. Scar- 
ry’s Best Word Book Ever_ 

, Lietuviškąjį žodyną tikrina prof. 
Pr. Skardžius. Jam išleisti reikia 
daugiau lėšų; Jei kas galėtų pa
dėti, prašomi rašyti bei aukas 
siųsti šiuo adresu: Lithuanian 
Educational 1, Ine., P. 
O. Box 438, Beverly res, IN 
46301. Aukos n 
pajamų mokesčių.

— Filmo aktorius Laure 
HarveyfLarushka Skikne) pa- ' 
sikalbėjime su Monitor sakė, 
kad tūkstančius dolerių jis išlei
dęs, gelbėdamas mėginančius 
išvykti iš Lietuvos ir Rusijos. * 
Jis pakartojo, kad jis pats iš Lie
tuvos išvyko su motina, būda
mas 6 metų, pas tėvą į Pietų 
Afriką. Tik priėmęs Pietų Af
rikos pilietybę, jis galėjo įeiti į 
filmo pasaulį. Tačiau jis nevai
dinęs nė vienos rolės, kuri jį pa
tį išreikštų. Tik chameleono ro
lėje jis galėtų save išreikšti, nes 
gyvenimas vertęs jį visą laiką 
būti chameleonu, keisti spalvas 
pagal visuomenę, kurioje atsi
dūrė.
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Vyčių ekskursija
į Europą

IŠLAIKYKIM STIPRIĄ AMERIKĄ!

SEIMO PRAMOGOS

o Europoje bus kėliau-, 
ūkiniais, autobusais 
ilieto kaina vienam

Redaguoįa Vytautas Ir Birutė Radzivanai 
84-1*110 Street, RIchmondHHI, N.Y. 11418

Išk. vysk. V. Brizgys, Lietuvos vyčių pirmininkė Susan Boroskas, buvęs Kongreso Atstovų 
Rūmų pirmininkas John W. McCormack, Sylvia Shukis, Brocktono, Mass., Lietuvos vyčių 
1-mos kuopos pirmininkė ir seimo vicepirmininkė._____ ____ ______________________________
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LIETUVOS 
VYČIŲ

DARBAI 
IR DIENOS

Tai yra žodžiai buvusio J.A.V. 
Kongreso Atstovų Rūmų pirmi
ninko John W. McCormack, pa
sakyti L. Vyčių 60-jo seimo metu 
susirinkusiem lietuviam. Jam 
buvo įteikta Lietuvos vyčių a.a. 
kun. Jono Jutt-Jutkevičiaus 
vardo 1973 metų “Lietuvos bi
čiulio” premija. Ši premija ski
riama kasmet kitataučiui, kuris 
pasižymi kovoje dėl Lietuvos 
laisvės ne tik atskirais atvejais, 
bet ir nuolat primena kitiem 
apie Lietuvos pavergimą.

Banketo metu John W. Mc 
Cormack buvo pristatytas buvu
sio vyčių Lietuvos reikalų komi
sijos pirmininko Anthony Mi
ner. Jo žodžiais: “John W. Mc 
Cormack, būdamas JAV kongre
se, labai uoliai dirbo Lietuvos ir 
kitų pavergtų tautų labui. Jo 

Lietuvos vyčių naujos 74-tos kuopos Scranton, Pa. steigėjai: 
pirmininkė Eva Kazokas ir dvasios vadas kun. Mykolas Oza
las diskutuoja veiklos planus.

Naujoji Lietuvos vyčių centro valdyba sėdi iš k.: Irene Ozalis — finansų sekretorė, 
Marian Skabeikis — vicepirmininkė junjorų reikalam, Susan Boroskas — pirmininkė, Irene 
Adomaitis — sekretorė; stovi iš k.: Albert Ozalis — vicepirm. narių verbavimo reikalam, Irene 
Šankus — iždininkė, Longinas Svelnis — vicepirm. senjorų reikalam, Mary Kober ir 
Anthony Radzevich — revizijos komisijos nariai.

dėka kasmet skelbiama Paverg
tų Tautų savaitė, kuri yra mini
ma visoje Amerikoje.”

Kongresmanas savo padėkos 
žodyje labai nuoširdžiai ragino 
vyčius ir visus Amerikos lietu
vius toliau kovoti dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės, ly
giai taip pat kovoti ir dėl Ameri
kos laisvės, nes tas pats prie
šas gresia ir šiam kraštui. Ragi
no neleisti, kad Amerika suma
žintų savo karinę jėgą, nes prie
šas skaitosi tik su pajėgesniu. 
Priminė, kad visas progresas 
šiuo metu eina komunistų nau
dai: kasmet daugiau ir daugiau 
žemės komunistai pagrobia. 
Amerika turi stipriau kovoti už 
laisvę, nei komunistai už vergi
ją-

Bankete dalyvavo ir kiti vieti
niai pareigūnai: Brocktono bur-

mistras Richard L. Wainwright, 
berods, jauniausias miesto bur
mistras visoje Amerikoje, daly
vavo su žmona ne tik bankete, 
bet ir kultūriniame parengime. 
Bostono vyskupijos pietinio ra
jono vyskupas Joseph F. 
Maąuire, D.D. dalyvavo ir ban
kete ir mišiose Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoje. Malonu 
buvo išgirsti jo žodžius, kuriais 
jis kreipėsi į lietuvius, raginda
mas didžiuotis savo kilme, kaip 
jis pats didžiuojasi savo airių 
kilme. Jis pareiškė norą pamaty
ti tautinių parapijų tinklą, kuris 
gražiai išsilaiko ir net auga.

ATGAIVINTA L. VYČIŲ KUOPA
PENNSYLVANIJOS KALNUOSE

kil-Lietuvių organizuotas gyveni- . įvertinimas savo protėvių 
mas anglies kasyklų slėnyje mės. Ši susipratusių lietuvių 
pagyvėjo. Rugsėjo 23, sekmadie
nį, atgaivinta daugelį metų ap
mirusi Lietuvos vyčių 74-ji kuo
pa, prisiglaudusi prie Šv. Juoza
po lietuvių parapijos, Scranton, 
Pa. Šiuo reikalu daugiausia rū
pinosi parapijos klebonas kun. komunistų ir rusų okupacijos. 
Mykolas Ozalas ir E ve Kazokas.

Pirmajame susirinkime daly
vavo centro valdybos nariai: Al
bert Ozalis — vicepirm. narių 
verbavimo reikalam, Irene Oza
lis — sekretorė, Marian Skabei
kis — vicepirm. junjorų reika
lam, Philip Skabeikis — kultū
ros komisijos pirmin., Loreta 
Stukas — “Vyties” redaktorė ir 
Lillian Sasnauskas — ritualo ko
misijos narė. Jie susirinkusius 
supažindino su vyčių organiza
cija ir jos tikslais, ir oficialiai 
priėmė 20 narių į vyčių šeimą. 
Visiem naujiem nariam buvo 
suteiktas Lietuvos vyčių pirma
sis laipsnis.

Kas paskatino Scrantono lietu
vius organizuotis? Tai lietuvių 
tarpe augantis sąmoningumas ir

Seimo posėdžiai prasidėjo 
ketvirtadienį, rugpjūčio 16, bet 
jau išvakarėse, rugpjūčio 15, da
lis atstovų su vietiniais vyčiais 
turėjo susipažinimo vakarą pa
vadintą “Linksmasis 1890-jų 
metų vakaras”.

Beveik kas vakarą buvo pro
gos susitikti su vyčių šeimos na
riais ir draugiškai pabendrauti. 
Ketvirtadienio vakarą buvo tra
dicinė vėžių vakarienė: lauke 
kepti vėžiai ir kiti maisto prie
dai visų yra mėgiami ir laukia- 

grupė (daugumas antros ar tre
čios kartos lietuviai) ieško bū
dų, kaip pareikšti savo meilę 
protėvių žemei, įskiepyti savyje 
lietuvių kultūrą ir kalbą, prisidė- 
ti prie Lietuvos išlaisvinimo iš

Pats klebenąs kun. Ozalas biu
letenyje ir per pamokslus akty
viai ragino parapiečius stoti į 
atkuriamą kuopą.

Pennsylvanijos apylinkėse yra 
nemaža antros ir net trečios kar
tos lietuvių. Kad jie būtų sujung
ti į vieną vyčių šeimą, šių metų 
jubiliejiniame seime buvo su
daryta speciali komisija, kuri 
turi studijuoti galimybes, kaip 
atkurti kuopas.

LIETUVOS VyČIŲ STIPENDIJŲ LAIMĖTOJAI

Šiais metais Lietuvos vyčių 
60-jo seimo bankete buvo įteik
tos aukštojo mokslo stipendijos 
penkiem jauniem vyčiam, kad 
galėtų tęsti mokslą universite
tuose bei kolegijose. Stipendijų 
komisijos pirmininko dr. Jokū
bo Stuko vardu stipendijas įtei
kė komisijos narys Paul Kuzmic
kas tiem laimėtojam, kurie pasi
žymėjo pažangumu moksle, 
organizacine veikla ir bendrai 
buvo reikalingi paramos. Štai tie 
laimėtojai:

1. Joan Ann Adamaitis, 116 
kuopa, Worcester, Mass. Junjorų 
kuopoje buvo pirmininke, sek
retore, iždininke ir šiaip yra 
veikli kuopos narė. Joan daly
vauja Naujosios Anglijos apskri
ties kultūriniame gyvenime. 
Prieš keletą metų Joan parašy
tas straipsnis “Ką Lietuva man 
reiškia?” vyčių buvo premi
juotas. Joan pasirinko studijuoti 
kalbas Assumption College. 
VVorcester, Mas s.

2. Peter Mark Bizinkauskas. 
1-ma kuopa, Brockton, Mass. 
Peter daug pasireiškia kuopoje 
ir Naujosios Anglijos apskrities 
veikloje, šiuo metu jis yra N. 
Anglijos apskrities visuomeni
nių reikalų atstovas. 1972 metais 
“Eikš" organizacijos buvo iš
rinktas "Teenager of the Year”. 
Šį rudenį pradėjo studijuoti 
pradinę mediciną Massachus- 

mi. Penktadienio vakarą įvyko 
kultūrinis vakaras, apie jį anks
čiau jau buvo minėta. Šeštadie
nio vakarą buvo jubilėjinis šei
cho vakaras — balius. Baliaus 
metu pristatyta seimui naujoji 
centro valdyba. Šis gražus pri
statymas, linksma baliaus nuo
taika ir smagi polkos muzika 
dalyvavusiem paliko gilų įspū
dį. Kiekvienas pasijuto dalyvau
jąs didelėje ir nepaprastoje 
šventėje.

Seimo proga Stonehill Colle- 
gė valgyklos salėje buvo su
rengta parodėlė — vyčių istori
ja nuotraukose. Paroda tęsėsi 
visą savaitę. Jf lankė vyčiai ir 
kolegijos studentai, kurie turėjo 
kursus vasaros metu. Dienos 
metu, laisvalaikiu, buvo rengia
mos išvykos apžiūrėti žymes
nių istorinių, vietovių Ply- 
mouthe, Bostone ir Brocktone. 
Sporto mėgėjai turėjo progos pa
matyti kolegijos sporto įrengi
mus.

Pusryčiai, pietūs ir vakarienės 
buvo paruošti švediško stalo sti
liumi. Kiekvienas galėjo pasiim
ti, kas jam patiko. Tai buvo 
pabendravimo, susipažinimo ir 
laisvo pasikalbėjimo laikas. 
Penktadienio pietūs buvo iškil
mingi: programoje buvo Vyčių 
60-ties metų sukakties minėji
mas; čia pat buvo įteiktos premi
jos nariam, išbuvusiem organi
zacijoje per 50 metų. Šeštadie
nio pietų metu buvo įteiktos 
premijos kuopom ir nariam, pa- 
sižymėjusiem narių verbavimo 
ir kitoje veikloje. Sekmadienio

setts universitete. Amnerst, 
Mass.

3. Margaret Joann Bumikis, 
102 kp., Detroit, Mich. Labai 
veikli vytė: buvo 102 kuopos 
sekretorė, dalyvavo visoje eilėje 
vyčių visuotinių seimų, pri
klauso prie rengėjų daugelių 
apskrities suvažiavimų ir kitų 
vyčių parengimų. Šį rudenį 
Margarita pradėjo studijas Mi- 
chigan State universitete. Pasi
rinko biologiją.

4. Chariotte Lorraine Dillis, 
1-ma kuopa, Brockton, Mass. 
Chariotte yra daug pasižymėjusi 
mokslo srityje. Nesenai jos gim
nazija parinko ją atstovauti mo
kyklai televizijoje mokslo varžy
bų programoje “It’s Academic”. 
Labai veikli vyčių narė visose 
srityse; neatsilieka savo veikla ir 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijo
je. Pradėjo studijuoti biologiją ir 
pradinę mediciną Holy Cross 
kolegijoje, Boston, Mass.

5. Ann Mane Frances Morkū
nas, 17-ta kuopa, Mass. Veikli 
narė dar iš junjorų kuopos. Ann 
Marie dabar yra 17-os kuopos 
sekretorė ir veikli parapijos na
rė. Boston kolegijoje pasirinko 
slaugės ir administracijos sritį.

Šios kan. Fabijono Kemėšio 
vardo stipendijos duodamos kas*

Lietuvos Vyčiai kviečia daly- 
• vauti trečioje didžioje vyčių ren

giamoje išvykoje ateinančių me
tų vasarą. Tai būtų Europos 
šventovių lankymo ir maldinin
kų išvyka. Bus aplankyta vieto
vės šiuose kraštuose: Prancūzi
joje sostinė Paryžius ir Liurdo 
šventovė, Ispanijos sostinė 
Madridas ir Zaragozos šventovė, 
Portugalijos sostinė Lisabona ir 
Fatimos šventovė, Belgijos sos
tinė Briuselis ir Vokietijoje 16- 
tos Vasario gimnazija, kurioj vy
čiai surengs koncertą lietuviam.

Iš" New Yorko išvykstama 
Lufthansa lėktuvu 1974 birželio 

 

27 ir grįžtama atgal liepos 12. 
Belė 
jama dar 
ir laivu.

asmeniui, Įskaitant pusryčius ir 
pietus arba Vakarienę, nakvynes 

 

pirmos klases viešbučiuose, į- 

 

domesnių vietų lankymą ir visą 
aptarnavimą,(yra 925 dol.

Dėl papildomų informacijų ir 
kas norėtų gauti brošiūrų, rašyti: 
Pleasant Tra vėl Service — Mr. 
Robert McErleeip, 6 Sea Girt 
Crossroads, Sea Girt, N. J., arba 
skambinti telefonų: (201) 449- 
7775. >

Visi norintieji toje didžioji iš
kyloje dalyvauti prašomi jau 
dabar registruotis ’ minėtoje 
agentūroje, prisiunčianbįOO dol. 
čekį ar piniginę perlaidą (’M.O.)

popietėje įvyko seimo banketas, 
kuriame dalyvavo anksčiam, mi- 
nėtas John W. McCormack ir kiti 
pareigūnai bei dvasiškiai. \

Kolegijos koplyčioje kasdien Ą 
buvo aukojamos mišios, o sek- | 
madienį visi seimo dalyviai au- ‘ 
tobusu nuvyko į Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčią. Čia 
vyčiai dalyvavo iškilmingoje 
Marijos Fatimos statulos pro
cesijoje ir išklausė mišių, kurias 
aukojo vysk. V. Brizgys. Mišio
se dalyvavo So. Bostono vysjcu- 
pas J. Maguire. Po mišių prie 
bažnyčios durų visi seimo daly
viai sustojo jubiliejinei nuotrau
kai.

Kolegijos patalpose dažnai 
girdėjosi lietuviška daina, vyko 
įvairūs žaidimai, kurie buvo 
pritaikyti lietuvių kalbai išmok
ti, ir vyčiai pasijuto vienoje 
draugiškoje bei vaišingoje šei
moje.

MENAS
IR RANKDARBIAI 
VYČIŲ SEIME

Praeitame vyčių puslapyje 
buvo minėta apie parodą Ful- 
ler Arts Museum pataisose. 
Be tapybos dar buvo išsttyta 
įvairaus žanro eksponatai. Ypač 
visus sužavėjo ypatingo grožio 
Charles Kaziun-Kazifino stiklo 
išdirbiniai. Tai buvo stiklo 
skulptūros, drožinėliai ir pūsto 
stiklo meniški darbai. Šis meni
ninkas yra plačiai pagarsėjęs ir 
kituose kraštuose.

Dail. V. Jonynas buvo išsta
tęs kelias savo skulptūras. Gra
žiai buvo pavaizduotas lietuviš
kas prof. Igno Končiaus ir V. 
Šen u to s menas. Tamošaitienės 
išausti meniški kilimai, E. Ribo- 
kienės lietuviškos juostos, N. 
Ivanauskienės spalvingi kakla
raiščiai ir visa eilė autentiškų 
Lietuvoje austų dirbinių, me
džio paveikslų bei gintaro pa
puošalų, atvežtų iŠ Lietuvos V. 
Ivanauskienės. Dar buvo puoš
nūs metaliniai papuošalai, ema
liuoti indeliai, kuriuos išstatė 
I. Nenortienė. D. Ramanauskai
tė išstatė pieštuku ir rašalu 
pieštų paveikslų.

Tose pačiose kolegijos patal
pose seimo metu visą laiką vei
kė lietuviškų rankdarbių krautu
vėlė, kuriai vadovavo Anthony 
M i nėr. Čia daugumas seimo da
lyvių įsigijo ką nors liettrviško 
parvežti į namus.

met. Be minėtų stipendijos 
skirstymo narių prie komisijos * 
dar priklauso (1973 m.) Gerald 
Zoger — iždininkas, kun. A. Va
lančius ir Irene Adomaitis — na
riai. I
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PAMINĖTA 
VYTAUTO 
DIDŽIOJO 
UNIVERSITETO 
50 METŲ 

SUKAKTIS

Lapkričio 3, Šeštadienį, gra
žioje Camegie Endowment In
ternational Center salėje pami
nėta Vytauto Didžiojo Universi
teto 50 metų sukaktis. Į minė
jimą atsilankė apie 180-200 
žmonių. /

Minėjimą rengė specialus ko
mitetas, sudarytas iš įvairių .aka- 
derųįnių korporacijų | bei 
visuomenės .atstovų. Pirminin
kavo dr. Vaclovas paprockas. 
Jis ir įdėjo daugiausia triaso 
bei rūpesčio į šį minėjimą.

Minėjimas ,-pradėtas 4:15 v. 
popiet, užtruko apie dvi su puse 
valandos. Sugiedojus Lietuvos 
ir Amerikos himnus, atidaromąjį 
žodį tarė pirmininkas dr Vaclo
vas Paprockas.

Jis pabrėžė, kad universitetas 
atlik* labai svarbų darbą — jis 
stiprino, ugdė ir išvystė lietu- 
vifkąją kultūrą. Pirmą kartą lie- 
fuvių tautos istorijoje aukštasis 
mokslas buvo dėstomas lietuvių 
kalba.

. Universitetas buvo įsteigtas 
1922 vasario 16, gi 1930 pava
dintas Vytauto Didžiojo vardu. 
Universitetas sparčiai augo, sta
tėsi puikius pritaikytus rūmus, 
ypač pasižymėjo klinikos. Uni
versitetą baigę specialistai da
bar čia, Amerikoje, ir kituose 
kraštuose aukštai vertinami.

• Daug universiteto auklėtinių 

Publika Vytauto Didžiojo Universiteto minėjime lapkričio 3 Camegie Endowment Interna
tional Center Manhattane. Nuotr. L. Tamošaičio

ir pačios profesūros buvo iš
tremta į Sibirą ir ten mirė. Kiek 
studentijos žuvo partizaniniuose* 
karuose? —Jų prisiminimas bu
vo pagerbtas susikaupimu. Tuo 
metu iš garsinės juostos sugrota 
A. Vanagaičio “Nuliūdo kapais 
apsiklojus tėvynė”. Iš juostos 
himnus, šią giesmę, palydos mu
ziką skaidrių metu ir Gaudea- 
mus perdavė muzikas Vytautas 
Strolia.

Baigdamas savo žodį, dr. V. 
Paprockas perskaitė kreipimąsi 
į okupuotos Lietuvos profeso
rius ir studentus'. Kreipimasis 
visų susirinkusių plojimu pri
imtas. (Tekstą spausdiname at
skirai).

Paskaitos
Toliau pirmininkauti pakvietė 

Giedrę Kumpikaitę. Ji tikrai 
nematė Vytauto Didžiojo Uni
versiteto, nes užaugo jau sveti
moje žemėje, šiuo metu dėsto 
prancūzų kalbą ir literatūrą uni
versitete ir rengiasi doktoratui. 
Ji ir pravedė visą likusiąją dalį.

Pirmininkas taip pat pakvietė 
ir darbo prezidiumą — visus 
minėjimo programos dalyvius — 
prof. J. Puziną, A. Augusta navi- 
čienę, P. Jurkų ir vedėją G. 
Kumpikaitę.

Prof. dr. Jonas Puzinas, at
vykęs iš Philadelphijos, kalbėjo 
apie VDU vaidmenį lietuvių 

tautinei kultūrai. Pradžioje pri
siminė, kaip seniau lietuviai 
mokytis keliavo į V. Europos 
universitetus. Sustojo prie jėzui
tų įkurtos akademijos Vilniuje, 
prie Vilniaus universiteto, jo už
darymo. Suminėjo ir pastangas jį 
atidaryti ir taip priėjo prie Lie
tuvos universiteto įsteigimo.

Plačiau kalbėjo apie lituanisti
nius mokslus šiame universite
te, kaip jie buvo organizuo
jami, plečiami ir kokios svarbos 
jie turėjo Lietuvos gyvenime.'

Jo paskaita užtruko 33 mi
nutes.

Aldona Nasvytytė-Augusti- 
navičienė, atvykusi iš Clevelan- 
do, kur ji dėsto prancūzų kalbą 
kolegijoje, kalbėjo tema “Stu
dentų asmenybės ugdymas Vy
tauto Didžiojo Universitete”.

Tai buvo romantinė, jausmin
ga kelionė į studijų dienas, į 
gražųjį Kauną, universiteto ri
mus. Klausytojus pravesdama tų 
rūmų koridoriais, ji matė švie
siąsias gražiąsias gyvenimo pu
ses. Matė studentą darbštų, be
simokantį, jauną, gražų ir svajin
gą. Prisiminė korporacijas, jų 
šventes.

Prelegentė kalbėjo pakiliai, 
šventiškai, suglausdama ir api
bendrindama studentiškojo 
gyvenimo apraiškas. Ir jos pa
skaita užtruko 33 minutes.

Aldona Nasvytytė-Augustinavičienė skaito Prof- ^r- Jonas Puzinas, skaito paskaitą Vy-
paskaitą VDU minėjime New Yorke. Nuotr. tauto Didžiojo Universiteto minėjime New
L. Tamošaičio Yorke. Nuotr. L. Tamošaičio

OKUPUOTOSIOS LIETUVOS 
PROFESŪRAI IR

STUDENTIJAI

Universitetas vaizduose
Po šių paskaitų buvo 15 minu

čių pertrauka. Antroji minėjimo 
dalis buvo skirta universiteto 
vaizdam. Vaizdus rinko ir sure
dagavo Paulius Jurkus, jis ir pa
rodė juos ir paaiškino. Skaidres 
fotografavo du profesionalai fo
tografai — Vytautas Augustinas 
ir Romualdas Kisielius.

Viso buvo parodyta apie 160 
skaidrių. Jos buvo suskirstytos 
ciklais. Pirmasis ciklas — uni
versiteto įsteigimas iki 1930, kai 
buvo pavadintas VDU. Čia buvo 
parodyta įsteigimo aktas, pir
masis senato posėdis, rūmai, kur 
pradėjo darbą, kaip studentai į- 
sijungė į Kauno atlietuvinimo 
darbą, to meto studijų knygutė ir 
studentų liudijimas (abu Jurgio 
Kiaunės), baigimo diplomas, 
baigimo ženklas. Toliau gražūs 
Vytauto Didžiojo metų sveiki
nimai, pastatai, rektoriai, žymie
ji profesoriąi, studįjųęiga — liu
dijimas, kalendorius, studijų 
knygutė su įskaitais, diplomas, 
atskiri fakultetai ir jų profesūra, 

studentų korporacijos, jų spal
vos, nuotraukos iš jų iškilmių, 
veiklos.

Daugiausia vaizdų buvo iš 
medikų gyvenimo, kaip jie dir
bo paskaitose, laboratorijose, jų 
baigimo laidos. Iš korporacijų 
plačiau parodyta Fratemitas Li- 
tuanica, Plieno korporacija, 
Pataria.

Baigiama vaizdais, kaip jau
nieji studentai įsijungia į parti
zanų veiklą, kaip studentas Luk- 
šapartizanas, keliauja į Vakarus.

Gaudeamus igitur...
Minėjime sveikinimo žodį 

tarė Lietuvos gen. konsulas A. 
Simutis, buvęs pats to universi
teto studen<a»,i4»argos karinin
kų korporacijos narys. Jis kalbė- 

pradedant attt^ą dhlį’, prieš 
skaidres. Pabaigoje paskaityta 
sveikinimo telegrama, gauta iš 
generolo profesoriaus Stasio 

. Dirmanto iš Chicagos.
Akademija baigta — Gaudea

mus igitur.

Parodėlė
Gretimoje salėje buvo vaišės,

Mes, buvę Vytauto Didžiojo Universite
to dėstytojai ir studentai, susirinkę 1973 m. 
lapkričio 3 dieną Neto Yorke, Jungtinių Tautų 
pašonėje, minėdami Alma Mater, įkurtos 1922 
m. vasario 16 dieną, 50 metų sukaktį, su pasi
tenkinimu įvertinę šio universiteto ir kitų aukš
tųjų mokyklų augimą nepriklausomoje Lietu
voje, pozityvią šių mokyklų dėstytojų bei stu
dentų rolę Lietuvos pažangai, 

sveikiname Jus, dabartinius Lietuvos 
mokslinės pažangos tęsėjus, profesorius ir stu
dentus;

gėrimės Jūsų pasiektais darbo vaisiais 
moksle ir visuomenėje anose ypatingose ne nuo » 
Jūsų priklausančiose sąlygose;

žadamės čia galimais savais tyrimais pri
sidėti prie mums visiems bendros mokslinės 
pažangos, ypačiai tose srityse, kuriose Jums 
pašalinių jėgų yra kliudomas laisvas tyrinėji
mas. • - -- ■ ,UŽ~.

pyragaičiai, kavutė, kokteiliai. 
Ten buvo ir didelis stalas, ap
krautas įvairiais eksponatais. 
Buvo ir studijų knygutės, ka
lendoriai, įvairūs leidiniai, nuo
traukų nuotraukos, vinjetės, 
kepuraitės, spalvos, akademinė 
spauda, universiteto leidiniai. Į- 
domiausi eksponatai buvo Me
dicinos fakulteto raktai, kuriuos 
atsivežė dr. V. Paprockas, pats 
buvęs medicinos personalo na
rys.

Tarp unikumų buvo ir maža 
knygelė, knygelės nuorašas. Tai 
prof. P. Avižonis išleistos gra
matikos ziraksinis nuorašas. Žy
musis profesorius, būdamas stu
dentas Petrapilyje, 1898 parašė 
gramatiką ir ją šapirografavo. 
Vieną tos gramatikos kopiją turi 
jo sūnus dr. V. Avižonis, taip pat 
okulistas. Jis ir buvo pristatęs 
šį knygelės nuorašą.

Parodą tvarkė dr. Marija Žu
kauskienė.

Visas vaišes tvarkė: Jadvyga 
Vytuvienė, Magdalena Ulė- 
nienė ir Malvina Klivečkienė. 
Bare dirbo komiteto nariai: Ed

mundas Vaičiulis, Vytautas Jur- 
gėla.

Į minėjimą buvo susmukę ne 
tik iš New Yorko, bet ir iš to
limesnių vietų, iš VVaterburio 
buvo dr. P. Vileišis, prof. Ži
linsko našlė, visa eilė buvo iš 
Conn. miestų, iš Baltimorės 
buvo dr. Edmundas Kasaitis, 
specialiai atvykęs į šį minėji
mą.

Dauguma tai buvę VDU stu
dentai, bet buvo ir kitur baigu
sių, Kauno nepažinusių. Buvo 
šiek tiek ir jaunimo. Dalis buvo 
su korporacijos spalvomis ir ke
puraitėmis, daugiausia neoli- 
tuanai.

-o-
Šio lietuviškojo universiteto 

sukaktis buvo praeitais metais, 
bet ji liko nepaminėta. Tada ini
ciatyvos ėmėsi dr. V. Paproc
kas. Jis ir sudarė rengimo ko
mitetą ir minėjimą parengė.

Universiteto atžymėjimo tik
rai reikėjo, nes jis lietuvių tau
tai davė labai daug: jis ugdė 
tautinę kultūrą, lietuvišką kū
rybą ir tiesė pagrindus ateičiai.

(P-j.)

Registracijos stalas ii L Birutė Radzivanienė, Ramutė CeiliOtė, Daiva Jurytė. Nuotr. L.
Tamoiaičio

VDU 50 metų sukakties minėjimo rengėjai. Iš k. dr. V. Paprockas — pirmininkas, E. Vaičiulis, 
J. Vytuvienė, V. Jurgėla, K. Vainius, P. Jurkus. Nuotr. L. Tamošaičio



C & S LEASING CO. 
Trailer Tractors 
185 Foundry St. 
Newark, N. J. 

Call 201 589-4132

EBERT L. HALU 
Licensed Real Estete Broker 

Route 9 Waretown, N. J.
Call 609 698-3441

FISH—BREWA BURGER

VED

WOODSIDE STEAK HOUSE

HouaeboM

FORDHAM HILL STEAK HOUSE

Luncheoe Dtoaer Cetortag TredltUaal Paaky

FRANK CARRELL’S 
EXXON SERVICE STATION

RAMAYANA RESTAURANT
123 West 52nd St N. Y.. N. Y. 10019 

Betvveen 6th and 7th Avė Tel 581-1170 
Authentic Indonesian Cuisine Lunch

Dinner, Cocktails Entertainment

FLEISHER BROS. FURNITURE
556 West 181st. St New York, N. Y. 

10033 Tel. SW 5-2000 Fine Furniture 
Instant Delivery Courteous Service

STATEN ISLAND 
SMALL CARS LIMITED 

1855 Hylan Blvd. 
Staten Island, N.Y.

Call: 987-3040

MECHANICAL 
ASSOCIATES CORP. 

220 North Randolphville Road 
Piscatavvay, New Jersey 

Call: 201 752-4222

CAMEO GLASS 
397 Bloomfięld Avė. 

Newark, N. J. 
CaU 201 482-9282

HIGH BRIDGE MOBIL SERVICE 
70Washington Ave.High Bridge.N. J. 
Minor Repairs, Brakes 6c Tune-Ups. 

Phone 201 638-9922 Ask for Victor J. 
Erickson or Alan V. Erickson

CHURCHILL & SENNETT
314 W. 53rd. St. New York, N. Y. 10019 

Tel. 586-2625 Custom Designing 
For Gowns

MARCO’S MARKET OF 
NEWARK 

Open 6 Days A Week 
204 Jefferson St. 

Newark, N. J.

ACliON AUTO BODY CO. INC. 
54039thSt 

Brooidyn, N.Y. Tel. 633-3900 
Body and Fender Work

SUNRISE INTERNATIONAL 
TRANSFER

DI PINTO DI BLU RESTAURANT 
54 W. 45th St N. Y^ N. Y. 10036

Tel. 682-3550 The Finest Food —A 
Lively Place to Dine Lunch 

Dinner Cocktails

UNTON TRUCKING CO.
1673 Dean Street 

Brooklyn, N. Y. 11213 
Tel. 467-6838 Quick, Dependable

Trucking Service

H. FARMER’S SERVICE STATION 
584 Gatės Avė.

Brooklyn, N. Y. 11221 —Tel. 574-9388 
Compiete Auto Service 

Open 6 Days

Road Service. Tire*, Batterla* and Accataortoa
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DEPENDABLE AUTO COLLISION 
188 VerntontSt Brooidyn, N. Y. 11207 

Tel. 4858224
Compiete Body Work From a Dent 

to a Wreck

FRANK AMOHR 
PLUMBING & HEATTNG 

1518 Lake Avenue Burlington, N.J. 
Call 609 386-9089 or 609 386-5423

INTERNATIONAL DOG TRAINING 
SCHOOL INC.

4766 Bedford Avė., Brooklyn, N. Y. 
11235 Tel. 743-2938 Prompt Reliable 
Service on all Dog Problems. We Also 
Board

NEW JERSEY INTERNATIONAL 
MOVERSINC^ 

WoridWide
P. O. Box 189 Freehold, N. J. 

Phone 201 462-1751 
609 758-8830

v SERVICE STATION 
Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs,

State Hųd»way No 88 and Adaznstown 
Road Bricktown, N. J.

CARDINAL 
DRIVE “BP” G AS

NICK’S AUTO RODY
CoUision Experts 

We Take Fride in Our Work 
7002 Tonnelle Avenue 

North Bergen, N. J. 
201 861-9812

DELTA TRAVEL CORP.
342 Madison Avė., New York, N. Y. 

10017 Tel. MO 1-3270
Featuring Deluxe Package Tours to

Europe at the Best Prices — Plan 
Your Holiday with us.

NEW AUSTRIAN VILLAGE 
RESTAURANT, INC.

314 East 86th St New York City 10028 
Tel. 734-9247 — Beer Wines and

Liquors. Austrian and Hungarian Style 
Home Cooking. Club House of Austria 
F.C. — William and Mary Goldschmitt

EAMONN*S 
UPHOLSTERY SHOP 

Custom mada Furniture 
12 Pterk Avė. Madiaon, N. J. 

CaU 201377-8861.
PIONEER SUPERMARKET8

and Siding for Home Owners. 
Asphait—Shingle—Aluminum 
Siding. Slate & .Tile Shingles 
Aluminum Gutters & Down 
Spouts, Cedar Shingle Roofs 

Alum. Fascia and Sofit

FREE ESTHtATES 
CALL 609 —829-4886 

666 Public Road 
Palmyra, MJ.

CHEVALIER WINE CELLAR
235 East 69th St., N. Y., N. Y. 10021 
Tel. LE 5-5400. Compiete Selection —. 
Imported and American Wines. Rare

Wines and Spirits 
Prompt Deliveries

LETTINI REAL ESTATE 
19 Morris Avė 

Springfield, N. J. 
CaU 201376-3626

MONA USA BEAUTY SALON

BYRNE CAR & TRUCK LEASING

BOS ANGLES 
7110 M Avė. BeyrMoe. 9roekton,N.Y.

JOHN FITZPATRICK
General Auto Repaira

SAM’S DRESSMAKING
18 East65th St New York, N .Y. 10021 

Tel. 249-4626
Custom Designing Dresses, Coats, Suits

BOB’S ARCO

Selectton Carpeto Pickad up Ctoened and

JOHN LYNCH FLOORS 
41-06 77th Street Jackson Hts. N. Y.

JACK DANIELS 
PORSCHE—AUDI 

Sales & Service 
29-09 Brcadway 
Fairlawn, N. J. 

Call 201 796-8500

ELEKTRIC MOTOR 
REPAIRS AND SERVICE 

Parts Rewind Sales 
79 North Main St 

, Wharton,zN. J. 
Call 201 361-5114

GARDEN 
STATE 

TRANSFER CO. 
185 Delancy St, 
Newark,N.J.

NawY«tk,N.Y.1«QM 
TeL 663-8160 

Flnnst Ounltty FooCte

THEOLDARBEY 
3611 Kings Bridge Aveaoe 

(Nr. Bway and 238th St) TaL 54B4711 
Come in and Eajoy Good Irish Mnsic

KINGS COURT RESTAURANT 
Ouality Food, French Cuisine 

Open 6 Days a Week 
Route 22, Springfield, N. J. 

Call: 201 379-5382

COUGHLIN FUNERAL HOME 
Califon, N. J.

Daniel A. Coughlin, Douglas Martin 6c 
C. Gary Deckhut — Directors 

201 832-2414

JOSEPH TOROM

29 Weat 15th St 
Naw York, N. Y. 10011 

Tai. CH 3-3534 
Flnoat In Art A Draftlng 

Suppllea 
Cuatomizod Plctura Framing

VARICK SERVICE STATION

23910th Avt. N. Y. N. Y. 10001 
Tel. 929-9392

Auto Repairs and Body Work 
Ouick Dependeblt Sorvico

REGENA’S LUNCHEONETTE 
Good Food at Sensible Prices 

Open 5 Days a Week 
1158 Paterson Plank Road 

Secaucus, N. J.

R ANTHONY TATAR OF 
PIETRO TATAR

Fbrt|rorty Haed of International 
School df Ylolln Maklng In Cromona 

for 15 Yra.
149 57th St, N.Y. ! 

k V. 10019
248-0579

Muaical Instntnront Doalora

JERRY CALLAHAN

O’REILLY’S STEAK HOUSE 
4824 Church Avė. Brooidyn, N. Y.

PARKVILLE 
MOVING AND STORAGE CO. 

Parrlno Family

1781 — 70th St K 
Brooklyn, N. Y. 11204 X.

BE 6-6441 — 256-3606 — 
Serving The Communtty for

- 49Yoan ' YĮ

CROSS BAY EXCAVATORSINC4

AC REALTY CO. 
775 Nostrand Avė. 

Brooklyn, N. Y. 11216 
Tel. PR 8-1003

Ali Cash Houses Wanted 
Immediate Action

FRIENDLY ICE CREAM 
SHOPPE 

Open 7 Days 
2265 South Avenue 
Scotch Plains, N. J.

L.D. TRUCKING 
125 Adams St.

South Kearny, N. J.
Local and Long Distance

Call 201 589-1350

DILLON’S TRAVEL SERVICE

• 2B Maaaau Mvd. Garden CW. L. L 51* 53S-1MS
1 2559 Grand Ceneourae 212 184-3500 For your

CLARK EQUIPMENT 
TRAILER D1VISION 

Dry Vans Platforms Mini-vans 
1800 Hylton Road 

Pennsauken, New Jersey 
CaU: 609 662-3888

240 — 55th St 
Brooklyn, N. Y. 11220 

Tel. 492 — 3505 
Quick Dependable Service 

at Reaaonable Prices

PARIS DINER 
4914 Glenwood Road 

Brooklyn, N. Y. 11234 Tel. ES 7-9007 
Delicious Family Style Dinners

KEISMAN UPHOLSTERY

Slnce 1927 SpecMztog Anytotog Upbotetored

CREIGHTON & GRAYS PUB 
94-29 154th Street, Jemalca, M. Y. Tai. 957-381* or 
52S-9435 oH Grand CenVai Parinray OH Ka*

Mualc MlgMy — Chartea Gray (Longford) Mary

BIG JACK TRUCK REPAIRS 
M Meke* and Modai* SpecbHrtog Dtod Engto*

Ca9 201 29M29O

ALL IN THE FAMILY RESTAURANT 
103 VALLEY Reed

D k L SERVICE STATION 
7127 Utrecht Avenue 
Brooklyn, N. Y. 11228 

Tel. 236-9522 Sales, Service and Parts 
Road Service

PULLEYS AUTO REPAIR

d 7-358* CollBlon Specialiai*. Repaira of a* f

BERGEN AUTO SERVICE
Compiete Bear Service 

95 County Road 
Tenafly, N. J.

BRUCATO’S GULF 
SERVICE CENTER '

CaRSOl 37S4M3

VALENTINO S PIZZERIA k 
RESTAURANT

7606 Fifth Avenue Brooklyn, N. Y.
2i2aro-aaai

wfrKAWSKI TRAVEL
130 Eaat 7th8t 

New York, N. Y. 10000 
WorM Wlde Travol 

Air or Shlp Alto Cruisot
Arranged 

Hotol Ctr Rottrvations 
TEL. 674>3652

STAGE CARTING CO. INC.

GKANGER’S ST. NICK 
SUPERMARKET 

208 St Nicholas Avė., New York, N.Y. 
10027. Tel. 864-9209 Finest Prirne 
Meats and Poultry. Fresh Fruits and 

Vegetables. Full Line of Grocerieš

VVEITZMAN’S KOSHEfi 
DEUCATESSEN 
102 Delancey St. 

New York City 10002 Tel. OR 4-0990 
Sandvriches, Parties, Cartered 

Known as the Best

SIR SPEEDY 
INSTANT PRINTING 

CENTER 
183 Pastale Street 
Hackensack, N. J. 
Call 201489-5535

CAPITAL 
AUTO PARTS 

INC.
905 Main St. 
Hackensack, 

N.J.

FRANK’S TEKACO

CaU 201 261-9478 
HMaramaco'nro

ACCURATE SCREW MACHINE 
PRODUCTS CO. 

Over 20 Y e ars Exp. 
Division of Blaese Enterprises 

12 Atlantic Ave_, Columbus, N. J. 
TeL 609 298-7252 

Donald F. Blaese — President

BUMPER TO BUMPER 
SERVICE INC.

Body and Fender Repairs Compiete
Auto Repairs

391 Broad Street Summit, N.J.
Call 201 273-7030

TED’S USED AUTO PARTS
. Open 7 Days a Week

Harding Highway Franklinville, N.J.
Call 609-445-1110 or 692-0720

OLD DUTCH DELICATESSEN 
1646 2nd Avė. N. Y., N. Y. 10028 

Tel RE 4-7194 
Sandvriches, Cold Cuts, Beer 

Grocerieš, Parties Catered

CH1NESE VILLAGE

141 W. 33 st
N. Y^ N. Y. Tel. CH 4-5575 

Famou* for Authentic Chinese Cuisine 
That's Dtfforent. Opp. Stetler Hotel 

(Bet 6th and 7th Avės.)

THE BUSS TAVERN J AND J AUTO NKCAEFtS

ED’S AUTO BODY CHRISTOPHERS

MC CORMACK AUTO LEASING INC.
SOUIRE’S INN

ELMER KENNEDY, INC.JENNER TREE SERVICE

HARBOR SIDE TERMINAI CO. 
Harbor Side Plaza 
34 Erchange Plaza 
Jersey City, N. J. 
Call 201 434-6000

GOOD TIME CHARLYS’ ED’S AUTO BODY
27ga SiSgeldt Avė. (Cee. Ktogtkrtoge Reed) > CoUision Experts Quick Dependable 
Brarac. n. Y. mene !* Uis wnee to ** Bromi ■ Service Call 201 384-0240 
P*T ■* a Vtoa aro Eafor a Raa**m Eveatog. į 244 South VVashington Avė., 
Opee7Nnaa.EMart*totoero.Frep*.Jo«Miarwaro Bergenfield, N. J

ln

FIFTS COIFFURES DE TOODLES
THOMAS SMTTH ENTERPRISES

Teeina**

AUTHOR1ZED APPLIANCE 
REPAIR SERVICE INC.

CARVEL ICE CREAM 
SUPERMARKET NO. 1348 

Serring Freah Ice Cream for Ptrtfes, 
duba, Churchės 

453 Main St Chttham, N. J. 
Phone: 201 6350717

PONCIO SIGNS
241 Dyckman St. N. Y. 10034 

Tel. 569-8843 Plaatic and Electric 
Signs. Prompt Dependable Service

MOTT HAVEN TRUCK PARTS, INC.
429 Bruckner Blvd. Bronx, N. Y.

Tel CY 2-7600 It’» Mott Haven for Mack 
Parts

AYBAR FAUSTO GROCERY

51 — Bth Avė.
Brooidyn, N. Y. 11217 

Tel. 639-2987 
Finest Foods and Lowoat 
Prices — Try us and be 

Convinced

MORRIS 
COUNTY 

SANITAT1ON 
SERVICE INC.

CUUGML1N FUNERAL 
HOME

VBB ivVW 
ttl 8384414

SUTTER AUTO PARTS
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A k D STEAM CLEANING

Cai: 201 *40-1111Cataring

CaUUa at 516 926-1206

CAFE DE FRANCE

HAPPY THANKSGIVING DAY
BROTHERS RESTAURANT

MORB1STOWN TOYOTA

Eahaust System AN Kltchen Oeaning 24 
Hour — 7 Days ■ Week. Statesride Service 

P. O. Sos 1504 Pokrt Pteaeant, N- J-
CaH 201 892*5542 ____ j

NEW METHOD 
CLEANERS 

310 Prospect-Street 
Trenton, N. J. 

Call: 609-392-3242

ELECTRO CADDY CO. f* ,

Ca0 201 *35-4700

SPERCO 
MOTOR ‘ 

CO.
491 Morris Ąvenue 

Suntmit, N. J.
Call 201 273-1700

POTTERS PUB 
204* Hempetead Tumpks East Meadovv, N. Y. 
1 Mle East of Natsau Coltoeum. TeL 515-4*8- 
MO* O4d Enplsh Atooephsre A Frlendly Gsthering 
Ptace Food Drieks klsh Coffee. Sorved .1130 AM..

Statos,

A LAURAINE MURPHY 
Restaurant

Nora trom Exlt N on the L. ILExpway and Extt 
27 on 0te Ne. Stoto Nnray. Good Food tn Abundanca_ 
Senred la ,*n Abegsphere of Eleganto and Uurury 
FecMttoe for Weddlnga arto Oto ar Joytul Ocess tona

SURF SKILO

21 Boa r dera Ir Wo*t 
Soaaida Haights 
CaH 201 793-1189

CM: *09 392-0134 - '

CAPPA’S SERVICE STATI
Open 7 Aanoral Auto Rėpi

Serv Ice, Tkae and Accoaaortee

įpOM’^TOYOTA

WARREN REALTY 
Mortgages Management, Rantais 
Accountlng, Motery Public, Sales 

1009 East 2nd Street 
Pialnfleld, New Jersey 

C*ll: 201 753-8070

CARL HOPPL’S 
in Baldwin 

100 W. Sunrise Hlgtoaray Bakhvln, Long Island

Dtoners. Sorved FamRy Styie 6.75 per person. 
You aro Wsfcomed to Second Pontoną

FARLEY
Guest house

C**: 201 243-4451

COAST LINE EOUIPMENT
Moat Compiete Coiectlone oalOng ’ Tol. 51* AN 5-4444 Manufacturars and Frtteri of

iii
irev. ,, V j Call 429-7629 laland. GuaHflod ConeuRanto ArtSIctol Limbe and Orthopedlc and Mold Shoes 1030 PM Sat. 11 AM to 1 AM

2245 Lakevvood Road 
Toms River, New Jersey 

Call: 201 — 244-3502

, STRIP — QUIK
270 Wood rAva. Cornor Amboy Road, Staten 

, latand. N. J. TaL 212 356-32*9 Furnitūra Stripplng
Ravoiutionary New Modiod of Ramovei Palnt or 
Varnlah. Al Pajnt and Vamtoh Ramovad Irom Wood 

_ and Matol. Fumiture Racydtog Starta at Strip-
Ou*. Wa etrlp lt You Reftoiah lt Hr». Tuea-Frl 

9-5 — Sat 9-3. Ctoaod Sun-Mon.

OAK SHADE NURSERY & 
GARDEN CENTER 
Bud and Kathy Jennlnga

Phone 609 2*8-1502 Buaan. or Home 609 2*841619 
Irto ton MII*. P. O. Bo* 126Vtocentown N. J.

RIVER DELL PONTIAC 
Sales and Service 

297 Kinder Kamack Road 
Oradell, New Jersey 

Call: 201 262-2400

KING GRANT MOTOR INN 
Exit 46 Long Island Expressway 

Exrt 38 Northern State Highway Tel. 516 
433-6481 Plainvieto, N. Y. 11803 

Reasonable Rates

PARK AVĖ MAZDA
SALES & SERVICE

Wa Servlcto any Foreign or
Domestlc Car

,_L , iiųi ■ - ■■■*■■■■ n*am l -ą
i 4

JAN^S BEAUTY BOUTIQUE
28 Giffords Lane, Staten Island, N.Y. 

Tel 212 948-1144 Coloring, Permanents 
—Cutting Styling Wigs Wiglets Serviced

WONDERFUL WORLD OF PETS 
A Compiete Pet Snop 
Open 7 Day* a Week 

26-A Chestnut Ridge Road 
Montvale, N. J., 

Call 201 391-2520

GLADD MOTORS ARCO 
Compiete Automotive Repairs 
Roed Service * Snow Ploarlng 

*94 ChancaBor Avenue 
kvlngton. New Jersey

CaB: 201 372-9*94 OR 201 399-4613

RAINB0W PEŠT CONTROL INC.
167 Elderberry Road. Mineola, Long Island 

Tel. 516 742-3227 We Take Care of Termite*.
Insects, Rodents, etc. Bring us your i

problems. Residential Commerclal Industrie) z 
1

251 Park Avenue 
Rutherford, New Jersey 

CeM: 201 935-5800

RUDY’S SUPER SUNOCO 
Mafor * Mlnor Auto Repairs 

Routo 15 Across Irom Plcatinny 
Wharton, New Jersey 

Cal: 201 306-3383

O’BRIAN’S 
T.V. SERVICE

Authorhod Solao 4 Service On T.V. 
Garage Door Oponera 

Berkshire VaBey Road, MBton. Near Jersey
Ca*:201 **7-595*

THE CARRIAGE SHOPPE 
Giri* of Eleganco Arta and Craft* 

Supplies AverH Cawthon 
Open S Days a Week Proeser Ava. and Herbert 

Bfvd. W1*tom Stown. New Jersey
Toto: 609 629-5950

DIGIOVANNO CONTRACTORS INC. 
70 S. Califomia Ptace Island Perk, N. Y. 
Tel. 516 GE 1-0206 Paving Contractor 

Concrete Blocks and Brlck* Residential 
Industrial Commercial

JOHN’S ARCO SERVICE 
24 Hour Road and Towing Service 

Snow Plowing, Your One Stop 
Service Center 

Compiete Auto 6r Tniclc Repain 
Mount Kemble čr Macculloch Avė. 

Morristown. N.J. 
Call 201 455-9257 or 538-7517 After 11 P.M.

"MU1 " .. ......... .. ............
T‘

J. PĘNELLA * SONS INC.
Ouppftor* of Automotive Home 6 

Induatrlal Hose
347 Broadtvay Paesalc, New Jersey 

Call: 201 471-1049

A.B.C. NURSERY SCHOOL 
Full day — Half day

Stato Llcensed by N. J. Diana Simonaon — 
Dlrector CaH: 201 843-7595 

s South 76 — Falrvlew Avenue
Parėmus, N*w Jersey

PAT CARNI
M Motor Avenue S. Farmlngdele. New York 

Tol. 51* 6*4-4*34 Flreplacee and en Brlck end 
Stone Work

GUUS’S AUTO BODY
Ouallty Workmanship ■

Collision Expert ■
800 E. 27th Street Pateraon. N.J

CaH: 201 742-2479 j

R.E.’S PLUM
Food * Grog Houee 

Late Snacks, Entertalnment Nlghfly 
20 East Fort Lee Road 
Bogota,frew Jeraey 
CaH: 2^489-7575

ROSLYN SCHOOL OF PAINTING 
1170 OM Northern Bhrd. Roefyn, Long totond 
Tof. 51* MA 1-4M9 Ctaoeoe tor 8**10*ere and 
Advanced Studento to Dresrtog and Patattng 
WeOfter the FtoaetScufpturaCoumaon Long Island 
ChHdren'a Cleeeae M Sculplure. PoMry. Creative 

Ptoygrovnd for Pro School ChMrea

GEMINI TOURS INC.
19 VRIaga Ava. Ebnont, Long Island 

Tel. 516 488-6060 Our Susino** 1* going 
Ptace*. Ak, Land. Sea, Bus, RaH, Individu*) 
and Group Travel. Prompt Reliable Service

D & D LUNCHEONETTE 
Open 7 Daya a Week

Good Food *t Sena Ibio Prlcea 
4* Puloakl Strsat 

Newark. N*w Jeraey

FIN A CLAW

HARR BROTHERS YAMAHA 
SALES & SERVICE 

W* Liet Service Batore Sales Because 
WNh U* Service Come* First 

1605 North OMen Avė. Trenton, N.J. 
Call 609 393-7550

ri. .

BUSCH TRANSPORTATION CO. INC.
Routo 25. Ctfverton, N. Y. 11»J3 Bos M Tat. 51*

JO8ELLE BEAUTY 8ALON 
4250 HIcksvNIo Road Bethpage Long Island 
Tel. 616 731-2380 516 731-9550 A Compiete 
Beeuty Care Service UlBmato In Ha Ir Styl Ing

FLANDERS VALLEY EXXON 
SERVICE STATION 

Complata Auto Ropairs 
Tlraa Battarles and Accasaorles

RESTAURANT & COCKTAIL 
„ LOUNGE

8p*cMhttog In Sietood 
Also Steek* 6 Cbope, •uelneseman'* 

Luncheona, M*|or CredH Carde Honored

and Daeendehto Servteo Open 8 AM to 10 pm routo 206 
Randors, N. J. 

CaH 201 584—0166

EPPIG FLORIST THE NEW BRIGHTON HOTEL MC MANUS DtSCOUNT T1RES 
380 R hrer Street 

Hackonsack, New Jersey 
C*8: 201 488-1199

ASBESTOS EASTERN TRANSPORT
U.8. INC.

WMhlnglofi Tosmohlp, New Jeraey 
CaH: 2S1 004-8141

1179 Montouk Mlghtoay W. lellp. Long laland 
Tel. *1* MO M322

BoeutiM Ftorto Arreaaaetoato, Weddto0»< Funerata 
am Banketo, CorMfea, 8en Vey*«e. Houee Ftonto

Lincoln Shrd. and BoardaraSt 
Long Baach, Long laland TaL 516 

GE 1-0200 RaaadhaMa4|8688

Šarvinę upatate N. Y. and Provlnce of 
Ouebac Canada 

9 Gypaum Stroot, South Koamy, 
Now Jarsey CaH 201 660-7073

The Flnest ItaUan Home Cooking You

Tol 914 *34-31*1

■efsed FemBy Šlyto — Atoo Supa*

PRINTING 
COMPANY 

73 Weet Mato Street

CM 201 3*4-1234

S1NGER PONTIAC INC. 
520 East St George Avė. 

Linden, New Jersey 
Sales & Service

- Call 201 486-1770

MILK K1NG AND CHICKEN QUEEN
7344 Amboy Road Staten laland. N.Y.

TeL 212 814-9233 The Largoet and tha Only
Daky and Grocery In TottonvUto. Kltchen Open

Purchaaa over $5.00

' GIBRALTAR 
SANDWICH 

SHOP
Good Food at Sensible Prices 
79 Academy St. Newark, N.J.

OCEAN’S HOBBY’S INC. 
A čr P Shopping Center 

Toms River, N. J. 
(201) 255-5966

PEKING GARDEN RESTAURANT 
At Stateif IMand MaB Upper Leve! Ueo Entrance 
In Park Ing Lot Fu* Courae Tbanksghrtog Dlnner 
Sorved Famly Styte. Adu** 3.40 ChUdren 1.60 
Luncheon Dinners Sorved Daly Hra. 11:30 AM to 
10 PM. Daily. 11:30 AM to 2 AM FrLSat Beę11/15 

Ęoo 12-9 PM. Tol. 212 606-7100

7*5 Route 22 
" Horth PlalnfleM, N. J.

Cal 201 756-5300

CARMEN’S
750 Barclay Avė Staten Island, N. Y.

Tel. 212-984-97*6 Spanlsh American Restaurant
Our Speciatty Paela

DE SIMONE TRAVEL
202 Bay Street Staten Island, N. Y. Tel. 212 273-9200 į 
Comptoto WorM WMe Travel Service, Aktines. 1 
Group Tours. Cruises Package Tours, Free | 
j.. . . Informatton 1

ALEXANDAR PAPA 
INSURANCE AGENCY

40-09 69th Street 
— VVoodside, N. Y.

H & H EAST HEMPSTEAD 
AUTO RODY

TeL 516 445-3060
Compiete Automotive Repairs * Service

TULIP AVENUE MARKET 
140 Tullp Avenue Florai Park, N. Y. 11001 

Tol 516 354-4453
ForTop Ouallty Prima CutMoat* Poutty Flah

INTERSTATE SHELL 
SERVICE STATION 

Foreign A Domestlc Car Service 
Tire* — Betterie* & Acce**orie* 

& Towing Service

Ca*:201 *25-1*24

R & S FURNJTURE
286 N. Main Street Froeport, New York 11520 

U*ed Fumiture Ramovei Only Homes 
Estete* Office* and Apartment*

GRUCCI LIOŪORS
374 Station Road BeMpoct, N. Y. 11713 Tel 516 - 
2*6-3*77 Wlde Vartoty of Wines * Lkjuors Glt

FrFSat 9 AM to 10 PM

VILLAGE MUSIC CENTER 
Profaaatonal Mualc Loaaona tor Bagtonera 

S Advanced Studento
We Rant * Sol Mualcal Inatrumento 

119 Rutgora VHtage Shopping Centto Routo 46 
Paraippany, N. J. Cal 201575-M74 Aak Denntoor

Riek Agulno

TRAILERAMA 
RECREATION VEHICLES 

Saies-Šervtoe Rantai*
Route 206 3 Milės North oi US. *0 
Cranberry Lake, N. J. 201 347-2225

MADiSON GETTY * 
. J- SERVICE STATION , 

General Auto Repairs RoadServiceTuneup* 
234 Mato St Madlaon, Naw Jersey >

Cal: 201 377-9550

YE OLDE SUB PUB 
6 FT & 3 Ft Sub* to Meet 

Ali Your Party Needs 
559 Springfield Avė. Berkeley Heights, NJ. 

Call 201 464-9493

BOONTON TRANSMISSION 
Open 6 Daya a Week 
117 Washlngton St 

Boonton, N. J. 
Call 201 334-3539

MOST PAINT
j 14 Park Ava. Bayahora, Long laland TaL 516

MO 5-3737 Fina Patoto — Murphy, Dutoh Boy, 
j Banjamln. Caboto, Wa* Paper Covarlng. Ona of 
! tha Largast * Moat

MORRIS TURNPIKE EXXON 
17 Daya a Week. General Auto R 

VcOtB WaQ<m Repam, Tire*, Battecies 
Accaaaorlse 

18 Morrie Kasei Tumpke 
Sumalt, New Jersey 

CaU:201 277-3327

ELEGANT CARPET CENTER

SUBURBAN GLASS & MIRROR 
29' Cartton Ava. Central Isllp, L. I. 

TaL 818 234-8836 Specialu* in Glass - 
Fine Giezlng Service*, Storm Doors, 

Windows Minorą Prpmpt Service

JERSEY SHOT GUN CENTER 
500 Nau A Uood Gene. AsthorUod Broemlng Great Nock. Long laland. Tol. 51* HU 2-9865 

TaHor for Mon and Womon Cuatom Mede Clottiea 
at Raaaonable Prtoea. Exclualve Alteratlona 

Creative Styling Open 630 AM to 6 PM

CHARLES BROWN CHEVROLET 
.390 East Jericho Turnpike 

SmHMown, N. Y. Tai. 516-265-8200 
Autfiortzed Doaler Sales Serv Ice Parts

HICKSVILLE DAIRY
75 Woodbury Rd. HicksvHle, N. Y. 11801 

TeL 516 822-1570 Mllk, Butter, Cream,
Cottage Cheese, Ouick Dependabie Service

SUNRISE BROKERAGE CORP. 
418 Sunrise Highway, We*t Babylon, L I. 

Tol. 516 5*7-4*01 We Buy and Sol Homes Lota 
Commerclal, Raaktontlal We Pay Caah Come 

' In and Saa Us

DEW!TTS UPHOLSTERING 
Upholstering A* lt Should Be 

—580Route 15Rear—Sparta, New Jersey 
Call: 201 729-9611 or 3171

DU VAL’S HOUSE OF STYLE 
Route 34 Madlaon Townshlp 

Senlor Cltlzens Spaelala 
Tuaa. Wad. Thura. 
Open 9 am to 5 pm

Cal: 201 727-0362 For Appolntment 

i omui- HALLOW HURSERY
041 East Pulaskt Road Greonlaum, Long Island
TaL 51* AN 1-1146 Fine Garden Supplles Ouallty

B & B FISH AND CLAMS
47 We»t Main Street Smithtown, N. Y.

Tol. 516 226-6136 
516 979-0333 Fine Fish Fresn and Salt Water 

One of tha Largeat on Long Island

ARTI STIC MEN’S HAIRSTYLIST
142 WHIi* Avė.

Roslyn, N. Y. Tel 516 621-4661 For the 
Flnest in Men’» Hairstyling — The New

Look Open 6 Days 8 A.M. to 6 P.M.

SUNRISE SURGICAL AND 
ORTHOPEDIC CO.

Veda Kazys Merkis

Šių eilučių autorius nuošir
džiai dėkoja visiem bičiuliam, 
paguodusiem jį ligos metu.

— Pasaulio čempijonas Bobby 
Fischeris draug su Filipinų pre
zidentu Fernando Markosu iš
kilmingai atidarė tarptautinį 
šachmatų turnyrą Maniloje. 
Turnyre dalyvauja žymūs did
meistriai — Najdorfas (ArgJ, 
Ljubojevičius (Jgsl.), Gheor- 
ghiu (Rum.)> L._ Kovalekaš ir 
\V. Lombardy (abu JAV), ir kt.

ANTONK) Oi ROMA

BURKE HEATING CORP.
128 MII Road Lake Ronkonkoma, Long laland 

Tol. 516 981-24*8 Heatlng Contractora — Com- 
metclal — Reaidontlai — Induatrlal — Open 24 
Hour* a Day — 7 Daya a Week. Outok Dependablo

Service

BETTER CESSPOOL CLEANERS 
1010Tsrry Road.Ronkonkoma, Long Ištarto 11779 

Teo. 516 234-2*45 Outok Dapendeble Service 
Open 6 Days a Woek t to S PM Daily

VIGILANT ROTARY INC.
29 Midland Avė. HlcksvIHe, Long laland 

Tel. 516 WE 5-4178 M tts Ceeepool Ctoanlng Hs u*. 
Resldential Commerclal Induatrlal Ceaspools 

Pumped Round the Clock Service No one Beata 
our Prtoea or Service

VOUGHA TRAVEL AGENCY 
& INSURANCE AGENCY 

87 Ferry Street 
Newark, New Jersey 

Call: 201 589-7151

LUIGI’S PIZZERIA 
Open 7 Days a Week 

832 South Orange Avė. 
Newark/1 New Jersey Call: 

372-9262 We Deliver
201

LEON’S SERVICE CENTER 
Open O Days a Waek, SGonarM Auto ' Repairs 

Road Service. Tlres and Acceasories
305 Jefferson Street
Newark. New Jersey

CROTON TRUCK PARTS INC.
Pnrts — Service Repalr*. Heavy Duty Towlng 
Tire Service 24 Hour Service Phone: 201 782-4261

Dlvhlon of Ozonyi Enterprise* Ine.
Frenchtown, New Jersey

DOVER DIESEL 
SERVICE 

Truck Repą ir 
Green Pond Road 

Rockaway, New Jersey

LONG’S RESTAURANT INC.
526 M to Islsnd Shopping Center — Hicksvlle. 
Long Islend Tel. 516 WE 8—9332 Chlnese and 
Americen Restaurant Flnest Food in HicksvHle. 
Hot Tske Out Orders Open Mon. to Fri. 11 AM to

Po kelių pirmųjų ratų-pirmavo 
amerikietis Kovalekaš. Žurna
listam Fischeris pareiškė, kad jis 
tikisi išlaikyti paJhulio čempi- 
jono titulą bent 10 jnetų^ Jis 
mano, kad dėl pasaulio karūnos 
1975jam teks susitiktLvėl su Bo
risu Spaskiu, iš kurio jis paver
žė pasaulio karūną. ~ • - 

'— Pasaulio kandidatų varžy
bos prasidės kitų metų sausio 
pradžioje. Taigi, neužilgo. Spas- 
kis suporuotas su amerikiečiu 
Robert Byme, Puerto Rico. Pet- 
rosianas su vengru Portischu, 
Ispanijoje. Brazilas Meckingas 
su Korčnojum, JAV-bėse. Karpo
vas su Polugajevskiu, Maskvo
je.. . .. ..-

— Tarptautinį turnyrą, Ispani
joje (Montila Moriles), laimėjo 
amerikietis L. Kovalekaš ir vo
kietis Pflegeriš, abu surinkę po
6 taškus. Hechtas (V. Vok.), Dies 
dėl Corralis (Isp.) ir Quinteros 
(Arg.) po 5 1/2 tš. Visi išpil
dė didmeistrio normas.

— Borisas Spaskis, 1969-1972 
pasaulio čempijonas, vėl sužibė- 
jo savo pajėgumu, laimėdamas 

' ką tik užsibaigusias Sovietų pir
menybes, Maskvoje. Jis surinko 
11 1/2 taško iš 17 galimų. Antrą 
vietą pasidalijo penkiese, atsili
kę vienu tašku, būtent — T. Pet- 
rosianas, L. Polugajevskis, A. 
Karpovas, V. Korčnojus ir G. 
Kuzminas. Toliau .Geleris, Gri
go rianas po 8 1/2, rygietis Ta
lis, estas P. Keresas, V. Savo- 
nas ir Taimanovas po 8 tš.

— Kanados čęmpijonui D. 
• Suttlesui FIDE suteikė did

meistrio titulą.
— Chicagos lietuvių šachmatų 

klubo naujoji valdyba:, dr. K. 
Valdis, inž. R. Fabijonas, inž. 
A. Litvinas, M. Mikutąitis ir N. 
Binderis. Klubas rengiasi daly
vauti Chicagos priemiesčių ly
goje, kurioje klubas pr. metais 
iškovojo antrą vietą.

— Bostono tarpklubinėse, ku
rios prasidėjo lapkričio 2, 

. stiprus Boylstono klubas sudo
rojo mūsų vyrus. 5-0. Bostono 
čethpijo$i£ ft^firigtonas įteikė 
Aleksą Klinovą, Cohenas Al
gį Leonavičių, Raineris — Jurgį 
Zozą, Arbetteris — Bronių Skra- 

,bulį ir Gatės — Tomą Girnių. 
Komanda pasigedo negalėjusių 
lošti Algio Makaičio ir Kazio 
Merkio.

— Šachmatų festivalis “Lietu
va 73”, įvykęs Klaipėdoje, su

braukė 148 dalyvius, įskaitant 
“plačiosios tėvynės” atstovus 
Laimėjo Klaipėdos meistras R. 
Barstatis, surinkęs 8-1 tš., 2. L. 
Kapeliušas iš Gorkio miesto —
7 1/2, 3. P. Kuras iŠ Bemaulo 
ir P. Dubinskas iš Gorkio po 7 
taškus; tiek pat taškų surinko Vi- 
nickis iš Kijevo ir Radomskis iš 
Čitos.

— Vilniaus jaunieji šachmati
ninkai (8 vaikinai ir 2 mergi
nos) buvo nuvykę į Minską ir 
ten įveikė vietos jaunuosius 
13 1/2 — 6 1/2. Po 2 taškus 
laimėjo broliai Šačkai.

— Korespondenciniam turny
re “VVorld Cup II” šių eilučių 
autorius baigė ketvirtu iš 11 da
lyvių surinkęs 70% (7-3). Laimėjo 
austras H. E. Ude 9 tš., Dr. 
Wagner (V. Vok.) ir F. Trušei- 
kin (Sov.) po 8 tš.

— 1973 Vilniaus čempionu ta
po H. Žemaitis, priešaky P. 
Rubino ir J. Krimerio.

VINCO VILKO—WOLFE 
ĮPĖDINIAM

1972 rugsėjo mėn. Great 
Neck, N. Y., mirė Vincas Vil
kas, Amerikoje žinomas kaip 
William Wolf, kurio turtą per
ėmė globoti viešasis admi
nistratorius. Apmokėjus visas iš
laidas, administratoriaus globoje 
yra likę apie dvidešimt tūkstan
čių dolerių.

Velionis buvo žinomas Great 
Neck lietuvių kolonijos veikė
jas.. Prieš mirtį keliem savo 
kaimynam, pasisakė, kad visą 
savo turtą užrašęs “Putnamo se
selėms”. Peržiūrėjus velionies 
dokumentus, testamento ne
rasta. Jeigu kas nors turėtų ži
nių apie testamentą arba miru
siojo gimines, malonėkite pra
nešti Lietuvos Generaliniam 
Konsulatui New Yorke: Con* 
sulate General of Lithuania, 41 
West 82 Street, New York, N.Y.

.10024.

tI
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SPORTAS
LAK — BROOKLYN SC 

*2:2 (1:0)

.;.■■■ 1 ■ 1 —

resni, o' žiūrovam ir patiem žai-sėkmingai apšaudė mūsų vaitus ^ni, o’žiūrovam ir patiem žai- 
ir prieš mūsų naują vartininką <Mmm M»lo rungtynės būtų 
Rima Labuti rmsielrė du ivar- malonesnės ir stebėti, ir žaisti, 
etas* tXu Viskiai, atsilikę A , Sį l*phi«o 18,
1:2, nenuleido tanky ir, balsio- LAK fatbolinintai rung^ntaus 
gų entuziastų raginami, spauda prie# Cottschee klubą Metro- 

politan Ovai, Maspeth, N. Y. 
Rezervinei rungtynės paskirtos 
9 vai. ryto, o 12:45 žais mūsų 
pirmoji komanda.

priešininko vartus. Rimas Šilei
kis, pagaliau pasinaudojęs varti
ninko nesusigraibymu,. išlygino 
pasekmę 2:2. Rezervinė pra
laimėjo 0:4. ?

Malonu buvo pastebėti, kad

Po trumpos pertraukos mūsų 
futbolininkai vėl sugrįžo aikštėn 
tęsti rudens rato lygos pirmeny
bių. Pereitą sekmadienį pirmoji 
komanda iškovojo lygiąsias 
prieš Brooklyno klubą. Pirmam 
puslaiky mūsiškiai vedė gana 
damų žaidimą. Visada pavo
jingas dešinys kraštas Antolovic 
(Nr. 7), kelis kartus prasiveržęs, ją, skiriamą nuolatinėm ir gar- 
tiksliom pasuotėm sukūrė prie
šininkui pavojingų padėčių. Jis 
pats kiek vėliau su galva ir įkė
lė pirmąjį įvartį. Kartais atrodė, 
kad priešininkas jau saugiai sėdi 
mūsų kišenėj, bet pirmas puslai- 
kis baigėsi tiktai 1:0 pasekme.

Antram puslaiky, nežiūrint 
mūsų persvaros, priešininkas

7MI JAMAIGA A\CnUū 
(CMfflbltet) .

PAINTING A DECOMATINŪ 
OmN* *«*■■•■>» ■■ W«k Ouaraataad 
dhb n«w«—■ sm w. sesei n.y.c.

cu:7ti eeeemepM. 
OrSMSMBTN H BJS-

TO PLACK 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGB 
Tsl.: GL2-2929

MEETLUUI...the

| forabrain!

malonių ir nesportiškų inci
dentų. Kyla mintis, kad energi-

šiom tarpusavio pastabom, su
koncentravus daugiau į patį žai
dimą, gal ir rezultatai būtų ge-

'"R.etiremenf
IDonderland

for uje thruoųt city and numeroo n«w homss rate 
oonstructian..

itUr

btrtnbir! Pleassntiy 
yeir-ronnd, dtan, dry ajr aM 
santhipe's tha raki. Hm 

medical,' cnltpral ’ a>4.
mreatiaaal facilitias. ■ *8aaaB 
Town’ ateatagea vith ‘largar 
Qty’convenieacaa.

1 for informatiT* eote 
aure,, no oHigation. 

ROSRELLRETIREMENTSERVICE, P. O. Drswsr70. Y * 
Rostel, Naw Mccico 88201 ‘

CD

*tat<

' NAME—— 
[ ADORĖM 
Lcirt____

Higher in gold content than 14 or 18 kt . . . 
Crafted in Portugal .. . Filigree ... Dark blue 
tiamel background . .. Very rich and very ridi 
looking . . . $90.00.

OCINO
66 John Street, New York, N. Y. 10038 

(212) 269-3636
Corporate Accounts Invited — Ali Charga Carda

Please include $1.50 for mail or phone orders. Add N. Y. 
sales tax where applicable. Free catalog available.

i, DEERHUNTERS 1
Oor 4M Acres Joto 
Thoosands of Acrss 

Stale Land. Rms W/Battt 
Frem $5.00 per nieht— 

Room+Board From $14.00 per day 
Bar, Wkend Enterlainment. Write 

HIGH CHAPARIAL IANCH
E. Jewett, N.Y. 12424 

Tel. 518-589-9830 or 9898

JOSEPH CORRY ELECTRICIAN 
For Commercial Industrial & Homes 

Quality Workmanship 
758 54th Street Brąoklvn, N.Y. 

Call 633-0486'

INTERNATIONAL CAR SERVICE 
LIMOUSINE AND CAR SERVICE 

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

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

Good News 
i'o Troub'ed People y 

Persona addicted to akohol drujp 
can learn to live today’s urorld 
unthout the ūse of mood-changing 
drugs. Gateway Rehabilitation Cen- 
ter, a private non-profit Corpora
tion, provides a four-week therapy 
as the principai method of treat- 
ment. Transportation provided from 
Greater Pittsburgh International 
Airport. Write to:

Gateway Rehabilitation Center
R. D. #2. Boa 93 

Alkjuippa, PennsyĮranta 15081 
, Phone: (412) 378-4481

oo you owh * prece
Of |ewefry you are tlred of wearlng? Pdrttope on 
•etate ptaea or moybo you waot to iraoa In yoor 
•M <lawoad for aoMaOtktg now a largar? H now 
ean Be dona et MANCOt. Wa pey apot eaafi a 
B Ipnaat prteea, for d laatonde A otd leetolpr•

JOHN BIANCO a SONS
•M Bay RMga Aveneo. Brooktyn, N. Y.

ilaueiuū kriaučių yla duria, 
bat abu kartu |la kuria 
Židinį Kultūros!

Z lure with a motor

Mail check or money order for $6.50 to:
CAPHVATED LURES, INC.
P. O. Drawer 16875
Jacksonville, Florida 32216
Fla. resident add 4% tax 
Indicate color or colors desired:
□ Black □ Red/White □ Grey/Black
□ Yeltow/Perch □ Green/Yellow
□ Blue/Black □ Black & Whtte stripes
□ Green/Silver □ Black/Green

Name —
Address.

State. -Zip

EDRILLO’S' 
RESTAURANT & LOUNGE 

Opa" r Oay« • W««k 
.‘Llb* 

leeitoNtBie

c>e aei ecr-ecee

NEIL CONGELLO
Ali Kinds of Carpentry — Doors 

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

SERVICE

TRANSMISSIONS 
'REBUILT 

(tantarerglids 

$ 149.00
We rebuild all American 
transmissions 
Astas Tirs Serviee Cerp. 

1S48 Badferd imti
Breeklya, IT 4B7-BS0S 
■■■■■■■■■■■■■■■e

You’re not seeing thtngs.. .that 
ts a propdleron Lulu’s nose. And 
behrnd it is a powerful little electric 
motor in a special watertight 
compartment. Lutu doesn t sputter 
timidly on pelleted fuel, she zips 
through the water powered by 
electncity. Just pop in an ordinary 
penlight battery and she’s off for up 
to an hour, under your control.

Lutu can sidle up to a big one 300 
f eet away. She avoids lity pads and 
weeds, skirts !ogs or $wims under 
them-because a twitch of your rod- 
tip telis her where to go.

She flashes, splashes and swims 
likę a live minnow. The constant, 
high-pitched whine from her electric 
motor is'a siren’s song to every fish. 
around. They simply can"t resist her. 
And neithercan fisnermen because 
putting Lulu through her paces is 
ahvaysfun.

Try.her. Once you tum Lulthon 
youll never want to fish with an 
ordinary lure again.

PAY/LESS CONSTRUCTION 
COMPANY

FBlnttae, FtaMarlng, FiuMbtaft Carpvntry, WaM 
PaaaHas aad Paper Haagbig and TSto®. Al Typw 
of Hoom CoMlroctlon Work, Savo 10% of Job K 
you montlon thlo papor. CaR 212 482-S183. Mr. 

Ralph Bruocho.

BAKERY, 85% retail, Gross $170,000 
Year. Estab. 50 Yrs. $20,000. Cash 
Down, Balance on Terms. Retiring. 
Broad River Bakery, 126 New Canaan 
Avė., Nonvalk, Conn. (203) 847-3052.

Į BENNIE’S PROFESSIONAL 
FLOOR SERVICE

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

Call Anytūne

McLaren construction
We Do Everything and Anything in 

the Construction Field. Quality 
VVorkmanship 

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

10 years ago.Jcst wc fcrget.
In memory of ari inspiring l«ader.v. -

1

President z
JOHN F. KENNEDY

Eternal 
Flame 
silver bar

pRtESIDENT JOHNjF; KENNED^

L ^NOVEMBER 19J53M1
OME c Ų ki C E. > 95?/ F i N eĮs I IV.E rĮĮ

First time offered. Thts Gmited edttion bar is one ounce 
ot .999 fine silver, purer than steriing. Minted in high re- 
lief, each bar witl be consecutively nutnbered and mounted 
in an attractive presentation display case.

This superbly crafted, precious metai master- 
piece is a distinguished commemorative of a 
great President. Your Eternal Flame Silver Bar 
will akvays be a cherished heirloom of sucli 
value that it wjll be passed.on with deep pride 
from generation to generation.

|------------------------------------------

$1(L
incfuding 
postage, 
in«ur.ince and 
presentation

J. F. K. Publishers Corp.-289 Third Avenue, New York, N. Y. 10010
| Enclosed is check or money order for $____________ :_____
| Please enter my order for at $10 each First Issue limited edition one ounce
i silver JFK Commemorative Bar. (Price includes postage, insurance and pfesentation case.)

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

| Ship to:
| Name____________________________________________    -

I Atlrfress     _ ' |
j City------------------------------- ------------------------ State---------------------Zip--------------- q |

The |J.K. Publishen Cotp. is not affittated with the US. Mint or any othrr Covemtnental or 
private Agency, Corporation or Foundation.

BOE’S LIGHT MOVING 
Reasonable Rates 
105 Nostrand Avė. 

852-8039
We Take Pride in our Work

BILL EONEY CARPENTER 
Rooflng — Sldlng — Guttors 

110 Lyons Avenue, Newark, N. J.
Csll 201 923-1126 or 9102

\

E. JENKINS
71 E. S6Pi Strwt N.Y.C. 
Trucklng Van a 1# Ft 

For Al Boro*
24 Hour* Nitą* — Sat a Sun. 

Cafl For Fr»* Eatlmat** 
380-2232

WYCHWOOt> \ 
TRANSPORTATION INČ,

Llmouslnos or Care 
To all Airport Terminais 

Exocutlve Transportation, WMdlng 
Service 2504 Plakit Md Avonue, SootpA 

Plalns, N. J. 201 232-7900 \

SNACK BAR A SOFT ICE CREAM 
Springfield Gardan, Jamalca 

EMabitohad, *xc*B*at I****, r**< inonay makar, 
C or 7 day w**k. N**r 3 achoote and larg* florai 

Nuraary. Excaflant Opportuntty — Muat Saa 
BaerViea — Sisjnocat: 723-5043 - Anytlma

FOX*S CHEVRON STAT1ON

Opan 7 Oaya a W*ak
Ganaral Auto Rapaka, Road Sarvlca, Tlraa, 

Battarlaa and Accaaaorlaa
5S Mato SU Sough Bound Brook, N. J.

CaS201 4004705

CEILING * FLOOR 
Expart Comatarelai RaaMantial

Daal Dlract A ^.'SaM ^SBep.a<-...HoHm

AB Work Guarantaad
C*«: S34-S314

RIDLEY PAINTER8 
? . , / laaMaSOrtaMa - ; g
~ OualHy Workmanalilp g

15 E 127BI Siraat, N. Y.C. 
Ca*:534-332S 
Mra.RMtoy

kUJieShop 

CMKOSSn 7ASMONS 8
Haa an Invaatmant opportunlty for you In Amarica a 
taataat grovrlng group at cfiSdrana laahlon ahop* 
Prima ahopplng catrtar locaUona ara now avaHaMa 
In thl* araa. Our knovrladga can maka ownlng 
your own auccaaaful Bualnoaa a* >lmp4* M ABC. 
CaB orwrtW today. ABC KIDOIE SHOPS. Su Ra 425 
Broadvay at Sacood. BINIng*. Mt 5S101 Phona 
(406)252-0121.

CATERING '

* Bachalor Partla*
* SHOWERS
* Offlca Partla*
» Maatlnga, ate.

COLLEGE INN 
7103 Park Ava^ Guttanbarg, N. J.

201 869-9507 /
Please csll sfter 12 Noon

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radijo valanda šeštadieniais nuo 4 iri 3 vai. 
VVEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. Direktorius dr. Jok. J. Stukas, 1467 Force 
Dr., Mountainside, N. J. 07092, TEL. (201) 232-5565.

Mte Jemr — -Hute H uthuanur - ptaMdtaedįA

Mp. feet. dr. Joktūma Štokas, 80. Onn«^ 07079.

BOSTOK, WORdBSTBR, BROCKTON, Mase. — VedOjas P. VIHMa, 1T> 
Altar SL, Broelttte, Kasa, tai JU 0-7909; FM bangouda 107J ms. WMB. 
MM kfl. MedOord, MMa. sekmadtaniais nuo 11-1S vjū>

BOMRM, MAML — Tadijas Stop. Minkąs, WLYN 1900 kfloeyeMs Ir FM 
1M.T sekmadteiais ano 1-1:90 vai p*. — M9 M Broaderay, MP 
MtaMtamOnlT Tel. 2684480.

p---1 1 — ------- <

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

Litas Investing Co. Ine.
86-01 lUth St., Richmond Hili, N. Y. 11418

VADOVAUJA V. VEBEUŪNAS

(212) 441-6799

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDKAVICIVS

(212) 846-1650
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BALTIMORĖS ŽINIOS

mosMetinius Sv. Alfonso parapi
jos pietus surengė parapijos 
draugijos lapkričio 11 šv. Alfon
so mokyklos salėj. Šokiam grojo 
Phil Smerdy orkestras. Buvo 
įvairių laimėjimų. Pelnas pa
skirtas Šv. Alfonso mokyklos 
naudai.

šv. Alfonso suaugusių klubas 
lapkričio 24 rengia austrių balių 
Šv. Alfonso mokyklos salėj.

Morta Banevičienė, anks
tesnės kartos lietuvė, atvykus iš 
Lietuves prieš 60 metų, apsigy
veno mažame Cumbola kai
melyje Fenmsylvariijoje ir ten 
išgyveno visą gyvenimą. Po 
ilgos ir sunkios ligos ji mirė lap
kričio 3. Velionė buvo uoli lietu
vė ir parapijos lankytoja. Jos gi-

i

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ.

Į LIETUVĄ 
SPECIALŪS

RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI j 

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

Tai yra panašu, lyg kadi 
eitumėte ,į krautuvę su 1001 
dolerių ir gautumėte prekių už J 
200 dol., 300 dol. ar net už j 
daugiau. Specialūs rublių pažy-T 
mėjimai taip pat gali būti iš
keisti į reguliarius rubliu^, 
naudojantis aukščiausiais tan
iais.

Pilnai garantuota,
greičiausias pristatymas

Pažymėjimai pristatomi jūsų gi
minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė, 2.70 dol. Ši vertė yra ga
lutinė. lokių kitų pri mokėjimų.

Prašykite mūsų nemokamo 
iliustruoto katalogo 
Užsakykite dabar 

UŽSAKYKITE TIK PER 
INTERTRADE 

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd St 

Flfth Roor
New York, N. Y. 10010 

Tel. 982-1530
LABAI SVARBŪS 
AUTOMOBILIAI

Greičiausias pristatymas

ZHIGULI VAZ 2101 
$3627.00
Naujausias, patobulin- ] 
tas eksporto modelis 
ZHIGULI VAZ 2103 
$4156.00
ZHIGULI VAZ 2102 
Station Wagon $3997.00 
Eksporto modelis 
MOSKvrrcH 412 ie 
$3677.00
MOSKVITCH 408 IĖ 
$3381.00
ZAPOROZHETS ZAZ 
968 $2318.00
Prašykite mūsų specialaus biu
letenio su automobilių paveiks
lais

Apartamentai 
Naudoti drabužiai

Į Prašykite mūsų specialaus 
biuletenio

| Šioje prekyboje mes turime 24 
I metų patirtį ir daug tūkstančių 
į patenkintų klijentų!

Mielajai

jo mišias už jos sielą Saldžiau
sio Jėzaus Širdies bažnyčioj lap
kričio 6. Palaidota parapijos ka
pinėse. Nuliūdime liko dukra 
Anelė, slnias Antanas ir eilė 
giminaičiiį.

Jonas Obelinis

PAMOJO VEDYBŲ 
25 METŲ SUKAKTĮ

Lt. pulk. imž. Antanas ir Alice 
Vaitiekūnai parninėjo 25 metų 
vedybinį sukaktį. Kartu_.buvo 
minima ii jo motinos Elenos 
Vaitiekūnienės 75 gimtadienis.

~ Minėjimą surengė jo sesuo 
Amile irĖd^vard Bajor ir šeima 
savo namuose Richmond H i 11, 
N. Y. Dalyvavo apie 30 svečių. 
Jų tarpe buvo ir Meldutis Lau-

- pinaitis, svečias iš Brazilijos.
Antanas ir Alice buvo labai 

nustebinti tuo įvykiu ir gavo 
daug giažiųį vertingų dovanų. 
Jie abu !ią 'vasarą ta proga lan
kėsi Vokietijoje ir Meksi
koje. Antanas su Alice gyvena 
nuesavuose namuose Annan- 
dale, Virgiaia. Tarnybos parei
gas eina Vashington, D.C. Jie 
augina 3 dukras ir 2 sūnus. Vi
si studijuoja, ir laisvu laiku už
darbiauja. Pulkininkui Antanui 
spalio 16 suėjo 50 metų am
žiaus.

Ilgiausių metų ir sėkmės jiem!
El-Va.

Redakcijos prierašas. Redak
cijos kieme dažnai sutinkame 
Eleną Vaitiekūnienę. Ji čia atei
na nuo seno, pagelbsti virtuvėje, 
siuvamąja mašina pataiso drabu
žius. Visada- linksma, geros nuo-

- skaitė- keletą eilėraščių iš An
tano Gustaičio vėliausios kny
gos “Saulės šermenys”. Praneši- 

* nėjo ji ir visai meninei progra
mai. '

Toliau dainavo sekstetas, kurį 
sudaro broliai Lęngertaičiai, 
Bruzgys, Lizdenis, Šimkus ir 
Eikinas. Vadovauja, kompozito
rius Julius Gaidelis. Sekstetas 
padainavo: Paparčio žiedas, Tu 
neužmiršk, Batukai, Tik tave, 
Ramovėnų maršas, Mergaitė iš 

' Havąjų, Ar tu meni, Meilės pa
saka, Drugelis, Kelionė, Dana.

-Sekstetas labai tiko puošniai 
vakaro nuotaikai. Jam labai daug 
plojo, daug kartų kvietė į sceną, 
ir jis nuolat dainavo. Dainavo la
bai puikiai ir ųuotaikingai.

.Pą^ibaigus. meninei progra- 
>. v. ?- j. mai, vyko šokiai IFloterija. Pa- Memnę pn>^>mą . pravedė bovo k akral

stud. Birutė Vaičjurgytė. Ji pa-. ..f /L . “““ :•A <7prisidėjo: pne lituanistinės mo-
•į ■ i:; - kyklos palaikymo.
/. . . ^et^ūnkam konservatyvuosius kandi-

peticijos so^rina^ ir7altaia,7 o M^ple Sl&; ^X<£fti ir
V ^bndge miesto tarybos ir

Kaip jau iš seno yra pripras
tą Elizabethe §v.’Petro ir Povilo 
lietuvių bažnyčioje bendra šei
mų komunija..bus po Padėkos 
dienos sekmadienį, lapkričio 25, 
per 9-tos valandos mišias. Tuoj 
po mišių parapijos salėje pusry
čiai. Už pusryčius suaugusieji 
moka $2.00, pensininkai ir ma
žamečiai— $1.60. ~ - -

Šv. Vardo draugijos rengiamas 
bingo daartąis . Įvyks gruodžio

Parapijos choras:

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas lapkričio 3 Liet. 
Piliečių draugijos salėje surengė 
banketą, kurio pelnas skiriamas 
mokyklai palaikyti. Toks balius 
jau yra virtęs tradicija. Šių metų 
banketas turėjo labai didelį pasi
sekimą,: žmonių atsilankė tiek 
daug, kad teko pristatyti stalų ir 
prie esamų stalų susispausti.

Vakarienę pradėjo Česlovas 
Kiliulis, kun. kleb. Ą. Baltrušū- 
nas sukalbėjo maldą. Tada prasi
dėjo vaišės su šampanu ir įvai
riais gėrimais^ -

mokyklų komiteto rinkimuose. J 
Bostono miesto v tarybą dau
giausia balsų gavo visoj Ameri
koj žinoma mokyklų komite
to pirmininkė Louis D. Hicks, 
kuri priešinasi, kad vaikai ba
tų vežiojami į kitas mokyklas. Ji 
yra buvusi Bostono miesto tary
bos narė, buvo ir JAV kongrese. 
Cambridge į miesto tarybą dau
guma išrinkta iš konservatorių 
sparno, nors miesto burmistras, 
moteris, yra labai kairi liberalė.

mas choras ruošiasi kalėdinių 
giesmių koncertui, įvyksiančiam 
Kalėdų naktį, prieš Bernelių mi- 
šiajp*^^**

Bendros choro; repeticijos 
vyksta kiekvieną sekmadienį, po 
vienuoliktos valandoj ' mSių, 
mokyklos patalpose. Be to; ant
radieniais 7 vai. vak. vykstaį xe- 

pepktadienių vakarais 7 vai. — 
tenoram ir bosam. žus paskiras su: bį^dėįtu lotči

Chorui reilčalingi- visų balsų 3 miegamųjų, jįrtuvės,
choristai-ės, tad mielai prašomi valgomojo ir kilų kąvnh^wųr~ sn 
jungtis į chorą nauji nariai. Ypa- alyvos apšildymu?5 Artt krau- 
tingai chore laukiamas mtlsų tuvė s, bažpyčią, mokykla ir au- 
jaunimas. Mieli tėvai, paraginki! tobusas. Mėnesiuifhuoma tik 50 
savo sūnus ir dukras būti choro dol. Interesuotu gyfi 
nariais. ■ j. tel. (6Q9)

s ■ ■■

Parengiiųai:
Lapkričio 25 Lietuvos kariuo

menės atkūrimo 56 metų su
kakties minėjimas Liet. Piliečių 
klubo salėje So. Bostonu.

Gruodžio 8 Izidoriaus ir Vyte
nio Vasyliūnų smuiko-piano 
koncertas Jordan Hali mažojoj 
salėje.

Gruodžio 16 Šv. Petro parapi
jos pobažnytinėje salėje vyks So. 
Bostono skaučių židinio pyragų 
išpardavimas.

TIME. 
How Much? 

’Stvtnty ygtn tn įhftn ut! And tont 
mtytvnnKvt to tigMy.But... ooon 
(thoyoon) dUoppotr, tidvtnįond 
Ps. 90:10 i LS

Onės LIFE may be 70 years. Statistics show 

that’sthe average. Būt time could run outtomorrow...
. ortoday.

Before the sands in l'ife’š hourglass finally run out 
and you are^gpne to be wtth God, think for amioment 
Do you hawe4nyifnfinilhedbu^n®bwith Hitp here on'- 
earth? is your’stewar<^nip up.to dale? Haveyoumade 
it legal Will th’atjassures all vour eerthly tatents wĮH 
laccomplish jflSi-

‘ j „KALĖDINĖS DOVANOS

7 .Tik per Artgliją, greičiau, pigiau, geriau. Siūlome labai 
?■ k aukštos kokyHės dovanų siuntinį, kuris bus naudingas kiekvie- 

nai-šeimai Lietuvoje.

Kalėdinis 1973 . ~
f j -- . -

* 3 1/4 jardo puiki vilnonė angliška eilutei medžiaga,
~3 jardai stora erimplene medžiaga moteriškam kostiumėliui 

J-., arbaj moteriškam paltui, vyriški neiloniniai marškiniai, arba 
bliu&kutė, vyriškas arba moteriškas labai geros lūšies megz- 

— tinis 1 vilnonė: gėlėta skarelė, 2 gėlėtos nailoninės skarelės, 
2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 2 
jardai erimplene medžiaga suknelei arba 1 sv. vilnonių mezgi
mui siūlų, 1 sv. šokoladinių saldainių dėžė, 20 angliškų cigare
čių. Kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlai
domis — 140 dol.

Ji daug mėty gyveno Brook- 
lyne. Seniai, labai seniai staiga 
mirė jos vyras. Likusi našlė, 
išaugino abu vaikus. Jos sū- 

I nūs, apie kurį ji mum daug pa
sakojo, tarnauja Amerikos karo 
aviacijoje ir dabar jau yra pulki- 

L ninkas.jis yra baigęs Apreiški- 
j mo parapijos mokyklą Brookly- 
Į ne, gerai kalba lietuviškai. Ele- 
Į na Vaitiekūnienė ilgai gyveno

Stagg Street Brooklyne drauge 
Į su rašytoja Nele Mazalaite vie- 
Į nuošė namuose. Tą namą, per- 
| tvarkant kvartalo statybas, dabar 

nugriovė. Tada ji išsikėlė gyven
ti į Catskill balnus. Iš ten ji daž- 

Į nai atvyksta į New Yorką aplan- 
I kyti savo dukros, patalkinti vie-. 
I nuolyno darbam. Ir dabar ji čia 
Į svečiavosi keletą savaičių. 75 
I metų sukakties proga nuošir- 
I džiausi redakcijos sveikinimai!

ing the world for Christ?
The diligent Christian WILLS to provide for bis fami- 

!y, artd WILLS.tobxtedB his vvitness beyond the span 
of hiš years. Without augai WilL-the law in some areas 
wont distribute whatyŽi‘have aėcording to your wish- 
es, Wtthout a Wilį a sumring husband or wife may not 
recetve the right proptįtion of your estate. AND you 
cannot designate a beųueat for God’* work that 
evtand* your soulwinning teetimony urHess you 
prepare your Will.

Before the sands of time run out, take the opportuni- 
ty N0W to have your Wrfl prepared, or updated. Prove 
your lova for yourfamily ahd your concerh for reaching 
the lošt. Our Stewardship Department can assist you.

For FREE Information — Write to: 
ŠTEWARDSHIP CftfcĖCTOR 
or call 302 764-7877

FIRST ASSEMBLY OF GO 
Hawthome Dnve-Marlowe Road . 
Wilrmngton, Delavvare 19802

Elenai Andriušis i,
jos broliui Vosyliui Lietuvoje minis, reiškiame gilią 
užuojautą

Binttir Vytautas Ignai

Mielą

Eleną Andriušienp
jos broliui Vosyliui Lietuvoje mirus,giliai užjaučiame

Aldona ir Alįimtrntas Daukantai

(Geriausia Šv. Kalėdų dovana-

ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
IR KITOS LIET. ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOS IŠLEISTOS KNYGOS 

Teirautis: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
395 W. Bro>dway, P.O! Box 95, Mm. 02127, USA
Telefonai: darbo metu (S17) 268-7730, vakarais (617) 282-2759 
Dėmesio! Kai kurioms knygoms daroma nuolaida net iki 50^. 
Prašykite kainaraščio.

Maisto siuntinius sudarome pagal pareikalavimą. Tam, 
kas pageidauja pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos dalykus: 
3 1/4 jardo labai gera angliška kostiuminė medžiaga $45.00 
Stora su ornamentais erimplene medžiaga 1 jardas $ 6.00 
Crimplene - Yetižiaga, suknelėm, 1 jardas ............. ........ $ 5.50
Nailoninis kailis moteriškam paltui .......  $33.00
Dirbtinis mink, moteriškam paltui ...................................$54.00
Vilnonė žieminiam paltui medžiaga ..................  $36.00
Vilnonė gėlėta skarelė ........  ....$ 8.00
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių ................... $ 9.00

‘ \ Panikai įvairių spalvų ............................................ ...$30.00
Nailoniniai marškiniai ..........................................................$ 9.00
Vilnoniai arba Acryleno nertiniai ....................................$19.00

i . ■ '
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, 

televizijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl 
tokių prekių, kurių negalima iš čia pasiųsti.

BALTIC STORES LTD. (Z. JURAS) 
421 Hackney R<L, London, E. 2. England 

Telef. 01739 8734

r> vicimom n:

APLANKYKITE
S C H R A G E R’S

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą.
Čia Jūs rasite

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS . Ž 
GERIAUSIOS KOKYBĖS ' 
ŽEMŲ KAINŲ

didelį pasirinkimą

SCŲ RAGE R’s
Salionų komplektai, miegamąją baldai, dinetės, bufe
tai, atverčiamos sofos, foteliai, atloSiami foteliai, taip 
pat kilimai, lempos, matracai vieniški baldai.

336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.)
New York City „X-- Tel.: TR 9-0400

Atdara kasdien iki 8 vai. — antrad. ir šeštad. iki 6 vai. 
(Mokėjimo sąlygoj pagaL pirkėjo pageidavimą)

Guriausio* medžiagų* gaunamo* pigia kaina ypač 
siuntiniam 1 Lietuvą.

(Polye*ter-Knlt* yarda* 2.50,
Amel Jer**y Jardas 89 c. )

AMERICAN FABRICS
55-35 Myrtle Av*. (Putnam kampa*) 

Rldg*wood, N. Y. 11227 Tai. 456-5046 
(Traukinio stotis Wyckoff, Autobusą* Putnam) 
Kam pirkti Ii svetimų, )ol gaunam paa savus

Monika Mac*žln*kaltė, *av.

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

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

1974 sausio 4 dieną

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

Iš Bostono Ir New Yorko
Kaina tik $696.00

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

Grupėje da 
NESIVĖŪJOKITE!

lų skaičius ribotas

Smulkesnių žinių ir registracijos 
reikalu kreipkitės p

TRANS-ATLANT1C TRAVĖL SERVICE 
393 Wu*t Broadvray 

South Boston, M***. 02127 

Telefoną*: (817) 280-8764 

Savininkė: Aldona Adomonienė

SOUTH BOSTON S AVlNGS BANK

"Kur tukrtančta' taupo mnųonus

6« .
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Kristaus Karaliaus Šventė bus 
paminėta religiniu koncertu, ku
ris bus lapkričio 25, sekmadienį, 
4 v. popiet Angelų Karalienės 
parapijos bažnyčioje. Vargonais 
solo gros pats parapijos vargoni
ninkas Albinas Prižgintas, gie
dos parapijos choras, keturi mu
zikai instrumentalistai atliks 
kompozitoriaus Bacho kūrinį. 
Šiuo metu tie muzikai yra iš
vykę į Londoną, kur atlieka 
plokštelės įrekordavimą. Trum
pą žodį tars kun. V. Piktumą. 
Atvykę į koncertą žmonės gali 
automobilius pasistatyti prie 
bažnyčios esančioje gazolino 
stotyje. Minėjimą-koncertą ren
gia Liet. Kat. Federacijos New 
Yorko skyrius.

Lietuvos persekiojamai Baž
nyčiai prisiminti L. Religinė 
šalpa ir Liet. Kat. Moterų Kul
tūros draugija gruodžio 16 Kul
tūros Židinyje rengia koncertą. 
Dainuos solistė Irena Stankū- 
naitė-Silva ir pianinu skambins 
pianistė Aldona Kepalaitė. Kon
certo pradžia 4 v. popiet. Po 
koncerto — bendros vaišės.

Liet. Kat. Moterų Kultūros 
draugija, planuodama ateities 
veiklą, jau skelbia, kad Moti
nos dienos minėjimą rengia ge
gužės 5, sekmadienį, Kultūros 
Židinyje.

Vliko seimas bus gruodžio 1 
ir 2 dienomis Toronte.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas šaukiamas lapkri
čio 17, šeštadienį, Sheraton- 
Midway Motor Inn patalpose 
Chicagoje, III. Iš New Yorko į 
suvažiavimą vyksta prel. J. Bal
konas.

Vytas ir Birutė Radzivanai 
Padėkos dienos savaitgalį vyksta 
į Chicagą. Birutė dalyvaus tauti
nių šokių mokytojų suvažia
vime, gi Vytas — mokslininkų 
simpoziume.

KRISTAUS KARALIAUS

ŠVENTĖS MINĖJIMAS —

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

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

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

Koncertą rengia ir visus atsilankyti kviečia

ALRK Federacijos New Yorko skyrius

Redakcija _--------------455-7981
Administracija .--------- 4384923
Spaustuvė ..... ..............4586916
Vienuolynas ..................455-7868
Kultūros Židinys.887-8865

Moksleivių ateitininkų kur
suose Putname lapkričio 22-25 
pagrindiniai lektoriai bus prof. 
S. Sužiedėlis, kun. St. Yla, Se
suo O. Mikailaitė, G. Juozapavi
čiūtė, K. Šeštokas.

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židinyje bus lapkričio 18, sek
madienį, 11 vai. Vaišėmis rūpi
nasi skautai. Visas jaunimas 
kviečiamas dalyvauti.

Kun. A. Petrauskas, Angelų 
Karalienės parapijos klebonas, 
64 metų gimtadienį atšventė 
drauge su bingo talkininkais 
lapkričio 10 d. vakarą parapijos 
klebonijoje.

Angelų Karalienės parapijos 
kunigai pradėjo kalėdojimą, 
metinį parapįečių lankymą.

Draugo dienraščio konkurso 
romanus jau atsiunčia į New 
Yorką jury komisijai, kurią suda
ro L. Andriekus, J. Brazaitis, N. 
Mazalaitė, P. Jurkus, P. Naujo
kaitis. Komisija jau pradėjo 
romanų skaitymą.

New Yorko skautų ir skaučių 
iškilminga sueiga bus lapkričio 
18 naujojoje Kultūros Židinio sa
lėje. Jaunimo pamaldos 11 vai., 
sueiga 12:15 v. Neringos ir Tau
ro tunto nariai dalyvauja unifor
muoti. Ir svečiai maloniai kvie
čiami atsilankyti.

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

LN4K Federacijos New Yorko 
Įdubo susirinkimas bus lapkričio 
25, sekmadienį, 2:30 v. popiet 
pas klubo narę T. Penildenę, 
85-23 87 Street, VVoodhavene.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje pamokų nebus Padėkos 
dienos savaitgalį, lapkričio 24, 
Kalėdų savaitgalį, gruodžio* 22, 
ir N. Metų savaitgalį, gruodžio 
29. Jau dabar mokykla ruošia
si savo metiniam 'vaidinimui, 
kuris bus sausio 13 Kultūros Ži
dinyje. Vaidinimą režisuoja 
Rima Česnavičienė.

Dail. Česlovas Janušas gruo
džio 8 d. 7 v.v. apibūdins dail. 
Jurgio Juodžio paveikslų paro
dą, skiriamą Simui Kudirkai, Ro
mui Kalantai ir kitiem Lietuvos 
didvyriam pagerbti. Parodą ren
gia LFB New Yorko sambūris.

Lietuvių kalbai išmokti ge
riausiai tinka Introduction to 
Modem Lithuanian (gramatika 
su 40 pamokų)'^— g dol. jr 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., 
Brooklyn, N. Y. 11221.

Mirė Filomena 
Stroliūtė- 

Vyšniauskienė
Lapkričio 6, ištikta širdies 

priepuolio, mirė Filomena Stro- 
liūtė-Vyšniauskienė, 59 metų, 
gyvenusi Garden City, L. I. 
Palaidota lapkričio 9 iš Apreiški
mo parapijos bažnyčios karių ka
pinėse Long Islande.

Paliko liūdintį vyrą Joną, se
seris Teklę Galenskienę ir Ane
lę Malinauskienę su šeimomis, 
pusbrolius Tėv. Petrą Baniūną, 
OFM, ir Ernestą Dubiną; tetas 
Anelę Girdienę, T. Apanavičie- 
nę, Juzę Damijonaitienę, Karoli
ną Sapoliėnę ir kitus gimines čia 
ir Lietuvoje.

Velionė buvo gimusi ir augusi 
Amerikoje, Brooklyne. Ilgą lai
ką su tėvais Salomėja ir Vincen
tu Strolia gyveno Brooklyne, 
priklausė sąjungietėm, ilgus me
tus su vyru Jonu Vyšniausku 
giedojo Apreiškimo parapijos 
chore.

Per Tėv. Petrą Baniūną, 
O.F.M ., savo giminę, palaikė 
glaudžius ryšius su lietuviais 
pranciškonais. Ji kurį laiką dirbo 
spaustuvėje ir specialia rašo
mąja mašinėle rašė Darbininko 
juostas, kurios buvo leidžiamos į 
automatinius linotipus. Vėliau 
talkino Tėv. Petrui administraci
niuose darbuose, dirbo raštinėje. 
Uoliai prisidėdavo savo darbu, 
kai administracija organizavo iš
važiavimus, didesnius paren
gimus.

Visiem velionės artimiesiem 
Darbininko redakcija ir admi
nistracija reiškia užuojautą.

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

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

Dail. Jurgio Juodžio paveikslas — Kovojantis Simas. Dailininko paroda, dedikuota Simo Ku
dirkos, Romo Kalantos ir kitų Lietuvos didvyrių garbei, bus gruodžio 8 ir 9 Kul
tūros Židinyje. Rengia Liet. Fronto Bičiulių New Yorko skyrius. Nuotr. L. Tamošaičio.

KĄ MATYSIME DAIL. JURGIO JUODŽIO PARODOJE
Gruodžio 8 ir 9 dienomis nau

jajame Kultūros Židinyje vyksta 
dail. Jurgio Juodžio tapybos kū
rinių paroda. Ji ypatinga tuo, 
kad čia bus sutelkta daugumoje 
lietuviška patriotinė tematika.

Dail. Jurgis Juodis mėgsta 
patriotines temas vaizduoti savo 
fantastiniu lankų lankais besisu
kančiu stiliumi. Dabar nutapė 
keletą paveikslų Simo Kudirkos 
ir Romo Kalantos temomis. Pa-

SPORTO ŠVENTĖ 
PHILADELPHIJOJ

Gruodžio 8, šeštadienį, Phi- 
ladelphijoj įvyks sporto šventė. 
Vieta — North East High School 
(kampas Cottman Avė. ir Algon 
Avė.). Pradžia — 9 vaL ryto. 
Kviečiamos dalyvauti vyrų, jau
nių “A” ir jaunių “B” krepšinio 
komandos, taip pat vyrų ir mo
terų tinklinio komandos.

Varžybos bus vedamos per 
vieną dieną. Rungtynių tvarka
raštis bus sudarytas ir išsiunti
nėtas iš anksto. Sporto klubai 
prašomi komandas užregistruoti 
iki lapkričio 20 šiuo adresu: 
Henrikas Beavois,’ 1105 
Englewood St., Philadelphia, 
Pa. 19111. Tel. 215- FI 2-5347. 
Sportininkų šokiai įvyks šešta
dienio vakarą Lithuanian Music 
Hali, Allegheny St., Phila.

P. V. Gvildys
R.S.A. vadovas 

Lietuvių Bendruomenės Nevv Yorko Apygardos Valdyba ir Apylinkės 
maloniai kviečia visus New Yorko ir apylinkės lietuvius į

1974 Naujųjų Metų sutikimo

BALIŲ
kuris įvyks pirmą kartą naujai pastatytame Lietuvių Kultūros Židinyje, 

361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Baliaus pradžia gruodžio 31 d. 9 vai. vak.
Lietuviškam skonyje, ponios E. Mickeliūnienės paruoštos vaišės.
šampanas ir stipresni gėrimai ant stalo.
Joe Thomas orkestras.
Vietos prie stalų 10 asmenų užsakomos nevėliau kaip iki gruodžio 27 d. pas:
K. Bačauską (visą dieną) —84-55, 86th Avė. Woodhaven, N.Y. 11421. Tel. 846-5543.
V. PadvarietĮ (vakarais) 87-40, 127th St., Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. 847-5619.
A. Radzivanienę (visą dieną) — 84-16,110th St. Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. 441-9720
A. Reventą (visą dieną) — 87-66,95th St. VVoodhaven, N. Y. 11421. Tel. 441-9725

Automobiliai pastatomi Kultūros Židinio kieme nemokamai.
Įėjimo auka asmeniui — $20. — ir jaunimui iki 18 metų, tėvų globoje, — $10. —.

rodą ir skiriama šiem ir kitiem 
Lietuvos didvyriam pagerbti. 
Viso bus išstatyti 47 paveikslai.

Atidaryme kalbės Algis Ruk
šėnas, iš Clevelando specialiai 
atvykęs į šią parodą. Jis yra auto
rius “Day of Shame” knygos ir 
kalbės apie Simą Kudirką*.

Apie dail. Jurgio Juodžio kū
rybą kalbės dail. Česlovas Janu
šas.

Atidarymo žodį tars Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ATKŪRIMO MINĖJIMAS

įvyks lapkričio 18, sekmadienį, Apreiškimo 
parapijos salėje, Brooklyne

11 vai. iškilmingos pamaldos Apreiškimo par. bažnyčioj 
už žuvusius už laisvę karius ir partizanus? Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su savo vėliavomis.

12:30 vai., tuoj po pamaldų, parapijos viršutinėj salėj 
minėjimas-akademija. Programoj: Kovos už laisvę — 
A. Budreckis, savanorių-kūrėjų ir Vyčio kryžiaus kavalie
rių pagerbimas, meni nė dal is — karių dai nos i r eilės.

įėjimas minėj i man visiem laisvas!

Po minėjimo apatinėje salėje — bufetas, kavutė,pabend
ravimas. Vaišių išlaidom padengti — auka 3 dol.

Visi kviečiami ir laukiami tradicinėje metinėje šventėje.

Liet Veteranų Sąjunga Ramovė 
New Yorko skyrius

Paroda atidaroma gruodžio 8, 
šeštadienį, 7 v.v. Ją rengia Liet. 
Fronto Bičiulių New Yorko sam
būris.

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

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

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

ĮĖJIMAS LAISVAS VISIEM, PAAUKOJUSIEM K.Ž. vidaus Įrengimui 75 dol. 
ar daugiau nuo š. m. spalio 4 d.
Violas užsisakyti Iki lapkričio 24 d. pas A. Radzlvanlenp 441-9720 arba 
J. Vytuvleng 848-2980.

Tą patį vakarą apatinėje salėje — kavinėje

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

Įėjimas — 4 dol. sportiniams įrengimams

VISI KVIEČIAMI

| I|
|
|
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PROF. IVINSKIO PALIKIMĄ 
PERĖMĖ AKADEMIJA
Lietuvos istorijos / tomą leidžia L. Fondas
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Savaitės 
įvykiai 
XI. 12-19

'■*. — Naftos klausimas buvo 
svarbiausias amerikiečiui, euro
piečiui, japonui. Jo sprendimas 
susijęs su Izraelio-Arabų taikos 
derybom. Prie jų dar neprieita, 
tai ir naftos klausimas per sa
vaitę tik labiau ėmė skaldyti 
amerikiečių opiniją, ardyti vie
nybę tarp Amerikos ir,Europos, 
stumti į katastrofą Japoniją.

— Antras savaitės įvykis — 
prezidento Nizono iniciatyva 
kalbėtis su Kongreso nariais, re
daktoriais, visuomene, aiškinti 
Watergate ir kt. klausimus, kad 
atgautų opinijos pasitikėjimą ir 
išvengtų Kongreso rengiamo 
nepasitikėjimo.

— Trečias mažiau dėmesio 
patraukęs įvykis' —. valstybės 
sekretoriaus Kissingerio kelio
nės į Kiniją, Japoniją ir Korė
ją-

— Mažiau pastebėta, nes jau 
“įprasta”, penktadienį Skylab 
trečios astronautų grupės kelio
nė 84 dienom.

Arabų ginklas pavei
kesnis už atominę 
bombą

Atominėm bombom didžio
sios valstybės ginkluojasi ir 
viena kitą gąsdina. Naftos ginklu 
mažosios arabų valstybės ėmė 
varyti į ožio ragą didžiąsias: 
Ameriką, dar labiau Europą, o 
labiausiai Japonųą. . Z -, . .x - ->■■-

Amerikoje naftos ginklas pir- arabų ■ pasaulio. Kariuomenė su
minusia suskaldė viešąją opini
ją-

Šauksmas prieš arabų “šantažą”:
Gerai, kad arabai naftos ne

duoda. Priprasim prie kuklesnio 
gyvenimo. Išmoksim tenkintis 
tuo, ką savo krašte pagaminam. 
Toks buvo pirmas šauksmas opi
nijai sudaryti (James Reston,
NYT). Į tai skatino ir preziden
tas Nixonas, ragindamas išsi
versti savais resursais, iki jie bus 
padidinti. O padidinti žadėjo 
per keleris metus: Aliaskos naf
tą, atominę energiją.

Kai kurie spaudoje ragino 
greičiau tartis su Sovietais ir 
gauti energijos iš jų. Kai kurie 
skatino skelbti naftą tarpusavio 
priklausomybės objektu ir na
cionalizuoti iš arabų.

Tai vis šauksmai tų, kurie šim
tu procentų remia Izraelio pusę 
konflikte su arabais. B’nai B’rith 
nuo lapkričio 18 pradėjo propa
gandą prieš “arabų šantažą 
nafta ir prieš jų norą diktuoti 
J.V. vyriausybei užsienio poli
tiką”. Siūlė sulaikyti Amerikos 
eksportą į arabų kraštus. O 
Amerika yra pagrindinis arabų 
aprūpintojas javais: 1972-73 par
davė už 412.7 milijonus.

Ši opinijos pusė garsesnė, ries 
jos įtakoje yra informacijos prie
monės. Bet tie patys Izraelio ša
lininkai informuoja ir apie lotą 
pusę.

Už santykių gerinimą su arabais:

Anti-Defamation League, B’ 
nai B’rith padalinys, patikrino 
50 plačiausiai skaitomų laikraš
čių informaciją ir rado: 34 smer
kė arabus, 14 buvo neutralūs.

NYT pranešimu, Atlantic 
Reachfield Company pirminin
kas R. O. Anderson viešoje kal
boje aiškino, kad naftos sumažė
jimas turės daug didesnės 
reikšmės, nei apie tai kalbama. 
Sumažės gamyba, nes gamyba 
suvartoja 70 proc. visos energi
jos. Sumažinus gamybą, 7-8 
milijonai pasijus be darbo. Ir 
tai įvyks per 4 mėnesius, jei ne
bus reikalas su arabais sutvarky
tas dėl naftos. Reikalavo, kad 
Amerika keistų savo politiką su 
arabais.

PABALTIEČIŲ DELEGACIJĄ PAS 
KANADOS MINISTERĮ PI
“Šeši pabaltiečių atstovai 

1973 spalio 23 buvo priimti Ka
nados ministerio pirmininko P. 
E. Trudeau, užsienio reikalų mi
nisterio M. Sharp ir daugiakul- 
tūrinių reikalų ministerio S. 
Haidasz. Priėmėme dalyvavo ir 
premjero principinis sekretorius 
M. O’Connell (buvęs darbo mi- 
nisteris). Priėmimas įvyko Ojtta- 
woje, premjero kabinete Parla
mento Rūmuose.

Pabaltiečiam atstovavo Baltų 
federacijos Kanadoje ir Latvių 
krašto valdybos pirmininkas T. 

Kronbergs ir atstovas V. Liepinš, 
Estų krašto valdybos pirminin
kas H. Lupp ir atstovas G. Ka- 
har, K. L. B. krašto valdybos 
pirmininkas Eug. Cuplinskas ir 
vicepirmininkas J. R. Simanavi
čius.

Daudiausia kalbėtasi klau
simais, susijusiais su dabar 
vykstančia Europos saugumo 
konferencija ir Kanados valdžios, 
pažiūra^ Pabaltijo valstybių 
okupaciją. Ministeris pirminin
kas labai aktyviai domėjosi 
baltijo problemomis, delegaci
jos pristatytus klausimus nuo
dugniai diskutavo, reikalui 
esant talkon pasikviesdamas už
sienio reikalų ministerį.

Delegacija buvo užtikrinta,

Pentagonas pranešė, kad ka
riuomenės reikalam lig šiol pusė 
jos vartojamo gazolino buvo iš

vartoja dienai 650,000 barelių 
(barelis lygus 42 galonai). Taigi 
pusę to kiekio teks gabenti iš 
Amerikos laivam, kurie yra Vi
duržemio jūroje ar Indijos van
denyne.

Naujoji Anglija numato, kad 
dėl degalų stokos bedarbių skai
čius 1974 pakils iki 8 proc.

LIETUVA SPAUDOJE:
(Santrauka informacijų, kurios buvo amerikie
čių spaudoje, pasiekusioje redakciją)

-Diskusija dėl “moralės”:
Anti-Defamation League 

konstatavo: “Kai Amerika gabe
no oru paramą Izraeliui, 24 laik
raščiai tam pritarė, kiti 24 ty
lėjo. Tylėjo “tuo metu, kai Iz
raelis buvo mirtiname pavojuje 
ir jo priešai arabai masiškai bu
vo ginkluojami iš Maskvos”. 
Lyga piktinosi tais neutra
liaisiais, kurie nepasmerkė ara
bų užpudlimo jau vien “morali
niais sumetimais”.

Ir dėl “moralės” yra kita pusė. 
Dan Lyons, S.J. (Twin Circle, 
lapkrič. 16) sugretino tuos, kurie 
reiškė balsus dėl Vietnamo ir 
dėl Izraelio: “Tie kongresma- 
nai, dvasininkai ir kiti, kurie 
priešinosi Pietų Vietnamo pa
galbai, dabar pritaria, kad para
ma būtų siunčiama Izraeliui. 
Jiem lengviau karą suprasti, ka
dangi Izraelis turi daug palan
kesnę spaudą šiame krašte”.

“Net paskutinių metų pacifis
tai dabar yra kaip vanagai”. 
“Mes turim derėtis dėl karo bai
gimo”, jie sakydavo. Dabar jie 
sako, kad derybos nieko nepa
deda, nes Egiptas nenori proto 
paklausyti. Nors to nenorėjo ir 
Hanoi, iki Haipongo uostas bu
vo užblokuotas”.

“Tegul tos tautos pačios savo 
karo reikalus tvarko”, jie saky
davo. Bet dabar jie mum sako, 
kad tai nepadeda, nes Maskva 
duoda perdaug paramos antrai 
pusei (lygiai kaip ji tai davė 
£. Vietnamui).

“Sustabdykime bombardavi
mą”, jie sakydavo. Dabar jie sa
ko, kad tai nepadeda, nes “ant
roji pusė tepripažįsta tik jėgą” 
(ir vėl: taip kaip Hanoi).”

“Tie kartodavo. popiežiaus 
Pauliaus linkėjimą “war never 
again”. Dabar jie nebeaiškina tų 
žodžių prasme, kad užpultasis 
turi pasiduoti. Jie kartojo popie
žiaus Jono žodžius: “Nieko ne- 

kad Kanada nesutiks su jokių 
valstybinių sienų Europoje le
galizavimu, kad ir toliau laiky
sis Pabaltijo aneksacijos nepri
pažinimo politikos. Kadangi Eu
ropos saugumo konferencijos 
nutarimai turi būti vienu balsu 
priimti ir kadangi ir daugiau 
valstybių šiais klausimais tik
riausiai turi vienodą nuomonę 
$n Kanada, nėra galimybės, kad

Iš kairės: 
Hiidašž 

estų tarybos pirm. J. Lupp, latvių federacijos politinės komisijos pirm. V. Liepinš, užsienio 
reikalų min. M. Sharp, latvių federacijos ir šiemetis baltiečių federacijos pirm. T. Kronberg, 
min. pirm. P. E. Trudeau, KLB krašto valdybos ir baltiečių federacijos vicepirm. J.R. Simana
vičius, KLB krašto valdybos pirm. inž. E. Čuplinskas.

The Evangelist, Albany vys
kupijos laikraštis, (gautas A.J. R. 
dėka) rugpjūčio 9 pirmame pus
lapy buvo paskelbęs redak
toriaus pavaduotojo James Breig 
informaciją iš pasikalbėjimo su 
lankiusia Lietuvą.

Pasikalbėjimas nukreiptas la
biausiai į Bažnyčios padėtį Lie
tuvoje. “Pereitais metais mirė 
31 kunigas, įšventinti tik 6”. 
Bažnyčios spaudžiamos mokes
čiais. Už jas turi mokėti para- 
piečiai nuomą valdžiai, kuri lai
ko bažnyčias savo nuosavybe. 
Parapija, kurioje yra du ar trys 
šimtai tikinčiųjų, turi mokėti 
metam 1,400-2,000 dol., o uždar
biai esą maži — mokytojas gau
na apie 150 dol. mėnesiui. Pa
pildomai dar turi mokėti už kle
bono gyvenamą kampą, už kapi
nes, už elektrą ir kt. Ir tas mo
kestis yra iki 6 kartų didesnis, 
nei moka privatus butas.

Priminė rezistencijo reiški
nius. Vienas toks — Simo Ku
dirkos bėgimas ir jo išdavimas iš 
Amerikos laivo. Primintas Ku
dirkos pareiškimas teisme: “Aš 
nelaikau Rusijos savo tėvyne. Aš 
esu katalikas ir prašau, kad ku
nigas suteiktų man paskutinį pa

galima prarasti per taiką, viską 
galima prarasti per karą.” Bet 
dabar jie įsivaizduoja, kad Iz
raelis turi teisę gintis.”

AMERIKOJE:
Skylab III astronautų grupė, 

penktadienį paleista, laimingai 
pasiekė “laboratoriją”, kuri bu
vo paleista gegužės 14. Ji suka
si apie žemę 270 mylių aukšty
je. Trečioji grupė žada išbūti 84 
dienas, nors pradžioje buvo pla
nuota tik 56.

Atstovų Rūmai lapkr. 15 pa
tvirtino soc. draudos išmokė
jimus pakelti llproc. — 7 proc.

(nukelta į 2 psl.)

IININKĄ
esamos de facto sienos būtų le
galizuotos.
t Nors priėmimui buvo numa- 
tįta 45 miriT, jis užtruko pus
antros valandos. Lietuvių atsto
vai priėmimo dalyviam įteikė po 
niaująją B. Kaslo knygą “USSR 
-4-German Aggression against 
llithuania” su atitinkamais Įra
šius”.

tarnavimą, jei aš būsiu pasmerk
tas mirti”. Priminė ir antrą pasi
priešinimo reiškinį — Romo Ka
lantos susideginimą. Romas 
Kalanta prieš tai buvo norėjęs 
stoti į kunigų seminariją, ir ke
turis kartus jam neleista.

O kai dėl naujų vyskupų, tai 
žmonės įtaria, kad jie turėjo atsi
sakyti savo laisvos valios tam

Bažnyčioje ir šalia jos:

KIEK SEKMADIENIAIS EINA Į 
BAŽNYČIĄ?
Pagal Chicagos Opinijos tyri

mo centrą Amerikos katalikai 
ima rečiau lankytis bažnyčioje 
sekmadieniais: 1972 lankėsi 61 
proc., 1973 — 48 proc.

Skiriasi amžiaus atžvilgiu: 
jaunesni kaip 30 metų ir 1972 ir
1973 lankėsi beveik vienodai — 
40 proc., tarp 30 ir 49 metų 1972 
m. lankėsi 62 proc., 1973 — 49; 
per 50 metų procentas nukrito iš 
76 iki 55.

Opinijos tyrėjai padarė iš
vadą: jei lankymas retės tokia 
proporcija kaip iki dabar, tai jau
1974 skaičius katalikų, lankan
čių bažnyčią, bus beveik tokis 
pat kaip protestantų. Protestantų 
1972 lankėsi 38 proc., 1973 — 
36.
• Pagal Gallupą 1971 katalikų 
hnkėsi 57 proc., protestantų 
3 , žydų 19. Nuo 1964 metų 
p otestantų ir žydų lankymas 
L ■•veik nepasikeitęs.

Popiežiaus rūpestis dėl kunigų
Popiežius Paulius audiencijo

je pareiškė susirūpinimą dėl ku
nigų traukimosi iš pareigų. Mi
nėjo taip pat tikinčiųjų nusi
skundimus, kad negali' prisi
šaukti kunigo išpažinčiai.

Visame pasauly kunigų skai
čiuojam a) >ie 425,000. Per septy-

L. Kat. Mokslo Akademijos vadinimai, 6. įvairūs biuleteniai 
pranešimu, prof. dr. Zenono ir brošiūros — 156 vienetai, 7. 
Ivinskio mokslinį palikimą nu- archyvinės dokumentinės me- 
pirko L.K.M. Akademija, pa- džiagos mikrofilmai — apie 

' remta mecenatų prof. dr. Kazio 5,000, 8. Lietuvos žemėlapiai 
Almino ir N.N., kurie sumokėjo — 20 vienetų, 9. korespondenci

ja — gauti laiškai ir išsiųstų 
laiškų kopijos.

Visą šį turtą Akademija par
gabens iš Bonnos į Romą, į Aka
demijos būstinę, sudarys inven- 
tarizaciją bei kartoteką ir sutvar
kys taip, kad būtų prieinama 
naudotis istorikam, kurie bus 
reikalingi tos medžiagos ar kny
gų savo darbam.

Palikimo pergabenimas iš 
Bonnos į Romą, sutvarkymas, 
reikalingos lentynos bei spintos 
pareikalaus dar nemaža lėšų. 
Akademijos valdyba šaukiasi vi
suomenės talkos.

Prof. Z. Ivinskio parašytą Lie
tuvos istorijos pirmą tomą spau
dai paruošti apsiėmė dr. Paulius 
Jatulis, artimas prof. Ivinskio 
bendradarbis Romoje. Tomo iš
leidimą finansuos Lietuvių Fon
das, o spausdinimu rūpinsis 
L. K. M. Akademija.

už visą mokslinį velionio pali
kimą 10,000 dol.

Palikimą sudaro 1. biblioteka 
1820 tomų, 2. atspaudai ir foto
kopijos archyvinių rankraščių, 
straipsnių iš knygų bei žurnalų 
-r 536'vienetai, 3. rankraštynas 
— paties Ivinskio parašytos stu
dijos bei straipsniai, spausdin
ti ir nespausdinti, bei jo surink
ta istorinė medžiaga — 528 
vienetai, 4. Bonnos universitete 
per kelis semestrus skaitytų pa
skaitų tekstai, mašinėle rašyti, 
vokiečių kalba, keli tūkstančiai 
puslapių, 5. žurnalų komplektai 
bei atskiri numeriai — 168 pa-

tikros dalies, kad jie būtų val
džios patvirtinti. Tokias mintis 
sustiprina juo labiau faktas, kad 
seniesiem vyskupam (Stepo
navičiui ir Sladkevičiui) nelei
džia pareigų eiti ir laiko ištrem
tus.

Priminta, kad Amerikoje lie
tuvių jaunimas ėmėsi pavyzdžio 
iš žydų, keldami opinijoje Lie
tuvos Bažnyčios padėtį. Tokį 
darbą dirbanti lietuvių studentų 
katalikų grupė, vadovaujama 
Vyto Naručio. Duotas ir jo adre
sas.

neris metus, pradedant nuo 
1964, iš kunigų pasitraukė 
13,440.

Diplomato optimizmas
Vatikano diplomatas santy

kiam su komunistų valdomais 
kraštais arkiv. Agostino Casaroli, 
lankydamasis Amerikoje, sakė 
kad padėtis už geležinės uždan
gos dabar esanti geresnė nei ant
rajam karui pasibaigus. Pavyz
džiu nurodė Čekoslovakiją, ku
rioje šiemet buvo paskirti nauji 
vyskupai.

Tačiau tas pats laikraštis, ku
ris paskelbė Casaroli pareiš
kimus (N. Cath. Register), tame 
pat nr. ir puslapy paskelbė, kad 
Čekoslovakijoje persekiojimas 
tebevaromas. Ateinančiais me
tais turėjo būti įšventinta į kuni
gus 90 ’ lierikų, bet iš jų 41 pa
imtas karinės tarnybos, nors 
šiaipjau studentai nuo tos parei
gos atleidžiami. Iš 80 naujų kan
didatų į seminariją valdžia telei
do priimti tik 20, nors 70 para
pijų yra be kunigų. Vaikam pa
tarnauti prie altoriaus draudžia
ma kaip ir Lietuvoje.

Our Sunday Visitor anketa 
rodo, kad 80 proc. tikinčiųjų 
pasisako už ligšiolinę Komuni
jos priėmimo praktiką — į bur
ną, ne į ranką.

Kun. dr. J. Prunskla premijas 
padidino

Premijų fondą yra įsteigęs 
Akademijos narys kun. dr. Juo
zas Prunskis ir pavedęs Akade
mijai premijų skyrimą.

Šiais metais bus trys premijos; 
1. už mokslo veikalą, 2. už žur
nalistiką ir 3. už religinės te
mos veikalą. Pradžioj premi
jų mecenatas buvo nusta
tęs tokį premijų dydį: už mokslo 
veikalą 1000 dol., už žurnalisti
ką 500, už religinės minties 
veikalą 500; dabar abidvi pasku
tines premijas pakėlė taip pat iki 
po 1000. Kiekvienai premijai 
jury komisiją skiria Akademijos 
centro valdyba.

Akademijai parduota* Alko* 
muziejų*

Akademijos mecenatas prel. 
Pr. Juras perdavė Akademijai 
Amerikos lietuvių kultūros 
archyvą — Alką. Joje prel. Juras 
per daugelį metų rinko ir telkė 
lituanistinę medžiagą. Jos yra 
keturi dideli skyriai: 1. turtinga 
lituanistinė biblioteka, 2. archy
vinės rankraštinės bei doku
mentinės medžiagos telkinys, 3. 
etnografinis tautodailės mu
ziejus, 4. meno galerija.

Lituanistinio turto yra jau 
tiek, kad nebetelpa dabartinėje 
patalpoje, prieš kokius dešimt 
metų paties prel. Juro rūpesčiu 
ir lėšom pastatytoje Putname. 
Dabar būtina Alkos patalpas 
praplėsti — pristatyti sales mu
ziejui ir galerijai, dabartinę pa
talpą paliekant tik bibliotekai 
ir archyvui. Statyba pareikalaus 
nemaža pinigo. Naujos patalpos 
statybos organizacijos tebesiima 
pats prel. Juras. Galimą paramą 
statybai siųsti Lithuanian Ca- 
tholic Academy, Ine. vardu pa
ties prel. Juro adresu: Matulai
tis Nursing Home, Putnam, 
Conn. 06260.

'Akademijos artimiausi laidiniai
Šiuo metu Akademija yra jau 

perspausdinusi Suvažiavimo 
darbų I tomą, kuris netrukus bus 
išsiuntinėtas Akademijos nariam 
ir kt. Apie Kalėdas pasirodys ir 
Suvažiavimo darbų VIII tomas. 
Ateinančiais metais numatyta iš
leisti Vlado Kulboko Lietuvių 
literatūrinę kritiką tremtyje, 
prof. Z. Ivinskio Lietuvos istori
jos pirmą tomą, Lietuvos šalti
nių — Reliacijų IT tomą.
Didieji mecenatai

— Akademija tegali tiek darbų 
atlikti tik dėl to, kad suranda rė
mėjų mecenatų, kurie finansuo
ja ar leidinius ąr suvažiavimus, 
ar technikinį darbą. Tarp jų Aka
demija romi Ši4s pavardes, prel. 
Pr. Juras prel. J. Karalius, prel. 
L. Mend* ’is, prel. dr. M. Urbo
nas, prel dr. P. Celiešlus. prof. 
dr. K. Alminas, dr. J. Kazickas, 
p. J. Vembrė, p. Elena Micke- 
liūnienė.

Akademųos pirmininką? yra 
prof. dr. A. Liuima, S. J., sekre
torius ir reikalų vedėjas kun. R. 

. Krasauskas.


